
วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ อุปกรณท์ี่ใช้
วนัเสารท์ี ่17 กุมภาพันธ ์2561 ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) อาคารอิมแพค เอ็กซิบชิัน่ เซ็นเตอร ์ฮอลล ์5 - 8 ไมอ่นุญาตใหน้ าวสัดอุุปกรณ์

ภาคเชา้ เริ่มสอบเวลา 08.30 น. - 11.30 น.        ทดสอบความรู้ความสามารถทัว่ไป โดยวธิกีารสอบขอ้เขยีนแบบปรนัย IMPACT Exhibition Center (Hall 5 - 8) หรอืสิง่ของ รวมถึง

(3 ชัว่โมง) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ เมืองทองธานี เครือ่งประดบัใดๆ ทกุชนิด

โดยให้ผู้สมคัรสอบฯ เขา้เครื่องตรวจวตัถุตอ้งสงสยั       1. วชิาความสามารถทัว่ไปและวชิาภาษาไทย (คะแนนเตม็ 150 คะแนน) เข้าห้องสอบ 

และเขา้ห้องสอบ เวลา 07.00 น.            1.1 วชิาความสามารถทัว่ไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใหผู้้สมัครสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรทีท่างราชการ
                (ก) ด้านการคิดค านวณ ทดสอบความสามารถในการประยกุต์ใช้ ออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถา่ยและหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ทัง้น้ี ส านักงานศาลยตุธิรรม

(เลขประจ าตวัสอบ 11010001 - 11017947) ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบือ้งต้น การวเิคราะหห์าความสัมพนัธข์องจ านวน 13 หลัก มาเพือ่ใช้แสดงต่อกรรมการหรือเจา้หน้าทีคุ่มสอบ จะจดัเตรยีมวสัดอุุปกรณ์

หรือปริมาณการแกป้ัญหาเชิงปริมาณ และการวเิคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ ในวนัสอบขอ้เขยีน ที่ใชใ้นการสอบ วางไว้ประจ า 

เฉพาะผู้ที่สมัครสอบภาค ก. ด้วยเท่าน้ัน                (ข) ด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพนัธ์ ทกุโตะ๊ทีน่ั่งสอบแลว้

เชื่อมโยงค า ขอ้ความ หรือรูปภาพ การหาขอ้ยติุ หรือขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผล
จากขอ้ความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่าง ๆ
           1.2 วชิาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
               (ก) ด้านความเขา้ใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอา่นและ
การท าความเขา้ใจกบับทความ หรือขอ้ความทีก่ าหนดให ้แล้วตอบค าถามทีต่ามมา
ในแต่ละบทความ หรือขอ้ความ ทัง้นีร้วมทัง้การสรุปความและตีความ และ
               (ข) การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า
การเขยีนประโยคได้ถกูต้องตามหลักภาษาและการเรียงขอ้ความ
      2. วชิาภาษาอังกฤษ (คะแนนเตม็ 30 คะแนน)
           ทดสอบความสามารถด้านการพดู เขยีน อา่นและฟงัภาษาองักฤษ และ
ความเขา้ใจสาระส าคัญของขอ้ความในระดับเบือ้งต้น
      3. วชิาความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (คะแนนเตม็ 20 คะแนน)
           ทดสอบเพือ่วดัความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเบือ้งต้น

ตารางแสดงก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยตุิธรรมปฏิบัติงาน
(แนบท้ายประกาศส านักงานศาลยตุิธรรม ลงวันที่   7  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2561)



วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ อุปกรณท์ี่ใช้
วนัเสารท์ี ่17 กุมภาพันธ ์2561 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน (ภาค ข.) อาคารอิมแพค เอ็กซิบชิัน่ เซ็นเตอร ์ฮอลล ์5 - 8 ไมอ่นุญาตใหน้ าวสัดอุุปกรณ์

ภาคบา่ย เริ่มสอบเวลา 13.30 น. - 16.30 น.       ทดสอบความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่งเจา้หน้าทีศ่าลยติุธรรมปฏบิัติงาน IMPACT Exhibition Center (Hall 5 -8) หรอืสิง่ของ รวมถึง

(3 ชัว่โมง)  โดยวธิกีารสอบขอ้เขยีน แบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ เมืองทองธานี เครือ่งประดบัใดๆ ทกุชนิด

โดยให้ผู้สมคัรสอบฯ เขา้เครื่องตรวจวตัถุตอ้งสงสยั 1. ความรู้เก่ียวกับกฎ ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องในการปฏิบตัิราชการ (เลขประจ าตวัสอบ 11010001 - 11017947) เข้าห้องสอบ 

และเขา้ห้องสอบ เวลา 12.30 น.      1.1 พระธรรมนูญศาลยติุธรรม และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม
      1.2 พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ทัง้น้ี ส านักงานศาลยตุธิรรม

(เลขประจ าตวัสอบ 11010001 - 11017947      1.3 พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล ์9 (IMPACT Forum Hall 9) จะจดัเตรยีมวสัดอุุปกรณ์

 และ 11020001 - 11024528)      1.4 ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง ของคณะกรรมการบริหารศาลยติุธรรม เมอืงทองธานี ที่ใชใ้นการสอบ วางไว้ประจ า 

     1.5 ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง ของคณะกรรมการขา้ราชการศาลยติุธรรม (เลขประจ าตวัสอบ 11020001 - 11024528) ทกุโตะ๊ทีน่ั่งสอบแลว้

2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะงานทีป่ฏิบตัิในต าแหน่งเจ้าหน้าทีศ่าลยุติธรรม

     2.1 ความรู้เกี่ยวกบังานธรุการศาลยติุธรรมและงานธรุการทัว่ไป 
      2.2 ระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม

ใหผู้้สมัครสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรทีท่างราชการ
ออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถา่ยและหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก มาเพือ่ใช้แสดงต่อกรรมการหรือเจา้หน้าทีคุ่มสอบ
ในวนัสอบขอ้เขยีน 
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