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การแข่งขัน AEON English Speech Contest 2017 
 
วัตถุประสงค์ 

การแข่งขัน AEON English Speech Contest 2017 จัดขึ้นเพือ่คัดเลือกนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเที่ยบเท่า 
เข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leaders 2017” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี 21 - 27 สิงหาคม 2560 จัดโดย มูลนิธิอิ
ออน 1% คลับ โดยวตัถุประสงค์ในปีน้ีคือ สร้างนิสัยการบรโิภคที่ควรเป็นในกลุ่มวยัรุ่น อันจะน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดีในวัยผู้ใหญ่ จาก
มุมมองของทั้งองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐบาล โดยผา่นการบรรยาย การอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดบันานาชาติ
กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอื่น ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนเีซีย และมาเลเซีย 

 
ประเภทและระดับของการแข่งขัน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

 
ระยะเวลา และวิธีด าเนินการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2017 
1. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเรียงความในหัวข้อที่ก าหนด  
    ตั้งแต่วันน้ี ถึง วันท่ี 10 พฤษภาคม 2560 

 
2. คุณสมบตัิผูเ้ข้าแข่งขัน 

2.1 ผูส้มัครต้องมีสญัชาติไทย 
2.2 ผูส้มัครต้องก าลังศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถาบนัท่ีได้รับการรับรองจาก 
      ส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หรือสถานศกึษาที่ได้รับการคัดเลือกจาก 
      มูลนิธิอิออน 1% คลับ 
2.3 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไมเ่กิน 18 ปีบริบูรณ ์ 
2.4 ผู้สมัครจะต้องมผีลการเรียนอยู่ในเกณฑด์ี 
2.5 ผู้สมัครจะต้องมสีุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว และโรคติดต่อร้ายแรง 
2.6 ผู้สมัครจะต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) 

 
3. การส่งเอกสารใบสมคัร 

นักเรียนท่ีมีคณุสมบัตติรงตามที่ก าหนดสามารถสมัครเข้าร่วมการแขง่ขัน โดยการกรอกข้อมลูส่วนตัวใน 
ใบสมัคร (ตามเอกสารที่แนบมากบัจดหมายฉบับนี ้หรือ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.aeon.co.th/foundation/) พร้อมเขียนเรยีงความภาษาอังกฤษในหัวข้อท่ีก าหนด และส่งใบสมัครพร้อม
เรียงความกลับมายังมูลนิธฯิ ภายในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 โดยวิธีการดังนี ้
3.1 ทางอีเมล สแกนใบสมัครพร้อมเรียงความส่งมายังอีเมล kittisakko@aeon.co.th และ    
      latchat@aeon.co.th  ระบ ุSubject: AEON English Speech Contest 2017  
      ขนาดไฟล์แนบสูงสุดไมเ่กิน 5 MB 
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3.2 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ มูลนธิิอิออนประเทศไทย 
      เลขท่ี 388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 2703 ช้ัน 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
      เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 02-689-6733, 02-689-6786 
      (ระบุซองเอกสาร: AEON English Speech Contest 2017)  

 
4. รอบคัดเลือก 

4.1 คัดเลือกผูผ้่านเข้ารอบจ านวนทั้งสิ้น 15 คน จากคุณสมบตัิและเรียงความภาษาอังกฤษ  
      ที่ผู้สมัครส่งเข้ามา โดยคณะกรรมการการแข่งขัน  
4.2 ประกาศผลผูผ้่านการคัดเลือก ผ่านทางเวปไซต์ของมูลนิธิอิออนประเทศไทย ภายในวันท่ี 
      17 พฤษภาคม 2560 (http://www.aeon.co.th/foundation/)  

 
5. รอบตัดสิน (วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560) 
    สถานท่ีจัดงาน มูลนิธิอิออนประเทศไทย1 เวลา 09.00 – 16.00 

5.1 คัดเลือกโดยให้ผูผ้่านรอบคดัเลือก 15 คน พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อที่คณะกรรมการ 
      การแข่งขันก าหนด 

                    รอบที่ 1 : พูดในเวลาทีก่ าหนด 3 นาที ในหัวข้อ “Food and Health” 
           รอบที่ 2 : พดูในเวลาที่ก าหนด 3 นาที โดยจับสลากจากหัวข้อที่คณะกรรมการการแข่งขันก าหนด 
 5.2 ประกาศผลหลังจบการแข่งขัน 
 หมายเหต:ุ 1) อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีจัดแข่งขันรอบตดัสิน ทางผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 
6. รางวัลการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2017 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-6 
 ได้รับเกียรติบัตร และเข้าร่วมโครงการ “Asia Youth Leader 2017” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี 21-27 

สิงหาคม 2560 จัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 7-10 
 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 11-15 
 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 
 

ผู้ติดต่อประสานงานการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2017: 
1) นาย กิตติศักดิ์ คงอุไร  หมายเลขโทรศัพท์ 02-689-6733 e-mail: kittisakko@aeon.co.th 
2) นางสาว ลัชชา ตั้งกรณ์สกลุ  หมายเลขโทรศัพท์ 02-689-6786 e-mail: latchat@aeon.co.th 


