ระเบียบสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
วาดวยการเปนนักศึกษา การสอน การสอบไล
วินัยและมรรยาท พ.ศ.๒๕๐๗

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๓ แหงขอบังคับเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗
คณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาวางระเบียบไวดังตอไปนี้

การเปนนักศึกษา
ขอ ๑ ผูมีคุณสมบัตติ ามขอบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.๒๕๐๗ ประสงคเขาเปน
นักศึกษาตองยื่นใบสมัครตามแบบของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา โดยมีสามัญ
สมาชิกของเนติ-บัณฑิตยสภา ๒ คน รับรองวาผูสมัครไมเปนผูที่สังคมรังเกียจ และใหสงรูปถายขนาด
๑ x ๑ ๑/๒ หนาตรงไมสวมหมวก ที่เปนชายแตงกายตามแบบสากลนิยม หรือสวมเชิ้ตมีผาผูกคอแบบ
เงื่อนกลาสี ที่เปนหญิงแตงตามแบบสากลนิยมมีจํานวน ๓ รูปพรอมกับใบสมัคร สําหรับปดในใบสมัคร
๑ รูป ปดในทะเบียนนักศึกษา
๑ รูป และปดในสมุดประจําตัวนักศึกษา ๑ รูป
ขอ ๒ ผูสมัครตองเสียคาจดทะเบียนเปนศึกษา ๒๐๐ บาท คาคูมือการศึกษา ๒๐ บาท

(๑)

คาศึกษาภาคปกติสมัยละ ๑,๕๐๐ บาท (๒) ภาคค่ําอีกภาคละ ๗๐๐ บาท(๓) และคาบํารุงหองสมุดสมัย
ละ ๒๐๐ บาท(๔) คาภาคีสมาชิก ปละ ๕๐ บาท(๕ )(ในกรณีเปนวิสามัญสมาชิกไมตอ งชําระ) คาสมุด
(๑)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑๙๑ วันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๔๑
(๒) (๓) (๔) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมอํานวยการอบรมศึกษากําหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑๙๔ วันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๔๒
(๕)(๖) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑๗๗ วันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๓๖

ประจําตัวนักศึกษา ๕๐ บาท(๖) คาธรรมเนียมดังกลาวสมัยแรกตองชําระพรอมกับการยื่นใบสมัคร ใน
กรณีที่คณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาไมรบั สมัครผูใด การสมัคร
สําหรับผูนั้นเปนอันตกไป และผูสมัครนัน้ จะไดรับคาธรรมเนียมคืน
ขอ ๓ เมื่อคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ไดพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษาแลวใหเลขาธิการสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตย
สภาประกาศการรับสมัครไว ณ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา และใหถือวาผูสมัคร
นั้นไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษานับแตวันที่ไดยื่นใบสมัคร เปนตนไป และใหเลขาธิการสํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาออกบัตรและสมุดประจําตัวให
ขอ ๔ นักศึกษาจะตองชําระคาศึกษาสําหรับสมัยตอไปภายใน ๓๐ วัน นับแตวนั เริ่ม
สมัยการศึกษาแตละสมัย ถาไมชําระภายในกําหนดเปนอันพนจากภาวะนักศึกษาในวันถัดจากวันครบ
กําหนดชําระ
สําหรับนักศึกษาที่พนภาวะไมเกิน ๒ ป ตองเสียคารักษาสถานภาพ ๕๐๐ บาท และ
ยอมใหตอทะเบียนนักศึกษาตอไปโดยใชสมุดประจําตัวนักศึกษาเลมเดิม แตถาพนภาวะเกิน ๒ ป เสีย
คารักษา
สถานภาพ ๑,๐๐๐ บาท และตองชําระคาจดทะเบียนนักศึกษาและคาศึกษาในการสมัครใหมดวย(๗)
ขอ ๕(๘) สมัยการศึกษาแตละสมัยแบงเปน ๒ ภาค คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง
ภาคหนึ่ง เริ่มการสอนในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายนโดยสอน
เฉพาะวิชาในภาคหนึ่งตามขอบังคับขอ ๘ และใหมีการสอบขอเขียนวิชาหนึ่งกอนสิ้นเดือนตุลาคมแลว
ปดภาคหนึ่ง
ภาคสอง เริ่มการสอนเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ และมีนาคมโดยสอนเฉพาะ
วิชาภาคสองตามขอบังคับขอ ๘ และใหมีการสอบขอเขียนวิชาภาคสองกอนสิ้นเดือนเมษายนแลวปด
ภาคสอง
ขอ ๖ ใหมีการสอนภาคค่ําควบคูกันไปกับการสอนภาคปกติดังกลาวในขอ ๕
นักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาภาคค่ําตองเปนนักศึกษาภาคปกติแลว

(๗)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑๗๗ วันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๓๖
(๘)(๙) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒๑๐ วันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๔๕

ขอ ๗ ในการศึกษาแตละสมัย นักศึกษามีสิทธิสมัครสอบเพียงภาคใดภาคหนึ่ง หรือ
ทั้งสองภาคก็ได แตผทู ี่จะมีสิทธิเขาสอบภาคใดจะตองมีชื่อเปนนักศึกษาอยูกอนหรือภายในเดือนที่สาม
ของภาคนั้น สามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภาที่ยังไมเคยสอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาก็มีสทิ ธิสมัครสอบไดเชนเดียวกัน
ผูประสงคเขาสอบตองยื่นใบสมัครสอบตามแบบของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา พรอมดวยชําระคาสอบ โดยตองยื่นใบสมัครสอบภาคหนึ่งภายในเดือนสิงหาคม และ
ยื่นใบสมัครสอบภาคสองภายในเดือนกุมภาพันธ ของสมัยการศึกษาแตละภาค
คาสอบแตละภาค ภาคละ ๖๐๐ บาท(๙)
ใหเลขาธิการสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาประกาศกําหนดวันเวลา
และสถานที่สอบไว ณ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ขอ ๘(๑๐) การสอบขอเขียนภาคหนึ่งและภาคสอง มีภาคละ ๒ วัน ๆ ละ ๔ ชั่วโมง
ตามลําดับภาคและกลุมวิชาตอไปนี้

ภาคหนึ่ง
(๑) กลุมวิชากฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง รวม ๑๐ ขอ
(๒) กลุมวิชากฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและกฎหมาย
การคาระหวางประเทศ รวม ๑๐ ขอ

ภาคสอง
(๑) กลุมวิชากฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง กฎหมายลมละลาย ระบบศาลและพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม และวิธีพิจารณาในศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัว รวม ๑๐ ขอ
(๒) กลุมวิชากฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน สิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรม การจัดทําเอกสารทางกฎหมายและวิชาวาความและการถามพยาน
รวม
๑๐ ขอ
ถาในสมัยการศึกษาใดมีการสอนกฎหมายอื่นนอกจากที่กลาวแลวก็ใหมีการสอบใน
กฎหมายอื่นนั้น โดยจะรวมอยูในการสอบภาคหนึ่งหรือภาคสองก็ไดตามความเหมาะสม
การสอบปากเปลา กรรมการสอบจะถามในวิชาใดในภาคใดก็ได
ขอ ๙ กรรมการสอบประกอบดวยผูสอน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ
อํานวยการ
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาแตงตั้งขึน้ จํานวนไมนอยกวากรรมการสอบที่เปนผูส อน

(๑๐)

ตามมติที่ปประชุมคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒๑๐ วันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๔๔

ขอ ๑๐ ผูเขาสอบขอเขียนในแตละภาค จะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของแต
ละกลุมวิชา จึงจะถือวาสอบขอเขียนในกลุมวิชานั้นได เมื่อสอบไดในกลุมวิชาใดแลวก็ไมตองสอบใน
กลุมวิชานั้นอีก ถึงแมวาจะสอบไดคะแนนไมถึงรอยละหาสิบในอีกกลุมวิชาหนึ่งก็ตาม และเมื่อสอบได
ทั้งสองกลุมวิชาของภาคแลว จึงจะถือวาสอบภาคนั้นได(๑๑)
ผูเขาสอบขอเขียนภาคใดไดแลว ก็ไมตองสอบภาคนั้นอีก แมวาจะสอบขอเขียนอีก
ภาคหนึ่งไมได แตยังไมมสี ิทธิเขาสอบปากเปลาจนกกวาจะสอบขอเขียนไดทั้งสองภาค และจะถือวา
สอบความรูชนั้ เนติบัณฑิตไดก็ตอเมื่อสอบปากเปลาผานแลว (๑๒)
การสอบปากเปลา ใหกรรมการผูสอบวินิจฉัยเพียงวา “ สอบได” หรือ “ สอบตก ”
เทานั้น ถาผูส อบปากเปลาผูใดสอบตกใหผูนั้นเขาสอบปากเปลากับคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นเพือ่ การนั้น
ในวันเดียวกันอีกครั้งหนึ่งและใหเปนอํานาจของคณะกรรมการดังกลาวจะวินิจฉัยเปนที่สุด
ผูใดสอบปากเปลาตกในการสอบครั้งใด ผูน ั้นมีสิทธิสอบแกตัวอีกสามครั้ง ครั้งแรกใน
การสอบปากเปลาครั้งถัดไปโดยไมตองสอบขอเขียนใหม และไมตอ งชําระคาศึกษาในการทีเ่ ขาสอบ
ปากเปลา
แกตัวนั้น ผูมีสิทธิสอบปากเปลาแกตัวคนใดมีความจําเปนไมสามารถสอบปากเปลาแกตวั ในการสอบ
ครั้งถัดไปไดตอ งยื่นคํารองขออนุมัติเลื่อนการเขาสอบปากเปลาแกตัว และถาไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาใหเลื่อนการเขาสอบออกไปก็ไมตองชําระคาศึกษาในป
ที่ไดรับอนุมัตใิ หเลื่อนการสอบ หากสอบตกเปนครั้งทีส่ ามใหถือวาการสอบขอเขียนทั้งสองภาคที่ไดไว
แลวนั้นเปนอันยกเลิกไปดวย ในการสอบปากเปลาแกตัวในนําความในวรรคสามมาบังคับโดยอนุโลม(๑๓)
ผูใดสอบไดคะแนนขอเขียนรอยละ ๘๐ ขึน้ ไปในการสอบภาคหนึ่งและภาคสองของสมัย
การศึกษาเดียวกัน เมื่อสอบปากเปลาไดตามวรรคสามแลว จะนับวาผูนั้นสอบไดเกียรตินยิ มก็ตอเมื่อ
ไดเขาสอบปากเปลาในคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นเพื่อการนั้นอีกชั้นหนึ่ง และคณะกรรมการดังกลาว
วินิจฉัยวาผูนนั้ เปนผูสมควรไดเกียรตินิยม
การประกาศผลสอบความรูช ั้นเนติบัณฑิตใหเรียงลําดับที่ตามคะแนนรวมทั้งสองภาค
และสําหรับผูส อบไดเกียรตินิยมใหจัดไวเปนลําดับแรก

วินัยและมรรยาท
ขอ ๑๑ นักศึกษาตองปฏิบตั ิตามระเบียบของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา โดยเครงครัด ตองอยูในมรรยาทอันดี ตองไมขัดคําสั่งผูสอนหรือเลขาธิการสํานักอบรม

(๑๑)(๑๒) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒๑๐ วันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๔๔
(๑๓)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒๐๔ วันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๔๓

ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ไมประพฤติทุจริตหรือมิชอบในการสอบ และไมกระทําการใดให
เปนที่เสื่อมเสียเกียรติของนักศึกษา หรือของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ขอ ๑๒ ผูสอนมีอํานาจวากลาวตักเตือนนักศึกษา และมีอํานาจใหนักศึกษาออกจาก
หองสอน หรือหามเขาหองสอนเมื่อเห็นมีเหตุอันสมควร
ขอ ๑๓ เลขาธิการสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภามีอํานาจอบรมวา
กลาวตักเตือนนักศึกษาไดทุกโอกาสและมีอํานาจสอบสวนนักศึกษาซึ่งปรากฏหรือสงสัยวากระทําผิด
วินัยหรือมรรยาทและมีอํานาจลงโทษนักศึกษาผูท ําผิดวินัยหรือมรรยาท ตามความในขอ ๑๔ ก. และ ข.
ไดดวย
ขอ ๑๔ คณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา มีอํานาจ
ลงโทษ
นักศึกษาผูกระทําผิดวินัยหรือมรรยาทไดดังตอไปนี้
א. ภาคทัณฑ
ב. หามเขาหองสอนหรือบริเวณสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาใน
ระยะเวลาอันมีกําหนด
ג. หามสอบครั้งใดครั้งหนึ่งหรือหลายครั้ง
ד. สั่งใหลบชื่อออกจากทะเบียน

บทเฉพาะกาล
สําหรับผูที่สอบกฎหมายอาญาและกฎหมายแพง ไดคะแนนรวมกันไมต่ํากวารอยละ ๕๐
ในการสอบสมัยที่ ๑๗ ใหถือวาสอบไดภาคหนึ่ง
ขอ ๑๕ ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๗
สัญญา ธรรมศักดิ์
ประธานกรรมการ

ระเบียบการศึกษา
(โดยสังเขป)
๑. การสมัครเขาศึกษา
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา กําหนดเปดรับสมัครนักศึกษาใหม
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม และหมดเขตรับสมัครสิ้นเดือนสิงหาคม สําหรับนักศึกษาเกาตองชําระคา
ศึกษาภายในเดือนมิถุนายนเทานั้น ถาไมชําระภายในกําหนดเปนอันพนจากภาวะนักศึกษา

๒. คาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาใหม
คาจดทะเบียนนักศึกษา
๒๐๐ บาท
คาคูมือการศึกษา
๒๐ บาท
คาสมุดประจําตัวนักศึกษา
๕๐ บาท
คาภาคีสมาชิก
๕๐ บาท
คาศึกษาภาคปกติสมัยละ
๑,๕๐๐ บาท
(ถาศึกษาภาคค่ํา ตองเสียเพิ่มภาคละ ๗๐๐ บาท)
คาบํารุงหองสมุดสมัยละ
๒๐๐ บาท
คาสมัครสอบภาคละ
๖๐๐ บาท
นักศึกษาเกา
คาศึกษาภาคปกติสมัยละ
๑,๕๐๐ บาท
(ถาศึกษาภาคค่ํา ตองเสียเพิ่มอีกภาคละ ๗๐๐ บาท)
คาบํารุงหองสมุดสมัยละ
๒๐๐ บาท
คาภาคีสมาชิกปละ
๕๐ บาท
คาสมัครสอบภาคละ
๖๐๐ บาท
นักศึกษาทานใดที่เปนสมาชิกวิสามัญแลว ไมตองชําระคาภาคีสมาชิก และ
เนติบัณฑิตยสภาไดจัดสรรทุนการศึกษาใหไวสําหรับนักศึกษาที่ยากจนทุกป

๓.หลักฐานการสมัคร
๑. ตองมาสมัครดวยตนเอง
๒. ตองสงรูปถายขนาด ๑ x ๑ ๑/๒ นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา
ดํา ผมสั้น แตงกายชุดสากลนิยมสวมครุยนิตศิ าสตรบัณฑิต เครื่องแบบขาราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๓ รูป (รูปถายตองไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร) พรอมกับใบสมัคร
๓. หลักฐานการสอบไลได ใหนําปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร
จากมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยอื่นใดทีส่ ํานักอบรมศึกษากฎหมายฯ รับรองมาแสดง เวนแตในกรณีที่ยัง
มิไดรับปริญญาบัตรใหนําหนังสือซึ่งสภามหาวิทยาลัย หรือสภาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแลวมาแสดง
๔. ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชือ่ สกุล ชื่อสกุลไมตรงกับบิดาหรือไม
ตรงกับชื่อสกุลที่ปรากฏอยูใ นปริญญาบัตร ตองนําใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนชื่อสกุลมาแสดง
๕. ในกรณีทปี่ ระสงคจะสมัครเรียนภาคค่าํ ดวย จะตองนํารูปมาเพิ่มจากที่
กําหนดไวในขอ ๒ อีก ๑ รูป
๖. สําเนาทะเบียนบาน (นําตนฉบับมาแสดงดวย)
๗. สําเนาใบแตงตั้งยศ (ถามี)
๘. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการหรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
๙. สําเนาใบทะเบียนสมรส ใบทะเบียนหยา

๔. การบรรยาย
การบรรยายภาค ๑ จะเริ่มในตนเดือนมิถนุ ายน และปดการบรรยายในราวกลางเดือน
กันยายน (รวมเวลา ๑๖ สัปดาห)
การบรรยายภาค ๒ จะเริ่มตนในเดือนธันวาคม และปดบรรยายในราวกลางเดือน
มีนาคมปถัดไป (รวมเวลา ๑๖ สัปดาห)
อนึ่ง ในระหวางการบรรยายทั้ง ๒ ภาคนี้ จะเปดการบรรยายภาคค่ําควบคูกันไปดวย
โดยเริ่มบรรยายในเวลา ๑๗.๐๐–๒๐.๐๐ น. และในวันเสาร

๕. วิชาที่บรรยาย
ภาคหนึ่ง กฎหมายอาญา, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ปกครอง, ทรัพย,
นิติกรรมสัญญา, หนี้, ละเมิด, ซื้อขาย, เชาทรัพย-เชาซื้อ-, ยืม-ค้ําประกัน-จํานอง-จํานํา,ตัวแทนประกันภัย-ตัว๋ เงินบัญชีเดินสะพัด, หุนสวนและบริษัท, ครอบครัว, มรดก, กฎหมายภาษีอากร, กฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา, กฎหมายการคาระหวางประเทศ
ภาคสอง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, กฎหมายลมละลาย, ระบบศาลและพระ
ธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม, กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรม กฎหมาย
ลักษณะพยาน

หลักฐาน, วิชาวาความและการถามพยาน การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย

๖. วิชาที่สอบ
ภาคหนึ่ง กําหนดสอบกอนสิ้นเดือนตุลาคม
วันแรก กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง รวม ๑๐ ขอ
วันที่สอง กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายการคาระหวางประเทศ รวม ๑๐ ขอ
ภาคสอง กําหนดสอบกอนสิ้นเดือนเมษายน
วันแรก กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, กฎหมายลมละลาย,
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม รวม ๑๐ ขอ
วันที่สอง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, สิทธิมนุษยชนในกระบวน
การยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน วิชาวาความ
และการถามพยาน,การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย รวม ๑๐ ขอ

๗. การสมัครสอบ
สํานักอบรมฯ จะเปดรับสมัครสอบภาคหนึ่งภายในเดือนสิงหาคมของทุก ๆ ป
และเปดรับสมัครสอบภาคสองภายในเดือนกุมภาพันธ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคละ ๖๐๐ บาท
ในการสมัครสอบ นักศึกษาจะตองนําสมุดประจําตัวนักศึกษามาดวย หรืออาจสงทางไปรษณียม าพรอม
กับใบสมัคร และเงินคาสมัครสั่งจายแกเลขาธิการสํานักอบรมฯ (ป.ณ.หนาพระลาน)
สําหรับการชําระคาศึกษาหรือคาสมัครสอบทางไปรษณียนั้น ผูชําระเงินจะตองสงซอง
จดหมายพรอมทั้งติดแสตมป ๗ บาท จาหนาซองถึงตัวทานเองแนบมาดวย เพื่อสํานักอบรมฯ จะไดสง
สมุดประจําตัวคืนไปใหทาน

๘. การสอบปากเปลา
นักศึกษาที่สอบขอเขียนไดทั้ง ๒ ภาคแลว ใหไปติดตอลงทะเบียนสอบปากเปลา ณ
สํานักอบรมฯ ทันทีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตใิ นการเขาสอบปากเปลา

๙. การศึกษาปตอไป
นักศึกษาที่สอบไมได หรือสอบไดแตยังไมครบทั้งสองภาคจะตองชําระคาศึกษาในป
ตอไปภายในเดือนมิถุนายน จึงจะมีสิทธิสมัครสอบ ดังนั้นถาผูใดไมประสงคจะศึกษาตอจะตองแสดง
ความจํานงขอลาออกเสียกอนสิ้นเดือนมิถุนายน สําหรับผูที่ชําระคาศึกษาประจําปลาชากวากําหนด
จะตองพนภาวะศึกษาไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสํานักอบรมฯ
สําหรับนักศึกษาที่พนภาวะไมเกิน ๒ ป ตองเสียคารักษาสถานภาพ ๕๐๐ บาท และ
ยอมใหตอทะเบียนนักศึกษาตอไปไดโดยใชสมุดประจําตัวนักศึกษาเลมเดิม แตถา พนภาวะเกิน ๒ ป
เสียคารักษาสถานภาพ ๑,๐๐๐ บาท และตองชําระคาจดทะเบียนนักศึกษาและคาศึกษาในการสมัครใหม
ดวย

