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รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เนื่องในงานนิตินิทรรศน์ ปี 2560
1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ "1 ทีม" ทีมละ 2 คน
2. การสมัครเข้าแข่งขัน
- รับสมัครทาง e-mail และ ไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับสมัครผ่านทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ หน้างานวัน
แข่งขัน หรือช่องทางอื่น
- ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560
- เมื่อทางคณะกรรมการจัดงานได้รับใบสมัครแล้ว จะมีการโทรศัพท์กลับไปยืนยันกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง
- E-mail ในการส่งใบสมัคร
lawquizchula2017@gmail.com
- ที่อยู่ ในการส่งใบสมัคร
คณะกรรมการจัดงานนิตินิทรรศน์ ปี 2560 ฝ่ายการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย กลุ่มงานกิจการนิสิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โดยส่งไปรษณีย์ทาง ไปรษณียด์ ่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น โดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาจากวันประทับดวงตราไปรษณียากรเป็นสาคัญ ภายในวันที่
5 ตุลาคม 2560
- สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/rapeecu หรือเอกสารที่จะจัดส่งไปยัง
โรงเรียนทางไปรษณีย์
หมายเหตุ : - ลาดับการแข่งขันในวันงาน จะเรียงตามลาดับการส่งใบสมัคร
- หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน ขอให้ติดต่อผู้ประสานงานการแข่งขัน
ตาม E-mail ที่ระบุไว้ท้ายสุดก่อนวันปิดรับสมัคร
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3. ลักษณะการแข่งขัน
การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบ
ดังต่อไปนี้
การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่ 1
1. ทีมผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ 307 อาคารพินิตประชานาถ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. การแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นข้อสอบแบบปรนัย โดยมีระยะเวลาการแข่งขัน ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 10.00 น.
3. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับกระดาษคาถาม และกระดาษคาตอบ
4. เมื่อหมดเวลาในการทาข้อสอบ จะมีการเฉลยคาตอบของแต่ละข้อและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันซักถามข้อ
สงสัย
5. คะแนนของผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับจะฉายขึ้นสไลด์บนเวที และการรวมคะแนนจะกระทาเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันรอบ
คัดเลือก รอบที่ 1
6. เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมที่ได้รับคะแนนจากการแข่งขันสูงสุด 30 อันดับแรก มีสิทธิเข้า
แข่งขันในรอบคัดเลือก รอบที่ 2 ซึ่งจะประกาศผลทันทีภายหลังจากกิจกรรมช่วงเช้าเสร็จสิ้น
7. คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่ 2
1. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่ 2 เป็นข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเวลา โดยมีระยะเวลาการแข่งขัน ตั้งแต่
11.00 น. ถึง 12.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ 307 อาคารพินิตประชานาถ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับกระดาษคาตอบในการเขียนคาตอบในแต่ละข้อ
3. ผู้จัดการแข่งขันฉายคาถามขึ้นสไลด์บนเวที พร้อมทั้งพิธีกรอ่านคาถามให้ผู้เข้าแข่งขันฟัง
4. เมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อ พิธีกรจะเฉลยคาตอบ โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจะอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวกับคาตอบ
เพิ่มเติม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันซักถามข้อสงสัย
5. คะแนนของผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับในแต่ละข้อจะฉายขึ้นสไลด์บนเวที และการรวมคะแนนจะกระทาเมื่อสิ้นสุดการ
แข่งขัน
6. เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมที่ได้รับคะแนนจากการแข่งขันสูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิเข้า
แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะประกาศผลทันทีภายหลังจากกิจกรรมการแข่งขันรอบคัดเลือก การเฉลยคาตอบ
และการซักถามทุกคาถามที่สงสัยเสร็จสิ้น
7. คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
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การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
1. ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายงานตัวเวลา 13.45–14.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ 307 อาคาร
พินิตประชานาถ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะดาเนินตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้จัดการแข่งขันจะฉายคาถามขึ้นสไลด์บนเวที และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันซักถามข้อสงสัย
4. หากผู้เข้าแข่งขันทีมใดมีคะแนนเท่ากัน ให้สุ่มหยิบคาถามสารองในการตัดสินชี้ขาด
5. ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนที่ได้คะแนนจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมากที่สุด 4 ทีม จะได้รับรางวัล 4 อันดับ คือ
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- รางวัลชมเชย
6. คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
4. รายละเอียดเนื้อหาวิชากฎหมายที่ใช้ในการแข่งขัน
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- กฎหมายอาญา
- หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน และกฎหมายพิเศษ
- ข่าวสาร และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพกฎหมาย
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5. กาหนดการกิจกรรม
เวลา
08.00 - 08.30

กิจกรรม
ลงทะเบียนและเข้ าร่วมพิธีเปิ ดการแข่งขัน

สถานที่
ห้ องอเนกประสงค์ 307 อาคารพินิต
ประชานาถ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.00 - 10.00

แข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่ 1 แบบปรนัย

10.00 - 10.30

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.00

ช่วงเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันซักถามข้ อสงสัย

ห้ องอเนกประสงค์ 307 อาคารพินิต
ประชานาถ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00 - 12.30

แข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่ 2 แบบปรนัยและ
อัตนัย

12.30 - 13.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.45 – 14.00

ผู้เข้ าแข่งขันที่ผา่ นเข้ ารอบชิงชนะเลิศรายงานตัว

ห้ องอเนกประสงค์ 307 อาคารพินิต
ประชานาถ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.00 – 16.00

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

16.30 - 17.00

พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

หมายเหตุ กาหนดการการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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6. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ

โล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม

เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

7. สถานที่จัดการแข่งขัน
ห้องอเนกประสงค์ 307 อาคารพินิตประชานาถ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์
ซอยจุฬาฯ 42
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วิธีการเดินทาง
1. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT): ลงสถานีสามย่าน เดินออกประตูทางออกที่ 2 และเดินข้ามถนนมายังคณะ
นิติศาสตร์ จุฬาฯ
2. เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS:
o ลงจากสถานีสยาม
▪ สามารถขึ้นรถ Shuttle Bus (CU Pop Bus) ของทางมหาวิทยาลัย สาย 4 จากป้ายหน้าโรง
ภาพยนตร์ลิโด้ ลงป้ายคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
▪ แท็กซี่
o ลงจากสถานีศาลาแดง
▪ สามารถขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสีลม ลงสถานีสามย่าน ประตูทางออกที่ 2 และเดินข้ามถนน
มายังคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
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8. ที่จอดรถ
ตลาดสามย่าน (ใหม่)

หอพักนิสิต
U-CENTER

อาคารจามจุรี 9
ร.ร. สาธิตจุฬา
(มัธยม)

คณะ
สามย่านมิดทาวน์ (กาลังก่อสร้าง)

นิติศาสตร์

ถนน

จามจุรีสแควร์
MRT สามย่าน

1. อาคารจามจุรี 9
- อัตราเหมาคือ 70 บาท ต่อวัน ต่อคัน
- จอดได้เฉพาะชั้น 2B-5A
2. จามจุรีสแควร์
- จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท
3. บริเวณถนนรอบๆ คณะ
4. ที่จอดรถบริเวณหลังหอพักนิสิต U-CENTER
- จอดฟรี 15 นาทีแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 15 บาท
5. ที่จอดรถบริเวณตลาดสามย่าน(ใหม่)
- จอดฟรี 15 นาทีแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 15 บาท
หมายเหตุ

- ผู้เข้าแข่งขันที่กระทาการอันทุจริต จะถูกตัดสิทธิในการรับรางวัล
- คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการแข่งขัน โดยมิได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ lawquizchula2017@gmail.com หรือ นิสิตผู้รับผิดชอบ
นางสาวอตินุช นวมสันเทียะ
นางสาวณัฐชยา พิเชฐสัทธา
นายกอบลาภ มงคลทิพย์วาที
นางสาวชัญญาพร อรุณเนตรทอง

โทร.087-550-5508
โทร.086-414-5317
โทร.098-285-6575
โทร 087-683-5482
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