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PHOTO

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Application for Membership of the Thai Bar

ที่อยู่อีเมล์ Email Address

เขียนที่ ...................................................................
At
วันที่ ............ เดือน ....................................พ.ศ. ...............
Day
Month
Year

…….……………………………………………………

@..............................................................
ID Line : ..……………………..………………

ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อข้างท้ายนี้ขอสมัครเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประเภท
I, Bearing the Signature Below, Wish to Apply for the Thai Bar Membership Type Ordinary Extraordinary

สามัญสมาชิก (สอบไล่ได้ชั้นเนติบัณฑิต)
สมาชิกวิสามัญ
Member
Associate
และขอแจ้งประวัติของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้ And to Declare My Personal Information as Follows;
1. ข้าพเจ้า ( นาย/นาง/น.ส./อื่นๆ ) ................................................ ชื่อสกุล ................................................................
First Name ( Mr. / Mrs. / Miss / others )
Last Name
เลขประจาตัวประชาชน
Identification Number

-

-

-

-

2. เกิดวันที่ ....................................... เดือน ........................................................ พ.ศ. ................... อายุ ..............................ปี
Date of Birth
Month
Year
Age
3. ชื่อ-นามสกุลบิดา ................................................... ชื่อ-นามสกุลมารดา ................................................... สัญชาติ .........
Father’s Full Name
Mother’s Full Name
Nationality
4. สอบกฎหมายได้ระดับ
Law Degree Obtained

ปริญญาตรี

เนติบัณฑิต พ.ศ. ............ สถาบันการศึกษา…….……….…………………….…..….
Barrister-at-law Year Name of Institute

5. ถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ .................................................... หมู่ที่ ................................... ซอย ................................
Residence under Household Registry Number
Village (Moo)
Alley (Soi)
ถนน ........................................ ตาบล/แขวง .............................................. อาเภอ/เขต .....................................................
Road
Sub District
District
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท์ .................................................................
Province
Post Code
Tel.
โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................................................................
Cell Phone
6. อาชีพ................................ สถานที่ทาการ .................................................................เลขที่ ............... หมู่ที่ ......................
Current Occupation
Office
Number
Village (Moo)
ซอย ................................ ถนน...................................ตาบล/แขวง .................................. อาเภอ/เขต............................
Alley (Soi)
Road
Sub District
District
จังหวัด ................................................รหัสไปรษณีย์ ............................. โทรศัพท์ ...........................................................
Province
Post Code
Tel.
7. ติดต่อทางไปรษณียไ์ ด้ตาม
Preferred Mailing Address

ถิ่นที่อยู่
ที่ทาการ
Residence Office

อื่นๆ ……………………………………………………………….
Others

8. เคยสมัครเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาหรือไม่
เคย/Yes
ไม่เคย/No
Have you applied for the Thai Bar membership before?
ประเภทใด
ภาคีสมาชิก/Student
สมาชิกวิสามัญ/Associate
If Yes, which type?
เคยรับเป็นสมาชิกหรือไม่
รับ/Yes
ไม่รับ/No เมื่อใด ............................................
Has your membership been accepted?
Date of Previous Application
9. เคยรับราชการหรือไม่
เคย/Yes
ไม่เคย/No
Previous Government
ออกจากราชการเมื่อใด ...................................... เหตุที่ออกจากราชการ .........................................................................
Resignation Date
Reason for Resignation
เคยถูกลงโทษผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือไม่
เคย/Yes
ไม่เคย/No
Have you ever been imposed any disciplinary punishment under the law of civil service?
สถานใด ................................................................................ เมื่อใด ..............................................................................
Punishment Imposed
Date of Imposition
10. เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งศาลให้ลงโทษอย่างใดหรือไม่
เคย/Yes
ไม่เคย/No
Have you ever been sentenced to any punishment by a court of law?
ความผิดฐานใด ............................................................................ กาหนดโทษ ...............................................................
Type of Offense
Sentence
พ้นโทษเมื่อใด ...................................................................................................................................................................
Date of Release
(ลายมือชื่อ/Signature) ...................................................... ผู้สมัคร/Applicant
(.……………………………………………….)

คารับรอง
ข้าพเจ้า ...................................................................... .และข้าพเจ้า .........................................................................
เป็ น สามั ญ สมาชิ ก แห่ งเนติ บั ณ ฑิ ต ยสภามาแล้ วไม่น้อยกว่ า 10 ปี ขอรับ รองว่าผู้ สมั ครเท่ าที่ เคยรู้จั ก และวิส าสะกัน
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจแก่สังคม และประกอบด้วยลักษณะที่จะดารงเกียรติในการเป็ น
สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้
(ลายมือชื่อ) ............................................... ผู้รบั รอง
(ลายมือชื่อ) ................................................ ผู้รับรอง
ได้รับเงินค่าจดทะเบียนเป็น.................................จานวนเงิน ........................ บาท ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่................เลขที่................วันที่................................................... ไว้แล้ว
............................ ผู้รับเงิน

(กรณีที่เนติบัณฑิตยสภาไม่รับเป็นสมาชิก ถ้าผู้ยื่นคาขอไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี ถือว่าสละสิทธิ)

