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ពារយសុុំចូលបមក្រើការងារជាបុគ្គលរិជាប់រិចចសន្យា 
មៅការយិាលយ័/ផ្នែរ...................................................................... 

 

ប្រវត្តិររូសង្ខេរ 
ព័ត៌្មានអំពីអនកដាក់ពាកយ 
ង្ោត្តនាម-នាម:  ឡាតំខ:  
ង្េទ:   ប្រុស      ស្សី សញ្ជា តិ្:  
ឋានៈ   ង្ោក.  ង្ោកស្សី.     កញ្ជា .  ង្សេខៗ    
ថ្ងៃខែឆ្ន ំកំង្ ើ ត្:  មុែងារ:  
ទូរស័ពទ 1:  ទូរស័ពទ 2:  
អាស័យដាា ន:  
អីុខមល:  Facebook:  
ង្ ម្ ោះឪពុក  មុែរររ  
ង្ ម្ ោះមាត យ  មុែរររ  
ប្រវត្តិការសិកា 
វទិាល័យ  
ង្ ម្ ោះសាោ: អាស័យដាា ន: 
ប្រង្េទសញ្ជា រប្ត្: ឆ្ន ំរញ្ច រ់: 
មហាវទិាល័យ 
1.ង្ ម្ ោះសាោ: អាស័យដាា ន: 
ថ្ងៃខែឆ្ន ំចូល និខរញ្ច រ់: 
ប្រង្េទសញ្ជា រប្ត្: ឯកង្ទស/ជំនាញ: 
 
2.ង្ ម្ ោះសាោ: អាស័យដាា ន: 
ថ្ងៃខែឆ្ន ំចូល និខរញ្ច រ់: 
ប្រង្េទសញ្ជា រប្ត្: ឯកង្ទស/ជំនាញ: 
 
3.ង្ ម្ ោះសាោ: អាស័យដាា ន: 
ថ្ងៃខែឆ្ន ំចូល និខរញ្ច រ់: 
ប្រង្េទសញ្ជា រប្ត្: ឯកង្ទស/ជំនាញ: 
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ចំណ េះដឹងភាសាបរណេស * 

ល.រ ភាសា និយាយ អាន សាា ប់ សរណសរ 
      

      

      

  

ចំណ េះដឹងក ំព្យូេ័រ * 

ល.រ បរយិាយ 

  លអ  មធ្យម    ណសោយ  

  លអ  មធ្យម    ណសោយ  

  លអ  មធ្យម    ណសោយ  
 
វគ្គសិកោជំនាញសលីៗ ( Short Course ) * 

១.ង្ ម្ ោះសាោ: អាស័យដាា ន: 
ថ្ងៃខែឆ្ន ំចូល និខរញ្ច រ់: 
ប្រង្េទសញ្ជា រប្ត្: មុែវជិ្ជា : 
២.ង្ ម្ ោះសាោ: អាស័យដាា ន: 
ថ្ងៃខែឆ្ន ំចូល និខរញ្ច រ់: 
ប្រង្េទសញ្ជា រប្ត្: មុែវជិ្ជា : 
៣.ង្ ម្ ោះសាោ: អាស័យដាា ន: 
ថ្ងៃខែឆ្ន ំចូល និខរញ្ច រ់: 
ប្រង្េទសញ្ជា រប្ត្: មុែវជិ្ជា : 

រញ្ជា ក់៖ *សូមភ្ជា រ់ឯកសារង្ោខ 

 
ប្បវត្ាិការងារ 
ការងាររចចុរបនន ឬការងារងមីៗ 

ង្ ម្ ោះសាា រ័ន/ប្កុមហ ុន:  អាស័យដាា ន:  
មុែងារតួ្រនាទី:  ការងារពីឆ្ន ំណា:  
ភ្ជរកិចចការងារ:  
ង្ហតុ្សលការចាកង្ចញ:  
 
ប្រវត្តិការងាររខនាម: 
1. សាា រ័ន/ប្កុមហ ុន:  អាស័យដាា ន:  
មុែងារតួ្រនាទី:  ការងារពីឆ្ន ំណា:  
ភ្ជរកិចចការងារ:  
ង្ហតុ្សលការចាកង្ចញ:  

 

 

 



សាកលវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្រ្ត្ ុខាភិបាល ឡូត៍លលខ ៧៣ មហាវថីិព្រះមុនីវង្ស ្ង្កា ត់ព្្ះចក ខណ្ឌ ដូនលរញ ទូ្យរ្័រទ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ៥៥៩ 

UNIVERSITY 0F HEALTH SCIENCES, # 73 Monivong – Phnom Penh. Fax : (855-23) 430 186   /  Tel : (855-23) 430 559 / E-mail: info@uhs.edu.kh 
 

 

 

 

2. សាា រ័ន/ប្កុមហ ុន:  អាស័យដាា ន:  
មុែងារតួ្រនាទី:  ការងារពីឆ្ន ំណា:  
ភ្ជរកិចចការងារ:  
ង្ហតុ្សលការចាកង្ចញ:  
 
3. សាា រ័ន/ប្កុមហ ុន:  អាស័យដាា ន:  
មុែងារតួ្រនាទី:  ការងារពីឆ្ន ំណា:  
ភ្ជរកិចចការងារ:  
ង្ហតុ្សលការចាកង្ចញ:  

អ្នកធានា 

ង្ ម្ ោះ មុែងារតួ្នាទី និខ សាា រ័ន/ប្កមុហ ុន ង្លែទូរស័ពទ 
   
   
   

  
ែ្ុំបាទ/នាខែ្ុំសូមរញ្ជា ក់ថាព័ត៌្មានខែលែ្ុំបានសតល់ង្ៅកនុខឯកសារពាកយសំុរង្ប្មើការងារង្នោះ គឺពិត្ជ្ជប្តឹ្មប្ត្ូវ 

ង្ហើយប្ត្ូវបានរំង្ពញប្គរ់ប្ោន់ ថ្នចំង្ ោះែឹខសមត្ាភ្ជពររស់នាខែ្ុំបាទ/នាខែ្ុំខែលមាន។  ែ្ុំបាទ/នាខែ្ុំយល់ថា 
ករ ីខកែខរនែំ ការរកស្សាយែុស ឬការលុរង្ចាលកនុខការសមាា សន៍ររស់ែ្ុំបាទ/នាខែ្ុំ ឬកំ ត់្ប្តការងារណាមួយ
ង្សេខង្ទៀត្ និខមានង្ហតុ្សលប្គរ់ប្ោន់កនុខការរែិង្សធការងារ និខ/ឬង្ហតុ្សលសប្មារ់ការរង្ ត ញង្ចញនាង្ពល 
អនាគត្ ។ 
 
 
ហត្ាង្លខាសាមីែែួន       កាលររងិ្ចេទ     


