
 

 
ที่  ศธ 0297 /ว 2476                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด 
                                                                          อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

                                                                   21  ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง   การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน   ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่  48 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (นางสาวบัณฑิตา  หงษ์บุญ) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  กำหนดการรายงานตัว    จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ  จำนวน  ๑  แผ่น 
  ๓.  ใบรายงานตัว      จำนวน  1  แผ่น 
  ๔.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง    จำนวน  ๑  ชุด                     

  ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที ่ 24 มีนาคม ๒๕๖๕        
ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและการยกเลิก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2566 โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0-43๐๒๙๖6๔ ต่อ ๓ 
 



 
 

ที่  ศธ 0297 /ว 2476                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด 
                                                                          อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

                                                                     21   ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง   การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน   ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่  49 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (นางสาวศิริกุณฑภรณ์  แก้วอาษา) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  กำหนดการรายงานตัว    จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ  จำนวน  ๑  แผ่น 
  ๓.  ใบรายงานตัว      จำนวน  1  แผ่น 
  ๔.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง    จำนวน  ๑  ชุด                     

  ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที ่ 24 มีนาคม ๒๕๖๕        
ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและการยกเลิก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2566 โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0-43๐๒๙๖6๔ ต่อ ๓ 
 
 



 
 

ที่  ศธ 0297 /ว 2476                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด 
                                                                          อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

                                                                    21  ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง   การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน   ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่  50 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (นางวรินทร์ทิพย์  กุณาพัฒน์) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  กำหนดการรายงานตัว    จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ  จำนวน  ๑  แผ่น 
  ๓.  ใบรายงานตัว      จำนวน  1  แผ่น 
  ๔.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง    จำนวน  ๑  ชุด                     

  ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที ่ 24 มีนาคม ๒๕๖๕        
ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและการยกเลิก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2566 โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0-43๐๒๙๖6๔ ต่อ ๓ 
 
 



 
 

ที่  ศธ 0297 /ว 2476                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด 
                                                                          อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

                                                                   21  ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง   การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน   ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่  51 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (นายปิยะพงษ์  สร้อยศิลา) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  กำหนดการรายงานตัว    จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ  จำนวน  ๑  แผ่น 
  ๓.  ใบรายงานตัว      จำนวน  1  แผ่น 
  ๔.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง    จำนวน  ๑  ชุด                     

  ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที ่ 24 มีนาคม ๒๕๖๕        
ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและการยกเลิก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2566 โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0-43๐๒๙๖6๔ ต่อ ๓ 
 
 



 
 

ที่  ศธ 0297 /ว 2476                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด 
                                                                          อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

                                                                    21  ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง   การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน   ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่  52 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (นางสาวอรทัย  สิงหาภักดิ์) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  กำหนดการรายงานตัว    จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ  จำนวน  ๑  แผ่น 
  ๓.  ใบรายงานตัว      จำนวน  1  แผ่น 
  ๔.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง    จำนวน  ๑  ชุด                     

  ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที ่ 24 มีนาคม ๒๕๖๕        
ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและการยกเลิก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2566 โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0-43๐๒๙๖6๔ ต่อ ๓ 
 
 



 
 

ที่  ศธ 0297 /ว 2476                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด 
                                                                          อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

                                                                   21  ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง   การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน   ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่  3 วิชาเอกฟิสิกส์  (นางสาวจิดาภา  ตอรัมย์) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  กำหนดการรายงานตัว    จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ  จำนวน  ๑  แผ่น 
  ๓.  ใบรายงานตัว      จำนวน  1  แผ่น 
  ๔.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง    จำนวน  ๑  ชุด                     

  ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที ่ 24 มีนาคม ๒๕๖๕        
ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและการยกเลิก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2566 โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0-43๐๒๙๖6๔ ต่อ ๓ 
 
 



 
 

ที่  ศธ 0297 /ว 2476                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด 
                                                                          อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

                                                                   21  ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง   การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน   ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่  4 วิชาเอกฟิสิกส์  (นายอลงกรณ์  ทุงจันทร์) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  กำหนดการรายงานตัว    จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ  จำนวน  ๑  แผ่น 
  ๓.  ใบรายงานตัว      จำนวน  1  แผ่น 
  ๔.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง    จำนวน  ๑  ชุด                     

  ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที ่ 24 มีนาคม ๒๕๖๕        
ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและการยกเลิก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2566 โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0-43๐๒๙๖6๔ ต่อ ๓ 
 
 



 
 

ที่  ศธ 0297 /ว 2476                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด 
                                                                          อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

                                                                    21 ธันวาคม ๒๕๖5 
 

เรื่อง   การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน   ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่  5 วิชาเอกภาษาจีน  (นางสาวจุฑาวรรณ  พันธุกูล) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  กำหนดการรายงานตัว    จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ  จำนวน  ๑  แผ่น 
  ๓.  ใบรายงานตัว      จำนวน  1  แผ่น 
  ๔.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง    จำนวน  ๑  ชุด                     

  ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที ่ 24 มีนาคม ๒๕๖๕        
ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและการยกเลิก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2566 โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0-43๐๒๙๖6๔ ต่อ ๓ 
 
 



 
 

ที่  ศธ 0297 /ว 2476                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด 
                                                                          อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

                                                                    21  ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง   การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน   ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่  6 วิชาเอกภาษาจีน  (นางสาวพรรัตน์  แท่นประทุม) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  กำหนดการรายงานตัว    จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ  จำนวน  ๑  แผ่น 
  ๓.  ใบรายงานตัว      จำนวน  1  แผ่น 
  ๔.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง    จำนวน  ๑  ชุด                     

  ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที ่ 24 มีนาคม ๒๕๖๕        
ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและการยกเลิก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2566 โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0-43๐๒๙๖6๔ ต่อ ๓ 
 
 



 
 

ที่  ศธ 0297 /ว 2476                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด 
                                                                          อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

                                                                   21  ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง   การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน   ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 7 วิชาเอกภาษาจีน  (นางสาวอธิษฐาน  โภคา) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  กำหนดการรายงานตัว    จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ  จำนวน  ๑  แผ่น 
  ๓.  ใบรายงานตัว      จำนวน  1  แผ่น 
  ๔.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง    จำนวน  ๑  ชุด                     

  ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที ่ 24 มีนาคม ๒๕๖๕        
ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและการยกเลิก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2566 โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0-43๐๒๙๖6๔ ต่อ ๓ 
 



 
 

ที่  ศธ 0297 /ว 2476                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด 
                                                                          อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

                                                                  21  ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง   การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน   ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 8 วิชาเอกภาษาจีน  (นางสาวเพชราภรณ์  ศรัทธาคลัง) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  กำหนดการรายงานตัว    จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ  จำนวน  ๑  แผ่น 
  ๓.  ใบรายงานตัว      จำนวน  1  แผ่น 
  ๔.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง    จำนวน  ๑  ชุด                     

  ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที ่ 24 มีนาคม ๒๕๖๕        
ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและการยกเลิก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2566  โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0-43๐๒๙๖6๔ ต่อ ๓ 
 



 
 

ที่  ศธ 0297 /ว 2476                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด 
                                                                          อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

                                                                   21  ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง   การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน   ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 9 วิชาเอกภาษาจีน  (นางสาวศุภรดา  ยารักษ์) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  กำหนดการรายงานตัว    จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ  จำนวน  ๑  แผ่น 
  ๓.  ใบรายงานตัว      จำนวน  1  แผ่น 
  ๔.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง    จำนวน  ๑  ชุด                     

  ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที ่ 24 มีนาคม ๒๕๖๕        
ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและการยกเลิก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2566 โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0-43๐๒๙๖6๔ ต่อ ๓ 
 



 
 

ที่  ศธ 0297 /ว 2476                                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด 
                                                                          อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

                                                                   21  ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง   การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน   ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 10 วิชาเอกภาษาจีน  (นางสาวแพรไหม  ฉายจิตต์) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  กำหนดการรายงานตัว    จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ  จำนวน  ๑  แผ่น 
  ๓.  ใบรายงานตัว      จำนวน  1  แผ่น 
  ๔.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง    จำนวน  ๑  ชุด                     

  ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที ่ 24 มีนาคม ๒๕๖๕        
ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและการยกเลิก 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2566 โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โทร 0-43๐๒๙๖6๔ ต่อ ๓ 


