
 

 

ประกาศสํานักฝึกอบรมวิชาว่าความ 

เรื�อง  วิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความ 
สาํนกัฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ  ขอประกาศกาํหนดการรับสมคัรบุคคลเขา้รับการอบรมวิชาว่าความรุ่น  44 

ประจาํปี  2558  และขอประกาศวิธีการยื�นใบสมคัรเขา้รับการอบรม แบ่งไดต้ามรายละเอียดดงันี�  
 

ผู้ที�เคยสมัครอบรมแล้ว 

 กรณีผูท้ี�เคยสมคัรอบรมวิชาว่าความแลว้ สามารถยื�นสมคัรอบรมวชิาว่าความรุ่น 44 ไดร้ะหว่างวันที�  20 เมษายน  – 1 

พฤษภาคม  2558   (วันเวลาราชการ)   โดยเอกสารประกอบการสมคัร ประกอบดว้ย 

 1.รูปถ่ายขนาด  1  นิ�ว จาํนวน  3  รูป (เขียนชื�อ-สกุล) 

 2.บตัรประจาํตวัผูเ้ขา้รับการอบรมวิชาว่าความ      

3.ค่าธรรมเนียมสมคัร   จาํนวน   1,350  บาท   

4.ค่าธรรมเนียมระเบียบการจาํนวน  100  บาท (ชาํระพร้อมค่าธรรมเนียมสมคัรในวนัยื�นสมคัร) 

วิธีการสมคัร  ผูส้มคัรสามารถดาํเนินการได ้ 2  วิธีการดงันี�  

1.สมคัรดว้ยตนเอง หรือมอบใหผู้อ้ื�นยื�นสมคัรแทนได ้(เฉพาะกรณีเคยสมคัรอบรมแลว้เท่านั�น)    

โดยผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรและลงนามในใบสมคัรดว้ยตนเอง และยื�นใบสมคัรพร้อมเอกสารและค่าธรรมเนียมตามที�

กาํหนดขา้งตน้ ระหว่างวนัที�  20 เมษายน  – 1 พฤษภาคม  2558 (ในวนัและเวลาราชการ) 

2.สมคัรทางไปรษณีย(์เฉพาะผูท้ี�เคยสมคัรอบรมแลว้เท่านั�น)  สามารถดาํเนินการไดต้ามรายละเอียดดงันี�  

   2.1  ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรและลงนามในใบสมคัรดว้ยตนเอง  

2.2 โอนเงินค่าสมคัรพร้อมค่าใบสมคัร รวมเป็นเงิน 1,450.- บาท( หนึ�งพนัสี�ร้อยหา้สิบบาทถว้น) เขา้บญัชีธนาคาร 
 

“ธนาคารกรุงเทพจาํกดั  สาขาสะพานผา่นฟ้า   

 ชื�อบญัชี   สภาทนายความ  ประเภท สะสมทรัพย ์

   เลขที�บญัชี  169 – 042439 - 3 

หรือ              “ธนาคารกรุงไทยจาํกดั สาขาราชดาํเนิน    

                ชื�อบญัชี  สภาทนายความ  ประเภทออมทรัพย ์

                 เลขที�บญัชี   018 – 1- 06234 – 8 
 

        ส่งเอกสารต่าง ๆ มายงั 

  สํานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ  (สมัครอบรมรุ่น 44) 

  พุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวม ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  เลขที�  9    ถนนแจ้งวัฒนะ    

  แขวงอนุสาวรีย์   เขตบางเขน   กรุงเทพฯ   10220 
 

เอกสารที�ส่งประกอบด้วย  
1. ใบสมคัรอบรมรุ่น 44 

2. รูปถ่ายขนาด  1  นิ�ว จาํนวน  3  รูป (เขียนชื�อ-สกุล) 

3. บตัรประจาํตวัผูเ้ขา้รับการอบรมวิชาว่าความ      

4. ใบโอนเงินค่าธรรมเนียมสมคัรของธนาคาร (ต้นฉบับ) จาํนวน 1  แผ่น 
    

***  กาํหนดการยื�นใบสมคัรวนัสุดทา้ย วนัที�  1 พฤษภาคม  2558  สาํนกัฝึกอบรมวิชาว่าความ จะถือวนัที�ไปรษณียป์ระทบัรับส่ง

เอกสารของผูส้มคัรเป็นสาํคญั   และภายหลงัที�สาํนกัฝึกอบรมวิชาวา่ความไดรั้บเอกสารของผูส้มคัรแลว้จะทาํการตรวจสอบความ 

ถูกตอ้งของการสมคัร  กรณีการสมคัรถูกตอ้งครบถว้นจะไดอ้อกบตัรประจาํตวั ส่งใหท้่านตามที�อยูท่ี�ระบุในใบสมคัรต่อไป 



 

 

 
 

ผู้ที�ยังไม่เคยสมัครอบรม 
 

 ผูท้ี�ไม่เคยสมคัรอบรมวิชาว่าความ  สามารถยื�นสมคัรอบรมวิชาว่าความรุ่น  44  ไดร้ะหวา่งวนัที�  6  – 29  พฤษภาคม  2558  

  (วันเวลาราชการ)  โดยเอกสารประกอบการสมคัร ประกอบดว้ย 

1. ใบสมคัรอบรมรุ่น 44(ใบสมัครดาวน์โหลดทาง  www.Lawyerscouncil.or.th หรือ ขอรับใบสมัครได้ที�สภาทนายความ) 

2. สาํเนาปริญญาบตัรหรือหนงัสือรับรองจากสภามหาวิทยาลยัฉบบัภาษาไทย  แสดงตน้ฉบบัเพื�อตรวจ พร้อมสาํเนา 

 (รับรองสาํเนา) จาํนวน 1  ชุด 

3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ ขนาด  1  นิ�ว จาํนวน  3  รูป (เขียนชื�อ-สกุลหลงัรูปถ่ายทุกรูป) 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น(รับรองสาํเนา) จาํนวน 1  ชุด 

5. สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ (รับรองสาํเนา) จาํนวน 1  ชุด 

6. ค่าธรรมเนียมสมคัร   จาํนวน   3,000  บาท    

7. ค่าธรรมเนียมระเบียบการ จาํนวน  100  บาท (ชาํระพร้อมค่าธรรมเนียมสมคัรในวนัยื�นสมคัร) 

8. สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อหรือสกุลหรือใบแต่งตั�งยศ (กรณีไม่ตรงกบัวุฒิการศึกษา) 

***  กรณีผูส้มคัรประสงคจ์องชีทคาํบรรยาย เสียค่าธรรมเนียมค่าชีทคาํบรรยายจาํนวน  500  บาทดว้ย *** 

 

        กรณีการสมคัรใหม ่ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัร ลงนามในใบสมคัร และยื�นดว้ยตนเองเท่านั�น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ใบสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมวิชาวา่ความ 
รุ่นที� 44 ปีการศึกษา  2558 

 1. ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว/ยศ.....................................................................สกุล........................................................... 

เกิดวนัที�........................เดือน.....................................พ.ศ.........................อาย.ุ..................ปี สัญชาติ........................................... 

เชื�อชาติ............................................ศาสนา..............................................ภูมิลาํเนาเกิดจงัหวดั.......................................................... 

ชื�อ – สกุล บิดา..........................................................................ชื�อ – สกุล มารดา.........................................................................

บตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ เลขที�.................................................................................................................. 

ออกให ้ณ อาํเภอ/เขต...............................................................................................อาชีพ............................................................................ 

 ที�อยูต่ามบตัรประชาชน เลขที�..................................อาคาร/หมู่บา้น............................................................หมู่ที�..............

ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................................ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์....................................

โทรศพัท.์................................................................. 

ที�อยูท่ี�สาํหรับการจดัส่งเอกสารเลขที�.........................อาคาร/หมู่บา้น............................................................หมู่ที�...............

ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................................ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์....................................

โทรศพัท.์............................................................................ Email :...................................................................................................... 

 2.    ขา้พเจา้สาํเร็จการศึกษาระดบั             อนุปริญญา             ปริญญาตรีจากวิทยาลยั/มหาวิทยาลยั.......................................

เมื�อวนัที�.......................เดือน.........................................พ.ศ.......................................... 

3. ขอรับรองว่าขา้พเจา้เป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นถูกตอ้งตามระเบียบของสภาทนายความ และขอ้ความที�ขา้พเจา้กรอกขา้งบน 

นี�พร้อมทั�งหลกัฐานที�ใชส้มคัรทั�งหมดถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ หากขอ้ความขา้งบนนี�  ไม่เป็นความจริงเพียงขอ้ใดขอ้หนึ�ง 

หรือหลกัฐานใดที�ใชส้มคัรไม่ถูกตอ้งตามระเบียบการสมคัรฯ หรือเป็นขอ้ความเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้ภาทนายความถอนสถานภาพเป็น

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทนัที โดยสภาทนายความไม่ตอ้งคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมคัรที�ไดช้าํระไวแ้ลว้ทั�งสิ�น 
 

       ลงชื�อ………........…………………….ผูส้มคัร 

               (                                                ) 

ได้ตรวจเอกสารประกอบการสมัครแล้ว    (........)   ครบถ้วน     (.......)  ขาดเอกสาร.................................................................................... 

ลงชื�อ..........................................................     .......................................................................................................  

ได้รับชําระเงินค่าธรรมเนียมสมัครแล้ว เป็นเงิน  (............)  1,450  บาท (............)  3,100  บาท  และได้ออกใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อยแล้ว 

 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1นิ�ว 

 
 

เคยสมคัรเขา้อบรม 

รุ่น ............... 

เลขประจาํตวั................. 



 

 

    

                                                                                                                             

 

                                                 ใบจองชีทคําบรรยายภาคทฤษฎ ี

                                                     อบรมวิชาว่าความ รุ่นที� 44 

                                   สํานกัฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 

     

 

ชื�อ/สกุล  นาย     นาง    นางสาว    อื�น ๆ …………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

ที�อยู่ในการจดัส่งชีทคําบรรยาย(กรุณากรอกที�อยู่ใหช้ดัเจน) 

 

 เลขที�………………อาคาร/หมู่บ้าน………………....หมู่ที�……………ซอย………………….……………..

ถนน……………………ตาํบล/แขวง………………………อาํเภอ/เขต………………..………………………….…. 

จังหวัด………………………………………….. รหัสไปรษณีย…์……………………………………………………..  

โทรศัพท…์…………………………………………………… 

      ลงชื�อ………………………………………… 

            (                                                             ) 

 

 
เจา้หนา้ที�การเงิน 

 ไดร้บัเงินค่าชีทคําบรรยายภาคทฤษฎี อบรมวิชาว่าความ รุ่น 44 จํานวน  500.- (หา้รอ้ยบาทถว้น) 

ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 

                       ลงชื�อ………………………………… 

                             ( ……………..….……………. ) 

                                  วันที�………………………..…. 

 

หมายเหตุ  1. กาํหนดเวลาจองชีท รุ่น 44 ระหว่างวนัที� 20 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2558  วนั/เวลารบัสมคัร 

      2. ชีทคาํบรรยายภาคทฤษฎีคือเอกสารการถอดเทปการบรรยายภาคทฤษฎีแต่ละวิชาซึ�งสาํนักฝึก- 

อบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความเป็นผู้ จัดทาํ และจะจัดส่งให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที�สั�งจองทางไปรษณีย ์

แบบลงทะเบยีน ตามกาํหนดเวลาที�สาํนักฝึกอบรมฯ กาํหนด(ผูส้มคัรอบรมจะจองหรือไม่ก็ได)้ 

ลงชื�อ......................................................... 

เฉพาะเจา้หนา้ที� 

เลขรบั...................................... 

เลขประจําตวั............................ 



 

 

    


