เลขที่ใบสมัคร No. of Enrolment form.............................
คณะ Faculty...........................................
สาขา Major..........................................
ึ ษา Student ID No. ............................
รหัสนักศก
ID : ___________________

ศูนยก์ ารเรี ยนรู้ อาขา่ อคาเดมี่ Akha Academy Learning Center
ึ ษาตอ่ ทุกระดับ Student Application Form
ใบสมัครเขา้ ศก

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว
Name/Surname..............................................................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน ID Card No. ……………………………………………….
สถานที่ออกบัตร Place of Issue.................................................วันที่ออกDate of issue.......................วัน
หมดอายุ Expiry Date...........................
2.เพศ Sex ….ชายMale ….หญิงFemale วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth...................................อายุ Age.....
.....ปี Years old สถานที่เกิด Place of Birth จังหวัด Province........................................ เชื้อชาติ
Nationality.....................สั ญชาติCitizenship...................ศาสนาReligion.........................สถานภาพ
Status โสดSingle……….. สมรส Married………... หยา่ ร้าง Divorce………....
Email………………………………………………Facebook………………………………………Line
………………………………………...
3.ที่อยูป
่ ั จจุบัน (สามารถติดตอ่ ได)้ บา้ นเลขที ่ Contract address House No................หมูท
่ ี ่ Moo.......หมูบ
่ า้ น
Village Name...........................ซอยAvenue...........................ถนนRoad name............................
ตาํ บลSub District................................. อาํ เภอ District.......................จังหวัดProvince...........................
....รหัสไปรษณี ยP
์ ostal code........................เบอร์โทรศั พทP
์ hone No. ...................
4. ทีอ่ ยต
่ ousehold address House No................หมูท
่ ูามสาํ เนาทะเบียนบา้ น บา้ นเลขทีH
่ ีM
่ oo...........
หมูบ
่ า้ นVillage Name.........................ซอยAvenue.........................ถนนRoad
name................................ ตาํ บลSub District.....................อาํ เภอDistrict.............................................
จังหวัดProvince.......................รหัสไปรษณี ยP
์ ostal code........................เบอร์โทรศั พทP
์ hone No.
.............................
5. ชื่อ –นามสกุล บิดา –มารดา, ผูป
้ กครอง Parent or gadian’s name...........................................................
........................อาชีพOccupation............................... สถานที่ทาํ งานOffice’s address............................
.....................ความสั มพันธ์ relationship................ทีอ่ ยูท
่ ontact address
่ ่ีสามารถติดตอ่ ได้ บา้ นเลขทีC
Household No.................หมูท
่ ีM
่ oo ........ ตาํ บลSub District........................... อาํ เภอDistrict.................
......จังหวัดProvince...............................รหัสไปรษณี ยP
์ ostal Code........................เบอร์โทรศั พทC
์ ontact
No. .....................................
6.สถานภาพครอบครัว Parent Status …...บิดา /มารดาอยด
่ ูว้ ยกันParent live together …...บิดา / มารดาแยกกัน
่
อยูP
่ arent separated …อืน(ระบุ)Other status.....................
ึ ษาที่ใชใ้ นการสมัครเรี ยน Type of Qualification for application...............สาขา /
7. ระดับวุฒก
ิ ารศก
ึ ษาGraduation Year................... จาก
แผนกMajor.................................................... ปี ที่สาํ เร็จการศก
โรงเรี ยน / สถาบัน Graduated institute......................................................................... ตาํ บลSub
District.......................................อาํ เภอDistrict.............................................จังหวัดProvince
....................................... รหัสไปรษณี ยP
์ ostal Code...................... เบอร์โทรศั พทC
์ ontact No.................

.......................คะแนนเฉลี่ยสะสมGPA Score......................... 8. ลาํ ดับการเลือกหลกัสตูรและสาขาวิชาทีจ่ ะเขา้
ึ ษา ในภาคการศก
ึ ษาทีP
ศก
่ refences Subject of the applicant ........../............
หลักสูตรการแพทยพ
์ ้ ืนฐานและสาธารณสุข Basic Medical & Health care Cousre
หลักสตูรวิทยาศาสตร์สุขภาพ Health Sciences
…….การปฐมพยาบาลศาสตร์ First Aid Nursing
..….สาธารณสุขศาสตร์ Public Health
…….
สาขาวิชาแพทยแ์ ผนไทยThai Traditional Medicine……….อาชีวอนามัยและความปลอดภัยOccupational
Health and Safety …….ผูช้ ว่ ยพยาบาล Nursing Assistant
ภาษาอังกฤษ English Language.
…..3 เดือนหลักสูตร 3 Months Course
…..12 เดือนหลักสูตร 12 Months Course

…..6 เดือนหลักสูตร 6 Months Course

้ ้ นฐาน Basic Business Administration
การบริ หารธุ รกิจขันพื
้
…….การบัญชีขันพื้นฐาน Basic Accounting
…….วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer
เกษตรศาสตร์ Agriculture
…...พืชสวน Hoticulture
…...การเกษตรที่ยั่งยืน Sustainable Agriculture
ึ ษาและลงทะเบียนในแตล่ ะสาขาวิชาที่เปิ ดสอน มีจาํ นวนน้อยกวา่ จาํ นวนขัน้
ึ ษาที่เขา้ ศก
หมายเหตุ ในกรณี ท่ีจาํ นวนนักศก
่
่
ตาํ ่ทีทาง ศูนยก์ ารเรี ยนรู้ อาขา่ อคาเดมี Akha Academy Learning Centerกาํ หนด ทางศูนยก์ ารเรี ยนรู้ อาขา่ อคาเดมี่
ึ ษา ไปศก
ึ ษาในสาขาที่เลือกลาํ ดับถัดไปและในกลุม
จะโอนให้นักศก
่ สาขาวิชาที่เปิ ดสอน 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. ทา่ นมีรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่นหรื อไม…
่ .ไมม
่ ี ....มี จากสถาบัน.............................
Do you have any courses for transfer of credits from other institutions? ... None, .... from the
Institute ......................... ....
10. ทา่ นเคยกูย้ ืมเงินกองทุนให้กูย้ ืมฯ ของรัฐบาลหรื อไม่ ….ไมเ่ คย ….เคยกูจ้ ากสถาบัน............................
Have you borrowed funds? ... never ... ever borrow from the Institute ............................
11. สมัครเรี ยนครัง้ นี้ ทา่ นมีความประสงคจ์ ะขอรับทุนกูย้ ืมรัฐบาล .......ไมก
้ อ่ เนื่ อง
่ ู้ .…...กูใ้ หม่ .…...กูต
Enroll this lesson, do you want to apply for a government loan. ... Yes, …...NO, Already
borrowed.

ขา้ พเจา้ รับรองวา่ I guarantee

ึ ษาตามทีก
ึ ษาศูนยก์ ารเรี ยนรู้ อาขา่ อคาเดมี่.
1. เป็ นผูส
้ าํ เร็จการศก
้ มัครเขา้ เป็ นนักศก
่ าํ หนดไวใ้ นเรื่ องคุณสมบตัขิองผูส
Already graduated according to the requirements of Akha Academy Learning Center.
2. ไมเ่ คยถูกไลอ่ อกจากสถาบันใดๆ เนื่ องจากกระทาํ ผิดหรื อมีความประพฤติเสื่อมเสีย Never been fired from any
institution because of wrong doing or dishonesty.
ึ ษา Has never had a serious
3. ไมเ่ คยเป็ นผูม
้ ีโรคติดตอ่ ร้ายแรงหรื อโรคสาํ คัญที่เป็ นอุปสรรคตอ่ การศก
communicable disease or a major disease that hindered the education.

4. ขา้ พเจา้ จะปฏิบัติตามระเบียบขอ
้ บังคับ และกฎเกณฑข์ องมหาวิทยาลัยทุกประการ I will follow the rules and the
rules of The Akha Academy Learning Center.
้
ึ ษาทีด
ป
5. ขา้ พเจา้ จะประพฤติตนเยี่ยงนักศก
่ ูนยก์ ารเรี ยนรู้ อาขา่ อคาเดมี่ อีกทังจะไม
่ ระพฤติตน
่ ีไมน
่ ําความเสื่อมเสียมาสูศ
ึ ษา การบริ หารการศก
ึ ษา และการบริ หารทั่วไปของศูนยก์ ารเรี ยนรู้ อาขา่ อคาเดมี่ หาก
เป็ นปัญหาหรื อเป็ น อุปสรรคตอ่ การศก
้
ขอ
้ นี้ ไมเ่ ป็ นความจริ งแมเ้ พียงขอ
้ ความที่กลา่ วมาขา้ งตน
้ ใดขอ
้ หนึ่ ง ขา้ พเจา้ ยินยอมให้มหาวิทยาลัย พิจารณาตาม ขันตอน
ของทางมหาวิทยาลัย5. 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.
ึ ษาStudent
ลงชื่อSignature…………………………………………..นักศก
่
วันทีDate………../…………….../…………
____________________________________________________________________________

สาํ หรับมหาวิทยาลัย For The Akha Academy Learning Center

เจา้ หน้าที่รับสมัคร Authorized Staff Only
Required Documentation.

1. หลักฐานประกอบการสมัครProof of application 2. ไดต
้ รวจหลักฐานการสมัครแลว้ Have proof of
application
1.1 รู ปถา่ ยสีขนาด 1 นิ้ ว จาํ นวน 3 รู ป
…..ครบถว้ น
1 inch color photo 3 photos
.....complete
ึ ษา (ตัวจริ ง) จาํ นวน 1 ฉบับ
1.2 คุณวุฒก
…..ขาดหลักฐาน1. ……………………………
ิ ารศก
Qualifications Documentation (original) No. 1 .....lack of evidence
1.3 สาํ เนาทะเบียนบา้ น จาํ นวน 2 ชุด
…..ครบถว้ น
Copy of House Registration
.....complete
22. …………………………...
1.4 สาํ เนาบัตรประชาชน จาํ นวน 3 ชุด
…..นัดสง่ หลักฐานวันที่ .....เดือน.............พ.ศ........
Thai, or other Identification
….Date of submission
Date…...Month…...Year….
1.5 สาํ เนาใบสาํ คัญเปลี่ยนชื่อตัว หรื อสกุล (ถา้ มี) จาํ นวน 2 ชุด
Copies of the certificate of change of name or currency (if any) 2 copies
1.6 สาํ เนาทะเบียนบา้ นบิดา/มารดา จาํ นวน 1 ชุด
Copy of house registration of father / mother
1.7 สาํ เนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา จาํ นวน 1 ชุด
Copy of ID card of father / mother
ลงชื่อSignature...........................................................
(................................................)
ผูต
้ รวจสอบและรับสมัครAdmission aothorizer
.........../........../.................
…...ชาํ ระคา่ สมัครแลว้ ใบเสร็จเลม
่ ที่ Enrolement Fees’ receipts book no. .....................เลขที่ receipts
no. ...............................
ลงชื่อSignature............................................เจา้ หน้าที่ Staff
Date ............../............/...........

