แนวปฎิบัติการเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุลและเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ - สกุล และการเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการโอนข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่ในแต่ละกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กาหนด
เรียบร้อยแล้ว ระบบโปรแกรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จะให้เปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล
และการเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2557 โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ดังนี้
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันระดับภาค ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อานวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้ง
สาเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรับรายงานตัว) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
ต้องเก็บเป็นหลักฐาน
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
2. การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
1) ทีม 2 - 3 คน
เปลี่ยนตัวได้
1 คน
2) ทีม 4 – 6 คน
เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน
2 คน
3) ทีม 7 – 10 คน
เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน
3 คน
4) ทีม 11 – 20 คน
เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน
4 คน
5) ทีม 20 คน ขึ้นไป
เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน
5 คน
ขั้นตอนการเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชือ่ – สกุล
1. เข้าเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา2557ฃ
ระดับมัธยมศึกษา http:central64.sillapa.net/sp-center
2. เลือกเมนู เข้าระบบโรงเรียน
3. กรอก Username และ Password เดิมของโรงเรียนที่ใช้แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. เลือกเมนู แก้ไข + เปลี่ยนตัว
5. เลือกหมวดหมู่กิจกรรมที่ต้องการแก้ไข
6. คลิก ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล หลังรายชื่อนักเรียน/ครู ที่ต้องการแก้ไข ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
7. เลือกรูปแบบที่จะทาการแก้ไข
8. กรณี แก้ไขชื่อ-สกุล นักเรียนคนเดิม เลือก แก้ไขชื่อ หากต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนเข้าแข่งขัน
เลือกเปลี่ยนตัว จากนั้นทาการแก้ไข หรือเปลี่ยนตัว กรณี ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน ระบบจะบังคับ
ให้แนบหลักฐานมาพร้อมกับการทารายการในระบบ ให้โรงเรียนแนบไฟล์เอกสาร หนังสือราชการ
ตามตัวอย่าง มากับระบบฯ จากนั้นคลิก ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
Admin ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับมัธยมศึกษา จะตรวจสอบ หากถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด จะยืนยันการแก้ไขข้อมูลให้เป็นลาดับต่อไป

การขอเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน
ในวันเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
กรณีขอเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน ในวันเข้าร่วมการแข่งขัน
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ปีการศึกษา 2557 โดยเคร่งครัด และให้ดาเนินการ ดังนี้
1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว)
1) หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยมีผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม (เอกสาร sp-001)
2) บัตรประจาตัวผู้เข้าแข่งขันคนเดิม (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน)
3) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ ตัวจริง
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนใหม่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน ให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว)
1) หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน โดยมีผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม
(เอกสาร sp-002)
2) บัตรประจาตัวผู้เข้าแข่งขัน (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน)
3) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ตัวจริง
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน ให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว)
1) หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน โดยมีผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม (เอกสาร sp-003)
2) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ตัวจริง
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน ต้องไม่เกินจานวนผู้เข้าแข่งขันตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
4. การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน ให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว)
1) หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน โดยมีผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม (เอกสาร sp-004)
2) บัตรประจาตัวครูผู้ฝึกสอนคนเดิม (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน)
3) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอนคนใหม่ ตัวจริง
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอนคนใหม่ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง

5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ - สกุล ครูผู้ฝึกสอน ให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
ณ จุ ดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว)
1) หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ครูผู้ฝึกสอน โดยมีผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม
(เอกสาร sp-005)
2) บัตรประจาตัวครูผู้ฝึกสอน (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน)
3) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอน ตัวจริง
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6. การเพิ่มครูผู้ฝึกสอน ให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว)
1) หนังสือขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน โดยมีผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม (เอกสาร sp-006)
2) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอนคนที่เพิ่ม ตัวจริง
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรข้าราชการครูผู้ฝึกสอนคนที่เพิ่ม พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง

___________________________

หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
สาหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.
เอกสาร sp-001

ที่ ศธ.......................................

เรื่อง

โรงเรียน……………………………………………………………
................................................................................
วันที…่ ………..เดือน………………… 2557

การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี

เรียน ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน……………………………………………….
ตามที่โรงเรียน..................................................สังกัด สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา..........................
............................................................ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………..
รหัสกิจกรรม (ID)………………….…ชื่อกิจกรรม……………………………………………………………..…………………………………………
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที 17 – 19 ธันวาคม 2557 นั้น
โรงเรียน..............................................................มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน(คนเดิม)
ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน(คนใหม่)
สาเหตุการเปลี่ยน

ทั้งนี้ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนของผู้เข้าแข่งขันคนใหม่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………………………..)
ผู้อานวยการโรงเรียน……………………..
(ประทับตราโรงเรียน)

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
สาหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.

ที่ ศธ.......................................

เอกสาร sp-002

โรงเรียน……………………………………………………………
................................................................................
วันที…่ ………..เดือน………………… 2557

เรื่อง

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี

เรียน ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน……………………………………………
ตามที่โรงเรียน..................................................สังกัด สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา..........................
...........................................................ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………..
รหัสกิจกรรม (ID)………………….…ชื่อกิจกรรม……………………………………………………………..…………………………………………
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที 17 – 19 ธันวาคม 2557 นั้น
โรงเรียน..............................................................มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล เดิมทีผ่ ิด
ชื่อ-สกุล ที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………………………..)
ผู้อานวยการโรงเรียน…………………..........…….…………..
(ประทับตราโรงเรียน)

หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
สาหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.

เอกสาร sp-003

ที่ ศธ.......................................

โรงเรียน……………………………………………………………
................................................................................
วันที…่ ………..เดือน………………… 2557

เรื่อง การขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี
เรียน ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน……………………………………………
ตามที่โรงเรียน..................................................สังกัด สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา..........................
............................................................ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………..
รหัสกิจกรรม (ID)………………….…ชื่อกิจกรรม……………………………………………………………..…………………………………………
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64
ประจาปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที 17 – 19 ธันวาคม 2557 นั้น
โรงเรียน..................................................................................มีความประสงค์ขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้
ลาดับที่
คานาหน้า ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

ทั้งนี้ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………………………..)
ผู้อานวยการโรงเรียน……………………..
(ประทับตราโรงเรียน)

หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
สาหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.

เอกสาร sp-004

ที่ ศธ.......................................

โรงเรียน……………………………………………………………
................................................................................
วันที…่ ………..เดือน………………… 2557

เรื่อง การขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝกึ สอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี
เรียน ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน…………………………………………
ตามที่โรงเรียน..................................................สังกัด สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา..........................
............................................................ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………..
รหัสกิจกรรม (ID)………………….…ชื่อกิจกรรม……………………………………………………………..…………………………………………
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที 17 – 19 ธันวาคม 2557 นั้น
โรงเรียน..................................................................................มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝกึ สอน ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน(คนเดิม)
ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน(คนใหม่)
ลงลายมือชื่อยินยอม
(ครูผู้ฝึกสอนคนเดิม)

กรณีผู้ฝกึ สอนย้าย ให้ผู้อานวยการลงนามในช่องลงลายมือยินยอม และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือบัตรข้าราชการคนใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(……………………………………………..)
ผู้อานวยการโรงเรียน……………………..
(ประทับตราโรงเรียน)

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชือ่ -สกุล ครูผ้ฝู ึกสอน
สาหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.

เอกสาร sp-005
ที่ ศธ.......................................

โรงเรียน……………………………………………………………
................................................................................
วันที…่ ………..เดือน………………… 2557

เรื่อง

การขอเปลี่ยนข้อมูลชือ่ -สกุลครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี

เรียน ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน………………………………
ตามที่โรงเรียน..................................................สังกัด สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา..........................
............................................................ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………..
รหัสกิจกรรม (ID)………………….…ชื่อกิจกรรม……………………………………………………………..…………………………………………
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64
ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที 17 – 19 ธันวาคม 2557 นั้น
โรงเรียน............................................................................มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุลครูผฝู้ ึกสอน
ดังนี้
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ที่ผดิ

ชื่อ-สกุลที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………………………..)
ผู้อานวยการโรงเรียน……………………..
(ประทับตราโรงเรียน)

หนังสือขอเพิ่มครูผ้ฝู ึกสอน
สาหรับโรงเรียนสังกัด สพป.

เอกสาร sp-006

ที่ ศธ.......................................

โรงเรียน……………………………………………………………
................................................................................
วันที…่ ………..เดือน…………………………………. 2557

เรื่อง

การขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี

เรียน ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน…………………………………………
ตามที่โรงเรียน..................................................สังกัด สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา..........................
............................................................ได้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนใน (ระบุกลุ่มสาระ)………………………………..
รหัสกิจกรรม (ID)………………….…ชื่อกิจกรรม……………………………………………………………..…………………………………………
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64
ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที 17 – 19 ธันวาคม 2557 นั้น
โรงเรียน..................................................................................มีความประสงค์ขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน ดังนี้
ลาดับที่
คานาหน้า ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

ทั้งนี้ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………………………..)
ผู้อานวยการโรงเรียน……………………..
(ประทับตราโรงเรียน)

