
ใบสมัคร 
ประกวดหนังสือดีเด�น ประจําป� พ.ศ. ๒๕63 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ�มหนังสือสารคดี 

 

   วันท่ี…….เดือน….………………พ.ศ...……(ท่ีส�งเข�าประกวด) 

๑.  ชื่อหนังสือ…………………………………...................……………………………………………... 

๒.  ชื่อผู�ประพันธ#  (นาย/นาง/นางสาว)………....................…………….นามสกุล…............................................ 
      นามปากกา………………….........…………............. 
      ท่ีอยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรง เลขท่ี…………....ซอย…………….............………ถนน.................………….................   
      แขวง/ตําบล………….....เขต/อําเภอ…….............….......จังหวัด...................รหัสไปรษณีย#…………………… 
      โทรศัพท#….....….............................…… e-mail……..……………..…………..Line ID…………………………….. 

๓.  ชื่อผู�จัดทําภาพประกอบ  (นาย/นาง/นางสาว)……....................………นามสกุล…………….................……. 
      ท่ีอยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรง เลขท่ี……………ซอย……………………………ถนน..…………..............................…....  
      แขวง/ตําบล………………เขต/อําเภอ………............….จังหวัด…………......รหสัไปรษณีย#……………………….  
      โทรศัพท#……………………............... e-mail……………………..…………..Line ID…………………….………….... 
๔.  ชื่อผู�จัดพิมพ#หรือสํานักพิมพ# 
      ชื่อสํานักพิมพ#…………………………………………………............................................................................... 
      ชื่อผู�จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………….................นามสกุล………….........…...........………………..  
      ชื่อผู�จัดพิมพ# (ในกรณีท่ีไม�ใช�สํานักพิมพ#) 
      (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………...นามสกุล…………………………......................……………. 
      ท่ีอยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรง เลขท่ี……………......ซอย………………………ถนน..…………...............…...............… 
      แขวง/ตําบล…………….…………เขต/อําเภอ………................…จังหวัด………........รหัสไปรษณีย#…………… 
      โทรศัพท#……………………......................... 
๕.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเล�มบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕62 

๖.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ได�รับความเห็นชอบจากเจ�าของลิขสิทธิ์ให�ส�งเข�าประกวดแล�ว  
     และไม�ได�คัดลอกมาจากหนังสือเล�มใด 

๗.  พร�อมใบสมัครนี้ได�ส�งหนังสือเข�าประกวด จํานวน ๑๕ เล�ม 
 

        (ลงนาม)……………………….....………...ผู�ส�ง 
                         (นาย, นาง, นางสาว)………………………………...….. 

                                         ตําแหน�ง……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัคร 

ประกวดหนังสือดีเด�น ประจําป� พ.ศ. ๒๕63 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ�มหนังสือนวนิยาย 

วันท่ี…….เดือน….………………พ.ศ...……(ท่ีส�งเข�าประกวด) 

๑.  ชื่อหนังสือ…………………………………...................……………………………………………........................ 

๒.  ชื่อผู�ประพันธ#  (นาย/นาง/นางสาว)………....................……นามสกุล…......................................... 
      นามปากกา………………….........…………............. 
      ท่ีอยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรง เลขท่ี………….…....ซอย…………….............………ถนน.................……….…   
      แขวง/ตําบล………….....เขต/อําเภอ…….............….......จังหวัด...................รหัสไปรษณีย#………… 
      โทรศัพท#….....….....................…… e-mail……………………..…………..Line ID…………………………. 

๓.  ชื่อผู�จัดพิมพ# หรือสํานักพิมพ# 
      ชื่อสํานักพิมพ#…………………………………………………....................................................................... 
      ชื่อผู�จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………….….....นามสกุล………….........…...........………………..  
      ชื่อผู�จัดพิมพ# (ในกรณีท่ีไม�ใช�สํานักพิมพ#) 
      (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….…….นามสกุล…………………………......................… 
      ท่ีอยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรง เลขท่ี…………….…ซอย…………………ถนน..…………...............…...............… 
      แขวง/ตําบล…………………เขต/อําเภอ………............…จังหวัด………........รหัสไปรษณีย#……………… 
๔.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเล�มบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕62 

๕.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ได�รับความเห็นชอบจากเจ�าของลิขสิทธิ์ให�ส�งเข�าประกวดแล�ว  
     และไม�ได�คัดลอกมาจากหนังสือเล�มใด 

๖.  พร�อมใบสมัครนี้ได�ส�งหนังสือเข�าประกวด จํานวน ๑๕ เล�ม 
 

        (ลงนาม)……………………….....………...ผู�ส�ง 
                         (นาย, นาง, นางสาว)………………………………...….. 

                                         ตําแหน�ง……………………………………………. 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



ใบสมัคร 
ประกวดหนังสือดีเด�น ประจําป� พ.ศ. ๒๕63 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ�มหนังสือกวีนิพนธ- 

 

วันท่ี…….เดือน….………………พ.ศ...……(ท่ีส�งเข�าประกวด) 

๑.  ชื่อหนังสือ…………………………………...................……………………………………………………………….... 

๒.  ชื่อผู�ประพันธ#  (นาย/นาง/นางสาว)………....................……นามสกุล….......................................... 
      นามปากกา………………….........…………............. 
      ท่ีอยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรง เลขท่ี……….……....ซอย…………….............………ถนน.................…………..   
      แขวง/ตําบล………….....เขต/อําเภอ…….............….......จังหวัด...................รหัสไปรษณีย#…………. 
      โทรศัพท#….....….....................…… e-mail……………………..…………..Line ID…………………………… 
๓.  ชื่อผู�จัดพิมพ# หรือสํานักพิมพ# 
      ชื่อสํานักพิมพ#…………………………………………………................................................................... 
      ชื่อผู�จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………….....นามสกุล………….........…...........………………..  
      ชื่อผู�จัดพิมพ# (ในกรณีท่ีไม�ใช�สํานักพิมพ#) 
      (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………......................…….. 
      ท่ีอยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรง เลขท่ี……………ซอย…………………ถนน..…………...............…...............… 
      แขวง/ตําบล…………………เขต/อําเภอ………............…จังหวัด………........รหัสไปรษณีย#…………… 
๔.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเล�มบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕62 

๕.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ได�รับความเห็นชอบจากเจ�าของลิขสิทธิ์ให�ส�งเข�าประกวดแล�ว  
     และไม�ได�คัดลอกมาจากหนังสือเล�มใด 

๖.  พร�อมใบสมัครนี้ได�ส�งหนังสือเข�าประกวด จํานวน ๑๕ เล�ม 
 

        (ลงนาม)……………………….....………...ผู�ส�ง 
                         (นาย, นาง, นางสาว)……………………………….....… 

                                         ตําแหน�ง……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
ประกวดหนังสือดีเด�น ประจําป� พ.ศ. ๒๕63 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ�มหนังสือรวมเร่ืองสั้น 

 

วันท่ี…….เดือน….………………พ.ศ...……(ท่ีส�งเข�าประกวด) 

๑.  ชื่อหนังสือ…………………………………...................……………………………………………........................ 

๒.  ชื่อผู�ประพันธ#  (นาย/นาง/นางสาว)………....................……นามสกุล…......................................... 
      นามปากกา………………….........…………............. 
      ท่ีอยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรง เลขท่ี…………....ซอย…………….............………ถนน.................……….….…   
      แขวง/ตําบล………….....เขต/อําเภอ…….............….......จังหวัด...................รหัสไปรษณีย#………… 
      โทรศัพท#….....….....................…… e-mail……………………..…………..Line ID…………………………. 
๓.  ชื่อผู�จัดพิมพ# หรือสํานักพิมพ# 
      ชื่อสํานักพิมพ#………………………………………………….................................................................... 
      ชื่อผู�จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………….....นามสกุล………….........…...........………………...  
      ชื่อผู�จัดพิมพ# (ในกรณีท่ีไม�ใช�สํานักพิมพ#) 
      (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………......................……… 
      ท่ีอยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรง เลขท่ี……………ซอย…………………ถนน..…………...............…...............… 
      แขวง/ตําบล…………………เขต/อําเภอ………............…จังหวัด………........รหัสไปรษณีย#…………… 
๔.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเล�มบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕62 

๕.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ได�รับความเห็นชอบจากเจ�าของลิขสิทธิ์ให�ส�งเข�าประกวดแล�ว  
     และไม�ได�คัดลอกมาจากหนังสือเล�มใด 

๖.  พร�อมใบสมัครนี้ได�ส�งหนังสือเข�าประกวด จํานวน ๑๕ เล�ม 
 

        (ลงนาม)……………………….....………...ผู�ส�ง 
                         (นาย, นาง, นางสาว)………………………………...….. 

                                         ตําแหน�ง……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
ประกวดหนังสือดีเด�น ประจําป� พ.ศ. ๒๕63 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ�มหนังสือสําหรับเด็ก 

วันท่ี…….เดือน….………………พ.ศ...……(ท่ีส�งเข�าประกวด) 
๑.  ชื่อหนังสือ…………………………….....……………………………………………….…………………… 

๒.  ประเภทหนังสือสําหรับเด็กท่ีส�งเข�าประกวด (ขีดเครื่องหมาย � ในช�องท่ีต�องการ) 

 �  หนังสือสําหรับเด็กเล็ก อายุ  ๓ - ๕  ปO 

 �  หนังสือสําหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปO  � บันเทิงคดี  � สารคด ี

 �  หนังสือสําหรับเด็กวัยรุ�น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปO  � บันเทิงคดี  � สารคดี  � บทร�อยกรอง  

๓.  ชื่อผู�ประพันธ# (นาย/นาง/นางสาว)………..................……….นามสกุล…................................................   
      ท่ีอยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรงเลขท่ี….........…ซอย…………….......…….ถนน……………....………….....................  
      แขวง/ตําบล.........................…เขต/อําเภอ...........................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย#.......….  
      โทรศัพท#…………………......................... e-mail……………………..…………..Line ID……………………………. 

๔.  ชื่อผู�จัดทําภาพประกอบ  (นาย/นาง/นางสาว)……….……………………นามสกุล……….........................… 
      อยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรงเลขท่ี…................…ซอย…….……….........…….ถนน……………....…………..............  
      แขวง/ตําบล.........................…เขต/อําเภอ...........................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย#.......….  
      โทรศัพท#…………………....................... e-mail……………………..…………..Line ID……………………………... 
๕.  ชื่อผู�จัดพิมพ# หรือสํานักพิมพ#  ......................................………………………………………...............…………… 
      ชื่อผู�จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………………........…………..…..นามสกุล…………………..............…..  
     ชื่อผู�จัดพิมพ# (ในกรณีท่ีไม�ใช�สํานักพิมพ#) (นาย/นาง/นางสาว)……….…..............นามสกุล……………..….… 
     ท่ีอยู�สํานักพิมพ# หรือผู�จัดพิมพ# เลขท่ี ……….…… ซอย…….…………......………ถนน………………......………...  
     แขวง/ตําบล………………………เขต/อําเภอ………......………….จังหวัด…...........…รหัสไปรษณีย#……………….  
     โทรศัพท#………………………….…………………………........................ 

๖.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเล�มบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕62 

๗.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ได�รับความเห็นชอบจากเจ�าของลิขสิทธิ์ให�ส�งเข�าประกวดแล�ว  และไม�ได�คัดลอกมา 
      จากหนังสือเล�มใด 

๘.  พร�อมใบสมัครนี้ได�ส�งหนังสือเข�าประกวด จํานวน ๑๕ เล�ม 
(ลงนาม)……………………….....………...ผู�ส�ง 

                         (นาย, นาง, นางสาว)………………………………...…... 
                                         ตําแหน�ง……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
ประกวดหนังสือดีเด�น ประจําป� พ.ศ. ๒๕63 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ�มหนังสือการ-ตูน และ หรือนิยายภาพ 

วันท่ี…….เดือน….………………พ.ศ...……(ท่ีส�งเข�าประกวด) 

๑.  ชื่อหนังสือ………………..........................……………………………………………………………….…    

๒.  ประเภทหนังสือท่ีส�งเข�าประกวด (ขีด � ในช�องท่ีต�องการ) 
          �  การ#ตูน และ หรือนิยายภาพท่ัวไป (อายุ ๑๒ ปOข้ึนไป)     
          �  การ#ตูน และ หรือนิยายภาพสําหรับเด็ก (อายุ ๖ - ๑๑ ปO) 

๓.  ชื่อผู�ประพันธ# (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………นามสกุล……….........……………………...   
     ท่ีอยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรงเลขท่ี….............…ซอย……………….......…….ถนน……………....…………..............  
      แขวง/ตําบล.........................…เขต/อําเภอ...........................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย#.......….  
      โทรศัพท#…………………......................... e-mail……………………..…………..Line ID……………………………. 
๔.  ชื่อผู�เขียนการ#ตูน หรือผู�จัดทําภาพประกอบ (นาย/นาง/นางสาว)……......…นามสกุล………………........   
     ท่ีอยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรงเลขท่ี….............…ซอย……..………….......…….ถนน……………....…………..............  
      แขวง/ตําบล.........................ขต/อําเภอ..........................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย#.......…….  
      โทรศัพท#…………………......................... e-mail……………………..…………..Line ID…………………………… 
๕.  ชื่อผู�จัดพิมพ# หรือสํานักพิมพ#  ......................................………………………………………...............…………. 
      ชื่อผู�จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………………..............……..นามสกุล…………………..............……..  
     ชื่อผู�จัดพิมพ# (ในกรณีท่ีไม�ใช�สํานักพิมพ#) (นาย/นาง/นางสาว)………................นามสกุล……………..….… 
     ท่ีอยู�สํานักพิมพ# หรือผู�จัดพิมพ# เลขท่ี …………… ซอย………………......………ถนน………………......………...  
     แขวง/ตําบล………………………เขต/อําเภอ………......………….จังหวัด…...........…รหัสไปรษณีย#…………….  
     โทรศัพท#………………………….…………………………........................ 

๖.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเล�มบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕62 

๗.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ได�รับความเห็นชอบจากเจ�าของลิขสิทธิ์ให�ส�งเข�าประกวดแล�ว  และไม�ได�คัดลอกมา 
      จากหนังสือเล�มใด 

๘.  พร�อมใบสมัครนี้ได�ส�งหนังสือเข�าประกวด จํานวน ๑๕ เล�ม 

 
ลงนาม)……………………….....………...ผู�ส�ง 

                         (นาย, นาง, นางสาว)………………………………...…….. 
                                         ตําแหน�ง…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
ประกวดหนังสือดีเด�น ประจําป� พ.ศ. ๒๕63 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ�มหนังสือสวยงาม 

วันท่ี…….เดือน….………………พ.ศ...……(ท่ีส�งเข�าประกวด) 
๑.  ชื่อหนังสือ……………………………………………………………………….......................................... 
๒.  ประเภทหนังสือท่ีส�งเข�าประกวด (ขีด � ในช�องท่ีต�องการ) 
     � สวยงามท่ัวไป          � สวยงามสําหรับเด็ก 
๓.  ชื่อผู�ประพันธ# หรือผู�จัดทําคําบรรยายประกอบภาพ (นาย/นาง/นางสาว)…................…..นามสกุล……….…………      
      อยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรงเลขท่ี….........…ซอย………..………..ถนน……………....แขวง/ตําบล...........................…  
      เขต/อําเภอ.....................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย#...........….โทรศัพท#....................................... 
      e-mail……………………..…………..Line ID……………………………. 
๔.  ชื่อผู�จัดทําภาพประกอบ (ถ�ามีหลายคนให�ระบุชื่อหัวหน�าคณะ) 
      (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………...……นามสกุล…………………………………....................… 
      อยู�ท่ีติดต�อได�โดยตรงเลขท่ี….........…ซอย……………….…..ถนน……………....แขวง/ตําบล......................…  
      เขต/อําเภอ.....................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย#.......….โทรศัพท#....................................... 
      e-mail……………………..…………..Line ID……………………………. 
๔.  ชื่อผู�ออกแบบจัดทํารูปเล�มหรือศิลปกรรม (ถ�ามีหลายคนให�ระบุชื่อหัวหน�าคณะ) 
     (นาย/นาง/นางสาว)………………...........………….นามสกุล…………………………………………..…….............. 
     ท่ีอยู�ผู�ออกแบบจัดทํารูปเล�มหรือศิลปกรรม เลขท่ี….....ซอย……………ถนน…………แขวง/ตําบล............ 
     เขต/อําเภอ.....................จังหวัด……...........รหัสไปรษณีย#.......….โทรศัพท#............................................ 
๕.  ชื่อผู�จัดพิมพ# หรือสํานักพิมพ#  ......................................………………………………………...............………… 
      ชื่อผู�จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………………............……..นามสกุล…………………..............……...  
     ชื่อผู�จัดพิมพ# (ในกรณีท่ีไม�ใช�สํานักพิมพ#) (นาย/นาง/นางสาว)………..............นามสกุล……………..….… 
     ท่ีอยู�สํานักพิมพ# หรือผู�จัดพิมพ# เลขท่ี….....ซอย……………ถนน…………แขวง/ตําบล.............................. 
     เขต/อําเภอ.....................จังหวัด……...........รหัสไปรษณีย#.......….โทรศัพท#............................................. 
๖.  ชื่อโรงพิมพ#ท่ีตีพิมพ#  ............................................................................................................................ 
     ชื่อผู�จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………….………นามสกุล….………………………………........  
     ท่ีอยู�โรงพิมพ#  เลขท่ี….....ซอย……………ถนน……..............……แขวง/ตําบล........................................... 
     เขต/อําเภอ.....................จังหวัด……...........รหัสไปรษณีย#.......….โทรศัพท#............................................. 
๗.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ตีพิมพ#โฆษณาเปFนเล�มบริบูรณ#เปFนครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕62 

๘.  ขอรับรองว�าหนังสือนี้ได�รับความเห็นชอบจากเจ�าของลิขสิทธิ์ให�ส�งเข�าประกวดแล�ว  และไม�ได�คัดลอกมา 
      จากหนังสือเล�มใด 

๙.  พร�อมใบสมัครนี้ได�ส�งหนังสือเข�าประกวด จํานวน ๑๕ เล�ม 
ลงนาม)……………………….....………...ผู�ส�ง 

                          (นาย, นาง, นางสาว)………………………………...….. 
                                         ตําแหน�ง……………………………………………. 


