
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

LETTER OF RECOMMENDATION : หนังสอืรับรอง 

 
Name of Applicant (ชอื- นามสกุล ผู้สมัคร) ________________________________________ 

โปรแกรมทีสมคัร เรียน ผูใ้ห้คาํรบัรอง : 
ผูส้มคัรทมีชีอืขา้งบนนี ไดส้มคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กรุณาใหค้วามรว่มมอืแก่คณะกรรมการคดัเลอืก โดยตอบคาํถามขา้งลา่งนีตามความเป็นจรงิและชดัเจน 

คาํรบัรองนีจะเป็นสงิทเีป็นประโยชน์อย่างยงิ คณะกรรมการฯ จะถอืคาํรบัรองนีเป็นขอ้มลูลบัเฉพาะ

สาํหรบัการพจิารณารบัเขา้เทา่นนั. 

 MBA Regular 
 MBA Young-Exec 
 MBA Executive 
 English Program 
 

 

ชือ-นามสกลุ ผูใ้หค้าํรบัรอง _______________________________   ตาํแหน่ง ____________________ 

ทีทาํงาน ___________________________________________   เบอรโ์ทรศพัท ์_________________ 

ทีตงั  ______________________________________________________________________ 

ท่านรูจ้กัผูส้มคัรเขา้ศกึษามาเป็นเวลา ?                  __________ ปี   ____________ เดือน 

ท่านรูจ้กัผูส้มัครในฐานะ? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

โปรดประเมินความสามารถของผู้สมัครในด้านต่างๆ ดังนี : 

 ดีเลิศ 
90-100% 

ดีมาก 
80-89% 

ด-ีปานกลาง 
60-79% 

ตาํกว่าเกณท ์
< 60% 

ไม่สามารถ

ประเมนิได้ 

ความสามารถทางสติปัญญา      
ความเป็นผูใ้หญ่      
ศกัยภาพความเป็นผูน้าํ      
บคุลิกภาพ      
มนษุยส์มัพนัธ ์      

ความสามารถในการวิเคราะหเ์หตผุล      

ความคดิริเริม      

ทกัษะในการเขียน      

ทกัษะในการพดู      

เป็นความลับ 

Confidential 



 

โปรดใหค้วามเห็นเกียวกบัผูส้มคัรตามคาํถามขา้งล่างนี หากพืนทีไม่พอ โปรดแนบเอกสารเพิมเติม 

1. จดุแข็งหรือลกัษณะเด่นของผูส้มคัร 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

2. จุดอ่อน หรือขอ้ดอ้ยของผูส้มคัรทจีะมีผลต่อการศกึษาของผูส้มคัร 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

3. มนษุยส์มัพนัธแ์ละความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

4. ศกัยภาพในการเป็นผูบ้ริหารทปีระสบความสาํเร็จ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

5. สรุปการประเมินผล 

 สมควรรบัเขา้ศกึษาเป็นอย่างยงิ                           สมควรรบัเขา้ศกึษา 

 สมควรรบัเขา้ศกึษาอย่างมเีงอืนไข 

 ไมส่มควรรบัเขา้ศกึษา เนืองจาก ________________________________________________________ 

 

ลายเซ็นผูใ้ห้คาํรับรอง ___________________________________ วันท ี_________________ 
 

 

เมอืผู้ใหค้าํรับรองกรอกรายละเอียดบนเอกสารเสรจ็แล้ว สามารถใส่ซองและปิดผนึก(ในกรณีทีตอ้งการใหเ้ป็นความลับ) หรอืส่งคนืเอกสารใหก้ับผู้สมัครโดยตรง 

ในกรณีทีประสงคส์่งไปรษณียโ์ดยตรงถึงหลักสูตรฯ สามารถส่งมาได้ท ี: 
( ระบหุนา้ซองเอกสาร “ส่งหลกัฐานการสมคัรสอบสมัภาษณแ์ละระบโุปรแกรม”) 

 

สอบถามขอ้มลูเพมิเติม โทร. - -  

หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

หอ้ง  ชนั  อาคารอนสุรณ์ ปี พญาไท วงัใหม่ ปทมุวนั  กทม.  
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