
 
ក្រមុហ ៊ុន ជបី ម ៊ុង អ៊ុ៊ិនស៊ុ ី  ស៊ុមីមន  ខបម ើមេស៊ិន 

CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION 
 

បង្កា នដ់ៃទទលួពារយស៊ុុំច៊ុុះម ម្ ុះជាមបរខជនក្បឡងមក្ជើសមេ ើសចលូមេៀន  
ថ្នា រស់ញ្ញា បក្រជានខ់ពសប់មចេរមទស ឆ្ា ុំស៊ិរា ២០១៨- ២០១៩ 

ឯកទេស៖ បរកិ្ខា រឧសាហកម្ម 
 

ទោត្តនាម្ និងនាម្:………………………………………ទេេ……………សញ្ជា តិ្……………………………
ទ ម្ ោះជាអកសរឡាតាំង (សរទសរជាអកសរធាំ)៖………………………………………………………………… 
ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំ កាំទ ើ ត្៖………………………………………………………………………………………………… 
េីកខនែងកាំទ ើ ត្៖…………………………………………………………………………………………………… 
ម្កពីសាលា/វេិាល័យ៖……………………………………………ទែត្ត/រាជធានី…………………………… 
អាសយដ្ឋា នបច្ចុបបនន៖…………………………………………………………………………………………………………………
េូរស័ពទេាំនាក់េាំនង៖…………………………………………………………………………………………………………………… 

ថ្ងៃេី.............ខែ...........ឆ្ន ាំ២០...….….     ថ្ងៃេី.............ខែ...........ឆ្ន ាំ២០...….….  
ហត្ថទលខា និងទ ម្ ោះសាមី្ជន     ហត្ថទលខា និងទ ម្ ោះអនកេេួលពាកយ 

 
 
 

ទបកាជនត្ត្ូវបង្ហា ញបង្ហា ន់ថ្ៃទនោះរាល់ទពលត្បឡងជាចាំបាច់្ 
 

 
ក្រមុហ ៊ុន ជបី ម ៊ុង អ៊ុ៊ិនស៊ុ ី  ស៊ុមីមន  ខបម ើមេស៊ិន 

CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION 
 

បង្កា នដ់ៃទទលួពារយស៊ុុំច៊ុុះម ម្ ុះជាមបរខជនក្បឡងមក្ជើសមេ ើសចលូមេៀន  
ថ្នា រស់ញ្ញា បក្រជានខ់ពសប់មចេរមទស ឆ្ា ុំស៊ិរា ២០១៨- ២០១៩ 

ឯកទេស៖ បរកិ្ខា រឧសាហកម្ម 
 

ទោត្តនាម្ និងនាម្:………………………………………ទេេ……………សញ្ជា តិ្……………………………
ទ ម្ ោះជាអកសរឡាតាំង (សរទសរជាអកសរធាំ)៖………………………………………………………………… 
ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំ កាំទ ើ ត្៖………………………………………………………………………………………………… 
េីកខនែងកាំទ ើ ត្៖…………………………………………………………………………………………………… 
ម្កពីសាលា/វេិាល័យ៖……………………………………………ទែត្ត/រាជធានី…………………………… 
អាសយដ្ឋា នបច្ចុបបនន៖…………………………………………………………………………………………………………………
េូរស័ពទេាំនាក់េាំនង៖…………………………………………………………………………………………………………………… 

ថ្ងៃេី.............ខែ...........ឆ្ន ាំ២០...….….     ថ្ងៃេី.............ខែ...........ឆ្ន ាំ២០...….….  
ហត្ថទលខា និងទ ម្ ោះសាមី្ជន     ហត្ថទលខា និងទ ម្ ោះអនកេេួលពាកយ 

 
 
 

ទបកាជនត្ត្ូវបង្ហា ញបង្ហា ន់ថ្ៃទនោះរាល់ទពលត្បឡងជាចាំបាច់្ 

របូថត    
៤x៦ 

របូថត    
៤x៦ 



ក្រុះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា 
ជារ៊ិ សាសនា ក្រុះមហារសក្រ 



 
ក្រមុហ ៊ុន ជបី ម ៊ុង អ៊ុ៊ិនស៊ុ ី  ស៊ុមីមន  ខបម ើមេស៊ិន 

CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION 

 
ពារយស៊ុុំច៊ុុះម ម្ ុះជាមបរខជនក្បឡងមក្ជើមេ ើសចលូមេៀន 

ថ្នា រស់ញ្ញា បក្រជានខ់ពសប់មចេរមទស ឆ្ា ុំស៊ិរា ២០១៨- ២០១៩ 
ឯកទេស៖ បរកិ្ខា រឧសាហកម្ម 

 

ែ្ុាំបាេ/នាងែ្ុាំ ទ ម្ ោះ៖………………………………………ទេេ…………ជនជាតិ្……………សញ្ជា តិ្……………… 
ទ ម្ ោះជាអកសរឡាតាំង (សរទសរជាអកសរធាំ)៖……………………………………ទកើត្ថ្ងៃេី……ខែ……ឆ្ន ាំ………… 
េីកខនែងកាំទ ើ ត្៖ េូមិ្………………………………………………ឃុាំ/សង្ហា ត់្…………………………………………… 
ស្សុក/ែ ឌ …………………………………………………ទែត្ត/រាជធានី…………………………………………………… 
ម្កពីសាលា/វេិាល័យ៖…………………………………………………ទែត្ត/រាជធានី…………………………………… 
អាសយដ្ឋា នអចិ្ថ្្នៃយ៍៖………………………………………………………………………………………………………… 
អាសយដ្ឋា នបច្ចុបបនន៖…………………………………………………………………………………………………………
ទលែេូរសពទ៖…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

សមូមោេរជូន 

មោរ អគ្គនាយរ ក្រុមហ ៊ុន ជីប ម ៊ុង អ៊ុ៊ិនស៊ុ ី  ស៊ុមីមន  ខបម ើមេស៊ិន 
 ែ្ុាំបាេ/នាងែ្ុាំសូម្ទោរព មោរ អគ្គនាយរ ក្រុមហ ៊ុន ជីប ម ៊ុង អ៊ុ៊ិនស៊ុ ី  ស៊ុមីមន  ខបម ើមេស៊ិន ទម្តត
ចុ្ោះទ ម្ ោះែ្ុាំបាេ/នាងែ្ុាំកនុងបញ្ច ីទបកាជនត្បឡងទត្ជើសទរ ើសចូ្លទរៀនថ្នន ក់បរញិ្ជា បត្ត្ជាន់ែពស់ ឯកទេស  
បរកិ្ខា រឧសាហកម្ម សត្ាប់ឆ្ន ាំសិកា ២០១៨-២០១៩ ទដ្ឋយកៃីអនុទត្ោោះ។ 
សូម្ទលាក មោរ អគ្គនាយរ ក្រុមហ ៊ុន ជីប ម ៊ុង អ៊ុ៊ិនស៊ុ ី  ស៊ុមីមន  ខបម ើមេស៊ិន ទម្តៃ េេួលនូវទសច្កៃីទោរពៃ៏

ែពង់ែពស់អាំពីែ្ុាំបាេ-នាងែ្ុាំ 
 
សូម្ភ្ជា ប់ម្កជាមួ្យនូវ៖ 
១- បង្ហា ន់ថ្ៃេេួលពាកយសុាំចុ្ោះទ ម្ ោះជាទបកាជនត្បឡងទត្ជើសទរ ើស (ានគាំរ)ូ   ០១ ច្ាប់ 
២- ពាកយសុាំចុ្ោះទ ម្ ោះជាទបកាជនត្បឡងទត្ជើសទរ ើសចូ្លទរៀន    ០១ ច្ាប់ 
៣- ជីវត្បត្តិសទងាប (ានគាំរ)ូ         ០១ ច្ាប់ 
៤- សាំបុត្ត្កាំទ ើ ត្ (ងត្ច្ម្ែង)       ០១ ច្ាប់ 
៥- វញិ្ជា បនបត្ត្បទ ៃ្ ោះអាសននម្ធយម្សិកាេុតិ្យេូមិ្ (បញ្ជា ក់បានច្ម្ែងត្តឹ្ងត្ត្ូវ)  ០១ ច្ាប់ 

 

    កាំពត្ ថ្ងៃេី.................ខែ..............ឆ្ន ាំ២០....…. 
 

ហត្ថទលខា និងទ ម្ ោះសាមី្ជន 



ក្រុះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា 

ជារ៊ិ សាសនា ក្រុះមហារសក្រ 


 

ជវីក្បវរត៊ិសមងខប 

 
រ. រ័រ៌មានផ្ទា លខ់លួន 
- ទោត្តនាម្ និងនាម្៖ ……………………………………………………………ជាអកសរឡាតាំង៖……………………………………………………  
- ទេេ……………… ជនជាតិ្…………………………សពាា តិ្………………………ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំទ ើ ត្………………………………………………… 
- េីកខនែងកាំទ ើ ត្៖ េូមិ្…………………………ឃុាំ/សង្ហា ត់្……………………………ស្សុក/ែ ឌ ……………………ទែត្ត/រាជធានី…………… 
ខ. សាា នភារក្គ្ួសាេ៖  ទៅលីវ                  ទរៀបក្ខរ                  ទពាោះា៉ាយ/ទម្ា៉ាយ                ទសសងៗ…………… 
- បៃី/ត្បពនធទ ម្ ោះ………………………………មុ្ែរបរ……………………េីកខនែង…………………………………កូនបទងាើត្…………………នាក់ 
គ្. អាសយដ្ឋា នបចេ៊ុបបនា 
- សទោះទលែ…………សែូវទលែ…………េូមិ្………………………ឃុាំ/សង្ហា ត់្………………………ស្សុក/ែ ឌ ………………ទែត្ត/រាជធានី……… 
- ទលែេូរសពទេាំនាក់េាំនង៖……………………………………………………………………………អីុខម្៉ាល៖………………………………………… 
ឃ. អុំរីក្គ្ួសាេ 
- ឪពុកទ ម្ ោះ……………………………………អាយុ……………ឆ្ន ាំ          មុ្ែរបរ……………………………ទលែេូរសពទ……………………… 
- ាៃ យទ ម្ ោះ……………………………………អាយុ……………ឆ្ន ាំ          មុ្ែរបរ……………………………ទលែេូរសពទ……………………… 
  េីលាំទៅបច្ចុបបនន៖ េូមិ្…………………………ឃុាំ/សង្ហា ត់្……………………………ស្សុក/ែ ឌ ………………………ទែត្ត/រាជធានី………… 
- អា្ពាបាលទ ម្ ោះ………………………អាយុ……………ឆ្ន ាំ          មុ្ែរបរ……………………………ទលែេូរសពទ……………………… 
  េីលាំទៅបច្ចុបបនន៖ េូមិ្…………………………ឃុាំ/សង្ហា ត់្……………………………ស្សុក/ែ ឌ ………………………ទែត្ត/រាជធានី………… 
- បងបអូនបទងាើត្ច្ាំនួន………………………នាក់ ស្សី……………នាក់ 

ទ ម្ ោះ ទេេ អាយុ មុ្ែរបរ េីកខនែង ទលែេូរសពទ 
      
      
      
      

ង. អំពីការសិក្សា 

កត្មិ្ត្ថ្នន ក់ ទ ម្ ោះសាលាទរៀន ទែត្ត/រាជធានី ពីឆ្ន ាំ្ៃល់ឆ្ន ាំ្ សញ្ជា បត្ត្េេួលបាន និទេទសរមួ្ 
បឋម្សិកា      
បឋម្េូមិ្      
េុតិ្យេូមិ្      

 ែ្ុាំបាេ/នាងែ្ុាំ សូម្ធានាថ្ន ជីវត្បវត្តិសទងាបផ្ទទ ល់ែែួនខាងទលើពិត្ជាត្តឹ្ម្ត្ត្ូវឥត្ខកែងបនែាំ ទបើែុសពីក្ខរពិត្ ែ្ុាំបាេ/នាងែ្ុាំ សូម្េេួលែុស
ត្ត្ូវទាំងស្សងុច្ាំទពាោះមុ្ែច្ាប់។ 

 
    កាំពត្ ថ្ងៃេី.................ខែ..............ឆ្ន ាំ២០....…. 

 

ហត្ថទលខា និងទ ម្ ោះសាមី្ជន 
 

របូងត្ 
៤x៦ 


