ลับ

ทบ.๒๐๐-๐๐๑

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

รปภ.๑
(ชั้นความลับ)

ติดภาพถ่ายครึ่งตัว
หน้าตรงไม่สวมหมวก
ขนาด ๔.๕ x ๖ ซม.

ประวัติบุคคล

ถ่ายเมื่อ๒๙ เม.ย.๕๖
๑. ยศ

พล.ฯ

ชื่อตัว

รักชาติ

๒. ชื่อตัวเดิม
ชื่อสกุลเดิม
ชื่อเล่นหรือชื่ออื่น ๆ (ถ้ามี)

ชื่อสกุล

ยิ่งชีพ

เพศ ชาย

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล

-

ชาติ

……………

๓. เลขประจําตัวประชาชน ๕ ๓๑๐๙ ๐๐๐๖๙ ๗๙ ๗

………………………..

๔. วันเดือนปีเกิด ๑๓ ธ.ค. ๒๕๓๐
สถานที่จดทะเบียนเกิด กทม. ............................................
สัญชาติ
ไทย
ศาสนา พุทธ
……………
เชื้อชาติ ไทย
สัญชาติเดิม
หลักฐานการแปลงสัญชาติ
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
ตําบล/แขวง วงศ์สว่าง

๕๕๖
หมู่ที่ตรอก/ซอย ๔๔ สุภาร่วม ถนน กรุงเทพนนทบุรี
อําเภอ/เขต
บางซื่อ จังหวัด กทม.
โทรศัพท์ ๐๘๐-๗๓๔๑๖๗๙

๖. ถ้าเป็นต่างด้าว ใบสําคัญถิ่นที่อยู่เลขที่
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวเลขที่
ออกให้ ณ
ประเทศมาตุภูมิ
-

ลงวันที่
ลงวันที่
อําเภอ/เขต
จังหวัด
วันเดือนปีที่เข้าประเทศไทย

-

๗. ที่อยู่ในระยะ ๑๕ ปี ที่ผ่านมา (ให้กรอกตามลําดับก่อนหลัง)
ระยะเวลา
บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ
จาก
ถึง
๒๕๓๐ ๒๕๔๕
๒๓๑ ซ.กรุงเทพฯ-นนท์๒๓ ถ.กรุงเทพฯ-นนท์ บางซื่อ กทม. ไทย
๒๕๔๕ ปัจจุบัน
๕๕๖ ซ.๔๔ สุภาร่วม ถ.กรุงเทพนนทบุรี บางซื่อ กทม. ไทย

๘. ส่วนสูง

๑๘๒ ซม.

น้ําหนัก

๗๕ กก.

ลับ

(ชั้นความลับ)

ตําหนิ แผลเป็นที่หัวแม่มือซ้าย

ลับ

.............................
(ชั้นความลับ)
-๒๙. การศึกษา (ให้กรอกตามลําดับก่อนหลัง)
ระยะเวลา
ชื่อและที่ตั้งสถานศึกษา
หลักสูตรหรือระดับถึงระดับ
ผลการศึกษา
จาก
ถึง
๒๕๓๗ ๒๕๔๒
รร.ประชานิเวศน์ เขตประชาชื่น กทม. ป.๑-ป.๖ สําเร็จ คะแนน 3.50
๒๕๔๓ ๒๕๔๘
รร.สามเสน ๒ เขตบางซื่อ กทม. ม.๑-ม.๖ สําเร็จ คะแนน 2.89
๒๕๔๙ ๒๕๕๒
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตหัวหมาด กทม. ปริญญาตรี สําเร็จ คะแนน 3.30

๑๐. กิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา (เช่น เป็นกรรมการนักศึกษา ประธานกีฬา หรือหน้าที่อื่น ๆ ในสถานศึกษา)
ระยะเวลา
สถานศึกษา
ตําแหน่งหน้าที่
จาก
ถึง
๒๕๔๓ ๒๕๔๘ รร.สามเสน ๒ เขตบางซื่อ กทม.
หัวหน้านักเรียน
ประธานรุ่น

๑๑. รู้ภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ และภาษาต่างประเทศ (บอกระดับความสามารถว่า ดีมาก ดี พอใช้)
ภาษา
อ่าน
ฟัง
เขียน
อังกฤษ
พอใช้
พอใช้
พอใช้

ลับ

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

พูด
พอใช้

ลับ

............................
(ชั้นความลับ)
-๓๑๒. ประวัติการทํางานหรือการรับราชการ
ระยะเวลา
นายจ้างหรือส่วนราชการที่สังกัด
และที่ตั้ง
จาก
ถึง
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ บ. ช.การชั่ง สาขากรุงเทพฯ

ตําแหน่งหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจคลังสินค้า

๑๓. อาชีพพิเศษอื่น ๆ และงานอดิเรก
เล่นกีฬา ฟุตบอล

เหตุผลที่ออกหรือย้าย
บ.ปิดกิจการ

……………………..

๑๔. การรับราชการทหาร
ปัจจุบันเป็นทหารประจําการ หรือทหารกองหนุน กองหนุน…………………………………………………………
ยศ.
พลฯ
เครื่องหมายทะเบียนทหาร
ทบ.๒๕๕๑ …………………………………………
เหล่าและสังกัด ……ส. /สส.………..ที่ตั้งของหน่วย กรมทหารสื่อสาร สะพานแดง เขตบางซื่อ กทม.
เข้าประจําการเมื่อ ๒๕๕๑
ถึง
๒๕๕๓
จํานวนปีที่รับราชการมาแล้ว ..........๒ ปี....
เหตุที่ออก
ปลดประจําการ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงคนสุดท้าย ……พ.ท. นักรบ ชาติชาย
เคยไปปฏิบัติราชการพิเศษที่ ……………………………………………………………………………………………………………………………

ลับ

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

ลับ

...............................
(ชั้นความลับ)
-๔๑๕. การเป็นนักเขียน ถ้าเคย ให้แจ้งโดยละเอียดถึงชื่อเรื่องหรือบทความ นามปากกา พร้อมทั้งชื่อหนังสือ บรรณาธิการ
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และวัน เดือน ปี ที่พิมพ์
-

๑๖. การเป็นสมาชิกในพรรคการเมือง สมาคม สโมสร หรือองค์การ (ในทางอาชีพ สังคม การเมือง ฯลฯ) ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน
ระยะเวลา
ชื่อ
ที่ตงั้
หมายเลขสมาชิก
จาก
ถึง
-

ลับ

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

ลับ

.........................
(ชั้นความลับ)
-๕๑๗. การเดินทางไปต่างประเทศ
ระยะเวลา
จาก
ถึง
-

เมืองและประเทศ
-

ความมุ่งหมายที่ไปและทุนที่ได้รับ
-

๑๘. หนังสือสําคัญแสดงตน (เช่น บัตรประจําตัวประชาชน, บัตรประจําตัวข้าราชการ, ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ
หนังสือเดินทาง และใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว)
วันออก
ชนิดหนังสือสําคัญ
หมายเลข
ออกให้ที่
และวันสิ้นอายุ
บัตรประจําตัวประชาชน ๑ ๓๑๐๙ ๐๐๖๙๗ ๙๗ ๓ เขตบางซื่อ กทม.ฯ
๑๓ ธ.ค.๕๐-๑๒ พ.ย.๕๖
ใบอนุญาตขับรถ
๑๑๒๒๓๓๔๕
กรมการขนส่งทางบก
๒๐ ธ.ค.๒๕๔๔-๗ส.ค.๒๕๕๗

๑๙. การถูกจับ หรือถูกฟ้องศาลในกรณีความผิดใด ๆ ทั้งทางคดีแพ่ง และคดีอาญา ( นอกจากความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ผิดกฎจราจรเล็ก ๆ น้อย ๆ)
วันเดือนปี
สถานที่เกิดเหตุ
ข้อหา
ผลที่สุดแห่งคดี
-

ลับ

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

ลับ

...........................
(ชั้นความลับ)
-๖๒๐. บิดามารดา
รายละเอียด
บิดา
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
นาย ประเสริฐ ยิ่งชีพ
วันเดือนปีเกิด
๑ ก.พ.๒๔๙๕
สถานที่จดทะเบียนเกิด
อ.เมือง จ.สระบุรี
เชื้อชาติ และศาสนา
ไทย พุทธ
สัญชาติเดิมและปัจจุบัน
ไทย พุทธ
ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ ๕๕๖ บางซื่อ กทม ๐๒-๑๒๓๔๕๖๗
อาชีพหรือตําแหน่งหน้าที่
ค้าขาย
ที่ทํางานและหมายเลขโทรศัพท์
บ้าน ๐๒-๑๒๓๔๕๖๗

มารดา
นาง บัว ยิ่งชีพ
๒๕ ส.ค. ๒๕๐๒
อ.เมือง จ.ราชบุรี
ไทย พุทธ
ไทย พุทธ
๕๕๖ บางซื่อ กทม ๐๒-๑๒๓๔๕๖๗
ค้าขาย
บ้าน ๐๒-๑๒๓๔๕๖๗

๒๑. การสมรสทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน (ทําเครื่องหมาย  ที่ช่องใดช่องหนึ่งตามที่เป็นจริง)
 โสด  หมั้น  สมรส  หม้าย  แยกกันอยู่  หย่า
รายละเอียด
คู่หมั้นหรือคู่สมรสครั้งก่อน
คู่หมั้นหรือคู่สมรสในปัจจุบัน
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานที่จดทะเบียนเกิด
เชื้อชาติ และศาสนา
สัญชาติปัจจุบัน
อาชีพและตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ที่ทํางานและหมายเลขโทรศัพท์
วันเดือนปีที่ทําการสมรสหรือหมั้น
สถานที่จดทะเบียนสมรส
ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์
เหตุที่แยกกันอยู่หรือหย่า
ที่อยู่ครั้งสุดท้ายก่อนถึงแก่กรรม แยกกันอยู่ หรือหย่า

หมายเหตุ ถ้าทําการหมั้น สมรสหรือหย่าเกินกว่านี้ ให้เขียนชื่อคู่หมั้น ภรรยาหรือสามี ในแผ่นกระดาษต่างหาก
บอกรายละเอียดตามรายการข้างต้นนี้ทุกครั้ง

ลับ

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

ลับ

........................
(ชั้นความลับ)
-๗๒๒. บุตร
รายละเอียด
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
ที่อยู่ปัจจุบัน
อาชีพและตําแหน่งหน้าที่
สถานศึกษาหรือที่ทํางาน
หมายเลขโทรศัพท์

๑
-

๒
-

๓

๔

-

-

-

๒๓. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา รวมทั้งสามีหรือภรรยา
รายละเอียด
๑
พี่น้อง
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุลปัจจุบัน นาย วัฒนา ยิ่งชีพ
วันเดือนปีเกิด
๒ ธ.ค.๒๕๒๙
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ไทย ไทย พุทธ
ที่อยู่ปัจจุบัน
๒๓๑ บางซื่อ กทม.
อาชีพและตําแหน่งหน้าที่ รับจ้าง
สถานศึกษาหรือที่ทํางาน
หมายเลขโทรศัพท์
สามีหรือภรรยาของพี่น้อง
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุลเดิม
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
อาชีพและตําแหน่งหน้าที่
สถานศึกษาหรือทํางาน
หมายเลขโทรศัพท์
-

๒
-

ลับ

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

๓
-

๔
-

ลับ

..............................
(ชั้นความลับ)
-๘๒๔. ญาติที่รับราชการหรือทํางานอยู่ในองค์การรัฐบาล
รายละเอียด
๑
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
นาย สมพล ยิ่งชีพ
เกี่ยวข้องเป็น
อา
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
ไทย ไทย พุทธ
อาชีพและตําแหน่งหน้าที่
รับราชการ
ที่ทํางานหมายเลขโทรศัพท์
กองทัพบก
ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ กรมข่าวทหารบก

๒
-

๒๕. ญาติ เพื่อน หรือผู้ที่คุ้นเคยในต่างประเทศ
รายละเอียด
๑
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
เกี่ยวข้องเป็น
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
อาชีพและตําแหน่งหน้าที่
สถานศึกษาหรือที่ทํางาน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เหตุผลการไปอยู่ต่างประเทศ
๒๖. ผู้ร่วมอาศัยในที่อยู่ปัจจุบัน
ลําดับ
ยศ ชื่อตัว
๑.
นายประเสริฐ ยิ่งชีพ
๒.
นางบัว ยิ่งชีพ
๓.
๔.

๓
-

๒
-

ชื่อสกุล

๓
-

เกี่ยวข้องเป็น
บิดา
มารดา

ลับ

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

๔
-

ลับ

.............................
(ชั้นความลับ)
-๙๒๗. ผู้ใกล้ชิดสนิทสนมและบุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอ (เว้นเครือญาติ นายจ้างเดิม หรือบุคคลที่พํานักนอกประเทศ)
ที่อยู่ปัจจุบันและ
ที่ทํางานและ
จํานวนปี เชื้อชาติ สัญชาติ
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
ที่รู้จัก
ศาสนา
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
นาย สมยศ ฤกษ์ดี
๖ ปี ไทย ไทย พุทธ ๑๑ ถ.ประชาราษฎร์สาย ๑
๐๘๑ ๓๒๗ ๘๘๘๘
นาย ประคอง มากทอง

๗ ปี

ไทย ไทย พุทธ

นาย สมควร สมมาก

๗ ปี

ไทย ไทย พุทธ

นาย พีรดนย์ เตมีย์

๕ ปี

ไทย ไทย พุทธ

นาย องอาจ สุขหล้า

๑๐ ปี

ไทย ไทย พุทธ

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
๓๔๖ ถ.ประชาราษฏร์สาย ๒
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

๖๗๘ ถ.จรัญสนิทวงศ์
เขตบางพลัด กทม.
๔๖๗ ถ.กรุงเทพนนทบุรี
อ.เมือง จ.นนทบุรี
๘๙๑ ถ.พิบูลย์สงคราม
อ.เมือง จ.นนทบุรี

๒๘. ผู้อุปการะช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งในอดีตและปัจจุบัน (เว้นบิดามารดา)
ที่อยู่ปัจจุบันและ
ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
หมายเลขโทรศัพท์
-

๐๘๒ ๔๔๗ ๒๓๔๕
๐๘๔ ๑๑๗ ๖๗๘๙
๐๘๔ ๒๒๗ ๓๖๕๕
๐๘๕ ๖๙๗ ๕๕๗๗

ที่ทํางานและ
หมายเลขโทรศัพท์
-

๒๙. ประวัติคําชี้แจงอื่น ๆ ในทางส่วนตัวไม่ได้แจ้งไว้ในรายรายงานข้างต้น
(ถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมมากกว่านี้ ให้ใช้กระดาษบันทึกแนบท้าย)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลายมือชื่อ พลฯ
ควบคุมการบันทึกประวัติโดย

(ลายเซ็นต์)…………………. เจ้าของประวัติ

ร.อ. มนัส รักงานดี ตําแหน่ง นายทหารธุรการและกําลังพล ขว.ทบ.
ยศ, ชื่อ และตําแหน่ง (ตัวบรรจง)
ลายมือชื่อ ร.อ. ......(ลายเซ็นต์)
วัน เดือน ปี
มิ.ย.๕๖

ลับ

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

ลับ

................................
(ชั้นความลับ)
- ๑๐ แผนที่สังเขปที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๕๕๖
ตรอก/ซอย
๔๔ สุภาร่วม
ถนน กรุงเทพนนทบุรี
ตําบล/แขวง วงศ์สว่าง
อําเภอ/เขต บางซื่อ
จังหวัด กทม. หมายเลขโทรศัพท์…………
ชื่อเจ้าบ้าน นายประเสริฐ ยิ่งชีพ
หมายเลขโทรศัพท์
๐๒-๖๗๘๙-๔๕๖
บุคคลที่จะขอให้ตามตัวได้ในกรณีเร่งด่วน ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
นาย สมพล ยิ่งชีพ
เกี่ยวข้องเป็น อา
บ้านเลขที่ ๑
ตรอก/ซอย
ถนน จันทร์
ตําบล/แขวง ถนนจันทร์
อําเภอ/เขต ถนนจันทร์
จังหวัด กทม.
หมายเลขโทรศัพท์
๐๒๕๕๖๐๔๘๙
(กรอกตามที่ที่พักอาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน) ถ้าไม่สามารถทําแผนที่ตามตัวอย่างได้ ควรวาดแผนที่ด้วยปากกาโดยสังเขป
และต้องแสดงทิศเหนือในแผนที่ ลงสถานที่สําคัญ ๆ หรือสถานที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นจุดเด่นใกล้บ้านพักจริง ในปัจจุบัน

บ้านเลขที่ ๕๕๖ ถนนกรุงเทพนนทบุรี ซอย ๔๔ สุภาร่วม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐

ลายมือชื่อ

พลฯ
จัดทําเมื่อ

ลับ

……………............
(ชั้นความลับ)

เจ้าของประวัติ
มิ.ย.๕๖

ลับ

................................
(ชั้นความลับ)
- ๑๑ บันทึกประวัติบุคคลเพิ่มเติม
๑. คํานําหน้าชื่อ/ชื่อ/นามสกุล พลฯ รักชาติ ยิ่งชีพ
เพศ ชาย
๒. กรุป๊ เลือด
โอ
๓. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่
๕๕๖ หมู่ที่ หมู่บ้าน ตรอก/ซอย
๔๔ สุภาร่วม
ถนน กรุงเทพนนทบุรี
ตําบล/แขวง
วงศ์สว่าง
อําเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด
กทม.
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๘๐๐
๔. ที่อยู่จริงปัจจุบัน
 บ้านเลขที่ ๕๕๖ หมู่ที่ หมู่บ้าน ตรอก/ซอย
๔๔ สุภาร่วม
ถนน กรุงเทพนนทบุรี
ตําบล/แขวง
วงศ์สว่าง
อําเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด
กทม.
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๘๐๐
• ที่เดียวกับทะเบียนบ้าน
๕. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
โทรศัพท์มือถือ
๐๘๔-๓๕๖-๘๐๖๕
โทรศัพท์บ้าน
๐๒-๖๗๘๙-๔๕๖
โทรศัพท์สํานักงาน
๐๒-๒๙๗-๗๒๓๓
E-mail Address
RAKCHAT@hotmail.com

ลายมือชื่อ พลฯ
(

รักชาติ ยิ่งชีพ

เจ้าของประวัติ
)

ลายมือชื่อ ร.อ.
เจ้าหน้าที่ควบคุมการกรอบประวัติ
ตําแหน่ง นายทหารธุรการและกําลังพล ขว.ทบ.
วัน เดือน ปี
มิ.ย.๕๖

ลับ

……………............
(ชั้นความลับ)

