การแข่งขัน AEON English Speech Contest 2020
วัตถุประสงค์
การแข่งขัน AEON English Speech Contest 2020 จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leaders 2020” ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม
2563 จัดโดย มูลนิธิอิออน 1% คลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ร่วมกันสาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศในทวีปเอเชีย ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศที่จัดโปรแกรม รวมทั้งเรียนรู้ถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างเชื้อชาติ ในระดับนานาชาติกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอื่น ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา และไทย โดยการจัดโปรแกรม “Asia Youth Leaders
2020” ในปีนี้ได้พิจารณาถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงจะ
ดาเนินกิจกรรมด้วยวิธีการออนไลน์จากกรุงเทพมหานคร และจากประเทศอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรม
ประเภทและระดับของการแข่งขัน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ระยะเวลา และวิธีดาเนินการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2020
1. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเรียงความในหัวข้อที่กาหนด
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 กันยายน 2563
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
2.2 ผู้สมัครต้องกาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจาก
มูลนิธิอิออน 1% คลับ โดยโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
2.3 ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
2.4 ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
2.5 ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว โรคติดต่อร้ายแรง มีอาการแพ้ยา อาหาร
หรืออื่นๆ มีอาการเมารถ,เครื่องบิน มีข้อจากัดในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
และพร้อมเข้ารับการตรวจสุขภาพ เมื่อชนะการแข่งขันตามที่ผู้จัดโปรแกรมกาหนด
2.6 ผู้สมัครต้องมีความสนใจในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางสังคม
2.7 ผู้สมัครจะต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)

3. การส่งเอกสารใบสมัคร
นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัว
ในใบสมัคร (ตามเอกสารที่แนบมากับจดหมายฉบับนี้ หรือ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหัว
ข้อเขียนเรียงความได้ที่ http://www.aeon.co.th/foundation/ พร้อมเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อและพื้นที่ที่กาหนด ส่งใบสมัครพร้อมเรียงความกลับมายังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน
2563 โดยสแกนใบสมัครพร้อมเรียงความในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งมายังอีเมล corpcom@aeon.co.th
ระบุ Subject: AEON English Speech Contest 2020 ขนาดไฟล์แนบสูงสุดไม่เกิน 10 MB
4. รอบคัดเลือก
4.1 คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจานวนทั้งสิ้น 20 คน จากคุณสมบัติและเรียงความภาษาอังกฤษ
ที่ผู้สมัครส่งเข้ามา โดยคณะกรรมการการแข่งขัน
4.2 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทางเวปไซต์ของมูลนิธิอิออนประเทศไทย ภายในวันที่
2 ตุลาคม 2563 (http://www.aeon.co.th/foundation/)
5. รอบตัดสิน
5.1 คัดเลือกโดยให้ผู้ผ่านรอบคัดเลือก 20 คน ส่งคลิปวีดีโอพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ที่ถ่ายทาต่อเนื่อง (ไม่มีตัดต่อหรือแทรกภาพ) ความยาว 3-5 นาที หัวข้อ
“What We Can Propose Experiencing COVID-19 Related Confusion in terms of
Education” กลับมายังมูลนิธิอิออนประเทศไทย ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563
5.2 ต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นเอง ไม่คัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทาซ้า และเคยผ่านการประกวดที่อื่น
มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทาซ้า และเคยผ่านการ
ประกวดมาก่อนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
5.3 บันทึกผลงานการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพในระดับ
standard VDO, HD หรือ full HD ขึ้นไป ในรูปแบบไฟล์ .avi, MP4 หรือ .WMV
5.4 ผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดีโอ ซอฟต์แวร์
หรืออื่นใดในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
และมีการอ้างถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน กรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางมูลนิธิอิออนประเทศไทย
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
5.5 มูลนิธิอิออนประเทศไทยจะเก็บรักษาเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม และผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน
ทุกชิ้นไว้ โดยไม่มีการส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
5.6 ผู้ส่งบันทึกผลงานการกล่าวสุนทรพจน์เข้าแข่งขันต้องยินยอมให้ทางมูลนิธิอิออนประเทศไทย
นาผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของมูลนิธิได้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิ
อิออนประเทศไทย

5.7 มูลนิธิอิออนประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา/เงื่อนไข ข้างต้น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่สามารถโต้แย้ง
หรืออุทธรณ์ใดๆ ได้
5.8 ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน ผ่านทางเวปไซต์ของมูลนิธิอิออนประเทศไทย ภายในวันที่
12 ตุลาคม 2563 (http://www.aeon.co.th/foundation/)
6. รางวัลการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2020
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-7
 ได้รับเกียรติบัตร และเข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leader 2020” ระหว่างวันที่ 17 - 19
ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 8-20
 ได้รับเกียรติบัตร
7. ผู้ติดต่อประสานงานการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2020
มูลนิธิอิออนประเทศไทย
นายกิตติศักดิ์ คงอุไร หมายเลขโทรศัพท์ 02-302-4400 ต่อ 12251 e-mail: kittisakko@aeon.co.th

