
 
 

សាកលវិទ្យាលយ័កម្ពុជា 
THE UNIVERSITY OF CAMBODIA 

&2' 

ពាកយសុុំចូលររៀនសម្រាប់ថ្នា ក់រម្រោយបរញិ្ញា បម្ររ 
APPLICATION FORM FOR GRADUATE STUDIES 

លេខលោង (Ref):  .............................................................................  អត្តលេខ (ID):  ............................................................  

ល ម្ ោះជាអក្សរខ្ខមរ:  ....................................................................... លេទ (Gender):           ប្រសុ (Male)     ប្សី (Female) 

Full Name In English:  ............................................................................................................................................................  
ថ្ងៃខ្ខឆ្ន ាំក្ាំល ីត្ (Date of Birth):….DD…/….MM…/…YYYY……ទូរស័ព្ទ (Telephone):  .....................................................  

អាសយដ្ឋា នរច្ចុរបនន (Current Address):  ...............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................   

 សារលអឡចិ្ប្ត្នូិច្ (E-mail Address):  .......................................................................................................................................  

មហាវទិាេ័យ/សាលា (College/School):  ................................................................................................................................  

ជាំនាញ/ឯក្លទស (Major/Field):  ..............................................................................................................................................  

លវនសិក្ា (Study Session):  ប្ព្ឹក្ (Morning)  រលសៀេ (Afternoon) លាៃ ច្ (Evening)           ចុ្ងសប្តត ហ៍ (Weekend) 

ក្មមវធិីសកិ្ា (Study Program): ជាលខមរៈភាសា (Khmer Track)    ជាភាសាអនតរជាត្ ិ(International Track) 

ក្ប្មិត្សកិ្ា (Degree Level): ររញិ្ញា រប្ត្ជាន់ខពស់ (Master’s Degree)  រ ឌិ ត្ (Doctoral Degree) 

    

 
សម្រាប់បុគ្គលិកសាកលវទិ្យាល័យកម្ពុជា 

(For UC Staff) 

 ពិ្និត្យ (Checked by): ……………………………………………………… កាេររលិច្េទ (Date): ……………………………………...… 

 សញ្ញា រប្ត្ររញិ្ញា រប្ត្ ររញិ្ញា រប្ត្ជានខ់ពស ់ឬសញ្ញា រប្ត្ខ្ែេមានត្ថ្មៃលសមី (២ច្ារ)់ មាន  គ្មម ន   (………) 

(Bachelor’s or Master’s Degree or Equivalent Certificate-2 Copy)      

 ប្ពឹ្ត្តិរប្ត្ពិ្នទុ (Transcript-1 Copy)     (១ច្ារ)់ មាន  គ្មម ន    (………) 

 លត្សតភាសា (Language Certificate/Language Test-1 Copy)   (១ច្ារ)់ មាន  គ្មម ន    (………) 

 លគ្មេរាំ ងសិក្ា (Purpose of Study-1 Copy)    (១ច្ារ)់ មាន  គ្មម ន    (………) 

 អត្តសញ្ញា  រ ័ណ ឬេិខិត្ឆ្ៃងខ្ែន (National ID/Passport-1 Copy)  (១ច្ារ)់  មាន  គ្មម ន    (………) 

 រូរងត្រាំលព្ញល ម្ ោះថ្ងៃខ្ខឆ្ន ាំក្ល ីត្លៅខាងខនង        មាន         គ្មម ន     (………) 

(៤x៦ ច្ាំននួ ២សនៃឹក្ និង ៣x៤ ច្ាំននួ ១សនៃឹក្) (Three Recent Photographs 4x6=2, 3x4=1)  

 អាហារូរក្រ ៍ (Scholarship):……………………………………………………………………………………………………….…………... 
 លតី្អនក្សាា េ ់UC តាមរយៈអវីខ្ែរ? (How do you know UC?): ………………………………………………………………………………...… 

 

 
 



  
សាកលវិទ្យាលយ័កម្ពជុា 

THE UNIVERSITY OF CAMBODIA 

ពាកយសុុំចលូររៀនសម្រាប់ថ្នា ក់រម្រោយឧរតម្សកិា 
APPLICATION FORM FOR GRADUATE STUDIES 

 
នាមប្ត្កូ្េ             នាមខៃួន 

ខ្ុ ាំប្តទ/នាងខ្ុ ាំល ម្ ោះ (អក្សរខ្ខមរ)  
                Family Name       Given Name 

Full Name (English): In Block Letters 

លេទ៖   ប្រុស  ប្សី 
Gender:  Male  Female 

សាា នភាព្ប្រួសារ លៅេីវ  មានប្រួសារ  លសសងៗ      

Marital Status:  Single  Married             Other  ………………………………………… 

ជនជាត្ ិ   សញ្ញា ត្ ិ   ថ្ងៃខ្ខឆ្ន ាំក្ាំល ីត្ 
Nationality   Citizenship   Date of Birth 

ទីក្ខ្នៃងក្ាំល ីត្៖ េូម ិ      ឃុាំ/សង្កា ត់្ 
Place of Birth:  Village      Commune/Sangkat 

ប្សុក្/ខ ឌ        លខត្ត/រាជធាន ី
District/Khan       Province/Capital 

មុខរររសព្វថ្ងៃ         
Current Employment   

អាសយដ្ឋា នអច្ិថ្្នតយ៖៍         
Permanent Address:      

សមូ្រោរពជូន 
To 

សាកលវទិ្យាធិោរសាកលវទិ្យាលយ័កម្ពុជា 
The President of The University of Cambodia 

ខ្ុ ាំប្តទ/នាងខ្ុ ាំ សូមជប្មារជូនលលាក្សាក្េវទិាធិការសាក្េវទិាេ័យក្មពុជា លែីមបលីសនីសុាំចុ្ោះល ម្ ោះចូ្េលរៀនក្នុងឆ្ន ាំសិក្ា..........…-………. 
I would like to seek admission for studying within the Academic Year of……….................…-………................…....… 

លេីមុខជាំនាញ/ឯក្លទសសប្មារ់ (as a student at The University of Cambodia in the following specialized field) 
ថ្នា ក់បរញិ្ញា បម្ររជាន់ខ្ពស ់      ថ្នា ក់បណ្ឌិ រ 
        Master’s Degree     Doctoral Degree 

 
 
 
 
 

 
 

 

   DD         MM   YYYY 

  

 

មហាវទិាេ័យសិេបៈ និងមនុសសសា្សត  មហាវទិាេ័យវទិាសា្សតសងាម    

College of Arts and Humanities (CoAH)  College of Social Sciences (CoSS) 

មហាវទិាេ័យអរ់រ ាំ    សាលាសិេបៈថ្ច្នប្រឌិត្ 
College of Education (CoE)    School of Creative Arts (SCA) 

មហាវទិាេ័យច្ារ់    សាលាភាសាររលទស 
College of Law (CoL)    School of Foreign Languages (SFL) 

មហាវទិាេ័យព័្ត៌្មាន និងរមនារមន៍  សាលាលត្លជាខ្សន ក្ិច្ចការដ្ឋា េិប្តេ និងទាំនាក់្ទាំនងអនតរជាត្ិ 
College of Media and Communications (CMC)  Techo Sen School of Government and International Relations (TSS) 

មហាវទិាេ័យវទិាសា្សត និងរលច្ចក្វទិា  សាលាពា ិជាសា្សត តូ្នីហវណឺាន់លែស   
College of Science and Technology (CoST)  The Tony Fernandes School of Business (TFSB)    

លសសងៗ(other)………………………………………… 



 
ខ្ុ ាំប្តទ/នាងខ្ុ ាំ សូមសនាថានងឹលគ្មរព្តាមរទរញ្ញា ថ្សទក្នុង និងលគ្មេការ ៍ររស់សាក្េវទិាេ័យក្មពុជា។ 
I acknowledge that I have to adhere completely to the law and I take 

លរីមានការប្រប្ព្តឹ្តខុសលដ្ឋយប្រការណាមយួ ខ្ុ ាំប្តទ/នាងខ្ុ ាំ សូមទទេួខុសប្ត្ូវច្ាំលពាោះមុខច្ារ់ជាធរមាន។ 
responsibility for any misconduct which is contrary to the university rules and regulations. 

សូមលលាក្សាក្េវទិាធិការ លមតាត ព្ិនតិ្យសតេ់េទធភាព្ និងអនុញ្ញា ត្ឱ្យ ខ្ុ ាំប្តទ/នាងខ្ុ ាំ ប្តនចុ្ោះល ម្ ោះចូ្េសិក្ា          
I hereby request admission for study 

លៅមហាវទិាេ័យ/សាលា           ជាំនាញ/ឯក្លទស            
in the college/school of                    Major /Field 
ថ្នសាក្េវទិាេ័យក្មពុជា លដ្ឋយក្តីអនុលប្គ្មោះ។ 
at The University of Cambodia. 

សមូ្ភ្ជា ប់ម្កជាម្ួយ 
Enclosure 

   ថាន ក់្ររញិ្ញា រប្ត្ជាន់ខពស់           ថាន ក់្រ ឌិ ត្ 
         Master’s Degree        Doctoral Degree            

 

 សញ្ញា រប្ត្ររញិ្ញា រប្ត្ ឬសញ្ញា រប្ត្មានត្ថ្មៃលសមី (២សនៃឹក្) 
(Bachelor’s Degree or Equivalent Degree-2 Copy) 

 សញ្ញា រប្ត្ររញិ្ញា រប្ត្ជាន់ខពស់ ឬសញ្ញា រប្ត្មានត្ថ្មៃលសមី (២សនៃឹក្) 
(Master’s Degree or Equivalent Degree-2 Copy) 

 ជីវប្រវត្តិសលងេរ មានរិទរូរងត្ងមី (១សនៃឹក្) 
(Biography with one photo-1 Copy) 

 ជីវប្រវត្តិសលងេរ មានរិទរូរងត្ងមី (១សនៃឹក្) 
(Biography with one photo-1 Copy) 

 រង្កា ន់ថ្ែទទួេពាក្យសុាំចូ្េលរៀន (២សនៃឹក្)    
(Admission Receipt-2 Copies)  

 រង្កា ន់ថ្ែទទួេពាក្យសុាំចូ្េលរៀន (២សនៃឹក្) 
(Admission Receipt-2 Copies) 

 លគ្មេរាំ ងសិក្ាច្ាំនួន ៥០០ពាក្យ 
(Purpose of Study 500 words-1 Copy) 

 លគ្មេរាំ ងសិក្ា ៥០០ពាក្យ 
   (Purpose of Study 500 words-1 Copy) 

 អត្តសញ្ញា  រ័ ណ ឬេិខិត្ឆ្ៃងខ្ែន (១ច្ារ់)      
(National ID/Passport-1 Copy) 

 អត្តសញ្ញា  រ័ ណ ឬេិខិត្ឆ្ៃងខ្ែន (១ច្ារ់)      
   (National ID/Passport-1 Copy) 

 រូរងត្មានរាំលព្ញថ្ងៃខ្ខឆ្ន ាំក្ាំល ីត្លៅខាងខនង 
(ទាំហាំ ៤x៦ ច្ាំនួន ២សនៃឹក្, ទាំហាំ ៣x៤ ច្ាំនួន ១ សនៃឹក្) 
   (Three Recent Photographs 4x6=2, 3x4=1) 

 រូរងត្មានរាំលព្ញថ្ងៃខ្ខឆ្ន ាំក្ាំល ីត្លៅខាងខនង 
(ទាំហាំ ៤x៦ ច្ាំនួន ២សនៃឹក្, ទាំហាំ ៣x៤ ច្ាំនួន ១ សនៃឹក្) 
   (Three Recent Photographs 4x6=2, 3x4=1) 

            

សូមលលាក្សាក្េវទិាធិការថ្នសាក្េវទិាេ័យក្មពុជា លមតាត ទទួេនូវការលគ្មរព្ែ៏ខពង់ខពស់អាំព្ីខ្ុ ាំប្តទ/នាងខ្ុ ាំ។ 
Please Mr. President of The University of Cambodia accepts my highest respect.  

 លធវីលៅ……………ថ្ងៃ ……………………ខ្ខ………………ឆ្ន ាំ…………………ព្.ស………… 
                            ប្ត្ូវនងឹថ្ងៃទ…ី.....ខ្ខ………ឆ្ន ាំ……… 

Date:……DD……/.…MM……/……YYYY…… 

                      ហត្ាលេខា នងិល ម្ ោះសាមខីៃួន  
                                                                                              Applicant’s Signature and Name 

   

 

 

 

 
 
 

សម្រាប់បុគ្គលកិសាកលវិទ្យាលយ័កម្ពុជា 
For UC Staff Only 

rVs 
Session: ………………….…………………………… 

ID Number: ……………………………………………. 

Checked by: …………………………………………… 

Date: …………/……………/…………………………. 

Signature: ……………………………………………… 

 
 សមាា េ ់Remarks: 
រាេក់ារផ្លៃ សរ់តូរអាសយដ្ឋា ន ឬលេខទូរសព័្ទ និសសតិ្ប្ត្ូវសតេែ់ាំ ឹងមក្ការោិេយ័ ទទួេចុ្ោះល ម្ ោះ នងិសតេព់្ត័្៌មាន ថ្នសាក្េវទិាេយ័ក្មពុជា។ 
Every student must notify and report to the Office of Admissions, Information and Registration for any change of address or contact information. 



 

ជីវម្របវរតិសរខេប 
Biography 

I.ជីវម្របវរតផិ្ទា លខ់្លួន (Personal Details) 
      នាមប្ត្កូ្េ      នាមខៃួន 

ខ្ុ ាំប្តទ/នាងខ្ុ ាំល ម្ ោះ (អក្សរខ្ខមរ)  
              Family Name    Given Name 

Full Name (English): In Block Letters 

លេទ   ប្រុស      ប្ស ី
Gender   Male       Female 

សាា នភាព្ប្រួសារ លៅេីវ      មានប្រសួារ  លសសងៗ   
Marital Status:  Single       Married  Other  ………………………………………… 

ជនជាត្ ិ   សញ្ញា ត្ ិ   ថ្ងៃខ្ខឆ្ន ាំក្ាំល ីត្ 
Nationality   Citizenship   Date of Birth 

ទីក្ខ្នៃងក្ាំល ីត្៖ េូម ិ      ឃុាំ/សង្កា ត់្ 
Place of Birth:  Village      Commune/Sangkat 

ប្សុក្/ខ ឌ        លខត្ត/រាជធាន ី
District/Khan       Province/Capital 

ទូរស័ព្ទ        សាលអឡចិ្ប្ត្នូិច្ 
Telephone       E-mail: 

១. ប្រវត្តិថ្នការសិក្ា លៅវទិាេ័យ និងមហាវទិាេ័យលៅឯណា? ឆ្ន ាំណា? 
    Educational Background: High School and University, Place and Date 

ឆ្ន ាំសិក្ា 
Academic Year 

ល ម្ ោះសាលា 
Name of School 

េូមិសិក្ា 
Grade Level 

លខត្ត/រាជធានី 
Province/Capital 

សញ្ញា រប្ត្ទទួេប្តន 
Degree Obtained 

  ថាន ក្់ទី.......  ថាន ក្់ទី........ 
Grade……. Grade…… 

  
  ថាន ក្់ទី.......  ថាន ក្់ទី........ 

Grade……. Grade…… 
  

  ឆ្ន ាំទី........ . ឆ្ន ាំទី........ 
Year…….  Year…… 

  
  ឆ្ន ាំទី........ . ឆ្ន ាំទី........ 

Year…….  Year…… 
  

  ឆ្ន ាំទី........ . ឆ្ន ាំទី........ 
Year…….  Year…… 

  

  ឆ្ន ាំទី........ . ឆ្ន ាំទី........ 
Year…….  Year…… 

  

  ឆ្ន ាំទី........ . ឆ្ន ាំទី........ 
Year…….  Year…… 

  
 

២. លេខសញ្ញា រប្ត្       ឆ្ន ាំរញ្ច រ់ការសិក្ា 
     Degree Code        Year of Graduation 
 

 

 

 

  DD     MM  YYYY 

 

 

រូរងត្  
Photo 
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៣.ក្ប្មិត្វរបធម៌ភាសាររលទស? សមត្ាភាព្ភាសាររលទស? Foreign Languages? Language Proficiency?     

Languages Basic Elementary Pre-

Intermediate Intermediate Advanced Fluent 
       
       
       
៤. ជាំនាញរខ្នាម? Other Skills? e.g. Piano, Guitar… 

 
៥. ច្ាំ ង់ច្ាំ ូេច្ិត្តក្ីឡា? Sport Interests? 

៦. ច្ាំល ោះែងឹកុ្ាំព្យូទ័រ? Computer Literacy? 

៧. លត្ីអនក្រស់លៅជាមយួនរណា? Who do you live with? 
ល ម្ ោះ (Name & Surname):  ......................................................... ប្ត្វូជា (Relationship): ......................................................  
មុខរររ (Job):  ..................................................................  ទីក្ខ្នៃងលធវីការ (Workplace):  ....................................................  
អាសយដ្ឋា នរច្ចុរបនន (Current Address):  ..............................................................................................................................  

លេខទូរស័ព្ទ (Telephone):  ...................................................................................................................................................  

 

II.សាា នភ្ជពម្រគ្ួសារ (Parental Details)   

អាំព្ឳីពុ្ក្មាត យរលងាតី្ (Parents): 
ឳពុ្ក្ល ម្ ោះ     ឆ្ន ាំក្ាំល ីត្       ជនជាត្ ិ   សញ្ញា ត្ ិ
Father’s Name     Year of Birth         Nationality   Citizenship 

សាៃ រ់       រស់   លសសងៗ   មុខរររ   លេខទូរស័ព្ទ 
Deceased       Alive    Other   Occupation  Phone Number 

អាសយដ្ឋា នរច្ចុរបនន៖ 
Current Address: 

មាត យល ម្ ោះ     ឆ្ន ាំក្ាំល ីត្       ជនជាត្ ិ  សញ្ញា ត្ ិ
Mother’s Name     Year of Birth        Nationality  Citizenship 

សាៃ រ់       រស់   លសសងៗ   មុខរររ   លេខទូរស័ព្ទ 
Deceased       Alive    Other   Occupation  Phone Number 

អាសយដ្ឋា នរច្ចុរបនន៖ 
Current Address: 

 

0 



 
អាំព្រីត/ីប្រព្នធ (Husband/Wife):    

ល ម្ ោះរត/ីប្រព្នធ        ឆ្ន ាំក្ាំល ីត្         ជនជាត្ ិ     សញ្ញា ត្ ិ
Husband/Wife’s Name        Year of Birth           Nationality                   Citizenship 

សាៃ រ់       រស់   លសសងៗ   មុខរររ   លេខទូរស័ព្ទ 
Deceased       Alive    Other   Occupation  Phone Number 

អាសយដ្ឋា នរច្ចុរបនន៖ 
Current Address: 

ព័្ត៌្មានទាំនាក់្ទាំនងរនាទ ន់ (Emergency Contact Information):  

នាម និងគោត្តនាម៖ 

Name & Surname (in English):  

ជនជាត្ិ        សញ្ជា ត្ ិ   មុខរបរ     ត្ត្ូវជាអ្វីនឹងអ្នក  

Citizenship:        Nationality:  Occupation:     Relationship: 

គេខទូរស័ព្ទ៖   
Phone Number:   

អាសយដ្ឋា នបច្ចុបបនន៖  

Current Address:  
 

ខ្ុ ាំប្តទ/នាងខ្ុ ាំ សូមអោះអាងថា លសច្ក្តីលរៀររារ់ក្នុងជីវប្រវត្តខិាងលេីលនោះ ព្ិត្ជាប្ត្ឹមប្ត្ូវឥត្ខ្ក្ៃងរនៃាំលឡយី។ ប្រសនិលរមីានច្ាំ ុច្
ណាមួយខ្ែេប្ប្តសចាក្ព្កីារព្ិត្ ខ្ុ ាំប្តទ/នាងខ្ុ ាំ សូមទទេួខុសប្ត្ូវលៅច្ាំលពាោះមុខច្ារ់ជាធរមាន។ 
I declare that all the information provided in the application is true according to my knowledge. I am aware that if I deliberately 

convey wrong information or mislead the university, I will be kept accountable under the law for my actions. 

លធវីលៅ……………ថ្ងៃ……….…………ខ្ខ…………ឆ្ន ាំ………………………ព្.ស…………  

ប្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី.…...ខ្ខ………ឆ្ន ាំ……… 
    Date:……DD……/.…MM……/……YYYY…… 

ហត្ាលេខា នងិល ម្ ោះសាមខីៃួន 
             Applicant’s Signature and Name 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 
 

បង្កា ន់ដៃទ្យទ្យួលពាកយសុុំចូលររៀន 
The University of Cambodia Admission Record 

 

No………………………… 

ល ម្ ោះជាអក្សរខ្ខមរ      ល ម្ ោះជាអក្សរឡាតាាំង 
Full Name in Khmer      Full Name in Latin 

ថ្ងៃខ្ខឆ្ន ាំក្ាំល ីត្      លេទ   ប្រុស         ប្ស ី       សញ្ញា ត្ ិ
Date of Birth       Gender   Male           Female         Citizenship 

ទីក្ខ្នៃងក្ាំល ីត្      ក្ប្មិត្សកិ្ា 
Place of Birth         Degree Level 

មហាវទិាេ័យ/សាលា      ជាំនាញ/ឯក្លទស 
College/School       Major/Field 

លវនសិក្ា       លេខទូរស័ព្ទ 
Study Session       Telephone 

 
   
 

 

 

   

បង្កា ន់ដៃទ្យទ្យួលពាកយសុុំចូលររៀន 
The University of Cambodia Admission Record 

 

 

No………………………… 

ល ម្ ោះជាអក្សរខ្ខមរ      ល ម្ ោះជាអក្សរឡាតាាំង 
Full Name in Khmer      Full Name in Latin 

ថ្ងៃខ្ខឆ្ន ាំក្ាំល ីត្      លេទ   ប្រុស         ប្ស ី       សញ្ញា ត្ ិ
Date of Birth       Gender   Male           Female        Citizenship 

ទីក្ខ្នៃងក្ាំល ីត្      ក្ប្មិត្សកិ្ា 
Place of Birth        Degree Level 

មហាវទិាេ័យ/សាលា      ជាំនាញ/ឯក្លទស 
College/School       Major/Field 

លវនសិក្ា       លេខទូរស័ព្ទ 
Study Session       Telephone 
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UC Staff Only   Placement Test   Khmer Track  International Track 

Transfer:  Yes   No  Waived Test Yes  No Scholarship…………………………………………..  

Institute/University…………… IELTS/TOEFL Yes  No …………………………………………………….… 

Major………………………… Passed Test Yes  No ………………………………………………………. 

Credit………………………… Graduated Yes  No Admission Staff:  Date……/………/……… 
UC’s Copy 

 

DD  MM  YYYY 

 

UC Staff Only   Placement Test   Khmer Track  International Track 

Transfer:  Yes   No  Waived Test Yes  No Scholarship…………………………………………..  

Institute/University…………… IELTS/TOEFL Yes  No …………………………………………………….… 

Major………………………… Passed Test Yes  No ………………………………………………………. 

Credit………………………… Graduated Yes  No Admission Staff:  Date……/………/………  
Student’s Copy 
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