บริษัท นานมี จ�ำกัด-ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม เติบโตและขยายกิจการมาจากร้านหนังสือจีนนานมี “หน�่ำมุ่ย” จากนั้นก้าวสู่การ
ผลิตเครื่องเขียน เครื่องใช้ส�ำนักงาน อุปกรณ์ศิลปะ และส�ำนักพิมพ์ทองเกษม จนเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งคนไทยและต่างประเทศ
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและสนับสนุนวงการการศึกษาของไทย ให้เด็ก เยาวชนไทย และบุคคลทั่วไป สนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน
รักการเขียน รักงานศิลปะ เพื่อสร้างเสริมปัญญาและพัฒนาพลังแห่งความคิด พร้อมกับมีสุนทรียภาพอันเบิกบาน
ในโอกาสนี้ ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเปี่ยมด้วย
พระอัจฉริยะทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พระองค์ทรงมีคุณูปการทางด้านภาษาศาสตร์ของไทย และทรง
เป็นแบบฉบับที่ดีในด้านการเขียน การอ่าน การแปล และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ดังจะเห็นจากพระปรีชาสามารถทางด้าน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งพระองค์ทรงมีงานพระราชนิพนธ์ในหนังสือประเภทต่างๆ มากกว่า
๑๐๐ เล่ม ทั้งหนังสือประเภทสารคดีท่องเที่ยว หนังสือวิชาการ หนังสือวรรณกรรมส�ำหรับเยาวชน และหนังสือพระราชนิพนธ์
ที่ทรงแปลจากภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ บริษัท นานมี จ�ำกัด-ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม จึงได้จัดโครงการ
                                                                                                                  หวั ข้อ “สนุกคิด สนุกเขียน…รายวัน” ขึน้ เพือ่ กระตุน้ ให้เด็กและเยาวชนไทย
ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของ “การคิด” “การเขียน” และ “การสร้างสรรค์” อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน
การน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาของไทย ให้เจริญก้าวหน้าวัฒนาสืบไป
ความส�ำคัญของ “การคิด” และ “การเขียน” เป็น ๒ ทักษะส�ำคัญของ หัวใจนักปราชญ์ นั้นคือ สุ (สุตะ) จิ (จินตะ) ปุ (ปุจฉา)
ลิ (ลิขิต) ฟังหรืออ่าน คิด ถาม เขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การเขียน” ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดจากการหลอมรวมของหลายทักษะ
ข้างต้นทีส่ ามารถพัฒนาสมองทัง้ สองด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ สร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่งและ
ดีในทุกๆ ด้าน ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ ได้รบั ความร่วมมือจาก เพจ “เรไรรายวัน” ของคุณชนิดา สุวรี านนท์ และ น้องต้นหลิว เรไร สุวรี านนท์
นักเขียนตัวน้อยที่มีความสามารถในการคิดและการเขียนถ่ายทอดข้อคิดดีๆ จากบันทึกประจ�ำวันได้อย่างน่าชื่นชม จนมีเฟซบุ๊ก
แฟนเพจจ�ำนวนมากเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ คน ในระยะเวลาเพียงปีเศษ ร่วมให้ความรูแ้ ละเทคนิคทีส่ ำ� คัญในการบ่มเพาะและปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนไทยได้เป็นนักคิด นักเขียน ตั้งแต่วัยเยาว์
โครงการ                                                   หัวข้อ “สนุกคิด สนุกเขียน…รายวัน” จึงเกิดขึ้นจาก
หลักการและเหตุผลดังกล่าว เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกฝนทักษะการฟัง การอ่าน
การคิด การเขียน มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนพัฒนาตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต มีไหวพริบปฏิภาณ ตระหนัก รัก และเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น รวมถึงเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อันจะน�ำไปสู่การเป็นเยาวชนไทยที่เปี่ยม
ไปด้วยศักยภาพ ก้าวทันโลกทันเหตุการณ์ และส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่งและคนดีของสังคม มีความสุข และเป็นเลิศด้าน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ใช้ทักษะการคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ บ่มเพาะ ปลูกฝังนิสัยรักการเขียน
ตั้งแต่วัยเด็ก
๒. เพื่อพัฒนาตนเองในการฝึกฝนทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียน
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม
๔. เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทย รักการอ่านและการเขียนด้วยลายมือ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ผู้ส่งงานเขียนเข้าประกวด แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ ระดับอายุ ระหว่าง ๗ - ๙ ปี หรือ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
กลุ่มที่ ๒ ระดับอายุ ระหว่าง ๑๐ - ๑๒ ปี หรือ ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
กติกาการเข้าร่วมประกวด
ขั้นตอนที่ ๑ เขียน “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน” เพื่อขอรับสมุดบันทึก

๑. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวด เขียน “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน” พร้อมแนะน�ำตนเอง ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ
A๔ ด้วยลายมือบรรจง พร้อมระบุชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน และวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน ไว้ด้านล่าง
๒. ส่งผลงาน พร้อมแนบซองไปรษณีย์ ขนาด A๔ ทีจ่ า่ หน้าซองถึงตนเอง เขียนชือ่ ทีอ่ ยู่ ให้ชดั เจน พร้อมติดดวงตราไปรษณียากร  
๙ บาท เพื่อทางบริษัทจะจัดส่งสมุดบันทึก ส�ำหรับใช้ในการเข้าร่วมประกวดกลับไป (๑ คน ต่อ ๑ ดวงตราไปรษณียากรและซอง)
๓. ส่งผลงาน พร้อมซองเปล่า (ตามข้อ ๒) มาที่ บริษัท นานมี จ�ำกัด ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
๑๐๕๐๐ วงเล็บมุมซอง “สนุกคิด สนุกเขียน...รายวัน”
๔. ผู้สนใจร่วมการประกวดจากทั่วประเทศ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเพื่อรับสมุดบันทึก และใบสมัคร ตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (สมุดบันทึก มีจ�ำกัดเพียง ๓,๐๐๐ เล่มเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ ๒ เขียนบันทึก และคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
๕. เมื่อผู้เข้าร่วมประกวดได้รับสมุดบันทึก ให้เขียนบันทึก ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “สนุกคิด
สนุกเขียน…รายวัน”
๖. เลือกบันทึกประจ�ำวัน ที่ผู้เข้าร่วมประกวดมีความประทับใจที่สุด ๕ วัน ถ่ายเอกสารจากหน้ากระดาษสมุดบันทึกให้
ชัดเจนพร้อมแนบใบสมัครโครงการ ส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท นานมี จ�ำกัด ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ วงเล็บมุมซอง “สนุกคิด สนุกเขียน…รายวัน” ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นส�ำคัญ)
๗. ผลงานทีส่ ง่ เข้ามาประกวดจะได้รบั การคัดเลือกจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่ เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ าร ร่วมกับ
น้องต้นหลิว เรไร สุวรี านนท์ ผูเ้ ขียนบันทึก เรไรรายวัน และเข้าแข่งขันการเขียนรอบชิงชนะเลิศ ๒ กลุม่ กลุม่ ละ ๑๕ คน รวม ๓๐ คน
ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๘. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทาง www.nanmee.com
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ๓๐ คน ขอให้ส่งสมุดบันทึกเล่มจริง มาที่ บริษัท นานมี จ�ำกัด ๑๔๖ ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ๑๐๕๐๐ วงเล็บมุมซอง “สนุกคิด สนุกเขียน…รายวัน” ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๙. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันการเขียนรอบชิงชนะเลิศ
ร่วมกับผู้ปกครอง ๑ - ๒ ท่าน เพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนาการเขียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

การพิจารณาตัดสินผลงาน พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. เนื้อหาพิจารณาจากการแสดงออกถึงการถ่ายทอดเรื่องราว และการล�ำดับความคิดของผู้เข้าร่วมประกวด ที่เขียนลงใน
สมุดบันทึก สอดคล้องกับ หัวข้อ “สนุกคิด สนุกเขียน … รายวัน”
๒. ต้องเขียนบันทึกด้วยลายมือของตนเอง อ่านง่ายเป็นระเบียบ ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถวาดภาพประกอบ
และระบายสีได้
๓. รูปแบบการเขียนจะต้องเป็นการเขียนในลักษณะบันทึกประจ�ำวัน โดยระบุ วันที่ เดือน ปีพทุ ธศักราช ทีเ่ ขียนไว้ทหี่ วั กระดาษ
ด้านบนสุด
หมายเหตุ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตาม ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของผลงานที่
ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้ค�ำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน
๑. คุณชนิดา  สุวีรานนท์  (เพจเรไรรายวัน)
๒. อาจารย์อัจฉรา  ประดิษฐ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมส�ำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๓. คุณปรีญาณี  กองบุญมา  รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี และบรรณาธิการบริหารส�ำนักพิมพ์ทองเกษม

กรรมสิทธิ์ ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดทุกชิน้ ถือเป็นกรรมสิทธิข์ องกลุม่ บริษทั นานมี - ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม และจะไม่คนื ผลงานให้กบั ผูร้ ว่ ม
ส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์
รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภท และให้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการท�ำซ�้ำ ดัดแปลงผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้า
ประกวดดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย

ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ
(๑) ระยะเวลาส่งผลงาน “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน” เพื่อขอรับสมุดบันทึก
วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐
ส่งผลงานมาที่ บริษัท นานมี จ�ำกัด ๑๔๖ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร. ๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐
ติดต่อฝ่ายการตลาด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmee.com
(๒) ระยะเวลาส่งบันทึกที่ประทับใจที่สุด ๕ วัน ภายใน  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส�ำคัญ)
ส่งผลงานมาที่ บริษัท นานมี จ�ำกัด ๑๔๖ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร. ๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐
ติดต่อฝ่ายการตลาด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmee.com
(๓) ประกาศผลการคัดเลือกผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดูรายชือ่ ผูเ้ ข้ารอบจาก  www.nanmee.com
(๔) การประกวดสดและร่วมเข้ารับการอบรม มกราคม ๒๕๖๑
(๕) การประกาศผลผู้ได้รับรางวัล กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รางวัลเกียรติคุณ
• ผู้เข้าประกวดและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ
• ผูช้ นะการประกวดของแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลเกียรติคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กลุ่มที่ ๑ ระดับอายุ ๗ - ๙ ปี หรือ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล

• ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
• ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท

รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล

• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
• ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท

รางวัลพิเศษ ๕ รางวัล

• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
• ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๖ รางวัล

• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
• ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือส�ำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท

กลุ่มที่ ๒ ระดับอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี หรือ ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล

• ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
• ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท

รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล

• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
• ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท

รางวัลพิเศษ ๕ รางวัล

• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
• ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๖ รางวัล

• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
• ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ  ผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ๕% ของมูลค่ารางวัล เพือ่ น�ำส่งให้กรมสรรพากรตาม ประมวลกฎหมาย
รัษฎากร

ใบสมัคร โครงการประกวดบันทึก
ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐
โปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ๑ ใบ ต่อ ๑ คน พร้อมเลือกบันทึก ๕ วัน จากสมุดบันทึก
ถ่ายเอกสาร แล้วส่งมาที่ บริษทั นานมี จ�ำกัด ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
วงเล็บมุมซอง “สนุกคิด สนุกเขียน…รายวัน”
ชื่อ-นามสกุล………....…………………………………………………………………………………………..…………………………….
วัน-เดือน-ปีเกิด……………………………………………………………………………………………..อายุ…………….......……..ปี
เลขทีบ่ ัตรประชาชน……………………………………………………………………………………..…………………….......……….
ที่อยู่……………………………..…...…………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………..…...…………………………………………………………………………………………………….…
(….......…) กลุ่มที่ ๑ อายุ ๗ - ๙ ปี หรือ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
(….......…) กลุ่มที่ ๒ อายุ ๑๐ - ๑๒ ปี หรือ ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
โรงเรียน…………………………………………………………………..………………………………………………….……………….
ระดับชัน้ ……………………………………………….....……………………………..………………………………………………….……..
ที่ตั้ง………………………………………………………………………………….......………………………...…………………………….
………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………………………………………………………..
อาจารย์ผู้ดูแล……………………………………………………...…………….โทรศัพท์……………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………..facebook………………………………….......………….
ผูป้ กครอง…………………….......………………………………...…………….โทรศัพท์……………………………………………….
		

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับระเบียบในการประกวดครั้งนี้
ลงชื่อ…………………………………………………………………..ผู้สมัคร
วันที่…………..………………………

