
BOSS
 บริษทั บอส เอก็เซคควิทฟี เซิร์ท จํากดั
 บริษทั บอส เอ้าท์ซอร์สซิง เซอร์วสิ จํากดั
 184/53-56, 59 อาคารฟอร่ัมทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ. รัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง

 เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 โทร. (02) 645-4071 แฟกซ์. (02) 247-7980

               ใบสมคัรงาน
         APPLICATION FORM

Please write all the statements made in this application by detail and for your benefit
โปรดกรอกขอ้ความลงในใบสมคัรโดยละเอียดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง
Position Applied For Expected Salary Weight Height  Age
ตาํแหน่งงานท่ีสมคัร เงินเดือนท่ีคาดหวงั นํ้ าหนกั ก.ก. ส่วนสูง ซ.ม. อายุ          ปี

ช่ือและนามสกลุ :(ภาษาไทย) E-mail : 

Name & Surname :(ภาษาองักฤษ) ช่ือเล่น (Nickname)
Citizenship         Nationality                    Religion Telephone Mobile Phone
เช้ือชาติ สญัชาติ                    ศาสนา โทรศพัท์ โทรศพัทเ์คลือนที

Date of Birth Place of Birth
วนั/เดือน/ปี เกิด สถานท่ีเกิด
Identification Card Issued at Date Expired Date
บตัรประชาชนเลขท่ี ออกให ้ณ อาํเภอ เม่ือวนัท่ี                                             หมดอายุวนัท่ี

Present Address
ท่ีอยู่ปัจจุบนัเลขท่ี

Permanent Address
ท่ีอยุ่ตามทะเบียนบา้น

Military Status Exempted                             Military Studied               Will be conscripted on     
สถานภาพทางทหาร ไดรั้บการยกเวน้          ศึกษาวิชาทหาร                                    ผา่นการเกณฑท์หาร      จะถูกเกณฑ ์พ.ศ.

Marital Status Single                 Engaged Married No. (คนท่ี) 1 2 3 4 5
สถานภาพสมรส โสด หมั้น สมรสแลว้ Age (อาย)ุ

Divorced Widowed Separated Sex (เพศ)
หยา่ หมา้ย แยกกนัอยู่

Spouses-Maiden Name
ช่ือคู่สมรส-สกลุเดิม

Occupation Employer Office Phone.
อาชีพ/ตาํแหน่งคู่สมรส สถานท่ีทาํงาน โทร.

Father's Name Age Occupation 
ช่ือบิดา อายุ อาชีพ

Mother's Name Age Occupation 
ช่ือมารดา อายุ อาชีพ

List details of your brother and sister with age, sex and occupation
กรุณาแจง้ลาํดบัพ่ีนอ้ง, ช่ือ, อายุ, เพศ และอาชีพมาโดยละเอียด

No.                               Name & Surname                                  Age         Sex                                           Occupation
ลาํดบั                                                        ชือและนามสกุล        อายุ   เพศ                                                               อาชีพ / ตาํแหน่ง

Photograph
รูปถ่าย

จาํนวนบุตร

No. of children

                        Discharged   

นาย นาง นางสาว



EDUCATION  (ประวตัิการศึกษา)

Year /graduated

ปีท่ีจบ

Secondary (มธัยมศึกษา)
Vocational (อาชีวศึกษา / ป.ว.ช.)
Diploma (ป.ว.ส.)
University (มหาวทิยาลยั)

OTHER SKILLS  (ความสามารถอ่ืนๆ)  
Typing speed (Thai)                                                                     Word English                                                          Word
ความสามารถพมิพดี์ดภาษาไทย นาทีละ                                                   คาํ ภาษาองักฤษ                                                      คาํ
Computer          Can use program
คอมพวิเตอร์          สามารถใชโ้ปรแกรม (ระบุ) 

        Others (Please specify)
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

WORK EXPERIENCE  (ประวตัิการทาํงาน) 
From To
ตั้งแต่ ถึง Reason for Leaving

D/M/Y D/M/Y สาเหตุท่ีออก
ว/ด/ป ว/ด/ป

OTHERS (ทัว่ไป)
The other position is suitable for you When you are ready to work?
ตาํแหน่งอ่ืนท่ีคิดวา่เหมาะสม วนัท่ีพร้อมเขา้ปฏิบติังาน
Can you work upcountry?           Permanent        Temporary       No (Please specify)
ท่านพร้อมท่ีจะปฏิบติังานในต่างจงัหวดัไดห้รือไม่ ?        ประจาํได้  ชัว่คราวได้          ขดัขอ้ง (โปรดระบุ)

Do you have any illness ?      No Yes (Please specify)
ท่านมีโรคประจาํตวัหรือไม่ ? ไม่มี มี (โปรดระบุ)

Have you ever been dismissed or asked to resig  No Yes (Please specify)

ท่านเคยถูกเลิกจา้ง / ใหอ้อก / ไล่ออก จากงานหรือไม่ ?           ไม่เคย เคย (โปรดระบุ)

Do you have any criminal record ?  No Yes (Please specify)

ท่านเคยถูกฟ้อง ตอ้งคดีอาญา หรือจาํคุกมาก่อนหรือไม           ไม่เคย เคย (โปรดระบุ)

Reference Person (บุคคลท่ีจะให้การรับรอง) 
Name-Surname (ช่ือ - นามสกุล) Relationship (ความสัมพนัธ์)      Position (ตาํแหน่ง)

Work Place (สถานท่ีทาํงาน) Phone (โทร.)
In Case of Emergency, Please contact Relationship
กรณีฉุกเฉินติดต่อช่ือ-นามสกุล ความสัมพนัธ์

Address (ท่ีอยู)่ Occupation (อาชีพ)         Tel (โทร.)

                      ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษทัมีสิทธิเปล่ียนแปลง วนั เวลา และสถานท่ีปฏิบติังาน หรือโอนยา้ยไปปฏิบติังานในสถานท่ีต่างๆ หรือหน่วยงานใดๆ และ / หรือ 

     ปฏิบติังานใหบุ้คคลอ่ืนๆ โดยขา้พเจา้ยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามทั้งส้ิน     

                      ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎในภายหลงัวา่ ขอ้ความตอนหน่ึงตอนใดหรือทั้งหมดไม่เป็นความจริงตามน้ีแลว้ 

    ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษทับอก เลิกจา้งไดท้นัที โดยมิขอรับเงินค่าชดเชยใดๆ และยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัทุกประการ
Signature Applicant

ลายมือช่ือผูส้มคัร ผูส้มคัรงาน

วนัท่ี (Date )                          

ระดบั วฒิุการศึกษา สาขาวชิาสถานท่ีศึกษา

Level Certificate Major SubjectName of Educational Institutes

เงินเดือนสุดทา้ยและ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ

Basic Salary Before
Name & Address of Company Position Held Leaving and Other Benefits

ช่ือ และสถานท่ีตั้งบริษทั ตาํแหน่ง


