
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

6 
និយ័តររគណននយយនិងសវនរម្ម 

 ព្រវតតិរូរសនងេរ 

 ១-រ័ត៌មានផ្ទា ល់ខ្លួន

គោត្តនាមនិងនាម ជាអក្សរឡាតាំង 

គេទ  ប្រុស  ប្សី  សញ្�ាតិ ថ្ងៃខែឆ្ន ាំក្ាំគ ើត្ 

ទីក្ខនែងក្ាំគ ើត្ 

អាសយដ្ឋា នរច្ចុរបនន 

គេែទូរស័ព្ទ អ ីខម៉ែេ 

 ២-រព្មិ្តវរបធម៌្ទូនៅ ការរណតុ ះរណាត លវិជាា ជវីៈ និងការរណតុ ះរណាត លរនត 

ក្ប្មិត្សញ្ជា រប្ត្ ជាំនាញ / ឯក្គទស ្រគឹះសា砗� នសិក្សោ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំ សិក្ា 

ចូ្េ រញ្ចរ ់

ក្ប្មិត្វរបធមទ៌ូគៅ 

ថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន

ាំ

ថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន

ាំថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន

ាំ

ថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន

ាំវ គ្រ តុ ឺះរណ្តត េវជិាា ជីវៈ/ជាំនាញ(គប្ោម១២ខែ) 

ថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន

ាំ

ថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន

ាំថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន

ាំ

ថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន

ាំ

៣- សម្តថភារភាសាររនទស (ម្ធយម្, លអរងគរួ, លអ និងលអណាស)់ 

ភាស្ថ អាន សរគសរ នយិាយ ស្ថត រ ់

រញ្ជា ក្៖់ សូមរាំគព្ញច្គនាែ ឺះ អាន, សរគសរ, នយិាយ, ស្ថា រ់ (A: េអប្រគសើ B: េអណ្តស ់ C: េអ D: េអរងគួរ E: មធយម F:គែាយ) 

៤-ព្រវតតកិារងារ (សូម្រំនរញតាម្លំដារ់ រីថ្មនីៅចាស់) 

ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំ រាំគព្ញោរងារ 
ត្នួាទ/ីម ែត្ាំខ ង ប្ រ្ឺះស្ថា ន / អងគភាព្ 

ចូ្េ រញ្ចរ ់

ថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន

ាំ

ថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន

ាំថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន

ាំ

ថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន

ាំ

រូរងត្ 

ទាំហាំ ៤ X ៦ 

 (មិនគេើស៦ខែ) 

ថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន ថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន

ថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន ថ្ងៃ /ខែ /ឆ្ន



ាំ ាំ

ាំ ាំ
៥-សាថ នភារព្គួសារ 

នៅលវី មានព្គួសារ 

រ. រ័តម៌ានសហរ័ទធ 

េឈា�� ះប�ី/្របពន� ជាអក្សរឡាតាំង    ស្ថែ រ់     រស ់

ថ្ងៃខែឆ្ន ាំក្ាំគ ើត្ សញ្ជា ត្ ិ

ទីក្ខនែងក្ាំគ ើត្ 

ម ែរររ អងគភាព្ ប្ាក្ឧ់រត្ាមភ    មាន   ោម ន 

គេែទូរស័ព្ទ 

ខ្. រត័៌មានរូន 

េ.រ គោត្តនាម នងិនាម អក្សរឡាតាំង គេទ ថ្ងៃខែឆ្ន ាំក្ាំគ ើត្ ម ែរររ ប្ាក្់ឧរត្ាមភ 

១ មាន ោម ន 

២ មាន ោម ន 

គ. រត័៌មានឪររុមាត យ 

គ ម្ ឺះឪព្ ក្ ជាអក្សរឡាតាំង  ស្ថែ រ ់  រស ់

ថ្ងៃខែឆ្ន ាំក្ាំគ ើត្ សញ្ជា ត្ ិ

ទីេាំគៅរច្ចុរបនន 

ម ែរររ ស្ថា រន័/ អងគភាព្ 

គ ម្ ឺះមាត យ ជាអក្សរឡាតាំង   ស្ថែ រ់      រស ់

ថ្ងៃខែឆ្ន ាំក្ាំគ ើត្ សញ្ជា ត្ ិ

ទីេាំគៅរច្ចុរបនន 

ម ែរររ ស្ថា រន័/ អងគភាព្ 

ែ្ុាំាទ/នាងែ្ុាំសមូធានាអឺះអាង និងទទេួែ សប្ត្ូវច្ាំគ ឺះម ែច្ារថ់ាព័្ត្៌មានខែេានរាំគព្ញខាងគេើគនឺះពិ្ត្ជាប្ត្រមប្ត្ូវប្ាក្ែខមន ។ 

ៃថ�........................    ..ែខ.........ឆ្ន ាំ ......... ចតា�� ស័ក្ ព្.ស. ២៥៦៦

គធវើគៅ........................ថ្ងៃទ.ី........ខែ............ឆ្ន ាំ២០២២ 

ហតថនលខានិងន ម្ ះសាមី្ខ្លួន

ហត្ាគេខា 

គ ម្ ឺះ 
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