ประจ�ำปี 2561

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 18 ประจ�ำปี 2561
Read&Share อ่านและบอกต่อ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้
วันที.่ .......................เดือน...................................................พ.ศ. ................................
ชื่อโรงเรียน.........................................................................................................................................................................................................................................
สังกัด

เทศบาล

กทม.

สช.

สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา..........................................      อื่นๆ........................................................

ที่อยู่โรงเรียน เลขที.่ ..............หมู่...............ซอย...............................................ถนน....................................................แขวง/ตำ�บล...................................................
เขต/อำ�เภอ......................................................................จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์..........................................................โทรสาร....................................................................e-mail.........................................................................................
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อ/สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................โทรศัพท์........................................................มือถือ..............................................................
e-mail.............................................Facebook....................................................		

ครูบรรณารักษ์ 	

ครูผู้สอนกลุ่มสาระ...............................................

โรงเรียนเคยเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับหรือไม่
ไม่เคย

เคย โดยปีนี้เข้าร่วมโครงการเป็นปีท.ี่ .....................................

หมายเหตุ: สมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียวได้เป็นสมาชิกตลอดชีพ โดยแต่ละโรงเรียนต้องยืนยันการเป็นสมาชิกโดยกรอกจำ�นวนประมาณการ
ของนักเรียน/ครูที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (ลงในตารางด้านล่าง) และที่ www.nanmeebooksreadingclub.com
ระดับชั้น

จำ�นวนประมาณการ
ของนักเรียน/ครูที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3-6
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
คุณครู/บุคลากร



สำ�หรับโรงเรียนที่ประสงค์สั่งซื้อสมุดบันทึกรักการอ่านของบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำ�กัด ราคาเล่มละ 8 บาท (ทั้ง 3 แบบ) ให้กาเครื่องหมาย       ในช่อง
แบบที่ 1 สำ�หรับระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2
จำ�นวนสั่งซื้อ.....................เล่ม รวมเงิน..........................................บาท
แบบที่ 2 สำ�หรับระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6
จำ�นวนสั่งซื้อ.....................เล่ม รวมเงิน..........................................บาท
แบบที่ 3 สำ�หรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
จำ�นวนสั่งซื้อ.....................เล่ม รวมเงิน..........................................บาท
ใช้สมุดบันทึกรักการอ่านของโรงเรียนเอง
วิธีการชำ�ระเงิน
เงินสด
ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.พระโขนง 10110 ในนามบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำ�กัด
โอนเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 003-1-17065-6 ชื่อบัญชี บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำ�กัด
แฟกซ์รายละเอียดการสั่งซื้อนี้พร้อมใบโอนเงินเพื่อยืนยันการชำ�ระเงินมายังหมายเลขโทรสาร 0-2662-0919
หรือ e-mail: dama@nanmeebooks.com ถึงคุณฎามา สุขเรือน
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แบบฟอร์มสรุปการอ่านของนักเรียน
(เพื่อขอรับเกียรติบัตร ส�ำหรับนักเรียนที่อ่านหนังสือได้ตามเกณฑ์)
ชื่อโรงเรียน..........................................................................................................................จังหวัด......................................................สังกัด............................................
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................นามสกุล..........................................................เบอร์โทรติดต่อ...............................

ระดับชั้น

จำ�นวนหนังสือ
จำ�นวนนักเรียน
ที่นักเรียนต้องอ่าน
ทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วม (คน)
ให้ได้ตามเกณฑ์ (เล่ม)

อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2

20

ประถมศึกษาปีที่ 3-6

30

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

40

จำ�นวนหนังสือ
ที่นักเรียนอ่าน (เล่ม)

จำ�นวนนักเรียน
ที่อ่านหนังสือได้ตาม
เกณฑ์ (คน)

ค่าเฉลี่ยการอ่าน
เป็นเล่มต่อคน

(วิธีคิดดูที่หมายเหตุ)

รวมทั้งหมด
   
หมายเหตุ : วิธีคิดค่าเฉลี่ยการอ่านเป็นเล่มต่อคน  = จำ�นวนหนังสือทั้งหมดที่นักเรียนอ่าน (เล่ม)
จำ�นวนนักเรียนทั้งหมดที่อ่านหนังสือ (คน)

1. สรุปผลค่าเฉลี่ยการอ่านของนักเรียน (จำ�นวนเล่มต่อคน).............................................................................................
2. จำ�นวนนักเรียนที่อ่านผ่านเกณฑ์ทั้งหมด เพื่อขอรับเกียรติบัตร จำ�นวน .....................................คน คิดเป็นเปอร์เซ็น (%).................................
3. จำ�นวนครูและคณะกรรมการ เพื่อขอรับเกียรติบัตร......................................................................คน



กำ�หนดส่งแบบฟอร์มนี้ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2561
กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน และส่งกลับมาที่คุณฎามา, คุณชัญญา
โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425,5226 โทรสาร 0-2662-0919  มือถือ 061-823-4982
e-mail: dama@nanmeebooks.com
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*ใบสมัครสำ�หรับครูและนักเรียนที่สมัครสมาชิกและเข้าร่วมทำ�กิจกรรม

ใบสมัคร (ส�ำหรับครู และนักเรียน) ระดับ Premium
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 18 ประจ�ำปี 2561
กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ส่งใบสมัครมาที่คุณฎามา สุขเรือน โทรสาร 0-2662-0919
e-mail: dama@nanmeebooks.com โทรศัพท์  0-2662-3000 ต่อ 4425 โทรศัพท์มือถือ 06-1823-4982
ชื่อโรงเรียน........................................................................................................................................................................................................................................
สังกัด

เทศบาล

กทม.

สช.

สพฐ.เขตพื้นที่การศึกษา.................................	 	    อื่นๆ..............................................................

ที่อยู่โรงเรียนเลขที.่ ..............หมู.่ ..............ซอย...............ถนน.......................................แขวง/ตำ�บล........................................เขต/อำ�เภอ......................................
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท............................................โทรสาร..........................................
e-mail...........................................................................
มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนี้ (ทำ�เครื่องหมาย       หน้ากิจกรรมที่ท่านจะเข้าร่วม)
1. กิจกรรมการประกวดสำ�หรับคุณครู   
		 ประกวด “แฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน”
			 ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
		 ประกวดจัดมุมหนังสือ“สร้างจิตนาการด้วยชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้วหรือชุดหนังสือพระราชนิพนธ์”
กรอกรายละเอียดของผู้เข้าร่วมประกวดให้ครบถ้วนชัดเจน
1. คุณครูผู้เข้าประกวด“แฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน”
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................นามสกุล.............................................................ตำ�แหน่ง....................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก....................................................มือถือ...................................................................................
e-mail: …........................................Facebook............................................      ครูบรรณารักษ์          ครูผู้สอนกลุ่มสาระ.………..............…......
2. คุณครูผู้เข้าประกวดจัดมุมหนังสือ “สร้างจิตนาการด้วยชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้วหรือชุดหนังสือพระราชนิพนธ์”
ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว).........................นามสกุล........................ ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว)............................นามสกุล............................ ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว).............................นามสกุล...........................
ตำ�แหน่ง   ครูบรรณารักษ์ 	 ครูผสู้ อนกลุม่ สาระ....................                 ตำ�แหน่ง   ครูบรรณารักษ์ 	 ครูผสู้ อนกลุม่ สาระ..........................                 ตำ�แหน่ง   ครูบรรณารักษ์ 	 ครูผสู้ อนกลุม่ สาระ............................               
เบอร์โทรศัพท์/มือถือ.................................................................. เบอร์โทรศัพท์/มือถือ.......................................................................... เบอร์โทรศัพท์/มือถือ.........................................................................
e-mail: ......…………………………............................... e-mail: ......…………………………............................... e-mail: …..............................................................................
facebook……………….................……………………............ facebook……………….......................……………………............ facebook…………………..…….......................……………………
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้สิทธิครูโรงเรียนละ 3 คน

3.กิจกรรมการประกวดสำ�หรับ
นักเรียน ประกวดคลิปวิดโี อสัน้ รีววิ หนังสือตามหัวข้อ  “บอกต่อความรู้ ส่งต่อความประทับใจในชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้วหรือชุดหนังสือ
พระราชนิพนธ์” เพื่อเป็นสุดยอด Reading Ambassador
นักเรียนผู้ทำ�กิจกรรมคนที่ 1

นักเรียนผู้ทำ�กิจกรรมคนที่ 2

ครูผู้ดูแลนักเรียนโครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้น

ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว).........................นามสกุล........................                 ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว)............................นามสกุล............................                 ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว).............................นามสกุล...........................               
เบอร์โทรศัพท์/มือถือ.................................................................. เบอร์โทรศัพท์/มือถือ.......................................................................... เบอร์โทรศัพท์/มือถือ.........................................................................
e-mail: ......…………………………............................... e-mail: ......…………………………............................... e-mail: …..............................................................................
facebook……………….................……………………............ facebook……………….......................……………………............ facebook…………………..…….......................……………………

ชื่อผู้สมัคร..........................................................................
วันที่ .........../.........../..............
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ตำ�แหน่ง............................................................................

