
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                     Application No 
                                   ใบปะหนาสําหรับสงหลักฐานการสมัครสอบสัมภาษณหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA ) 
 

CHULALONGKORN BUSINESS SCHOOL : COVER SHEET FOR APPLICATION PACKET SUBMISSION 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุล ผูสมัคร (Name of Application)     : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

สมัครสอบในโปรแกรม (Program Applying for) :           MBA Young Executive # ……………….   

            MBA English Program  # …………….. 

            MBA Executive           # …………….. 

 

1.    ใบสมัครสอบสัมภาษณที่กรอกจากเว็ปไซดระบบรับสมัครสอบ MBA Application Online พรอมเซ็นรับรองเอกสารท่ีหนาสุดทาย 
 

จํานวน  1  ชุด  : A Completed Application form with confirm signature at last page of document 
 
2.   รูปถายขนาด 1 นิ้วจํานวน 1 รูปติดลงบนใบสมัครใหเรียบรอย (หากผูสมัครไดอพัโหลดรูปลงไปในระบบรับสมัครแลวไมจําเปนตองสงใหม) 
 

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 ....................... ฉบบั [  สงมาพรอมหลักฐานการสมัคร   ผูRecommend จัดสงเอง  ] 
 
4.  สําเนา ผลสอบ Aptitude Test in Business Management  ……… CU-BEST …….. CU-BEST(English)   ………… GMAT 
 
5.  สําเนา ผลสอบ Aptitude Test in English ……… CU-TEP ……… TOEFL( IBT / ITP ) ………… IELTS 

                                                                   .............Request for Waiver of the English Score requirement (ระบุเหตุผลดานหลัง) 
 
6.  สําเนา บตัรประชาชน : A Copy of identification card or Copy of passport (for Foreigner) 
 
7.  สําเนา Transcript “ฉบบัสมบูรณ” ทีระบุวันจบการศึกษา จํานวน……..ฉบบั : A Copy of the Official completed transcript 
 
8.  สําเนา หนังสือรับรองการทํางาน จํานวน .............. ฉบบั 
 

Copy of employment history, certifying work experience ………copies 
 
9.  หลักฐานการรับชําระเงินคาสมัครสอบ (สามารถใชสําเนาได) : Receipt of application fee from Payment to Banking 

10.  ใบสมัครโครงการ Global Business Track (GBT) สําหรับผูท่ีตองการสมัครในโครงการเพ่ิมเติม 

11.  เอกสารอื่นๆ โปรดระบ:ุ Others Document 

1.) .................................................................................................................................................................................. 
 

2.) .................................................................................................................................................................................. 

หมายเหตเุพิ่มเติมในกรณีทีผูสมัครตองการระบเุหตุผลเรื่องเอกสารการสมัคร (The explanatory statement in case of Document Problem) 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรุณาสงหลักฐานการสมัครมายังหลักสูตรฯ ตามทีอยูทีระบใุนเว็ปไซดmba.cbs.chula.ac.th ระบุชือหลักสูตรทีสมัครทางมมุขวาลางของ 

ซองเอกสาร ทั้งนี้ผูสมัครควรลงทะเบียนซองเอกสารเพือประโยชนของผูสมัครเอง ( ยึดวันทีประทับตราไปรษณียไมเกินวันสุดทายตามประกาศรับสมัคร ) 
 

“ เมือสงเอกสารแลว หลักสูตรจะไมมีการคืนเอกสารการสมัครใดๆใหแกผูสมัคร ” 
 

WE RESERVE THE RIGHT NOT TO RETURN ANY APPLICATION DOCUMENTS - EITHER THE ORIGINAL OR A COPY  

- TO THE APPLICANTS IN ANY CASE. 



 

หมายเหตุเพิ่มเตมิในกรณีที่ผูสมัครตองการระบเุหตุผลเรื่องการขอยกเวนคะแนนภาษาอังกฤษ (The Explanatory statement in case of request 

for waiver of the English Score requirement) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

********************************************************************************** 

ขอความยินยอมใหใชขอมูลและเปดเผยขอมูล สําหรับการสมัครเขาศึกษา Terms and Conditions 

 

- ขาพเจายินยอมใหหลักสูตรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา 

ในการดาํเนินการในดานการจัดการศึกษา และกิจกรรมอื่นใดท่ีเกี่ยวของของหลักสูตรฯ 

- ขาพเจาขอรบัรองวาขอมูลที่กรอกในใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเปนความจริงทุกประการ หากหลักสูตรตรวจสอบพบวาขอมูล

หรือเอกสารของผูสมัครไมถกูตองตามความจริงหรือเปนเอกสารปลอม หลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิกถอนใบสมัคร หรือ ใหพนสภาพ

นิสิต 

- 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  ....................................................................... 

                                                                                                                (................................................................................) 

           ................ / .................... / ................. 


