
 
 

ประกาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1) 

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

เรื่อง  หลักเกณฑการเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงขอมูลชื่อ – สกุล  

ผูเขาแขงขันและครูผูฝกสอน 

 

 โรงเรียนที่เปนตัวแทนเขารวมแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1) หากมี

ความจําเปนตองการเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงขอมูลชื่อ – สกุล การเพิ่มผูเขาแขงขัน และครูผูฝกสอนนั้นใหยึด

แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน ใหยื่นเอกสารตอไปนี้ ณ จุดรายงานตัว (สามารถเปลี่ยนไดไมเกินเกณฑที่

กําหนด)  

1.1 แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน เอกสาร SM-001 

1.2 บัตรประจําตัวผูแขงขันคนเดิม (บัตรที่พิมพจากระบบการจัดการแขงขัน) 

1.3 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผูเขาแขงขันคนใหม ตัวจริง 

1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผูเขาแขงขันคนใหม ตัวจริง 

เกณฑการเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน 

1. การแขงขันประเภทเดี่ยว หรือมีผูแขงขันจํานวน 1 คน ไมสามารถเปลี่ยนตัวได 

2. การแขงขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวไดดังนี ้

2.1 ทีม 2-3 คน เปลี่ยนตัวได 1 คน 

2.2 ทีม 4-6 คน เปลี่ยนตัวไดไมเกิน 2 คน 

2.3 ทีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวไดไมเกิน 3 คน 

2.4 ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวไดไมเกิน 4 คน 

2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวไดไมเกิน 5 คน 

 



 

2. การเปลี่ยนแปลงขอมูลชื่อ – สกุลผูเขาแขงขัน ใหยื่นเอกสารตอไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 

2.1 แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงขอมูลชื่อ – สกุลผูเขาแขงขัน เอกสาร SM-002 

2.2 บัตรประจําตัวผูแขงขันคนเดิม (บัตรที่พิมพจากระบบการจัดการแขงขัน) 

2.3 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผูเขาแขงขันคนใหม ตัวจริง 

2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผูเขาแขงขัน ที่มีชื่อ – สกุลที่ถูกตอง 

3. การเปลี่ยนตัวครูผูฝกสอน ใหยื่นเอกสารตอไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 

3.1 แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผูฝกสอน เอกสาร SM-003 

3.2 บัตรประจําตัวครูผูฝกสอนคนเดิม (บัตรที่พิมพจากระบบการจัดการแขงขัน) 

3.3 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการครูผูฝกสอนคนใหม 

3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการครูผูฝกสอนคนใหม 

4. การเปลี่ยนแปลงขอมูลชื่อ – สกุลครูผูฝกสอน ใหยื่นเอกสารตอไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 

4.1 แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงขอมูลชื่อ – สกุลครูผูฝกสอน เอกสาร SM-004 

4.2 บัตรประจําตัวครูผูฝกสอน (บัตรที่พิมพจากระบบการจัดการแขงขัน) 

4.3 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการ ตัวจริง 

4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการครู ที่มีชื่อ – สกุล ที่ถูกตอง 

5. การเพิ่มครูผูฝกสอน ใหยื่นเอกสารตอไปนี้ ณ จุดรายงานตัว  

(สามารถเพิ่มไดในกรณีที่ครูผูฝกสอนเพิ่มในระบบไมครบตามจํานวนที่สามารถลงทะเบียนได) 

5.1 แบบหนังสือเพิ่มครูผูฝกสอน เอกสาร SM-005 

5.2 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการครูผูฝกสอนที่ตองการเพิ่ม 

5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการครูผูฝกสอนที่ตองการเพิ่ม 

6. การเพิ่มนักเรียนผูเขารวมการแขงขัน ใหยื่นเอกสารตอไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 

(สามารถเพิ่มไดในกรณีที่จํานวนนักเรียนที่เขารวมแขงขันที่เพิ่มในระบบไมครบตามจํานวนที่สามารถ

ลงทะเบียนได) 

6.1 แบบหนังสือเพิม่ชื่อนักเรียนเขารวมการแขงขัน เอกสาร SM-006 

6.2 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผูเขาแขงขันคนใหม ตัวจริง 

6.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผูเขาแขงขันคนใหม ตัวจริง 

เพื่อใหการดําเนินการแขงขันเปนไปดวยความสะดวกและเปนระบบขอใหยึดแนวปฏิบัตินี้อยางเครงครัดจึง

ประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 

 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน 

 

 

 

เอกสาร SM-001 

 

ที่ ศธ................................... โรงเรียน......................................... 

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

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

 วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2562 

เรื่อง   การขอเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1) 

เรียน ประธานศูนยการแขงขันกิจกรรม............................................................................................ 

 ตามที่โรงเรียน............................................................สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

ไดลงทะเบียนนักเรียนและครูผูฝกสอนใน (ระบุกลุมสาระ)............................................................    รหัสกิจกรรม 

(ID)……………………….ชื่อกิจกรรม.................................................................................................... ในการแขงขัน

ทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1)

นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงคขอเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขันดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุลผูเขาแขงขันคนเดิม ชื่อ – สกุลผูเขาแขงขันคนใหม สาเหตุการเปลี่ยน 

    

    

    

    

    

    
 

ทั้งนี้ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนของผูเขาแขงขันคนใหมแนบทายหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

ผูอํานวยการโรงเรียน................................................ 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงขอมูล ชื่อ – สกุล ผูเขาแขงขัน 

 

 

 

เอกสาร SM-002 

 

ที่ ศธ................................... โรงเรียน......................................... 

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

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

 วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2562 

เรื่อง   การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลชื่อ – สกุล ผูเขาแขงขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1) 

เรียน ประธานศูนยการแขงขันกิจกรรม............................................................................................ 

 ตามที่โรงเรียน............................................................สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

ไดลงทะเบียนนักเรียนและครูผูฝกสอนใน (ระบุกลุมสาระ)............................................................ รหัสกิจกรรม 

(ID)……………………….ชื่อกิจกรรม........................................................................................................... ในการแขงขัน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1) นั้น  

โรงเรียน............................................................ มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงขอมูลชื่อ – สกุลผูเขาแขงขันดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุลเดิมที่ผิด ชื่อ – สกุลที่ถูกตอง 

   

   

   

   

   
 

ทั้งนี้ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนแนบทายหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

ผูอํานวยการโรงเรียน................................................ 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผูฝกสอน 

 
 

 

 

เอกสาร SM-003 

 

ที่ ศธ................................... โรงเรียน......................................... 

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

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

 วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2562 

เรื่อง   การขอเปลี่ยนตัวครูผูฝกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1) 

เรียน ประธานศูนยการแขงขันกิจกรรม............................................................................................ 

 ตามที่โรงเรียน............................................................สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

ไดลงทะเบียนนักเรียนและครูผูฝกสอนใน (ระบุกลุมสาระ)............................................................ รหัสกิจกรรม 

(ID)……………………….ชื่อกิจกรรม........................................................................................................... ในการแขงขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1) นั้น  

โรงเรียน............................................................ มีความประสงคขอเปลี่ยนตัวครูผูฝกสอนดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุลผูฝกสอนคนเดิม ชื่อ – สกุล ผูฝกสอนคนใหม 
ลงลายมือชื่อยินยอม 

(ผูฝกสอนคนเดิม) 

    

    

    

    

    
 

กรณีผูฝกสอนยายใหผูอํานวยการลงนามในชองลงลายมือชื่อยินยอม และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรขาราชการคนใหม 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

ผูอํานวยการโรงเรียน................................................ 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงขอมูล ชื่อ – สกุล ผูฝกสอน 

 

 

 

เอกสาร SM-004 

 

ที่ ศธ................................... โรงเรียน......................................... 

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

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

 วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2562 

เรื่อง   การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลชื่อ – สกุล ผูเขาแขงขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1) 

เรียน ประธานศูนยการแขงขันกิจกรรม............................................................................................ 

 ตามที่โรงเรียน............................................................สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ไดลงทะเบียนนักเรียนและครูผูฝกสอนใน (ระบุกลุมสาระ)............................................................ รหัสกิจกรรม 

(ID)……………………….ชื่อกิจกรรม........................................................................................................... ในการแขงขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1) นั้น  

โรงเรียน............................................................ มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงขอมูลชื่อ – สกุลครูผูฝกสอนดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุลเดิมที่ผิด ชื่อ – สกุลที่ถูกตอง 

   

   

   

   

   
 

ทั้งนี้ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการแนบทายหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

ผูอํานวยการโรงเรียน................................................ 



แบบหนังสือเพิ่มขอมูลผูฝกสอน 

 

 

 

เอกสาร SM-005 

 

ที่ ศธ................................... โรงเรียน......................................... 

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

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

 วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2562 

เรื่อง   การขอเพิ่มชื่อครูผูฝกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1) 

เรียน ประธานศูนยการแขงขันกิจกรรม............................................................................................ 

 ตามที่โรงเรียน............................................................สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

ไดลงทะเบียนนักเรียนและครูผูฝกสอนใน (ระบุกลุมสาระ)............................................................ รหัสกิจกรรม 

(ID)……………………….ชื่อกิจกรรม........................................................................................................... ในการแขงขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1)  นั้น  

โรงเรียน............................................................ มีความประสงคขอเพิ่มชื่อครูผูฝกสอนดังนี้ 

ที ่ ชื่อครูผูฝกสอนที่ตองการเพิ่ม 

  

  

  

  

  
 

ทั้งนี้ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการที่ตองการเพิ่มแนบทายหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

ผูอํานวยการโรงเรียน................................................ 

 



แบบหนังสือขอเพิ่มนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน 

 

 

 

เอกสาร SM-006 

 

ที่ ศธ................................... โรงเรียน......................................... 

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

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

 วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2562 

เรื่อง   การขอเปลี่ยนแปลงขอมูลชื่อ – สกุล ผูเขาแขงขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1) 

เรียน ประธานศูนยการแขงขันกิจกรรม............................................................................................ 

 ตามที่โรงเรียน............................................................สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

ไดลงทะเบียนนักเรียนและครูผูฝกสอนใน (ระบุกลุมสาระ)............................................................ รหัสกิจกรรม 

(ID)……………………….ชื่อกิจกรรม........................................................................................................... ในการแขงขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุม 1) นั้น  

โรงเรียน............................................................ มีความประสงคเพิ่มชื่อนักเรียนที่เขารวมการแขงขันดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุลนักเรียนที่ตองการเพิ่ม 

  

  

  

  

  
 

ทั้งนี้ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่ตองการเพิ่มแนบทายหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

ผูอํานวยการโรงเรียน................................................ 

 


