ใบสมัคร
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕62
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุมหนังสือสารคดี
วันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ที่สงเขาประกวด)
๑. ชื่อหนังสือ…………………………………...................……………………………………………...
๒. ชื่อผูประพันธ# (นาย/นาง/นางสาว)………....................…………….นามสกุล…............................................
นามปากกา………………….........………….............
ที่อยูที่ติดตอไดโดยตรง เลขที่…………....ซอย…………….............………ถนน.................………….................
แขวง/ตําบล………….....เขต/อําเภอ…….............….......จังหวัด...................รหัสไปรษณีย#……………………
โทรศัพท#….....….............................…… e-mail……..……………..…………..Line ID……………………………..
๓. ชื่อผูจัดทําภาพประกอบ (นาย/นาง/นางสาว)……....................………นามสกุล…………….................…….
ที่อยูที่ติดตอไดโดยตรง เลขที่……………ซอย……………………………ถนน..…………..............................…....
แขวง/ตําบล………………เขต/อําเภอ………............….จังหวัด…………......รหัสไปรษณีย#……………………….
โทรศัพท#……………………............... e-mail……………………..…………..Line ID…………………….…………....
๔. ชื่อผูจัดพิมพ#หรือสํานักพิมพ#
ชื่อสํานักพิมพ#…………………………………………………...............................................................................
ชื่อผูจัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………….................นามสกุล………….........…...........………………..
ชื่อผูจัดพิมพ# (ในกรณีที่ไมใชสํานักพิมพ#)
(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………...นามสกุล…………………………......................…………….
ที่อยูที่ติดตอไดโดยตรง เลขที่……………......ซอย………………………ถนน..…………...............…...............…
แขวง/ตําบล…………….…………เขต/อําเภอ………................…จังหวัด………........รหัสไปรษณีย#……………
โทรศัพท#…………………….........................
๕. ขอรับรองวาหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเลมบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕61
๖. ขอรับรองวาหนังสือนี้ไดรับความเห็นชอบจากเจาของลิขสิทธิ์ใหสงเขาประกวดแลว
และไมไดคัดลอกมาจากหนังสือเลมใด
๗. พรอมใบสมัครนี้ไดสงหนังสือเขาประกวด จํานวน ๑๕ เลม
(ลงนาม)……………………….....………...ผูสง
(นาย, นาง, นางสาว)………………………………...…..
ตําแหนง…………………………………………….

ใบสมัคร
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕62
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุมหนังสือนวนิยาย
วันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ที่สงเขาประกวด)
๑. ชื่อหนังสือ…………………………………...................……………………………………………........................
๒. ชื่อผูประพันธ# (นาย/นาง/นางสาว)………....................……นามสกุล….........................................
นามปากกา………………….........………….............
ที่อยูที่ติดตอไดโดยตรง เลขที่………….…....ซอย…………….............………ถนน.................……….…
แขวง/ตําบล………….....เขต/อําเภอ…….............….......จังหวัด...................รหัสไปรษณีย#…………
โทรศัพท#….....….....................…… e-mail……………………..…………..Line ID………………………….
๓. ชื่อผูจัดพิมพ# หรือสํานักพิมพ#
ชื่อสํานักพิมพ#………………………………………………….......................................................................
ชื่อผูจัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………….….....นามสกุล………….........…...........………………..
ชื่อผูจัดพิมพ# (ในกรณีที่ไมใชสํานักพิมพ#)
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….…….นามสกุล…………………………......................…
ที่อยูที่ติดตอไดโดยตรง เลขที่…………….…ซอย…………………ถนน..…………...............…...............…
แขวง/ตําบล…………………เขต/อําเภอ………............…จังหวัด………........รหัสไปรษณีย#………………
๔. ขอรับรองวาหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเลมบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕61
๕. ขอรับรองวาหนังสือนี้ไดรับความเห็นชอบจากเจาของลิขสิทธิ์ใหสงเขาประกวดแลว
และไมไดคัดลอกมาจากหนังสือเลมใด
๖. พรอมใบสมัครนี้ไดสงหนังสือเขาประกวด จํานวน ๑๕ เลม
(ลงนาม)……………………….....………...ผูสง
(นาย, นาง, นางสาว)………………………………...…..
ตําแหนง…………………………………………….

ใบสมัคร
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕62
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กลุมหนังสือกวีนิพนธวันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ที่สงเขาประกวด)
๑. ชื่อหนังสือ…………………………………...................………………………………………………………………....
๒. ชื่อผูประพันธ# (นาย/นาง/นางสาว)………....................……นามสกุล…..........................................
นามปากกา………………….........………….............
ที่อยูที่ติดตอไดโดยตรง เลขที่……….……....ซอย…………….............………ถนน.................…………..
แขวง/ตําบล………….....เขต/อําเภอ…….............….......จังหวัด...................รหัสไปรษณีย#………….
โทรศัพท#….....….....................…… e-mail……………………..…………..Line ID……………………………
๓. ชื่อผูจัดพิมพ# หรือสํานักพิมพ#
ชื่อสํานักพิมพ#…………………………………………………...................................................................
ชื่อผูจัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………….....นามสกุล………….........…...........………………..
ชื่อผูจัดพิมพ# (ในกรณีที่ไมใชสํานักพิมพ#)
(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………......................……..
ที่อยูที่ติดตอไดโดยตรง เลขที่……………ซอย…………………ถนน..…………...............…...............…
แขวง/ตําบล…………………เขต/อําเภอ………............…จังหวัด………........รหัสไปรษณีย#……………
๔. ขอรับรองวาหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเลมบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕61
๕. ขอรับรองวาหนังสือนี้ไดรับความเห็นชอบจากเจาของลิขสิทธิ์ใหสงเขาประกวดแลว
และไมไดคัดลอกมาจากหนังสือเลมใด
๖. พรอมใบสมัครนี้ไดสงหนังสือเขาประกวด จํานวน ๑๕ เลม
(ลงนาม)……………………….....………...ผูสง
(นาย, นาง, นางสาว)……………………………….....…
ตําแหนง…………………………………………….

ใบสมัคร
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕62
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กลุมหนังสือรวมเรื่องสั้น
วันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ที่สงเขาประกวด)
๑. ชื่อหนังสือ…………………………………...................……………………………………………........................
๒. ชื่อผูประพันธ# (นาย/นาง/นางสาว)………....................……นามสกุล….........................................
นามปากกา………………….........………….............
ที่อยูที่ติดตอไดโดยตรง เลขที่…………....ซอย…………….............………ถนน.................……….….…
แขวง/ตําบล………….....เขต/อําเภอ…….............….......จังหวัด...................รหัสไปรษณีย#…………
โทรศัพท#….....….....................…… e-mail……………………..…………..Line ID………………………….
๓. ชื่อผูจัดพิมพ# หรือสํานักพิมพ#
ชื่อสํานักพิมพ#…………………………………………………....................................................................
ชื่อผูจัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………….....นามสกุล………….........…...........………………...
ชื่อผูจัดพิมพ# (ในกรณีที่ไมใชสํานักพิมพ#)
(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………......................………
ที่อยูที่ติดตอไดโดยตรง เลขที่……………ซอย…………………ถนน..…………...............…...............…
แขวง/ตําบล…………………เขต/อําเภอ………............…จังหวัด………........รหัสไปรษณีย#……………
๔. ขอรับรองวาหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเลมบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕61
๕. ขอรับรองวาหนังสือนี้ไดรับความเห็นชอบจากเจาของลิขสิทธิ์ใหสงเขาประกวดแลว
และไมไดคัดลอกมาจากหนังสือเลมใด
๖. พรอมใบสมัครนี้ไดสงหนังสือเขาประกวด จํานวน ๑๕ เลม
(ลงนาม)……………………….....………...ผูสง
(นาย, นาง, นางสาว)………………………………...…..
ตําแหนง…………………………………………….

ใบสมัคร
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕62
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุมหนังสือสําหรับเด็ก
วันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ที่สงเขาประกวด)
๑. ชื่อหนังสือ…………………………….....……………………………………………….……………………
๒. ประเภทหนังสือสําหรับเด็กที่สงเขาประกวด (ขีดเครื่องหมาย

ในชองที่ตองการ)

หนังสือสําหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปO
หนังสือสําหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปO

บันเทิงคดี

หนังสือสําหรับเด็กวัยรุน อายุ ๑๒ - ๑๘ ปO

สารคดี

บันเทิงคดี

สารคดี

บทรอยกรอง

๓. ชื่อผูประพันธ# (นาย/นาง/นางสาว)………..................……….นามสกุล…................................................
ที่อยูที่ติดตอไดโดยตรงเลขที่….........…ซอย…………….......…….ถนน……………....………….....................
แขวง/ตําบล.........................…เขต/อําเภอ...........................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย#.......….
โทรศัพท#…………………......................... e-mail……………………..…………..Line ID…………………………….
๔. ชื่อผูจัดทําภาพประกอบ (นาย/นาง/นางสาว)……….……………………นามสกุล……….........................…
อยูที่ติดตอไดโดยตรงเลขที่…................…ซอย…….……….........…….ถนน……………....…………..............
แขวง/ตําบล.........................…เขต/อําเภอ...........................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย#.......….
โทรศัพท#…………………....................... e-mail……………………..…………..Line ID……………………………...
๕. ชื่อผูจัดพิมพ# หรือสํานักพิมพ# ......................................………………………………………...............……………
ชื่อผูจัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………………........…………..…..นามสกุล…………………..............…..
ชื่อผูจัดพิมพ# (ในกรณีที่ไมใชสํานักพิมพ#) (นาย/นาง/นางสาว)……….…..............นามสกุล……………..….…
ที่อยูสํานักพิมพ# หรือผูจัดพิมพ# เลขที่ ……….…… ซอย…….…………......………ถนน………………......………...
แขวง/ตําบล………………………เขต/อําเภอ………......………….จังหวัด…...........…รหัสไปรษณีย#……………….
โทรศัพท#………………………….…………………………........................
๖. ขอรับรองวาหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเลมบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕61
๗. ขอรับรองวาหนังสือนี้ไดรับความเห็นชอบจากเจาของลิขสิทธิ์ใหสงเขาประกวดแลว และไมไดคัดลอกมา
จากหนังสือเลมใด
๘. พรอมใบสมัครนี้ไดสงหนังสือเขาประกวด จํานวน ๑๕ เลม
(ลงนาม)……………………….....………...ผูสง
(นาย, นาง, นางสาว)………………………………...…...
ตําแหนง…………………………………………….

ใบสมัคร
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕62
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุมหนังสือการ-ตูน และ หรือนิยายภาพ
วันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ที่สงเขาประกวด)
๑. ชื่อหนังสือ………………..........................……………………………………………………………….…
๒. ประเภทหนังสือที่สงเขาประกวด (ขีด ในชองที่ตองการ)
การ#ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป (อายุ ๑๒ ปOขึ้นไป)
การ#ตูน และ หรือนิยายภาพสําหรับเด็ก (อายุ ๖ - ๑๑ ปO)
๓. ชื่อผูประพันธ# (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………นามสกุล……….........……………………...
ที่อยูที่ติดตอไดโดยตรงเลขที่….............…ซอย……………….......…….ถนน……………....…………..............
แขวง/ตําบล.........................…เขต/อําเภอ...........................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย#.......….
โทรศัพท#…………………......................... e-mail……………………..…………..Line ID…………………………….
๔. ชื่อผูเขียนการ#ตูน หรือผูจัดทําภาพประกอบ (นาย/นาง/นางสาว)……......…นามสกุล………………........
ที่อยูที่ติดตอไดโดยตรงเลขที่….............…ซอย……..………….......…….ถนน……………....…………..............
แขวง/ตําบล.........................ขต/อําเภอ..........................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย#.......…….
โทรศัพท#…………………......................... e-mail……………………..…………..Line ID……………………………
๕. ชื่อผูจัดพิมพ# หรือสํานักพิมพ# ......................................………………………………………...............………….
ชื่อผูจัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………………..............……..นามสกุล…………………..............……..
ชื่อผูจัดพิมพ# (ในกรณีที่ไมใชสํานักพิมพ#) (นาย/นาง/นางสาว)………................นามสกุล……………..….…
ที่อยูสํานักพิมพ# หรือผูจัดพิมพ# เลขที่ …………… ซอย………………......………ถนน………………......………...
แขวง/ตําบล………………………เขต/อําเภอ………......………….จังหวัด…...........…รหัสไปรษณีย#…………….
โทรศัพท#………………………….…………………………........................
๖. ขอรับรองวาหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเลมบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕61
๗. ขอรับรองวาหนังสือนี้ไดรับความเห็นชอบจากเจาของลิขสิทธิ์ใหสงเขาประกวดแลว และไมไดคัดลอกมา
จากหนังสือเลมใด
๘. พรอมใบสมัครนี้ไดสงหนังสือเขาประกวด จํานวน ๑๕ เลม
ลงนาม)……………………….....………...ผูสง
(นาย, นาง, นางสาว)………………………………...……..
ตําแหนง……………………………………………

ใบสมัคร
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕62
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุมหนังสือสวยงาม
๑.
๒.
๓.

๔.

๔.

๕.

๖.

๗.

วันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ที่สงเขาประกวด)
ชื่อหนังสือ………………………………………………………………………..........................................
ประเภทหนังสือที่สงเขาประกวด (ขีด ในชองที่ตองการ)
สวยงามทั่วไป
สวยงามสําหรับเด็ก
ชื่อผูประพันธ# หรือผูจัดทําคําบรรยายประกอบภาพ (นาย/นาง/นางสาว)…................…..นามสกุล……….…………
อยูที่ติดตอไดโดยตรงเลขที่….........…ซอย………..………..ถนน……………....แขวง/ตําบล...........................…
เขต/อําเภอ.....................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย#...........….โทรศัพท#.......................................
e-mail……………………..…………..Line ID…………………………….
ชื่อผูจัดทําภาพประกอบ (ถามีหลายคนใหระบุชื่อหัวหนาคณะ)
(นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………...……นามสกุล…………………………………....................…
อยูที่ติดตอไดโดยตรงเลขที่….........…ซอย……………….…..ถนน……………....แขวง/ตําบล......................…
เขต/อําเภอ.....................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย#.......….โทรศัพท#.......................................
e-mail……………………..…………..Line ID…………………………….
ชื่อผูออกแบบจัดทํารูปเลมหรือศิลปกรรม (ถามีหลายคนใหระบุชื่อหัวหนาคณะ)
(นาย/นาง/นางสาว)………………...........………….นามสกุล…………………………………………..……..............
ที่อยูผูออกแบบจัดทํารูปเลมหรือศิลปกรรม เลขที่….....ซอย……………ถนน…………แขวง/ตําบล............
เขต/อําเภอ.....................จังหวัด……...........รหัสไปรษณีย#.......….โทรศัพท#............................................
ชื่อผูจัดพิมพ# หรือสํานักพิมพ# ......................................………………………………………...............…………
ชื่อผูจัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………………............……..นามสกุล…………………..............……...
ชื่อผูจัดพิมพ# (ในกรณีที่ไมใชสํานักพิมพ#) (นาย/นาง/นางสาว)………..............นามสกุล……………..….…
ที่อยูสํานักพิมพ# หรือผูจัดพิมพ# เลขที่….....ซอย……………ถนน…………แขวง/ตําบล..............................
เขต/อําเภอ.....................จังหวัด……...........รหัสไปรษณีย#.......….โทรศัพท#.............................................
ชื่อโรงพิมพ#ที่ตีพิมพ# ............................................................................................................................
ชื่อผูจัดการ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………….………นามสกุล….………………………………........
ที่อยูโรงพิมพ# เลขที่….....ซอย……………ถนน……..............……แขวง/ตําบล...........................................
เขต/อําเภอ.....................จังหวัด……...........รหัสไปรษณีย#.......….โทรศัพท#.............................................
ขอรับรองวาหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเลมบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕61

๘. ขอรับรองวาหนังสือนี้ไดรับความเห็นชอบจากเจาของลิขสิทธิ์ใหสงเขาประกวดแลว และไมไดคัดลอกมา
จากหนังสือเลมใด
๙. พรอมใบสมัครนี้ไดสงหนังสือเขาประกวด จํานวน ๑๕ เลม
ลงนาม)……………………….....………...ผูสง
(นาย, นาง, นางสาว)………………………………...…..
ตําแหนง…………………………………………….

