
 
 
 

ทนายแกว้เป็นทนายทางดา้นกฎหมายอมิมเิกรชัน่ มาตัง้แต ่
ค.ศ. 2004  โดยทนายแกว้เป็นผูเ้ชีย่วชาญพเิศษทางดา้น
วซีา่  วซีา่ทํางานของ นักลงทนุ (E2) ประเภท H-1B, L1, 
O, R, P และวซีา่ทํางานประเภทอืน่ๆ  ทนายแกว้ยังเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการทําใบเขยีว ไมว่า่จะเป็นใบเขยีว
จากการยืน่โดยครอบครัวหรอืญาต ิ ใบเขยีวจากการทํางาน  
รวมทัง้ใบเขยีวจากการลงทนุ 

ทนายแกว้จบการศกึษาจากคณะนติศิาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย ในปี ค.ศ. 1998 และจบ J.D. (Doctor of 
Law) (เกยีรตนิยิม)  ทางดา้นกฎหมายของประเทศอเมรกิา 
จากมหาวทิยาลยักอนซากา่ รัฐวอชงิตนั และไดรั้บ
ใบอนุญาตทนายความในประเทศสหรัฐอเมรกิา ตัง้แต ่ค.ศ. 
2002  กอ่นทีจ่ะมาเริม่งานทางดา้นกฎหมายอมิมเิกรชัน่  

ทนายแกว้ไดทํ้างานเป็นนักกฎหมาย ทางดา้นหุน้สว่น
บรษัิทใหก้ับบรษัิทสํานักงานทนายนานาชาต ิ Clifford 
Chance  รวมทัง้เคยทํางานในศาล เป็นผูช้ว่ยหัวหนา้ศาล 
The United States Court for the Far Eastern District 
of Washington และไดเ้คยฝึกงานทีส่าํนักงานทนาย
นานาชาต ิ Baker and McKenzie และ Freshfields 
Bruckhaus Deringer 

จากประสบการณ์ทีผ่่านมา พบวา่พีน่อ้งชาวไทยทีใ่ชท้นาย
ทีไ่ม่ไดพู้ดภาษาไทย ทําใหก้ารทําเคสมคีวามบกพร่อง 
หรอืใชผู้แ้ปลภาษาทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน ทําใหค้ดบีดิเบอืนไป
ได ้  และบอ่ยครัง้ไดรั้บความชว่ยเหลอืจากผูท้ีไ่มใ่ชทนาย 
และไมไ่ดรู้จ้รงิ ทําใหก้ารทําคดมีปัีญหา หรอืบางครัง้ถกู
โกงเงนิไป หรอืไมม่กีารตดิตามคดหีลงัจากยืน่เรือ่ง   

ทนายแกว้จงึต ั�งม ัน่วา่ จะต ั�งใจช ว่ยเหลอืลูกความของ
เราอยา่งเต็มที ่จนถงึทีสุ่ด  

Tanya Shepherd has been successfully assisting clients from across the 
United States in meeting their immigration needs. Tanya’s practice 
revolves around placing an emphasis on building a strong professional 
relationship with each of her clients. This includes taking the necessary 
time to explore and discuss all immigration options and the immigration 
process so that clients feel educated, involved, and satisfied that their 
immigration needs are receiving the high level of priority they deserve. 

Tanya has been in the field of law since 1997 and has been a practicing 
attorney in several areas of the law since 2002. Tanya is a member of the 
American Immigration Lawyers Association, and she has experience with 
a variety of immigration cases. She handles family based cases (such as 
adjustment of status, I-130, 245 (i), K-1/K-3 visas, etc.), temporary worker 
petitions (such as H-1B, E-1/E-2, etc.), and immigrant worker petitions 
(including Labor Certification under the PERM regulations). 

Tanya graduated with a law degree from the most prestigious university 
in Thailand, Chulalongkorn University. Tanya next set her sights on 
obtaining a law degree in the United States. In 2002, Tanya graduated 
with honors from the Gonzaga University School of Law and passed the 
Oregon State Bar exam. 

After admission to the Oregon State Bar in 2002, Tanya chose to pursue 
a career as a corporate attorney at the Bangkok office of Clifford 
Chance, a reputable English law firm with more than 30 offices 
worldwide. While at Clifford Chance, Tanya was part of the merger and 
acquisition team and worked directly with international clients from a 
variety of countries around the world. Her experience included assisting 
a well-known Japanese car manufacturer in acquiring a big car 
manufacturing business in Thailand. She also assisted foreign investors in 
setting up companies in Thailand in order to expand their businesses. 
Tanya’s work allowed her the opportunity to interact with many foreign 
investors. As a result, it has strengthened her ability to understand, 
relate to, and work with people of many different cultural backgrounds. 

In addition to her experience as a practicing attorney, Tanya also 
interned at the Bangkok offices of Baker and McKenzie as well as the 
offices of Freshfields Bruckhaus Deringer. Tanya worked as a legal clerk 
for the Chief Judge of the United States Court for the Eastern District of 
Washington. Tanya also presented as a guest speaker on several 
occasions at Chulalongkorn University. Tanya handles most types of 
immigration cases, including family based and employment based visas, 
and she focuses on the following: 

• H-1B (employment-based visa) 
• K-1/K-3 (fiancé and spousal visas) 
• Adjustment of Status 
• E-1/E-2 (trade or investment based visa) 
• L-1 (employment-based visa) 
• PERM (labor certification) 
• Naturalization (employment based) 
• EB-2/EB-3 (employment based Green Card) 
• EB5 (investment based Green Card) 

ทศันยีา เพ็ชรส์วุรรณ์ เชฟเฮริด์ (ทนายแกว้) 
ทนายผ ูเ้ช ีย่วชาญเร ือ่งกฎหมายอมิมเิกรช ัน่  
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