
การประกวดคัดเลือกผลงานเพือ่ตพีิมพ์ในหนงัสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 256๔ 
 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำหนังสือวันเด็กแห่งชำติ 

เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือเป็นหนังสือที่ระลึกในโอกำสวันเด็กแห่งชำติ และเพ่ือให้เด็กและเยำวชนมีส่วนร่วม 
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยำวชนโดยตรง อันจะน ำไปสู่กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและ
สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน จึงขอเชิญชวนเด็กและเยำวชนร่วมส่งผลงำนเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือ 
วันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 256๔  

 

ประเภทการประกวด 
1. กำรประกวดคัดเลือกภำพปกและตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 256๔   
2. กำรประกวดคัดเลือกผลงำนเขียนเพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 256๔ 

 
รายละเอียดการประกวด 
1. การประกวดคัดเลือกภาพปกและตั้งชื่อหนงัสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

1.๑ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน 

เด็กและเยำวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และก าลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือเทียบเท่า  
1.๒ กรอบแนวคิดในการน าเสนอผลงาน 

ออกแบบภาพปกและตั้งชื่อหนังสือในหัวข้อ “การปรับตัวของเด็กไทยในรูปแบบความปกติใหม่
หรือชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)*” 

1.๓ เงื่อนไขของผลงาน 

๑)  เป็นผลงำนแบบรำยบุคคลหรือกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน  
๒)  กำรออกแบบภำพปกและตั้งชื่อหนังสือ มีลักษณะดังนี้ 

 ๒.๑) ออกแบบภำพปกหนังสือและตั้งชื่อหนังสือให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่ก ำหนด 
 
  

*ความปกตใิหม่หรือชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) หมำยถึง รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่แตกต่ำงจำกเดิม อันเนื่องมำจำกมีบำงสิ่งมำกระทบ (เช่น สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิด – ๑๙ หรือโคโรนำไวรัส) จนแบบแผนและแนวทำงปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่ำงเป็นปกติและเคยคำดหมำยล่วงหน้ำได้ ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภำยใต้หลักมำตรฐำนใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

๑. การรักษาสุขภาพอนามัย เช่น กำรวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำอำคำรหรือรับบริกำร กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยไปยังสถำนที่ต่ำงๆ กำรพกเจล
แอลกอฮอล์เพื่อท ำควำมสะอำดมือ กำรหลีกเลี่ยงไปยังสถำนที่ที่มีคนแออัด กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) อย่ำงน้อย  
๑ – ๒ เมตร 

๒. การเรียนการสอน เช่น กำรเรียนผ่ำน Application อยู่ที่บ้ำน กำรใช้ส่ือวีดิทัศน์สอนแทนกำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียน กำรอ่ำนหนังสือหรือ
สื่อออนไลน์โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

๓. การท ากิจกรรมภายในที่อยู่อาศัย เช่น กำรใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมำกขึ้น กำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work From Home) 
๔. การใช้เทคโนโลยี เช่น กำรสแกน QR Code ก่อนเข้ำอำคำรหรือรับบริกำร กำรใช้ Application ไทยชนะ กำรซ้ือของออนไลน์หรือสั่งสินค้ำ

ผ่ำน Application   
๕. อื่นๆ เช่น กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมหยุดเชื้อเพื่อชำติ เช่น มำตรกำรต่ำงๆ จำกภำครัฐ กำรปฏิบัติในช่วงกักตัว ๑๔ วัน ควำมเสียสละของ

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงคนในสังคม เช่น ตู้ปันสุข กำรบริจำคอำหำรหรือวัสดุของใช้ทำงกำรแพทย์ เป็นต้น 

 
(ภำพปกและชือ่หนังสือ) 



- ๒ - 

 
๒.๒) ขนำดภาพปกมีขนาด ๒๙.๗ x ๔๒ เซนติเมตร แนวตั้ง สามารถสร้างสรรค์ภาพปกได้

อย่างอิสระ โดยไม่เขียนข้อความใดลงบนภาพ พร้อมเขียนค าอธิบายความหมายของภาพปก ในแบบฟอร์มที่
ก าหนด 

 ๒.๓) ความยาวของชื่อหนังสือ ไม่เกิน ๕ พยางค์ พร้อมเขียนค าอธิบายความหมายของชื่อ 
๒.๔) เขียนชื่อ-สกุล ชั้น อำยุ โรงเรียน พร้อมที่อยู่ที่ติดต่อได ้ด้ำนหลังของผลงำน 

๓)  เป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์ขึ้นมำใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน และต้องไม่เคย
ส่งประกวดที่ใดมำก่อน  

4)  ผลงำนที่ได้รับรำงวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน          
ที่สำมำรถน ำไปใช้หรือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ โดยไม่ต้องเสียค่ำลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้ำของผลงำน และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสำมำรถน ำไปปรับแก้ไขได้ตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
ผลงำนทุกฉบับที่ส่งเข้ำประกวด  

๑.๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน  
๑) การสื่อความหมายและความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่ก าหนด  
๒) ความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น น่าสนใจ เหมาะสมที่จะเป็นภาพปก และ/หรือชื่อหนังสือวันเด็ก

แห่งชาติ 
๓) ความสวยงามของภาพ เช่น องค์ประกอบศิลป์ การให้สีสัน ความสวยงาม และความสมบูรณ์

ของภาพ   

๑.๕ ก าหนดการส่งผลงาน   

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็น
ส าคัญ   

๑.๖ วิธีการส่งผลงาน 

๑) นักเรียนส่งผลงำนของตนเองแบบรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม ได้ ๑ ผลงำน เป็นผลงำนต้นฉบับ
ทำงไปรษณีย์ หรือไฟล์ .jpeg ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2564@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ 
นำมสกุล ระดับชั้น โรงเรียน และช่องทำงกำรติดต่อ ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

๒) สถำนศึกษำส่งผลงำนของนักเรียนในรูปแบบผลงำนต้นฉบับ หรือรูปแบบไฟล์ . jpeg  
ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2564@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ นำมสกุล ระดับชั้น โรงเรียน และ
ช่องทำงกำรติดต่อ ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด สถำนศึกษำ ๑ แห่ง ส่งได้ไม่เกิน ๔ ผลงำน ดังนี้ 

- ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ จ ำนวน ๑ ผลงำน 
- ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ จ ำนวน ๑ ผลงำน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ จ ำนวน ๑ ผลงำน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ หรือเทียบเท่ำ จ ำนวน ๑ ผลงำน 
 

(ภำพปกและชือ่หนังสือ) 
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- ๓ - 
 

 3) หำกนักเรียนส่งผลงำนมำกกว่ำ 1 ผลงำน กองบรรณำธิกำรหนังสือวันเด็กแห่งชำติ 2564 
สงวนสิทธิ์คัดเลือกผลงำนของนักเรียนเข้ำพิจำรณำเพียง 1 ผลงำนเท่ำนั้น 

๑.๗ สถานที่ส่งผลงาน 

กองบรรณำธิกำรหนังสือวันเด็กแห่งชำติ  ปี ๒๕๖๔ ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาคาร สพฐ.๓ ชั้น ๓ ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐  

๑.๘ วิธีการคัดเลือกผลงาน 

กองบรรณำธิกำรหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ปี ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำคัดเลือก
ผลงำนที่ส่งจำกหน่วยงำนต้นสังกัด เพ่ือน ำตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี  ๒๕๖๔ ต่อไป  
โดยค ำตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด  

1.๙ รางวัลการประกวด 

ผลงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ปี ๒๕๖๔ เจ้ำของผลงำนจะได้รับ
เงินรำงวัล พร้อมเกียรติบัตรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้  
  ๑) ชื่อที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชำติ เจ้ำของผลงำนจะได้รับเงินรำงวัล 
๑,๐๐๐ บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน) 
  ๒) ภำพที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นภำพปกหนังสือวันเด็กแห่งชำติ เจ้ำของผลงำนจะได้รับเงิน
รำงวัล ผลงำนละ 3,๐๐๐ บำท (สำมพันบำทถ้วน) 
  ๓) ในกรณีที่ภำพปกได้รับกำรคัดเลือกให้ตีพิมพ์เป็นผลงำนภำยในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ 
เจ้ำของผลงำนจะได้รับเงินรำงวัล ผลงำนละ ๑,๐๐๐ บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน) 

 ทั้งนี้ การส่งผลงานของนักเรียนในนามของสถานศึกษา ผลงานของนักเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔ สถานศึกษาของนักเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้นสังกัด จะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย 

1.๑๐ ประกาศผลการคัดเลือก    

ผลงานได้รับการตีพิมพ์เพ่ือประชาสัมพันธ์และตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 
 

 
(ภำพปกและชือ่หนังสือ) 

 



 

๒. การประกวดคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
2.๑ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน  

เด็กและเยำวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และก าลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือเทียบเท่า  

2.๒ กรอบแนวคิดที่น าเสนอผลงาน  

งำนเขียนร้อยแก้ว หรือร้อยกรองส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ ชวนอ่ำน ให้แง่คิดและแฝงมุมมอง 
ที่ดีภำยใต้กรอบแนวคิดหัวข้อ 

“การปรับตัวของเด็กไทยในรูปแบบความปกติใหม่หรือชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)*” 

2.๓ เงื่อนไขของผลงาน 

๑)  เป็นผลงำนแบบรำยบุคคล หรือกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน 
๒)  ไม่จ ำกัดรูปแบบ อำจเป็นเรื่องจินตนำกำร หรือเรื่องแนวเหมือนจริง ในลักษณะนิทำน 

กำร์ตูนช่อง เรื่องสั้น หรือเรื่องเล่ำประสบกำรณ์  เป็นรูปแบบร้อยแก้วหรือร้อยกรอง มีควำมยำวไม่เกิน  
๑ หน้ำกระดำษ A4 หรือไม่เกิน  ๒๐ บรรทัด โดยมีลักษณะ ดังนี้  
  2.๑)  มีควำมเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่ก ำหนด  พร้อมตั้งชื่อเรื่องผลงำน
เรื่องนั้นๆ  

๒.2)  เขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง หรือพิมพ์เป็นไฟล์ .doc หรือ .docx โดยใช้แบบตัวอักษร 
TH SarabunPSK หรือ TH SarabunIT๙ ขนำด ๑๘ พอยต์ อำจมีภำพประกอบที่เป็นภำพถ่ำยหรือภำพวำด  
ที่เป็นไปตำมหลักกฎหมำยลิขสิทธิ์ 

2.3)  เขียนชื่อ-สกุล ชั้น อำยุ โรงเรียน พร้อมที่อยู่ที่ติดต่อได้ ด้ำนหลังของผลงำน 
๓)  เป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์ขึ้นมำใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน และต้องไม่เคย

ส่งประกวดที่ใดมำก่อน  
4)  ผลงำนที่ได้รับรำงวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน          

ที่สำมำรถน ำไปใช้หรือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ โดยไม่ต้องเสียค่ำลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้ำของผลงำน และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสำมำรถน ำไปปรับแก้ไขได้ตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
ผลงำนทุกฉบับที่ส่งเข้ำประกวด  

  
*ความปกตใิหม่หรือชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) หมำยถึง รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่แตกต่ำงจำกเดิม อันเนื่องมำจำกมีบำงสิ่งมำกระทบ (เช่น สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิด – ๑๙ หรือโคโรนำไวรัส) จนแบบแผนและแนวทำงปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่ำงเป็นปกติและเคยคำดหมำยล่วงหน้ำได้ ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภำยใต้หลักมำตรฐำนใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

๑. การรักษาสุขภาพอนามัย เช่น กำรวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำอำคำรหรือรับบริกำร กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยไปยังสถำนที่ต่ำงๆ กำรพกเจล
แอลกอฮอล์เพื่อท ำควำมสะอำดมือ กำรหลีกเลี่ยงไปยังสถำนที่ที่มีคนแออัด กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) อย่ำงน้อย  
๑ – ๒ เมตร 

๒. การเรียนการสอน เช่น กำรเรียนผ่ำน Application อยู่ที่บ้ำน กำรใช้ส่ือวีดิทัศน์สอนแทนกำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียน กำรอ่ำนหนังสือหรือ
สื่อออนไลน์โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

๓. การท ากิจกรรมภายในที่อยู่อาศัย เช่น กำรใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมำกขึ้น กำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work From Home) 
๔. การใช้เทคโนโลยี เช่น กำรสแกน QR Code ก่อนเข้ำอำคำรหรือรับบริกำร กำรใช้ Application ไทยชนะ กำรซ้ือของออนไลน์หรือสั่งสินค้ำ

ผ่ำน Application   
๕. อื่นๆ เช่น กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมหยุดเชื้อเพื่อชำติ เช่น มำตรกำรต่ำงๆ จำกภำครัฐ กำรปฏิบัติในช่วงกักตัว ๑๔ วัน ควำมเสียสละของ

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงคนในสังคมม เช่น ตู้ปันสุข กำรบริจำคอำหำรหรือวัสดุของใช้ทำงกำรแพทย์ เป็นต้น 

 
(ผลงำนเขียน) 
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๒.๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน  
๑) คุณค่าสารประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับเป็นไปตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนด  
๒) ด าเนินเรื่องดี ผูกเรื่องชวนอ่าน เหมาะสมกับวัย 
๓) การใช้ภาษาและอักขรวิธีถูกต้อง ถ้อยค าส านวนดี  
๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งแนวคิด โครงเรื่อง รูปแบบการน าเสนอโดดเด่น น่าสนใจ  

ชวนติดตาม หากมีภาพประกอบต้องเหมาะสม สวยงาม และสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 

2.๕ ก าหนดการส่งผลงาน   

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็น
ส าคัญ   

๒.๖ วิธีการส่งผลงาน 

๑) นักเรียนส่งผลงำนของตนเองแบบรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม ได้ ๑ ผลงำน เป็นผลงำนต้นฉบับ
ทำงไปรษณีย์ หรือไฟล์ .jpeg ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2564@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ 
นำมสกุล ระดับชั้น โรงเรียน และช่องทำงกำรติดต่อ ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

๒) สถำนศึกษำส่งผลงำนของนักเรียนในรูปแบบผลงำนต้นฉบับ หรือรูปแบบไฟล์ . jpeg  
ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2564@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ นำมสกุล ระดับชั้น โรงเรียน และ
ช่องทำงกำรติดต่อ ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด สถำนศึกษำ ๑ แห่ง ส่งได้ไม่เกิน ๔ ผลงำน ดังนี้ 

- ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ จ ำนวน ๑ ผลงำน 
- ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ จ ำนวน ๑ ผลงำน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ จ ำนวน ๑ ผลงำน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ หรือเทียบเท่ำ จ ำนวน ๑ ผลงำน 

3) หำกนักเรียนส่งผลงำนมำกกว่ำ 1 ผลงำน กองบรรณำธิกำรหนังสือวันเด็กแห่งชำติ 2564 
สงวนสิทธิ์คัดเลือกผลงำนของนักเรียนเข้ำพิจำรณำเพียง 1 ผลงำนเท่ำนั้น 

๒.๗ สถานที่ส่งผลงาน 

กองบรรณำธิกำรหนังสือวันเด็กแห่งชำติ  ปี ๒๕๖๔ ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาคาร สพฐ.๓ ชั้น ๓ ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐  

๒.๘ วิธีการคัดเลือกผลงาน 

กองบรรณำธิกำรหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ปี ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำคัดเลือก
ผลงำนที่ส่งจำกหน่วยงำนต้นสังกัด เพ่ือน ำตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี  ๒๕๖๔ ต่อไป  
โดยค ำตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด  
 
 

(ผลงำนเขียน) 
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๒.๙ รางวัลการประกวด 

ผลงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ปี ๒๕๖๔ เจ้ำของผลงำนจะได้รับ
เงินรำงวัล ผลงำนละ ๑,๐๐๐ บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ทั้งนี้ การส่งผลงานของนักเรียนในนามของสถานศึกษา ผลงานของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
ให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔ สถานศึกษาของนักเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต้นสังกัด จะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย 

  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่
 กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมวิทยบริกำร  ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐ 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : childrenday2564@gmail.com  
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