
ประกาศงานศิลปหัตถกรรมคร้ังที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุม่ที่ 1 

******************** 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้
ฝึกสอนของโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน 
 โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ที่ต้องการเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลชื่อ – สกุล การเพ่ิมผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนนั้นให้ยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 
1.1 แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร sm-001 
1.2 บัตรประจ าตัวผู้แข่งขันคนเดิม (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน) 
1.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ ตัวจริง 
1.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ ตัวจริง 

2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน ให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 
2.1 แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร sm-002 
2.2 บัตรประจ าตัวผู้แข่งขันคนเดิม (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน) 
2.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ ตัวจริง 
2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ที่มีชื่อ – สกุลที่ถูกต้อง 

3. การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน ให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 
3.1 แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน เอกสาร sm-003 
3.2 บัตรประจ าตัวครูผู้ฝึกสอนคนเดิม (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน) 
3.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอนคนใหม่ 
3.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอนคนใหม่ 

4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน ให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 
4.1 แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน เอกสาร sm-004 
4.2 บัตรประจ าตัวครูผู้ฝึกสอน (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน) 
4.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ตัวจริง 
4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการครู ที่มีชื่อ – สกุล ที่ถูกต้อง 

 
 

5. การเพิ่มครูผู้ฝึกสอน ให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว  
(สามารถเพ่ิมได้ในกรณีที่ครูผู้ฝึกสอนเพ่ิมในระบบไม่ครบตามจ านวนที่สามารถลงทะเบียนได้) 
5.1 แบบหนังสือเพ่ิมครูผู้ฝึกสอน เอกสาร sm-005 
5.2 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอนที่ต้องการเพิ่ม 
5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอนที่ต้องการเพิ่ม 

6. การเพิ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 



(สามารถเพ่ิมได้ในกรณีที่จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันที่เพ่ิมในระบบไม่ครบตามจ านวนที่สามารถ
ลงทะเบียนได้) 
6.1 แบบหนังสือเพ่ิมชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอกสาร sm-006 
6.2 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ ตัวจริง 
6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ ตัวจริง 
 
 
เพ่ือให้การด าเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความสะดวกและเป็นระบบขอให้ยึดแนวปฏิบัตินี้อย่าง

เคร่งครัดจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 

เอกสาร sm-001 
 

ที่ ศธ................................... โรงเรียน......................................... 
 ...................................................... 
 ...................................................... 
 ................พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง   การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 สพม.40 กลุ่มที่ 1 
เรียน ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรม............................................................................................  
 ตามท่ีโรงเรียน............................................................สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)............................................................ รหสั
กิจกรรม (ID)……………………….ชื่อกิจกรรม........................................................................................................... 
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม
ที่ 1 นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขันคนเดิม ชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ สาเหตุการเปลี่ยน 
    
    
    
    
    
    

ทั้งนี้ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนของผู้เข้าแข่งขันคนใหม่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน 

 
 
 

เอกสาร sm-002 
 

ที่ ศธ................................... โรงเรียน......................................... 
 ...................................................... 
 ...................................................... 
 ................พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง   การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษา สพม.40 กลุ่มท่ี 1 
เรียน ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรม............................................................................................  
 ตามท่ีโรงเรียน............................................................สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)............................................................ รหสั
กิจกรรม (ID)……………………….ชื่อกิจกรรม.................................................................................... ....................... 
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม
ที่ 1 นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้า
แข่งขันดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุลเดิมที่ผิด ชื่อ – สกุลที่ถูกต้อง 
   
   
   
   
   

ทั้งนี้ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

 
 
 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน 

 
 
 

เอกสาร sm-003 
 

ที่ ศธ................................... โรงเรียน......................................... 
 ...................................................... 
 ...................................................... 
 ................พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง   การขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 สพม.40 กลุ่มที่ 1 
เรียน ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรม............................................................................................  
 ตามท่ีโรงเรียน............................................................สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)............................................................ รหสั
กิจกรรม (ID)……………………….ชื่อกิจกรรม........................................................................................................... 
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม
ที่ 1 นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุลผู้ฝึกสอนคนเดิม ชื่อ – สกุล ผู้ฝึกสอนคนใหม่ ลงลายมือชื่อยินยอม 
(ผู้ฝึกสอนคนเดิม) 

    
    
    
    
    

กรณีผู้ฝึกสอนย้ายให้ผู้อ านวยการลงนามในช่องลงลายมือชื่อยินยอม และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
หรือบัตรข้าราชการคนใหม่ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

 
 
 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้ฝึกสอน  
 

เอกสาร sm-004 
 

ที่ ศธ................................... โรงเรียน......................................... 
 ...................................................... 
 ...................................................... 
 ................พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง   การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษา สพม.40 กลุ่มท่ี 1 
เรียน ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรม............................................................................................  
 ตามท่ีโรงเรียน............................................................สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)............................................................ รหสั
กิจกรรม (ID)……………………….ชื่อกิจกรรม........................................................................................................... 
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม
ที่ 1 นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้
ฝึกสอนดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุลเดิมทีผิ่ด ชื่อ – สกุลที่ถูกต้อง 
   
   
   
   
   

ทั้งนี้ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

 
 
 
 



แบบหนังสือเพิ่มข้อมูลผู้ฝึกสอน  
 

เอกสาร sm-005 
 

ที่ ศธ................................... โรงเรียน......................................... 
 ...................................................... 
 ...................................................... 
 ................พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง   การขอเพ่ิมชื่อครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษา สพม.40 กลุ่มท่ี 1 
เรียน ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรม............................................................................................  
 ตามท่ีโรงเรียน............................................................สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)............................................................ รหสั
กิจกรรม (ID)……………………….ชื่อกิจกรรม.......................................................................................................... . 
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม
ที่ 1 นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเพ่ิมชื่อครูผู้ฝึกสอนดังนี้  

ที ่ ชื่อครูผู้ฝึกสอนเดิม ชื่อครูผู้ฝึกสอนที่ต้องการเพิ่ม 
   
   
   
   
   

ทั้งนี้ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการที่ต้องการเพ่ิมแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

 
 
 
 
 



แบบหนังสือขอเพิ่มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  
 

เอกสาร sm-006 
 

ที่ ศธ................................... โรงเรียน......................................... 
 ...................................................... 
 ...................................................... 
 ................พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง   การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษา สพม.40 กลุ่มท่ี 1 
เรียน ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรม............................................................................................  
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ที ่ ชื่อ – สกุลนักเรียนที่ต้องการเพิ่ม 
  
  
  
  
  

ทั้งนี้ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่ต้องการเพ่ิมแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
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