
 
 

ประกาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63  
ประจ าปีการศึกษา 2556 
***************** 

เร่ือง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพ่ิม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน 
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกัด สพป. 

 
           โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-
สกุล การเพ่ิม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนนั้นให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ใหย้ื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 

1.1 แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร sp-001 
1.2 บัตรประจ าตัวผู้เข้าแข่งขันคนเดิม (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน) 
1.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม ่ตัวจริง 
1.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ ตัวจริง 

2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน ใหย้ื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 
2.1 แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร sp-002 
2.2 บัตรประจ าตัวผู้เข้าแข่งขัน (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน) 
2.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ตัวจริง 
2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน 

3. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน ใหย้ื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 
3.1 แบบหนังสือขอเพ่ิมผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร sp-003 
3.2 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ตัวจริง 
3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน 
การเพิ่มผู้เข้าแข่งขันต้องไม่เกินจ านวนที่เกณฑ์ก าหนด 

 
 
 



4. การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน ใหย้ื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 
4.1 แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน เอกสาร sp-004 
4.2 บัตรประจ าตัวครูผู้ฝึกสอนคนเดิม (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน) 
4.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของครูผู้ฝึกสอนคนใหม่ ตัวจริง 
4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของครูผู้ฝึกสอนคนใหม่ ตัวจริง 

5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุลครูผู้ฝึกสอน ใหย้ื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 
5.1 แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุลครูผู้ฝึกสอน เอกสาร sp-005 
5.2 บัตรประจ าตัวครูผู้ฝึกสอน (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน) 
5.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ตัวจริง 
5.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 

6. การเพิ่มครูผู้ฝึกสอน ใหย้ื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว 
6.1 แบบหนังสือขอเพ่ิมครูผู้ฝึกสอน เอกสาร sp-006 
6.2 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ตัวจริง 
6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 

 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความสะดวกและเป็นระบบขอให้ยึดแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดจึง
ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที่ ศธ .......................................                            โรงเรียน……………………………………………………… 
                                .............................................................................  
                                                                        
           ……..   ธันวาคม   2556 
 
เรื่อง     การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแขง่ขัน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งท่ี 63  
           ประจ าปีการศึกษา 2556  

 

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

           ตามที่โรงเรียน.................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา………………………………. 
.........................................................ไดล้งทะเบียนนักเรียนและครูผูฝ้กึสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………….………..
รหัสกิจกรรม (ID)……………..…………….…ช่ือกิจกรรม…………………………………………………………………………………………………………  
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 63 ประจ าปี จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น  

     โรงเรียน..............................................................................มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวผูเ้ข้าแข่งขันดังนี ้
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุผู้เข้าแข่งขนัคนเดิม ชื่อ-สกลุผู้เข้าแข่งขนัคนใหม ่ สาเหตุการเปลี่ยน 

    

    

    

    

    

    
 ทั้งน้ีให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบตัรนักเรียนของผู้เข้าแข่งขนัคนใหม่แนบท้ายหนังสือฉบบัน้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
        
 

(……………………………..…………………………..) 
                                                    ผู้อ านวยการสถานศึกษา……………………………..……..  

แบบหนังสือขอเปล่ียนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพป. 

 

เอกสาร sp-001 



 
 
 

ที่ ศธ .......................................                            โรงเรียน……………………………………………………… 
                                .............................................................................  
                                                                        
           ……..   ธันวาคม   2556 
 
เรื่อง     การขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูช่ือ-สกุลผูเ้ข้าแข่งขัน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ   
           ครั้งท่ี 63 ประจ าปีการศกึษา 2556  

 

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

           ตามที่โรงเรียน.................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา………………………………. 
.........................................................ไดล้งทะเบียนนักเรียนและครูผูฝ้กึสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………….………..
รหัสกิจกรรม (ID)……………..…………….…ช่ือกิจกรรม…………………………………………………………………………………………………………  
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 63 ประจ าปี จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น  

     โรงเรียน..............................................................................มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลช่ือ-สกุลผู้เขา้
แข่งขัน ดังนี ้
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุเดิมที่ผิด ชื่อ-สกลุที่ถูกต้อง 

   

   

   

   

   

   
ทั้งน้ีให้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบัตรนักเรียนแนบทา้ยหนังสือฉบับน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
      

(……………………………..…………………………..) 
                                                    ผู้อ านวยการสถานศึกษา……………………………..……..  

แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน 
ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพป. 

 

เอกสาร sp-002 



 
 

ที่ ศธ .......................................                            โรงเรียน……………………………………………………… 
                                .............................................................................  
                                                                        
           ……..   ธันวาคม   2556 
 
เรื่อง     การขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนอื  ครั้งท่ี 63  
           ประจ าปีการศึกษา 2556  

 

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

           ตามที่โรงเรียน.................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา………………………………. 
.........................................................ไดล้งทะเบียนนักเรียนและครูผูฝ้กึสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………….………..
รหัสกิจกรรม (ID)……………..…………….…ช่ือกิจกรรม…………………………………………………………………………………………………………  
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 63 ประจ าปี จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น  

     โรงเรียน..............................................................................มีความประสงค์ขอเพิ่มผูเ้ข้าแข่งขัน ดังนี ้
ล าดับที ่ ค าน าหน้า-ชื่อ-สกุล หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

   

   

   

   

   

   
ทั้งน้ีให้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบัตรนักเรียนแนบทา้ยหนังสือฉบับน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
        
 

(……………………………..…………………………..) 
                                                    ผู้อ านวยการสถานศึกษา……………………………..……..  
 

แบบหนังสือขอเพิ่มผูเ้ข้าแข่งขัน 
ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพป. 

 

เอกสาร sp-003 



 
 

ที่ ศธ .......................................                            โรงเรียน……………………………………………………… 
                                .............................................................................  
                                                                        
           ……..   ธันวาคม   2556 
 
เรื่อง     การขอเปลี่ยนตัวครูผูฝ้ึกสอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งท่ี 63  
           ประจ าปีการศึกษา 2556  

 

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

           ตามที่โรงเรียน.................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา………………………………. 
.........................................................ไดล้งทะเบียนนักเรียนและครูผูฝ้กึสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………….………..
รหัสกิจกรรม (ID)……………..…………….…ช่ือกิจกรรม…………………………………………………………………………………………………………  
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 63 ประจ าปี จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น  

     โรงเรียน..............................................................................มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวครูผูฝ้ึกสอนดังนี ้

ล าดับที ่ ผู้ฝึกสอนคนเดิม ผู้ฝึกสอนคนใหม ่
ลงลายมือยินยอม 

(คนเดิม) 

    

    

    

    

    

    
กรณีผู้ฝึกสอนย้ายให้ผู้อ านวยการลงนามในช่องลงลายมือยินยอม และแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือบตัรข้าราชการคนใหม ่
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
      

(……………………………..…………………………..) 
                                                    ผู้อ านวยการสถานศึกษา……………………………..……..  

แบบหนังสือขอเปล่ียนตัวครูผูฝ้ึกสอน 
ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพป. 

 

เอกสาร sp-004 



 
 

ที่ ศธ .......................................                            โรงเรียน……………………………………………………… 
                                .............................................................................  
                                                                        
           ……..   ธันวาคม   2556 
 
เรื่อง     การขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูช่ือ-สกุลผูฝ้ึกสอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ   
           ครั้งท่ี 63 ประจ าปีการศกึษา 2556  

 

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

           ตามที่โรงเรียน.................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา………………………………. 
.........................................................ไดล้งทะเบียนนักเรียนและครูผูฝ้กึสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………….………..
รหัสกิจกรรม (ID)……………..…………….…ช่ือกิจกรรม…………………………………………………………………………………………………………  
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 63 ประจ าปี จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น  

     โรงเรียน............................................................................มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูช่ือ-สกุลครผููฝ้ึกสอน
ดังนี ้
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุเดิมที่ผิด ชื่อ-สกลุที่ถูกต้อง 

   

   

   

   

   

   
ทั้งน้ีให้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบัตรข้าราชการแนบท้ายหนังสือฉบับน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
     

(……………………………..…………………………..) 
                                                    ผู้อ านวยการสถานศึกษา……………………………..……..  
 

แบบหนังสือขอเปล่ียนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุลผูฝ้ึกสอน 
ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพป. 

 

เอกสาร sp-005 



 
 

ที่ ศธ .......................................                            โรงเรียน……………………………………………………… 
                                .............................................................................  
                                                                        
           ……..   ธันวาคม   2556 
 
เรื่อง     การขอเพิ่มครูผูฝ้ึกสอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนอื  ครั้งท่ี 63  
           ประจ าปีการศึกษา 2556  

 

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

           ตามที่โรงเรียน.................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา………………………………. 
.........................................................ไดล้งทะเบียนนักเรียนและครูผูฝ้กึสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………….………..
รหัสกิจกรรม (ID)……………..…………….…ช่ือกิจกรรม…………………………………………………………………………………………………………  
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 63 ประจ าปี จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น  

     โรงเรียน..............................................................................มีความประสงค์ขอเพิ่มครผูู้ฝึกสอน ดังนี ้
ล าดับที ่ ค าน าหน้า-ชื่อ-สกุล หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

   

   

   

   

   

   
ทั้งน้ีให้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบัตรข้าราชการแนบท้ายหนังสือฉบับน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
        
 

(……………………………..…………………………..) 
                                                    ผู้อ านวยการสถานศึกษา……………………………..……..  
 

แบบหนังสือขอเพิ่มครูผูฝ้ึกสอน 
ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพป. 
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