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บันทึกความสุข...รายวัน
ขอเชิญชวนนองๆ ระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๖ รวมเขียนบันทึกรายวันในหัวขอ

เลือกบันทึก ที่ประทับใจที่สุด ๕ วัน
จากสมุดบันทึก ถายเอกสาร พรอมแนบใบสมัครโครงการ 

แลวสงมาตามที่อยูเดิม โดยวงเล็บมุมซอง “บันทึกความสุขรายวัน”

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
(ถือวันประทับตราไปรษณียเปนสำคัญ)

สงไดตั้งแต วันนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

*สมุดบันทึก มีจำกัดเพียง 1,000 เลม เทานั้นนะ!

ใหนองๆเขียนบันทึกในหัวขอ
กติกาการ

เขารวมประกวด

“ความสุข ของฉัน ใน ๑ วัน”

กติการอบคัดเลือกบริษัท นานมี จำกัด - สำนักพิมพทองเกษม
๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ๑๐๕๐๐

วงเล็บมุมซอง “โครงการฮอรสนักเขียนนอย ครั้งที่ 3”
สอบถามไดที่ โทร. ๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐ ติดตอกองบรรณาธิการ

สงผลงานเขารวมโครงการ “เพื¥อรับสมุดบันทึก”
   โดยเขียนแนะนำตนเอง ความยาวไมเกิน
1 หนากระดาษ A4 พรอมแนบซองไปรษณียเปลา
ขนาด A4 ติดแสตมป 9 บาท  จาหนาซองถึงตนเอง

สามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซต www.nanmee.com
สามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมไดที่ www.nanmee.com



 
 

 
 บริษัท นานมี จ ากัด - ส านักพิมพ์ทองเกษม เติบโตและขยายกิจการมาจากร้านหนังสือจีนนานมี  

“หน่ ามุ่ย” จากนั้นก้าวสู่การผลิตเครื่องเขียน เครื่องใช้ส านักงาน อุปกรณ์ศิลปะและส านักพิมพ์ทองเกษม  

จนเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งคนไทยและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนวงการการศึกษา

ของไทย ให้เด็ก เยาวชนไทย และบุคคลทั่วไป สนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักงานศิลปะ เพ่ือสร้างเสริม

ปัญญาและพัฒนาพลังแห่งความคิด พร้อมกับมีสุนทรียภาพอันเบิกบาน  

 ในโอกาสนี้ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยะทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ พระองค์ทรงมีคุณูปการทางด้านภาษาศาสตร์ของไทย และทรงเป็นแบบฉบับที่ดีในด้านการ

เขียน การอ่าน การแปล และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ บริษัท นานมี จ ากัด - ส านักพิมพ์ทอง

เกษม จึงได้จัดโครงการ Horse Young Writer Awards 2019 ในหัวข้อ “บันทึกความสุข…รายวัน” ครั้งที่ 

3 ขึ้น เพ่ือให้เยาวชนได้ร่วมกันถ่ายทอด และแบ่งปันความสุข ทั้งในมุมที่ได้เป็น “ผู้รับ” หรือส่งผ่านความสุข ที่

ได้เป็น “ผู้ให้” อันก่อให้เกิดเป็นพลังด้านบวก พร้อมที่จะเผื่อแผ่ไปยังคนรอบข้าง ผ่านการเขียนบันทึก เพ่ือ

กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักและเห็นความส าคัญของ “การคิด” “การเขียน” และ“การสร้างสรรค์” 

อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากเพจ “เรไรรายวัน” ของน้องต้นหลิว เด็กหญิงเรไร สุวีรา

นนท์ นักเขียนตัวน้อยที่มีความสามารถในการคิดและการเขียนถ่ายทอดข้อคิดดีๆ จากบันทึกประจ าวันได้อย่าง

น่าชื่นชม มีผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจจ านวนมากกว่า 200,000 คน ร่วมให้ความรู้และเทคนิคที่ส าคัญในการบ่ม

เพาะและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย ได้เป็นนักคิด นักเขียน ตั้งแต่วัยเยาว์  

โครงการ Horse Young Writer Awards 2019 หัวข้อ “บันทึกความสุข…รายวัน” ครั้งที่ 3 จึง

เกิดขึ้นจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เพ่ือผลักดันและสนับสนุนให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ฝึกฝนทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียน มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนพัฒนาตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต มี

ไหวพริบปฏิภาณ ตระหนัก รัก และเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

รอบตัวที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อันจะน าไปสู่การเป็นเยาวชนไทยที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ก้าวทันโลกทัน



เหตุการณ์ และส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่งและคนดีของสังคม มีความสุข และเป็นเลิศด้านการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ใช้ทักษะการคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ บ่มเพาะ ปลูกฝัง

นิสัยรักการเขียนตั้งแต่วัยเด็ก 

2. เพ่ือพัฒนาตนเองในการฝึกฝนทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียน 

3. เพ่ือบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค์ ให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการ

ประพฤติปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดความสุขและประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  

4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม 

5. เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทย รักการอ่านและการเขียนด้วยลายมือ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภาษา

และวัฒนธรรมไทย 

ผู้ส่งงานเขียนเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3  

กลุ่มท่ี 2 ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

กติกาการเข้าร่วมประกวด 

ขั้นตอนที่ 1  เขียนบันทึกเรื่อง “ความสุขของฉันใน 1 วัน” เพื่อขอรับสมุดบันทึก 

1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด เขียนบันทึกในหัวข้อ “ความสุขของฉันใน 1 วัน” พร้อมแนะน าตนเอง 

ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยลายมือบรรจง พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ชั้นเรียน อายุ 

โรงเรียน และวันเดือนปีเกิดไว้ด้านล่าง  

2. ส่งผลงาน พร้อมแนบซองไปรษณียเ์ปล่า ขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล  ที่

อยู่ รหัสไปรษณีย์ ให้ชัดเจน พร้อมติดดวงตราไปรษณียากร  9 บาท (เก้าบาท) เพ่ือทางบริษัทจะ

จัดส่งสมุดบันทึก ส าหรับใช้ในการเข้าร่วมประกวดกลับไป 

3. ส่งผลงาน พร้อมซองเปล่า (ตามข้อ 2) มาที่ บริษัท นานมี จ ากัด (ส านักพิมพ์ทองเกษม) 146 ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 วงเล็บมุมซอง“โครงการฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้ง

ที่ 3”  

4. ผู้สนใจร่วมการประกวดจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ เพ่ือขอรับสมุดบันทึก และใบ

สมัครไดต้ั้งแตว่ันที่ 9 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 (สมุดบันทึก มีจ ากัดเพียง 1,000 เล่ม เท่านั้น) 

 



ขั้นตอนที่ 2 เขียนบันทึก และคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  

1. เมื่อผู้เข้าร่วมประกวดได้รับสมุดบันทึกให้เขียนบันทึกตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 ในหัวข้อ 

“บันทึกความสุข ... รายวัน”  

2. เลือกบันทึกประจ าวันที่ผู้เข้าร่วมประกวดมีความประทับใจที่สุด 5 วัน ถ่ายเอกสารจากหน้ากระดาษ

สมุดบันทึกให้ชัดเจน พร้อมแนบใบสมัครโครงการ (ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง 

www.nanmee.com) ส่งไปรษณีย์มาที่บริษัท นานมี จ ากัด-ส านักพิมพ์ทองเกษม เลขที่ 146 ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 วงเล็บมุมซอง “บันทึกความสุข … รายวัน” 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

3. ผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม

เชิงปฏิบัติการ ร่วมกับน้องต้นหลิว เรไร สุวีรานนท์ ผู้เขียนบันทึกเรไรรายวัน และเข้าแข่งขันการเขียน

รอบชิงชนะเลิศ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน รวม 30 คน ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทางเว็บไซต์ 

www.nanmee.com ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

5. ผู้ที่ได้รับคดัเลือกให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันการเขียน

รอบชิงชนะเลิศ ร่วมกับผู้ปกครอง 1 ท่าน เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเขียนและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกัน ส่วนวัน เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

การพิจารณาตัดสินผลงาน พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. เนื้อหาพิจารณาจากการแสดงออกถึงการถ่ายทอดเรื่องราว และการล าดับความคิดของผู้เข้าร่วม

ประกวด ทีเ่ขียนลงในสมุดบันทึก สอดคล้องกับ หัวข้อ “บันทึกความสุข … รายวัน”  

2. ต้องเขียนบันทึกด้วยลายมือของตนเอง อ่านง่ายเป็นระเบียบ ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถ

วาดภาพประกอบและระบายสีได้ 

3. รูปแบบการเขียนจะต้องเป็นการเขียนในลักษณะบันทึกประจ าวัน โดยระบุ วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช 

ที่เขียนไว้ที่หัวกระดาษด้านบนสุด 

หมายเหตุ     คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพ่ิมหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตาม ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของ

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้ 

 

 

http://www.nanmee.com/


คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน 

1. คุณชนิดา  สุวีรานนท์   

     ผู้ด าเนินการและเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เรไรรายวัน” 

2.   คุณปรีญาณี กองบุญมา   

     รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทนานมจี ากัดและบรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ทองเกษม 

3.  พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร  

    กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

    เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน” 

 

กรรมสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทนานมี - ส านักพิมพ์ทองเกษม และจะ
ไม่คืนผลงานให้กับผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ 
เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภทและให้ถือเป็นสิทธิ์ของ
บริษัทฯ ในการท าซ้ า ดัดแปลงผลงาน เพ่ือเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าประกวดดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

(1) ระยะเวลาส่งผลงาน “ความสุขของฉันใน 1 วัน” จ านวน 1  หน้ากระดาษ A4 เพ่ือขอรับสมุดบันทึก      

      พร้อมแนบซองเปล่า ติดตราไปรษณียากร 9 บาท จ่าหน้าซองถึงตนเอง 

      ด าเนินการตั้งแตว่ันที่ 9 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562   

      ส่งผลงานมาที่ บริษัท นานมี จ ากัด ส านักพิมพ์ทองเกษม 146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก       

      กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-648-8000 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmee.com  
(2) ระยะเวลาส่งผลงาน “บันทึกความสุข ... รายวัน” ที่ผู้เข้าร่วมประกวดได้เขียนลงในสมุดบันทึก ระหว่าง   

      วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562  แล้วเลือกถา่ยเอกสาร 5 วันที่ประทับใจมากที่สุด  

      ส่งมาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

      ส่งผลงานมาที่ บริษัท นานมี จ ากัด ส านักพิมพ์ทองเกษม 146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก       

      กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-648-8000 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmee.com  
(3) คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ*   

       วันที่ 23 ธันวาคม 2562 

(4) ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ*  
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       วันที่ 27 ธันวาคม 2562  ดูรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ www.nanmee.com  
(5)  การประกวดสดและเข้าร่วมท ากิจกรรมปฏิบัติการ*  

        เดือนมกราคม 2563 

(6) การประกาศผลผู้ได้รับรางวัล*  

       เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.nanmee.com  
 

รางวัลเกียรติคุณ 

      •  ผู้เข้าประกวดและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ  

      •  ผู้ชนะการประกวดของแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลเกียรติคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1 - 3  

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล  

 ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม 

 ทุนการศึกษา 3,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า 

2,000 บาท 

รางวัลดีเด่น 3 รางวัล 

 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น 

 ทุนการศึกษา 2,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า 

1,500 บาท 

รางวัลพิเศษ 5 รางวัล 

 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ 

 ทุนการศึกษา 1,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า 

1,000 บาท 

รางวัลชมเชย 5 รางวัล 

 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือส านักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า 1,000 บาท 

รางวัลสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ 

 ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ 
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 ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือส านักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า 500 บาท 

กลุ่มที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 4 - 6 

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล  

 ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม 

 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า 

2,000 บาท 

รางวัลดีเด่น 3 รางวัล 

 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น 

 ทุนการศึกษา 3,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า 

1,500 บาท 

รางวัลพิเศษ 5 รางวัล 

 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ 

 ทุนการศึกษา 2,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า 

1,000 บาท 

รางวัลชมเชย 5 รางวัล 

 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า 1,000 บาท 

รางวัลสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ 

 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือส านักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า 500 บาท 

 

หมายเหตุ     ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล เพ่ือน าส่งให้กรมสรรพากรตาม 

ประมวลกฎหมายรัษฎากร 


