
 
លេខបញ្ជី………………………….. 

 
 
 
 
 
 

ពាក្យស ុំច ុះល ្្ុះជាលបកខជន 
លទេរចូេលរៀនឆ្្ុំទី២ ថ្្្ក់បរិញ្ញ្បត្រ 

លៅសាកេវទិ្ាេ័យវិទ្ាសាស្តសរស ខាភបិាេ 
សត្ាប់ឆ្្ុំសិក្ា ២០២១  - ២០២២   

3 
 

ផ្នែក៖……………………………………………………………… 

 

នាមត្រកូល……………………………….នាមខ្លួន……….………………………. 

Family Name:…………………………Given Names:…………………………… 
(Please write in BLOCK LETTER) 

ថ្ងៃ-ផ្ខ្-ឆ្ែ ាំកាំណ ើ រ……………………………………...…ណេទ…………………… 

មកពីសាកលវទិាល័យ……………….……………………………………….…... 

ណលខ្ទូរស័ពទ…………………………………..អ ីណមល…………………………… 

 

 



  
 
 

បង្ក្ន់ដៃទទួេពាក្យ 
 

- នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន (ជាអកសរផ្ខ្ែរ)៖ .......................................................................................................  
- ណ ែ្ ោះអកសរឡាតាំង (សរណសរអកសរធាំ).............................................................................................. ណេទ.................សញ្ជា រិ ..................... 
- ថ្ងៃ ផ្ខ្ ឆ្ែ ាំកាំណ ើ រ ................................................................................. ទីកផ្នលងកាំណ ើ រ ......................................................................... 
- មកពីសាកលវទិាល័យ/វទិាសាា ន/សាលា ........................................................................ផ្នែក................................................................... 
- ណលខ្ទូរស័ពទសាមខី្លួន....................................................................................................អ ីផ្មល................................................................ 

 
ស ាំច ោះណ ែ្ ោះជាណេកខជន/ណេកខនារ ីណត្ជើសណរ ើស ឬត្េឡងណនទរចូលណរៀនឆ្ែ ាំទី២ ថ្នែ កេ់រញិ្ជា េត្រផ្នែក............................................................................ 

ណៅសាកលវទិាល័យវទិាសាស្តសរស ខាេបិាល សត្ាេឆ់្ែ ាំសិកា ២០២១ - ២០២២ ។ 
 

ថ្ងៃ………………………ផ្ខ្……………ឆ្ែ ាំ……………ព.ស.២៥.....                          ថ្ងៃ………………………ផ្ខ្……………ឆ្ែ ាំ……………ព.ស.២៥..... 
 រាជធានីេែាំណពញ ថ្ងៃទី……….  ផ្ខ្………… ឆ្ែ ាំ២០……       រាជធានីេែាំណពញ ថ្ងៃទី……….  ផ្ខ្………… ឆ្ែ ាំ២០……  
 អែកទទួលពាកយ ហរាណលខា និង ណ ែ្ ោះសាមខី្លួន       
 
 
 
 
 

  

 
 
 

បង្ក្ន់ដៃទទួេពាក្យ 
 

- នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន (ជាអកសរផ្ខ្ែរ)៖ .......................................................................................................  
- ណ ែ្ ោះអកសរឡាតាំង (សរណសរអកសរធាំ).............................................................................................. ណេទ.................សញ្ជា រិ ..................... 
- ថ្ងៃ ផ្ខ្ ឆ្ែ ាំកាំណ ើ រ ................................................................................. ទីកផ្នលងកាំណ ើ រ ......................................................................... 
- មកពីសាកលវទិាល័យ/វទិាសាា ន/សាលា ........................................................................ផ្នែក................................................................... 
- ណលខ្ទូរស័ពទសាមខី្លួន....................................................................................................អ ីផ្មល................................................................ 

 
ស ាំច ោះណ ែ្ ោះជាណេកខជន/ណេកខនារ ីណត្ជើសណរ ើស ឬត្េឡងណនទរចូលណរៀនឆ្ែ ាំទី២ ថ្នែ កេ់រញិ្ជា េត្រផ្នែក............................................................................ 

ណៅសាកលវទិាល័យវទិាសាស្តសរស ខាេបិាល សត្ាេឆ់្ែ ាំសិកា ២០២១ - ២០២២ ។ 
 

ថ្ងៃ………………………ផ្ខ្……………ឆ្ែ ាំ……………ព.ស.២៥.....                          ថ្ងៃ………………………ផ្ខ្……………ឆ្ែ ាំ……………ព.ស.២៥..... 
 រាជធានីេែាំណពញ ថ្ងៃទី……….  ផ្ខ្………… ឆ្ែ ាំ២០……       រាជធានីេែាំណពញ ថ្ងៃទី……….  ផ្ខ្………… ឆ្ែ ាំ២០……  
 អែកទទួលពាកយ ហរាណលខា និង ណ ែ្ ោះសាមខី្លួន       
 
  

 
 

បិទរូបថតថមី 
៤ x ៦ 

 

ណលខ្េញ្ា ី៖ ………………………………. 

 
 

បិទរូបថតថមី 
៤ x ៦ 

 

ណលខ្េញ្ា ី៖ ………………………………. 

   



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារ្សព្ត 

3 
ពាក្យស ុំច ុះល ្្ុះលត្ជើសលរើស ឬត្បឡងលទេរចូេលរៀនឆ្្ុំទី២ ថ្្្កប់រិញ្ញ្បត្រ 

លៅសាកេវទិ្ាេយ័វទិ្ាសាស្តសរស ខាភិបាេ  
សត្ាបឆ់្្ុំសកិ្ា ២០២១ - ២០២២ 

3 
- ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំណ ែ្ ោះ (ជាអកសរផ្ខ្ែរ)៖ ..............................................................ជាអកសរឡាតាំង....................................... ណេទ..........  
សញ្ជា រិ ..................ថ្ងៃ ផ្ខ្ ឆ្ែ ាំកាំណ ើ រ ......................................... ទីកផ្នលងកាំណ ើ រណៅរាជធានី/ណខ្ររ................................................ 

- ទីលាំណៅេចច េបនែ........................................................................................................................................................................ 
- ណលខ្ទូរស័ពទទាំនាកទ់ាំនង ............................................................................................................................................................ 
- ជានិសសរិមកពីសាកលវទិាល័យ/វទិាសាា ន/សាលា.............................................................. ផ្នែក ................................................. 

សូមលោរពជូន 
ឯកឧររមសាកេវទិ្ាធិការដនសាកេវិទ្ាេយ័វិទ្ាសាស្តសរស ខាភបិាេ 

ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំ សូមណោរពជត្ាេជូនឯកឧររមសាកលវទិាធិការណមតរ ត្ជាេថ្ន ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំានេាំ ងណនទរចូលណរៀនឆ្ែ ាំទី២  
ថ្នែ កេ់រញិ្ជា េត្រ ផ្នែក……………………………. ណៅសាកលវទិាល័យវទិាសាស្តសរស ខាេបិាល សត្ាេ់ឆ្ែ ាំសិកា ២០២១ - ២០២២។ 

ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំសូមធានាអោះអាងថ្ន បានណរៀននិងបានត្េឡងជាេជ់ាសាា ពរថ្នែ កឆ់្ែ ាំសិកាមូលដ្ឋា នសត្ាេវ់ស័ិយស ខាេបិាលឆ្ែ ាំសិកា
២0.....-២០..... ណៅសាកលវទិាល័យ............................................................ ផ្នែក............................................ផ្នែកពរិត្បាកដផ្មន។ 

ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំសូមធានាថ្ន ណត្កាយពី ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំបានណរៀនចេជ់ាេស់ញ្ជា េត្រណៅសាកលវទិាល័យវទិាសាស្តសរស ខាេបិាល នឹង 
ព ាំទាមទារណអាយរាជរដ្ឋា េបិាល ណដ្ឋោះត្សាយការងារសត្ាេរូ់េខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំណឡើង។ 

អាត្ស័យណហរ ណនោះ សូមឯកឧររមណមតរ ពិនិរយនិងសាំណរចអន ញ្ជា រច ោះណ ែ្ ោះខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំ កែ ងេញ្ា ីជាណេកខជន/ណេកខនារណីត្ជើសណរ ើស ឬ
ត្េឡងណនទរចូលណរៀនឆ្ែ ាំទី២ ថ្នែ កេ់រញិ្ជា េត្រ ផ្នែក……………………………………. ណៅសាកលវទិាល័យវទិាសាស្តសរស ខាេបិាល 
សត្ាេឆ់្ែ ាំសិកា ២0២១ -២០២២ ណដ្ឋយណសចករីអន ណត្ោោះ។ 
សូមជូនភ្ជា េម់កជាមយួនូវ៖ 

១. សលាកេត្រឯកររជន (ឬេងាា នថ់្ដទទួលពាកយ)…………………………………………………………………….……… ០១ ចាេ ់
២. េងាា នថ់្ដេងត់្បាកស់ ាំសិទធិច ោះណ ែ្ ោះជាេកខជនត្េឡង………………………………………………..……….…….…….… ០១ ចាេ ់

៣. ពាកយស ាំណនទរការសិកា………………………………………………………………………………….……………....… ០២ ចាេ ់

៤. ជីវត្េវររិសណងខេ (េិទរូេងរណទើេងរងែី ៤ x ៦ ហាមេិទរេូងរផ្សាន)…………………………...…………………………..……... ០២ ចាេ ់

៥. ឯកសារេញ្ជា កប់ានេញ្ចេឆ់្ែ ាំសិកាមូលដ្ឋា នណដ្ឋយណជាគជយ័ណៅតមត្គឹោះសាា នេ រ ោះេណ្តរ លផ្ដលសាមខី្លួនបានសិកា.….. ០១ ចាេ ់
៦. ត្ពឹររិេត្រពិនទ  (ចាេណ់ដើម) ថ្នែ ក់ឆ្ែ ាំសិកាមូលដ្ឋា នសត្ាេវ់ស័ិយស ខាេបិាល ណៅតមត្គឹោះសាា នេ រ ោះេណ្តរ លផ្ដលសាម ី
     ខ្លួនបានសិកា………………………………………………………………………………….……………....………… ០១ ចាេ ់

 សូមឯកឧររមសាកលវទិាធិកា ណមតរ ទទួលនូវការណោរពដខ៏្ពងខ់្ពស់អាំពីខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំ។ 
 
សាា ល់៖ ណេកខជន/ណេកខនារតី្រវូ េាំណពញសាំ  ាំ ផ្េេេទទាាំងអស់ណដ្ឋយអកសរខ្លូ នឯងផ្ទទ ល់ជាដ្ឋចខ់ារ និងហាមណកាសល េ។ 
 
                                                                                                                   ថ្ងៃ………………………ផ្ខ្……………ឆ្ែ ាំ……………ព.ស.២៥..... 

រាជធានីេែាំណពញ ថ្ងៃទី         ផ្ខ្              ឆ្ែ ាំ២០ 
   ហរាណលខា និង ណ ែ្ ោះសាមខី្លួន 
   

 

 
 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារ្សព្ត 

3 
ពាក្យស ុំច ុះល ្្ុះលត្ជើសលរើស ឬត្បឡងលទេរចូេលរៀនឆ្្ុំទី២ ថ្្្កប់រិញ្ញ្បត្រ 

លៅសាកេវទិ្ាេយ័វទិ្ាសាស្តសរស ខាភិបាេ  
សត្ាបឆ់្្ុំសកិ្ា ២០២១ - ២០២២ 

3 
- ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំណ ែ្ ោះ (ជាអកសរផ្ខ្ែរ)៖ ..............................................................ជាអកសរឡាតាំង....................................... ណេទ..........  
សញ្ជា រិ ..................ថ្ងៃ ផ្ខ្ ឆ្ែ ាំកាំណ ើ រ ......................................... ទីកផ្នលងកាំណ ើ រណៅរាជធានី/ណខ្ររ................................................ 

- ទីលាំណៅេចច េបនែ........................................................................................................................................................................ 
- ណលខ្ទូរស័ពទទាំនាកទ់ាំនង ............................................................................................................................................................ 
- ជានិសសរិមកពីសាកលវទិាល័យ/វទិាសាា ន/សាលា.............................................................. ផ្នែក ................................................. 

សូមលោរពជូន 
ឯកឧររមសាកេវទិ្ាធិការដនសាកេវិទ្ាេយ័វិទ្ាសាស្តសរស ខាភបិាេ 

ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំ សូមណោរពជត្ាេជូនឯកឧររមសាកលវទិាធិការណមតរ ត្ជាេថ្ន ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំានេាំ ងណនទរចូលណរៀនឆ្ែ ាំទី២  
ថ្នែ កេ់រញិ្ជា េត្រ ផ្នែក……………………………. ណៅសាកលវទិាល័យវទិាសាស្តសរស ខាេបិាល សត្ាេ់ឆ្ែ ាំសិកា ២០២១ - ២០២២។ 

ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំសូមធានាអោះអាងថ្ន បានណរៀននិងបានត្េឡងជាេជ់ាសាា ពរថ្នែ កឆ់្ែ ាំសិកាមូលដ្ឋា នសត្ាេវ់ស័ិយស ខាេបិាលឆ្ែ ាំសិកា
២0.....-២០..... ណៅសាកលវទិាល័យ............................................................ ផ្នែក............................................ផ្នែកពរិត្បាកដផ្មន។ 

ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំសូមធានាថ្ន ណត្កាយពី ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំបានណរៀនចេជ់ាេស់ញ្ជា េត្រណៅសាកលវទិាល័យវទិាសាស្តសរស ខាេបិាល នឹង 
ព ាំទាមទារណអាយរាជរដ្ឋា េបិាល ណដ្ឋោះត្សាយការងារសត្ាេរូ់េខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំណឡើង។ 

អាត្ស័យណហរ ណនោះ សូមឯកឧររមណមតរ ពិនិរយនិងសាំណរចអន ញ្ជា រច ោះណ ែ្ ោះខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំ កែ ងេញ្ា ីជាណេកខជន/ណេកខនារណីត្ជើសណរ ើស ឬ
ត្េឡងណនទរចូលណរៀនឆ្ែ ាំទី២ ថ្នែ កេ់រញិ្ជា េត្រ ផ្នែក……………………………………. ណៅសាកលវទិាល័យវទិាសាស្តសរស ខាេបិាល 
សត្ាេឆ់្ែ ាំសិកា ២0២១ -២០២២ ណដ្ឋយណសចករីអន ណត្ោោះ។ 
សូមជូនភ្ជា េម់កជាមយួនូវ៖ 

១. សលាកេត្រឯកររជន (ឬេងាា នថ់្ដទទួលពាកយ)…………………………………………………………………….……… ០១ ចាេ ់
២. េងាា នថ់្ដេងត់្បាកស់ ាំសិទធិច ោះណ ែ្ ោះជាេកខជនត្េឡង………………………………………………..……….…….…….… ០១ ចាេ ់

៣. ពាកយស ាំណនទរការសិកា………………………………………………………………………………….……………....… ០២ ចាេ ់

៤. ជីវត្េវររិសណងខេ (េិទរូេងរណទើេងរងែី ៤ x ៦ ហាមេិទរេូងរផ្សាន)…………………………...…………………………..……... ០២ ចាេ ់

៥. ឯកសារេញ្ជា កប់ានេញ្ចេឆ់្ែ ាំសិកាមូលដ្ឋា នណដ្ឋយណជាគជយ័ណៅតមត្គឹោះសាា នេ រ ោះេណ្តរ លផ្ដលសាមខី្លួនបានសិកា.….. ០១ ចាេ ់
៦. ត្ពឹររិេត្រពិនទ  (ចាេណ់ដើម) ថ្នែ ក់ឆ្ែ ាំសិកាមូលដ្ឋា នសត្ាេវ់ស័ិយស ខាេបិាល ណៅតមត្គឹោះសាា នេ រ ោះេណ្តរ លផ្ដលសាម ី
     ខ្លួនបានសិកា………………………………………………………………………………….……………....………… ០១ ចាេ ់

 សូមឯកឧររមសាកលវទិាធិកា ណមតរ ទទួលនូវការណោរពដខ៏្ពងខ់្ពស់អាំពីខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំ។ 
 
សាា ល់៖ ណេកខជន/ណេកខនារតី្រវូ េាំណពញសាំ  ាំ ផ្េេេទទាាំងអស់ណដ្ឋយអកសរខ្លូ នឯងផ្ទទ ល់ជាដ្ឋចខ់ារ និងហាមណកាសល េ។ 
 
                                                                                                                   ថ្ងៃ………………………ផ្ខ្……………ឆ្ែ ាំ……………ព.ស.២៥..... 

រាជធានីេែាំណពញ ថ្ងៃទី         ផ្ខ្              ឆ្ែ ាំ២០ 
   ហរាណលខា និង ណ ែ្ ោះសាមខី្លួន 
   

 

 
 



ត្ពុះរាជាណាចត្កកមពុជា 
ជារិ សាសនា ត្ពុះមហាក្សត្រ 

3 
ព្រវតតិររូសង្ខេរ 

(ត្តូវសរសសរសោយខ្លួនឯងផ្ទា ល់ ហាមគូសលុប) 
 

I- ពរ័៌ានផ្ទ្េ់ខលួន 
- ណោររនាម និង នាម (ជាអកសរផ្ខ្ែរ)៖...................................................................... អកសរឡាតាំង..................................................................... 
- ណេទ.........................សញ្ជា រិ ..................................ជនជារិ.............................សាសនា...................................     ណរៀេការ      ណៅលីវ  
- ថ្ងៃ-ផ្ខ្-ឆ្ែ ាំកាំណ ើ រ .............../………........../.................... ទីកផ្នលងកាំណ ើ រ៖ េូម…ិ………….………….……... ឃ ាំ/សងាា រ.់....................................................... 

ត្សុក/ខ្ ឌ  ........................................................ រាជធានី/ណខ្ររ………………………..……..……..។ 
- អាសយដ្ឋា នេចច េបនែ៖ នទោះណលខ្..........នលូវណលខ្............ឃ ាំ/សងាា រ.់......................ត្សុក/ខ្ ឌ .................................រាជធានី/ណខ្ររ............................ 
- កត្មរិវេបធមជ៌ារិ ...........................................សមយ័ត្េឡង ….... /......... /……...ម ឌ លត្េឡង .............................រាជធានី/ណខ្ររ........................ 
- ម ខ្រេរេចច េបនែ................................................................. ទីកផ្នលងណធវើការ...................................................................................................... 

II- ព័រា៌នត្រួសារ 
ក- អាំពីឪព ក-ារ យេណងាើរ 

- ឪព កណ ែ្ ោះ.......................................................... ឆ្ែ ាំកាំណ ើ រ .................... ជនជារិ................. សញ្ជា រិ ..................... ណៅរស់     សាល េ ់ 
 ម ខ្រេរ............................................................. ទីកផ្នលងណធវើការ................................................ ណលខ្ទូរស័ពទ................................................... 
- ារ យណ ែ្ ោះ.......................................................... ឆ្ែ ាំកាំណ ើ រ .................... ជនជារិ.................. សញ្ជា រិ .................... ណៅរស់     សាល េ ់ 
 ម ខ្រេរ............................................................. ទីកផ្នលងណធវើការ................................................. ណលខ្ទូរស័ពទ.................................................. 
- អាសយដ្ឋា នេចច េបនែ៖ នទោះណលខ្..........នលូវណលខ្............ឃ ាំ/សងាា រ.់......................ត្សុក/ខ្ ឌ .................................រាជធានី/ណខ្ររ............................ 
- អាណ្តពាបាលណ ែ្ ោះ ............................................................ ត្រូវជា…………………….......... ណលខ្ទូរស័ពទ.................................................. 

ខ្- អាំពីេរី ឬ ត្េពនធនិង កូន 
- េរី ឬ ត្េពនធណ ែ្ ោះ ........................................................... ថ្ងៃផ្ខ្ឆ្ែ ាំកាំណ ើ រ....................... ជនជារិ.............................សញ្ជា រិ.......................... 
- ានកូនចាំនួន ......................នាក៖់          ត្េុស .................នាក ់              ត្សី................. នាក ់ 

III- ព័រា៌នសិក្ា 

ណរៀនណៅសាលា ពីឆ្ែ ាំណ្ត ដល់ឆ្ែ ាំណ្ត 
ថ្នែ កទ់េី  នាែ នដល់        

ទីេ  នាែ ន 
ណៅណខ្ររ-រាជធាន ី

ទទួលបានសញ្ជា េ
ត្រណៅឆ្ែ ាំ 

េឋមសិកា............................................     
អន វទិាល័យ...........................................     
វទិាល័យ...........................................     

មហាវ.ិសាកលវទិាល័យ............................ 
.......................................................... 

    

 
កិចចសនាទទលួខ្ សត្រវូរេស់សាមខី្លួនណលើជីវត្េវររសណងខេណនោះ 

ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំ សូមសូមធានាអោះអាងថ្ន ណសចករណីរៀេរាេក់ែ ងត្េវររិរូេេសណងខេខាងណលើណនោះ ពរិជាត្រមឹត្រូវត្បាកដផ្មន ត្េសិនណេើានការផ្កលងេនលាំកែ ងត្េការណ្តមយួ 
ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំសូមទទលួខ្ សត្រូវទាាំងត្សងុចាំណពាោះម ខ្ចាេជ់ាធរាន។  

    ថ្ងៃ………………………ផ្ខ្……………ឆ្ែ ាំ……………ព.ស.២៥..... 
រាជធានីេែាំណពញ ថ្ងៃទី............. ផ្ខ្................. ឆ្ែ ាំ ២០....... 

សាែ មណមថ្ដសារ ាំ និង ណ ែ្ ោះសាមខី្លួន

 
 

បិទរូបថតថមី 
៤ x ៦ 

អាស័យដ្ឋា នសាំរាេទ់ាកទ់ងណៅរាជធានីេែាំណពញ 
ណ ែ្ ោះ.......................................ណលខ្ទូរស័ពទ................... 
ត្រូវជា....................................ណៅនទោះណលខ្.........នលូវណលខ្......... 
សងាា រ.់............................ខ្ ឌ ............................រាជធានីេែាំណពញ 



ត្ពុះរាជាណាចត្កកមពុជា 
ជារិ សាសនា ត្ពុះមហាក្សត្រ 

3 
ព្រវតតិររូសង្ខេរ 

(ត្តូវសរសសរសោយខ្លួនឯងផ្ទា ល់ ហាមគូសលុប) 
 

I- ពរ័៌ានផ្ទ្េ់ខលួន 
- ណោររនាម និង នាម (ជាអកសរផ្ខ្ែរ)៖...................................................................... អកសរឡាតាំង..................................................................... 
- ណេទ.........................សញ្ជា រិ ..................................ជនជារិ.............................សាសនា...................................     ណរៀេការ      ណៅលីវ  
- ថ្ងៃ-ផ្ខ្-ឆ្ែ ាំកាំណ ើ រ .............../………........../.................... ទីកផ្នលងកាំណ ើ រ៖ េូម…ិ………….………….……... ឃ ាំ/សងាា រ.់....................................................... 

ត្សុក/ខ្ ឌ  ........................................................ រាជធានី/ណខ្ររ………………………..……..……..។ 
- អាសយដ្ឋា នេចច េបនែ៖ នទោះណលខ្..........នលូវណលខ្............ឃ ាំ/សងាា រ.់......................ត្សុក/ខ្ ឌ .................................រាជធានី/ណខ្ររ............................ 
- កត្មរិវេបធមជ៌ារិ ...........................................សមយ័ត្េឡង ….... /......... /……...ម ឌ លត្េឡង .............................រាជធានី/ណខ្ររ........................ 
- ម ខ្រេរេចច េបនែ................................................................. ទីកផ្នលងណធវើការ...................................................................................................... 

II- ព័រា៌នត្រួសារ 
ក- អាំពីឪព ក-ារ យេណងាើរ 

- ឪព កណ ែ្ ោះ.......................................................... ឆ្ែ ាំកាំណ ើ រ .................... ជនជារិ................. សញ្ជា រិ ..................... ណៅរស់     សាល េ ់ 
 ម ខ្រេរ............................................................. ទីកផ្នលងណធវើការ................................................ ណលខ្ទូរស័ពទ................................................... 
- ារ យណ ែ្ ោះ.......................................................... ឆ្ែ ាំកាំណ ើ រ .................... ជនជារិ.................. សញ្ជា រិ .................... ណៅរស់     សាល េ ់ 
 ម ខ្រេរ............................................................. ទីកផ្នលងណធវើការ................................................. ណលខ្ទូរស័ពទ.................................................. 
- អាសយដ្ឋា នេចច េបនែ៖ នទោះណលខ្..........នលូវណលខ្............ឃ ាំ/សងាា រ.់......................ត្សុក/ខ្ ឌ .................................រាជធានី/ណខ្ររ............................ 
- អាណ្តពាបាលណ ែ្ ោះ ............................................................ ត្រូវជា…………………….......... ណលខ្ទូរស័ពទ.................................................. 

ខ្- អាំពីេរី ឬ ត្េពនធនិង កូន 
- េរី ឬ ត្េពនធណ ែ្ ោះ ........................................................... ថ្ងៃផ្ខ្ឆ្ែ ាំកាំណ ើ រ....................... ជនជារិ.............................សញ្ជា រិ.......................... 
- ានកូនចាំនួន ......................នាក៖់          ត្េុស .................នាក ់              ត្សី................. នាក ់ 

III- ព័រា៌នសិក្ា 

ណរៀនណៅសាលា ពីឆ្ែ ាំណ្ត ដល់ឆ្ែ ាំណ្ត 
ថ្នែ កទ់េី  នាែ នដល់        

ទីេ  នាែ ន 
ណៅណខ្ររ-រាជធាន ី

ទទួលបានសញ្ជា េ
ត្រណៅឆ្ែ ាំ 

េឋមសិកា............................................     
អន វទិាល័យ...........................................     
វទិាល័យ...........................................     

មហាវ.ិសាកលវទិាល័យ............................ 
.......................................................... 

    

 
កិចចសនាទទលួខ្ សត្រវូរេស់សាមខី្លួនណលើជីវត្េវររសណងខេណនោះ 

ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំ សូមសូមធានាអោះអាងថ្ន ណសចករណីរៀេរាេក់ែ ងត្េវររិរូេេសណងខេខាងណលើណនោះ ពរិជាត្រមឹត្រូវត្បាកដផ្មន ត្េសិនណេើានការផ្កលងេនលាំកែ ងត្េការណ្តមយួ 
ខ្្ ាំបាទ/នាងខ្្ ាំសូមទទលួខ្ សត្រូវទាាំងត្សងុចាំណពាោះម ខ្ចាេជ់ាធរាន។  

    ថ្ងៃ………………………ផ្ខ្……………ឆ្ែ ាំ……………ព.ស.២៥..... 
រាជធានីេែាំណពញ ថ្ងៃទី............. ផ្ខ្................. ឆ្ែ ាំ ២០....... 

សាែ មណមថ្ដសារ ាំ និងនិង ណ ែ្ ោះសាមខី្លួន 

អាស័យដ្ឋា នសាំរាេទ់ាកទ់ងណៅរាជធានីេែាំណពញ 
ណ ែ្ ោះ.......................................ណលខ្ទូរស័ពទ................... 
ត្រូវជា....................................ណៅនទោះណលខ្.........នលូវណលខ្......... 
សងាា រ.់............................ខ្ ឌ ............................រាជធានីេែាំណពញ 

 
 

បិទរូបថតថមី 
៤ x ៦ 


