


 

  

 

 

 

บริษัท นานมี จ ากัด - ส านักพิมพ์ทองเกษม เติบโตและขยายกิจการมาจากร้านหนังสือจีนนานมี 

“หน่ ามุ่ย” จากนั้นก้าวสู่การผลิตเครื่องเขียน เครื่องใช้ส านักงาน อุปกรณ์ศิลปะและส านักพิมพ์ทองเกษม จน

เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งคนไทยและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและสนับสนุนวงการการศึกษาของ

ไทย ให้เด็ก เยาวชนไทย และบุคคลทั่วไป สนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักงานศิลปะ เพ่ือสร้างเสริม

ปัญญาและพัฒนาพลังแห่งความคิด พร้อมกับมีสุนทรียภาพอันเบิกบาน  

 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยะทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พระองค์

ทรงมีคุณูปการทางด้านภาษาศาสตร์ของไทย และทรงเป็นแบบฉบับที่ดีในด้านการเขียน การอ่าน การแปล 

และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  เหตุนี้ บริษัท นานมี จ ากัด - ส านักพิมพ์ทองเกษม จึงได้จัดโครงการ 

“ฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 Horse Young Writer Awards 2020”  เขียนเล่าเรื่องในหัวข้อ “รู้รักษ์…รู้

สะสม” เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนไทยอายุระหว่าง 7-15 ปี เล็งเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว อันได้แก่ 

การช่วยกันรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างประหยัด ซึ่งเริ่มได้จาก

ตนเอง ครอบครัว จนน าไปสู่ระดับชุมชน สังคมและประเทศชาติ  การใช้อย่างรู้คุณค่าจึงน ามาสู่การ“รู้รักษ์” 

เพ่ือต่อยอดสู่การ“รู้สะสม” สิ่งละอันพันละน้อย เมื่อเด็กและเยาวชนรู้คุณค่าในสิ่งที่ท าและอาจเพ่ิมมูลค่าใน

อนาคต ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อาทิ การสะสมเหรียญหรือธนบัตร, การสะสมดวงตรา

ไปรษณียากร, การสะสมโปสการ์ด, การสะสมของเล่น รวมถึงการสั่งสมความดีจนเป็นนิสัย จะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม อาทิ การแยกขยะ , ทิ้งขยะให้เป็นที่ การปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งานเพ่ือลด

ค่าใช้จ่าย ได้เงินเก็บออมอีกด้วย   

 ด้วยตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการ “รู้รักษ์…รู้สะสม” โครงการฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 

จึงไดร้่วมมือกับพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ หรือ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิวัฒนา

เงินตราของประเทศไทยผ่านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม และเป็นแหล่งความรู้เฉพาะด้านส าหรับนัก

สะสมเหรียญ เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ที่ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิด



ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการเป็นสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้เข้าถึงยังเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ  รวมทั้งยังเปิดพ้ืนที่ภายในส่วนพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเพ่ือประกอบกิจกรรมตลอดทั้ง

โครงการ  ด้วยเล็งเห็นว่าเยาวชนยุคไทย ควรฝึกฝนทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียนอย่างสร้างสรรค์

เพ่ือน าเสนอมุมมองและโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้เป็นคนช่างสังเกต มีไหวพริบปฏิภาณ ตระหนัก รัก เข้าใจตนเองและ

ผู้อ่ืน รวมถึงเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อันจะน าไปสู่การเป็น

เยาวชนไทยที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ก้าวทันโลกทันเหตุการณ์ และส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่งและคนดี

ของสังคม มีความสุข และเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

วัตถุประสงคโ์ครงการ 

1. เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ใช้ทักษะการคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือปลูกฝังนิสัย

รักการเขียนตั้งแต่วัยเยาว์ 

2. เพ่ือพัฒนาตนเองในการฝึกฝนทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียนเพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทย

ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม 

3. เพ่ือบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค์ ให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการ

ประพฤติปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดความสุขและประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  

4. เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทย รักการอ่านและการเขียนด้วยลายมือ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภาษา

และวัฒนธรรมไทย 

5. เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทย ให้หันมาสนใจประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและวิวัฒนาการเงินตรา

อันล้ าค่าของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

ผู้ส่งงานเขียนเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  

กลุ่มท่ี 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

กลุ่มท่ี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 

กติการเข้าร่วมประกวดโครงการฮอร์สนักเขียนน้อย 

ขั้นตอนที่ 1 การส่งผลงานเข้าประกวด 

1. ผู้สมัครต้องเขียนเล่าเรื่องตามหัวข้อที่ก าหนดเป็นภาษาไทยความยาวตั้งแต่ 30 บรรทัดขึ้นไปลง

บนกระดาษ A4 ไม่จ ากัดจ านวนหน้า (สามารถวาดภาพประกอบและระบายสีให้สวยงามได้) 



2. ส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัครมาที่ บริษัท นานมี จ ากัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี

ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 วงเล็บ(โครงการฮอร์สนักเขียนน้อยครั้งที่ 4) ใบสมัคร

สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็ปไซต์ www.nanmee.com  

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดหรือไม่ เคยตีพิมพ์เผยแพร่ใน

สื่อใดมาก่อนและต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ 

ทั้งนี้หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ประกวดได้ท ากระท าการลอกเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

จากผลงานผู้อ่ืน ผู้ประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีและขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันใดๆกับทาง

บริษัทอีก 

4. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 30 

พฤศจิกายน พ.ศ.2563  (โดยถือวันที่จากตราไปรษณียากรเป็นส าคัญ)  

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินได้ 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  

1. ผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม

เชิงปฏิบัติการ และเข้าแข่งขันการเขียนรอบชิงชนะเลิศ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน รวม 45 คน ชิงรางวัล

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี 

2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทางเว็บไซต์ 

www.nanmee.com ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 

3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันการเขียน

รอบชิงชนะเลิศ ร่วมกับผู้ปกครอง 1 ท่าน เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเขียนและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกัน ส าหรับวัน เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

การพิจารณาตัดสินผลงาน พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. เนื้อหาพิจารณาจากการแสดงออกถึงการถ่ายทอดเรื่องราวและการล าดับความคิดของผู้เข้าประกวด 

โดยเขียนลงบนกระดาษ A4 (มีเส้นบรรทัดหรือไม่มีก็ได้) ความยาวตั้งแต่ 30 บรรทัดขึ้นไปและต้อง

เขียนให้สอดคล้องกับหัวข้อ “รู้รักษ…์รู้สะสม”  

2. ต้องเขียนด้วยลายมือของตนเอง อ่านง่ายเป็นระเบียบ ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดย

สามารถวาดภาพประกอบพร้อมระบายสีได ้

3. รูปแบบการเขียนจะต้องเป็นการเขียนแบบเล่าเรื่อง โดยระบชุื่อหัวข้อ วัน/เดือน/ปีที่เขียนให้ชัดเจน   



 หมายเหตุ     คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพ่ิมหรืองดรางวัลใดๆ ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของผลงาน

ที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้ 

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน 

1. คุณชลทิตย์ ไชยจันทร์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานภัณฑารักษ์) 

2. ครูณา อังคณา มาศรังสรรค์  มูลนิธิปัญญ์รัก โรงเรียนพ่อแม่ลูก** 

3.คุณปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทนานมีและบรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์ทอง

เกษม 

กรรมสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

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

(1) ระยะเวลาส่งผลงานเขียนเล่าเรื่องหัวข้อ “รู้รักษ์…รู้สะสม” ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2563  ส่งผลงานมาที่บริษัท นานมี จ ากัด 146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 

โดยวงเล็บมุมซองโครงการฮอร์สนักเขียนน้อยครั้งที่ 4  สอบถามรายละเอียดโทร. 02-648-8000 ต่อกอง

บรรณาธิการส านักพิมพ์ทองเกษม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmee.com   
(2) คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ*   

       วันที่ 16 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

(3) ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ*  

       วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563  ดูรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ www.nanmee.com  
(4)  การประกวดสดและเข้าร่วมท ากิจกรรมปฏิบัติการ*  

        เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

(5) การประกาศผลผู้ได้รับรางวัล*  

       เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.nanmee.com  
 

 

https://www.facebook.com/Thongkasem/%20ใน
https://www.facebook.com/Thongkasem/%20ใน
https://www.facebook.com/Thongkasem/%20ใน


รางวัลเกียรติคุณ 

 ผู้เข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรคุณทุกคนในการประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

 โรงเรียนที่ผู้เข้าประกวดเข้ารอบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับประกาศนียบัตรทุกโรงเรียน 

 ผู้ชนะการประกวดของแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลเกียรติคุณและของรางวัล ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้  

กลุ่มที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1 - 3  

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล  

 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม 

 ทุนการศึกษา 3,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนตราม้า และหนังสือจากส านักพิมพ์ทอง

เกษม มูลค่า 2,000 บาท 

รางวัลดีเด่น 3 รางวัล 

 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น 

 ทุนการศึกษา 2,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือจากส านักพิมพ์ทอง

เกษม มูลค่า 1,500 บาท 

รางวัลพิเศษ 5 รางวัล 

 ทุนการศึกษา 1,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือจากส านักพิมพ์ทอง

เกษม มูลค่า 1,000 บาท 

รางวัลชมเชย 6 รางวัล 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือส านักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า 1,000 บาท 

รางวัลสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือส านักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า 500 บาท 

 

กลุ่มที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 4 - 6 

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล  

 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 



 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม 

 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือจากส านักพิมพ์ทอง

เกษม มูลค่า 2,000 บาท 

รางวัลดีเด่น 3 รางวัล 

 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น 

 ทุนการศึกษา 3,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือจากส านักพิมพ์ทอง

เกษม มูลค่า 1,500 บาท 

รางวัลพิเศษ 5 รางวัล 

 ทุนการศึกษา 2,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือจากส านักพิมพ์ทอง

เกษม มูลค่า 1,000 บาท 

รางวัลชมเชย 6 รางวัล 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือจากส านักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า 1,000 บาท 

รางวัลสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือส านักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า 500 บาท 

 

กลุ่มที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 1-3  

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล  

 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม 

 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือจากส านักพิมพ์ทอง

เกษม มูลค่า 2,000 บาท 

รางวัลดีเด่น 3 รางวัล 

 ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น 

 ทุนการศึกษา 4,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือจากส านักพิมพ์ทอง

เกษม มูลค่า 1,500 บาท 

รางวัลพิเศษ 5 รางวัล 

 ทุนการศึกษา 3,000 บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือจากส านักพิมพ์ทอง

เกษม มูลค่า 1,000 บาท 



รางวัลชมเชย 6 รางวัล 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือจากส านักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า 1,000 บาท 

 

รางวัลสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือส านักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า 500 บาท 

 

หมายเหตุ    

 - ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล เพ่ือน าส่งให้กรมสรรพากรตาม ประมวล

กฎหมายรัษฎากร 

- วันตัดสินและวันเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้

ทราบภายหลัง 



ลุกสมาน-ชื่อ ………....……………………………………………………………………ชื่อเลน……………………..………………….

ดิกเีป-นอืดเ-นัว ……………………………………………………………………………………………..อายุ…………….......……..ป

นชาชะรปรตับขที่ลเ ……………………………………………………………………………………..…………………….......……….

ูยที่อ ……………………………..…...…………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………..…...……………………………………………โทรศัพท…………………………………………….…

(….......…) มทีุ่ลก ๑

  (….......…) มทีุ่ลก  ๒

โรงเรียน…………………………………………………………………..………………………………………………….……………….

 

บชั้นัดะร ……………………………………………….....……………………………..………………………………………………….……..

ที่อยู………………………………………………………………………………….......………………………...…………………………….

………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………..

 

โทรศัพท………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ลแูดูผยราจาอ ……………………………………………………...……………. ทพัศรทโ ……………………………………………….

E-mail………………………………………………………………………..facebook ………………………………….......………….

งอรคกปูผ …………………….......………………………………...……………. ทพัศรทโ ……………………………………………….

                                                     ดครั้งนี้วกะรปรากนใบยีบเะรบัรมอยะลแบารทบัราจเพาข    

         ลงชื่อ.........................................................................ผูสมัคร

                 วันที่..............................................................                                           
                                                                     

รคัมสบใ  โครงการประกวดเขียนเลาเร�อง

ชิงถวยพระราชทาน ครั้งที่ ๔ ป ๒๕๖๓ 

(….......…) มทีุ่ลก  ๓ มัธยมศึกษาตอนตนปที่ ๑ - ๓

ประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖

ประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 

โปรดกรอกขอมูลใหชัดเจน เปนภาษาไทย ๑ ใบ ตอ ๑ คน พรอมแนบผลงาน แลวสงมาที่ บริษัท นานมี จำกัด 

๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ วงเล็บมุมซอง “เขียนเลาเรื่อง รูรักษ รูสะสม”


