Schedule
The Speech Contest
Topic "Political culture in democracy in which young generation must do"
to promote political culture and democratic governance
With the King as Head of State
22 - 23 August 2019
At Ratchanantachan Samsen Wittayalai 2 School, Bangkok
------------------------------Qualifying Round
Thursday 22 August 2019
13.00 – 14.00
- Register
14.00 – 16.00
- Lecture on “Speech Techniques”
By Speech Experts Lecturer
16.00 – 17.00
- listened to the clarification of rules and competition rules
17.00 – 18.00
- Participants draw line-up of each group competition
18.00
- Dinner and Learning exchange activities
Friday 23 August 2019
08.00 – 08.45
08.45 – 09.00
09.00 – 09.15

09.15 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00

- Register
- Directors, faculty members and participants arrived
At Ratchanantachan Samsen Wittayalai 2 School
- Opening ceremony of The Speech Contest
- Reported by Mr.Nut Parsuk
Secretary - General of the Senate
- Opening speech
by Professor Pornpetch Wichitcholchai
President of the Senate
- Participants draw competition sequence of each group
- Introduce the committee ,explain the clarification
of rules and competition rules
- Speech Contest Competition Group 1 and Group 2
Topic "Political culture in democracy in which
young generation must do"
- Lunch on

13.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 16.30

- Speech Contest Competition Group 3 and Group 4
Topic "Political culture in democracy in which
young generation must do"
- Participants in the contest listened to suggestions
from the committee
- Announcement of the results of the qualifying round
- Give prizes and certificates And taking group photos

Notice : This programme may be adjusted for appropriation.

กําหนดการ
การประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หัวข้อ “วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่คนรุ่นใหม่ตอ้ งลงมือทํา”
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ นาฬิกา
ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
------------------------------รอบคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. (๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (๒ ชั่วโมง)
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. (๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๘.๐๐ น.
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. (๑๕ นาที)
เวลา ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. (๑๕ นาที)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. (๑๕ นาที)

เวลา ๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น. (๓๐ นาที)

เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. (๑๕ นาที)
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (๒ ชั่วโมง)

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (๑ ชั่วโมง)

- ลงทะเบียน
- บรรยายเรื่อง “เทคนิคการกล่าวสุนทรพจน์” โดยผู้เชี่ยวชาญ
- แจ้งคําชี้แจงกิจกรรม หลักเกณฑ์และกติกาการประกวด
- ผู้เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์จับสลากแบ่งกลุ่ม
- รับประทานอาหารเย็น และแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้

- ลงทะเบียน
- กรรมการ คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมประกวดพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
- พิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์
- กล่าวรายงาน โดย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา
- กล่าวเปิด โดย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
- ผู้เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์จับสลากลําดับการพูด
พร้อมทั้งแบ่งกลุ่ม ๑ และกลุม่ ๒
- แนะนําคณะกรรมการ พร้อมรับฟังคําชี้แจง หลักเกณฑ์
และกติกาการประกวดสุนทรพจน์
- พักรับประทานอาหารว่าง
- การประกวดสุนทรพจน์ กลุ่ม ๑
หัวข้อ “วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ที่คนรุ่นใหม่ตอ้ งลงมือทํา”
- รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (๒ ชั่วโมง)

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (๓๐ นาที)
เวลา ๑๖.๓๐ น.

- การประกวดสุนทรพจน์ กลุ่ม ๒
หัวข้อ “วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ที่คนรุ่นใหม่ตอ้ งลงมือทํา”
- ผู้เข้าร่วมการประกวดรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
- ประกาศผลการประกวดรอบคัดเลือก
- มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

