ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្ត

ព្រសួងការងារ និងបណ្តះបណាតាលវិជាជាជីវៈ
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វិទ្យាស្ថានជាតិរហុបច្ចេរច្ទ្យសរម្ពុជា

បងាកាន់ដៃទ្យទ្យួលពារយ
ពោតតនាម-នាម……………………………………………….……..អក្សរឡាតំង……………………………………...………..ពភទ……….
ជនជាតិ …………….សញ្ជ
ា តិ ……..………សាសនា…………… ពក្ើតព្ងៃទី……………..សខ………………….......ឆ្នំ…………………….
ក្រមិតវប្បធម៌ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

មហាវ ិទាល័យ………………………………………………………… ជំនាញឯក្ពទស………………………………………………………
ពលខទូរស័ៃផ្ទ
ទ ទ ល់ខួន…………………………………….…………………………………………………………………………………………..
ល
ក្រមិត៖ ប្រ ិញ្ជាប្រតជាន់ខពស់ប្ពចេក្វ ិទា

ប្រ ិញ្ជាប្រតប្ពចេក្វ ិទា

ោជធានីភំ ពន ៃញ ព្ងៃទី..……..…..សខ………..…….ឆ្នំ២០…….

ជាន់ ខពស់ប្ពចេក្ពទស

វគ្គខី ល

ឆ្នំទី……

ោជធានី ភំពន ៃញ ព្ងៃទី…………..សខ………..…….ឆ្នំ២០……….

ហតថពលខាអនក្ទទួលោក្យ

ហតថពលខាសាមី ខួន
ល

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្ត

ព្រសួងការងារ និងបណ្តះបណាតាលវិជាជាជីវៈ
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វិទ្យាស្ថានជាតិរហុបច្ចេរច្ទ្យសរម្ពុជា

បងាកាន់ដៃទ្យទ្យួលពារយ
ពោតតនាម-នាម……………………………………………….……..អក្សរឡាតំង……………………………………...………..ពភទ……….
ជនជាតិ …………….សញ្ជ
ា តិ ……..………សាសនា…………… ពក្ើតព្ងៃទី……………..សខ………………….......ឆ្នំ…………………….
ក្រមិតវប្បធម៌ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

មហាវ ិទាល័យ………………………………………………………… ជំនាញឯក្ពទស………………………………………………………
ពលខទូរស័ៃផ្ទ
ទ ទ ល់ខួន…………………………………….…………………………………………………………………………………………..
ល
ក្រមិត៖ ប្រ ិញ្ជាប្រតជាន់ខពស់ប្ពចេក្វ ិទា

ប្រ ិញ្ជាប្រតប្ពចេក្វ ិទា

ោជធានីភំ ពន ៃញ ព្ងៃទី..……..…..សខ………..…….ឆ្នំ២០…….
ហតថពលខាអនក្ទទួ លោក្យ

ជាន់ ខពស់ប្ពចេក្ពទស

វគ្គខី ល

ឆ្នំទី……

ោជធានី ភំពន ៃញ ព្ងៃទី…………..សខ………..…….ឆ្នំ២០……….
ហតថពលខាសាមីខួន
ល

អសយដ�ន៖ ភូមិៃ្រពពេពល សង�ត់សំេរងេ្រកម ខណ�េពធិ៍ែសនជ័យ រជធានីភំេ� ពញ ទូរស័ព�៖ ០១២ ៧០៤ ៨៦៧ www.npic.edu.kh

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្ត

ព្រសួងការងារ និងបណ្តះបណាតាលវិជាជាជីវៈ
វិទ្យាស្ថានជាតិរហុបច្ចេរច្ទ្យសរម្ពុជា

ពារយសុច
ុំ ុះច្

្ាះចូលច្រៀន

ខ្ំញបាទ/នាងខ្ំញព្មោះ……………………...….…………….អក្សរឡាតំង……………..……………………..ពភទ………..ជនជាតិ ………

សញ្ជ
ា តិ ……………..សាសនា……..………..ពក្ើតព្ងៃទី……………..…សខ…….………….ឆ្នំ…………………..ពៅភូមិ……………………
ឃញំ/សង្កាត់ ………………..…………ស្សុក្/ខណ្ឌ………………..…………….ពខតត/ោជធានី ………….…………មញខរប្រ…….……………
អាសយដ្ឋានប្ចេញប្បនន…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………។
សូម្ច្ោររជូន
ឯរឧតតម្នាយរវិទ្យាស្ថានជាតិរហុបច្ចេរច្ទ្យសរម្ពុជា
សូមឯក្ឧតតមនាយក្ពមតតអនញ ញ្ជាតចញ ោះព្មោះខ្ំញបាទ/នាងខ្ំញ ក្នញងប្ញ្ាីសិក្ាពៅវ ិទាសាថនជាតិៃហញប្ពចេក្ពទស-

ក្មពញជាសរាប្់ឆ្នំ២០………….-២០………….។

មហាវ ិទាល័យ៖…………………………………………………………………………………………

ជំនាញឯក្ពទស៖……………………………………………………………………………………….

ក្រមិត៖ ប្រ ិញ្ជាប្រតជាន់ខពស់ប្ពចេក្វ ិទា
ឆ្នំទី១

ឆ្នំទី២

ឆ្នំទី៣

ប្រ ិញ្ជាប្រតប្ពចេក្វ ិទា

ជាន់ខពស់ប្ពចេក្ពទស

វគ្គខីល

ឆ្នំទី៤

ខ្ំញបាទ/នាងខ្ំញ សូមសនាថា ពោរៃតមប្ទប្ញ្ជ
ា ព្ទទក្ញង
ន
និ ងអនញ វតតតមក្មមវ ិធី សិក្ារប្ស់វ ិទាសាថនយ៉ា ង

ខាាប្់ខួន
ា
ពប្ើានោររប្រៃឹ តតខញសពដ្ឋយរប្ោរណាមួ យ ខ្ំញបាទ/នាងខ្ំញ សញំទទួលយក្ោរវ ិនិ ច័យ
ឆ
សែលសពរមច
ពដ្ឋយរក្ុមរប្ឹក្ាវ ិន័យរប្ស់វ ិទាសាថនពដ្ឋយៃញំានោរតវ៉ា ព

ើ យ។

សូមឯក្ឧតតមនាយក្ពមតត ទទួលនូ វោរពោរៃែ៏ ខពង់ខពស់អំៃីខំញបា
្ ទ/នាងខ្ំញ។
សូមភ្ជាប្់មក្នូ វ៖
- ជី វរប្វតតិសពងេប្ ានប្ិ ទរូប្ងត ៤ X ៦………………………………….………………………………………………០១ចាប្់
- សញ្ជាប្រតមធយមសិក្ាទញតិយភូមិ(ងតចមលងប្ញ្ជ
ា ក្់ ៃីមនទីរពខតត/រក្ុង-ោជធានី )…………..…………….០១ចាប្់
- រូប្ងត ៤ X ៦ (ងតចំៃីមញខព្ទទៃណ្៌ស អាវធំ រក្វ៉ា ត់ក្)……………………………………………………...…....០៣សនលឹក្

ោជធានីភំនពៃញ, ព្ងៃទី………….សខ………………ឆ្នំ………..
ហតថពលខាសាមី ខួន
ល

អសយដ�ន៖ ភូមិៃ្រពពេពល សង�ត់សំេរងេ្រកម ខណ�េពធិ៍ែសនជ័យ រជធានីភំេ� ពញ ទូរស័ព�៖ ០១២ ៧០៤ ៨៦៧ www.npic.edu.kh

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្ត

ព្បវតតិរប
ូ សច្ងេប
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១/ ស្ម្ីជន
ខ្ំញបាទ/នាងខ្ំញព្មោះ………………………….……….……….អក្សរឡាតំង……………………………………………..ពភទ…………..
ជនជាតិ …………………សញ្ជ
ា តិ ……………..សាសនា……………..ពក្ើតព្ងៃទី……………..…សខ…….………….ឆ្នំ………………..

ទីក្សនលងក្ំពណ្ើតភូមិ……………………ឃញំ/សង្កាត់ …………………ស្សុក្/ខណ្ឌ……………………….ពខតត/ោជធានី ……………
មញខរប្រ…………………………………………………………………………………………………… ានរគ្ួសារ

ពៅលីវ

ព្មោះប្តី/រប្ៃនធ …………………………………………..មញខរប្រ……………………….ចំ នួនក្ូ នក្នញងប្នទញក្…………………នាក្់។

អាសយដ្ឋានប្ចេញប្បនន……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………។
២/ ឪរុរម្្ាយបច្ងកើត
ឪៃញក្ព្មោះ…………….…………………….…...ពក្ើតពៅឆ្នំ……..…..ជនជាតិ ……….…សញ្ជ
ា តិ ………..រស់

សាលប្់

មញខរប្រ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ាតយព្មោះ…………….…………………….…...ពក្ើតពៅឆ្នំ……..…..ជនជាតិ ……….…សញ្ជ
ា តិ ………..រស់

សាលប្់

មញខរប្រ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

អាសយដ្ឋានប្ចេញប្បនន……………………………………………………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………។

៣/ បងបអូនបច្ងកើត
ព្មោះ………………………………………………ពភទ………….អាយញ………………..មញខរប្រ………………………………………………
ព្មោះ………………………………………………ពភទ………….អាយញ………………..មញខរប្រ………………………………………………
ព្មោះ………………………………………………ពភទ………….អាយញ………………..មញខរប្រ………………………………………………
ព្មោះ………………………………………………ពភទ………….អាយញ………………..មញខរប្រ………………………………………………
ោជធានីភំនពៃញ, ព្ងៃទី…………….សខ………………….ឆ្នំ២០…………
អាសយដ្ឋានទំនាក្់ទំនងអាណាៃាបាល

ហតថពលខាសាមី ខួន
ល

ព្មោះ…………………………………………………………………….
មញខរប្រ……………………………………………….............................
ទទោះពលខ……………ទលូវពលខ………………………………………..

ទូរស័ៃទពលខ………………………………….…………….………….
ទូរស័ៃទសាមីខួន……………………………………………………...
ល
អសយដ�ន៖ ភូមិៃ្រពពេពល សង�ត់សំេរងេ្រកម ខណ�េពធិ៍ែសនជ័យ រជធានីភំេ� ពញ ទូរស័ព�៖ ០១២ ៧០៤ ៨៦៧ www.npic.edu.kh

