
ใบสมัคร 
ประกวดหนังสือดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 
กลุ่มหนังสือสำรคดี 

 

   วันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ที่ส่งเข้าประกวด) 

๑.  ชื่อหนังสือ…………………………………...................……………………………………………... 
๒.  ประเภทหนังสือท่ีส่งเข้าประกวด (ขีด  ในช่องที่ต้องการ) 
      วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม         ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ 
      การท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ 

3.  ชื่อผู้ประพันธ์  (นาย/นาง/นางสาว)………....................…………….นามสกุล…............................................ 
      นามปากกา………………….........…………............. 
      ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยตรง เลขที่…………....ซอย…………….............………ถนน.................………….................   
      แขวง/ต าบล………….....เขต/อ าเภอ…….............….......จังหวัด...................รหัสไปรษณีย์…………………… 
      โทรศัพท์….....….............................…… e-mail……..……………..…………..Line ID…………………………….. 

4.  ชื่อผู้จัดท าภาพประกอบ  (นาย/นาง/นางสาว)……....................………นามสกุล…………….................……. 
      ทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้โดยตรง เลขที่……………ซอย……………………………ถนน..…………..............................…....  
      แขวง/ต าบล………………เขต/อ าเภอ………............….จังหวัด…………......รหสัไปรษณีย์……………………….  
      โทรศัพท์……………………............... e-mail……………………..…………..Line ID…………………….………….... 
5.  ชื่อผู้จัดพิมพ์หรือส านักพิมพ์ 
      ชื่อส านักพิมพ์…………………………………………………............................................................................... 
      ชื่อผู้จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………….................นามสกุล………….........…...........………………..  
      ชื่อผู้จัดพิมพ์ (ในกรณีที่ไม่ใช่ส านักพิมพ์) 
      (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………...นามสกุล…………………………......................……………. 
      ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยตรง เลขที่……………......ซอย………………………ถนน..…………...............…...............… 
      แขวง/ต าบล…………….…………เขต/อ าเภอ………................…จังหวัด………........รหัสไปรษณีย์…………… 
      โทรศัพท์……………………......................... 
6.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์เป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕63 

7.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ส่งเข้าประกวดแล้ว  
     และไม่ได้คัดลอกมาจากหนังสือเล่มใด 

8.  พร้อมใบสมัครนี้ได้ส่งหนังสือเข้าประกวด จ านวน ๑๕ เล่ม 
 

        (ลงนาม)……………………….....………...ผู้ส่ง 
                         (นาย, นาง, นางสาว)………………………………...….. 

                                         ต าแหน่ง……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัคร 
ประกวดหนังสือดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 
กลุ่มหนังสือนวนิยำย 

วันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ท่ีส่งเข้าประกวด) 

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

๒.  ชื่อผู้ประพันธ์  (นาย/นาง/นางสาว)………....................……นามสกุล…......................................... 
      นามปากกา………………….........…………............. 
      ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยตรง เลขที่………….…....ซอย…………….............………ถนน.................……….…   
      แขวง/ต าบล………….....เขต/อ าเภอ…….............….......จังหวัด...................รหัสไปรษณีย์………… 
      โทรศัพท์….....….....................…… e-mail……………………..…………..Line ID…………………………. 

๓.  ชื่อผู้จัดพิมพ์ หรือส านักพิมพ์ 
      ชื่อส านักพิมพ์…………………………………………………....................................................................... 
      ชื่อผู้จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………….….....นามสกุล………….........…...........………………..  
      ชื่อผู้จัดพิมพ์ (ในกรณีท่ีไม่ใช่ส านักพิมพ์) 
      (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….…….นามสกุล…………………………......................… 
      ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยตรง เลขที่…………….…ซอย…………………ถนน..…………...............…...............… 
      แขวง/ต าบล…………………เขต/อ าเภอ………............…จังหวัด………........รหัสไปรษณีย์……………… 
๔.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์เป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕63 

๕.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ส่งเข้าประกวดแล้ว  
     และไม่ได้คัดลอกมาจากหนังสือเล่มใด 

๖.  พร้อมใบสมัครนี้ได้ส่งหนังสือเข้าประกวด จ านวน ๑๕ เล่ม 
 

        (ลงนาม)……………………….....………...ผู้ส่ง 
                         (นาย, นาง, นางสาว)………………………………...….. 

                                         ต าแหน่ง……………………………………………. 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ใบสมัคร 

ประกวดหนังสือดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 

กลุ่มหนงัสือกวีนิพนธ ์
 

วันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ท่ีส่งเข้าประกวด) 

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

๒.  ชื่อผู้ประพันธ์  (นาย/นาง/นางสาว)………....................……นามสกุล….......................................... 
      นามปากกา………………….........…………............. 
      ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยตรง เลขที่……….……....ซอย…………….............………ถนน.................…………..   
      แขวง/ต าบล………….....เขต/อ าเภอ…….............….......จังหวัด...................รหัสไปรษณีย์…………. 
      โทรศัพท์….....….....................…… e-mail……………………..…………..Line ID…………………………… 
๓.  ชื่อผู้จัดพิมพ์ หรือส านักพิมพ์ 
      ชื่อส านักพิมพ์…………………………………………………................................................................... 
      ชื่อผู้จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………….....นามสกุล………….........…...........………………..  
      ชื่อผู้จัดพิมพ์ (ในกรณีที่ไม่ใช่ส านักพิมพ์) 
      (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………......................…….. 
      ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยตรง เลขที่……………ซอย…………………ถนน..…………...............…...............… 
      แขวง/ต าบล…………………เขต/อ าเภอ………............…จังหวัด………........รหัสไปรษณีย์…………… 
๔.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์เป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕63 

๕.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ส่งเข้าประกวดแล้ว  
     และไม่ได้คัดลอกมาจากหนังสือเล่มใด 

๖.  พร้อมใบสมัครนี้ได้ส่งหนังสือเข้าประกวด จ านวน ๑๕ เล่ม 
 

        (ลงนาม)……………………….....………...ผู้ส่ง 
                         (นาย, นาง, นางสาว)……………………………….....… 

                                         ต าแหน่ง……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัคร 

ประกวดหนังสือดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 

กลุ่มหนงัสือรวมเรื่องสั้น 
 

วันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ท่ีส่งเข้าประกวด) 

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

๒.  ชื่อผู้ประพันธ์  (นาย/นาง/นางสาว)………....................……นามสกุล…......................................... 
      นามปากกา………………….........…………............. 
      ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยตรง เลขที่…………....ซอย…………….............………ถนน.................……….….…   
      แขวง/ต าบล………….....เขต/อ าเภอ…….............….......จังหวัด...................รหัสไปรษณีย์………… 
      โทรศัพท์….....….....................…… e-mail……………………..…………..Line ID…………………………. 
๓.  ชื่อผู้จัดพิมพ์ หรือส านักพิมพ์ 
      ชื่อส านักพิมพ์…………………………………………………........................................................... ......... 
      ชื่อผู้จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………….....นามสกุล………….........…...........………………...  
      ชื่อผู้จัดพิมพ์ (ในกรณีที่ไม่ใช่ส านักพิมพ์) 
      (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………......................……… 
      ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยตรง เลขที่……………ซอย…………………ถนน..…………...............…...............… 
      แขวง/ต าบล…………………เขต/อ าเภอ………............…จังหวัด………........รหัสไปรษณีย์…………… 
๔.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์เป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕63 

๕.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ส่งเข้าประกวดแล้ว  
     และไม่ได้คัดลอกมาจากหนังสือเล่มใด 

๖.  พร้อมใบสมัครนี้ได้ส่งหนังสือเข้าประกวด จ านวน ๑๕ เล่ม 
 

        (ลงนาม)……………………….....………...ผู้ส่ง 
                         (นาย, นาง, นางสาว)………………………………...….. 

                                         ต าแหน่ง……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัคร 

ประกวดหนังสือดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 

กลุ่มหนังสือส ำหรับเด็ก 

วันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ท่ีส่งเข้าประกวด) 
๑.  ชื่อหนังสือ…………………………….....……………………………………………….…………………… 

๒.  ประเภทหนังสือส าหรับเด็กท่ีส่งเข้าประกวด (ขีดเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการ) 

   หนังสือส าหรับเด็กเล็ก อายุ  ๓ - ๕  ปี 

   หนังสือส าหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี   บันเทิงคดี   สารคด ี

   หนังสือส าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี   บันเทิงคดี   สารคดี   บทร้อยกรอง  

๓.  ชื่อผู้ประพันธ์ (นาย/นาง/นางสาว)………..................……….นามสกุล…................................................   
      ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยตรงเลขท่ี….........…ซอย…………….......…….ถนน……………....………….....................  
      แขวง/ต าบล.........................…เขต/อ าเภอ...........................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย.์......….  
      โทรศัพท…์………………......................... e-mail……………………..…………..Line ID……………………………. 

๔.  ชื่อผู้จัดท าภาพประกอบ  (นาย/นาง/นางสาว)……….……………………นามสกุล……….........................… 
      อยู่ที่ติดต่อได้โดยตรงเลขท่ี…................…ซอย…….……….........…….ถนน……………....…………..............  
      แขวง/ต าบล.........................…เขต/อ าเภอ...........................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย.์......….  
      โทรศัพท์…………………....................... e-mail……………………..…………..Line ID……………………………... 
๕.  ชื่อผู้จัดพิมพ์ หรือส านักพิมพ์  ......................................………………………………………...............…………… 
     ชื่อผู้จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………………........…………..…..นามสกุล…………………..............…..  
     ชื่อผู้จัดพิมพ์ (ในกรณีที่ไม่ใช่ส านักพิมพ์) (นาย/นาง/นางสาว)……….…..............นามสกุล……………..….… 
     ที่อยู่ส านักพิมพ์ หรือผู้จัดพิมพ์ เลขท่ี ……….…… ซอย…….…………......………ถนน………………......………...  
     แขวง/ต าบล………………………เขต/อ าเภอ………......………….จังหวัด…...........…รหสัไปรษณีย์……………….  
     โทรศัพท…์……………………….…………………………........................ 

๖.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์เป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕63 

๗.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ส่งเข้าประกวดแล้ว  และไม่ได้คัดลอกมา 
     จากหนังสือเล่มใด 

๘.  พร้อมใบสมัครนี้ได้ส่งหนังสือเข้าประกวด จ านวน ๑๕ เล่ม 
(ลงนาม)……………………….....………...ผู้ส่ง 

                         (นาย, นาง, นางสาว)………………………………...…... 
                                         ต าแหน่ง……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัคร 

ประกวดหนังสือดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 

กลุ่มหนังสือกำร์ตูน และ หรือนิยำยภำพ 

วันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ท่ีส่งเข้าประกวด) 

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

๒.  ประเภทหนังสือท่ีส่งเข้าประกวด (ขีด  ในช่องที่ต้องการ) 
            การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป (อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป) 
            การ์ตูน และ หรือนิยายภาพส าหรับเด็ก (อายุ ๖ - ๑๑ ปี) 
            การ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ 

๓.  ชื่อผู้ประพันธ์ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………นามสกุล……….........……………………...   
     ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยตรงเลขท่ี….............…ซอย……………….......…….ถนน……………....…………..............  
      แขวง/ต าบล.........................…เขต/อ าเภอ...........................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย.์......….  
      โทรศัพท…์………………......................... e-mail……………………..…………..Line ID……………………………. 
๔.  ชื่อผู้เขียนการ์ตูน หรือผู้จัดท าภาพประกอบ (นาย/นาง/นางสาว)……......…นามสกุล………………........   
     ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยตรงเลขท่ี….............…ซอย……..………….......…….ถนน……………....…………..............  
      แขวง/ต าบล........................เขต/อ าเภอ..........................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย.์......…….  
      โทรศัพท์…………………......................... e-mail……………………..…………..Line ID…………………………… 
๕.  ชื่อผู้จัดพิมพ์ หรือส านักพิมพ์  ......................................………………………………………...............…………. 
      ชื่อผู้จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………………..............……..นามสกุล…………………..............……..  
     ชื่อผู้จัดพิมพ์ (ในกรณีที่ไม่ใช่ส านักพิมพ์) (นาย/นาง/นางสาว)………................นามสกุล……………..….… 
     ที่อยู่ส านักพิมพ์ หรือผู้จัดพิมพ์ เลขท่ี …………… ซอย………………......………ถนน………………......………...  
     แขวง/ต าบล………………………เขต/อ าเภอ………......………….จังหวัด…...........…รหัสไปรษณีย์…………….  
     โทรศัพท…์……………………….…………………………........................ 

๖.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์เป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕63 

๗.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ส่งเข้าประกวดแล้ว  และไม่ได้คัดลอกมา 
      จากหนังสือเล่มใด 

๘.  พร้อมใบสมัครนี้ได้ส่งหนังสือเข้าประกวด จ านวน ๑๕ เล่ม 

 
ลงนาม)……………………….....………...ผู้ส่ง 

                         (นาย, นาง, นางสาว)………………………………...…….. 
                                         ต าแหน่ง…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัคร 
ประกวดหนังสือดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 
กลุ่มหนังสือสวยงำม 

วันที่…….เดือน….………………พ.ศ...……(ท่ีส่งเข้าประกวด) 
๑.  ชื่อหนังสือ……………………………………………………………………….......................................... 
๒.  ประเภทหนังสือท่ีส่งเข้าประกวด (ขีด  ในช่องที่ต้องการ) 
      สวยงามทั่วไป           สวยงามส าหรับเด็ก 
๓.  ชื่อผู้ประพันธ์ หรือผู้จัดท าค าบรรยายประกอบภาพ (นาย/นาง/นางสาว)…................…..นามสกุล……….…………      
     ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้โดยตรงเลขท่ี….........…ซอย………..………..ถนน……………....แขวง/ต าบล...........................…  
     เขต/อ าเภอ.....................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย.์..........….โทรศัพท.์...................................... 
     e-mail……………………..…………..Line ID……………………………. 
๔.  ชื่อผู้จัดท าภาพประกอบ (ถ้ามีหลายคนให้ระบุชื่อหัวหน้าคณะ) 
     (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………...……นามสกุล…………………………………....................… 
     ทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้โดยตรงเลขท่ี….........…ซอย……………….…..ถนน……………....แขวง/ต าบล......................…  
     เขต/อ าเภอ.....................จังหวัด……................รหัสไปรษณีย.์......….โทรศัพท์....................................... 
     e-mail……………………..…………..Line ID……………………………. 
๔.  ชื่อผู้ออกแบบจัดท ารูปเล่มหรือศิลปกรรม (ถ้ามีหลายคนให้ระบุชื่อหัวหน้าคณะ) 
     (นาย/นาง/นางสาว)………………...........………….นามสกุล…………………………………………..…….............. 
     ที่อยู่ผู้ออกแบบจัดท ารูปเล่มหรือศิลปกรรม เลขที…่.....ซอย……………ถนน…………แขวง/ต าบล............ 
     เขต/อ าเภอ.....................จังหวัด……...........รหัสไปรษณีย์.......….โทรศัพท์............................................  
๕.  ชื่อผู้จัดพิมพ์ หรือส านักพิมพ์  ......................................………………………………………...............………… 
     ชื่อผู้จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)………………………............……..นามสกุล…………………..............……...  
     ชื่อผู้จัดพิมพ์ (ในกรณีที่ไม่ใช่ส านักพิมพ์) (นาย/นาง/นางสาว)………..............นามสกุล……………..….… 
     ที่อยู่ส านักพิมพ์ หรือผู้จัดพิมพ์ เลขที่….....ซอย……………ถนน…………แขวง/ต าบล.............................. 
     เขต/อ าเภอ.....................จังหวัด……...........รหัสไปรษณีย.์......….โทรศัพท์.............................................  
๖.  ชื่อโรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์  ............................................................................................................................  
     ชื่อผู้จัดการ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………….………นามสกุล….………………………………........  
     ที่อยู่โรงพิมพ์  เลขที่….....ซอย……………ถนน……..............……แขวง/ต าบล....................................... .... 
     เขต/อ าเภอ.....................จังหวัด……...........รหัสไปรษณีย์.......….โทรศัพท์.............................................  
๗.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์เป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕63 

๘.  ขอรับรองว่าหนังสือนี้ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ส่งเข้าประกวดแล้ว  และไม่ได้คัดลอกมา 
     จากหนังสือเล่มใด 

๙.  พร้อมใบสมัครนี้ได้ส่งหนังสือเข้าประกวด จ านวน ๑๕ เล่ม 
(ลงนาม)……………………….....………...ผู้ส่ง 

                          (นาย, นาง, นางสาว)………………………………...….. 
                                         ต าแหน่ง……………………………………………. 


