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10. ประวัติการศึกษา

   ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)

7. เบอโทรศัพท

2. สถานที่เกิด

8. อีเมล

9. คณะ/สาขาวิชาที่วางแผนจะศึกษาตอในระดับปริญญาโท หรือกําลังศึกษาอยู

หนาที่ความรับผิดชอบ

เขียน

12. ความสามารถดานภาษา

6. ที่อยู

4. สัญชาติ

ภาษา
พูด อาน

Konrad Adenauer Scholarship for 
Social and Innovative 
Development (KASSID)

ใบสมัครชิงทุนการศึกษา

1. ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)

รูปถาย

ทุนการศึกษาคอนราด อาเดนาวร
เพื่อการพัฒนาสังคมและนวัตกรรม

ระดับการศึกษา / สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
ปที่ศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

11. ประสบการณการฝกงาน/ การทํางาน

ระยะเวลา

3. วันที่เกิด

5. เพศ

ตําแหนง สถานที่ฝกงาน/ สถานที่ทํางาน
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- เมื่อคิดถึงประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ฉันคิดถึง

- ผลประโยชนทางสังคมในประเทศไทยที่สันติและยุติธรรมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ

- เมื่อชีวิตการทํางานฉันสิ้นสุดลง ฉันจะภูมิใจมากถาได

***หากไมพอ กรุณาใชกระดาษเปลาเพื่อเขียนคําตอบเพิ่มเติม***

16. กรุณาเติมประโยคตอไปนี้ ดวยความเห็นของทานเอง

13. ทานคิดวาทุนการศึกษาจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร จะมีประโยชนตออาชีพหรือการพัฒนาดานวิชาการของทานอยางไร

14. ทานคิดวาทานสามารถสนับสนุนและ / หรือผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแบบของทานไดอยางไร

15. โปรดประเมินความสามารถในการเปนผูนําของทานและศักยภาพในการมีบทบาทในการพัฒนาสังคม (เชน การสรางเครือขาย แรงจูงใจและความเพียร การแกปญหาและ

การสื่อสาร) พรอมยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม

- ถาฉันไดใชเวลากับคอนราด อาเดนาวรเพียงลําพัง 5 นาที ฉันจะถามเขาวา

Sasiwan Chingchit




ชื่อ - สกุล อาชีพ ความเกี่ยวของ

(         )  ยินยอม (          )  ไมยินยอม

เอกสารประกอบการสมัคร 

- จดหมายนําเปนภาษาไทย

- CV ฉบับภาษาอังกฤษ

- ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริ าตรีหรือปริ าโท แลวแตกรณี

กรุณาสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาที่ อีเมล sasiwan.chingchit@kas.de ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.

สําหรับผูที่ผานการคัดเลือกรอบแรก จะตองสงจดหมายรับรอง 2 ฉบับ (จากที่ทํางานหรือสถานศึกษา) ใหแกมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลงชื่อ ผูสมัครขอรับทุน

      ( )

         วันที…่…………………………………….

17. บุคคลอางอิง 2 คน โดยเกี่ยวของกับทานจากทางการศึกษาหรือจากอาชีพของทาน

ที่อยู เบอรโทรศัพท และอีเมล

18. เมื่อไดรับทุนการศึกษาแลว ทานยินยอมเปนสวนหนึ่งของเครือขาย KAS Alumni หรือไม

19. ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่กรอกไวในใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ
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