ใบสมัครทุนสงเคราะห์การศึกษา
แบบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจาปีการศึกษา .........
ชื่อ-สกุล............................................................................ทะเบียนนักศึกษา...................................
ข้อ 1 สภาพทั่วไปของครอบครัว
ความสัมพันธ์ของบิดามารดา...................................................................................................
มีพี่น้องร่วมบิดามารดากับผู้ขอรับทุน จานวน.........................................................................
ข้อ 2 รายได้ของครอบครัว
บิดาประกอบอาชีพ................................................มีรายได้เดือนละ.................................บาท
มารดาประกอบอาชีพ............................................มีรายได้เดือนละ.................................บาท
ข้อ 3 ผู้ให้ความอุปการะแก่ผู้ขอรับทุนในปัจจุบัน
ชื่อ...........................................................ประกอบอาชีพ................................................... .....
มีรายได้เดือนละ......................................................บาท
ความเกี่ยวข้องกับผู้ขอรับทุน...................................................................................................
มีผู้ที่ต้องให้ความอุปการะทั้งสิ้น.............................คน
ข้อ 4 สภาพทั่วไปในการดารงชีวิตของผู้ขอรับทุน
มีรายได้จาก...........................................................เดือนละ....................................................
มีรายจ่ายคือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................... ........................
ข้อ 5 เหตุผลในการขอรับทุนการศึกษาในครั้งนี้
............................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................
สาหรับกรรมการสอบ
ข้อ 6 ความประพฤติทั่วไปของผู้ขอรับทุน
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
ข้อ 7 รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ความเห็นของกรรมการสัมภาษณ์......................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
(
)
หมายเหตุ............................................................................................................................................................................

ภาพถ่าย
ขนาด
1 นิ้ว
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ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสงเคราะห์การศึกษาของเนติบัณฑิตยสภา
ประจาปีการศึกษา …………….
(กรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยตัวบรรจง)
วันที่…………………………………….……...
ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)………….…………............………...นามสกุล...............................………….…
อายุ…………........ปี นักศึกษาของสานักอบรมฯ เลขประจาตัวนักศึกษา.............................................................................
สมัครเข้าศึกษาเมื่อ……………../………………….……/……………..…….อาชีพ…………….………..………………….…………..………......
ขณะนี้มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่.....……..หมู่ที่………......ซอย…………………..……..……….ถนน……….…....................................
ตาบล / แขวง………………………..……อาเภอ / เขต………………………..…..……….จังหวัด……..……………………….………..……….
รหัสไปรษณีย์……………………………………………………..
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้…………………………………………………….………..……………………..…………………………….
............................................................................................................................. ...............................................................
รหัสไปรษณีย์……...……..โทรศัพท์มือถือ……………………...……..…..…อีเมล...........................................................................
มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษาของเนติบัณฑิตยสภา
ประจาปีการศึกษา …………….
โดยขอแจ้งประวัติของข้าพเจ้า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก ดังนี้
ก. ประวัติการศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จาก……………..………………………………………………………………………..
2. สาเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย………………….……………………………………………………
โดยเข้าศึกษาเมื่อ พ.ศ…………...………และสาเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ……………….…ได้คะแนนเฉลี่ย……………………….………
3. เข้าศึกษาที่สานักอบรมฯ เมื่อสมัยที่……..….…. ปีการศึกษา……………..………..ภาค……………………….
เคยสอบไล่ผ่านมาแล้ว……..…กลุ่มวิชา ดังนี้
□ กลุ่มวิชากฎหมายอาญาได้................คะแนน □ กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งได้................คะแนน
□ กลุ่มวิชากฎหมายวิ.อาญาได้.............คะแนน □ กลุ่มวิชากฎหมายวิ.แพ่งได้.............คะแนน
4. เคยได้รับทุนการศึกษามาแล้ว ดังนี้
4.1 ทุน……….......................................…........เป็นทุนประเภท……….………………………….…………
จาก......................................................เมื่อ พ.ศ. ………………………………………
4.2 ทุน……….......................................…........เป็นทุนประเภท……….………………………….…………
จาก......................................................เมื่อ พ.ศ. ………………………………………
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ข. สถานภาพทางครอบครัว
1. บิดาชื่อ……...................................……...นามสกุล………….…………....................……...อายุ……………...ปี
อาชีพ........…………..……....ตาแหน่ง....................................สถานที่ทางาน……………………………………...................
มีรายได้เดือนละ...………………………..…...........บาท
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ……........ หมู่ที่ ……...... ซอย………………………….………......ถนน………………………................
ตาบล / แขวง……….....................อาเภอ / เขต…………………..……..............จังหวัด…………………….………..............
รหัสไปรษณีย์…………………………………. โทรศัพท์ ………………………………………………..
2. มารดาชื่อ……................................……...นามสกุล……………………….................……...อายุ……………...ปี
อาชีพ........…………..……....ตาแหน่ง....................................สถานที่ทางาน……………………………………...................
มีรายได้เดือนละ...………………………..…...........บาท
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ……........ หมู่ที่ ……...... ซอย………………………….………......ถนน………………………................
ตาบล / แขวง……….....................อาเภอ / เขต…………………..……..............จังหวัด…………………….………..............
รหัสไปรษณีย์…………………………………. โทรศัพท์ ………………………………………………..
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา
□ อยู่ด้วยกัน
□ หย่า
□ บิดาถึงแก่กรรม
□ มารดาถึงแก่กรรม
□ แยกกันอยู่โดยมิได้หย่า
□ บิดาและมารดาถึงแก่กรรม
4. ข้าพเจ้ามีพี่น้องจานวน ...………….…....คน เรียงตามลาดับอายุ ดังนี้
4.1 .....……………......................................……...อายุ ...……..ปี อาชีพ..............………………….
4.2 .....……………......................................……...อายุ ...……..ปี อาชีพ..............………………….
4.3 .....……………......................................……...อายุ ...……..ปี อาชีพ..............………………….
4.4 .....……………......................................……...อายุ ...……..ปี อาชีพ..............………………….
4.5 .....……………......................................……...อายุ ...……..ปี อาชีพ..............………………….
ค. สภาพทั่วไปของที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เป็น
□ บ้านเช่า
□ บ้านของตนเอง
□ อื่น ๆ............................
ลักษณะบ้าน
□ บ้านเดี่ยว
□ ทาวน์เฮ้าส์
□ อาคารพาณิชย์/ตึกแถว
□ คอนโดมีเนียม
□ แฟลต/อพาร์ทเม้นต์ □ อื่น ๆ............................
มีห้องจานวน…………….….......ห้อง ปริมาณเนื้อที่……..……….…………....……… ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองของ……………………….…………………………….....เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น ……………………
ง. ในกรณีที่ผู้สมัครมิได้ประกอบอาชีพ มีรายได้จาก........................................…………..................……….
เดือนละ ............................................................บาท
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จ. ค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อการศึกษา มีดังนี้
ค่าอาหารต่อวัน….......................บาท ค่าพาหนะต่อวัน….……………………..……...…......บาท
ค่าที่พักต่อเดือน ...................... บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อเดือน .....……………...... บาท
ฉ. ผู้ให้ความอุปการะ
ผู้ให้ความอุปการะข้าพเจ้าในปัจจุบันคือ ………………………………………….............................………………
เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยเป็น …………………................ มีอาชีพ...................................…………………………………..
มีรายได้ จาก .......………………………...……. เดือนละ .........................….......บาท มีผู้อยู่ในความอุปการะทั้งสิ้น
จานวน ....……………....คน
ช. เหตุผลในการขอรับทุน
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
พร้อมกับใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
□ ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ติดลงในใบสมัครแล้ว)
□ สาเนาใบเสร็จรับเงินชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาปีการศึกษา 25................
□ สาเนาใบรับรองผลคะแนนการเรียน ระดับปริญญาตรี (Transcript)
□ สาเนาบัตรนักศึกษา
ข้าพเจ้าได้กรอกข้อความด้วยตนเอง และขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ
ลงลายมือชื่อ............................................……….……................ผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง (
หมายเหตุ:

)

1.นักศึกษาต้องไปสมัครด้วยตนเอง ที่แผนกบริการการศึกษา สานักอบรม ฯ เท่านั้น
ไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์
2.วันที่ยื่นใบสมัครต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบของสานักอบรมฯ
หรือเครื่องแบบราชการเท่านั้น

ลงชื่อ ………..……………………………….……….. เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
วันที่ ……….……/…………….……/……….…..…

