หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตัว หรือแก้ไขเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขัน
คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “Chiangrai Lifelong Learning”
ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ประจาปี 2562 ขอประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การขอเปลี่ยนแปลงตัว หรือแก้ไขเกี่ยวกับผู้
เข้าแข่งขันหลังจากวันที่เปิดโอกาสให้ อปท.ต่าง ๆ แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562 แล้วนั้น เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการดาเนินการและเข้าใจตรงกัน จึงขอประกาศดังต่อไปนี้
การขอเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขัน ภายหลังวันที่เปิดให้แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562
มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. การขอเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขัน สามารถทาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้เท่านั้น
1.1 ป่วย
1.2 ได้รับอุบัติเหตุ
1.3 ย้ายออกจากสถานศึกษา
1.4 เสียชีวิต
2. กรอกแบบฟอร์ม “ขอเปลี่ยนแปลงตัวผู้เ ข้า แข่ ง ขัน ” ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ ในเว็ บ ลงนามโดย ผู้อานวยการ
สถานศึกษา/หัวหน้า ศพด. ต้นสังกัดของผู้เข้าแข่งขัน (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ http://chiangrai.vichakan.net/web/ )
3. เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่
- ใบรับรองแพทย์ กรณีผู้เข้าแข่งขันป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ
- สาเนาหนังสือการย้ายออกจากสถานศึกษา
- สาเนาใบมรณะบัตร
- พิมพ์ ID Card ของผู้เข้าแข่งขันคนเดิม (ซึ่งลงทะเบียนสมัครไปก่อนแล้ว)
- สาเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร คนใหม่ (นาตัวจริงมาด้วย)
- อื่นๆ ที่สามารถยืนยันเหตุผลการขอเปลี่ยนแปลง
4. ในวันแข่งขันจริงให้นาให้นาเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 2-3 มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนในรายการแข่งขันนั้น ๆ
ก่อนเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที มิฉะนั้น ถือว่า สละสิทธิ์การขอเปลี่ยนแปลง
5. หากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ส่งรายการขอเปลี่ยนแปลงฯ ให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (Admin
โรงเรี ย น) เจ้ า ภาพรายการแข่ งขั นนั้นๆ ท าการแก้ ไ ขในระบบให้ ถู กต้ อ งต่ อไป ทั้ ง นี้ ใ ห้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพินิ จ ของประธานกรรมการ
จัดการประกวด/แข่งขันรายการนั้นๆ

กรณีแก้ไขชื่อ /สกุล ผู้เข้าแข่งขันที่กรอกข้อมูลผิดพลาด ภายหลัง วันที่เปิดให้แก้ไข เมื่อวันที่ วันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562
มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. กรอกแบบขอแก้ ไ ข ค าน าหน้ า ชื่ อ หรื อ ชื่ อ หรื อ สกุ ล ของผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นไปแล้ ว ก่ อ นหน้ า เท่ า นั้ น
และลงนามโดยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ น สั ง กั ด ของผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น นั้ น (สามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ จ ากเว็ บ ไซต์
http://chiangrai.vichakan.net/web/ )
2. เตรียมสาเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (นาตัวจริงมาด้วย)
3. พิมพ์ ID Card ของผู้เข้าแข่งขันที่ขอแก้ไข (เดิมที่มีจุดที่ผิด) นามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
4. ในวันแข่งขันจริง ให้นาเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-3 มายื่นความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนรายการแข่ง ขัน
ที่ต้องการแก้ไข ก่อนเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที ในวันแข่งขันจริง มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ์การขอแก้ไข
5. หากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ส่งรายการขอแก้ไขให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (Admin โรงเรียน)
เจ้าภาพรายการแข่ง ขันนั้น ทาการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ทั้ง นี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการจัดการประกวด/แข่งขัน
รายการนั้นๆ เป็นอันสิ้นสุด
หมายเหตุ
ในกรณีอื่นๆ เช่น ขอเพิ่มชื่อผู้เข้าแข่งขัน หากไม่กระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ
แข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจและการตัดสินใจของประธานคณะกรรมการจัดการประกวด/แข่งขันของแต่ละรายการเป็นอันสิ้นสุด

แบบขอเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขัน

ที่ ........................................

เขียนที่ ......................................................
..................................................................
วันที่ ....... เดือน ..................................... พ.ศ. .....................

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียน/ครู/บุคลากรที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เรียน ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันรายการ.............................................................................................
ตามที่โรงเรียน/ศพด. .................................................................................................................มีนักเรียน/ครู/บุคลากรในสังกัด
(ชื่อ อปท.) .......................................................................จังหวัด.......................................เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...........................................................ชื่อรายการแข่งขัน ..................................................................
ระดับ ...................................................
โรงเรียน/ศพด. มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัว (ให้ทาเครื่องหมาย ในช่อง )  นักเรียน
 ครู
 บุคลากร
โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อนักเรียน/ครู/บุคลากร คนเดิม
1.
2.
3.
4.

ชื่อนักเรียน/ครู/บุคลากร คนใหม่

จานวน ............... คน
จานวน ................ คน
จานวน ................ คน

เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลง
 ป่วย/อุบัติเหตุ  ย้ายออก  เสียชีวิต
 ป่วย/อุบัติเหตุ  ย้ายออก  เสียชีวิต
 ป่วย/อุบัติเหตุ  ย้ายออก  เสียชีวิต
 ป่วย/อุบัติเหตุ  ย้ายออก  เสียชีวิต

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบเหตุผลขอเปลี่ยนแปลง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ (ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่อง )
 ใบรับรองแพทย์
 สาเนาหนังสือย้ายออกจากสถานศึกษา
 สาเนาใบมรณะบัตร
ID Card
 สาเนาบัตรประชาชน/สูติบัตร คนใหม่
 อื่นๆ ระบุ ...........................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(........................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา / หัวหน้า ศพด.

หมายเลขโทรศัพท์ .................................................ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ
หมายเหตุ :
1. เอกสารขอเปลี่ยนแปลง 1 ฉบับ ต่อ 1 กิจกรรม
2. ให้นาแบบขอเปลี่ยนแปลง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันแข่งขัน

แบบขอแก้ไข
เขียนที่ .....................................................................
.......................................................................
วันที่ ....... เดือน ..................................... พ.ศ. .....................
เรื่อง ขอแก้ไข
เรียน ประธานจัดการแข่งขันกิจกรรม .........................................................................
ตามที่โรงเรียน/ศพด...............................................................................................มีนกั เรียน/ครู/บุคลากรในสังกัด (ชื่อ อปท.)
...................................................................จังหวัด ..........................................เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..............................................ชื่อรายการแข่งขัน ......................
ระดับ .............................................
มีความประสงค์ขอแก้ไข  คานาหน้าชื่อ จาก .............................................. ที่ถูกต้องเป็น ...................................................
 ชื่อ
จาก .............................................. ที่ถูกต้องเป็น ...................................................
 นามสกุล จาก .............................................. ที่ถูกต้องเป็น ...................................................
 อื่นๆ
จาก .............................................. ที่ถูกต้องเป็น ...................................................
ทั้งนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอแก้ไข พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ (ให้ทาเครื่องหมาย )
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาสูติบัตร
 ID Card ของผู้เข้าแข่งขัน (แสดงให้เจ้าหน้าที่แล้วรับคืนกลับไป)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(........................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา / หัวหน้า ศพด.

หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................................................................ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ
หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยื่นคาขอแก้ไข ณ จุดรับลงทะเบียนในรายการแข่งขันที่ตนเองสมัครล่วงหน้าก่อนเวลาแข่งจริงไม่น้อยกว่า 30 นาที

