ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
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ពារយបសនស
ើ ន
ុំ ុ ិវតដការសិរា
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ......................................អក្សរឡាតុំង.................................. ឈេទ............អត្ដឈេខៈ...............
ឈេខទូរស័ព្.ទ ...........................................ឈក្ើត្ថ្ងៃទី.....................................................អត្ី ត្និ សិសត្ឈៅសាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយទី តុំង..............ជុំ នាន់ទី.........វគ្គទី.........ឆ្នុំទី.........ឆមាសទី........ផ្ននក្...................................
ប្រក្ុម..... នទ ់.......បាន ញ្ច ់ ប្រត្ឹមឆ្នុំទី.......ឆមាសទី.......ជានិ សសិត្ ង់ ថ្ងៃសិក្ា

ជានិ សសិត្អាហារូ ក្រណ៍

។

សូម្បោររជូន
បោរ សារលវិទ្យាធិការ សារលវិទ្យាល័យប ៀលព្ាយ
តាម្រយៈ

៖ - ប្រ ធានការ ិយាេ័យ........................................................
- ប្រ ធានផ្ននក្/នាយក្សាខា...............................................

រម្មវត្ៈុ

៖ ការស្នើសញុំអនញ ញ្ញាត្សញុំនិវត្ដន៍ការសិក្ា ឆ្នុំទី..........ឆមាសទី..............ឈ

ើងវ ិញ។

ត្ តមក្មមវត្ថញខាងឈេើ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញមានក្ិត្ិ យ
ដ សសូមជប្រមា ជូ ន បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតដប្រជា
ថៈខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញបានឈ ់ សុំរាក្ព្ី ការសិក្ាអស់រយៈឈព្េ.........................ឈោយមូ េឈេត្ញ.................................

............................................................................................................................................................................
ញ ផ្នដឈព្េឥ ូវឈនោះត្ឈៅខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញមានឈព្េឈវលាប្រគ្ ់ ប្រាន់
សុំរា ់ នដការសិក្ាឱ្យច ់ចញងច ់ឈ ើមឈេើយ

ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញសងឃឹមថ ការនិ វត្ដន៍ការសិក្ាឈនោះព្ិត្ជាជួ យព្ប្រងឹ ងសមត្ថភាព្ក្នញងការ ុំ ឈព្ញការងារនាឈព្េអនាគ្ត្
បានយាងប្រ ឈសើរ។
អាស្ស័យឈេត្ញ ឈនោះ សូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតដអនញ ញ្ញាត្ឱ្យខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញបាននិវត្ដសិក្ាវ ិញ

ឈោយឈសចក្ដីអនញ ឈប្រាោះ ។

សូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតដទទួ េនូ វការឈារព្ ៏ខពង់ខពស់អុំព្ីខុំញ្បាទ/នាងខ្ុំញ។
រាជធានី /សេត្ត.......ថ្ងៃទី..........ផ្ខ.............ឆ្នុំ២០.....
េត្ថឈេខា និងឈ្មោះសាមី ខួន
ៃ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
323
សារលវិទ្យាល័យប ៀលព្ាយ

ពារយបសនស
ើ ុំ ុ ុំបរញ ន្ន្ម្ឆមាស
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ....................................អក្សរឡាតុំង ៖.................................. ឈេទ.............អត្ដឈេខៈ.............
ថ្ងៃផ្ខ ឆ្នុំក្ុំឈណើត្.........................................................................................ទូ រស័ព្.ទ ..............................................
អាសយោាន ចចញ បនន ............................................................................................................................................
អត្ីត្ជានិ សិសត្ឈៅ..............................................................បានឈនទរមក្សិក្ាឈៅសាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយ។
ចចញ បននសិក្ាផ្ននក្.....................................................ជុំ នាញៈ.................................................ជុំ នាន់.......វគ្គ........
ឆ្នុំទី.......ឆមាសទី.......ប្រក្ុម................ នទ ់ ឈេខ................ឈមាងសិក្ា.................................................................
ជានិ សសិត្

ជា ់ បាក្់ឌញ

ធាៃក្់ បាក្់ឌញ ។

សូម្បោររជូន
បោរ សារលវិទ្យាធិការ សារលវិទ្យាល័យប ៀលព្ាយ
តាម្រយៈ

៖ - ប្រ ធានការ ិយាេ័យ........................................................
- ប្រ ធានផ្ននក្/នាយក្សាខា...............................................

រម្មវត្ៈុ

៖ ការស្នើ្ុំ្ិក្សាបុំ សេញបន្ថែមឆមា្

ត្ តមក្មមវត្ថញខាងឈេើ

ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈសនើសញុំសិក្ាបំ សេញបន្នែមឆមា្
រ ស់សាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយ។
សូម
ឈប្រកាមៈ

ឈោយឈារព្តមឈាេការណ៍

បោរសារលវិទ្យាធិការ ឈមតដអនញ ញ្ញាត្ឲ្យ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញបាន ុំឈព្ញនូ វមញខវ ិជាា ផ្នថម

ផ្នថមសប្រមា ់ ៖
ឈមាងសិក្ា

៖

១ឆមាស

២ឆមាស

៥:១៥-៨:១៥

ឈៅរ ៍-អាទិ ត្យ

ូ ចខាង

អាស្ស័យឈេត្ញ ូ ចបានជប្រមា ជូនខាងឈេើ សូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតដព្ិ និត្យនិ ងអនញញ្ញាត្
េ់ខុំញបា
្ ទ/នាងខ្ុំញបាន ុំ ឈព្ញនូ វមញខវ ិជាាមួ យចុំនួនឈ ើ មបីជាមូ េោានប្រគ្ឹ ោះសប្រមា ់ នដការសិក្ាឈៅសាក្េវ ិទាេ័យ

ឈ ៀេប្របាយឈោយក្ដីអនញឈប្រាោះ។

សូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតដទទួ េនូ វការឈារព្ ៏ខពង់ខពស់អុំព្ីខុំញបា
្ ទ/នាងខ្ុំញ ។
ឈខត្ត/រាជធានី .......ឈៅថ្ងៃទី..........ផ្ខ...............ឆ្នុំ២០......
េត្ថឈេខា និ ងឈ្មោះសាមី ខួន
ៃ

សោបល់
ឈយា េ់

បុគ្ល
គ ក
ិ ជំនាញ

សោបល់

ប្រ ធានការ ិយាេ័យ

....................................

ប្បធានន្ននក/នាយកសាខា

.......................................

....................................

........................................

......................................

........................................

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
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ពារយបសនស
ើ ុំ ុ នដការសិរាថ្ននរ់ រ ិញ្ញ
ា ព្ត
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ................................................. ឈេទ..........ឈក្ើ ត្ថ្ងៃទី...........ផ្ខ.............ឆ្នុំ.................
ទូ រសព្ទ................................អត្ី ត្ជានិ សសិត្សិក្ាផ្ននក្..................................ជុំ នាន់ ទី......វគ្គ......ប្រក្ុម....... នទ ់.....
ង ញ្ច ់ ថនក្់ រ ិញ្ញា ប្រត្រងឈៅថ្ងៃទី.........ផ្ខ................ឆ្នុំ................. ឈៅសាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយ។

បានប្រ

សូម្បោររជូន
បោរសារលវិទ្យាធិការ សារលវិទ្យាល័យប ៀលព្ាយ
តាម្រយៈ ៖ - ប្រ ធានការ ិយាេ័យ...................................
- ប្រ ធានផ្ននក្/នាយក្សាខា...........................
រម្មវត្ុ

៖ ការស្នើសញុំ នដការសិក្ាថនក្់ រ ិញ្ញា ប្រត្ផ្ននក្.....................................ជុំ នាញ................................។

ត្ តមក្មមវត្ថញខាងឈេើ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញមានក្ិត្ិ យ
ដ សសូមជប្រមា ជូ ន បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតដប្រជា
ថៈ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈប្រកាយព្ី បានសិក្ា ញ្ច ់ ថនក្់ រ ិញ្ញា ប្រត្រងអស់រយៈឈព្េព្ី រឆ្នុំ ផ្ននក្.........................................
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញមាន ុំ ណង នដការសិក្ាថនក្់ រ ិញ្ញា ប្រត្ ផ្នថមឈទៀត្ឈៅក្នញងសាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយឈោយ
ភាា ់ ជូននូវ សញ្ញា ប្រត្បាក្់ ឌញ
េិខិត្ ញ្ញ
ា ក្់ធាៃក្់ បាក្់ឌញ
េិខិត្ ញ្ញ
ា ក្់ មានត្ថ្មៃឈសមើបាក្់ឌញ
េិខិត្ ញ្ញ
ា ក្់ មានត្ថ្មៃឈសមើធាៃក្់ បាក្់ ឌញ

សញ្ញា ប្រត្ រ ិញ្ញា ប្រត្រង

ណាមួ យ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ សូមទទួ េខញ សប្រត្ូវចុំ ឈ

ោះមញខចា ់ ជាធរមាន។

ប្រ សិនឈ ើក្ញងក្រណ
ន
ី ខញ សឈោយប្រ ការ

អាស្ស័យឈេត្ញ ឈនោះសូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតដព្ិ និត្យេទធភាព្ និ ងអនញ ញ្ញាត្ឱ្យខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ

បាន នដការសិក្ាឈោយឈសចក្ដីអនញឈប្រាោះ។

សូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតដទទួ េនូ វការឈារព្ ៏ខពង់ខពស់អុំព្ីខុំញ្បាទ/នាងខ្ុំញ។
ឈខត្ត/រាជធានី .......ឈៅថ្ងៃទី..........ផ្ខ...............ឆ្នុំ២០......
េត្ថឈេខា និងឈ្មោះសាមីខួន
ៃ

សោបល់
ឈយា េ់

បុគ្ល
គ ក
ិ ជំនាញ

សោបល់

ប្រ ធានការ ិយាេ័យ

....................................

ប្បធានន្ននក/នាយកសាខា

.......................................

....................................

........................................

......................................

........................................

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
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ពារយបសនស
ើ ុំ ុ នដការសិរា
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ ៖................….....................អក្សរឡាតុំង.............................. ឈេទ............អត្ដឈេខៈ.............
ថ្ងៃផ្ខ ឆ្នុំក្ុំឈណើត្
៖............................................................................ទូ រសព្ទ ៖................................................
អាសយោាន ចចញ បនន ៖..........................................................................................................................................
អត្ីត្ជានិ សិសត្ឈៅ ៖.................................................................សិក្ាផ្ននក្.........................................................
ឯក្ឈទស......................................................ជុំ នាន់ទី......ឆ្នុំទី.......ឆមាសទី......ប្រក្ុម............ឈមាងសិក្ា................
ឈសនើសញុំឈនទរមក្សិក្ាឈៅសាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយ។

សូម្បោររជូន
បោរ សារលវិទ្យាធិការ សារលវិទ្យាល័យប ៀលព្ាយ
តាម្រយៈ

៖ - ប្រ ធានការ ិយាេ័យ..................................
- ប្រ ធានផ្ននក្/នាយក្សាខា...........................

រម្មវត្

៖ ការស្នើសញុំ នដការសិក្ាឈៅសាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយ។

ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ សូមភាា ់ ជូននូ វសញ្ញា ប្រត្ទញត្ិយេូមិ
េិខិត្ ញ្ញ
ា ក្់ ធាៃក្់ បាក្់ឌញ
ប្រព្ឹត្ិ ដ ប្រត្ព្ិនញទ
វ ិញ្ញា ន ប្រត្ រ ិញ្ញា ប្រត្រង ឈណា
ដ ោះអាសនន
សញ្ញា ប្រត្ រ ិញ្ញា ប្រត្រង
េិខិត្ ញ្ញ
ា ក្់ ការសិក្ា
ជាចុំបាច់
ឈ ើមបី ុំឈព្ញសុំណញុំឯក្សារ និ ងផ្

ទចូ េសិក្ា នដ។

ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ សូមអោះអាងថព្ិ ត្ជានិ សសិត្ផ្ េឈនទរការសិក្ាព្ី សាក្េវ ិទាេ័យ/វ ិទាសាថន......................
ផ្ េមានការទទួ េសាគេ់ព្ី ប្រក្សួងអ ់រ ុំ យញវជន និ ងក្ី ឡា ព្ិត្ប្របាក្ ផ្មន ប្រ សិនឈ ើក្ញងក្រណ
ន
ី ខញ សឈោយ
ប្រ ការណាមួ យ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញសូមទទួ េខញ សប្រត្ូវចុំឈ

ោះមញ ខចា ់ ជាធរមាន។

អាស្ស័យឈេត្ញ ូ ចបានជប្រមា ជូនខាងឈេើសូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតដព្ិនិត្យ និ ងអនញ ញ្ញាត្ េ់
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ បានចូ េសិក្ាក្នញងសាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយ ឈោយក្ដីអនញ ឈប្រាោះ។
សូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតដទទួ េនូ វការឈារព្ ៏ខពង់ខពស់អុំព្ីខុំញបា
្ ទ/នាងខ្ុំញ។

ឈខត្ត/រាជធានី .......ឈៅថ្ងៃទី..........ផ្ខ...............ឆ្នុំ២០......
េត្ថឈេខា និ ងឈ្មោះសាមី ខួន
ៃ

សោបល់
ឈយា េ់

បុគ្ល
គ ក
ិ ជំនាញ

សោបល់

ប្រ ធានការ ិយាេ័យ

....................................

ប្បធានន្ននក/នាយកសាខា

.......................................

....................................

........................................

......................................

........................................

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
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រិចចសនា
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ..................................................អក្សរឡាតុំង............................................. ឈេទ..............
ទូ រសព្ទៈ........................................................................ថ្ងៃផ្ខឆ្នុំក្ុំឈណើត្ៈ.........................................................
អត្ីត្ជានិ សសិត្ឈៅៈ......................................................ផ្ននក្/ជុំ នាញ.................................................................
ជុំ នាន់.........ឆ្នុំទី.........ឆមាសទី .........ប្រក្ុម..........ឈមាងសិក្ា..................... ......................បានឈនទរមក្សិក្ាឈៅ
សាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយ

ញ ផ្នដឈោយខាងខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញខវោះនូ វសញ្ញា ប្រត្ទញ ត្ិយេូ មិ

េិខិត្ ញ្ញ
ា ក្់ ឈណា
ដ ោះអាសននសញ្ញា ប្រត្ រ ិញ្ញា ប្រត្រង

េិខិត្ ញ្ញ
ា ក្់ ការសិក្ា

ប្រព្ឹត្ិ ដ ប្រត្ព្ិនុ្ញទ

ឈោយមូ េឈេត្ញ...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................។
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញសនាថនឹ ងនដេ់ជូនការ ិយាេ័យអ ់រ ុំ នដ ឈៅថ្ងៃទី............ផ្ខ................ឆ្នុំ២០០...។
ប្រ សិនឈ ើខុំញបា
្ ទ/នាងខ្ុំញមិនបានប្រ គ្េ់ឯក្សារប្រគ្ ់ប្រាន់ ជូនការ ិយាេ័យអ ់ រ ុំ នដ
ថ្នសាក្េវ ិទាេ័យ-

ឈ ៀេប្របាយ តមការក្ុំណត្់ ខាងឈេើ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញសូមទទួ េខញ សប្រត្ូវតមនៃូវចា ់ ។

អាស្ស័យឈេត្ញ ូ ចបានជុំរា ជូនខាងឈេើ សូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតដអនញ ញ្ញាត្ឲ្យ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ
បានចូ េសិក្ាឈោយក្ដីអនញ ឈប្រាោះ។
សូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតដទទួ េនូ វការឈារព្ ៏ខពង់ខពស់អុំព្ីខុំញបា
្ ទ/នាងខ្ុំញ។
រាជធានី /សេត្ត........ថ្ងៃទី...........ផ្ខ.................ឆ្នុំ២០......
េត្ថឈេខា និងឈ្មោះសាមី ខួន
ៃ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
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ពារយបសនស
ើ ស
ុំ ុ រ
ិ ាម្ុខវិជាាព្ ឡងធ្លារ់បឡើងវិញ
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ ៖................…................អក្សរឡាតុំង ៖................................. ឈេទ............អត្ដឈេខៈ.............
ថ្ងៃផ្ខ ឆ្នុំក្ុំឈណើត្
៖............................................................................ទូ រសព្ទ ៖................................................
អាសយោាន ចចញ បនន ៖..........................................................................................................................................
ចចញ បននជានិ សិសត្សាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយផ្ននក្..........................................ឯក្ឈទស....................................

ជុំ នាន់ទី.........ឆ្នុំទី...........ឆមាសទី...........ប្រក្ុម............ នទ ់ ឈេខ.............ឈមាងសិក្ា........................................។

សូម្បោររជូន
បោរសារលវិទ្យាធិការ/នាយរសាខា សារលវិទ្យាល័យប ៀលព្ាយ
តាម្រយៈ

៖ - ឈលាក្ប្រ ធានការ ិយាេ័យ............................................................។

រម្មវត្

៖ ការស្នើសញុំសិក្ាមញ ខវ ិជាាផ្ េបានប្រ

ើងវ ិញ ថនក្់ រ ិញ្ញា ប្រត្រង

ងធាៃក្់ ឈ

រ ិញ្ញា ប្រត្

។

ម្ុខវិជាាសិរាបឡើងវិញ ៖ - ..........................................................................................ឆ្នុំទី.......ឆមាសទី .......
- ..........................................................................................ឆ្នុំទី.......ឆមាសទី .......
- ..........................................................................................ឆ្នុំទី.......ឆមាសទី .......
- ..........................................................................................ឆ្នុំទី.......ឆមាសទី .......
ម្ូលបេតុ

៖ ...............................................................................................................................................។

បមា៉ោង ន្ន្ម្ ៖

៧:០០ - ១០:០០

១៤:០០ - ១៧:០០

១៧:១៥ - ២០:១៥

ឈៅរ ៍ - អាទិ ត្យ។

អាស្ស័យឈេត្ញ ូ ចបានជប្រមា ជូនខាងឈេើសូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ/នាយរសាខា ឈមតដព្ិ និត្យ
និ ងអនញញ្ញាត្ េ់ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ បានសិក្ាមញខវ ិជាាឈ

ើងវ ិញឈោយក្ដីអនញ ឈប្រាោះ។

សូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ/នាយរសាខា ឈមតដទទួ េនូវការឈារព្ ៏ខពង់ខពស់អុំព្ីខុំញបា
្ ទ/នាងខ្ុំញ។

ឈខត្ត/រាជធានី .......ថ្ងៃទី..........ផ្ខ.............ឆ្នុំ២០.....
េត្ថឈេខា និងឈ្មោះសាមី ខួន
ៃ

សោបល់
ឈយា េ់

បុគ្ល
គ ក
ិ ជំនាញ

សោបល់

ប្រ ធានការ ិយាេ័យ

....................................

ប្បធានន្ននក/នាយកសាខា

.......................................

....................................

........................................

......................................

........................................

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
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ពារយបសនស
ើ ុំ ុ តរទ្យី
ូ តា ុំងសិរា
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ.................................................ជាអក្សរឡាតុំង................................................... ឈេទ..........
ថ្ងៃ ផ្ខ ឆ្នុំក្ុំឈណើត្..................................................ទី ក្ផ្នៃងក្ុំ ឈណើត្ ៖ រាជធាថី/ឈខត្ដ...............................................
អាសយោាន ចចញ បនន.............................................................................................................................................
.......................................................................................................ទូ រសព្ទឈេខ..................................................
ជានិ សិសត្សាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយផ្ននក្.................................................ឯក្ឈទស.........................................
ជុំ នាន់ទី.........ឆ្នុំទី...........ឆមាសទី...........ប្រក្ុម............ នទ ់ ឈេខ.............ឈមាងសិក្ា........................................។

សូម្បោររជូន
បោរ សារលវិទ្យាធិការ/នាយរសាខា សារលវិទ្យាល័យប ៀលព្ាយ
តាម្រយៈ ៖ ប្រ ធានការ ិយាេ័យ.....................................
រម្មវត្ុ

៖ ការស្នើសញុំ ូដរឈៅសិក្ាឈៅសាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយ រាជធានី/ឈខត្ត.......................................។
ស្ចក្សតីដូចមាថក្សនងក្សមមវត្ែខាងស ើ េ្ុំ បាទ/នាងេ្ុំ ្ូមជម្រមាបជូ ថ លោកសាកលវិទ្យាធិការ/នាយរសាខា

ឈមតតម្រាបថាៈ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................។
អាស្ស័យឈេត្ញ ឈនោះ សូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ/នាយរសាខា ឈមតដព្ិនិត្យេទធភាព្ និ ងអនញញ្ញាត្ឱ្យ
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ បាន ូរទី
ដ តុំងសិក្ាឈោយឈសចក្ដីអនញ ឈប្រាោះ។
សូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ/នាយរសាខា ឈមតដទទួ េនូវការឈារព្ ៏ខពង់ខពស់អុំព្ីខុំញបា
្ ទ/នាងខ្ុំញ។
ឈខត្ត/រាជធានី .......ថ្ងៃទី..........ផ្ខ.............ឆ្នុំ២០.....
េត្ថឈេខា និងឈ្មោះសាមី ខួន
ៃ

សោបល់
ឈយា េ់

បុគ្ល
គ ក
ិ ជំនាញ

សោបល់

ប្រ ធានការ ិយាេ័យ

....................................

ប្បធានន្ននក/នាយកសាខា

.......................................

....................................

........................................

......................................

........................................

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ
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ពារយបសនស
ើ ស
ុំ ុ របសរនិបរេ

ទ្យ ញ្ច កា
់ រសិរាថ្ននរ់ រ ិញ្ញ
ា ព្ត

ឈយើងខ្ុំញទុំងអស់ានផ្ េមានរាយនាម ូចខាងឈប្រកាម៖
១. ...................................................ឈេទ.............ថ្ងៃផ្ខឆ្នុំក្ុំឈណើត្.................................ទូរស័ព្ទ..............................ឈេខID...........
២. ...................................................ឈេទ.............ថ្ងៃផ្ខឆ្នុំក្ុំឈណើត្.................................ទូរស័ព្ទ..............................ឈេខID...........
៣. ...................................................ឈេទ.............ថ្ងៃផ្ខឆ្នុំក្ុំឈណើត្.................................ទូរស័ព្ទ..............................ឈេខID..........
៤. ....................................................ឈេទ.............ថ្ងៃផ្ខឆ្នុំក្ុំឈណើត្.................................ទូរស័ព្ទ..............................ឈេខID..........
៥. ....................................................ឈេទ.............ថ្ងៃផ្ខឆ្នុំក្ុំឈណើត្.................................ទូរស័ព្ទ..............................ឈេខID..........
៦. ....................................................ឈេទ.............ថ្ងៃផ្ខឆ្នុំក្ុំឈណើត្.................................ទូរស័ព្ទ..............................ឈេខID..........
ជានិ សិសត្ជុំ នាន់ ទី...........ឆ្នុំទី៤ ឆមាសទី២

នទ ់ .............ប្រក្ុម...........វគ្គទី..........ផ្ននក្...............................................................

ឯក្ឈទសៈ................................................................................................................... ថ្នសាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយ។

សូម្បោររជូន
បោរ ព្រឹទ្យធ ុរសម្ហាវិទ្យាល័យ/នាយរសាខា.....................................
រម្មវត្ុ

៖ ការឈសនើសញុំសរឈសរនិ ឈក្េ

ទសតីព្ី.........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ឈោយចញ ោះឈធវើការស្សាវប្រជាវឈៅៈ .........................................................................................................................................................
ឈប្រកាមការ ឹក្នាុំរ ស់សាស្រ្សាតចរយៈ ................................................................................................................................................
អាស្ស័យឈេត្ញ ឈនោះ សូម បោរព្រឹទ្យធ ុរស/នាយរសាខា ឈមតតព្ិ និត្យេទធភាព្ និ ងអនញញ្ញាត្ េ់ប្រក្ុម
ឈយើងខ្ុំញ បានសរឈសរនិ ឈក្េ

ទឈោយឈសចក្តីអនញ ឈប្រាោះ។

សូម បោរព្រឹទ្យធ ុរស/នាយរសាខា ឈមតតទទួេនូ វការឈារព្ ៏ ខង
ព ់ខពស់អុំព្ីខុំញបា
្ ទ/នាងខ្ុំញ។
............ថ្ងៃទី...........ផ្ខ...........ឆ្នុំ២០....

បានឈ

ើញ និងឯក្ភាព្តមប្រ ធាន ទខាងឈេើ

សូមឈារព្ជូនឈលាក្ប្រព្ឹ ទធ ញ រស/នាយក្សាខា ឈមតតអនញ ញ្ញាត្ឈោយអនញ ឈប្រាោះ
ឈយា េ់
ប្រព្ឹទធ ញរសមហាវ ិទាេ័យ
/នាយក្សាខា
......................................................
......................................................
......................................................

ថ្ងៃទី................ផ្ខ...................ឆ្នុំ២០..........
សាស្រ្សាតចរយ ឹក្នាុំ

ត្ុំណាងប្រក្ុមនិសិសត្

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
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បលខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្យធ រុ ស

ពារយសុអ
ុំ នុញ្ញ
ា ត
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ ត្ុំ ណាងប្រក្ុមនិ សសិត្
ឈ្មោះ......................>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ឈេទ..............ជានិ សសិត្ជុំ នាន់ទី...........
វគ្គទី..........ឆ្នុំទី៤ ឆមាសទី២

នទ ់ ឈេខ..................ប្រក្ុម..............ផ្ននក្........................................ជុំ នាញ....................................

ថ្នសាក្េវ ិទាេ័យឈ ៀេប្របាយ។

សូម្បោររជូន
បោរ សារលវិទ្យាធិការ សារលវិទ្យាល័យប ៀលព្ាយ
តាម្រយៈ

៖ - ប្រព្ឹ ទធ ញ រសមហាវ ិទាេ័យ....................................................................................................................................
- សាស្រ្សាតចរយ

រម្មវត្ុ

ឹក្នាុំ

៖ សុំឈណើសញុំការអនញ ញ្ញាត្..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

ម្ូលបេតុ ៖ ......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

អាស្ស័យឈេត្ញ ឈនោះ សូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតតព្ិនិត្យេទធភាព្ និងអនញ ញ្ញាត្ េ់ខុំញបា
្ ទ/នាងខ្ុំញ
តមសុំឈណើឈោយឈសចក្តីអនញឈប្រាោះ។
សូម បោរ សារលវិទ្យាធិការ ឈមតតទទួ េនូ វការឈារព្ ៏ខពង់ខពស់អុំព្ីខុំញបា
្ ទ/នាងខ្ុំញ។
រាជធានី េុំឈន ព្ញ ថ្ងៃទី...........ផ្ខ...........ឆ្នុំ២០....
ត្ុំណាងប្រក្ុមនិសិសត្
បានឈ

ើញ និងឯក្ភាព្

ឈេខាធិការោានប្រព្ឹទធ ញរស
ឈយា េ់
ប្រព្ឹទធ ញរសមហាវ ិទាេ័យ
......................................................
......................................................
......................................................

ថ្ងៃទី................ផ្ខ...................ឆ្នុំ២០..........
េត្ថឈេខាសាស្រ្សាតចរយ ឹក្នាុំ

