ºÑ¹·Ö¡ÊÔè§´Õæ...ÃÒÂÇÑ¹
รวมบมเพาะและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนไทย เปนนักคิด นักเขียน ตั้งแตวัยเยาว
ขอเชิญนองๆระดับประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ รวมเขียนบันทึกรายวัน

“ÊÔè§´Õæ ã¹ ñ ÇÑ¹”
ผูสงงานเขียนเขาประกวด แบงเปน ๒ กลุม
กลุมที่ ๑ ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓
กลุมที่ ๒ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖
ผูสนใจรวมการประกวดสงผลงานเขารวมโครงการ เพื่อรับสมุดบันทึก

ฝายการตลาด : บริษัท นานมี จำกัด

๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ๑๐๕๐๐
วงเล็บมุมซอง “บันทึกสิ่งดีๆ...รายวัน”
โทร.๐-๒๖๔๘-๘๐๐๐ ติดตอฝายการตลาด
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ตั้งแตวันนี้ถึง - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
สามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซต www.nanmee.com

เขียนบันทึกลงสมุดบันทึกแลวสงเขามาประกวด เพื่อรับคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เขาแขงขันการเขียนรอบชิงชนะเลิศ กลุมละ ๑๕ คน รวม ๓๐ คน
และรวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ กับ นองตนหลิว เรไร สุวีรานนท ผูเขียนบันทึก เรไรรายวัน

โครงการ ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ ๒
Horse Young Writer Awards 2018
“บันทึกสิ่งดีๆ…รายวัน”
บริษัท นานมี จากัด - ส านั กพิมพ์ทองเกษม เติบโตและขยายกิจการมาจากร้านหนังสือจีนนานมี
“หน ามุ่ย” จากนั้ นก้าวสู่การผลิตเครืองเขียน เครืองใช้ส านักงาน อุปกรณ์ศิลปะและสานักพิมพ์ทองเกษม
จนเป็นทีรู้จักและยอมรับทั้งคนไทยและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพือพัฒนาและสนับสนุนวงการการศึกษา
ของไทย ให้เด็ก เยาวชนไทย และบุคคลทัวไป สนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักงานศิลปะ เพือสร้างเสริม
ปัญญาและพัฒนาพลังแห่งความคิด พร้อมกับมีสุนทรียภาพอันเบิกบาน
ในโอกาสนี้ ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ ท รงเปี่ ย มด้ ว ยพระอัจ ฉริย ะทางด้านอัก ษรศาสตร์ ศิล ปศาสตร์ ประวัติ ศาสตร์ พระองค์ท รงมี คุณู ปการ
ทางด้ านภาษาศาสตร์ของไทย และทรงเป็ นแบบฉบั บที ดี ในด้านการเขียน การอ่าน การแปล และการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ดังจะเห็นจากพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้ งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง ซึงพระองค์ท่านมีงานพระราชนิพนธ์ในหนังสือประเภทต่างๆ มากกว่า ๑๐๐ เล่ม ทั้งหนังสือประเภท
สารคดีท่องเทียว หนังสือวิชาการ หนังสือวรรณกรรมสาหรับเยาวชน และหนังสือพระราชนิพนธ์ทีทรงแปล
จากภาษาจีน และภาษาต่างประเทศอืนๆ ด้วยเหตุนี้ บริษัท นานมี จากัด - สานักพิมพ์ทองเกษม จึงได้จัด
โครงการประกวดบั นทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “บั นทึก สิ่งดีๆ… รายวัน ” ขึ้น
เพื อให้ เด็กและเยาวชนถ่ายทอดเรืองราวดีๆ ทั้งสิงดีๆ ทีเกิดจากตนเอง ครอบครัว สั งคม ซึงพบเห็ นได้ ใน
ชีวิตประจาวัน หรือแม้แต่เป็นเรืองราวดีๆ ทัวประเทศไทยทีอาจเกิดจากการดารงชีวิตประจาวัน การท่องเทียว
หรือข่าวสร้างสรรค์ทีทาให้ เกิดทัศนคติในด้านบวก สู่การเขียนบันทึกประจาวั น อันเป็นการปลูกฝังให้ทุกคน
มองเห็นความดีของผู้อืน รวมถึง บ่มเพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที
21 รวมถึงกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักและเห็นความสาคัญของ “การคิด” “การเขียน” และ“การ
สร้างสรรค์” อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน การนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ความส าคัญ ของ “การคิด” และ “การเขียน” เป็น ๒ ทักษะส าคัญของ หัวใจนักปราชญ์ นั้นคือ
สุ (สุตะ) จิ (จินตะ) ปุ (ปุจฉา) ลิ (ลิขิต) ฟังหรืออ่าน คิด ถาม เขียน โดยเฉพาะอย่างยิง “การเขียน” ซึงเป็น
กระบวนการทีเกิดจากการหลอมรวมของหลายทักษะข้างต้น ทีสามารถพัฒ นาสมองทั้งสองด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภ าพ เพือสร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่ง และดีในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ ทาง
บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจาก เพจ “เรไรรายวัน ” ของน้องต้นหลิว เรไร สุวีรานนท์ นักเขียนตัวน้อยทีมี
ความสามารถในการคิดและการเขียนถ่ายทอดข้อคิดดีๆ จากบันทึกประจาวันได้อย่างน่าชืนชม จนมีเฟซบุ๊ก
แฟนเพจทีมีผู้ติดตามจานวนมากกว่า ๒๒๐,๐๐๐ คน ร่วมให้ความรู้และเทคนิคทีสาคัญในการบ่มเพาะและ
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย ได้เป็นนักคิด นักเขียน ตั้งแต่วัยเยาว์

โครงการประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 2 หัวข้อ “บันทึกสิ่งดีๆ … รายวัน ” ครั้งที่ ๒
จึ งเกิ ด ขึ้ น จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั งกล่ าว เพื อผลั ก ดั น และสนั บ สนุ น ให้ เยาวชนไทยใช้ เวลาว่า งให้ เกิ ด
ประโยชน์ ฝึกฝนทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียน มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนพัฒนาตนเองให้เป็นคน
ช่างสังเกต มีไหวพริบปฏิภาณ ตระหนัก รัก และเข้าใจตนเองและผู้อืน รวมถึงเรียนรู้การเปลียนแปลงของ
สิงแวดล้อมรอบตัวทีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อัน จะนาไปสู่การเป็นเยาวชนไทยทีเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ก้าวทัน
โลกทันเหตุการณ์ และส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่งและคนดีของสังคม มีความสุข และเป็นเลิศด้านการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์
๑. เพือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ใช้ทักษะการคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ บ่มเพาะ
ปลูกฝังนิสัยรักการเขียนตั้งแต่วัยเด็ก
๒. เพือให้เด็กและเยาวชนไทยถ่ายทอดสิงๆ ดีของของผู้อืน และเห็นคุณค่าของความดีทีผู้อืนทา
๓. เพือบ่ มเพาะคุณ ธรรม จริ ย ธรรม คุณ ลั กษณะพึงประสงค์ ให้ เด็กๆ ได้ตระหนักถึงคุณ ค่าของ
ทัศนคติเชิงบวก ทีทาให้เกิดความสุขต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๔. เพือให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม
๕. เพือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทย รักการอ่านและการเขียนด้วยลายมือ ซึงเป็นการอนุรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ผู้ส่งงานเขียนเข้าประกวด แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
กลุ่มที ๑ ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที ๑-๓
กลุ่มที ๒ ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที ๔-๖

กติกาการเข้าร่วมประกวด
ขั้นตอนที่ ๑ เขียนบันทึกเรื่อง “สิ่งดีๆ ใน ๑ วัน” เพื่อขอรับสมุดบันทึก
๑. ผู้ทีสนใจเข้าร่วมการประกวด เขียนบันทึกในหัวข้อ “สิ่งดี ๆ ใน ๑ วัน” พร้อมแนะนาตนเอง ความ
ยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 ด้วยลายมือบรรจง พร้อมระบุชือ-นามสกุล ชั้นเรียน อายุ โรงเรียน
และวันเดือนปีเกิดไว้ด้านล่าง
๒. ส่งผลงาน พร้อมแนบซองไปรษณีย์เปล่า ขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมเขียน ชือ-นามสกุล ที
อยู่ รหัสไปรษณีย์ ให้ ชัดเจน พร้อมติดดวงตราไปรษณียากร ๙ บาท (เก้าบาท) เพือทางบริษัทจะ
จัดส่งสมุดบันทึก สาหรับใช้ในการเข้าร่วมประกวดกลับไป
๓. ส่งผลงาน พร้อมซองเปล่า (ตามข้อ ๒) มาที บริษัท นานมี จากัด (สานักพิมพ์ทองเกษม) ๑๔๖ ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ วงเล็บมุมซอง“โครงการ ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้ง
ที ๒”
๔. ผู้สนใจร่วมการประกวดจากทัวประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ เพือขอรับสมุดบันทึก และใบ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ (สมุดบันทึก มีจากัดเพียง ๒,๐๐๐ เล่ม เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ ๒ เขียนบันทึก และคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
๕. เมือผู้เข้าร่วมประกวดได้รับสมุดบันทึกให้เขียนบันทึก ตั้งแต่วันที ๑ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ใน
หัวข้อ “บันทึกสิ่งดีๆ ...รายวัน”
๖. เลือกบันทึกประจาวันทีผู้เข้าร่วมประกวดมีความประทับใจทีสุด ๕ วัน ถ่ายเอกสารจากหน้ากระดาษ
สมุดบันทึกให้ชัดเจน พร้อมแนบใบสมัครโครงการ ส่งไปรษณีย์มาที บริษัท นานมี จากัด (สานักพิมพ์
ทองเกษม) ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ วงเล็บมุมซอง “บันทึก
สิง่ ดีๆ… รายวัน” ภายในวันที ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
๗. ผลงานทีส่งเข้ามาประกวดจะได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพือเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ น้องต้นหลิว เรไร สุวีรานนท์ ผู้เขียนบันทึก เรไรรายวัน และเข้าแข่งขันการ
เขีย นรอบชิ งชนะเลิ ศ ๒ กลุ่ ม กลุ่ ม ละ ๑๕ คน รวม ๓๐ คน ชิง รางวัล ถ้ว ยพระราชทาน สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๘. ประกาศรายชือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทางเว็บไซต์
www.nanmee.com ในวันที ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
๙. ผู้ทีได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขัน การเขียน
รอบชิ งชนะเลิ ศ ร่ ว มกั บ ผู้ ป กครอง ๑ ท่ าน เพื อน าไปใช้ ในการพั ฒ นาการเขี ย นและแลกเปลี ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน

การพิจารณาตัดสินผลงาน พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. เนื้อหาพิจารณาจากการแสดงออกถึง การถ่ายทอดเรืองราว และการลาดับความคิดของผู้เข้าร่วม
ประกวด ทีเขียนลงในสมุดบันทึก สอดคล้องกับ หัวข้อ “บันทึกสิ่งดีๆ … รายวัน”
๒. ต้องเขีย นบั น ทึกด้ว ยลายมือของตนเอง อ่านง่ายเป็น ระเบียบ ใช้ภ าษาได้อย่างเหมาะสม โดย
สามารถวาดภาพประกอบและระบายสีได้
๓. รู ป แบบการเขี ย นจะต้ อ งเป็ น การเขี ย นในลั ก ษณะบั น ทึ ก ประจ าวั น โดยระบุ วั น ที เดื อ น ปี
พุทธศักราช ทีเขียนไว้ทีหัวกระดาษด้านบนสุด
หมายเหตุ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิมหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตาม ตามทีเห็นสมควรแก่คุณค่าของ
ผลงานทีส่งเข้าประกวด ทั้งนี้คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสุดจะอุทธรณ์มิได้

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน
๑. คุณชนิดา สุวีรานนท์
ผู้ดาเนินการและเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เรไรรายวัน”
๒. คุณปรีญาณี กองบุญมา
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี และบรรณาธิการบริหารสานักพิมพ์ทองเกษม

กรรมสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ผลงานทีส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทนานมี - สานักพิมพ์ทองเกษม และจะ
ไม่คืนผลงานให้กับผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานทุกชิ้นทีส่งเข้าประกวด บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิงพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภทและให้ถือเป็นสิทธิ์ของ
บริษัทฯ ในการทาซ้า ดัดแปลงผลงาน เพือเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าประกวดดังกล่าวให้เป็นทีแพร่หลาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
(๑) ระยะเวลาส่งผลงาน “สิ่งดีๆ ใน ๑ วัน” จานวน ๑ หน้ากระดาษ A4 เพือขอรับสมุดบันทึก
พร้อมแนบซองเปล่า ติดตราไปรษณียากร ๙ บาท จ่าหน้าซองถึงตนเอง
ดาเนินการตั้งแต่วันนี้ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
ส่งผลงานมาที่ บริษัท นานมี จากัด สานักพิมพ์ทองเกษม ๑๔๖ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร. ๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐ สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที www.nanmee.com
(๒) ระยะเวลาส่งผลงาน “บันทึกสิง่ ดีๆ ... รายวัน” ทีผู้เข้าร่วมประกวดได้เขียนลงในสมุดบันทึก ระหว่าง
วันที ๑ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แล้วเลือกถ่ายเอกสาร ๕ วันทีประทับใจมากทีสุด
ส่งมาภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
ส่งผลงานมาที่ บริษัท นานมี จากัด สานักพิมพ์ทองเกษม ๑๔๖ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร. ๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐ สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที www.nanmee.com
(๓) คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ*
วันที ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
(๔) ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ*
วันที ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดูรายชือผู้ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ www.nanmee.com
(๕) การประกวดสดและเข้าร่วมทากิจกรรมปฏิบัติการ*
มกราคม ๒๕๖๒
(๖) การประกาศผลผู้ได้รับรางวัล*
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดูรายชือผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.nanmee.com

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
รางวัลเกียรติคุณ
• ผู้เข้าประกวดและโรงเรียนทีได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ
• ผูช้ นะการประกวดของแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลเกียรติคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กลุ่มที่ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๓
รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล
• ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยียม
• ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครืองเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล
• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
• ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครืองเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
รางวัลพิเศษ ๕ รางวัล
• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
• ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครืองเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๖ รางวัล
• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
• ผลิตภัณฑ์เครืองเขียน ตราม้า และหนังสือสานักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท

กลุ่มที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ - ๖
รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล
• ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยียม
• ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครืองเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล
• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
• ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครืองเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
รางวัลพิเศษ ๕ รางวัล
• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
• ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครืองเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๖ รางวัล
• ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
• ผลิตภัณฑ์เครืองเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ ผู้ทีได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ๕% ของมูลค่ารางวัล เพือนาส่งให้กรมสรรพากรตาม
ประมวลกฎหมายรัษฎากร

ใบสมคัร โครงการประกวดบนัทกึ
ชงิถวยพระราชทาน ครังที ๒ ป ๒๕๖๑
โปรดกรอกข อมลูใหช ดัเจน เปน็ภาษาไทย ๑ ใบ ตอ ๑ คน พ รอมเลอืกบนัทกึ ๕ ว นั จากสมดุบนัทกึ
ถายเอกสาร แลว สงมาที บรษิทั นานมี จำกดั ๑๔๖ ถนนสาทรเหนอื แขว งสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ ๑๐๕๐๐
ว งเลบ็มมุซ อง “บนัทกึสงิดๆี...รายวนั”
ชือ-นามสกลุ………....…………………………………………………………………………………………..…………………………….
ว นั-เดอืน-ปเีกดิ……………………………………………………………………………………………..อายุ …………….......……..ป
เลขที บตัรประช าช น……………………………………………………………………………………..…………………….......……….
ทีอยู……………………………..…...…………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………..…...…………………………………………………………………………………………………….…
(….......…) กลมุที ๑ ประถมศกึษาปทีี ๑ - ๓
(….......…) กลมุที ๒ ประถมศกึษาปทีี ๔ - ๖
โรงเรียน…………………………………………………………………..………………………………………………….……………….
ระดบัชัน ……………………………………………….....……………………………..………………………………………………….……..
ทีอย………………………………………………………………………………….......………………………...…………………………….
ู
………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
อาจารยผ ดูแูล……………………………………………………...…………….โทรศพั ท……………………………………………….

E-mail ………………………………………………………………………..facebook ………………………………….......………….
ผ ปูกครอง…………………….......………………………………...…………….โทรศพั ท……………………………………………….

ข าพ เจารบัทราบและยอมรบัระเบยีบในการประกว ดครังนี
ลงช ือ…………………………………………………………………..ผ สูมคัร
ว นัท…………..………………………
ี

