
 

Au pair Pre-Application Form 
 

APPLY ID:          -   

INTERVIEW ID:          วนัท่ี_______________________ 
 

Personal Information 
 

ช่ือ ____________________________  นามสกลุ _____________________________ ช่ือเลน่ ________________ 
First Name ___________________________ Last Name _______________________________ Nickname ________________ 
วนั / เดือน / ปีเกิด ___________________________อาย ุ__________ ปี   เบอร์โทรศพัท์  _____________________________ 
เพศ     หญิง        ชาย 
สถานภาพ   โสด        สมรส   หย่าร้าง           มีบตุร   ไมมี่บตุร 
Email: ___________________________________ Facebook:  ________________________ Line ID: ____________________ 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั _____________________________________________________________________________________________ 
งานอดเิรก/กีฬาท่ีชอบ______________________________________________________________________________________ 
ช่ือผู้ตดิตอ่กรณีฉกุเฉิน_____________________________ความสมัพนัธ์___________________โทรศพัท์____________________ 
 

  

Education 
 

ระดบัการศกึษา  ปริญญาโท   ปริญญาตรี    ปวส.   มธัยม / ปวช.      ก าลงัศกึษาชัน้ปีท่ี_______ 
มหาวทิยาลยั ______________________________________ คณะ ___________________________ ปีท่ีจบการศกึษา________ 
 

 

Work Experience 
 

อาชีพ นกัศกึษา พนกังานบริษัท ข้าราชการ ครู/อาจารย์ พยาบาล วา่งงาน   อ่ืนๆ 
คณุมีประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ ไมมี่ประสบการณ์ 
บริษัท _______________________________________ ต าแหน่ง ____________________ ระยะเวลาการท างาน _____________ 
บริษัท _______________________________________ ต าแหน่ง ____________________ ระยะเวลาการท างาน _____________ 
 

 
 

เคยสมคัรโครงการออแพร์กบัเอเจนซ่ีอ่ืนหรือไม่ ไมเ่คย  เคย (ระบ)ุ       
มีประสบการณ์การเลีย้งเดก็ ไมมี่   มี (ระบ)ุ       ระยะเวลา __________ 
ใบขบัข่ีรถยนต์  ไมมี่   มี ตัง้แตปี่    
สบูบหุร่ีหรือไม ่         ไมส่บู   สบู 
ความสามารถ  ขบัรถยนต์  วา่ยน า้  ท าอาหาร  เลน่ดนตรี  อ่ืนๆ  ___ 
เคยเดนิทางไปต่างประเทศ   ไมเ่คย  เคย (ระบ)ุ       
เคยเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ไมเ่คย  เคย ในปี  เอเจนซ่ี      
มีญาต ิหรือ เพ่ือน อยู่ในอเมริกาหรือไม ่ ไมมี่   มี ความสมัพนัธ์    อยู่ท่ีรัฐ    
เคยถกูปฏิเสธวีซ่าอเมริกา   ไมเ่คย  เคย ในปี   ประเภทวีซ่า     
คณุมีโรคประจ าตวัหรือไม่    ไมมี่   มี (ระบ)ุ       
รู้จกัอเมริกนัเลร์ินนิ่งได้อย่างไร   FACEBOOK   GOOGLE  WEBSITE  INSTAGRAM 
      The Foo / ออแพร์ไดอาร่ี   คนรู้จกัแนะน า  อ่ืนๆ   ___ 



1. มี / เคยม ีโรคประจาํตวัทางดา้นรา่งกายหรือไม ่

ไม่มี  มี โปรดระบ ุ         

2. มี / เคยม ีโรคติดต่อหรือไม ่

ไม่ม ี  มี โปรดระบ ุ         

3. เคยมีประวตัเิป็นโรคใดๆท่ีตอ้งพบแพทย ์ผ่าตดั หรือ รกัษาตวัในโรงพยาบาลหรือไม่ 

ไม่ม ี  มี โปรดระบ ุ         

4. เคยมีประวตัพิบจิตแพทยหรือไม ่

ไม่ม ี  มี โปรดระบ ุ         

5. กาํลงัตัง้ทอ้งหรือไม ่

ไม่  ใช่ โปรดระบ ุ         

6. กาํลงัใส่เหล็กดดัฟันหรือไม่ 

ไม่  ใช่ กรุณาระบวุนัท่ีเรว็ท่ีสดุท่ีจะสามารถถอดเหล็กดดัฟันได ้    

7. เคย / กาํลงัทานยา ใดๆเป็นประจาํหรือไม่ (ยกเวน้ ยาคมุกาํเนิด) 

ไม่ม ี  มี โปรดระบ ุ         

8. เคยมีประวตักิารพ่ึงพายาเสพตดิ หรือ แอลกอฮอลห์รือไม ่

ไม่ม ี  มี โปรดระบ ุ         

9. ภายในระยะเวลา 24 เดือนท่ีผ่านมา เคยไดร้บัการรกัษาโรคทางกาย/ทางจิด ใดๆหรือไม ่

ไม่ม ี  มี โปรดระบ ุ         

10. มีอาการภมูิแพห้รือไม่ ถา้มี โปรดระบ ุ

ไม่ม ี  มี โปรดระบ ุ         

11. มีขอ้จาํกดัทางดา้นอาหารการกินหรือไม่ เช่น กินมงัสวริตั กินเจ กนิอาหารฮาลาล 

ไม่ม ี  มี โปรดระบ ุ         

12. เคยมีประวตัิอาชญากรรม ตอ้งโทษ ตอ้งคด ีหรือเก่ียวขอ้งกบัคดคีวามตา่งๆหรือไม ่

ไม่ม ี  มี โปรดระบ ุ         

13. เคย ถกูปฏิเสธวีซา่สหรฐัอเมรกิาหรือไม่ 

ไม่ม ี  มี โปรดระบวุนัท่ีท่ีถกูปฏิเสธ    จาํนวนครัง้  ประเภท    

14. มีญาตอิาศยัอยู่ท่ีสหรฐัอเมรกิาหรือไม ่

ไม่ม ี  มี โปรด ระบคุวามสมัพนัธ ์        

15. เคยสมคัร ลอตเตอร่ีวีซ่า ของสหรฐัอเมรกิา หรือไม ่

ไม่เคย  เคย โปรดระบปีุท่ียื่นขอ         
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