
 

 

 

๑.) วัน เวลา สถานที่แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
   การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในโครงการรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดขึ้นในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – 
๐๘.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

   
๒.) การสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

   ๒.๑) โรงเรียนที่สนใจส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาได้โรงเรียนละ ๑ ทีม (ทีมละ ๒ คน) 
พร้อมกับครูผู้ควบคุมท่ี  ๒ คน  
   ๒.๒) ให้โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายส่งใบตอบรับได้ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์หรือทางโทรสาร โดยส่งไปที่  pinbunya.1144@gmail.com หรือ ทางโทรสาร ๐๔๓ 
– ๕๕๖๐๓๗  ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  
  ๒.๓) คณะนิติรัฐศาสตร์ จะประกาศรายชื่อโรงเรียนและผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและ
ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.lppreru.ac.th 
  ๒.๔) ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.lppreru.ac.th หรือพิมพ์ใบสมัครในแบบตอบรับที่
ได้จัดส่งไปยังโรงเรียนแล้ว นั้น ส่งกลับมาทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ ตามท่ีได้แจ้งไว้แล้วเท่านั้น 
  ๒.๕) ในวันแข่งขันตอนปัญหากฎหมายโปรดน าบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน มาแสดงในวันแข่งขันด้วย 

๒.๖)  หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  อาจารย์ปิ่นบุญญา   ล ามะนา                           
 โทรศัพท์: ๐๘๕- ๗๕๑๘๐๘๖ 
 

๓.) รางวัล 
๓.๑) รางวัลส าหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มี

ดังต่อไปนี้ 
 

รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ไปประจ า
ไว้ที่โรงเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เป็นระยะเวลา ๑ ปี  

 

กจิกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายโครงการรพีนิตรัิฐศาสตร์บริการวิชาการ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

คณะนิตรัิฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ อาคารหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

mailto:pinbunya.1144@gmail.com
http://www.lppreru.ac.th/
http://www.lppreru.ac.th/


  เงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จากคณะนิติรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑   
  เงินรางวัล  ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จากคณะนิติรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒   
  เงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จากคณะนิติรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

 ๓.๒) ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จะได้รับใบ
ประกาศนียบัตรทุกคน  
 
หมายเหตุ  

o ติดตามข้อมูลได้ที่ http://www.reru.ac.th/ และ  ที่  www.lppreru.ac.th 
o ติดต่อฝ่ายประสานงาน  

 อาจารย์ปิ่นบุญญา  ล ามะนา  โทรศัพท์  ๐๘๕- ๗๕๑๘๐๘๖ 
 โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๕๖๐๓๖ โทรสาร ๐๔๓ ๕๕๖๐๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reru.ac.th/%20และ
http://www.lppreru.ac.th/


 
ค าช้ีแจงการตอบปัญหากฎหมาย 

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยรราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 ค าถามในใช้ในการตอบปัญหากฎหมาย 

ข้อค าถามที่ใช้ในการตอบปัญหากฎหมายเป็นแบบอัตนัย ขอบเขตของเนื้อหาของข้อค าถามมีดังนี้ 
  ๑.๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  ๑.๒ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  ๑.๓ กฎหมายอาญา 
  ๑.๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  ๑.๕ กฎหมายปกครอง 
  ๑.๖ ประวัติศาสตร์กฎหมาย 
  ๑.๗ กฎหมายในชีวิตประจ าอ่ืน ๆ เช่น พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายจราจร เป็นต้น 
 
 กรณีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน 

ผู้อ่านค าถามจะอ่านค าถามส ารองเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากันตอบค าถามใน  
ข้อนั้น ๆ ให้ถูกต้อง โดยจะด าเนินการเช่นนี้จนระดับคะแนนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันแตกต่างกัน 
 
 
 กรณีผู้เข้าแข่งขัน/อาจารย์ผู้ควบคุมมีข้อสงสัยต่าง ๆ 

หากผู้เข้าแข่งขันหรืออาจารย์ผู้ควบคุมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของค าตอบ สามารถติดต่อ
ที่จุดด าเนินการของคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ได้โดยตรงทันที โดยคณาจารย์จะเป็นผู้ประสานงานกับ
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการอธิบายค าตอบของข้อค าถามนั้น ๆ โดยเร็ว 
 

*************************** 



แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
โครงการรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

 
สถานศึกษา ........................................................................................................................

ต าบล ..........................อ าเภอ.................................จังหวัด................................................ 

ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการ
วิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 

๑.  .....................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี....................... 

        ๒.  .....................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี...................... 

อาจารย์ผู้ควบคุม/ประสานงาน 

๑. ....................................................................................................................... 

๒. ....................................................................................................................... 

 

โทรศัพท์   .......................................................................................................... 

โทรสาร    .......................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

เวลา ๐๘.๐๐ น.– ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น พิธีเปิดโครงการ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ประธานในพิธี) 

เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. จัดแสดงศาลจ าลอง โดย สภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด 

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา ๑๐.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น.  บรรยายกฎหมาย โดย คณาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ 

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เริ่มแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา ๑๔.๔๕ น. – ๑๖.๓๐ น. แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย (ต่อ)/พิธีมอบเกียรติบัตร 

 

 

 


