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ตัวอยาง ประวัติสวนตัว ภาษาอังกฤษ พรอมแปล สําหรับนักเรียน
และบุคคลทัว่ไป
มาดูตัวอยางรูปแบบ ประวัติสวนตัว เวอรชัน่ภาษาอังกฤษ พรอมคําแปล สําหรับ
นักเรียนและบุคคลทัว่ไปคะ
วิธีสรางเรซูเมหรือประวัติสวนตัว ใน microsoft word ใหเลือกดานขวามือตรงที่เขียนวา  “สรางใหมจากแมแบบ”   แลวเลือก
แมแบบทั่วๆไป  เลือกเอกสารอื่นๆ
แลวเลือก resume wizard แคน้ีก็จะไดประวัติสวนตัว ที่พรอมใหเราใสขอมูลแลวคะ

คําศัพทภาษาอังกฤษทีพ่บบอยนะคะ

Application Form = แบบฟอรมใบสมัครงาน
Application Letter = จดหมายสมัครงาน
Applicant / Candidate = ผูสมัคร (งาน)
To be completed in own handwriting. = เขียนใบสมัครดวยลายมือตนเอง
Confidential = เปนความลับ
Photo attached here = ติดรูปถายตรงน้ี
Position applied for / Position sought / Position desired = ตําแหนงที่สมัคร / ตําแหนงที่ตองการ
Salary expected = เงินเดือนที่ตองการ
Personal data = (อเมริกา) ประวัติสวนตัว คําน้ีในประเทศอังกฤษใช (CV), bio-data หรือ
งานเสริมทําออนไลดผาน net 100% รายได 5 หมื่น บ/ด ขั้นตํ่ า ขอยํ้าวาขั้นตํ่ า สมัครที่ www.abc.321.cn
data sheet และทั้งหมดน้ีก็มีความหมายอยางเดียวกับคําวา R&egrave;sum&egrave;
Sex = เพศ (ชาย ใช Male หญิง ใช Female)
Present address = ที่อยูปจจุบัน
Permanent address = ที่อยูถาวร
Date of birth = วันเดือนปเกิด
Age = อายุ
Nationality = สัญชาติ
Race = เชื้อชาติ
Religion = ศาสนา (Buddhism = พุทธ Christian = คริสต Islam = อิสลาม)
Height = ความสูง
Weight = น้ําหนัก
Identification Card (ID Card) = บัตรประจําตัวประชาชน
Issued by = ออกใหโดย
Marital status = สถานภาพการสมรส (Single = โสด Married = แตงงานแลว Widowed = เปนหมาย Divorce = หยาราง)
Person of notify in case of emergency = ผูที่จะติดตอในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Certificate degree obtained = ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ไดรับ
Military status = สถานภาพทางทหาร
Experience / Previous employment = ประวัติการทํางาน
Reasons for leaving = เหตุผลที่ออกจากงาน
References = บุคคลอางอิง บางแหงใช Referees
Applicant signature = ลายเซ็นผูสมัคร
Reserved Officers Training Corps Course (ROTC) = หลักสูตร ร.ด.
No Military Service Obligation = ไมมีพันธะทางทหาร
Self-employed = ทํางานสวนตัว
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Equivalent qualification = คุณวุฒิเทียบเทา
Income = รายได
Letter of Recommendation = จดหมายรับรองการทํางาน บางครั้งใช Employment Certificate ใบรับรองการผานงาน หรือ
Testimonial
Marriage Certificate = ทะเบียนสมรส
Birth Certificate = สูติบัตร
Occupation / Profession = อาชีพ
Related Field = สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
R&egrave;sum&egrave; = ประวัติยอ
Vocational Certificate = ปวช.
Higher Vocational Certificate = ปวส.
Home Registration Certificate = ทะเบียนบาน
Dependent = ผูอยูในอุปการะ
Extra-curricular Activities = กิจกรรมนอกหลักสูตร
Special skills = ความชํานาญพิเศษ
Expert in = วชาญ
Employment record = ประวัติการทํางาน
Negotiable = ตอรองได
Guarantor = ผูคํ้ าประกัน
Fringe benefits = ผลประโยชนที่ลูกจางไดรับนอกจากคาจางประจํา
Seminars and special training courses = การสัมมนาและการฝกอบรมหลักสูตรพิเศษ
Spouse = คูสมรส (สามีหรือภรรยาก็เรียกได)
Domicile = ภูมิลําเนา
Transcript = ใบแสดงผลการเรียน บางครั้งใช Statement of Marks หรือ Mark Sheet ก็มีเรียก
Degree Certificate = ใบปริญญาบัตร
Full-time job = งานทําเต็มเวลา (งานทําไมเต็มเวลาใช Part-time job)
Date of attended = วันที่เขาเรียน
Military Discharge Letter = ใบปลดทหารประจําการ หรืออาจเรียกวา Certificate of exemption from military service
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