
សូមបំពេញនូវគ្របេ់ត័ម៌ានទងំអស់ដែលមានក្នុងទគ្មងព់នេះ ។

សូមពបក្ខជន និងពបក្ខនារភី្ជា បម់ក្ជាមយួនូវអតតសញ្ញា ណបណ័ណ សញ្ញា តិដមែរ សំបុគ្តកំ្ពណើ ត ពសៀវពៅគ្រួសារ ឬពសៀវពៅសាន ក្ព់ៅ។

ក្នុងតួនាទីជា:..................................................ពៅទីតងំ:............................................គ្ាក្់ពបៀវតស(រេឹំងទុក្): $……….../ ដម

ពោតតនាម និងនាម៖...................................................................ជាអក្សរឡាតងំ៖...................................................................ពេទ៖     គ្សី      គ្បុស

ថ្ងៃដមឆ្ន កំំ្ពណើ ត៖................../...................../........................ទីក្ដនែងកំ្ពណើ ត៖  #.............. ផ្ែូវ៖............... គ្កុ្ម៖................ អតតសញ្ញា ណបណ័ណ សញ្ញា តិដមែរពលមៈ

..........................................េូម៖ិ.......................................... ឃុំ/សង្កា ត៖់.......................................................គ្សុក្/មណឌ ៖.................................................................................................

..............................ពមតត/គ្កុ្ង៖.......................................................គ្បពទស៖............................................................................។សាសនា៖.................................
អាសយដ្ឋា នបច្ចុបបនន៖ #.............. ផ្ែូវ៖............... គ្កុ្ម៖.............. េូម៖ិ...................................... ឃុ/ំសង្កា ត៖់…………………..ទូរស័េទពលម៖............................
.......................................គ្សុក្/មណឌ ៖……………................................ពមតត/គ្កុ្ង៖.........................................................។...............................................
ទីលំពៅអចិ្ថ្្នតយ ៍(ពោងតមពសៀវពៅគ្រួសារឬពសៀវពៅសាន ក្ព់ៅ)៖ #.............ផ្ែូវ៖................. គ្កុ្ម៖.......... េូម៖ិ………………….............................................
…………………...ឃុ/ំសង្កា ត៖់..........................គ្សុក្/មណឌ ៖...........................ពមតត/គ្កុ្ង៖...........................។ គ្កុ្មឈាម៖..............................
សាា នភ្ជេគ្រួសារ៖  ពៅលីវ  ពរៀបការ  ពមមា៉ា យ/ព េះមា៉ា យ ចំ្ននួកូ្ន……….នាក្(់គ្សី……) កំ្េស់៖.............................ស.ម
ពបើពរៀបការ៖ បដ/ីគ្បេនធពឈាែ េះ..............................................អាយុ៖………….មុមរបរបច្ចុបបនន៖....................................។ ទំងន៖់...............................រ.ក្
ឪេុក្ពឈាែ េះ៖................................................................អាយុ៖....................មុមរបរ៖.......................................................ឬ  សាែ ប់
មាដ យពឈាែ េះ៖................................................................អាយុ៖....................មុមរបរ៖.......................................................ឬ  សាែ ប់

បងបអូនបពងាើត៖ ...............................នាក្ ់គ្សី៖........................នាក្់
អាណាេាាលពឈាែ េះ(ក្រណីបនាទ ន)់៖....................................................................ទូរស័េទពលម៖......................................./...........................................

១. ពតើអនក្មានពសៀវពៅការង្ករ ដែរឬពទ?                   មនិធ្លែ ប ់(ពបើធ្លែ ប ់សូមបញ្ញា ក្េី់តនួាទី និងកាលបរពិច្េទដែលានបពគ្មើការង្ករ) មនិមាន  មាន (ពបើមាន សូមបញ្ញា ក្អំ់េីពលមពសៀវពៅការង្ករពនាេះ) 00000000
២. ពតើអនក្មានសាច្ញ់ាតត ិ ឬបងបអូនកំ្េុងបពគ្មើការង្ករពៅ ប្រាសាកដ់ែរឬពទ?      មនិមាន      មាន (ពបើមានសូមបញ្ញា ក្ែូ់ច្ខាងពគ្កាមពនេះ)

ល.រ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

សូមពរៀបរាបត់មលំដ្ឋបថ់្នន ក្េី់មពស់ពៅទប (សូមភ្ជា បម់ក្ជាមយួលិមិតបញ្ញា ក្ក់ារសិក្ាងតចំ្លង គ្បសិនពបើអនក្រូស ានបញ្ចប ់ឬ ជាប់)

ឆ្ន ទីំ_____  ានបញ្ចប់
ឆ្ន ទីំ_____  ានបញ្ចប់
ឆ្ន ទីំ_____  ានបញ្ចប់

វទិាល័យ………………… ទូពៅ ទុតិយេូមិ  ធ្លែ ក្់  ជាប់

អនុវទិាល័យ……………… ទូពៅ បឋមេូមិ  ធ្លែ ក្់  ជាប់

ព័ត៌មានផ្ទា ល់ខ្លួន

-

ព័ត៌មានគោល

-
-

តនួាទី

ប្ររវតតិននការសកិា

ពឈាែ េះ

ទប្ររង់បរររទស ុំរុំគពញការងារ

ទំនាក្ទំ់នង (គ្តូវជា)ទីតងំបពគ្មើការង្ករ (សាខា)

-

កំ្េុងសិក្ា/ានបញ្ចប់ពឈាែ េះសាលា ទីតងំ(ពមតត/ គ្កុ្ង -គ្បពទស) ជំនាញ ក្គ្មតិសញ្ញា បគ្តឆ្ន សិំក្ា

-

រូបថត
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 - សូមដ្ឋក្េិ់នទុ ពដ្ឋយមែួ នអនក្ផ្ទទ ល់៖ (មិនពច្េះ ពមាយ, មធ្យម, លអ, លអណាស់ )
ថ្ង ពផ្សងៗ(……………)

១. ពតើអនក្ធ្លែ បប់ពគ្មើការង្ករជាមយួ ប្រាសាក ់ដែរឬពទ?             មនិធ្លែ ប ់     ធ្លែ ប ់(ពបើធ្លែ ប ់សូមបញ្ញា ក្េី់តនួាទី និងកាលបរពិច្េទដែលានបពគ្មើការង្ករ)

   តនួាទីមុន៖......................................................ទីតងំ៖……..................................................កាលបរពិច្េទចូ្លបពគ្មើការង្ករ៖….........../….........../..............

គ្បសិនពបើអនក្មិនមានបទេិពសាធ្នេី៍មុនមក្ពទ សូមអនក្រូសទីពនេះ:   ោែ ន ( ពតើអនក្ោែ នការង្ករពធ្ើ វអស់រយៈពេលប៉ាុនាែ នព ើយ?  ច្ពមែើយរបស់អនក្:........................)
១. ពឈាែ េះគ្កុ្ម  ុន៖………………………………………… តនួាទីចុ្ងពគ្កាយ៖…………………………………………, គ្ាក្ព់បៀវតសចុ្ងពគ្កាយ៖ែុលាែ ………………/ដម
អាសយដ្ឋា នគ្កុ្ម  ុន៖………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ។
កាលបរពិច្េទចូ្លបពគ្មើការង្ករ ចាបេី់៖……………/……………/……………… ែល់…………/…………/………… ពឈាែ េះអនក្គ្របគ់្រង៖……………………………………
ពលមទូរស័េទគ្កុ្ម  ុន៖…………………………………/……………………………… អីុដម៉ាលគ្កុ្ម  ុន៖……………………………………………………………………………
េិេណ៌នាេីទំនលួមុសគ្តូវការង្កររបស់អនក្ពដ្ឋយសពងខប៖………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………។
មូលព តុថ្នការចាក្ពច្ញ៖………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………។
២. ពឈាែ េះគ្កុ្ម  ុន៖………………………………………… តនួាទីចុ្ងពគ្កាយ៖…………………………………………, គ្ាក្ព់បៀវតសចុ្ងពគ្កាយ៖ែុលាែ ………………/ដម
កាលបរពិច្េទចូ្លបពគ្មើការង្ករ ចាបេី់៖……………/……………/……………… ែល់…………/…………/………… ពឈាែ េះអនក្គ្របគ់្រង៖……………………………………
អាសយដ្ឋា នគ្កុ្ម  ុន៖………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ។
ពលមទូរស័េទគ្កុ្ម  ុន៖…………………………………/……………………………… អីុដម៉ាលគ្កុ្ម  ុន៖……………………………………………………………………………
េិេណ៌នាេីទំនលួមុសគ្តូវការង្កររបស់អនក្ពដ្ឋយសពងខប៖………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………។
មូលព តុថ្នការចាក្ពច្ញ៖………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………។

ពរៀបរាបអំ់េី បុរគល ០២របូ ដែលសាគ ល់អនក្ច្ាស់។ ោតរ់រួដតជាគ្កុ្មគ្រួសាររបស់អនក្ ឬ អាណាេាាល ឬអនក្គ្របគ់្រងដែលសាគ ល់អនក្ច្ាស់។ 
ល.រ
១
២

នាងម្ុ/ំម្ុាំទ សូមបញ្ញា ក្ថ់្នរាល់េត័ម៌ានដែលនាងម្ុ/ំម្ុាំទ បំពេញពៅក្នុងទគ្មងដ់បបបទ និងឯក្សារដែលភ្ជា ប ់ពនេះ រឺេិតជាគ្តឹមគ្តូវ ព ើយពេញពលញ មនិដក្ែងបនែំ។
ក្នុងក្រណីដែលសាា បន័រក្ពឃើញថ្ននាងម្ុ ំ/ម្ុាំទផ្តល់េត័ម៌ានមនិេិត ឬមានការដក្ែងបនែឯំក្សារមុសច្ាប ់នាងម្ុ/ំម្ុាំទ សុមចិ្តតទទលួពទស  ឬេិនយ័តមបទបញ្ញា
ថ្ផ្ទក្នុងរបស់សាា បន័ និងច្ាបស់តីេីការង្ករ។

 តាពលខា និងពឈាែ េះពបក្ខជន កាលបរពិច្េទ:………...…/….…………/…………….
សមាគ ល់៖ - សគ្មាបេ់ត័ម៌ានបដនាម សូមទំនាក្ទំ់នងទូរស័េទ៖ ០២៣ ៩៦២ ០៦២ ឬតមរយៈអីុដម៉ាល៖ recruitment@prasac.com.kh

ចិ្ន ារាងំ

ពឈាែ េះគ្កុ្ម  ុន/សាា បន័

ជុំនាញក ុំពយរូទ័រ (Computer Skill)
 Ms. Word  Ms. Excel

សូមសរពសរេីបទេិពសាធ្នក៍ារង្កររបស់អនក្សគ្មាប៥់ឆ្ន ចុំ្ងពគ្កាយ / ឬបទេិពសាធ្នដ៍ែលមានទំនាក្ទំ់នង

រទពិគសាធន៍ការងារ
 Ms. Power Point  Others  1._______________  2._______________

អងព់រែស

គសចកតីរញ្ជា កអ់ះអាងររសគ់រកខជន/គរកខនារ ី

REFERENCE

ពឈាែ េះ មុមរបរ ពលមទូរស័េទ

ក្គ្មតិវាស់សទង់

ភាសាររគទស
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