
                      .........................                       รปภ.๑ 
       (ชั้นความลับ) 

 
ประวัติบุคคล 

 
 

                    ถ่ายเมื่อ            

๑. คำนำหน้านาม/ยศ                          ชื่อตัว                          ชื่อรอง                          
 ชื่อสกุล                     เพศ                   อายุ                      ปี                       

๒. ชื่อตัวเดิม     หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ                 
 ชื่อสกุลเดิม     หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล                
 ชื่อเล่นหรือชื่ออ่ืน ๆ (ถ้ามี)                       

๓. เลขประจำตัวประชาชน                                                                               

๔. วัน เดือน ปี เกิด                                สถานที่จดทะเบียนเกิด/โรงพยาบาลที่เกิด                        
    เชื้อชาติ             สัญชาติ   ศาสนา   ศาสนาเดิม              
    สัญชาติเดิม    หลักฐานการแปลงสัญชาติ                 

๕. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี          หมู่บ้าน                                             หมู่ที่       
 ตรอก/ซอย                       ถนน                           ตำบล/แขวง                                           
 อำเภอ/เขต              จังหวัด                       โทรศัพท ์                                            

๖. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่          หมู่บ้าน                                                       หมู่ที่       
 ตรอก/ซอย                                  ถนน                           ตำบล/แขวง                        
 อำเภอ/เขต                            จังหวัด                        โทรศัพท์                                          
 ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์   โทรศัพท์มือถือ   e-mail                       
 Line ID   Facebook    Instagram     
 อ่ืน ๆ                                 

๗. ถ้าเป็นต่างด้าว/บุคคลบนพื้นที่สูง 
 ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเลขที่      ลงวันที ่     
    ออกให้  ณ     อำเภอ/เขต   จังหวัด     
 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่เลขท่ี                 ลงวันที่      
    ออกให้  ณ     อำเภอ/เขต   จังหวัด     
    เลขประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย           
 ประเทศที่เกิด     วัน เดือน ปี ที่เข้าประเทศไทย     
     ใบอนุญาตทำงานเลขท่ี    ออกให้โดย       
    วันออกใบอนุญาต     วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ      
 
 

…………………….. 
(ชั้นความลับ) 

 

ติดภาพถ่ายครึ่งตัว 
หน้าตรงไมส่วมหมวก 
ขนาด ๔.๕ x ๖ ซ.ม. 

 



............................. 
(ชั้นความลับ) 
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๘.  ส่วนสูง          ซม. น้ำหนัก             กก. ตำหน ิ                      กลุ่มเลือด   

๙.  ทีอ่ยู่ในระยะ ๑๕ ปี ที่ผ่านมา (ให้กรอกตามลำดับก่อนหลัง)  
ปี พ.ศ. 

บ้านเลขที่      ตรอก/ซอย     ถนน      ตำบล/แขวง      อำเภอ/เขต     จังหวัด      ประเทศ 
จาก ถึง 

    
   
   
   
   
   
   

๑๐.  การศึกษา (ให้กรอกตามลำดับก่อนหลัง)               
ปี พ.ศ. 

     ชื่อสถานศึกษา             วุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)            คะแนนเฉลี่ยสะสม 
จาก ถึง 

      
      
      

   
     
     
   

 

๑๑.   กิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา (เช่น เป็นกรรมการนักศึกษา ประธานกีฬา หรือหน้าที่อ่ืน ๆ ในสถานศึกษา)     
ปี พ.ศ. 

ชื่อสถานศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ 
จาก ถึง 

      
    
    
    
    

    
 
 

…………………….. 
(ชั้นความลับ) 



............................ 
(ชั้นความลับ) 
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๑๒. รู้ภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ และภาษาต่างประเทศ (บอกระดับความสามารถว่า ดีมาก ดี พอใช้)  

ภาษา อ่าน ฟัง เขียน พูด 
                                            

     
     
     
     

๑๓. ประวัติการทำงานหรือการรับราชการ (ให้กรอกตามลำดับก่อนหลัง)                      
ปี พ.ศ. นายจ้างหรือส่วนราชการ 

ตำแหน่งหน้าที่ เหตุผลที่ออกหรือย้าย 
จาก ถึง ที่ตัง้และหมายเลขโทรศัพท์ 

        
       
         
       
     
     
     
     

๑๔.  อาชีพพิเศษอ่ืน ๆ และงานอดิเรก                                                                                                                               
                              

๑๕.  การรับราชการทหาร 
       ปัจจุบันเป็นทหารประจำการ  หรือทหารกองหนุน               หรือกำลังพลสำรอง                             
       ยศ                          เครื่องหมายทะเบียนทหาร                                 
       เหล่าและสังกัด                                                     ที่ตัง้ของหน่วย                                                            

เข้าประจำการเมื่อ             ถึง             จำนวนปีที่รบัราชการมาแล้ว                
เหตุที่ออก              

       ผู้บังคับบัญชาโดยตรงคนสุดท้าย                               
        เคยไปปฏิบัติราชการพิเศษที่                            เมื่อ              ระยะเวลา    
 ได้รับการยกเว้น โดย                       
 
 
 

............................ 
(ชั้นความลับ) 



............................... 
(ชั้นความลับ) 
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๑๖.  การเป็นนักเขียน ถ้าเคย ให้แจ้งโดยละเอียดถึงชื่อเรื่องหรือบทความ นามปากกา พร้อมทั้งชื่อหนังสือ   
 บรรณาธิการ  ผู้พิมพ์  ผู้โฆษณา  และวัน เดือน ปี ทีพิ่มพ์ ตลอดจนการสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
                  
               
               
                
               
                

๑๗.  การเป็นสมาชิกในพรรคการเมือง สมาคม สโมสร หรือองค์การ (ในทางอาชีพ สังคม การเมือง ฯลฯ) หรือการ 
 ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมืองต่าง ๆ (อดีตและปัจจุบัน) ตลอดจนการร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางสื่อสังคมออนไลน์ 

ปี พ.ศ. 
             ชื่อ                              ที่ตัง้                            หมายเลขสมาชิก 

จาก ถึง 
   

   
   
   
   
   
   

๑๘.  การเดินทางไปต่างประเทศ  (ให้กรอกตามลำดับก่อนหลัง)                                                       
           ปี พ.ศ. 

         เมืองและประเทศ ความมุ่งหมายทีไ่ปและทุนที่ได้รับ 
     จาก     ถึง 
          
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 

..........................  
(ชั้นความลับ) 



......................... 
(ชั้นความลับ) 
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๑๙.  หนังสือสำคัญแสดงตน (เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับข่ียานพาหนะ หนังสือเดินทางและใบสำคัญ  
 ประจำตวัคนต่างด้าว)                                                                                                           

ชนิดหนังสือสำคัญ หมายเลข ออกให้ที่ วันออกและวันสิ้นอายุ 

    
    
    
    

๒๐.  การถูกจับ หรือถูกฟ้องศาลในกรณีความผิดใด ๆ ทั้งทางคดีแพ่ง และคดีอาญา (ยกเว้นความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
 ผิดกฎจราจร/ลหุโทษ)                                                

วัน เดือน ปี สถานที่เกดิเหตุ ข้อหา ผลที่สุดแห่งคดี 
    
    
    
    

กรณีเคยถูกลงโทษทางวินัย 
               
               
                

๒๑.  บิดามารดา          
รายละเอียด บิดา มารดา 

ยศ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล   
วัน เดือน ปี เกิด                             
สถานที่จดทะเบียนเกิด   
เลขประจำตัวประชาชน                                            
เชื้อชาติ  และศาสนา                               
สัญชาติเดิมและปัจจุบัน                                           
ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์                       
อาชีพหรือตำแหน่งหน้าที่                    
ที่ทำงานและหมายเลขโทรศัพท์                       

 
 
 

............................. 
(ชั้นความลับ) 



........................... 
(ชั้นความลับ) 
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๒๒.  การสมรสทัง้ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน (ทำเครื่องหมาย  ที่ช่องใดช่องหนึ่งตามท่ีเป็นจริง)                     

  โสด      หมั้น      สมรส      หม้าย      แยกกันอยู่      หย่า 

รายละเอียด คู่หมั้นหรือคู่สมรสครั้งก่อน คู่หมั้นหรือคู่สมรสในปัจจุบัน 
ยศ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล (เดิม)   
วัน เดือน ปี เกิด   
สถานที่จดทะเบียนเกิด   
เชื้อชาติ  และศาสนา   
สัญชาติเดิมและปัจจุบัน   
อาชีพ และตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน   
ที่ทำงานและหมายเลขโทรศัพท์   
วัน เดือน ปี ทีท่ำการสมรสหรือหมั้น   
สถานที่จดทะเบียนสมรส   
ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์   
วัน เดือน ปี ทีท่ำการจดทะเบียนหย่า   
สถานที่จดทะเบียนหย่า   
เหตุทีแ่ยกกันอยู่หรือหย่า   
ที่อยู่ครั้งสุดท้ายก่อนถึงแก่กรรม แยกกันอยู่ หรือหย่า   

หมายเหตุ   ถ้าทำการหมั้น สมรส หรือหย่าเกินกว่านี้ ให้เขียนชื่อคู่หมั้น ภรรยาหรือสามี ในแผ่นกระดาษต่างหาก                                                                                                       
               บอกรายละเอียดตามรายการข้างต้นนี้ให้ครบถ้วนทุกครัง้ 

๒๓.  บุตร             
รายละเอียด ๑ ๒ ๓ ๔ 

ยศ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล     

วัน เดอืน ปี เกิด     

เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา     

ที่อยู่ปัจจุบัน     

อาชีพและตำแหน่งหน้าที่     

สถานศึกษาหรือที่ทำงาน     

หมายเลขโทรศัพท์     
 

 
 
 
 
 

............................ 
(ชั้นความลับ) 



........................ 
(ชั้นความลับ) 
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๒๔.  พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา รวมทั้งสามีหรือภรรยา     
รายละเอียด ๑ ๒ ๓ ๔ 

พี่น้อง   
 

 
 

 
 ยศ ช่ือตวั ช่ือสกุล ปัจจุบัน 

วัน เดือน ปี เกิด     
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา     
เลขประจำตัวประชาชน     
ที่อยู่ปัจจุบัน     
อาชีพและตำแหน่งหน้าท่ี                 
สถานศกึษาหรือท่ีทำงาน                 
หมายเลขโทรศัพท์     
สามีหรือภรรยาของพี่น้อง                 
ยศ ช่ือตัว ช่ือสกุลเดิม 
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา                 
อาชีพ และตำแหน่งหน้าท่ี                 
สถานศึกษาหรือทีท่ำงาน                 
หมายเลขโทรศัพท์                 

หมายเหตุ  กรณีมีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา/พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา/พี่น้องบุญธรรม เกินกว่านี้ ให้เขียนเพิ่มในกระดาษ โดยระบรุายละเอียด
ตามรายการข้างต้นนี้ให้ครบถ้วน 

๒๕. ญาติที่รับราชการหรือทำงานอยู่ในองค์การรัฐบาล       
รายละเอียด ๑ ๒ ๓ ๔ 

ยศ ช่ือตัว ช่ือสกุล     
เกี่ยวข้องเป็น     
เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา     
อาชีพและตำแหน่งหน้าท่ี     
ที่ทำงานและหมายเลขโทรศัพท ์     
ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท ์     

๒๖. ญาติ เพื่อน หรือผู้ที่คุ้นเคยในต่างประเทศ            
รายละเอียด ๑ ๒ ๓ 

ยศ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล    
เกี่ยวข้องเป็น    
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา    
อาชีพและตำแหน่งหน้าที ่    
สถานศึกษาหรือท่ีทำงาน    
ที่อยู่ปัจจุบัน    
เหตุผลการไปอยูต่่างประเทศ    

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

(ชั้นความลับ) 



.............................. 
(ชั้นความลับ) 
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๒๗.  ผู้ร่วมอาศัยในที่อยู่ปัจจุบัน                             
ลำดับ ยศ      ชื่อตัว      ชื่อสกุล เกี่ยวข้องเป็น 

๑.   
๒.               
๓.               
๔.   
๕.   

๒๘.  ผู้ใกล้ชิดสนิทสนมและบุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอ (เว้นเครือญาติ นายจ้างเดิม หรือบุคคลที่พำนักนอกประเทศ)   

ยศ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล 
จำนวนปี 
ที่รูจ้ัก 

เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา 

ที่อยู่ปัจจุบันและ 
หมายเลขโทรศัพท์ 

ที่ทำงานและ 
หมายเลขโทรศัพท์ 

     
      
     
     
     

๒๙.   ผู้อุปการะช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งในอดีตและปัจจุบัน (เว้นบิดามารดา) 

       ยศ ชื่อตัว  ชื่อสกุล 
   เชื้อชาติ   สัญชาติ   
         ศาสนา 

     ที่อยู่ปัจจุบันและ 
    หมายเลขโทรศัพท์ 

             ที่ทำงานและ 
          หมายเลขโทรศัพท์ 

    
    
                             

๓๐. ประวัติคำชี้แจงอ่ืน ๆ ในทางส่วนตัวไม่ได้แจ้งไว้ในรายรายงานข้างต้น 
                 
         (ถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมมากกว่านี้ ให้ใช้กระดาษบันทึกแนบท้าย) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และรับทราบว่า     
(ชื่อหน่วยงาน)..........................สามารถจัดเก็บ ใช้ ข้อมูลจากแบบประวัติบุคคลนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

                     ลายมือชื่อ            เจ้าของประวัติ 

             (                                             ) 

      ควบคุมการบันทึกประวัติโดย       
          ยศ, ชื่อ และตำแหน่ง (ตัวบรรจง) 
 

       ลายมือชื่อ     
                                              วัน เดือน ป ี     
 

............................ 
(ชั้นความลับ) 



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

(ชั้นความลับ) 
- ๙ - 

 
แผนที่สังเขปท่ีอยู่ปัจจุบัน 

 
บ้านเลขท่ี            หมู่บ้าน     หมู่ที่      
ตรอก/ซอย                              ถนน                               ตำบล/แขวง           
อำเภอ/เขต               จังหวัด              หมายเลขโทรศัพท์              
ชื่อเจ้าบ้าน                               หมายเลขโทรศัพท์                
บุคคลที่จะขอให้ตามตัวได้ในกรณีเร่งด่วน ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล                                       
เกี่ยวข้องเป็น              บ้านเลขท่ี         หมู่บ้าน     หมู่ที่    
ตรอก/ซอย                            ถนน               ตำบล/แขวง            
อำเภอ/เขต      จังหวัด                                 หมายเลขโทรศัพท์                          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ลายมือชื่อ     เจ้าของประวัติ 
                          จัดทำเมื่อ                          
 

.............................. 
      (ชั้นความลับ) 

 



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

(ชั้นความลับ) 
- ๑๐ - 

 
บันทึกประวัติบุคคลเพิ่มเติม 

 
๑. คำนำหน้าชื่อ/ชื่อ/นามสกุล                                  เพศ                                                          
๒.  กรุ๊ปเลือด            
๓.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  หมู่บ้าน     
     ตรอก/ซอย      ถนน      
 ตำบล/แขวง      อำเภอ/เขต     
 จังหวัด                        รหัสไปรษณีย์                
๔.  ที่อยู่จริงปัจจุบัน   บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  หมู่บ้าน     
     ตรอก/ซอย      ถนน      
 ตำบล/แขวง      อำเภอ/เขต     
 จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     
     ที่เดียวกับทะเบียนบ้าน 
๕.  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
     โทรศัพท์มือถือ                             
     โทรศัพท์บ้าน                             
     โทรศัพท์สำนักงาน                                     
     e – mail  address                                        

 
 
 

     ลายมอืชื่อ             เจ้าของประวัติ 
        (                        ) 
 
     ลายมือชื่อ     เจ้าหน้าที่ควบคุมการบันทึกประวัติ 
     ตำแหน่ง                                    
     วัน เดือน ปี      
 
 
 
 
 
 
 
 

……………............ 
(ชั้นความลับ) 


