ประกาศสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เรื่อง การแก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และครูผฝู้ ึกสอน
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
1. การแก้ไข ชื่อ-สกุลของนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คาหน้านาม หรือ ชื่อ หรือ สกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิด
เล็กน้อย ให้ดาเนินการ แก้ไข โดยไม่ต้องส่งเอกสาร(หนังสือราชการ)ในการยืนยันการแก้ไขรายชื่อ โดยใช้
บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรนักเรียน หรือเอกสารแสดงตนทีม่ ีรปู ถ่ายที่ทางราชการออก
ให้มาแสดงเพื่อยืนยันการในการแก้ไข
การดาเนินการ
1.1 กรณีแจ้งความจานงขอแก้ไข เปลี่ยนชื่อในระบบแล้ว ให้ศูนย์จัดการแข่งขันฯ พิจารณา
และดาเนินการแก้ไขในระบบได้
1.2 กรณีที่ไม่ได้แจ้งความจานงขอแก้ไข เปลี่ยนชื่อในระบบ ให้ศูนย์จัดการแข่งขันฯพิจารณา
และดาเนินการแก้ไข นาส่งรายชื่อทีม่ ีการอนุมัติให้แก้ไข ให้กับ Admin สพม.2 เพือ่
แก้ไขในระบบต่อไป
2. การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าแข่งขันฯ เป็นนักเรียน/ครูคนใหม่จะต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามประกาศดังนี้
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ในแต่ละกิจกรรม ต้องมีหนังสือ ออก(หนังสือราชการมีตราครุฑ
หรื อ ตราสถานศึ ก ษาส าหรับ สถานศึ ก ษาเอกชน) ขอเปลี่ย นตั ว ผู้เ ข้ า แข่ ง ขั น /ครูผู้ฝึก สอน โดย
ผู้อานวยการสถานศึกษาลงนามอนุญาต พร้อมประทับตราสถานศึกษา เท่านั้น โดยนาเอกสารฉบับ
จริง พร้อ มส าเนา 1 ชุดมาแสดงต่อคณะกรรมการ และศูนย์จั ดการแข่ง ขันฯ โดยการอนุญ าตให้
เปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สพฐ. ดังนี้
- การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
- การแข่งขันประเภททีม 2-3 คน สามารถเปลี่ยนตัวได้ 1 คน
- การแข่งขันประเภททีม 4-6 คน สามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
- การแข่งขันประเภททีม 7-10 คน สามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
- การแข่งขันประเภททีม 11-20 คน สามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
- การแข่งขันประเภททีม 20 คนขึ้นไป สามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

การดาเนินการ
2.1 กรณี แจ้งความจานงขอแก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียนในระบบแล้ว โรงเรียนที่ดาเนินการ
เปลี่ยนตัวนักเรียน โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม) ลงในระบบแล้ว
ให้นาเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงพร้อมสาเนา 1 ชุด มายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน และ
ให้ศูนย์จัดการแข่งขันฯ พิจารณาและดาเนิน การแก้ไขในระบบ สำหรับโรงเรียนที่แจ้งควำมจำนงขอ
เปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้ ำแข่งขันในระบบแล้ว แต่ยัง ไม่ได้แนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัวลงในระบบนั้น
ให้นาเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงพร้อมสาเนา 1 ชุด มายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน และ
ให้ศูนย์จัดการแข่งขันฯ พิจารณาและดาเนินการแก้ไขในระบบต่อไป
2.2 กรณีที่ไม่ได้แจ้งความจานงขอแก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียนในระบบ ให้โรงเรียนที่ประสงค์
จะขอเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน / ครูผู้ฝึกสอน ดาเนินการจัดทาหนังสือออก(หนังสือราชการมี
ตราครุฑ หรือตราสถานศึกษาสาหรับ สถานศึก ษาเอกชน) ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน /ครูผู้ฝึกสอน
โดยผู้อานวยการสถานศึกษาลงนามอนุญาต พร้อมประทับตราสถานศึกษา เท่านั้น โดยนาเอกสาร
ฉบับจริงพร้อมสาเนา 1 ชุดมาแสดงต่อคณะกรรมการ และศูนย์จัดการแข่งขันฯ โดยการอนุญาต
ให้เปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สพฐ. เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัว
นักเรียนนอกเหนือจากที่กาหนด และให้ศูนย์จัดการแข่งขันฯ พิจารณาและดาเนิน การแก้ไข นาส่ง
รายชื่อที่มีการอนุมัติให้แก้ไข ให้กับ Admin สพม.2 เพื่อแก้ไขในระบบต่อไป
ศูนย์ก ารจัดการแข่ง ขันฯ ทุ ก ศูนย์ ให้เ ก็ บ รวบรวมเอกสารการขอเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้า
แข่ง ขัน / ครู ผู้ฝึก สอน ทั้ ง หมด ใส่ ซ องมาพร้อมกั บ ผลคะแนนที่ นาส่ง ให้กั บ ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินในการแก้ไขชื่อ และเปลี่ยนตัว นี้ เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้ใน
การแข่ง ขั นมหกรรมความสามารถทางศิล ปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนัก เรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 2
เท่านั้น

ฝ่ายอานวยการจัดการแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ศึกษานิเทศก์ที่รบั ผิดชอบ นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย (ผูร้ ับผิดชอบการจัดการแข่งขันฯ)
โทร. 092 858 8825
ศึกษานิเทศก์ที่รบั ผิดชอบ นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ (ผู้ดูแลระบบการสมัคร)
โทร. 083 544 5563

