
ข้อมูลเกีย่วกบัการยืน่วซ่ีาอเมริกา 
วซ่ีาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องไปโชว์ตัวและ 

เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามเวลาทีส่ถานทูตนัดหมายเท่าน้ัน 
 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยืน่วซ่ีาอเมริกา 
 หนงัสือเดินทางท่ีมีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (หากมีเล่มเก่ากรุณาน ามาแสดงดว้ย) 
 แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง) 
 รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 น้ิว จ  านวน 3 ใบตอ้งเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส(ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์) ไม่มีการ

ตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งส้ินพื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหนา้เกิน 50% ของรูปถ่ายไม่มีลวดลาย ถ่าย
มาแลว้ตอ้งไม่เกิน 6 เดือน 

 ส าเนาทะเบียนบา้น และ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ( ส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัร ) 
 หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน หรือ Bank Certificate ช่ือจะตอ้งตรงกบัพาสปอร์ต และจะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกบั 

บุคแบงค ์สมุดบญัชีท่ีถือมา ณ สถานทูต อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน 
 สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของผูย้ื่นค าร้องท่ีมีอายุบญัชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบนัมีอายุไม่ถึง 6 เดือนตอ้งถือ

เล่มเก่ามาดว้ย) *** สมุดบัญชีเล่มจริงให้น ามาในวนัสัมภาษณ์ด้วย *** 
 หลกัฐานทางดา้นการท างาน (เอกสารทีย่ืน่วซ่ีาทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกนิ 1 เดือน) 
 ในกรณีท่ีผูย้ืน่เป็นลูกจา้ง ขา้ราชการใหแ้สดงหนงัสือรับรองการท างานจากบริษทัหรือหน่วยงานท่ีสังกดัเป็น

ภาษาองักฤษตวัจริง ( ใหร้ะบุต าแหน่ง, วนัเร่ิมท างาน, อตัราเงินเดือน) 
 ในกรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใหแ้สดงหนงัสือรับรองจดทะเบียนการคา้ 
 ในกรณีนกัเรียนหรือนกัศึกษา ใหแ้สดงหนงัสือรับรองสถานภาพการเป็นนกัศึกษาเป็นภาษาองักฤษตวัจริง  
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหยา่ ขอส าเนาทะเบียนหยา่ 
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ หรือ นามสกุล) 
 กรณีผูอ้ยูใ่ตอุ้ปการะเล้ียงดู เช่นแม่บา้นท่ีไม่ไดท้  างานให้แสดงทะเบียนสมรส, หนงัสือรับรองการท างาน, ส าเนาสมุด

เงินฝาก, ทะเบียนบา้น, บตัรประชาชนของสามี 
 กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาให้แสดงหนงัสือรับรองการท างาน, ส าเนาสมุดเงินฝาก, 

ทะเบียนบา้น, บตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติมและหนงัสือให้ความยนิยอมบุตรเดินทางกบับุคคลอ่ืน
ไดอ้อกโดยอ าเภอหรือส านกังานเขตถา้บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมตอ้งมีส าเนามรณะบตัร 

 จดหมายเชิญ จากทางสหรัฐอเมริกา ท่ีระบุช่ือคนท่ี ถูกเชิญ วตัถุประสงค์ และระยะเวลาในการเดินทาง และหน้า
พาสปอร์ต ของผูเ้ชิญ 

 หมายเหตุ: 1. ก่อนวนัสัมภาษณ์วีซ่า 1 วนั จะมีเจา้หน้าท่ีแผนกวีซ่าโทรไปนดัเร่ืองเวลา-สถานท่ี เพื่ออธิบายขอ้มูล 
และรับเอกสารในการสัมภาษณ์ 

2. ในวนัสัมภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย (ไม่จ าเป็นต้องมาก่อนเวลา เน่ืองจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตาม
เวลานัดในเอกสาร) 



 
 

ข้อมูลส่วนตวั (ส าหรับขอวซ่ีาอเมริกา) 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการขออนุมัตวิซ่ีา 

Passport Number ..................................................................................................................................................................... 
พาสปอร์ตเคยหายหรือถูกขโมยหรือไม่     ใช่       ไม่ใช่         เหตุผล ................................................................................ 

ช่ือ (ไทย) ...................................................................... นามสกุล (ไทย) .................................................................................... 

ช่ือ (ENG) ...................................................................... นามสกุล (ENG) .................................................................................. 

ช่ือ-นามสกุล เดิม (ในกรณีเคยเปล่ียนช่ือ) (ENG) ........................................................................................................................ 

วนั/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ................................................................................................................................................................. 

จงัหวดัท่ีเกิด (ENG) ..................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ENG) ................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................. 

สถานภาพ         โสด แต่งงาน  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  หยา่ร้าง 

ล้ิงคท่ี์อยู ่Social media ของท่านท่ีใชง้านปัจจุบนั (หากท่านไม่มี Social media ของตนเองกรุณา เวน้วา่ง) 

Facebook………………………………………………………………………………………………………………………... 

Instagram……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Twitter………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ข้อมูลการท างาน (ในกรณีที่ท าธุรกจิส่วนตัวหรือท างานอิสระกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง) 

ช่ือสถานท่ีท างานปัจจุบนั (ENG) ................................................................................................................................................ 

ท่ีอยูท่ี่ท  างานปัจจุบนั (ENG) ....................................................................................................................................................... 

ต าแหน่ง ........................................................................... รายไดต่้อเดือน ..................................................................................

หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในต าแหน่งงาน .............................................................................................................................................. 

เบอร์ติดต่อ (มือถือ) .................................................................... เบอร์ติดต่อ (ท่ีท างาน) ............................................................ 

เบอร์แฟกซ์ (ท่ีท างาน) ................................................................ อีเมล ์....................................................................................... 
 

 

 

 

 

 



ทีท่ างานเดิม 

ช่ือสถานท่ีท างานเดิม (ENG) ....................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูท่ี่ท  างานเดิม (ENG) .........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................. 

ต าแหน่งเดิม ................................................................................................................................................................................. 

หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในต าแหน่งงาน .............................................................................................................................................. 

เบอร์ติดต่อท่ีท างานเดิม ............................................................................................................................................................... 

วนัท่ีเร่ิมเขา้ท างาน ...................................................................... วนัท่ีส้ินสุดการท างาน ............................................................ 
 

การศึกษาสูงสุด 
ช่ือสถาบนั (ENG) ........................................................................................................................................................................  

ท่ีอยูส่ถาบนั (ENG) ..................................................................................................................................................................... 

สาขาวชิา (ENG)  ......................................................................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วนั/เดือน/ปี ท่ีจบการศึกษา (ค.ศ) .................................... 

การศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่า 

ช่ือสถาบนั (ENG) ........................................................................................................................................................................ 

ท่ีอยูส่ถาบนั (ENG) ..................................................................................................................................................................... 

สาขาวชิา (ENG)  ......................................................................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วนั/เดือน/ปี ท่ีจบการศึกษา (ค.ศ) .................................... 
 

ครอบครัว 

บิดา ช่ือ (ENG) ....................................................................... นามสกุล (ENG) ......................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) .................................................................................................................................................................. 

มารดา ช่ือ (ENG) ..................................................................... นามสกุล (ENG) ....................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) .................................................................................................................................................................. 

คู่สมรส ช่ือ (ENG) .................................................................... นามสกุล (ENG) ...................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) .................................................................................................................................................................. 

วนัท่ีจดทะเบียนสมรส .......................................................... จงัหวดัเกิดของคู่สมรส .................................................................  
 

 

 

 

 



ประวตัิการเดินทางเข้า – ออกประเทศอเมริกา (ส าคัญมากกรุณากรอกตามความเป็นจริง เน่ืองจากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

ท่านเคยไดรั้บวซ่ีา USA หรือไม ่   ใช่   ไม่ใช่ 

(ถา้ใช่) ประเภทวซ่ีาท่ีเคยไดรั้บ .............................................................  

วนั/เดือน/ปี ท่ีเคยไดรั้บ ............................................... (กรณีท่ีจ  าขอ้มูลไม่ไดใ้หป้ระมาณวนัท่ีเคยไดรั้บวซ่ีา) 

เลขวซ่ีาท่ีเคยไดรั้บ ....................................................................................................................................................................... 

วนัเดินทางเขา้ USA ล่าสุด ............................................................ (กรณีท่ีจ  าขอ้มูลไม่ไดใ้หป้ระมาณวนัท่ีเคยไดรั้บวีซ่า) 

ระยะเวลาท่ีเขา้พกั ................................................................ (กรณีท่ีจ  าขอ้มูลไม่ไดใ้หป้ระมาณวนัท่ีเคยไดรั้บวซ่ีา) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีา USA หรือไม่  ใช่   ไม่ใช่    

(ถา้ใช่) ประเภทวซ่ีาท่ีเคยถูกปฏิเสธ ...................................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีถูกปฏิเสธ .............................................. 

ท่านมีใบขบัข่ีท่ี USA หรือไม ่   ใช่   ไม่ใช่ 

(ถา้มี) หมายเลขใบขบัข่ีเลขท่ี .......................................................... รัฐท่ีออกใบขบัข่ีให ้............................................................ 
 

 

ประวตัิการเดินทาง  ประเทศท่ีเคยเดินทาง (ภายใน 5 ปีหลงั) 

1.     .............................................................................................................................................................................................. 

2.     .............................................................................................................................................................................................. 

3.     .............................................................................................................................................................................................. 

4.     .............................................................................................................................................................................................. 

5.     .............................................................................................................................................................................................. 
 

ข้อมูลผู้ติดต่อใน USA ถ้ามี (ส าคัญมากกรุณากรอกตามความเป็นจริง เน่ืองจากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

ช่ือ (ENG) ............................................................................. นามสกุล (ENG)  .......................................................................... 

ท่ีอยู ่(ENG) ..................................................................................................................................................................................

มีความสัมพนัธ์เป็น ......................................................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัท ์.............................................................. อีเมล ์..................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลทัว่ไป 

ภาษาท่ีพดูได ้................................................................................................................................................................................ 

โรคประจ าตวั (ถา้มี) 

รักษาหายแลว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. .......................................     อยูใ่นระหวา่งการรักษา 

อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................................................. 

อาชีพอิสระท่ีท่านประกอบอยู.่..................................................................................................................................................... 

ข้อมูลของผู้มีอุปการะคุณ       

ช่ือ-นามสกุล ..................................................................................................................................................................

 ท่ีอยู ่................................................................................................................................................................................

 ความสัมพนัธ์ ................................................................................................................................................................. 

เบอร์โทรติดต่อ ....................................................... Email ............................................................................................ 
 
 


