ประจําวันที่ 19 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และโรงเรียนอํานาจเจริญได้รบั รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจําปี 2559

––
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 สํานักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายรอบชิ งชนะเลิ ศ เนื่ องในวั นรพี ประจํ าปี 2559 ชิ งถ้ วยประทานพระเจ้ าหลานเธอ พระองค์ เจ้ าพั ชรกิ ติ ยาภา
โดยได้รับเกียรติจากนายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และมีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจําสํานักประธานศาลฎีกา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศรอบชิงชนะเลิศ แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
มั ธยมศึ กษาตอนปลาย และระดั บอุ ดมศึ กษา (ปริ ญญาตรี ) ซึ่ งเป็ นที มที่ ผ่ านการคั ดเลื อกในส่ วนของสํ านั กศาลยุ ติ ธรรม
ประจําภาค 1 – ภาค 9 และในส่วนกลาง จํานวนทั้งสิ้น 403 ทีม และคัดเลือกให้เหลือ 55 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ในรอบชิงชนะเลิศ โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และ
ใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา 80,000 บาท และใบประกาศ
เกียรติคุณ ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษา 60,000 บาท
และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และใบประกาศ
เกียรติคุณ จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
/ระดับ...
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และ
และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ โรงเรียนอํานาจเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา 80,000 บาท และใบประกาศ
เกียรติคุณ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษา 60,000 บาท
และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และใบประกาศ
เกียรติคุณ จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนสตรีพัทลุง และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 16 - 17 กั นยายน 2559 กองสารนิเทศและประชาสั มพันธ์จัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมพบสื่อมวลชน”
ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจํา
สํานักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนและบุคลากรสังกัดกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์เข้าร่วม
กิจกรรม ในการนี้ นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ในฐานะโฆษกศาลยุติธรรม และนายนรา เมธาธราธิป ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํา
สํานั กประธานศาลฎี กา ได้ นําคณะสื่อมวลชนเข้ าศึ กษาดูงานศาลแขวงพั ทยาเกี่ ยวกับการดําเนิ นงานศาลอิ เล็ กทรอนิ กส์
มีนายวชิระ ทนินซ้อน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาลแขวงพัทยาให้การต้อนรับ ซึ่งการจัด
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน เกิดความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรมเพื่อกระจายข่าวไปสู่สาธารณชน

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี
ในศาลไทยและในการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน : กรณีศึกษาประเทศในภูมิภาคอาเซียน”
สํานักการต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีใน
ศาลไทยและในการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน : กรณีศึกษาประเทศในภูมิภาคอาเซียน” (The 5th International
Judicial Dialogue: Introduction of Information Technology for the Benefit of Case management : Case Study from
Countries in SEA) ในวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 8.30 -16.15 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักการต่างประเทศ โทร. 0 2541 2876 และ 0 2541 2863

