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ครั้งที่
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ธรรมชาติ
พฤกษา
พนาลี

รวมถายทอดความประทับใจ ในความงามของพรรณไม
ที่บานสะพรั่งอยูทั่วเมืองไทย ซึ่งธรรมชาติไดรังสรรคไว
เปรียบดั่ง “อาภรณประดับโลก” ที่มอบความสดชื่น
และความอุดมสมบูรณแกพื้นดินและผืนปา

กลุมที่ 1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนตน (อ.1-ป.3)
กลุมที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
กลุมที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3)
เปดรับผลงานตั้งแต 1 มิถุนายน-25 ตุลาคม 2561 ตัดสินวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ทางWebSite : http://www.nanmee.com
สงผลงานที่ : บริษัท นานมี จำกัด เลขที่146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-648-8000 ติดตอฝายการตลาด ดาวนโหลดใบสมัครไดที่
www.nanmee.com
: สนับสนุนโครงการประกวดโดย :

เลขที่รับภาพ................................................

ใบสมัคร โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถวยพระราชทาน ครั้งที่ 13 ป2561
หัวขอ : ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี
โปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจนภาษาไทย กรุณากรอกใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ชิ้นงาน ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์
ขนาด 30x22 นิ้ว หรือเฟรมขนาด 70x80 เซนติเมตร นักเรียน 1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้น
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กลุมบริษัทนานมี กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2492 โดยเติบโตจากรานหนังสือภาษาจีน “หน่ำมุย”และกาว
เขาสูการผลิตเครื่องเขียน เครื่องใชสำนักงานและอุปกรณศิลปะครบวงจร จนเปนที่รูจักและยอมรับของคนไทยและ
ตางประเทศมานานกวา 69 ป โดยมีเปาหมายในการสงมอบ “สินคาคุณภาพในราคายอมเยา”เพื่อผูบริโภคไดใชใน
วงกวาง ภายใตเครื่องหมายการคา
ในฐานะผูผลิตและจัดจำหนายสีสำหรับเด็กและเยาวชน ไดแก ดินสอสีไม, ดินสอสีไมระบายน้ำ สีน้ำ,
สีเทียน, สีชอลก, และสีโปสเตอร บริษัทฯ ตระหนักดีวา ศิลปะมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมศักยภาพ การเติบโต
ของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการแสดงออกทางดานอารมณ ความรูสึกนึกคิด และการถายทอดจินตนาการ เพราะ
การสรางสรรคกิจกรรมทางดานศิลปะตางๆ นอกจากจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางดานความคิดและการสรางสรรคแลว
ยังชวยฝกฝนอบรมจิตใจใหมสี มาธิ มีความมัน่ คงทางอารมณ มีคณ
ุ ภาพ ทางจิตใจทีด่ ขี น้ึ มีพฒ
ั นาการดานมนุษยสัมพันธ
และชวยปลูกฝงระเบียบวินัยในการทำงาน ทั้งยังเปนสวนหนึ่งของการดำรงรักษาวัฒนธรรมและสะทอนถึงชีวิตความ
เปนอยูของสังคมทั้งในอดีตและปจจุบัน ดังนั้นการผลักดันใหเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการสรางสรรคผลงานศิลปะที่มี
คุณคาอยางตอเนือ่ ง จึงเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาตน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางมัน่ คงและยัง่ ยืนสืบไป
กลุมบริษัทนานมี ไดรณรงคสงเสริมการเรียนรูศิลปะและจัดกิจกรรมดานศิลปะมาอยางตอเนื่องตั้งแตป
พ.ศ. 2549 ผานโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ฮอรส อะวอรด ซึ่งในป พ.ศ. 2561 นี้ ไดจัดขึ้นเปนครั้งที่ 13 โดย
กำหนดหัวขอ คือ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” ดวยประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมสมบูรณ มีภูมิทัศนและธรรมชาติ
ที่งดงามอยูทั่วทุกภูมิภาคของไทย มีปาเขาลำเนาไพรที่ดาษดื่นดวยพรรณไมและ พฤกษานานาพรรณอันทรงคุณคา
ดอกไมหลากสีสันเหลานี้กอเกื้อใหโลกนี้สวยงามนาอยูเปรียบดั่ง “อาภรณประดับโลก” ที่เติมเต็มความสดชื่นรื่นรมย
ใหแกมวลสิ่งมีชีวิตไดพึ่งพาอาศัย คุณคาความงามแหง พฤกษา พนาลี ทั่วแผนดินสยามนี้ เปนสมบัติที่คนไทยทุกคน
ควรหวงแหนและรักษาใหคงอยูตราบนานเทานาน การประกวดในปนี้ จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนไดรวมรังสรรค
ผลงานถายทอดความงดงามตระการตา หลากสีสันผานจินตนาการ เปนภาพผลงานอันวิจิตรสรางสุนทรีภาพ ความสุข
และติดตาตรึงใจอยางมิรูลืม ใหคนไทยและชาวตางชาติอยากชื่นชมความงามตามธรรมชาติของไทยจริงสักครั้ง
กลุมบริษัทนานมี หวังเปนอยางยิ่งวา โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ฮอรส อะวอรดนี้จะเปนเวทีหนึ่ง
ทีเ่ ปนพลังขับเคลือ่ นใหเยาวชนไทยกลาคิดกลาแสดงออกในทางสรางสรรค และเปนแรงบันดาลใจทีด่ ซี ง่ึ สามารถผลักดัน
ใหเด็กและเยาวชนไทยในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีหัวใจรักในศิลปะมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเปน โครงการที่จะชวยในการ
พัฒนาคนใหเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเยาวชนไดมีเวทีในการใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการถายทอดผลงานศิลปะเพื่อแบงปนประสบการณ
ในแงมุมตางๆ ใหกับคนไทยไดรับรู
2. เพื่อใหคนไทยประจักษเห็นคุณคาของธรรมชาติและความงามของพรรณไมดอกไม และรวมกันรักษาหลีกเลี่ยงการ
ทำลาย เพื่อใหธรรมชาติที่งดงามคงอยูคูแผนดินไทยตลอดไป
3. เพื่อสนับสนุนใหผูที่สนใจดานศิลปะไดฝกฝนพัฒนาทักษะฝมือ และมีโอกาสที่จะเผยแพรผลงานใหสาธารณชนได
รวมชื่นชม
4. เพื่อผลักดันใหผูที่มีความสามารถดานศิลปะสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง อันเปนการชวยสงเสริม
วงการศิลปะของไทยใหกาวไกลยิ่งขึ้น
ผูสงผลงานเขาประกวดแบงเปน 3 กลุม
กลุมที่ 1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนตน (อนุบาล 1-ประถมศึกษาปที่ 3)
กลุมที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปที่ 4-ประถมศึกษาปที่ 6)
กลุมที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3)

กติกาการสงภาพเขาประกวด
1. ภาพผลงานของผูเขาประกวดตองเปนผลงานใหมที่ทำดวยฝมือและความคิดของผูเขาประกวดเองไมไดลอกเลียน
หรือดัดแปลงมาจากผูอื่น และผลงานนั้นตองไมเคยนำออกแสดง ประกวด ตีพิมพหรือเผยแพรในสื่อใดๆ มากอน
2. ผลงานที่สงเขาประกวดไมจำกัดประเภทสีที่ใช สามารถแตงเติมโดยใชเทคนิคการวาดภาพอื่นๆมาใชประกอบได
ตามความคิดสรางสรรคโดยสีที่ใชตองเปน สีตรามา และ/หรือ สีศิลปากรประดิษฐ ผูสงผลงานตองติดโลโกผลิตภัณฑ
สีตรามา ในใบสมัครสงมาพรอมกับผลงานทุกชิ้น
3. ผูเขาประกวดสามารถสงผลงานไดทานละไมเกิน 3 ชิ้น ลงบนกระดาษ 100 ปอนด ขนาด 30x22 นิ้ว หรือลงเฟรม
ขนาด 60x80 ซม. สำหรับผูที่สงผลงานและไดรับรางวัลมากกวา 1 ชิ้น ผูจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ
รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเทานั้น
4. ผูเขาประกวดตองกรอกขอมูลในใบสมัครใหครบถวนและชัดเจน ซึ่งสามารถสำเนาแบบฟอรมใบสมัคร
หรื อ ดาวน โ หลดได ท ี ่ เว็ บ ไซต www.nanmee.com และส ง ผลงานด ว ยตนเอง หรื อ ส ง ทางไปรษณี ย 
(ถือวันประทับตราไปรษณียเปนสำคัญ)
การพิจารณาตัดสินผลงาน : พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1.เนื้อหาพิจารณาจากการแสดงออกถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผูเขารวมประกวดความสอดคลองของเนื้อหา
รวมถึงรายละเอียดตางๆ ในการนำเสนอ
2. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใชสี องคประกอบศิลป ความกลมกลืน ความเรียบรอย และความคิดสราง
สรรคในการสรางผลงาน
3. ความคิด อารมณและความรูสึก พิจารณาจากอารมณและความรูสึกรวมที่ไดรับเมื่อไดชื่นชมผลงาน
หมายเหตุ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตาม ตามที่เห็นสมควรแกคุณคาของผลงาน
ที่สงเขาประกวด ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุดจะอุทธรณมิได
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน
1. อาจารยธีระวัฒน คะนะมะ ศิลปนอิสระ
2. ผูชวยศาสตราจารยนิโรจน จรุงจิตวิทวัส หัวหนาภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม
วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
3. นายสุวิทย ใจปอม รองนายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย
4. อาจารยสุกิจ ชูศรี อาจารยประจำวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
5. คุณปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผูจัดการ กลุมบริษัทนานมี
6. อาจารยวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
กรรมสิทธิ์ในผลงานที่สงเขาประกวด
ผลงานที่สงเขาประกวดทุกชิ้นถือเปนกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัทนานมี และจะไมคืนผลงานใหกับผูรวมสงผลงานเขา
ประกวด โดยจะจัดเก็บไวเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนและอาจนำมาจัดแสดงในนิทรรศการตางๆ ตอไป ผลงานทุกชิ้น
ที่สงเขาประกวด บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ เผยแพรผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ รวมทั้งสารสนเทศ
สมัยใหมทุกประเภท และใหถือเปนสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการทำซ้ำ ดัดแปลงผลงานหรือนำผลงานมอบใหแกสวน
ราชการ หรือองคกรการกุศล เพื่อเผยแพรผลงานของผูเขาประกวดดังกลาวใหเปนที่แพรหลาย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระยะเวลาสงผลงาน
สถานที่สงผลงาน

1 มิถุนายน - 25 ตุลาคม 2561
บริษัท นานมี จำกัด 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-648-8000 ติดตอฝายการตลาด E-mail: horse@nanmee.com
การตัดสิน
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
การประกาศผล
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ดูผลการประกวดจาก www.nanmee.com
พิธีมอบรางวัลและเปดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาจัดนิทรรศการ
30 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561
สถานที่จัดนิทรรศการ
นานมีแกลเลอรี่ ชั้น 3 บริษัท นานมี จำกัด

รางวัลเกียรติคุณ
• ผูเขาประกวดและโรงเรียนที่ไดรับรางวัลจะไดรับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ
• สำหรับโรงเรียนที่มีผูสงผลงานเขารวมประกวดมากที่สุดของแตละกลุมภาค คือ กลุมภาคเหนือ กลุมภาคกลาง
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุมภาคใต จะไดรับรางวัลจาก กลุมบริษัทนานมี มูลคา 5,000 บาท
• ผูชนะการประกวดของแตละกลุมจะไดรับรางวัลเกียรติคุณ ดังรายละเอียดตอไปนี้
กลุมที่ 1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนตน (อ.1-อ.3 และ ป.1-ป.3)
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
- ถวยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม - ทุนการศึกษา 6,000 บาท
- ผลิตภัณฑสี เครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 3,500 บาท
รางวัลดีเดน 7 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเดน
- ทุนการศึกษา 4,000 บาท
- ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 2,500 บาท
รางวัลพิเศษ 15 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- ทุนการศึกษา 2,000 บาท
- ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 1,500 บาท
รางวัลสงเสริมจินตนาการ 50 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลสงเสริมจินตนาการ - ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา
กลุมที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
- ถวยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
- ทุนการศึกษา 8,000 บาท
- ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 3,500 บาท
รางวัลดีเดน 5 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเดน
- ทุนการศึกษา 6,000 บาท
- ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 2,500 บาท
รางวัลพิเศษ 10 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- ทุนการศึกษา 4,000 บาท
- ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 1,500 บาท
รางวัลสงเสริมจินตนาการ 50 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลสงเสริมจินตนาการ - ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา
กลุมที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - ม.3)
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
- ถวยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท
ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 3,500 บาท
รางวัลดีเดน 3 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเดน
- ทุนการศึกษา 8,000 บาท
ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 2,500 บาท
รางวัลพิเศษ 5 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- ทุนการศึกษา 6,000 บาท
ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา และหนังสือ สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 1,500 บาท
รางวัลสงเสริมจินตนาการ 50 รางวัล
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลสงเสริมจินตนาการ - ผลิตภัณฑสีและเครื่องเขียน ตรามา
หมายเหตุ : ผูที่ไดรับรางวัลจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย 5% ของมูลคารางวัล เพื่อนำสงใหกรมสรรพากรตาม
ประมวลกฎหมายรัษฎากร

