
 
 
 
 
 
 

update 29-Jun-2022 

 

1. รปูถา่ยส ีพืน้หลังสขีาว ไมม่เีงา ไมส่วมแวน่ตา ไมส่วมเครือ่งแตง่การทีป่กปิดใบหนา้รปูถา่ย

ขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ทีถ่า่ยไวไ้มเ่กนิหกเดอืน 1 ใบ พรอ้มไฟลร์ปู (สกลุ JPEG) เพือ่

น าไป upload ในแบบ ฟอรม์ DS-160 รปูถา่ยตอ้งเป็นรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุส ความสงูและความกวา้ง

ของรปูจะตอ้งเทา่กนั รปูถา่ยตอ้งมขีนาดไมต่ ่ากวา่ 600 x 600 พกิเซล และมขีนาดไมเ่กนิ 

1200 x 1200 พกิเซล 

2. ใบกรอกขอ้มลูส าหรับการ กรอกใบสมัคร ฟอรม์ DS-160 ทางออนไลน์ ใหเ้รยีบรอ้ย 

(ประเภทวซี่า B-1/B-2 ส าหรบัธุรกจิ/ทอ่งเทีย่วเยีย่มเยยีน) 

3. หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายใุชง้าน ครอบคลมุ ระยะเวลาวซีา่ทีข่อ หรอื มอีาย ุการ

ใชง้านเหลอื อยา่งนอ้ย 6 เดอืน (ถา้มเีลม่เกา่ แนบมาดว้ย) 

4. หลักฐานการท างาน 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีน

การคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง อายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง *พนักงานและผูถ้อืหุน้ 

หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ   

ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช ้

ชือ่แตล่ะสถานทตู 

*ขา้ราชการและนักเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

5. หลักฐานการเงนิ 

* หลักฐานแสดงฐานะการเงนิทา่นละ 1 ฉบับ ( สถานทตูรับบญัชอีอมทัพยเ์ทา่นัน้ สว่น

บัญชอีืน่ๆนอกจากออมทรัพยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้

ทัง้นี้เพือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของทา่นสมบรูณ์ทีส่ดุ)  

* หนังสอืรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT 

MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตูพรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมดุเงนิฝาก 

ออมทรัพย ์โดยละเอยีดทกุหนา้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกับหนา้พาสปอรต์ และ

หมายเลขบัญชเีลม่เดยีวกบัส าเนาทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่ (ใชเ้วลาด าเนนิการขอประมาณ 3-5 วัน

ท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบัญชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา 

*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกันได ้แตใ่หท้าง

ธนาคารออกเอกสารแยกคนละชดุ 

 กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ 

หรอืบดิามารดาไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจาก

บดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดยทีว่า่การอ าเภอ 

https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-photoinfo.asp
https://ceac.state.gov/genniv/
https://www.plan-travel.com/visa/ZoomVisaExpired.html
https://www.plan-travel.com/visa/ZoomVisaExpired.html


 
 
 
 
 
 

6.ส าเนาบัตรประชาชน หรอื ส าเนาสตูบิัตร 1 ชดุ 

7.ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

8.ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชดุ 

9.ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชดุ 

10. ถา้มคีนเชญิ ใหแ้นบหนังสอืเชญิ และส าเนาหนา้พาสปอรต์ ของผูเ้ชญิดว้ย 

11. กรณีไปแบบธรุกจิ ใหแ้นบหนังสอืเชญิจากบรษัิททีอ่เมรกิา 

สถานะ โชวต์วั ** อเมรกิาเนน้สมัภาษณเ์ป็นหลกั แตค่วรถอืเอกสารไปเผือ่เจา้หนา้ทีท่ ี่

สมัภาษณข์อด*ู* 

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับการออกวซีา่ และถงึแมว้า่ทา่นจะถกู

ปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็

ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าอเมรกิา 

 

Nonimmigrant Visa Application DS-160 

DS-160 คอืระบบกรอกขอ้มูลส าหรบัการยืน่วซี่าอเมรกิา กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบ และ

ตรงกบัความเป็นจรงิ         เป็นขอ้มูลทีจ่ะใชป้ระกอบการสมัภาษณข์องทา่น 

**ถา้ทา่นกรอกขอ้มูลไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

(โปรดกรอกข้อมลูเปน็ภาษาองักฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกับในหนงัสือเดินทาง _______________________________ 

2. Given names / ช่ือต้น ตรงกับในหนังสือเดินทาง _______________________________ 

3. Full name in Native Alphabet / ช่ือนามสกุลภาษาไทย _______________________ 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ช่ือ

อ่ืน ๆ ถ้ามี (เช่น นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปล่ียนช่ือ นามสกุล) 

ช่ือเก่า:_______________________________________ 

นามสกุลเก่า:____________________________________ 

5. Sex / เพศ              Male /ชาย                     Female / หญิง 

     6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หย่าร้าง 

                       Widowed / Surviving Civil Partner / หม้าย 

7. Date of Birth / วันเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) _________________________ 

8. City of Birth / เมืองหรือเขตท่ีเกิด ___________________________________ 

9. State / Province of Birth / รัฐหรือจังหวัดท่ีเกิด __________________________ 

10. Country of Birth / ประเทศท่ีเกิด _____________________________________ 

11. ท่านได้ใช้โซเชียลแอพพลิเคช่ันใดบ้าง โปรดระบุรายละเอียดชื่อแอคเคาวน์ 

11.1 Instagram……………………………………………………………………….. 



 
 
 
 
 
 

11.2 Facebook…………………………………………………………………………… 

11.3 Youtube channel………………………………………………………………………. 

11.4 อ่ืนๆ

...................................................................................................................... 

Address and Phone Information 

1. Street Address / ท่ีอยู่ 

_______________________________________________________________________

_____________Postal zone/รหัสไปรษณีย์ :_____________                                                               

         2. Country / ประเทศ_____________________________________________ 

         3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? / 

       ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้หากแตกต่างจากท่ีอยู่ในข้อ 1  

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

         4 . Home Phone Number / โทรศัพท์

บ้าน________________________________________ 

         5. Work Phone Number / โทรศัพท์ท่ีท างาน ____________________________ 

         6. Work Fax Number / โทรสารท่ีท างาน _______________________________ 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศัพท์มือถือ ________________________ 

         8. Email Address / ท่ีอยู่อีเมล _____________________________________ 

 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน _____________________ 

         2. Passport Book Number / หมายเลขท่ีปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดด้านหลังหนังสือเดนิทาง                                                                                                                                                          

            _____________________________________ 

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือเดินทาง     

________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 

         4. Where was the passport issued? สถานท่ีออกหนังสือเดินทาง _______________ 

            Issuance Date / วันท่ีออกหนังสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/____ 

Expiration Date / วันหมดอายุของหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยท าหนังสือเดินทางสูญหาย

หรือถูกขโมยหรือไม่ 

        Yes / *เคย                              No / ไม่เคย 

* ถ้าเคยหาย โปรดระบุเลขหนังสือเดินทาง / Passport Number __________________ 

เหตุผลท่ีหนังสือเดินทางหาย / Explain __________________________________ 

 

Personal Information 2 

1. Nationality / สัญชาติ _______________________________________________ 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above? 

สัญชาติอ่ืนท่ีได้รับ หรือเคยได้รับ  

ถ้ามีสัญชาติอ่ืน คือประเทศ : ________________________ 

ได้ถือหนังสือเดินทางของประเทศท่ีได้ระบุไว้หรือไม่          ใช่              ไม่ 

ถ้ามี ระบุหมายเลขของหนังสือเดินทาง : ________________________ 

3. National Identification Number / เลขท่ีบัตรประชาชน 

__________________________ 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกันสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถ้าม ี

___________________________________________________________ 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถ้ามี 

    ______________________________________________________________ 

 

 

Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S./ จุดประสงค์ของท่านในการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา 

_________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวันเดินทางถงึสหรัฐอเมริกา 

(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาท่ีต้องการพ านักในสหรัฐอมริกา 

__________________ Day(s)/วัน 

4. Address where you will stay in U.S./ ท่ีอยู่ในสหรัฐท่ีท่านต้ังใจจะไปพ านัก 

Street Address / ท่ีอยู่______________________________________ 

City / เมือง____________________________________________ 

State / รัฐ _____________________________________________ 

Zip Code / รหัสไปรษณีย์ ______________________________________ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับท่าน? 

____________________________________________________ 

*** ถ้ามีผู้อ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ให้กรอกข้อมูลด้านล่าง

ต่อไปนี้ // ถ้าไม่มีข้ามไปท่ีข้อ 6 

ช่ือบริษัท หรือ ช่ือและนามสกุลของผู้ออกค่าใช้จ่าย

ให้ :____________________________________ 

Address of person / company paying for trip // ท่ีอยู่ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือบริษัทท่ีออก

ค่าใช้จ่ายให้ :_______________________________________________ 

______________________________ 

Telephone number /เบอร์โทรศัพท์มือถือ _______________________________ 

Relationship to you /ความสัมพันธ์กับคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจ้าง เป็นต้น  : _____________ 

 

Previous U.S.Travel Information 

1. ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ ?       

      *Yes/เคย                                                 No/ไม่เคย 

             ** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ 

Date arrived / วันท่ีเดินทางถงึอเมริกา :_________________________ 



 
 
 
 
 
 

Length of stay / ระยะเวลาท่ีท่านอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลากี่

วัน___________________Day(s)/วัน 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาติขับข่ีของประเทศ

สหรัฐฯ หรือไม?่  

        มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขับข่ีอนุญาติ

หมายเลข :_________________________________ 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาติขับข่ีของ

รัฐ :________________________________ 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยได้รับวีซ่าสหรัฐอเมริกาหรือไม ่

         * Yes/เคย                         No/ไม่เคย 

** ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด 

Date last visa was issued/ วันท่ีออกวีซ่า:________________________________  

Visa Number/หมายเลขวีซ่า______________________________________________ 

- Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือท่ีสถานทูต U.S. แล้วหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยท าวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมย

หรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                         No / ไม่ใช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถ้าเคย โปรดระบุปีท่ีหาย (ค.ศ.) : ______________ 

Explain / โปรดอธิบายเหตุผลท่ีท าหาย______________________________________ 

- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถูก

ยกเลิกหรือเพิกถอนหรือไม ่? 

            Yes / ใช่                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถ้าเคย โปรดอธิบายเหตุผล_____________________________________________ 



 
 
 
 
 
 

3. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซ่า

หรือไม่      

         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด 

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ช่ือนามสกุลบิดาและวันเดือนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลบิดา __________________________________________ 

Given Names / ช่ือบิดา __________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปีเกิด _______________________________________ 

Is your father in the U.S.? บิดาของท่านพ านักอยู่ในสหรัฐใช่หรือไม ่

            Yes / ใช่                         No / ไม่ใช่ 

Father’s status/สถานภาพของบิดาท่ีอยู่ท่ีประเทศสหรัฐฯ  

U.S.Citizen              U.S.Legal permanent resident   

Nonimmigrant              Other/ I don’t know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ช่ือนามสกลุมารดาและวันเดือนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา ________________________________________ 

Given Names / ช่ือมารดา _________________________________________ 

Date of Birth / วันเดือนปีเกิด _______________________________________ 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยู่ในสหัฐใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาท่ีอยู่ท่ีประเทศสหรัฐฯ :         

U.S.Citizen                  U.S.Legal permanent resident   

Nonimmigrant            Other/ I don’t know 



 
 
 
 
 
 

2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State 

(Means fiance / fiancée, spous (husband/wift), chills (son/daughter), or sibling 

(brother/sister)? ท่านมีญาติล าดับต้นท่ีไม่ใช่บิดามารดา ( ได้แก่ คู่หมั้น คู่สมรส บุตร 

พี่น้อง ) พ านักอยู่ในสหรัฐหรือไม ่

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด 

Surname / นามสกุล _____________________________________________ 

Given Names / ช่ือ _____________________________________________ 

Relationship to you / ความเกี่ยวข้องกับท่าน ____________________________ 

Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),    

Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น  

เป็นอเมริกาซิติ เช่น ได้รับใบเขียว ได้รับวีซ่าสหรัฐช่ัวคราว หรืออ่ืนๆ ) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Do you have any other relatives in the United States  

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

If Yes’ please provide details / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด    

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ________________________________ 

2. Spouse’s Given Names / ช่ือคู่สมรส _________________________________ 

3. Spouse’s Date of Birth / วัน เดือน ปี เกิด คู่สมรส __________________________ 

4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ _____________________________________ 

5. Spouse’f Plade of Birth / สถานท่ีเกิด _________________________________ 

6. Spouse’s Address / ท่ีอยู่คู่สมรส _____________________________________ 



 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

*** ถา้หยา่ กรณุากรอกขอ้มลูตอ่ไปนี ้(กรณุากรอกเปน็ภาษาองักฤษ) 

ช่ือ-นามสกุล อดีตคู่สมรส _____________________________________  

เกิดท่ีจังหวัด____________________________________________ 

วันท่ีจดทะเบียนสมรส (ว/ด/ป) _________________________________ 

        หย่าวันท่ีเท่าไร (ว/ด/ป)__________________________________ 

หย่ากันเพราะเหตุผลอะไร _____________________________________ 

 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ ____________________________________ 

2. Present Employer or School Name / ช่ือสถานศกึษาหรือท่ีท างาน 

___________________________________________________________ 

3. Work Phone Number / โทรศัพท์ท่ีท างาน ______________________________ 

       Street Address / ท่ีอยู่ _____________________________________________ 

       City / เมือง _____________________________________________________ 

      State / รัฐหรือจังหวัด ________________________________________________ 

      Zip Code / รหัสไปรษณีย์ _____________________________________________ 

      Country / ประเทศ _________________________________________________ 

       Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน ______________ 

      วันเดือนปี ในการเร่ิมงาน________________________________________________ 

4. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป 

 _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

 



 
 
 
 
 
 

Previous Work / Education / Training  Information 

Provide your employment information for the last five years, if applicable. 

1. Were you previously employed? ก่อนหน้านี้เคยท างานหรือไม ่? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษัทท่ีเคยท างาน 

_________________________________________________ 

Employer Address /ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีเคยท างาน 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________Telephone/เบอร์โทรศัพท์ท่ี

เคยท างาน _______________________________________ 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน 

___________________________________________________________ 

3. Employment Date From/เร่ิมท างานต้ังแต่เมื่อไร (วัน/เดือน/ปี) 

____________________________________ 

4. Employment Date To / วันท่ีออกจากงาน (วัน/เดือน/ปี)  

______________________________________ 

5. Briefly describe your duties / อธิบายลักษณะงานพอสังเขป 

___________________________________________________________________________

____________ 

6. Have you attended any educational institutions other than elementary schools ?  

ทา่นเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศกึษาระดบัมธัยมหรอืสงูกวา่หรอืไม่ ? 

            Yes / ใช่                             No / ไม่ใช่ 

 

If yes, provide the following information on all educational institutions you have 

attended, not including elementary schools/ถ้าใช่ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับ

สถาบันการศึกษาท่ีท่านเคยเข้าเรียน 



 
 
 
 
 
 

Name of Institution/ช่ือสถานศึกษา 

_____________________________________________________ 

Address/ท่ีอยู่ของสถานศกึษา 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Course of Study/หลักสูตรท่ีท่านศึกษาจบมา 

__________________________________________________ 

Date of Attendance From/วันท่ีเร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) 

___________________________________________ 

Date of Attendance To/วันท่ีจบการศึกษา (ว/ด/ป) 

______________________________________________ 

 

Additional Work / Education / Training Information 

  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเท่ียวใน

ประเทศ 

      อ่ืน ๆ ใน 5 ปีท่ีแล้วหรือไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

** If yes please provide a List of Countries Visited /ถ้าใช่ โปรดระบุประเทศท่ีเคย

เดินทางภายใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________ 

          2.Have you ever served in the military ? คุณเคยท าหน้าท่ีในทางทหารหรือไม่ 

            Yes / ใช่(โปรดระบุ)            No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้ 

Name of  Country/ประเทศ _________________________________________ 



 
 
 
 
 
 

Branch of Service/หน่วยงาน , สังกัด __________________________________ 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง__________________________________________ 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร_____________________________ 

 

 


