เนติบณ
ั ฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
THE THAI BAR UNDER THE ROYAL PATRONAGE

แผนกทะเบียนสมาชิกฯ โทร./โทรสาร. 0-2887-6822, 0-2887-6801-7 ต่อ 208
Membership Division : Phone/Fax Number. (+662) 887 6822, (+662) 887 6801-7 Ext. 208

คาขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกเนติบณ
ั ฑิตยสภา
Request for Certificate of Thai Bar Membership

ที่

/2562

เขียนที่............................................................

Registration No. /2018

At

วันที…่ ………..….เดือน…………………….……….…….พ.ศ.....................
Day

Month

Year

เรียน หัวหน้าแผนกทะเบียนสมาชิกฯ
Head of Membership Division

ข้าพเจ้า ( นาย /นาง /น.ส. / อืน่ ๆ ) …......……..............….……………....................................................................….…อายุ................ปี
I, Full Name ( Mr. / Mrs. / Miss. / Others ),

Age

(กรุณาเขียนตัวบรรจง) (In Print)

เลขประจาตัวประชาชน
Thai ID Card Number

ที่อยูป่ จั จุบนั .................................................. เลขที.่ .........…..หมู่…….........…ซอย…….........……….….ถนน.….........................…................….…...
Current Address

Number

Village (Moo) Alley (Soi)

Road

ตาบล/แขวง……………................................อาเภอ/เขต…..............................…........….จังหวัด…….….......……….รหัสไปรษณีย.์ ...........................
Sub District

District

Province

Post Code

โทรศัพท์………………………............………. ทีอ่ ยูท่ างอีเมล์.....…...………...................................................อาชีพ……..….….........................................
Tel.

E-mail Address

Occupation

เป็นสมาชิกเนติบณ
ั ฑิตยสภาประเภท....................................การประชุมครัง้ ที่............... วันที่.......... .เดือน ................................พ.ศ. ............
Type of Membership

At the Meeting Number

Day

Month

Year

มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกฯ เพือ่ เป็นหลักฐานนาไปแสดงในการ...............................................................................
Wish to Request a Certificate of Thai Bar Membership for Use as Evidence in
 ได้มอบอานาจให้ ( นาย /นาง /น.ส. / อืน่ ๆ ) Hereby Authorize ( Mr. / Mrs. / Miss. / others )

ข้าพเจ้า (ผูร้ บั มอบฉันทะ/ขอแทน) ..................................................................... ทีอ่ ยู.่ ..............................................................................
I (as an Authorized Person/Acting on Behalf of)
Address
.......................................................................................................................................................... โทรศัพท์ ………...........…….............................................
Tel.

เป็นผูข้ อหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกเนติบณ
ั ฑิตยสภาแทน (สมาชิก)............................................................................................................
Request a Certificate of Thai Bar Membership on Behalf of the Member Name

เนือ่ งจาก (ระบุเหตุ) .......................................................................................................................................................................................
Due to

(Please Explain)

หมายเหตุ : ในการมอบฉันทะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ และของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วย
Remarks : In case of authorization, a copy of an identification card, certified as true copy, of a grantor and an authorized person must be
attached to this request.

ขอท่านได้โปรดออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกฯ ให้ดว้ ย จักขอบคุณยิง่
Kindly Proceed with the Issuance of Such Certificate

ขอแสดงความนับถือ
Yours faithfully,

ลงชือ่

.................................................................. ผูข้ อ/ผูข้ อแทน
Signature (........................................................... ) Applicant/Authorized Person
ได้รบั เงินสดจานวน................บาท ไว้แล้ว
ค ค่าจัดส่งไปรษณีย์ EMS ……… บาท ไว้แล้ว
ลงชือ่ ........................................... ผู้รบั เงิน
วันที.่ ......................................

สาหรับเจ้าหน้าที่ (For office only)
เร เรียน ผูอ้ านวยการกองกลาง
ได้ตรวจสอบแล้ว/เห็นควรออกหนังสือรับรอง
(นางสาววิลาวัณย์ แก้วเก่า)
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ

ออกหนังสือรับรองให้
(ผศ.ดร.ศรีพชั รา สิทธิกาจร)
ผูอ้ านวยการกองกลาง

........................
ผูต้ รวจคาขอ

