.--

ลับ
ประวัติบุคคล

 
 .  .
 

๑. ยศ, ชื่อ พลฯ รักชาติ
นามสกุล ยิ่งชีพ
ชื่ออื่น ๆ (ชื่อเล่น)
ชาติ
ลักษณะตําหนิ/แผลเป็น
หลังมือซ้าย
๒. หมายเลข ๑๓ ตัว (เลขประจําตัวประชาชน)
๓ ๑๒๓๔ ๑๒๓๔๕ ๑๒ ๑
๓. วัน, เดือน, ปีเกิด ๑ ม.ค. ๓๐
เชื้อชาติ ไทย
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
๔. สถานที่เกิด กทม.
ภูมิลําเนาเดิม กทม.
ภูมิลําเนาปัจจุบัน กรอกข้อมูลตามที่อยู่ปัจจุบันที่พักอาศัยจริง ๆ โดยไม่จําเป็นต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัย
๕. ชื่อ – สกุล (สามี/ภรรยา)
อาชีพ ภูมิลําเนาเดิม ๖. บุตร จํานวน คน ชาย คน หญิง คน (ระบุชื่อและอายุ)
๗. ชื่อ – สกุล (บิดา) นาย ประเสริฐ ยิ่งชีพ
อาชีพ ค้าขาย
ที่อยู่/ที่ทํางาน (กรอกตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน)
๘. ชื่อ – สกุล (มารดา)
นาง บัว ยิ่งชีพ
อาชีพ ค้าขาย
ที่อยู่/ที่ทํางาน (กรอกตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน)
๙. พี่น้องร่วมบิดา/มารดา จํานวน
๑
คน ชาย ๑
คน หญิง คน
๙.๑ ชื่อ - สกุล นาย วัฒนา ยิ่งชีพ
อาชีพ พนักงานเอกชน
ที่ทํางาน บริษัท โตโยต้า จํากัด สาขา ลาดพร้าว
โทรศัพท์ ๐๘๗-๓๔๕๖-๑๒๓
๙.๒ ชื่อ - สกุล
อาชีพ
ที่ทํางาน
โทรศัพท์
๙.๓ ชื่อ - สกุล
อาชีพ
ที่ทํางาน
โทรศัพท์
๙.๔ ชื่อ - สกุล
อาชีพ
ที่ทํางาน
โทรศัพท์
๑๐. ประวัติการศึกษา (ร.ร.สามัญ, ร.ร.ทหาร/หลักสูตร) จากโรงเรียน/สถาบัน
(ให้กรอกตามลําดับก่อนหลัง) เข้าศึกษา พ.ศ.อะไร ถึง พ.ศ.อะไร รร.อะไร หลักสูตร รร.นั้นถึงชั้นใด ผลการศึกษา
สําเร็จชั้นไหน ของ รร.นั้น ถ้าเรียนมาหลาย รร. ก็ให้เขียนทุก รร.
ป.๑ – ป.๖ พ.ศ...๒๕๓๗..ถึง พ.ศ..๒๕๔๒... เกรดเฉลี่ย ๒.๘๘ สําเร็จการศึกษา ร.ร.ประชานิเวศน์ เขตประชาชื่น กทม.
ม.๑ – ม.๖ พ.ศ. ๒๕๔๒ .ถึง พ.ศ..๒๕๔๘ . เกรดเฉลี่ย ๒.๘๐ สําเร็จการศึกษา ร.ร.สามเสน ๒ เขตบางซื่อ กทม.
ป.ตรี สาขา นิเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ.๒๕๕๒ เกรดเฉลี่ย ๒.๘๘ สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลับ

ลับ
-๒-

๑๑. ประวัติการทํางานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ตําแหน่ง/หน่วย)
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ พนักงานบริษัท ช.การชั่ง สาขากรุงเทพฯ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจคลังสินค้า
๑๒. ราชการสนาม/ราชการพิเศษ (ระยะเวลา/สถานที่)
๑๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญตรา
-

แผนที่สังเขปที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๕๕๖
ตรอก/ซอย ๔๔ สุภาร่วม
ถนน กรุงเทพนนทบุรี
ตําบล วงศ์สว่าง
อําเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์
๐๒-๖๗๘๙-๔๕๖ หรือเบอร์มือถือ
(กรอกตามที่ที่พักอาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน) ถ้าไม่สามารถทําแผนที่ตามตัวอย่างได้ ควรวาดแผนที่ด้วยปากกา
โดยสังเขป และต้องแสดงทิศเหนือในแผนที่ ลงสถานที่สําคัญ ๆ หรือสถานที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นจุดเด่นใกล้บ้านพักจริง ในปัจจุบัน

บ้านเลขที่ ๕๕๖ ถนนกรุงเทพนนทบุรี ซอย ๔๔ สุภาร่วม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐

(ลงชื่อ) พลฯ

ลายเซ็นต์

(

รักชาติ

จัดทําเมื่อ

๒

เจ้าของประวัติ
ยิ่งชีพ

/ มิ.ย.

)
/ ๒๕๕๖

ลับ
.--

ประวัติบุคคล
๑. ยศ, ชื่อ
นามสกุล
ชื่ออื่น ๆ (ชื่อเล่น)
ลักษณะตําหนิ/แผลเป็น
๒. หมายเลข ๑๓ ตัว (เลขประจําตัวประชาชน)
๓. วัน, เดือน, ปีเกิด
๔. สถานที่เกิด
ภูมิลําเนาปัจจุบัน
๕. ชื่อ – สกุล (สามี/ภรรยา)
ภูมิลําเนาเดิม
๖. บุตร จํานวน

เชื้อชาติ

สัญชาติ
ภูมิลําเนาเดิม

ศาสนา

อาชีพ
คน ชาย

คน หญิง

คน (ระบุชื่อและอายุ)

๗. ชื่อ – สกุล (บิดา)
อาชีพ
ที่อยู่/ที่ทํางาน
๘. ชื่อ – สกุล (มารดา)
อาชีพ
ที่อยู่/ที่ทํางาน
๙. พี่น้องร่วมบิดา/มารดา จํานวน
คน ชาย
คน หญิง
๙.๑ ชื่อ - สกุล
อาชีพ
ที่ทํางาน
๙.๒ ชื่อ - สกุล
อาชีพ
ที่ทํางาน
๙.๓ ชื่อ - สกุล
อาชีพ
ที่ทํางาน
๙.๔ ชื่อ - สกุล
อาชีพ
ที่ทํางาน
๑๐. ประวัติการศึกษา (ร.ร.สามัญ, ร.ร.ทหาร/หลักสูตร) จากโรงเรียน/สถาบัน

-๒-

๑๑. ประวัติการทํางานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ตําแหน่ง/หน่วย)

คน
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

๑๒. ราชการสนาม/ราชการพิเศษ (ระยะเวลา/สถานที่)

๑๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญตรา

แผนที่สังเขปที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่
ตําบล
หมายเลขโทรศัพท์

ตรอก/ซอย
อําเภอ

ถนน
จังหวัด

(ลงชื่อ)

เจ้าของประวัติ
(

จัดทําเมื่อ

)
/

/

