
๙ 
 

แบบการส่งผลงาน 
การตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ค าชี้แจง 
การส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕  

ผู้เสนอผลงานต้องด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  ผลงานที่ต้องการส่งเข้าคัดเลือก ดังนี้ 

- การตั้งชื่อหนังสือ 
- การออกแบบภาพปก  

๒. กรอกข้อมูลความหมายของชื่อที่ตั้ง และหรือความหมายของภาพปก (พอสังเขป) และข้อมูลผู้เสนอ
ผลงาน โดยสามารถส่งผลงานรายบุคคล หรือ ผลงานกลุ่ม เป็นกลุ่มต้องไม่เกิน ๓ คนต่อผลงาน 

๓. ผู้ เสนอผลงานทุกคนและผู้ปกครองของผู้ เสนอผลงานทุกคนลงลายมือในแบบรับรองการส่ง 
ผลงานการตั้งชื่อหนังสือ (แบบ ๑) และการออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ (แบบ ๒)  
หากส่งผลงานการตั้งชื่อ และออกแบบภาพปก ให้กรอกทั้งแบบ ๑ และแบบ ๒ เพ่ือรับรองผลงานและรับทราบ
เงื่อนไขการส่งผลงาน 

๔. ผู้เสนอผลงานส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนว่าก าลังเรียน ณ สถานศึกษาใด เช่น ส าเนาบัตร
ประจ าตัวนักเรียน ใบรับรองการเป็นนักเรียน เป็นต้น 

_____________________________________ 

ผู้เสนอผลงานท าเครื่องหมาย  √ ลงในช่อง  ที่ต้องการเสนอผลงานให้คัดเลือก 

    ตั้งชื่อหนังสือ ชื่อ ..........................................................................................  
     ออกแบบภาพปก ชื่อ.......................................................................................  
ความหมายของชื่อ และ หรือภาพปก (พอสังเขป) 
.............................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................................................. ........................... 

ข้อมูลผู้เสนอผลงาน 
๑. ชื่อ-นามสกุล .................................................................... ............... ชั้น ............................................ 
๒. ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ (ถ้ามี) ชั้น ..................................... (ถ้ามี) 
๓. ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ (ถ้ามี) ชั้น ..................................... (ถ้ามี) 
โรงเรียน................................................................................................................... ................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................... ...................................................... 
ต้นสังกัดของโรงเรียน................................................................................................................................. ................ 
ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงานเกี่ยวกับผลงาน...................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .............................................................E-mail………………………………..…………………………………. 

(ชื่อหนังสือ และ หรือภาพปก) 



๑๐ 
 

 

 
แบบรับรองการส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ส าหรับผู้เสนอผลงานการตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การตั้งชื่อหนังสือ ชื่อ.................................................................................. ............ 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดท าจริง โดยไม่ได้ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้
รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือ  
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ  

 

 

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้เสนอผลงาน  

(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว ...................................................................)  

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๔ 

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่ง 
ผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
และยินยอมให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพ้ืนฐาน                 
หากได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ปกครอง  

(.........................................................................................) 

ความสัมพันธ์กับเจ้าของผลงาน........................................... 

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๔ 

 

 

 

 

(ชื่อหนังสือ) 

แบบ ๑ 



๑๑ 
 

 

 
แบบรับรองการส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ส าหรับผู้เสนอผลงานการตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การตั้งชื่อหนังสือ ชื่อ.................................................................................. ............ 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดท าจริง โดยไม่ได้ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้
รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือ  
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ  

 

 

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้เสนอผลงาน  คนที่ ๒ 

(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว ...................................................................)  

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๔ 

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่ง 
ผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
และยินยอมให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
หากได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ปกครอง  

(.........................................................................................) 

ความสัมพันธ์กับเจ้าของผลงาน........................................... 

    วันที่............เดือน..................................๒๕๖๔ 

 

 

 

(ชื่อหนังสือ) 

แบบ ๑ 



๑๒ 
 

 

 

แบบรับรองการส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ส าหรับผู้เสนอผลงานการตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การตั้งชื่อหนังสือ ชื่อ.................................................................................. ............ 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดท าจริง โดยไม่ได้ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้
รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือ  
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ  

 

 

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้เสนอผลงาน  คนที่ ๓ 

(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว ...................................................................)  

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๔ 

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่ง 
ผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
และยินยอมให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
หากได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ปกครอง  

(.........................................................................................) 

ความสัมพันธ์กับเจ้าของผลงาน........................................... 

    วันที่............เดือน..................................๒๕๖๔ 

 

 

 

(ชื่อหนังสือ) 

แบบ ๑ 



๑๓ 
 

 

 

แบบการรับรองส่งผลงานการออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ส าหรับผู้เสนอผลงานออกแบบภาพปกรายบุคคล หรือ ผู้เสนอผลงานกลุ่ม คนที่ ๑ 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การออกแบบภาพปก ชื่อ................................................................................. 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดท าจริง โดยไม่ได้ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้
รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปก  
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๖๕ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมนี้  ได้ส่ งผลงาน 
เพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว 

 

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้เสนอผลงาน  

(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว ...................................................................)  

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๔ 

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่ง 
ผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
และยินยอมให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
หากได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

ลงชื่อ ......................................................................... ........ ผู้ปกครอง 

(.........................................................................................)  

ความสัมพันธ์กับเจ้าของผลงาน........................................... 

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๔ 

 

 

 

 

(ภาพปก) 

แบบ ๒ 



๑๔ 
 

 

 

แบบการรับรองส่งผลงานการออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ส าหรับ ผู้เสนอผลงานออกแบบภาพปกเป็นกลุ่ม คนที่ ๒ (ถ้ามี) 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การออกแบบภาพปก ชื่อ................................................................................. 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าร่วมด าเนินการกับผู้เสนอผลงานจริง โดยไม่ได้ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอ่ืน 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบ
ภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมนี้ ได้ส่งผลงาน 
เพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว 

 

 

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้เสนอผลงาน  คนที่ ๒ 

(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว ...................................................................)  

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๔ 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่ง 
ผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
และยินยอมให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
หากได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ปกครอง  

(.........................................................................................)  

ความสัมพันธ์กับเจ้าของผลงาน........................................... 

    วันที่............เดือน..................................๒๕๖๔ 

 

 

 

(ภาพปก) 

แบบ ๒ 



๑๕ 
 

 

 

แบบการรับรองส่งผลงานการออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ส าหรับ ผู้เสนอผลงานออกแบบภาพปกเป็นกลุ่ม คนที่ ๓ (ถ้ามี) 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การออกแบบภาพปก ชื่อ................................................................................. 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ร่วมจัดท าจริง โดยไม่ได้ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้
รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือและออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมนี้ ได้ส่งผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณามา
ด้วยแล้ว 

 

 

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้เสนอผลงาน  คนที่ ๓ 

(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว ...................................................................)  

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๔ 

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่ง 
ผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
และยินยอมให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
หากได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ปกครอง  

(.........................................................................................)  

ความสัมพันธ์กับเจ้าของผลงาน........................................... 

    วันที่............เดือน..................................๒๕๖๔ 

 

 

(ภาพปก) 

แบบ ๒ 


