
สาํหรับนักศกึษาท่ีสมัครเขา้มาเพ่ือเรียนเตม็หลักสูตร  หรือ นักศกึษาท่ีเรียนท่ีสมัครเรียนคอร์สระยะสัน้สาํหรับหน่ึง
เดือนหรือคอร์สเรียนท่ีมีระยะเวลาเรียนท่ีมากกวา่กับ ศูนยก์ารเรียนรู้อาขา่ อคาเดม่ี Akha Academy Learning 
Centre สามรถเอา ขอ้มูลและแบบฟอร์มไดท่ี้ 
-ศูนยก์ารเรียนรู้อาขา่ อคาเดม่ี Akha Academy Learning Centre 
-ศูนยป์ระสานงานตาํบลป่าแดด 
-เครือขา่ยผูนํ้าชุมชนท่ีประสานงานกับ ศูนยก์ารเรียนรู้อาขา่ อคาเดม่ี Akha Academy Learning Centre 
-สามารถกรอกแบบฟอร์มคลิกท่ีลิงคก์ารรับสมัครในโฮมเพจของ ศูนยก์ารเรียนรู้อาขา่ อคาเดม่ี Akha Academy 
Learning Centre 
 
  
ขอ้กาํหนดการรับสมัครสาํหรับนักศกึษาแลกเปล่ียนจดหมายรับรองจากมหาวทิยาลัยโฮม 
 
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  
Students enrolled for full-time study Or, students enrolled at short-term one-month or 
more-intensive courses at the Akha Academy Learning Center. Information and application 
form is available at; 
-Akha Academy Learning Center Akha Academy 
- Subdistrict Coordinator 
- A community leader network coordinated with the Akha Academy Learning Center. 
- You can fill out the application form on the Akha Academy Learning Center website. 
Please put the Web Link address Dr. Kevin  
  
  
Student Admissions Requirements 

1. Application form fully completed. 
2. 1 inch color photo 3 photos  



3.  Qualifications Documentation (original) with 1 copy. 
4. Copy of House Registration. 
5. Thai, or other Identification. 
6. Copies of the certificate of change of name or currency (if any) 2 copies. 
7.  Copy of house registration of father / mother. 
8.  Copy of ID card of father / mother . 

 
Download Application Form for Student DOCX 
Please create a web link address Dr. Kevin 


