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                                                 ใบสมคัรการเปลีย่นสญัชาต ิ                             USCIS 
                                                                                                               แบบแฟอร์ม N-400  

                                                    กรมความม ั่นคงแหง่ชาต ิ                      OMB No.1615-0052 
                                      ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองและพลเมืองอเมรกิา          หมดอาย ุ03/31/2019 

 
 

 

 

▶เริม่ตรงน้ี – พมิพ์หรือเขียนดว้ยหมกึสีด า เวน้แตท่ีร่ะบุไว ้ใหพ้มิพ์หรือเขียน “N/A” ถา้รายการไมส่ามารถใช้ไดห้รือไมม่ีค าตอบ 

การไมใ่ห้ค าตอบในทุกๆค าถามอาจจะท าให้ทางส านกังานตรวจคนเขา้เมืองและพลเมืองอเมรกิามีความลา่ช้าในการด าเนินการแบบฟอร์ม N-

400 ของคุณ หมายเหตุ: คุณตอ้งกรอก Parts 1. – 15. 

ถา้บดิามารดาแท้ๆ  หรือบดิามารดาบญุธรรมของคุณเป็นพลเมืองอเมรกินัต ัง้แตเ่กดิ 
หรือเปลีย่นสญัชาตเิป็นพลเมืองอเมรกินักอ่นทีคุ่ณจะอายุครบ 18 ปี คุณอาจจะเป็นพลเมืองอเมรกินัแลว้ กอ่นทีคุ่ณจะพจิารณาสง่ใบสมคัรน้ี 
กรุณาไปทีเ่ว็ปไซต์ USCIS ที ่www.uscis.gov ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหวัขอ้น้ี และเพื่อทีจ่ะดูค าแนะน าส าหรบัแบบฟอร์ม N-600 
ใบสมคัรส าหรบัการขอใบรบัรองสญัชาต ิและ N-600K ใบสมคัรการยืน่ขอสญัชาตแิละการออกใบรบัรองภายใตม้าตรา 322 

 

หมายเหตุ: บดิามารดาของคุณเป็นพลเมืองอเมรกินัหรือไม่? ถา้ค าตอบของคุณคือ “ใช”่ ให้กรอก Part 6. 
ข้อมูลเกีย่วกบับดิามารดาของคุณทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของใบสมคัรน้ี ถา้ค าตอบของคุณคือ “ไมใ่ช”่ ให้ขา้ม Part 6.  แลว้ไปที ่Part 7. 
ข้อมูลชีวประวตั ิ

 

 ใสห่มายเลข A 9 หลกัของคุณ:  

A-  

1. คุณมีอายุอยา่งน้อย 18 ปี และ: 

    A.          เป็นผูอ้ยู่ถาวร (ผูถ้ือใบเขียว) อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาอย่างน้อย 5 ปี 

    B.          เป็นผูอ้ยู่ถาวร (ผูถ้ือใบเขียว) อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาอย่างน้อย 3 ปี นอกเหนือจากนัน้ คุณได ้    

                 แตง่งานและอาศยัอยู่กบัคูส่มรสคนเดมิทีเ่ป็นพลเมืองอเมรกินัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา และคู ่  

                 สมรสของคุณเป็นพลเมืองอเมรกินัมาแลว้อย่างน้อย 3 ปี ในขณะทีคุ่ณสง่แบบฟอร์ม N-400  

    C.          เป็นผูอ้ยู่ถาวร (ผูถ้ือใบเขียว) อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา และคุณเป็นคูส่มรสของผูท้ีเ่ป็นพลเมือง                     

                 อเมรกินั และคูส่มรสทีเ่ป็นพลเมืองอเมรกินันั้นไดม้ีสว่นรว่มเกีย่วกบัการวา่จา้งตา่งประเทศทีม่ี  

  การระบุไว ้(ให้ดู Immigration and Nationality Act (INA) มาตรา 319 (b).) ถา้ทีอ่ยู่อาศยัของคุณอยู่นอก    

                 สหรฐัอเมรกิาและคุณยืน่เรือ่งภายใตม้าตรา 319 (b) ให้เลือกส านกังานของ USCIS จากรายการดา้นลา่งทีคุ่ณ        

                 ตอ้งการใหม้ีการสมัภาษณ์ 

  

    D.            ก าลงัสมคัรโดยใช้พ้ืนฐานของการรบัราชการทหารทีม่ีคุณสมบตัเิหมาะสม 

    E.          อืน่ๆ (อธบิาย)   

 

1. ช่ือของคุณตามกฎหมาย ณ ปจัจุบนั (อย่าให้ช่ือเลน่) 

    นามสกุล                                                          ช่ือจรงิ                                                           ช่ือกลาง (ถา้มี) 

        

 

2. ช่ือของคุณทีต่รงกบัช่ือทีอ่ยู่บนใบเขียวของคุณ (ถา้มี) 

     นามสกุล                                                          ช่ือจรงิ                                                           ช่ือกลาง (ถา้มี) 

 

 

 

Translated by Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles 

ส าหรบั 
USCIS 
เทา่นัน้ 

วนัประทบัตรา    ใบเสร็จ            ช่องลงบนัทกึ 

หมายเหต ุ

 

  

Part 1. ข้อมูลเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองคุณ  (เลือกแคช่่องเดียวเทา่นัน้ 

มเิช่นนัน้แบบฟอร์ม N-400 ของคณุอาจมคีวามลา่ช้า )  

 
 

 

อ 

 

  

Part 2. ข้อมูลเกีย่วกบัคุณ (บคุคลทีก่ าลงัสมคัรขอเปลีย่นสญัชาติ) 

   

   

http://www.uscis.gov/
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3. ช่ืออืน่ทีคุ่ณเคยใช้ต ัง้แตเ่กดิ (รวมถงึช่ือเลน่ นามแฝง และนามสกุลเดมิ ถา้มี) 

     นามสกุล                                                        ช่ือจรงิ                                                           ช่ือกลาง (ถา้มี) 

        

4. เปลีย่นช่ือ (สามารถเลือกได)้ 

    อา่นขอ้แนะน าในฟอร์ม N-400 กอ่นทีคุ่ณจะตดัสนิใจวา่คุณต้องการเปลีย่นช่ือของคุณตามกฎหมายหรือไม่ 

    คุณตอ้งการเปลีย่นช่ือของคุณตามกฎหมายหรือไม ่                                                                        ตอ้งการ            ไมต่อ้งการ 

    ถา้คุณตอบวา่ “ตอ้งการ” ให้พมิพ์หรือเขียนช่ือใหมท่ีคุ่ณตอ้งการใช้ในช่องวา่งดา้นลา่ง 

     นามสกุล                                                        ช่ือจรงิ                                                          ช่ือกลาง (ถา้มี) 

5.  หมายเลขประกนัสงัคม (หมายเลขโซเช่ียว) (ถา้มี)                                       6. หมายเลยบญัชีออนไลน์ (ถา้มี) 

7. เพศ                                                       8. วนัเกดิ (เดือน/วนั/ปี)                       9. วนัทีคุ่ณเป็นผูถ้ือใบเขียว (เดือน/วนั/ปี) 

             ชาย             หญงิ    

10. ประเทศเกดิ                                                                     11. ประเทศทีเ่ป็นพลเมืองหรือมีสญัชาต ิ         

 

12. คุณมีความบกพรอ่งทางรา่งกายหรือการพฒันา หรือความผดิปกตทิางจติซึง่จะท าให้คุณไมส่ามารถแสดง                   ม ี               ไมม่ี          

       ความรูแ้ละความเขา้ใจในภาษาองักฤษ และ/หรือขอ้ประวตัศิาสตร์ส าหรบัการเปลีย่นสญัชาตหิรือไม่          

      ถา้คุณตอบวา่ “มี” ใหยื้่นแบบฟอร์ม N-648 ทีก่รอกสมบูรณ์ซึง่เป็นการรบัรองทางการแพทย์ส าหรบัคนพกิารในตอนทีคุ่ณยืน่  

       แบบฟอร์ม N-400 

13. ขอ้ยกเวน้จากการสอบภาษาองักฤษ 

    A. คุณมีอายุ 50 ปีขึน้ไป และอาศยัอยู่ในสหรฐัอเมรกิาในฐานะผูถ้ือใบเขียวมาเป็นเวลาอย่างน้อย 20 ปี                          ใช ่              ไมใ่ช ่

        ในตอนทีคุ่ณยื่นแบบฟอร์ม N-400 ของคุณหรือไม่ 

 

      B. คุณมีอายุ 55 ปีขึน้ไป และอาศยัอยู่ในสหรฐัอเมรกิาในฐานะผูถ้ือใบเขียวมาเป็นเวลาอย่างน้อย 15 ปี                     ใช่                ไมใ่ช ่

        ในตอนทีคุ่ณยื่นแบบฟอร์ม N-400 ของคุณหรือไม ่ 

 

     C. คุณมีอายุ 65 ปีขึน้ไป และอาศยัอยู่ในสหรฐัอเมรกิาในฐานะผูถ้ือใบเขียวมาเป็นเวลาอย่างน้อย 20 ปี                      ใช่                ไมใ่ช ่

        ในตอนทีคุ่ณยื่นแบบฟอร์ม N-400 ของคุณหรือไม่ 

 

 

บนัทกึ: อา่นขอ้มูลการแนะน าในแบบฟอร์ม N-400 กอ่นกรอกสว่นน้ี 

1. คุณก าลงัขอการอ านวยความสะดวกเพราะความพกิาร และ/หรือความบกพรอ่งของคุณหรือไม ่                                 ใช่                ไมใ่ช ่

    ถา้คุณตอบวา่ “ใช”่ ให้เลือกขอ้ทีเ่หมาะสม 

A.          ขา้พเจา้หูหนวกหรือยากทีจ่ะไดย้นิ และขอการอ านวยความสะดวกดงัตอ่ไปน้ี (ถา้คุณขอลา่มภาษามือให้บอกภาษา ตวัอย่างเช่น  

             ภาษามืออเมรกินั) 
 

B.          ขา้พเจา้ตาบอดหรือมีวสิยัทศัน์ต ่า และขอการอ านวยความสะดวกดงัตอ่ไปน้ี 

 

 

Part 2. ข้อมูลเกีย่วกบัคุณ (บคุคลทีก่ าลงัสมคัรขอเปลีย่นสญัชาติ) (ตอ่)  

   
   

   

  

  

  

Part 3. การอ านวยความสะดวกส าหรบัคนทีม่คีวามพิการ และ/หรือความบกพรอ่ง 
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C.         ขา้พเจา้มีความพกิาร และ/หรือความบกพรอ่งแบบอืน่ ตวัอย่างเช่น (การใช้รถเข็น) (อธบิายลกัษณะของความพกิาร และ/หรือความ    

            บกพรอ่งและการอ านวยความสะดวกทีคุ่ณขอ) 

 

 

                 

1. เบอร์โทรศพัท์ตอนกลางวนั                                                      2. เบอร์โทรศพัท์ทีท่ างาน (ถา้มี) 

 

3. เบอร์โทรศพัท์ตอนเย็น                                                            4. เบอร์โทรศพัท์มือถือ (ถา้มี) 

 

5. อีเมล (ถา้มี) 

 

          

 

1. คุณอาศยัอยู่ทีไ่หนภายใน 5 ปีทีผ่า่นมา ให้ขอ้มูลทีอ่ยู่ลา่สุดของคุณและลงทีอ่ยู่ทุกๆทีคุ่ณเคยอาศยัเมือ่ 5 ปีทีผ่า่นมา ถา้คุณตอ้งการทีเ่พิม่  

ใหใ้ช้แผน่กระดาษเพิม่เตมิ 

    A. ทีอ่ยู่ปจัจุบนั 

       หมายเลขและช่ือถนน                                                                            อพาร์ทเมน้ท์   ห้อง         ช ัน้          หมายเลข 

 

      เมือง หรือ ตวัเมือง                                          เขต (เคา้ท์ต้ี)                                    รฐั                              รหสัไปรษณีย์ +4 

      

      จงัหวดั หรือภูมภิาค                                           รหสัไปรษณีย์                                     ประเทศ 

      (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)                       (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)           (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น) 

 

       วนัทีอ่าศยั               จาก (เดือน/วนั/ปี)                     ถงึ (เดือน/วนั/ปี) 

 

  

  B. ทีอ่ยู่ไปรษณีย์ปจัจุบนั (ในกรณีทีแ่ตกตา่งจากทีอ่ยู่ดา้นบน) 

       อยู่ในความดูแลของ (ถา้มี) 

 

       หมายเลขและช่ือถนน                                                                            อพาร์ทเมน้ท์   ห้อง         ช ัน้        หมายเลข 

 

       เมือง หรือ ตวัเมือง                                         เขต (เคา้ท์ต้ี)                                     รฐั                             รหสัไปรษณีย์ +4 

       

      จงัหวดั หรือ ภูมภิาค                                         รหสัไปรษณีย์                                     ประเทศ 

      (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)                       (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)           (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น) 

 

 

 

 

Part 3. การอ านวยความสะดวกส าหรบัคนทีม่คีวามพิการ และ/หรือความบกพรอ่ง (ตอ่) 

 

Part 4. ข้อมูลการตดิตอ่ของคณุ 

  

  

 

Part 5. ขอ้มลูเกีย่วกบัทีอ่ยูข่องคณุ 
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C. ทีอ่ยู่ 2 

     หมายเลขและช่ือถนน                                                                            อพาร์ทเมน้ท์   ห้อง         ช ัน้           หมายเลข 

 

     เมือง หรือ ตวัเมือง                                           เขต (เคา้ตี้)                                      รฐั                              รหสัไปรษณีย์ +4  

      

     จงัหวดั หรือ ภูมภิาค                                             รหสัไปรษณีย์                                    ประเทศ 

     (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)                        (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)           (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น) 

 

     วนัทีอ่าศยั               จาก (เดือน/วนั/ปี)                    ถงึ (เดือน/วนั/ปี) 
 
D. ทีอ่ยู่ 3 
    หมายเลขและช่ือถนน                                                                           อพาร์ทเมน้ท์    ห้อง         ช ัน้            หมายเลข 

 

     เมือง หรือ ตวัเมือง                                           เขต (เคา้ตี้)                                      รฐั                              รหสัไปรษณีย์ +4 

      

      จงัหวดั หรือ ภูมภิาค                                          รหสัไปรษณีย์                                    ประเทศ 

      (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)                       (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)           (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น) 

 

      วนัทีอ่าศยั                จาก (เดือน/วนั/ปี)                     ถงึ (เดือน/วนั/ปี) 

 

E. ทีอ่ยู่ 4 

    หมายเลขและช่ือถนน                                                                            อพาร์ทเมน้ท์   ห้อง         ช ัน้           หมายเลข 

 

    เมือง หรือ ตวัเมือง                                            เขต (เคา้ตี้)                                      รฐั                              รหสัไปรษณีย์ +4 

      

     จงัหวดั หรือ ภูมภิาค                                           รหสัไปรษณีย์                                   ประเทศ 

     (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)                         (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)          (ส าหรบัทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น) 

 

     วนัทีอ่าศยั                 จาก (เดือน/วนั/ปี)                      ถงึ (เดือน/วนั/ปี) 

 

 

  

ถา้บดิามารดาของคุณไมใ่ช่พลเมืองอเมรกินั ให้ขา้มสว่นน้ี และไปที่ Part 7. 

1. บดิามารดาของคุณแตง่งานกนักอ่นวนัเกดิอายุ 18 ปี ของคุณหรือไม่                                                                        แตง่          ไมแ่ตง่ 

 

2. มารดาของคุณเป็นพลเมืองอเมรกินัหรือไม ่                                                                                                          ใช่              ไมใ่ช ่

    ถา้คุณตอบวา่ “ใช”่ กรอกขอ้มูลตอ่ไปน้ี ถา้คุณตอบวา่ “ไมใ่ช”่ ให้ไปทีข่อ้ 3. 

 

 

Part 5. ขอ้มูลเกีย่วกบัทีอ่ยูข่องคณุ (ตอ่) 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                             

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                             

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                             

                                                                                                                                                        

Part 6. ขอ้มลูเกีย่วกบับดิามารดาของคุณ 

ข้อมูลเกีย่วกบัมารดาของคุณ 
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      A- 

A. ช่ือตามกฎหมายปจัจุบนัของมารดาทีเ่ป็นพลเมืองอเมรกินั 

    นามสกุล                                                        ช่ือจรงิ                                                            ช่ือกลาง (ถา้มี) 

        

B.  ประเทศเกดิของมารดา                                                  C. วนัเกดิของมารดา (เดือน/วนั/ปี) 

  

D. วนัทีม่ารดาเป็นพลเมืองอเมรกินั                        E. หมายเลข A ของมารดา  

     (ถา้ทราบ) (เดือน/วนั/ปี)                                       (ถา้มี)      

 

 

3. บดิาของคุณเป็นพลเมืองอเมรกินัหรือไม ่                                                                                                              ใช่              ไมใ่ช ่

    ถา้คุณตอบวา่ “ใช”่ กรอกขอ้มูลตอ่ไปน้ี ถา้คุณตอบวา่ “ไมใ่ช”่ ให้ไปทีข่อ้ 7. 

A. ช่ือตามกฎหมายปจัจุบนัของบดิาทีเ่ป็นพลเมืองอเมรกินั 

    นามสกุล                                                        ช่ือจรงิ                                                              ช่ือกลาง (ถา้มี) 

           

B.  ประเทศเกดิของบดิา                                             C. วนัเกดิของบดิา (เดือน/วนั/ปี)                       

  

D. วนัทีบ่ดิาเป็นพลเมืองอเมรกินั                              E. หมายเลข A ของบดิา  

     (ถา้ทราบ) (เดือน/วนั/ปี)                                           (ถา้มี) 

 

 

 

หมายเหตุ: USCIS ตอ้งการให้คณุกรอกหมวดหมูด่า้นลา่งเพ่ือท าการตรวจสอบประวตั ิ (ให้ดูขอ้แนะน าในการกรอกแบบฟอร์ม N-400 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ) 

1. เช้ือชาต ิ(เลือกแคห่น่ึงขอ้) 

        เสปนหรือลาตนิ                 ไมใ่ช่เสปนหรือลาตนิ 

2. ชนชาต ิ(เลือกทุกขอ้ทีเ่หมาะสม) 

       คนขาว              คนเอเชีย              คนด าหรือ                         ชาวอเมรกินัอนิเดียนหรือ          ชาวพ้ืนเมืองฮาวายหรือ                        

                                                        คนแอฟรกินัอเมรกินั            คนพ้ืนเมืองอลาสกา้                 ชาวเกาะแปซฟิิก 

3. ความสูง  ฟุต               น้ิว                          4. น ้าหนกั    ปอนด ์

5. สีตา (เลือกแคห่น่ึงขอ้) 

      ด า             น ้าเงนิ          น ้าตาล          เทา          เขียว          เขียวผสมน ้าตาล          น ้าตาลแดง            ชมพู         ไมท่ราบ/สีอืน่ 

6. สีผม (เลือกแคห่น่ึงขอ้) 

      หวัโลน้ (ไมม่ีผม)          ด า            ทอง          น ้าตาล          เทา          แดง          ทราย          ขาว         ไมท่ราบ/สีอืน่ 

 

Part 6. ขอ้มลูเกีย่วกบับดิามารดาของคุณ (ตอ่)  

   

  

  

ข้อมูลเกีย่วกบับดิาของคณุ 

 

   

  

Part 7. ขอ้มูลชีวประวตัขิองคณุ 
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            A- 

ให้เขียนทีท่ีคุ่ณท างานหรือไปโรงเรียนไมว่า่จะเป็นแบบประจ าหรือช ั่วคราวในหา้ปีทีผ่า่นมา ให้ขอ้มูลส าหรบัช่วงเวลานัน้ 

นั่นรวมไปถงึการท างานดา้นทหาร ต ารวจ และ/หรือหน่วยขา่วกรอง เริม่จากให้ขอ้มูลเกีย่วกบัการท างาน 

การเรียนหรือการวา่งงานลา่สุดหรือปจัจุบนัของคุณ (ถา้มี) ให้สถานทีแ่ละวนัทีท่ีคุ่ณท างาน ท างานดว้ยตวัเอง วา่งงาน 

หรือทีท่ีคุ่ณไปโรงเรียนในหา้ปีทีผ่า่นมา ถา้คุณท างานให้ตวัเอง ให้พมิพ์หรือเขียน “self-employed” ถา้คุณวา่งงานให้พมิพ์หรือเขียน 

“unemployed” ถา้คุณตอ้งการทีเ่พิม่ ใหใ้ช้กระดาษเพิม่เตมิ 

1. นายจา้งหรือช่ือโรงเรียน 

หมายเลขถนนและช่ือ                                                                                                                 อพาร์ทเมน้ท์  ห้อง       ช ัน้      หมายเลข 

เมืองหรือตวัเมือง                                                                                                              รฐั                             รหสัไปรษณีย์ +4 

จงัหวดัหรือภูมภิาค                                   รหสัไปรษณีย์                                         ประเทศ 

(ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)                            (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นัน้)                              (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น) 

 

จากวนัที ่(เดือน/วนั/ปี)          ถงึวนัที ่(เดอืน/วนั/ปี)               อาชีพของคณุ 

 

2. นายจา้งหรือช่ือโรงเรียน 

หมายเลขถนนและช่ือ                                                                                                                 อพาร์ทเมน้ท์  ห้อง       ช ัน้       หมายเลข 

เมืองหรือตวัเมือง                                                                                                              รฐั                             รหสัไปรษณีย์ +4 

จงัหวดัหรือภูมภิาค                                    รหสัไปรษณีย์                                          ประเทศ 

(ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)                             (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นัน้)                              (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น) 

 

จากวนัที ่(เดือน/วนั/ปี)           ถงึวนัที ่(เดือน/วนั/ปี)               อาชีพของคุณ 

 

3. นายจา้งหรือช่ือโรงเรียน 

หมายเลขถนนและช่ือ                                                                                                                 อพาร์ทเมน้ท์  ห้อง      ช ัน้      หมายเลข 

เมืองหรือตวัเมือง                                                                                                              รฐั                             รหสัไปรษณีย์ +4 

จงัหวดัหรือภูมภิาค                                   รหสัไปรษณีย์                                         ประเทศ 

(ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)                            (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นัน้)                               (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น) 

 

จากวนัที ่(เดือน/วนั/ปี)          ถงึวนัที ่(เดือน/วนั/ปี)                อาชีพของคณุ 

 

Part 8. ขอ้มูลเกีย่วกบัการท างานและโรงเรียนทีค่ณุเขา้ร่วม 
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            A- 

1. ภายใน 5 ปีทีผ่า่นมา คุณอยู่นอกสหรฐัอเมรกิาท ัง้หมดกีว่นั (ทรปิทีม่ีการเดนิทางอยา่งน้อย 24ชั่วโมงหรือมากกวา่)                                          วนั  

2. ภายใน 5 ปีทีผ่า่นมา คุณเดนิทางนอกสหรฐัอเมรกิาท ัง้หมดกีท่รปิ นบัทรปิทีม่ีการเดนิทางอยา่งน้อย 24 ช ั่วโมงหรือกมากกวา่นั้น                 ทรปิ 

3.ให้บอกการเดนิทางท ัง้หมดทีม่ีระยะเวลา 24ชั่วโมงหรือมากกวา่ทีคุ่ณเดนิทางนอกสหรฐัอเมรกิาภายใน 5 ปีทีผ่า่นมา เริม่จากการเดนิทาง   

    ลา่สุดและถอยหลงักลบัไป ถา้คุณตอ้งการทีเ่พอิม่ มห้ใช้แผน่กระดาษเพิม่เตมิ 

วนัทีคุ่ณออกจากสหรฐัอเมรกิา 

(เดอืน/วนั/ปี) 

วนัทีคุ่ณกลบัเขา้มาทีส่หรฐัอเมรกิา 

(เดอืน/วนั/ปี) 

การเดนิทางมีระยะเวลา 6 

เดือนหรือมากกวา่หรือไม?่ 

ประเทศทีคุ่ณเดนิทางไป จ านวนวนัท ัง้หมดทีคุ่ณอยู่นอกสหรฐัอเมรกิา 

 

 

 
 

ใช ่        ไม่ใช ่
 

  

 

 

 
 

ใช ่        ไม่ใช ่

 

  

 

 

 
 

ใช ่        ไม่ใช ่

 

  

 

 

 
 

ใช ่        ไม่ใช ่

 

  

 

 

 ใช ่        ไม่ใช ่

 

  

 

 

 
 

ใช ่        ไม่ใช ่

 

  

 

 

1. สถานภาพการสมรสของคุณคือ 

          โสด ไมเ่คยแตง่งาน             แตง่งาน           หยา่         หมา้ย           แยกกนั           การสมรสเป็นโมฆะ 

   ถา้คุณโสดและไมเ่คยแตง่งาน ให้ไปที ่Part 11. 

2. ถา้คุณแตง่งาน คูส่มรสของคุณเป็นสมาชกิของกองทพัสหรฐัอเมรกิาหรือไม่                                                                   เป็น          ไมเ่ป็น 

3. คุณแตง่งานมาท ัง้หมดกีค่ร ัง้ (รวมถงึการสมรสทีเ่ป็นโมฆะ การสมรสกบัคนอืน่ และการสมรสกบัคนเดมิ)  

4. ถา้ตอนน้ีคุณแตง่งาน ให้ขอ้มูลเกีย่วกบัคูส่มรสปจัจุบนัของคุณดงัต่อไปน้ี 

    A. ช่ือตามกฎหมายของคูส่มรสปจัจุบนั 

        นามสกุล                                              ช่ือจรงิ                                                     ช่ือกลาง (ถา้ม)ี 

  

    B. ช่ือตามกฎหมายกอ่นหน้าน้ีของคูส่มรสปจัจุบนั 

        นามสกุล                                              ช่ือจรงิ                                                      ช่ือกลาง (ถา้ม)ี 

  

    C. ช่ืออืน่ทีใ่ช้โดยคูส่มรสปจัจุบนั (รวมถงึช่ือเลน่ นามแฝง และนามสกุลเดมิ ถา้มี) 

        นามสกุล                                               ช่ือจรงิ                                                      ช่ือกลาง (ถา้ม)ี 

   

    D.  วนัเกดิคูส่มรสปจัจุบนั                        E. วนัแตง่งานกบัคูส่มรสปจัจุบนั 

        (เดือน/วนั/ปี)                                       (เดือน/วนั/ปี) 

 

Part 9. ระยะเวลาทีอ่ยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

 

 

Part 10. ข้อมลูเกีย่วกบัประวตักิารสมรสของคณุ 
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    F. ทีอ่ยู่ปจัจุบนัของคูส่มรสคนปจัจุบนัของคุณ 

      หมายเลขถนนและช่ือ                                                                                                                  อพาร์ทเมน้ท์    ห้อง      ช ัน้      เบอร์ 

       เมืองหรือตวัเมือง                                                                                                      รฐั                              รหสัไปรษณีย์ +4 

       จงัหวดัหรือภูมภิาค                                  รหสัไปรษณีย์                                          ประเทศ 

      (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นัน้)                            (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)                                (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น) 

 

  G. นายจา้งหรือบรษิทัของคูส่มรสปจัจุบนั 

 

5. คูส่มรสปจัจุบนัของคุณเป็นพลเมืองอเมรกินัหรือไม่                                                                                               เป็น           ไมเ่ป็น 

    ถา้คุณตอบวา่ “เป็น” ให้ตอบค าถามขอ้ที ่6. ถา้คุณตอบวา่ “ไมเ่ป็น” ใหไ้ปทีข่้อ 7. 

6. ถา้คูส่มรสปจัจุบนัของคุณเป็นพลเมืองอเมรกินั ให้กรอกขอ้มูลตอ่ไปน้ี 

    A. คูส่มรสปจัจุบนัของคุณเป็นพลเมืองอเมรกินัเมือ่ไหร่ 

                 ต ัง้แตเ่กดิ – ไปทีข่อ้ 8.             อืน่ๆ – ให้กรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี                

     B. วนัทีคู่ส่มรสของคุณเป็นพลเมืองอเมรกินั (เดือน/วนั/ปี) 

 

7. ถา้คูส่มรสปจัจุบนัของคุณไมใ่ช่ พลเมืองอเมรกินั ให้กรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี              

   A. ประเทศทีคู่ส่มรสปจัจุบนัของคุณเป็นพลเมืองหรือมีสญัชาต ิ              B. หมายเลข A (หมายเลขคนตา่งดา้ว) ของคูส่มรสปจัจุบนั (ถา้มี) 

 

    C. สถานะทางอมิมเิกรช ั่นของคูส่มรสปจัจุบนั 

               ผูถ้ือใบเขียว                       อืน่ๆ (อธบิาย) 

8. คูส่มรสปจัจุบนัของคุณเคยแตง่งานท ัง้หมดกีค่ร ัง้ (รวมถงึการแตง่งานทีเ่ป็นโมฆะ การแตง่งานกบับุคคลอืน่ การแตง่งานกบับุคคลเดมิ)  

    ถา้คูส่มรสปจัจุบนัของคุณเคยแตง่งานมากอ่น ให้ขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ีเกีย่วกบัการแตง่งานในอดีตของคูส่มรสปจัจุบนัของคุณ 

    ถา้คูส่มรสปจัจุบนัของคุณเคยแตง่งานมากกวา่หน่ึงคร ัง้ ให้ขอ้มูลในแผน่กระดาษเพิม่เตมิ 

  A. ช่ือตามกฎหมายของคูส่มรสในอดีตของคูส่มรสปจัจุบนัของขา้พเจา้ 

      นามสกุล                                               ช่ือจรงิ                                                      ช่ือกลาง (ถา้ม)ี 

  

  B. สถานะทางอมิมเิกรช ั่นของคูส่มรสในอดีตของคูส่มรสปจัจุบนัของขา้พเจา้ (ถา้ทราบ) 

               พลเมืองอเมรกินั                        ผูถ้ือใบเขียว                         อืน่ๆ (อธบิาย)                                                  

 

  C.  วนัเกดิของคูส่มรสในอดีตของคูส่มรสปจัจุบนัของขา้พเจา้ (เดือน/วนั/ปี)     D. ประเทศเกดิของคู่สมรสในอดีตของคูส่มรสปจัจุบนัของขา้พเจา้ 

 

  E. ประเทศทีคู่ส่มรสในอดีตของคูส่มรสปจัจุบนัของขา้พเจา้เป็นพลเมืองหรือมีสญัชาต ิ       

Part 10. ข้อมลูเกีย่วกบัการสมรสของคณุ (ตอ่)  
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F. วนัแตง่งานของคูส่มรสในอดีตของคูส่มรสปจัจุบนัของขา้พเจา้      G. วนัทีก่ารสมรสของคูส่มรสปจัจุบนัของขา้พเจา้กบัคูส่มรสในอีดตสิน้สุดลง 

    (เดือน/วนั/ปี)                                                                                           (เดือน/วนั/ปี)       

 

H. การสมรสของคูส่มรสปจัจุบนัของขา้พเจา้กบัคูส่มรสในอดีตจบลงอย่างไร 

           เป็นโมฆะ                   หยา่                    คูส่มรสเสียชีวติ                   อืน่ๆ อธบิาย 

 9. ถา้คุณเคยแตง่งานมากอ่น ให้ขอ้มลูดงัตอ่ไปน้ีเกีย่วกบัคูส่มรสในอดีตของคุณ ถา้คุณเคยแตง่งานมากกวา่หน่ึงคร ัง้ ให้ขอ้มูลในแผน่กระดาษ     

     เพิม่เตมิ 

  A. ช่ือตามกฎหมายของคูส่มรสเในอดีตของขา้พเจา้ 

      นามสกุล                                               ช่ือจรงิ                                                      ช่ือกลาง (ถา้ม)ี 

  

  B. สถานะทางอมิมเิกรช ั่นของคูส่มรสในอดีตของขา้พเจา้ (ถา้ทราบ) 

               พลเมืองอเมรกินั                        ผูถ้ือใบเขียว                         อื่นๆ (อธบิาย)                                                  

 

  C.  วนัเกดิของคูส่มรสในอดีตของของขา้พเจา้ (เดือน/วนั/ปี)                   D. ประเทศเกดิของคูส่มรสในอดีตของขา้พเจา้ 

 

  E. ประเทศทีคู่ส่มรสในอดีตของขา้พเจา้เป็นพลเมืองหรือมีสญัชาต ิ        F.  วนัแตง่งานของคูส่มรสในอดีตของขา้พเจา้กบัขา้พเจา้                                                                                                           

                                                                                                    (เดือน/วนั/ปี)       

 

  G. วนัทีก่ารแตง่งานของคูส่มรสในอดีตของขา้พเจา้กบัขา้พเจา้สิน้สุดลง  

      (เดือน/วนั/ปี)                                                                                             

 

  H. การสมรสของขา้พเจา้กบัคูส่มรสเกา่จบลงอย่างไร 

           เป็นโมฆะ                    หยา่                    คูส่มรสเสียชีวติ                   อืน่ๆ อธบิาย 

 

  

 

1. ให้บอกจ านวนบุตรท ัง้หมดของคุณ (คุณตอ้งให้ขอ้มูลบุตรท ัง้หมด รวมไปถงึ บุตรทีย่งัมีชีวติอยู่ สูญหาย เสียชีวติ  

     บุตรทีเ่กดิในสหรฐัอเมรกิาหรือประเทศอืน่ บุตรทีอ่ายุมีอายุต ่ากวา่ 18 ปี หรือมากกวา่นัน้ บุตรทีแ่ตง่งานหรือยงั 

     ไมไ่ดแ้ตง่งาน บุตรทีอ่าศยัอยู่กบัคณุหรือทีอื่น่ บุตรเล้ียงปจัจุบนั บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย และบุตรทีเ่กดิตอนทีคุ่ณไมไ่ดแ้ตง่งาน) 

 

2. ให้ขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ีเกีย่วกบับุตรท ัง้หมดของคุณ (บุตรชายและบุตรสาว) ทีเ่ขียนในขอ้ที ่1. โดยไมค่ านึงถงึอายุ ส าหรบัขอ้มูล    

    เพิม่เตมิของบุตร ให้ใช้กระดาษเพิม่ 

    A. บุตรคนที ่1 

       ช่ือตามกฎหมายปจัจุบนั 

       นามสกุล                                              ช่ือจรงิ                                                      ช่ือกลาง (ถา้ม)ี 

  

       หมายเลข A (ถา้มี)                               วนัเกดิ (เดือน/วนั/ปี)                               ประเทศเกดิ 

     

 

Part 10. ข้อมลูเกีย่วกบัการสมรสของคณุ (ตอ่)  

  

 

   

 

  

 

 

 

 

Part 11. ข้อมลูเกีย่วกบับตุรของคุณ 

 

   

   



 
    

 แบบฟอร์ม N-400 12/23/16 N  หน้า 10 จาก 20 

 

    

        A 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั 

หมายเลขถนนและช่ือ                                                                                                                  อพาร์ทเมน้ท์   ห้อง      ช ัน้       หมายเลข 

 

เมืองหรือตวัเมือง                                                                                                              รฐั                             รหสัไปรษณีย์ +4 

จงัหวดัหรือภูมภิาค                                   รหสัไปรษณีย์                                          ประเทศ 

(ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)                            (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นัน้)                              (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น) 

 

ความสมัพนัธ์ของคุณกบับุตรคืออะไร (ตวัอย่างเช่น บุตรทางสายเลือด บุตรเล้ียง บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)  

B. บุตรคนที ่2 

ช่ือตามกฎหมายปจัจุบนั 

 นามสกุล                                                ช่ือจรงิ                                                    ช่ือกลาง (ถา้มี) 

  

 หมายเลข A (ถา้มี)                                 วนัเกดิ (เดือน/วนั/ปี)                             ประเทศเกดิ 

     

 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั 

หมายเลขถนนและช่ือ                                                                                                                  อพาร์ทเมน้ท์   ห้อง      ช ัน้       หมายเลข 

 

เมืองหรือตวัเมือง                                                                                                              รฐั                             รหสัไปรษณีย์ +4 

จงัหวดัหรือภูมภิาค                                   รหสัไปรษณีย์                                          ประเทศ 

(ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)                            (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นัน้)                              (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น) 

 

ความสมัพนัธ์ของคุณกบับุตรคืออะไร (ตวัอย่างเช่น บุตรทางสายเลือด บุตรเล้ียง บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)  

C. บุตรคนที ่3 

ช่ือตามกฎหมายปจัจุบนั 

 นามสกุล                                               ช่ือจรงิ                                                     ช่ือกลาง (ถา้มี) 

  

 หมายเลข A (ถา้มี)                                  วนัเกดิ (เดือน/วนั/ปี)                               ประเทศเกดิ 

 

 

     

 

Part 11. ข้อมลูเกีย่วกบับตุรของคุณ (ตอ่)  
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         A 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั 

หมายเลขถนนและช่ือ                                                                                                                 อพาร์ทเมน้ท์    ห้อง      ช ัน้       หมายเลข 

 

เมืองหรือตวัเมือง                                                                                                              รฐั                             รหสัไปรษณีย์ +4 

 

จงัหวดัหรือภูมภิาค                                   รหสัไปรษณีย์                                          ประเทศ 

(ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)                            (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นัน้)                              (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น) 

 

 

ความสมัพนัธ์ของคุณกบับุตรคืออะไร (ตวัอย่างเช่น บุตรทางสายเลือด บุตรเล้ียง บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) 

 

D. บุตรคนที ่4 

ช่ือตามกฎหมายปจัจุบนั 

 นามสกุล                                               ช่ือจรงิ                                                     ช่ือกลาง (ถา้มี) 

  

 หมายเลข A (ถา้มี)                                  วนัเกดิ (เดือน/วนั/ปี)                              ประเทศเกดิ 

     

 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั 

หมายเลขถนนและช่ือ                                                                                                                  อพาร์ทเมน้ท์    ห้อง      ช ัน้       หมายเลข 

 

เมืองหรือตวัเมือง                                                                                                              รฐั                             รหสัไปรษณีย์ +4 

 

จงัหวดัหรือภูมภิาค                                   รหสัไปรษณีย์                                          ประเทศ 

(ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น)                            (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นัน้)                              (ทีอ่ยู่ตา่งประเทศเทา่นั้น) 

 

ความสมัพนัธ์ของคุณกบับุตรคืออะไร (ตวัอย่างเช่น บุตรทางสายเลือด บุตรเล้ียง บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) 

  

 

ตอบค าถามข้อที ่1-21 ถา้คุณตอบวา่ “เคย” ในค าถามตอ่ไปน้ี กรุณาให้ค าอธบิายในแผน่กระดาษเพิม่เตมิดว้ยการพมิพ์หรือเขียน 

 1. คุณเคยอา้งวา่เป็นพลเมืองอเมรกินัหรือไม ่(เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือทางดา้นอืน่)                                                     เคย           ไมเ่คย 

 2. คุณเคยลงทะเบียนเลือกต ัง้ในภาครฐับาลกลาง ภาครฐั หรือภาคทอ้งถิน่ในอเมรกิาหรือไม่                                            เคย           ไมเ่คย 

 3. คุณเคยเลือกต ัง้ในภาครฐับาลกลาง ภาครฐั หรือภาคทอ้งถิน่ในอเมรกิาหรือไม่                                 เคย           ไมเ่คย 

 4. A. ตอนน้ีคุณมหีรือเคยมยีศต าแหน่งสืบเน่ืองมาจากบรรพบุรุษหรือต าแหน่งขนุนาง                                                   เคย           ไมเ่คย 

         ในประเทศอืน่หรือไม ่

     B. ถา้คุณตอบวา่ “มี” คุณพรอ้มทีจ่ะสละยศต าแหน่งสืบเน่ืองมาจากบรรพบุรุษหรือต าแหน่ง                                         เคย          ไมเ่คย 

         ขุนนางทีคุ่ณมีในประเทศอืน่ในตอนทีคุ่ณสาบานตนเป็นพลเมืองอเมรกินัหรือไม่ 

Part 11. ข้อมลูเกีย่วกบับตุรของคุณ (ตอ่)  

 

   

 

 

 
 

 

   

 

   

 

 

Part 12. ข้อมลูเพิ่มเตมิเกีย่วกบัคุณ (บคุคลทีท่ าการสมคัรการเปลีย่นสญัชาติ) 
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 5. คุณเคยถูกกลา่ววา่เป็นบุคคลไรค้วามสามารถทางกฎหมายหรือโดนกกัตวัทีส่ถาบนัจติเวชหรือไม ่                                 เคย           ไมเ่คย 

   A- 

 6. คุณเป็นหน้ีภาษีรฐับาลกลาง ภาษีรฐั หรือภาษีทอ้งถิน่หรือไม ่                                                                              ใช่               ไมใ่ช ่

 7. A. คุณเคยไมยื่่นภาษีย้อนหลงัของรฐับาลกลาง ของรฐั หรือของทอ้งถิน่ต ัง้แตท่ีคุ่ณ                                                  เคย              ไมเ่คย 

          เป็นผูอ้ยู่อาศยัถาวรทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย (ผูถ้ือใบเขียว) หรือไม ่                                                                                                          

     B. ถา้คุณตอบวา่ “เคย” คุณคดิวา่คุณไมใ่ช่ผูอ้ยู่อาศยัในอเมรกิาหรือไม่                                                                  เคย              ไมเ่คย 

 8. คุณเคยเรียกวา่ตวัเองวา่ “ไมใ่ช่ผูอ้ยู่อาศยัในอเมรกิา” (non-US resident) ในภาษีย้อนหลงัของรฐับาลกลาง                  เคย             ไมเ่คย 

     ของรฐั หรือของทอ้งถิน่ต ัง้แตท่ีคุ่ณเป็นผูอ้ยู่อาศยัถาวรทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย (ผูถ้ือใบเขียว) หรือไม ่

 9. A. คุณเคยเป็นสมาชกิ มีสว่นรว่ม หรือมีสว่นเกีย่วขอ้งไมว่า่ทางใดกบัองค์กร สมาคม                                                เคย            ไมเ่คย        

         กองทุน มูลนิธ ิพรรค สโมสร ชมรมหรือกลุม่ทีค่ลา้ยคลงึกนัในอเมรกิาหรือทีต่า่งๆในโลกน้ีหรือไม ่

     B. ถา้คุณตอบวา่ “เคย” กรุณาใหข้อ้มูลดา้นลา่ง ถา้คุณต้องการทีเ่พิม่ ให้แนบช่ือของกลุม่ตา่งๆ ในแผน่กระดาษและ 

          แสดงหลกัฐานเพื่อสนบัสนุนค าตอบของคุณ 

ชื่อกลุ่มองค์กร จุดประสงค์ของกลุม่ วนัทีเ่ป็นสมาชิก 

จาก 

(เดือน/วนั/ปี) 

ถงึ 

(เดือน/วนั/ปี) 

    

    

    

    

10. คุณเคยเป็นสมาชกิของ หรือมีสว่นเกีย่วขอ้ง (ไมว่า่จะทางตรงหรือทางออ้ม) กบั 

      A. พรรคคอมมวินิสต์                                                                                                                                      เคย            ไมเ่คย 

      B. กลุม่เผด็จการอืน่ๆ                                                                                                                                      เคย            ไมเ่คย 

      C. องค์กรกอ่การรา้ย                                                                                                                                      เคย            ไมเ่คย 

11. คุณเคยสนบัสนุน (ไมว่า่จะทางตรงหรือทางออ้ม) การลม้ลา้งรฐับาล                                                                        เคย           ไมเ่คย 

       โดยใช้ก าลงัหรือความรุนแรงหรือไม่ 

12. คุณเคยกล ัน่แกลง้ (ไมว่า่จะทางตรงหรือทางออ้ม) ตอ่บุคคลอืน่เพราะเช้ือชาต ิศาสนา ชาตกิ าเนิด                                 เคย          ไมเ่คย 

      การเป็นสมาชกิของกลุม่สงัคมใดสงัคมหน่ึง หรือเพราะความเห็นทางการเมืองหรือไม ่

13. ระหวา่งวนัที ่23 มีนาคม ปี 1933 และ 8 พฤษภาคม ปี 1945 คุณไดท้ างานให้กบั หรือมีสว่นเกีย่วขอ้ง                  

     ไมว่า่จะทางใด (ไมว่า่จะทางตรงหรือทางออ้ม) กบั: 

      A. รฐับาลนาซีของประเทศเยอรมนั                                                                                                                    เคย           ไมเ่คย 

      B. รฐับาลใดๆ ก็ตามทีถู่กยดึครองโดย เป็นพนัธมติรกบั หรือถูกสรา้งโดยความช่วยเหลือจาก                                       เคย           ไมเ่คย 

           รฐับาลนาซีของประเทศเยอรมนั 

      C. ชาวเยอรมนั นาซี หน่วยทหาร SS กองก าลงักึง่ทหาร หน่วยการป้องกนัตวั                                                           เคย         ไมเ่คย 

           กลุม่พลเรือนทีใ่ช้ศาลเตี้ย กลุม่พลเรือน กองก าลงัต ารวจ หน่วยงานรฐับาล คา่ยการท าลายลา้ง  

           คา่ยกกักนั คา่ยนกัโทษสงคราม หรือคา่ยการสง่ตวั 

Part 12. ข้อมลูเพิ่มเตมิเกีย่วกบัคุณ (บคุคลทีท่ าการสมคัรการเปลีย่นสญัชาติ) (ตอ่)      
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  A- 

14. คุณเคยมีสว่นรว่มไมว่า่ทางใดกบัขอ้ตอ่ไปน้ีหรือไม่: 

      A. การฆา่ลา้งเผา่พนัธ์                                                                                                                                    เคย           ไมเ่คย 

      B. การทารุณกรรม                                                                                                                                        เคย           ไมเ่คย 

      C. การฆา่ หรือพยายามฆา่คน                                                                                                                         เคย           ไมเ่คย 

      D. การท ารา้ยอยา่งรุนแรง หรือพยายามท ารา้ยคนโดยเจตนา                                                                                เคย           ไมเ่คย 

      E. การบงัคบั หรือพยายามบงัคบัให้บุคคลมีความสมัพนัธ์ทางเพศ                                                                          เคย            ไมเ่คย 

      F. ไมย่นิยอมให้บุคคลประกอบพธีิทางศาสนาของเขา                                                                                          เคย            ไมเ่คย 

15. คุณเคยเป็นสมาชกิ หรือเคยประจ าการ ช่วยเหลือ หรือมีสว่นรว่มในกลุม่ดงัตอ่ไปน้ีหรือไม่: 

      A. กองก าลงัทหาร                                                                                                                                          เคย            ไมเ่คย 

      B. กองก าลงักึง่ทหาร (กลุม่คนทีป่ฎบิตัติวัเหมือนกองก าลงัทหารแตไ่มใ่ช่สว่นหน่ึง                                                    เคย            ไมเ่คย 

          ของกองก าลงัทหารทางการ) 

      C. กองก าลงัต ารวจ                                                                                                                                         เคย           ไมเ่คย 

      D. หน่วยการป้องกนัตวั                                                                                                                                   เคย           ไมเ่คย 

      E. กลุม่พลเรือนทีใ่ช้ศาลเตี้ย (กลุม่คนทีป่ฎบิตัติวัเหมือนกองก าลงัต ารวจแตไ่มใ่ช่สว่นหน่ึง                                         เคย           ไมเ่คย 

          ของกองก าลงัต ารวจทางการ) 

      F. กลุม่กบฏ                                                                                                                                                  เคย            ไมเ่คย  

      G. กลุม่กองโจร (กลุม่คนทีใ่ช้อาวุธตอ่ตา้นหรือจูโ่จมทหาร ต ารวจ รฐับาล หรือบุคคลอืน่)                                           เคย            ไมเ่คย 

      H. กองทหารอาสาสมคัร (กองพลทีไ่มใ่ช่สว่นหน่ึงของกองทหารทางการ)                                                                เคย           ไมเ่คย 

      I.   องค์กรกอ่การรา้ย (กลุม่ทีใ่ชอ้าวุธและตอ่สูก้บัรฐับาล)                                                                                      เคย           ไมเ่คย  

16. คุณเคยเป็นลูกจา้ง อาสาสมคัร หรือทหาร หรือคุณเคยประจ าการในทีต่อ่ไปน้ีหรือไม:่ 

      A. เรือนจ าหรือคุก                                                                                                                                         เคย            ไมเ่คย 

      B. คา่ยกกักนั                                                                                                                                                เคย            ไมเ่คย 

      C. สถานกกักนั (สถานทีท่ีบุ่คคลถูกบงัคบัให้พกัอยู่)                                                                                             เคย            ไมเ่คย 

      D. คา่ยแรงงาน (สถานทีท่ีบุ่คคลถูกบงัคบัให้ท างาน)                                                                                            เคย            ไมเ่คย 

      E. สถานทีอื่น่ทีบุ่คคลถูกบงัคบัให้พกัอยู ่                                                                                                            เคย            ไมเ่คย 

17. คุณเคยเป็นสว่นหน่ึงหรือเคยสนบัสนุนกลุม่ หน่วยงาน หรือองค์กรตา่งๆ ทีใ่ช้อาวุธเพื่อท ารา้ย                                     เคย             ไมเ่คย 

      หรือขม่ขูผู่อื้น่หรือไม ่

      A. ถา้คุณตอบวา่ “เคย” เป็นสว่นหน่ึงของกลุม่เหลา่น้ี หรือเคยช่วยเหลือกลุม่เหลา่น้ี                                                   เคย           ไมเ่คย 

           คุณเคยใช้อาวุธท ารา้ยผูอื้น่หรือไม่ 

      B. ถา้คุณตอบวา่ “เคย” เป็นสว่นหน่ึงของกลุม่เหลา่น้ี หรือเคยช่วยเหลือกลุม่เหลา่น้ี                                                    เคย           ไมเ่คย 

           คุณเคยบอกผูอื้น่วา่จะใช้อาวุธท ารา้ยเขาหรือไม ่

18. คุณเคยขาย ให้ หรือจดัหาอาวุธให้บุคคลใดๆ หรือช่วยผูอื้น่ในการขาย ให้                                                                เคย           ไมเ่คย 

      หรือจดัหาอาวุธหรือไม ่

     A. ถา้คุณตอบวา่ “เคย” คุณรูห้รือไมว่า่บุคคลนั้นจะน าอาวุธไปใช้กบัคนอืน่                                                                 เคย          ไมเ่คย 

     B. ถา้คุณตอบวา่ “เคย” คุณรูห้รือไมว่า่บุคคลนั้นจะขาย ให้ หรือจดัหาอาวุธให้บุคคลอืน่                                                เคย          ไมเ่คย 

          ทีจ่ะน าอาวุธไปใช้กบัคนอืน่ๆอีกหรือไม่  
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19. คุณเคยไดร้บัการฝึกฝนใดๆ เกีย่วกบัทหาร กองก าลงักึง่ทหาร (กลุม่คนทีป่ฎบิตัติวัเหมือน                                            เคย           ไมเ่คย 

      กองก าลงัทหารแตไ่มใ่ช่สว่นหน่ึงของกองก าลงัทหารทางการ) หรืออาวุธหรือไม ่

20. คุณเคยจดัหา (ถาม) จดัเกณฑ ์(ลงช่ือ) รบัเกณฑ์ (ตอ้งการ) หรือใช้บุคคลอายุต ่ากวา่ 15 ปี                                          เคย           ไมเ่คย 

      เพื่อมาประจ าการหรือช่วยหน่วยรบหรือไม่ 

21. คุณเคยใช้บุคคลใดๆ ทีม่ีอายุต ่ากวา่ 15 ปี ให้กระท าสิง่ใดทีเ่ป็นการช่วยหรือสนบัสนุนคน                                            เคย           ไมเ่คย 

      ในสนามรบหรือไม ่

ถา้ขอ้ใดในขอ้ 22-28 ตรงกบัคุณ คุณต้องตอบวา่ “เคย” ถงึแมป้ระวตัขิองคุณจะโดนปิดผนึกไว้ ลบออก หรือวา่จบไปแล้ว 

คุณตอ้งเปิดเผยขอ้มูลน้ีถงึแมว้า่บุคคลอืน่ รวมไปถงึผูพ้พิากษา เจา้หน้าทีก่ฎหมาย หรือทนาย บอกคุณวา่ขอ้มูลน้ีไมไ่ดอ้ยู่ในประวตัแิลว้ 

หรือบอกคุณวา่คุณไมต่อ้งเปิดเผลข้อมูลน้ี 

22. คุณเคยกระท า ช่วยเหลือในการกระท า หรือพยายามกระท าอาชญากรรมหรือกระท าการละเมดิกฎหมาย                         เคย            ไมเ่คย 

      แลว้ไม่โดนจบัหรือไม ่

23. คุณเคยโดนจบั โดยต ั๋ว หรือโดนกกัตวัโดยเจา้หน้าทีก่ฎหมาย (รวมไปถงึเจา้หน้าทีอ่มิมเิกรช ั่น                                     เคย            ไมเ่คย 

      หรือเจา้หน้าทีข่องกองก าลงัสหรฐัอเมรกิา)ไมว่า่จะดว้ยเหตุผลใดหรือไม ่

24. คุณเคยโดนขอ้กลา่วหาวา่กระท า พยายามกระท า หรือให้ความช่วยเหลือในการกระท าอาชญากรรม                              เคย           ไมเ่คย 

      หรือกระท าการละเมดิกฎหมายหรือไม่ 

25. คุณเคยถกูตดัสนิลงโทษเกีย่วกบัอาชญากรรมหรือการละเมดิหรือไม่                                                                         เคย           ไมเ่คย 

26. คุณเคยโดนสง่เขา้การพจิารณาโทษแบบอืน่ หรือโปรแกรมฟ้ืนฟูหรือไม ่(ตวัอย่างเช่น                                                เคย           ไมเ่คย 

      โปรแกรมการเปลีย่นความประพฤตหิรือ diversion การชะลอการฟ้องจากอยัการหรือ  

      deferred prosecution การระงบัการตดัสนิหรือ withheld adjudication การชะลอการตดัสนิหรือ 

      deferred adjudication) 

27. A. คุณเคยโดนระงบัใบขบัขี ่โดนควบคุมความประพฤต ิหรือโดนทณัฑ์บนหรือไม่                                                     เคย          ไมเ่คย 

      B. ถา้คุณตอบวา่ “เคย” คุณจบการควบคุมความประพฤต ิหรือทณัฑ์บนหรือยงั                                                          เคย          ไมเ่คย 

28. A. คุณเคยโดนสง่ตวัเขา้คุกหรือเรือนจ าหรือไม่                                                                                                    เคย           ไมเ่คย 

      B. ถา้คุณตอบวา่ “เคย” คุณอยู่ในคุกหรือเรือนจ าเป็นเวลาไหร่                                            ปี           เดือน            วนั 

29. ถา้คุณตอบวา่ “ไมเ่คย” ในทุกค าถามข้อ 23-28 ให้ขา้มขอ้น้ีและไปทีข่้อ 30 

      ถา้คุณตอบวา่ “เคย” ในค าถามใดก็ตามในขอ้ 23-28 ให้กรอกขอ้มูลในตารางน้ี  

      ถา้คุณตอ้งการช่องวา่งเพิม่เตมิ ให้ใช้แผน่กระดาษเพิม่เตมิ และใหห้ลกัฐานเพื่อสนบัสนุนค าตอบของคุณ 

เหตุผลทีคุ่ณโดนจบั ให้ต ั๋ว โดนกกัตวั 

หรือโดนขอ้กลา่วหา? 

 

วนัทีโ่ดนจบั ให้ต ั๋ว 

โดนกกัตวั 

หรือโดนขอ้กลา่วหา? 

สถานทีท่ีคุ่ณโดนจบั ให้ต ั๋ว 

โดนกกัตวั หรือโดนขอ้กลา่วหา? 

ผลหรือผลลพัธ์ของการโดนจบั ให้ต ั๋ว 

โดนกกัตวั หรือโดนขอ้กลา่วหา?           

(ไมม่ีการสง่ขอ้กลา่วหา ยกเลกิ จ าคุก 

ควบคุมความประพฤต)ิ 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Part 12. ข้อมลูเพิ่มเตมิเกีย่วกบัคุณ (บคุคลทีท่ าการสมคัรการเปลีย่นสญัชาติ) (ตอ่) 

 



 
    

 แบบฟอร์ม N-400 12/23/16 N  หน้า 15 จาก 20 

 

  A-  

ตอบค าถามข้อที ่30-46 ถา้คุณตอบวา่ เคย ในค าถามเหลา่น้ี ยกเวน้ค าถามข้อ 37 และ 38 

ให้รวมค าอธบิายแบบพมิพ์หรือเขียนในแผน่กระดาษเพิม่เตมิ และใหห้ลกัฐานเพื่อสนบัสนุนค าตอบของคุณ 

30. คุณเคย: 

      A. เป็นคนตดิเหลา้                                                                                                                                      เคย          ไมเ่คย 

      B. เป็นผูค้า้ประเวณี หรือลอ่ลวงผูอื้น่เพื่อท าการคา้ประเวณี                                                                                เคย          ไมเ่คย 

      C. ขาย ลกัลอบสารเสพตดิทีถู่กควบคุม ยาผดิกฎหมาย หรือยาเสพตดิ                                                                  เคย           ไมเ่คย 

      D. แตง่งานกบับุคคลมากกวา่หน่ึงคนขึน้ไปในเวลาเดียวกนั                                                                               เคย          ไมเ่คย 

      E. แตง่งานเพื่อทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์ทางอมิมเิกรช ั่น                                                                                      เคย           ไมเ่คย 

      F. ช่วยเหลือใครก็ตามให้เขา้มา หรือพยายามเขา้มาในสหรฐัอเมรกิาอย่างผดิกฎหมาย                                            เคย          ไมเ่คย 

      G. เลน่การพนนัผดิกฎหมาย หรือไดร้บัรายไดจ้ากการเลน่พนนัผดิกฎหมาย                                                         เคย           ไมเ่คย 

      H. เพกิเฉยตอ่การให้ความดแูลตอ่ผูอ้ยู่ในอุปการะ หรือจา่ยคา่เล้ียงดู                                                                   เคย           ไมเ่คย 

      I. กระท าการบดิเบือนความจรงิเพ่ือจะไดร้บัสวสัดกิารสงัคมในสหรฐัอเมรกิา                                                         เคย          ไมเ่คย 

31. คุณเคยให้ขอ้มูลหรือเอกสารเท็จ ปลอมแปลง หรือหลอกลวงแกเ่จา้หน้าทีร่ฐับาลของ                                               เคย          ไมเ่คย 

      สหรฐัอเมรกิาหรือไม ่

32. คุณเคยโกหกเจา้หน้าทีร่ฐับาลของสหรฐัอเมรกิาเพื่อทีจ่ะไดร้บัการเขา้มาในสหรฐัอเมรกิา                                        เคย          ไมเ่คย 

      หรือเพื่อให้ไดร้บัผลประโยชน์ทางดา้นอมิมเิกรช ั่นในขณะทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิาหรือไม่  

33. คุณเคยโดนย้ายออก ไลอ่อก หรือเนรเทศออกนอกสหรฐัอเมรกิาหรือไม่                                                                เคย           ไมเ่คย 

34. คุณเคยโดนค าส ั่งใหย้้ายออก ไลอ่อก หรือเนรเทศออกนอกสหรฐัอเมรกิาหรือไม่                                                     เคย           ไมเ่คย 

35. คุณเคยอยู่ในกระบวนการการถูกย้ายออก ไลอ่อก ถูกเพกิถอน หรือเนรเทศ                                                            เคย           ไมเ่คย 

      ออกนอกสหรฐัอเมรกิาหรือไม่ 

36. ตอนน้ีคุณอยูใ่นระหวา่งกระบวนการการถูกยา้ยออก ไลอ่อก ถูกเพกิถอน หรือเนรเทศ ทีอ่ยู่ในระหวา่ง                       ใช ่          ไมใ่ช ่

      การด าเนินการหรือไม ่(รวมไปถงึคดีทีปิ่ดไปแลว้) 

37. คุณเคยเขา้ประจ าการในกองทพัสหรฐัอเมรกิาหรือไม่                                                                                         เคย            ไมเ่คย 

38. A. ตอนน้ีคุณเป็นสมาชกิกองทพัสหรฐัอเมรกิาหรือไม ่                                                                                       ใช ่             ไมใ่ช ่                                                             

      B. ถา้คุณตอบวา่ “ใช”่ คุณไดถู้กก าหนดให้ไปประจ าการทีต่า่งประเทศหรือไม ่                                                       ใช ่             ไมใ่ช ่

      นั่นรวมไปถงึการประจ าการในเรือ? (ให้ดูขอ้มูลการแนะน าเกีย่วกบัการแจง้การเปลีย่นทีอ่ยู่กบัทาง 

      USCIS ในกรณีทีคุ่ณทราบถงึการไปประจ าการตา่งประเทศหลงัจากทีคุ่ณท าการยื่นแบบฟอร์ม N-400) 

      C. ถา้คุณตอบวา่ “ใช”่ ตอนน้ีคุณประจ าการอยู่ทีต่า่งประเทศหรือไม ่                                                                    เคย             ไมเ่คย 

39. คุณเคยถูกสง่เขา้ศาลทหาร ถูกแยกตวั หรือลงโทษ หรือคุณเคยไดร้บัการปลดนอกเหนือจาก                                      เคย            ไมเ่คย 

      การปลดเกษียณในขณะทีคุ่ณอยู่ในกองทพัสหรฐัอเมรกิารหรือไม่  

40. คุณเคยถูกปลดจากการฝึกหรือจากการเป็นทหารในกองทพัสหรฐัอเมรกิาเพราะวา่                                                   เคย             ไมเ่คย 

      คุณเป็นชาวตา่งชาตหิรือไม ่

41. คุณเคยออกจากสหรฐัอเมรกิาเพื่อหลีกเลีย่งการเกณฑ์ทหารในกองทพัสหรฐัอเมรกิาหรือไม่                                       เคย            ไมเ่คย 

42. คุณเคยสมคัรการยกเวน้จากการเป็นทหารในกองทพัสหรฐัอเมรกิาหรือไม่                                                              เคย            ไมเ่คย 

43. คุณเคยหนีทหารจากกองทพัสหรฐัอเมรกิาหรือไม่                                                                                               เคย            ไมเ่คย 
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44. A. คุณเป็นผูช้ายทีอ่าศยัอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาในขณะทีคุ่ณมีอายุระหวา่ง 18 ถงึ 26 หรือไม ่                                           ใช ่          ไมใ่ช ่

           (ไมร่วมบุคคลทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิาในสถานะชาวตา่งชาตทิีม่ีวีซา่อย่างถูกตอ้ง) 

      B. ถา้คุณตอบวา่ “เป็น” คุณลงทะเบียนส าหรบัการเกณฑ์ทหารหรือไม ่กรุณาให้ขอ้มูลดา้นลา่ง  

           วนัทีล่งทะเบียน                                            หมายเลขการลงทะเบียนเกณฑ์ทหาร 

            (เดือน/วนั/ปี) 

   

      C. ถา้คุณตอบวา่ “เป็น” แตไ่มไ่ด้ลงทะเบียนในระบบการลงทะเบียนเกณฑ์ทหารและคุณ: 

           1. มีอายุต า่กวา่ 26 ปี คุณตอ้งลงทะเบียนกอ่นทีคุ่ณจะสมคัรการเปลีย่นสญัชาต ิ 

               และท าการกรอกขอ้มูลเกีย่วกบัการเกณฑ์ทหารดา้นบนน้ี หรือ 

           2. ขณะน้ีอายุ 26 ถงึ 31 ปี (อายุ 29 ปี ถา้คุณสมคัรภายใต ้INA มาตรา 319 (a)) แตคุ่ณไมไ่ดล้งทะเบียนกบัหน่วยงาน 

               การเกณฑ์ทหาร คุณตอ้งแนบค าอธบิายวา่ท าไมคุณถงึไมไ่ดล้งทะเบียน และให้จดหมายทีม่ีขอ้มูลเกีย่วกบัสถานะทาง 

               ทหารจากหน่วยงานการเกณฑ์ทหาร 

ตอบค าถามข้อ 45-50 ถา้ค าตอบวา่ ไม ่ในค าถามตอ่ไปน้ี ให้รวมค าอธบิายแบบพมิพ์หรือเขียนในแผน่กระดาษเพิม่เตมิ 

และใหห้ลกัฐานเพื่อสนบัสนุนค าตอบของคุณ 

45. คุณสนบัสนุนรฐัธรรมนูญและรฐับาลของสหรฐัอเมรกิาหรือไม่                                                                                ใช ่           ไมใ่ช ่

46. คุณเขา้ใจค าสาบานตนท ัง้หมดตอ่สหรฐัอเมรกิาหรือไม่                                                                                         ใช่            ไมใ่ช ่

47. คุณยนิยอมทีจ่ะกลา่วค าสาบานตนตอ่สหรฐัอเมรกิาหรือไม่                                                                                     ใช่            ไมใ่ช ่

48. ถา้กฎหมายบญัญตัไิว ้คุณยนิยอมทีจ่ะจบัอาวุธเพื่อเป็นตวัแทนของสหรฐัอเมรกิาหรือไม่                                              ใช่            ไมใ่ช ่

49. ถา้กฎหมายบญัญตัไิว ้คุณยนิยอมทีจ่ะท าหน้าทีพ่ลเรือนในกองทพัสหรฐัอเมรกิาหรือไม่                                               ใช่            ไมใ่ช ่

50. ถา้กฎหมายบญัญตัไิว ้คุณยนิยอมทีจ่ะปฏบิตังิานของประเทศทีส่ าคญันทศิทางของพลเมืองหรือไม่                                 ใช่            ไมใ่ช่  

 

หมายเหตุ: อา่นสว่นบทลงโทษของการช้ีแนะในแบบฟอร์ม N-400 กอ่นทีจ่ะกรอกสว่นน้ี 
 
ค าแถลงของผู้สมคัร 
 
หมายเหตุ: เลือกขอ้ A หรือข้อ B ส าหรบัขอ้ที ่1 ถา้เหมาะสม ให้เลือกเลือกกลอ่งในข้อที ่2 
 
1. ค าแถลงของผูส้มคัรเกีย่วกบัผูแ้ปล 
 
A.         ขา้พเจา้สามารถอา่นและเขา้ใจภาษาองักฤษ และขา้พเจา้ไดอ้า่นและเขา้ใจในทุกๆค าถามและขอ้ช้ีแนะในเอกสารการ 
             สมคัรน้ี และค าตอบทุกขอ้ของขา้พเจา้ 

B.         ผูแ้ปลทีม่ีช่ือใน Part 14. ไดอ้า่นทุกค าถามและขอ้ช้ีแนะในเอกสารการสมคัรน้ีและค าตอบทุกขอ้ของขา้พเจา้ตอ่ขา้พเจา้ 
            เป็นภาษา                                                  เป็นภาษาทีข่า้พเจา้คลอ่งแคลว่ และขา้พเจา้เขา้ใจทุกอย่าง 
 
2. ค าแถลงของผูส้มคัรเกีย่วกบัผูเ้ตรียมเอกสาร 
 
       ตามค าขอของขา้พเจา้ ผูเ้ตรียมเอกสารทีม่ีชิอ่ใน Part 15.                                                                              
      ไดเ้ตรียมเอกสารการสมคัรให้ขา้พเจา้โดยใช้ขอ้มูลทีข่า้พเจา้ให้และอนุญาต 

 

Part 12. ข้อมลูเพิ่มเตมิเกีย่วกบัคุณ (บคุคลทีท่ าการสมคัรการเปลีย่นสญัชาติ) (ตอ่)  

Part 13. ค าแถลงของผู้สมคัร การรบัรอง และลายเซ็นต์ 

 (USCIS no aceptara su Forma N-400 si no la firma) 
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 A- 

 

ส าเนาเอกสารทีข่า้พเขา้ไดยื้่นเป็นส าเนาฉบบัเดียวกนักบัเอกสารตวัจรงิโดยไมม่ีการเปลีย่นแปลง และขา้พเจา้ไดร้บัทราบวา่ทาง USCIS 

อาจขอให้ขา้พเจา้ยืน่เอกสารตวัจรงิให้กบัทาง USCIS ในภายหลงั นอกจากน้ี 

ขา้พเจา้อนุญาตในเปิดเผยขอ้มูลจากประวตัใิดๆก็ตามของขา้พเจา้ทีท่าง USCIS 

อาจตอ้งการเพื่อน ามาพจิารณาสทิธิก์ารไดร้บัผลประโยชน์ดา้นอมิมเิกรช ั่นของขา้พเจา้ทีข่า้พเจา้สมคัร 

ขา้พเจา้อนุญาตให้เปิดเผยขอ้มูลทีอ่ยู่ในใบสมคัรน้ี ในเอกสารประกอบ และในประวตัขิอง USCIS 

ตอ่หน่วยงานและบุคคลอืน่หากมีความจ าเป็นส าหรบัการบรหิารและบงัคบัใช้กฎหมายอมิมเิกรช ั่นของสหรฐัอเมรกิา 

ขา้พเจา้รบัทราบวา่ทาง USCIS จะตอ้งการให้ขา้พเจา้ไปตามนดัเพื่อเก็บขอ้มูลดา้นขีวภาพ (พมิท์ลายน้ิวมือ ถา่ยรูป และ/หรือลายเซ็นต์) 

และในวนันั้นขา้พเจา้จะตอ้งเซ็นต์และสาบานตนเพื่อเป็นการยืนยนัอีกคร ัง้ 

1) ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและให้หรืออนุญาตขอ้มูลทุกอย่างในเอกสารการสมคัรของขา้พเจา้ 

2) ขา้พเจา้รบัทราบขอ้มูลทุกอย่างทีอ่ยู่ในเอกสารการสมคัรน้ีและขอ้มูลทีส่ง่ไปพรอ้มกบัเอกสารการสมคัรน้ี และ 

3) ขอ้มูลเหลา่น้ีสมบูรณ์ เป็นความจรงิและถูกตอ้งในวนัทีท่ าการยืน่เอกสาร 

ขา้พเจา้ขอรบัรองภายใตก้ารลงโทษและการเบกิความเท็จวา่ขา้พเจา้ไดใ้ห้และอนุญาตขอ้มูลทุกอย่างในเอกสารการสมคัรของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เขา้ใจขอ้มูลทุกอย่างอยู่ในเอกสารการสมคัรน้ีและขอ้มูลทีส่ง่ไปพรอ้มกบัเอกสารการสมคัรน้ี และขอ้มูลเหลา่น้ีสมบูรณ์ 

เป็นความจรงิและถูกตอ้ง 

 

 
3. ลายเซ็นต์ของผูส้มคัร                                                                                                                วนัทีล่งนาม (เดือน/วนั/ปี) 
  

บนัทกึถงึผูส้มคัรทุกคน: ถา้คุณไมก่รอกใบสมคัรน้ีให้ครบถว้น หรือไมยื่่นเอกสารทีร่อ้งขอที่เขียนไวใ้นขอ้แนะน า USCIS 

อาจปฎเิสธใบสมคัรของคุณ 

 

 

ให้ขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ีเกีย่วกบัผูแ้ปล 

  

 

1. ช่ือสกุลของผูแ้ปล (นามสกุล)                                                  ช่ือของผูแ้ปล (ช่ือจรงิ)                               

                                                                                                

2. ธุรกจิหรือองค์กรของผูแ้ปล (ถา้มี) 

 

 

  

3. หมายเลขและช่ือถนน                                                                 อพาร์ทเมน้ท์     ห้อง           ช ัน้          หมายเลข 

  

เมือง หรือ ตวัเมือง                                                                            รฐั                                    รหสัไปรษณีย์ +4 

                   -  

Part 13. ค าแถลงของผู้สมคัร การรบัรอง และลายเซ็นต์ (ตอ่) 

  

ลายเซ็นต์ของผู้สมคัร 

 

การรบัรองของผู้สมคัร 

 (USCIS no aceptara su Forma N-400 si no la firma) 

 

 

Part 14. ข้อมลูการตดิตอ่ การรบัรอง และลายเซ็นต์ของผูแ้ปล 

 

ชื่อเต็มของผูแ้ปล 

  

 

ทีอ่ยูไ่ปรษณีย์ของผูแ้ปล 
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จงัหวดั                                                                รหสัไปรษณีย์                     ประเทศ 

 

 A-  

 

 

4. เบอร์โทรศพัท์ตอนกลางวนัของผูแ้ปล                                            5. เบอร์โทรศพัท์มือถือของผูแ้ปล (ถา้มี) 

  

6. อีเมลของผูแ้ปล (ถา้มี) 

  

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองภายใตก้ารลงโทษของการเบกิความเท็จวา่ 

ขา้พเจา้มีความช านาญท ัง้ภาษาองักฤษและ                                           ซึง่เป็นภาษาเดียวกนักบัทีก่ลา่วไวใ้น Part 13. ขอ้ B. ในขอ้ที ่1. 

ละขา้พเจา้ไดอ้า่นใบสมคัรน้ีในภาษาทีก่ลา่วไวใ้นทุกๆค าถามและขอ้แนะน าทีอ่ยู่ในใบสมคัรและค าตอบของเขาหรือเธอในทุกๆค าถาม 

ผูส้มคัรไดแ้จง้ขา้พเจา้วา่เขาหรือเธอเขา้ใจในทุกๆขอ้แนะน า ค าถามและค าตอบทีอ่ยู่ในใบสมคัรน้ี รวมไปถงึการรบัรองของผูส้มคัร 

และไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของทุกๆค าตอบ 

 

7. ลายเซ็นต์ของผูแ้ปล                                                                                                 วนัลงนาม (เดือน/วนั/ปี) 

    

  

 

ให้ขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ีเกีย่วกบัผูเ้ตรียมเอกสาร 

 

1. ช่ือสกุลของผูเ้ตรียมเอกสาร (นามสกุล)                                    ช่ือของผูเ้ตรียมเอกสาร (ช่ือจรงิ)                               

                                                                                                

2. ธุรกจิหรือองค์กรของผูเ้ตรียมเอกสาร (ถา้มี) 

 

 

  

3.หมายเลขและช่ือถนน                                                                 อพาร์ทเมน้ท์      ห้อง          ช ัน้           หมายเลข 

  

เมือง หรือ ตวัเมือง                                                                           รฐั                                    รหสัไปรษณีย์ +4 

                   -  

จงัหวดั                                                                รหสัไปรษณีย์                    ประเทศ 

                                                                                                                                                                                                                                    

Part 14. ข้อมลูการตดิตอ่ การรบัรอง และลายเซ็นต์ของผูแ้ปล (ตอ่) 

 

 

ข้อมูลการตดิตอ่ของผูแ้ปล 

                                                                                                                                                        

                                                                            

การรบัรองของผู้แปล 

                                                                            

ลายเซ็นต์ของผู้แปล 

                                                                                                                                                        

Part 15. ข้อมลูการตดิตอ่ ค าแถลง และลายเซ็นต์ของผูเ้ตรียมใบสมคัรน้ี ในกรณีทีไ่มใ่ช่ผู้สมคัร 

 

ชื่อเต็มของผูเ้ตรียมเอกสาร 

  

 

                                                                            

 

   

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                    

ทีอ่ยูไ่ปรษณีย์ของผูเ้ตรียมเอกสาร 
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 A-  

  

4. เบอร์โทรศพัท์ตอนกลางวนัของผูเ้ตรียมเอกสาร                              5. เบอร์โทรศพัท์มือถือของผูเ้ตรียมเอกสาร (ถา้มี)                                

  

6. อีเมลของผูเ้ตรียมเอกสาร (ถา้มี) 

  

 

7. A.          ขา้พเจา้ไมใ่ช่ทนายหรือตวัแทนทีม่ีใบอนุญาตแตไ่ดเ้ตรียมใบสมคัรน้ีในนามของผูส้มคัรและไดร้บัการอนุญาต          

                             จากผูส้มคัร 

 B.          ขา้พเจา้เป็นทนายหรือตวัแทนทีม่ีใบอนุญาตและการเป็นตวัแทนของขา้พเจา้ของใบสมคัรในเคสน้ี 

                                     ไดค้ลอบคลุม             ไมค่ลอบคลุมนอกเหนือจากการเตรียมใบสมคัรน้ี 

            บนัทกึ: ถา้คุณเป็นทนายหรือตวัแทนทีม่ีใบอนุญาตทีค่ลอบคลุมนอกเหนือนจากการเตรียมใบสมคัรน้ี คณุมี    

                           หน้าทียื่่นฟอร์ม G-28 ทีก่รอกสมบูรณ์ไปกบัใบสมคัรน้ี เป็นหนงัสือแจง้การเขา้รบัต าแหน่งเป็นทนายความ    

                           หรือตวัแทนทีม่ีใบอนุญาต 

 

 

โดยการลงนามของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอรบัรองภายใตก้ารลงโทษของการเบกิความเท็จ วา่ขา้พเจา้ไดเ้ตรียมใบสมคัรน้ีจากค ารอ้งของผูส้มคัร 

ผูส้มคัรไดต้รวจสอบใบสมคัรทีก่รอกสมบูรณ์น้ีและแจง้ขา้พเจา้วา่เขาหรือเธอเขา้ใจขอ้มูลท ัง้หมดทีอ่ยู่ในใบสมคัรน้ี 

และขอ้มูลทีส่ง่ไปกบัใบสมคัรของเขาหรือเธอ รวมไปถงึการรบัรองของผู้สมคัรและขอ้มูลเหลา่น้ีสมบูรณ์ เป็นความจรงิและถูกตอ้ง 

ขา้พเจา้กรอกใบสมคัรน้ีโดยใช้ขอ้มูลทีผู่ส้มคัรให้ขา้พเจา้หรืออนุญาตให้ขา้พเจา้น ามาใช้ได ้

 

8. ลายเซ็นต์ของผูเ้ตรียมเอกสาร                                                                                       วนัลงนาม (เดือน/ปี/วนั) 
 

 

 

ขา้พเจา้สาบาน (ยืนยนั) และรบัรองภายใตก้ารลงโทษของการเบกิความเท็จภายใตก้ฎหมายของสหรฐัอเมรกิา วา่ขา้พเจา้ทราบถงึขอ้มูลในฟอร์ม 

N-400 ใบสมคัรการเปลีย่นสญัชาต ิลงนามโดยขา้พเจา้ รวมไปถงึการแกไ้ขขอ้ที ่1 ถงึ ________   วา่สมบูรณ์ เป็นความจรงิและถูกตอ้ง 

หลกัฐานทียื่น่โดยขา้พเจา้ในแตล่ะขอ้ หน้า 1 ถงึ ________  วา่สมบูรณ์ เป็นความจรงิและถูกตอ้ง    

ลงนามและสาบาน (ยืนยนั) ตอ่หน้าขา้พเจา้      

 

                          ช่ือหรือตราประทบัของเจา้หน้าที ่USCIS                                                             วนัลงนาม (เดือน/วนั/ปี) 

 

ลายเซ็นต์ผูส้มคัร                                                                         ลายเซ็นต์ของเจา้หน้าที ่USCIS 

Part 15. ข้อมลูการตดิตอ่ ค าแถลง และลายเซ็นต์ของผูเ้ตรียมใบสมคัรน้ี 
ในกรณีทีไ่มใ่ช่ผู้สมคัร (ตอ่) 

 

 

ข้อมูลการตดิตอ่ของผูเ้ตรียมเอกสาร 

                                                                                                                                                        

                                                                            

ค าแถลงของผูเ้ตรียมเอกสาร 

 

 

  

การรบัรองของผูเ้ตรียมเอกสาร 

ลายเซ็นต์ของผูเ้ตรียมเอกสาร 

                                                                                                                                                        

   บนัทกึ: อยา่กรอกข้อมูลใน Part 16. 17. หรือ 18. จนกวา่เจา้หน้าที ่USCIS จะบอกใหคุ้ณกรอกในทีส่มัภาษณ์                                                                       

Part 16. ลายเซ็นต์ในทีส่มัภาษณ์ 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        



 
    

 แบบฟอร์ม N-400 12/23/16 N  หน้า 20 จาก 20 

 

  

  A-  

ถา้คุณตอบวา่ “ใช”่ ใน Part 12. ข้อ A. และขอ้ B. ในข้อที ่4. คุณตอ้งยืนยนัขอ้มูลตอ่ไปน้ีตอ่เจา้หน้าที ่USCIS: 

ขา้พเจา้สละต าแหน่ง __________________________________ ซึง่ขา้พเจา้ไดด้ ารงต าแหน่งมากอ่น หรือ 

                                                      (บอกต าแหน่ง) 

ขา้พเจา้สละต าแหน่งขุนนาง _________________________________ ซึง่ขา้พเจา้ไดเ้ป็นมากอ่น 

                                                           (บอกต าแหน่งขนุนาง) 

ช่ือผูส้มคัร                                                                                     ลายเซ็นต์ผูส้มคัร 

  

 

ช่ือเจา้หน้าที ่USCIS                                                                       ลายเซ็นต์เจา้หน้าที ่USCIS 

   

   

วนัลงนาม (เดือน/วนั/ปี) 

  

 

 

ถา้ใบสมคัรของคุณไดร้บัการอนุมตั ิ

คุณจะไดร้บัการนดัส าหรบัการสาบานตนซึง่คุณจะตอ้งสาบานตามค าสตัย์สาบานดงัขอ้ตอ่ไปน้ีทนัทีกอ่นทีคุ่ณจะกลายเป็นพลเมืองอเมรกินั 

โดยการลงนามดา้นลา่ง คุณรบัทราบถงึความเต็มใจและความสามารถในการสาบานตนของคุณ 

ดว้ยประการน้ีขา้พเจา้ขอประกาศภายใตก้ารสาบานตนวา่ขา้พเจา้ไดส้ละและละทิง่การจงรกัภกัดีและความซื่สตัย์ตอ่เจา้ชาย กษตัรย์ิ รฐั 

หรืออธปิไตยซึง่ขา้พเจา้ไดอ้ยู่ภายใตห้รือเป็นพลเมืองมากอ่นอย่างสมบูรณ์และอย่างสิน้เชงิ 

วา่ขา้พเจา้จะสนบัสนุนและปกป้องรฐัธรรมนูญและกฎหมายของสหรฐัอเมรกิาตอ่ศตัรูท ัง้ตา่งประเทศและในประเทศ 

วา่ขา้พเจา้จะมีศรทัธาทีแ่ทจ้รงิและจงรกัภกัดีตอ่กนั 

วา่ขา้พเจา้จะออกรบในนามของสหรฐัอเมรกิาเมือ่กฎหมายก าหนด 

วา่ขา้พเจา้จะท าหน้าทีเ่ป็นพลเรือนในกองก าลงัทหารของสหรฐัอเมรกิาเมือ่กฎหมายก าหนด 

วา่ขา้พเจา้จะท างานทีส่ าคญัตอ่ชาตใินทศิทางพลเมือง เมือ่กฎหมายก าหนด และ 

วา่ขา้พเจา้ยอมรบัหน้าทีน้ี่อย่างอสิระ โดยปราศจากเงื่อนง าหรือมีจุดประสงค์เพื่อการหลีกเลีย่งใดๆ ดงันั้นพระเจา้โปรดเมตตา 

ช่ือผูส้มคัร 

 ช่ือสกุลของผู้สมคัร (นามสกุล)                             ช่ือตวั (ช่ือจรงิ)                                           ช่ือกลาง (ถา้มี)    

                                                                                                 

ลายเซ็นต์ผูส้มคัร                                                                              วนัลงนาม (เดือน/วนั/ปี) 

  

 

Part 17. การสละต าแหน่งตา่งประเทศ                                                                             

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                            

Part 18. ค าสตัย์สาบาน 

  

 

 

 


