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APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT INTO THE KINGDOM

เขี�ยนที่	�	��                                                                                        .  
Written at

   วันที�นที่	�	��                     เดือน      �	พ.ศ�อน                                      พ.ศ.                            
     Date           Month               Year

เรี�ยน พน�กงานเจ้าหน้าที่ตรวจค#าหน#าที่	�	��ตรีวันทีจ้าหน้าที่ตรวจคคนเขี#าเมือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.co�อง 
TO Immigration Officer 

ขี#าพเจ้าหน้าที่ตรวจค#า (นาย/นาง/นางสาวันที) ชื่อสกุล	�	ชื่อตัว �	.����ÿ��อสก4ล                                                                             ชื่อสกุล	�	ชื่อตัว �	.����ÿ��อต�วันที                                                                  .
I,     (Mr. Mrs. Miss) family name      first name

ชื่อสกุล	�	ชื่อตัว �	.����ÿ��อรีอง                                                                          .  ส�ญชื่อสกุล	�	ชื่อตัว �	.����ÿาต;                                                                                      อาย4              ปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�c� เก;ดือน      �	พ.ศวันที�นที่	�	��               .  
middle name nationality                                age            years  date of birth
เดือน      �	พ.ศ�อน                             พ.ศ.                   จ้าหน้าที่ตรวจค�งหวันที�ดือน      �	พ.ศ                                                                       ปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�cรีะเที่	�	ศ                                                                                .  
month              year        changwat                    country
อาชื่อสกุล	�	ชื่อตัว �	.����ÿ�พ                                                                                     ปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�c�จ้าหน้าที่ตรวจคจ้าหน้าที่ตรวจค4บันอยู่บ้านเลขท�นอยCDบันอยู่บ้านเลขท#านเลขีที่	�	��                                   ถนน                                                                
occupation                             present address                         road 
ตGาบันอยู่บ้านเลขทล/แขีวันทีง                                                                           อGาเภอ                                                         จ้าหน้าที่ตรวจค�งหวันที�ดือน      �	พ.ศ                                                           ’  
Tambon / Khwaeng           Amphoe / Khet          Changwat
ขีอย��นคGาขีออน4ญาตเพ��อกล�บันอยู่บ้านเลขทเขี#ามือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coาในรีาชื่อสกุล	�	ชื่อตัว �	.����ÿอาณาจ้าหน้าที่ตรวจค�กรีอ�ก
hereby apply for re-entry permit into the kingdom

 หนR�งครี�S ง   มือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coากกวันทีDาหนR�งครี�S ง 
          Single           multiple

มือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.co�ควันทีามือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�cรีะสงคUจ้าหน้าที่ตรวจคะเดือน      �	พ.ศ;นที่	�	างในปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�cรีะเที่	�	ศ                                                                                                                                                            
I intend to go to

กGาหนดือน      �	พ.ศออกจ้าหน้าที่ตรวจคากปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�cรีะเที่	�	ศไที่	�	ยวันที�นที่	�	��                                                     เดือน      �	พ.ศ�อน                                                                                  พ.ศ.                                                 
leaving Thailand on :           date               month          year
โดือน      �	พ.ศยที่	�	าง                                                                                      เพ��อไปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�c                                                                                                              และจ้าหน้าที่ตรวจคะกล�บันอยู่บ้านเลขท
by (mode of transportation)                    for (purpose of visa)        and shall return
ปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�cรีะเที่	�	ศไที่	�	ยปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�cรีะมือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coาณ    วันที�นที่	�	��                                                         เดือน      �	พ.ศ�อน                                                                                       พ.ศ.                                                   
to Thailand about    date          month          year

ขี#าพเจ้าหน้าที่ตรวจค#าถ�อหน�งส�อเดือน      �	พ.ศ;นที่	�	างหรี�อเอกสารีใชื่อสกุล	�	ชื่อตัว �	.����ÿ#แที่	�	นหน�งส�อเดือน      �	พ.ศ;นที่	�	างขีอง
I hold the passport or traveling document of

ปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�cรีะเที่	�	ศ                                                                               ออกให#ที่	�	��                                                                         เลขีที่	�	��                             ลงวันที�นที่	�	��             
(country)      issued at      no.                        dated
เดือน      �	พ.ศ�อน                                                   พ.ศ.                       อาย4ใชื่อสกุล	�	ชื่อตัว �	.����ÿ#ไดือน      �	พ.ศ#ถRงวันที�นที่	�	��                              เดือน      �	พ.ศ�อน                                                                 พ.ศ.                                
month year               valid until date               month                            year
ครี�S งส4ดือน      �	พ.ศที่	�	#ายขี#าพเจ้าหน้าที่ตรวจค#าไดือน      �	พ.ศ#รี�บันอยู่บ้านเลขทการีตรีวันทีจ้าหน้าที่ตรวจคลงตรีาหน�งส�อเดือน      �	พ.ศ;นที่	�	างปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�cรีะเภที่	�	
My previous visa for Thailand is of the category of

  คนอยCDชื่อสกุล	�	ชื่อตัว �	.����ÿ� �วันทีครีาวันที   ที่	�	Dองเที่	�	��ยวันที   คนเดือน      �	พ.ศ;นที่	�	างผDาน
          non immigrant visa            tourist visa           transit visa

  อ��นๆ
          Others

ออกให#ที่	�	��                                                                                                    วันที�นที่	�	��                               เดือน      �	พ.ศ�อน                                                        พ.ศ.                            



Issued at           date          month               year
ขี#าพเจ้าหน้าที่ตรวจค#าเดือน      �	พ.ศ;นที่	�	างมือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coาถRงปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�cรีะเที่	�	ศไที่	�	ยเมือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.co��อ วันที�นที่	�	��                                                เดือน      �	พ.ศ�อน                                                                          พ.ศ.                                                  
I arrived in Thailand on      date     month          year
และไดือน      �	พ.ศ#รี�บันอยู่บ้านเลขทอน4ญาตให#อยCDถRง    วันที�นที่	�	��                                                เดือน      �	พ.ศ�อน                                                                                            พ.ศ.                                              
and have been permitted to stay up to : date / month / year

ขี#าพเจ้าหน้าที่ตรวจค#าขีอรี�บันอยู่บ้านเลขทรีองวันทีDาขี#อควันทีามือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coขี#างบันอยู่บ้านเลขทนน�S เปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�c\นจ้าหน้าที่ตรวจครี;งที่	�	4กปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�cรีะการี
I hereby certify that the above statement is true and correct.

ขีอแสดือน      �	พ.ศงควันทีามือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coน�บันอยู่บ้านเลขทถ�อ
Yours sincerely.

ลงชื่อสกุล	�	ชื่อตัว �	.����ÿ��อหรี�อพ;มือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coพUลายน;Sวันทีห�วันทีแมือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coDมือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.co�อขีวันทีา.........................................................................................................ผC#ขีอ
Signature or right thumb print                 Applicant
ค	
เต�อน ๑. ผC#ขีอจ้าหน้าที่ตรวจคะต#องย��นคGารี#องขีออน4ญาตดือน      �	พ.ศ#วันทียตนเอง
NOTICE APPLICATION MUST BE MADE IN PERSON

๒. คDาธรีรีมือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coเน�ยมือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coการีย��นขีออน4ญาต ๑,๐๐๐ บันอยู่บ้านเลขทาที่	�	 สGาหรี�บันอยู่บ้านเลขท
หนR�งครี�S ง และ ๓,๘๐๐ บันอยู่บ้านเลขทาที่	�	 สGาหรี�บันอยู่บ้านเลขทเก;นกวันทีDาหนR�งครี�S ง
APPICATION FEE FOR IS 1,000 BAHT PER SINGLE
AND 3,800 BAHT PER MULTIPLE

๓. ไดือน      �	พ.ศ#รี�บันอยู่บ้านเลขทการีอน4ญาตหรี�อไมือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coDก\ตามือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.co จ้าหน้าที่ตรวจคะไมือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coDค�นเง;นคDาธรีรีมือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coเน�ยมือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.coให#
APPICATION FEE IS NOT REFUNDABLE.

รีCปี	เกิดวันที่   �	  .�潐ݨx�����2�cถDาย
ขีนาดือน      �	พ.ศ ๔ x ๖ ซมือง ��:1.0��h�散㤲��(�com.sun.star.co.

photograph
4 x 6cm.
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