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Address

District /Khan………………………….…Province/City………………………………
ជាលិ សិសតសិកាខផ្នក(School of) ……………………………………ជុំ នាញ(Field)………………………………
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្តី មាសទី(Trimester)……......្កុម(Group)...............…បលទប់ណេែ(Room)………….……
ណមា៉ោ ងសិកា(Time Study) ្កុមយប់(Weekday) ្កុមណៅរ ៍អាទិតយ(Weekend)
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តាមរយៈ- ណោក្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

- ណោក្បធាលណេខាធិការដ្ឋាលកិច្ចការសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត
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ណសច្កតីដូច្មាលកនុងកមមវតថុខាងណេើ ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមជ្មាបជូ ល បោកសាកលវិទ្យាធិោរណមត្តត្ជាបថាៈ

ការសនីសុាំេិែិតបញ្ញ
ា ក់ ការសិកាណលះគឺ ណដើ មបីណ្បើ ្បាស់ដូច្ណេតុផ្េខាងណ្កាម៖

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. ……………………………………………………………………………………………..…………………………។
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លិងអលុ ញ្ញាតណច្ញលូវេិែិត

បញ្ញ
ា ក់ ការសិកា ដេ់ែាំុបា
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- ណោក្បធាលណេខាធិការដ្ឋាលកិច្ចការសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត
កមមវត្ាុ ៖ ការណសនើសុាំវ ិញ្ញាបលប្តបណ្
ត ះអាសលន។

ណសច្កតីដូច្មាលកនុងកមមវតថុខាងណេើ ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមជ្មាបជូ ល បោកសាកលវិទ្យាធិោរណមត្តត្ជាបថាៈ

ការសនីសុាំវ ិញ្ញាបលប្តបណ្
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បោក សាកលវិទ្យាធិោរ សាកលវិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ
តាមរយៈ- ណោក្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

- ណោក្បធាលណេខាធិការដ្ឋាលកិច្ចការសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត
កមមវត្ាុ ៖ ការណសនើសុាំបញ្ញ
ា ក់ ្ព្ឹ តិប
ត ្តព្ិ លុព្ី
ទ Term ទី………… ដេ់ Term ទី …………។

ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមជ្មាបជូ ល បោកសាកលវិទ្យាធិោរណមត្តត្ជាបថាៈ
ការសនីសុាំបញ្ញ
ា ក់ ្ព្ឹតិប
ត ្តព្ិ លុណលះគឺ
ទ
ណដើ មបីណ្បើ ្បាស់ដូច្ណេតុផ្េខាងណ្កាម៖
ណសច្កតីដូច្មាលកនុងកមមវតថុខាងណេើ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. ……………………………………………………………………………………………..…………………………។
អាស្ស័យណេតុ ណលះ សូម បោក សាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតព្ិ លិតយេទធភាព្ លិ ងអលុ ញ្ញាតណច្ញលូវេិែិត
បញ្ញ
ា ក់្ព្ឹតិប
ត ្តព្ិលុដេ់
ទ
ែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ ណដ្ឋយណសច្កតីអលុណ្រះ។
សូម បោក សាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតទទួ េលូ វការណររព្ដ៏ែពង់ែពស់អាំព្ីែាំុបា
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.......................ថ្ងៃទី..............ខែ...................ឆ្នាំ២០.......

ណយាបេ់
គ

ាៈ្គប់្គង

ណយាបេ់
្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

េតថណេខា លិងណ្មះសាមី ែួល
ែ

ប្ព្ុះរាានណាចប្ក្ក្ម្ពសាន
ានត្ត សា្នា ប្ព្ុះម្ហាក្សប្រជ

រូបងត
៤x៦

សាក្លវិទ្ាល័យសបៀលប្ាយ

០២ សលែឹក

វិទ្ាសាាិកិចចបការ្ិក្ាក្ប្ម្ិរជសប្កាយបរញ្
ញាប បប្រជ

ពាក្យស្នើ្ព្
ុំ យរការ្ិ
ក្ា
ួ

ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំណ ើ ត

៖ ………………………………………. NAME........……………..………………………

ទី កខលែងកាំណ

៖ ……………………………………… ណេែទូ រសព្ទ(Tel)……………………………...…

ើត

Place of Birth

៖ ………………………………………. Date of Birth.……………………………………
៖ ……………………………………… ណេែទូរសព្ទ(Tel)…..………………………….…

អាសយដ្ឋាលបច្ចុបបលន៖ ផ្ទះណេែ…….……… ផ្ែូវណេែ ……..………… ឃុាំ/សង្កាត់………………………………..
ស្សុក/ែ

ឌ …………………………………….រាជធាលី/ណែតត………………………………

៖ # ………… Street ……………Commune/Sangkat………………………………...…

Address

District /Khan………………………….…Province/City………………………………
ជាលិ សិសតសិកាខផ្នក(School of) ……………………………………ជុំ នាញ(Field) ………………………………
ជាំ នាល់ទី(Promotion)…….…ណ្ជើ សណរ ើសច្ូ េណេើកទី(Intake)……..…..ឆ្នាំទី(Year)….….…
្តី មាសទី(Trimester)……......្កុម(Group)...............…បលទប់ណេែ(Room)………….……
ណមា៉ោ ងសិកា(Time Study) ្កុមយប់(Weekday) ្កុមណៅរ ៍អាទិតយ(Weekend)

សូមបោរពជូន
បោក សាកលវិទ្យាធិោរ សាកលវិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ
តាមរយៈ- ណោក្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

- ណោក្បធាលណេខាធិការដ្ឋាលកិច្ចការសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត
កមមវត្ាុ ៖ ការណសនើសុាំេិែិតព្យួរការសិកាណៅ Term ទី………

ចាប់ ពីថ្ងៃទី…….ខខ………....ឆ្នុំ…….……. ដល់ថ្ងៃទី…...ខខ………..ឆ្នុំ…..………។

ណសច្កតីដូច្មាលកនុងកមមវតថុខាងណេើ ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមជ្មាបជូ ល បោកសាកលវិទ្យាធិោរណមត្តត្ជាបថាៈ

ការសនីសុាំេិែិតព្យួរការសិកាណលះណដ្ឋយណេតុផ្េខាងណ្កាម៖

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. ……………………………………………………………………………………………..…………………………។
អាស្ស័យណេតុ ណលះ សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតព្ិលិតយេទធភាព្ លិងអលុ ញ្ញាតណច្ញ លូ វេិែិតព្យួរ

ការសិកាដេ់ែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ ណដ្ឋយណសច្កតីអលុ ណ្រះ។

សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតទទួ េលូវការណររព្ដ៏ែង
ព ់ ែពស់អាំព្ីែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ។

.......................ថ្ងៃទី..............ខែ...................ឆ្នាំ២០.......

ណយាបេ់
គ

ាៈ្គប់្គង

ណយាបេ់
្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

េតថណេខា លិងណ្មះសាមី ែួល
ែ

ប្ព្ុះរាានណាចប្ក្ក្ម្ពសាន
ានត្ត សា្នា ប្ព្ុះម្ហាក្សប្រជ

រូបងត
៤x៦

សាក្លវិទ្ាល័យសបៀលប្ាយ

០២ សលែឹក

វិទ្ាសាាិកិចចបការ្ិក្ាក្ប្ម្ិរជសប្កាយបរញ្
ញាប បប្រជ

ពាក្យស្នើ្្
ុំ ទ្
ិ ិប្ធ រឡង្ង
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំណ ើ ត

៖ ………………………………………. NAME........……………..………………………

ទី កខលែងកាំណ

៖ ……………………………………… ណេែទូ រសព្ទ(Tel)……………………………...…

ើត

Place of Birth

៖ ………………………………………. Date of Birth.……………………………………
៖ ……………………………………… ណេែទូរសព្ទ(Tel)…..………………………….…

អាសយដ្ឋាលបច្ចុបបលន៖ ផ្ទះណេែ…….……… ផ្ែូវណេែ ……..………… ឃុាំ/សង្កាត់………………………………..
ស្សុក/ែ

ឌ …………………………………….រាជធាលី/ណែតត………………………………

៖ # ………… Street ……………Commune/Sangkat………………………………...…

Address

District /Khan………………………….…Province/City………………………………
ជាលិ សិសតសិកាខផ្នក(School of) ……………………………………ជុំ នាញ(Field) ………………………………
ជាំ នាល់ទី(Promotion)…….…ណ្ជើ សណរ ើសច្ូ េណេើកទី(Intake)……..…..ឆ្នាំទី(Year)…………
្តី មាសទី(Trimester)……......្កុម(Group)...............…បលទប់ណេែ(Room)………….……
ណមា៉ោ ងសិកា(Time Study) ្កុមយប់(Weekday) ្កុមណៅរ ៍អាទិតយ(Weekend)

សូមបោរពជូន
បោក សាកលវិទ្យាធិោរ សាកលវិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ
តាមរយៈ- ណោក្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

- ណោក្បធាលណេខាធិការដ្ឋាលកិច្ចការសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត
កមមវត្ាុ ៖ ការណសនើសុាំសិទិ ្ធ បឡងសង។

ណសច្កតីដូច្មាលកនុងកមមវតថុខាងណេើ ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមជ្មាបជូ ល បោកសាកលវិទ្យាធិោរណមត្តត្ជាបថាៈ

កនុងterm កលែងមកែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុបាល្បឡងធាែក់ លូវមុ ែវ ិជាាមួ យច្ាំ លួលដូច្ខាងណ្កាម៖
1. …………………………………………. 2. …………………………………………. 3. ………………………………………….
4. ………………………………………….

5. ………………………………………….

6. …………………………………………. ។

អាស្ស័យណេតុ ណលះ សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតព្ិ លិតយេទធភាព្ លិងអលុ ញ្ញាតណអាយែ្ាំុបាទ/ នាងែ្ាំុ
បាល្បឡងសង ណដ្ឋយណសច្កតីអលុណ្រះ។
សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតទទួ េលូវការណររព្ដ៏ែង
ព ់ ែពស់អាំព្ីែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ។

.......................ថ្ងៃទី..............ខែ...................ឆ្នាំ២០.......

ណយាបេ់
គ

ាៈ្គប់្គង

ណយាបេ់
្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

េតថណេខា លិងណ្មះសាមី ែួល
ែ

ប្ព្ុះរាានណាចប្ក្ក្ម្ពសាន
ានត្ត សា្នា ប្ព្ុះម្ហាក្សប្រជ

រូបងត
៤x៦

សាក្លវិទ្ាល័យសបៀលប្ាយ

០២ សលែឹក

វិទ្ាសាាិកិចចបការ្ិក្ាក្ប្ម្ិរជសប្កាយបរញ្
ញាប បប្រជ

ពាក្យស្នើ្្
ុំ រស្រិិសក្បបបទ្ប្ចប បថ្នក្ថបរញ្
ញាប បប្រជានិថ្្
ពស ថ
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំណ ើ ត

៖ ………………………………………. NAME........……………..………………………

ទី កខលែងកាំណ

៖ ……………………………………… ណេែទូ រសព្ទ(Tel)……………………………...…

ើត

Place of Birth

៖ ………………………………………. Date of Birth.……………………………………
៖ ……………………………………… ណេែទូរសព្ទ(Tel)…..………………………….…

ជាលិ សិសតសិកាខផ្នក(School of) ……………………………………ជុំ នាញ(Field) ………………………………
ជាំ នាល់ទី(Promotion)…….…ណ្ជើ សណរ ើសច្ូ េណេើកទី(Intake)……..…..ឆ្នាំទី(Year)….………
្តី មាសទី(Trimester)……......្កុម(Group)...............…បលទប់ណេែ(Room)………….……
ណមា៉ោ ងសិកា(Time Study) ្កុមយប់(Weekday) ្កុមណៅរ ៍អាទិតយ(Weekend)

សូមបោរពជូន
បោក សាកលវិទ្យាធិោរ សាកលវិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ
តាមរយៈ- ណោក្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

- ណោក្បធាលណេខាធិការដ្ឋាលកិច្ចការសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត
កមមវត្ាុ ៖ ការណសនើសុាំសរណសរលិ ណកេបបទបញ្ចប់ ថនក់បរ ិញ្ញាប្តជាល់ ែពស់។

ណសច្កតីដូច្មាលកនុងកមមវតថុខាងណេើ ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមជ្មាបជូ ល បោកសាកលវិទ្យាធិោរណមត្តត្ជាបថាៈ

ណ្កាយបញ្ចប់ មុែវ ិជាាសិកាទាំងអស់ថ្លថនក់បរ ិញ្ញាប្តជាល់ែពស់

សាកេវ ិទាេ័យត្មូវណអាយសរណសរលិណកេបបទណេតុ ណលះែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមណ្ជើ សណរ ើសយក្បធាលបទដូ ច្ណ្កាម៖
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ណដ្ឋយណធវើការស្សាវ្ជាវណៅ ……. …………………………………..…………………………………………..…………………………។
ខដេមាលសាស្រ្សាតចារយដឹកនាាំ(Advisor)………………………………………………………………………………………………….
អាស្ស័យណេតុ ណលះ សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតព្ិ លិតយេទធភាព្ លិ ងអលុញ្ញាតដេ់ែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ

ណដ្ឋយណសច្កតីអលុ ណ្រះ។

សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតទទួ េលូវការណររព្ដ៏ែង
ព ់ ែពស់អាំព្ីែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ។

.......................ថ្ងៃទី..............ខែ...................ឆ្នាំ២០.......

ណយាបេ់
គ

ាៈ្គប់្គង

បាលណឃើញ លិងឯកភាព្
សាស្រ្សាតចារយប

ិ ឌ តដឹកនាាំ

េតថណេខា លិងណ្មះសាមី ែួល
ែ

ប្ព្ុះរាានណាចប្ក្ក្ម្ពសាន
ានត្ត សា្នា ប្ព្ុះម្ហាក្សប្រជ
សាក្លវិទ្ាល័យសបៀលប្ាយ

រូបងត
៤x៦

វិទ្ាសាាិកិចចបការ្ិក្ាក្ប្ម្ិរជសប្កាយបរញ្
ញាប បប្រជ

ប្រវត្តិរ ូប្សងបប

សម្រាប់និសសិតថ្ននក់បរ ិញ្ញាបម្រតជាន់ខស
ព ់
ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុណ្មះ ....................................................................អកសរឡាត្តាំង...................................................................................
សញ្ញ
ា តិ .......................ជលជាតិ ....................... ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំណ
ឃុាំ/សង្កាត់ ...........................................................ស្សុក/ែ

ើ ត...................................................ណៅភូ មិ..........................................
ឌ ........................................................រាជធាលី/ណែតត.................................

អាសយដ្ឋាលបច្ចុបបលនាៈ ផ្ទះណេែ.....................ផ្ែូវណេែ....................្កុមទី ..................ឃុាំ/សង្កាត់ ..................................................
ស្សុក/ែ

ឌ .................................................................................រាជធាលី/ណែតត....................................................................................។

ជាលិ សិសតថនក់បរ ិញ្ញាប្តជាល់ ែពស់ជាំនាល់ទី..............ណ្ជើ សណរ ើសច្ូ េណេើកទី................ខផ្នក.......................................................
កនុងឆ្នាំសិកា ២០.................... - ២០....................។
មុ ែង្ករបច្ចុបបលនាៈ ......................................................................................................................................................................................
.......................ថ្ងៃទី..............ខែ...................ឆ្នាំ២០.......

េតថណេខា លិ ងណ្មះសាមី ែួល
ែ

សូមភ្ជា ់មកជាមួយនូវៈ

-

រូបងត ៤x៦ ច្ាំលួល ៣ សលែឹក (ងតងមីច្ាំព្ីមុែ លិងពាក់អាវធាំ ហាមពាក់ខវ ៉ោលត្ត)

-

សញ្ញាប្តបរ ិញ្ញាប្ត ឬសញ្ញាប្តខដេមាលតថ្មែណសមើ ១ច្ាប់ (បញ្ញ
ា ក់ ព្ីសាោរាជធាលី ឬណែតត)

-

ណេែទូរសព្ទខដេអាច្ទក់ ទងបាល.............................................................................................................

ប្ព្ុះានណាចប្ក្ក្ម្ពសាន
ានត្ត សា្នា ប្ព្ុះម្ហាក្សប្រជ

រូបងត
៤x៦

សាក្លវិទ្ាល័យសបៀលប្ាយ

០២ សលែឹក

វិទ្ាសាាិកិចចបការ្ិក្ាក្ប្ម្ិរជសប្កាយបរញ្
ញាប បប្រជ

ពាក្យស្នើ្ច
ុំ ុះក្ម្ម្ិក្ា
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំណ ើ ត

៖ ………………………………………. NAME........……………..………………………

ទី កខលែងកាំណ

៖ ……………………………………… ណេែទូ រសព្ទ(Tel)……………………………...…

ើត

Place of Birth

៖ ………………………………………. Date of Birth.……………………………………
៖ ……………………………………… ណេែទូរសព្ទ(Tel)…..………………………….…

អាសយដ្ឋាលបច្ចុបបលន៖ ផ្ទះណេែ…….……… ផ្ែូវណេែ ……..………… ឃុាំ/សង្កាត់………………………………..
ស្សុក/ែ

ឌ …………………………………….រាជធាលី/ណែតត………………………………

៖ # ………… Street ……………Commune/Sangkat………………………………...…

Address

District /Khan………………………….…Province/City………………………………
ជាលិ សិសតសិកាខផ្នក(School of) ……………………………………ជុំ នាញ(Field) ………………………………
ជាំ នាល់ទី(Promotion)…….…ណ្ជើ សណរ ើសច្ូ េណេើកទី(Intake)…..…..ឆ្នាំទី(Year)….…...….....
្តី មាសទី(Trimester)……......្កុម(Group)...............…បលទប់ណេែ(Room)………….……
ណមា៉ោ ងសិកា(Time Study) ្កុមយប់(Weekday) ្កុមណៅរ ៍អាទិតយ(Weekend)

សូមបោរពជូន
បោក សាកលវិទ្យាធិោរ សាកលវិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ
តាមរយៈ- ណោក្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

- ណោក្បធាលណេខាធិការដ្ឋាលកិច្ចការសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត
កមមវត្ាុ ៖ ការណសនើសុាំច្ុះកមមសិកាណដើមបីសរណសរ  របាយការ

៍ ស្សាវ្ជាវ

 របាយការ

៍ លិ ណកេបបទ។

ណសច្កតីដូច្មាលកនុងកមមវតថុខាងណេើ ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមជ្មាបជូ ល បោកសាកលវិទ្យាធិោរណមត្តត្ជាបថាៈ

ណ្កាយបញ្ចប់ មុែវ ិជាាសិកាទាំងអស់ថ្លថនក់បរ ិញ្ញាប្តជាល់ែពស់ សាកេវ ិទាេ័យត្មូវណអាយសរណសរគណ្មាងស្សាវ
្ជាវ/លិ ណកេបបទ។ ណេតុ ណលះែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមណោកសាកេវ ិទាធិ ការណមត្តតជួយណច្ញេិែិតផ្ែូវការណសនើសុាំដេ់
ណោកនាយក្បតិបតតិសាថប័ លណ្មះ……………………………………….…………………………ចុំ នួន……...ថ្ងៃ

គិតពីថ្ងៃទី……ខខ……..………ឆ្នុំ……………..…. រហូតដល់ថ្ងៃទី……..ខខ…………….ឆ្នុំ…………………។
អាស្ស័យណេតុ ណលះ សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតព្ិ លិតយេទធភាព្ លិងអលុ ញ្ញាត ដេ់ែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ
ណដ្ឋយណសច្កតីអលុ ណ្រះ។
សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតទទួ េលូវការណររព្ដ៏ែង
ព ់ ែពស់អាំព្ីែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ។

.......................ថ្ងៃទី..............ខែ...................ឆ្នាំ២០.......

ណយាបេ់
គ

ាៈ្គប់្គង

ណយាបេ់
្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

េតថណេខា លិងណ្មះសាមី ែួល
ែ

ប្ព្ុះានណាចប្ក្ក្ម្ពសាន
ានត្ត សា្នា ប្ព្ុះម្ហាក្សប្រជ

រូបងត
៤x៦

សាក្លវិទ្ាល័យសបៀលប្ាយ

០២ សលែឹក

វិទ្ាសាាិកិចចបការ្ិក្ាក្ប្ម្ិរជសប្កាយបរញ្
ញាប បប្រជ

ពាក្យស្នើ្រ
ុំ រស
៉ោ ង្ិក្ា
ូិ
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំណ ើ ត

៖ ………………………………………. NAME........……………..………………………

ទី កខលែងកាំណ

៖ ……………………………………… ណេែទូ រសព្ទ(Tel)……………………………...…

ើត

Place of Birth

៖ ………………………………………. Date of Birth.……………………………………
៖ ……………………………………… ណេែទូរសព្ទ(Tel)…..………………………….…

ជាលិ សិសតសិកាខផ្នក(School of) ……………………………………ជុំ នាញ(Field) ………………………………
ជាំ នាល់ទី(Promotion)…….…ណ្ជើ សណរ ើសច្ូ េណេើកទី(Intake)……..…..ឆ្នាំទី(Year)…….……
្តី មាសទី(Trimester)……......្កុម(Group)...............…បលទប់ណេែ(Room)………….……
ណមា៉ោ ងសិកា(Time Study) ្កុមយប់(Weekday) ្កុមណៅរ ៍អាទិតយ(Weekend)

សូមបោរពជូន
បោក សាកលវិទ្យាធិោរ សាកលវិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ
តាមរយៈ- ណោក្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

- ណោក្បធាលណេខាធិការដ្ឋាលកិច្ចការសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត
កមមវត្ាុ ៖ ការណសនើសុាំបូរណមា៉ោ
ត
ងសិកាព្ីWeekday ណៅ Weekend

Weekendណៅ Weekday។

ណសច្កតីដូច្មាលកនុងកមមវតថុខាងណេើ ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមជ្មាបជូ ល បោកសាកលវិទ្យាធិោរណមត្តត្ជាបថាៈ

ការណសនើសុាំបូរណមា៉ោ
ត
ងសិកាណលះណដ្ឋយែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុ មាលណេតុផ្េដូ ច្ខាងណ្កាម៖

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………។
ដូ ច្ណច្នះែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុណសនើសុាំបូរណមា៉ោ
ត
ង ណៅសិកា ណៅជាំ នាល់ទី(Promotion) …….ណ្ជើ សណរ ើសច្ូ េណេើកទី(Intake)

…….ឆ្នាំទី(Year)….……្តីមាសទី(Trimester)……...... ្កុម(Group)...............…បលទប់ណេែ(Room)………… ។
អាស្ស័យណេតុ ណលះ សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតព្ិ លិតយេទធភាព្ លិងអលុ ញ្ញាត ដេ់ែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ
ណដ្ឋយណសច្កតីអលុ ណ្រះ។
សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតទទួ េលូវការណររព្ដ៏ែង
ព ់ ែពស់អាំព្ីែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ។

.......................ថ្ងៃទី..............ខែ...................ឆ្នាំ២០.......

ណយាបេ់
គ

ាៈ្គប់្គង

ណយាបេ់
្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

េតថណេខា លិងណ្មះសាមី ែួល
ែ

ប្ព្ុះានណាចប្ក្ក្ម្ពសាន
ានត្ត សា្នា ប្ព្ុះម្ហាក្សប្រជ

រូបងត
៤x៦

សាក្លវិទ្ាល័យសបៀលប្ាយ

០២ សលែឹក

វិទ្ាសាាិកិចចបការ្ិក្ាក្ប្ម្ិរជសប្កាយបរញ្
ញាប បប្រជ

ពាក្យស្នើ្រ
ុំ រទ្ើ
ូិ តុំង្ិក្ា
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំណ ើ ត

៖ ………………………………………. NAME........……………..………………………

ទី កខលែងកាំណ

៖ ……………………………………… ណេែទូ រសព្ទ(Tel)……………………………...…

ើត

Place of Birth

៖ ………………………………………. Date of Birth.……………………………………
៖ ……………………………………… ណេែទូរសព្ទ(Tel)…..………………………….…

ជាលិ សិសតសិកាខផ្នក(School of) ……………………………………ជុំ នាញ(Field) ………………………………
ជាំ នាល់ទី(Promotion)…….…ណ្ជើ សណរ ើសច្ូ េណេើកទី(Intake)……..…..ឆ្នាំទី(Year)…….……
្តី មាសទី(Trimester)……......្កុម(Group)...............…បលទប់ណេែ(Room)………….……
ណមា៉ោ ងសិកា(Time Study) ្កុមយប់(Weekday) ្កុមណៅរ ៍អាទិតយ(Weekend)

សូមបោរពជូន
បោក សាកលវិទ្យាធិោរ សាកលវិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ
តាមរយៈ- ណោក្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

- ណោក្បធាលណេខាធិការដ្ឋាលកិច្ចការសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត
កមមវត្ាុ ៖ ការណសនើសុាំបូរទី
ត ត្តាំងសិកាព្ី សាកេវ ិទាេ័យណៅទីត្តាំង ………………….. ណៅទី ត្តាំង…………………… ។
ណសច្កតីដូច្មាលកនុងកមមវតថុខាងណេើ ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមជ្មាបជូ ល បោកសាកលវិទ្យាធិោរណមត្តត្ជាបថាៈ

ការណសនើសុាំបូរទី
ត ត្តាំងសិកាណលះ ណដ្ឋយែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុ មាលណេតុផ្េដូ ច្ខាងណ្កាម៖

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………។
អាស្ស័យណេតុ ណលះ សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតព្ិ លិតយេទធភាព្ លិងអលុ ញ្ញាត ដេ់ែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ
ណដ្ឋយណសច្កតីអលុ ណ្រះ។
សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតទទួ េលូវការណររព្ដ៏ែង
ព ់ ែពស់អាំព្ីែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ។

.......................ថ្ងៃទី..............ខែ...................ឆ្នាំ២០.......

ណយាបេ់
គ

ាៈ្គប់្គង

ណយាបេ់
្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

េតថណេខា លិងណ្មះសាមី ែួល
ែ

ប្ព្ុះានណាចប្ក្ក្ម្ពសាន
ានត្ត សា្នា ប្ព្ុះម្ហាក្សប្រជ

រូបងត
៤x៦

សាក្លវិទ្ាល័យសបៀលប្ាយ

០២ សលែឹក

វិទ្ាសាាិកិចចបការ្ិក្ាក្ប្ម្ិរជសប្កាយបរញ្
ញាប បប្រជ

ពាក្យស្នើ្អ
ុំ ិ្
ញាប រជចាបថ
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំណ ើ ត

៖ ………………………………………. NAME........……………..………………………

ទី កខលែងកាំណ

៖ ……………………………………… ណេែទូ រសព្ទ(Tel)……………………………...…

ើត

Place of Birth

៖ ………………………………………. Date of Birth.……………………………………
៖ ……………………………………… ណេែទូរសព្ទ(Tel)…..………………………….…

ជាលិ សិសតសិកាខផ្នក(School of) ……………………………………ជុំ នាញ(Field) ………………………………
ជាំ នាល់ទី(Promotion)….…ណ្ជើ សណរ ើសច្ូ េណេើកទី(Intake)…..…..ឆ្នាំទី(Year)….……្តី មាស
ទី(Trimester)……......្កុម(Group)...............…បលទប់ណេែ(Room)………….…………..…
ណមា៉ោ ងសិកា(Time Study) ្កុមយប់(Weekday) ្កុមណៅរ ៍អាទិតយ(Weekend)

សូមបោរពជូន
បោក សាកលវិទ្យាធិោរ សាកលវិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ
តាមរយៈ- ណោក្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

- ណោក្បធាលណេខាធិការដ្ឋាលកិច្ចការសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត
កមមវត្ាុ ៖ ការណសនើសុាំច្ាប់ ច្ាំលួល……….ថ្ងៃព្ីថ្ងៃទី………ខែ………..ឆ្នាំ………… ដេ់ថ្ងៃទី………ខែ………..ឆ្នាំ…………។
ណសច្កតីដូច្មាលកនុងកមមវតថុខាងណេើ ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមជ្មាបជូ ល បោកសាកលវិទ្យាធិោរណមត្តត្ជាបថាៈ

ការណសនើសុាំអលុ ញ្ញាតច្ាប់ព្ីការសិកាណលះ ណដ្ឋយែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុ មាលណេតុ ផ្េដូច្ខាងណ្កាម៖

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………។
អាស្ស័យណេតុ ណលះ សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតព្ិ លិតយេទធភាព្ លិងអលុ ញ្ញាត ដេ់ែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ
ណដ្ឋយណសច្កតីអលុ ណ្រះ។
សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតទទួ េលូវការណររព្ដ៏ែង
ព ់ ែពស់អាំព្ីែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ។

.......................ថ្ងៃទី..............ខែ...................ឆ្នាំ២០.......

ណយាបេ់
គ

ាៈ្គប់្គង

ណយាបេ់
្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

េតថណេខា លិងណ្មះសាមី ែួល
ែ

ប្ព្ុះរាានណាចប្ក្ក្ម្ពសាន
ានត្ត សា្នា ប្ព្ុះម្ហាក្សប្រជ

រូបងត
៤x៦

សាក្លវិទ្ាល័យសបៀលប្ាយ

០២ សលែឹក

វិទ្ាសាាិកិចចបការ្ិក្ាក្ប្ម្ិរជសប្កាយបរញ្
ញាប បប្រជ

ពាក្យស្នើ្ុំសប្រើ្សរើ្រុំនាញ
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំណ ើ ត

៖ ………………………………………. NAME........……………..………………………

ទី កខលែងកាំណ

៖ ……………………………………… ណេែទូ រសព្ទ(Tel)……………………………...…

ើត

Place of Birth

៖ ………………………………………. Date of Birth.……………………………………
៖ ……………………………………… ណេែទូរសព្ទ(Tel)…..………………………….…

ជាលិ សិសតសិកាខផ្នក(School of) ……………………………………ជុំ នាញ(Field) ………………………………
ជាំ នាល់ទី(Promotion)….…ណ្ជើ សណរ ើសច្ូ េណេើកទី(Intake)…..…..ឆ្នាំទី(Year)….……្តី មាស
ទី(Trimester)……......្កុម(Group)...............…បលទប់ណេែ(Room)…………………..……
ណមា៉ោ ងសិកា(Time Study) ្កុមយប់(Weekday) ្កុមណៅរ ៍អាទិតយ(Weekend)

សូមបោរពជូន
បោក សាកលវិទ្យាធិោរ សាកលវិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ
តាមរយៈ- ណោក្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

- ណោក្បធាលណេខាធិការដ្ឋាលកិច្ចការសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត
កមមវត្ាុ ៖ ការណសនើសុាំណ្ជើ សណរ ើសជាំ នាញ។

តបត្តមកមមវតថុខាងណេើ ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមជ្មាបជូល បោកសាកលវិទ្យាធិោរណមត្តត្ជាបថាៈ
ណ្កាយបញ្ចប់ មុែវ ិជាាមូ េដ្ឋាល លិ ងមុែវ ិជាាសនូេ សាកេវ ិទាេ័យត្មូវណអាយណ្ជើ សណរ ើសជាំ នាញ ណេតុ ណលះែ្ាំុបាទ/
នាងែ្ាំុសូមណ្ជើ សណរ ើសយកជាំ នាញត្តមអតិ ភាព្ដូច្ខាងណ្កាម៖

1. ……………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………..
អាស្ស័យណេតុ ណលះ សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតព្ិលិតយេទធភាព្ លិងអលុ ញ្ញាតណអាយែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុ

បាលសិកាត្តមជណ្មើ សជាំនាញខាងណេើណដ្ឋយណសច្កតីអលុ ណ្រះ។

សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតទទួ េលូវការណររព្ដ៏ែង
ព ់ ែពស់អាំព្ីែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ។

.......................ថ្ងៃទី..............ខែ...................ឆ្នាំ២០.......

ណយាបេ់
គ

ាៈ្គប់្គង

ណយាបេ់
្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

េតថណេខា លិងណ្មះសាមី ែួល
ែ

ប្ព្ុះរាានណាចប្ក្ក្ម្ពសាន
ានត្ត សា្នា ប្ព្ុះម្ហាក្សប្រជ

រូបងត
៤x៦

សាក្លវិទ្ាល័យសបៀលប្ាយ

០២ សលែឹក

វិទ្ាសាាិកិចចបការ្ិក្ាក្ប្ម្ិរជសប្កាយបរញ្
ញាប បប្រជ

ពាក្យស្នើ្ល
ុំ ្
ិ ិរជិិវរជិិ្
៏ ិក្ា
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំណ ើ ត

៖ ………………………………………. NAME........……………..………………………

ទី កខលែងកាំណ

៖ ……………………………………… ណេែទូ រសព្ទ(Tel)……………………………...…

ើត

Place of Birth

៖ ………………………………………. Date of Birth.……………………………………
៖ ………………………………………ណេែទូរសព្ទ(Tel)…..………………………….…

អាសយដ្ឋាលបច្ចុបបលន៖ ផ្ទះណេែ…….……… ផ្ែូវណេែ ……..………… ឃុាំ/សង្កាត់………………………………..
ស្សុក/ែ

ឌ …………………………………….រាជធាលី/ណែតត………………………………

៖ # ………… Street……………Commune/Sangkat………………………………...…

Address

District /Khan………………………….…Province/City………………………………
ជាលិ សិសតសិកាខផ្នក(School of) ……………………………………ជុំ នាញ(Field)………………………………
ជាំ នាល់ទី(Promotion)…….…ណ្ជើ សណរ ើសច្ូ េណេើកទី(Intake)……..…..ឆ្នាំទី(Year)…….……
្តី មាសទី(Trimester)……......្កុម(Group)...............…បលទប់ណេែ(Room)………….……
ណមា៉ោ ងសិកា(Time Study) ្កុមយប់(Weekday) ្កុមណៅរ ៍អាទិតយ(Weekend)

សូមបោរពជូន
បោក សាកលវិទ្យាធិោរ សាកលវិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ
តាមរយៈ- ណោក្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

- ណោក្បធាលណេខាធិការដ្ឋាលកិច្ចការសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត
កមមវត្ាុ ៖ ការណសនើសុាំលិវតតល៏សិកា។

ណសច្កតីដូច្មាលកនុងកមមវតថុខាងណេើ ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមជ្មាបជូ ល បោកសាកលវិទ្យាធិោរណមត្តត្ជាបថាៈ

ការសនីសុាំលិវតតល៏សិកាណលះគឺ ណដើ មបីណ្បើ ្បាស់ដូច្ណេតុផ្េខាងណ្កាម៖

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. ……………………………………………………………………………………………..…………………………។
អាស្ស័យណេតុ ណលះ សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតព្ិលិតយេទធភាព្ លិ ងអលុញ្ញាតណច្ញលូ វការលិវតតល៏
សិកាដេ់ែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ ណដ្ឋយណសច្កតីអលុ ណ្រះ។

សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតទទួ េលូវការណររព្ដ៏ែង
ព ់ ែពស់អាំព្ីែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ។

.......................ថ្ងៃទី..............ខែ...................ឆ្នាំ២០.......

ណយាបេ់
គ

ាៈ្គប់្គង

ណយាបេ់
្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

េតថណេខា លិងណ្មះសាមី ែួល
ែ

ប្ព្ុះរាានណាចប្ក្ក្ម្ពសាន
ានត្ត សា្នា ប្ព្ុះម្ហាក្សប្រជ

រូបងត
៤x៦

សាក្លវិទ្ាល័យសបៀលប្ាយ

១សលែឹក

វិទ្ាសាាិកិចចបការ្ិក្ាក្ប្ម្ិរជសប្កាយបរញ្
ញាប បប្រជ

ពាក្យស្នើ្្
ុំ ក្
ិ ាម្្វិានាសឡើងវិញ
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំណ ើ ត

៖ ………………………………………. NAME........……………..………………………

ទី កខលែងកាំណ

៖ ……………………………………… ណេែទូ រសព្ទ(Tel)……………………………...…

ើត

Place of Birth

៖ ………………………………………. Date of Birth.……………………………………
៖ ……………………………………… ណេែទូរសព្ទ(Tel)…..………………………….…

អាសយដ្ឋាលបច្ចុបបលន៖ ផ្ទះណេែ…….……… ផ្ែូវណេែ ……..………… ឃុាំ/សង្កាត់………………………………..
ស្សុក/ែ

ឌ …………………………………….រាជធាលី/ណែតត………………………………

៖ # ………… Street ……………Commune/Sangkat………………………………...…

Address

District /Khan………………………….…Province/City………………………………
ជាលិ សិសតសិកាខផ្នក(School of) ……………………………………ជុំ នាញ(Field) ………………………………
ជាំ នាល់ទី(Promotion)…….…ណ្ជើ សណរ ើសច្ូ េណេើកទី(Intake)……..…..ឆ្នាំទី(Year)….………
្តី មាសទី(Trimester)……......្កុម(Group)...............…បលទប់ណេែ(Room)……….………..
ណមា៉ោ ងសិកា(Time Study) ្កុមយប់(Weekday) ្កុមណៅរ ៍អាទិតយ(Weekend)

សូមបោរពជូន
បោក សាកលវិទ្យាធិោរ សាកលវិទ្យាល័យប ៀលប្រាយ
តាមរយៈ- ណោក្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

- ណោក្បធាលណេខាធិការដ្ឋាលកិច្ចការសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត
កមមវត្ាុ ៖ ការណសនើសុាំសិកាមុែវ ិជាាណឡើងវ ិញ។

ណសច្កតីដូច្មាលកនុងកមមវតថុខាងណេើ ែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុសូមជ្មាបជូ ល បោកសាកលវិទ្យាធិោរណមត្តត្ជាបថាៈ

កនុងឆមាសកលែងមកែ្ាំុបាទ/នាងែ្ាំុមិលបាលមកសិកាមុ ែវ ិជាាមួ យច្ាំ លួលដូច្ខាងណ្កាម៖
1. …………………………………………. 2. …………………………………………. 3. ………………………………………….
4. ………………………………………….
ណដើមបីបាំណព្ញ្គប់ េកេែ

5. ………………………………………….

6. …………………………………………. ។

ឌ សិការបស់សាកេវ ិទាេ័យណបៀេ្បាយ សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តត

ព្ិ លិតយេទធភាព្ លិង អលុញ្ញាតណអាយ ែ្ាំុបាទ /នាងែ្ាំុ បាលសិកាមុ ែវ ិជាាណឡើងវ ិញ ណដ្ឋយណសច្កតីអលុ ណ្រះ។
សូម បោកសាកលវិទ្យាធិោរ ណមត្តតទទួ េលូវការណររព្ដ៏ែង
ព ់ ែពស់អាំព្ីែាំុបា
្ ទ/នាងែ្ាំុ។

.......................ថ្ងៃទី..............ខែ...................ឆ្នាំ២០.......

ណយាបេ់
គ

ាៈ្គប់្គង

ណយាបេ់
្បធាលការ ិយាេ័យសិកាក្មិតណ្កាយបរ ិញ្ញាប្ត

េតថណេខា លិងណ្មះសាមី ែួល
ែ

