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បិទរបូថតថមី 
៤  X ៦ 

 

 

បិទរបូថតថមី 
៤  X ៦ 

 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 
 

គណៈរម្មា ធិការព្រទ្បងថ្នា រ់ជាតិ 
ព្គរះសាា ន៖.សារលវិទ្ាលយ័វិទ្ាសាស្រសតសខុាភិបាល 

បង្កា នដ់ៃទទលួពាក្យ 
លេខល ៀង: ...................              
នាមត្រកូេ និងនាមខលួន: .........................................................អកស ទ្បាតាំង:....................................................................... 
ថ្ងៃ ខខ ឆ្ន ាំ កាំល ើ រ: ..........................................លេទ្ប:................ទ្បើកខនលងកាំល ើ រ:................................................................... 
លេកខជនល ៀនលៅវទិ្បាេ័យ: ....................................................កនុងរាជធានើ/លខរតៈ..................................បានត្េឡងជាេ់សញ្ញា េត្រ
មធ្យមសិកាទុ្បរិយេូមិលៅម ឌ េត្េឡងៈ............................................កនុងរាជធានើ/លខរតៈ........................សុាំត្េទ្បបងថ្នន ក់ជារិលត្ជើស
ល ើសចូេល ៀនថ្នន ក់ឆ្ន ាំ........................ខននក.........................................អាទ្បិភាពទ្បើ១លៅ សាកេវទិ្បាេ័យវទិ្បាសាស្រសតសុខាេិបាេ 
អាទ្បិភាពទ្បើ២លៅ.............................................................ឆ្ន ាំសិកា២០២១-២០២២ សម័យត្េឡងថ្ងៃទ្បើ........ខខ......... ឆ្ន ាំ២០២២  
បានេង់ថ្ងលសត្ាេ់កា ត្េទ្បបងថ្នន ក់ជារិលត្ជើសល ើសចូេល ៀន ចាំនួន ១២០ ០០០ ល ៀេ (មួយ យថ្មៃពាន់ល ៀេ)។  
លេខទូ្ប ស័ពទទ្បាំនាក់ទ្បាំនងសាមើខលួន .........................................................................................................................................                  
                                                                                           ថ្ងៃ.......................ខខ............ឆ្ន ាំខាេ ចតា ស័ក ព.ស.២៥៦៥ 
ថ្ងៃ.......................ខខ............ឆ្ន ាំខាេ ចតា ស័ក ព.ស.២៥៦៥                  លធ្ាើលៅ.................... ថ្ងៃទ្បើ.........ខខ........... ឆ្ន ាំ២០២២ 
    ថ្ងៃទ្បើ..........ខខ.......... ឆ្ន ាំ២០២២ លា៉ោ ង....................            ហរថលេខា និងល ម្ ោះសាមើខលួន 

ហរថលេខា និងល ម្ ោះអនកទ្បទ្បួេ                                                 
 

 

 

                                                
    ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 
 

គណៈរម្មា ធិការព្រទ្បងថ្នា រ់ជាត ិ
ព្គរះសាា ន៖.សារលវិទ្ាលយ័វិទ្ាសាស្រសតសខុាភិបាល 
 

 

 បង្កា នដ់ៃទទលួពាក្យ 
លេខល ៀង: ...................              
នាមត្រកូេ និងនាមខលួន: ..........................................................អកស ទ្បាតាំង:...................................................................... 
ថ្ងៃ ខខ ឆ្ន ាំ កាំល ើ រ: ...........................................លេទ្ប:................ទ្បើកខនលងកាំល ើ រ:.................................................................. 
លេកខជនល ៀនលៅវទិ្បាេ័យ: ...................................................កនុងរាជធានើ/លខរតៈ..................................បានត្េឡងជាេ់សញ្ញា េត្រ
មធ្យមសិកាទុ្បរិយេូមិលៅម ឌ េត្េឡងៈ.....................................................កនុងលខរតៈ..........................សុាំត្េទ្បបងថ្នន ក់ជារិលត្ជើស
ល ើសចូេល ៀនថ្នន ក់ឆ្ន ាំ..........................ខននក.........................................អាទ្បិភាពទ្បើ១លៅ សាកេវទិ្បាេ័យវទិ្បាសាស្រសតសុខាេិបាេ 
អាទ្បិភាពទ្បើ២លៅ.............................................................ឆ្ន ាំសិកា២០២១-២០២២ សម័យត្េឡងថ្ងៃទ្បើ........ខខ......... ឆ្ន ាំ២០២២  
បានេង់ថ្ងលសត្ាេ់កា ត្េទ្បបងថ្នន ក់ជារិលត្ជើសល ើសចូេល ៀន ចាំនួន ១២០ ០០០ ល ៀេ (មួយ យថ្មៃពាន់ល ៀេ)។  
លេខទូ្ប ស័ពទទ្បាំនាក់ទ្បាំនងសាមើខលួន ........................................................................................................................................ 
                                                                                           ថ្ងៃ.......................ខខ............ឆ្ន ាំខាេ ចតា ស័ក ព.ស.២៥៦៥ 
ថ្ងៃ.......................ខខ............ឆ្ន ាំខាេ ចតា ស័ក ព.ស.២៥៦៥                  លធ្ាើលៅ.................... ថ្ងៃទ្បើ.........ខខ........... ឆ្ន ាំ២០២២ 
    ថ្ងៃទ្បើ..........ខខ.......... ឆ្ន ាំ២០២២ លា៉ោ ង....................            ហរថលេខា និងល ម្ ោះសាមើខលួន 
               ហរថលេខា និងល ម្ ោះអនកទ្បទ្បួេ                                                 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 
 

គណៈរម្មា ធិការព្រទ្បងថ្នា រ់ជាតិ 
ព្គរះសាា ន៖ សារលវិទ្ាលយ័វិទ្ាសាស្រសតសខុាភិបាល 

ពារយសុុំចុះឈ ា្ ះព្រទ្បង 
 

ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំល ម្ ោះ : ............................................................អកស ទ្បាតាំង :......................................................................... 
លេទ្ប: ..............សញ្ញា រិ : .................................. លកើរលៅថ្ងៃទ្បើ ........... ខខ ................ ឆ្ន ាំ .................. ទ្បើកខនលងកាំល ើ រ: េូមិ/ត្កុម 
.................................. ឃុាំ/សង្កា រ់ .................................... ត្សុក/ខ័ ឌ  .................................... លខរត/ត្កុង ............................
លេកខជនល ៀនលៅវទិ្បាេ័យ: .......................................................កនុងរាជនើ/លខរតៈ..................................បានត្េឡងជាេ់សញ្ញា េត្រ
មធ្យមសិកាទុ្បរិយេូមិលៅម ឌ េត្េឡងៈ......................................................កនុងរាជធានើ/លខរតៈ................................................ 
 

សមូ្ឈោររជូន 
ឯរឧតតម្ព្រធានគណៈរម្មា ធិការព្រឡងថ្នា រ់ជាតិ 
សព្ម្មរ់ការរណតុ ះរណាត លរាងុវិសយ័សខុាភិបាល 

 

 ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ សូមលោ ពជត្ាេជូន ឯកឧរតមលមតត ត្ជាេថ្ន ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ លសនើសុាំកា អនុញ្ញា រចូេ មួត្េឡងថ្នន ក់ជារិលត្ជើសល ើស
ចូេល ៀនថ្នន ក់ឆ្ន ាំ...............................................ខននក............................................................................................................
អាទ្បិភាពទ្បើ១ លៅត្្រោះសាថ ន៖ សាកេវទិ្បាេ័យវទិ្បាសាស្រសតសុខាេិបាេ......................................................................................... 
អាទ្បិភាពទ្បើ២ លៅត្្រោះសាថ ន................................................................................................................................................... 
សត្ាេ់ឆ្ន ាំសិកា២០២១-២០២២សម័យត្េឡងថ្ងៃទ្បើ.......ខខ.......... ឆ្ន ាំ២០២២ និងសូមឯកឧរតមលមតត ពិនិរយេទ្បធភាពឱ្យខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ  
បានចុោះល ម្ ោះកនុងេញ្ា ើលេកខជនត្េឡងថ្នន ក់ជារិលត្ជើសល ើសចូេល ៀន  ថ្នន ក់ឆ្ន ាំសិកាមូេដ្ឋា ន ឬ  ថ្នន ក់ឆ្ន ាំទ្បើ១ លដ្ឋយកតើអនុលត្ោោះ។ 

ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ សូមសនាថ្ន លត្កាយពើខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំបានត្េឡងថ្នន ក់ជារិលត្ជើសល ើសចូេល ៀនជាេ់លដ្ឋយលជា្ជ័យលហើយ ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ 
មិនទាមទា ឱ្យរាជ ដ្ឋា េិបាេលដ្ឋោះត្សាយ កកា ង្ក អាើលឡើយ។ 
 ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ បានអាននូវេទ្បេញ្ញា សត្ាេ់លេកខជនត្េឡងសតើពើកា ត្េឡងថ្នន ក់ជារិលត្ជើសល ើសចូេល ៀនកនុងវស័ិយសុខាេិបាេ និង
សនាលោ ពតមលដ្ឋយោម នកា រវ៉ោ  កនុងក  ើ ខែេ ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ បានត្េត្ពររតខុសពើេទ្បេញ្ញា សត្ាេ់លេកខជនត្េឡង។ 

សមូជនូភ្ជា បម់ក្ជាមយួនវូ 
− េង្កា ន់ថ្ែទ្បទ្បួេពាកយ........................................................................................................................................ ១ ចាេ់ 
− ពាកយសុាំចុោះល ម្ ោះត្េទ្បបង................................................................................................................................... ១ ចាេ់ 
− ត្េវរតិ ូេសលងខេានេិទ្ប ូេងរងមើ ( ៤ x ៦)......................................................................................................... ១ ចាេ់ 
− សញ្ញា េត្រមធ្យមសិកាទុ្បរិយេូមិ ឬ ត្ពររតេ័ត្រពិនទុថ្នកា ត្េឡងសញ្ញា េត្រមធ្យមសិកាទុ្បរិយេូមិលចញលដ្ឋយនាយកដ្ឋា នមធ្យមសិកា

ចាំល ោះទូ្បលៅថ្នត្កសួងអេ់ ាំ យុវជន និងកើឡា ឬ មនទើ អេ់ ាំ យុវជន និងកើឡារាជធានើ-លខរត ឬ សញ្ញា េត្រមធ្យមសិកាទុ្បរិយេូមិមកពើលត្ៅ
ត្េលទ្បស លដ្ឋយានកា ទ្បទ្បួេសាា េ់ពើត្កសួងអេ់ ាំ យុវជន និងកើឡា ងរចមលងលដ្ឋយេញ្ញា ក់ពើសាលារាជធានើ-លខរត (ភាា េ់មកជាមួយនូវចាេ់
លែើមលែើមបើលនទៀងផ្ទទ រ់)........................................................................................................................................................................១ ចាេ ់
                កនុងក  ើ ានកា ខកលងេនលាំ ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ សូមទ្បទ្បួេខុសត្រូវចាំលពាោះមុខចាេ់ជាធ្ ាន ។ 
     

              សូម ឯកឧរតម ត្េធាន្ ៈកាម ធ្ិកា ត្េទ្បបងថ្នន ក់ជារិ លមតត ទ្បទ្បួេនូវកា លោ ពែ៏ខពង់ខពស់អាំពើខ្ុ ាំ។ 

                                     ថ្ងៃ.......................ខខ............ឆ្ន ាំខាេ ចតា ស័ក ព.ស.២៥៦៥                                                
       លធ្ាើលៅ.....................ថ្ងៃទ្បើ.............ខខ................ឆ្ន ាំ២០២២ 
                                                                                                        ហរថលេខា នងិល ម្ ោះសាមើខលួន 
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បិទរបូថតថមី 
៤  X ៦ 

 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 
 

 
 

ជីវប្រវត្តិសង្ខេប 
 

 

១-នាមត្រកូេនិងនាមខលួន...................................... “ជាអកស ទ្បាតាំង” ....................................... លេទ្ប...........សញ្ញា រិ............... 
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