
ថ្ងៃ...................... ខែ................ ឆ្ន ាំ.....................ព.ស................ 
ធ្វើធៅ.......................ថ្ងៃទី................ខែ................ ឆ្ន ាំ............. 

              ស្នន មធមថ្ៃស្នត ាំ និងធ ម្ ោះអនកធសនើស ាំ 
 

សូមជូនភ្ជា បម់កជាមយួ៖                                         
  -អត្តសញ្ញា ណប័ណណ ឬលិែិត្ឆលងខៃន(ងត្ចមលងករណីបតូរងមី)       ០២ចាប់ 
  -រូបងត្៤x៦ (ងត្ចាំពីម ែ)                                                        ០២សនលឹក                  
  -បញ្ជី ទ ពវសម្ភា របធចចកធទស (ករណីបតូរបរកិ្ខា រងមី)                         ០២ចាប់ 
  -ក្ខតាឡ កម្ភ៉ា ស ីនផាយ CatalogueTransmitter (ករណីបតូរម្ភ៉ា ស ីនងមី)  ០២ចាប់ 
  -ក្ខតាឡ កស្នល បអង់ខត្នវទិយ -ទូរទសសន៍(ករណីបតូរស្នល បអង់ខត្នងមី)០២ចាប់ 
  -បលង់ទីតា ាំងអាជីវកមម (បញ្ញជ ក់ពីធមឃ ាំ/សង្កា ត់្ ករណីបតូរទីតា ាំងងមី)  ០២ចាប់ 
  -លកានតិកៈ និងលិែិត្ច ោះបញ្ជីពាណិជជកមមរកុមហ  ន(ករណីខកខរបងមី) ០២ចាប់ 
  -របាយក្ខរណ៍រតួ្ត្ពិនិត្យបធចចកធទសរបច ាំឆ្ន ាំ                            ០២ចាប់ 
  -បញ្ជី បចច បបននភាពចាំនួនស្នថ នីយផាយបនតតាមធែត្តនានា            ០២ចាប់ 
 

 
                                            

 
 
 
 
 
 
 

 
ពាក្យស្នើ្ ុុំអនុញ្ញា តបនត្ពុលភាពស វ្ើអាជីវក្មម 

វិទ្យFុM, ទូ្រទ្្សន៍, ទូ្រទ្្សន៍ខ្សសកាប និងទូ្រទ្្សន៍របសភទ្សផសងសទ្ៀត   

                        ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំធ ម្ ោះ.............................................ធភទ................អាយ ............ឆ្ន ាំ  សញ្ញជ ត្ិ.....................ម ែរបរបចច បបនន 
................................................អាសយដ្ឋា នផទោះធលែ..............ផលូ វ............................ឃ ាំ-សង្កា ត្់..................................រស ក-ែណឌ -រកុង
......................................................រាជធានី-ធែត្ត......................................................ក្ខនអ់ត្តសញ្ញា ណប័ណណ ឬលិែិត្ឆលងខៃនធលែ
.............................................................ច ោះថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំ..................................................។ 

្មូសោរពជូន 
   ឯក្ឧតតមរបតិភូរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាទ្ទួ្លបនទុក្ជាអគ្គនាយក្ព័ត៌មាន និងសោតទ្្សន៍ 

  

     ក្មមវតុ្ុៈសាំធណើ ស ាំអន ញ្ញា ត្បនត..............................................................................ទីតា ាំងសថិត្ធៅ........................................ផលូ វធលែ        
                        ភូមិ...................ឃ ាំ-សង្កា ត្់..................................រស ក-ែណឌ -រកុង.................................រាជធានី-ធែត្ត............................។ 

សោងុៈ    .....................................................................................................................................................................................................។ 
                       តាមកមមវត្ថ  និងធោងខាងធលើ ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំសូមជរម្ភបជូនឯកឧត្តមរបត្ភូិរាជរដ្ឋា ភិបាលកមព ជា ធមតាត រជាបថា  
ធោងតាមក្ខររកីចាំធរ ើនធលើវស័ិយព័ត្៌ម្ភន និងធស្នត្ទសសន៍ធៅកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំធសនើស ាំបនត
......................................................................................ធៃើមបរួីមចាំខណកអភិវឌ្ឍន៍របធទសឱ្យក្ខន់ខត្ម្ភនក្ខររកីចាំធរ ើនខងមធទៀត្។ 

                       ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំ សូមសនាថា នឹងអន វត្តតាមចាប់ថ្នរពោះរាជាណាចរកកមព ជា របក្ខស បទបញ្ញជ  ក្ខរខណនាាំ 
របស់រកសួងព័ត្៌ម្ភន និងកិចចសនាខៃលបានរកាទ កធៅរកសួងព័ត្៌ម្ភន ធដ្ឋយមិនផាយអវីធ្វើឱ្យប៉ាោះពាល់ៃល់ទាំធនៀម 
ទាំលាប់ របថ្ពណីជាត្ិ សនតិស ែ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬស្នថ នភាពៃថ្ទធទៀត្ខៃលចាប់ហាមឃាត្់ធឡើយ។ 

                  អារស័យៃូចបានជរម្ភបជូនខាងធលើ សូមឯកឧត្តមរបត្ិភូរាជរដ្ឋា ភិបាលកមព ជា ធមតាត ពិនិត្យ និងសធរមចធដ្ឋយ
កតីអន ធររោះ។  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
រពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 

ជាតិ ោ្នា រពះមហាក្សរត 
កចិចសនា 

 ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំធ ម្ ោះ......................................ធភទ..........អាយ ............ឆ្ន ាំ សញ្ញជ ត្ិ................ម ែរបរបចច បបនន
............................................អាសយដ្ឋា នផទោះធលែ............ផលូ វ...............ឃ ាំ-សង្កា ត្់..........................រស ក-ែណឌ -រកុង
.......................រាជធានី-ធែត្ត.......................អត្តសញ្ញា ណប័ណណឬលិែិត្ឆលងខៃនធលែ..................ច ោះថ្ងៃទី................. 

សូមធ្វើក្ខរសនាៃូចខាងធរក្ខម: 
                   ១-ធររពតាមបទបបញ្ាត្តិចាប់ ធរលនធោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល បទបញ្ញជ  ធសចកតីខណនា ាំទ ាំងឡាយថ្ន
រពោះរាជាណាចរកកមព ជា និងកិចចសនាខៃលែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំ បានត្មាល់ទ កធៅរកសួងព័ត្៌ម្ភន។ 

                   ២-មិនផសពវផាយអវីខៃលធ្វើឱ្យប៉ាោះពាល់ៃល់ធរលនធោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ទាំធនៀមទាំលាប់របថ្ពណី 
សនតិស ែ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬញ ោះញង់ឱ្យធកើត្ម្ភនអាំធពើហឹងា ក្ខររបក្ខន់ពូជស្នសន៍ ពណ៌សមប រ ជាំធនឿស្នសនា 
និនាន ក្ខរនធោបាយ និង/ឬស្នថ នភាពៃថ្ទធទៀត្ខៃលចាប់ហាមឃាត្់។ 

                  ៣-ផលិត្កមមវ ិ្ ីចក់ផាយធដ្ឋយែលួនឯង។ កន ងករណីចក់ផាយកមមវ ិ្ ីបរធទស ឬភាស្នបរធទស ឬផាយ
បនតផ្ទទ ល់ពីធរៅរបធទសមកកន ងរបធទស  ឬជួលធម្ភ៉ា ងផាយ រត្ូវម្ភនក្ខរអន ញ្ញា ត្ពីរកសួងព័ត្៌ម្ភនជាម នសិន។  
              ៤-ធរៀបចាំៃាំធណើ រក្ខរធ្វើអាជីវកមមចប់ពីថ្ងៃទទួលបានអាជ្ាប័ណណពីរកសួងព័ត្៌ម្ភន  របសិនធបើរម នលទធភាព 
ៃាំធណើ រក្ខរធបើកអាជីវកមមកន ងរយៈធពល១(មួយ) ឆ្ន ាំ បនាទ ប់ពីបានទទួលអាជ្ាប័ណណ ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំ សូមរបគល់អាជ្ា-
ប័ណណជូនរកសួងព័ត្៌ម្ភនវញិធដ្ឋយរម នលកាែណឌ ។ 
            ៥-មិនលក់ ជួល ឬឱ្យែចីអាជ្ាប័ណណរបស់រកសួងព័ត្៌ម្ភនធៅឱ្យប គគល ឬរកុមហ  នធផសងធទៀត្ធ្វើអាជីវកមមធឡើយ។ 

                  ៦-មិនចក់ផាយ ឬចប់ប៉ា សតផាយបនតពីរបព័នធផសពវផាយៃថ្ទធ្វើអាជីវកមមធដ្ឋយរម នក្ខរអន ញ្ញា ត្ពីម្ភច ស់
កមមសិទិធ និងរកសួងព័ត្៌ម្ភនធឡើយ។ 

                  ៧-ផតល់ជូនរកសួងព័ត្៌ម្ភន ច ោះរត្ួត្ពិនិត្យពីសកមមភាពធ្វើអាជីវកមមទ ាំងក្ខរផសពវផាយ និងក្ខររត្ួត្ពិនិត្យ 
បធចចកធទស សាំភារៈបរកិ្ខា រម្ភ៉ា ស ីនផាយរគប់ធពលធវលា។ 
             ៨-រកាទ កទិននន័យខៃលបានចក់ផាយធហើយកន ងរយៈធពល១០ថ្ងៃ។ 
             ៩-ធលើកស្នល កទីស្នន ក់ក្ខររកុមហ  នស្នថ នីយវទិយ  ឬទូរទសសន៍ ឬទូរទសសន៍របព័នធធផសងធទៀត្ខៃលធ្វើអាជីវកមម។ 
             ១០-ម នចប់ធផតើមៃាំធណើ រក្ខរផាយ ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំ ជូនៃាំណឹងមករកសួងព័ត្៌ម្ភន រត្ួត្ពិនិត្យបធចចកធទស។ 

              ចាំធពាោះក្ខរផ្ទល ស់បតូ របរកិ្ខា រ ម្ភ៉ា ស ីនផាយ ទីតា ាំងស្នថ នីយ ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំ ស ាំក្ខរអន ញ្ញា ត្ពីរកសួងព័ត្៌ម្ភន និង
រាយក្ខរណ៍ មកអគគនាយកដ្ឋា នព័ត្៌ម្ភន និងធស្នត្ទសសន៍ ៃូចខាងធរក្ខម៖  

          -ក្ខតាឡ កម្ភ៉ា ស ីនផាយ(Catalogue Transmitter)ឧបករណ៍ បរកិ្ខា របធចចកធទសស្នថ នីយវទិយ  ឬទូរទសសន៍   
           ឬទូរទសសន៍ខែសក្ខប ឬទូរទសសន៍របព័នធធផសងធទៀត្ខៃលធទើបផ្ទល ស់បតូ រងមី 
          -គាំនូសតាងរបព័នធសាំភារៈ បរកិ្ខា រ ម្ភ៉ា ស ីនផាយ 
          -បលង់ទីតា ាំងធ្វើអាជីវកមម និងអាសយដ្ឋា នស្នថ នីយម្ភនបញ្ញជ ក់ពីអាជ្ា្រឃ ាំ-សង្កា ត្់ 

     ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំ សូមធានាអោះអាងថា នឹងអន វត្តតាមកិចចសនា របសិនធបើរបរពឹត្តធលមើសកន ងរបក្ខរណាមួយ
ថ្នកិចចសនាខាងធលើធនោះ ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំ សូមទទួលែ សរត្ូវទ ាំងរស ងចាំធពាោះម ែចាប់ជា្រម្ភន។  

ថ្ងៃ........................ខែ................ឆ្ន ាំ..................ព.ស............. 
ធ្វើធៅ.......................,ថ្ងៃទី........ខែ...........ឆ្ន ាំ២០១.... 

              ស្នន មធមថ្ៃស្នត ាំ 
 



 
រពះរាជាណាចរក្ក្មពជុា 

ជាតិ ោ្នា រពះមហាក្សរត 
 
ជីវរបវត្តសិធងាប 

I. ព័ត្៌ម្ភនផ្ទទ ល់ែលួនៈ        
ធរត្តនាម និង នាមៈ....................................................អកសរឡាតាាំង...................................................... 
ធភទ...................ជនជាត្ិ.....................សញ្ញជ ត្ិ....................ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំធណើ ត្........................................
ទីកខនលងកាំធណើ ត្.................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................   

II. អាសយដ្ឋា នបចច បបននៈ           
ផទោះធលែ........................ផលូ វធលែ.............................វងិី.....................................ភូមិ................................ 
ឃ ាំ(សង្កា ត្់)....................................រស ក(ែណឌ )................................ធែត្ត(រកុង)..................................... 
ម ែជាំនាញបចច បបនន........................................................សញ្ញា ប័រត្........................................................ 
អាសយដ្ឋា នទាំនាក់ទាំនង.....................................................................................................ទូរស័ពទធលែ
..............................ទូរស្នរធលែ................................អ ីខមល.................................................................  

III. ភាស្នបរធទសៈ                   
បារា ាំង       អង់ធគលស        ជប៉ា ន         ចិន       ធវៀត្ណាម        ថ្ង        ធអសា៉ាញ         ……………… 

IV. កាំរតិ្បណត ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈ         
១/វគគបណត ោះបណាត ល          

វគគ-កាំរតិ្សិកា រគឹោះស្នថ នសិកា ទីកខនលងសិកា 
សញ្ញា ប័រត្ ឬ  
បញ្ចប់ក្ខរសិកា 

ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្ន ាំ 
ចូលសិកា 

ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្ន ាំ 
បញ្ចប់សិកា 

      
      
      
      
      

  ២/ កាំរតិ្វបប្ម៌ចាំធណោះទូធៅ                                                                       
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
  

[ [ [ [ [ [[



  

៣/             

កាំរតិ្បណត ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈស្នរព័ត្៌ម្ភន                                            
មូលដ្ឋា ន 

ធរក្ខយមូលដ្ឋា ន ថ្ងៃខែឆ្ន ាំចូលសិកា បញ្ចប់ក្ខរសិកា 

    
    
    
    

V. របវត្តិក្ខរង្ករ (រាជក្ខរ រកុមហ  ន និងអងគក្ខរ)      
អងគភាពរបត្ិបត្តិ ឋានៈ ថ្ងៃខែឆ្ន ាំចូលបាំធរ ើក្ខរង្ករ និងបញ្ចប់ក្ខរង្ករ 

   
   
   

VI. ព័ត្៌ម្ភនរគួស្នរ 
របពនា ឬ បតី ធ ម្ ោះ................................................ថ្ងៃខែឆ្ន កាំធណើ ត្................................ស្នល ប់      រស់       
ជនជាត្ិ........................សញ្ញា ត្ិ......................ទីកខនលងកាំធណើ ត្............................................................. 
ម ែង្ករបចច បបនន.......................................................អងគភាព.................................................................. 
ចាំនួនកូន...........................នាក់ (បញ្ញជ ក់ៈ កូនធរចើនអាចសរធសរដ្ឋក់រកដ្ឋសបខនថម)          
កូនទី១ធ ម្ ោះ.............................................ធភទ...............ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំធណើ ត្........................................... 
ម ែង្ករបចច បបនន...........................................................អងគភាព..............................................................   
កូនទី២ធ ម្ ោះ.............................................ធភទ...............ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំធណើ ត្............................................ 
ម ែង្ករបចច បបនន...........................................................អងគភាព.............................................................. 
កូនទី៣ធ ម្ ោះ.............................................ធភទ..............ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំធណើ ត្............................................ 
ម ែង្ករបចច បបនន...........................................................អងគភាព..............................................................   
កូនទី៤ធ ម្ ោះ...............................................ធភទ...............ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំធណើ ត្.......................................... 
ម ែង្ករបចច បបនន............................................................អងគភាព.............................................................  
កូនទី៥ធ ម្ ោះ...............................................ធភទ................ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំធណើ ត្......................................... 
ម ែង្ករបចច បបនន.............................................................អងគភាព............................................................ 
 

[[



 
VII. ព័ត្៌ម្ភនឪព កម្ភត យ           

 ឪព កធ ម្ ោះ...................................អាយ ...............ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំធណើ ត្…...........................ស្នល ប់     រស់   
ជនជាត្ិ.................សញ្ញជ ត្ិ.................ទីកខនលងកាំធណើ ត្......................................................................... 
............................................................................................ម ែង្ករបចច បបនន.......................................... 
........................................អងគភាព......................................................................................................... 
ម្ភត យធ ម្ ោះ.........................................អាយ ...........ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំធណើ ត្..............................ស្នល ប់     រស់     
ជនជាត្ិ.....................សញ្ញជ ត្ិ........................ទីកខនលងកាំធណើ ត្.............................................................. 
......................................................................ម ែង្ករបចច បបនន................................................................
អងគភាព................................................................................... អាសយដ្ឋា នបចច បបនន............................. 
..............................................................................................................................................................  
ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំ សូមអោះអាងថា ជីវរបវត្តិខាងធលើធនោះ ពិត្ជារត្ឹមរត្ូវ ធបើសិនជាែ ស ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំ 

សូមទទួលធទសចាំធពាោះម ែចាប់ ។  

ថ្ងៃ........................ខែ................ឆ្ន ាំ..................ព.ស............. 
                                                                              ធ្វើធៅ...................,ថ្ងៃទី...........ខែ.............ឆ្ន ាំ២០១.........               
                  បានធឃើញ និងបញ្ញជ កថ់ា                                       ហត្ថធលខា ឬស្នន មធមថ្ៃ និងធ ម្ ោះ                  
ព័ត្៌ម្ភនខៃលធ ម្ ោះ......................................................                                                                                                                          
បានអោះអាងខាងធលើពិត្ជារត្ឹមរត្ូវពិត្របាកៃខមន។ 
ថ្ងៃ........................ខែ................ឆ្ន ាំ..................ព.ស.............                                                                                                                        
     ធ្វើធៅ...............ថ្ងៃទី..........ខែ..............ឆ្ន ាំ២០១.............                                                                               
                   ហត្ថធលខា (ធមឃ ាំ  ឬធៅសង្កា ត្)់ 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 

  

 



 
តារាងអសងេតទ្ូសៅ 

 ១-ធ ម្ ោះរកមុហ  ន ឬស្នថ នីយ...............................................នាយករកុមហ  ន ឬស្នថ នីយ............................... 
ធៃើមទ នសរ ប..................................................................ទ នអចល័ត្ (អចលនវត្ថ ).................................................. 
ទ នចល័ត្.......................................ចាំនួនភាគហ  ន..............................អនកទទួលែ សរត្ូវភាគហ  ន........................... 
ធភទ............អាយ ............ឆ្ន ាំ សញ្ញជ ត្ិ.................ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំកាំធណើ ត្.............................អាសយដ្ឋា នបចច បបននផទោះធលែ
...............ផលូ វ...........................ឃ ាំ-សង្កា ត្់..................................រស ក-ែណឌ -រកុង................................រាជធានី-ធែត្ត
.......................................ក្ខនអ់ត្តសញ្ញា ណប័ណណ ឬលិែិត្ឆលងខៃនធលែ...........................ច ោះថ្ងៃទី.........ខែ.............
ឆ្ន ាំ................ទូរស័ពទទាំនាក់ទាំនង.............................................Email:.........................................................។ 
 ២- ទាំហាំទីតា ាំងស្នថ នីយ : បធណាត យ................................ខម៉ារត្  ទទឹង...................................ខម៉ារត្ ថ្ផទៃីសរ ប 
...........................................ខម៉ារត្ក្ខធរ ៉ា, ម្ភនទីតា ាំងសថិត្ធៅ.........................................ផលូ វ........................................ 
ឃ ាំ-សង្កា ត្់...............................រស ក-ែណឌ -រកុង........................................រាជធានី-ធែត្ត.......................................។ 
អង់ខត្នកមពស់...............ខម៉ារត្, ម៉ាូខៃលអង់ខត្ន....................................របធភទត្ធមលើងអង់ខត្ន..................................  
បាំពាក់ស្នល បអង់ខត្ន (Bay) ឬ Panel ចាំនួន.......................................................។ 
    ម្ភ៉ា ស ីនផាយម្ភ៉ា ក.............................................ម៉ាូខឌ្ល.............................ធលែធស រ.ី............................... 
របធទសផលិត្.............................................ឆ្ន ាំផលិត្………………………អាន ភាពផាយ..........................KW។ 
             ៤-គាំនូសតាងរបពន័ធម្ភ៉ា ស់ធរក្ខមៃរីបសិនធបើបតូ រទីតា ាំងងម ី(អាចគូសធដ្ឋយរកដ្ឋសធផសង)  
             ៣- កាំលា ាំងពលកមម :  
  -ប គគលិករៃាបាល  រសីចាំនួន....................នាក់ របុសចាំនួន....................នាក់ 
 -អនកបធចចកធទស  រសីចាំនួន....................នាក់ របុសចាំនួន....................នាក់ 
 -ប គគលិកខផនកព័ត្៌ម្ភន  រសីចាំនួន....................នាក់ របុសចាំនួន....................នាក់ 
 -ខផនកទីផារ   រសីចាំនួន....................នាក់ របុសចាំនួន....................នាក់ 
 -ខផនកផលិត្កមមវ ិ្ ី  រសីចាំនួន....................នាក់ របុសចាំនួន....................នាក់ 
  -ចាំនួនប គគលិកសរ ប  រសីចាំនួន....................នាក់ របុសចាំនួន....................នាក់ 
            ៤-រចនាសមពន័ធ និងរបវត្តរូិបថាន កៃ់កឹនា ាំ និងប គគលិកទ ាំងអស់  
            ៥- ពត័្ម៌្ភនធផសងៗ : 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ថ្ងៃ......................ខែ................ឆ្ន ាំ.................ព.ស............. 
ធ្វើធៅ.......................,ថ្ងៃទី........ខែ...........ឆ្ន ាំ២០១..... 

            ហត្ថធលខា ឬស្នន មធមថ្ៃស្នត ាំ 
 
 



 
បញ្ជីរាយធ ម្ ោះទពវសាំភារៈ ឧបករណ៍ បរកិ្ខា រម្ភ៉ា ស ីនផាយរបស់ស្នថ នីយ............................................................ ...... 

          ល.រ ធ ម្ ោះទពវសាំភារៈ ម្ភ៉ា កសញ្ញា ផលិត្ផល ឯកតាត  ត្ថ្មលសរ ប ធផសងៗ 
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   ត្ថ្មលរ ប   

  
 -មិនធរបើរបាស់កម្ភល ាំងផាយ ស្នល បអង់ខត្ន កាំពស់អង់ខត្ន ធលើសពីក្ខរអន ញ្ញា ត្របស់រកសួងព័ត្៌ម្ភន។ 
            ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំ សូមធានាអោះអាងថា ក្ខរច ោះបញ្ជីម្ភ៉ា ស ីនផាយ ឧបករណ៍ សាំភារៈ បរកិ្ខា រខាងធលើធនោះពិត្
ជារត្ឹមរត្ូវរបាកៃខមន ធបើែ សពីក្ខរពិត្ ែ្ ាំបាទ-នាងែ្ ាំ សូមទទួលែ សរត្ូវទ ាំងរស ងចាំធពាោះម ែចាប់ជា្រម្ភន។ 

ថ្ងៃ........................ខែ................ឆ្ន ាំ..................ព.ស............. 
ធ្វើធៅ.......................,ថ្ងៃទី........ខែ...........ឆ្ន ាំ២០១....... 

        ហត្ថធលខា ឬស្នន មធមថ្ៃស្នត ាំ 
 
 
  
 
 
 
 
  



 
គាំនូសតាង (Diagram) សាំភារៈ បរកិ្ខា រ ម្ភ៉ា ស ីនផាយស្នថ នីយ...................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ថ្ងៃ........................ខែ................ឆ្ន ាំ..................ព.ស............. 
ធ្វើធៅ.......................,ថ្ងៃទី........ខែ...........ឆ្ន ាំ២០១.... 

                   បញ្ញជ ក ់:        ហត្ថធលខា 
ស្នមីែលួនអាចគូសគាំនូសតាង (Diagram ) របព័នធបរកិ្ខា រ ម្ភ៉ា ស ីន 
ផាយរបស់ស្នថ នីយវទិយ  ទូរទសសន៍ធដ្ឋយក ាំពយូទរ័ធលើរកដ្ឋសធផសងបាន។ 

 


