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ความเป็นมาของโครงการ 
ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของคุณทองเกษม สุพุทธิพงศ์ (ตั้งเซ็กกิม) ผู้ก่อตั้งบริษัท นานมี จ ากัด ในการส่งเสริม

การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย จึงเริ่มต้นกิจการร้านหนังสือจีนนานมี (หน่ ามุ่ย) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2492 จนเป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต่อมาได้ขยายธุรกิจจนก้าวมาเป็นผู้ผลิต จ าหน่ายและส่งออกเครื่องเขียน เครื่องใช้ส านักงาน และ

อุปกรณ์ศิลปะครบวงจร  ภายใต้เครื่องหมายการค้า , , ,   ,  
 จากประสบการณ์ในธุรกิจหนังสือจีนมากว่า 70 ปี ประกอบกับวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารกลุ่มบริษัทนานมี 
จึงเป็นที่มาของการตั้งส านักพิมพ์ทองเกษม และโรงเรียนสอนภาษานานมี (NAN MEE Language Academy) ในปี พ.ศ. 
2551 โดยมุ่งหวังในการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและภาษาจีน โดยมีโรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้
ภาษาจีน รวมทั้งมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้งชาวไทยและชาวจีน การเรียนการสอนของโรงเรียนสอน
ภาษาจีนนานมเีป็นไปตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนีเ้พื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็น
หลักที่มคีวามหลากหลาย ทั้งในด้านวัย พื้นฐานความรู้และจุดมุ่งหมายในการเรียน  
 ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนการสอนภาษาจีนแบบบูรณาการ ซึ่งเน้นทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และความกล้าแสดงออกในการสื่อสาร บริษัท นานมี จ ากัด ได้ จึงได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี คร้ัง
ที ่9 ประจ าปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนและการฝึกทักษะการสื่อสารอย่างรอบด้าน 
อันเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางภาษาจีนที่มคีวามไพเราะงดงามและมีความหมายลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติด้านบวกต่อ
การเรียนรู้ภาษาจีนให้กับเด็กและเยาวชนไทย รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ที่สนใจภาษาจีน ให้หันมาให้
ความส าคัญและใส่ใจในการเรียนรู้ภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาที่ 3 เพื่อประโยชน์ท้ังต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ   

และเนื่องด้วยในป ีพ.ศ. 2562 นี ้เป็นปีท่ีกลุ่มบริษัท นานมี ครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้ง และยังเป็นปีแห่งการเฉลิม
ฉลองครอบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนทางบริษัทจึงขอเชิญชวนเยาวชนไทยอายุระหว่าง 7-22 ปี  เข้า
ร่วมแสดงความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาจีนในหัวข้อ“สมบูรณ์พูนสุข” ผ่านการเล่านิทาน การท่องกลอนและร้องเพลง
จีน ในหัวข้อดังกล่าว  

“สมบูรณ์พูนสุข” เป็นค าที่มีความหมายดี สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตตรงกับภาษาจีนคือค าว่า福 (ฝู) ที่
แปลว่าโชควาสนาและความสมบูรณ์พูนสุข ทั้งครอบครัวดี สุขภาพดี ลูกหลานดี บริวารดี สอดคล้องกับงานครบรอบ 70 ปี ของ
กลุ่มบริษัท นานมี และการเฉลิมฉลองครอบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จากก้าวแรกของการเริ่ม
ก่อตั้งจวบจนปัจจุบันผ่านมายาวนานกว่า 70 ปี ทั้งสองต่างมีความมั่นคง มั่งคั่ง พร้อมพรั่ง สมบูรณ์ในทุกๆด้าน ซึ่งในปีนี้ทาง
คณะผู้จัดการประกวดมีหลักเกณฑ์การประกวดและกติกาที่เข้มข้นขึ้น ด้วยมุ่งหวังพัฒนาเยาวชนให้ใช้ทักษะความสามารถทาง
ภาษาจีนและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าความรู้ความสามารถทางภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในหลายแขนง 
ทั้งด้านความบันเทิง เสริมความรู้ใหม่และน าข้อคิดจากปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิต 

นับเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผูเ้ข้าประกวดและสิง่ส าคัญคือการก่อใหเ้กิดการเรยีนรูแ้ละสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน อีกท้ังยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เรียนต่างสถาบันด้วย  
 บริษัท นานมี จ ากัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประกวดทักษะภาษาจีนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและ
ขยายความสนใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปในการเรียนรู้ภาษาจีน ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมจีน เพื่อประโยชน์ในการ
สื่อสารและสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศท้ังสองต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนท ากิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  อันจะน าไปสู่การพัฒนาความคิด 

ความรู้สึกของตนเอง และพัฒนาความรู้ความช านาญด้านภาษาจีน 
2. เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุขและรู้จักบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และพัฒนาประเทศต่อไป 
3. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมช่ืนชมในความสามารถทางด้านภาษาจีนของเยาวชนไทย ตลอดจนขยายความ

สนใจในการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนออกไปอย่างแพร่หลาย 

 



รายละเอียดการประกวด  
1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
2. ผู้เข้าประกวดต้องมีความรู้ภาษาจนีกลางหรือมีประสบการณก์ารเรียนภาษาจีนกลางทีส่ามารถสื่อสารเป็นภาษาจนีกลาง

ได้ 
3. ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆ ละไม่เกิน  5 คน แต่ละช่วงช้ันส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม 
 การประกวดแบ่งช่วงช้ันของผู้เข้าประกวด ดังนี ้
 กลุ่มที่ 1  ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) 
 กลุ่มที่ 2  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
 กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
 กลุ่มที่ 4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี) 
4. ใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที และเลือกแข่งขันทักษะภาษาจีนได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ดังนี้ 
 1. เล่านิทานจีน หัวข้อ “สมบูรณ์พูนสุข” 
 2. ท่องกลอนจีน หัวข้อ “สมบูรณ์พูนสุข”  

3. ร้องเพลงจีน หัวข้อ “สมบูรณ์พูนสุข”  
5.  ส าหรับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย  สิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้   

1. เตรียมการแสดงอีก 1 ชุด  เพื่อมาแข่งขันอีกครั้งในวันชิงชนะเลิศ    
(*** สรุปอีกครั้งว่าจะใช้ ชุดเดิม หรือ เตรียม การแสดง ชุดใหม่) 

2. พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ โดยบันทึกลงแผ่น CD  
3. เตรียมรายละเอียดเนื้อหาที่จะมาแสดงรอบตัดสิน ส าเนา 4  ชุด  เพื่อให้กับทางคณะ กรรมการได้พิจารณา  

    ****   โดยส่งรายละเอียดทัง้หมดให้กับทางคณะกรรมการผู้จัดโครงการ ก่อนวันตัดสิน  1 อาทิตย์  

รายละเอียดการสมัคร 
หลักฐานการสมัคร    
 1. ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
    (โปรดเขียนข้อความ “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมลงรับรองลายมือช่ือผู้สมัคร) 
 2. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง  www.nanmee.com) 

3. แนบส าเนารายละเอียดการแสดงที่ท่านเลือกแสดง เช่น หัวข้อ, ช่ือเรื่อง, ช่ือเพลง, เนื้อเรื่อง, เนื้อเพลง หรือบท
กลอน มา 4 ชุด 

4. แนบตัวอย่างไฟล์วิดีโอบันทึกการแสดงที่ท่านเลือก เช่น ท่องกลอนจีน ร้องเพลงจีน หรือเล่านิทานจีน ในรูปแบบ
แผ่นซีดีมาพร้อมใบสมัครแล้วส่งมาที่ บริษัท นานมี จ ากัด ช้ัน 4 เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบาง
รัก กรุงเทพฯ 10500 (วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานม”ี)  

      ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ)  

 

การพิจารณาตัดสิน  
 การพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาจีน จะพิจารณาตัดสิน 
 ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ *** เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) แต่ละประเภทใช้เกณฑ์เดียวกัน*** 
 1.  การออกเสียงถูกต้องและชัดเจน    30  คะแนน 
 2.  ท่วงท านองถูกต้องตามจังหวะ    20  คะแนน 
 3.  ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ    15  คะแนน 
 4.  ความเหมาะสมของเนื้อหา    10  คะแนน 
 5.  อารมณ์และความรู้สึกร่วมกับเนื้อหาท่ีเข้าประกวด  10  คะแนน 
 6.  บุคลิกภาพ      10  คะแนน 
 7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง     5  คะแนน  

 

http://www.nanmee.com/


คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน 
1. ดร.เส้า  ลี่หมิ่น อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส าเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท วิชาภาษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูเป่ยจิง  (Beijing Normal 
University) ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

2.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาจีน  
3.  อ.หยางจี หยวน  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดง ท่านส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทียนจิน(Tianjin 

Institute of  Education) ภาควิชาดนตรี  ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์สอนที่ มหาวิทยาลัยการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ นอกจากนี้ เป็นอาจารย์สอนร้องเพลง ให้กับ สมาคมนักร้องประสานเสียง  หลายแห่ง อาทิ เช่น  
Guangxi  Association, Taiwan Hall Chorus, Markov Chorus เป็นต้น 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร  บัดนี้ – วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 
    (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ใช้วันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารอบคัดเลือก วันพฤหัสบดทีี่ 15 สิงหาคม  2562 
    ประกาศรายช่ือผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละช่วงช้ัน ทางเว็บไซต์ 
    www.nanmee.com หรือ www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com  
วันแข่งขันรอบตัดสิน ประกาศให้ทราบผ่านทาง www.nanmee.com   
    ผู้เข้ารอบคัดเลือก10 ทีม ของแต่ละช่วงช้ัน แสดงสดบนเวที 
    ประกาศผลการตัดสิน 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน  อาคารบริษัท นานมี จ ากัด (ช้ัน 3) 
     146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอนภาษานานมี) 
    อีเมล์ nmla@nanmee.com 
 
รางวัลเกียรติคุณ 

ผู้ชนะการประกวดของแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลเกียรติคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) 

  รางวัลยอดเย่ียม 1 รางวัล  
- ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี - ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม 
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท 

  รางวัลดีเด่น 1 รางวัล 
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น 
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท 

  รางวัลพิเศษ 1 รางวัล 
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ 
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท 

กลุ่มที่  2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
  รางวัลยอดเย่ียม 1 รางวัล  

- ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม 
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท 

   

http://www.nanmee.com/
http://www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com/
http://www.nanmee.com/
mailto:nmla@nanmee.com


รางวัลดีเด่น 1 รางวัล  
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น 
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท 

  รางวัลพิเศษ 1 รางวัล 
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ 
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท 

กลุ่มที่  3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
  รางวัลยอดเย่ียม 1 รางวัล  

- ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี - ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม 

- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท 
  รางวลัดีเด่น 1 รางวัล 

- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น 
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 7,000 บาท 

  รางวัลพิเศษ 1 รางวัล 
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ 
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท 

 
กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
  รางวัลยอดเย่ียม 1 รางวัล  

- ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี - ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม 

- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท 
  รางวัลดีเด่น 1 รางวัล 

- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น 
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท 

  รางวัลพิเศษ 1 รางวัล  
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ 
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท 

 
หมายเหตุ  
 - ผู้เข้าประกวดมีสิทธ์ิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่า
รางวัล เพื่อน าส่งให้กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 
 - บัตรทุนการศึกษานี้สามารถใช้แทนเงินสดได้ที่ บริษัท นานมี จ ากัด 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต 
บางรัก กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี ้
 1.  ใช้แทนเงินสดในการสมัครเรียนคอร์สเรียนภาษาจีน ท่ีโรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี 
 2.  ใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและหนังสือท่ีร้านหนังสือจีนนานมี  
 3.  ใช้แทนเงินสดในการซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้ส านักงานหรืออุปกรณ์ศิลปะของกลุ่มบริษัท นานมี จ ากัด 
 4. บัตรทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ  แลกเปลี่ยน ทอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ 
 5. บัตรหมดเขต เมื่อครบ 1 ปี นับจากวันท่ีได้รับรางวัล 
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนภาษานานมี โทร 02-648-8000 ต่อ 5400 

 
 
 
 



 
ใบสมัคร 

 
โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานม ี

  南美汉语语言技能大赛  
NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST คร้ังท่ี 9 ประจ าปี 2562 

 
โปรดกรอกข้อความให้ละเอียดและชัดเจน 
ช่ือ-สกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).............................................................................................................................. 
วันเดือนปีเกิด ............................................. อาย.ุ.......................................ปี    สัญชาติ ............................................ 
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี ...................หมู่ที.่..............ตรอก/ ซอย ..............................................ถนน............................. 
ต าบล/แขวง ...................................................................อ าเภอ/เขต............................................................................ 
จังหวัด ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ................................................E-mail: ..................................................................... 
(............) กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)       (............) กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
(............) กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)   (............) กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีวศึกษา  
และอุดมศึกษา 
เลือกประเภทการประกวดทักษะภาษาจีน (เลือกได้เพียง 1 ประเภท) 

(............) ร้องเพลงจีน   ( 唱歌)      ช่ือเพลง......................................................................... 

(............) ท่องกลอนจีน   (朗诵诗歌)                      ช่ือบทกลอน.................................................................. 

(............) เล่านิทานจีนพร้อมพากย์เสียงพูด   (讲故事)   ช่ือนิทาน....................................................................... 
ผู้สมัครมีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนกลาง เป็นระยะเวลา ......... ปี  จากสถาบัน ............................................................ 
ผู้สมัคร สามรถใช้ภาษาจีนกลาง ถาม-ตอบ ประโยคบทสนทนา ในระดับไหน  (ดีมาก)........  (ดี)........ (พอใช้) ...........   
โรงเรียน / สถานศึกษาปัจจุบัน ..........................................................................................ระดับชั้น ............................ 
ที่ตั้ง เลขท่ี..........................หมู่ที.่.........ตรอก / ซอย.......................................................ถนน........................................ 
ต าบล/แขวง ........................................................................ อ าเภอ/เขต ...................................................................... 
จังหวัด ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ................................................E-mail: ...................................................................... 
อาจารย์ผู้ดูแล ช่ือ-สกุล .........................................................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ..................................... 
(โปรดลงช่ือ-นามสกุลด้วยตัวบรรจง) 
ลงช่ือ .............................................................................. ผู้สมัครเข้าประกวด            วันท่ีสมัคร ____ / ____ / ____ 
ลงช่ือ .................................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ(บริษัทนานมี)   วันท่ีรับสมัคร  ____ / ____ / ____ 
***โปรดส่งใบสมัครพร้อมกับส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน (เขียนข้อความ “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมลงนาม
รับรองด้วย) ส าเนารายละเอียดของเนื้อหาที่ประกวด 4 ชุด และซีดีไฟล์วิดีโอ มาทางไปรษณีย์ที่ บริษัท นานมี จ ากัด ชั้น 4 
เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โปรดวงเล็บมุมซองว่า (โครงการประกวดทักษะภาษาจีน
นานมี) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอนภาษานานมี) 

 
 
 



ใบสรุปรายการที่ส่งเข้าประกวด 
 
ของโรงเรียน .................................................................................. 
 
ส่งผู้สมัครเข้าประกวดทั้งหมด .......................ทีม รายละเอียดดังนี้คือ 
 
กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) 
ทีมท่ี  1.  จ านวนสมาชิกในทีม   ______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง............ ท่องกลอน........... เล่านิทาน……… 

ช่ือเพลง/กลอน/นิทาน   ____________________________________________________________ 
ทีมท่ี  2.   จ านวนสมาชิกในทีม  ______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง…....... ท่องกลอน........... เล่านิทาน…….. 

ช่ือเพลง/กลอน/นิทาน   ____________________________________________________________ 
ทีมท่ี  3. จ านวนสมาชิกในทีม   ______  คน  ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง…....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน……… 

ช่ือเพลง/กลอน/นิทาน   ____________________________________________________________ 
 
กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)  
ทีมท่ี  1.  จ านวนสมาชิกในทีม    ______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เลา่นิทาน…… 

ช่ือเพลง/กลอน/นิทาน   _____________________________________________________________ 
ทีมท่ี  2.   จ านวนสมาชิกในทีม    ______  คน ทักษะทีเ่ลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เลา่นิทาน…… 

ช่ือเพลง/กลอน/นิทาน   _____________________________________________________________ 
ทีมท่ี  3. จ านวนสมาชิกในทีม      ______  คน  ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน…… 

ช่ือเพลง/กลอน/นิทาน   ______________________________________________________________ 
 
กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
ทีมท่ี  1.  จ านวนสมาชิกในทีม   _______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง……...... ท่องกลอน.......... เล่านิทาน……… 

ช่ือเพลง/กลอน/นิทาน   ______________________________________________________________ 
ทีมท่ี  2.   จ านวนสมาชิกในทีม   ______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง…........ ท่องกลอน.......... เล่านิทาน….…….. 

ช่ือเพลง/กลอน/นิทาน _______________________________________________________________ 
ทีมท่ี  3. จ านวนสมาชิกในทีม  ______  คน  ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง.......... ท่องกลอน…….... เล่านิทาน…..………. 

ช่ือเพลง/กลอน/นิทาน   ______________________________________________________________ 
 
กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
ทีมท่ี  1.  จ านวนสมาชิกในทีม  _______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง............ ท่องกลอน............ เล่านิทาน……… 

ช่ือเพลง/กลอน/นิทาน________________________________________________________________ 
ทีมท่ี  2.   จ านวนสมาชิกในทีม _______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง........... ท่องกลอน............. เล่านิทาน…..… 

ช่ือเพลง/กลอน/นิทาน   ______________________________________________________________ 
ทีมท่ี  3. จ านวนสมาชิกในทีม    _______ คน  ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง............ ท่องกลอน............. เลา่นิทาน.…… 

ช่ือเพลง/กลอน/นิทาน   ______________________________________________________________ 
 

 


