
 

  เป็นความลบั 
       CONFIDENTIAL 

หนังสือให้ค ารับรองเกีย่วกบัผู้สมคัรเข้าศึกษา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการเงนิ 

 
Letter of Recommendation for the 
Master of Science in Finance Program 

 
ช่ือผูส้มคัร        เลขท่ีสมคัรสอบ         
Applicant’s Name       Applicant’s Number 
 
ผู้สมคัร:  กรุณาพิมพห์รือเขียนช่ือของท่านดว้ยตวับรรจงแลว้ส่งให้ผูท่ี้ให้ค  ารับรอง  หลงัจากท่ีผูท่ี้ให้ค  ารับรองไดก้รอกรายละเอียดและบรรจุหนังสือ
ฉบบัน้ีลงในซองท่ีจดัไวใ้ห ้ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือก ากบัไวป้ากซองดา้นหลงั  ผูส้มคัรจะตอ้งน าจดหมายฉบบัน้ีมาส่งให้กบัคณะกรรมการคดัเลือกก่อน
หรืออยา่งชา้ในวนัสอบสัมภาษณ์ 
Note 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 to the Admission Committee on or before the date of the interview.  

 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .   
เรียนท่านผู้ให้ค ารับรอง: หนังสือให้ค  ารับรองฉบับน้ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณาคัดเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการเงิน  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  คณะกรรมการคดัเลือกยินดีท่ีจะรับฟังขอ้เสนอแนะและค า
รับรองต่าง ๆ ท่ีท่านมีต่อผูส้มคัรและขอความกรุณาท่านสละเวลาอนัมีค่าใหข้อ้มลูตามรายละเอียดขา้งล่าง  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
Note to Referees: This recommendation letter is a very important part of the admissions process into the Master of Science in Finance P rogram at 
the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University. We value your opinions and recommendations and would reque st 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. 
 
ช่ือผูใ้หค้  ารับรอง                      ต าแหน่ง                                                                     
Referee’s Name                       Position / Title 
 
ท่ีท างาน               
Organization 
 
ท่ีตั้ง          โทรศพัท ์    
Address         Telephone Number 
 
 กรุณาส่งคืนให้ผู้สมคัรภายใน 
 
1.  ท่านรู้จกัผูส้มคัรเขา้ศึกษามาเป็นเวลานานเท่าไร และในฐานะอะไร 
    How long and in what capacity have you known the applicant?  
 
                   
                                                                                                
2.   ตามความเห็นของท่าน ผูส้มคัรมีลกัษณะเด่นหรือจุดแขง็อยา่งไรท่ีจะเป็นประโยชนต่์อผูส้มคัรในการศึกษาต่อ 
     In you opinion, what skills or strength does the applicant process and how will they be beneficial in pursuing  
     the Master of  Science in Finance Program at Chulalongkorn University? 
 
                   
                                                                                                                                                      



3.  โปรดใหค้วามเห็นเก่ียวกบัจุดอ่อนหรือขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขของผูส้มคัร 
     In what areas does the applicant need to improve? 
                   
                                                                                        
   เม่ือเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืน ๆ ในสาขาเดียวกนั  กรุณาจดัอนัดบัความสามารถของผูส้มคัรในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
   How would you rate the following characteristics of the applicant in comparison with other students/people/colleagues you  
   have taught/supervised?    
    
 Superior 

(Top 5%) 
Excellent 

(Top 10%) 
Good 

(Top 25%) 
Average 
(50%) 

Below 
Average 

Not able 
to rate 

ลกัษณะความเป็นผูน้ า 
Leadership potential 

      

ความคิดริเร่ิม 
Initiative 

      

ความสามารถทางสติปัญญา 
Intellectual ability 

      

ความสามารถในการวเิคราะห์เหตุผล 
Analytical skills 

      

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
Creativity 

      

แนวคิดในการท างานเป็นทีม 
Aptitude for team work 

      

ทกัษะในการเขียน 
Written communication skills 

      

ทกัษะในการวางแผน 
Planning skills 

      

ความอดทนพยายาม 
Perseverance 

      

ความซ่ือตรง 
Personal integrity 

      

กรุณาจดัอนัดบัโดยรวมของผูส้มคัร   What is your overall rating for the applicant?: 
 
 Superior 

(Top 5%) 
Excellent 

(Top 10%) 
Good 

(Top 25%) 
Average 
(50%) 

Below 
Average 

Not able 
to rate 

โดยรวมแลว้ ขา้พเจา้เห็นวา่ผูส้มคัร 
Overall, I believe this applicant is 

      

ท่านคิดวา่ยงัมีขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผูส้มคัรท่ีทางคณะกรรมการคดัเลือกควรพิจารณา 
Do you have any additional comment concerning this applicant that you believe the Admission Committee should consider? 
 
                       
      
               
 
               
 
               

ลายมือช่ือ     วนัท่ี    
                                                            Signature     Date 


