
 

 

 
การแข่งขัน AEON English Speech Contest 2019 

 
วัตถุประสงค์ 
การแข่งขัน AEON English Speech Contest 2019 จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเที่ยบเท่า เข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leaders 2019” ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 24 สิงหาคม 2562  จัดโดย มูลนิธิอิออน 1% คลับ โดยวัตถุประสงค์ในปีนี้คือ 
สร้างนิสัยการบริโภคท่ีควรเป็นในกลุ่มวัยรุ่น อันจะน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดีในวัยผู้ใหญ่ จากมุมมองของทั้ง
องค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐบาล โดยผ่านการบรรยาย การอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับ
นานาชาติกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอ่ืน ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา 
เมียนมา  และไทย  
 
ประเภทและระดับของการแข่งขัน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 
ระยะเวลา และวิธีด าเนินการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2019 
1. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเรียงความในหัวข้อที่ก าหนด  
    ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

2.1 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย 
2.2 ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก 
      ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) หรือสถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกจาก 
      มูลนิธิอิออน 1% คลับ 
2.3 ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์  
2.4 ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
2.5 ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว โรคติดต่อร้ายแรง และพร้อมเข้ารับการตรวจ   
     สุขภาพ เมื่อชนะการแข่งขันตามท่ีผู้จัดโปรแกรมก าหนด 
2.6 ผู้สมัครจะต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) 

 
3. การส่งเอกสารใบสมัคร 

นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัว
ในใบสมัคร (ตามเอกสารที่แนบมากับจดหมายฉบับนี้ หรือ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
 



 

 

 
http://www.aeon.co.th/foundation/) พร้อมเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ก าหนด และ
ส่งใบสมัครพร้อมเรียงความกลับมายังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีการดังนี้ 

 
3.1 ทางอีเมล สแกนใบสมัครพร้อมเรียงความในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งมายังอีเมล  
     kittisakko@aeon.co.th ระบุ Subject: AEON English Speech Contest 2019  
     ขนาดไฟล์แนบสูงสุดไม่เกิน 10 MB 
3.2 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ มูลนิธิอิออนประเทศไทย 
     เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2703 ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
     เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 02-689-6733, 02-689-6786 
     (ระบุซองเอกสาร: AEON English Speech Contest 2019)  

 
4. รอบคัดเลือก 

4.1 คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจ านวนทั้งสิ้น 20 คน จากคุณสมบัติและเรียงความภาษาอังกฤษ  
     ที่ผู้สมัครส่งเข้ามา โดยคณะกรรมการการแข่งขัน  
4.2 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทางเวปไซต์ของมูลนิธิอิออนประเทศไทย ภายในวันที่ 
     7 มิถุนายน 2562 (http://www.aeon.co.th/foundation/)  
 

5. รอบตัดสิน (วันที่ 15 มิถุนายน 2562) 
    สถานที่จัดการแข่งขัน มูลนิธิอิออนประเทศไทย1 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

5.1 คัดเลือกโดยให้ผู้ผ่านรอบคัดเลือก 20 คน พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อที่คณะกรรมการ 
      การแข่งขันก าหนด 

                    รอบท่ี 1 : พูดในเวลาที่ก าหนด 3 นาที ในหัวข้อ  
  “Eating habit among teenagers in Thailand” 

รอบท่ี 2 : พูดในเวลาที่ก าหนด 3 นาที โดยจับสลากจากหัวข้อที่คณะกรรมการการแข่งขัน  
             ก าหนด 

 5.2 ประกาศผลหลังจบการแข่งขัน 
 หมายเหตุ: 1) อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดแข่งขันรอบตัดสิน ทางผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบ 
                           อีกครั้ง 
 
 
 
 



 

 

 
6. รางวัลการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2019 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-10 

 ได้รับเกียรติบัตร และเข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leader 2019” ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 24 สิงหาคม 2562 จัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 11-15 

 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 16-20 

 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 
7. ผู้ติดต่อประสานงานการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2019 
    มูลนิธิอิออนประเทศไทย 

1) นายกิตติศักดิ์ คงอุไร  หมายเลขโทรศัพท์ 02-689-6733 e-mail: kittisakko@aeon.co.th 
 

 


