สำหรับบุคคลทัว่ ไป
หนังสือรับรอง
ผูส้ มัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ ประจาปี 2564
กรุณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับผูส้ มัครสอบในด้ำนต่ำง ๆ ทุกข้อ ซึ่งจะมีผลต่อกำรศึกษำและกำรทำงำนในอนำคตของ
ผูส้ มัคร เมื่อกรอกข้อควำมเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งคืนธนำคำรตำมที่อยูข่ ำ้ งล่ำง ธนำคำรจะเก็บรักษำข้อมูลที่ทำ่ นให้ไว้เป็ นควำมลับ และ
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือของท่ำนมำ ณ ที่นี้
ชื่อ-สกุล ผูส้ มัครสอบ
ท่ำนรูจ้ กั ผูส้ มัครสอบนำนเท่ำใด
ท่ำนเกี่ยวข้องกับผูส้ มัครสอบในฐำนะใด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผูส้ มัครสอบ
1. ผูส้ มัครมีบุคลิกลักษณะ อุปนิ สยั และสัมพันธภำพกับผูร้ ว่ มงำนและบุคคลอื่น

2. ผูส้ มัครมีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ สติปัญญำ และใฝ่ หำควำมรูร้ อบตัว

3. ลักษณะควำมเป็ นผูน้ ำ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ กำรสือ่ ควำม ควำมรับผิดชอบต่อผลงำน กำรทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่น หรือ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่ใช้ในกำรบริหำรงำนของผูส้ มัคร

4. ผูส้ มัครสำมำรถนำควำมรูท้ ี่ได้จำกกำรศึกษำในสำขำวิชำนี้ มำใช้เป็ นประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิงำน

5. ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับผูส้ มัครที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำให้รบั ทุน

หมายเหตุ โปรดส่งหนังสือรับรองไปยัง งานทุนการศึกษา”
ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย
เลขที่ 1 ซอยรำษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
10140
โดยวงเล็บมุมซองว่ำ “ลับเฉพาะ สอบชิงทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ

ลงชื่อผูร้ บั รอง
(
ตำแหน่ ง
สถำนที่ทำงำน
ที่อยู่

)

โทรศัพท์
วันที่

For general public
Letter of Recommendation
Applicant who applies for Master degree’s scholarship
at domestic institutions
Please give your recommendation of the applicant in every aspect that will effect to his/her studying and working
in the future. When the form is completely filled, please return the Form to the address below. We will keep your information
confidential and thank you for your cooperation.
Applicant’s Name - surname
How long do you know the applicant?
what is your relationship with the applicant?
Opinion regarding the applicant
1. Please describe the applicant’s personality, characteristic, and the relationship with peers and other people.

2. The applicant’s intelligence in the academic and pursuing general knowledge.

3. What is his/her leadership style? How does he/she manage tasks or lead the team?

4. How does the applicant apply his/her knowledge into work?

5. Other opinions that will be beneficial for considering granting the applicant with the scholarship.

Note Please send the recommendation letter to Scholarship
team, Human Resource Development Department, 10th
Floor, KASIKORNBANK 1 Soi Rat Burana 27/1, Rat Burana
Road, Bangkok 10140. Please specify at the envelop’s
corner Confidential only for applying Master degree
scholarship at overseas institution “

SIgn
(
Position
Place of work
Address

)

Telephone
Date

สำหรับพนักงำนธนำคำรกสิกรไทยและบริษัทของธนำคำรกสิกรไทย
หนังสือรับรอง
ผูส้ มัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ ประจาปี 2564
_____________________
กรุณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับผูส้ มัครสอบในด้ำนต่ำงๆ ทุกข้อ ซึงจะมีผลต่อกำรศึกษำและกำรทำงำนในอนำคต ของ
ผูส้ มัคร เมื่อกรอกข้อควำมเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งคืน “ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล” โดยวงเล็บมุมซองว่ำ “ลับเฉพาะสอบชิง
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ” ธนำคำรจะเก็บรักษำข้อมูลที่ท่ำนให้ไว้เป็ นควำมลับ และ
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือของท่ำนมำ ณ ที่นี้
ชื่อ-สกุล ผูส้ มัครสอบ
ท่ำนรูจ้ กั ผูส้ มัครสอบนำนเท่ำใด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผูส้ มัครสอบ
1. ผูส้ มัครมีบุคลิกลักษณะ อุปนิ สยั และสัมพันธภำพกับผูร้ ว่ มงำนและบุคคลอื่น

2. ผูส้ มัครมีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ สติปัญญำ และใฝ่ หำควำมรูร้ อบตัว

3. ลักษณะควำมเป็ นผูน้ ำ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ กำรสือ่ ควำม ควำมรับผิดชอบต่อผลงำน กำรทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่น หรือ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่ใช้ในกำรบริหำรงำนของผูส้ มัคร

4. ผูส้ มัครสำมำรถนำควำมรูท้ ี่ได้จำกกำรศึกษำในสำขำวิชำนี้ มำใช้เป็ นประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิงำน

5. ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับผูส้ มัครที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำให้รบั ทุน

* หมายเหตุ โปรดให้ผบู้ งั คับบัญชำตำมสำยงำนลงนำมรับรอง
ตำมที่ระบุไว้ดงั นี้
• สำนักงำนใหญ่ ลงนำมรับรองโดย ผูบ้ ริหำรฝ่ ำยขึ้ นไป
• สำขำ ลงนำมรับรองโดย ผูจ้ ดั กำรภำคขึ้ นไป

*ลำยมือชื่อผูร้ บั รอง _____________________________________
ลงชื่อ _________________________________________________
ตำแหน่ ง ______________________________________________
สังกัด _________________________________________________

KAISKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Letter of Recommendation
Applicant who applies for Master degree’s scholarship
At domestic institutions
______________________
Please give your recommendation of the applicant in every aspect that will effect to his/her studying and working in
the future. When the form is completely filled, please either return the Form to Human Resource Development Department
and also Attention to “Scholarship Team” or you can upload the file on the Google Form (Application Form). We will keep
your information confidential and thank you for your cooperation.
Applicant’s Name - surname
How long do you know the applicant?
Opinion regarding the applicant
1. Please describe the applicant’s personality, characteristic, and the relationship with peers and other people.

2. The applicant’s intelligence in the academic and pursuing general knowledge.

3. What is his/her leadership style? How does he/she manage tasks or lead the team?

4. How does the applicant apply his/her knowledge into work?

5. Other opinions that will be beneficial for considering granting the applicant with the scholarship.

* Remark: This form should be signed by
• Head Office: Signed by Department Head Up
• Branch: Sign by Branch Manager Up

*Sign ________________________________________________
Name________________________________________________
Position ______________________________________________
Department___________________________________________

