
  ใบสมคัรเลขที่……………………………. 
 

บัณฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเจ้าพระยา 
GRADUATE SCHOOL CHAOPRAYA UNIVERSITY 

หนังสือให้ค ารับรองเกีย่วกบัผู้สมคัรเข้าศึกษา 
LETTER OF RECOMMENDATION 

 
ช่ือผูส้มคัรเขา้ศึกษา (โปรดพิมพห์รือเขียนตวับรรจง) 
Name of Applicant (Please print or type) 
 
สาขาวิชาที่สมคัร 
Degree Program 
 

คณะกรรมการคดัเลือก ผูส้มคัร เขา้ศึกษา  ใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านไดก้รุณาใหค้วามเห็นตามความจริง ในการประเมินผูส้มคัร          
เขา้ศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัเจา้พระยา อนัจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  เม่ือท่าน
กรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ โปรดส่ง หนงัสือ น้ีพร้อมลงนามผนึกหลงัซองท่ีแนบมาคืน ไปยงับณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเจา้พระยา
โดยตรง 
The Admission Committee would appreciate your candid assessment as to the applicant ’s ability to pursue the study in our 
graduate program. The information you provide will have significant influence on the final outcome of the Committee decision 
about the applicant. Please return this form in the provided envelope, affix your signature across the back of the sealed envelope 
and mail the form directly to us as soon as possible 
 
นามผูใ้หค้  ารับรอง 
Recommender’s  Name ………………………………………………………………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน 
Position / Title ………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่ท  างาน 
Organization …………………………………………………………………………………………………………. 
ท่ีตั้ง 
Address ………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศพัท ์/ โทรสาร / ไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส์ 
Telephone # Fax # E – mail Address ……………………………………………………………………………………………… 
1. ท่านรู้จกักบัผูส้มคัรเขา้ศึกษามาเป็นเวลานานเท่าใด…………… ปี ……………….. เดือน 
 How long have you known the applicant?…………………. (years)…………….. (months) 
2. ท่านรู้จกักบัผูส้มคัรเขา้ศึกษาในฐานะใด 
 In  what  capacity  have  you  known  the  applicant?…………………………………………………………………………… 

 

เป็นความลับ  (CONFIDENTIAL) 
         

(โปรดพลิก) 
                              (P.T.O) 
 

มจพ. 16 

 



 -2- 
3. โปรดประเมินคุณสมบติัดา้นต่างๆ ของผูส้มคัร   
 Please assess the applicant in the following categories. 

 

คุณสมบัติ 
(Qualification) 

ความคดิเห็น 
(Comments) 

ดีเลิศ ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

ศกัยภาพในการศึกษา      
(Potential for Successful Completion of Degree Program.) 

    

ความส าเร็จในงานที่ผ่าน ๆ มา 
(Past Records of Accomplishments) 

    

ความเป็นผูน้  า   
(Leadership) 

    

อารมณ์  ความเป็นผูใ้หญ่  ความรับผิดชอบ 
(Emotion ,  Maturity  &  Responsibility) 

    

ความสามารถในการตดัสินใจ  วิเคราะห์เหตุผล 
(Decision Making  &  Analytical  Capabilities) 

    

การท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้
(Ability  to  Work  with  Others) 

    

ความสามารถทางสติปัญญา  ความคิดริเร่ิม 
(Intellectual Capability  &  Originality) 

    

บุคลิกภาพ  และความกระตือรือร้น 
(Personality  & Enthusiasm) 

    

ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร 
(Ability to Communicate) 

    

 
 

4. โปรดใหค้วามเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกบัผูส้มคัรในส่วนที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการรับเขา้ศึกษาของคณะกรรมการฯ 
 Additional comments concerning the applicant to facilitate the Committee decision will be appreciated. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. กล่าวโดยสรุป  ท่านมีความเห็นว่า   
 Evaluation Summary:  
  สามารถรับรองไดอ้ยา่งมัน่ใจว่าผูส้มคัรสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะไดเ้ขา้ศึกษา 
  Strongly recommend that the applicant should be admitted without reservation. 
  สามารถรับรองไดว้่าผูส้มคัรสมควรที่จะไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษา 
  Recommend that the applicant should be admitted. 
  ไม่แน่ใจว่าผูส้มคัรจะเรียนไดส้ าเร็จ 
  Recommend  with  reservation.   

 

ลายมือช่ือผูใ้หค้  ารับรอง  วนัที ่
RECOMMENDER’S SIGNATURE…………………………………………………….Date………………………………………... 


