(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
ในตําแหน%งผูช%วยผูพิพากษา ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายชื่อผูที่ผ%านการสอบขอเขียนในการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน%ง
ผูช%วยผูพิพากษา ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข)
แห%งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝ7ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ แห%งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ว%าดวยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน%ง
ผูช%วยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕5๘ ใหผูที่ผ%า นการสอบขอเขียนตามรายชื่อแนบทายประกาศดําเนิน การ
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ) ศิริชัย วัฒนโยธิน
(นายศิริชัย วัฒนโยธิน)
ประธานศาลอุทธรณD
ประธานกรรมการทดสอบความรู ฯ

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) วัชระ จุลสําลี
(นายวัชระ จุลสําลี)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

บบญชชรายชชชอผผผทชผผานการสอบขผอเขชยน
(แนบทผายประกาศคณะกรรมการทดสอบความรผผเพชชอบรรจจเปปนขผาราชการตจลาการ
ในตตาแหนผงผผผชผวยผผผพพพากษา ประจตาปป พ.ศ. 2560 เรชชอง รายชชชอผผผทชผผานการสอบขผอเขชยนในการทดสอบความรผผ
เพชชอบรรจจเปปนขผาราชการตจลาการในตตาแหนผงผผผชผวยผผผพพพากษา ประจตาปป พ.ศ. 2560
ลงวบนทชช 10 เมษายน 2560)
(สนามจพจว)
ลตาดบบทชช

เลขประจตาตบวสอบ

ชชชอ - สกจล

4

นางสาวขววญกมล สาระธนะ

2

5

นางสาวพพมลดา ผลพวนธพน

3

8

นางสาววพชชดา เตชอมรศพรพ

4

10

นางสาวพรเพพญ วรรธนะวานพชกชล

5

12

นายณวฐชนวน ธราพงษษพวนธษ

6

14

นายวโรดม กานตษววฒนกชล

7

16

นางสาวฐพตพมา เจจยมบชรเศรษฐษ

8

20

นางสาวพวฒนารจ ชาญกพจ

9

22

นางสาวภานรจ เอจอยมพพภวกดพด

10

23

นางสาวผชสนา อพศราธรรม

11

25

นายปภณ ปรพพนธษพจนพพสชทธพด

12

26

นางสาวปปยนวนทนษ เอจอยมโอภาส

13

27

นางสาวกวญญมน ชวยรวตนาวรรณ

14

28

นางสาวณพชนารา ลพอมสชวรรณ

15

29

นางสาวสพรวกษษ มจศร

16

30

นางสาวศพรพลวกษณษ ธนวรรณวพววฒนษ

17

31

นางสาวฐพตพร พงษษไพโรจนษ

18

34

นางสาวอชชชกร สชวรรณประทจป

19

36

นางสาวธพดารวตนษ เลจอยมสมบบรณษ

20

37

นายเปปปยมวชฒพ วชฒพวณพชยษ

21

38

นางสาวอธพพร ศรประชชม

22

40

นางสาวศพวาพร ศพรพกชล

23

44

นายสพรพวชรษ สพนมา

24

46

นายบารมจ เจรพญสชขศพรพ

1

ลตาดบบทชช

- 2เลขประจตาตบวสอบ

ชชชอ - สกจล

47

นายเมธานนทษ ประภากร

26

48

นายนวฐวชฒพ เลจอยวไพโรจนษ

27

49

นางสาววราวรรณ อชดมแสวงโชค

28

57

นางสาวณวฐพร งามแกกว

29

59

นายตชลยววต โฆษพตววฒนฤกษษ

30

64

นางสาวณวชชา ศรจขจร

31

69

นางสาววสมาพร ภบษพตกาญจนา

32

70

นางสาวบชณยนชช พรหมประพวนธษ

33

72

นายวรภวทร อธพรวตนษปปญญา

34

78

นางสาวชนากานตษ ลพอมกชลพงษษ

35

81

นายวพชพต วงศษปปยนวนทกชล

36

92

นางสาวกาญจนา แสงอพนทรษ

37

94

นางสาวภวทราวรรณ อพนทรรวกษา

38

105

นางสาววรววลคชษ ชาญสตบชตร

39

114

นายกรพล สชรพนทรษศวกดพด

40

116

นางสาวอรสชภา สพทธพวนพช

41

117

นางสาวสลพล ศพรพพรพพทวกษษ

42

119

นางสาวขววญกมล วพบชลศพลปป

43

121

นายวรกร แกกวศรจจวนทรษ

44

126

นางสาววชพราภรณษ จวนทรษประเสรพฐ

45

128

นางสาวกมลวรรณ เกศวพพทวกษษ

46

130

นางสาวสพรพทพพยษ ไทยมงคล

47

134

นางสาวอรวญรวตนษ ศรจสลวย

48

135

นางสาวแพร รวตนไพศาล

49

136

นางสาวแสงสชรจยษ พงษษพวนธษ

50

137

นายพบนทรวพยษ รวมเมฆ

51

138

นางสาวสพทธพดา จพตทวกษะ

52

140

นายไอลวพล โปตระนวนทนษ

53

144

นางสาวจพรนวนทษ เจนนวนทขจร

54

145

นางสาวพพชญา วพศาลโภคะ

25

ลตาดบบทชช

- 3เลขประจตาตบวสอบ

ชชชอ - สกจล

146

นางสาวควทลจยา โรจนษววฒนะ

56

147

นางสาวสชพรรณลวกษณษ แกกวอนช

57

148

นางสาวกนกกาญจนษ ดวงขววญ

58

150

นางสาวปารพชาต ขวนอาสา

59

151

นางสาวพรประหนนอง วชพรเขขออนขวนธษ

60

152

นางสาวธนพตา ธรรมเจรพญ

61

158

นายธวชพล เศวตเศรนจ

62

159

นางสาวอมรพพมล จวนทร

63

162

นางสาวหทวยทพพยษ รวตนพงศษเศรษฐษ

64

167

นายศรจรวฐ สชวรรณพฤกษษ

65

169

นายณภวทร โภควย

66

170

นางสาวจารชภา วจนกพจไพบบลยษ

67

173

นางสาวภาวพดา อารยางกบร

68

175

นางสาวกมลลวกษณษ บชญดพเรก

69

176

นางสาวสชพพชชาศษ ญวตพมพ

70

181

นางสาวนนนาผนนง มวสยวาณพช

71

190

นางสาวพลพร ไวทยางกบร

72

191

นายตรจณพงศษ ศรจภพภคววฒนษ

73

193

นางสาวชลาลวย บชญเกตช

74

196

นางสาวมวลลพกา ทกาวประยบร

75

205

นางสาวณวฐพกา ประจงการ

76

207

นางสาวปวจณษธพดา ธนศานตพ

77

208

นางสาวประไพ ฉวตรประภาชวย

78

210

นางสาวรชจณพชา มมวงกลอนา

79

211

นางสาววรพสรา รวชววฒนะ

80

212

นายกจรตพ โชคคณาพพทวกษษ

81

214

นายพชร วพเชจยรสรรคษ

82

218

นายสพทธพชวย จพนตกานนทษ

83

220

นางสาวณพพชญา วจรวงศษ

84

221

นางสาวลวทชยา ภาคนาม

55

ลตาดบบทชช

- 4เลขประจตาตบวสอบ

ชชชอ - สกจล

224

นายไววพวรรธนษ ปรางคษธววช

86

227

นายจชตพเมธ เลาหกชล

87

230

นางสาวสชธารวตนษ สชรพยะเกษ

88

239

นางสาวจจรภา บชญฤทธพดไชยศรจ

89

240

นางสาวพวชรพร คงประเสรพฐ

90

242

นางมารจยา เทพสพทธา

91

256

นางสาวชวญญาณพจฉษ ปปยเธจยรสววสดพด

92

259

นายอาณณวช พวนธษอชไร

93

265

นางสาวณวฐจพรา ขวนทอง

94

268

นางสาวณวฐพร พพนพจรวตนพวนธษ

95

271

นายธนววฒนษ ตวนงกพตตพพงษษ

96

272

นางสาวนงนชช มนบสชทธพพงศษ

97

280

นางสาวฑพตา ตวนคณพตเลพศ

98

281

นางสาวทนพตา ตรจสชคนธษ

99

283

นางสาวรวชนก พรมนารจ

100

288

นายณวฐพล พวฒนสพทธพด

101

291

นายวพวรรธนษ บางภบมพ

102

293

นางสาวกนกนพภา เวชศพลปป

103

297

นางสาวศพรพจวนทรษ บพณศพรวานพช

104

301

นางสาวสาวพตรจ งามวพทยานนทษ

105

303

นางสาวมณจรวตนษ ธนารงวพทววสพงศษ

106

309

นางสาวหทวยรวตนษ ชชมมอพนทรจวกร

107

312

นางสาวปรารถนา บชบผาววลยษ

108

313

นางสาวกตวญชลจ จพระสชนทร

109

318

นางสาวจจรนวนทษ คพดจพตตษ

110

321

นางสาวเกศวดจ กจรตพเรของรอง

111

324

นายอชดมวชฒพ อชดมกพจอารจ

112

341

นายววชระ เนขอองสพกขาเพจยร

113

342

นางสาวประภวสสรา สงมาศพลปป

114

344

นางสาวขววญมนวต รวตนตพกชล

85

ลตาดบบทชช

115
116

- 5เลขประจตาตบวสอบ

ชชชอ - สกจล

345

นางสาวณภวค วพชญศพวานนทษ

347

นางสาวลวนตา อชตมะโภคพน

ทบทงนชท ใหผผผทชผผานการสอบขผอเขชยนปฏพบบตพตามรายละเอชยดแนบทผายประกาศนชท

รายละเอียดการดําเนินการของผูผานการสอบขอเขียน
(แนบทายประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู เพื่ อ บรรจุ เ ปนขาราชการตุ ล าการในตํ า แหน$ ง
ผูช$วยผูพิพากษา ประจําป* พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕60 เรื่อง รายชื่อผูที่ผ$านการ
สอบขอเขียนในการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน$งผูช$วยผูพิพากษา ประจําป*
พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) แห$งพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บขาราชการ
ฝ:ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
------------------------------------เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑAแห$งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว$าดวยการสมัคร
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน$งผูช$วยผูพิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว$าดวยหลักเกณฑAและวิธีการตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู สมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ผู สมั ค รทดสอบความรู หรื อ ผู สมั ค รเขารั บ การคั ด เลื อ กพิ เ ศษ
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน$งผูช$วยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหผูที่ผ$านการสอบขอเขียน
ในการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน$งผูช$วยผูพิพากษา ประจําป* พ.ศ. ๒๕๖๐
เฉพาะผูสมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) แห$งพระราชบัญ ญัติร ะเบียบขาราชการฝ:า ยตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (สนามจิ๋ว) ดําเนินการ ดังนี้
๑. รายงานตัว ที่กลุ$มสรรหา บรรจุและแต$ง ตั้ง สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ชั้น ๕ ศูนยAราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุ$งสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 11 เมษายน ๒๕60
ถึงวันพุธที่ ๑2 เมษายน ๒๕60 (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑5.๐๐ นาฬิกา)
๒. ในการรายงานตัว ใหยื่นแบบรายการประวัติและเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๒.๑ ใบสมั ค รสอบเพื่ อ บรรจุ เ ปนขาราชการตุ ล าการในตํ า แหน$ ง ผู ช$ ว ยผู พิ พ ากษา
(กดบริเวณนี้ เพื่อดาวนAโหลดแลวกรอกรายละเอียดใหครบถวนและถูกตองตรงกับขอมูลในการกรอก
ใบสมัครทางอินเทอรAเน็ต แลวนํามายื่นในวันรายงานตัว) *พิมพดวยกระดาษ A 4 ๑ แผนตอใบสมัคร ๑ หนา
๒.๒ แบบ รปภ. ๑ (ประวัติบุคคล) (กดบริเวณนี้ เพื่อดาวนAโหลดแลวกรอกรายละเอียดให
ครบถวนและถูกตอง แลวนํามายื่นในวันรายงานตัว) *พิมพดวยกระดาษ A 4 ๑ แผนตอแบบ รปภ.ฯ ๑ หนา
๒.๓ สําเนาเอกสารเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครสอบ จํานวน ๒ ชุด (พรอมนําตนฉบับ
มาแสดงดวย) เช$น สําเนาปริญญาบัตร สําเนาใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ฯลฯ (กรณีที่เอกสารเปน
ภาษาต$างประเทศใหยื่นฉบับแปลเปนภาษาไทยดวย)
๒.๔ สําเนาประกาศนียบัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห$งเนติบัณฑิตยสภา (พรอมนํา
ตนฉบับมาแสดงดวย)
๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน (พรอมนําตนฉบับมาแสดงดวย)
๒.๖ สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถามี)
๒.๗ สําเนาทะเบียนสมรส การหย$า/กรณีการขอเปลี่ยน /ไม$เปลี่ยนคํานําหนานาม/ชื่อสกุล (ถามี)
๒.๘ กรณีขาราชการลาออก แต$ไม$ไดเกษียณอายุ ใหยื่นคําสั่งเกี่ยวกับการขอลาออกดวย
๒.๙ กรณีเปนผูสมัครเก$า ใหยื่นเอกสารหลักฐานการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ดังนี้

-๒๒.๙.๑ กรณีใชสิทธิประกอบวิชาชีพทนายความในการสมัคร ฯ ใหยื่นหนังสือรับรองการเปน
ทนายความจากสภาทนายความมาดวย เวนแต$เคยยื่นหนังสือดังกล$าวใหแก$สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ในการสมัครครั้งก$อนแลว
๒.๙.๒ กรณีใชสิทธิประกอบวิชาชีพเปนขาราชการในการสมัคร ฯ ใหแนบสําเนาประวัติการ
รับราชการ (ก.พ. ๗) มาดวย เวนแต$เคยยื่นหนังสือดังกล$าวใหแก$สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการ
สมัครครั้งก$อนแลว
๒.๙.๓ กรณีใชสิทธิประกอบวิชาชีพเปนหรือเคยเปนลูกจางในหน$วยงานของรัฐในการสมัคร ฯ
ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานของหน$วยงานมาดวย เวนแต$เคยยื่นหนังสือดังกล$าว
ใหแก$สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการสมัครครั้งก$อนแลว
๒.10 กรณีเปนผูสมัครใหม$ ใหยื่นเอกสารหลักฐานการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ดังนี้
๒.10.๑ กรณีใชสิทธิประกอบวิชาชีพทนายความในการสมัคร ฯ ใหยื่นหนังสือรับรองการเปน
ทนายความจากสภาทนายความมาดวย
๒.10.๒ กรณีใชสิทธิประกอบวิชาชีพเปนขาราชการในการสมัคร ฯ ใหแนบสําเนาประวัติการ
รับราชการ (ก.พ. ๗) มาดวย
๒.10.๓ กรณีใชสิทธิประกอบวิชาชีพเปนหรือเคยเปนลูกจางในหน$วยงานของรัฐในการ
สมัคร ฯ ใหยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานของหน$วยงานมาดวย
๒.10.๔ กรณีการใชสิทธิประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่ง ก.ต. ยังไม$รับรองและผูสมัคร
ไดยื่นเรื่องใหรับรองในการสมัครสอบครั้งนี้แลว ใหยื่นเอกสารดังต$อไปนี้ดวย
ก. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (ใชแบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่
ผูสมัครไดปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
ข. บันทึกขอใชสิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต.
ค. คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เปนลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
ง. โครงสรางหน$วยงาน
จ. คําบรรยายลักษณะงาน
ฉ. มาตรฐานกําหนดตําแหน$ง
ช. กฎหมายที่เกี่ยวของ เช$น พ.ร.บ.จัดตั้งหน$วยงาน ฯลฯ
๒.๑1 สําเนาหนังสือเดินทางแสดงการเดินทาง เขา - ออก ประเทศไทย (ถามี)
๒.๑2 ถาเคยถูกกล$าวหาหรือถูกดําเนินคดีใหยื่นเอกสารที่เกี่ยวของดวย ดังนี้
๒.๑2.๑ กรณีคดีแพ$ง ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟbอง, คําใหการ,
คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล), เอกสารเกี่ยวกับการชําระหนี้ (สําเนาใบเสร็จ ๓ เดือนยอนหลัง) หากชําระหนี้
เสร็จสิ้นแลวใหนําหลักฐานการชําระหนี้เสร็จสิ้นแลวมายื่นดวย
๒.๑2.๒ กรณีคดีอาญา ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟbอง, คําใหการ,
คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล) (กรณีอยู$ในชั้นพนักงานสอบสวนใหยื่นบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู$ใน
ชั้นพนักงานอัยการใหยื่นคําสั่งของพนักงานอัยการดวย)

-๓๒.๑2.๓ กรณี มรรยาททนายความ ใหยื่ นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ ยวกับคดี, คํากล$ าวหา,
คําแกขอกล$าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งลงโทษ
๒.๑2.๔ กรณีวินัย / ความผิดเกี่ยวกับหนาที่การงาน ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับวินัย,
คํากล$าวหา, คําแกขอกล$าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งการถูกลงโทษ
๒.๑3 ใบรับรองสามัญสมาชิกแห$งเนติบัณฑิตยสภา (ออกใหไม$เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร)
๒.๑4 รูปถ$ายสีหรือขาวดําขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป และขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
(ถ$ายไวไม$เกิน ๖ เดือน) แต$งกายสุภาพเรียบรอย สวมครุยวิทยฐานะ เครื่องแบบ หรือ ชุดสากลนิยม
สวมเสื้อสีพื้น ไม$สวมหมวก-แว$นตาดํา เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุลดวยตัวบรรจงดานหลัง
๒.๑5 ใบรับรองแพทยAตามที่ ก.ต. กําหนด ซึ่งแพทยAที่ลงนามในใบรับรองดังกล$าวตองเปนแพทยAของ
โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน และตองเปนการตรวจร$างกายและจิตใจภายในระยะเวลาไม$เกิน
๓ เดือนก$อนวันยื่นใบสมัคร (ใบรับรองแพทยAที่ใชในการสมัครทางอินเทอรAเน็ต)
๒.๑6 ใบเสร็ จ การชํ าระเงิ น ค$ า ธรรมเนี ย มการสอบ ๑,๐๐๐ บาท (ใบเสร็ จ ที่ ไ ดรั บ จาก
ธนาคารกรุงไทยหลังจากชําระเงินค$าธรรมเนียมการสอบ)
๒.๑7 ใบสมัครทดสอบความรู ฯ ที่พิมพAจากระบบการรับสมัคร ฯ ทางอินเทอรAเน็ต
๒.๑๘ ยื่นเอกสาร หลักฐานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ฯ เห็นสมควรเพื่อ
ประโยชนAในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสอบผ$านขอเขียน ฯ
๓. ไปรับการตรวจร$างกายและจิต ใจจากคณะกรรมการแพทยAต ามวัน และเวลาที่กําหนด
โดยรับหนังสือนําตัวไปตรวจรางกายและจิตใจไดที่กลุมสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ในวันรายงานตัว
๔. การสอบปากเปล$า
๔.๑ ใหผูสมัครที่ผ$านการสอบขอเขียน ฯ เขาสอบปากเปล$าในวันเสาร=ที่ 29 เมษายน ๒๕60
ณ อาคารสถาบั น พั ฒ นาขาราชการฝC า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม ถนนรั ช ดาภิ เ ษก เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร (หากกําหนดวันเวลาและสถานที่มีการเปลี่ยนแปลง จะไดแจงใหทราบต$อไป)
๔.๒ ในวันสอบปากเปล$า ใหผูเขาสอบปากเปล$าแต$งกายดวยชุดสูทสากลสีดํา และไปถึงสถานที่
สอบในเวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา และใหไปรายงานตัวบริเวณหอง Lobby ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝCายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๔.๓ เมื่อไดใหสัญญาณแลว ใหผูเขาสอบนั่งประจําที่ที่จัดไวให หามมิใหออกจากที่ที่จัดไว
จนกว$ากรรมการทดสอบความรู ฯ จะเรียกเขาสอบ
๔.๔ เมื่อผูเขาสอบทําการสอบเสร็จและออกจากหองสอบไปรอพักที่หองเก็บตัวแลว หามมิให
ติดต$อกับผูที่ยังไม$ไดเขาสอบจนกว$าการสอบจะแลวเสร็จ
๔.๕ จะใหผูเขาสอบออกจากหองเก็บตัวพรอมกันเมื่อการสอบปากเปล$าแลวเสร็จทั้งหมด
๕. ดําเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน$ง
ผูช$วยผูพิพากษา ประจําป* พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นสมควร
๖. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได ใหผูสอบผ$านขอเขียนติดตามข$าวประชาสัมพันธAในเว็บไซตA
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

