โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี
美南赛能能技言语语汉
NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST ครั้งที่ 10
ประจาปี 2563

หัวข้อ
“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน ”

ความเป็นมาของโครงการ
“ภาษาจีน” เป็นหนึ่งในภาษาที่ทรงอิทธิพลของโลก เนื่องด้วยประเทศจีนเป็นแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่หนึ่งใน
สองของทวีปเอเชีย ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจที่มีความเจริญ จานวนประชากรที่มาก
ที่สุดในโลกและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วก้าวกระโดด ทาให้ทั่วโลกเห็นความสาคัญของภาษาจีน โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย ที่ ค วามสัม พั น ธ์ระหว่างสองประเทศมี ความแน่ น แฟ้ น และมั่ น คงยาวนานกว่า 70 ปี มีการเชื่ อ มโยงและ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน “ภาษาจีน” ก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ได้รับการแลกเปลี่ยนสืบทอดระหว่างประเทศ
และถูกบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทาให้
กลุ่มบริษัท นานมี จากัด จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาจีนและเผยแพร่วัฒนธรรมจีน
ในประเทศไทยให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จัก
ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของคุณทองเกษม สุพุทธิพงศ์ (ตั้งเซ็กกิม) ผู้ก่อตั้งบริษัท นานมี จากัด ที่ต้องการส่งเสริม
การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ในประเทศไทย จากธุรกิจ เริ่ม ต้นร้านหนั งสือจีนนานมี (หน่ามุ่ย) เมื่อพ.ศ. 2492 ร้าน
หนังสือจีน หน่ามุ่ยได้กลายเป็ นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต่อมาจึงขยายธุรกิจมาเป็นผู้ผลิต จาหน่ ายและส่งออกเครื่องเขียน
เครื่ อ งใช้ ส านั ก งาน และอุ ป กรณ์ ศิ ล ปะครบวงจร ภายใต้ เครื่ อ งหมายการค้ า
,
,
,
,
จากประสบการณ์ในธุรกิจหนังสือจีนมากว่า 70 ปี และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารกลุ่มบริษัทนานมี จึงเป็น
ที่มาของการตั้งสานักพิมพ์ทองเกษม และโรงเรียนสอนภาษานานมี (NAN MEE Language Academy) ในปี พ.ศ. 2551 โดย
มุ่งหวังในการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและภาษาจีน โดยมีโรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ภาษาจีน
รวมทั้ งมี คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาและวัฒ นธรรมจีน ทั้งชาวไทยและชาวจีน การเรียนการสอนของโรงเรียนสอน
ภาษาจีนนานมีเป็นไปตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
เป็นหลักที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านวัย พื้นฐานความรูแ้ ละจุดมุ่งหมายในการเรียน
ด้วยตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนการสอนภาษาจีนแบบบูรณาการ ซึ่งเน้นทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน และความกล้าแสดงออกในการสื่อสาร บริษัท นานมี จากัด ได้ จึงได้จัด โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี
ครั้งที่ 10 ประจาปี 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนและการฝึกทักษะการสื่อสารอย่างรอบ
ด้าน อันเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางภาษาจีนที่มคี วามไพเราะงดงามและมีความหมายลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติด้าน
บวกต่อการเรียนรู้ภาษาจีนให้กับเด็กและเยาวชนไทย รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ที่สนใจภาษาจีน ให้หันมาให้
ความสาคัญและใส่ใจในการเรียนรู้ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่ 3 เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ค รบรอบ ๔๕ ปี ความสั ม พั น ธ์ท างการทู ตไทย-จีน และครบรอบ ๔๐ ปี แห่ งพระวิริยะอุ ตสาหะใน
การศึกษาภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่ม
บริษัทนานมี จึงจัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน美南赛能能技言语语汉 NAN MEE CHINESE LANGUAGE
SKILL CONTEST ครั้งที่ ๑๐ ประจาปี ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน”
เพื่อเป็น การสนับสนุ นให้ เด็กและเยาวชนตลอดจนผู้เข้าร่วมการประกวดทุ กระดับ เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒ นา ทั กษะ
ความสามารถทางภาษาจีน ทางบริษัทจึงขอเชิญชวนเยาวชนไทยอายุระหว่าง ๗-๒๒ ปี เข้าร่วมแสดงความรู้ความสามารถ
ด้านทักษะภาษาจีน ผ่านการเล่านิทาน การท่องกลอนและร้องเพลงจีน ซึ่งในปีนี้ ทางคณะผู้จัดการประกวดมีหลักเกณฑ์การ
ประกวดและกติกาที่เข้มข้นขึ้น ด้วยมุ่งหวังพัฒนาเยาวชนให้ใช้ทักษะความสามารถทางภาษาจีนและความคิดสร้างสรรค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาความรู้ความสามารถทางภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในหลายแขนง ทั้งด้านความบันเทิง เสริมความรู้
ใหม่และนาข้อคิดจากปรัชญามาใช้ในการดาเนินชีวิต นับเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้เข้าประกวดและสิ่ง
สาคั ญ คื อ การก่อ ให้ เกิ ด การเรีย นรู้ แ ละสร้ างความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ างวั ฒ นธรรมไทย-จี น อี ก ทั้ ง ยัง เป็ น โอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เรียนต่างสถาบันด้วย

บริษัท นานมี จากัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประกวดทักษะภาษาจีนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและ
ขยายความสนใจให้กับเยาวชนและบุ คคลทั่วไปในการเรียนรู้ภาษาจีน ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมจีน เพื่อประโยชน์ใน
การสื่อสารและสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศทั้งสองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อรณรงค์ส่งเสริม ให้ เยาวชนท ากิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อั น จะน าไปสู่ การพั ฒ นา
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง และพัฒนาความรูค้ วามชานาญด้านภาษาจีน
2. เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุข และรู้จักบูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และพัฒนาประเทศ
ต่อไป
3. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมชื่นชมในความสามารถทางด้านภาษาจีนของเยาวชนไทย ตลอดจนขยายความ
สนใจในการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนออกไปอย่างแพร่หลาย

รายละเอียดการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. ผู้เข้าประกวดต้องมีความรู้ภาษาจีนกลางหรือมีประสบการณ์การเรียนภาษาจีนกลางที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีน
กลางได้
3. ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน แต่ละช่วงชั้นส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม
การประกวดแบ่งช่วงชั้นของผู้เข้าประกวด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)
4. ใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที และเลือกแข่งขันทักษะภาษาจีนได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ดังนี้
1. เล่านิทานจีน หัวข้อ “ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน”
2. ท่องกลอนจีน หัวข้อ “ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน”
3. ร้องเพลงจีน หัวข้อ “ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน”
5. สาหรับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย สิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้
1. เตรียมการแสดงชุดเดิม หรือ เตรียมการแสดงชุดใหม่ เพื่อแข่งขัน ประกวดสดอีกครั้งในวันชิงชนะเลิศ
2. พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ โดยบันทึกลงแผ่น CD
3. เตรียมรายละเอียดเนื้อหาที่จะมาแสดงรอบตัดสิน สาเนา 4 ชุด เพื่อให้กับทางคณะ กรรมการได้พิจารณา
*** โดยส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับทางคณะกรรมการผู้จัดโครงการ ก่อนวันตัดสินอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ***

รายละเอียดการสมัคร
หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
(โปรดเขียนข้อความ “สาเนาถูกต้อง” พร้อมลงรับรองลายมือชื่อผู้สมัคร)
2. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nanmee.com)
3. แนบสาเนารายละเอียดการแสดงที่ท่านเลือกแสดง เช่น หัวข้อ, ชื่อเรื่อง, ชื่อเพลง, เนื้อเรื่อง, เนื้อเพลง หรือบท
กลอน มา 4 ชุด
4. แนบตัวอย่างไฟล์วิดีโอบัน ทึกการแสดงที่ ท่านเลือก เช่น ท่ องกลอนจีน ร้องเพลงจีน หรือเล่านิท านจีน ใน
รูปแบบแผ่นซีดีมาพร้อมใบสมัครแล้วส่งมาที่ บริษัท นานมี จากัด ชั้น 4 เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี”)
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)

การพิจารณาตัดสิน
การพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาจีน จะพิจารณาตัดสิน ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
*** เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) แต่ละประเภทใช้เกณฑ์เดียวกัน***
1. การออกเสียงถูกต้องและชัดเจน
30 คะแนน
2. ท่วงทานองถูกต้องตามจังหวะ
20 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอ
15 คะแนน
4. ความเหมาะสมของเนื้อหา
10 คะแนน
5. อารมณ์และความรู้สึกร่วมกับเนื้อหาที่เข้าประกวด
10 คะแนน
6. บุคลิกภาพ
10 คะแนน
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง
5 คะแนน

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
1. ดร.เส้ า ลี่ ห มิ่ น อาจารย์ ภาควิ ชาหลั กสู ต รและการสอน คณะครุ ศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สาเร็ จ
การศึกษาปริญ ญาตรีและปริญญาโท วิชาภาษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฝึก หั ดครูเป่ยจิง (Beijing Normal
University) ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. อ.หยางจี หยวน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดง ท่านสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทียนจิน(Tianjin
Institute of Education) ภาควิชาดนตรี ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์สอนที่ มหาวิทยาลัยการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นอกจากนี้ เป็นอาจารย์สอนร้องเพลง ให้กับ สมาคมนักร้องประสานเสียง หลายแห่ง อาทิ เช่น Guangxi
Association, Taiwan Hall Chorus, Markov Chorus เป็นต้น
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาจีน จากโรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก

วันแข่งขันรอบตัดสิน
สถานที่จัดการแข่งขัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ตั้งแต่วันนี้ – วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
(กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ใช้วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่ อ ผู้ เ ข้ า รอบคั ด เลื อ ก 10 ที ม ของแต่ ล ะช่ ว งชั้ น ทางเว็ บ ไซต์
www.nanmee.com หรือ www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com
ประกาศให้ทราบผ่านทาง www.nanmee.com ผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละ
ช่วงชั้น แสดงสดบนเวที และประกาศผลการตัดสิน
อาคารบริษัท นานมี จากัด (ชั้น 3)
146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอนภาษานานมี) อีเมล์ nmla@nanmee.com

รางวัลเกียรติคุณ
ผู้ชนะการประกวดของแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลเกียรติคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
- ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
- 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)
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
- ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
รางวัลพิเศษ 1 รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท

กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
- ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 7,000 บาท
รางวัลพิเศษ 1 รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท
กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
- ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 9,000 บาท
รางวัลพิเศษ 1 รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- บัตรทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท
หมายเหตุ
- ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่า
รางวัล เพื่อนาส่งให้กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
- บัตรทุนการศึกษานี้สามารถใช้แทนเงินสดได้ที่ บริษัท นานมี จากัด 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้
1. ใช้แทนเงินสดในการสมัครเรียนคอร์สเรียนภาษาจีน ที่โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี
2. ใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้า และหนังสือที่ร้านหนังสือจีนนานมี
3. ใช้แทนเงินสดในการซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สานักงานหรืออุปกรณ์ศิลปะของกลุ่มบริษัท นานมี
4. บัตรทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ แลกเปลี่ยน ทอนหรือคืนเป็นเงินสดได้
5. บัตรหมดเขต เมื่อครบ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับรางวัล
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนภาษานานมี โทร 02-648-8000 ต่อ 5400

ใบสมัคร
โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี
美南赛能能技言语语汉
NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST ครั้งที่ 10 ประจาปี 2563
โปรดกรอกข้อความให้ละเอียดและชัดเจน
ชื่อ-สกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)..............................................................................................................................
วันเดือนปีเกิด ............................................. อายุ........................................ปี สัญชาติ ............................................
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ...................หมู่ที่...............ตรอก/ ซอย ..............................................ถนน.............................
ตาบล/แขวง ...................................................................อาเภอ/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 ( 歌唱 )

ชื่อเพลง........................................................................

(............) ท่องกลอนจีน ( 朗诗唐诵 ，词宋 ) ชื่อบทกลอน ................................................................
(............) เล่านิทานจีนพร้อมพากย์เสียงพูด (事故讲) ชื่อนิทาน.........................................................................
ผู้สมัครมีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนกลาง เป็นระยะเวลา ......... ปี จากสถาบัน ............................................................
ผู้สมัคร สามรถใช้ภาษาจีนกลาง ถาม-ตอบ ประโยคบทสนทนา ในระดับไหน (ดีมาก)........ (ดี)........ (พอใช้) ...........
โรงเรียน / สถานศึกษาปัจจุบัน ..........................................................................................ระดับชั้น ............................
ที่ตั้ง เลขที่..........................หมู่ที่..........ตรอก / ซอย.......................................................ถนน........................................
ตาบล/แขวง ........................................................................ อาเภอ/เขต ......................................................................
จังหวัด ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ................................................E-mail: ......................................................................
อาจารย์ผู้ดูแล ชื่อ-สกุล .........................................................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .....................................
(โปรดลงชื่อ-นามสกุลด้วยตัวบรรจง)
ลงชื่อ .............................................................................. ผู้สมัครเข้าประกวด

วันที่สมัคร ____ / ____ / ____

ลงชื่อ .................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(บริษัทนานมี) วันที่รับสมัคร ____ / ____ / ____
***โปรดส่งใบสมัครพร้ อมกับสาเนาบัต รประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน (เขียนข้อความ “สาเนาถู กต้ อง” พร้อมลงนามรั บรองด้วย) สาเนา
รายละเอียดของเนื้อหาที่ประกวด 4 ชุด และซีดีไฟล์วิดีโอ มาทางไปรษณีย์ที่ บริษัท นานมี จากัด ชั้น 4 เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบาง
รัก กรุงเทพฯ 10500 โปรดวงเล็บมุมซองว่า (โครงการประกวดทักษะภาษาจีน นานมี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอน
ภาษานานมี)

ใบสรุปรายการที่ส่งเข้าประกวด
ของโรงเรียน ..................................................................................
ส่งผู้สมัครเข้าประกวดทั้งหมด .......................ทีม รายละเอียดดังนีค้ ือ
กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
ทีมที่ 1. จานวนสมาชิกในทีม ______ คน ทักษะที่เลือกประกวด ร้อง............ ท่องกลอน........... เล่านิทาน………
ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน ____________________________________________________________
ทีมที่ 2. จานวนสมาชิกในทีม ______ คน ทักษะที่เลือกประกวด ร้อง…....... ท่องกลอน........... เล่านิทาน……..
ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน ____________________________________________________________
ทีมที่ 3. จานวนสมาชิกในทีม ______ คน ทักษะที่เลือกประกวด ร้อง…....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน………
ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน ____________________________________________________________
กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
ทีมที่ 1. จานวนสมาชิกในทีม ______ คน ทักษะที่เลือกประกวด ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน……
ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน _____________________________________________________________
ทีมที่ 2. จานวนสมาชิกในทีม ______ คน ทักษะทีเ่ ลือกประกวด ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน……
ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน _____________________________________________________________
ทีมที่ 3. จานวนสมาชิกในทีม ______ คน ทักษะทีเ่ ลือกประกวด ร้อง....... ท่องกลอน........ เล่านิทาน……
ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน ______________________________________________________________
กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
ทีมที่ 1. จานวนสมาชิกในทีม _______ คน ทักษะทีเ่ ลือกประกวด ร้อง……...... ท่องกลอน.......... เล่านิทาน………
ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน ______________________________________________________________
ทีมที่ 2. จานวนสมาชิกในทีม ______ คน ทักษะที่เลือกประกวด ร้อง…........ ท่องกลอน.......... เล่านิทาน….……..
ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน _______________________________________________________________
ทีมที่ 3. จานวนสมาชิกในทีม ______ คน ทักษะที่เลือกประกวด ร้อง.......... ท่องกลอน…….... เล่านิทาน…..……….
ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน ______________________________________________________________
กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
ทีมที่ 1. จานวนสมาชิกในทีม _______ คน ทักษะที่เลือกประกวด ร้อง............ ท่องกลอน............ เล่านิทาน………
ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน________________________________________________________________
ทีมที่ 2. จานวนสมาชิกในทีม _______ คน ทักษะที่เลือกประกวด ร้อง........... ท่องกลอน............. เล่านิทาน…..…
ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน ______________________________________________________________
ทีมที่ 3. จานวนสมาชิกในทีม _______ คน ทักษะทีเ่ ลือกประกวด ร้อง............ ท่องกลอน............. เล่านิทาน.……
ชื่อเพลง/กลอน/นิทาน ______________________________________________________________

