
เลขท่ีใบสมัคร No. of Enrolment form.............................  
คณะ Faculty...........................................  
สาขา Major..........................................  
รหัสนักศกึษา Student ID No. ............................ 
ID : ___________________ 
 
ศูนยก์ารเรียนรู้อาขา่ อคาเดม่ี Akha Academy Learning Center 
ใบสมัครเขา้ศกึษาตอ่ทุกระดับ Student Application Form  
1.  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว 
Name/Surname..............................................................................................................................
เลขท่ีบัตรประชาชน ID Card No. ………………………………………………. 
สถานท่ีออกบัตร Place of Issue.................................................วันท่ีออกDate of issue.......................วัน
หมดอายุ Expiry Date...........................  
2.เพศ Sex ….ชายMale ….หญงิFemale วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth...................................อายุ Age.....
.....ปี Years old สถานท่ีเกิด Place of Birth จังหวัด Province........................................ เช้ือชาติ 
Nationality.....................สัญชาติCitizenship...................ศาสนาReligion.........................สถานภาพ 
Status โสดSingle……….. สมรส Married………... หยา่ร้าง Divorce……….... 
Email………………………………………………Facebook………………………………………Line
………………………………………...  
3.ท่ีอยูปั่จจุบัน (สามารถติดตอ่ได)้ บา้นเลขท่ี Contract address House No................หมูท่่ี Moo.......หมูบ่า้น 
Village Name...........................ซอยAvenue...........................ถนนRoad name............................ 
ตาํบลSub District................................. อาํเภอ District.......................จังหวัดProvince...........................
....รหัสไปรษณียP์ostal code........................เบอร์โทรศัพทP์hone No. ...................  
4. ท่ีอยตู่ามสาํเนาทะเบียนบา้น บา้นเลขท่ีHousehold address House No................หมูท่่ีMoo...........
หมูบ่า้นVillage Name.........................ซอยAvenue.........................ถนนRoad 
name................................ ตาํบลSub District.....................อาํเภอDistrict.............................................
จังหวัดProvince.......................รหัสไปรษณียP์ostal code........................เบอร์โทรศัพทP์hone No. 
.............................  
5. ช่ือ –นามสกุล บดิา –มารดา, ผูป้กครอง Parent or gadian’s name...........................................................
........................อาชีพOccupation............................... สถานท่ีทาํงานOffice’s address............................
.....................ความสัมพันธ ์relationship................ท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได ้ บา้นเลขท่ีContact address 
Household No.................หมูท่่ีMoo ........ ตาํบลSub District........................... อาํเภอDistrict.................
......จังหวัดProvince...............................รหัสไปรษณียP์ostal Code........................เบอร์โทรศัพทC์ontact 
No. .....................................  
6.สถานภาพครอบครัว Parent Status …...บดิา /มารดาอยดู่ว้ยกันParent live together …...บดิา / มารดาแยกกัน
อยูP่arent separated …อ่ืน(ระบุ)Other status..................... 
7. ระดับวุฒกิารศกึษาท่ีใชใ้นการสมัครเรียน Type of Qualification for application...............สาขา / 
แผนกMajor.................................................... ปี ท่ีสาํเร็จการศกึษาGraduation Year................... จาก
โรงเรียน / สถาบัน Graduated institute......................................................................... ตาํบลSub 
District.......................................อาํเภอDistrict.............................................จังหวัดProvince
....................................... รหัสไปรษณียP์ostal Code...................... เบอร์โทรศัพทC์ontact No.................



.......................คะแนนเฉล่ียสะสมGPA Score......................... 8. ลาํดับการเลือกหลกัสตูรและสาขาวชิาท่ีจะเขา้
ศกึษา ในภาคการศกึษาท่ีPrefences Subject of the applicant ........../............  
 
หลักสูตรการแพทยพ้ื์นฐานและสาธารณสุข Basic Medical & Health care Cousre 
หลักสตูรวทิยาศาสตร์สุขภาพ Health Sciences 
…….การปฐมพยาบาลศาสตร์ First Aid Nursing            ..….สาธารณสุขศาสตร์ Public Health             …….
สาขาวชิาแพทยแ์ผนไทยThai Traditional Medicine……….อาชีวอนามัยและความปลอดภัยOccupational 
Health and Safety  …….ผูช้ว่ยพยาบาล Nursing Assistant 
 
ภาษาอังกฤษ English Language. 
…..3 เดือนหลักสูตร 3 Months Course         …..6 เดือนหลักสูตร 6 Months Course 
…..12 เดือนหลักสูตร 12 Months Course 
 
การบริหารธุรกิจขัน้พ้ืนฐาน Basic Business Administration 
…….การบัญชีขัน้พ้ืนฐาน Basic Accounting        …….วชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer  
 
เกษตรศาสตร์ Agriculture 
…...พืชสวน Hoticulture  
…...การเกษตรท่ีย่ังยืน Sustainable Agriculture 
 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีจาํนวนนักศกึษาท่ีเขา้ศกึษาและลงทะเบียนในแตล่ะสาขาวชิาท่ีเปิดสอน มีจาํนวนน้อยกวา่ จาํนวนขัน้
ตา่ํท่ีทาง ศูนยก์ารเรียนรู้อาขา่ อคาเดม่ี Akha Academy Learning Centerกาํหนด ทางศูนยก์ารเรียนรู้อาขา่ อคาเดม่ี 
จะโอนให้นักศกึษา ไปศกึษาในสาขาท่ีเลือกลาํดับถัดไปและในกลุม่สาขาวชิาท่ีเปิดสอน In case the number of 
students enrolled and registered in each subject area less than required number, The Akha 
Academy Learning Center will allocatethe student in the next selected field and in the field of 
available subject.  
9. ทา่นมีรายวชิาท่ีขอเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอ่ืนหรือไม…่.ไมมี่ ....มี จากสถาบัน............................. 
 Do you have any courses for transfer of credits from other institutions? ... None, .... from the 
Institute ......................... .... 
10. ทา่นเคยกูยื้มเงนิกองทุนให้กูยื้มฯ ของรัฐบาลหรือไม ่….ไมเ่คย ….เคยกูจ้ากสถาบัน............................  
      Have you borrowed funds? ... never ... ever borrow from the Institute ............................  
11. สมัครเรียนครัง้น้ี ทา่นมีความประสงคจ์ะขอรับทุนกูยื้มรัฐบาล .......ไมกู่ ้.…...กูใ้หม ่.…...กูต้อ่เน่ือง  
      Enroll this lesson, do you want to apply for a government loan. ... Yes,  …...NO, Already 
borrowed. 
 
 
ขา้พเจา้รับรองวา่ I guarantee 
1. เป็นผูส้าํเร็จการศกึษาตามท่ีกาํหนดไวใ้นเร่ืองคุณสมบตัขิองผูส้มัครเขา้เป็นนักศกึษาศูนยก์ารเรียนรู้อาขา่ อคาเดม่ี. 
Already graduated according to the requirements of Akha Academy Learning Center.  
2. ไมเ่คยถูกไลอ่อกจากสถาบันใดๆ เน่ืองจากกระทาํผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสยี  Never been fired from any 
institution because of wrong doing or dishonesty. 
3. ไมเ่คยเป็นผูมี้โรคติดตอ่ร้ายแรงหรือโรคสาํคัญท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา  Has never had a serious 
communicable disease or a major disease that hindered the education. 



4. ขา้พเจา้จะปฏิบัติตามระเบียบขอ้บังคับ และกฎเกณฑข์องมหาวทิยาลัยทุกประการ  I will follow the rules and the 
rules of The Akha Academy Learning Center. 
5. ขา้พเจา้จะประพฤติตนเย่ียงนักศกึษาท่ีดีไมนํ่าความเสื่อมเสยีมาสูศู่นยก์ารเรียนรู้อาขา่ อคาเดม่ี อีกทัง้จะไมป่ระพฤติตน
เป็นปัญหาหรือเป็น อุปสรรคตอ่การศกึษา การบริหารการศกึษา และการบริหารท่ัวไปของศูนยก์ารเรียนรู้อาขา่ อคาเดม่ี หาก
ขอ้ความท่ีกลา่วมาขา้งตน้น้ี ไมเ่ป็นความจริงแมเ้พียงขอ้ใดขอ้หน่ึง ขา้พเจา้ยนิยอมให้มหาวทิยาลัย พิจารณาตาม ขัน้ตอน
ของทางมหาวทิยาลัย5. My conduct and behavior will aligned and meet the requirement with the 
Akha Academy Learning Center code of conduct and morally acceptable behavior. In the case 
of failed to meet the rules and regulation of the Akha Academy Learning Center, I consent to 
The Akha Academy Learning Center’s consideration of the panishment. 

ลงช่ือSignature…………………………………………..นักศกึษาStudent 
วันท่ีDate………../…………….../………… 

____________________________________________________________________________ 
สาํหรับมหาวทิยาลัย For The Akha Academy Learning Center  

เจา้หน้าท่ีรับสมัคร Authorized Staff Only  
Required Documentation. 
1. หลักฐานประกอบการสมัครProof of application     2. ไดต้รวจหลักฐานการสมัครแลว้ Have proof of 
application  
1.1 รูปถา่ยสขีนาด 1 น้ิว จาํนวน 3 รูป                         …..ครบถว้น  
      1 inch color photo 3 photos                              .....complete 
1.2 คุณวุฒกิารศกึษา (ตัวจริง) จาํนวน 1 ฉบับ              …..ขาดหลักฐาน1. …………………………… 
      Qualifications Documentation (original) No. 1  .....lack of evidence 
1.3 สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 2 ชุด                          …..ครบถว้น 
      Copy of House Registration                              .....complete       22. …………………………... 
1.4 สาํเนาบัตรประชาชน จาํนวน 3 ชุด                       …..นัดสง่หลักฐานวันท่ี .....เดือน.............พ.ศ........  
      Thai, or other Identification                              ….Date of submission 
Date…...Month…...Year…. 
1.5 สาํเนาใบสาํคัญเปล่ียนช่ือตัว หรือสกุล (ถา้มี) จาํนวน 2 ชุด  
       Copies of the certificate of change of name or currency (if any) 2 copies 
1.6 สาํเนาทะเบียนบา้นบดิา/มารดา จาํนวน 1 ชุด  
      Copy of house registration of father / mother 
1.7 สาํเนาบัตรประชาชน บดิา/มารดา จาํนวน 1 ชุด 
       Copy of ID card of father / mother  

ลงช่ือSignature...........................................................  
       (................................................)  

           ผูต้รวจสอบและรับสมัครAdmission aothorizer  
         .........../........../.................  

…...ชาํระคา่สมัครแลว้ ใบเสร็จเลม่ท่ี Enrolement Fees’ receipts book no.  .....................เลขท่ี receipts 
no. ...............................  
 

ลงช่ือSignature............................................เจา้หน้าท่ี Staff 
       Date ............../............/........... 


