
 

 

 
 
 
 

 

ใบสมัครเขารับการฝกอบรมวิชาวาความ 
รุนที่ 55 ปการศึกษา 2563 

 1. ขาพเจานาย/นาง/นางสาว/ยศ.....................................................................สกุล...................................................................... 

เกิดวันที.่.......................เดือน.....................................พ.ศ...............................อาย.ุ..................ปสัญชาต.ิ.................................................... 

เชื้อชาต.ิ...........................................ศาสนา..............................................ภูมิลําเนาเกิดจังหวดั...................................................................... 

ชื่อ – สกุล บิดา..............................................................................ชื่อ – สกุล มารดา................................................................................... 

บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเลขที.่................................................................................................................. 

ออกให ณ อําเภอ/เขต...............................................................................................อาชีพ............................................................................ 

 ที่อยูตามบัตรประชาชนเลขที.่.................................อาคาร/หมูบาน............................................................หมูที.่........................

ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง..............................................................................

อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท............................................ 

ทีอ่ยูสําหรับการจัดสงเอกสารเลขที.่.............................อาคาร/หมูบาน..........................................................หมูที่....................

ตรอก/ซอย.............................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง......................................................................

อําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย................................................

โทรศัพท............................................................................. Email :............................................................................................................ 

 2. ขาพเจาสําเร็จการศึกษาระดับ         อนุปริญญา          ปริญญาตรีจากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย...........................................

เมื่อวันที.่......................เดือน.............................................พ.ศ.......................................... 

3. ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามระเบียบของสภาทนายความ และขอความท่ีขาพเจากรอกขางบน 

นี้พรอมทั้งหลักฐานท่ีใชสมัครทั้งหมดถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ หากขอความขางบนนี้ ไมเปนความจริงเพียงขอใดขอหนึ่ง 

หรือหลักฐานใดที่ใชสมคัรไมถูกตองตามระเบียบการสมัครฯ หรือเปนขอความเท็จ ขาพเจายินยอมใหสภาทนายความถอนสถานภาพเปน

ผูเขารับการฝกอบรมทันที โดยสภาทนายความไมตองคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัครท่ีไดชําระไวแลวท้ังสิ้น 
 

      ลงชื่อ………........……………………………….……….ผูสมัคร 

             (                                                ) 

**สําหรับเจาหนาที่เทานั้น 

ไดตรวจเอกสารประกอบการสมคัรแลว    (........)   ครบถวน     (.......)  ขาดเอกสาร.......................................................... 

ลงชื่อ..........................................................ผูตรวจเอกสาร..................................................................................................... 

ไดรับชําระเงินคาธรรมเนียมสมัครแลว เปนเงิน  (........)1,450 บาท (.........)3,100 บาท  และไดออกใบเสร็จรับเงินใหเรียบรอยแลว 

ไดรับชําระเงินคาธรรมเนียมผานธนาคารกรุงเทพ/เคานเตอรเซอรวิส (7-11) (.........) 1,500  บาท 
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ติดรูปถาย 

ขนาด 1นิ้ว 

 

 
เคยสมัครเขาอบรม 
รุน ............... 

เลขประจําตัว........................ 

ลงชื่อ......................................................... 

      (                                          ) 

.

.



 

 

สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ ขอประกาศกําหนดการรับสมัครบุคคลเขารับการอบรม

วิชาวาความรุน 55 ประจําป 2563  และขอประกาศวิธีการยื่นใบสมัครเขารับการอบรม แบงไดตามรายละเอียดดังนี ้

 

 

1.สมัครทางไปรษณีย(นักศึกษาใหม) ระหวางวันที่ 3-31 สิงหาคม 2563 โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัครดังน้ี  

1. ใบสมัครอบรมฯ และแบบฟอรมชําระเงินดาวนโหลดทางwww.Lawyerscouncil.or.th.,www.facebook.com/training.lawyer 

2. สําเนาปริญญาบัตร (รับรองสําเนา)จํานวน 1 ชุด 

3. สําเนาหนังสือรบัรองจากสภามหาวิทยาลัยฉบับภาษาไทย ซึ่งสภามหาวิทยาลยัอออกใหไมเกิน 6 เดือน(รับรองสําเนา) จํานวน 1ชุด 

4. รูปถายหนาตรง ถายไมเกิน 6 เดือน แตงกายสุภาพ ขนาด  1 นิว้ จํานวน 3  รูป (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถายทุกรูป) 

5. สําเนาทะเบียนบาน (รับรองสําเนา) จํานวน 1  ชุด 

6. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการหรือพนักงานรัฐวสิาหกิจ (รับรองสําเนา) จํานวน 1  ชุด 

7. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือใบแตงตั้งยศ (กรณีไมตรงกับวุฒิการศึกษา) ใหแนบสําเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล หรือ 

    ใบทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยา(แลวแตกรณ)ี จะตองแนบเอกสารดังกลาวดวย จํานวน 1 ฉบบั (พรอมรับรอง)  

8. คาธรรมเนียมสมัคร+ระเบียบการจํานวน 3,100 บาท (ชําระพรอมคาธรรมเนียมสมคัรในวันยื่นสมัคร)  

9. ตนฉบับใบเสร็จการชําระเงิน ของบริษัทเคานเตอรเซอรวสิ (7-11) หรือของธนาคารกรุงเทพ(ตนฉบบั) จํานวน 1  แผน 

**ขั้นตอนและเงื่อนไขการติดตอรับบัตรประจําตัว สําหรับนักศึกษาใหม (ที่สมัครทางไปรษณีย)** 
1. ประกาศรายชื่อ (ผูสมัครผานทางไปรษณีย) www.Lawyerscouncil.or.th หรือwww.facebook.com/training.lawyer 

หลังจากที่มีการประกาศรายชื่อ ใหมาติดตอตามวัน/เวลา ท่ีกําหนดในประกาศ(ภายใน 30 วัน หรือไมนอยกวา 15 วัน กอนวันสอบ) 

หากลวงเลยระยะเวลาดังกลาวใหถือวาสละสิทธิ์ในการสอบและไมคืนเงินคาธรรมเนียมสมัคร 

2. กรณีนักศึกษาใหม สามารถติดตอรับบัตรประจําตัวและเอกสารตาง ๆ ดวยตัวเอง    

   2.1 ตนฉบับปริญญาบัตร และตนฉบับหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยฉบับภาษาไทย (ฉบับจริง)  

   2.2 บัตรประชาชนตัวจริง  

3. กรณีบุคคลอื่นดําเนินการแทน เอกสารตามขอ 2.1 และหนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประชาชนผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

หลักฐานสงเอกสารตางๆ มายัง สํานักฝกอบรมวชิาวาความแหงสภาทนายความในพระบรมราชปูถัมภ  (สมัครอบรมรุน 55) 

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภเลขที่ 249  ถนนพหลโยธนิ  แขวงอนุสาวรีย  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 
 

2. สมัครดวยตนเอง(นักศึกษาใหม) ระหวางวันที่ 1-25 กันยายน 2563  

โดยผูสมัครตองกรอกใบสมัครและลงนามในใบสมัครดวยตนเอง และยื่นใบสมัครพรอมเอกสารและคาธรรมเนียม 

1. ใบสมัครอบรมรุน 55 (ใบสมัครดาวนโหลดทางwww.Lawyerscouncil.or.th หรือ ขอรับใบสมัครไดที่สภาทนายความ) 

2. ตนฉบับ พรอมสําเนาปริญญาบัตร (รับรองสําเนา) จํานวน 1  ชุด 

3. ตนฉบับ พรอมสําเนาหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยฉบับภาษาไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองไมเกนิ 6 เดือน (รับรองสําเนา) 

จํานวน 1  ชุด 

4. รูปถายหนาตรง ถายไมเกิน 6 เดือน แตงกายสุภาพ ขนาด  1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถายทุกรูป) 

5. สําเนาทะเบียนบาน (รับรองสําเนา) จํานวน 1  ชุด 

6. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการหรือพนักงานรัฐวสิาหกิจ (รับรองสําเนา) จํานวน 1  ชุด 

7. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือใบแตงตั้งยศ (กรณีไมตรงกับวุฒิการศึกษา) ใหแนบสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือใบทะเบียน

สมรส หรือทะเบียนหยา(แลวแตกรณี) จะตองแนบเอกสารดังกลาวดวย จํานวน 1 ฉบับ (พรอมรับรองสําเนา)  

8. คาธรรมเนียมสมัคร+ระเบียบการ จํานวน 3,100  บาท (ชําระพรอมคาธรรมเนียมสมัครในวันยื่นสมัคร) 

 

 

 

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร (นักศึกษาใหม) 

หมายเหตุ: ผูสมัครผานทางไปรษณีย ยื่นใบสมัครวันสุดทาย วันที่ 31 สิงหาคม 2563  สํานักฝกอบรมวิชาวาความ จะถือวันท่ีไปรษณยี

ประทับรับสงเอกสารของผูสมัครเปนสําคัญ  และภายหลังที่สํานักฝกอบรมวิชาวาความไดรับเอกสารของผูสมัครแลวจะทําการตรวจสอบ

ความถูกตองของการสมัคร  กรณกีารสมัครถูกตองครบถวนจะไดออกบัตรประจําตัวตอไป 

ประกาศสํานักฝกอบรมวิชาวาความ 

http://www.lawyerscouncil.or.th.,www.facebook.com/training.lawyer


 

 
 

 

ขั้นตอนและวิธีการสมัครอบรมวิชาวาความผูสมัครสามารถดําเนินการได 2 วิธีการดังนี้ 

แบบฟอรมใบสมัคร, แบบฟอรมการชําระเงิน ดาวนโหลดทาง www.Lawyerscouncil.or.th,www.facebook.com/training.lawyer

หรือ ขอรับใบสมัครไดที่สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1. สมัครทางไปรษณีย (ผูที่เคยสมัครอบรมแลว) ระหวางวันที่ 1-30 กันยายน 2563 สามารถดําเนินการและ 

ชําระคาธรรมเนียมพรอมจัดสงเอกสารทางไปรษณียตามวันเวลาที่ระบุไว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 ผูสมัครตองกรอกใบสมัคร รุน 55 และลงนามในใบสมัครดวยตนเอง แบบฟอรมใบสมัคร, แบบฟอรมการชําระเงิน 

     ดาวนโหลดwww.Lawyerscouncil.or.th,www.facebook.com/training.lawyer 

2.2 รูปถายขนาด  1 นิ้ว จํานวน  3 รูป (เขียนชื่อ-สกุล) 

2.3 บัตรประจําตัวผูเขารับการอบรมวิชาวาความ หรือสําเนาบตัรประชาชาชน พรอมเลขประจําตัวเดิมในรุนลาสุด 

2.4 คาธรรมเนียมสมัคร+ระเบียบการ+คาดําเนินการไปรษณีย จํานวน 1,500 บาท(ชําระพรอมคาธรรมเนียมสมัครในวันยื่นสมัคร) 

2.5 ตนฉบับ/ใบเสร็จการชําระเงินของบริษัทเคานเตอรเซอรวิส(7-11) หรือของธนาคารกรุงเทพ จํานวน 1 แผน 

 

หลักฐานสงเอกสารตางๆ มายัง 

     สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ  (สมัครอบรมรุน 55) 

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภเลขที่ 249  ถนนพหลโยธนิ  แขวงอนุสาวรีย  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 

 

 

2.สมัครดวยตนเอง (ผูที่เคยสมัครอบรมแลว) หรือมอบใหผูอื่นยื่นสมัครแทนได (เฉพาะกรณีเคยสมัคร

อบรมแลวเทานั้น) โดยผูสมัครตองกรอกใบสมัครและลงนามในใบสมัครดวยตนเอง และยื่นใบสมัครพรอมเอกสารและ

คาธรรมเนียมตามที่กําหนดขางตนระหวางวันที่  1-16 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) 
เอกสารการสมัคร ประกอบดวย 

1.1 ใบสมัครอบรมวิชาวาความ รุนท่ี 55 

1.2 รูปถายหนาตรง ถายไมเกนิ 6 เดือน แตงกายสุภาพ ขนาด 1  นิ้ว จํานวน 3  รูป (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถายทุกรูป) 

1.3 บัตรประจําตัวผูเขารับการอบรมวิชาวาความ หรือสําเนาบตัรประชาชาชน พรอมเลขประจําตัวเดมิในรุนลาสุด 

1.4 คาธรรมเนียมสมัคร +ระเบียบการ จํานวน 1,450 บาท  (ชําระพรอมคาธรรมเนียมสมัครในวันยื่นสมัคร) 

 

หมายเหตุ : ผูสมัครผานทางไปรษณีย ยื่นใบสมัครวันสุดทาย วันที่ 30 กันยายน 2563 สํานักฝกอบรมวิชาวาความ จะถือวันที่

ไปรษณียประทับรับสงเอกสารของผูสมัครเปนสําคัญ  และภายหลังที่สํานักฝกอบรมวิชาวาความไดรับเอกสารของผูสมัครแลวจะทําการ

ตรวจสอบความถูกตองของการสมัคร  กรณีการสมัครถูกตองครบถวนจะไดออกบัตรประจําตัว สงใหทานตามที่อยูที่ระบุในใบสมัครตอไป 

 

 

 

ผูที่เคยสมัครอบรมแลว  




