
จะเลือกเลานิทาน ทองกลอน หรือรองเพลงจีน 1 อยาง
จะมาแบบ “กลุม” (ไมเกิน 5 คน) หรือแบบ “เดี่ยว” ก็ได

สงคลิปการแสดงพรอมใบสมัครมาที่... บริษัท นานมี จำกัด 
เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประกาศรายชื่อผูผานรอบคัดเลือก 15 สิงหาคม 2559

เปดรับสมัคร วันนี้-30 กรกฎาคม 2559  ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.nanmee.com

เตรียมตัวใหพรอมแลวมาโชวทักษะภาษาจีน

เกงภาษาจีนอยาเก็บไว เอามาโชวใหพี่ๆนองๆไดชื่นชม



รางวัล...สำหรับคนเกง
ระดับประถมศึกษาตอนตน
รางวัลยอดเยี่ยม : ถวยรางวัลพระราชทาน ประกาศนียบัตร 

                       และบัตรทุนการศึกษามูลคา 5,000 บาท

รางวัลดีเดน :      ประกาศนียบัตรและบัตรทุนการศึกษามูลคา 4,000 บาท

รางวัลพิเศษ :      ประกาศนียบัตรและบัตรทุนการศึกษามูลคา 3,000 บาท

ระดับประถมปลาย
รางวัลยอดเยี่ยม : ถวยรางวัลพระราชทาน ประกาศนียบัตร 

            และบัตรทุนการศึกษามูลคา 6,000 บาท

รางวัลดีเดน :      ประกาศนียบัตรและบัตรทุนการศึกษามูลคา 5,000 บาท

รางวัลพิเศษ :      ประกาศนียบัตรและบัตรทุนการศึกษามูลคา 4,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลยอดเยี่ยม : ถวยรางวัลพระราชทาน ประกาศนียบัตร 

            และบัตรทุนการศึกษามูลคา 8,000 บาท

รางวัลดีเดน :      ประกาศนียบัตรและบัตรทุนการศึกษามูลคา 7,000 บาท

รางวัลพิเศษ :      ประกาศนียบัตรและบัตรทุนการศึกษามูลคา 6,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-อุดมศึกษา
รางวัลยอดเยี่ยม : ถวยรางวัลพระราชทาน ประกาศนียบัตร 

            และบัตรทุนการศึกษามูลคา 10,000 บาท

รางวัลดีเดน :      ประกาศนียบัตรและบัตรทุนการศึกษามูลคา 8,000 บาท

รางวัลพิเศษ :     ประกาศนียบัตรและบัตรทุนการศึกษามูลคา 6,000 บาท

เกงภาษาจีนอยาเก็บไว เอามาโชวใหพี่ๆนองๆไดชื่นชม



 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี 

赛大能言言语语汉美南 
NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST 

    ครั้งที ่6 ประจ าปี 2559 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมาของโครงการ 
  

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของคุณทองเกษม สุพุทธิพงศ์ (ต้ังเซ็กกิม) ในการส่งเสริมการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย จึงเริ่มต้นกิจการร้านหนังสือจีนนานมี (หน่่ามุ่ย) ต้ังแต่ปี  
พ.ศ. 2492 จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต่อมาได้ขยายธุรกิจจนก้าวมาเป็นผู้ผลิต จ่าหน่ายและ
ส่งออกเครื่องเขียน เครื่องใช้ส่านักงาน และอุปกรณ์ศิลปะครบวงจร  ภายใต้เครื่องหมายการค้า 

,  ,  ,  ,        
 จากประสบการณ์ในธุรกิจหนังสือจีนมากว่า 65 ปี ประกอบกับวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ
ผู้บริหาร โรงเรียนสอนภาษานานมี (NAN MEE Language Academy) จึงได้ถือก่าเนิดขึ้นเมื่อ  
พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภาษาจีน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาว
ไทยและจีน ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งในดา้น วัย พื้นฐานความรู้  และจุดมุ่งหมายในการเรียน  
 บริษัท นานมี จ่ากัด ได้ตระหนักถึงความส่าคัญของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จึงได้จัด
โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที ่6 ประจ าปี  2559 ข้ึน เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาจีนและฝึกทักษะการสื่อสารอย่างรอบด้าน อันเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางภาษาจีนท่ี
มคีวามไพเราะงดงามและมีความหมายลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติด้านบวกต่อการเรียนรู้
ภาษาจีนให้กับเยาวชนและคนไทย โดยให้ผู้เข้าประกวดได้เลือกแสดงความรู้ความสามารถตามความ
สนใจและความถนัดของตนเองผ่านการท่องกลอน เล่านิทานและร้องเพลงจีน เพื่อให้สามารถน่า
ความรู้ทางภาษามาประยุกต์ใช้ในหลายแขนง ทั้งในด้านการให้ความบันเทิงและเสริมสร้างความรู้ใหม่ 
การน่าข้อคิดจากปรัชญาและเรื่องเล่าของจีนมาใช้ในการด่าเนินชีวิต นับเป็นการสร้างประสบการณ์ที่
น่าประทับใจแก่ผู้เข้าประกวด ที่ส่าคัญคือการก่อเกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
วัฒนธรรมไทย-จีน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เรียนต่างสถาบัน
ด้วย  
 บริษัท นานมี จ่ากัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประกวดทักษะภาษาจีนในครั้งนี้จะเป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างและขยายความสนใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปในการเรียนรู้ภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมจีน เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศ 
ทั้งสองต่อไป 
 
 
 
 



 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมใหเ้ยาวชนท่ากิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  อันจะน่าไปสู่การพัฒนา
ความคิด ความรู้สึก ของตนเองและพัฒนาความรู้ ความชา่นาญดา้นภาษาจีน 

2. เพื่อผลักดันใหเ้ยาวชนได้ฝึกฝนทกัษะในการใช้ภาษาจีนอยา่งต่อเนื่อง เรียนรู้อยา่งมคีวามสุขและรูจ้ัก
บูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นรากฐานส่าคญัในการน่าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีิตประจา่วัน 

 และพัฒนาประเทศต่อไป 

3. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้รว่มชื่นชมในความสามารถทางด้านภาษาจีนของเยาวชนไทย ตลอดจน
ขยายความสนใจในการเรยีนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนออกไปอย่างแพร่หลาย 

 
รายละเอียดการประกวด  

1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบคุคลสัญชาติไทย 
2. ผู้เข้าประกวดต้องมีความรู้ภาษาจีนกลางหรือมีประสบการณ์การเรียนภาษาจีนกลางที่สามารถส่ือสารเป็น

ภาษาจีนกลางได้  
        3. ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆละไม่เกิน  5 คน แต่ละช่วงชั้นส่งได้ไมเ่กิน 3 ทีม 
 การประกวดแบ่งช่วงชั้นของผู้เขา้ประกวด ดงันี ้
  กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศกึษาตอนต้น (ป.1-3) 
  กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4-6) 
  กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (ม.1-3) 
  กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย อาชวีศึกษา และระดับอุดมศึกษา  
   (ก่าลังศึกษาในระดับปริญญาตร)ี 
       4. ใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที และเลือกแขง่ขันทักษะภาษาจีนได้เพยีง 1 ประเภทเท่านัน้ ดังนี้ 

  1. ร้องเพลงจีน 歌唱   

  2. ท่องกลอนจีน    诗唐诵朗，词宋  

  3. เล่านิทานจีน    事故讲 
      5.  ส่าหรับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ  ส่ิงที่ต้องเตรียมดังนี้   

1.  เตรียมการแสดงอีก 1 ชดุ  เพือ่มาแขง่ขันอีกครัง้ในวันชงิชนะเลิศ   
2. พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ โดยบนัทึกลงแผ่น CD  
3.  เตรียมรายละเอยีดเนื้อหาที่จะมาแสดงรอบตัดสิน ส่าเนา 4  ชดุ  เพื่อให้กับทางคณะกรรมการ     
ได้พิจารณา  

       โดยส่งรายละเอียดทั้งหมดให้ส่งกับทางคณะกรรมการทางโครงการ ก่อนวันตัดสิน   1 อาทิตย ์ 
รายละเอียดการสมัคร 
หลักฐานการสมัคร    
 1.    ส่าเนาบัตรประชาชนหรือส่าเนาทะเบยีนบ้านของผู้สมัคร 
        (โปรดเขียนข้อความ “ส่าเนาถูกต้อง” พร้อมลงรับรองลายมือชื่อผู้สมัคร) 
 2.    ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nanmee.com) 

http://www.nanmee.com/


 3.    แนบส่าเนารายละเอียดการแสดงทีท่่านเลือกแสดง เช่น หัวขอ้, ชื่อเรื่อง, ชื่อเพลง, เนื้อเรื่อง, เนื้อเพลง  
        หรือบทกลอน มา 4 ชุด 
 4.    แนบตัวอย่างไฟล์วิดีโอบันทึกการแสดงที่ท่านเลือก เช่น ท่องกลอนจีน ร้องเพลงจีน หรือเล่านทิานจีน   
        ในรูปแบบแผ่นซีดีมาพร้อมใบสมัครแล้วส่งมาที ่บริษัท นานม ีจ่ากัด  
        ชั้น 4 เลขที ่146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  
        (วงเล็บมมุซองวา่ “โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานม”ี)  
         ภายในวันที่  30  กรกฎาคม 2559 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ)  
 
 
การพิจารณาตดัสนิ  
  การพิจารณาตดัสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านภาษาจีน จะพิจารณาตัดสิน 
 ตามหลักเกณฑต์่อไปนี้ *** เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) แต่ละประเภทใชเ้กณฑเ์ดียวกัน*** 
 1.  การออกเสียงถกูต้องและชัดเจน    30 คะแนน 
 2.  ท่วงท่านองถูกต้องตามจังหวะ    20 คะแนน 
 3.  ความคิดสร้างสรรค์ในการน่าเสนอ    15 คะแนน 
 4.  ความเหมาะสมของเนื้อหา    10  คะแนน 
 5.  อารมณ์และความรู้สึกรว่มกับเนื้อหาที่เขา้ประกวด  10 คะแนน 
 6.  บุคลิกภาพ      10 คะแนน 
 7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง     5 คะแนน  
 
คณะกรรมการคัดเลือกและตดัสิน 

1. ดร.เส้า  ล่ีหมิ่น อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     
ท่านส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรแีละปริญญาโท วิชาภาษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฝึกหดัครูเปย่จิง   
(Beijing Normal University) ระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคา่แหง 

 2. อ.วสุพล  ดอกพิกุล   ผู้อ่านวยการโรงเรียนสอนภาษานานมี  เคยด่ารงต่าแหน่งหัวหนา้ภาควิชาภาษาจีน   
วิทยาลัยอินเตอร์   เทคโนโลยีล่าปาง  ท่านส่าเร็จปริญญาตรีจาก สถาบันราชภัฎล่าปาง                   
ปริญญาโท  Guangxi Normal  University และปัจจุบันศกึษาต่อระดับ  ปริญญาเอก  ที่                         
Sun Yat-Sen University           

 3. อ. หยาง เจงิ หมิน  อาจารย์โรงเรียนสอนภาษานานมี จบการศกึษาปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีจีน    
     มหาวิทยาลัยครูอวี้ซี ประเทศจีน  
 
ระยะเวลาด าเนนิโครงการ 
ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร  บัดนี ้– วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 

    (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณียใ์ชว้ันประทับตราไปรษณยี์เป็นส่าคญั) 
 
 



ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคดัเลือก วันจนัทร์ ที่ 15 สิงหาคม  2559 
    ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคดัเลือก 10 ทีม ของแต่ละชว่งชั้น ทางเว็บไซท์   
    www.nanmee.com หรือ www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com  
วันแข่งขันรอบตัดสิน ประกาศให้ทราบผ่านทาง    www.nanmee.com  ( ตั้งแต่ช่วงปลาย

เดือน สิงหาคม  2559  เป็นตน้ไป ) 
    ผู้เข้ารอบคัดเลือก10 ทีม ของแตล่ะช่วงชั้น แสดงสดบนเวท ี
    ประกาศผลการตัดสิน 
สถานท่ีจัดการแขง่ขัน  อาคารบริษัท นานมี จา่กดั (ชั้น 3) 
    เลขที ่146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02-648-8000   (โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี) 
    อีเมล์ nmla@nanmee.com 
 
รางวัลเกียรตคิุณ 

ผู้ชนะการประกวดของแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลเกยีรติคุณ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) 
  รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล  
 - ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 - ประกาศนียบตัรเกยีรติคุณ รางวลัยอดเยีย่ม 

 - บัตรทุนการศกึษามูลคา่ 5,000 บาท 

  รางวัลดเีด่น 1 รางวัล 

 - ประกาศนียบตัรเกยีรติคุณ รางวลัดีเด่น 

 - บัตรทุนการศกึษามูลคา่ 4,000 บาท 

  รางวัลพเิศษ 1 รางวัล 

 - ประกาศนียบตัรเกยีรติคุณ รางวลัพิเศษ 

 - บัตรทุนการศกึษามูลคา่ 3,000 บาท 
กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
  รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล  
 - ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
 - ประกาศนียบตัรเกยีรติคุณ รางวลัยอดเยีย่ม 

 - บัตรทุนการศกึษามูลคา่ 6,000 บาท 

  รางวัลดเีด่น 1 รางวัล 

 - ประกาศนียบตัรเกยีรติคุณ รางวลัดีเด่น 

 - บัตรทุนการศกึษามูลคา่ 5,000 บาท 

  รางวัลพเิศษ 1 รางวัล 

 - ประกาศนียบตัรเกยีรติคุณ รางวลัพิเศษ 

 - บัตรทุนการศกึษามูลคา่ 4,000 บาท 
 

http://www.nanmee.com/
http://www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com/
http://www.nanmee.com/


กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3) 
  รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล  
 - ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 - ประกาศนียบตัรเกยีรติคุณ รางวลัยอดเยีย่ม 

 - บัตรทุนการศกึษามูลคา่ 8,000 บาท 

  รางวัลดเีด่น 1 รางวัล 

 - ประกาศนียบตัรเกยีรติคุณ รางวลัดีเด่น 

 - บัตรทุนการศกึษามูลคา่ 7,000 บาท 

  รางวัลพเิศษ 1 รางวัล 

 - ประกาศนียบตัรเกยีรติคุณ รางวลัพิเศษ 

 - บัตรทุนการศกึษามูลคา่ 6,000 บาท 
 
กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – อุดมศึกษา 
  รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล  
 - ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 - ประกาศนียบตัรเกยีรติคุณ รางวลัยอดเยีย่ม 

 - บัตรทุนการศกึษามูลคา่ 10,000 บาท 

  รางวัลดเีด่น 1 รางวัล 

 - ประกาศนียบตัรเกยีรติคุณ รางวลัดีเด่น 

 - บัตรทุนการศกึษามูลคา่ 8,000 บาท 

  รางวัลพเิศษ 1 รางวัล  
 - ประกาศนียบตัรเกยีรติคุณ รางวลัพิเศษ 

 - บัตรทุนการศกึษามูลคา่ 6,000 บาท 
หมายเหตุ  
 - ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และผู้ที่ได้รับรางวัลจะถกูหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 5%   
    ของมูลค่ารางวัล เพื่อนา่ส่งใหก้รมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรษัฎากร 
 - บัตรทุนการศึกษานี้สามารถใชแ้ทนเงินสดได้ที่ บริษัท นานมี จ่ากัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม   
    เขตบางรัก กรงุเทพฯ ดงัต่อไปนี้ 
  1.  ใช้แทนเงินสดในการสมัครเรยีนคอร์สเรียนภาษาจีน ท่ีโรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี 
  2.  ใช้แทนเงินสดในการซื้อสินคา้และหนังสือที่ร้านหนังสือจีนนานมี  
  3.  ใช้แทนเงินสดในการซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้ส่านกังาน หรืออุปกรณ์ศิลปะ 
       ของกลุ่มบริษัท นานมี จ่ากัด 
  4. บัตรทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้รว่มกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ  แลกเปล่ียน ทอนหรือ 
      คืนเป็นเงินสดได ้
  5. บัตรหมดเขต เมื่อครบ 1 ปี นับจากวันท่ีได้รับรางวัล 
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้โดยไมต่้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  
  7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่โรงเรียนสอนภาษานานมี โทร 02-648-8000 ต่อ 5400 



 
ใบสมัคร 

       โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี 
赛大能言言语语汉美南 

     NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST 
  ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2559 

โปรดกรอกขอ้ความให้ละเอียดและชัดเจน 
ชื่อ-สกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).......................................................................................................................................... 
วันเดือนปีเกิด ............................................. อาย.ุ.......................................ปี    สัญชาติ ...................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันบา้นเลขท่ี ...................หมู่ที.่..............ตรอก/ ซอย ..............................................ถนน....................................... 

ต่าบล/แขวง ...................................................................อ่าเภอ/เขต....................................................................................... 

จังหวดั ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ................................................E-mail: ............................................................................. 
(............) กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศกึษาตอนต้น (ป.1-3)       (............) กลุม่ที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
(............) กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4-6)   (............) กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – อุดมศึกษา 

เลือกประเภทการประกวดทกัษะภาษาจีน (เลือกไดเ้พียง 1 ประเภท) 

(............) ร้องเพลงจีน   (  歌唱 )     ชื่อเพลง................................................................................ 

(............) ท่องกลอนจีน   ( 诗唐诵朗，词宋 )     ชื่อบทกลอน................................................................... 

(............) เล่านิทานจีนพร้อมพากย์เสียงพดู   (事故讲)   ชื่อนิทาน..................................................................... 
ผู้สมัครมีพื้นฐานการเรยีนภาษาจีนกลาง เป็นระยะเวลา ......... ปี  จากสถาบัน ...................................................... 
ผู้สมัคร สามรถใช้ภาษาจีนกลาง ถาม-ตอบ ประโยคบทสนทนา ในระดับไหน  (ดีมาก)........  (ดี)........ (พอใช)้ .........   
โรงเรียน / สถานศึกษาปจัจุบัน ..........................................................................................ระดับชั้น ...................................... 

ที่ตั้ง เลขท่ี..........................หมู่ที.่.........ตรอก / ซอย.......................................................ถนน................................................ 

ต่าบล/แขวง ........................................................................ อ่าเภอ/เขต ................................................................................ 

จังหวดั ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ................................................E-mail: ............................................................................. 
อาจารย์ผู้ดูแล ชื่อ-สกุล .........................................................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .......................................... 
(โปรดลงชื่อ-นามสกุลด้วยตัวบรรจง) 
ลงชื่อ .............................................................................. ผู้สมัครเข้าประกวด            วันท่ีสมัคร       ____ /   ___ / ____ 

ลงชื่อ ..................................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (บริษัทนานมี)  วันท่ีรับสมคัร  ____ / ____ / ____ 

***โปรดส่งใบสมัครพร้อมกับส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน (เขียนข้อควำม “ส ำเนำถูกต้อง” พร้อมลงนำมรับรองด้วย) ส ำเนำ
รำยละเอียดของเนื้อหำที่ประกวด 4 ชุด และซีดีไฟล์วิดีโอ มำทำงไปรษณีย์ที่ บริษัท นำนมี จ ำกัด ชั้น 4 เลขที่ 146 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โปรดวงเล็บมุมซองว่ำ (โครงกำรประกวดทักษะภำษำจีนนำนมี) 
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอนภำษำจีนนำนมี) 



ใบสรุปรายการที่ส่งเข้าประกวดของ 

 
โรงเรียน .................................................................................. 

 
ส่งผู้สมัครเข้าประกวดทั้งหมด .......................ทีม รายละเอียดดังนี้คือ 
 
กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) 
ทีมที่  1.  จ่านวนสมาชิกในทีม    ______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน……
 ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน   __________________________________________________________________ 
ทีมที ่ 2.   จ่านวนสมาชิกในทีม    ______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน……
 ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน   __________________________________________________________________ 
ทีมที ่ 3. จ่านวนสมาชิกในทีม      ______  คน  ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน…… 
 ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน   __________________________________________________________________ 
 
กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)  
ทีมที่  1.  จ่านวนสมาชิกในทีม    ______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน……
 ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน   __________________________________________________________________ 
ทีมที ่ 2.   จ่านวนสมาชิกในทีม    ______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน……
 ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน   __________________________________________________________________ 
ทีมที ่ 3. จ่านวนสมาชิกในทีม      ______  คน  ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน…… 
 ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน   __________________________________________________________________ 
 
กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3) 
ทีมที่  1.  จ่านวนสมาชิกในทีม    _______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน……
 ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน   __________________________________________________________________ 
ทีมที ่ 2.   จ่านวนสมาชิกในทีม    ______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน……
 ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน   __________________________________________________________________ 
ทีมที ่ 3. จ่านวนสมาชิกในทีม      ______  คน  ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน…… 
 ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน   __________________________________________________________________ 
 
กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – อุดมศึกษา 
ทีมที่  1.  จ่านวนสมาชิกในทีม    _______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน……
 ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน   __________________________________________________________________ 
ทีมที ่ 2.   จ่านวนสมาชิกในทีม    ______  คน ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน……
 ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน   __________________________________________________________________ 
ทีมที ่ 3. จ่านวนสมาชิกในทีม      ______  คน  ทักษะที่เลือกประกวด    ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน…… 
 ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน   _____________________________________________________ _____________ 


