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

ช่ือสถาบนัการศกึษา (Institute) ชัน้ปีทีก่  าลงัศกึษา (Year of Study)

สาขาวชิาทีข่อรบัทนุฯ(Selected Field) คะแนนเฉลีย่สะสมลา่สดุ (GPA)    

Name-Surname (in English)

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (Present address) 

เบอรโ์ทรศทัพมื์อถือ (Mobile No.) E-mail 

เบอรโ์ทรศทัพบ์า้น (Tel No.) สถานภาพทางทหาร      ผา่น                ไมผ่า่น เพราะ

เลขทีบ่ตัรประชาชน (ID Card No.)

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

เชือ้ชาต ิ(Race)

สญัชาต ิ(Nationality) ศาสนา (Religion)

Sex (เพศ) Male (ชาย) Female (หญิง)

Weight (น า้หนกั) Kg Height (สว่นสงู) Cm

ช่ือบดิา (Father's Name) Occupation (อาชีพ) 

ช่ือมารดา (Mother's Name) Occupation (อาชีพ) 

ช่ือพ่ี/นอ้ง เรยีงล ำดบัจำก 1) Occupation (อาชีพ) 

อำวโุสสูงสดุไปต ่ำสดุ 2) Occupation (อาชีพ) 

(Brother/Sister's Name) 3) Occupation (อาชีพ) 

4) Occupation (อาชีพ) 

ช่ือผูต้ดิตอ่ไดก้รณีเรง่ดว่น (Contact person in case of emergency)

ความสมัพนัธ ์(Relationship) มือถือ (Mobile No.)

ระดบัการศกึษา (Level)

มธัยมศกึษา (High Scool) ม.4-ม.6

ปวช.(Voc. Diploma)

ปวส.(High Voc. Diploma)

ประวัตกิารศกึษา (EDUCATION HISTORY)

          

ปรญิญาตร ี(Undergraduate)

อ่ืนๆ (Others) ระบุ

ขอรบัทนุประเภท 1

ขอรบัทนุประเภท 2

PERSONAL DATA (ข้อมูลส่วนตัว)

Attach photo
(ติดรูปถ่าย)

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



ยังไม่ผ่านการฝึกงาน โปรดระบุช่วงระยะเวลาทีจ่ะต้องฝึกงาน

ผ่านการฝึกงานแล้ว โปรดระบุบริษัททีฝึ่กงาน ช่วงเวลาฝึกงาน

           

ผลสอบโทอิค (TOEIC) วนัทีส่อบ (Issued Date) (TOEIC is valid within 2 years)

คอมพิวเตอร ์(Computer) Microsoft Excel Microsoft Word PowerPoint            Others ระบุ

กีฬา (Sport) Hobbies (งานอดเิรก) 

ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ(Other special abilities)

ความสามารถพิเศษ (SPECIAL ABILITIES)

Language (ภาษา)
Speaking (พดู) Writing (เขียน)

3. Others (อ่ืนๆ)ระบุ

             ประวัตกิารฝึกงาน (INTERNSHIP EXPERIENCES)                                      

2. Others (อ่ืนๆ)ระบุ

ในความคิดของท่าน ท่านคิดว่าไทยออยล์ท าธุรกิจเกีย่วกับเรือ่งใดบ้าง

In your opinion,what are the businesses of Thaioil ?

Please identify the reference who know you more than 2 years. The reference must not be your family or relative.

1.ภาษาองักฤษ (English)

บุคคลอ้างอิง (REFERENCES)

ช่ือ (Name) ความสมัพนัธ ์(Relationship) อาชีพ (Occupation) ทีอ่ยูห่รอืเบอรต์ดิตอ่ (Address/Contact No.)

Excellent Good     Fair Poor      Excelle Good     Fair Poor      



ลงช่ือผูส้มคัรขอรบัทนุ (Applicant's Signature)

วนัที ่(Date) (                  /                  /                   )

ขา้พเจา้ ต  าแหนง่

ประจ าภาควชิา/สาขา คณะ

ขอรบัรองวา่ มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ปฏบิตัติามกฏระเบยีบของวทิยาลยั/

มหาวทิยาลยัอยา่งสม ่าเสมอ และมิไดก้ าลงัรบัทนุการศกึษาจากแหลง่ทนุอ่ืน อีกทัง้เป็นผูเ้หมาะสมอยา่งยิง่ทีจ่ะรบัทนุการศกึษาในครัง้นี ้

ลงช่ืออาจารทีป่รกึษา (Advisor's Signature)

วนัที ่(Date) (                  /                  /                   )

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

หากท่านมีโอกาสได้ร่วมงานกับไทยออยล์ ท่านจะสร้างฝันอะไรให้ไทยออยล์ โปรดอธิบาย/วาดภาพความฝันของท่าน

(                                                             )

                                                                    ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความทีข่า้พเจา้เขียนขา้งตน้นัน้เป็นความจรงิทกุประการ  

ส าหรับอาจารยท์ีป่รึกษา (For Your Advisor)

If you have the opportunity to join with Thaioil, what dream will you make it come true for Thaioil? Please explain or draw your imagine

(                                                             )


