
ใบสมัครขอรับทุนการศกึษาและ ฝึกงาน บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)
APPLICATION FORM FOR THAIOIL GROUP SCHOLARSHIP

ช่ือสถาบนัการศกึษา (Institute) ชัน้ปีทีก่  าลงัศกึษา (Year of Study)

สาขาวชิา คะแนนเฉลีย่สะสมลา่สดุ (GPA)    

Name-Surname (in English)

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (Present address) 

เบอรโ์ทรศทัพมื์อถือ (Mobile No.) E-mail 

สถานภาพทางทหาร        เรยีนนกัศกึษาวชิาทหาร (รด.) ชัน้ปี รอเกณฑท์หาร             ปี (พ.ศ.) อ่ืน ๆ 

เลขทีบ่ตัรประชาชน (ID Card No.) สญัชาต ิ(Nationality)

วนั/เดอืน/ปีเกิด (Date of birth) อาย ุ(Age) ปี (Year)

        ขา้พเจา้ไดร้บัแจง้ประกาศความเป็นสว่นตวัของบรษัิทฯ แลว้จึงไดพิ้จารณาและระบคุวามประสงคข์องขา้พเจา้ในหนงัสือขอความยินยอมของบรษัิท ไทยออยล ์จ  ากดั 

(มหาชน) 
1. ทา่นยินยอมใหบ้รษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีมี่ความอ่อนไหวของทา่น ไดแ้ก่ ขอ้มลูศาสนา หมูโ่ลหิต เชือ้ชาติ เพ่ือตรวจสอบและยืนยนัตวัตน

ของทา่น เพ่ือใชป้ระกอบใบสมคัรงาน สมคัรฝึกงาน สมคัรขอรบัทนุการศกึษาของบรษัิทฯ 

                   □ ยินยอม                                  □ ไม่ยินยอม
2. ทา่นยินยอมใหบ้รษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีมี่ความอ่อนไหวของทา่น ไดแ้ก่ ขอ้มลูสขุภาพ เพ่ือใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบขอ้มลูสขุภาพของทา่น

เพ่ือใหแ้น่ใจว่าทา่นมีความสามารถทีจ่ะปฏิบตัิหนา้ทีใ่นต าแหน่งทีไ่ดต้กลงกนั

                  □ ยินยอม                                  □ ไม่ยินยอม
3. ทา่นยินยอมใหบ้รษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีมี่ความอ่อนไหวของทา่น ไดแ้ก่ ขอ้มลูประวตัิอาชญากรรม เพ่ือใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบประวตัิ

อาชญากรรมของทา่นเพ่ือใหแ้น่ใจว่าทา่นไดร้บัอนญุาตใหป้ฏิบตัิหนา้ทีใ่นต าแหน่งทีไ่ดต้กลงกนั

                 □ ยินยอม                                  □ ไม่ยินยอม

                  ลงช่ือ: _____________________________ ผูใ้หค้วามยินยอม

  (                                                   )

วนัที:่ ___________________________ 

หมายเหต ุทา่นมีสิทธิเลือกทีจ่ะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลใดๆ ทีบ่รษัิทรอ้งขอ และยินยอมใหบ้รษัิทจดัเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว หรอืไม่ก็ได้

  ประกาศความเป็นส่วนตัวของผูส้มัครงาน ผูส้มัครฝึกงาน ผูส้มัครขอรับทุนการศึกษา 

ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

          

หนังสือใหค้วามยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้มัครงาน
 ผูส้มัครฝึกงาน ผูส้มัครขอรับทุนการศึกษาตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562

PERSONAL DATA (ข้อมูลส่วนตัว)

ขอรบัทนุประเภท 2

         บรษัิท ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) และบรษัิทในกลุม่ไทยออยล ์(“บรษัิทฯ”) ใหค้วามส าคญักบัความเป็นสว่นตวัและมุง่มั่นทีจ่ะคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น (“ขอ้มลู

สว่นบคุคล”) ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบบัปรบัปรุงแกไ้ขตามทีจ่ะมีการปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม และกฎหมายและกฎระเบียบ

อ่ืน ๆ ทีจ่ะประกาศใชภ้ายใต ้พ.ร.บ.ฯ ดงักลา่ว บรษัิทฯ จึงไดจ้ดัท  าประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีข้ึน้ เพ่ือแจง้ใหท้า่นทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บ รวบรวม การใช ้และ/

หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Attach photo
(ติดรูปถ่าย)



Weight (น า้หนกั) Kg Height (สว่นสงู) Cm

ช่ือผูต้ดิตอ่ไดก้รณีเรง่ดว่น (Contact person in case of emergency)

ความสมัพนัธ ์(Relationship) เบอรโ์ทรศทัพมื์อถือ (Mobile No.)

                  ตอ้งการฝึกงานกบับรษัิทฯ                  ฝึกงาน ปวส .                   ฝึกงานปรญิญาตรี

โปรดระบชุว่งระยะเวลาทีจ่ะตอ้งฝึกงานกบับรษัิทฯ

ผา่นการฝึกงานแลว้ ฝึกงาน ปวช.  ฝึกงาน ปวส.  ฝึกงานปรญิญาตรี

โปรดระบช่ืุอบรษัิททีฝึ่กงาน                             ชว่งเวลาฝึกงาน

คอมพิวเตอร ์(Computer) Microsoft Excel Microsoft Word PowerPoint            Others ระบุ

กีฬา (Sport) Hobbies (งานอดเิรก) 

ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ(Other special abilities)

กิจกรรมทีภ่มิูใจ

มีญาตทิ  างานไทยออยลห์รอืไม ่             ไมมี่                 มี  

ลงช่ือผูส้มคัรขอรบัทนุ (Applicant's Signature)

วนัที ่(Date) (                /                 /                 )

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถา่ยหนา้ตรง (ไมเ่กิน 6 เดอืน)  

2. ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) สามารถปรนิทจ์ากเวบ็ไซดไ์ด ้

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. เอกสารทางทหาร (ถา้มี)

5. ส าเนาเอกสารอ่ืนๆ เชน่ ใบรบัรองการฝึกงาน ประกาศนียบตัร คะแนนทดสอบทางภาษา ฯลฯ (ถา้มี)

ปรญิญาตร ี(Undergraduate)

ประวัตกิารศกึษา (EDUCATION HISTORY)

ระดบัการศกึษา (Level)

ปวส.(High Voc. Diploma)

ปวช.(Voc. Diploma)

(                                                             )

                                                                    ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความทีข่า้พเจา้เขียนขา้งตน้นัน้เป็นความจรงิทกุประการ  

                                                                       I certify that all statements given in this application form are true.

มธัยมศกึษา (High Scool) ม.4 - ม.6

อ่ืนๆ (Others) ระบุ

             ข้อมูลการฝึกงาน (INTERNSHIP EXPERIENCES)                                      

โปรดระบ ุช่ือ                                                        ต  าแหนง่

ช่ือสถาบนั (Institute Name) จาก(Form) ถึง (To) วิชาเอก (Major)เกรด (GPA.)
พ.ศ. พ.ศ.


