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หนังสือใหค้ ำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ำศึกษำ (บศ.2) 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 

Letter of Recommendation for Graduate Program Applications at KMUTT 
 

ช่ือผู้สมัคร  __________________________________ 
 
เลขท่ีสมคัรสอบ______________________________   

Applicant’s Name  
 
หลักสตูรที่สมัคร _______________________________ 
Graduate Program 

Applicant’s Number  
 
ระดับ (โท / เอก) _____________________________ 
Degree (Master or Doctoral) 
 

 
ถึงผู้สมัคร: กรุณาพิมพ์หรือเขียนช่ือของท่านด้วยตัวบรรจงแล้วส่งให้ผู้ที่ให้ค ารับรอง หลังจากที่ผู้ที่ให้ค ารับรองได้กรอกรายละเอียดและบรรจุ
หนังสือฉบับนี้ในซองที่จัดไว้ให้ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือก ากับไว้ปากซองด้านหลัง ผู้สมัครจะต้องน าจดหมายปิดผนึกฉบับนี้ส่งมาพร้อมกับ เอกสาร
ประกอบการสมัครเข้าศึกษา 
 

To Applicant:   Please fill your name and application number in block letters and send the form to your referee.  Ask your 
referee to complete this form, put it in an envelope, seal the envelope, the referee should then sign his or her name across 
the seal and return the envelope to you.  Bring the sealed envelope containing your referee’ s recommendation attached 
with all of your academic documents. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียนท่ำนผู้ให้ค ำรับรอง: หนังสือให้ค ารับรองฉบับน้ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คณะกรรมการคัดเลือกยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะและค ารับรองต่าง ๆ ที่ท่านมีต่อผู้สมัครและ
ขอความกรุณาท่านสละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูลตามรายละเอียดข้างล่าง  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
 

Note to the Teacher, Counselor, or Employer: This recommendation letter is an important part of the admissions process 
into Graduate Program at King Mongkut’s University of Technology Thonburi. We value your opinions and recommendations 
and would request that the form be completed promptly so that we may give the applicant his or her full consideration. 
We appreciate that it takes time to complete a recommendation and we thank you for your help. 
 

ช่ือผู้ให้ค ารับรอง  ___________________________________        ต าแหน่ง  ___________________________________                                                    
Referee’s Name                             Position / Title  
ที่ท างาน   ________________________________________________________________________________________     
Organization  
โทรศัพท์  _________________________________________       อีเมล์:  ______________________________________ 
Contact Number                                                               Email 

 
   
 

กรุณำส่งคืนผู้สมัครภำยใน  
Please return this form to the applicant before   

 

 

 

   เป็นควำมลับ  
    CONFIDENTIAL  



2 
 

1. ท่านมีความคุ้นเคยกับ มจธ. เพยีงใด (How familiar are you with KMUTT University?)    
[  ] มาก (Very)       [  ] ค่อนข้างมาก (Somewhat)      [  ] ไม่คุ้นเคย (Not at all)  
  

2. ท่านรู้จักกับผู้สมัครเข้าศึกษามาเป็นเวลา...... ปี...... เดือน  (How long have you known the applicant? ……Years ......Months)   
 

3. ท่านประเมินคณุสมบัติของผูส้มัครในฐานะใด (As a qualification assessor, what kind of relationship between you and the applicant?) 
[  ] อาจารย์ผู้เคยสอน (Former teacher) 
[  ] อาจารย์ผู้เคยควบคุมการศึกษาหรือการวิจัย (Former research advisor) 
[  ] ผู้บังคับบัญชาท่ีผู้สมัครเคยร่วมงานในทางวิชาการ (Former supervisor in academic work)    
[  ] ผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมคัร (Immediate supervisor)    

 

4. เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นๆ ในสาขาเดียวกัน กรณุาจดัอันดับความสามารถของผู้สมัครในดา้นต่างๆ ดังนี ้(How would you rate the 
following characteristics of the applicant in comparison with other students/people/colleagues you have taught/supervised?)     
 

Characteristics of the applicant Superior 
(Top 5%)  

Excellent 
(Top 10%)  

Good 
 (Top 25%)  

Average 
(50%)  

Below 
Average  

No basis 

4.1 ความส าเร็จเชิงวิชาการ 
Academic achievement 

           

4.2 ความคิดริเริ่ม และการพึ่งตนเอง 
Initiative and independence 

           

4.3 ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผล 
Analytical skills 

           

4.4 ความสามารถทางสติปัญญา 
Intellectual ability 

           

4.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
Creativity 

           

4.6 นิสัยการท างานอย่างมีวินัย 
Disciplined work habit 

           

4.7 ทักษะในการสื่อสารผ่านการเขียน 
Written communication skills 

           

4.8 ศักยภาพในการเติบโต 
Potential for growth 

           

4.9 ความอดทนพยายาม 
Perseverance 

           

4.10 ความซ่ือตรง 
Personal integrity 

           

4.11 โดยรวมแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าผู้สมัคร 
Overall, I believe this applicant is 

           
 

5. ท่านคิดว่ายังมีข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกับผู้สมัครที่คณะกรรมการคัดเลือกควรพิจารณา (Do you have any additional comment concerning  
this applicant that you believe the Admission Committee should consider?)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ลายมือช่ือ      วันที ่     
                                       Signature                          Date  
 

 
 

โปรดผนึกซองส่งถึง ส ำนักงำนคดัเลือกและสรรหำนักศกึษำ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2, 126 ถนนประชาอุทิศ 
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

Please seal and handover this letter to Admissions and Recruitment Office 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 
The 2nd floor, the Office of the President Building, 126 Pracha Uthit Rd.,  
Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand 


