សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពជា
ុ
UNIVERSITY OF CAMBODIA
ពាកយសុច
ុំ ូលរ ៀន
APPLICATION FORM
(For Undergraduate Studies)
នាមត្រកូល

នាមខ្លួន

Family Name

Given Name

ខ្្ញុំបាទ,នាងខ្្ញុំឈ្មោះ (អកសរខ្ខ្មរ)
Full Name (in English): in block letter

ឈៅលីវ
Single

ឬ
or

មានត្រួសារ
Married

ជនជារិ

សញ្ជារិ

Race

Nationality

ឈេទៈ
Sex:

ត្រុស
Male

ត្សី
Female
ថ្ងៃខ្ខ្ឆ្នក
ុំ ុំឈ

ើរ
Date of Birth:

ទីកខ្នលងកុំឈ ើ រៈ េូមៈិ
Place of Birth: Village:

ឃញុំ/សង្ការៈ
Commune/Sangkat:

ត្សុក/ខ្ ឌ ៈ
District/Khan:

ឈខ្រត/ត្កុងៈ
Province/City

មញខ្រររសព្វថ្ងៃ
Current Employment
អាសយដ្ឋានរច្ចញរបនន
Current Address

សូម្រោ ពជូន
To
ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពជា
ុ
The President of The University of Cambodia
ខ្្ញុំបាទ/នាងខ្្ញុំសូមជត្មារជូនឈោកត្រធានសាកលវទាល័
យ ឈ ើមបស
ុំ ិ កា ..............- ...............
ិ
ី ញុំ ច្ញោះឈ្មោះច្ូលឈរៀនកនញងឆ្នស
ឈលើមញខ្ជុំនាញឯកឈទសសត្មារថ្ននក៖

I would like to seek admission for studying within the Academic Year …………..……. – ………………...
in the following specialized field:
ថ្នាក់រ ិញ្ញ
ា រប្រ ង

ថ្នាក់រ ិញ្ញ
ា រប្រ

Associate Degree

Bachelor’s Degree

មហាវទាល័
យ សិលបៈ មនញសសសាស្ដសរ និងភាសា
ិ

មហាវទាល័
យ អររ ុំ
ិ

College of Arts, Humanities and Languages

College of Education

មហាវទាល័
យ វទាសាស្ដសរ
និងរឈច្ចកវទា
ិ
ិ
ិ

មហាវទាល័
យ វទាសាស្ដសរ
សងគម
ិ
ិ

College of Science and Technology

College of Social Sciences

មហាវទាល័
យ ច្ារ
ិ

មហាវទាល័
យ ត្ររត្រង
ិ

College of Law

College of Management

មហាវទាល័
យ ព្័រមា
៌ ន និងរមនារមន៍
ិ

College of Media and Communications
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ខ្្ញុំបាទ/នាងខ្្ញុំសូមសនាថ្ន នង
ន នង
យឱ្យបានត្រម
ិ ស
ិ
ឹ ឈោរព្តាមរទរញ្ជាថ្ទៃកញ ង
ិ កមមវធ
ី ិ ការរសសាកលវទាល័
ឹ ត្រូវ។
ឈរើមានការត្រព្ឹររខ្ញសឈដ្ឋយត្រការណាមួយ ខ្្ញុំបាទ/នាងខ្្ញុំ សូ មទទួលខ្ញសត្រូវច្ុំឈ

ោះមញខ្ច្ារជាធរមាន។ ខ្្ញុំបាទ/នាងខ្្ញុំ

សូ មឈោកត្រធានសាកលវទាល័
យ ឈមតារព្ន
ិ
ិ រ
ិ យទរលលទធភាព្ នង
ិ អនញញ្ជារឱ្យខ្្ញុំបាទ/នាងខ្្ញុំ បានត្រឡងច្ូលឈរៀន
ឈៅមហាវទាល័
យ នង
យ កមពញជា ឈដ្ឋយអនញឈត្ោោះ ។
ិ
ិ
ិ ឯកឈទសខាងឈត្កាមឈៅ សាកលវទាល័

I acknowledge that I have to adhere completely to the law and I take responsibility for any misconduct
which is contrary to the university rules and regulations. I hereby request admission for study at the
University of Cambodia at the following college and major:
មហាវទាល័
យ
ិ

ឯកឈទស

College/School

Major

ឈព្លសិកា

Morning

Afternoon

Evening

Weekend

Session
សូម្ភ្ជារ់ម្កជាម្ួយ

ENCLOSURE
- លិខ្រ
ិ ា រនរត្រខ្ លមានរថ្មលឈសមើ០២សនលក
ិ រញ្ជាកថ្នបានជារសញ្ជារត្រមធយមសិកាទញរយ
ិ េូមិ (បាកឌញរ) ឬ វញ្ជ
ឹ
Certificate in Upper Secondary Education or Equivalent
- ជីវត្រវររិសឈងខរ មានរិទរូរងរងមី

០១សនលឹក

Biography with one Photo
- រង្កានថ្ ទទួល

កយសញុំ ច្ូលឈរៀន

០១សនលក
ឹ

Admissions Record
- រូរងរខ្ លឈទរ
ុំ ុំឈ
ើ ងរងមី មានរុំឈព្ញថ្ងៃខ្ខ្ឆ្នក

ើ រឈៅខាងខ្នង (ទុំហុំ ៤x ៦ច្ុំនួន ៣សនលកឹ ,

ទុំហុំ៣x ៤ច្ុំនួន១សនលក
ឹ )

០៤សនលក
ឹ

Four recent photographs (4 x 6=3, 3 x 4 =1)
សូ ម ឈោកត្រធានសាកលវទាល័
យ ឈមតារទទួលនូវការឈោរព្ ខ្
៏ ពងខ្ពសអុំព្ខ្
ិ
ី ញ ្ុំបាទ/នាងខ្្ញុំ។
ឈធវើឈៅថ្ងៃខ្ខ្ឆ្ន ុំ

(Date)
ហរថឈលខា នង
ិ ឈ្មោះសាមញខ្
ី ួ លន

អាសយដ្ឋានសប្ារ់ទាក់ទ្យង រស់អាណាពាបាល

Guardian Contact Address
ឈ្មោះ
Name

អាសយដ្ឋាន

DO NOT WRITE IN THIS AREA

Address

មញខ្រររ
Occupation

ទូរស័ព្ៃ

សប្ារ់រុគ្គលក
ិ រុរណា
ណ ោះ

For UC Official Staff Only

Telephone


សាគល់់ៈរាលការផ្លលសររូរអាសយដ្ឋាន ឬឈលខ្ទូរស័ព្ៃ និសសរ
ិ ត្រូវទរល
ុំ

Session: ……………… English Level: …..……
ID Number: ……………………………….……

យ ទទួលច្ញោះឈ្មោះ នង
ឹ ងមក ការយាល័
ិ
ិ ទរលព្រ៌មាន ថ្នសាកល

Checked by: ……………………………………

វទាល័
យកមពញជា ជាចុំបាច្ ។
ិ

Date: ………………/……………/…….………

Every Student must notify and report to Office of Admissions,
Information, and Registration for any change of address or
contact information as soon as possible.

Comments: …………………………………….

………………………………………………
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ជីវប្រវរដិ

រូរងរ

BIOGRAPHY
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I. ជីវប្រវរដិផ្ទាល់ខ្ន
លួ

(PERSONAL DETAILS)

នាមត្រកូល

នាមខ្លួន

Family Name

Given Name

ខ្្ញុំបាទ,នាងខ្្ញុំឈ្មោះ (អកសរខ្ខ្មរ)

Full Name (English): in block letters
ឈៅលីវ

ឬ

មានត្រួសារ

ឈេទៈ

ត្រុស

ត្សី

Single

or

Married

Gender

Male

Female

ជនជារិ

សញ្ជារិ

ថ្ងៃខ្ខ្ឆ្នក
ុំ ុំឈ

Race

Nationality

Date of Birth:

ទក
ី ខ្នលងកុំឈ

ើ រៈ េូមិ

ើរ

ឃញុំ/សង្ការ

Place of Birth: Village

Commune/ Sangkat

ត្សុក/ខ្

ឈខ្រត/ត្កុង

ឌ

District/Khan

Province/City

ទូរស័ព្ៃទុំនាកទុំនង

អញខ្ី ម៉ែល

Telephone

Email:

១. ត្រវររថ្ិ នការសិកា ឈៅរឋមសិកា អនញវទាល័
យ វទាល័
យ សាោរឈច្ចកឈទសឈៅឯណា? ឆ្នណា
ុំ
?
ិ
ិ
Educational Background at Primary School, Secondary School, High School, After High School, Technical School, Place and Date?

ឆ្នស
ុំ ិ កា

ឈ្មោះសាោ

ថ្ននកទ.ី .. លទី...

ឈខ្រត/ត្កុង

សញ្ជារត្រទទួលបាន

Academic Year

Name of School

Grade.…to……

Province/City

Certificate Obtained

២. កុំររវរបធម៌
ៈ
ិ
Education Attainment
ត្រឡងជារមធយមសិកាទញរិយេូមិ

ត្រឡងជារឈៅឆ្នស
ុំ ិ កា
Year of Graduation

¬Pass High School¦

¬

ត្រឡងធាលកមធយមសិកាទញរិយេូមិ Fail High School

៣. កុំររវរបធម៌
ភាសាររឈទស ឈច្ោះភាសាអវខ្
ិ
ី លោះ? ឈច្ោះកត្មរ
ិ ណា? Foreign Languages? Level? Efficiency?
៤. ជុំនាញរខ្នថម? Other Skills?
៥. រច្ចញរបនន ឈៅជាមួយអនកណា? មញខ្រររអនកឈនាោះឈធវើអ?
ីវ កខ្នលងឈធវើការឈៅឯណា?
Presently live with whom? What’s his/her job?/Where?
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II. សាានភ្ជពប្គ្ួសា

(PARENTAL DETAILS)

អុំព្ីឪព្ញកមារយរឈងាើរ (Parents)
ឪព្ញកឈ្មោះ

ឆ្នក
ុំ ុំឈ

Father’s Name

Year of Birth

សាលរ

រស

Deceased

Alive

ើរ

ជនជារិ

សញ្ជារិ

Race

Nationality

មញខ្រររនង
ិ កខ្នលងឈធវកា
ើ ររច្ចញរបនន
Career and Office Address

អាសយដ្ឋានរច្ចញរបនន
Current Address
មារយឈ្មោះ

ឆ្នក
ុំ ុំឈ

ើរ

Mother’s Name

Year of Birth

ជនជារិ

សញ្ជារិ

Race

Nationality

សាលរ

រស

មញខ្រររនង
ិ កខ្នលងឈធវកា
ើ ររច្ចញរបនន

Deceased

Alive

Career and Office Address

អាសយដ្ឋានរច្ចញរបនន
Current Address
ខ្្ញុំបាទ/នាងខ្្ញុំ

សូ មអោះអាងថ្ន

ឈសច្ករីឈរៀររារកនញងជីវត្រវររិខាងឈលើឈនោះ

ព្រ
ិ ជាត្រម
ឹ ត្រូវឥរខ្កលងរនលុំឈឡើយ។

ច្ុំ ញ ច្ណាមួយខ្ លត្បាសចកព្ីការព្ិរ ខ្្ញុំបាទ/នាងខ្្ញស
ុំ ូ មទទួលខ្ញសត្រូវឈៅច្ុំឈ

ត្រសិនឈរើមាន

ោះមញខ្ច្ារជាធរមាន។

I declare that all the information provided in this application is true according to my knowledge. I am aware that if
I deliberately conveyed wrong information or mislead the University, I will be kept accountable under the law for my
actions.
ឈធវឈើ ៅ.......................... ថ្ងៃទ.ី .........ខ្ខ្...............ឆ្ន.ុំ ..............
Date: …………………………………………………………………

ហរថឈលខា នង
ល
ិ ឈ្មោះសាមញខ្
ី ួន
Applicant’s Signature & Name

អាសយដ្ឋានៈ ទុំនាកទុំនងឈៅេនឈុំ ព្ញ
(ឪព្ញកមារយ ឬ អាណាព្ាបាល)

ឈ្មោះអាណាព្ាបាលៈ ............................................................ត្រូវជា................... មញខ្រររ..................................
អាសយដ្ឋានៈ ទៃោះឈលខ្...............ទលូវឈលខ្ ...............សង្ការ........................ ខ្

ឌ ...................... ត្កុង.....................

ឈលខ្ទូរស័ព្ៃៈ (១) ....................................... ................ (២) ...........................................................................
ឈលខ្ទូរស័ព្ៃផ្លៃលខ្លួនៈ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Email : …………...……………………………….

រង្កាន់ដៃទ្យទ្យួលពាកយសុច
ុំ ូលរ ៀន

រូរងរ

UNIVERSITY OF CAMBODIA ADMISSIONS RECORD
(Academic Program)
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Nº…………………………

ឈ្មោះជាអក្សរខ្មមរ

ឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំង

Full Name in Khmer

Full Name in Latin

ថ្ងៃខ្ខ្ឆ្នក
ុំ ុំឈ

ឈេទៈ

ត្រុស

Sex:

Male

ើរ
Date of Birth

ត្សី
Female

សញ្ជារិ
Nationality

មញខ្រររសព្វថ្ងៃ
Current Employment
អាសយដ្ឋានរច្ចញរបនន
Current Address
ទូរស័ព្ៃទុំនាកទុំនង
Telephone

អញីខ្ម៉ែល
Email:

សញុំ ច្ូលឈរៀនឈៅមហាវទាល័
យ
ិ

ឯកឈទស

I would like to study

Field

កត្មរ
ិ
Degree

ថ្ននកររញ្ជ
ិ ា រ័ត្ររង Associate Degree

ថ្ននកររញ្ជ
ិ ា រ័ត្រ/Bachelor’s Degree

Morning

Evening

ឈព្លសិកា
Session

Afternoon

UC Staff only

Admission staff:

Weekend
Date: …… / …… / ……….

UC’s Copy

រង្កាន់ដៃទ្យទ្យួលពាកយសុច
ុំ ូលរ ៀន

រូរងរ

UNIVERSITY OF CAMBODIA ADMISSIONS RECORD
(Academic Program)

4*6

Nº…………………………

ឈ្មោះជាអក្សរខ្មមរ

ឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំង

Full Name in Khmer

Full Name in Latin

ថ្ងៃខ្ខ្ឆ្នក
ុំ ុំឈ

ឈេទៈ

ត្រុស

Sex:

Male

ើរ
Date of Birth

ត្សី
Female

សញ្ជារិ
Nationality

មញខ្រររសព្វថ្ងៃ
Current Employment
អាសយដ្ឋានរច្ចញរបនន
Current Address
ទូរស័ព្ៃទុំនាកទុំនង
Telephone

អញីខ្ម៉ែល
Email:

សញុំ ច្ូលឈរៀនឈៅមហាវទាល័
យ
ិ

ឯកឈទស

I would like to study

Major

កត្មរ
ិ
Degree
ឈព្លសិកា
Session

ថ្ននកររញ្ជ
ិ ា រ័ត្ររង Associate Degree

ថ្ននកររញ្ជ
ិ ា រ័ត្រ/Bachelor’s Degree

Morning

Evening

Afternoon

UC Staff only

Admission staff:

5

Weekend
Date: …… / …… / ……….

