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ประกำศ
คณะกรรมการมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์
เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์
เพื่อไปศึกษำวิชำกฎหมำยระดับปริญญำโท
ณ ประเทศสหรำชอำณำจักร ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น
พ.ศ. 2561
-----------------------------------------------------ด้ ว ยคณะกรรมการมู ล นิ ธิ มหิ ธ ร กลี บ ไกรฤกษ์ เห็ น สมควรให้ นั ก กฎหมายทั่ ว ไป
ที่มีคุณสมบัติสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นเนติบัณฑิต
สอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย
หรือญี่ปุ่น จานวน 1 ทุน โดยมีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี
อาศัยอานาจตามตราสารของมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ ข้อ 11 คณะกรรมการ
มูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ เห็นสมควรจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนดังกล่าว ดังนี้
1. คุณสมบัติและพื้นควำมรู้ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.1 เป็นเนติบัณฑิต มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีข้อเสียหายอย่างใด
1.3 เป็น ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงพอที่จะไปศึกษาวิชากฎหมาย ณ ต่างประเทศได้
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและมีใบรับรองของแพทย์ปริญญามาแสดงตามที่คณะกรรมการกาหนด
1.4 - ได้เกรดเฉลี่ย ระดับปริญญาตรี (GPA) ไม่ต่ากว่า 3.00
- สอบได้ ค ะแนน IELTS ไม่ ตากว่
่ า 6.5 โดยต้ อ งได้ ค ะแนนมาแล้ ว
ไม่ เ กิ น 2 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร หรือ
- สอบได้คะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือเทียบเท่า โดยต้องได้
คะแนนมาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร
1.5 เป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาจากต่างประเทศมาก่อนไม่ว่าในสาขาใด
1.6 เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือคดีมรรยาททนายความมาก่อน
1.7 เป็นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.8 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค หรืออาการตามผนวก ก. ท้ายประกาศนี้
1.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายอื่น
1.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
1.11 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.12 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.13 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
/1.14 ไม่เป็น...

-21.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากองค์กรของรัฐบาล
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.15 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายอื่น
1.16 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
1.17 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2. การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อให้ได้รับทุน
คณะกรรมการมูลนิธิฯ เห็นสมควรคัดเลือกผู้สมัครชิงทุนด้วยวิธีการสอบ
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถดูรายละเอียดและขอรับ หรือดาว์นโหลด
ใบสมัครได้ที่แผนกธุรการ สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
และทาง website ของเนติบัณฑิตยสภา www.thethaibar.or.th
3.2 ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 4 ที่แผนกธุรการ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170 ตั้งแต่วนั ที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562
ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์
4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร จานวน 2 ใบ
4.2 ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ระดับชั้นปริญญาตรี
4.3 ใบรับรองผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
4.4 ใบรับรองการเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือหนังสือรับรอง
การสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
4.6 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4.7 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัครต้องรับรองว่า“สาเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกากับไว้
พร้อมทั้งให้นาหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย
5. การรับทุน
ผู้ที่ได้รับทุน จะได้รบั ทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ กาหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ชีพ จุลมนต์
(นายชีพ จุลมนต์)
ประธานกรรมการ
มูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์

ผนวก ก.
ท้ำยประกำศคณะกรรมกำรมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์
ผู้คัดเลือกด้วยวิธีสอบได้ตอ้ งปรำศจำกโรคหรืออำกำรดังต่อไปนี้
1. โรคเรื้อน
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4. โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง
6. โรคหัวใจ
7. โรคหืด
8. พูดติดอ่าง
9. โรคผิดหนังเป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่น
10. โรคคุดทะราดหรือรองพืน้
11. กามโรคที่ปรากฏอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
12. ร่างกายวิกลรูป
13. กล่อนน้าหรือไส้เลื่อน
14. สายตาผิดปกติซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6)
15. ตาบอดสี
16. โรคที่เปลือกตาซึ่งปรากฏเป็นเม็ดผื่นตามเปลือกตาด้านใน
17. หูหนวกแม้แต่ข้างเดียวหรือหูไม่หนวกทีเดียวแต่ไม่ได้ยินเสียงตามปกติพิกัด
18. ฟันเสียเป็นส่วนมาก ซึ่งขัดต่อการเคี้ยวอาหาร หรือไม่มีฟันเกินกว่า 5 ซี่
เว้นแต่ใส่ฟันปลอมติดแน่นเรียบร้อยแล้ว
19. โรคเหงือกอักเสบเป็นหนองเรื้อรังทั้งปาก
20. โรคหรืออาการใดซึ่งแพทย์เห็นว่าไม่ควรเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา
21. แผลเป็น ไฝ ปาน รอกสัก หูด หรือซีสต์ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ซึ่งมีขนาดใหญ่ หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

ใบสมัครเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อขอรับทุนของมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์
วันที่............เดือน...........................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว..................................................นามสกุล.................................................
สัญชาติ....................เกิดวันที่..................เดือน...........................พ.ศ......................อายุ.........................ปี
ภูมิลาเนาเกิด บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.........................................
บิดาชื่อ................................................................มารดาชื่อ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.........................................
โทรศัพท์.............................................. E- mail………………….....…………………………………………………...…
สถานทีท่ างาน...........................................................................................................................................
เลขที่............................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.......................................................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท์.....................................................
สถานที่ติดต่อได้สะดวก ที่อยู่ปัจจุบัน / สถานที่ทางาน
อาชีพ .....................................................ปัจจุบันดารงตาแหน่ง...............................................................
คุณวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมายจากสถาบันการศึกษา..............................................................................
เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนเฉลี่ย ….............................
เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา เมื่อ พ.ศ....................................
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนของมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์
โดยข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบการของคณะกรรมการสอบแข่งขันนี้ทุกประการ
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานตามประกาศคณะกรรมการมูลนิธิ มหิธรฯ ข้อ ๔.
มาพร้อมกับใบสมัครนี้ด้วยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานตามที่แนบพร้อมใบสมัครนี้เป็นจริง
ทุกประการ ถ้าไม่เป็นจริงตามที่อ้างข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการมูลนิธิ มหิธรฯ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร
(ลงนาม)...........................................ผู้สมัคร
(.....................................................)

