
ประกาศงานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่มท่ี 3 

******************** 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้

ฝึกสอนของโรงเรียนท่ีเข้าแข่งขัน 
 โรงเรียนท่ีเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ท่ีต้องการเปล่ียนตัว การเปล่ียนแปลง

ข้อมูลช่ือ – สกุล การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนนั้นให้ยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 

1.1 แบบหนังสือขอเปล่ียนตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร sm-001 

1.2 บัตรประจ าตัวผู้แข่งขันคนเดิม (บัตรท่ีพิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน) 

1.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ ตัวจริง 

1.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ ตัวจริง 

2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน ให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 

2.1 แบบหนังสือขอเปล่ียนแปลงข้อมูลช่ือ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร sm-002 

2.2 บัตรประจ าตัวผู้แข่งขันคนเดิม (บัตรท่ีพิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน) 

2.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ ตัวจริง 

2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ท่ีมีช่ือ – สกุลท่ีถูกต้อง 

3. การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน ให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 

3.1 แบบหนังสือขอเปล่ียนตัวครูผู้ฝึกสอน เอกสาร sm-003 

3.2 บัตรประจ าตัวครูผู้ฝึกสอนคนเดิม (บัตรท่ีพิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน) 

3.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอนคนใหม่ 

3.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอนคนใหม่ 

4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน ให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 

4.1 แบบหนังสือขอเปล่ียนแปลงข้อมูลช่ือ – สกุลครูผู้ฝึกสอน เอกสาร sm-004 

4.2 บัตรประจ าตัวครูผู้ฝึกสอน (บัตรท่ีพิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน) 

4.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ตัวจริง 

4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการครู ท่ีมีช่ือ – สกุล ท่ีถูกต้อง 

 

 



5. การเพิ่มครูผู้ฝึกสอน ให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว  

(สามารถเพิ่มได้ในกรณีท่ีครูผู้ฝึกสอนเพิ่มในระบบไม่ครบตามจ านวนท่ีสามารถลงทะเบียนได้) 

5.1 แบบหนังสือเพิ่มครูผู้ฝึกสอน เอกสาร sm-005 

5.2 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอนท่ีต้องการเพิ่ม 

5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอนท่ีต้องการเพิ่ม 

6. การเพิ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 

(สามารถเพิ่มได้ในกรณีท่ีจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันท่ีเพิ่มในระบบไม่ครบตามจ านวนท่ีสามารถ

ลงทะเบียนได้) 

6.1 แบบหนังสือเพิ่มช่ือนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอกสาร sm-006 

6.2 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ ตัวจริง 

6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ ตัวจริง 

 

 

เพื่อให้การด าเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความสะดวกและเป็นระบบขอให้ยึดแนวปฏิบัตินี้อย่าง

เคร่งครัดจึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 

เอกสาร sm-001 

 

ท่ี ศธ................................... โรงเรียน......................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ................พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง   การขอเปล่ียนตัวผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 สพม.40 กลุ่มท่ี 3 

เรียน ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรม............................................................................................ 

 ตามท่ีโรงเรียน............................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 40 ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)............................................................ รหัส

กิจกรรม (ID)……………………….ช่ือกิจกรรม........................................................................................................... 

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.40 กลุ่ม

ท่ี 3 นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเปล่ียนตัวผู้เข้าแข่งขันดังนี้ 

ท่ี ชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขันคนเดิม ชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ สาเหตุการเปลี่ยน 
    
    
    
    
    
    
ท้ังนี้ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนของผู้เข้าแข่งขันคนใหม่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

................................................................ 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน 

เอกสาร sm-002 

 

ท่ี ศธ................................... โรงเรียน......................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ................พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง   การขอเปล่ียนแปลงข้อมูลช่ือ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ี 

 การศึกษา สพม.40 กลุ่มท่ี 3 

เรียน ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรม............................................................................................ 

 ตามท่ีโรงเรียน............................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 40 ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)............................................................ รหัส

กิจกรรม (ID)……………………….ช่ือกิจกรรม........................................................................................................... 

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.40 กลุ่ม

ท่ี 3 นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงข้อมูลช่ือ – สกุลผู้เข้า

แข่งขันดังนี ้

ท่ี ชื่อ – สกุลเดิมที่ผิด ชื่อ – สกุลที่ถูกต้อง 
   
   
   
   
   
ท้ังนี้ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

................................................................ 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน 

เอกสาร sm-003 

 

ท่ี ศธ................................... โรงเรียน......................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ................พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง   การขอเปล่ียนตัวครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 สพม.40 กลุ่มท่ี 3 

เรียน ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรม............................................................................................ 

 ตามท่ีโรงเรียน............................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 40 ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)............................................................ รหัส

กิจกรรม (ID)……………………….ช่ือกิจกรรม........................................................................................................... 

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.40 กลุ่ม

ท่ี 3 นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเปล่ียนตัวครูผู้ฝึกสอนดังนี้ 

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

    
    
    
    
    
กรณีผู้ฝึกสอนย้ายให้ผู้อ านวยการลงนามในช่องลงลายมือช่ือยินยอม และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

หรือบัตรข้าราชการคนใหม่ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

................................................................ 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผูฝ้ึกสอน 

เอกสาร sm-004 

 

ท่ี ศธ................................... โรงเรียน......................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ................พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง   การขอเปล่ียนแปลงข้อมูลช่ือ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ี 

 การศึกษา สพม.40 กลุ่มท่ี 3 

เรียน ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรม............................................................................................ 

 ตามท่ีโรงเรียน............................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 40 ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)............................................................ รหัส

กิจกรรม (ID)……………………….ช่ือกิจกรรม........................................................................................................... 

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.40 กลุ่ม

ท่ี 3 นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงข้อมูลช่ือ – สกุลครูผู้

ฝึกสอนดังนี้ 

ท่ี ชื่อ – สกุลเดิมที่ผิด ชื่อ – สกุลที่ถูกต้อง 
   
   
   
   
   
ท้ังนี้ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

................................................................ 



แบบหนังสือเพิ่มข้อมูลผูฝ้ึกสอน 

เอกสาร sm-005 

 

ท่ี ศธ................................... โรงเรียน......................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ................พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง   การขอเพิ่มช่ือครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ี 

 การศึกษา สพม.40 กลุ่มท่ี 3 

เรียน ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรม............................................................................................ 

 ตามท่ีโรงเรียน............................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 40 ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)............................................................ รหัส

กิจกรรม (ID)……………………….ช่ือกิจกรรม........................................................................................................... 

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.40 กลุ่ม

ท่ี 3 นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเพิ่มช่ือครูผู้ฝึกสอนดังนี้ 

ท่ี ชื่อครูผู้ฝึกสอนที่ต้องการเพิ่ม 
  
  
  
  
  
ท้ังนี้ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการท่ีต้องการเพิ่มแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

................................................................ 

 



แบบหนังสือขอเพิ่มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

เอกสาร sm-006 

 

ท่ี ศธ................................... โรงเรียน......................................... 

 ...................................................... 

 ...................................................... 

 ................พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง   การขอเปล่ียนแปลงข้อมูลช่ือ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ี 

 การศึกษา สพม.40 กลุ่มท่ี 3 

เรียน ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรม............................................................................................ 

 ตามท่ีโรงเรียน............................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 40 ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)............................................................ รหัส

กิจกรรม (ID)……………………….ช่ือกิจกรรม........................................................................................................... 

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 66 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.40 กลุ่ม

ท่ี 3 นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์เพิ่มช่ือนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน

ดังนี ้

ท่ี ชื่อ – สกุลนักเรียนที่ต้องการเพิ่ม 
  
  
  
  
  

ท้ังนี้ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนท่ีต้องการเพิ่มแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

................................................................ 


