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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្រ 

 

      គណៈកម្មា ធិការប្រទ្បងថ្នា ក់ជាតិ 
សាកលវិទ្ាលយ័វិទ្ាសាស្រ្ត្ ខុាភិបាល 
 

 បង្កា នដ់ៃទទលួពារយ 
លេខល ៀង...................              
នាមត្រកូេ និងនាមខលួន....................................................អកស ទ្បាតាំង................................................................ 
ថ្ងៃខខឆ្ន ាំកាំល ើ រ................................. លេទ្ប...............ទ្បើកខនលងកាំល ើ រ.....................................................លេកខជនមកពើ.
សាកេវទិ្បាេ័យវទិ្បាសាស្រ្ត្ ុខាេិបាេ ្ុាំត្េទ្បបងលេញថ្នន ក់ជារិខននកត្ទ្បឹ្តើថ្នន ក.់.............................................្ត្ាេ់កា 
ត្េឡងលេញថ្នន ក់ជារិ្ ម័យត្េឡងថ្ងៃទ្បើ......... ខខ្ើហា ឆ្ន ាំ២០២២។    
លេខទូ្ប ្ព័ទលេកខជន្ត្ាេទ់្បាំនាក់ទ្បាំនង៖ .............................................................................................................. 
និ្សរិត្រូវេងង់វកិាេាំនួន១០០ ០០០(ដេមុ់៉ឺន)ល ៀេ លដើមបើេូេ មួេាំខ កកនុងកា ល ៀេេាំកា ត្េឡងលេញថ្នន កជ់ារ។ិ 
 

ថ្ងៃ                     ខខ        ឆ្ន ាំខាេ េតា ្័ក ព.្.២៥៦៦         ថ្ងៃ                  ខខ         ឆ្ន ាំខាេ េតា ្័ក ព.្.២៥៦៦                   
    រាជធានើេនាំលពញ ថ្ងៃទ្បើ        ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២                            រាជធានើេនាំលពញ ថ្ងៃទ្បើ      ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ 
              ហរថលេខា និងល ម្ ោះអនកទ្បទ្បួេ                                               ហរថលេខា និងល ម្ ោះសាមើខលួន 
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ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្រ 

 

      គណៈកម្មា ធិការប្រទ្បងថ្នា ក់ជាតិ 
សាកលវិទ្ាលយ័/វិទ្ាសាា ន/សាលា................. 
 

 បង្កា នដ់ៃទទលួពារយ 
លេខល ៀង...................              
នាមត្រកូេ និងនាមខលួន....................................................អកស ទ្បាតាំង................................................................ 
ថ្ងៃខខឆ្ន ាំកាំល ើ រ................................. លេទ្ប...............ទ្បើកខនលងកាំល ើ រ.....................................................លេកខជនមកពើ 
សាកេវទិ្បាេ័យវទិ្បាសាស្រ្ត្ ុខាេិបាេ ្ុាំត្េទ្បបងលេញថ្នន ក់ជារិខននកត្ទ្បឹ្តើថ្នន ក.់.............................................្ត្ាេ់កា 
ត្េឡងលេញថ្នន ក់ជារិ្ ម័យត្េឡងថ្ងៃទ្បើ.......... ខខ្ើហា ឆ្ន ាំ២០២២។    
លេខទូ្ប ្ព័ទលេកខជន្ត្ាេទ់្បាំនាក់ទ្បាំនង៖ .............................................................................................................. 
និ្សរិត្រូវេងង់វកិាេាំនួន១០០ ០០០(ដេមុ់៉ឺន)ល ៀេ លដើមបើេូេ មួេាំខ កកនុងកា ល ៀេេាំកា ត្េឡងលេញថ្នន កជ់ារ។ិ 
 

ថ្ងៃ                     ខខ        ឆ្ន ាំខាេ េតា ្័ក ព.្.២៥៦៦         ថ្ងៃ                  ខខ         ឆ្ន ាំខាេ េតា ្័ក ព.្.២៥៦៦                   
    រាជធានើេនាំលពញ ថ្ងៃទ្បើ        ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២                            រាជធានើេនាំលពញ ថ្ងៃទ្បើ      ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ 
              ហរថលេខា និងល ម្ ោះអនកទ្បទ្បួេ                                               ហរថលេខា និងល ម្ ោះសាមើខលួន 
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ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្រ 

 

      គណៈកម្មា ធិការប្រទ្បងថ្នា ក់ជាតិ 
សាកលវិទ្ាលយ័វិទ្ាសាស្រ្ត្ ខុាភិបាល 

ពារយសុុំចះុឈ ម្ ះព្រទបង 
 

         ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំល ម្ ោះ អកស ទ្បាតាំង     លេទ្ប..........្ញ្ជា រិ                 
លកើរលៅថ្ងៃទ្បើ         ខខ          ឆ្ន ាំ              ទ្បើកខនលងកាំល ើ រ៖ េូមិ/ត្កុម         ឃុាំ/្ង្កក រ់...................... 
ត្្ុក/ខ ឌ ...................................លខរត/ត្កុង៖...............................លេកខជនមកពើសាកេវទិ្បាេ័យវទិ្បាសាស្រ ត្្ុខាេិបាេបានត្េឡង
េញ្ចេ់កា ្ិកាថ្នន ក់..............................................................................................................................លដាយលជាគជ័យលៅ
សាកេវទិ្បាេ័យវទិ្បាសាស្រ ត្្ុខាេិបាេ្ត្ាេ់ឆ្ន ា្ំ ិកា.........................................។  

សមូ្ឈោររជនូ 
ឯកឧតតមប្រធានគណៈកម្មា ធិការប្រឡងថ្នា ក់ជាតិ ្ប្ម្មរ់ការរណតុ ុះរណ្តត លកាងុវិ្យ័្ខុាភិបាល 

 

 ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ ្ូមលោ ពជត្ាេជូនឯកឧរតមលមតត ត្ជាេថ្ន ្ត្ាេ់ឆ្ន ាំ២០២២លនោះ  ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ ្ុាំកា អនុញ្ជា រេូេ មួត្េឡង
លេញថ្នន ក់ជារិ ខននកត្ទ្បឹ ត្ើ្ត្ាេ់ថ្នន ក់....................................................................................នា្ម័យត្េឡងថ្ងៃទ្បើ.......ខខ ើ្ហា ឆ្ន ាំ
២០២២ និង្ូមឯកឧរតមលមតត ពិនិរយេទ្បធភាពអនុញ្ជា រឱ្យ ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ បានេុោះល ម្ ោះកនុងេញ្ា ើលេកខជនត្េឡងលេញថ្នន ក់ជារិខននកត្ទ្បឹ ត្ើ
លដាយកតើអនុលត្ោោះ។ 

ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ ្ូម្នាថ្ន លត្កាយពើ ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ បានត្េឡងលេញថ្នន ក់ជារិជាេ់លដាយលជាគជ័យ ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ មិនទាមទា ឱ្យ
រាជ ដាា េិបាេលដាោះត្សាយ កកា ង្ក អាើលឡើយ។ 
 ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ បានអាននូវេទ្បេញ្ជា ្ត្ាេ់លេកខជនកនុងលពេត្េឡងលេញថ្នន ក់ជារិកនុងវ ិ្ ័យ្ុខាេិបាេ ខដេភាា េ់មកជាមួយពាកយ្ុាំ
លនោះ លដាយ្នាលោ ពតម និង្ុខេិរតទ្បទ្បួេយកកា ធាល ក់លដាយ ា្័យត្េវរតិ ោម នកា រវ៉ា  កនុងក  ើ ខដេ ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ បានត្េត្ពឹរតនទុយពើេទ្បេញ្ជា លនោះ។ 

សមូ្ជនូភ្ជា បម់្រជាម្យួនវូ 
❖ េង្កក ន់ថ្ដទ្បទ្បួេពាកយ          ១េាេ់ 
❖ ពាកយ្ុាំេុោះល ម្ ោះត្េទ្បបង          ១េាេ់ 
❖ ត្េវរតិ ូេ្លងខេានេិទ្ប ូេងរងមើ (៤ x ៦)        ១េាេ់ 
❖ ្ញ្ជា េត្រមធ្យម្ិកាទុ្បរិយេូមិ   ឬ   ត្ពឹរតិេត្រពិនទុថ្នកា ត្េឡង្ញ្ជា េត្រមធ្យម្ិកាទុ្បរិយេូមិ    លេញលដាយនាយកដាា ន

មធ្យម្ិកាេាំល ោះទូ្បលៅថ្នត្ក្ួងអេ់ ាំ យុវជន និងកើឡា ឬមនទើ អេ់ ាំ យុវជន និងកើឡា រាជធានើ-លខរត ឬ្ញ្ជា េត្រខដេានរថ្មល
ល ម្ើលដាយានកា ទ្បទ្បួេសាា េ់ ពើត្ក្ួងអេ់ ាំ យុវជន និងកើឡាឬគ ៈកាម ធ្ិកា វយរថ្មលកត្មិរ្ញ្ជា េត្រ និងេិខិរេញ្ជា ក់កា 
្ិកាេាេ់លដើម ឬងរេមលង លដាយានេញ្ជា ក់ពើសាលារាជធានើ-លខរត(ភាា េ់មកជាមួយនូវេាេ់លដើមលដើមបើលនទៀងផ្ទទ រ់) ១េាេ់ 

❖ វញិ្ជា េនេត្រេញ្ចេក់ា ្ិកាលជាគជ័យលេញលដាយត្គឹោះសាថ នេ តុ ោះេណ្តត េសាមើ    ១េាេ់ 
❖ ត្ពឹរតិេត្រពិនទុថ្នកា ្ិកាត្គេ់មុខវជិាា និងត្គេ់ឆ្ន ា្ំ ិកាលេញលដាយត្គឹោះសាថ នេ តុ ោះេណ្តត េ   ១េាេ់ 
❖ ល ម្ ោះកនុងេទ្បធនេត្េឡងថ្នន ក់ជារិេូេល ៀនកនុងវ ិ្ ័យ្ុខាេិបាេ ឬេទ្បធនេលត្ជើ្ល ើ្ េូេល ៀនថ្នន ក់ជារិខដេានហរថលេខា

ទ្បទ្បួេសាា េ់លដាយគ ៈកាម ធ្ិកា ត្េឡងថ្នន ក់ជារិ       ១េាេ់ 
❖ ល ម្ ោះកនុងេញ្ា ើល ម្ ោះអនុញ្ជា រឲ្យេូេល ៀនខដេានហរថលេខាទ្បទ្បួេសាា េ់ លដាយត្ក្ួង្ុខាេិបាេនិង/ឬ ត្ក្ួងអេ់ ាំ យុវជន 

និងកើឡាកនុងក  ើ ខដេនិ្សរិពុាំានឆ្លងការ់កា ត្េឡងលត្ជើ្ល ើ្ េូេល ៀនថ្នន ក់ជារិ    ១េាេ់ 
❖ ល ម្ ោះកនុងេទ្បធនេត្េឡងេញ្ចេ់កា ្ិកា ជាេ់ទាាំងត្ទ្បឹ ត្ើ និងជាំនាញគលើនើក (OSCE) លៅតមត្គឹោះសាថ ន េ តុ ោះេណ្តត េខដេាន

អាជ្ាេ័ ណ និងានហរថលេខាទ្បទ្បួេសាា េ់ លដាយត្ក្ួង្ុខាេិបាេនិង/ឬត្ក្ួងអេ់ ាំយុវជន និងកើឡា  ១េាេ់ 
 

 
 កនុងក  ើ ានកា ខកលងេនលាំ ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ ្ូមទ្បទ្បួេខុ្ត្រូវេាំលពាោះមុខេាេជ់ាធ្ ាន ។     

្ូម ឯកឧរតម ត្េធានគ ៈកាម ធ្ិកា ត្េទ្បបងថ្នន កជ់ារិ លមតត ទ្បទ្បួេនូវកា លោ ពដខ៏ពង់ខព្ ់អាំពើខ្ុ ាំ។ 

             ថ្ងៃ                 ខខ      ឆ្ន ាំខាេ េតា ្ក័ ព.្.២៥៦៦                រាជធានើេនាំលពញ ថ្ងៃទ្បើ         ខខ             ឆ្ន ាំ២០២២ 
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បិទរបូថតថមី 
៤  X ៦ 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្រ 

 

 
 

ជីវព្រវតិសិឈងេប 
 

 

១-នាមត្រកូេ នងិនាមខលួន            
 “ជាអកស ទ្បាតាំង”      លេទ្ប   ្ញ្ជា រ ិ    
២-ថ្ងៃខខឆ្ន ាំកាំល ើ រ៖             
៣-ទ្បើកខនលងកាំល ើ រ             
៤-កត្មិរវេបធ្ម៌ជារ៖ិ       ឆ្ន ា្ំ ិកា     
៥-លេកខជនមកសាកេវទិ្បាេយ័ វទិ្បាសាស្រ្ត្ ុខាេិបាេ 
លៅរាជធានើេនាំលពញ/លខរត             
៦-េាំល ោះដឹងភាសាេ លទ្ប្៖            
៧-អា្យដាា នេេចុេបនន៖             
៨-សាថ នភាពត្គួសា ៈ   លៅេើវ         ានត្គួសា   
   -េតើ ឬ ត្េពនធល ម្ ោះ    ថ្ងៃខខឆ្ន ាំកាំល ើ រ     ្ញ្ជា រ ិ  
   -មុខ េ               
   -ឪពុកល ម្ ោះ    សាល េ់ ឬ  ្់ អាយុ ទ្បើកខនលងកាំល ើ រ     
       ្ញ្ជា រ ិ     មុខ េ          
   -ាត យល ម្ ោះ    សាល េ់ ឬ  ្់ អាយុ ទ្បើកខនលងកាំល ើ រ     
       ្ញ្ជា រ ិ     មុខ េ          
៩-អា្យដាា នទ្បាំនាក់ទ្បាំនងសាមើខលួន          
               
    លេខទូ្ប ្ពទ៖              
  
                កនុងក  ើ ានកា ខកលងេនលាំ ខ្ុ ាំបាទ្ប-នាងខ្ុ ាំ ្ូមទ្បទ្បួេខុ្ត្រូវេាំលពាោះមុខេាេជ់ាធ្ ាន ។ 

 
                         ថ្ងៃ                   ខខ      ឆ្ន ាំខាេ េតា ្័ក ព.្.២៥៦៦                លធ្ាើលៅ......................ថ្ងៃទ្បើ        ខខ                ឆ្ន ាំ២០២២ 
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