
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เขา้แข่งขัน 
   

 

เอกสาร SM-001 

 

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

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

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

 

         วันที่.........เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง   การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

 สพม.เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1  

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

 ตามที่โรงเรียน.......................................................................สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครผููฝ้ึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)........................................................................ ............................... 

รหสักิจกรรม (ID)………………..........……….ช่ือกิจกรรม................................................................................................................ 

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เพชรบรูณ์ กลุม่ที่ 1 

นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ดังนี ้

 

ท่ี ชื่อ – สกุลผู้เขา้แข่งขันคนเดิม ชื่อ – สกุลผู้เขา้แข่งขันคนใหม ่ สาเหตุการเปลีย่น 
    
    
    
    
    
    

 

 ทั้งนี้ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนของผูเ้ข้าแข่งขันคนเดิมและคนใหม ่แนบท้ายหนังสอืฉบบั

นี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

                                ขอแสดงความนับถือ 

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

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

 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขนั 
 

 

 

เอกสาร SM-002 

 

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

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

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

         วันที่.........เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง   การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลช่ือ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ 

 การศึกษา สพม.เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1  

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

 ตามที่โรงเรียน.......................................................................สงักัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)........................................................................ ............................... 

รหัสกิจกรรม (ID)………………..........……….ช่ือกิจกรรม................................................................................................................ 

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1 

นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลช่ือ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน ดังนี ้

 

ท่ี ชื่อ – สกุลเดิมท่ีผิด ชื่อ – สกุลท่ีถูกต้อง 
   
   
   
   
   

 

ทั้งนี้ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

                              ขอแสดงความนับถือ 

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

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

 

 

 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน 
 

 

 

เอกสาร SM-003 

 

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

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

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

          วันที่ ........ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง   การขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

 สพม.เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1  

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

 ตามที่โรงเรียน.......................................................................สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครผููฝ้ึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)..................................................................... .................................. 

รหสักิจกรรม (ID)………………..........……….ช่ือกิจกรรม................................................................................................................ 

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เพชรบรูณ์ กลุม่ที่ 1 

นั้น โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวครูผูฝ้ึกสอนดังนี้ 

 

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

    
    
    
    
    

 

กรณีผู้ฝึกสอนย้ายให้ผู้อำนวยการลงนามในช่องลงลายมือชื่อยินยอม และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร

ข้าราชการคนใหม่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

 



แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู ชื่อ – สกุล ผูฝ้ึกสอน 
 

 

 

เอกสาร SM-004 

 

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

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

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

         วันที่ ......... เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง   การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลช่ือ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ 

 การศึกษา สพม.เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1  

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

 ตามที่โรงเรียน.......................................................................สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครผููฝ้ึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)....................................................................................................... 

รหสักิจกรรม (ID)………………..........……….ช่ือกิจกรรม............................................................................................ .................... 

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เพชรบรูณ์ กลุม่ที่ 1 

นั้น     โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลช่ือ – สกลุครผูู้ฝกึสอน ดังนี ้

 

ท่ี ชื่อ – สกุลเดิมท่ีผิด ชื่อ – สกุลท่ีถูกต้อง 
   
   
   
   
   

  

ทั้งนี้ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการแนบท้ายหนังสือฉบับนี ้จึงเรียนมาเพื ่อโปรดทราบและ

พิจารณา 

 

                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

 



แบบหนังสือเพ่ิมข้อมูลผู้ฝึกสอน 

 

 

 

เอกสาร SM-005 

 

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

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

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

         วันที่ ......... เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง   การขอเพิ่มช่ือครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ 

 การศึกษา สพม.เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1  

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

 ตามที่โรงเรียน......................................................................สังกัด สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครผููฝ้ึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)......................................... ............................................................... 

รหสักิจกรรม (ID)……………...............………….ช่ือกจิกรรม........................................................................................................... 

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เพชรบรูณ์ กลุม่ที่ 1 

นั้น      โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์ขอเพิ่มช่ือครผูู้ฝกึสอน ดังนี้ 

 

ท่ี ชื่อครูผู้ฝึกสอนท่ีต้องการเพ่ิม 
  
  
  
  
  

 

ทั้งนี้ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการที่ต้องการเพิ่มแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรด

ทราบและพิจารณา 

                                                                                                      ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

 

 



แบบหนังสือขอเพ่ิมนักเรียนท่ีเขา้ร่วมการแข่งขัน  

 

เอกสาร SM-006 

 

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

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

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

         วันที่ ......... เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง   การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลช่ือ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ 

 การศึกษา สพม.เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1  

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

 ตามที่โรงเรียน.......................................................................สงักัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)........................................................................ ............................... 

รหัสกิจกรรม (ID)………………..........……….ช่ือกิจกรรม................................................................................................................ 

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1 

นั้น    โรงเรียน............................................................ มีความประสงค์เพิ่มช่ือนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุลนักเรียนท่ีต้องการเพ่ิม 
  
  
  
  
  

 

  ทั้งนี้ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่ต้องการเพิ่มแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรด

ทราบและพิจารณา 

 

                                                                                                        ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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


