
ประว�ต�ผ	
ร
องขอสละส�ญชาต�ไทย

1. ช��อต�ว-ช��อสก�ล: 

2. ช��อเม��อเก�ด:

3. ช��อเล$น ช��อท&�เคยเปล&�ยน (เหต�ผลท&�เปล&�ยนช��อ):

4. ว�น เด�อน ป,เก�ด:

5. ท&�เก�ด:

6. เช�/อชาต�: 

7. ส�ญชาต�เม��อเก�ด หร�อส�ญชาต�อ��น ๆ หากเคยม&:

8. ส�ญชาต�ป3จจ�บ�น:

9. ภ	ม�ล8าเนาเด�ม:

10. ท&�อย	$ป3จจ�บ�น:

11. โทรศ�พท=ท&�บ
าน: โทรศ�พท=ท&�ท8างาน:

12. อาช&พป3จจ�บ�น และอาช&พอ��น ๆ (ต8าแหน$ง เง�นเด�อน):

13. การแปลงส�ญชาต�ของท$าน หร�อญาต�สน�ทในต$างประเทศ (บอกช��อประเทศ):

14. ญาต� เพ��อน ผ	
ท&�ค�
นเคยในต$างประเทศ (อธ�บายความส�มพ�นธ=)
1.                                                                 ประเทศ เก&�ยวข
องเปAน 
2.                                                                 ประเทศ เก&�ยวข
องเปAน 
3.                                                                 ประเทศ เก&�ยวข
องเปAน 
4.                                                                 ประเทศ เก&�ยวข
องเปAน 
5.                                                                 ประเทศ เก&�ยวข
องเปAน 

15. บ�ดา
ช��อ-นามสก�ล: 
อาช&พ:  
ท&�อย	$ป3จจ�บ�น:
ว�น เด�อน ป,เก�ด: 
ท&�เก�ด: 
เช�/อชาต�:  
ส�ญชาต�เม��อเก�ด:  ส�ญชาต�ป3จจ�บ�น:
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16. มารดา
ช��อ-นามสก�ล: 
อาช&พ:  
ท&�อย	$ป3จจ�บ�น:
ว�น เด�อน ป,เก�ด: 
ท&�เก�ด: 
เช�/อชาต�:  
ส�ญชาต�เม��อเก�ด:  ส�ญชาต�ป3จจ�บ�น:  

17. ภรรยา หร�อสาม&
ช��อ-นามสก�ล:
อาช&พ:  
ท&�อย	$ป3จจ�บ�น:
ว�น เด�อน ป,เก�ด: 
ท&�เก�ด: 
เช�/อชาต�:  
ส�ญชาต�เม��อเก�ด:  ส�ญชาต�ป3จจ�บ�น:  

18. บ�ตร
ช��อต�ว ช��อสก�ล ว�น เด�อน ป,เก�ด เช�/อชาต� ส�ญชาต�ป3จจ�บ�น ส�ญชาต�เม��อเก�ด ท&�อย	$และอาช&พ
1.

2.  

3.

19. พ&�น
องชาย-หญ�ง (ให
ลงช��อ ว�นเด�อนป,เก�ด สถานท&�เก�ด อาช&พ และท&�อย	$ ของพ&�น
องท�กคน)
1.

2.

3.  

4.
 

5.  
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6.

 
7.

8.

9.

10.

20. รายช��อหน�งส�อส8าค�ญท&�ทางราชการออกให
ท�/งหมด พร
อมท�/งว�น เด�อน ป, หมายเลข และสถานท&�ออกให

และว�นส�/นอาย�
1. หน�งส�อเด�นทางเลขท&�:            ออกว�นท&�:    
ออกให
 ณ: หมดอาย�ว�นท&�: 
2. บ�ตรประจ8าต�วประชาชนไทยเลขท&�:  
ออกให
 ณ: 
เม��อว�นท&�:                                                     หมดอาย�ว�นท&�:

21. ศาสนา การปฏ�บ�ต� เปAนสมาช�กสมาคมศาสนาใด:
22. เคยเก&�ยวข
องในพรรคการเม�องใดในอด&ต และป3จจ�บ�น:
23. เคยเด�นทางไปต$างประเทศ เม��อว�น เด�อน ป, จ�ดประสงค=และบ�คคล บร�ษ�ทท&�ไปพบ:

24. การศFกษา:

25. ภาษาต$าง ๆ และภาษาไทย (แจ
งความสามารถว$า ด& พอประมาณ ใช
ไม$ได
):
1. ภาษาไทย 
2. ภาษาเยอรม�น 
3. ภาษาอ�งกฤษ

26. ฐานะทางการเง�น
(ก)   รายได
ของท$านจากเง�นเด�อน หร�อค$าจ
าง หร�อท$านม&รายได
ทางอ��นด
วยเท$าใด และม&ทร�พย=ส�นหร�อหล�กทร�พย=

อ�นใดบ
าง ค�ดเปAนราคาเท$าใด ให
ช&/แจงโดยละเอ&ยดถFงท&�มาและจ8านวน:
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(ข)   ธนาคารท&�ท$านม&เง�นฝากอย	$ หร�อ เคยฝากเง�น:

27. เปAนสมาช�กในองค=การ หร�อสมาคม สโมสรใดในอด&ต ป3จจ�บ�น (ในอาช&พส�งคมการเม�อง):

28. ท$านเคยถ	กฟKองล
มละลายบ
างหร�อเปล$า ถ
าเคยให
ช&/แจงรายละเอ&ยด พร
อมท�/งศาลท&�ถ	กฟKอง:

29. เคร��องราชอ�สร�ยาภรณ=ท&�ได
ร�บ:

30. รายช��อผ	
ร$วมอย	$อาศ�ยในท&�อย	$ป3จจ�บ�น:
1.
2.
3.

31. พยานบ�คคลซF�งย�นย�นว$าผ	
ขอเปAนคนเก�ดในราชอาณาจ�กรไทย หร�อเคยม&ส�ญชาต�ไทยมาก$อน
1. 
2.

32. ต
องโทษ ศาล ว�น เด�อน ป, ข
อหา จ�บก�ม ปร�บ จ8า ปล$อย:

33. ล�กษณะ ร	ปร$าง:

ข
อความท&�ได
ร�บบ�นทFกไว
น&/เปAนความจร�ง อ$านให
ฟ3งแล
วร�บว$าถ	กต
อง

ลงช��อ ..................................................................................... ผ	
ร
อง
(                                                                   )

ลงช��อ ..................................................................................... สอบสวน
(                                                                  )

ลงช��อ ..................................................................................... ล$ามแปล
(                                                                 )

ลงช��อ ..................................................................................... พ�มพ=/อ$าน
(                                                                 )

ว�นท&�
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