กำหนดกำรแข่งขัน
ตอบปัญหำประกันภัย โครงกำรอัจฉริยะเยำวชนประกันภัย ครั้งที่ 10
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
วันที่ 28 - 30 มีนำคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนำคม 2562
14.00 – 16.00 น.

อาจารย์ ที่ ป รึกษาน านั กเรีย นที่ เข้า แข่ง ขัน ลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้า ห้ อ งพั ก ณ โรงแรม
อโนมา แกรนด์ โฮเทล แบงคอก ถนนราชดาริ กรุงเทพฯ

16.00 – 16.30 น.

อาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน รายงานตัวโดยพร้อมกัน ณ ห้องสัมมนา
อโนมา II – III ชั้ น 3 โรงแรม อโนมา แกรนด์ โฮเทล แบงคอก ถนนราชด าริ
กรุงเทพฯ
(โปรดนำสำเนำบัตรประชำชนของอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักเรียนยื่นที่จุดรำยตัวเข้ำ
แข่งขัน)

16.30 – 17.00 น.

แนะนาโครงการฯ กติกาการแข่งขัน และกิจกรรมสัมพันธ์
จับสลากเพื่อทราบลาดับที่นั่ง และลาดับการตอบคาถามในการแข่งขัน

17.00 – 18.00 น.

กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรี ยนที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมแนะนาสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย และธุรกิจประกันภัย
โดย คุณกัลยา จุกหอม
ผู้ช่วยผู้อานวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 29 มีนำคม 2562
07.00 – 08.00 น.
08.30 – 09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ณ ณ ห้องสัมมนาอโนมา II – III ชั้น 3 โรงแรม อโนมา แกรนด์
โฮเทล แบงคอก ถนนราชดาริ กรุงเทพฯ

09.00 – 09.15 น.

กล่ำวเปิดกำรแข่งขันโครงกำรอัจฉริยะเยำวชนประกันภัย ครั้งที่ 10
โดย: คุณพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจและวิชำกำรประกันภัย

09.15 – 10.00 น.

กำรแข่งขันหมวดที่ 1 เงื่อนไขและควำมคุ้มครอง
จานวน 30 ข้อ รวม 60 คะแนน

10.00 – 10.15 น.

พักการแข่งขัน 15 นาที (ทานอาหารว่าง)

10.15 – 10.35 น.

กำรแข่งขันหมวดที่ 2 คำศัพท์ประกันภัย
จานวน 15 ข้อ รวม 15 คะแนน

10.35 – 10.50 น.

พักการแข่งขัน 15 นาที

10.50 – 12.00 น.

กำรแข่งขันหมวดที่ 3 คำถำมอัจฉริยะ
จานวน 1 ข้อ รวม 10 คะแนน

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 – 13.30 น.

กำรแข่งขันหมวดที่ 4 Comprehensive
จานวน 2 ข้อ รวม 15 คะแนน
* จบกำรแข่งขันอัจฉริยะเยำวชนประกันภัย *

13.30 – 15.00 น.

Session พิเศษในโอกำสครบรอบ 10 ปี โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย
เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Pitching Idea**
ชิงรางวัลจากคณะกรรมการ จานวน 3 รางวัล

15.00 – 15.30 น.

รับประทานอาหารว่าง และแบ่งกลุ่ม

15.30 – 16.00 น.

นาคณะนักเรียน - ครูที่ปรึกษา เดินทางไปศูนย์การค้าสยามพารากอน

16.00 -18.00 น.

เปิ ดโอกาสให้ คณะอาจารย์และนักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ ณ SEALIFE Bangkok
Ocean World อุ ท ยานสั ต ว์ น้ าขนาดใหญ่ ใจกลางกรุง เทพฯ ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

18.00 น. เป็นต้นไป

รับประทานอาหารเย็นร่วมกันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสำร์ที่ 30 มีนำคม 2562
08.30 – 09.30 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.30 – 10.30 น.

Growth Mindset in Technology Disruptive Era
โดย : คุณอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์
นักวิชาการ

10.30 – 10.50 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.50 – 12.00 น.

มอบโล่รำงวัลและทุนกำรศึกษำ พร้อมทั้งกล่ำวปิดกำรแข่งขัน โครงกำรอัจฉริยะ
เยำวชนประกันภัย ครั้งที่ 10
โดย: คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
นำยกสมำคมประกันวินำศภัยไทย

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
☺☺☺☺☺☺☺☺☺

***หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

