
ที ่ศธ ๐4๐10/ว ๑๕๐๔           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             กระทรวงศึกษาธิการ  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

      ๑๔  กรกฎาคม  2564 

เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกผลงานเพ่ือตีพิมพ์ใน
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565 

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เป็นผู้จัดท าต้นฉบับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจ าทุกปี ในการจัดท าหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องของ
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี และยังเป็นเวที
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านการเขียนและการวาดภาพ ได้น าผลงานมาตีพิมพ์เผยแพร่ นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565 มีผลงานที่หลากหลายและมาจาก 
ทั่วทุกภูมิภาค และยังเป็นกิจกรรมที่สามารถสอดแทรกไปกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการคิด                    
เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงขอ
ความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานเพ่ือคัดเลือก
ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลได้จาก QR Code หรือเว็บไซต์ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ โดยส่งผลงานมาที่กองบรรณาธิการหนังสือ              
วันเด็กแห่งชาติ อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2565@gmail.com ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพ่ือจะได้
ด าเนินการคัดเลือกผลงานตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565 ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
โทร.  ๐ ๒288 5730 
โทรสาร  ๐ ๒288 5919 
 
 
 
 
 

 
ประกาศ สพฐ. เรื่องการคดัเลือกผลงานเพื่อตพีิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565  
https://qrgo.page.link/DQiEn   

https://qrgo.page.link/DQiEn




๑ 

 

การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 256๕ 
 

---------------------------------------- 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำหนังสือวันเด็กแห่งชำติ 
เป็นประจ ำทุกปี เพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกในโอกำสวันเด็กแห่งชำติ และเพื่อให้เด็กและเยำวชนมีส่วนร่วม 
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยำวชนโดยตรง อันจะน ำไปสู่กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและ
สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน จึงด ำเนินกำรคัดเลือกผลงำนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 
๒๕๖๕ ขึ้น 

 

ประเภทการคัดเลือก 
1. กำรคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือภำพปกหนงัสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2565   
2. กำรคัดเลือกผลงำนเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2565 

 

รายละเอียดการคัดเลือก 
1. การคัดเลอืกชื่อหนังสือ และ หรือภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาต ิประจ าปี 256๕ 

1.1 คุณสมบตัิของผู้ส่งผลงาน 
เด็กและเยำวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และก าลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า  

1.๒ ค าส าคัญในการเสนอผลงาน 
 ตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภำพปกหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๕ ภำยใต้หัวข้อ 

ค ำส ำคัญดังต่อไปนี ้ 
- ควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์ 
- กำรเป็นคนด ี 
- ควำมเป็นไทย  
- กำรรู้เท่ำทันและกำรใช้สื่อออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ เช่น เรื่องเกี่ยวกับกำร Bully, Fake News ฯลฯ  
- กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและลดปัญหำสิ่งแวดล้อม  
- กำรปรับตัวในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019  
- ควำมทรงจ ำของฉัน  
- กำรท่องเที่ยว  
- กำรเรียนรู้จำกงำนประดิษฐ์หรืองำนศิลปะ  
- เรื่องอื่นๆ ที่เห็นว่ำสมควรลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำต ิ

 

 
ชื่อหนังสือและภำพปก 

 



๒ 

 

1.๓ ค่าตอบแทน 
ผลงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีสิทธิ์ได้รับ 

กำรตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ปี 2565 และได้รับค่ำตอบแทน พร้อมเกียรติบัตรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้  
 ๑) ชื่อที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ปี ๒๕๖๕ เจ้ำของชื่อหนังสือจะได้รับ
ค่ำตอบแทน ๑,๐๐๐ บำท (หนึ่งพันบำทถว้น) 
 ๒) ภำพที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นภำพปกหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ปี ๒๕๖๕ เจ้ำของผลงำน 
จะได้รับค่ำตอบแทน ผลงำนละ 3,๐๐๐ บำท (สำมพันบำทถ้วน) 
 ๓) ในกรณีที่ภำพปกได้รับกำรคัดเลือกให้ตีพิมพ์เป็นผลงำนภำยในหนังสือ เจ้ำของผลงำนจะได้รับ
ค่ำตอบแทน ผลงำนละ ๑,๐๐๐ บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน) 

ส าหรับสถานศึกษาที่ส่งผลงานของนักเรียนที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  
ปี ๒๕๖๕ สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด จะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย 

๑.4 เงื่อนไขของผลงาน  
๑) เป็นผลงำนแบบรำยบุคคลหรือกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน  
๒) ตั้ งชื่อหนั งสือ และ หรือออกแบบภำพปกหนังสือวันเด็กแห่ งชำติ  ประจ ำปี  ๒๕๖๕   

มีลักษณะดังนี้ 
 ๒.๑) ตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภำพปกหนังสือ ให้สอดคล้องกับหัวข้อค ำส ำคัญที่ก ำหนด 
 ๒.๒) ชื่อหนังสือ ควำมยำวไม่เกิน ๕ พยำงค์  

  ๒.๓) ภำพปกมีขนำด ๒๙.๗ x ๔๒ เซนติเมตร แนวตั้ง สร้ำงสรรค์ภำพปกได้อย่ำงเหมำะสม  
โดยไม่เขียนข้อควำมใดลงบนภำพ  

 ๒.๔) เป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์ขึ้นมำใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  และต้อง 
ไม่เคยได้รับรำงวัลที่ใดมำก่อน หำกมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เสนอผลงำนต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว  

 ๒.๕) ผู้ส่งผลงำนสำมำรถเสนอผลงำนกำรตั้งชื่อหนังสือและออกแบบภำพปก หรือส่งผลงำน
เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
 ๓) เขียนชื่อ-สกุล ชั้น อำยุ โรงเรียน พร้อมที่อยู่  หมำยเลขโทรศัพท์  และ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดต่อได้ ด้ำนหลังของผลงำน และกรอกแบบกำรส่งผลงำนเขียนเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือ
วันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
 4) ผู้เสนอผลงำนทุกคนจะต้องได้รับค ำยินยอมจำกผู้ปกครองในกำรส่งผลงำนเข้ำคัดเลือกตีพิมพ์ 
ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2565 โดยกรอกแบบรับรองการตั้งชื่อหนังสือ และออกแบบภาพปก
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

5) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนผลงำนที่ส่งเข้ำมำให้คัดเลือกทุกเรื่อง 
 

 

ชื่อหนังสือและภำพปก 

 



๓ 

 

๑.๕ เงื่อนไขการได้รับค่าตอบแทน 
1) ผลงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๕  

ผู้เสนอผลงำนจะได้รับค่ำตอบแทน พร้อมเกียรติบัตรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดย 
ผู้เสนอผลงำนจะต้องให้ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของผลงำนตกเป็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนแต่เพียงผู้เดียว  

2) ผู้เสนอผลงำนจะได้รับค่ำตอบแทน เมื่อผลงำนได้รับกำรตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่ งชำติ 
ประจ ำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๑.๖ วิธีการส่งผลงาน  
๑) นักเรียนสง่ผลงำนของตนเองแบบรำยบุคคล หรือรำยกลุ่ม ได้ ๑ ผลงำน โดยจัดส่ง  
 ๑.๑) แบบกำรส่งผลงำนกำรตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภำพปกหนังสือวันเด็กแห่งชำติ 

ประจ ำปี ๒๕๖๕  
 ๑.๒) แบบรับรองกำรส่งผลงำนกำรตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภำพปกหนังสือวันเด็ก

แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
 ๑.๓) ผลงำนต้นฉบับของนักเรียน และ   

 ๑.๔) เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงตนของผู้เสนอผลงำนว่ำก ำลังเรียน ณ สถำนศึกษำใด 
โดยส่งในรูปแบบผลงำนต้นฉบับทำงไปรษณีย์ หรือในรูปแบบไฟล์ .jpeg ทำงไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2565@gmail.com  
๒) สถำนศึกษำส่งผลงำนของนักเรียน โดยจัดส่ง 

๒.๑) แบบการส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ ของทุกผลงาน 
   ๒.๒) แบบรับรองการส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ ของทุกผลงาน   
   ๒.๓) ผลงานต้นฉบับของนักเรียนทุกผลงาน และ 

๒.๔) หนังสือราชการน าส่งผลงานของนักเรียน พร้อมหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนของ 
ผู้เสนอผลงาน 

โดยส่งในรูปแบบผลงำนต้นฉบับทำงไปรษณีย์ หรือในรูปแบบไฟล์ .jpeg ทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2565@gmail.com โดยสถานศึกษา ๑ แห่ง ส่งได้ไม่เกิน ๑๒ ผลงาน ดังนี ้

- ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓   จ านวนไม่เกิน ๓ ผลงาน  
- ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖   จ านวนไม่เกิน ๓ ผลงาน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓   จ านวนไม่เกิน ๓ ผลงาน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ หรือเทียบเท่ำ  จ านวนไม่เกิน ๓ ผลงาน 
 

 

ชื่อหนังสือและภำพปก 

 



๔ 

 

๑.๗ ก าหนดการส่งผลงาน   
1) ส่งผลงานทางไปรษณีย์  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  2๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยถือวันที่

ประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำงภำยในวันที่ ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๔ 

๒) ส่งผลงานทางไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยถือวัน
และเวลำที่ส่งผลงำนตำมที่ปรำกฏในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2565@gmail.com ภำยในวันที่  
๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๒๓.๕๙ น. 

๑.๘ สถานทีส่่งผลงาน 
กองบรรณำธิกำรหนังสือวันเด็กแห่งชำติ  ปี ๒๕๖๕ ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อำคำร สพฐ. ๓ ชั้น ๓ ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐ 

๑.๙ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน  
๑) การสื่อความหมายและความสอดคล้องกับค าส าคัญที่ก าหนด  
๒) ความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น น่าสนใจ เหมาะสมที่จะเป็นชื่อหนังสือ และ หรือภาพปกหนังสือ 

วันเด็กแห่งชาต ิ
๓) ความสวยงามของภาพ เช่น องค์ประกอบศิลป์ การให้สีสัน ความสวยงาม และความสมบูรณ์

ของภาพ   
 หากพบว่า ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ผิดไปจากเงื่อนไขของผลงานและวิธีการส่งผลงานที่ก าหนด เช่น ความยาวของชื่อหนังสือ ขนาดของภาพปก 
นักเรียนหรือสถานศึกษาส่งผลงานจ านวนเกินกว่าก าหนด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานจากนักเรียนหรือสถานศึกษานั้น 

๑.10 วธิีการคดัเลือกผลงาน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกและ

บรรณำธิกำรกิจผลงำนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ปี ๒๕๖๕ ต่อไป โดยค ำตัดสินของคณะกรรมกำร
ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได ้

๑.๑1 ประกาศผลการคัดเลือก    
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะประกำศผลกำรคัดเลือกผลงำนที่ได้รับ 

กำรตีพิมพใ์นหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๕ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 

 
 
 

 
 

ชื่อหนังสือและภำพปก 
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๒. การคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

2.๑ คุณสมบตัิของผู้ส่งผลงาน  
เด็กและเยำวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และก าลังศึกษาอยูใ่นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า  

2.๒ ค าส าคัญในการเสนอผลงาน 
 งำนเขียนร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ ชวนอ่ำน ให้แง่คิดและแฝงมุมมอง
ที่ดี ภำยใตห้ัวข้อค ำส ำคัญดังต่อไปนี้  

- ควำมรักชำต ิศำสนำ พระมหำกษัตริย ์ 
- กำรเป็นคนด ี 
- ควำมเป็นไทย  
- กำรรู้เท่ำทันและกำรใช้สื่อออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ เช่น เรื่องเกี่ยวกับกำร Bully, Fake News ฯลฯ  
- กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและลดปัญหำสิ่งแวดล้อม  
- กำรปรับตัวในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
- ควำมทรงจ ำของฉัน  
- กำรท่องเที่ยว  
- กำรเรียนรู้จำกงำนประดิษฐ์หรืองำนศิลปะ  
- เรื่องอื่นๆ ที่เห็นว่ำสมควรลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำต ิ

 2.3 ค่าตอบแทน 
 ผลงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีสิทธิ์ได้รับ 

กำรตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๕ และได้รับค่ำตอบแทน ผลงำนละ ๑,๐๐๐ บำท  
(หนึ่งพันบำทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส าหรับสถานศึกษาที่ส่งผลงานของนักเรียนที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  
ปี ๒๕๖๕ สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด จะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย 

๒.๔ เงื่อนไขของผลงาน 
๑)  เป็นผลงำนแบบรำยบุคคล หรือกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน 
๒) ไม่จ ำกัดรูปแบบของผลงำน ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง เนื้อหำอำจเป็นเรื่องจินตนำกำร หรือ 

เรื่องเหมือนจริง ในลักษณะนิทำน เรื่องสั้น หรือเรื่องเล่ำประสบกำรณ์ จ ำนวน ๑ - ๒ หน้ำกระดำษ A4  
(รวมภำพประกอบ) หำกเป็นกำร์ตูนช่อง จ ำนวน ๑ – ๓ หน้ำกระดำษ A4  โดยมีลักษณะดังน้ี  
 2.๑)  มีควำมเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับหัวข้อค ำส ำคัญที่ก ำหนด พร้อมต้ังชื่อเรื่องผลงำนเรื่อง
นั้นๆ  

ผลงำนเขียน 
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 ๒.2)  เขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง หรือพิมพ์เป็นไฟล์ .doc หรือ .docx โดยใช้แบบตัวอักษร  
TH SarabunPSK หรือ TH SarabunIT๙ ขนำด ๑๘ ตัวพิมพ์ (18 พอยต์) ระยะห่ำงบรรทัด 1 เท่ำ อำจมี
ภำพประกอบที่เป็นภำพถ่ำยหรือภำพวำด ที่เป็นไปตำมหลักกฎหมำยลิขสิทธิ์ 

๒.๓) เป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์ขึ้นมำใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และต้อง 
ไม่เคยได้รับรำงวัลที่ใดมำก่อน หำกมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เสนอผลงำนต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว  
 ๓) เขียนชื่อ-สกุล ชั้น อำยุ โรงเรียน พร้อมที่อยู่  หมำยเลขโทรศัพท์ และ หรือไป รษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดต่อได้ ด้ำนหลังของผลงำน และกรอกแบบกำรส่งผลงำนเขียนเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือ
วันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
 4) ผู้เสนอผลงำนทุกคนจะต้องได้รับค ำยินยอมจำกผู้ปกครองในกำรส่งผลงำนเข้ำคัดเลือกตีพิมพ์ 
ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2565 โดยกรอกแบบรับรองกำรส่งผลงำนเขียนเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ใน
หนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

5) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนผลงำนที่ส่งเข้ำมำให้คัดเลือกทุกเรื่อง 

๒.5 เงื่อนไขการได้รับค่าตอบแทน 
 1) ผลงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ  ประจ ำปี ๒๕๖๕  
ผู้เสนอผลงำนจะได้รับค่ำตอบแทน ผลงำนละ ๑,๐๐๐ บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยผู้เสนอผลงำนจะต้องให้ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของผลงำนตกเป็นของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแต่เพียงผู้เดียว  

2) ผู้เสนอผลงำนจะได้รับค่ำตอบแทน เมื่อผลงำนได้รับกำรตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ 
ประจ ำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๒.๖ วิธีการส่งผลงาน  
๑) นักเรียนสง่ผลงานของตนเองแบบรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ได้ ๑ ผลงาน โดยจัดส่ง 
 ๑.๑) แบบการส่งผลงานเขียนเพื่อคัดเลือกตีพมิพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 ๑.๒) แบบรับรองการส่งผลงานเขียนเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 

๒๕๖๕ 
๑.๓) ผลงานต้นฉบับของนักเรียน  และ 
๑.๔) เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงตนของผู้เสนอผลงำนว่ำก ำลังเรียน ณ สถำนศึกษำใด 
โดยส่งในรูปแบบผลงำนต้นฉบับทำงไปรษณีย์ หรือในรูปแบบไฟล์ .jpeg ทำงไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2565@gmail.com  
๒) สถำนศึกษำส่งผลงำนของนักเรียน โดยจัดส่ง 

๒.๑) แบบการส่งผลงานเขียนเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ของทุกผลงาน 
   ๒.๒) แบบรับรองการส่งผลงานเขียนเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๕ ของทุกผลงาน   

ผลงำนเขียน 
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๒.๓) ผลงานต้นฉบับของนักเรียนทุกผลงาน และ 
๒.๔) หนังสือราชการน าส่งผลงานของนักเรียน พร้อมหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนของ 

ผู้เสนอผลงาน 
โดยส่งในรูปแบบผลงำนต้นฉบับทำงไปรษณีย์ หรือในรูปแบบไฟล์ .jpeg ทำงไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2565@gmail.com โดยสถานศึกษา ๑ แห่ง ส่งได้ไม่เกิน ๑๒ ผลงาน ดังนี ้
- ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓   จ านวนไม่เกิน ๓ ผลงาน  
- ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖   จ านวนไม่เกิน ๓ ผลงาน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓   จ านวนไม่เกิน ๓ ผลงาน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ หรือเทียบเท่ำ  จ านวนไมเ่กนิ ๓ ผลงาน 

๒.๗ ก าหนดการส่งผลงาน   
1) ส่งผลงานทางไปรษณีย์  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  2๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยถือวันที่

ประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำงภำยในวันที่ ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๔ 
๒) ส่งผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยถือ 

วันและเวลำที่ส่งผลงำนตำมที่ปรำกฏในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2565@gmail.com ภำยในวันที่  
๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๒๓.๕๙ น. 

๒.๘ สถานทีส่่งผลงาน 
กองบรรณำธิกำรหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ปี ๒๕๖๕ ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อำคำร สพฐ. ๓ ชั้น ๓ ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐ 

๒.๙ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน  
๑) คุณค่ำสำรประโยชน์ที่ผู้อ่ำนจะได้รับเป็นไปตำมค ำส ำคัญที่ก ำหนด  
๒) ด ำเนินเรื่องดี ผูกเรื่องชวนอ่ำน เหมำะสมกับวัย 
๓) กำรใช้ภำษำและอักขรวิธีถูกต้อง ถ้อยค ำส ำนวนดี  
๔) มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ทั้งแนวคิด โครงเรื่อง รูปแบบกำรน ำเสนอโดดเด่น น่ำสนใจ ชวน

ติดตำม ถ้ำมีภำพประกอบต้องเหมำะสม สวยงำม และสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
 หำกพบว่ำ ผลงำนที่ส่งเข้ำรับกำรคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2565  
ผิดไปจำกเงื่อนไขของผลงำนและวิธีกำรส่งผลงำนที่ก ำหนด เช่น มีจ ำนวนหน้ำเกินกว่ำก ำหนด หรือ
นักเรียนหรือสถำนศึกษำส่งผลงำนจ ำนวนเกินกว่ำก ำหนด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำผลงำนจำกนักเรียนหรือสถำนศึกษำนั้น 
 

 
ผลงำนเขียน 

 



๘ 

 

 

๒.10 วิธีการคดัเลือกผลงาน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกและ

บรรณำธิกำรกิจผลงำนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ปี ๒๕๖๕ ต่อไป โดยค ำตัดสินของคณะกรรมกำร
ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได ้

๒.๑1 ประกาศผลการคัดเลือก    
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะประกำศผลกำรคัดเลือกผลงำนที่ได้รับ 

กำรตีพิมพใ์นหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๕ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 

--------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงำนเขียน 



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 



๑๖ 
 

แบบการส่งผลงานเขียนเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 
ค าชี้แจง 

การส่งผลงานเขียน ผู้เสนอผลงานต้องด าเนินการ ดังนี้ 
๑. เขียนชื่อผลงานเขียน แนวคิดของผลงาน (พอสังเขป) และกรอกข้อมูลผู้เสนอผลงาน ตามแบบฟอร์ม 

ที่ก าหนด พร้อมแนบผลงานเขียน 
๒. สามารถส่งผลงานแบบรายบุคคล หรือกลุ่ม หากเป็นกลุ่ม ต้องไม่เกิน ๓ คน/ผลงาน  
๓. ผู้เสนอผลงานทุกคนและผู้ปกครองของผู้เสนอผลงานทุกคน ต้องลงลายมือชื่อรับรองและรับทราบ

เงื่อนไขของผลงาน 
๔. ผู้เสนอผลงานส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงตนของผู้เสนอผลงานว่าก าลังเรียน ณ สถานศึกษาใด 

เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน ใบรับรองการเป็นนักเรียน เป็นต้น 

_____________________________________ 
 

ชื่อผลงานเขียน ......................................................................................................  

แนวคิดของผลงาน (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………………………………..…………………………………. 
 
 
 
 

(ผลงานเขียน) 
 



๑๗ 
 

แบบรับรองการส่งผลงานเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ส าหรับผู้เสนอผลงานรายบุคคล หรือ ผู้เสนอผลงานกลุ่ม คนที่ ๑ 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานเขียนชื่อ .....................................................................................................  
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าด าเนินการจริง โดยไม่ได้ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้
รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกผลงานเขียนเพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมนี้ ได้ส่งผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณา 
มาด้วยแล้ว 

 

 

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

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

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

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่งผลงาน
ตามประกาศการคัดเลือกผลงานเขียนเพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ และยินยอมให้ผลงาน
ดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์
ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

(ผลงานเขียน) 

 



๑๘ 
 

แบบรับรองการส่งผลงานเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ส าหรับ ผู้เสนอผลงานกลุ่ม คนที่ ๒ (ถ้ามี) 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานเขียนชื่อ .................................................................... .......................... 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าร่วมด าเนินการกับผู้เสนอผลงานข้างต้นจริง โดยไม่ได้ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจาก
บุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกผลงานเขียน  
เพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมนี้ ได้ส่งผลงาน
เพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว 

 

 

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

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

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

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่งผลงาน
ตามประกาศการคัดเลือกผลงานเขียนเพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ และยินยอมให้ผลงาน
ดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์
ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

(ผลงานเขียน) 

 



๑๙ 
 

แบบรับรองการส่งผลงานเขียนเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ส าหรับ ผู้เสนอผลงานกลุ่ม คนที่ ๓ (ถ้ามี) 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานเขียนชื่อ .......................................................................................... .... 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าร่วมด าเนินการกับผู้เสนอผลงานข้างต้นจริง โดยไม่ได้ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจาก
บุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกผลงานเขียน  
เพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมนี้ ได้ส่งผลงาน
เพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว 

 

 

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

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

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

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่งผลงาน
ตามประกาศการคัดเลือกผลงานเขียนเพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ และยินยอมให้ผลงาน
ดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์
ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

 

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

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

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

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

 

 

(ผลงานเขียน) 
 


