






ថ្ងៃ..........................ខែ...............ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 

...............................ខែ..............ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ហត្ថលេខាសាមីខ្លួន 

 
 
 

ឈ ម្ ោះ.............................................. 

 
ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា 

ជាត្ិ សាសនា ព្រះមហារសព្ត្ 

3 
 
 

ពារយលសនើសុុំចុះល ម្ ះចូេល ៀន 
វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍រនងុ ដ្ឋបាេសាធា ណៈ វគ្គទី៤ 

 
 

         ែុ្ាំបាទ/នាងែុ្ាំឈ ម្ ោះ ៖........................................អកសរពុម្ពឡាតាំង.................................. ឈេទ : ស្សី       ស្រុស 
ឈកីតថ្ងៃទី.................. ខែ..................... ឆ្ន ាំ..................... សញ្ជា តិ................ឈកីតឈៅេូមិ្......................... ឃុាំ/សង្កា ត់

.................. ស្សុក/ែណ្ឌ .................................................... ឈែតត /រាជធានី..............................................។ 
 ឈេែទូរស័ពទផ្ទទ េ់ែលួន..............................ឈេែទូរស័ពទកនុងករណី្រនាទ ន់..................................អីុខម្៉ែេ............................. 
 និងឈេែទូរស័ពទររស់អងគភាពឬនាយកដ្ឋា នរុគ្គេិក.....................................................................................................។ 
 

សមូលោ រជូន 
ឯរឧត្ដម នាយរសាលាភូមិនទ ដ្ឋបាេ 

 
        តាម យៈ ៖ ឈោកស្រធាននាយកដ្ឋា នរណុ្្ោះរណ្្ដេរនត 
        រមមវត្ថុ   ៖ .................................................................................................................................... 
 

        ឈសចកី្ដូចមានខចងកនុងកម្មវតថូខាងឈេី ែុ្ាំបាទ/នាងែុ្ាំ សូម្ឈោរពជូន ឯរឧត្ដមនាយរសាលា ឈម្តត អនុញ្ជា តឲ្យ
រូរែុ្ាំបាទ/នាងែុ្ាំ បានចុោះឈ ម្ ោះចូេឈរៀនវគ្គែលី៖ នវានុវតតន៍កនុងរដាបាេសាធារណ្ៈ វគ្គទី៤ ខដេមានរយៈឈពេ ១៨ឈមា៉ែ ង 
សិកាថ្ងៃ ចនទ អង្កគ រ ពុធ (ឈវនស្ពឹក និងរឈសៀេ) ។ 
        

        អាស្ស័យដូចបានឈោរពជស្មារជូនខាងឈេី សូម្ ឯរឧត្ដមនាយរសាលា ឈម្តត ពិនិតយ និងអនុញ្ជា តឲ្យរូរ
ែុ្ាំបាទ/នាងែុ្ាំ បានចុោះឈ ម្ ោះចូេឈរៀនឈដ្ឋយឈសចកី្អនុឈស្ោោះ ។ 
 

        សូម្ ឯរឧត្ដមនាយរសាលា ឈម្តត ទទេួនូវការឈោរពដ៏ែពង់ែពស់អាំពីែុ្ាំបាទ/នាងែុ្ាំ ។ 
 

       
 
        

    
 
 
 
 

ព្រសងួ.................................... 
អងគភារ.................................. 

 
 

 



ប្រវត្តិររូសង្ខេរ 
(សម្រាប់សិក្ខា ក្ខមវគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៤) 

3 
ក. ព័ត្៌មានផ្ទា លខ់្លួន 

- គោត្តនាមនិងនាម .......................................... ជាអក្សរឡាតាំង .......................................... គេទ ............ 
ជនជាតិ្ .............. សញ្ជា តិ្ ............... កកី្ត្ថ្ងៃទី .......... ខខ្............... ឆ្ន ាំ ............ កៅភូមិ ........................ 
ឃុាំ/សង្កា ត់្................................ ម្រសុក្/ខ្ណឌ  ............................... រាជធានី/កខ្ត្ត ......................................។ 

- កលខ្ទូរស័ព្ទផ្ទទ ល់ខ្លួន ៖ ..................................................... អីុខម៉ែល ៖ .................................................... 
- អាសយដ្ឋឋ នទាក់្ទងបន្ទទ ន់ក ម្ ោះ................................ជា.................កលខ្ទូរស័ព្ទ......................................។ 
- កលខ្ទូរស័ព្ទម្របធានទទួលបនទុក្ម្រគ្ប់ម្រគ្ងបុគ្គលិក្ ៖ ................................................................................... 

ខ្. ប្រវត្តិការងារ (សូមបាំកព្ញតាមលាំដ្ឋប់ពី្ងមីកៅចាស់) 
- បច្ចុបបននក វ្ីក្ខរកៅម្រក្សួង/រាជធានី/កខ្ត្ត៖ .................................................................................................. 
- ម្រក្បខ្ណឌ -ឋាននតរសក្ត-ិថ្នន ក់្បច្ចុបបនន(ឧ. ក្.៣.១)៖..................................................................................... 
- អតី្ត្ភាព្ក្ខរង្ករក្នុងមុខ្ង្ករសាធារណៈ(ច្ាំនួនឆ្ន ាំ)៖ ......................ឆ្ន ាំ 

    - មុខ្ត្ាំខណងបច្ចុបបនន    (អាំឡុងកព្លក វ្ីក្ខរ)៖ ............................................................................................ 
- កោ្ិន និងនគ្របាលជាតិ្ សញ្ជា បម្រត្(បរញិ្ជា បម្រត្)អាំឡុងកព្លក វ្ីក្ខរ៖ ......................................................... 
- អតី្ត្ភាព្ក្ខរង្ករក្នុងមុខ្ង្ករសាធារណៈ(ច្ាំនួនឆ្ន ាំ)៖ ......................ឆ្ន ាំ 

    - មុខ្ត្ាំខណងបច្ចុបបនន    (អាំឡុងកព្លក វ្ីក្ខរ)៖ ............................................................................................ 
 

ថ្ងៃខខ្ឆ្ន ាំ 
ចូ្លបកម្រមីក្ខរង្ករ 

ថ្ងៃខខ្ឆ្ន ាំ 
បញ្ចបក់្ខរង្ករ 

ម្រក្សងួ 
/អងគភាព្ 

ក្ខរោិលយ័ 
/ខននក្ មុខ្ត្ាំខណង ម្របកភទ 

ម្រក្បខ្ណឌ  ឋាននតរសក្ត ិ ថ្នន ក្ ់ ម្រសុក្/ខ្ណឌ  កខ្ត្ត/រាជធានី មនទីរ 

    /     /     /     /          
    /     /     /     /          
    /     /     /     /          
គ. ប្រវត្តិការសកិានខិជំនាញង្សេខៗ 
វគ្គ ឬ ក្ម្រមតិ្សិក្ា ម្រគ្រោះសាា នសិក្ា ឬ បណតុ ោះបណ្តត ល រាជធាន ីកខ្ត្ត 

ឬម្របកទស 
សញ្ជា បម្រត្ 
ខដ្លទទលួបាន 

ថ្ងៃខខ្ឆ្ន ាំ 
ចូ្លសិក្ា 

ថ្ងៃខខ្ឆ្ន ាំ 
បញ្ច ប់ក្ខរសិក្ា 

១. ក្ម្រមិត្វបប្ម៌ទូកៅ (បាក់្ឌុប) 
        /     /     /     / 

២. ក្ម្រមិត្បណតុ ោះបណ្តត លថ្នន ក់្ឧត្តមសិក្ា 
        /     /     /     / 
        /     /     /     / 

សាគ ល៖់ សូមសិក្ខា ក្ខមភាា បម់ក្ជាមយួនូវរូបងត្គ្ាំរូ ៤x៦ ច្ាំននួ ២ សនលរក្ (បុរសនិងស្រសតី៖ ឯក្សណ្តឋ នអាវព្ណ៌សគ្មម នម្រក្វា៉ែត្ក់្ ថ្នទខាងកម្រក្ខយព្ណ៌ស)។ 
ខ្្ុ ាំបាទ/ន្ទងខ្្ុ ាំសូមធាន្ទខុ្សម្រត្ូវច្ាំក ោះមុខ្ច្ាប់ថ្នព័្ត៌្ានខដ្លបានបាំកព្ញក្នុងម្របវត្តិរូបកនោះព្ិត្ជាម្រត្រមម្រត្ូវម្របាក្ដ្ខមន។ 
 
 

របូថត្ ៤ x ៦ 

ថ្ងៃ...........................ខខ្...............ឆ្ន ាំកុ្រ ឯក្ស័ក្ ព្.ស.២៥៦៣ 

រាជធានីេនាំគេញ ថ្ថៃទី ......... ខែ ............... ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ហត្ថគេខា និងគ ម្ ោះសាមែីលួន 

 
 
 
 



 

បង្កា ន់ដៃទទួលពាក្យស្នើ្  ុំចូលស ៀន 
វគ្គខ្ល៖ី នវាន វត្តនក៍្ន ង ៃឋបាលសាធា ណៈ វគ្គទី៤ 

3 
លេខៈ...................................... 

     - លោត្តនាម និងនាម................................................................................................ 
       អក្សរឡាតាំង..........................................................លេទ :...................................... 

- លក្ើត្ថ្ងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ាំ...............សញ្ជា តិ្.............លក្ើត្លៅេូមិ........................ 
  ឃ ាំ/សង្កា ត់្...........................ស្សុក្/ខណ្ឌ ..................លខត្ត /រាជធានើ.......................... 
- បលស្មើការង្ករលៅស្ក្សួង.......................................................................................... 
 

- ថ្ងៃសកិ្ា ៖ ចនទ អង្កា រ ព ធ (លេនស្ពឹក្ និងលេនរលសៀេ) 
     ស្កុ្មទើ១ ថ្ងៃទើ១៦ ដេ់ថ្ងៃទើ ១៨ ខខក្ញ្ជា  ឆ្ន ាំ២០១៩  
   ស្កុ្មទើ២ ថ្ងៃទើ៣០ ខខក្ញ្ជា  ដេ់ថ្ងៃទើ២ ខខត្ លា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
   ស្កុ្មទើ៣ ថ្ងៃទើ៧ ដេ់ថ្ងៃទើ៩ ខខត្ លា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
    បង់លសវាចូេលរៀន ចាំននួ ៦០, ០០០៛ (ហ ក្សបិពាន់លរៀេគត់្) 

           “ វគ្គខ្លី៖ នវាន វត្តនក៍្ន ង ៃឋបាលសាធា ណៈ វគ្គទ៤ី ” 
រាជធានើេនាំលពញ ថ្ងៃទើ................ ខខ............... ឆ្ន ាំ២០១៩ 

    ហត្ថលេខា និងល ម្ ោះអនក្ទទេួ 
 
 

បង្កា ន់ដៃទទួលពាក្យស្នើ្  ុំចូលស ៀន 
វគ្គខ្ល៖ី នវាន វត្តនក៍្ន ង ៃឋបាលសាធា ណៈ វគ្គទី៤ 

3 
លេខៈ...................................... 

     - លោត្តនាម និងនាម................................................................................................. 
       អក្សរឡាតាំង.......................................................លេទ :........................................ 

- លក្ើត្ថ្ងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ាំ...............សញ្ជា តិ្.............លក្ើត្លៅេូមិ..................... 
  ឃ ាំ/សង្កា ត់្...........................ស្សុក្/ខណ្ឌ ..................លខត្ត /រាជធានើ....................... 
- បលស្មើការង្ករលៅស្ក្សួង....................................................................................... 

     - ថ្ងៃសកិ្ា ៖ ចនទ អង្កា រ ព ធ (លេនស្ពឹក្ និងលេនរលសៀេ) 
     ស្កុ្មទើ១ ថ្ងៃទើ១៦ ដេ់ថ្ងៃទើ ១៨ ខខក្ញ្ជា  ឆ្ន ាំ២០១៩ 
   ស្កុ្មទើ២ ថ្ងៃទើ៣០ ខខក្ញ្ជា  ដេ់ថ្ងៃទើ២ ខខត្ លា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
   ស្កុ្មទើ៣ ថ្ងៃទើ៧ ដេ់ថ្ងៃទើ៩ ខខត្ លា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
     បង់លសវាចូេលរៀន ចាំននួ ៦០, ០០០៛ (ហ ក្សបិពាន់លរៀេគត់្) 

           “ វគ្គខ្លី៖ នវាន វត្តនក៍្ន ង ៃឋបាលសាធា ណៈ វគ្គទ៤ី ” 
រាជធានើេនាំលពញ ថ្ងៃទើ................ ខខ............... ឆ្ន ាំ២០១៩ 

    ហត្ថលេខា និងល ម្ ោះអនក្ទទេួ 
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