ระเบียบการ
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
วันพุธที่ 15 สิ งหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมและนิ ทรรศการนานาชาติ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
.....................................................
1. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1.1 ต้องเป็ นนักเรียนทีก่ ำลังศึกษำในระดับชันมั
้ ธยมศึกษำตอนปลำยของสถำนศึกษำ
1.2 สมัครเป็ นทีม ทีมละ 3 คน ไม่จำกัดเพศ และสำมำรถศึกษำอยู่ในระดับชันที
้ ต่ ่ำงกันได้
1.3 โรงเรียนสำมำรถส่งทีมเข้ำร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม
2. กติ กาและวิ ธีการแข่งขัน
นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมทีส่ มัครเข้ำร่วมกิจกรรมจะต้องตอบคำถำมกฎหมำยในหัวข้อต่อไปนี้
- ควำมรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
- ควำมรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับกฎหมำยอำญำ
- ควำมรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมแพ่ง
- ควำมรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ
- ควำมรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับกฎหมำยรัฐธรรมนูญ
กำรแข่งขันแบ่งออกเป็ น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ - ทีมทีเ่ ข้ำแข่งขัน
ฯ จะต้องแสดงบัตรประจำำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชำชน และต้องลงทะเบียนในวัน
แข่งขัน เวลำ 08.00 - 08.30น. มิเช่นนัน้ ถือว่ำผูเ้ ข้ำแข่งขันสละสิทธิรอบคั
์ ดเลือก
1.ผูเ้ ข้ำแข่งขันทุกคนในแต่ละทีมทีส่ มัครเข้ำร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปั ญหำกฎหมำย
จะต้องตอบคำถำมเพื่อผ่ำนรอบคัดเลือก โดยวิธกี ำรทีค่ ณะทำงำนฯ กำหนด
2. เจ้ำหน้ำทีจ่ ะทำกำรแจกข้อสอบทีละ 1 ข้อ เมื่อได้รบั ข้อสอบแล้ว ผูเ้ ข้ำแข่งขันห้ำม
เปิ ดข้อสอบก่อนทีพ่ ธิ กี รจะบอกว่ำเปิ ดได้ จำกนัน้ พิธกี รจะให้สญ
ั ญำณเริม่ ทำข้อสอบ พร้อมทัง้
เริม่ จับเวลำ ผูเ้ ข้ำแข่งขันจึงจะเริม่ ทำข้อสอบได้
3.หลังจำกทำข้อสอบเสร็จสิน้ กรรมกำรจะประกำศผลคะแนนรวม โดยทีมทีม่ คี ะแนน
รวมสูงสุด15 ลำดับแรก จะผ่ำนเข้ำสู่กำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไปในกรณีมที มี ทีค่ ะแนนรวม
สูงสุดเกินกว่ำ 10 ทีม กรรมกำรจะใช้คำถำมสำรองตัดสินให้เหลือทีมทีเ่ ข้ำรอบชิงชนะเลิศ เพียง
15 ทีมเท่ำนัน้
รอบชิ งชนะเลิ ศผูเ้ ข้ำแข่งขันจะต้องทำข้อสอบจำกทุกสำขำวิชำ ข้อสอบมีทงั ้ หมด 10
ข้อ เป็ นข้อสอบปรนัย (4 ตัวเลือก)ข้อละ 2 คะแนน คะแนนรวม 20 คะแนน

3. รางวัล
นักเรียนทุกคนทีส่ มัครเข้ำร่วมกิจกรรมจะได้รบั ใบประกำศเกียรติบตั รทุกคน โดยมีรำงวัล
ทัง้ หมด 5 รำงวัลมีดงั ต่อไปนี้
- รำงวัลชนะเลิศ ได้รบั ใบประกำศเกียรติบตั ร และเงินรำงวัล จำนวน 3,600 บำท
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รบั ใบประกำศเกียรติบตั ร และเงินรำงวัล จำนวน3,000
บำท
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รบั ใบประกำศเกียรติบตั ร และเงินรำงวัล จำนวน2,400
บำท
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รบั ใบประกำศเกียรติบตั ร และเงินรำงวัล จำนวน1,800
บำท
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รบั ใบประกำศเกียรติบตั ร และเงินรำงวัล จำนวน1,200
บำท
- รำงวัลชมเชย 10 รำงวัล ได้รบั ใบประกำศเกียรติบตั ร และเงินรำงวัลๆ ละ 600 บำท
4.กาหนดการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมายนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายวันคล้ายวันสถาปนามหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ 8 รอบ“96ปี มหาวิ ทยาลัยแหล่ง
เรียนรู้สร้างสรรค์ภมู ิ ปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น”
วันพุธที่ 15 มีนำคม 2561 เวลำ 08.00 – 16.30 น.ณ หอประชุมใหญ่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ย่ำนมัทรี
เวลำ 08.00 – 08.30น. ลงทะเบียนผูเ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันฯ ณ บริเวณหน้ำหอประชุม
เวลำ 08.30 – 1 0.00 น. เริม่ กำรแข่งขันฯ
เวลำ 10.00 – 10.15 น. พักกำรแข่งขันฯ / รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
เวลำ 10.30 – 12.00 น. แข่งขันต่อ
เวลำ 12.00 – 13.00 น.พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
เวลำ 13.00 – 16.30 น. แข่งขันต่อรอบชิงชนะเลิศ มอบรำงวัล
-----------------------------------คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1. ต้องเป็ นนักเรียนทีก่ ำลังศึกษำในระดับชันมั
้ ธยมศึกษำตอนปลำยของสถำนศึกษำ
2. สมัครเป็ นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ไม่จำกัดเพศ และสำมำรถศึกษำอยู่ในระดับชันที
้ ต่ ่ำงกันได้
3. โรงเรียนสำมำรถส่งทีมเข้ำร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม

ส่งใบสมัครติ ดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม
สุวชิ ำภรณ์ หลวงอินทร
Email : svcli30@gmail.com
Tel : 061-4924295

