ประกาศสานักฝึกอบรมวิชาว่าความ
เรื่อง วิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความ
สำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำมแห่งสภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ ขอประกำศกำหนดกำรรับสมัครบุคคลเข้ำรับกำรอบรม
วิชำว่ำควำมรุ่น 48 ประจำปี 2560 และขอประกำศวิธีกำรยื่นใบสมัครเข้ำรับกำรอบรม แบ่งได้ตำมรำยละเอียดดังนี้
ผู้ที่เคยสมัครอบรมแล้ว (แบบฟอร์มใบสมัครดาวน์โหลดทาง www.Lawyerscouncil.or.th หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่สภาทนายความ)
กรณีผู้ที่เคยสมัครอบรมวิชำว่ำควำมแล้ว สำมำรถยื่นสมัครอบรมวิชำว่ำควำมรุ่น 48 ได้ระหว่ำงวันที่ 3 –21 เมษายน 2560
(วันเวลาราชการ) โดยเอกสำรประกอบกำรสมัคร ประกอบด้วย
1. รูปถ่ำยหน้ำตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน แต่งกำยสุภำพ ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถ่ำยทุกรูป)
2. บัตรประจำตัวผู้เข้ำรับกำรอบรมวิชำว่ำควำม
3. ค่ำธรรมเนียมสมัคร จำนวน 1,350 บำท
4.ค่ำธรรมเนียมระเบียบกำรจำนวน 100 บำท (ชำระพร้อมค่ำธรรมเนียมสมัครในวันยื่นสมัคร)
วิธกี ารสมัคร ผู้สมัครสามารถดาเนินการได้ 2 วิธีการดังนี้
1. สมัครด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้อื่นยื่นสมัครแทนได้ (เฉพำะกรณีเคยสมัครอบรมแล้วเท่ำนั้น)
โดยผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและลงนำมในใบสมัครด้วยตนเอง และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรและค่ำธรรมเนียมตำมที่กำหนด
ข้ำงต้น ระหว่ำงวันที่ 3 –21 เมษายน 2560 (ในวันและเวลำรำชกำร)
2. สมัครทางไปรษณีย์(เฉพำะผู้ที่เคยสมัครอบรม) สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมรำยละเอียดดังนี้
2.1 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและลงนำมในใบสมัครด้วยตนเอง
2.2 โอนเงินค่ำสมัครพร้อมค่ำจัดส่งไปรษณีย์ รวมเป็นเงิน 1,500 บำท( หนึ่งพันห้ำร้อยบำทถ้วน) เข้ำบัญชีธนำคำร
กรุงเทพทุกสำขำทั่วประเทศ (แบบฟอร์มใบสมัครดาวน์โหลดทาง www.Lawyerscouncil.or.th
www.facebook.com/training.lawyerหรือ ขอรับใบสมัครได้ที่สภาทนายความ)
หลักฐานส่งเอกสารต่างๆ มายัง
สานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมัครอบรมรุ่น 48)
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

เอกสารที่ส่งประกอบด้วย
1. ใบสมัครอบรมรุ่น 47
2. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุล)
3. บัตรประจำตัวผู้เข้ำรับกำรอบรมวิชำว่ำควำม
4. ใบชำระเงินค่ำธรรมเนียมสมัครอบรมของธนำคำรกรุงเทพ (ต้นฉบับ) จำนวน 1 แผ่น
*** กำหนดกำรยื่นใบสมัครวันสุดท้ำย วันที่ 21 เมษายน 2560 สำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำม จะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับรับส่งเอกสำร
ของผู้สมัครเป็นสำคัญ และภำยหลังที่สำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำมได้รับเอกสำรของผูส้ มัครแล้วจะทำกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรสมัคร กรณีกำรสมัครถูกต้องครบถ้วนจะได้ออกบัตรประจำตัว ส่งให้ท่ำนตำมที่อยู่ที่ระบุในใบสมัครต่อไป

ผู้ที่ยังไม่เคยสมัครอบรม(นักศึกษาใหม่)
ผู้ที่ไม่เคยสมัครอบรมวิชำว่ำควำม หรือผู้สมัครใหม่ สำมำรถยื่นสมัครอบรมวิชำว่ำควำมรุ่น 48 ได้ระหว่ำงวันที่ 24 เมษายน
2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (วันเวลำรำชกำร)
วิธีการสมัคร ผู้สมัครสามารถดาเนินการได้ 2 วิธีดังนี้
1. สมัครด้วยตนเอง
2. สมัครทางไปรษณีย์
1. สมัครด้วยตนเอง โดยผูส้ มัครต้องกรอกใบสมัครและลงนำมในใบสมัครด้วยตนเอง และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรและค่ำธรรมเนียม
1. ใบสมัครอบรมรุ่น 48(ใบสมัครดาวน์โหลดทาง www.Lawyerscouncil.or.th หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่สภาทนายความ)
2. สำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองจำกสภำมหำวิทยำลัยฉบับภำษำไทย (รับรองสำเนำ) จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน แต่งกำยสุภำพ ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถ่ำยทุกรูป)
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน(รับรองสำเนำ) จำนวน 1 ชุด
5. สำเนำบัตรประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ (รับรองสำเนำ) จำนวน 1 ชุด
6. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล หรือใบแต่งตั้งยศ (กรณีไม่ตรงกับวุฒิกำรศึกษำ) ให้แนบสำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล หรือใบ
ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่ำ(แล้วแต่กรณี) จะต้องแนบเอกสำรดังกล่ำวด้วย จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนำ)
7. ค่ำธรรมเนียมสมัคร จำนวน 3,000 บำท
8. ค่ำธรรมเนียมระเบียบกำร จำนวน 100 บำท (ชำระพร้อมค่ำธรรมเนียมสมัครในวันยื่นสมัคร)
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยมีเอกสำรประกอบกำรรับสมัครดังนี้
1. ใบสมัครอบรมรุ่น 48 ใบสมัครดำวน์โหลดทำง www.Lawyerscouncil.or.th. หรือ www.facebook.com/training.lawyer
2. สำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองจำกสภำมหำวิทยำลัยฉบับภำษำไทย (รับรองสำเนำ) จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน แต่งกำยสุภำพ ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถ่ำยทุกรูป)
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน(รับรองสำเนำ) จำนวน 1 ชุด
5. สำเนำบัตรประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ (รับรองสำเนำ) จำนวน 1 ชุด
6. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล หรือใบแต่งตั้งยศ (กรณีไม่ตรงกับวุฒิกำรศึกษำ) ให้แนบสำเนำใบเปลี่ยนชือ่ -นำมสกุล หรือ
ใบทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่ำ(แล้วแต่กรณี) จะต้องแนบเอกสำรดังกล่ำวด้วย จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรอง)
7. ค่ำธรรมเนียมสมัคร จำนวน 3,000 บำท
8. ค่ำธรรมเนียมระเบียบกำร จำนวน 100 บำท (ชำระพร้อมค่ำธรรมเนียมสมัครในวันยื่นสมัคร)
9. ใบชำระเงินค่ำธรรมเนียมสมัครอบรมของธนำคำรกรุงเทพ (ต้นฉบับ) จำนวน 1 แผ่น
*** โอนเงินค่าสมัคร+ค่าธรรมเนียม รวมเป็นเงิน 3,100.- บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)***
หลักฐานส่งเอกสารต่างๆ มายัง
สานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมัครอบรมรุ่น 48)
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
หลักฐานในการรับบัตรประจาตัวสาหรับนักศึกษาใหม่ (ที่สมัครทางไปรษณีย์)
1. ประกาศรายชื่อ (ผู้สมัครผ่ำนทำงไปรษณีย์) www.Lawyerscouncil.or.th หรือwww.facebook.com/training.lawyer
หลังจำกที่มีกำรประกำศรำยชื่อ ให้มำติดต่อตำมวัน/เวลำ ที่กำหนดในประกำศ (ภำยใน 30 วัน หรือไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
ก่อนวันสอบ) หำกล่วงเลยระยะเวลำดังกล่ำวให้ถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรสอบ
2. กรณีนักศึกษาใหม่ สำมำรถติดต่อรับบัตรประจำตัวและเอกสำรต่ำง ๆ ด้วยตัวเอง
2.1 พร้อมปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยฉบับภาษาไทย(ฉบับจริง)
2.2 บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
3. กรณีบุคคลอื่นดาเนินการแทน มีหนังสือมอบอำนำจ บัตรประชำชนตัวจริงพร้อมสำเนำบัตรประชำชนทั้งผู้มอบอำนำจและผู้รับ
มอบอำนำจ
*** กำหนดกำรยื่นใบสมัครวันสุดท้ำย วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำม จะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับรับส่ง
เอกสำรของผูส้ มัครเป็นสำคัญ และภำยหลังที่สำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำมได้รับเอกสำรของผูส้ มัครแล้วจะทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
กำรสมัคร กรณีกำรสมัครถูกต้องครบถ้วนจะได้ออกบัตรประจำตัวต่อไป

ติดรูปถ่ำย
ขนำด 1นิ้ว

ใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมวิชำว่ำควำม

เคยสมัครเข้ำอบรม
รุ่น ...............
เลขประจำตัว.................

รุ่นที่ 48 ปีการศึกษา 2560
1. ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว/ยศ.....................................................................สกุล......................................................................
เกิดวันที.่ .......................เดือน.....................................พ.ศ...............................อำยุ...................ปี สัญชำติ.....................................................
เชื้อชำติ............................................ศำสนำ..............................................ภูมิลำเนำเกิดจังหวัด......................................................................
ชื่อ – สกุล บิดำ..............................................................................ชื่อ – สกุล มำรดำ...................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ เลขที่..................................................................................................................
ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...............................................................................................อำชีพ............................................................................
ที่อยู่ตำมบัตรประชำชน เลขที่..................................อำคำร/หมู่บ้ำน............................................................หมู่ท.ี่ ........................
ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................................ตำบล/แขวง..............................................................................
อำเภอ/เขต.............................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................
โทรศัพท์..................................................................
ที่อยู่ที่สำหรับกำรจัดส่งเอกสำรเลขที่.........................อำคำร/หมู่บ้ำน............................................................หมู่ท.ี่ .....................
ตรอก/ซอย............................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง...................................................................
อำเภอ/เขต.............................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................................. Email :............................................................................................................
2. ข้ำพเจ้ำสำเร็จกำรศึกษำระดับ . อนุปริญญำ
ปริญญำตรีจำกวิทยำลัย/มหำวิทยำลัย...........................................
เมื่อวันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ..........................................
3. ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตำมระเบียบของสภำทนำยควำม และข้อควำมที่ข้ำพเจ้ำกรอกข้ำงบน
นี้พร้อมทั้งหลักฐำนที่ใช้สมัครทั้งหมดถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริงทุกประกำร หำกข้อควำมข้ำงบนนี้ ไม่เป็นควำมจริงเพียงข้อใดข้อหนึ่ง
หรือหลักฐำนใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตำมระเบียบกำรสมัครฯ หรือเป็นข้อควำมเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สภำทนำยควำมถอนสถำนภำพเป็น
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทันที โดยสภำทนำยควำมไม่ต้องคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครที่ได้ชำระไว้แล้วทั้งสิ้น
ลงชื่อ………........……………………………….……….ผู้สมัคร
(
)
**สาหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ได้ตรวจเอกสารประกอบการสมัครแล้ว (........) ครบถ้วน (.......) ขาดเอกสาร..........................................................
ลงชื่อ.......................................................... ผู้ตรวจเอกสาร
.....................................................................................................
ได้รับชาระเงินค่าธรรมเนียมสมัครแล้ว เป็นเงิน (........) 1,450 บาท (.........) 3,100 บาท และได้ออกใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.........................................................
(
)

เฉพาะเจ้าหน้าที่

เลขรับ......................................
เลขประจาตัว............................
ใบจองชีทคาบรรยายภาคทฤษฎี
อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 48
สานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ชื่อ/สกุล

 นำย  นำง  นำงสำว  อื่น ๆ ……………………

…………………………………………………………………………………………………………
ให้จัดส่ง
รับด้วยตนเอง
ที่อยู่ในการจัดส่งชีทคาบรรยาย (กรุณากรอกที่อยู่ให้ชัดเจน)
เลขที่………………อำคำร/หมู่บ้ำน………………………..………....หมู่ที่……………ซอย…………………………………….....
ถนน…………………………….…ตำบล/แขวง…………………………………………อำเภอ/เขต………………..………………………….….
จังหวัด………………………………………….. รหัสไปรษณีย์………………………………………………………..
โทรศัพท์………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………..………
(
)
เจ้าหน้าที่การเงิน
ได้รับเงินค่าชีทคาบรรยายภาคทฤษฎี อบรมวิชาว่าความ รุ่น 48 จานวน 500.- (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ………………………………………….…………
( ……………..….……………………………….………. )
วันที่………………………..………………….
หมายเหตุ 1. กำหนดเวลำจองชีท รุ่น 48 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน-15 พฤษภาคม 2560 (เฉพาะวัน/เวลารับสมัคร)
2. ชีทคำบรรยำยภำคทฤษฎีคือเอกสำรกำรถอดเทปกำรบรรยำยภำคทฤษฎีแต่ละวิชำ ซึ่งสำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำม
แห่งสภำทนำยควำมเป็นผู้จัดทำ และจะจัดส่งให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่สั่งจอง ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ตำมกำหนดเวลำที่
สำนักฝึกอบรมฯกำหนด ส่วนคำบรรยำยในวัน สุดท้ำย ให้มำติดต่อขอรับด้วยตัวเองภำยใน 7 วัน ก่อนวันสอบ หำกไม่มำรับ
ภำยในกำหนดถือว่ำสละสิทธิ์ (ผู้สมัครอบรมจะจองหรือไม่ก็ได้)

