
Ansökan
Referensbrev

Referensbrev - Inledning
svenska thai
Bäste herrn, เรียน ท่าน

Formellt, manlig mottagare, namnet okänt

Bästa frun, ้เรียน ท่าน
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Bästa herr eller fru, เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända

Bästa herrar, เรียน ท่านทั้งหลาย
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning

Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på
mottagarens befattning),

ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ

Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända

Bäste herr Smith, เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt

Bästa fru Smith, เรียน คุณ สมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt

Bästa fröken Smith, เรียน คุณ สมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt

Bästa fru Smith, เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt

Det glädjer mig att agera som referens för ... ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้
เป็นตัวแทนของ...

Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när
hen började hos ...

ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้
าร่วม...

Används för att ange hur man känner den sökande
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Ansökan
Referensbrev
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev
som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett
stort nöje för mig att göra detta.

...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื
่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือม
ากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะท
ำเช่นนั้น

Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Det har varit ett nöje att vara ... s chef /
handledare / kollega sedan ... .

ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ไ
ด้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร
่วมงานของ...ตั้งแต่...

Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Det gläder mig att skriva detta
rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom
detta brev uttrycka min respekt och
uppskattning för denna lysande unga person
som enastående bidragit till arbetet i min grupp.

ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียน
จดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบั
บนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความ
พึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให
้แก่บริษัทของฉัน

Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett
rekommendationsbrev för ...

ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดห
มายรับรองให้แก่...เลย

Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Det är med glädje jag skriver ett
rekommendationsbrev för ...

รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากใ
นการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...

Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs /
började arbeta hos ... .

ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอส
มัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้า
ทำงานที่...

Används för att ange hur man känner den sökande

Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av
... vid/hos ... .

ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปี
ในฐานะของ...ที่...

Används för att ange hur man känner den sökande

Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare
från ... till och med ... .

ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อน
ร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...

Används för att ange hur man känner den sökande
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Ansökan
Referensbrev
... arbetade för mig på olika projekt som ... och
baserat på hens arbete anser jag att hen är en
av de bästa ... vi någonsin har haft.

...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงก
ารในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เ
ธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอ
เป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา

Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens
svenska thai
Ända sedan början av vårt samarbete har jag
ansett att hen är en ... person.

ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน
ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...

Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet

... utmärkte sig genom att ... ...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat

Hens största talang är / finns inom ... ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอย
ู่ที่...

Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor

Hen är en kreativ problemlösare. เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้
ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar

Hen har en bred kompetens. เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็น
อย่างมาก

Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter

Hen kommunicerar sina idéer tydligt. เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่
มชัด

Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga

Hen hanterar ansvar väl. เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under
stress.

Hen har en omfattande kunskap inom ... . เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี
่ยวกับ...

Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
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Ansökan
Referensbrev
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och
accepterar konstruktiv kritik och instruktioner
gällande sitt arbete.

เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเ
ร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลง
านของเขา

Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har
förmågan att ... .

ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้
นมีทักษะในการ... 

Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.

Hens extraordinära förmåga att ... var
ovärderlig.

ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั
้นมีค่าเป็นอย่างมาก

Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande 

Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... . เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากใน
การ...

Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet

Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett
problem eller en fråga gällande en uppgift talar
hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker
därigenom det som även andra tycker men inte
kan eller vill framföra.

เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา
เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน
 เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห
็นอย่างตรงไปตรงมา 

Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter
svenska thai
Medan hen var hos oss har hen ... . Detta
ansvar omfattade ... .

ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเ
รา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด
้วย...

Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift
innefattade

Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde
...

ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ
...

Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig

Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ... งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้ว
ย...

Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering
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Referensbrev

svenska

Sida 5 23.05.2023



Ansökan
Referensbrev

thai
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba
med ...; hen är en pålitlig och intelligent person
med ett gott sinne för humor.

ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสน
านเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกั
บ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด
จริงใจและเชื่อถือได้

Används för att ge en positiv bedömning av en sökande

Om hens prestation inom vårt företag är
någonting att gå efter kommer hen att bli en
mycket värdefull tillgång för ert team.

ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นด
ีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ
่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่ม
ีค่าในบริษัทของคุณ

Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande

Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande
initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett
projekt går ut på.

ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ท
ำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึ
กซึ้งกับงานที่ทำ

Används för att ge en positiv bedömning av en sökande

... presterar genomgående högkvalitativt arbete
inom utsatt tid.

...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต
่อเนื่องๆเรื่องมาก

Används för att ge en positiv bedömning av en sökande

Det enda svagheten som jag någonsin noterade
i hens prestation gällde ...

จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงาน
ของเขาคือ...

Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande

Jag anser att ... bör prioriteras framom andra
kandidater eftersom ...

ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหน
ือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...

Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en
sökande

Referensbrev - Avslutning
svenska thai
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert
team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra
att mejla eller ringa mig.

...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเ
ป็นอย่างมาก
ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม
กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้

Används för att avsluta ett positivt referensbrev
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Ansökan
Referensbrev
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen
kommer att vara en tillgång för ert team.

ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะ
มีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างม
าก

Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev

Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta
vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste
rekommendationer.

ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่
มีประโยชน์เป็นอย่างมาก
ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง

Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.

Hen har utan tvekan mina varmaste
rekommendationer. Vänligen mejla eller ring
mig om du har ytterligare frågor.

ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่าง
ดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมา
หาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม

Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev

Jag tror starkt på hens enastående förmåga att
... och jag rekommenderar starkt hen för vidare
utbildning vid ert universitet där hen kan
utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.

ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเข
าในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที
่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาใ
นมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถาน
ที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของ
เขาได้

Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev

Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina
varmaste rekommendationer. Jag hoppas att
denna information är till hjälp.

มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย
่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่า
ข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์
สำหรับคุณ

Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev

Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en
lovande kandidat.

ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่อง
จากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็
นอย่างมาก

Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev

Sällan har jag kunnat rekommendera någon
utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i
detta fall kan göra så gällande ... .

น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้าง
อิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ...
.แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น

Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
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Ansökan
Referensbrev
Jag respekterar ... som kollega men jag måste
säga att i ärlighetens namn kan jag inte
rekommendera hen för ditt företag.

ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แ
ต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรง
มาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเ
ธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ

Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet

Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan
tänkas ha.

ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที
่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ

Används för att avsluta ett positivt referensbrev

Du kan kontakta mig via brev / e-post om du
behöver ytterligare information.

คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/
อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเ
ติม

Används för att avsluta ett positivt referensbrev
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