
 

              
                                                        Bangkok 

 

          Supplementary Questionnaire - Application for Resident Permit 
              แบบสอบถามประกอบค ารอ้งขอวีซา่ส าหรบัคูส่มรส เพือ่เขา้ประเทศนอร์เวย์ แบบถาวร 

 
The form is to be filled out in English or in Thai and signed by the applicant 

โปรดตอบแบบสอบถาม เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ และลงลายมือชือ่ก ากบัดา้นทา้ย 
  

Purpose: Family Reunification with Spouse เพือ่ยา้ยถิน่ฐานไปอยูก่บัคูส่มรสชาวนอร์เวย์ 

       
Name of applicant ชือ่-สกลุของทา่น  : ________________________________________________________________ 

Date of birth วนั เดือน ปีเกดิ      : ______________________________________________________________________ 

Place of birth สถานทีเ่กดิ : _______________________________________________________________________ 

Place of residence ทีอ่ยู ่ : _______________________________________________________________________ 

Education การศกึษา : _______________________________________________________________________________ 

 
Name of reference person (spouse) ชือ่-สกุลของคูส่มรสของทา่น : ____________________________________________ 
Date of birth วนั เดือน ปีเกดิ     : ____________________________________________________________________ 

Place of birth สถานทีเ่กดิ : _______________________________________________________________________ 

Place of residence  ทีอ่ยู ่ : _______________________________________________________________________ 

Education  การศกึษา : _______________________________________________________________________ 

 
What is your current occupational status? ปจัจุบนั ทา่นท างานอะไร? 

 Employee พนกังานบรษิทั  Unemployed วา่งงาน  Student นกัเรียน       Retired เกษียณ     

 Others (please specify) อืน่ๆ โปรดระบุ   
________________________________________________________________________________________ 

If employed, where do you work? ถา้ปจัจุบนัท างาน ทา่นท างานทีไ่หน _______________________________ 
 

What is current occupational status of your spouse? อาขีพปจัจุบนัของคูส่มรสคนปจัจุบนัของทา่นคอือะไร? 

 Employee พนกังานบรษิทั  Unemployed วา่งงาน  Student นกัเรียน       Retired เกษียณ     

 Others (please specify) อืน่ๆ โปรดระบุ   ________________________________________________________________ 

If employed, where does your spouse work? ถา้ปจัจุบนัท างาน คูส่มรสทา่นท างานทีไ่หน _______________________________ 

 

Have you been married before?  ทา่นเคยท าการสมรสมากอ่นหรือไม?่   

 Yes เคย       No ไมเ่คย 

 

If yes, please state the name and age of former spouse and date of marriage and divorce:  
ถา้เคย โปรดระบุรายละเอยีด ชือ่ สกุล และอายุของคูส่มรสคนกอ่น วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส และวนัทีจ่ดทะเบยีนหยา่   
Name ชือ่-สกลุ: _________________________________________ Age อายุ: ______________________________ 

Date of marriage วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส: _______________________________________________________________  
Date of Divorce    วนัทีจ่ดทะเบียนหยา่: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 



Has your spouse married before? คูส่มรสคนปจัจุบนัของทา่นเคยท าการสมรสมากอ่นหรือไม?่ 

 Yes เคย        No ไมเ่คย 

   

If yes, please state the name and age of former spouse and date of marriage and divorce:  
ถา้เคย โปรดระบุรายละเอยีด ชือ่ สกุล และอายุของคูส่มรสคนกอ่น วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส และวนัทีจ่ดทะเบยีนหยา่   
Name ชือ่-สกลุ: ___________________ Age อายุ: _____________________________________________________ 

Date of marriage วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส: _______________________________________________________________  
Date of Divorce    วนัทีจ่ดทะเบียนหยา่: _______________________________________________________________ 

 
Please state the name, age and place of residence of your parents and siblings: 

โปรดระบุรายละเอยีด ชือ่ สกลุ อายุ และทีอ่ยูข่องบดิา มารดา และพีน้่องของทา่น  

Father      บดิา        Name ชือ่-สกลุ: ___________________ Age อายุ: _____Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั: _________ 

Mother    มารดา     Name ชือ่-สกลุ: ___________________ Age อายุ: _____Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั: _________ 

Sibling    พีน้่อง      Name ชือ่-สกลุ: ___________________ Age อายุ: _____Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั: ________ 

Sibling    พีน้่อง      Name ชือ่-สกลุ: ___________________ Age อายุ: _____Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั: _________ 

Sibling    พีน้่อง      Name ชือ่-สกลุ: ___________________ Age อายุ: _____Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั: _________ 

 

Please state the name, age and place of residence of spouse’s parents and siblings: 

โปรดระบุรายละเอยีด ชือ่ สกลุ อายุ และทีอ่ยูป่จัจุบนัของบดิา มารดา และพีน้่องของคูส่มรสปจัจุบนัของทา่น  

Father      บดิา        Name ชือ่-สกลุ: ___________________ Age อายุ: _____Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั: _________ 

Mother    มารดา     Name ชือ่-สกลุ: ___________________ Age อายุ: _____Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั: _________ 

Sibling    พีน้่อง      Name ชือ่-สกลุ: ___________________ Age อายุ: _____Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั: ________ 

Sibling    พีน้่อง      Name ชือ่-สกลุ: ___________________ Age อายุ: _____Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั: _________ 

Sibling    พีน้่อง      Name ชือ่-สกลุ: ___________________ Age อายุ: _____Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั: _________ 

 

Do you have any children from previous relationships? ปจัจุบนั ทา่นมีบตุรหรือไม?่    Yes ใช่  No ไมใ่ช่ 
If yes, list their names, age and gender below: ถา้มี โปรดระบุรายละเอยีด ชือ่ สกลุ และอายุ     
Name ชือ่-สกลุ: ____________________________Age อายุ: ___________Male ชาย    Female หญิง 

Name ชือ่-สกลุ: ____________________________Age อายุ: ___________Male ชาย    Female หญิง 

Name ชือ่-สกลุ: ____________________________Age อายุ: ___________Male ชาย    Female หญิง 
 

If you have children, are they staying with you? ปจัจุบนั บุตรของทา่นอาศยัอยู่กบัทา่นหรือไม?่   
 Yes อยู ่        No ไมอ่ยู่ 
 

If no, who are they staying with? ในกรณีทีไ่มอ่ยูก่บัทา่น บุตรของทา่นอาศยัอยู่กบัใคร? 
__________________________________________________________________________________________ 

 
If you have children: who has the parental responsibility/-parental custody for the children?  

ในกรณีทีท่า่นมีบตุร บคุคลใดเป็นผูท้ีม่อี านาจในปกครอง/ อุปการะเลี้ยงดูบตุรของทา่น? 

 Mother มารดา         Father บดิา      

 Mother and father have shared parental custody มารดาและบดิามีอ านาจในการปกครองบุตรรว่มกนั 

 

Has your spouse met your children? คูส่มรสคนปจัจุบนัของทา่นเคยพบปะกบับตุรของทา่นหรือไม?่  

 Yes ใช่   No ไมใ่ช่ 
 

If yes, when and where?ถา้เคย โปรดระบุสถานที ่และเวลาทีพ่บกนั 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 



Does your spouse have any children from previous relationships? 

คูส่มรสคนปจัจุบนัของทา่นเคยมบีุตรมากอ่นหรือไม?่ 

 Yes ใช่   No ไมใ่ช่ 
 

If yes, list their names, age and gender below: ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด ชือ่ สกุล อายุ และเพศ  

Name ชือ่-สกลุ: ____________________________Age อายุ: ___________Male ชาย    Female หญิง 

Name ชือ่-สกลุ: ____________________________Age อายุ: ___________Male ชาย    Female หญิง 

Name ชือ่-สกลุ: ____________________________Age อายุ: ___________Male ชาย    Female หญิง 

 

Have you met your spouse’s children? ทา่นเคยพบปะกบับตุรของคูส่มรสของทา่นหรือไม?่ 

 Yes ใช่   No ไมใ่ช่ 
 

If yes, when and where?ถา้เคย โปรดระบุสถานที ่และเวลาทีพ่บกนั 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

Do you and your spouse have common children? ทา่นและคูส่มรสคนปจัจุบนัของทา่นมีบตุรรว่มกนัหรือไม?่ 

 Yes ใช่   No ไมใ่ช่ 
 
If yes, what is their name, age, gender, place of birth and place of residence?  

ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอยีด ชือ่ สกลุ อายุ สถานทีเ่กดิและ ทีอ่ยู่ปจัจุบนั   
Name ชื่อ-สกลุ:_________________________________Age อายุ :___________Gender เพศ:_________________________ 

Place of birth สถานทีเ่กดิ:_________________________Place of residence ถิน่ฐานปัจจุบนั :__________________________ 

Name ชื่อ-สกลุ:_________________________________Age อายุ:____________Gender เพศ:_________________________ 

Place of birth สถานทีเ่กดิ:_________________________Place of residence ถิน่ฐานปัจจุบนั:___________________________ 

Name ชื่อ-สกลุ:_________________________________Age อายุ:____________Gender เพศ:_________________________ 

Place of birth สถานทีเ่กดิ:_________________________Place of residence ถิน่ฐานปัจจุบนั:___________________________ 

 

Are you and your spouse expecting a common child? คุณและคู่สมรสก าลงัจะมบีุตรดว้ยกนัหรอืไม่ 

 Yes ใช่  No ไมใ่ช่ 

If yes, what is the due date? ถา้ใช ่มกี าหนดคลอดเมือ่ไร  _________________________________ 
 

Do you have any friends or relatives living in Norway ทา่นมเีพือ่น หรือ ญาติทีอ่าศยัอยูท่ีป่ระเทศนอร์เวย์หรือไม?่ :   

 Yes ใช่   No ไมใ่ช่ 
 
If yes, please state their name, the relationship, and place of residence:  ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด ชือ่ สกุล ความสมัพนัธ์ และ ทีอ่ยู่
ปจัจุบนั   
Name ชือ่-สกลุ: ____________Relationship ความสมัพนัธ์: ___________Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั:  ________ 

Name ชือ่-สกลุ: ____________Relationship ความสมัพนัธ์: ___________Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั:  ________ 

Name ชือ่-สกลุ: ____________Relationship ความสมัพนัธ์: ___________Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั:  _________ 

Name ชือ่-สกลุ: ____________Relationship ความสมัพนัธ์: ___________Place of residence ถิน่ฐานปจัจุบนั:  ________ 

 

When, where and how did you meet your spouse for the first time and how did you get to know each other? 

ทา่นและคูส่มรสคนปจัจุบนัของทา่น เริ่มพบปะกนัคร ัง้แรกเมือ่ไหร ่และทีไ่หน และทา่นท ัง้คูเ่ริ่มรูจ้กักนัได้อยา่งไร? 

1st Time (คร ัง้แรก) 
When? (เมือ่ไหร)่ ______________________________________________________________________________ 

Where? (ทีไ่หน) _____________________________________________________________________________________ 

How? (รูจ้กักนัได้อยา่งไร)  ______________________________________________________________ 

 

 Introduced by Friendเพือ่นแนะน า       Introduced by Relative ญาตแินะน า
 Co-incident (please specify) พบกนัโดยบงัเอญิ (โปรดระบุรายละเอยีด)
_________________________________________________________________ 

 Others (please specify) อืน่ๆ (โปรดระบุรายละเอยีด) 
_________________________________________________________________ 



 

 

Where and when have you and your spouse been together after you met for the first time? 
โปรดระบุรายละเอยีนสถานทีแ่ละระยะเวลาทีท่า่นและคูส่มรสคนปจัจุบนัของทา่นไดใ้ช้ร่วมกนั หลงัจากทีท่า่นพบกนัคร ัง้แรก? 

2nd  Time (คร ัง้ทีส่อง) 

When? (เมือ่ไหร)่ _________________Where? (ทีไ่หน) ____________________   How long? (นานเทา่ไหร)่  _____________ 

 

3rd  Time (คร ัง้ทีส่าม) 

When? (เมือ่ไหร)่ _________________Where? (ทีไ่หน) _____________________ How long? (นานเทา่ไหร)่ ______________ 

 

4th Time (คร ัง้ทีส่ี)่ 

When? (เมือ่ไหร)่ _________________Where? (ทีไ่หน) ______________________How long? (นานเทา่ไหร)่ ______________ 

 

5th Time (คร ัง้ทีห่า้) 

When? (เมือ่ไหร)่ _________________Where? (ทีไ่หน) ______________________How long? (นานเทา่ไหร)่ ______________ 

 

6th Time (คร ัง้ทีห่ก) 

When? (เมือ่ไหร)่ _________________Where? (ทีไ่หน) ______________________How long? (นานเทา่ไหร)่ ______________ 

 

Have you and your spouse ever lived together? If yes, when, where and for how long? 

ทา่นและคูส่มรสคนปจัจุบนัของทา่นเคยใช้ชีวติคู/่อาศยัอยูร่ว่มกนัรว่มกนัหรือไม่?  ถา้เคย โปรดระบวุนั ระละเวลา และ สถานทีท่ีท่า่นท ัง้สอง
อยูร่ว่มกนั? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

When and where was it decided that you and your spouse were going to get married? 

ทา่นและคูส่มรสคนปจัจุบนัของทา่น  ไดต้กลงใจกนัเรือ่งแตง่งาน (มีการขอแตง่งาน) เมือ่ไหร ่และทีไ่หน?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Who proposed to get married?: ใครเป็นฝ่ายเริม่ขอแตง่งาน ? 

  You  ทา่น   Your spouse คูส่มรสของทา่น 

 

Was the marriage entered into of your own free will? ทา่นท ัง้สองแต่งงานดว้ยความสมตัรใจหรือไม?่ 

 Yes ใช่   No ไมใ่ช่ 
 

Did you and your spouse have a wedding celebration? ทา่นท ัง้สองจดังานแตง่งานหรือไม?่ 

 Yes ใช่   No ไมใ่ช่ 
 

If yes, how, when and where was it celebrated? ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอยีด เกีย่วกบัวนั เวลา สถานที ่และรูปแบบการจดังานแตง่งาน   
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

How many guests participated in the wedding celebration? ท่านทัง้สองไดเ้ชญิเขกมารว่มงานแต่งงานของท่านเป็นจ านวนกีค่น? 

 2-5               5-10        10-20         20-30            30-50             50-70          70-100         Over 100 

 

 

 

 

 

 

 



Did you and your spouse exchange wedding rings? ทา่นท ัง้สองแลกแหวนแตง่งานกนัหรือไม่? 

 Yes ใช่   No ไมใ่ช่ 
 

Did you and your spouse exchange wedding gifts? ทา่นท ัง้สองแลกของขวญัแตง่งานกนัหรือไม?่  

 Yes ใช่   No ไมใ่ช่ 
 

If yes, what did you give each other? ถา้ใช่ โปรดระบรุายการสิง่ของทีท่า่นใหซ้ึง่กนัและกนั 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Did anyone take pictures or film the wedding and wedding celebration? ทา่นท ัง้สองได้ถา่ยภาพ หรือถา่ยภาพวีดีโอในงาน
แตง่งานของทา่นหรือไม?่ 

 Yes ใช่   No ไมใ่ช่ 
 

Did your parents consent to your marriage? บดิามารดาของทา่นเห็นดว้ยกบัการแตง่งานคร ัง้น้ีหรือไม่?  

 Yes เห็นดว้ย   No ไมเ่ห็นด้วย 

 

Did your spouse’s parents consent to the marriage? บดิามารดาของคูส่มรสของทา่นเห็นดว้ยกบัการแตง่งานคร ัง้น้ีหรือไม่? 

 Yes เห็นดว้ย   No ไมเ่ห็นด้วย 

 

Have you met your spouse’s parent and /or siblings? ทา่นเคยพบปะบดิามารดา/ พีน้่อง ของคูส่มรสของทา่นมากอ่นหรือไม่? 

 Yes เคย   No ไมเ่คย 

 

If yes, who have you met, and when and where have you met them? ถา้เคย โปรดระบบุคุคล สถานที ่และเวลาทีท่า่นไดพ้บกนั 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

When and where was the marriage registered? ทา่นท ัง้สองจดทะเบยีนสมรสกนัเมือ่ไหรแ่ละทีไ่หน? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

  

 

Were there any witnesses present when the marriage was registered? If yes, please state their names and relation? 

ขณะทีท่า่นท าการจดทะเบยีนสมรสกนั มพียานรบัทราบการจดทะเบียนสมรสของทา่นหรือไม?่ ถา้มี โปรดระบชืุ่อ สกุล และความสมัพนัธ์
ระหวา่งพยานกบัทา่น 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

In what language do you and your spouse communicate? Please specify your proficiency level of the language in which 

you communicate. ทา่นท ัง้สองสือ่สารกนัดว้ยภาษาอะไร? โปรดระบรุะดบัความสามารถทางภาษาทีท่า่นใช้ตดิตอ่กบัคูส่มรสของทา่น  

 English ภาษาองักฤษ   Norwegian ภาษานอร์เวย์      Thai ภาษาไทย   Other (please specify) อืน่ๆโปรดระบ ุ 

 0-25%    0-25%                               

 25-50%    25-50%                                   

 50-75%    50-75%                                    

 50-75%    50-75%                                    

 100%    100%         

 

 



How do you communicate with your spouse?  ทา่นท ัง้สองติดตอ่กนัโดยวธิีใดบา้ง? (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 

Phone โทรศพัท์        Skype           E-mail Facebook     SMS     Other (please specify) อืน่ๆโปรดระบ ุ
_______ 

 

How often do you communicate with your spouse?ทา่นท ัง้สองตดิตอ่กนับอ่ยคร ัง้แคไ่หน?    

 Several times a day หลายคร ัง้ตอ่วนั   Everyday ทุกวนั       1-3 times per week 1-3 คร ัง้ตอ่อาทิตย์   

 Once a week อาทติย์ละคร ัง้                      Once every 14 days ทุกๆ 2อาทติย์  

 Other (Please specify) อืน่ๆโปรดระบุ _____________________________________________________________ 

 

Did you and your spouse go on a honeymoon?  ทา่นท ัง้สองไดไ้ปฮนันีมนูด้วยกนัหรือไม?่             

 Yes ใช่   No ไมใ่ช่ 
 

If yes, when and where did you go? ถา้ใช่ โปรดระบรุายละเอียดเกีย่วกบัสถานที ่และระยะเวลาทีท่า่นไปดว้ยกนั 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

If not, why not? ถา้ไมใ่ช่ โปรดระบเุหตุผล 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
Have you previously visited your spouse in Norway? ทา่นเคยไปเยีย่มคูส่มรสของทา่นทีป่ระเทศนอร์เวย์มากอ่นหรือไม่?      

 Yes เคย     No ไมเ่คย        

 

If yes, when and where? ถา้เคย โปรดระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัสถานที ่และระยะเวลา 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

If not, why not? ถา้ไมเ่คย โปรดระบเุหตุผล  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Other relevant information: ขอ้มูลเพิม่เติมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
 

I, the undersigned, hereby confirm that all the information I have provided is correct and complete. I am aware that providing 

incorrect information or falsified documents will lead to my application being rejected. I am also aware that I may be deemed 

liable to a penalty by giving false information pursuant to the Immigrations Regulations and the Norwegian Penal Law.   

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ข้อมลูในแบบฟอร์มค ารอ้งและเอกสารประกอบเพิม่เตมิของขา้พเจา้ท ัง้หมดนัน้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  ข้าพเจา้
ทราบดีวา่หากข้อมูลหรือเอกสารดงักลา่วเป็นเท็จจะมโีทษตามกฎหมาย  

 
Date 

วนัที ่  
Place 

ที ่
Signature (for minors: signature of the guardian) 

ลงชือ่ 

 
                                                         


