
หนังสอืใหคํารับรองเกี่ยวกับผูสมัครเขาศึกษา 
Confidential Recommendation on Applicant 

โครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร 
(The Executive MBA Program) 

 
 

_____________________________________ 
                                        ช่ือผูสมัครเขาศึกษา    (โปรดเขียนตัวบรรจง) 
                                       Name of Applicant         (Please print) 

 
 
_____________________________________                                _____________________________________ 
Date             วันที ่                                  ลายเซ็นของผูสมัครเขาศึกษา 
                                        Signature  of  Applicant 
 

เรียน  ทานผูใหคํารับรอง:  ในการคัดเลือกผูเขาศึกษาในโครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  คณะกรรมการรับเขา  
ใหความสําคัญอยางมากกับความเห็นตางๆ  จากบุคคลซึ่งผูสมัครไดเลือกเปนผูใหคํารับรอง  คณะกรรมการฯ  มี
ความเห็นวา  คํารับรองที่ใหขอคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสามารถ  จุดเดน  และจุดออนตางๆ  เปนสิ่งที่
เปนประโยชนตอผูสมัคร  และตอคณะกรรมการฯ  หนังสือใหคํารับรองนี้จะชวยทานใหขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครไดดี
ยิ่งขึ้น  โปรดใหความสําคัญและใหขอมูลตางๆ  ที่ทานเห็นวาจะเปนประโยชนตอการพิจารณารับเขา  คณะกรรมการฯ  
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทาน  (คณะกรรมการฯ  จะคณะกรรมการฯ  จะถือคํารับรองนี้เปนขอมูล
ลับ-เฉพาะสําหรับการพิจารณารับเขา) 
 
To the Recommender:  In considering applicants to the Executive MBA  Program, particular emphasis is placed on the 
comments from people the applicant has chosen as recommenders.  The admissions Committee typically finds that a 
recommendation which presents a balanced view of an applicant’s abilities and other attributes is most helpful to the 
applicant and to the committee.  This form is intended to help you present information about the applicant.  Please 
supplement it in whatever way you feel is appropriate.  (The information requested is confidential and will be used only for 
official program purposes) 
 
ช่ือผูใหคํารับรอง________________________________________________________________________________ 
Recommender’s Name 
 
ที่ทํางาน______________________________________________________________________________________ 
Work Address 
 
ตําแหนง____________________________________________________ โทรศัพท__________________________ 
Position or Title                  Tel. 

 



1.  ทานรูจักผูสมัครเขาศึกษามานานกี่ป_______________________________________________________ 
     How long have you known the applicant ? 

 
2.  ทานรูจักในฐานะใด ___________________________________________________________________ 

                   In what relationship ? 

 
3.  โปรดใหความเหน็เกีย่วกบัความสามารถเชิงการจัดการและความเปนผูนําของผูสมัคร  (ทั้งสวนที่เปนบวก 

                   และเปนลบ) 
                  Please comment on the applicant’s demonstrated and / or potential managerial and leadership abilities 
                   (both positive and negative.) 

 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 4.  โปรดใหความเหน็เกีย่วกบัความพรอมและความสามารถเชิงวิชาการของผูสมัคร  (ทั้งสวนที่เปนบวกและ 
      เปนลบ) 
      Please comment on the applicant’s academic preparation and abilities (both positive and negative.) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 



 5.  ทานมีความเห็นวา  การศึกษาระดับปริญญาโทตามโครงการนี้เปนสิ่งที่เหมาะสมสําหรับผูสมัครในเวลา 
      นี้หรือไม  และดวยเหตุผลใด 
      Do you feel that this program is appropriate for the applicant at this time ?  Why ? 

_____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 6.  โปรดใหความเหน็เพิ่มเตมิที่ทานเห็นวาจะเปนประโยชน  เกี่ยวกบัศกัยภาพทางการศึกษาในระดบั 
      ปริญญาโทของผูสมัคร  และศักยภาพทีจ่ะกาวหนาในงานการจัดการในอนาคต 
      Please make additional comments as you wish about the applicant’s potential for graduate study 
      and potential for advancement in managerial position. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________   _________________________
                ลายเซ็นของผูใหคํารับรอง     Date   วันที ่

               Signature of Recommender 

 
 
 โปรดปดผนึกซอง  เซ็นชื่อกํากับแลวสงหนังสือใหคํารับรองเกี่ยวกับผูสมัครเขาศึกษาฉบับนี้ไปยัง : 
 Please seal the envelope and return it to: 
 
โครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร  (หอง  118)  The Executive MBA Program  (Room  118) 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี    Faculty of commerce and Accountancy 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     Thammasat University, #2 Prachan Road, 
2  ถ.พระจันทร  แขวงพระบรมมหาราชวัง   Bangkok  10200 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 


