Application No

ใบปะหน้าสําหรับส่งหลักฐานการสมัครสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
CHULALONGKORN BUSINESS SCHOOL : COVER SHEET FOR APPLICATION PACKET SUBMISSION

ชือ-นามสกุล ผูส้ มัคร (Name of Application) : …………………………………………………………………………………………………….
สมัครสอบในโปรแกรม (Program Applying for) :
 MBA Young Executive # ……………….
 MBA Executive # ………………………….
 MBA English Program # ………………..
 1. ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ทีกรอกจากเว็ปไซด์ระบบรับสมัครสอบ MBA Application Online พร้อมเซ็นรับรองเอกสารทีหน้าสุดท้าย

จํานวน ชุด : A Completed Application form with confirm signature at last page of document
 2. รูปถ่ายขนาด นิวจํานวน รูปติดลงบนใบสมัครให้เรียบร้อย (หากผูส้ มัครได้อพ
ั โหลดรูปลงไปในระบบรับสมัครแล้วไม่จาํ เป็ นต้องส่งเพิม)
One of recents 1”X1” Photographs taken no longer than 6 months prior to the application date.

 3. Recommendation จํานวน




ฉบับ : 2 letters of recommendation
แบบ Online Recommendation จํานวน ...................... ฉบับ
แบบ Paper Recommendation จํานวน ....................... ฉบับ [  ส่งมาพร้อมหลักฐานการสมัคร  ผู้ Recommend จัดส่งเอง
. สําเนา ผลสอบ Aptitude Test in Business Management ……… CU-BEST …….. CU-BEST(English) ………… GMAT
. สําเนา ผลสอบ Aptitude Test in English
……… CU-TEP ……… TOEFL( IBT / ITP ) ………… IELTS

]

……… Request for Waiver of the English Score requirement (ระบุเหตุผลในหน้าถัดไป)




. สําเนา บัตรประชาชน : A Copy of identification card or Copy of passport (for Foreigner)
. สําเนา Transcript “ฉบับสมบูรณ์” ทีระบุวนั จบการศึกษา จํานวน ฉบับ : A Copy of the Official completed transcript
. สําเนา หนังสือรับรองการทํางาน จํานวน .............. ฉบับ
Copy of employment history, certifying work experience ………copies





. หลักฐานการรับชําระเงินค่าสมัครสอบ (สามารถใช้สาํ เนาได้) : The receipt of application fee from Payment to Banking.
. ใบสมัครโครงการ Global Business Track (GBT) สําหรับผูท้ ีต้องการสมัครในโครงการเพิม
. เอกสารอืนๆ โปรดระบุ : Others Document
1.) ..................................................................................................................................................................................
2.) ..................................................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิมเติมในกรณีทผูี ส้ มัครต้องการระบุเหตุผลเรืองเอกสารการสมัคร (The explanatory statement

in case of Document Problem)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรุณาส่งหลักฐานการสมัครมายังหลักสูตรฯ ตามทีอยู่ทีระบุในเว็ปไซด์ mba.cbs.chula.ac.th ระบุชือหลักสูตรทีสมัครทางมุมขวาล่างของซอง
เอกสาร ทังนี ผูส้ มัครควรลงทะเบียนซองเอกสารเพือประโยชน์ของผูส้ มัครเอง ( ยึดวันที ประทับตราไปรษณียไ์ ม่เกินวันสุดท้ายตามประกาศรับสมัคร )

“ เมือส่งเอกสารแล้ว หลักสูตรจะไม่มีการคืนเอกสารการสมัครใดๆให้แก่ผสู้ มัคร ”
WE RESERVE THE RIGHT NOT TO RETURN ANY APPLICATION DOCUMENTS - EITHER THE ORIGINAL OR A COPY - TO THE
APPLICANTS IN ANY CASE.
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หมายเหตุเพิมเติมในกรณีทผูี ้สมัครต้องการระบุเหตุผลเรืองการขอยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษ (The Explanatory statement in case of
request for waiver of the English Score requirement)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**********************************************************************************
ขอความยินยอมใหใชขอ มูลและเปดเผยขอมูล สําหรับการสมัครเขาศึกษา Terms and Conditions
- ขาพเจายินยอมใหหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา ในการ
ดําเนินการในดานการจัดการศึกษา และกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของของหลักสูตรฯ
- ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่กรอกในใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเปนความจริงทุกประการ หากหลักสูตรตรวจสอบพบวาขอมูลหรือ
เอกสารของผูสมัครไมถกู ตองตามความจริงหรือเปนเอกสารปลอม หลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนใบสมัคร หรือ ใหพนสภาพนิสิต
- By applying to the MBA Program, Chulalongkorn University via the online application platform, you agree and acknowledge that
the MBA Program will collect and use your personal data for the admission, selection, and registration processes. The
information may also be used for research and further analysis for academic purposes. However, your personal information will
NOT be disclosed in this regard.
- You understand and confirm that all the information filled-in the application are correct. All documents that are submitted to
the online application are authenticated and accurate. If it is discovered that the information appears to be incorrect, the MBA
Program reserves the right to withdraw the application.

ลงชื่อผูสมัคร Applicants .......................................................................
(................................................................................)
................ / .................... / .................
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