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เรื่อง

แจ้ งขอให้ ส่งสรุ ปผลการอ่ านของนักเรียน(เพื่อขอรับเกียรติบัตร) และส่ งสรุ ปรายงานกิจกรรมประกวดสาหรับครูและ
นักเรียน ในโครงการนานมีบ๊ ุคส์ รีดดิง้ คลับ ปี ที่ 17 ประจาปี การศึกษา 2560
เรี ยน คุณครูผ้ รู ับผิดชอบโครงการ
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ใบสรุปผลการอ่านของนักเรี ยน (เพื่อขอรับเกียรติบตั ร)

ตามที่ บริ ษัท นานมีบ๊ ุคส์ จากัด ได้ ดาเนินโครงการส่งเสริ มการอ่าน “นานมีบ๊ ุคส์รีดดิง้ คลับ ” (Nanmeebooks Reading
Club) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 17 ในปี 2560 ภายใต้ ธีม “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ มุง่ สูก่ ารเป็ น Active Citizen” สนับสนุนให้ เยาวชนอ่านแล้ ว
บอกต่อ Read & Share ทางบริ ษัทขอขอบคุณเป็ นอย่างยิ่งที่ท่านเห็นความสาคัญของการอ่าน และได้ อทุ ิศเวลา แรงกาย แรงใจในการ
ดาเนินโครงการนี ้ กิจกรรมในโครงการ มีการประกวด 4 กิจกรรม (สาหรับครู 2 กิจกรรม และนักเรี ยน 2 กิจกรรม) จึงขอแจ้ งให้ ท่านส่ งสรุ ป
(1) กิจกรรมสาหรั บครู เพื่อคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนส่ งเสริ มการอ่ านยอดเยี่ยม (2) ส่ งสรุ ปผลการอ่ านของนักเรี ยนเพื่อรั บเกียรติ
บัตร กาหนดส่ งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี ้
1. กิจกรรมประกวดสาหรับครู 2 กิจกรรม
 กิจกรรมที่ 1 : ประกวดแฟ้ มผลงาน “กิจกรรมส่งเสริ มการอ่านในโรงเรี ยน”
 กิจกรรมที่ 2 : ประกวดจัดมุมหนังสือ “สร้ างจินตนาการด้ วยหนังสือวรรณกรรม”
2. กิจกรรมประกวดสาหรับนักเรี ยน 1 กิจกรรม
 กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสัน้ “เกมและกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรี ยน” เพื่อเป็ น Reading Ambassador
(สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปี ที่ 4-6 / มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3/ มัธยมศึกษาปี ที่ 3-6)
หมายเหตุ :
1) โรงเรี ยนที่ไม่เข้ าร่วมการประกวดกิจกรรมสาหรับครู (ประกวดแฟ้ มผลงานกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านในโรงเรี ยน หรื อประกวดจัด
มุมหนังสือฯ) ขอให้ สง่ สรุปผลการอ่านของนักเรี ยนเรี ยน (โดยกรอกข้ อมูลลงในแบบฟอร์ มที่แนบมา)
2) โรงเรี ยนที่เข้ าร่วมประกวดสาหรับครู ขอให้ สง่ รายงานตามรายละเอียดข้ างต้ นมายังบริ ษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด
(ทังนี
้ ้ คุณครู สามารถรับผลงานที่สง่ ประกวดของปี 17 นี ้ คืน ได้ ในวันจัดงานพิธีมอบรางวัลในช่วงเมษายน ปี 2561 และสงวน
สิทธิ์ในการส่งผลงานคืนให้ ทางไปรษณีย์)
3) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณฎามา, คุณชัญญา โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425,5226 โทรสาร 0-2662-0919
มือถือ 061-823-4982 e-mail: dama@nanmeebooks.com
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวราตรี สังสกฤษ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

บริษ ัท นานมีบค
ุ๊ ส์ จาก ัด เลขที่ 11 ซอยสุขม
ุ วิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-3000 โทรสาร 0-2662-0919 www.nanmeebooks.com

แบบฟอร์ ม
สรุ ปผลการอ่ านของนักเรียน (เพื่อขอรับเกียรติบัตร)
ชื่อโรงเรี ยน...........................................................................................จังหวัด.........................................สังกัด...................................
ครูผ้ รู ับผิดชอบโครงการ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)........................................นามสกุล.................................เบอร์ โทรติดต่อ..........................

ระดับชัน้

จานวนนักเรียน
ทัง้ หมด

จานวนนักเรียนที่
อ่ านหนังสือ (คน)

รวมจานวนหนังสือที่
นักเรียนอ่ าน (เล่ ม)

ค่ าเฉลี่ยการอ่ าน
เป็ นเล่ มต่ อคน

อนุบาล – ประถมศึกษาปี ที่ 2
(เกณฑ์การอ่าน 15-20 เล่ม)
ประถมศึกษาปี ที่ 3-6
(เกณฑ์การอ่าน 40-50 เล่ม)
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
(เกณฑ์การอ่าน 40-50 เล่ม)
รวมทัง้ หมด
หมายเหตุ : ค่าเฉลีย่ การอ่านเป็ นเล่มต่อคน = จานวนหนังสือทังหมดที
้
น่ กั เรี ยนอ่าน (เล่ม)
จานวนนักเรี ยนทังหมดที
้
่อา่ นหนังสือ (คน)

1. สรุ ปผลค่ าเฉลี่ยการอ่ านของนักเรียน (จานวนเล่ มต่ อคน)...............................................................................................
2. นักเรียนที่มีผลการอ่ านสูงสุดในโรงเรียน ชื่อ(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).......................... นามสกุล.....................................
ระดับชัน.......................................จ
้
านวนหนังสือที่อา่ น..........................เล่ม
3. จานวนนักเรียนที่อ่านผ่ านเกณฑ์ จานวน .................................คน คิดเป็ นเปอร์ เซ็น(%)..........................
4. จานวนเล่ มที่นักเรียนอ่ านน้ อยที่สุด จานวน..............................เล่ ม
5. จานวนคณะกรรมการ...............................................................คน
หมายเหตุ :
กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ ชัดเจน และส่ งกลับมาที่คุณฎามา, คุณชัญญา
โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่ อ 4425,5226 โทรสาร 0-2662-0919 มือถือ 061-823-4982
e-mail: dama@nanmeebooks.com
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ุ๊ ส์ จาก ัด เลขที่ 11 ซอยสุขม
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