
 
                                                                    -ตัวอย่าง-                                                แบบ  ร.ร.1 

 
 

แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจําปี พ.ศ.2555 
ของข้าราชการ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

................................................... 

คํานําหน้าชื่อ     นายสุขด ี   ชื่อสกุล ใจมาก        เลขประจําตัวประชาชน      3-6703-00432-99-7  
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งระดับ   คศ.2  เมื่อวันที ่ 5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2550  เงินเดือนปัจจุบัน  37,830  บาท 
ตําแหน่ง     คร ู   เกิดวันที ่   1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ   2500  บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง  อาจารย ์ 1 
ระดับ 2   เมื่อวันที ่1  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  2532 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีไดร้ับพระราชทานครั้งหลังสุด                      
ชั้นตรา  ท.ม.  เมื่อวันที ่ 5  ธนัวาคม  2552  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  119  ตอนที ่ 2 ข                               
ลงวันที ่ 22   เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2553 หน้า 327 ลําดับที ่ 467  ขณะที่ดํารงตําแหน่ง  ครูชํานาญการ 
หน่วยงาน  โรงเรียนหล่มสักวทิยาคม อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ ์
ชื่อตัว-ชื่อสกุลเดิม  โอนมาจากหน่วยงานเดิม (ถ้าม)ี..................................................................................................... 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีเสนอขอพระราชทานครัง้นี(้โปรดทําเครื่องหมาย/ใน�และเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ)์ 
�  ชั้น บ.ม.  เป็นระดับ 2  เมื่อวันที.่............................ �  ชั้น ท.ม. เป็นระดับ 7  เมื่อวันที.่....................... 
�  ชั้น บ.ช.  เป็นระดับ 2  เมื่อวันที.่............................ �  ชั้น ท.ช. เป็นระดับ 7  เมื่อวันที่ 26  กันยายน  
2548 
�  ชั้น จ.ม.  เป็นระดับ 3  เมื่อวันที.่............................ �  ชั้น ป.ม. ได้ชั้น ท.ช.    เมื่อวันที.่...................... 
�  ชั้น จ.ช.  เป็นระดับ 3  เมื่อวันที.่............................ �  ชั้น ป.ช. ได้ชั้น ป.ม.    เมื่อวันที.่............................ 
�  ชั้น ต.ม.  เป็นระดับ 5  เมื่อวันที.่............................ �  ชั้น ม.ว.ม. ได้ชั้น ป.ม.  เมื่อวันที.่........................ 
�  ชั้น ต.ช.  เป็นระดับ 5  เมื่อวันที.่............................ �  ชั้น ม.ว.ช. ได้ชั้น ม.ว.ม. เมื่อวันที.่........................... 
�  ร.จ.พ.  บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที.่........................... ปฏิบัติราชการครบ  25  ปี เมื่อวันที.่........................ 
 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทกุประการ 
 

                         (ลงชื่อ).................................................................) ผู้เสนอขอ 
                (................................................................) 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น   

1....................................................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ).................................................................)  
     (...............................................................) 
              ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียน………………………… 

2....................................................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ).................................................................)  
           (...............................................................) 
  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 40 
 
 



 
                                                                                                                               แบบ  ร.ร.1 

 
 

แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจําปี พ.ศ.2555 
ของข้าราชการ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 40 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

................................................... 

คํานําหน้าชื่อ ......................................................................เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………       
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งระดับ  ………  เมื่อวันที ่ ……… เดือน ………….พ.ศ.  …………… เงินเดือนปัจจุบัน ………………บาท 
ตําแหน่ง …………….   เกิดวันที ่………..เดือน  …………… พ.ศ   …….บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง  ………………….….. 
ระดับ ……  เมื่อวันที ่……. เดือน   ……………..  พ.ศ.  …………..เครือ่งราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับพระราชทานครั้งหลังสุด
ชั้นตรา  …………….  เมื่อวันที ่ 5  ธันวาคม  ………….ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  …….. ตอนที ่…………                   
ลงวันที ่……. เดือน  ………… พ.ศ. ………. หน้า ………ลําดับที ่………….ขณะที่ดํารงตําแหน่ง  ………………………….. 
หน่วยงาน  ………………………..อําเภอ……………..จงัหวัด...........………….ชื่อตัว-ชื่อสกุลเดิม  โอนมาจากหน่วยงานเดิม 
(ถ้า)..................................................................................................... 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีเสนอขอพระราชทานครั้งนี(้โปรดทําเครื่องหมาย/ใน�และเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ)์ 
�  ชั้น บ.ม.  เป็นระดับ 2  เมื่อวันที.่............................ �  ชั้น ท.ม. เป็นระดับ 7  เมื่อวันที.่............................ 
�  ชั้น บ.ช.  เป็นระดับ 2  เมื่อวันที.่............................ �  ชั้น ท.ช. เป็นระดับ 7  เมื่อวันที่ ………………………. 
�  ชั้น จ.ม.  เป็นระดับ 3  เมื่อวันที.่............................ �  ชั้น ป.ม. ได้ชั้น ท.ช.    เมื่อวันที.่............................ 
�  ชั้น จ.ช.  เป็นระดับ 3  เมื่อวันที.่............................ �  ชัน้ ป.ช. ได้ชั้น ป.ม.    เมื่อวันที.่............................ 
�  ชั้น ต.ม.  เป็นระดับ 5  เมื่อวันที.่............................ �  ชั้น ม.ว.ม. ได้ชั้น ป.ม.  เมื่อวันที.่........................... 
�  ชั้น ต.ช.  เป็นระดับ 5  เมื่อวันที.่............................ �  ชั้น ม.ว.ช. ได้ชั้น ม.ว.ม. เมื่อวันที.่........................... 
�  ร.จ.พ.  บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที.่........................... ปฏิบัติราชการครบ  25  ปี เมื่อวันที.่........................ 
 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
 

                         (ลงชื่อ).................................................................) ผู้เสนอขอ 
                (................................................................) 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น   

1....................................................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ).................................................................)  
     (...............................................................) 
              ตําแหน่ง  …………………………………………………… 

2....................................................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ).................................................................)  
           (...............................................................) 
     ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 40 
 
 
 
 


