
ป ี หัวข้อการแข่งขัน   ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในระดับชาต ิ  ผลการแข่งขันในระดบันานาชาต ิ

     
2544 “Internet, Information, 

Ideology” 

นางสาวอรภา  ช่วยประสทิธิ์  
โรงเรียนราชนิีบน 

นางสาวสุนัยนา  โกลาตี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 

นางสาวอรนภา ช่วยประสิทธิ์ 
เขา้รอบชิงชนะเลิศ (๑ ใน ๔ คน) 

2545 “Ecology and Economy” นางสาวถนอมวงศ์ ภูริสัตย ์
โรงเรียนอุตรดิตถ ์ จ.อุตรดิตถ์ 

 - นางสาวถนอมวงศ์ ภูริสัตย ์
เขา้รอบรองชนะเลิศ (๑ ใน ๘ คน) 

2546 “Local Value, Global Worth” นายเจนพบ  รักสินเจริญศักดิ ์
โรงเรียนอัสสัมชัญ 

นางสาวรัตนา แซ่เล้า 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- 

2547 “A Borderless World” นายวีรพัฒน์  ปริยวงศ ์
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน 

 นางสาวธัญรกัษ์ ณ วังขนาย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- 

2548 “Differences and Diversity” นายธาดา  เชาวนะปัญจะ 
โรงเรียนโยธินบูรณะ 

นางสาวสาวิณี คีตะนิธินนัท์ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- 

2549 “Mapping the Global Future” นายปุริม ลัดพลี 
โรงเรียนโยธินบูรณะ 

  นางสาวรัศมี โกรเวอร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 

2550 “Dynamic Earth” นางสาวศรีกานต ์ นาคะวิสุทธิ์ 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นางสาวพิสชา เหมวชิรวรากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 

2551 “New Horizons, New Frontiers” นางสาวกัญญาณัฐ ปิติเจริญ  
โรงเรียนนานาชาติเอกมัย 

นายธนวัศ เผ่าวิบูล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวกัญญาณัฐ ปิติเจริญ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

2552 “Regeneration and Renewal” นางสาวราศี ปานเดย์ 
โรงเรียนนานาชาติเอกมัย 

น.ส.สุธาภา วัฒนวิเทศกลุ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- 

2553 “Speculation on Our Future” นางสาวนัทธรัตน์ มงคลสินธุ ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

นายธาวิน คิม 
วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 

2554 “Words are Not Enough นายศรัณญ ์จุณศิริ  
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบรีุ 

นายฟิลิป สงกรานต ์อัพตัน 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

- 

2555 “The Head or the Heart”  -  นายอัครวินท์ ศงัขะนันทน์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- 

2556 “The Ideas Are Our Greatest 
Weapons?” 

นายอินทัช ปิติเจริญ 
โรงเรียนนานาชาติเอกมัย 

 - - 

 

สรุปผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนในระดับชาติและนานาชาต ิตั้งแตป่ี 2544 – 2564 
 

ระดับมัธยมศึกษา ระดับอดุมศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 
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2557 “Imagination is More Important 

than Knowledge” 

นายสิรวิชญ์ บุญสร้าง 
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
จ.สมุทรปราการ 

 - - 

2558 “Culture is not a Luxury, But 
a Necessity” 

-  นางสาวฐิตารีย์ ลภนะพันธุ ์
มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 

- 

2559 “The most common way 
people give up their power is by 
thinking they don’t have any” 

นางสาวพิมพ์พลอย ริเกอร์  
โรงเรียนสายปัญญารังสิต 

 - - 

๒๕๖๐ “To define is to limit.” นางสาวรเีบ็คก้า แอนน์ พรีน 
โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต 

 - - 

2561 “Great artists have no country.” นายธนดล ตันติวิท  
โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต 

 - - 

2562 “A lie has speed, but truth has 
endurance.” 

นางสาวพริบพันดาว เหล่าเจริญพรกุล 
โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา 

 - - 

2563 “Think globally, act locally.” นางสาวศิรินธร ์จิตคล่องทรัพย์ 
โรงเรียนไทยคริสเตียน 

 - - 

2564 “The world is bigger and smaller 
than it’s ever been.” 

นางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

 - - 

 

 
 

ระดับมัธยมศึกษา ระดับอดุมศึกษา 
 

ณ ประเทศอังกฤษ 


