
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1 ชั้น บ.ม. เป็นราชการระดับ 2 ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 2. ชั้น บ.ช. ต้องได้รับเงินเดือนต ่ากว่าขั้นต ่าของระดับช่านาญงาน และด่ารงต่าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า             
10 ปีบริบูรณ์ 
 3. ชั้น จ.ม. ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าของระดับช่านาญงาน 
 4. ชั้น จ.ช. ต้องบรรจุหรือเลื อนเป็นข้าราชการระดับ 3  มาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์ คือเป็นระดับ 3  ก่อน
วันที  29 พฤษภาคม ของปีที พระราชทาน 
 5. ชั้น ต.ม. ต้องบรรจุหรือเป็นข้ารากชารระดับปฏิบัติการ ระดับช่านาญงาน หรือเป็นข้าราชการครูอันดับ 
คศ.1 และมีเวลารับราชการที ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  นับตั้งแต่วันที บรรจุหรือเลื อนขั้นจนถึงก่อนวันเฉลิม
พระชนพรรษาของปีที ขอพระราชทาน 60 วัน (ก่อนวันที  29 พฤษภาคม ของปีที เสนอขอพระราชทาน) 
 6. ชั้น ต.ช. ต้องบรรจุหรือเป็นข้าราชการระดับช่านาญการ หรือเป็นข้าราชการครูระดับ คศ.2 หรือด่ารง
ต่าแหน่งระดับช่านาญงานแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 7. ชั้น ท.ม. เป็นข้าราชการระดับช่านาญการ หรือเป็นข้าราชการครูระดับ คศ.2 และรับเงินเดือนไม่ต ่ากว่า 
ขั้น 22,140 บาท 
 8. ชั้น ท.ช. เป็นข้าราชการระดับช่านาญการ หรือเป็นข้าราชการครูอันดับ คศ.2 และรับเงินเดือนไม่ต ่ากว่า 
ขั้น 22,140 บาท มาแล้ว 5 ปีบริบูรณ์ (ก่อนวันที  29 พฤษภาคม ของปีที เสนอขอพระราชทาน) หรือเป็นข้าราชการ
ระดับช่านาญการพิเศษ หรือข้าราชการครู อันดับ คศ.3 
 9. ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (ต่าแหน่ง ผอ.ร.ร.รับเงินเดือนเต็มขั้น และปีที จะ
เกษียณ) 
  ก. ข้าราชการมีวิทยฐานะช่านาญการพิเศษ (อันดับ คศ.3) 
      1. ต้องได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของวิทยฐานะช่านาญการพิเศษ (อันดับ คศ. 3) ขั้น 58.390 บาท 
      2. ได้รับเครื องราชฯ ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
      3. ถ้ามีคุณสมบัติ ตามข้อ 1 – 2 ให้เสนอขอก่อนวันที  29 เมษายน ของปีที ขอพระราชทาน  
เว้นกรณีเกษียณอายุราชการ ให้ใช้เงินเดือน ณ วันที  1 เมษายน ของปีที ขอพระราชทาน 
 4. กรณีผู้ที มีคุณสมบัติครบ ตามข้อ 1-2 และขอไม่ทันในปีเกษียณ (กรณีบ่านาญเดิม)  
  ข. ข้าราชการวิทยฐานะเชี ยวชาญ (อันดับ คศ.4) 
      1. ได้รับเครื องราชฯ ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 
 10. ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
      1. เป็นข้าราชการวิทยฐานะเชี ยวชาญ (คศ.4) หรือระดับ 10 (คศ.5) หรือระดับ 11 (คศ.5) ได้
ชั้น ป.ม.แล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 
      2. เป็นข้าราชการวิทยฐานะเชี ยวชาญ (คศ.4) หรือระดับ 10 (คศ. 5) หรือระดับ 11  (คศ.5) ได้
ชั้น ป.ม.มาแล้ว ในปีที จะเกษียณอายุราชการ ให้ขอชั้น ป.ช.ได้เลย (กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้) 
 11. กรณีที ข้าราชการครูถูกกล่าวหาว่ากระท่าผิดอาญา อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที ต่ารวจ หรือ 
ระหว่างด่าเนินคดีทางศาล หรือถูกกล่าวหาว่ากระท่าผิดวินัย อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนพิจารณาลงโทษ 
ก่อนการเสนอขอพระราชทาน แม้ผู้นั้นยังไม่ได้ชื อว่าเป็นผู้กระท่าผิดจริงตามที ถูกกล่าวหาทางอาญาหรือวินัย ให้รอ 
การพิจารณาการขอพระราชทานไว้ก่อน 
 12. กรณีที มีข้าราชการในสังกัดได้รับการเลื อนและแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้นหลังจากส่งรายละเอียดการ
ขอพระราชทานประจ่าปีแล้ว ให้รวบรวมเสนอขอในปีถัดไป 
 13. ตรวจสอบรายชื อจากราชกิจจานุเบกษา หรือบัญชีเสนอขอพระราชทานย้อนหลังว่าเคยขอพระราชทาน
ในชั้นตรานั้น ๆ แล้วหรือยัง ทั้งนี้ เพื อมิให้เกิดการขอซ้่า เช่น ถ้าในปี 2564 ได้เสนอขอพระราชทานไปแล้ว ในปี 
2565 จะเสนอขอพระราชทานชั้นสูงอีกไม่ได้ เพราะเป็นการขอในปีที ติดต่อกัน 
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การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

1. ผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จะต้องเป็นผู้ที ได้รับราชการมาด้วยดี ครบ 25 ปี 
บริบูรณ ์นับถึงวันที  28 กรกฎาคม ของปีที เสนอขอพระราชทาน   

2. การนับเวลาครบ 25 ปี ให้นับเฉพาะเวลาที เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเท่านั้น และให้นับเวลา 
ราชการตั้งแต่วันอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เวลาราชการขณะที เป็นครูประชาบาล ตามระเบียบครูประชาบาลจะเอา        
มานับรวมด้วนไม่ได้ 

3. ส่าหรับผู้ที เคยออกจากราชการไปแล้ว และได้กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาโดยค่านวณเวลา      
รับราชการครั้งแรกและครั้งหลังมารวมกันได้ และการนับเวลาต้องให้ครบ 25 ปีบริบูรณ์ 

4. ผู้ที จะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จะขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ ตามสิทธิ์              
ในปีเดียวพร้อมกันได้ 

5. ผู้ถูกลงโทษทางวินัยหรือผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ผู้ที ไม่ได้เลื อนเงินเดือนเนื องจาก ลาเกิน                 
ผลการประเมินต ่า ถือว่ารับราชการไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะไม่มีสิทธิ์ขอเหรียญจักรพรรดิมาลา 
การขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า 

1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที จะเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 
ส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที เชิดชูยิ งช้างเผือก และ
เครื องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และบัญชี 15 แนบท้ายโดยเคร่งครัด 

2. ลูกจ้างประจ่าที จะเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ        
พอสรุป ดังนี้ 

2.1 ต้องเป็นลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของส่วน 
ราชการ 

2.2 ต้องเป็นลูกจ้างประจ่าที มีชื อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจ่าโดยตรง หมวดฝีมือ หรือ  
ลูกจ้างประจ่าที มีชื อและลักษณะเหมือนข้าราชการ 

2.3 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ มรับการจ้าง ถึงก่อนวัน             
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 60 วัน (นับถึงวันที  29 พฤษภาคม ของปีที เสนอขอพระราชทาน) 

2.4 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ 
วิริยะ ซื อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที อย่างดียิ ง 

2.5 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื องราอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจ่าคุกโดย 
พิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.6 ลูกจ้างประจ่าหมวดแรงงาน/หมวดกึ งฝีมือ  หากภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งใน     
หมวดฝีมือ ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกัน ตั้งแต่วันเริ มบรรจุจนถึงก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ของปีที ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน (ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์) 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พนักงานราชการ 

1. ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

2. ต้องเป็นพนักงานราชการที มีชื อและลักษณะงานเป็นพนักงานราชการที เทียบเท่ากับลูกจ้างประจ่า  
หมวดฝีมือข้ึนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ 

3. ต้องปฏิบัติงานในต่าแหน่งพนักงานราชการ ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  
นับตั้งแต่วันเริ มจ้างจนถึงวันก่อนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน 

4. เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ วิริยะ  
ซื อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที อย่างดียิ ง 
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5. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ จากบัญชี 32  
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที  33 เรื องแก้ไข
เพิ มเติมระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที เชิดชูยิ งช้างเผือกและ
เครื องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเกียรติยศยิ งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
 
  
 

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



เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นสายสะพาย เอกสารประกอบการเสนอขอฯ จ านวน  3  ชุด  เรียงล าดับ ดังนี้ 

1. แบบรายงานการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รร.1)   จ านวน 3 ฉบับ 
2. แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติ (แบบ คส.2)   จ านวน 3 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรข้าราชการ       จ านวน 3 ชุด 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน 3 ชุด 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 3 ชุด 
6. ส าเนาค าสั่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ    จ านวน 3 ชุด 
7. ส าเนาใบกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือส าเนาประกาศราชกิจจานุเบกษาชั้นรอง 

 (เช่น กรณีขอชั้น ป.ม.ส่งส าเนาชั้น ท.ช. เป็นต้น)    จ านวน 3 ชุด 
8. ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนปัจจุบัน      จ านวน 3 ชุด 
9. ส าเนา ก.พ.7 (ตั้งแต่บรรจุ จนถึงปัจจุบัน)     จ านวน 3 ชุด 
10. หนังสือรับรองความประพฤติ (ผอ.สพท.หรือรักษาการลงนามแทนเท่านั้น)  จ านวน 3 ชุด 

ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย เอกสารประกอบการเสนอขอฯ จ านวน  2  ชุด  เรียงล าดับ ดังนี้ 
     กรณีข้าราชการ 

1. แบบรายงานการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รร.1)    จ านวน 2 ฉบับ 
2. แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติ (แบบ คส.2)   จ านวน 2 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 2 ชุด 
4. ส าเนา ก.พ. 7 (ตั้งแต่บรรจุ จนถึงปัจจุบัน)       จ านวน 2 ชุด 

     กรณีลูกจ้างประจ า 
1. แบบรายงานการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รร.1)    จ านวน 2 ฉบับ 
2. แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติ (แบบ คส.2)   จ านวน 2 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 2 ชุด 
4. ส าเนาทะเบียนลูกจ้าง (ตั้งแต่บรรจุ จนถึงปัจจุบัน)    จ านวน 2 ชุด 

     กรณีพนักงานราชการ 
1. แบบรายงานการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รร.1)    จ านวน 2 ฉบับ 
2. แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติ (แบบ คส.2)   จ านวน 2 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 2 ชุด 
4. ส าเนาสัญญาจ้าง (ต้องเป็นสัญญาที่ท าต่อเนื่องมาโดยตลอด นบัตั้งแต่วันเร่ิมจ้างจนถึงปัจจบุัน) จ านวน 2 ชุด 

เหรียญจักรพรรดิมาลา เอกสารประกอบการเสนอขอฯ เรียงล าดับ ดังนี้ 
1. แบบรายงานการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ รร.1)   จ านวน 2 ชุด 
2. แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติ (แบบ คส.2)   จ านวน 2 ชุด 
3. แบบประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)  จ านวน 4 ชุด  

พร้อมส่งไฟล์ excel (ไฟล์เปลี่ยนเป็นชื่อผู้เสนอขอตามด้วยช่ือโรงเรียน)  
ส่งมาที่ e-mail : hrssk1.65@gmail.com  

4. ส าเนา ก.พ.7 (ตั้งแต่บรรจุ จนถึงปัจจุบัน)       จ านวน 2 ชุด 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน 2 ชุด 

หมายเหตุ  
- แบบ รร.1, แบบ คส.2 และแบบ ร.จ.พ. (ใช้ฉบับจริงตามจ านวนที่แจ้งเท่านั้น ห้ามถ่ายส าเนา)  
  โดยลงนามเอกสาร ต้องใช้ปากกา “หมึกสีน  าเงิน” ลงนามเท่านั้น 
- การลงนามรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องใช้ปากกา “หมึกสีน  าเงิน” ลงนามเท่านั้น 



                                                           บญัชีแสดงคุณสมบติัของข้าราชการซ่ึงเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ประจ าป ี พ .ศ.2565
                                                                                                                    กระทรวงศึกษาธกิาร

                                                            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1

                          โรงเรียน ......................................................................    แบบ  ขร  4

                 ต าแหน่ง  
ล าดับ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ประเภท/ระดับ ต้ังแต่ เงินเดือน/ ปจัจุบนั และอดีต เฉพาะปทีี่ได้รับ ที่ได้รับ วนั เดือน ปี ขอ หมายเหตุ

เลขประจ าตัวประชาชน      (ปจัจุบนั) วนั เดือน ปี เงินประจ า พระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ์ (5 ธ.ค....) คร้ังนี้  
 

ขอรับรองวา่รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเปน็ผู้มีคุณสมบติัตามระเบยีบ
วา่ด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2536 ข้อ 8,10,19(3),22
 (ลงชื่อ)

 
                       ( ............................................................)
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................

     เปน็ข้าราชการ   เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์



แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจ าปี  พ.ศ.2565 
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ)  

 หน่วยงาน / โรงเรียน............................................ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

.......................................................... 
ค ำน ำหน้ำชื่อ...........ชื่อ..........................ชื่อสกุล..............................เลขประจ ำตัวประชำชน ……………………………………….. 
ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง............................... ระดับ/อันดับ................. เมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ........... 
โรงเรียน...................................................เงินเดือนปัจจุบัน.......................บำท (ต ำแหน่งเลขที่...........ส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1   เกิดวันที่................เดือน................................พ.ศ. ................ 
บรรจุเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่ง...............................ระดับ..................... เมื่อวันที่........เดือน.........................พ.ศ. ................ 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับพระรำชทำนคร้ังหลังสุด ชั้นตรำ......................  เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ........................ 
 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. ........... ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม......... ตอนที่............... หน้ำ............... 
ล ำดับที่.................ลงวันที่.........เดือน................................พ.ศ. ............. 
ขณะด ำรงต ำแหน่ง............................................................หน่วยงำน................................................................................. 
ชื่อตัว – ชื่อสกุลเดิม , โอนมำจำกหน่วยงำนเดิม  (ถ้ำมี)..................................................................................................... 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานครั้งนี้ (โปรดท ำเครือ่งหมำย ใน  และเติมข้อควำมในช่องว่ำงให้สมบูรณ์) 

  ช้ัน บ.ม. เป็นระดับ 2 เมื่อวันที่.....................     ช้ัน ท.ม. เป็นระดับช ำนำญกำร/คศ.2 ขั้น 22, 140 เมื่อวันท่ี...................... 
  ช้ัน บ.ช. เป็นระดับ 2 เมื่อวันท่ี.....................     ช้ัน ท.ช. เป็นระดับช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ เมื่อวันท่ี....................... 
  ช้ัน จ.ม. เป็นระดับ 3 เมื่อวันที่.....................     ช้ัน ป.ม. ไดช้ั้น ท.ช. เมื่อวันท่ี......................................................   
  ช้ัน จ.ช. เป็นระดับ 3 เมื่อวันท่ี.....................     ช้ัน ป.ช. ได้ช้ัน ป.ม. เมื่อวันท่ี......................................................   
  ช้ัน ต.ม. เป็นระดับ ปฏิบัติกำร/ครู คศ.1 เมื่อวันท่ี.........................  ช้ัน ม.ว.ม. ได้ช้ัน ป.ช. เมื่อวันท่ี.................................... 
  ช้ัน ต.ช. เป็นระดับ ช ำนำญกำร/ครู คศ.2 เมื่อวันท่ี......................... ช้ัน ม.ป.ช. ได้ช้ัน ม.ว.ม. เมื่อวันท่ี............................... 
  ร.จ.พ. บรรจุเข้ำรับรำชกำรเมือ่วันท่ี...................... ปฏิบตัิรำชกำรครบ 25 ปี เมื่อวันท่ี.................................... 

 ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องทุกประกำร 
 
      (ลงชื่อ).................................................................ผู้เสนอขอ 
                        (................................................................) 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
.......................................................................................................................................................................................... 

       (ลงชื่อ)................................................................. 
                  (...............................................................) 
       ต ำแหน่ง.............................................................. 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
................................................................................................................................................................................................ 

       (ลงชื่อ)................................................................. 
               (...............................................................) 
       ต ำแหน่ง................................................................ 
 

แบบ รร.1 



แบบ คส. 2 
 

แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล 
ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2565 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 

 

ค าชี้แจง ระบุชื่อ ชื่อสกุล และแจ้งข้อมูลโดยท ำเครื่องหมำย  ในช่องว่ำงหน้ำข้อควำม 

1. ข้ำพเจ้ำ (ยศ/ค ำน ำหน้ำชื่อ) .................. (ชื่อ) ................................... (ชื่อสกุล) ......................................... 

เลขประจ ำตัวประชำชน  
  

 1.1 ปัจจุบนด ำรงต ำแหน่ง .............................................. ระดับ ..........................................  

  สังกัด .............................................................................. 

    1.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้น.................................... 
  และมีควำมประสงค์ให้ด ำเนินกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ดังกล่ำว 
 

2. ข้ำพเจ้ำ ขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 

 2.1     เป็น         ไม่เป็น 
   ผู้อยู่ระหว่ำงถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

 2.2     เป็น         ไม่เป็น 

     ผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก ซึ่งไม่ใช่โทษส ำหรับควำมผิด 
     ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

 2.3     เป็น         ไม่เป็น 
     ผู้ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดทำงอำญำและอยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน  

 หรืออยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคดีอำญำในศำล (โดยพนักงำนอัยกำรไม่รับแก้ต่ำงคดีนั้น  
 หรือเป็นควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิดที่มีโทษปรับสถำนเดียว 

 2.4     เป็น         ไม่เป็น 
  ผู้อยู่ระหว่ำงถูกตรวจสอบหรือชี้มูลควำมผิดโดยองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ 
 

     ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 

                          ลงชื่อ .............................................................. 
               ( .......................................................... ) 
                 วันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ........... 

 
 

(กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากพบว่ามีเจตนาให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือปิดบังข้อเท็จจริง  
จะถูกด าเนินการทางวินัยหรือจริยธรรมตามควรแก่กรณี และกรณีที่ไม่ส่งแบบเสนอขอฯ (คส.2) 

จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน) 



ค ำชี้แจงกำรจัดท ำแบบประวัติเสนอขอ ร.จ.พ. 
 

1.   ประวัติส ำหรับเสนอขอพะรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ  ไม่ต้องมีค ำว่ำประจ ำปี  พ.ศ. 
2.  ค ำน ำหน้ำ ชื่อ -  สกุล พิมพ์ให้ถูกต้องชัดเจนและมีค ำน ำหน้ำนำมท่ีถูกต้อง หำกมียศให้ใช้ยศ  
     (เพ่ิมขนำดตัวอักษรให้ใหญ่กว่ำนิดหนึ่ง เพ่ือสะดวกในกำรดูตัวอักษร) 
3.  ช่องต ำแหน่ง ให้พิมพ์เฉพำะ  ต ำแหน่ง   เท่ำนั้น   
4.  วัน เดือน ปีเกิด  พิมพ์ให้ถูกต้องตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
5.  รับรำชกำรครบ 25 ปี ให้ดูจำกวันบรรจุบวก 25 ปี เช่น บรรจุ 1 พ.ค. 2540 วันครบ คือ 1 พ.ค. 2565  
     สำมำรถนับถึงวันที่  28  กรกฎำคม 2565 (กำรรับกำรบรรจุไม่หลังวันที่ 28 กรกฎำคม 2540) 
6.  เมื่อมีกำรออกไปรับรำชกำรทหำร หรืออ่ืนใดให้นับจ ำนวนเวลำรำชกำรหักออกและบวกทบเข้ำให้ครบ 25 ปี 
    ในช่องหมำยเหตุต้องระบุลำออกและกลับเมื่อใด 
7. เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลักเท่ำนั้น 
8. รำยกำรประวัติที่รับรำชกำร บรรทัดแรกเริ่มจำกวัน  เดือน  ปีที่บรรจุ  ลงเฉพำะรำยกำร วันเดือน พ.ศ.      
    ต ำแหน่ง สังกัด อำยุ เงินเดือน บรรทัดต่อมำคือ รำยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปี ต่อไป......ถึงปี 2544              
    จะเพ่ิม 1 เม.ย. 44, 1 ต.ค. 44, 1 เม.ย. 45, 1 ต.ค. 45 ......1 ต.ค. 64  และต่อท้ำยด้วยค ำว่ำ                     
    “จนถึงปัจจุบัน”   
9. ช่องต ำแหน่ง ลงรำยกำรเฉพำะต ำแหน่ง (และต้องมิใช้ข้ำรำชกำรพลเรือนวิสำมัญ) 
10. รำยกำรปรับต ำแหน่ง ย้ำย ไปช่วยรำชกำร เลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้น ไม่ต้องลง 
11. กรมหรือกระทรวง เพื่อให้ทรำบว่ำอยู่สังกัดอะไร และช่องนี้ควรจัดขนำดเล็กพอประมำณ 
12. อำยุ  เริ่มนับจำกปีที่บรรจุเรียงลงไปตำมล ำดับ 
13.  เงินเดือน  ลงเฉพำะเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปี รำยกำรปรับเงินเดือนไม่ต้องลง ควรลงท้ำยด้วย 0  
     ตัวเลขเงินเดือนต้องไม่สลับกัน  
14. ช่องหมำยเหตุ  ลงรำยกำรเฉพำะ สำเหตุ กำรไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน  เช่น ศึกษำต่อ             
15. ใช้กระดำษ  A4  พิมพ์ให้อยู่หน้ำเดียว  ส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3 ชุด เจ้ำตัวเก็บ 1 ชุด   
16. เมื่อลงรำยกำรจนถึงบรรทัดสุดท้ำย  คือ 1 ต.ค. 64 ให้ต่อท้ำย จนถึงปัจจุบัน และ 
      ลงลำยมือชื่อเจ้ำของประวัติ  ด้วยหมึกสีน้ ำเงิน ไม่ต้องมีชื่อหรือต ำแหน่งใด ๆ  
17. หำกมีรำยกำรเงินเดือนเต็มข้ัน ให้ลงช่องหมำยเหตุ “เต็มข้ัน” 
18. แบบประวัติที่เสนอขอต้องลงรำยกำรให้เรียบร้อย สะอำด ถูกต้องและชัดเจน 
19. ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรเสนอขอ ถือว่ำรับรำชกำรควำมควำมไม่เรียบร้อย แม้ว่ำจะ  
     ได้รับกำรล้ำงมลทินแล้วก็ตำม 
20. ผู้เสนอขอเหรียญจักรพรรดิมำลำได้ จะต้องเป็นผู้บรรจุเข้ำรับรำชกำรไม่หลังวันที่  28 กรกฎำคม 2540 
   
 
 

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



ชื่อ                                                             ต ำแหน่ง               โรงเรียน  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร
เกิดวันที่                         รับรำชกำรครบ 25 ปี  เมื่อวันที่                   เลขประจ ำตัวประชำชน  

วัน เดือน ปี กรมหรือ อำยุ
ที่รับรำชกำร กระทรวง (ตัวเอง)

(ลงชื่อ)............................................. เจ้ำของประวัติ
       หมำยเหตุ ลงลำยมือชื่อด้วยปำกกำหมึกสีน้ ำเงิน ไม่ต้องพมิพช์ื่อ สกุล

ประวัติส ำหรับเสนอขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ   

ต ำแหน่ง เงินเดือน หมำยเหตุ



ชื่อ  นางสาวดารา  ใจงาม                                                        ต าแหน่ง   ครู   โรงเรียน  บ้านหนองคู

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
เกิดวันที่   3  สิงหาคม  2514   รับราชการครบ  25  ปี  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2564   เลขประจ าตัวประชาชน  3 - 3333-44444-00-0

วัน เดือน ปี กรมหรือ อายุ
ที่รับราชการ กระทรวง (ตัวเอง)
29 มิ.ย. 40 อาจารย์ 1 โรงรียนบ้านหนองคู สปช. 26 5,560           
1 ต.ค. 41     "                         " สปช. 27 7,380           
1 ต.ค. 42     "                         " สปช. 28 7,780           
1 ต.ค. 43     "                         " สปช. 29 8,190           
1 เม.ย. 44     "                         " สปช. 30 8,610           
1 ต.ค. 44 อาจารย์ 2  โรงเรียนบ้านหนองคู สปช. 30 9,040           
1 เม.ย. 45     "                         " สปช. 31 9,560           
1 ต.ค. 45     "                         " สปช. 31 9,820           
1 เม.ย. 46     "                         " สปช. 32 10,340         
1 ต.ค. 46     "                         " สพฐ.ศธ 32 10,600         
1 เม.ย. 47     "                         " สพฐ.ศธ 33 11,120         
1 ต.ค. 47     "                         " สพฐ.ศธ 33 11,440         
1 เม.ย. 48     "                         " สพฐ.ศธ 34 11,760         
1 ต.ค. 48     "                         " สพฐ.ศธ 34 12,080         
1 เม.ย. 49 ครูโรงเรียนนบ้านหนองคู สพฐ.ศธ 35 14,500         
1 ต.ค. 49     "                         " สพฐ.ศธ 35 14,900         
1 เม.ย. 50     "                         " สพฐ.ศธ 36 15,700         
1 ต.ค. 50     "                         " สพฐ.ศธ 36 16,910         
1 เม.ย. 51     "                         " สพฐ.ศธ 37 18,180         
1 ต.ค. 51     "                         " สพฐ.ศธ 37 18,600         
1 เม.ย. 52     "                         " สพฐ.ศธ 38 19,440         
1 ต.ค. 52     "                         " สพฐ.ศธ 38 20,670         
1 เม.ย. 53     "                         " สพฐ.ศธ 39 21,540         
1 ต.ค. 53     "                         " สพฐ.ศธ 39 21,980         
1 เม.ย. 54     "                         " สพฐ.ศธ 40 23,320         
1 ต.ค. 54     "                         " สพฐ.ศธ 40 24,850         
1 เม.ย. 55     "                         " สพฐ.ศธ 41 25,930         
1 ต.ค. 55     "                         " สพฐ.ศธ 41 28,590         
1 เม.ย. 56     "                         " สพฐ.ศธ 42 31,250         
1 ต.ค. 56     "                         " สพฐ.ศธ 42 32,510         
1 เม.ย. 57     "                         " สพฐ.ศธ 43 33,140         
1 ต.ค. 57     "                         " สพฐ.ศธ 43 33,800         
1 เม.ย. 58     "                         " สพฐ.ศธ 44 35,800         
1 ต.ค. 58     "                         " สพฐ.ศธ 44 36,480         
1 เม.ย. 59     "                         " สพฐ.ศธ 45 37,900         
1 ต.ค. 59     "                         " สพฐ.ศธ 45 38,620         
1 เม.ย. 60     "                         " สพฐ.ศธ 46 40,100         
1 ต.ค. 60     "                         " สพฐ.ศธ 46 40,860         
1 เม.ย. 61     "                         " สพฐ.ศธ 47 42,330         
1 ต.ค. 61     "                         " สพฐ.ศธ 47 43,080         
1 เม.ย. 62     "                         " สพฐ.ศธ 48 44,560         
1 ต.ค. 62     "                         " สพฐ.ศธ 48 45,000       
1 เม.ย. 63     "                         " สพฐ.ศธ 49 46,520       
1 ต.ค. 63     "                         " สพฐ.ศธ 49 47,230       
1 เม.ย. 64     "                         " สพฐ.ศธ 50 48,230       
1 ต.ค. 64     "                         " สพฐ.ศธ 50 49,350       

(จนถึงปัจจุบัน)

(ลงชื่อ)............................................. เจ้าของประวัติ
       หมายเหตุ ลงลายมือชื่อด้วยปากกาหมึกสีน้ าเงิน ไม่ต้องพมิพช์ื่อ สกุล

ต าแหน่ง เงินเดือน หมายเหตุ

ประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา   
ตวัออย่าง


