




 กลุมบริษัทนานมี กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2492 โดยเติบโตจากรานหนังสือภาษาจีน “หน่ำมุย”และกาว
เขาสูการผลิตเครื่องเขียน เครื่องใชสำนักงานและอุปกรณศิลปะครบวงจร จนเปนที่รูจักและยอมรับของคนไทย
และตางประเทศมานานกวา 70 ป  โดยมีเปาหมายในการสงมอบ “สินคาคุณภาพในราคายอมเยา”เพื่อผูบริโภค
ไดใชในวงกวาง ภายใตเครื่องหมายการคา

 ในฐานะผูผลิตและจัดจำหนายสีสำหรับเด็กและเยาวชน ไดแก ดินสอสีไม, ดินสอสีไมระบายน้ำ, สีน้ำ
สีเทียน, สีชอลก, และสีโปสเตอร บริษัทฯ ตระหนักดีวา ศิลปะมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมศักยภาพการเติบโต
ของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการแสดงออกทางดานอารมณ ความรูสึกนึกคิด และการถายทอดจินตนาการ
เพราะการสรางสรรคกิจกรรมทางดานศิลปะตางๆ นอกจากจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางดานความคิดและการ
สรางสรรคแลว ยังชวยฝกฝนอบรมจิตใจใหมีสมาธิ มีความม่ันคงทางอารมณมีคุณภาพทางจิตใจท่ีดีข้ึน มีพัฒนาการ
ดานมนุษยสัมพันธและชวยปลูกฝงระเบียบวินัยในการทำงานทั้งยังเปนสวนหนึ่งของการดำรงรักษาวัฒนธรรมและ
สะทอนถึงชีวิตความเปนอยูของสังคมทั้งในอดีตและปจจุบันดังนั้นการผลักดันใหเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการ
สรางสรรคผลงานศิลปะที่มีคุณคาอยางตอเนื่อง จึงเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาตน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
 กลุมบริษัทนานมี ไดรณรงคสงเสริมการเรียนรูศิลปะและจัดกิจกรรมดานศิลปะมาอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตป พ.ศ.2549 ผานโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน                     ซึ่งในป พ.ศ.2562 นี้ไดจัดเปน
ครั้งที่ 14 โดยกำหนด หัวขอคือ “สมบูรณ พูนสุข” บนผืนแผนดินไทย เปนดินแดนแหงความรมเย็นเปนสุข มีกิน
มีใชอยูอยางอุดมสมบูรณ ดวยพืชพันธุธัญญาหาร มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามล้ำคา ทั่วทุกภูมิภาคมี
ธรรมชาติที่สวยสดงดงาม หลากหลายสรรพชีวิต ควรคาแกการดำรงรักษา อีกทั้ง ผูคนมีน้ำใจไมตรี รักสามัคคี
และมีความดีงามในจิตใจนำพาซึ่งความ “รมเย็น อุดม สุขสวัสดิ์” นำพาใหประเทศไทยเจริญรุงเรือง อันถือเปน
ความสมบูรณ พูนสุข ของชาติอยางแทจริง การประกวดในปนี ้ จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนไทยไดรวม
รังสรรคผลงาน แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในแผนดินไทยที่พรั่งพรอมไปดวยสิ่งตางๆ นานา ในการดำเนิน
ชีวิตอยางมีความสุข ผานจินตนาการความรูสึกที่เบิกบานในใจของผูประกวดเปนภาพผลงานอันวิจิตร สราง
สุนทรียภาพ มอบความสุขแกผูรับชมและสงไปสูคนไทยทุกคนใหรวมกันรักษาสิ่งดีงามเหลานี้ไวใหคงอยูอยาง
ยั่งยืนสถาพร 
 กลุมบริษัทนานมี หวังเปนอยางยิ่งวา โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน                     นี้จะ
เปนเวทีหนึ่งที่เปนพลังขับเคลื่อนใหเยาวชนไทยกลาคิดกลาแสดงออกในทางสรางสรรค และเปนแรงบันดาลใจ
ที่ดีซึ่งสามารถผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีหัวใจรักในศิลปะมากยิ่งขึ้นทั้งยัง
เปนโครงการที่จะชวยในการพัฒนาคนใหเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื ่อใหเยาวชนไดมีเวทีในการใชความคิดสรางสรรค และจินตนาการถายทอดผลงานศิลปะเพื ่อแบงปน
ประสบการณใหกับผู อื ่นไดรับรู 
2. เพื ่อใหทุกคนไดรับรู และเห็นคุณคาความดีงามที่ไดอยู บนผืนแผนดินไทย และรวมกันรักษาสิ่งที ่ดีงามให
คนไทยไดสมบูรณ พูนสุขตลอดไป
3. เพื ่อสนับสนุนใหผู ท ี ่สนใจดานศิลปะไดฝกฝนพัฒนาทักษะฝมือ และมีโอกาสที ่จะเผยแพรผลงานให
สาธารณชนไดร วมชื ่นชม
4. เพื ่อผลักดันใหผู ท ี ่ม ีความสามารถดานศิลปะสรางสรรคผลงานที ่มีคุณภาพอยางตอเนื ่อง อันเปนการ
ชวยสงเสริมวงการศิลปะของไทยใหกาวไกลยิ ่งขึ ้น

ผูสงผลงานเขาประกวดแบงเปน 3  กลุม
กลุมที่ 1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนตน (อนุบาล 1 -  ประถมศึกษาปที่ 3)
กลุมที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปที่ 4 - ประถมศึกษาปที่ 6)
กลุมที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3)



ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระยะเวลาสงผลงาน    1 มิถุนายน – 28 กันยายน 2562
สถานที่สงผลงาน    บริษัท นานมี จำกัด 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-648-8000 ติดตอฝายการตลาด  E-mail: horse@nanmee.com 
การตัดสิน                 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
การประกาศผล       วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ดูผลการประกวดจาก www.nanmee.com
การมอบรางวัลและพิธีเปดนิทรรศการ     วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาจัดนิทรรศการ                   1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2562
สถานที่จัดนิทรรศการ                      นานมีแกลเลอรี่ ชั้น 3 บริษัท นานมี จำกัด

กติกาการสงภาพเขาประกวด
1. ผลงานของผูเขาประกวดตองเปนผลงานใหมที่ทำดวยฝมือและความคิดของผูเขาประกวดเอง ไมไดลอกเลียน
หรือดัดแปลงมาจากผูอื่น และผลงานนั้นตองไมเคยนำออกแสดง ประกวด ตีพิมพ หรือเผยแพรในสื่อใดๆ มากอน
2. ผลงานที่สงเขาประกวดไมจำกัดประเภทสีที่ใช สามารถแตงเติมโดยใชเทคนิคการวาดภาพอื่นๆ มาประกอบได
ตามความคิดสรางสรรค โดยสีที่ใชตองเปน สีตรามา และ/หรือ สีศิลปากรประดิษฐ ผูสงผลงานตองติดโลโก
ผลิตภัณฑสีตรามา ในใบสมัครสงมาพรอมกับผลงานทุกชิ้น
3. ผูเขาประกวดสามารถสงผลงานไดทานละไมเกิน 3 ชิ้น ลงบนกระดาษ 100 ปอนด ขนาด 30x22 นิ้ว หรือ
ลงเฟรม ขนาด 60x80 ซม. สำหรับผูที่สงผลงานและไดรับรางวัลมากกวา 1 ชิ้น ผูจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์
ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเทานั ้น 
4. ผูเขาประกวดตองแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร พรอมเซ็นตชื่อรับรองสำเนาถูกตอง พรอมกรอก
ขอมูลในใบสมัครดวยตัวบรรจงใหครบถวน และชัดเจนติดไวดานหลังของชิ้นงานที่สงเขาประกวด ซึ่งสามารถ
สำเนาแบบฟอรมใบสมัคร หรือดาวนโหลดไดที่เว็บไซต www.nanmee.com และสงผลงานดวยตนเอง หรือ
สงทางไปรษณีย (ถือวันประทับตราไปรษณียเปนสำคัญ)

การพิจารณาตัดสินผลงาน พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. เนื้อหาพิจารณาจากการแสดงออกถึงเรื ่องราวและแนวความคิดของผูเขารวมประกวด
ความสอดคลองของเนื้อหารวมถึงรายละเอียดตางๆ ในการนำเสนอ
2. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใชสี องคประกอบศิลป ความกลมกลืน ความเรียบรอย
และความคิดสรางสรรคในการสรางผลงาน
3. ความคิด อารมณและความรูสึก พิจารณาจากอารมณและความรูสึกรวมที่ไดรับเมื่อไดชื่นชมผลงาน
*หมายเหตุ* คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตาม ตามที่เห็นสมควรแกคุณคา
ของผลงานที่สงเขาประกวด ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุดจะอุทธรณมิได

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณปริญญา ตันติสุข    ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป 
2. ผูชวยศาสตราจารยนิโรจน จรุงจิตวิทวัส    หัวหนาภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะชาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
3. นายสุวิทย ใจปอม        นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย 
4. อาจารยสุกิจ ชูศรี         อาจารยประจำ วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
5. คุณปรีญาณี  กองบุญมา รองกรรมการผูจัดการ กลุมบริษัทนานมี
6. อาจารยวีรเดช  พนมวัน ณ อยุธยา เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน

กรรมสิทธิ์ในผลงานที่สงเขาประกวด
ผลงานที่สงเขาประกวดทุกชิ้นถือเปนกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัทนานมี และจะไมคืนผลงานใหกับผูรวมสงผลงาน
เขาประกวดโดยจะจัดเก็บไวเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนและอาจนำมาจัดแสดงในนิทรรศการตางๆ ตอไป ผลงาน
ทุกชิ้นที่สงเขาประกวด บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ เผยแพรผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ รวมทั้ง
สารสนเทศสมัยใหมทุกประเภท และใหถือเปนสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการทำซ้ำ ดัดแปลงผลงานหรือนำผลงานมอบ
ใหแกสวนราชการ หรือองคกรการกุศลเพื่อเผยแพรผลงานของผูเขาประกวดดังกลาวใหเปนที่แพรหลาย
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4. ผูเขาประกวดตองแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร พรอมเซ็นตชื่อรับรองสำเนาถูกตอง พรอมกรอก
ขอมูลในใบสมัครดวยตัวบรรจงใหครบถวน และชัดเจนติดไวดานหลังของชิ้นงานที่สงเขาประกวด ซึ่งสามารถ
สำเนาแบบฟอรมใบสมัคร หรือดาวนโหลดไดที่เว็บไซต www.nanmee.com และสงผลงานดวยตนเอง หรือ
สงทางไปรษณีย (ถือวันประทับตราไปรษณียเปนสำคัญ)

การพิจารณาตัดสินผลงาน พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. เนื้อหาพิจารณาจากการแสดงออกถึงเรื ่องราวและแนวความคิดของผูเขารวมประกวด
ความสอดคลองของเนื้อหารวมถึงรายละเอียดตางๆ ในการนำเสนอ
2. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใชสี องคประกอบศิลป ความกลมกลืน ความเรียบรอย
และความคิดสรางสรรคในการสรางผลงาน
3. ความคิด อารมณและความรูสึก พิจารณาจากอารมณและความรูสึกรวมที่ไดรับเมื่อไดชื่นชมผลงาน
*หมายเหตุ* คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตาม ตามที่เห็นสมควรแกคุณคา
ของผลงานที่สงเขาประกวด ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุดจะอุทธรณมิได

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณปริญญา ตันติสุข    ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป 
2. ผูชวยศาสตราจารยนิโรจน จรุงจิตวิทวัส    หัวหนาภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะชาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
3. นายสุวิทย ใจปอม        นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย 
4. อาจารยสุกิจ ชูศรี         อาจารยประจำ วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
5. คุณปรีญาณี  กองบุญมา รองกรรมการผูจัดการ กลุมบริษัทนานมี
6. อาจารยวีรเดช  พนมวัน ณ อยุธยา เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน

กรรมสิทธิ์ในผลงานที่สงเขาประกวด
ผลงานที่สงเขาประกวดทุกชิ้นถือเปนกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัทนานมี และจะไมคืนผลงานใหกับผูรวมสงผลงาน
เขาประกวดโดยจะจัดเก็บไวเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนและอาจนำมาจัดแสดงในนิทรรศการตางๆ ตอไป ผลงาน
ทุกชิ้นที่สงเขาประกวด บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ เผยแพรผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ รวมทั้ง
สารสนเทศสมัยใหมทุกประเภท และใหถือเปนสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการทำซ้ำ ดัดแปลงผลงานหรือนำผลงานมอบ
ใหแกสวนราชการ หรือองคกรการกุศลเพื่อเผยแพรผลงานของผูเขาประกวดดังกลาวใหเปนที่แพรหลาย

รางวัลเกียรติคุณ
• ผูเขาประกวดและโรงเรียนที่ไดรับรางวัลจะไดรับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ 
• สำหรับโรงเรียนที่มีผูสงผลงานเขารวมประกวดมากที่สุดของแตละกลุมภาค คือ กลุมภาคเหนือ  กลุมภาคกลาง
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุมภาคใต จะไดรับรางวัลจากกลุมบริษัทนานมี มูลคา 5,000 บาท
• ผูชนะการประกวดของแตละกลุมจะไดรับรางวัลเกียรติคุณ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

กลุมที่ 1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนตน (อ.1-อ.3 และ ป.1-ป.3)
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 
- ถวยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
- ทุนการศึกษา 6,000 บาท ผลิตภัณฑสี เครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลคา 3,500 บาท
รางวัลดีเดน 7 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเดน
- ทุนการศึกษา 4,000 บาท ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลคา 2,500 บาท
รางวัลพิเศษ 15 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- ทุนการศึกษา 2,000 บาท ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลคา 1,500 บาท
รางวัลสงเสริมจินตนาการ 50 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลสงเสริมจินตนาการ
- ผลิตภัณฑสี เครื่องเขียน ตรามา และหนังสือสำนักพิมพทองเกษม

กลุมที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 
- ถวยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
- ทุนการศึกษา 8,000 บาท ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลคา 3,500 บาท
รางวัลดีเดน 5 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเดน
- ทุนการศึกษา 6,000 บาท ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลคา 2,500 บาท
รางวัลพิเศษ 10 รางวัล 
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- ทุนการศึกษา 4,000 บาท ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลคา 1,500 บาท
รางวัลสงเสริมจินตนาการ 50 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลสงเสริมจินตนาการ
- ผลิตภัณฑสี เครื่องเขียน ตรามา และหนังสือสำนักพิมพทองเกษม

กลุมที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 
- ถวยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลคา 3,500 บาท
รางวัลดีเดน 3 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเดน
- ทุนการศึกษา 8,000 บาท ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลคา 2,500 บาท
รางวัลพิเศษ 5 รางวัล 
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- ทุนการศึกษา 6,000 บาท ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลคา 1,500 บาท
รางวัลสงเสริมจินตนาการ 50 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลสงเสริมจินตนาการ
- ผลิตภัณฑสี เครื่องเขียน ตรามา และหนังสือสำนักพิมพทองเกษม

หมายเหตุ : ผูที ่ไดรับรางวัลจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย 5% ของมูลคารางวัล เพื่อนำสงใหกรมสรรพากรตาม
ประมวลกฎหมายรัษฎากร


