
 
 
 
 
 

ที่ ศธ ๐๒๑๐๒/2366                                                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                                                                  
                                                                                 เลขที่ ๕๐๑ หมู่ที่ ๑๖ ต ำบลเหนือเมือง    
                                                                                 อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด                                

                                                                     17  ธันวำคม   ๒๕๖2 
เรื่อง    รำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
 

เรียน    นำยศักดิ์ชัย   สุวรรณศรี 
 

 ตำมที่ท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชำเอกสังคมศึกษำ   ตำมบัญชีรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่ง
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ประกำศขึ้นบัญชี  เมื่อวันที่  ๖  กันยำยน  ๒๕๖๑  นั้น 
 

 บัดนี้  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด จะด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ำรับรำชกำร                       
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ประจ ำป  พศศศ ๒๕๖๑  โดยท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในล ำดับที่ 32 ของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จึงขอให้                 
ท่ำนไปรำยงำนตัว ภำยในวันจันทร์ที่ 23 ธันวำคม 2562  เวลำ ๐๙ศ๐๐ นศ ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร                
จังหวัดร้อยเอ็ด  กำรแต่งกำยเครื่องแบบข้ำรำชกำรสีกำกี  ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรำยละเอียดและบัญชีรำยชื่อ
ต ำแหน่งว่ำงที่ใช้บรรจุจำกเว็บไซต์ http://www.roietpeo.go.th/ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                 
โดยให้ท่ำนน ำเอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันรำยงำนตัว                                                                                                                   
  ๑ศ ส ำเนำปริญญำบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ     จ ำนวน  2  ชุด                                      
  ๒ศ ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน  ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ                จ ำนวน  2  ชุด                                          
  ๓ศ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน               จ ำนวน 2 ชุด   
  4ศ ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ  ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำม  กฎ กศคศศศ  
ว่ำด้วยโรค พศศศ ๒๕๔๙  ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ฉบับจริง                                                                               
  5ศ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน                                            
  6ศ หลักฐำนอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี)    ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ       
  7ศ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1×1ศ5 นิว้ ถ่ำยครั้งเดียวไม่เกิน 
1 ป  จ ำนวน 2 แผ่น     
  

 อนึ่ง  หำกท่ำนไม่ไปรำยงำนตัวตำมวันและเวลำดังกล่ำว  จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิไม่ประสงค์จะบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ   
 

                                                                 ขอแสดงควำมนับถือ 
        
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
โทรศ/โทรสำร ๐ ๔๓๖๒ ๔๐๙๓ 
 



 
 
 
 

ที่ ศธ ๐๒๑๐๒/2366                                                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                                                                  
                                                                                 เลขที่ ๕๐๑ หมู่ที่ ๑๖ ต ำบลเหนือเมือง    
                                                                                 อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด                                

                                                                    17   ธันวำคม   ๒๕๖2 
เรื่อง    รำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
 

เรียน    นำงสำวอรพรรณ   ทรงคะรักษ์ 
 

 ตำมที่ท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชำเอกสังคมศึกษำ   ตำมบัญชีรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่ง
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ประกำศขึ้นบัญชี  เมื่อวันที่  ๖  กันยำยน  ๒๕๖๑  นั้น 
 

 บัดนี้  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด จะด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ำรับรำชกำร                       
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ประจ ำป  พศศศ ๒๕๖๑  โดยท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในล ำดับที่ 33 ของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จึงขอให้                 
ท่ำนไปรำยงำนตัว ภำยในวันจันทร์ที่ 23 ธันวำคม 2562  เวลำ ๐๙ศ๐๐ นศ ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร                
จังหวัดร้อยเอ็ด  กำรแต่งกำยเครื่องแบบข้ำรำชกำรสีกำกี  ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรำยละเอียดและบัญชีรำยชื่อ
ต ำแหน่งว่ำงที่ใช้บรรจุจำกเว็บไซต์ http://www.roietpeo.go.th/ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                 
โดยให้ท่ำนน ำเอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันรำยงำนตัว                                                                                                                   
  ๑ศ ส ำเนำปริญญำบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ     จ ำนวน  2  ชุด                                      
  ๒ศ ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน  ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ                จ ำนวน  2  ชุด                                          
  ๓ศ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน               จ ำนวน 2 ชุด   
  4ศ ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ  ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำม  กฎ กศคศศศ  
ว่ำด้วยโรค พศศศ ๒๕๔๙  ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ฉบับจริง                                                                               
  5ศ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน                                            
  6ศ หลักฐำนอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี)    ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ       
  7ศ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1×1ศ5 นิว้ ถ่ำยครั้งเดียวไม่เกิน 
1 ป  จ ำนวน 2 แผ่น     
  

 อนึ่ง  หำกท่ำนไม่ไปรำยงำนตัวตำมวันและเวลำดังกล่ำว  จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิไม่ประสงค์จะบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ   
 

                                                                 ขอแสดงควำมนับถือ 
        
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
โทรศ/โทรสำร ๐ ๔๓๖๒ ๔๐๙๓ 
 
 



 
 
 
 

ที่ ศธ ๐๒๑๐๒/2366                                                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                                                                  
                                                                                 เลขที่ ๕๐๑ หมู่ที่ ๑๖ ต ำบลเหนือเมือง    
                                                                                 อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด                                

                                                                     17   ธันวำคม   ๒๕๖2 
เรื่อง    รำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
 

เรียน    นำยนพรัตน์   บัวส่อง 
 

 ตำมที่ท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชำเอกสังคมศึกษำ   ตำมบัญชีรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่ง
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ประกำศขึ้นบัญชี  เมื่อวันที่  ๖  กันยำยน  ๒๕๖๑  นั้น 
 

 บัดนี้  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด จะด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ำรั บรำชกำร                       
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ประจ ำป  พศศศ ๒๕๖๑  โดยท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในล ำดับที่ 34 ของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จึงขอให้                 
ท่ำนไปรำยงำนตัว ภำยในวันจันทร์ที่ 23 ธันวำคม 2562  เวลำ ๐๙ศ๐๐ นศ ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร                
จังหวัดร้อยเอ็ด  กำรแต่งกำยเครื่องแบบข้ำรำชกำรสีกำกี  ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรำยละเอียดและบัญชีรำยชื่อ
ต ำแหน่งว่ำงที่ใช้บรรจุจำกเว็บไซต์ http://www.roietpeo.go.th/ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                 
โดยให้ท่ำนน ำเอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันรำยงำนตัว                                                                                                                   
  ๑ศ ส ำเนำปริญญำบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ     จ ำนวน  2  ชุด                                      
  ๒ศ ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน  ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ                จ ำนวน  2  ชุด                                          
  ๓ศ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน               จ ำนวน 2 ชุด   
  4ศ ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ  ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำม  กฎ กศคศศศ  
ว่ำด้วยโรค พศศศ ๒๕๔๙  ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ฉบับจริง                                                                               
  5ศ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน                                            
  6ศ หลักฐำนอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี)    ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ       
  7ศ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1×1ศ5 นิว้ ถ่ำยครั้งเดียวไม่เกิน 
1 ป  จ ำนวน 2 แผ่น     
  

 อนึ่ง  หำกท่ำนไม่ไปรำยงำนตัวตำมวันและเวลำดังกล่ำว  จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิไม่ประสงค์จะบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ   
 

                                                                 ขอแสดงควำมนับถือ 
        
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
โทรศ/โทรสำร ๐ ๔๓๖๒ ๔๐๙๓ 
 
 



 
 
 
 

ที่ ศธ ๐๒๑๐๒/2366                                                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                                                                  
                                                                                 เลขที่ ๕๐๑ หมู่ที่ ๑๖ ต ำบลเหนือเมือง    
                                                                                 อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด                                

                                                                   17  ธันวำคม   ๒๕๖2 
เรื่อง    รำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
 

เรียน    นำยจรัลพงศ์   เสนบุญมี 
 

 ตำมที่ท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชำเอกสังคมศึกษำ   ตำมบัญชีรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่ง
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ประกำศขึ้นบัญชี  เมื่อวันที่  ๖  กันยำยน  ๒๕๖๑  นั้น 
 

 บัดนี้  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด จะด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ำรับรำชกำร                       
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ประจ ำป  พศศศ ๒๕๖๑  โดยท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในล ำดับที่ 35 ของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จึงขอให้                 
ท่ำนไปรำยงำนตัว ภำยในวันจันทร์ที่ 23 ธันวำคม 2562  เวลำ ๐๙ศ๐๐ นศ ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร                
จังหวัดร้อยเอ็ด  กำรแต่งกำยเครื่องแบบข้ำรำชกำรสีกำกี  ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรำยละเอียดและบัญชีรำยชื่อ
ต ำแหน่งว่ำงที่ใช้บรรจุจำกเว็บไซต์ http://www.roietpeo.go.th/ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                 
โดยให้ท่ำนน ำเอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันรำยงำนตัว                                                                                                                   
  ๑ศ ส ำเนำปริญญำบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ     จ ำนวน  2  ชุด                                      
  ๒ศ ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน  ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ                จ ำนวน  2  ชุด                                          
  ๓ศ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน               จ ำนวน 2 ชุด   
  4ศ ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ  ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำม  กฎ กศคศศศ  
ว่ำด้วยโรค พศศศ ๒๕๔๙  ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ฉบับจริง                                                                               
  5ศ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน                                            
  6ศ หลักฐำนอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี)    ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ       
  7ศ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1×1ศ5 นิว้ ถ่ำยครั้งเดียวไม่เกิน 
1 ป  จ ำนวน 2 แผ่น     
  

 อนึ่ง  หำกท่ำนไม่ไปรำยงำนตัวตำมวันและเวลำดังกล่ำว  จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิไม่ประสงค์จะบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ   
 

                                                                 ขอแสดงควำมนับถือ 
        
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
โทรศ/โทรสำร ๐ ๔๓๖๒ ๔๐๙๓ 
 
 



 
 
 
 

ที่ ศธ ๐๒๑๐๒/2366                                                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                                                                  
                                                                                 เลขที่ ๕๐๑ หมู่ที่ ๑๖ ต ำบลเหนือเมือง    
                                                                                 อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด                                

                                                                     17  ธันวำคม   ๒๕๖2 
เรื่อง    รำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
 

เรียน    นำงสำวหฤทัย   อดทน 
 

 ตำมที่ท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชำเอกสังคมศึกษำ   ตำมบัญชีรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่ง
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ประกำศข้ึนบัญชี  เมื่อวันที่  ๖  กันยำยน  ๒๕๖๑  นั้น 
 

 บัดนี้  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด จะด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ำรับรำชกำร                       
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ประจ ำป  พศศศ ๒๕๖๑  โดยท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในล ำดับที่ 36 ของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จึงขอให้                 
ท่ำนไปรำยงำนตัว ภำยในวันจันทร์ที่ 23 ธันวำคม 2562  เวลำ ๐๙ศ๐๐ นศ ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร                
จังหวัดร้อยเอ็ด  กำรแต่งกำยเครื่องแบบข้ำรำชกำรสีกำกี  ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรำยละเอียดและบัญชีรำยชื่อ
ต ำแหน่งว่ำงที่ใช้บรรจุจำกเว็บไซต์ http://www.roietpeo.go.th/ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                 
โดยให้ท่ำนน ำเอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันรำยงำนตัว                                                                                                                   
  ๑ศ ส ำเนำปริญญำบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ     จ ำนวน  2  ชุด                                      
  ๒ศ ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน  ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ                จ ำนวน  2  ชุด                                          
  ๓ศ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน               จ ำนวน 2 ชุด   
  4ศ ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ  ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำม  กฎ กศคศศศ  
ว่ำด้วยโรค พศศศ ๒๕๔๙  ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ฉบับจริง                                                                               
  5ศ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน                                            
  6ศ หลักฐำนอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี)    ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ       
  7ศ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1×1ศ5 นิว้ ถ่ำยครั้งเดียวไม่เกิน 
1 ป  จ ำนวน 2 แผ่น     
  

 อนึ่ง  หำกท่ำนไม่ไปรำยงำนตัวตำมวันและเวลำดังกล่ำว  จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิไม่ประสงค์จะบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ   
 

                                                                 ขอแสดงควำมนับถือ 
        
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
โทรศ/โทรสำร ๐ ๔๓๖๒ ๔๐๙๓ 
 
 



 
 
 
 

ที่ ศธ ๐๒๑๐๒/2366                                                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                                                                  
                                                                                 เลขที่ ๕๐๑ หมู่ที่ ๑๖ ต ำบลเหนือเมือง    
                                                                                 อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด                                

                                                                     17  ธันวำคม   ๒๕๖2 
เรื่อง    รำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
 

เรียน    นำงสำวปริศนำ   นำมจันดำ 
 

 ตำมที่ท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชำเอกสังคมศึกษำ   ตำมบัญชีรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่ง
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ประกำศข้ึนบัญชี  เมื่อวันที่  ๖  กันยำยน  ๒๕๖๑  นั้น 
 

 บัดนี้  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด จะด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ำรับรำชกำร                       
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ประจ ำป  พศศศ ๒๕๖๑  โดยท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในล ำดับที่ 37 ของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จึงขอให้                 
ท่ำนไปรำยงำนตัว ภำยในวันจันทร์ที่ 23 ธันวำคม 2562  เวลำ ๐๙ศ๐๐ นศ ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร                
จังหวัดร้อยเอ็ด  กำรแต่งกำยเครื่องแบบข้ำรำชกำรสีกำกี  ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรำยละเอียดและบัญชีรำยชื่อ
ต ำแหน่งว่ำงที่ใช้บรรจุจำกเว็บไซต์ http://www.roietpeo.go.th/ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                 
โดยให้ท่ำนน ำเอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันรำยงำนตัว                                                                                                                   
  ๑ศ ส ำเนำปริญญำบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ     จ ำนวน  2  ชุด                                      
  ๒ศ ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน  ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ                จ ำนวน  2  ชุด                                          
  ๓ศ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน               จ ำนวน 2 ชุด   
  4ศ ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ  ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำม  กฎ กศคศศศ  
ว่ำด้วยโรค พศศศ ๒๕๔๙  ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ฉบับจริง                                                                               
  5ศ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน                                            
  6ศ หลักฐำนอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี)    ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ       
  7ศ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1×1ศ5 นิว้ ถ่ำยครั้งเดียวไม่เกิน 
1 ป  จ ำนวน 2 แผ่น     
  

 อนึ่ง  หำกท่ำนไม่ไปรำยงำนตัวตำมวันและเวลำดังกล่ำว  จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิไม่ประสงค์จะบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ   
 

                                                                 ขอแสดงควำมนับถือ 
        
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
โทรศ/โทรสำร ๐ ๔๓๖๒ ๔๐๙๓ 
 
 



 
 
 
 

ที่ ศธ ๐๒๑๐๒/2366                                                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                                                                  
                                                                                 เลขที่ ๕๐๑ หมู่ที่ ๑๖ ต ำบลเหนือเมือง    
                                                                                 อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด                                

                                                                     17  ธันวำคม   ๒๕๖2 
เรื่อง    รำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
 

เรียน    นำงสำวสุภำวรรณ   รำยงำม 
 

 ตำมที่ท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชำเอกสังคมศึกษำ   ตำมบัญชีรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่ง
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ประกำศข้ึนบัญชี  เมื่อวันที่  ๖  กันยำยน  ๒๕๖๑  นั้น 
 

 บัดนี้  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด จะด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ำรับรำชกำร                       
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ประจ ำป  พศศศ ๒๕๖๑  โดยท่ำนเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในล ำดับที่ 38 ของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จึงขอให้                 
ท่ำนไปรำยงำนตัว ภำยในวันจันทร์ที่ 23 ธันวำคม 2562  เวลำ ๐๙ศ๐๐ นศ ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร                
จังหวัดร้อยเอ็ด  กำรแต่งกำยเครื่องแบบข้ำรำชกำรสีกำกี  ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรำยละเอียดและบัญชีรำยชื่อ
ต ำแหน่งว่ำงที่ใช้บรรจุจำกเว็บไซต์ http://www.roietpeo.go.th/ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด                 
โดยให้ท่ำนน ำเอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันรำยงำนตัว                                                                                                                   
  ๑ศ ส ำเนำปริญญำบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ     จ ำนวน  2  ชุด                                      
  ๒ศ ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน  ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ                จ ำนวน  2  ชุด                                          
  ๓ศ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน               จ ำนวน 2 ชุด   
  4ศ ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ  ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำม  กฎ กศคศศศ  
ว่ำด้วยโรค พศศศ ๒๕๔๙  ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ฉบับจริง                                                                               
  5ศ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน                                            
  6ศ หลักฐำนอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี)    ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ       
  7ศ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1×1ศ5 นิว้ ถ่ำยครั้งเดียวไม่เกิน 
1 ป  จ ำนวน 2 แผ่น     
  

 อนึ่ง  หำกท่ำนไม่ไปรำยงำนตัวตำมวันและเวลำดังกล่ำว  จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิไม่ประสงค์จะบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ   
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