
ค"าย Law Chula Camp 2019 : Slythelaw 
วัตถุประสงคB 

1. เพื่อให*ผู*เข*าร0วมงานได*รู*จักและเข*าใจถึงเกียรติประวัติและเกียรติภูมิของคณะนิติศาสตรI จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อช้ีแนะแนวทางในรับสมัครเข*าศึกษาต0อ รวมถึงการใช*ชีวิตในคณะนิติศาสตรI จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อให*ผู*เข*าร0วมได*รับความรู*พื้นฐานกฎหมายผ0านกิจกรรมวิชาการและสันทนาการ 
4. เพื่อเสริมสร*างความสัมพันธIอันดีระหว0างผู*เข*าร0วมกิจกรรมกับนิสิตคณะนิติศาสตรI จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย 

 
ขDอมูลท่ัวไป 
      สถานที่จัดกิจกรรม : คณะนิติศาสตรI จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย 
      วันที่จัดกิจกรรม : วันเสารIที่ 2 และวันอาทิตยIที่ 3 กุมภาพันธI 2562 

 จำนวนผู*เข*าร0วม : 60 คน 
* ผูDเขDาร"วมกิจกรรมทุกคนจะไดDรับเกียรติบัตรจากคณะนิติศาสตรB จุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัย * 
* ในระหว"างระยะเวลาการจัดกิจกรรมท้ัง 2 วัน จะไม"มีการคDางคืนแต"อย"างใด ท้ังน้ี หากผูDท่ีผ"านการคัดเลือกประสงคBท่ีจะ
หาท่ี  พักเพื่อคDางคืนในระหว"างการจัดกิจกรรม สามารถขอคำปรึกษาไดDโดยการ Inbox message มาที่เว็บเพจ : Law 
Chula Camp * 

 
คุณสมบัติท่ีพึงประสงคBของผูDสมัคร 

1. ผู*สมัครควรมีความพร*อมในการเข*าร0วมกิจกรรมทั้งทางด*านร0างกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถมีส0วนร0วมกับกิจกรรมได* 
อย0างเต็มที่ 

2. ผู*สมัครจะต*องเป^นผู*ที่กำลังศึกษาอยู0ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท0าน้ัน (มัธยมศึกษาป`ที่ 4-6) 
3. ผู*สมัครจะต*องเป^นผู*กรอกใบสมัครและทำแบบทดสอบด*วยตนเองเท0าน้ัน โดยแบบทดสอบจะมีทั้งส้ิน 6 ข*อด*วยกัน 
** ผูDท่ีเคยร"วมกิจกรรม Law Chula Camp มาแลDว สามารถท่ีจะสมัครเขDาร"วมกิจกรรมไดD ไม"ตัดสิทธิแต"อย"างใด ** 
** หากมีการตรวจพบว"าผูDสมัครมีความบกพร"องในคุณสมบัติขDางตนไม"ว"าจะในขDอบทใดก็ตาม ทางคณะกรรมการจะไม"
ทำการตรวจคัดเลือกใบสมัครเช"นว"า หรือ ถDาไดDมีการตรวจคัดเลือกไปแลDว ใหDการตรวจคัดเลือกดังกล"าวเปmนโมฆะ
เสมือนหน่ึงมิเคยไดDส"งมาเลย ** 

 
ขDอกำหนดของค"าย 

1. ผู*เข*าร0วมค0ายจะต*องเป^นผู*มีคุณสมบัติที่พึงประสงคIและผ0านขั้นตอนการรับสมัครของค0ายอย0างถูกต*องตามกระบวนการ 
2. ผู*เข*าร0วมค0ายต*องสามารถเข*าร0วมกิจกรรมได*ตลอดระยะเวลากิจกรรม (2 วัน โดยไม0มีการค*างคืน) ณ คณะนิติศาสตรI 

จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัยตามกำหนดการ  
3. ไม0อนุญาตให*ผู*เข*าร0วมนำมาหรือมีไว*ซ่ึงส่ิงของหรืออุปกรณIสำหรับเล0นการพนัน สารเสพติด เครื่องดื่มแอลกฮอลIทุกชนิด 

รวมถึงมีไว*ในครอบครองซ่ึงทรัพยIสินอ่ืนใดที่กฎหมายบัญญัติไว*ว0าเป^นความผิด 
4. ไม0อนุญาตให*ผู*เข*าร0วมค0ายออกนอกบริเวณคณะนิติศาสตรI จุฬาฯ หรือถอนตัวกลับก0อนเวลาส้ินสุดกิจกรรม เว*นแต0จะมี

เหตุจำเป^นอันมิอาจก*าวล0วงได* ทั้งนี้ ผู*แทนโดยชอบธรรม หรือ ผู*ปกครอง จำต*องแสดงเจตนารับทราบและให*ความ
ยินยอมมาเป^นลายลักษณIอักษรด*วย 
 

  



ปฎิทินการรับสมัครค"าย Law Chula Camp 2019 

วันที่ กิจกรรม 
20 พฤศจิกายน 2561 - 30 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเปjดรับสมัคร 
6 มกราคม 2562 ประกาศรายช่ือผู*ผ0านการคัดเลือก 
6 มกราคม 2562 - 10 มกราคม 2562 ยืนยันการเข*าร0วมกิจกรรม 
2 กุมภาพันธI 2562 - 3 กุมภาพันธI 2562 วันจัดกิจกรรม 

วิธีการสมัคร 
-    กรุณาตอบคำถามทุกข*อในไฟลI .pdf และ Upload ใบสมัครนี้เป^นไฟลI .pdf พร*อมทั้งแนบไฟลรูปถ0ายหน*าตรง

(ไม0จำเป^นต*องเป^นรูปนักเรียน) มาที่ e-mail: lawchulacamp@gmail.com ตั้งแต0วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 

- การตัดสินใจของคณะกรรมการถือว0าเป^นที่สุด ทั้งน้ี ไม0ตัดสิทธิผู*สมัครที่จะขอดูคะแนนในส0วนของตน 
- หากมีข*อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต0อได*ที่ Facebook Page : Law Chula Camp 



ใบสมัคร 
ค0าย Law Chula Camp : Slythelaw 

ประจำป`การศึกษา 2561 
วันที่ 2-3 กุมภาพันธI 2562 

ณ คณะนิติศาสตรI จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย 

ข*อมูลส0วนตัว 

ช่ือ นามสกุล ช่ือเล0น อายุ ป` 
ช้ัน  โรงเรียน เพศ 
วัน เดือน ป` เกิด 
เบอรIโทรติดต0อ  เบอรIโทรติดต0อฉุกเฉิน(ผู*ปกครอง) 
Line ID :  Facebook :  
โรคประจำตัว  อาหารที่แพ*   ไซสIเส้ือ 

1. ถ*าท0านรู*มาว0าเพื่อนในบ*านสลีธีรินของท0านขโมยไม*กายสิทธ์ิของเด็กเลือดสีโคลนคนหน่ึงจากบ*านเรเวนคลอไป ซ่ึงเด็กคน
นั้นเป^นเด็กที่ท0านไม0ชอบหน*าเอาเสียเลย ทั้งนี้ การเอาไปซึ่งทรัพยIของผู*อื่นโดยเจตนาทุจริตเป^นความผิดตามกฎของ
โรงเรียนหากฝãาฝåนต*องไปนอนในคุกใต*ดิน 3 คืนกับเมอรIเทิลจอมคร่ำครวญ เม่ือท0านเป^นคนเดียวที่รู*เรื่องน้ี ท0านจะบอก
ความจริงกับเด็กเลือดสีโคลนคนน้ัน หรือจะเล0าให*อาจารยIใหญ0ฟçง หรือเลือกที่จะเงียบไว* เพราะเหตุใดจึงเลือกทำเช0นน้ัน
(20 คะแนน)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________



 
2. ถ*าท0านได*รับคัดเลือกเข*ามาในบ*านสลีธิรินของโรงเรียนพ0อมดและแม0มดฮอกวอรIต ซ่ึงมีกฎว0าห*ามนักเรียนใช*เวทมนตรI

นอกช้ันเรียน หากฝãาฝåนจะต*องโทษขังเดี่ยวกับอสูรบ็อกการIดที่หนองน้ำในปãาต*องห*าม แต0วันหน่ึงท0านเห็นกลุ0มคนร*าย
ขโมยขนมหวานในร*านฮันนี่ดุกยIอันเป^นความผิดซึ่งหน*ากำลังจะหลบหนีไป ท0านจึงนึกขึ้นได*ว0า หากจับคนร้ายได้ 
ศาสตราจารยIสเนปจะให*คะแนนพิเศษแก0บ*านสลีธิรินของท0าน เช0นน้ี ท0านจะใช*เวทมนตรIสะกดคนร*ายไว*ซ่ึงจะมีผลทันที
หรือเลือกที่จะใช*วิธีอ่ืนแต0ก็มีความเส่ียงที่คนร*ายจะหลบหนีไปได* เพราะเหตุใด  (20 คะแนน) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

3. ในโลกเวทยIมนตรIน้ัน “สควิบ” (ผู*ที่มีบิดามารดาเป^นผู*วิเศษ แต0ตนเองเกิดมาไม0มีเวทยIมนตรI) ถือได*ว0าเป^นส่ิงที่น0ารังเกียจ
สำหรับสังคมผู*วิเศษเป^นอย0างยิ่ง และแม0มดเลือดบริสุทธ์ิส0วนมากก็มีความสมัครใจที่จะขจัดเด็กเหล0าน้ันออกจากครรภI
ของเธอหากทราบว0าเป^นสควิบ ถ*าท0านเป^นคณะมนตรีกระทรวงเวทมนตรI ท0านจะสนับสนุนร0างกฎหมายให*การทำแท*ง
ลูกในครรภIที่เป^นสควิบน้ันถูกกฎหมายหรือไม0 เพราะเหตุใด? *หมายเหตุ : กฎหมายว0าด*วยอาชญากรรมของโลกเวทมนตI                  
ข*อบทที่ 301 บัญญัติไว*ว0า “แม0มดตนใดทำให*ตนเองแท*งลูก หรือยินยอมให*ผู*อ่ืนทำให*ตนเองแท*งลูก ไม0ว0าจะด*วยคำสาป
บทใดหรือไม0ว0าจะด*วยเหตุผลใดก็ตาม ต*องระวางโทษจำคุกอัซคาบันไม0เกิน 5 ป` หรือปรับไม0เกิน 1 แสนกิลเลียน หรือ                   
ทั้งจำทั้งปรับ” (20 คะแนน) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 



4. ถ*าพี่ชายของท0านกำลังปãวยหนักจากการถูกคำสาปของศัตรูซึ่งผลของคำสาปคือผู*ถูกสาปจะอยู0อย0างทุกขIทรมานและ
จะต*องตายภายใน 7 วัน หากพี่ชายของท0านวิงวอนอย0างสุดกำลังให*ปลิดชีพเค*าเพราะไม0อยากทรมานด*วยพิษบาดแผล
อีกต0อไปแล*ว ซ่ึงพี่ชายคนน้ีเป^นคนที่ท0านรักมากและการเห็นเค*าทุกขIทรมานก็เหมือนกับท0านเองที่ตายทั้งเป^น อย0างไรก็
ตาม กฎหมายว0าด*วยอาชญากรรมของโลกเวทมนตI ข*อบทที่ 288 ได*มีการบัญญัติไว*ว0า “การร0ายเวทยIพิฆาตใส0ผู*อ่ืนโดยมี
เจตนาให*ถึงแก0ความตาย น้ันมีความผิดฐานสังหารผู*อ่ืนโดยเจตนา มีโทษจำคุกตลอดชีวิตที่อัซคาบัน”  เช0นน้ี ท0านจะจบ
ชีวิตพี่ชายของท0านเพื่อไม0ให*เขาต*องทุกขIทรมาณอีกต0อไปโดยการร0ายเวทยIพิฆาตหรือไม0 เพราะเหตุใด และท0านคิดว0า
กฎหมายฉบับน้ีสมควรถูกแก*ไขหรือไม0 เพราะเหตุใด (20 คะแนน) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
5. ถ*าท0านสามารถคิดค*นคาถาด*วยตัวเองได* ท0านจะคิดค*นคาถาอะไรขึ้นมา (ตอบเป^นช่ือคาถาและวิธีการร0ายมนตรI) และ

คาถาน้ันสามารถทำอะไรได*บ*าง (20 คะแนน) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 



6. หากท0านเป^นนักกีฬาควิดดิชที่เป^นกำลังสำคัญของทีมบ*านสลิธีริน แต0ในวันที่จะมีการแข0งขันแมตชIสำคัญที่ทรงศักดิ์ศรีกับ
บ*านกริฟฟjนดอรIกลับเป^นช0วงที่กำลังจะมีการสอบวิชาพ0อมดระดับสามัญ(ว.พ.ร.ส.) ซึ่งเป^นการสอบที่จะมีผลต0อการ
ประกอบอาชีพในสายพ0อมดแม0มดในอนาคตซ่ึงทัง้ท0านและเพื่อนในทีมที่เรียนช้ันป`เดียวต0างก็ต*องเตรียมตัวสอบในครั้งน้ี 
ท0านจะเลือกทำอย0างไร หรือมีวิธีจัดการกับปçญหาน้ีอย0างไร (20 คะแนน) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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