BOSS
บริษทั บอส เอ็กเซคคิวทีฟ เซิร์ท จํากัด
บริษทั บอส เอ้ าท์ ซอร์ สซิง เซอร์ วสิ จํากัด
184/53-56, 59 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. (02) 645-4071 แฟกซ์. (02) 247-7980

ใบสมัครงาน

Photograph
รู ปถ่าย

APPLICATION FORM
Please write all the statements made in this application by detail and for your benefit
โปรดกรอกข้อความลงในใบสมัครโดยละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
Position Applied For
Expected Salary
Weight
ตําแหน่งงานที่สมัคร

ชื่อและนามสกุล :(ภาษาไทย)

นาย

นาง

Name & Surname :(ภาษาอังกฤษ)
Citizenship
Nationality
เชื้อชาติ

นํ้าหนัก

เงินเดือนที่คาดหวัง

ก.ก. ส่ วนสู ง

ศาสนา

ซ.ม. อายุ

ปี

E-mail :

นางสาว

Religion

สัญชาติ

Age

Height

ชื่อเล่น (Nickname)
Mobile Phone

Telephone

โทรศัพท์

โทรศัพท์เคลือนที

Date of Birth

Place of Birth

วัน/เดือน/ปี เกิด

สถานที่เกิด

Identification Card

Issued at

Date

Expired Date

บัตรประชาชนเลขที่

ออกให้ ณ อําเภอ

เมื่อวันที่

หมดอายุวนั ที่

Present Address
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่

Permanent Address
ที่อยุ่ตามทะเบียนบ้าน

Military Status

Exempted

Military Studied

Discharged

Will be conscripted on

สถานภาพทางทหาร

ได้รับการยกเว้น

ศึกษาวิชาทหาร

ผ่านการเกณฑ์ทหาร

จะถูกเกณฑ์ พ.ศ.

Marital Status

Single

Engaged

Married

สถานภาพสมรส

โสด

หมั้น

สมรสแล้ว

Divorced

หย่า

Widowed

หม้าย

No. of children

Separated

จํานวนบุตร

แยกกันอยู่

No. (คนที่) 1
Age (อายุ)
Sex (เพศ)

Spouses-Maiden Name
ชื่อคู่สมรส-สกุลเดิม

Occupation

Employer

Office Phone.

อาชีพ/ตําแหน่งคู่สมรส

สถานที่ทาํ งาน

โทร.

Father's Name

Age

Occupation

ชื่อบิดา

อายุ

อาชีพ

Mother's Name

Age

Occupation

ชื่อมารดา

อายุ

อาชีพ

List details of your brother and sister with age, sex and occupation
กรุ ณาแจ้งลําดับพี่นอ้ ง, ชื่อ, อายุ, เพศ และอาชีพมาโดยละเอียด

No.
ลําดับ

Name & Surname
ชือและนามสกุล

Age
อายุ

Sex
เพศ

Occupation
อาชีพ / ตําแหน่ง

2

3

4

5

EDUCATION (ประวัติการศึกษา)
Level
ระดับ

Name of Educational Institutes

Year /graduated

Certificate

Major Subject

สถานที่ศึกษา

ปี ที่จบ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

Secondary (มัธยมศึกษา)
Vocational (อาชีวศึกษา / ป.ว.ช.)
Diploma (ป.ว.ส.)
University (มหาวิทยาลัย)

OTHER SKILLS (ความสามารถอื่นๆ)

Typing speed (Thai)

Word

ความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย นาทีละ

Computer

Can use program

คอมพิวเตอร์

สามารถใช้โปรแกรม (ระบุ)

คํา

English

Word

ภาษาอังกฤษ

คํา

Others (Please specify)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

WORK EXPERIENCE (ประวัติการทํางาน)
Name & Address of Company

Position Held

ชื่อ และสถานที่ต้งั บริ ษทั

ตําแหน่ง

From

To

ตั้งแต่

ถึง

Basic Salary Before
Leaving and Other Benefits Reason for Leaving

D/M/Y D/M/Y
ว/ด/ป

ว/ด/ป

เงินเดือนสุ ดท้ายและ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ

สาเหตุที่ออก

OTHERS (ทัว่ ไป)
The other position is suitable for you

ตําแหน่งอื่นที่คิดว่าเหมาะสม

Can you work upcountry?

When you are ready to work?
วันที่พร้อมเข้าปฏิบตั ิงาน

ท่านพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานในต่างจังหวัดได้หรื อไม่ ?

Permanent

Temporary

ประจําได้

ชัว่ คราวได้

ท่านมีโรคประจําตัวหรื อไม่ ?

No

Yes (Please specify)

ไม่มี

มี (โปรดระบุ)

Have you ever been dismissed or asked to resig

No

Yes (Please specify)

Do you have any illness ?

ท่านเคยถูกเลิกจ้าง / ให้ออก / ไล่ออก จากงานหรื อไม่ ?

Do you have any criminal record ?

ท่านเคยถูกฟ้อง ต้องคดีอาญา หรื อจําคุกมาก่อนหรื อไม

ไม่เคย

No
ไม่เคย

No (Please specify)

ขัดข้อง (โปรดระบุ)

เคย (โปรดระบุ)
Yes (Please specify)
เคย (โปรดระบุ)

Reference Person (บุคคลที่จะให้ การรับรอง)
Name-Surname (ชื่อ - นามสกุล)
Work Place (สถานที่ทาํ งาน)
In Case of Emergency, Please contact

Relationship (ความสัมพันธ์)
Phone (โทร.)
Relationship

กรณีฉุกเฉินติดต่อชื่อ-นามสกุล

Address (ที่อยู)่

Position (ตําแหน่ง)

ความสัมพันธ์

Occupation (อาชีพ)

Tel (โทร.)

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั มีสิทธิ เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ปฏิบตั ิงาน หรื อโอนย้ายไปปฏิบตั ิงานในสถานที่ต่างๆ หรื อหน่วยงานใดๆ และ / หรื อ
ปฏิบตั ิงานให้บุคคลอื่นๆ โดยข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบตั ิตามทั้งสิ้ น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ หากปรากฎในภายหลังว่า ข้อความตอนหนึ่ งตอนใดหรื อทั้งหมดไม่เป็ นความจริ งตามนี้ แล้ว
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั บอก เลิกจ้างได้ทนั ที โดยมิขอรับเงินค่าชดเชยใดๆ และยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั ทุกประการ

Signature

Applicant

ลายมือชื่อผูส้ มัคร

ผูส้ มัครงาน

วันที่ (Date )

