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រិចចសនា 
សតរីកី្ខរនៅរម្មសរិានៅព្រនទសអុីព្សាព្អ  

យ ើងខ្ញ ុំជាមាតា/បិតា/អាណាព្យាបាល រមួជាម ួសាមខីលួនយ ម្ ោះ..........................................................ដែល
ជា(អតតី)និស្សតិនន វទិ្យាសាា នជាតិកសិ្កមមដរព្យកយលៀប (ក.ព្យ.ល)  ល់រព្យមយលើ ការយៅកមមសិ្កាយៅរបយទ្យស្អញីរសាដអ
លរ ៈយព្យលរបមាណ១១ (ែបម់ ួ) ដខ តាមបទ្យដ្ឋា នកុំណតែូ់ចខាងយរកាម៖ 

1) ឯកសារផ្ទា ល់ខលួនរបស់្និស្សតិរតូវមានភាព្យស្ញរកិត យ្លើ តបយៅតាមការដណនុំរបស់្ ក.ព្យ.ល នងិ Sedot Negev 
Agriculture Training Center (SNAC)។ 

2) កនញងអុំឡញងយព្យលននកមមសិ្កាយៅរបយទ្យស្អញីរសាដអល និស្សតិរតូវយោរព្យវនិ ័និងយោលការណ៍របស់្ SNAC ដែលជា
នែគូរបស់្ ក.ព្យ.ល និងចាបរ់បស់្របយទ្យស្ អញីរសាដអល។ 

3) និស្សតិរតូវរបកាននូ់វអាកបបកិរយិានលលលនូរ ជានិស្សតិនងិរបជាព្យលរែាដខមរលអ យដ្ឋ រតូវខុំយរៀន និងបុំយព្យញភារៈកចិច 
យែើមបទី្យទ្យួលបាននូវចុំយណោះែងឹនិងចុំយណោះយ្វើ ដែលអាចនុំមកអនញវតតយៅកមពញជា យរកា បញ្ជា បក់មមសិ្កា។ និស្សតិរតូវ
យ ៀស្វាងការនិយា  នងិអុំយព្យើទុំងឡា  ដែលនុំឱ្យប ោះពាល់កិតតិ ស្បញគគល រកមុ ឬរបយទ្យស្ែន៏ទ្យ។ 

4) ករណីអវតតមានយដ្ឋ សារ មង ឺឬយដ្ឋ សារបញ្ជា ណាម ួ និស្សតិរតូវផ្តល់ែុំណឹងជាលា ល័កខអកសរ ឬផ្ទា ល់មាតយ់ៅ 
SNAC យែើមប ីួ  អនតរាគមនទ៍នយ់ព្យលយវលា។ 

5) កមមសិ្កា នឹងផ្តល់ ូននិស្សតិនូវ ចុំយណោះែឹង របាកឧ់បតាម ែុំយណើ រកមានតជាយែើម តាមការកុំណត ់និងរព្យមយរព្យៀងោន
ជាម ួ / តាមរ ៈការស្រមបស្រមួលរបស់្ SNAC។ និស្សតិ នងឹទ្យទ្យួលបានធានរា បរ់ងស្ញខភាព្យ កនញងអុំឡញងកមម
សិ្កា ប ញដនតមនិមានធានរា បរ់ង ីវតិយទ្យ (អាចទ្យិញធានរា បរ់ង ីវតិយដ្ឋ ខលួនឯងបាន)។ 

កិចចស្នាយនោះចូលជា្រមាន បនា បព់្យីយព្យលផ្ដតិយមនែយនោះតយៅ និងមានស្ញព្យលភាព្យរហូតែល់មាន ការដកដរបលម ី
និងមានការឯកភាព្យព្យីន កវទិ្យាសាា នជាតិកសិ្កមម ដរព្យកយលៀប។ 

នលង................ដខ..............ឆ្ន ុ្ំ លូវ រតីស័្ក ព្យ.ស្. ២៥៦៥ 
រា ធានីភ្នុំយព្យញ នលងទ្យី.............ដខ...............ឆ្ន ុំ២០......... 

   
មាតា/បិតា/អាណា្ាបាល   យបកខ ន     តុំណាងក.ព្យ.ល 

សាន មយមនែ  សាន មយមនែ         សាន មយមនែ 
 
 

បានន ើញ នងិឯរភារ 
នាយរវិទាសាា ន 

 
 



 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
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ពារយសុុំនៅរម្មសរិានៅព្រនទសអុីព្សាព្អ  

  

 ខ្ញ ុំបាទ្យ-នងខ្ញ ុំយ ម្ ោះ................................................ (អកសរឡាតាុំង)......................................................  

យភ្ទ្យ..................យកើតយៅនលងទ្យី...........ដខ..................ឆ្ន ុំ.................ជាអតីតនិសិ្សត□󠄀 ឬនិស្សតិឆ្ន ុំទ្យី□󠄀  ុំនញ

.............................................................. ឆ្ន ុំសិ្កា................................. ននវទិ្យាសាា នជាតកិសិ្កមម ដរព្យកយលៀប។ 

សមូ្នោររជូន 
ឯរឧតតម្នាយរវិទាសាា នជាតិរសរិម្ម ព្ព្ររន ៀរ 

រម្មវតា ុ៖  ស្ុំយណើ ស្ញុំយៅយ្វើកមមសិ្កាយៅរបយទ្យស្អញីរសាដអល  កនញងឆ្ន ុំសិ្កា ២០........... - ២០............។ 
 

ជូនភាា រ់នវូ 
1)  ីវរបវតិតស្យងខបជាភាសាអងយ់គលស្............................................................................................០១ ចាប ់
2) កិចចស្នា............................................................................................................................០១ ចាប ់
3) យស្ៀវយៅរគួសារ ឬស្ុំបញរតកុំយណើ ត (លតចុំលង).........................................................................០១ ស្នលកឹ 
4) អតតស្ញ្ជា ណបណ័ណ  (លតចុំលង)..............................................................................................០១ ស្នលកឹ 
5) របូលតនផ្ាស្ ទ្យុំហុំនផ្ា ៥x៥.៥ស្ម ទ្យុំហុំមញខ៣,៥ x ៤,៥ស្.ម (ស្តងដ់្ឋស្រមាបទ់្យិដ្ឋា ការ) ...................០៥ ស្នលឹក 
6) លិខិត្លងដែន (រតមឹនលង៣០ដខកញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០២១).......................................................................០១ ស្នលឹក 

ខ្ញ ុំបាទ្យ/នងខ្ញ ុំ សូ្ម ឯកឧតតមន ក យមតាត ព្យិនិតយនងិអនញញ្ជា តឱ្យខ្ញ ុំបាទ្យ/នងខ្ញ ុំ យៅកមមសិ្កាយៅរបយទ្យស្អញីរសាដអល 
កនញងឆ្ន ុំសិ្កា ២០........-២០...... យដ្ឋ កតីអនញយរោោះ។ 

នលង..........................ដខ..............ឆ្ន ុ្ំ លូវ រតីស័្ក ព្យ.ស្. ២៥៦៥ 
រា ធានីភ្នុំយព្យញ នលងទ្យី..........ដខ...............ឆ្ន ុំ២០......... 

អាណាព្យាបាល                                                            ហតាយលខា និងយ ម្ ោះសាមខីលួន  
- យ ម្ ោះ .......................................... 
- មញខរបរ ......................................... 
- អស័្ ដ្ឋា ន ................................... 

.................................................... 
- ទូ្យរស័្ព្យាយលខ .................................. 

 
 
 

  

របូថត 

5x5.5cm 



 
Personal Data 
ជីវប្រវត្ត ិសង្ខេរ 

ង្ ម្ ោះ......................... 

 

Family Name :………………………………………………………………………………………… 

Given Name : ………………………………………………………………………………………… 

Gender : ………………………………………………………………………………………… 

Date of birth : ………………………………………………………………………………………… 

Nationality : ………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………… 

Address            : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EDUCATION BACKGROUND 

 …………… to Present    Prek Leap National Institute of Agriculture 

 …………………………………………………………………………………………………………………High School 

 

LANGUAGES 

 Khmer : 

o Writing …………………… Native 

o Listening …………………… Native 

o Speaking …………………… Native 

 English : 

o Wring …………………… 

o Listening …………………… 

o Speaking …………………… 

HOBIES 

 …………………….............................................................................................................................  

 ……………………............................................................................................................................. 

 

EXPERIENCE 

 …………………….............................................................................................................................  

 ……………………............................................................................................................................. 

របូថត 

5x5.5cm 

 


