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กรมความมั่นคงแห่งชาติ
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองอเมริกา
วันประทับตรา

สาหรับ
USCIS
เท่านัน
้

ใบเสร็จ

ช่องลงบันทึก

หมายเหตุ
▶เริม
่ ตรงนี้ – พิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกสีดา เว้นแต่ทรี่ ะบุไว้ ให้พม
ิ พ์หรือเขียน “N/A” ถ้ารายการไม่สามารถใช้ได้หรือไม่มีคาตอบ
การไม่ให้คาตอบในทุกๆคาถามอาจจะทาให้ทางสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองอเมริกามีความล่าช้าในการดาเนินการแบบฟอร์ม N400 ของคุณ หมายเหตุ: คุณต้องกรอก Parts 1. – 15.
ถ้าบิดามารดาแท้ๆ หรือบิดามารดาบุญธรรมของคุณเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั ตัง้ แต่เกิด
หรือเปลีย่ นสัญชาติเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั ก่อนทีค
่ ุณจะอายุครบ 18 ปี คุณอาจจะเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั แล้ว ก่อนทีค
่ ุณจะพิจารณาส่งใบสมัครนี้
กรุณาไปทีเ่ ว็ปไซต์ USCIS ที่ www.uscis.gov สาหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ และเพื่อทีจ่ ะดูคาแนะนาสาหรับแบบฟอร์ม N-600
ใบสมัครสาหรับการขอใบรับรองสัญชาติ และ N-600K ใบสมัครการยืน
่ ขอสัญชาติและการออกใบรับรองภายใต้มาตรา 322
หมายเหตุ: บิดามารดาของคุณเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั หรือไม่? ถ้าคาตอบของคุณคือ “ใช่” ให้กรอก Part 6.
ข้อมูลเกีย่ วกับบิดามารดาของคุณทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของใบสมัครนี้ ถ้าคาตอบของคุณคือ “ไม่ใช่” ให้ขา้ ม Part 6. แล้วไปที่ Part 7.
ข้อมูลชีวประวัติ

Part 1. ข้อมูลเกีย่ วกับคุณสมบัตข
ิ องคุณ (เลือกแค่ช่องเดียวเท่านัน
้
มิเช่นนัน
้ แบบฟอร์ม N-400 ของคุณอาจมีความล่าช้า )

ใส่หมายเลข A 9 หลักของคุณ:
A-

1. คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และ:
A.
B.

C.

เป็ นผูอ
้ ยู่ถาวร (ผูถ
้ ือใบเขียว) อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 5 ปี
เป็ นผูอ
้ ยู่ถาวร (ผูถ
้ ือใบเขียว) อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 3 ปี นอกเหนื อจากนัน
้ คุณได้
แต่งงานและอาศัยอยู่กบั คูส
่ มรสคนเดิมทีเ่ ป็ นพลเมืองอเมริกน
ั ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ
่ า่ นมา และคู่
สมรสของคุณเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ในขณะทีค
่ ุณส่งแบบฟอร์ม N-400
เป็ นผูอ
้ ยู่ถาวร (ผูถ
้ ือใบเขียว) อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา และคุณเป็ นคูส
่ มรสของผูท
้ เี่ ป็ นพลเมือง
อเมริกน
ั และคูส
่ มรสทีเ่ ป็ นพลเมืองอเมริกน
ั นั้นได้มีสว่ นร่วมเกีย่ วกับการว่าจ้างต่างประเทศทีม
่ ี
การระบุไว้ (ให้ดู Immigration and Nationality Act (INA) มาตรา 319 (b).) ถ้าทีอ
่ ยู่อาศัยของคุณอยู่นอก
สหรัฐอเมริกาและคุณยืน
่ เรือ
่ งภายใต้มาตรา 319 (b) ให้เลือกสานักงานของ USCIS จากรายการด้านล่างทีค
่ ุณ
ต้องการให้มีการสัมภาษณ์

D.

กาลังสมัครโดยใช้พื้นฐานของการรับราชการทหารทีม
่ ีคุณสมบัตเิ หมาะสม

E.

อืน
่ ๆ (อธิบาย)

อ

Part 2. ข้อมูลเกีย่ วกับคุณ (บุคคลทีก
่ าลังสมัครขอเปลีย่ นสัญชาติ)
1. ชื่อของคุณตามกฎหมาย ณ ปัจจุบน
ั (อย่าให้ชื่อเล่น)
นามสกุล
ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

2. ชื่อของคุณทีต
่ รงกับชื่อทีอ
่ ยู่บนใบเขียวของคุณ (ถ้ามี)
นามสกุล
ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)
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Part 2. ข้อมูลเกีย่ วกับคุณ (บุคคลทีก
่ าลังสมัครขอเปลีย่ นสัญชาติ) (ต่อ)
3. ชื่ออืน
่ ทีค
่ ุณเคยใช้ตง้ ั แต่เกิด (รวมถึงชื่อเล่น นามแฝง และนามสกุลเดิม ถ้ามี)
นามสกุล

ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

4. เปลีย่ นชื่อ (สามารถเลือกได้)
อ่านข้อแนะนาในฟอร์ม N-400 ก่อนทีค
่ ุณจะตัดสินใจว่าคุณต้องการเปลีย่ นชื่อของคุณตามกฎหมายหรือไม่
คุณต้องการเปลีย่ นชื่อของคุณตามกฎหมายหรือไม่

ต้องการ

ไม่ตอ
้ งการ

ถ้าคุณตอบว่า “ต้องการ” ให้พม
ิ พ์หรือเขียนชื่อใหม่ทค
ี่ ุณต้องการใช้ในช่องว่างด้านล่าง
นามสกุล

ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

5. หมายเลขประกันสังคม (หมายเลขโซเชี่ยว) (ถ้ามี)

6. หมายเลยบัญชีออนไลน์ (ถ้ามี)

7. เพศ

9. วันทีค
่ ุณเป็ นผูถ
้ ือใบเขียว (เดือน/วัน/ปี )

8. วันเกิด (เดือน/วัน/ปี )
ชาย

หญิง

10. ประเทศเกิด

11. ประเทศทีเ่ ป็ นพลเมืองหรือมีสญ
ั ชาติ

12. คุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการพัฒนา หรือความผิดปกติทางจิตซึง่ จะทาให้คุณไม่สามารถแสดง
มี
ความรูแ
้ ละความเข้าใจในภาษาอังกฤษ และ/หรือข้อประวัตศ
ิ าสตร์สาหรับการเปลีย่ นสัญชาติหรือไม่
ถ้าคุณตอบว่า “มี” ให้ยื่นแบบฟอร์ม N-648 ทีก
่ รอกสมบูรณ์ ซงึ่ เป็ นการรับรองทางการแพทย์สาหรับคนพิการในตอนทีค
่ ุณยืน
่
แบบฟอร์ม N-400

ไม่มี

13. ข้อยกเว้นจากการสอบภาษาอังกฤษ
้ ไป และอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในฐานะผูถ
A. คุณมีอายุ 50 ปี ขึน
้ ือใบเขียวมาเป็ นเวลาอย่างน้อย 20 ปี
ในตอนทีค
่ ุณยื่นแบบฟอร์ม N-400 ของคุณหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

้ ไป และอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในฐานะผูถ
B. คุณมีอายุ 55 ปี ขึน
้ ือใบเขียวมาเป็ นเวลาอย่างน้อย 15 ปี
ในตอนทีค
่ ุณยื่นแบบฟอร์ม N-400 ของคุณหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

้ ไป และอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในฐานะผูถ
C. คุณมีอายุ 65 ปี ขึน
้ ือใบเขียวมาเป็ นเวลาอย่างน้อย 20 ปี
ในตอนทีค
่ ุณยื่นแบบฟอร์ม N-400 ของคุณหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

Part 3. การอานวยความสะดวกสาหรับคนทีม
่ ค
ี วามพิการ และ/หรือความบกพร่อง
บันทึก: อ่านข้อมูลการแนะนาในแบบฟอร์ม N-400 ก่อนกรอกส่วนนี้
1. คุณกาลังขอการอานวยความสะดวกเพราะความพิการ และ/หรือความบกพร่องของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
ถ้าคุณตอบว่า “ใช่” ให้เลือกข้อทีเ่ หมาะสม
A.
ข้าพเจ้าหูหนวกหรือยากทีจ่ ะได้ยน
ิ และขอการอานวยความสะดวกดังต่อไปนี้ (ถ้าคุณขอล่ามภาษามือให้บอกภาษา ตัวอย่างเช่น
ภาษามืออเมริกน
ั )

B.

ข้าพเจ้าตาบอดหรือมีวสิ ยั ทัศน์ ต่า และขอการอานวยความสะดวกดังต่อไปนี้
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Part 3. การอานวยความสะดวกสาหรับคนทีม
่ ค
ี วามพิการ และ/หรือความบกพร่อง (ต่อ)
C.

A-

ข้าพเจ้ามีความพิการ และ/หรือความบกพร่องแบบอืน
่ ตัวอย่างเช่น (การใช้รถเข็น) (อธิบายลักษณะของความพิการ และ/หรือความ
บกพร่องและการอานวยความสะดวกทีค
่ ุณขอ)

Part 4. ข้อมูลการติดต่อของคุณ
1. เบอร์โทรศัพท์ตอนกลางวัน

2. เบอร์โทรศัพท์ทท
ี่ างาน (ถ้ามี)

3. เบอร์โทรศัพท์ตอนเย็น

4. เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)

5. อีเมล (ถ้ามี)

Part 5. ข้อมูลเกีย่ วกับทีอ
่ ยูข
่ องคุณ
1. คุณอาศัยอยู่ทไี่ หนภายใน 5 ปี ทีผ
่ า่ นมา ให้ขอ
้ มูลทีอ
่ ยู่ลา่ สุดของคุณและลงทีอ
่ ยู่ทุกๆทีค
่ ุณเคยอาศัยเมือ
่ 5 ปี ทีผ
่ า่ นมา ถ้าคุณต้องการทีเ่ พิม
่
ให้ใช้แผ่นกระดาษเพิม
่ เติม
A. ทีอ
่ ยู่ปจั จุบน
ั
หมายเลขและชื่อถนน

อพาร์ทเม้นท์ ห้อง

ชัน
้

หมายเลข

เมือง หรือ ตัวเมือง

เขต (เค้าท์ตี้)

รัฐ

จังหวัด หรือภูมภ
ิ าค
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

รหัสไปรษณี ย์
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

ประเทศ
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

วันทีอ
่ าศัย

จาก (เดือน/วัน/ปี )

รหัสไปรษณี ย์ +4

ถึง (เดือน/วัน/ปี )

B. ทีอ
่ ยู่ไปรษณี ย์ปจั จุบน
ั (ในกรณี ทแ
ี่ ตกต่างจากทีอ
่ ยู่ดา้ นบน)
อยู่ในความดูแลของ (ถ้ามี)
หมายเลขและชื่อถนน

อพาร์ทเม้นท์ ห้อง

ชัน
้

หมายเลข

เมือง หรือ ตัวเมือง

เขต (เค้าท์ตี้)

รัฐ

จังหวัด หรือ ภูมภ
ิ าค
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

รหัสไปรษณี ย์
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

ประเทศ
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)
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Part 5. ข้อมูลเกีย่ วกับทีอ
่ ยูข
่ องคุณ (ต่อ)
C. ทีอ
่ ยู่ 2
หมายเลขและชื่อถนน

อพาร์ทเม้นท์ ห้อง

ชัน
้

หมายเลข

เมือง หรือ ตัวเมือง

เขต (เค้าตี้)

รัฐ

จังหวัด หรือ ภูมภ
ิ าค
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

รหัสไปรษณี ย์
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

ประเทศ
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

วันทีอ
่ าศัย

จาก (เดือน/วัน/ปี )

รหัสไปรษณี ย์ +4

ถึง (เดือน/วัน/ปี )

D. ทีอ
่ ยู่ 3
หมายเลขและชื่อถนน

อพาร์ทเม้นท์

ห้อง

ชัน
้

หมายเลข

เมือง หรือ ตัวเมือง

เขต (เค้าตี้)

รัฐ

จังหวัด หรือ ภูมภ
ิ าค
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

รหัสไปรษณี ย์
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

ประเทศ
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

วันทีอ
่ าศัย

จาก (เดือน/วัน/ปี )

รหัสไปรษณี ย์ +4

ถึง (เดือน/วัน/ปี )

E. ทีอ
่ ยู่ 4
หมายเลขและชื่อถนน

อพาร์ทเม้นท์ ห้อง

ชัน
้

หมายเลข

เมือง หรือ ตัวเมือง

เขต (เค้าตี้)

รัฐ

จังหวัด หรือ ภูมภ
ิ าค
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

รหัสไปรษณี ย์
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

ประเทศ
(สาหรับทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

วันทีอ
่ าศัย

จาก (เดือน/วัน/ปี )

รหัสไปรษณี ย์ +4

ถึง (เดือน/วัน/ปี )

Part 6. ข้อมูลเกีย่ วกับบิดามารดาของคุณ
ถ้าบิดามารดาของคุณไม่ใช่พลเมืองอเมริกน
ั ให้ขา้ มส่วนนี้ และไปที่ Part 7.
1. บิดามารดาของคุณแต่งงานกันก่อนวันเกิดอายุ 18 ปี ของคุณหรือไม่

แต่ง

ไม่แต่ง

ใช่

ไม่ใช่

ข้อมูลเกีย่ วกับมารดาของคุณ
2. มารดาของคุณเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั หรือไม่
ถ้าคุณตอบว่า “ใช่” กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ถ้าคุณตอบว่า “ไม่ใช่” ให้ไปทีข
่ อ
้ 3.
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Part 6. ข้อมูลเกีย่ วกับบิดามารดาของคุณ (ต่อ)
A. ชื่อตามกฎหมายปัจจุบน
ั ของมารดาทีเ่ ป็ นพลเมืองอเมริกน
ั
นามสกุล

ชื่อจริง

B. ประเทศเกิดของมารดา

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

C. วันเกิดของมารดา (เดือน/วัน/ปี )

D. วันทีม
่ ารดาเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั
(ถ้าทราบ) (เดือน/วัน/ปี )

E. หมายเลข A ของมารดา
(ถ้ามี)

ข้อมูลเกีย่ วกับบิดาของคุณ
3. บิดาของคุณเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ถ้าคุณตอบว่า “ใช่” กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ถ้าคุณตอบว่า “ไม่ใช่” ให้ไปทีข
่ อ
้ 7.
A. ชื่อตามกฎหมายปัจจุบน
ั ของบิดาทีเ่ ป็ นพลเมืองอเมริกน
ั
นามสกุล

ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

B. ประเทศเกิดของบิดา

C. วันเกิดของบิดา (เดือน/วัน/ปี )

D. วันทีบ
่ ด
ิ าเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั
(ถ้าทราบ) (เดือน/วัน/ปี )

E. หมายเลข A ของบิดา
(ถ้ามี)

Part 7. ข้อมูลชีวประวัตข
ิ องคุณ
หมายเหตุ: USCIS ต้องการให้คณ
ุ กรอกหมวดหมูด
่ า้ นล่างเพื่อทาการตรวจสอบประวัติ
สาหรับข้อมูลเพิม
่ เติม)

(ให้ดูขอ
้ แนะนาในการกรอกแบบฟอร์ม

N-400

1. เชื้อชาติ (เลือกแค่หนึ่งข้อ)
เสปนหรือลาติน

ไม่ใช่เสปนหรือลาติน

2. ชนชาติ (เลือกทุกข้อทีเ่ หมาะสม)
คนขาว

คนเอเชีย

3. ความสูง ฟุต

คนดาหรือ
คนแอฟริกน
ั อเมริกน
ั

นิ้ว

4. น้าหนัก

ชาวอเมริกน
ั อินเดียนหรือ
คนพื้นเมืองอลาสก้า

ชาวพื้นเมืองฮาวายหรือ
ชาวเกาะแปซิฟิก

ปอนด์

5. สีตา (เลือกแค่หนึ่งข้อ)
ดา

น้าเงิน

น้าตาล

เทา

เขียว

เขียวผสมน้าตาล

น้าตาลแดง

แดง

ขาว

ชมพู

ไม่ทราบ/สีอน
ื่

6. สีผม (เลือกแค่หนึ่งข้อ)
หัวโล้น (ไม่มีผม)

ดา
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ทอง

น้าตาล

เทา

ทราย

ไม่ทราบ/สีอน
ื่
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Part 8. ข้อมูลเกีย่ วกับการทางานและโรงเรียนทีค
่ ณ
ุ เข้าร่วม

A-

ให้เขียนทีท
่ ค
ี่ ุณทางานหรือไปโรงเรียนไม่วา่ จะเป็ นแบบประจาหรือชั่วคราวในห้าปี ทีผ
่ า่ นมา
นั่นรวมไปถึงการทางานด้านทหาร

ตารวจ

การเรียนหรือการว่างงานล่าสุดหรือปัจจุบน
ั ของคุณ
หรือทีท
่ ค
ี่ ุณไปโรงเรียนในห้าปี ทีผ
่ า่ นมา

ให้ขอ
้ มูลสาหรับช่วงเวลานัน
้

และ/หรือหน่ วยข่าวกรอง
(ถ้ามี)

ถ้าคุณทางานให้ตวั เอง

เริม
่ จากให้ขอ
้ มูลเกีย่ วกับการทางาน

ให้สถานทีแ
่ ละวันทีท
่ ค
ี่ ุณทางาน
ให้พม
ิ พ์หรือเขียน

ทางานด้วยตัวเอง

“self-employed”

ว่างงาน

ถ้าคุณว่างงานให้พม
ิ พ์หรือเขียน

“unemployed” ถ้าคุณต้องการทีเ่ พิม
่ ให้ใช้กระดาษเพิม
่ เติม
1. นายจ้างหรือชื่อโรงเรียน
หมายเลขถนนและชื่อ

อพาร์ทเม้นท์ ห้อง

เมืองหรือตัวเมือง

รัฐ
รหัสไปรษณี ย์

ประเทศ

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านัน
้ )

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

ถึงวันที่ (เดือน/วัน/ปี )

หมายเลข

รหัสไปรษณี ย์ +4

จังหวัดหรือภูมภ
ิ าค

จากวันที่ (เดือน/วัน/ปี )

ชัน
้

อาชีพของคุณ

2. นายจ้างหรือชื่อโรงเรียน
หมายเลขถนนและชื่อ

อพาร์ทเม้นท์ ห้อง

เมืองหรือตัวเมือง

รัฐ
รหัสไปรษณี ย์

ประเทศ

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านัน
้ )

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

ถึงวันที่ (เดือน/วัน/ปี )

หมายเลข

รหัสไปรษณี ย์ +4

จังหวัดหรือภูมภ
ิ าค

จากวันที่ (เดือน/วัน/ปี )

ชัน
้

อาชีพของคุณ

3. นายจ้างหรือชื่อโรงเรียน
หมายเลขถนนและชื่อ

อพาร์ทเม้นท์ ห้อง

เมืองหรือตัวเมือง

รัฐ

จังหวัดหรือภูมภ
ิ าค

รหัสไปรษณี ย์

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านัน
้ )

จากวันที่ (เดือน/วัน/ปี )

ถึงวันที่ (เดือน/วัน/ปี )
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ชัน
้

หมายเลข

รหัสไปรษณี ย์ +4

ประเทศ
(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

อาชีพของคุณ
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Part 9. ระยะเวลาทีอ
่ ยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

A-

1. ภายใน 5 ปี ทีผ
่ า่ นมา คุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกาทัง้ หมดกีว่ น
ั (ทริปทีม
่ ีการเดินทางอย่างน้อย 24ชั่วโมงหรือมากกว่า)

วัน

2. ภายใน 5 ปี ทีผ
่ า่ นมา คุณเดินทางนอกสหรัฐอเมริกาทัง้ หมดกีท
่ ริป นับทริปทีม
่ ีการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหรือกมากกว่านั้น

ทริป

3.ให้บอกการเดินทางทัง้ หมดทีม
่ ีระยะเวลา 24ชั่วโมงหรือมากกว่าทีค
่ ุณเดินทางนอกสหรัฐอเมริกาภายใน 5 ปี ทีผ
่ า่ นมา เริม
่ จากการเดินทาง
ล่าสุดและถอยหลังกลับไป ถ้าคุณต้องการทีเ่ พอิม
่ มห้ใช้แผ่นกระดาษเพิม
่ เติม
่ ณออกจากสหร ัฐอเมริกา
วันทีคุ

วันทีค
่ ุณกลับเข้ามาทีส
่ หร ัฐอเมริกา

(เดือน/วัน/ปี )

(เดือน/วัน/ปี )

การเดินทางมีระยะเวลา 6
เดือนหรือมากกว่าหรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ประเทศทีค
่ ุณเดินทางไป

่ ณ
จานวนวันทงหมดที
ั้
คุ

Part 10. ข้อมูลเกีย่ วกับประวัตก
ิ ารสมรสของคุณ
1. สถานภาพการสมรสของคุณคือ
โสด ไม่เคยแต่งงาน

แต่งงาน

หย่า

หม้าย

แยกกัน

การสมรสเป็ นโมฆะ

ถ้าคุณโสดและไม่เคยแต่งงาน ให้ไปที่ Part 11.
2. ถ้าคุณแต่งงาน คูส
่ มรสของคุณเป็ นสมาชิกของกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือไม่

เป็ น

ไม่เป็ น

3. คุณแต่งงานมาทัง้ หมดกีค
่ รัง้ (รวมถึงการสมรสทีเ่ ป็ นโมฆะ การสมรสกับคนอืน
่ และการสมรสกับคนเดิม)
4. ถ้าตอนนี้ คุณแต่งงาน ให้ขอ
้ มูลเกีย่ วกับคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของคุณดังต่อไปนี้
A. ชื่อตามกฎหมายของคูส
่ มรสปัจจุบน
ั
นามสกุล

ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

B. ชื่อตามกฎหมายก่อนหน้านี้ ของคูส
่ มรสปัจจุบน
ั
นามสกุล
ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

C. ชื่ออืน
่ ทีใ่ ช้โดยคูส
่ มรสปัจจุบน
ั (รวมถึงชื่อเล่น นามแฝง และนามสกุลเดิม ถ้ามี)
นามสกุล
ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

D. วันเกิดคูส
่ มรสปัจจุบน
ั
(เดือน/วัน/ปี )

แบบฟอร์ม N-400 12/23/16 N

E. วันแต่งงานกับคูส
่ มรสปัจจุบน
ั
(เดือน/วัน/ปี )
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Part 10. ข้อมูลเกีย่ วกับการสมรสของคุณ (ต่อ)
F. ทีอ
่ ยู่ปจั จุบน
ั ของคูส
่ มรสคนปัจจุบน
ั ของคุณ
หมายเลขถนนและชื่อ

อพาร์ทเม้นท์

เมืองหรือตัวเมือง

รัฐ

จังหวัดหรือภูมภ
ิ าค

รหัสไปรษณี ย์

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านัน
้ )

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

ห้อง

ชัน
้

เบอร์

รหัสไปรษณี ย์ +4

ประเทศ
(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

G. นายจ้างหรือบริษท
ั ของคูส
่ มรสปัจจุบน
ั

5. คูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของคุณเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั หรือไม่

เป็ น

ไม่เป็ น

ถ้าคุณตอบว่า “เป็ น” ให้ตอบคาถามข้อที่ 6. ถ้าคุณตอบว่า “ไม่เป็ น” ให้ไปทีข
่ ้อ 7.
6. ถ้าคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของคุณเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้
A. คูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของคุณเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั เมือ
่ ไหร่
ตัง้ แต่เกิด – ไปทีข
่ อ
้ 8.

อืน
่ ๆ – ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

B. วันทีค
่ ส
ู่ มรสของคุณเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั (เดือน/วัน/ปี )

7. ถ้าคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของคุณไม่ใช่ พลเมืองอเมริกน
ั ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

A. ประเทศทีค่ สู่ มรสปัจจุบนั ของคุณเป็ นพลเมืองหรือมีสญ
ั ชาติ

B. หมายเลข A (หมายเลขคนต่างด้าว) ของคูส
่ มรสปัจจุบน
ั (ถ้ามี)

C. สถานะทางอิมมิเกรชั่นของคูส่ มรสปัจจุบนั
ผูถ
้ ือใบเขียว

อืน
่ ๆ (อธิบาย)

8. คูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของคุณเคยแต่งงานทัง้ หมดกีค
่ รัง้ (รวมถึงการแต่งงานทีเ่ ป็ นโมฆะ การแต่งงานกับบุคคลอืน
่ การแต่งงานกับบุคคลเดิม)
ถ้าคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของคุณเคยแต่งงานมาก่อน ให้ขอ
้ มูลดังต่อไปนี้ เกีย่ วกับการแต่งงานในอดีตของคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของคุณ
ถ้าคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของคุณเคยแต่งงานมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้ขอ
้ มูลในแผ่นกระดาษเพิม
่ เติม
A. ชื่อตามกฎหมายของคูส
่ มรสในอดีตของคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของข้าพเจ้า
นามสกุล
ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

B. สถานะทางอิมมิเกรชั่นของคูส
่ มรสในอดีตของคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของข้าพเจ้า (ถ้าทราบ)
พลเมืองอเมริกน
ั

ผูถ
้ ือใบเขียว

อืน
่ ๆ (อธิบาย)

C. วันเกิดของคูส
่ มรสในอดีตของคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของข้าพเจ้า (เดือน/วัน/ปี )

D. ประเทศเกิดของคู่สมรสในอดีตของคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของข้าพเจ้า

E. ประเทศทีค
่ ส
ู่ มรสในอดีตของคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของข้าพเจ้าเป็ นพลเมืองหรือมีสญ
ั ชาติ
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A-

Part 10. ข้อมูลเกีย่ วกับการสมรสของคุณ (ต่อ)
F. วันแต่งงานของคูส
่ มรสในอดีตของคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของข้าพเจ้า
(เดือน/วัน/ปี )

G. วันทีก
่ ารสมรสของคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของข้าพเจ้ากับคูส
่ มรสในอีดตสิน
้ สุดลง
(เดือน/วัน/ปี )

H. การสมรสของคูส
่ มรสปัจจุบน
ั ของข้าพเจ้ากับคูส
่ มรสในอดีตจบลงอย่างไร
เป็ นโมฆะ
หย่า
คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ

อืน
่ ๆ อธิบาย

9. ถ้าคุณเคยแต่งงานมาก่อน ให้ขอ
้ มูลดังต่อไปนี้ เกีย่ วกับคูส
่ มรสในอดีตของคุณ ถ้าคุณเคยแต่งงานมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้ขอ
้ มูลในแผ่นกระดาษ
เพิม
่ เติม
A. ชื่อตามกฎหมายของคูส
่ มรสเในอดีตของข้าพเจ้า
นามสกุล
ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

B. สถานะทางอิมมิเกรชั่นของคูส
่ มรสในอดีตของข้าพเจ้า (ถ้าทราบ)
พลเมืองอเมริกน
ั

ผูถ
้ ือใบเขียว

อื่นๆ (อธิบาย)

C. วันเกิดของคูส
่ มรสในอดีตของของข้าพเจ้า (เดือน/วัน/ปี )

D. ประเทศเกิดของคูส
่ มรสในอดีตของข้าพเจ้า

E. ประเทศทีค
่ ส
ู่ มรสในอดีตของข้าพเจ้าเป็ นพลเมืองหรือมีสญ
ั ชาติ

F. วันแต่งงานของคูส
่ มรสในอดีตของข้าพเจ้ากับข้าพเจ้า
(เดือน/วัน/ปี )

G. วันทีก
่ ารแต่งงานของคูส
่ มรสในอดีตของข้าพเจ้ากับข้าพเจ้าสิน
้ สุดลง
(เดือน/วัน/ปี )
H. การสมรสของข้าพเจ้ากับคูส
่ มรสเก่าจบลงอย่างไร
เป็ นโมฆะ

หย่า

คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ

อืน
่ ๆ อธิบาย

Part 11. ข้อมูลเกีย่ วกับบุตรของคุณ
1. ให้บอกจานวนบุตรทัง้ หมดของคุณ (คุณต้องให้ขอ้ มูลบุตรทัง้ หมด รวมไปถึง บุตรทีย่ งั มีชีวติ อยู่ สูญหาย เสียชีวติ
บุตรทีเ่ กิดในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอืน
่ บุตรทีอ
่ ายุมีอายุต่ากว่า 18 ปี หรือมากกว่านัน
้ บุตรทีแ
่ ต่งงานหรือยัง
ไม่ได้แต่งงาน บุตรทีอ
่ าศัยอยู่กบั คุณหรือทีอ
่ น
ื่ บุตรเลี้ยงปัจจุบน
ั บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย และบุตรทีเ่ กิดตอนทีค
่ ุณไม่ได้แต่งงาน)
2. ให้ขอ
้ มูลดังต่อไปนี้ เกีย่ วกับบุตรทัง้ หมดของคุณ (บุตรชายและบุตรสาว) ทีเ่ ขียนในข้อที่ 1. โดยไม่คานึงถึงอายุ สาหรับข้อมูล
เพิม
่ เติมของบุตร ให้ใช้กระดาษเพิม
่
A. บุตรคนที่ 1
ชื่อตามกฎหมายปัจจุบน
ั
นามสกุล

ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

หมายเลข A (ถ้ามี)

วันเกิด (เดือน/วัน/ปี )

ประเทศเกิด

แบบฟอร์ม N-400 12/23/16 N
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A

Part 11. ข้อมูลเกีย่ วกับบุตรของคุณ (ต่อ)
ทีอ
่ ยู่ปจั จุบน
ั
หมายเลขถนนและชื่อ

อพาร์ทเม้นท์ ห้อง

เมืองหรือตัวเมือง

รัฐ

ชัน
้

หมายเลข

รหัสไปรษณี ย์ +4

จังหวัดหรือภูมภ
ิ าค

รหัสไปรษณี ย์

ประเทศ

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านัน
้ )

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

ความสัมพันธ์ของคุณกับบุตรคืออะไร (ตัวอย่างเช่น บุตรทางสายเลือด บุตรเลี้ยง บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)
B. บุตรคนที่ 2
ชื่อตามกฎหมายปัจจุบน
ั
นามสกุล

ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

หมายเลข A (ถ้ามี)

วันเกิด (เดือน/วัน/ปี )

ประเทศเกิด

ทีอ
่ ยู่ปจั จุบน
ั
หมายเลขถนนและชื่อ

อพาร์ทเม้นท์ ห้อง

เมืองหรือตัวเมือง

รัฐ

จังหวัดหรือภูมภ
ิ าค

รหัสไปรษณี ย์

ประเทศ

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านัน
้ )

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

ชัน
้

หมายเลข

รหัสไปรษณี ย์ +4

ความสัมพันธ์ของคุณกับบุตรคืออะไร (ตัวอย่างเช่น บุตรทางสายเลือด บุตรเลี้ยง บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)
C. บุตรคนที่ 3
ชื่อตามกฎหมายปัจจุบน
ั
นามสกุล

ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

หมายเลข A (ถ้ามี)

วันเกิด (เดือน/วัน/ปี )

ประเทศเกิด

แบบฟอร์ม N-400 12/23/16 N
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A

Part 11. ข้อมูลเกีย่ วกับบุตรของคุณ (ต่อ)
ทีอ
่ ยู่ปจั จุบน
ั
หมายเลขถนนและชื่อ

อพาร์ทเม้นท์

เมืองหรือตัวเมือง

รัฐ

ห้อง

ชัน
้

หมายเลข

รหัสไปรษณี ย์ +4

จังหวัดหรือภูมภ
ิ าค

รหัสไปรษณี ย์

ประเทศ

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านัน
้ )

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

ความสัมพันธ์ของคุณกับบุตรคืออะไร (ตัวอย่างเช่น บุตรทางสายเลือด บุตรเลี้ยง บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)
D. บุตรคนที่ 4
ชื่อตามกฎหมายปัจจุบน
ั
นามสกุล

ชื่อจริง

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

หมายเลข A (ถ้ามี)

วันเกิด (เดือน/วัน/ปี )

ประเทศเกิด

ทีอ
่ ยู่ปจั จุบน
ั
หมายเลขถนนและชื่อ

อพาร์ทเม้นท์

เมืองหรือตัวเมือง

รัฐ

จังหวัดหรือภูมภ
ิ าค

รหัสไปรษณี ย์

ประเทศ

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านัน
้ )

(ทีอ
่ ยู่ตา่ งประเทศเท่านั้น)

ห้อง

ชัน
้

หมายเลข

รหัสไปรษณี ย์ +4

ความสัมพันธ์ของคุณกับบุตรคืออะไร (ตัวอย่างเช่น บุตรทางสายเลือด บุตรเลี้ยง บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)

Part 12. ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับคุณ (บุคคลทีท
่ าการสมัครการเปลีย่ นสัญชาติ)
ตอบคาถามข้อที่ 1-21 ถ้าคุณตอบว่า “เคย” ในคาถามต่อไปนี้ กรุณาให้คาอธิบายในแผ่นกระดาษเพิม
่ เติมด้วยการพิมพ์หรือเขียน
1. คุณเคยอ้างว่าเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั หรือไม่ (เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรือทางด้านอืน
่ )

เคย

ไม่เคย

2. คุณเคยลงทะเบียนเลือกตัง้ ในภาครัฐบาลกลาง ภาครัฐ หรือภาคท้องถิน
่ ในอเมริกาหรือไม่

เคย

ไม่เคย

3. คุณเคยเลือกตัง้ ในภาครัฐบาลกลาง ภาครัฐ หรือภาคท้องถิน
่ ในอเมริกาหรือไม่

เคย

ไม่เคย

4. A. ตอนนี้ คุณมีหรือเคยมียศตาแหน่ งสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษหรือตาแหน่ งขุนนาง

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

ในประเทศอืน
่ หรือไม่
B. ถ้าคุณตอบว่า “มี” คุณพร้อมทีจ่ ะสละยศตาแหน่ งสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษหรือตาแหน่ ง
ขุนนางทีค
่ ุณมีในประเทศอืน
่ ในตอนทีค
่ ุณสาบานตนเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั หรือไม่
แบบฟอร์ม N-400 12/23/16 N
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5. คุณเคยถูกกล่าวว่าเป็ นบุคคลไร้ความสามารถทางกฎหมายหรือโดนกักตัวทีส
่ ถาบันจิตเวชหรือไม่

Part 12. ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับคุณ (บุคคลทีท
่ าการสมัครการเปลีย่ นสัญชาติ) (ต่อ)

เคย

ไม่เคย

A-

6. คุณเป็ นหนี้ ภาษี รฐั บาลกลาง ภาษี รฐั หรือภาษี ทอ
้ งถิน
่ หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

7. A. คุณเคยไม่ยื่นภาษี ย้อนหลังของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หรือของท้องถิน
่ ตัง้ แต่ทค
ี่ ุณ

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

เป็ นผูอ
้ ยู่อาศัยถาวรทีถ
่ ูกต้องตามกฎหมาย (ผูถ
้ ือใบเขียว) หรือไม่
B. ถ้าคุณตอบว่า “เคย” คุณคิดว่าคุณไม่ใช่ผอ
ู้ ยู่อาศัยในอเมริกาหรือไม่
8. คุณเคยเรียกว่าตัวเองว่า “ไม่ใช่ผอ
ู้ ยู่อาศัยในอเมริกา” (non-US resident) ในภาษี ย้อนหลังของรัฐบาลกลาง
ของรัฐ หรือของท้องถิน
่ ตัง้ แต่ทค
ี่ ุณเป็ นผูอ
้ ยู่อาศัยถาวรทีถ
่ ูกต้องตามกฎหมาย (ผูถ
้ ือใบเขียว) หรือไม่
9. A. คุณเคยเป็ นสมาชิก มีสว่ นร่วม หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องไม่วา่ ทางใดกับองค์กร สมาคม
กองทุน มูลนิธิ พรรค สโมสร ชมรมหรือกลุม
่ ทีค
่ ล้ายคลึงกันในอเมริกาหรือทีต
่ า่ งๆในโลกนี้ หรือไม่
B. ถ้าคุณตอบว่า “เคย” กรุณาให้ขอ
้ มูลด้านล่าง ถ้าคุณต้องการทีเ่ พิม
่ ให้แนบชื่อของกลุม
่ ต่างๆ ในแผ่นกระดาษและ
แสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุ นคาตอบของคุณ

ชื่อกลุ่มองค์กร

จุดประสงค์ของกลุม
่

วันทีเ่ ป็ นสมาชิก
จาก
(เดือน/วัน/ปี )

ถึง
(เดือน/วัน/ปี )

10. คุณเคยเป็ นสมาชิกของ หรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง (ไม่วา่ จะทางตรงหรือทางอ้อม) กับ
A. พรรคคอมมิวนิสต์

เคย

ไม่เคย

B. กลุม
่ เผด็จการอืน
่ ๆ

เคย

ไม่เคย

C. องค์กรก่อการร้าย

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

A. รัฐบาลนาซีของประเทศเยอรมัน

เคย

ไม่เคย

B. รัฐบาลใดๆ ก็ตามทีถ
่ ูกยึดครองโดย เป็ นพันธมิตรกับ หรือถูกสร้างโดยความช่วยเหลือจาก

เคย

ไม่เคย

11. คุณเคยสนับสนุ น (ไม่วา่ จะทางตรงหรือทางอ้อม) การล้มล้างรัฐบาล
โดยใช้กาลังหรือความรุนแรงหรือไม่
12. คุณเคยกลัน
่ แกล้ง (ไม่วา่ จะทางตรงหรือทางอ้อม) ต่อบุคคลอืน
่ เพราะเชื้อชาติ ศาสนา ชาติกาเนิด
การเป็ นสมาชิกของกลุม
่ สังคมใดสังคมหนึ่ง หรือเพราะความเห็นทางการเมืองหรือไม่
13. ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ปี 1933 และ 8 พฤษภาคม ปี 1945 คุณได้ทางานให้กบั หรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง
ไม่วา่ จะทางใด (ไม่วา่ จะทางตรงหรือทางอ้อม) กับ:

รัฐบาลนาซีของประเทศเยอรมัน
C. ชาวเยอรมัน นาซี หน่ วยทหาร SS กองกาลังกึง่ ทหาร หน่ วยการป้ องกันตัว

เคย

ไม่เคย

กลุม
่ พลเรือนทีใ่ ช้ศาลเตี้ย กลุม
่ พลเรือน กองกาลังตารวจ หน่ วยงานรัฐบาล ค่ายการทาลายล้าง
ค่ายกักกัน ค่ายนักโทษสงคราม หรือค่ายการส่งตัว
แบบฟอร์ม N-400 12/23/16 N
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Part 12. ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับคุณ (บุคคลทีท
่ าการสมัครการเปลีย่ นสัญชาติ) (ต่อ)

A-

14. คุณเคยมีสว่ นร่วมไม่วา่ ทางใดกับข้อต่อไปนี้ หรือไม่:
A. การฆ่าล้างเผ่าพันธ์

เคย

ไม่เคย

B. การทารุณกรรม

เคย

ไม่เคย

C. การฆ่า หรือพยายามฆ่าคน

เคย

ไม่เคย

D. การทาร้ายอย่างรุนแรง หรือพยายามทาร้ายคนโดยเจตนา

เคย

ไม่เคย

E. การบังคับ หรือพยายามบังคับให้บุคคลมีความสัมพันธ์ทางเพศ

เคย

ไม่เคย

F. ไม่ยน
ิ ยอมให้บุคคลประกอบพิธีทางศาสนาของเขา

เคย

ไม่เคย

A. กองกาลังทหาร

เคย

ไม่เคย

B. กองกาลังกึง่ ทหาร (กลุม
่ คนทีป
่ ฎิบตั ต
ิ วั เหมือนกองกาลังทหารแต่ไม่ใช่สว่ นหนึ่ง

เคย

ไม่เคย

C. กองกาลังตารวจ

เคย

ไม่เคย

D. หน่ วยการป้ องกันตัว

เคย

ไม่เคย

E. กลุม
่ พลเรือนทีใ่ ช้ศาลเตี้ย (กลุม
่ คนทีป
่ ฎิบตั ต
ิ วั เหมือนกองกาลังตารวจแต่ไม่ใช่สว่ นหนึ่ง

เคย

ไม่เคย

F. กลุม
่ กบฏ

เคย

ไม่เคย

G. กลุม
่ กองโจร (กลุม
่ คนทีใ่ ช้อาวุธต่อต้านหรือจูโ่ จมทหาร ตารวจ รัฐบาล หรือบุคคลอืน
่ )

เคย

ไม่เคย

H. กองทหารอาสาสมัคร (กองพลทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่งของกองทหารทางการ)

เคย

ไม่เคย

I. องค์กรก่อการร้าย (กลุม
่ ทีใ่ ช้อาวุธและต่อสูก
้ บั รัฐบาล)

เคย

ไม่เคย

A. เรือนจาหรือคุก

เคย

ไม่เคย

B. ค่ายกักกัน

เคย

ไม่เคย

C. สถานกักกัน (สถานทีท
่ บ
ี่ ุคคลถูกบังคับให้พกั อยู่)

เคย

ไม่เคย

D. ค่ายแรงงาน (สถานทีท
่ บ
ี่ ุคคลถูกบังคับให้ทางาน)

เคย

ไม่เคย

E. สถานทีอ
่ น
ื่ ทีบ
่ ุคคลถูกบังคับให้พกั อยู่

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

15. คุณเคยเป็ นสมาชิก หรือเคยประจาการ ช่วยเหลือ หรือมีสว่ นร่วมในกลุม
่ ดังต่อไปนี้ หรือไม่:

ของกองกาลังทหารทางการ)

ของกองกาลังตารวจทางการ)

16. คุณเคยเป็ นลูกจ้าง อาสาสมัคร หรือทหาร หรือคุณเคยประจาการในทีต
่ อ
่ ไปนี้ หรือไม่:

17. คุณเคยเป็ นส่วนหนึ่งหรือเคยสนับสนุ นกลุม
่ หน่ วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทีใ่ ช้อาวุธเพื่อทาร้าย
หรือข่มขูผ
่ อ
ู้ น
ื่ หรือไม่
A. ถ้าคุณตอบว่า “เคย” เป็ นส่วนหนึ่งของกลุม
่ เหล่านี้ หรือเคยช่วยเหลือกลุม
่ เหล่านี้

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

คุณเคยใช้อาวุธทาร้ายผูอ
้ น
ื่ หรือไม่
B. ถ้าคุณตอบว่า “เคย” เป็ นส่วนหนึ่งของกลุม
่ เหล่านี้ หรือเคยช่วยเหลือกลุม
่ เหล่านี้
คุณเคยบอกผูอ
้ น
ื่ ว่าจะใช้อาวุธทาร้ายเขาหรือไม่
18. คุณเคยขาย ให้ หรือจัดหาอาวุธให้บุคคลใดๆ หรือช่วยผูอ
้ น
ื่ ในการขาย ให้
หรือจัดหาอาวุธหรือไม่
A. ถ้าคุณตอบว่า “เคย” คุณรูห
้ รือไม่วา่ บุคคลนั้นจะนาอาวุธไปใช้กบั คนอืน
่

เคย

ไม่เคย

B. ถ้าคุณตอบว่า “เคย” คุณรูห
้ รือไม่วา่ บุคคลนั้นจะขาย ให้ หรือจัดหาอาวุธให้บุคคลอืน
่
ทีจ่ ะนาอาวุธไปใช้กบั คนอืน
่ ๆอีกหรือไม่

เคย

ไม่เคย
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Part 12. ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับคุณ (บุคคลทีท
่ าการสมัครการเปลีย่ นสัญชาติ) (ต่อ)
19. คุณเคยได้รบั การฝึ กฝนใดๆ เกีย่ วกับทหาร กองกาลังกึง่ ทหาร (กลุม
่ คนทีป
่ ฎิบตั ต
ิ วั เหมือน
กองกาลังทหารแต่ไม่ใช่สว่ นหนึ่งของกองกาลังทหารทางการ) หรืออาวุธหรือไม่

เคย

ไม่เคย

20. คุณเคยจัดหา (ถาม) จัดเกณฑ์ (ลงชื่อ) รับเกณฑ์ (ต้องการ) หรือใช้บุคคลอายุต่ากว่า 15 ปี
เพื่อมาประจาการหรือช่วยหน่ วยรบหรือไม่

เคย

ไม่เคย

21. คุณเคยใช้บุคคลใดๆ ทีม
่ ีอายุต่ากว่า 15 ปี ให้กระทาสิง่ ใดทีเ่ ป็ นการช่วยหรือสนับสนุ นคน
ในสนามรบหรือไม่

เคย

ไม่เคย

ถ้าข้อใดในข้อ 22-28 ตรงกับคุณ คุณต้องตอบว่า “เคย” ถึงแม้ประวัตข
ิ องคุณจะโดนปิ ดผนึกไว้ ลบออก หรือว่าจบไปแล้ว
คุณต้องเปิ ดเผยข้อมูลนี้ ถงึ แม้วา่ บุคคลอืน
่
รวมไปถึงผูพ
้ พ
ิ ากษา เจ้าหน้าทีก
่ ฎหมาย หรือทนาย บอกคุณว่าข้อมูลนี้ ไม่ได้อยู่ในประวัตแ
ิ ล้ว
หรือบอกคุณว่าคุณไม่ตอ
้ งเปิ ดเผลข้อมูลนี้
22. คุณเคยกระทา ช่วยเหลือในการกระทา หรือพยายามกระทาอาชญากรรมหรือกระทาการละเมิดกฎหมาย
แล้วไม่โดนจับหรือไม่

เคย

ไม่เคย

23. คุณเคยโดนจับ โดยตั๋ว หรือโดนกักตัวโดยเจ้าหน้าทีก
่ ฎหมาย (รวมไปถึงเจ้าหน้าทีอ
่ ม
ิ มิเกรชั่น
หรือเจ้าหน้าทีข
่ องกองกาลังสหรัฐอเมริกา)ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดหรือไม่

เคย

ไม่เคย

24. คุณเคยโดนข้อกล่าวหาว่ากระทา พยายามกระทา หรือให้ความช่วยเหลือในการกระทาอาชญากรรม
หรือกระทาการละเมิดกฎหมายหรือไม่

เคย

ไม่เคย

25. คุณเคยถูกตัดสินลงโทษเกีย่ วกับอาชญากรรมหรือการละเมิดหรือไม่

เคย

ไม่เคย

26. คุณเคยโดนส่งเข้าการพิจารณาโทษแบบอืน
่ หรือโปรแกรมฟื้ นฟูหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น
โปรแกรมการเปลีย่ นความประพฤติหรือ diversion การชะลอการฟ้ องจากอัยการหรือ
deferred prosecution การระงับการตัดสินหรือ withheld adjudication การชะลอการตัดสินหรือ
deferred adjudication)

เคย

ไม่เคย

27. A. คุณเคยโดนระงับใบขับขี่ โดนควบคุมความประพฤติ หรือโดนทัณฑ์บนหรือไม่
B. ถ้าคุณตอบว่า “เคย” คุณจบการควบคุมความประพฤติ หรือทัณฑ์บนหรือยัง

เคย
เคย

ไม่เคย
ไม่เคย

เคย
วัน

ไม่เคย

28. A. คุณเคยโดนส่งตัวเข้าคุกหรือเรือนจาหรือไม่
B. ถ้าคุณตอบว่า “เคย” คุณอยู่ในคุกหรือเรือนจาเป็ นเวลาไหร่

ปี

เดือน

29. ถ้าคุณตอบว่า “ไม่เคย” ในทุกคาถามข้อ 23-28 ให้ขา้ มข้อนี้ และไปทีข
่ ้อ 30
ถ้าคุณตอบว่า “เคย” ในคาถามใดก็ตามในข้อ 23-28 ให้กรอกข้อมูลในตารางนี้
ถ้าคุณต้องการช่องว่างเพิม
่ เติม ให้ใช้แผ่นกระดาษเพิม
่ เติม และให้หลักฐานเพื่อสนับสนุ นคาตอบของคุณ
เหตุผลทีค
่ ุณโดนจับ ให้ต๋วั โดนกักตัว
วันทีโ่ ดนจับ ให้ต๋วั
สถานทีท
่ ค
ี่ ุณโดนจับ ให้ต๋วั
หรือโดนข้อกล่าวหา?
โดนกักตัว
โดนกักตัว หรือโดนข้อกล่าวหา?
หรือโดนข้อกล่าวหา?

แบบฟอร์ม N-400 12/23/16 N
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Part 12. ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับคุณ (บุคคลทีท
่ าการสมัครการเปลีย่ นสัญชาติ) (ต่อ)

A-

ตอบคาถามข้อที่ 30-46 ถ้าคุณตอบว่า เคย ในคาถามเหล่านี้ ยกเว้นคาถามข้อ 37 และ 38
ให้รวมคาอธิบายแบบพิมพ์หรือเขียนในแผ่นกระดาษเพิม
่ เติม และให้หลักฐานเพื่อสนับสนุ นคาตอบของคุณ
30. คุณเคย:
A. เป็ นคนติดเหล้า

เคย

ไม่เคย

B. เป็ นผูค
้ า้ ประเวณี หรือล่อลวงผูอ
้ น
ื่ เพื่อทาการค้าประเวณี

เคย

ไม่เคย

C. ขาย ลักลอบสารเสพติดทีถ
่ ูกควบคุม ยาผิดกฎหมาย หรือยาเสพติด

เคย

้ ไปในเวลาเดียวกัน
D. แต่งงานกับบุคคลมากกว่าหนึ่งคนขึน

เคย

ไม่เคย

E. แต่งงานเพื่อทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์ ทางอิมมิเกรชั่น

เคย

ไม่เคย

F. ช่วยเหลือใครก็ตามให้เข้ามา หรือพยายามเข้ามาในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย

เคย

ไม่เคย

G. เล่นการพนันผิดกฎหมาย หรือได้รบั รายได้จากการเล่นพนันผิดกฎหมาย

เคย

ไม่เคย

H. เพิกเฉยต่อการให้ความดูแลต่อผูอ
้ ยู่ในอุปการะ หรือจ่ายค่าเลี้ยงดู

เคย

ไม่เคย

I. กระทาการบิดเบือนความจริงเพื่อจะได้รบั สวัสดิการสังคมในสหรัฐอเมริกา

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

31. คุณเคยให้ขอ
้ มูลหรือเอกสารเท็จ ปลอมแปลง หรือหลอกลวงแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลของ

ไม่เคย

สหรัฐอเมริกาหรือไม่
32. คุณเคยโกหกเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลของสหรัฐอเมริกาเพื่อทีจ่ ะได้รบั การเข้ามาในสหรัฐอเมริกา
หรือเพื่อให้ได้รบั ผลประโยชน์ ทางด้านอิมมิเกรชั่นในขณะทีอ
่ ยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่
33. คุณเคยโดนย้ายออก ไล่ออก หรือเนรเทศออกนอกสหรัฐอเมริกาหรือไม่

เคย

ไม่เคย

34. คุณเคยโดนคาสั่งให้ย้ายออก ไล่ออก หรือเนรเทศออกนอกสหรัฐอเมริกาหรือไม่

เคย

ไม่เคย

35. คุณเคยอยู่ในกระบวนการการถูกย้ายออก ไล่ออก ถูกเพิกถอน หรือเนรเทศ

เคย

ไม่เคย

ออกนอกสหรัฐอเมริกาหรือไม่
36. ตอนนี้ คุณอยูใ่ นระหว่างกระบวนการการถูกย้ายออก ไล่ออก ถูกเพิกถอน หรือเนรเทศ ทีอ
่ ยู่ในระหว่าง

ใช่

ไม่ใช่

การดาเนินการหรือไม่ (รวมไปถึงคดีทป
ี่ ิ ดไปแล้ว)
37. คุณเคยเข้าประจาการในกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือไม่

เคย

ไม่เคย

38. A. ตอนนี้ คุณเป็ นสมาชิกกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

เคย

ไม่เคย

41. คุณเคยออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อหลีกเลีย่ งการเกณฑ์ทหารในกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือไม่

เคย

ไม่เคย

42. คุณเคยสมัครการยกเว้นจากการเป็ นทหารในกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือไม่

เคย

ไม่เคย

43. คุณเคยหนี ทหารจากกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือไม่

เคย

ไม่เคย

B. ถ้าคุณตอบว่า “ใช่” คุณได้ถูกกาหนดให้ไปประจาการทีต
่ า่ งประเทศหรือไม่
นั่นรวมไปถึงการประจาการในเรือ? (ให้ดูขอ
้ มูลการแนะนาเกีย่ วกับการแจ้งการเปลีย่ นทีอ
่ ยู่ก ับทาง
USCIS ในกรณี ทค
ี่ ุณทราบถึงการไปประจาการต่างประเทศหลังจากทีค
่ ุณทาการยื่นแบบฟอร์ม N-400)
C. ถ้าคุณตอบว่า “ใช่” ตอนนี้ คุณประจาการอยู่ทต
ี่ า่ งประเทศหรือไม่
39. คุณเคยถูกส่งเข้าศาลทหาร ถูกแยกตัว หรือลงโทษ หรือคุณเคยได้รบั การปลดนอกเหนื อจาก
การปลดเกษี ยณในขณะทีค
่ ุณอยู่ในกองทัพสหรัฐอเมริการหรือไม่
40. คุณเคยถูกปลดจากการฝึ กหรือจากการเป็ นทหารในกองทัพสหรัฐอเมริกาเพราะว่า
คุณเป็ นชาวต่างชาติหรือไม่
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Part 12. ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับคุณ (บุคคลทีท
่ าการสมัครการเปลีย่ นสัญชาติ) (ต่อ)

A-

44. A. คุณเป็ นผูช
้ ายทีอ
่ าศัยอยูใ่ นสหรัฐอเมริกาในขณะทีค
่ ุณมีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

(ไม่รวมบุคคลทีอ
่ ยู่ในสหรัฐอเมริกาในสถานะชาวต่างชาติทม
ี่ ีวีซา่ อย่างถูกต้อง)
B. ถ้าคุณตอบว่า “เป็ น” คุณลงทะเบียนสาหรับการเกณฑ์ทหารหรือไม่ กรุณาให้ขอ
้ มูลด้านล่าง
วันทีล่ งทะเบียน

หมายเลขการลงทะเบียนเกณฑ์ทหาร

(เดือน/วัน/ปี )

C. ถ้าคุณตอบว่า “เป็ น” แต่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบการลงทะเบียนเกณฑ์ทหารและคุณ:
1. มีอายุตา่ กว่า 26 ปี คุณต้องลงทะเบียนก่อนทีค
่ ุณจะสมัครการเปลีย่ นสัญชาติ
และทาการกรอกข้อมูลเกีย่ วกับการเกณฑ์ทหารด้านบนนี้ หรือ
2. ขณะนี้ อายุ 26 ถึง 31 ปี (อายุ 29 ปี ถ้าคุณสมัครภายใต้ INA มาตรา 319 (a)) แต่คุณไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่ วยงาน
การเกณฑ์ทหาร คุณต้องแนบคาอธิบายว่าทาไมคุณถึงไม่ได้ลงทะเบียน และให้จดหมายทีม
่ ีขอ
้ มูลเกีย่ วกับสถานะทาง
ทหารจากหน่ วยงานการเกณฑ์ทหาร
ตอบคาถามข้อ 45-50 ถ้าคาตอบว่า ไม่ ในคาถามต่อไปนี้ ให้รวมคาอธิบายแบบพิมพ์หรือเขียนในแผ่นกระดาษเพิม
่ เติม
และให้หลักฐานเพื่อสนับสนุนคาตอบของคุณ
45. คุณสนับสนุนรัฐธรรมนู ญและรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

46. คุณเข้าใจคาสาบานตนทัง้ หมดต่อสหรัฐอเมริกาหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

47. คุณยินยอมทีจ่ ะกล่าวคาสาบานตนต่อสหรัฐอเมริกาหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

48. ถ้ากฎหมายบัญญัตไิ ว้ คุณยินยอมทีจ่ ะจับอาวุธเพื่อเป็ นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

49. ถ้ากฎหมายบัญญัตไิ ว้ คุณยินยอมทีจ่ ะทาหน้าทีพ
่ ลเรือนในกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

50. ถ้ากฎหมายบัญญัตไิ ว้ คุณยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านของประเทศทีส
่ าคัญนทิศทางของพลเมืองหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

Part 13. คาแถลงของผู้สมัคร การรับรอง และลายเซ็นต์

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

หมายเหตุ: อ่านส่วนบทลงโทษของการชี้แนะในแบบฟอร์ม N-400 ก่อนทีจ่ ะกรอกส่วนนี้
คาแถลงของผู้สมัคร
หมายเหตุ: เลือกข้อ A หรือข้อ B สาหรับข้อที่ 1 ถ้าเหมาะสม ให้เลือกเลือกกล่องในข้อที่ 2
1. คาแถลงของผูส
้ มัครเกีย่ วกับผูแ
้ ปล
A.

ข้าพเจ้าสามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษ และข้าพเจ้า ได้อา่ นและเข้าใจในทุกๆคาถามและข้อชี้แนะในเอกสารการ
สมัครนี้ และคาตอบทุกข้อของข้าพเจ้า

B.

ผูแ
้ ปลทีม
่ ีชื่อใน Part 14. ได้อา่ นทุกคาถามและข้อชี้แนะในเอกสารการสมัครนี้ และคาตอบทุกข้อของข้าพเจ้าต่อข้าพเจ้า
เป็ นภาษา
เป็ นภาษาทีข
่ า้ พเจ้าคล่องแคล่ว และข้าพเจ้าเข้าใจทุกอย่าง

2. คาแถลงของผูส
้ มัครเกีย่ วกับผูเ้ ตรียมเอกสาร
ตามคาขอของข้าพเจ้า ผูเ้ ตรียมเอกสารทีม
่ ีชอ
ิ่ ใน Part 15.
ได้เตรียมเอกสารการสมัครให้ขา้ พเจ้าโดยใช้ขอ
้ มูลทีข
่ า้ พเจ้าให้และอนุญาต
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Part 13. คาแถลงของผู้สมัคร การรับรอง และลายเซ็นต์ (ต่อ)

A-

การรับรองของผู้สมัคร
สาเนาเอกสารทีข
่ า้ พเข้าได้ยื่นเป็ นสาเนาฉบับเดียวกันกับเอกสารตัวจริงโดยไม่มีการเปลีย่ นแปลง และข้าพเจ้าได้รบั ทราบว่าทาง USCIS
(USCIS no
aceptara su Forma N-400 si no la firma)
อาจขอให้ขา้ พเจ้ายืน
่ เอกสารตัวจริงให้กบั ทาง USCIS ในภายหลัง นอกจากนี้
ข้าพเจ้าอนุ ญาตในเปิ ดเผยข้อมูลจากประวัตใิ ดๆก็ตามของข้าพเจ้าทีท
่ าง USCIS
อาจต้องการเพื่อนามาพิจารณาสิทธิก์ ารได้รบั ผลประโยชน์ ดา้ นอิมมิเกรชั่นของข้าพเจ้าทีข
่ า้ พเจ้าสมัคร
ข้าพเจ้าอนุ ญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลทีอ
่ ยู่ในใบสมัครนี้ ในเอกสารประกอบ และในประวัตข
ิ อง USCIS
ต่อหน่ วยงานและบุคคลอืน
่ หากมีความจาเป็ นสาหรับการบริหารและบังคับใช้กฎหมายอิมมิเกรชั่นของสหรัฐอเมริกา
ข้าพเจ้ารับทราบว่าทาง USCIS จะต้องการให้ขา้ พเจ้าไปตามนัดเพื่อเก็บข้อมูลด้านขีวภาพ (พิมท์ลายนิ้วมือ ถ่ายรูป และ/หรือลายเซ็นต์)
และในวันนั้นข้าพเจ้าจะต้องเซ็นต์และสาบานตนเพื่อเป็ นการยืนยันอีกครัง้
1) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและให้หรืออนุ ญาตข้อมูลทุกอย่างในเอกสารการสมัครของข้าพเจ้า
2) ข้าพเจ้ารับทราบข้อมูลทุกอย่างทีอ
่ ยู่ในเอกสารการสมัครนี้ และข้อมูลทีส
่ ง่ ไปพร้อมกับเอกสารการสมัครนี้ และ
3) ข้อมูลเหล่านี้ สมบูรณ์ เป็ นความจริงและถูกต้องในวันทีท
่ าการยืน
่ เอกสาร
ข้าพเจ้าขอรับรองภายใต้การลงโทษและการเบิกความเท็จว่าข้าพเจ้าได้ให้และอนุ ญาตข้อมูลทุกอย่างในเอกสารการสมัครของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อมูลทุกอย่างอยู่ในเอกสารการสมัครนี้ และข้อมูลทีส
่ ง่ ไปพร้อมกับเอกสารการสมัครนี้ และข้อมูลเหล่านี้ สมบูรณ์
เป็ นความจริงและถูกต้อง

ลายเซ็นต์ของผู้สมัคร
3. ลายเซ็นต์ของผูส
้ มัคร

วันทีล่ งนาม (เดือน/วัน/ปี )

บันทึกถึงผูส
้ มัครทุกคน: ถ้าคุณไม่กรอกใบสมัครนี้ ให้ครบถ้วน หรือไม่ยื่นเอกสารทีร่ อ้ งขอที่เขียนไว้ในข้อแนะนา USCIS
อาจปฎิเสธใบสมัครของคุณ

Part 14. ข้อมูลการติดต่อ การรับรอง และลายเซ็นต์ของผูแ
้ ปล
ให้ขอ
้ มูลดังต่อไปนี้ เกีย่ วกับผูแ
้ ปล

ชื่อเต็มของผูแ
้ ปล
1. ชื่อสกุลของผูแ
้ ปล (นามสกุล)

ชื่อของผูแ
้ ปล (ชื่อจริง)

2. ธุรกิจหรือองค์กรของผูแ
้ ปล (ถ้ามี)

ทีอ
่ ยูไ่ ปรษณีย์ของผูแ
้ ปล
3. หมายเลขและชื่อถนน

เมือง หรือ ตัวเมือง

อพาร์ทเม้นท์

รัฐ

ห้อง

ชัน
้

หมายเลข

รหัสไปรษณี ย์ +4
-
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จังหวัด

รหัสไปรษณี ย์

ประเทศ

A-

Part 14. ข้อมูลการติดต่อ การรับรอง และลายเซ็นต์ของผูแ
้ ปล (ต่อ)
ข้อมูลการติดต่อของผูแ
้ ปล
4. เบอร์โทรศัพท์ตอนกลางวันของผูแ
้ ปล

5. เบอร์โทรศัพท์มือถือของผูแ
้ ปล (ถ้ามี)

6. อีเมลของผูแ
้ ปล (ถ้ามี)

การรับรองของผู้แปล
ข้าพเจ้าขอรับรองภายใต้การลงโทษของการเบิกความเท็จว่า
ข้าพเจ้ามีความชานาญทัง้ ภาษาอังกฤษและ
ซึง่ เป็ นภาษาเดียวกันกับทีก
่ ล่าวไว้ใน Part 13. ข้อ B. ในข้อที่ 1.
ละข้าพเจ้าได้อา่ นใบสมัครนี้ ในภาษาทีก
่ ล่าวไว้ในทุกๆคาถามและข้อแนะนาทีอ
่ ยู่ในใบสมัครและคาตอบของเขาหรือเธอในทุกๆคาถาม
ผูส
้ มัครได้แจ้งข้าพเจ้าว่าเขาหรือเธอเข้าใจในทุกๆข้อแนะนา คาถามและคาตอบทีอ
่ ยู่ในใบสมัครนี้ รวมไปถึงการรับรองของผูส
้ มัคร
และได้ตรวจสอบความถูกต้องของทุกๆคาตอบ

ลายเซ็นต์ของผู้แปล
7. ลายเซ็นต์ของผูแ
้ ปล

วันลงนาม (เดือน/วัน/ปี )

Part 15. ข้อมูลการติดต่อ คาแถลง และลายเซ็นต์ของผูเ้ ตรียมใบสมัครนี้ ในกรณีทีไ่ ม่ใช่ผู้สมัคร
ให้ขอ
้ มูลดังต่อไปนี้ เกีย่ วกับผูเ้ ตรียมเอกสาร

ชื่อเต็มของผูเ้ ตรียมเอกสาร
1. ชื่อสกุลของผูเ้ ตรียมเอกสาร (นามสกุล)

ชื่อของผูเ้ ตรียมเอกสาร (ชื่อจริง)

2. ธุรกิจหรือองค์กรของผูเ้ ตรียมเอกสาร (ถ้ามี)

ทีอ
่ ยูไ่ ปรษณีย์ของผูเ้ ตรียมเอกสาร
3.หมายเลขและชื่อถนน

อพาร์ทเม้นท์

เมือง หรือ ตัวเมือง

ห้อง

รัฐ

ชัน
้

หมายเลข

รหัสไปรษณี ย์ +4

จังหวัด
แบบฟอร์ม N-400 12/23/16 N

รหัสไปรษณี ย์

ประเทศ
หน้า 18 จาก 20

Part 15. ข้อมูลการติดต่อ คาแถลง และลายเซ็นต์ของผูเ้ ตรียมใบสมัครนี้
ในกรณีทีไ่ ม่ใช่ผู้สมัคร (ต่อ)

A-

ข้อมูลการติดต่อของผูเ้ ตรียมเอกสาร
4. เบอร์โทรศัพท์ตอนกลางวันของผูเ้ ตรียมเอกสาร

5. เบอร์โทรศัพท์มือถือของผูเ้ ตรียมเอกสาร (ถ้ามี)

6. อีเมลของผูเ้ ตรียมเอกสาร (ถ้ามี)

คาแถลงของผูเ้ ตรียมเอกสาร
7.

A.

ข้าพเจ้าไม่ใช่ทนายหรือตัวแทนทีม
่ ีใบอนุ ญาตแต่ได้เตรียมใบสมัครนี้ ในนามของผูส
้ มัครและได้รบั การอนุ ญาต
จากผูส
้ มัคร

B.

ข้าพเจ้าเป็ นทนายหรือตัวแทนทีม
่ ีใบอนุ ญาตและการเป็ นตัวแทนของข้าพเจ้าของใบสมัครในเคสนี้
ได้คลอบคลุม

ไม่คลอบคลุมนอกเหนื อจากการเตรียมใบสมัครนี้

บันทึก: ถ้าคุณเป็ นทนายหรือตัวแทนทีม
่ ีใบอนุ ญาตทีค
่ ลอบคลุมนอกเหนื อนจากการเตรียมใบสมัครนี้ คุณมี
หน้าทีย่ ื่นฟอร์ม G-28 ทีก
่ รอกสมบูรณ์ ไปกับใบสมัครนี้ เป็ นหนังสือแจ้งการเข้ารับตาแหน่ งเป็ นทนายความ
หรือตัวแทนทีม
่ ีใบอนุ ญาต

การรับรองของผูเ้ ตรียมเอกสาร
โดยการลงนามของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอรับรองภายใต้การลงโทษของการเบิกความเท็จ ว่าข้าพเจ้าได้เตรียมใบสมัครนี้ จากคาร้องของผูส
้ มัคร
ผูส
้ มัครได้ตรวจสอบใบสมัครทีก
่ รอกสมบูรณ์ นี้และแจ้งข้าพเจ้าว่าเขาหรือเธอเข้าใจข้อมูลทัง้ หมดทีอ
่ ยู่ในใบสมัครนี้
และข้อมูลทีส
่ ง่ ไปกับใบสมัครของเขาหรือเธอ รวมไปถึงการรับรองของผู้สมัครและข้อมูลเหล่านี้ สมบูรณ์ เป็ นความจริงและถูกต้อง
ข้าพเจ้ากรอกใบสมัครนี้ โดยใช้ขอ
้ มูลทีผ
่ ส
ู้ มัครให้ขา้ พเจ้าหรืออนุ ญาตให้ขา้ พเจ้า นามาใช้ได้

ลายเซ็นต์ของผูเ้ ตรียมเอกสาร
8. ลายเซ็นต์ของผูเ้ ตรียมเอกสาร

วันลงนาม (เดือน/ปี /วัน)

บันทึก: อย่ากรอกข้อมูลใน Part 16. 17. หรือ 18. จนกว่าเจ้าหน้าที่ USCIS จะบอกให้คุณกรอกในทีส
่ มั ภาษณ์
Part 16. ลายเซ็นต์ในทีส
่ ม
ั ภาษณ์
ข้าพเจ้าสาบาน (ยืนยัน) และรับรองภายใต้การลงโทษของการเบิกความเท็จภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ว่าข้าพเจ้าทราบถึงข้อมูลในฟอร์ม
N-400 ใบสมัครการเปลีย่ นสัญชาติ ลงนามโดยข้าพเจ้า รวมไปถึงการแก้ไขข้อที่ 1 ถึง ________ ว่าสมบูรณ์ เป็ นความจริงและถูกต้อง
หลักฐานทีย่ น
ื่ โดยข้าพเจ้าในแต่ละข้อ หน้า 1 ถึง ________ ว่าสมบูรณ์ เป็ นความจริงและถูกต้อง
ลงนามและสาบาน (ยืนยัน) ต่อหน้าข้าพเจ้า

ชื่อหรือตราประทับของเจ้าหน้าที่ USCIS

ลายเซ็นต์ผส
ู้ มัคร

แบบฟอร์ม N-400 12/23/16 N

วันลงนาม (เดือน/วัน/ปี )

ลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ USCIS

หน้า 19 จาก 20

A-

Part 17. การสละตาแหน่ งต่างประเทศ

ถ้าคุณตอบว่า “ใช่” ใน Part 12. ข้อ A. และข้อ B. ในข้อที่ 4. คุณต้องยืนยันข้อมูลต่อไปนี้ ตอ
่ เจ้าหน้าที่ USCIS:
ข้าพเจ้าสละตาแหน่ ง __________________________________ ซึง่ ข้าพเจ้าได้ดารงตาแหน่ งมาก่อน หรือ
(บอกตาแหน่ ง)
ข้าพเจ้าสละตาแหน่ งขุนนาง _________________________________ ซึง่ ข้าพเจ้าได้เป็ นมาก่อน
(บอกตาแหน่ งขุนนาง)
ชื่อผูส
้ มัคร

ลายเซ็นต์ผส
ู้ มัคร

ชื่อเจ้าหน้าที่ USCIS

ลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่ USCIS

วันลงนาม (เดือน/วัน/ปี )

Part 18. คาสัตย์สาบาน
ถ้าใบสมัครของคุณได้รบั การอนุ มตั ิ
คุณจะได้รบั การนัดสาหรับการสาบานตนซึง่ คุณจะต้องสาบานตามคาสัตย์สาบานดังข้อต่อไปนี้ ทน
ั ทีกอ
่ นทีค
่ ุณจะกลายเป็ นพลเมืองอเมริกน
ั
โดยการลงนามด้านล่าง คุณรับทราบถึงความเต็มใจและความสามารถในการสาบานตนของคุณ
ด้วยประการนี้ ขา้ พเจ้าขอประกาศภายใต้การสาบานตนว่าข้าพเจ้าได้สละและละทิง่ การจงรักภักดีและความซื่สตั ย์ตอ
่ เจ้าชาย กษัตริย์ รัฐ
หรืออธิปไตยซึง่ ข้าพเจ้าได้อยู่ภายใต้หรือเป็ นพลเมืองมาก่อนอย่างสมบูรณ์ และอย่างสิน
้ เชิง
ว่าข้าพเจ้าจะสนับสนุ นและปกป้ องรัฐธรรมนู ญและกฎหมายของสหรัฐอเมริกาต่อศัตรูทง้ ั ต่างประเทศและในประเทศ
ว่าข้าพเจ้าจะมีศรัทธาทีแ
่ ท้จริงและจงรักภักดีตอ
่ กัน
ว่าข้าพเจ้าจะออกรบในนามของสหรัฐอเมริกาเมือ
่ กฎหมายกาหนด
ว่าข้าพเจ้าจะทาหน้าทีเ่ ป็ นพลเรือนในกองกาลังทหารของสหรัฐอเมริกาเมือ
่ กฎหมายกาหนด
ว่าข้าพเจ้าจะทางานทีส
่ าคัญต่อชาติในทิศทางพลเมือง เมือ
่ กฎหมายกาหนด และ
ว่าข้าพเจ้ายอมรับหน้าทีน
่ ี้ อย่างอิสระ โดยปราศจากเงื่อนงาหรือมีจุดประสงค์เพื่อการหลีกเลีย่ งใดๆ ดังนั้นพระเจ้าโปรดเมตตา
ชื่อผูส
้ มัคร
ชื่อสกุลของผู้สมัคร (นามสกุล)

ลายเซ็นต์ผส
ู้ มัคร

แบบฟอร์ม N-400 12/23/16 N

ชื่อตัว (ชื่อจริง)

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

วันลงนาม (เดือน/วัน/ปี )

หน้า 20 จาก 20

