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       របូម្ន្តអន្ុវតតសាលដីកា 

           យ ើង.................................. ក្រឡាបញ្ជ ើនៃសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ មាក្ា ៣៥៤ មាក្ា ៣៥៥ ៃិងមាក្ា ៣៥៧ នៃក្រមៃើតិវធិើរដ្ឋបបយវណើ   
 -បាៃយ ើញ សាលដ្ើការដ្ឋបបយវណើ យលខ ......... ច ុះនងៃទ្ើ....... ខខ.......ឆ្ន .ំ........ របស់ 
  សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ លិខិតបញ្ជជ រ់ការចូលសាា េរយលខ ..... ច ុះនងៃទ្ើ....... ខខ.....ឆ្ន .ំ.... របស់ 
  សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ ពារយស ំ ច ុះនងៃទ្ើ........... ខខ......... ឆ្ន .ំ......... របស់មាា ស់បំណ លនៃការអៃ វតត 
  យ ម្ ុះ................. ខដ្លមាៃខលឹមសារ យសនើស ំរូបមៃតអៃ វតតសាលដ្ើការដ្ឋបបយវណើ  
  យលខ..... ច ុះនងៃទ្ើ....... ខខ.....ឆ្ន .ំ.... របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។  

សមូ្បញ្ជា រ់អរំីខ្លឹម្សារនន្ការអន្ុវតតដូចខាងក្ព្កាម្ 
 មាា ស់បំណ លនៃការអៃ វតតយ ម្ ុះ..................... មាៃអាស ដ្ឋឋ ៃ........................................ 
អាចអៃ វតតយដ្ឋ បងខំ ាមខលឹមសារនៃយសចរតើសយក្មចបញ្ាប(់ក្តងខ់ននរណាមួ  ឬយសចរតើសយក្មច
ទងំមូល) សាលដ្ើការដ្ឋបបយវណើ យលខ ........ ច ុះនងៃទ្ើ....... ខខ.....ឆ្ន .ំ.... របស់សាលាឧទ្ធរណ៍
ភ្នំយេញ 
 ចំយពាុះរូៃបំណ លនៃការអៃ វតតយ ម្ ុះ...............មាៃអាស ដ្ឋឋ ៃ...............................។ 
ក្សចរតីក្ន្ះ ព្រះម្ហារសព្តនន្ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា ព្រង់ព្ាសប់ង្គា បម់្រសាា ប័ន្នន្
ការអន្ុវតតក្ោយបងខ ំ ឱ្យអន្ុវតតាម្របូម្ន្តអន្ុវតតក្ន្ះ ន្ងិឱ្យអាជាា ធរសាធារណៈ
ជួយអន្ុវតតឱ្យបាន្សក្ព្ម្ច ក្បើមាន្សណូំម្ររព្តឹម្ព្តូវ ាម្ចាប់។  

 

 

 

 

 

 

សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 
លេខ 

បាន្ក្ ើញ 
ព្បធាន្សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 

 

នងៃ................................. ខខ.......... ឆ្ន .ំ... ....ស័រ េ.ស.២........ 
រាជធាៃើភ្នំយេញ នងៃទ្ើ........... ខខ.............. ឆ្ន .ំ............ 

ព្រឡាបញ្ា  ី
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    លខិ្ិតបញ្ជា រ់ការចូលសាា ររនន្សាលដីកា 
 

  យ ើង.................................. ក្រឡាបញ្ជ ើនៃសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ មាក្ា ១៩៣ មាក្ា ២៥៤ ៃិងមាក្ា ២៧៣ នៃក្រមៃើតិវធិើរដ្ឋបបយវណើ  
 -បាៃយ ើញ សំណ ំ យរឿងរដ្ឋបបយវណើ យលខ ........... ច ុះនងៃទ្ើ......... ខខ........ឆ្ន .ំ........ របស់ 
  សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ សាលដ្ើការដ្ឋបបយវណើ យលខ........... ច ុះនងៃទ្ើ......... ខខ.........ឆ្ន .ំ........ របស់ 
  សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ របា ការណ៍បញ្ជូ ៃសាលដ្ើកា ច ុះនងៃទ្ើ...........ខខ..........ឆ្ន .ំ................... ។ 
 -បាៃយ ើញ កាលបរយិចេទ្ខដ្លភាគើៃើមួ ៗបាៃទ្ទួ្លការបញ្ជូ ៃអៃ សារសាលដ្ើកា។ 
 -បាៃយ ើញ ពារយស ំ ច ុះនងៃទ្ើ......... ខខ.........ឆ្ន .ំ........ របស់យ ម្ ុះ.........................  
  ខដ្លមាៃខលឹមសារយសនើស ំលិខិតបញ្ជជ រ់ការចូលសាា េរ នៃសាលដ្ើការដ្ឋបបយវណើ  
  យលខ........... នងៃទ្ើ.......... ខខ........ឆ្ន .ំ.......... របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 

បញ្ជា រ់ថា 
 ១.សាលដ្ើការដ្ឋបបយវណើ យលខ ................ នងៃទ្ើ.............. ខខ...........ឆ្ន .ំ............. របស់ 
 សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ បាៃចូលសាា េរ ចាប់េើនងៃទ្ើ ........... ខខ........ ឆ្ន .ំ......... រួចយ ើ ។ 
 ២.លិខិតបញ្ជជ រក់ារចូលសាា េរនៃសាលដ្ើកាយៃុះ យចញឱ្យសាមើខលួៃយដ្ើមបើ រយៅយក្បើក្បាស់ាម  
 ចាប់។ 
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សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 
   យលខ 

បាន្ក្ ើញ 
ព្បធាន្សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 

 

នងៃ................................. ខខ.......... ឆ្ន .ំ... ....ស័រ េ.ស.២........ 
រាជធាៃើភ្នំយេញ នងៃទ្ើ........... ខខ.............. ឆ្ន .ំ............ 

ព្រឡាបញ្ា  ី
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ការរំណត់ជាសាា ររន្ូវចំនួ្ន្ព្បារ់ព្បោប់រតី 
 

 -បាៃយ ើញ សំណ ំ យរឿងយលខៈ.................. ច ុះនងៃទ្ើ...............ខខ.............ឆ្ន .ំ............. របស់ 
  សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ បញ្ញតដិមាក្ា ៦៦ នៃក្រមៃើតិវធិើរដ្ឋបបយវណើ  ។ 
 -បាៃយ ើញ សាលដ្ើកាសាា េរយលខៈ................. ច ុះនងៃទ្ើ..............ខខ...........ឆ្ន .ំ........... របស់ 
  សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ ។ 
 -បាៃយ ើញ ពារយស ំរំណតជ់ាសាា េរៃូវចំៃួៃក្បារក់្បដ្ឋបរ់តើ ច ុះនងៃទ្ើ..........ខខ........ឆ្ន .ំ........... 
  របស់យ ម្ ុះ.....................។ 
 - លយ់ ើញថា ក្បារក់្បដ្ឋបរ់ដើ មាៃដូ្ចយៅរន ងារាងឧបសមពៃ័ធ ខដ្លភាគើ.............................. 
  យ ម្ ុះ ........................ បាៃចំណា រចួយ ើ  មាៃចំៃួៃ..........................យរៀល 
  ជាបៃទ ររបស់ភាគើ...................... ាមអំណាចសាលដ្ើកាសាា េរយលខៈ................ 
  ច ុះនងៃទ្ើ................ខខ..................ឆ្ន .ំ.................. របសស់ាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ ។ 

រំណត់ 
 ក្បារក់្បដ្ឋបរ់តើចំៃួៃ................................................. ជាបៃទ ររបស់ភាគើ.........................។ 
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សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 
លេខ...................ក.ជ្រប.ឧ/២០ 

នងៃ................................. ខខ.......... ឆ្ន .ំ... ....ស័រ េ.ស.២........ 
រាជធាៃើភ្នំយេញ នងៃទ្ើ........... ខខ.............. ឆ្ន .ំ............ 

ព្រឡាបញ្ា  ី
 

 

បាន្ក្ ើញ 
ព្បធាន្សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 
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ារាងឧបសម្ព័ន្ធ 
 ១-បង្កា ៃន់ដ្បងក់្បារយ់លខៈ............... ច ុះនងៃទ្ើ.............ខខ............ឆ្ន .ំ........... របស់............. 
 ខដ្លយ ម្ ុះ .................................... ជាភាគើ................................. បាៃបងក់្បារេ់ៃធចំៃួៃ 
 ............................................................................................................................ ។ 
 ២-បង្កា ៃន់ដ្បងក់្បារយ់លខៈ............... ច ុះនងៃទ្ើ............ខខ............ឆ្ន .ំ........... របស់............. 
 ខដ្លយ ម្ ុះ .................................... ជាភាគើ................................. បាៃបងក់្បារេ់ៃធចំៃួៃ 
 ............................................................................................................................ ។ 
 ៣-បង្កា ៃន់ដ្បងក់្បារយ់លខៈ................. ច ុះនងៃទ្ើ..............ខខ..............ឆ្ន .ំ.................. របស់ 
 សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ ខដ្លយ ម្ ុះ ................................... ជាភាគើ............................ បាៃ 
 បងក់្បារេ់ៃធចំៃួៃ.................................................................................................... ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 
    

នងៃ................................. ខខ.......... ឆ្ន .ំ... ....ស័រ េ.ស.២........ 
រាជធាៃើភ្នំយេញ នងៃទ្ើ........... ខខ.............. ឆ្ន .ំ............ 

ព្រឡាបញ្ា  ី
 

 



 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
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     របូម្ន្តអន្ុវតតរិក្សស 
            

         យ ើង.................................. ក្រឡាបញ្ជ ើនៃសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 
 -បាៃយ ើញ មាក្ា ៣៥៤ មាក្ា ៣៥៥ មាក្ា ៣៥៦ ៃិងមាក្ា ៣៥៧ នៃក្រមៃើតិវធិើ 
  រដ្ឋបបយវណើ ។ 
 -បាៃយ ើញ សាលដ្ើការដ្ឋបបយវណើ យលខ ............. ច ុះនងៃទ្ើ........... ខខ.........ឆ្ន .ំ.............  
  របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 
 -បាៃយ ើញ លិខិតបញ្ជជ រ់ការចូលសាា េរយលខ .......... ច ុះនងៃទ្ើ.......... ខខ.........ឆ្ន .ំ.........  
  របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 
 -បាៃយ ើញ របា ការណ៍បញ្ជជ រ់អំេើលរខខណឌ  ឬយេលយវលាមិៃេិតក្បារដ្ (បញ្ជជ រ់អំេើ 
  លរខខណឌ ខដ្លបាៃបំយេញ ឬយេលយវលាបាៃមរដ្ល់)។ 
 -បាៃយ ើញ ពារយស ំ ច ុះនងៃទ្ើ.......... ខខ..........ឆ្ន ២ំ០..... របស់មាា ស់បំណ លនៃការ អៃ វតត 
  យ ម្ ុះ.......................(ចំយពាុះភាគើ ឬប គគលយក្ៅេើភាគើ) ខដ្លមាៃខលឹមសារ 
  យសនើស ំរូបមៃតអៃ វតតសាលដ្ើការដ្ឋបបយវណើ យលខ.......... ច ុះនងៃទ្ើ........ ខខ.........  
  ឆ្ន ២ំ០....... របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 
 -បាៃយ ើញ យសចរតើអៃ ញ្ជញ តិរបស់ត លាការ ខដ្លក្រឡាបញ្ជ ើសាិតយៅ។ 

សមូ្បញ្ជា រ់អរំីខ្លឹម្សារនន្ការអន្ុវតតដូចខាងក្ព្កាម្ 
 មាា ស់បំណ លនៃការអៃ វតតយ ម្ ុះ.......................... មាៃអាស ដ្ឋឋ ៃ ..................................
.............................. អាចអៃ វតតយដ្ឋ បងខំ ាមខលឹមសារនៃយសចរតើសយក្មចបញ្ាប(់ក្តងខ់ននរណាមួ  ឬ
យសចរតើសយក្មចទងំមូល)សាលដ្ើការដ្ឋបបយវណើ យលខ............... ច ុះនងៃទ្ើ........ខខ........ឆ្ន ២ំ០....... 
របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 ចំយពាុះរូៃបំណ លនៃការអៃ វតតយ ម្ ុះ..........................មាៃអាស ដ្ឋឋ ៃ............................. 
.......................................................................................................................................។ 
ក្សចរតីក្ន្ះ ព្រះម្ហារសព្តនន្ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា ព្រង់ព្ាសប់ង្គា បម់្រសាា ប័ន្នន្
ការអន្ុវតតក្ោយបងខ ំ ឱ្យអន្ុវតតាម្របូម្ន្តអន្ុវតតក្ន្ះ ន្ងិឱ្យអាជាា ធរសាធារណៈ
ជួយអន្ុវតតឱ្យបាន្សក្ព្ម្ច ក្បើមាន្សណូំម្ររព្តឹម្ព្តូវ ាម្ចាប់។  

 

  
 

 
 

សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 
យលខ 

បាន្ក្ ើញ 
ព្បធាន្សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 

 

នងៃ................................. ខខ.......... ឆ្ន .ំ... ....ស័រ េ.ស.២........ 
រាជធាៃើភ្នំយេញ នងៃទ្ើ........... ខខ.............. ឆ្ន .ំ............ 

ព្រឡាបញ្ា  ី
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     របូម្ន្តអន្ុវតតដីកាសក្ព្ម្ច 
         
         យ ើង.................................. ក្រឡាបញ្ជ ើនៃសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 
 -បាៃយ ើញ មាក្ា ៣៥៤ មាក្ា ៣៥៥ មាក្ា ៣៥៧ នៃក្រមៃើតិវធិើរដ្ឋបបយវណើ ។ 
 -បាៃយ ើញ ដ្ើកាសយក្មចយលខ ................ ច ុះនងៃទ្ើ.......... ខខ............ឆ្ន .ំ............ របស់ 
  សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 
 -បាៃយ ើញ លិខិតបញ្ជជ រ់ការចូលសាា េរយលខ ............ ច ុះនងៃទ្ើ....... ខខ.......ឆ្ន .ំ............  
  របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 
 -បាៃយ ើញ របា ការណ៍បញ្ជូ ៃដ្ើកា ច ុះនងៃទ្ើ...........ខខ............ឆ្ន .ំ...........(របស់គូភាគើ  
  ឬភាគើណាមួ )។ 
 -បាៃយ ើញ ពារយស ំ ច ុះនងៃទ្ើ............ ខខ...............ឆ្ន .ំ................ របស់មាា ស់បំណ លនៃ 
  ការអៃ វតតយ ម្ ុះ................................ ខដ្លមាៃខលឹមសារ យសនើស ំរូបមៃតអៃ វតត 
  ដ្ើកាសយក្មចយលខ.................. ច ុះនងៃទ្ើ........... ខខ...........ឆ្ន .ំ........... របស់ 
  សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 

សមូ្បញ្ជា រ់អរំីខ្លឹម្សារនន្ការអន្ុវតតដូចខាងក្ព្កាម្ 
 មាា ស់បំណ លនៃការអៃ វតតយ ម្ ុះ.............................មាៃអាស ដ្ឋឋ ៃ................................
........................................អាចអៃ វតតយដ្ឋ បងខំ ាមខលឹមសារនៃយសចរតើសយក្មចបញ្ាប(់ក្តងខ់ននរណា
មួ  ឬយសចរតើសយក្មចទងំមូល) ដ្ើកាសយក្មចយលខ ............................ ច ុះនងៃទ្ើ......... ខខ..........
ឆ្ន .ំ........... របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 ចំយពាុះរូៃបំណ លនៃការអៃ វតតយ ម្ ុះ...............................មាៃអាស ដ្ឋឋ ៃ........................ 
....................................................................................................................។ 
ក្សចរតីក្ន្ះ ព្រះម្ហារសព្តនន្ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា ព្រង់ព្ាសប់ង្គា បម់្រសាា ប័ន្នន្
ការអន្ុវតតក្ោយបងខ ំ ឱ្យអន្ុវតតាម្របូម្ន្តអន្ុវតតក្ន្ះ ន្ងិឱ្យអាជាា ធរសាធារណៈ
ជួយអន្ុវតតឱ្យបាន្សក្ព្ម្ច ក្បើមាន្សណូំម្ររព្តឹម្ព្តូវ ាម្ចាប់។  
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សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 
យលខ                   ដ្រឧ.២០ 

បាន្ក្ ើញ 
ព្បធាន្សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 

 

នងៃ................................. ខខ.......... ឆ្ន .ំ... ....ស័រ េ.ស.២........ 
រាជធាៃើភ្នំយេញ នងៃទ្ើ........... ខខ.............. ឆ្ន .ំ............ 

ព្រឡាបញ្ា  ី
 

 

 



 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

   ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

  3 
 

 លខិ្ិតបញ្ជា រ់ការចូលសាា ររនន្ដីកាសក្ព្ម្ច 
 

  យ ើង.................................. ក្រឡាបញ្ជ ើនៃសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ មាក្ា ២៥៩ មាក្ា ៣០៣ មាក្ា ៣១៤ ៃិងមាក្ា ៣១៥ នៃក្រមៃើតិវធិើ 
  រដ្ឋបបយវណើ  
 -បាៃយ ើញ សំណ ំ យរឿងរដ្ឋបបយវណើ យលខ ............... ច ុះនងៃទ្ើ......... ខខ..........ឆ្ន .ំ............  
  របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ  ដ្ើកាសយក្មចយលើរពារយបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍យលខ .................... ច ុះនងៃទ្ើ........... 
  ខខ...............ឆ្ន .ំ................ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ របា ការណ៍បញ្ជូ ៃដ្ើកា ច ុះនងៃទ្ើ...........ខខ...........ឆ្ន .ំ.........(របស់គូភាគើ ឬ 
  ភាគើណាមួ )។ 
 -បាៃយ ើញ ពារយស ំច ុះនងៃទ្ើ........ខខ........ឆ្ន .ំ.......... របស់យ ម្ ុះ....................... ខដ្ល 
  មាៃខលឹមសារ យសនើស ំលិខិតបញ្ជជ រ់ការចូលសាា េរនៃដ្ើកាសយក្មចយលខ.............. 
  នងៃទ្ើ.......... ខខ..............ឆ្ន .ំ................. របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 

បញ្ជា រ់ថា 
 ១.ដ្ើកាសយក្មចយលខ .............. ច ុះនងៃទ្ើ....... ខខ.........ឆ្ន .ំ.......របស់សាលាឧទ្ធរណ៍
ភ្នំយេញ បាៃចូលសាា េរ ចាប់េើនងៃទ្ើ .......... ខខ.......... ឆ្ន .ំ........... រួចយ ើ ។ 
 ២.លិខិតបញ្ជជ រក់ារចូលសាា េរនៃដ្ើកាយៃុះ យចញឱ្យសាមើខលួៃយដ្ើមបើ រយៅយក្បើក្បាស់ាមចាប។់ 
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សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 
យលខ 

បាន្ក្ ើញ 
ព្បធាន្សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 

 

នងៃ................................. ខខ.......... ឆ្ន .ំ... ....ស័រ េ.ស.២........ 
រាជធាៃើភ្នំយេញ នងៃទ្ើ........... ខខ.............. ឆ្ន .ំ............ 
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     របូម្ន្តអន្ុវតតដីកាសក្ព្ម្ចររាការពារ 
         
         យ ើង.................................. ក្រឡាបញ្ជ ើនៃសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 
 -បាៃយ ើញ មាក្ា ៣៥៤ មាក្ា ៣៥៥ មាក្ា ៣៥៧ ៃិងមាក្ា ៥៦២ រថាខណឌ ទ្ើ១  
  វារយខណឌ ទ្ើ២ នៃក្រមៃើតិវធិើរដ្ឋបបយវណើ ។ 
 -បាៃយ ើញ ដ្ើកាសយក្មចយលខ ............... ច ុះនងៃទ្ើ.......... ខខ...........ឆ្ន .ំ.............. របស់ 
  សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 
 -បាៃយ ើញ ពារយស ំ ច ុះនងៃទ្ើ............. ខខ............ឆ្ន .ំ............. របស់មាា ស់បំណ លនៃការ 
  អៃ វតតយ ម្ ុះ............................. ខដ្លមាៃខលឹមសារ យសនើស ំរូបមៃតអៃ វតតដ្ើកា 
  សយក្មចររាការពារយលខ........... ច ុះនងៃទ្ើ......... ខខ..........ឆ្ន .ំ........... របស់ 
  សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 

សមូ្បញ្ជា រ់អរំីខ្លឹម្សារនន្ការអន្ុវតតដូចខាងក្ព្កាម្ 
 មាា ស់បំណ លនៃការអៃ វតតយ ម្ ុះ......................មាៃអាស ដ្ឋឋ ៃ....................................... 
អាចអៃ វតតយដ្ឋ បងខំ ាមខលឹមសារនៃយសចរតើសយក្មចបញ្ាប(់ក្តងខ់ននរណាមួ  ឬយសចរតើសយក្មច
ទងំមូល)ដ្ើកាសយក្មចយលខ............. ច ុះនងៃទ្ើ.......... ខខ..........ឆ្ន .ំ........... របស់សាលាឧទ្ធរណ៍
ភ្នំយេញ 
 ចំយពាុះរូៃបំណ លនៃការអៃ វតតយ ម្ ុះ...............................មាៃអាស ដ្ឋឋ ៃ......................
.................................................................................................................................... ....។ 
ក្សចរតីក្ន្ះ ព្រះម្ហារសព្តនន្ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា ព្រង់ព្ាសប់ង្គា បម់្រសាា ប័ន្នន្
ការអន្ុវតតក្ោយបងខ ំ ឱ្យអន្ុវតតាម្របូម្ន្តអន្ុវតតក្ន្ះ ន្ងិឱ្យអាជាា ធរសាធារណៈ
ជួយអន្ុវតតឱ្យបាន្សក្ព្ម្ច ក្បើមាន្សណូំម្ររព្តឹម្ព្តូវ ាម្ចាប់។  
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សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 
យលខ                   ដ្រឧ.២០ 

បាន្ក្ ើញ 
ព្បធាន្សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 

 

នងៃ................................. ខខ.......... ឆ្ន .ំ... ....ស័រ េ.ស.២........ 
រាជធាៃើភ្នំយេញ នងៃទ្ើ........... ខខ.............. ឆ្ន .ំ............ 
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 របូម្ន្តអន្វុតតរំណត់ក្េតុសះជា 
 

  យ ើង.................................. ក្រឡាបញ្ជ ើនៃសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ មាក្ា ២២២ មាក្ា ៣៥៤ មាក្ា ៣៥៥ ៃិងមាក្ា ៣៥៧ នៃក្រមៃើតិវធិើ 
  រដ្ឋបបយវណើ  
 -បាៃយ ើញ សំណ ំ យរឿងរដ្ឋបបយវណើ យលខ............... ច ុះនងៃទ្ើ......... ខខ........ឆ្ន .ំ............... 
  របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ រំណត់យ ត សុះជា ច ុះនងៃទ្ើ................ ខខ...............ឆ្ន .ំ................. របស់ 
  សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ ពារយស ំ ច ុះនងៃទ្ើ............ ខខ..........ឆ្ន .ំ...... របស់យ ម្ ុះ........................ ។ 

សមូ្បញ្ជា រ់អរំីខ្លឹម្សារនន្ការអន្ុវតតដូចខាងក្ព្កាម្ 
 មាា ស់បំណ លនៃការអៃ វតតយ ម្ ុះ............................មាៃអាស ដ្ឋឋ ៃ................................. 
........................អាចអៃ វតតយដ្ឋ បងខំ ាមខលឹមសារនៃរំណតយ់ ត សុះជាច ុះនងៃទ្ើ........... ខខ........... 
ឆ្ន .ំ...................... របសស់ាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ(ក្តងច់ំណ ចណាមួ  ឬចំណ ចទងំមូល)។ 
 ចំយពាុះរូៃបំណ លនៃការអៃ វតតយ ម្ ុះ................................មាៃអាស ដ្ឋឋ ៃ......................
.......................................................................................................... .....។ 
ក្សចរតីក្ន្ះ ព្រះម្ហារសព្តនន្ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា ព្រង់ព្ាសប់ង្គា បម់្រសាា ប័ន្នន្
ការអន្ុវតតក្ោយបងខ ំ ឱ្យអន្ុវតតាម្របូម្ន្តអន្ុវតតក្ន្ះ ន្ងិឱ្យអាជាា ធរសាធារណៈ
ជួយអន្ុវតតឱ្យបាន្សក្ព្ម្ច ក្បើមាន្សណូំម្ររព្តឹម្ព្តូវ ាម្ចាប់។ 
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” 

សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 
យលខ 

បាន្ក្ ើញ 
ព្បធាន្សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 

 

នងៃ................................. ខខ.......... ឆ្ន .ំ... ....ស័រ េ.ស.២........ 
រាជធាៃើភ្នំយេញ នងៃទ្ើ........... ខខ.............. ឆ្ន .ំ............ 

ព្រឡាបញ្ា  ី
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 លខិ្ិតបញ្ជា រ់ការចូលសាា ររនន្ដីកាសក្ព្ម្ច 
ក្លើរបណតឹ ងជំទាស ់

 

  យ ើង.................................. ក្រឡាបញ្ជ ើនៃសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ មាក្ា ២៥៩ ៃិងមាក្ា ៣០៣ នៃក្រមៃើតិវធិើរដ្ឋបបយវណើ  
 -បាៃយ ើញ សំណ ំ យរឿងរដ្ឋបបយវណើ យលខ .............. ច ុះនងៃទ្ើ.......... ខខ..........ឆ្ន .ំ............ 
  របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ ដ្ើកាសយក្មចយលើរពារយបណតឹ ងជំទស់យលខ ..................... ច ុះនងៃទ្ើ............ 
  ខខ............ឆ្ន .ំ.............. របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ របា ការណ៍បញ្ជូ ៃដ្ើកា ច ុះនងៃទ្ើ...........ខខ...........ឆ្ន .ំ..........(របស់គូភាគើ  
  ឬភាគើណាមួ )។ 
 -បាៃយ ើញ ពារយស ំ ច ុះនងៃទ្ើ.......... ខខ...........ឆ្ន .ំ........ របស់យ ម្ ុះ..........................  
  ខដ្លមាៃខលឹមសារ យសនើស ំលិខិតបញ្ជជ រ់ការចូលសាា េរនៃដ្ើកាសយក្មចយលខ.........  
  នងៃទ្ើ.......... ខខ............ឆ្ន .ំ................ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 

បញ្ជា រ់ថា 
 ១.ដ្ើកាសយក្មចយលើរពារយបណតឹ ងជំទស់យលខ .................... ច ុះនងៃទ្ើ.......... ខខ........... 
ឆ្ន .ំ............ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ បាៃចូលសាា េរ ចាប់េើនងៃទ្ើ ........ ខខ......... ឆ្ន .ំ........... 
រួចយ ើ ។ 
 ២.លិខិតបញ្ជជ រក់ារចូលសាា េរនៃដ្ើកាយៃុះ យចញឱ្យសាមើខលួៃយដ្ើមបើ រយៅយក្បើក្បាស់ាមចាប។់ 
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សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 
យលខ 

បាន្ក្ ើញ 
ព្បធាន្សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 

 

នងៃ................................. ខខ.......... ឆ្ន .ំ... ....ស័រ េ.ស.២........ 
រាជធាៃើភ្នំយេញ នងៃទ្ើ........... ខខ.............. ឆ្ន .ំ............ 

ព្រឡាបញ្ា  ី
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 លខិ្ិតបញ្ជា រ់ការចូលសាា ររនន្ដីកាសក្ព្ម្ច 
ក្លើរបណតឹ ងឧរធរណ៍ 

 

  យ ើង.................................. ក្រឡាបញ្ជ ើនៃសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ មាក្ា ៧៨ មាក្ា ២៧៣ មាក្ា ៣០៣ ៃិងមាក្ា ៣០៤ នៃក្រមៃើតិវធិើ 
  រដ្ឋបបយវណើ  
 -បាៃយ ើញ សំណ ំ យរឿងរដ្ឋបបយវណើ យលខ ............. ច ុះនងៃទ្ើ........ ខខ............ឆ្ន .ំ............. 
  របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ ដ្ើកាសយក្មចយលើរពារយបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍យលខ.............. ច ុះនងៃទ្ើ....... ខខ......... 
  ឆ្ន .ំ.... របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 
 -បាៃយ ើញ របា ការណ៍បញ្ជូ ៃដ្ើកា ច ុះនងៃទ្ើ...........ខខ...........ឆ្ន .ំ.......(របស់គូភាគើ ឬ 
  ភាគើណាមួ )។ 
 -បាៃយ ើញ ពារយស ំ ច ុះនងៃទ្ើ.......... ខខ...........ឆ្ន .ំ......... របស់យ ម្ ុះ.........................  
  ខដ្លមាៃខលឹមសារ យសនើស ំលិខិតបញ្ជជ រ់ការចូលសាា េរនៃដ្ើកាសយក្មចយលខ......... 
  នងៃទ្ើ.......... ខខ.............ឆ្ន .ំ............... របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ។ 

បញ្ជា រ់ថា 
 ១.ដ្ើកាសយក្មចយលើរពារយបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍យលខ.................... ច ុះនងៃទ្ើ........... ខខ........... 
ឆ្ន .ំ............ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ បាៃចូលសាា េរ ចាប់េើនងៃទ្ើ .......... ខខ......... ឆ្ន .ំ......... 
រួចយ ើ ។ 
 ២.លិខិតបញ្ជជ រក់ារចូលសាា េរនៃដ្ើកាយៃុះ យចញឱ្យសាមើខលួៃយដ្ើមបើ រយៅយក្បើក្បាស់ាមចាប។់ 
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” 

សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 
យលខ 

បាន្ក្ ើញ 
ព្បធាន្សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 

 

នងៃ................................. ខខ.......... ឆ្ន .ំ... ....ស័រ េ.ស.២........ 
រាជធាៃើភ្នំយេញ នងៃទ្ើ........... ខខ.............. ឆ្ន .ំ............ 

ព្រឡាបញ្ា  ី
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ព្បធាន្សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 

ជព្មាបជូន្ 

យ ម្ ុះ..................................អាស ដ្ឋឋ ៃយៅភូ្មិ......................................
  ំ/សង្កា ត់........................ក្សុរ/ខណឌ ..............យខតត/រាជធាៃើ.....................។ 

រម្មវតាុ៖ -យសចរតើតបៃឹងពារយស ំរូបមៃតអៃ វតត(ដ្ើកាសយក្មច)។ 

ក្ោងៈ -សំណ ំ យរឿងរដ្ឋបបយវណើ (ដ្ើកាសយក្មច)យលខ..............ច ុះនងៃទ្ើ.........ខខ........ឆ្ន .ំ.........
.  របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 

 -ដ្ើកាសយក្មចយលខ.......... ច ុះនងៃទ្ើ.........ខខ.......ឆ្ន .ំ......របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 

 -ពារយស ំរូបមៃតអៃ វតត ច ុះនងៃទ្ើ................ របស់យ ម្ ុះ ......................................។ 

 តបាមរមមវតា  ៃិងយោងខាងយលើ ខ្ ំសូមជក្មាបយលារ/យលារក្សើក្ជាបថា ដ្ើកាសយក្មច
យលខ...........ច ុះនងៃទ្ើ.....ខខ.......ឆ្ន .ំ......របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ ខដ្លបាៃចូលសាា េរ
កាលេើនងៃទ្ើ......ខខ....ឆ្ន .ំ....... សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ មិៃអាចនតល់រូបមៃតអៃ វតត ាមពារយ
ស ំបាៃយទ្ យក្ពាុះថាដ្ើកាសយក្មចសាា េរយៃុះ េ ំខមៃជាលិខិតអៃ វតតខដ្លមាៃបញ្ញតតិរន ង មាក្ា 
៣៥០ រថាខណឌ ទ្ើ២ នៃក្រមៃើតិវធិើរដ្ឋបបយវណើ  យ ើ ។ 

 អាក្ស័ យ ត យៃុះ សូមយលារ/យលារក្សើ ក្ជាបជាេត៌មាៃ។ 

  សូមយលារ/យលារក្សើ ទ្ទួ្លៃូវការរាប់អាៃអំេើខ្ ំ។  

 

 

 

 

 

 

សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 
     លេខ 

 

 

នងៃ................................. ខខ.......... ឆ្ន .ំ... ....ស័រ េ.ស.២........ 
រាជធាៃើភ្នំយេញ នងៃទ្ើ........... ខខ.............. ឆ្ន .ំ............ 

ព្បធាន្សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 



 

 

     ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
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  3 

 

ព្បធាន្សាលាឧរធរណ៍ភ្នំក្រញ 

ជព្មាបជូន្ 

យ ម្ ុះ..................................អាស ដ្ឋឋ ៃយៅភូ្មិ......................................
  ំ/សង្កា ត់........................ក្សុរ/ខណឌ ..............យខតត/រាជធាៃើ.....................។ 

រម្មវតាុ៖ -យសចរតើតបៃឹងពារយស ំរូបមៃតអៃ វតត(សាលដ្ើកា)។ 

ក្ោងៈ -សំណ ំ យរឿងរដ្ឋបបយវណើ (សាលដ្ើកា)យលខ..............ច ុះនងៃទ្ើ.........ខខ........ឆ្ន .ំ..........
  របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 

 -សាលដ្ើកាយលខ.......... ច ុះនងៃទ្ើ.........ខខ.......ឆ្ន .ំ......របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 

 -ពារយស ំរូបមៃតអៃ វតត ច ុះនងៃទ្ើ................ របស់យ ម្ ុះ ......................................។ 

 តបាមរមមវតា  ៃិងយោងខាងយលើ ខ្ ំសូមជក្មាបយលារ/យលារក្សើក្ជាបថា សាលដ្ើកាយលខ
...........ច ុះនងៃទ្ើ.....ខខ.......ឆ្ន .ំ......របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ ខដ្លបាៃចូលសាា េរកាល
េើនងៃទ្ើ......ខខ....ឆ្ន .ំ....... សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ មិៃអាចនតល់រូបមៃតអៃ វតត ាមពារយ ស ំ
បាៃយទ្ យក្ពាុះថា សាលដ្ើកាសាា េរយៃុះ េ ំខមៃជាលិខិតអៃ វតតខដ្លមាៃបញ្ញតតិរន ង មាក្ា 
៣៥០ រថាខណឌ ទ្ើ២ នៃក្រមៃើតិវធិើរដ្ឋបបយវណើ  យ ើ ។ 

 អាក្ស័ យ ត យៃុះ សូមយលារ/យលារក្សើ ក្ជាបជាេត៌មាៃ។ 

  សូមយលារ/យលារក្សើ ទ្ទួ្លៃូវការរាប់អាៃអំេើខ្ ំ។  
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រម្មវតាុ៖ -យសចរតើតបៃឹងពារយស ំរូបមៃតអៃ វតត(ដ្ើកាសយក្មចររាការពារ)។ 

ក្ោងៈ -សំណ ំ យរឿងរដ្ឋបបយវណើ (ររាការពារ)យលខ..............ច ុះនងៃទ្ើ.........ខខ........ឆ្ន .ំ..........
  របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 

 -ដ្ើកាសយក្មចយលខ.......... ច ុះនងៃទ្ើ.........ខខ.......ឆ្ន .ំ......របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ 

 -ពារយស ំរូបមៃតអៃ វតត ច ុះនងៃទ្ើ................ របស់យ ម្ ុះ ......................................។ 

 តបាមរមមវតា  ៃិងយោងខាងយលើ ខ្ ំសូមជក្មាបយលារ/យលារក្សើក្ជាបថា ដ្ើកាសយក្មច 
យលខ...........ច ុះនងៃទ្ើ.....ខខ.......ឆ្ន .ំ......របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ ខដ្លបាៃចូលសាា េរ
កាលេើនងៃទ្ើ......ខខ....ឆ្ន .ំ....... សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំយេញ មិៃអាចនតល់រូបមៃតអៃ វតត ាមពារយ 
ស ំបាៃយទ្ យក្ពាុះថា ដ្ើកាសយក្មចសាា េរយៃុះ េ ំខមៃជាលិខិតអៃ វតតខដ្លមាៃបញ្ញតតិរន ង មាក្ា 
៥៦២ រថាខណឌ ទ្ើ១ នៃក្រមៃើតិវធិើរដ្ឋបបយវណើ  យ ើ ។ 
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