
 
 
 

ที่ ศธ .......................................                     โรงเรียน…………………………………………………………… 
                             ................................................................................ 
                                                             
                       วันที…่………..  เดือน…………………   2558 
 
 

เร่ือง    การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันทักษะทางวชิาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
          คร้ังที่ 65  ประจ าปีการศึกษา 2558  ณ จังหวัดพิษณโุลก 

 

เรียน    ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน 
 
 ตามที่โรงเรียน..................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา.......................... 
............................................................ได้ลงทะเบยีนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………..
รหัสกิจกรรม (ID)………………….…ชื่อกิจกรรม……………………………………………………………..…………………………………………  
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  คร้ังที่ 65  ประจ าปีการศึกษา  2558   
ณ จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวนัที 16-18 ธันวาคม  2558  นั้น 

โรงเรียน..............................................................มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  ดังนี ้
ล ำดับที ่ ชื่อ-สกุลผู้เข้ำแข่งขัน(คนเดิม) ชื่อ-สกุลผู้เข้ำแข่งขัน(คนใหม่) สำเหตุกำรเปลี่ยน 

    
    
    
    
    
    

ทั้งนี้ให้แนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรนักเรียนของผู้เข้ำแข่งขันคนใหม่แนบทำ้ยหนงัสือฉบับนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 
       

       ขอแสดงความนับถือ 
        

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

      (ประทบัตราโรงเรียน) 
 
 
 
 
 
 

หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้ำแข่งขัน 
ส ำหรับโรงเรียนสังกัด  สพป. 

เอกสำร sp-001 



 
 
 
 

ที่ ศธ .......................................                     โรงเรียน…………………………………………………………… 
                             ................................................................................ 
                                                             
                       วันที…่………..  เดือน…………………   2558 
 
 

เร่ือง    การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
          ภาคเหนือ คร้ังที่ 65  ประจ าปีการศึกษา 2558  ณ จังหวัดพิษณุโลก 

 

เรียน    ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน 
 

 ตามที่โรงเรียน..................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา.......................... 
...........................................................ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………..
รหัสกิจกรรม (ID)………………….…ชื่อกิจกรรม……………………………………………………………..…………………………………………  
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  คร้ังที่ 65  ประจ าปีการศึกษา  2558   
ณ จังหวัดพิษณุโลก   ระหว่างวนัที 16 - 18 ธันวาคม  2558  นั้น 

โรงเรียน..............................................................มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูลชื่อ-สกลุผู้เข้าแข่งขัน  ดังนี ้
ล ำดับที ่ ชื่อ-สกุล เดิมทีผ่ิด ชื่อ-สกุล  ที่ถูกต้อง 

   
   
   
   
   
   
ทั้งนี้ให้แนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรนักเรียนแนบท้ำยหนงัสือฉบับนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 
       

       ขอแสดงความนับถือ 
        

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

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้ำแข่งขัน 
ส ำหรับโรงเรียนสังกดั  สพป. 

เอกสำร sp-002 



 
 
 

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

                       วันที…่………..  เดือน…………………   2558 
 
 

เร่ือง    การขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ คร้ังที่ 65   
          ประจ าปีการศึกษา 2558  ณ จังหวัดพิษณโุลก 

 

เรียน    ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน 
 

 ตามที่โรงเรียน..................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา.......................... 
............................................................ได้ลงทะเบยีนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………..
รหัสกิจกรรม (ID)………………….…ชื่อกิจกรรม……………………………………………………………..…………………………………………  
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  คร้ังที่ 65  ประจ าปีการศึกษา  2558   
ณ จังหวัดพิษณุโลก   ระหว่างวนัที  16 - 18  ธันวาคม  2558  นั้น 

โรงเรียน..................................................................................มีความประสงค์ขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขนั  ดังนี ้
ล ำดับที ่ ค ำน ำหน้ำ  ชื่อ-สกุล หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน 

   

   

   

   

   

   
ทั้งนี้ให้แนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรนักเรียนแนบท้ำยหนงัสือฉบับนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 
       

       ขอแสดงความนับถือ 
        

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

      (ประทบัตราโรงเรียน) 
 
 
 
 
 
 

หนังสือขอเพิ่มผู้เข้ำแข่งขัน 
ส ำหรับโรงเรียนสังกดั  สพป. 

เอกสำร sp-003 



 
 
 

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

                       วันที…่………..  เดือน…………………   2558 
 
 

เร่ือง    การขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝกึสอน การแข่งขันทักษะทางวชิาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
          คร้ังที่ 65  ประจ าปีการศึกษา 2558  ณ จังหวัดพิษณโุลก 

 

เรียน    ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน 
 

 ตามที่โรงเรียน..................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา.......................... 
............................................................ได้ลงทะเบยีนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………..
รหัสกิจกรรม (ID)………………….…ชื่อกิจกรรม……………………………………………………………..…………………………………………  
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  คร้ังที่ 65  ประจ าปีการศึกษา  2558   
ณ จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวนัที 16 - 18 ธันวาคม  2558  นั้น 

โรงเรียน..................................................................................มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝกึสอน  ดังนี ้
ล ำดับที ่ ชื่อ-สกุล  ครูผู้ฝึกสอน(คนเดิม) ชื่อ-สกุล  ครูผู้ฝึกสอน(คนใหม่) ลงลำยมือชื่อยินยอม 

(ครูผู้ฝึกสอนคนเดิม) 
    
    
    
    
    
    

กรณผีู้ฝกึสอนย้ายใหผู้้อ านวยการลงนามในช่องลงลายมือยนิยอม และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบัตรข้าราชการคนใหม ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 
 

       
       ขอแสดงความนับถือ 

        
(……………………………………………..) 

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

 
 
 
 
 
 

หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน 
ส ำหรับโรงเรียนสังกดั  สพป. 

เอกสำร sp-004 



 
 
 

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

                       วันที…่………..  เดือน…………………   2558 
 
 

เร่ือง    การขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู ชื่อ-สกลุ ครผูู้ฝึกสอน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
          ภาคเหนือ คร้ังที่ 65  ประจ าปีการศึกษา 2558  ณ จังหวัดพิษณุโลก 

 

เรียน    ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน 
 

 ตามที่โรงเรียน..................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา.......................... 
............................................................ได้ลงทะเบยีนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………..
รหัสกิจกรรม (ID)………………….…ชื่อกิจกรรม……………………………………………………………..…………………………………………  
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  คร้ังที่ 65  ประจ าปีการศึกษา  2558   
ณ จังหวัดพิษณุโลก   ระหว่างวนัที 16 - 18  ธันวาคม  2558  นั้น 

โรงเรียน............................................................................มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูลชื่อ-สกลุ ครผููฝ้ึกสอน  
ดังนี ้
ล ำดับที ่ ชื่อ-สกุล  ที่ผดิ ชื่อ-สกุล ที่ถูกต้อง 

   

   

   

   

   

   
ทั้งนี้ให้แนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรข้ำรำชกำรแนบท้ำยหนงัสือฉบับนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 
       

       ขอแสดงความนับถือ 
        

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

      (ประทบัตราโรงเรียน) 
 
 
 
 
 

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชือ่-สกุล ครูผู้ฝึกสอน 
ส ำหรับโรงเรียนสังกดั  สพป. 

เอกสำร sp-005 



 
 
 
 

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

                       วันที…่………..  เดือน…………………   2558 
 
 

เร่ือง    การขอเพิ่มครผูู้ฝึกสอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ คร้ังที่ 65   
          ประจ าปีการศึกษา 2558  ณ จังหวัดพิษณโุลก 

 

เรียน    ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน 
 

 ตามที่โรงเรียน..................................................สังกัด ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา.......................... 
............................................................ได้ลงทะเบยีนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………..
รหัสกิจกรรม (ID)………………….…ชื่อกิจกรรม……………………………………………………………..…………………………………………  
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  คร้ังที่ 65  ประจ าปีการศึกษา  2558   
ณ จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวนัที 16 - 18  ธันวาคม  2558  นั้น 

โรงเรียน..................................................................................มีความประสงค์ขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน  ดังนี ้
ล ำดับที ่ ค ำน ำหน้ำ  ชื่อ-สกุล หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน 

   
   
   
   
   
   
ทั้งนี้ให้แนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรข้ำรำชกำรแนบท้ำยหนงัสือฉบับนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 
       

       ขอแสดงความนับถือ 
        

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

      (ประทบัตราโรงเรียน) 
 

หนังสือขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน 
ส ำหรับโรงเรียนสังกดั  สพป. 

เอกสำร sp-006 


