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Your application summary

Is someone assisting you with completing

this application?

No

What is your current legal name? APASARAPORN JORNTHAYA

Have you used any other names since

birth?

No

Would you like to legally change your

name?

Yes

Here is a summary of all the information you provided in your application.

Make sure you have provided responses for everything that applies to you before you submit

your application. You can edit your responses by going to each application section using the site

navigation.

  Download draft case snapshot

Getting Started

Preparer and interpreter information

Your name

Application for Naturalization (N-400)
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ต้องการเปลี่ยนชื่อ หรือไม่ 

ถ้าเคยใช้ชื่อ นามสกุลอื่น กรอกข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุลก่อนแต่งงาน

ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน ถ้า ต้องการใช้นามสกุลสามีจากการ
สมรส ใส่ว่าปัจจุบัน นามสกุลสามีได้เลย

กฎหมายอเมริกา หลังจดทะเบียนสมรสใช้นามสกุลสามีได้อย่างถูกกฎหมายเลย



How can we contact you?

What is your current mailing address? United States
713 LUCERNE LANE SE
olympia, WA, 98513
USA

What is your date of birth? 07/01/1981

What is your country of birth? Thailand

What is your country of citizenship or Thailand

Your contact information

When and where you were born

Your immigration information

What new name would you like to

use?

APASARA JORNTHAYA

Mobile phone number (253) 232-9138

Daytime phone number (253) 232-9138

Evening phone number (253) 232-9138

Work phone number

Email address parewausa@gmail.com
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ในระบบมีคำแนะนำว่าถ้าเปลี่ยน นามสกุล กรณี สมรส หย่า หรือมีใบเปลี่ยนชื่อ
จากศาลมาแล้ว  ไม่จำเป็นต้องกรอกขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุลตรงขั้นตอนนี้ 

ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นชื่อ ใหม่เลย ใส่ชื่อนามสกุลที่ต้องการเปลี่ยน

ที่อยู่ 

 ช่อง In care of name ไม่จำเป็นต้องกรอก
 ถ้าที่อยู่นั้นเป็นที่อยู่ ประจำของเรา

ระบบจะถาม ใช้ที่อยู่ที่ระบบค้นจากฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่ต้องการตอบ ไม่ ใช้ที่อยู่ที่เรากรอกเอง

ที่อยู่จากระบบค้นจากฐานข้อมูล
จะแสดงขึ้นมา 

คำแนะนำการเปลี่ยนนามสกุลที่จะกรอกตรงนี้



nationality?

On what date did you become a lawful

permanent resident?

01/02/2010

What is your name exactly as it appears on

your Permanent Resident Card?

APASARAPORN JORNTHAYA

What is your A-Number? 061045283

What is your U.S. Social Security number? I do not have a U.S. Social
Security number.

What is your USCIS Online Account

Number?

I do not have a USCIS Online
Account Number.

What is your gender? Female

What is your ethnicity? Not Hispanic or Latino

What is your race? Asian

What is your height?

About You

Describe yourself

Feet 5

Inches 5
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ไม่เคยมีแอคเค้าท์มาก่อน ตอบไม่มี

ชื่อ นามสกุล ตามที่ปรากฎบนใบเขียว

ว.ด.ป.ที่ได้ใบเขียว ดูวันที่ issue ใบเขียวครั้งแรก

ดูหมายเลขบนใบเขียว มีเครื่องหมาย # ด้านหน้า

คนไทยเลือกตามนี้

ใส่ข้อมูลเป็น ฟุต

ใส่ข้อมูลเป็น นิ้ว



What is your weight?

What is the color of your eyes? Black

What is the color of your hair? Black

Where do you live now? United States
713 LUCERNE LANE SE
olympia, WA, 98513

When did you move here? 01/02/2010 - Present

What is the name of the employer? Unemployed

On what dates were you

unemployed?

01/02/2010 - Present

Have you EVER served in the U.S. armed

forces?

No

Are you currently a member of the U.S.

armed forces?

No

Where you have lived

School and employment

Military service

Pounds 128
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ที่อยู่ปัจจุบัน

ถ้าไม่ทำงาน คลิกเลือก Add unemployed

ถ้า ต้องการกรอกข้อมูลเพิ่ม คลิก Add

กรอก ข้อมูล ใน 5ปี 

กรอกข้อมูลใน 5ปี ถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลที่อยู่ที่เคยอยู่ก่อนนี้ คลิกAdd
เริ่มด้วยที่อยู่ปัจจุบัน  เรียงย้อนหลังไป

คำถามเกี่ยวข้องกับทหารอเมริกา  คนไทยทั่วไปส่วนมาก คำตอบ No



Are you a male who lived in the United

States at any time between your 18th and

26th birthdays?

No

Have you taken a trip outside of the

United States in the last 5 years?

Yes

Do you have a physical or developmental

disability or mental impairment that

prevents you from demonstrating your

knowledge and understanding of the

English language and/or civics

requirements for naturalization?

No

Are you requesting an accommodation

because of your disabilities and/or

impairments?

No

Selective Service

Travel outside the U.S.

Requests for accommodations

Your Family

Countries you traveled to THAILAND

Date you left the U.S. 10/22/2014

Date you returned to the U.S. 11/22/2014
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ระบบจะถามว่า เคยออกนอกอเมริกาในแต่ละการเดินทาง
นานติดต่อกันถึง 6เดือนหรือไม่

ถ้าต้องการกรอก ข้อมูลการเดินทางมากกว่า 1ครั้ง 
คลิก Add

ระบบจะคำนวณจำนวนวันที่ออกนอกอเมริกาให้เอง

เมื่อกรอก ว.ด.ป.ที่เดินทางออกและกลับมา 

มีปัญหาพิการ / disability อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ทำให้ มีปัญหาการที่จะการเข้าใจภาษาอังกฤษ
หรือไม่

ขอการช่วยเหลือพิเศษหรือไม่ เช่น ล่ามมือ 

กรอกการเดินทาง ออกนอกอเมริกาใน5ปี

เคยเดินทางออกนอกอเมริกาหรือไม่ ในรอบ 5ปีนี้ 

นับเการเดินทางมากกว่า24ชม.ขึ้นไป 

เป็นผู้ชาย อยู่ในอเมริกา ช่วงอายุ 18-26หรือไม่ ระบบจะถามเรื่อง
ได้ลงทะเบียนทหารไหม

ถ้า ข้อมูลก่อนนี้ กรอกไปว่าเราเป็นผู้หญิง ระบบจะข้ามข้อนี้ไปให้เลย

กรอกการเดินทางมากกว่า 24ชั่วโมงขึ้น
ไป



What is your current marital status? Divorced

Have you been married previously? Yes

Marital status

Your prior marriages

Children

What is your prior spouse's legal

name?

Somchai Jaidee

When were you married to your

prior spouse?

11/01/2005 - 08/17/2007

How did this marriage end? Divorced

What is your prior spouse’s date

of birth?

02/25/1978

What is your prior spouse’s

country of birth?

Thailand

What is your prior spouse’s

country of citizenship or

nationality?

Thailand

What was your prior spouse’s

immigration status when your

marriage ended?

Other - Thai
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สถานะภาพทางการสมรส 

ถ้าเลือก single ระบบจะถาม
ข้ออื่นต่อเลย 

ระบบใส่ข้อมูลนี้ให้เอง ถ้าเราตอบ 
Divorced 

ถ้า กรอกข้อมูลเคยหย่า ระบบจะให้กรอกข้อมูล
อดีตคู่สมรส

จดทะเบียนสมรส ที่ 

ระบบเติมให้เอง

ว.ด.ป. เกิดอดีตคู่สมรส

ถ้าคำตอบคือ สถานะแต่งงาน เตรียมข้อมูลคู่สมรส 
ถ้าคู่สมรสเราเคยแต่งงานเคยหย่า เตรียมข้อมูลอดีตคู่สมรส ของคู่สมรสเรา 
ว.ด.ป.เกิด อดีตคู่สมรส 

เตรียมข้อมูลแต่งงานเมื่อไหร่ หย่าเมื่อไหร่ ว.ด.ป.เกิดอดีตคู่สมรส



Do you have any children? Yes

Were your parents married before your

18th birthday?

Yes

Is your mother a U.S. citizen? No

Is your father a U.S. citizen? No

Parents

Moral Character

What is your child's current legal

name?

Sompon Jaidee

What is your child’s current

address?

Thailand
134 sunto
Bangkok, Bangkok, 10110

What is your child’s relationship to

you?

biological child

What is your child’s date of birth? 11/03/2006

What is your child’s country of

birth?

Thailand

What is your child’s A-Number? My child does not have an A-
Number.
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กรอกข้อมูลลูกทั้งหมด 

ทั้งลูกเรา ทั้ง stepchildren

ทั้งมีชีวิต และเสียชีวิต 

ทั้งที่ ทราบข้อมูลที่อยู่ หรือสูญหาย
ไปแล้ว

เตรียมที่อยู่ลูกในภาษาอังกฤษ 

เลือกความสัมพันธ์ เช่น biological child ลูกที่เราให้กำเนิด
หรือ stepchild ลูกคู่สมรสปัจจุบัน

ลูกไม่ได้อยู่อเมริกา ไม่มี A number ตอบว่า ไม่มี

พ่อแม่เราแต่งงานก่อน เราอายุ 18ใช่ไหม

ระบบถามเพื่อคัดกรองว่า เราอาจได้อเมริกันซิติเซ่นจากพ่อแม่อยู่แล้วหรือไม่

ถ้าตอบ Yes จะมีคำถามต่อ



Have you EVER claimed to be a U.S.

citizen (in writing or any other way)?

No

Have you EVER registered to vote in any

federal, state, or local election in the

United States?

No

Have you EVER voted in any federal, state,

or local election in the United States?

No

Do you now have, or did you EVER have, a

hereditary title or an order of nobility in

any foreign country?

No

Do you owe any overdue federal, state, or

local taxes?

No

Have you EVER not filed a federal, state,

or local tax return since you became a

lawful permanent resident?

No

Have you called yourself a "non-U.S.

resident" on a federal, state, or local tax

return since you became a lawful

permanent resident?

No

Have you EVER been declared legally

incompetent or been confined to a mental

No

Citizenship claims and voting

Legal competency
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Partนี้ จะเป็นศัพท์ที่เราไม่คุ้น ควรหาความหมายคำที่
ไม่เข้าใจด้วยตัวเอง ให้เราเข้าใจและจำความหมายได้

จนท.อาจถามว่า บางประโยคหมายถึงอะไร 
ที่ตอบไป เข้าใจความหมายว่าอย่างไร ให้อธิบาย

เคยที่ไม่ file tax หรือไม่ ถ้า file tax ทุกปี ตอบ No

ถ้า เคย ไม่ file tax return ตอบ Yes 
ระบบจะแสดงช่องให้อธิบาย อธิบายเช่น ไม่ได้ทำงาน 
ไม่มีรายได้ เลยไม่ได้ file tax return

ทุกข้อ ที่ตามปกติควรตอบ No ถ้าตอบ Yes จะมีช่องแสดงขึ้นมาให้อธิบายเพิ่ม

ถ้าค้างชำระภาษี อธิบายในช่องที่ให้ตอบเพิ่ม เช่น มียอดที่ยังไม่จ่าย แต่ทำการขอผ่อนผัน เลื่อนการจ่ายแล้ว



institution?

Have you EVER been a member of,

involved in, or in any way associated with

any organization, association, fund,

foundation, party, club, society, or similar

group in the United States or in any other

location in the world?

No

Have you EVER been a member of, or in

any way associated (either directly or

indirectly) with the Communist Party?

No

Have you EVER been a member of, or in

any way associated (either directly or

indirectly) with any other totalitarian party?

No

Have you EVER been a member of, or in

any way associated (either directly or

indirectly) with a terrorist organization?

No

Have you EVER advocated (either directly

or indirectly) the overthrow of any

government by force or violence?

No

Have you EVER persecuted (either directly

or indirectly) any person because of race,

religion, national origin, membership in a

particular social group, or political opinion?

No

Party or group affiliations

Party or group affiliations

1/8/18, 12'08 AM
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ถ้าตอบ Yes จะมีช่องแสดงขึ้นมาให้อธิบาย



Were you EVER involved in any way with

genocide?

No

Were you EVER involved in any way with

torture?

No

Were you EVER involved in any way with

killing, or trying to kill, someone?

No

Were you EVER involved in any way with

badly hurting, or trying to hurt, a person on

purpose?

No

Were you EVER involved in any way with

forcing, or trying to force, someone to

have any kind of sexual contact or

relations?

No

Were you EVER involved in any way with

not letting someone practice his or her

religion?

No

Were you EVER a member of, or did you

EVER serve in, help, or otherwise

participate in, a military unit?

No

Were you EVER a member of, or did you

EVER serve in, help, or otherwise

participate in, a paramilitary unit (a group

of people who act like a military group but

are not part of the official military)?

No
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Were you EVER a member of, or did you

EVER serve in, help, or otherwise

participate in, a police unit?

No

Were you EVER a member of, or did you

EVER serve in, help, or otherwise

participate in, a self-defense unit?

No

Were you EVER a member of, or did you

EVER serve in, help, or otherwise

participate in, a vigilante unit (a group of

people who act like the police but are not

part of the official police)?

No

Were you EVER a member of, or did you

EVER serve in, help, or otherwise

participate in, a rebel group?

No

Were you EVER a member of, or did you

EVER serve in, help, or otherwise

participate in, a guerrilla group (a group of

people who use weapons against or

otherwise physically attack the military,

police, government, or other people)?

No

Were you EVER a member of, or did you

EVER serve in, help, or otherwise

participate in, a militia (an army of people,

not part of the official military)?

No

Were you EVER a member of, or did you

EVER serve in, help, or otherwise

participate in, an insurgent organization (a

No
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group that uses weapons and fights

against a government)?

Were you EVER a worker, volunteer, or

soldier, or did you otherwise EVER serve

in a prison or jail?

No

Were you EVER a worker, volunteer, or

soldier, or did you otherwise EVER serve

in a prison camp?

No

Were you EVER a worker, volunteer, or

soldier, or did you otherwise EVER serve

in a detention facility (a place where

people are forced to stay)?

No

Were you EVER a worker, volunteer, or

soldier, or did you otherwise EVER serve

in a labor camp (a place where people are

forced to work)?

No

Were you EVER a worker, volunteer, or

soldier, or did you otherwise EVER serve

in any other place where people were

forced to stay?

No

Were you EVER a part of any group, or did

you EVER help any group, unit, or

organization that used a weapon against

any person, or threatened to do so?

No

Did you EVER sell, give, or provide

weapons to any person, or help another

No

1/8/18, 12'08 AM
Page 12 of 18



person sell, give, or provide weapons to

any person?

Did you EVER receive any type of military,

paramilitary (a group of people who act

like a military group but are not part of the

official military), or weapons training?

No

Did you EVER recruit (ask), enlist (sign up),

conscript (require), or use any person

under 15 years of age to serve in or help

an armed force or group?

No

Did you EVER use any person under 15

years of age to do anything that helped or

supported people in combat?

No

Have you EVER committed, assisted in

committing, or attempted to commit, a

crime or offense for which you were NOT

arrested?

No

Have you EVER been arrested, cited, or

detained by any law enforcement officer

(including any immigration official or any

official of the U.S. armed forces) for any

reason?

No

Have you EVER been charged with

committing, attempting to commit, or

assisting in committing a crime or offense?

No

Crimes and offenses
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ควรหาความหมายคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจด้วยตัวเอง และจำความหมายด้วย 
จนท.อาจถามว่าเข้าใจหรือไม่ ประโยคนี้หมายความว่าอะไร เราเข้าใจว่า
อย่างไร เพื่อทดสอบความเข้าใจภาษาอังกฤษของเรา



Have you EVER been convicted of a crime

or offense?

No

Have you EVER been placed in an

alternative sentencing or a rehabilitative

program (for example, diversion, deferred

prosecution, withheld adjudication,

deferred adjudication)?

No

Have you EVER received a suspended

sentence, been placed on probation, or

been paroled?

No

Have you EVER been in jail or prison? No

Have you EVER been a habitual drunkard? No

Have you EVER been a prostitute or

procured anyone for prostitution?

No

Have you EVER sold or smuggled

controlled substances, illegal drugs, or

narcotics?

No

Have you EVER been married to more

than one person at the same time?

No

Have you EVER married someone in order

to obtain an immigration benefit?

No

Crimes and offenses
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Have you EVER helped anyone to enter, or

try to enter, the United States illegally?

No

Have you EVER gambled illegally or

received income from illegal gambling?

No

Have you EVER failed to support your

dependents or to pay alimony?

No

Have you EVER made any

misrepresentation to obtain any public

benefit in the United States?

No

Have you EVER given any U.S.

Government officials any information or

documentation that was false, fraudulent,

or misleading?

No

Have you EVER lied to any U.S.

Government officials to gain entry or

admission into the United States or to gain

immigration benefits while in the United

States?

No

Have you EVER been removed, excluded,

or deported from the United States?

No

Have you EVER been ordered removed,

excluded, or deported from the United

States?

No

Immigration proceedings
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Have you EVER been placed in removal,

exclusion, rescission, or deportation

proceedings?

No

Are removal, exclusion, rescission, or

deportation proceedings (including

administratively closed proceedings)

currently pending against you?

No

Have you EVER been court-martialed,

administratively separated, or disciplined,

or have you received an other than

honorable discharge while in the U.S.

armed forces?

No

Have you EVER been discharged from

training or service in the U.S. armed forces

because you were an alien?

No

Have you EVER left the United States to

avoid being drafted in the U.S. armed

forces?

No

Have you EVER applied for any kind of

exemption from military service in the U.S.

armed forces?

No

Have you EVER deserted from the U.S.

armed forces?

No

Military
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Do you support the Constitution and form

of Government of the United States?

Yes

Do you understand the full Oath of

Allegiance to the United States?

Yes

Are you willing to take the full Oath of

Allegiance to the United States?

Yes

If the law requires it, are you willing to

bear arms on behalf of the United States?

Yes

If the law requires it, are you willing to

perform noncombatant services in the U.S.

armed forces?

Yes

If the law requires it, are you willing to

perform work of national importance

under civilian direction?

Yes

Your Permanent Resident Card

Evidence of the end of your prior

Attachment to the U.S. Constitution

Evidence

Required Evidence to Submit your Application

Additional Evidence to Support your Application
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เตรียม หลักฐานสนับสนุน เป็น file ให้ attach file ได้ 

เช่น สำเนา ใบเขียว หน้าหลัง 

สำเนา tax return ถ้าอยากแนบไปด้วย

ใบสมรส

สมัครอเมริกันซิติเซ่น ปัจจุบันไม่ต้องใข้รูปถ่าย 2x2
ไปถ่ายรูปวันพิมพ์ลายนิ้วมือ 

วันสัมภาษณ์ จนท.อาจถาม ว่าประโยคนี้หมายถึงอะไร เข้าใจหรือไม่ เพื่อทดสอบความเข้าใจภาษา
อังกฤษของเรา

Part นี้ ถ้าไม่ตอบ Yes คุณสมบัติเราไม่ผ่านที่จะสมัคร
อเมริกันซิติเซ่น



marriage(s)

Additional evidence you want to provide

Evidence about your child(ren)

Evidence about child support

Additional Evidence to Support your Application

Additional Evidence to Support your Application

Additional Evidence to Support your Application
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แนบไฟล์เอกสารที่ต้องการแนบเป็นเอกสารสนับสนุน

คำอธิบายเรื่อง การเปลี่ยนชื่อ ในขั้นตอนนี้ ข้อที่ถามต้องการเปลี่ยนชื่อ หรือไม่ 


