
 

       บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนตากพิทยาคม    จังหวัดตาก 
ที่                                                วันที ่          23  กันยายน  2559 
เรื่อง การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม สพม.๓๘  คร้ังที่ ๖๖ 
 

 

เรียน    ประธานจัดการแข่งขัน 
 
 ตามที่โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัด ส านักงานเขตพ้้นการศกกาามัธยมศกกาา เขต ๓๘  นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาาาไทย   รหัสกิจกรรม (ID) 9   ช้่อกิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3   
ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม สพม.๓๘  ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปีการศกกาา  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนตาก
พิทยาคม จังหวัดตาก ระหว่างวันที ๖ – ๗  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙ นั้น 

โรงเรียนตากพิทยาคม  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวผู้เขา้แข่งขนั  ดงันี ้
 

ที่ ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน(คนเดิม) ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน(คนใหม่) สาเหตุในการเปลี่ยนตัว 

1 เด็กหญิงสาธิกา  ทาปิน เด็กหญิงอารดา  เรืองเอก ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
    
    
    
    
    

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ตามประกาศ สพฐ. เร้่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ       
คร้ังที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

จกงเรียนมาเพ้่อโปรดทราบและพจิารณา 
       

       ขอแสดงความนับถ้อ 
        
 
 

           (.............................................................) 
     ต าแหน่งผูบ้ริหาร......................................................................................................... 

 
 
 
 

หมายเหตุ ครูผู้ประสานงาน ช้่อ นายวัชระ  วงา์ดี    หมายเลขโทรศัพท์ม้อถ้อ  084-5952366 
ที่อยู่โรงเรียน ตากพิทยาคม  อ าเภอเม้องตาก  จังหวัดตาก  โทร. 055-511134  ต่อ 123 
 
 



       บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนตากพิทยาคม    จังหวัดตาก 
ที่                                                วันที ่          23  กันยายน  2559 
เรื่อง การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม สพม.๓๘  คร้ังที่ ๖๖ 
 

 

เรียน    ประธานจัดการแข่งขัน 
 
 ตามที่โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัด ส านักงานเขตพ้้นการศกกาามัธยมศกกาา เขต ๓๘  นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาาาไทย   รหัสกิจกรรม (ID) 11   ช้่อกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ 
บท) ม.1-ม.3   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม สพม.๓๘  ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปีการศกกาา  ๒๕๕๙  ณ 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ระหว่างวันที ๖ – ๗  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙ นั้น 

โรงเรียนตากพิทยาคม  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวผู้เขา้แข่งขนั  ดงันี ้
 

ที่ ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน(คนเดิม) ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน(คนใหม่) สาเหตุในการเปลี่ยนตัว 

1 เด็กชายวิกรม  บุญแถม เด็กหญิงชนม์นิภา ดวงตา ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
    
    
    
    
    

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ตามประกาศ สพฐ. เร้่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ       
คร้ังที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

จกงเรียนมาเพ้่อโปรดทราบและพจิารณา 
       

       ขอแสดงความนับถ้อ 
        
 
 

           (.............................................................) 
     ต าแหน่งผูบ้ริหาร......................................................................................................... 

 
 
 
 

หมายเหตุ ครูผู้ประสานงาน ช้่อ นายวัชระ  วงา์ดี    หมายเลขโทรศัพท์ม้อถ้อ  084-5952366 
ที่อยู่โรงเรียน ตากพิทยาคม  อ าเภอเม้องตาก  จังหวัดตาก  โทร. 055-511134  ต่อ 123 
 
 



       บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนตากพิทยาคม    จังหวัดตาก 
ที่                                                วันที ่          23  กันยายน  2559 
เรื่อง การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม สพม.๓๘  คร้ังที่ ๖๖ 
 

 

เรียน    ประธานจัดการแข่งขัน 
 
 ตามที่โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัด ส านักงานเขตพ้้นการศกกาามัธยมศกกาา เขต ๓๘  นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   รหัสกิจกรรม (ID) 15   ช้่อกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤาฎีหร้อค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม สพม.๓๘  คร้ังที่ ๖๖ 
ประจ าปีการศกกาา  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ระหว่างวันที ๖ – ๗  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙ นั้น 

โรงเรียนตากพิทยาคม  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวผู้เขา้แข่งขนั  ดงันี ้
 

ที่ ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน(คนเดิม) ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน(คนใหม่) สาเหตุในการเปลี่ยนตัว 

1 นายณภัทร  บุญเรือง นางสาวอนุตตรีย์  ธรรมลังกา ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
    
    
    
    
    

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ตามประกาศ สพฐ. เร้่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ       
คร้ังที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

จกงเรียนมาเพ้่อโปรดทราบและพจิารณา 
       

       ขอแสดงความนับถ้อ 
        
 
 

           (.............................................................) 
     ต าแหน่งผูบ้ริหาร......................................................................................................... 

 
 
 
 

หมายเหตุ ครูผู้ประสานงาน ช้่อ นายวัชระ  วงา์ดี    หมายเลขโทรศัพท์ม้อถ้อ  084-5952366 
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       บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนตากพิทยาคม    จังหวัดตาก 
ที่                                                วันที ่          23  กันยายน  2559 
เรื่อง การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม สพม.๓๘  คร้ังที่ ๖๖ 
 

 

เรียน    ประธานจัดการแข่งขัน 
 
 ตามที่โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัด ส านักงานเขตพ้้นการศกกาามัธยมศกกาา เขต ๓๘  นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  รหัสกิจกรรม (ID) 74   ช้่อกิจกรรม การประกวด
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม สพม.๓๘  ครั้งที่ 
๖๖ ประจ าปีการศกกาา  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ระหว่างวันที ๖ – ๗  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙ นั้น 

โรงเรียนตากพิทยาคม  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวผู้เขา้แข่งขนั  ดงันี ้
 

ที่ ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน(คนเดิม) ชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขัน(คนใหม่) สาเหตุในการเปลี่ยนตัว 

1 นางสาวสุภาพิชญ์  ผ่องแผ้ว นางสาวธนัญญา  
ปาณพิมลวัฒน์ 

ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 

    
    
    
    
    

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ตามประกาศ สพฐ. เร้่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ       
คร้ังที่ ๖๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

จกงเรียนมาเพ้่อโปรดทราบและพจิารณา 
       

       ขอแสดงความนับถ้อ 
        
 
 

           (.............................................................) 
     ต าแหน่งผูบ้ริหาร......................................................................................................... 
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