


รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เร่ือง การคัดเลือกผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 256๖ 

 

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

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 
เป็นประจำทุกปี เพ่ือเป็นหนังสือที่ระลึกในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม 
ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยาวชนโดยตรง  อันจะนำไปสู่การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน จึงดำเนินการคัดเลือกผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  
ปี ๒๕๖๖ ขึ้น 

 

ประเภทการคัดเลือก 
1. การคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือภาพปกหนงัสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 256๖   
2. การคัดเลือกผลงานเขียนเพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 256๖ 

 

รายละเอียดการคัดเลือก 
1. การคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือภาพปกหนังสอืวันเด็กแห่งชาติ ปี 256๖ 

1.1 คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน 
เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือเทียบเท่า  

1.๒ คำสำคัญในการเสนอผลงาน 
 ตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ภายใต้คำสำคัญ

ดังต่อไปนี้  
“รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ / รักความเป็นไทย / ซื่อสัตย์สุจริต / มีจิตสาธารณะ / 

รักการอ่าน / ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ / เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม / ทำงานเป็นหมู่คณะ / ความทรงจำที่ประทับใจ / งานประดิษฐ์ / ศิลปะสำหรับเด็ก / 
การปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน / การเอาตัวรอดจากภัยรอบตัว / เรื่องอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ”  

1.๓ ค่าตอบแทน 
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสิทธิ์ ได้รับ 

การตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 256๖ และได้รับค่าตอบแทน พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  
 ๑) ชื่อที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ เจ้าของชื่อหนังสือจะได้รับ
ค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

ชือ่หนังสอืและ หรอืภาพปก 

 



๒ 

 

 ๒) ภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ เจ้าของผลงานจะ
ได้รับค่าตอบแทน 3,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 ๓) หากภาพได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์เป็นผลงานภายในเล่มหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖  
เจ้าของผลงานจะได้รับค่าตอบแทน ผลงานละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

สำหรับสถานศึกษาที่ส่งผลงานของนักเรียนที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  
ปี ๒๕๖๖ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย 

๑.4 เงื่อนไขของผลงาน  
๑) เป็นผลงานแบบรายบุคคลหรือกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน  
๒) ตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ มีลักษณะดังนี ้

 ๒.๑) ตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือ ให้สอดคล้องกับคำสำคัญที่กำหนด 
 ๒.๒) ชื่อหนังสือ ความยาวไม่เกิน ๕ พยางค์  

  ๒.๓) ภาพปกมีขนาด ๒๙.๗ x ๔๒ เซนติเมตร แนวตั้ง สร้างสรรค์ภาพปกโดยการจัดวางภาพ
และองค์ประกอบของภาพให้มีความเหมาะสม โดยไม่เขียนข้อความใดลงบนภาพ  

 ๒.๔) เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน  และต้อง 
ไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เสนอผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว  

 ๒.๕) ผู้ส่งผลงานสามารถเสนอผลงานการตั้งชื่อหนังสือและออกแบบภาพปก หรือส่งผลงาน
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ๓) เขียนชื่อ-สกุล ชั้น อายุ โรงเรียน พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ติดต่อได้ ด้านหลังของผลงาน และกรอกแบบการส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือ และ หรือการออกแบบภาพปก 
เพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ 
 4) ผู้เสนอผลงานทุกคนจะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองในการส่งผลงานเข้าคัดเลือกตีพิมพ์ 
ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 256๖ โดยกรอกแบบรับรองส่งผลการตั้งชื่อหนังสือ และ หรือการออกแบบ 
ภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ 

5) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนผลงานที่ส่งเข้ามาให้คัดเลือกทุกเรื่อง 

๑.๕ เงื่อนไขการได้รับค่าตอบแทน 
1) ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ผู้เสนอผลงาน

จะได้รับค่าตอบแทน พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยผู้เสนอผลงาน
จะต้องให้ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของผลงานตกเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่เพียง 
ผู้เดียว  

2) ผู้เสนอผลงานจะได้รับค่าตอบแทน เมื่อผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  
ปี 256๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 

ชื่อหนังสอืและ หรอืภาพปก 

 



๓ 

 

๑.๖ วิธีการส่งผลงาน  
๑) นักเรียนส่งผลงานของตนเองแบบรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ได้ ๑ ผลงาน โดยจัดส่ง  
 ๑.๑) แบบการส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 

ปี ๒๕๖๖  
 ๑.๒) แบบรับรองการส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็ก

แห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ 
 ๑.๓) ผลงานต้นฉบับของนักเรียน และ   

 ๑.๔) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงตนของผู้เสนอผลงานว่ากำลังเรียน ณ สถานศึกษาใด 
โดยส่งในรูปแบบผลงานต้นฉบับทางไปรษณีย์ หรือในรูปแบบไฟล์ .jpeg ทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2566@gmail.com  

๒) สถานศึกษาส่งผลงานของนักเรียน โดยจัดส่ง 
๒.๑) แบบการส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 

ปี ๒๕๖๖ ของทุกผลงาน 
   ๒.๒) แบบรับรองการส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็ก
แห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ของทุกผลงาน   
   ๒.๓) ผลงานต้นฉบับของนักเรียนทุกผลงาน และ 

๒.๔) หนังสือราชการนำส่งผลงานของนักเรียน พร้อมหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนของ 

ผู้เสนอผลงาน  

โดยส่งในรูปแบบผลงานต้นฉบับทางไปรษณีย์ หรือในรูปแบบไฟล์ .jpeg ขนาดความละเอียด
ไฟล์ไม่ต่ำกว่า 300 DPI ขึ้นไป ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2566@gmail.com โดยสถานศึกษา 

๑ แห่ง ส่งได้ไม่เกิน ๑๒ ผลงาน ดังนี้ 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   จำนวนไม่เกิน ๓ ผลงาน  
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖   จำนวนไม่เกิน ๓ ผลงาน 
- ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   จำนวนไม่เกิน ๓ ผลงาน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ หรือเทียบเท่า  จำนวนไม่เกิน ๓ ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนังสอืและ หรอืภาพปก 

 



๔ 

 

๑.๗ กำหนดการส่งผลงาน   
1) ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยถือวันที่ประทับตรา 

ไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๒) ส่งผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยถือ

วันและเวลาที่ส่งผลงานตามที่ปรากฏในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2566@gmail.com ภายในวันที่  

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ น.  

๑.๘ สถานที่ส่งผลงาน 
กองบรรณาธิการหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๖ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๓ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐ 

๑.๙ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน  
๑) การสื่อความหมายและความสอดคล้องกับคำสำคัญท่ีกำหนด  

๒) การจัดวางภาพและองค์ประกอบของภาพที่เหมาะสม 

๓) ความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น น่าสนใจ เหมาะสมที่จะเป็นชื่อหนังสือ และ หรือภาพปกหนังสือ 

วันเด็กแห่งชาติ 

๔) ความสวยงามของภาพ เช่น องค์ประกอบศิลป์ การให้สีสัน ความสวยงาม และความสมบูรณ์

ของภาพ   

 หากพบว่า ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ผิดไป

จากเงื่อนไขของผลงานและวิธีการส่งผลงานที่กำหนด เช่น ความยาวของชื่อหนังสือ ขนาดของภาพปก 

นักเรียนหรือสถานศึกษาส่งผลงานจำนวนเกินกว่ากำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานจากนักเรียนหรือสถานศึกษานั้น 

๑.10 วิธีการคัดเลือกผลงาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ

บรรณาธิการกิจผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ต่อไป โดยคำตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ 

๑.๑1 ประกาศผลการคัดเลือก    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่ได้รับ 

การตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 256๕ 
 
 

ชื่อหนังสอืและ หรอืภาพปก 

 



๕ 

 

๒. การคัดเลือกผลงานเขียนเพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ 

2.๑ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน  
เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือเทียบเท่า  

2.๒ คำสำคัญในการเสนอผลงาน 
 งานเขียนร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ชวนอ่าน ให้แง่คิดและแฝงมุมมองที่ดี 
ภายใตค้ำสำคัญดังต่อไปนี้  

“รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ / รักความเป็นไทย / ซื่อสัตย์สุจริต / มีจิตสาธารณะ / 
รักการอ่าน / ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ / เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม / ทำงานเป็นหมู่คณะ / ความทรงจำที่ประทับใจ / งานประดิษฐ์ / ศิลปะสำหรับเด็ก / 
การปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน / การเอาตัวรอดจากภัยรอบตัว / เรื่องอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ”  

 2.3 ค่าตอบแทน 
 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสิทธิ์ได้รับ 

การตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ และได้รับค่าตอบแทน ผลงานละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำหรับสถานศึกษาที่ส่งผลงานของนักเรียนที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  
ปี ๒๕๖๖ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย 

๒.๔ เงื่อนไขของผลงาน 
๑)  เป็นผลงานแบบรายบุคคล หรือกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน 
๒) ไม่จำกัดรูปแบบของผลงาน ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง เนื้อหาอาจเป็นเรื่องจินตนาการ หรือ 

เรื่องเหมือนจริง ในลักษณะนิทาน เรื่องสั้น หรือเรื่องเล่าประสบการณ์ จำนวน ๑ - ๒ หน้ากระดาษ A4  

(รวมภาพประกอบ) หากเป็นการ์ตูนช่อง จำนวน ๑ – ๓ หน้ากระดาษ A4  โดยมีลักษณะดังนี้  

 2.๑)  มีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับคำสำคัญที่กำหนด พร้อมตั้งชื่อเรื่องผลงานเรื่องนั้น ๆ  
 ๒.2)  เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์เป็นไฟล์ .doc หรือ .docx โดยใช้แบบตัวอักษร  
TH SarabunPSK หรือ TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๘ ตัวพิมพ์ (18 พอยต์) ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า อาจมี
ภาพประกอบที่เป็นภาพถ่ายหรือภาพวาด ที่เป็นไปตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ 

๒.๓) เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน และต้อง 
ไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เสนอผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว  
 ๓) เขียนชื่อ-สกุล ชั้น อายุ โรงเรียน พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ติดต่อได้ ด้านหลังของผลงาน และกรอกแบบการส่งผลงานเขียนเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 
ปี ๒๕๖๖ 

ผลงานเขยีน 

 



๖ 

 

 4) ผู้เสนอผลงานทุกคนจะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองในการส่งผลงานเข้าคัดเลือกตีพิมพ์ 
ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 256๖ โดยกรอกแบบรับรองการส่งผลงานเขียนเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือ 
วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ 

5) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนผลงานที่ส่งเข้ามาให้คัดเลือกทุกเรื่อง 

๒.5 เงื่อนไขการได้รับค่าตอบแทน 
 1) ผลงานที่ ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในหนั งสือวันเด็กแห่งชาติ  ปี  ๒๕๖๖  
ผู้เสนอผลงานจะได้รับค่าตอบแทน ผลงานละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผู้เสนอผลงานจะต้องให้ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของผลงานตกเป็นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่เพียงผู้เดียว  

2) ผู้เสนอผลงานจะได้รับค่าตอบแทน เมื่อผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 
256๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๒.๖ วิธีการส่งผลงาน  
๑) นักเรียนส่งผลงานของตนเองแบบรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ได้ ๑ ผลงาน โดยจัดส่ง 

 ๑.๑) แบบการส่งผลงานเขียนเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ 

 ๑.๒) แบบรับรองการส่งผลงานเขียนเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ 

๑.๓) ผลงานต้นฉบับของนักเรียน  และ 

๑.๔) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงตนของผู้เสนอผลงานว่ากำลังเรียน ณ สถานศึกษาใด 
โดยส่งในรูปแบบผลงานต้นฉบับทางไปรษณีย์ หรือในรูปแบบไฟล์ .jpeg ทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2566@gmail.com  

๒) สถานศึกษาส่งผลงานของนักเรียน โดยจัดส่ง 
๒.๑) แบบการส่งผลงานเขียนเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖  

ของทกุผลงาน 
   ๒.๒) แบบรับรองการส่งผลงานเขียนเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ 
ของทุกผลงาน   
   ๒.๓) ผลงานต้นฉบับของนักเรียนทุกผลงาน และ 

๒.๔) หนังสือราชการนำส่งผลงานของนักเรียน พร้อมหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนของ 

ผู้เสนอผลงาน 

โดยส่งในรูปแบบผลงานต้นฉบับทางไปรษณีย์ หรือในรูปแบบไฟล์ .jpeg ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2566@gmail.com โดยสถานศึกษา ๑ แห่ง ส่งได้ไม่เกิน ๑๒ ผลงาน ดังนี้ 

 
 

ผลงานเขยีน 
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- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   จำนวนไม่เกิน ๓ ผลงาน  
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖   จำนวนไม่เกิน ๓ ผลงาน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   จำนวนไม่เกิน ๓ ผลงาน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ หรือเทียบเท่า  จำนวนไม่เกิน ๓ ผลงาน 

๒.๗ กำหนดการส่งผลงาน   
1) ส่งผลงานทางไปรษณีย์  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  2๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยถือวันที่

ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๒) ส่งผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยถือ 

วันและเวลาที่ส่งผลงานตามที่ปรากฏในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2566@gmail.com ภายในวันที่  

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ น. 

๒.๘ สถานที่ส่งผลงาน 
กองบรรณาธิการหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๖ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๓ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐ 

๒.๙ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน  
๑) คุณค่าสารประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับเป็นไปตามคำสำคัญที่กำหนด  
๒) ดำเนินเรื่องดี ผูกเรื่องชวนอ่าน เหมาะสมกับวัย 
๓) การใช้ภาษาและอักขรวิธีถูกต้อง ถ้อยคำสำนวนดี  
๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งแนวคิด โครงเรื่อง รูปแบบการนำเสนอโดดเด่น น่าสนใจ ชวน

ติดตาม ถ้ามีภาพประกอบต้องเหมาะสม สวยงาม และสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
 หากพบว่า ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 256๖  
ผิดไปจากเง่ือนไขของผลงานและวิธีการส่งผลงานที่กำหนด เช่น มีจำนวนหน้าเกินกว่ากำหนด หรือ
นักเรียนหรือสถานศึกษาส่งผลงานจำนวนเกินกว่ากำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานจากนักเรียนหรือสถานศึกษานั้น 

๒.10 วิธีการคัดเลือกผลงาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ

บรรณาธิการกิจผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ต่อไป โดยคำตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ 

๒.๑1 ประกาศผลการคัดเลือก    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่ได้รับ 

การตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 256๕ 
 ผลงานเขยีน 
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แบบการส่งผลงาน 
การตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

คำชี้แจง 
การส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖  

ผู้เสนอผลงานต้องดำเนินการ ดังนี้ 
๑. ทำเครื่องหมาย ลงในช่อง  ผลงานที่ต้องการส่งเข้าคัดเลือก ดังนี้ 

- การตั้งชื่อหนังสือ 
- การออกแบบภาพปก  

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

๓. ผู้เสนอผลงานทุกคนและผู้ปกครองของผู้เสนอผลงานทุกคนลงลายมือในแบบรับรองการส่งผลงาน 
การตั ้งชื ่อหนังสือ (แบบ ๑) และการออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (แบบ ๒)  
หากส่งผลงานการตั้งชื่อ และออกแบบภาพปก ให้กรอกทั้งแบบ ๑ และแบบ ๒ เพื่อรับรองผลงานและรับทราบ
เงื่อนไขการส่งผลงาน 

๔. ผู้เสนอผลงานส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนว่ากำลังเรียน ณ สถานศึกษาใด เช่น สำเนาบัตร
ประจำตัวนักเรียน ใบรับรองการเป็นนักเรียน เป็นต้น 

_____________________________________ 

ผู้เสนอผลงานทำเครื่องหมาย  √ 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) 



๙ 
 

 

 
แบบรับรองการส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

สำหรับผู้เสนอผลงานการตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การตั้งชื่อหนังสือ ชื่อ..............................................................................................  
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดทำจริง โดยไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอื ่น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า  
ได้รับทราบรายละเอียดเงื ่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปก  
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ  

 

 

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่ง ผลงาน
ตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนั งสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และ
ยินยอมให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ ์และกรรมสิทธิ ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
หากได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

 

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

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 

 

(ชื่อหนังสือ) 

แบบ ๑ 



๑๐ 
 

 

 
แบบรับรองการส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

สำหรับผู้เสนอผลงานการตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การตั้งชื่อหนังสือ ชื่อ..............................................................................................  
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดทำจริง โดยไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอื ่น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า  
ได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลื อกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปก
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ  

 

 

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่ง ผลงาน
ตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนั งสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และ
ยินยอมให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ ์และกรรมสิทธิ ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                 
หากได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

 

 

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

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

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

    วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 

(ชื่อหนังสือ) 

แบบ ๑ 



๑๑ 
 

 

 

แบบรับรองการส่งผลงานการตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 
สำหรับผู้เสนอผลงานการตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การตั้งชื่อหนังสือ ชื่อ.................................................................................. ............ 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดทำจริง โดยไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอื ่น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า  
ได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปก
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ  

 

 

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่ง ผลงาน
ตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖ ๖ และ
ยินยอมให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ ์และกรรมสิทธิ ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                 
หากได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

 

 

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

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

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

    วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 

(ชื่อหนังสือ) 

แบบ ๑ 



๑๒ 
 

 

 

แบบการรับรองส่งผลงานการออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 
สำหรับผู้เสนอผลงานออกแบบภาพปกรายบุคคล หรือ ผู้เสนอผลงานกลุ่ม คนที่ ๑ 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การออกแบบภาพปก ชื่อ................................................................................. 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดทำจริง โดยไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอื ่น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า  
ได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสื อ และ หรือออกแบบภาพปก 
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมนี้ ได้ส่งผลงานเพื่อประกอบ  
การพิจารณามาด้วยแล้ว 

 

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่ง ผลงาน
ตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนั งสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และ
ยินยอมให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ ์และกรรมสิทธิ ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                
หากได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

 

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

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 

 

(ภาพปก) 

แบบ ๒ 



๑๓ 
 

 

 

แบบการรับรองส่งผลงานการออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 
สำหรับ ผู้เสนอผลงานออกแบบภาพปกเป็นกลุ่ม คนที่ ๒ (ถ้ามี) 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การออกแบบภาพปก ชื่อ................................................................................. 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าร่วมดำเนินการกับผู้เสนอผลงานจริง โดยไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอ่ืน 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบ
ภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมนี ้ ได้ส่งผลงาน 
เพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว 

 

 

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่ง ผลงาน
ตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖ ๖ และ
ยินยอมให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ ์และกรรมสิทธิ ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                 
หากได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

 

 

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

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

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

    วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 

(ภาพปก) 

แบบ ๒ 



๑๔ 
 

 

 

แบบการรับรองส่งผลงานการออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 
สำหรับ ผู้เสนอผลงานออกแบบภาพปกเป็นกลุ่ม คนที่ ๓ (ถ้ามี) 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การออกแบบภาพปก ชื่อ................................................................................. 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ร่วมจัดทำจริง โดยไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอื่น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า 
ได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือและออกแบบภาพปกหนั งสือ 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมนี้ ได้ส่งผลงานเพื่อประกอบการ
พิจารณามาด้วยแล้ว 

 

 

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่ง ผลงาน
ตามประกาศการคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และ
ยินยอมให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ ์และกรรมสิทธิ ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                 
หากได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

 

 

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

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

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

    วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

(ภาพปก) 

แบบ ๒ 



๑๕ 
 

แบบการส่งผลงานเขียนเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 
 
คำชี้แจง 

การส่งผลงานเขียน ผู้เสนอผลงานต้องดำเนินการ ดังนี้ 
๑. เขียนชื่อผลงานเขียน แนวคิดของผลงาน (พอสังเขป) และกรอกข้อมูลผู้เสนอผลงาน ตามแบบฟอร์ม 

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

เงื่อนไขของผลงาน 
๔. ผู้เสนอผลงานส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงตนของผู้เสนอผลงานว่ากำลังเรียน ณ สถานศึกษาใด 

เช่น สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน 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) 
 



๑๖ 
 

แบบรับรองการส่งผลงานเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 
สำหรับผู้เสนอผลงานรายบุคคล หรือ ผู้เสนอผลงานกลุ่ม คนที่ ๑ 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานเขียนชื่อ .....................................................................................................  
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าดำเนินการจริง โดยไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากบุคคลอ่ืน ทั้งนี้  ข้าพเจ้า  
ได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกผลงานเขียนเพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมนี้ ได้ส่งผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณา 
มาด้วยแล้ว 

 

 

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่งผลงาน
ตามประกาศการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และยินยอมให้ผลงาน
ดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์
ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

 

 

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

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 

(ผลงานเขียน) 

 



๑๗ 
 

แบบรับรองการส่งผลงานเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 
สำหรับ ผู้เสนอผลงานกลุ่ม คนที่ ๒ (ถ้ามี) 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานเขียนชื่อ .............................................................................................. 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าร่วมดำเนินการกับผู้เสนอผลงานข้างต้นจริง โดยไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจาก
บุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกผลงานเขียน  
เพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมนี้ ได้ส่งผลงาน
เพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว 

 

 

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่งผลงาน
ตามประกาศการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และยินยอมให้ผลงาน
ดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์
ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

 

 

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

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 

(ผลงานเขียน) 

 



๑๘ 
 

แบบรับรองการส่งผลงานเขียนเพ่ือคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแหง่ชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 
สำหรับ ผู้เสนอผลงานกลุ่ม คนที่ ๓ (ถ้ามี) 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานเขียนชื่อ .............................................................................................. 
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าร่วมดำเนินการกับผู้เสนอผลงานข้างต้นจริง โดยไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจาก
บุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งผลงานตามประกาศการคัดเลือกผลงานเขียน 
เพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ พร้อมนี้ ได้ส่งผลงาน
เพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว 

 

 

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

 ขอรับรองว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของนักเรียนจริง  ข้าพเจ้าและนักเรียนรับทราบเงื่อนไขการส่งผลงาน
ตามประกาศการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และยินยอมให้ผลงาน
ดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์
ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

 

 

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

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

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

วันที่............เดือน..................................๒๕๖๕ 

 

 

(ผลงานเขียน) 
 


