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เอกสารยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสหรฐัอเมริกา 

 1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุใชง้านไดไ้ม่ต่ากว่า 6 เดอืน และ หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถา้ม)ี 

          ส าเนาหน้าวซี่าเก่าประเทศต่าง ๆ รวมถงึ ส าเนาประวตักิารเดนิทาง 

 2. แบบสอบถามเพิม่เตมิ (เอกสารหน้าถดัไป) 

 3. รปูส ีขนาด 2"x2"  (พืน้สขีาว ไม่สวมหมวก แว่นตา เครื่องประดบั เหน็หน้าเตม็ และใบหชูดัเจน และ ไม่รบั
รปูถ่ายด่วนหรอืโพราลอยด)์ 

 4. หลกัฐานการท างาน/หนงัสอืรบัรองจากนายจา้ง เอกสารจดทะเบยีนการคา้ ส าหรบัผูป้ระกอบธุรกจิ 
สว่นตวั  หรอื หนงัสอืรบัรองจากสถานศกึษา ส าหรบันกัเรยีน/นกัศกึษา (ภาษาองักฤษ)  

 5. หลกัฐานทางการเงนิ ส าเนาบญัช ียอ้นหลงั 6 เดอืน ทีเ่ป็นยอดปัจจุบนั นบัจากเดอืนทีย่ื่นวซี่า   
   และสมุดบญัชเีงนิฝากเล่มจรงิ ณ วนัทีย่ื่นนดัหมาย   

 6. หลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิ : ส าเนาทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส ส าเนาเปลีย่นชื่อ หรอืนามสกุล และ 
ส าเนาสตูบิตัร (ส าหรบัเดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี)   

 7.  กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 14 ปี จ าเป็นจะตอ้งใชว้ซี่าอเมรกิาของ บดิา หรอื มารดา หรอื ผูป้กครองตาม
กฎหมายอย่างน้อย 1 คน ทัง้บดิา มารดา และผูป้กครองตามกฎหมายของท่านไม่ไดเ้ป็นผูม้ถีิน่พ านกัถาวรใน
สหรฐัฯ (ไม่ไดถ้อืกรนีการด์), หนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้าย (Sponsor letter), หลกัฐานทางการเงนิ, หลกัฐานการ
ท างาน/หนงัสอืรบัรองจากนายจา้ง เอกสารจดทะเบยีนการคา้ ส าหรบัผูป้ระกอบธุรกจิสว่นตวั   

 8. ตัว๋เครื่องบนิ, โรงแรมทีพ่กั, โปรแกรมการเดนิทาง  

 9. ประกนัอุบตัเิหตุ และประกนัสุขภาพ (ถา้ม)ี  
ตวัอย่างรปูภาพประกอบการยื่นวีซ่า 

-เป็นรูปถ่ายทีถ่่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 
-ขนาดของรปู 2x2 นิ้ว (50x50 นน.) 
-ฉากหลงัตอ้งเป็นสขีาวเท่านัน้ ไม่มขีอบรปู 
- เน้นรปูถ่ายหน้าตรงเท่านัน้ 
- ใบหน้าตอ้งมขีนาดประมาณครึง่หนึ่งของรปูถ่าย 
- ตอ้งเหน็ใบหทูัง้สองขา้ง     

**ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 3-5 วนัท าการ หลงัจากเข้าสมัภาษณ์ด้วยตนเอง** 
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สถานท่ีนัดหมาย :   
สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาประจ าประเทศไทย  
95 Wireless Road Bangkok,10330 

 

สอบถามข้อมูลส่วนตวัเพื่อใช้ในการกรอกใบค าร้องขอวีซ่า (กรณุากรอกภาษาองักฤษ และให้ครบถ้วน) 
1. ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ..............................................................................................................รหสัไปรษณีย ์................... 
โทร......................................มอืถอื...............................................อเีมล.์............................................................. 
2. ชื่อสถานทีท่ างาน...................................................................................เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 
ทีอ่ยู่................................................................................................................................................................... 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ(โปรดอธบิาย)………....................................................................................................... 
ต าแหน่ง......................................................................................................เงนิเดอืน................................. บาท 
วนัทีเ่ริม่งาน (วนั/เดอืน/ปี) …………………………………………………………………………………………….. 
3.สถาบนัท่ีเคยศึกษา ต้องระบุรายละเอียด ดงัน้ี   

ระดบัมธัยมศกึษา    ระดบัอุดมศกึษา    
ชื่อโรงเรยีน / มหาวทิยาลยั ................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่……………………………………………………………………………….……รหสัไปรษณีย.์.......…............... 
สาขาทีจ่บ....................................................................คณะ................................................................................ 
วนัเดอืนปี ทีเ่ริม่เรยีน......................................................วนัเดอืนปีทีจ่บการศกึษา............................................... 
4.สถานะของผูส้มคัร   โสด     สมรส  หย่ารา้ง     แต่งงานไม่จดทะเบยีน 
ความสามารถพเิศษทางภาษาต่างๆ ไดแ้ก่......................................................................................................... 
5. ชื่อสาม/ีภรรยา................................................................................วนั/เดอืน/ปีเกดิ......................................... 
สถานทีเ่กดิของคู่สมรส.......................................ทีอ่ยู่………………………………………………………………… 
โทรศพัท.์....................................................         
6. ชื่อเดมิ (หากมกีารเปลีย่นชื่อ/ นามสกุลเดมิ ………………………………… …………………..........................
กรณีจดทะเบยีนสมรส ใหร้ะบุ………………………………… …………………..................................……......... 
7. ชื่อบดิา(ภาษาองักฤษ)...........................................................................วนั/เดอืน/ปีเกดิ.................................
ชื่อมารดา (ภาษาองักฤษ).......................................................................... วนั/เดอืน/ปีเกดิ................................. 
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8. กรณีมญีาตทิีอ่าศยัอยู่ในสหรฐั ชื่อ/นามสกุล (ภาษาองักฤษ)............................................................................ 
อาชพี.................................................... ทีอ่ยู่.................................................................................................... 
ความสมัพนัธ.์......................................... เบอรโ์ทรศพัท.์..............................................    
9.ในหา้ปีทีผ่่านมาเคยเดนิทางไปประเทศใดบา้ง (ระบุชื่อประเทศ พรอ้มปีทีเ่ดนิทาง) 
……………………………………............................................………………………………………......................
.....……………………………….......................................................................................................................... 
10.ท่านเคยเดนิทางไปอเมรกิาหรอืไม่     ไม่เคย    เคย โปรดระบุ ........................ 
วนัเดอืนปีทีเ่ดนิทางไปถงึ............................................................................... จ านวนวนัทีไ่ปอยู่......................... 
หมายเลขวซี่า (เป็นตวัอกัษรสแีดงและตวัเลขรวมประมาณ 8 ตวั อยู่มุมขวาล่างของหน้าวซี่า) 
..............................................................วนัทีอ่อกวซี่า...................................วนัหมดอายุ................................... 
11.เคยโดนปฏเิสธวซี่าอเมรกิาหรอืไม่    ไม่เคย    เคย โปรดระบุ ........................ 
วนัทีโ่ดนปฏเิสธ...............................................เพราะ.......................................................................................... 
12.เคยท าพาสปอรต์หายหรอืไม่     ไม่เคย    เคย โปรดระบุ ........................ 
หมายเลขพาสปอรต์ทีห่าย............................ หายเมื่อไหร่................................หายทีไ่หน................................... 
13.คุณมสีือ่โซเชยีลมเีดยีใดบา้ง ภายใน 5 ปีทีผ่่านมา  กรุณาระบุ ชื่อผูใ้ชง้าน (หากใชเ้ป็นภาษาไทยใหร้ะบุให้
ครบถว้น / หากใชเ้ป็นภาษาองักฤษใหร้ะบุใหค้รบถว้น / หากไม่มใีหข้ดีกลาง/ รบกวนกรอกอย่างน้อย 1-2 อนั)  
      FACEBOOK  ชื่อผูใ้ชง้าน.................................................................................................................... 
      INSTAGRAM ชื่อผูใ้ชง้าน .................................................................................................................. 
      QZONE (QQ)  ชื่อผูใ้ชง้าน .................................................................................................................. 
      TWITTER   ชื่อผูใ้ชง้าน .................................................................................................................. 
      LINKEDIN  ชื่อผูใ้ชง้าน .................................................................................................................. 
      YOUTUBE  ชื่อผูใ้ชง้าน .................................................................................................................. 
      GOOGLE+ ชื่อผูใ้ชง้าน .................................................................................................................. 
      FLICKR  ชื่อผูใ้ชง้าน .................................................................................................................. 
หรอือื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุ ........................................................................................................................... 
14. คุณมเีบอรม์อืถอืนอกเหนือจากทีแ่จง้ ภายใน 5 ปีล่าสุด หรอืไม่ หากมโีปรด ระบุ............................................ 
15. คุณมอีเีมล์นอกเหนือจากทีแ่จง้ ภายใน 5 ปีล่าสุด หรอืไม่ หากมโีปรด ระบุ.................................................... 
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(กรณีไม่ได้แนบตัว๋เคร่ืองบิน และโรงแรมมาให้เจ้าหน้าท่ี กรณุาระบุข้อ 16 และ 17) 

16. ชื่อโรงแรมทีพ่กัคนืแรก................................................................................................................................. 
17. วนัเดนิทางถงึ ..................../ เทีย่วบนิ.................. วนัเดนิทางออก............................./ เทีย่วบนิ................... 
หากยงัไม่มวีนัเดนิทางทีแ่น่นอน โปรดระบุวนัทีค่าดการณ์ว่าจะไปและจ านวนวนัแทนไดค้่ะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
**กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เน่ืองด้วยต้องตอบค าถามครบทุกข้อข้างต้น จึงจะสามารถสมคัรวีซ่าได้ 

-- ขอบพระคณุค่ะ --- 
    


