
 รปภ. ๑ 

 
ติดภาพถายครึ่งตัว 

หนาตรง ไมสวมหมวก 
ขนาด ๔.๕ x ๖ ซม. 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 

 

ประวัติบุคคล 

 
          ถายเมื่อ……………… 
๑.  ยศ…………………ช่ือตัว………………………………..ช่ือสกุล……………………………….เพศ…………... 
๒.  ช่ือตัวเดิม…………………………………………หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ……………………………………….. 
     ช่ือสกุลเดิม……………………………………….หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล…………………………………… 
     ช่ือเลน  หรือช่ืออ่ืน ๆ (ถามี)………………………………………………………………………………………... 
๓.  เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………………..…………………………………… 
๔.  วัน เดือน ป เกิด………………………………….สถานที่จดทะเบียนเกดิ………………………………………… 
      เชื้อชาติ………………………..………สัญชาติ…………..…………………….ศาสนา…………………………. 
      สัญชาติเดิม……………………………หลักฐานการแปลงสัญชาติ………………………………………………. 
๕.  ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่……………………หมูที…่…………….ตรอก/ซอย……………..ถนน………………... 
      ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต..…………………จังหวัด…………………..โทรศัพท………… 
๖.  ถาเปนตางดาว  ใบสําคัญถ่ินที่อยูเลขที่………………………………………ลงวันที…่………………………….. 
     ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที…่……………………………………….ลงวันที…่………………………….. 
      ออกให  ณ……………………………..อําเภอ/เขต………………………..จังหวัด……………………………… 
      ประเทศมาตุภูม…ิ……………………………………..วัน เดือน ป ที่เขาประเทศไทย…………………………… 
๗.  ที่อยูในระยะ ๑๕ ปที่ผานมา (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง) 

ระยะเวลา 
จาก ถึง 

บานเลขที่       ตรอก/ซอย          ถนน       ตําบล/แขวง        อําเภอ/เขต       จังหวดั      ประเทศ 

   
   
   
   
   
   
   
      

๘.   สวนสูง……………ซม.  น้ําหนกั…………………..กก.  ตําหน…ิ……………….. 
………………………. 

(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๒ - 
๙.  การศึกษา (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง) 

ระยะเวลา 
จาก ถึง 

ช่ือและที่ตั้งสถานศึกษา          หลักสูตรหรือช้ันใดถึงชั้นใด          ผลการศึกษา 

   
   
   
   
   
      
 

๑๐.  กิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา   (เชน เปนกรรมการนักศึกษา ประธานกีฬา  หรือหนาที่อ่ืน ๆ ในสถานศึกษา) 

ระยะเวลา 
จาก ถึง 

สถานศึกษา ตําแหนงหนาที่ 

    
    
    
    
    
       
 

๑๑.  รูภาษาไทยถิ่นตาง ๆ และภาษาตางประเทศ (บอกระดับความสามารถวา ดีมาก ดี พอใช) 

ภาษา อาน ฟง เขียน 
 

พูด 
 

     
     
     
     
     

 
 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๓ - 
๑๒.  ประวัติการทํางานหรือการรับราชการ (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง) 

ระยะเวลา นายจางหรือสวนราชการที ่
จาก ถึง สังกัดและที่ตัง้ 

ตําแหนงหนาที่ เหตุผลที่ออกหรือยาย 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
        

 
๑๓.  อาชีพพิเศษอื่น ๆ และงานอดิเรก 
       ……………………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๔.  การรับราชการทหาร 
       ปจจุบันเปนทหารประจําการ  หรือทหารกองหนนุ………………………………………………………………. 
       ยศ………………………………………..  เครื่องหมายทะเบยีนทหาร………………………………………….. 
       เหลาและสังกัด…………………………..  ที่ตั้งของหนวย……………………………………………………… 
       เขาประจําการเมื่อ…………………..ถึง…………………….จํานวนปที่รับราชการมาแลว……………………… 
       เหตุที่ออก………………………………………………………………………………………………………… 
       ผูบังคับบัญชาโดยตรงคนสุดทาย………………………………………………………………………………… 
       เคยไปปฏบิัติราชการพิเศษที่……………………………เมื่อ…………………..ระยะเวลา……………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๔ - 
๑๕.  การเปนนักเขียน ถาเคย ใหแจงโดยละเอียดถึงชื่อเร่ืองหรือบทความ นามปากกา พรอมทั้งชื่อหนังสือ  
       บรรณาธิการ ผูพิมพ ผูโฆษณา และวนั เดือน ป ที่พมิพ………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑๖.  การเปนสมาชิกในพรรคการเมือง สมาคม สโมสร หรือองคการ (ในทางอาชีพ สังคม การเมือง ฯลฯ)  
       ทั้งในอดตีและปจจุบนั 

ระยะเวลา 
จาก ถึง 

                       ช่ือ                                    ที่ตั้ง                                   หมายเลขสมาชิก 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      

 
 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๕ - 
๑๗.  การเดินทางไปตางประเทศ (ใหกรอกตามลําดับกอนหลัง) 

ระยะเวลา 

จาก ถึง 
เมืองและประเทศ ความมุงหมายที่ไป  และทุนที่ไดรับ 

    
    
    
    
    
    
 

๑๘.  หนังสือสําคัญแสดงตน (เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ   
        หนังสือเดินทางและใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว) 

ชนิดหนงัสือสําคัญ หมายเลข ออกใหที ่
 

วันออกและวนัสิ้นอาย ุ
 

    
    
    
    
    
 

๑๙.  การถูกจบั หรือถูกฟองศาลในกรณีความผิดใด ๆ ทัง้ทางคดีแพง และคดีอาญา (นอกจากความผิดเกี่ยวกับ 
       การปฏิบัติผิดกฎจราจรเล็ก ๆ นอย ๆ) 

วัน เดือน ป สถานที่เกิดเหตุ ขอหา 
 

ผลที่สุดแหงคดี 
 

    
    
    
    

 
 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๖ - 
๒๐.  บิดามารดา 

รายละเอียด บิดา มารดา 

ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล   
วัน  เดือน ป เกิด   
สถานที่จดทะเบียนเกดิ   
เชื้อชาติ  และศาสนา   
สัญชาติเดิมและปจจุบนั   
ที่อยูปจจุบนัและหมายเลขโทรศัพท   
อาชีพหรือตําแหนงหนาที ่   
ที่ทํางานและหมายเลขโทรศัพท   
 

๒๑.  การสมรสทั้งที่จดทะเบยีนและไมไดจดทะเบยีน (ทําเครื่องหมาย X ที่ชองใดชองหนึ่งตามจริง) 
                   โสด       หมั้น        สมรส            หมาย  แยกกันอยู       หยา 

รายละเอียด คูหมั้นหรือคูสมรสครั้งกอน 
คูหมั้นหรือคูสมรสใน

ปจจุบัน 
ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล   
วัน  เดือน ป เกิด   
สถานที่จดทะเบียนเกิด   
เช้ือชาติ  และศาสนา   
สัญชาติเดิมและปจจุบัน   
อาชีพ และตําแหนงหนาที่ปจจุบัน   
ที่ทํางานและหมายเลขโทรศัพท   
วัน เดือน ป ที่ทําการสมรสหรือหมั้น   
สถานที่จดทะเบียนสมรส   
ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท   
เหตุที่แยกกันอยูหรือหยา   
ที่อยูครั้งสุดทายกอนถึงแกกรรม แยกกันอยู หรือหยา   

 

หมายเหต ุ ถาทําการหมั้น  สมรสหรือหยาเกินกวานี้  ใหเขียนชื่อคูหมั้น  ภรรยาหรือสามี  ในแผนกระดาษตางหาก   
                  บอกรายละเอยีดตามรายการขางตนนี้ทุกครั้ง 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๗ - 
๒๒.  บุตร 

รายละเอียด ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล     
 วัน เดือน ป เกิด      
  เช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา     
  ที่อยูปจจุบัน     
  อาชีพและตําแหนงหนาที่     
  สถานศึกษาหรือที่ทํางาน     
  หมายเลขโทรศัพท     

 
 

๒๓.  พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดา  รวมทั้งสามีหรือภรรยา 
รายละเอียด ๑ ๒ ๓ ๔ 

  พ่ีนอง 
  ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล ปจจุบัน 

    

  วัน เดือน ป เกิด      
  เช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา     
  ที่อยูปจจุบัน     
  อาชีพและตําแหนงหนาที่     
  สถานศึกษาหรือที่ทํางาน     
  หมายเลขโทรศัพท     
  สามีหรือภรรยาของพี่นอง 
  ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุลเดิม 

    

  เช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา     
  อาชีพ และตําแหนงหนาที่     
  สถานศึกษาหรือที่ทํางาน     
  หมายเลขโทรศัพท     

 
 
 
 
 
 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๘ - 
๒๔.  ญาติที่รับราชการหรือทํางานอยูในองคการรัฐบาล 

รายละเอียด ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล     
 เกี่ยวของเปน     
  เช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา     
  อาชีพและตําแหนงหนาที่     
  ที่ทํางานและหมายเลขโทรศัพท     
  ที่อยูปจจุบันและหมายเลขโทรศัพท     

 

๒๕.  ญาติ เพื่อน หรือผูที่คุนเคยในตางประเทศ 
รายละเอียด ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล     
 เกี่ยวของเปน     
 เช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา     
 อาชีพและตําแหนงหนาที่     
 สถานศึกษาหรือที่ทํางาน     
 ที่อยูปจจุบัน     
  เหตุผลการไปอยูตางประเทศ     

 

๒๖.  ผูรวมอาศัยในที่อยูปจจุบัน 
ลําดับ ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล เกี่ยวของเปน 

๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   
๑๐   

 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๙ - 
๒๗.  ผูใกลชิดสนิทสนมและบุคคลที่ติดตอดวยเสมอ (เวนเครือญาติ นายจางเดิม หรือบุคคลที่พํานักนอกประเทศ) 

ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล จํานวนป 
ที่รูจัก 

เชื้อชาติ  สัญชาติ  
ศาสนา 

ที่อยูปจจุบนัและ
หมายเลขโทรศัพท 

ที่ทํางานและ 
หมายเลขโทรศัพท 

     
     
     
     
     
     
     

๒๘.  ผูอุปการะชวยเหลือ สนับสนุนทั้งในอดีตและปจจบุัน (เวนบิดามารดา) 

ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล 
เชื้อชาติ  สัญชาติ 

ศาสนา 
ที่อยูปจจุบนัและ 
หมายเลขโทรศัพท 

ที่ทํางานและ 
หมายเลขโทรศัพท 

    
    
    
    
    
    

๒๙.  ประวัติและคําชี้แจงอื่น ๆ ในทางสวนตัวที่ไมไดแจงไวในรายงานขางตน 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… (ถามีขาวสารเพิ่มเติมมากกวานี้ ใหใชกระดาษบันทกึแนบทาย) 
 
     ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
      ลายมือช่ือ………………………………เจาของประวัต ิ

ควบคุมการบนัทึกประวัติโดย .......................................................................................................... 
      ยศ, ช่ือ และตาํแหนง (ตัวบรรจง) 

      ลายมือช่ือ…………………………….......................... 
      วัน เดือน ป…………………………............................ 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 



………………………. 
(ช้ันความลับ) 

- ๑๐ - 
แผนที่สังเขปที่อยูปจจุบัน 

 
บานเลขที่…………………….ตรอก/ซอย…………………………………ถนน…………………………………….. 
ตําบล/แขวง.…………………..อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………….หมายเลขโทรศัพท……….. 
ช่ือเจาบาน…………………………………………..หมายเลขโทรศัพท……………………………………………... 
บุคคลที่จะขอใหตามตวัไดในกรณีเรงดวน ยศ ช่ือตัว  ช่ือสกุล………………………………………………………... 
เกี่ยวของเปน…………………..บานเลขที่……………….ตรอก/ซอย…………….………ถนน…………….………. 
ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด……………………………… 
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       ลายมือช่ือ……….……………….…เจาของประวัต ิ
         จัดทําเมื่อ…………………….. 
 
 

………………………. 
(ช้ันความลับ) 


