ตารางแสดงกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
(แนบท้ายประกาศสานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
วัน เวลาสอบ
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคเช้า เริ่มสอบเวลา 08.30 น. - 11.30 น.
(3 ชัว่ โมง)
โดยให้ผสู้ มัครสอบฯ เข้าเครื่องตรวจวัตถุตอ้ งสงสัย
และเข้าห้องสอบ เวลา 07.00 น.
(เลขประจาตัวสอบ 11010001 - 11017947)

เฉพาะผู้ที่สมัครสอบภาค ก. ด้วยเท่านั้น

วิชาที่สอบ

สถานที่สอบ

ภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก.)
อาคารอิมแพค เอ็กซิบชิ นั่ เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5 - 8
ทดสอบความรู้ความสามารถทัว่ ไป โดยวิธกี ารสอบข้อเขียนแบบปรนัย
IMPACT Exhibition Center (Hall 5 - 8)
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
เมืองทองธานี
1. วิชาความสามารถทัว่ ไปและวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ให้ผู้สมัครสอบนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรทีท่ างราชการ
1.1 วิชาความสามารถทัว่ ไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(ก) ด้านการคิดคานวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้
ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบือ้ งต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจานวน
13 หลัก มาเพือ่ ใช้แสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ ุมสอบ
หรือปริมาณการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ
ในวันสอบข้อเขียน
(ข) ด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์
เชื่อมโยงคา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล
จากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจาลองต่าง ๆ
1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
(ก) ด้านความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและ
การทาความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความทีก่ าหนดให้ แล้วตอบคาถามทีต่ ามมา
ในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทัง้ นีร้ วมทัง้ การสรุปความและตีความ และ
(ข) การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา
การเขียนประโยคได้ถกู ต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และ
ความเข้าใจสาระสาคัญของข้อความในระดับเบือ้ งต้น
3. วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
ทดสอบเพือ่ วัดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบือ้ งต้น

อุปกรณ์ที่ใช้
ไม่อนุญาตให้นาวัสดุอุปกรณ์
หรือสิง่ ของ รวมถึง
เครือ่ งประดับใดๆ ทุกชนิด
เข้าห้องสอบ

ทัง้ นี้ สานักงานศาลยุตธิ รรม
จะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการสอบ วางไว้ประจา
ทุกโต๊ะทีน่ งั่ สอบแล้ว

-2-

วัน เวลาสอบ
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคบ่าย เริ่มสอบเวลา 13.30 น. - 16.30 น.
(3 ชัว่ โมง)
โดยให้ผสู้ มัครสอบฯ เข้าเครื่องตรวจวัตถุตอ้ งสงสัย
และเข้าห้องสอบ เวลา 12.30 น.

วิชาที่สอบ

สถานที่สอบ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน (ภาค ข.) อาคารอิมแพค เอ็กซิบชิ นั่ เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5 - 8
ทดสอบความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตาแหน่งเจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรมปฏิบัติงาน IMPACT Exhibition Center (Hall 5 -8)
โดยวิธกี ารสอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
เมืองทองธานี
(เลขประจาตัวสอบ 11010001 - 11017947)
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องในการปฏิบตั ิราชการ
1.1 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

(เลขประจาตัวสอบ 11010001 - 11017947

และ 11020001 - 11024528)

1.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
1.4 ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
1.5 ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 (IMPACT Forum Hall 9)
เมืองทองธานี
(เลขประจาตัวสอบ 11020001 - 11024528)

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิในตาแหน่งเจ้าหน้าทีศ่ าลยุติธรรม

2.1 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทัว่ ไป
2.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ให้ผู้สมัครสอบนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรทีท่ างราชการ
ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
13 หลัก มาเพือ่ ใช้แสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ ุมสอบ
ในวันสอบข้อเขียน

อุปกรณ์ที่ใช้
ไม่อนุญาตให้นาวัสดุอุปกรณ์
หรือสิง่ ของ รวมถึง
เครือ่ งประดับใดๆ ทุกชนิด
เข้าห้องสอบ

ทัง้ นี้ สานักงานศาลยุตธิ รรม
จะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการสอบ วางไว้ประจา
ทุกโต๊ะทีน่ งั่ สอบแล้ว

