ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
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3
ពារយសសនើសុំច
ុ ះុ ស្មះសិរា
វគ្គបណុ្ ះបណា
្ លសព្រៀម្ព្រឡង និងការព្រឡងសម្រថភារ

ស ើម្បើកាាយជាភានរ់ងាររុំណាងព្សបចាប់ននម្ចាស់ម្ច៉ារ រនងព្រះរាជាណាចព្ររម្ព
ជា
ុ
ុ
ខ្ុំញបាទ-នាងខ្ុំញឈ្មោះ ……………………………………………ជាអក្សរឡាតុំង ………………………………………………………………

ឈេទ…………………………សញ្ជ
ា តិ …………………………………ថ្ងៃ ខខ ឆ្នុំក្ុំឈ
ទីក្ខលែងក្ុំឈ

ើ ត …………/…………/…………………………………………

ើ ត …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

អាសយដ្ឋាលបច្ចញបបលន ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ឈេខទូរស័ព្ទ ……………………………………………………………អញីខ ៉ែេ…………………………………………………………………………………
ក្ម្ ិតវបបធ ៌ទូឈៅ………………………………………លិងក្ម្ ិតប

្ េ ញខជុំនាញ…………………………………………………………
ញ្ ោះបណ្ត

…………………………………………………ម្្រោះស្ថាលសិក្ា……………………………………………………………………………… …………………
ស ូម្សោររជ ូន
ឯរឧរ្ម្សេសរ ម្
ឋ ន្តន្ើ រ ម្
ឋ ន្តន្ើព្រស ួងពាណិជរ
ជ ម្ម
ឈដ្ឋយរូបខ្ុំញបាទ-នាងខ្ុំញ

មាលបុំ

ងសញុំច្ញោះឈ្មោះច្ូេសិក្ាវ្គប

ឈ ើ បីប្ែយជាភានក្់ងារតុំណ្តងស្សបច្ាប់ ថ្លមាចស់មា៉ែក្

្ េឈម្ត្ ម្បនង
ញ្ ោះបណ្ត

ក្នញងម្ព្ោះរាជាណ្តច្ម្ក្ក្ ញជា
ព

ខ្ុំញបាទ-នាងខ្ុំញ

លិងប្រម្បនងស តាភាព្
សូ ប្រអលញញ្ជាត ៏ខង
ព ់ខពស់ព្ី

ឯក្ឧត្ ឈទសរ ា ន្តល្ី ឈ ើ បីបាលច្ញោះឈ្មោះជាឈបក្ខជល ច្ូេឈរៀលវ្គខាងឈេើ ខ េលរងម្បម្ព្រត្ឈៅឈៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ ធនូ ឆ្នុំ ២០១៥ តឈៅ។
សូ ភាាប់ជា នយលូវ៖

១- ពាក្យឈសនើសញុំច្ញោះឈ្មោះប
មាលបិទខត ថ្ម្ប

្ េឈម្ត្ ម្បនង
ញ្ ោះបណ្ត

ី យ៍ (មាល្ុំរស្ូ ស្ថប់)

ច្ុំលនល

០១ ច្ាប់

២- ជីវម្បវត្ិសឈងខប មាលបិទរូបងត (4x6)

ច្ុំលនល

០១ ច្ាប់

៣- បងាាល់ថ្ ទទនេពាក្យ

ច្ុំលនល

០២ ច្ាប់

៤- សលាក្ប័ម្តឯក្ត្ជល (មាល្ុំរស្ូ ស្ថប់)

ច្ុំលនល

០២ ច្ាប់

៥- រូបងតងមី (4x6) ងតច្ុំព្ី ញខ

ច្ុំលនល

០២ ច្ាប់

ច្ុំលនល

០១ ច្ាប់

ច្ុំលនល

០១ ច្ាប់

៦- ច្ាប់ច្ ង
ែ សញ្ជាប័ម្តខ េមាលបញ្ជ
ា ក្់ទទនេស្ថគេ់ជាផ្ែូវប្រ
ឬេិខិតបញ្ជ
ា ក្់ខ េឈច្ញឈដ្ឋយស្ថាប័លមាលស តាក្ិច្ច

៧- ច្ាប់ច្ ែងប័

ណ ម្្ួស្ថរ ឬឈសៀវឈៅស្ថនក្់ឈៅ ឬេិខិតបញ្ជ
ា ក្់ទីេុំឈៅ

ឈធវើឈៅ………………ថ្ងៃទី …………ខខ…………ឆ្នុំ ២០១៥
ហតាឈេខា លិងឈ្មោះ
អនក្ខ េអាច្ទាក្់ទងបាលក្នញងក្រ

ី ចុំបាច្់ ៖

ឈ្មោះ ………………………………………………
អាសយដ្ឋាល ………………………………………
…………………………………………………………
ឈេខទូរស័ព្ទ …………………អញីខ ៉ែ េ……………

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ
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រូបងត(4x6)

ជីវព្រវរ្សសងេប
១- ឈោត្នា

លិងនា ខែនល……………………… ……………………ជាអក្សរឡាតុំង………………………………………………………

២- ឈេទ …………………សញ្ជ
ា តិ ……………………… …………ថ្ងៃ ខខ ឆ្នុំក្ុំឈ
៣- ទីក្ខលែងក្ុំឈ

ើ ត …………/…………/………………………………

ើ ត …………………………………………………………………………………………………………………………………

៤- អាសយដ្ឋាលបច្ចញបបលន……………………………………………………………………………………………………………………………
៥- ក្ម្ ិតវបបធ ៌ទូឈៅ………………………………………………………………………………………………………………………………
៦- ក្ម្ ិតជុំនាញ ……………………………………………………………………………………………………………………………………
៧- ភាស្ថបរឈទស លិងក្ម្ ិតយេ់ រង …………………………………………………………………………………………………………
៨-

ញខរបរបច្ចញបបលន …………………………………………………………………………………………………………………………………

៩- ស្ថាលភាព្ម្្ួស្ថរ

: ឈៅេីវ

□

មាលម្្ួស្ថរ

□

(ឈ្មោះ ប្ី ឬម្បព្លធ) ……………………………………………………

១០- ឪព្ញក្ឈ្មោះ…………………………………………………… (រស់
មា្យឈ្មោះ…………………………………………………… (រស់

□ ឬស្ថែប់ □)

ញខរបរ……………………………………………

□

ញខរបរ……………………………………………

ឬស្ថែប់

□)

១១- បទព្ិឈស្ថធល៍ប្រងារក្លែង ក្ ………………………………………………………………………………………………………………
១២- ព្័ត៌មាលឈផ្សងៗ …………………………………………………………………………………………………………………………………
ខ្ុំញសូ សលាថា ប្រអោះអាងខាងឈេើឈលោះព្ិតជាម្តរ ម្តូវម្បាក្ ខ ល។
ឈធវើឈៅ…………………ថ្ងៃទី …………ខខ……………ឆ្នុំ ២០១៥
ហតាឈេខា លិងឈ្មោះស្ថ ីខនល
ែ
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រូបងត(4x6)

សលារបព្រឯររ្ជន
ឈោត្នា

លិងនា ខែនល ……………………………………………ជាអក្សរឡាតុំង…………………………………………………………………………

ឈេទ…………………សញ្ជ
ា តិ……………………………………ថ្ងៃ ខខ ឆ្នុំក្ុំឈ
ទីក្ខលែងក្ុំឈ

ើ ត……………/……………/……………………………………………

ើ ត……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

អាសយដ្ឋាលបច្ចញបបលនរបស់ឈបក្ខជល……………………………………………………………………………………………………………………………

ក្ម្ ិតវបបធ ៌ទូឈៅ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ក្ម្ ិតជុំនាញ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ញខរបរបច្ចញបបលន………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□
មា្យឈ្មោះ………………………………………………………… (រស់ □
ឪព្ញក្ឈ្មោះ …………………………………………………………(រស់

□)
ឬស្ថែប់ □)
ឬស្ថែប់

ញខរបរ …………………………………………………………

ញខរបរ …………………………………………………………

ឈបក្ខជលម្តូវបងាាញសលាក្បម្តឯក្ត្ជលឈលោះក្នងឈព្េម្បនងជាដ្ឋច្់
ខាត
ញ

ឈធវើឈៅ…………………ថ្ងៃទី……………ខខ……………ឆ្នុំ២០១៥
ហតាឈេខា លិងឈ្មោះឈបក្ខជល

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ព្រស ួងពាណិជរ
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រូបងត(4x6)

សលារបព្រឯររ្ជន
ឈោត្នា

លិងនា ខែនល ……………………………………………ជាអក្សរឡាតុំង…………………………………………………………………………

ឈេទ…………………សញ្ជ
ា តិ……………………………………ថ្ងៃ ខខ ឆ្នុំក្ុំឈ
ទីក្ខលែងក្ុំឈ

ើ ត……………/……………/……………………………………………

ើ ត……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

អាសយដ្ឋាលបច្ចញបបលនរបស់ឈបក្ខជល……………………………………………………………………………………………………………………………

ក្ម្ ិតវបបធ ៌ទូឈៅ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ក្ម្ ិតជុំនាញ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ញខរបរបច្ចញបបលន………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□
មា្យឈ្មោះ………………………………………………………… (រស់ □
ឪព្ញក្ឈ្មោះ …………………………………………………………(រស់

□)
ឬស្ថែប់ □)
ឬស្ថែប់

ញខរបរ …………………………………………………………

ញខរបរ …………………………………………………………

ឈបក្ខជលម្តូវបងាាញសលាក្បម្តឯក្ត្ជលឈលោះក្នញងឈព្េម្បនងជាដ្ឋច្់ខាត

ឈធវើឈៅ…………………ថ្ងៃទី……………ខខ……………ឆ្នុំ២០១៥
ហតាឈេខា លិងឈ្មោះឈបក្ខជល
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បងាាន់ន េេ ួលពារយសុុំចះុ ស្មះច ូលសិរា
វគ្គបណុ្ ះបណា
្ លសព្រៀម្ព្រឡង និងការព្រឡងសម្រថភារ

ស ើម្បើកាាយជាភានរ់ងាររុំណាងព្សបចាប់ននម្ចាស់ម្ច៉ារ រនុងព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ឈេខបញ្ាី……………ព្

បាលទទនេព្ីឈ្មោះ…………………………………………ជាអក្សរឡាតុំង………………………………………………………………
ឈេទ………………………សញ្ជ
ា តិ…………………………ថ្ងៃ ខខ ឆ្នុំ ក្ុំ ឈ
ទីក្ខលែងក្ុំឈ

ើ ត……………………………………………………………

ើ ត……………………………………………………………………………………………………………………………………

អាសយដ្ឋាលបច្ចញបបលនរបស់ឈបក្ខជល……………………………………………………………………………………………………………
ឈេខទូ រស័ព្ទ……………………………………………………អញីខ ៉ែេ…………………………………………………………………………
លូវសុំ

ញុំ េិខិតសញុំច្ញោះឈ្មោះច្ូេសិក្ា

វ្គប

្ េឈម្ត្ ម្បនង
ញ្ ោះបណ្ត

លិងប្រម្បនងស តាភាព្

ឈ ើ បីប្ែយជា

ភានក្់ងារតុំ ណ្តងស្សបច្ាប់ ថ្លមាចស់មា៉ែក្ ក្នញងម្ព្ោះរាជាណ្តច្ម្ក្ក្ ញពជា។

ឈធវើឈៅ………………ថ្ងៃទី…………ខខ…………ឆ្នុំ ២០១៥
ហតាឈេខា លិងឈ្មោះអនក្ទទនេ

ហតាឈេខា លិងឈ្មោះឈបក្ខជល

----------------------------------------------------------------------------------ព្រស ួងពាណិជរ
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បងាាន់ន េេ ួលពារយសុុំចះុ ស្មះច ូលសិរា
វគ្គបណុ្ ះបណា
្ លសព្រៀម្ព្រឡង និងការព្រឡងសម្រថភារ

ស ើម្បើកាាយជាភានរ់ងាររុំណាងព្សបចាប់ននម្ចាស់ម្ច៉ារ រនងព្រះរាជាណាចព្ររម្ព
ជា
ុ
ុ

ឈេខបញ្ាី……………ព្

បាលទទនេព្ីឈ្មោះ…………………………………………ជាអក្សរឡាតុំង………………………………………………………………
ឈេទ………………………សញ្ជ
ា តិ…………………………ថ្ងៃ ខខ ឆ្នុំ ក្ុំ ឈ
ទីក្ខលែងក្ុំឈ

ើ ត……………………………………………………………

ើ ត……………………………………………………………………………………………………………………………………

អាសយដ្ឋាលបច្ចញបបលនរបស់ឈបក្ខជល……………………………………………………………………………………………………………
ឈេខទូ រស័ព្ទ……………………………………………………អញីខ ៉ែេ…………………………………………………………………………
លូវសុំ

ញុំ េិខិតសញុំច្ញោះឈ្មោះច្ូេសិក្ា

វ្គប

្ េឈម្ត្ ម្បនង
ញ្ ោះបណ្ត

លិងប្រម្បនងស តាភាព្
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