
 
 

សាកលវិទ្យាលយ័កម្ពុជា 
THE UNIVERSITY OF CAMBODIA 

&2' 

ពាកយសុុំចូលរ ៀនសម្រាប់ថ្នា ក់ឧត្តម្សកិា 
APPLICATION FORM FOR UNDERGRADUATE STUDIES 

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

ល ម្ ោះជាអក្សរខ្ខមរ: ................................................................. លេទ (Gender):    ប្រុស (Male)        ស្សី (Female) 

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

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

E-mail Address:  ....................................................................................................................................................................  

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

ជាំនាញ (Major):  ....................................................................................................................................................................  

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

ក្មមវធីិសិក្ា (Study Program): ជាលខមរៈភាសា (Khmer Track)    ជាភាសាអនតរជាតិ្ (International Track) 

ក្ប្មិត្សិក្ា (Degree Level): ររញិ្ញា រប្ត្រង (Associate’s Degree)   ររញិ្ញា រប្ត្ (Bachelor’s Degree) 

    

សប្ារ់រុគ្គេិក្សាក្េវទិាេ័យក្មពុជា 
(For UC Staff) 

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

 សញ្ញា រប្ត្មធយមសិក្ាទុតិ្យេូមិ ឬ សញ្ញា រប្ត្ខ្ែេានត្ថ្មៃលសមើ           (២ច្ារ់)  ាន        គ្មម ន  (………) 

 (Baccalaureate or Certificate of National High School Exam or Equivalent Certificate-2 Copies)  

 ប្ពឹ្ត្តិរប្ត្ពិ្នទុ (Transcript-1 Copy)          (១ច្ារ់)   ាន       គ្មម ន  (………) 

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

 សាំរុប្ត្ក្ាំល ើ ត្ ឬ អត្តសញ្ញា  រ ណ (Birth Certificate/National ID-1 Copy)     (១ច្ារ់)   ាន        គ្មម ន  (………) 

 េិខិត្ឆ្ៃងខ្ែន (Passport For International Students-1 Copy)       (១ច្ារ់)  ាន        គ្មម ន  (………) 

 ររូងត្ានរាំលព្ញល ម្ ោះថ្ងៃខ្ខឆ្ន ាំក្ាំល ើ ត្លៅខាងខនង                      ាន         គ្មម ន  (………) 

(ទាំហាំ ៤x៦ ច្ាំនួន ២សនៃឹក្, ទាំហាំ ៣x៤ ច្ាំនួន ១ សនៃឹក្)                                                                         
 (Three Recent Photographs and write name/date of birth at the back side 4x6=2, 3x4=1) 

 អាហាររូក្រ ៍ (Scholarship): ………………………………………………………………………………………………………………… 

 លត្ើអនក្សាគ េ់សាក្េវទិាេ័យក្មពុជាតាមរយៈអវីខ្ែរ? (How do you know The University of Cambodia?): ………………………….…… 

 
 



 
សាកលវទិ្យាលយ័កម្ពុជា 
THE UNIVERSITY OF CAMBODIA 

&2' 

ពាកយសុុំចលូរ ៀនសម្រាប់ថ្នា កឧ់ត្តម្សកិា 
APPLICATION FORM FOR UNDERGRADUATE STUDIES 

 

នាមប្ត្កូ្េ       នាមខៃួន 
ល ម្ ោះជាភាសាខ្ខមរ៖   
                 Family Name        Given Name 

Name & Surname in English: 

លេទ (Gender):   ប្រុស (Male)   ស្សី (Female) 
សាា នភាព្ប្គ្សួារ (Marital Status):  លៅេីវ (Single):     ានប្គ្ួសារ (Married):   លសសងៗ (Other):…………….   
         

ជនជាតិ្៖   សញ្ញា តិ្៖            ថ្ងៃខ្ខឆ្ន ាំក្ាំល ើ ត្៖ 
Nationality:   Citizenship:   Date of Birth: 

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

ស្សុក្/ខ ឌ ៖       លខត្ត/រាជធានី៖ 
District/Khan:       Province/Capital 

មុខរររសព្វថ្ងៃ៖          
Current Employment:   

អាសយដ្ឋា នអចិ្ថ្្នតយ៍៖         
Permanent Address:      

សមូ្រោ ពជូន 
សាកលវទិ្យាធិកា ននសាកលវទិ្យាលយ័កម្ពជុា 

To The President of The University of Cambodia  

ខ្ុាំប្តទ/នាងខ្ុាំ សូមជប្ារជូនសាក្េវទិាធិការថ្នសាក្េវទិាេ័យក្មពុជា លែើមបីលសនើសុាំចុ្ោះល ម្ ោះចូ្េលរៀនលេើមុខជាំនាញ/    
ឯក្លទសសប្ារ់ឆ្ន ាំសិក្ា….…………………...…………….(I would like to seek admission for studying within the 

Academic Year of..................................................as a student at The University of Cambodia in the following specialized field)  
ថ្នា ក់ប ញិ្ញា បម្រត្ ង     ថ្នា ក់ប ញិ្ញា បម្រត្ 
Associate’s Degree     Bachelor’s Degree 

 
 
 
 

  
 

DD           MM         YYYY 
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មហាវទិាេ័យសិេបៈ និងមនុសសសាស្រសត  មហាវទិាេ័យវទិាសាស្រសតសងគម    

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) 

មហាវទិាេ័យព័្ត៌្ាន និងគ្មនាគ្មន៍  សាលាលត្លជាខ្សន កិ្ច្ចការរដ្ឋា េិប្តេ និងទាំនាក់្ទាំនងអនតរជាតិ្ 
College of Media and Communications (CMC)  Techo Sen School of Government and International Relations (TSS) 

មហាវទិាេ័យវទិាសាស្រសត និងរលច្ចក្វទិា  សាលាពា ិជាសាស្រសតតូ្នីហវឺណាន់លែស   
College of Science and Technology (CoST)  The Tony Fernandes School of Business (TFSB)   

លសសងៗ(other)………………………………………… 



 
ខ្ុាំប្តទ/នាងខ្ុាំ សូមសនាថានឹងលគ្មរព្តាមរទរញ្ញា ថ្សទក្នុង និងក្មមវធីិសិក្ាររស់សាក្េវទិាេ័យឱ្យប្តនប្តឹ្មប្ត្ូវ។ លរើាន
ការប្រប្ពឹ្ត្តខុសលដ្ឋយប្រការណាមួយ ខ្ុាំប្តទ/នាងខ្ុាំ សូមទទួេខុសប្ត្ូវច្ាំលពាោះមុខច្ារ់ជាធរាន។ សូមសាក្េវទិាធិការ 
លមតាត ពិ្និត្យសតេ់េទធភាព្ និងអនុញ្ញា ត្ឱ្យ ខ្ុាំប្តទ/នាងខ្ុាំ ប្តនចុ្ោះល ម្ ោះចូ្េសិក្ា លៅមហាវទិាេ័យ/សាលា 
...............................................ជាំនាញ/ឯក្លទស..............................................ថ្នសាក្េវទិាេ័យក្មពុជា លដ្ឋយក្តីអនុលប្គ្មោះ។ 
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 in the college/school………………………………… of 

Major/Field……………………………………at The University of Cambodia. 

សមូ្ភ្ជា ប់ម្កជាម្ួយ 
Enclosure 

         

ថាន ក់្ររញិ្ញា រប្ត្រង 
Associate’s Degree 

ថាន ក់្ររញិ្ញា រប្ត្ 
Bachelor’s Degree 

 សញ្ញា រប្ត្មធយមសិក្ាទុតិ្យេូមិ ឬ សញ្ញា រប្ត្ានត្ថ្មៃលសមើ                
(២ច្ារ់) 

  (Certificate of National High School Results or Equivalent   

   Certificate -2 Copies)  

 សញ្ញា រប្ត្មធយមសិក្ាទុតិ្យេូមិ  ឬ សញ្ញា រប្ត្ានត្ថ្មៃលសមើ (២ច្ារ់) 
(Certificate of National High School Results or Equivalent Certificate -2 

Copies)  

 ជីវប្រវត្តិសលងេរានរិទររូងត្ងមី (១ច្ារ់) 
(Biography with one photo-1 Copy) 

 ជីវប្រវត្តិសលងេរានរិទររូងត្ងមី  (១ច្ារ់) 
 (Biography with one photo-1 Copy) 

 រង្កា ន់ថ្ែទទួេពាក្យសុាំចូ្េលរៀន (២ច្ារ់)    
 (Admission Record-2 Copies)  

 រង្កា ន់ថ្ែទទួេពាក្យសុាំចូ្េលរៀន  (២ច្ារ់) 
 (Admission Record-2 Copies) 

 អត្តសញ្ញា  រ ណ ឬ េិខិត្ឆ្ៃងខ្ែន (១ច្ារ់)      
    (National ID/Passport-1 Copy) 

 អត្តសញ្ញា  រ ណ ឬ េិខិត្ឆ្ៃងខ្ែន              (១ច្ារ់)      
 (National ID/Passport-1 Copy) 

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

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

សូមសាក្េវទិាធិការថ្នសាក្េវទិាេ័យក្មពុជា លមតាត ទទួេនូវការលគ្មរព្ែ៏ខពង់ខពស់អាំពី្ខ្ុាំប្តទ/នាងខ្ុាំ។ 
Please,  Mr. President of The University of Cambodia,  accept my highest respect. 

សាគ េ់ (Remarks):    
រាេ់ការផ្លៃ ស់រតូរអាសយដ្ឋា ន ឬ លេខទូរស័ព្ទ និសសិត្ប្ត្ូវសតេ់ែាំ ឹងមក្ការោិេ័យ ទទួេចុ្ោះល ម្ ោះ និងសតេ់ព័្ត៌្ាន 
ថ្នសាក្េវទិាេ័យក្មពុជា។ 
Every student must notify and report to the Office of Admissions, Information and Registration for any change of address or 

contact information. 

 

                    ថ្ងៃ ……………………ខ្ខ…………………ឆ្ន ាំ………………….…ព្.ស……………… 
       ប្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី……………ខ្ខ……………ឆ្ន ាំ…………… 
    Date……DD……/.…MM……/…..YYYY….…………… 
            ហត្ាលេខា និងល ម្ ោះសាមីខៃួន  
           Applicant’s Signature and Name  

  
 

 

សម្រាប់បុគ្គលកិសាកលវិទ្យាលយ័កម្ពុជា 
For UC Staff Only 

rVs 

Session: ………………….……………..……………… 

ID Number: …………………………………………….. 

Checked by: ……………………………………………. 

Date: …………/……………/………………………….. 

Signature: ………………………………………………. 
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ជីវម្របវត្តិសរងេប 

Biography 
I.ជីវម្របវត្តផិ្ទា លខ់្លួន (Personal Details) 
      នាមប្ត្កូ្េ       នាមខៃួន 
ខ្ញ ុំប្តទ/នាងខ្ុាំល ម្ ោះ (អក្សរខ្ខមរ)៖  

               Family Name                   Given Name 

Full Name (English): 

លេទ៖    ប្រុស      ស្សី 
Gender:  Male       Female 

សាា នភាព្ប្គ្សួារ៖ លៅេីវ      ានប្គ្ួសារ       លសសងៗ    
Marital Status:  Single:        Married:        Other:      ………………………….…………… 

ជនជាតិ្៖   សញ្ញា តិ្៖   ថ្ងៃខ្ខឆ្ន ាំក្ាំល ើ ត្៖ 
Nationality:   Citizenship:   Date of Birth: 

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

ស្សុក្/ខ ឌ ៖       លខត្ត/រាជធានី៖ 
District/Khan:       Province/Capital: 

ទូរស័ព្ទ៖        
Telephone:        

១. ប្រវត្តិថ្នការសិក្ា លៅវទិាេ័យ សាលារលច្ចក្លទស? លៅឯណា? ឆ្ន ាំណា? 
    Educational Background: High School, Technical School?  Place and year?  

ឆ្ន ាំសិក្ា 
Academic Year 

ល ម្ ោះសាលា 
Name of School 

េូមិសិក្ា 
Grade Level 

លខត្ត/រាជធានី 
Province/Capital 

សញ្ញា រប្ត្ទទួេប្តន 
Certificate Obtained 

  ថាន ក់្ទី.......  ថាន ក់្ទី........ 
Grade……. Grade…… 

  

  ថាន ក់្ទី.......  ថាន ក់្ទី........ 
Grade……. Grade…… 

  

  ថាន ក់្ទី.......  ថាន ក់្ទី........ 
Grade……. Grade…… 

  

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

  

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

  

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

  

២. ប្រឡងជារ់មធយមសិក្ាទុតិ្យេូមិ (Passed High School)      ប្រឡងធាៃ ក់្មធយមសិក្ាទុតិ្យេូមិ (Failed High School)    

លេខសញ្ញា រប្ត្      ឆ្ន ាំរញ្ច រ់ការសិក្ា 
Degree Code        Year of Graduation 

   

Line 1:       Line 2:  

DD          MM           YYYY 

 

 
ររូងត្  
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 ូេចិ្ត្តកី្ឡា? Sport Interests? 

៦. ច្ាំល ោះែឹងកុ្ាំព្យូទ័រ? Computer Literacy? 

៧. លត្ើអនក្រស់លៅជាមួយនរណា? Who do you live with? 

ល ម្ ោះ (Name): ........................................................................................................ ប្ត្ូវជា (Relationship): ......................................   
មុខរររ (Occupation): ...........................................................  ទីក្ខ្នៃងលធវើការ (Workplace):...........................................................  

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

 ............................................................................................................................................................................................................... 

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

II.សាា នភ្ជពម្រគ្សួា  (Parental Details) 

អាំពី្ឳពុ្ក្ាត យរលងាើត្ (Parents): 
ឳពុ្ក្ល ម្ ោះ     ឆ្ន ាំក្ាំល ើ ត្          ជនជាតិ្      សញ្ញា តិ្ 
Father’s Name     Year of Birth            Nationality       Citizenship 

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

អាសយដ្ឋា នរច្ចុរបនន៖ 
Current Address: 

ាត យល ម្ ោះ     ឆ្ន ាំក្ាំល ើ ត្          ជនជាតិ្      សញ្ញា តិ្ 
Mother’s Name     Year of Birth             Nationality      Citizenship 

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

អាសយដ្ឋា នរច្ចុរបនន៖ 
Current Address: 

0 
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អាំពី្រតី/ប្រព្នធ (Spouses):    

ល ម្ ោះរតី/ប្រព្នធ     ឆ្ន ាំក្ាំល ើ ត្          ជនជាតិ្      សញ្ញា តិ្ 
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: 

ព័្ត៌្ានទាំនាក់្ទាំនងរនាទ ន់ (Emergency Contact Information): 

ល ម្ ោះ ៖ 
Name:  

ជនជាតិ្       សញ្ញា តិ្   មុខរររ     ប្ត្ូវជាអវីនឹងអនក្  
Citizenship:        Nationality:  Occupation:     Relationship: 

លេខទូរស័ព្ទ៖   
Phone Number:   

អាសយដ្ឋា នរច្ចុរបនន៖  
Current Address:   
 

ខ្ុាំប្តទ/នាងខ្ុាំ សូមអោះអាងថា លសច្ក្តីលរៀររារ់ក្នុងជីវប្រវត្តិខាងលេើលនោះ ពិ្ត្ជាប្តឹ្មប្ត្ូវឥត្ខ្ក្ៃងរនៃាំលឡើយ។ ប្រសិនលរើ
ានច្ាំ ុច្ណាមួយខ្ែេប្ប្តសចាក្ពី្ការពិ្ត្ ខ្ុាំប្តទ/នាងខ្ុាំ សូមទទួេខុសប្ត្ូវលៅច្ាំលពាោះមុខច្ារ់ជាធរាន។ 
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. 

       លធវើលៅ……………ថ្ងៃ……….…………ខ្ខ……………ឆ្ន ាំ……….………ព្.ស……..………  

                    ប្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី………ខ្ខ………………ឆ្ន ាំ…………… 

Date:……DD……/.…MM……/……YYYY………………… 

ហត្ាលេខា និងល ម្ ោះសាមីខៃួន 
          Applicant’s Signature and Name 

 

 

 

 

    

Line 1:       Line 2:  
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បង្កា ន់នៃទ្យទ្យួលពាកយសុុំចូលរ ៀន 
The University of Cambodia Admission Record 

 

No………………………… 

ល ម្ ោះជាអក្សរខ្ខមរ៖                                លេទ៖        ប្រុស        ស្សី     
                                             Gender:         Male                 Female                     

                         

  Full Name in English:              សញ្ញា តិ្ (Citizenship):  

 ថ្ងៃខ្ខឆ្ន ាំក្ាំល ើ ត្៖              ទីក្ខ្នៃងក្ាំល ើ ត្៖ 
 Date of Birth:                Place of Birth:      

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

លវនសិក្ា៖            ក្ប្មិត្សិក្ា៖             លេខទូរស័ព្ទ៖ 
Study Session:               Degree Level:                Telephone: 

 
   
 

 

 
 

  

បង្កា ន់នៃទ្យទ្យួលពាកយសុុំចូលរ ៀន 
The University of Cambodia Admission Record  

 

No………………………… 

ល ម្ ោះជាអក្សរខ្ខមរ៖                                លេទ៖        ប្រុស        ស្សី     
                                             Gender:         Male                 Female                     

                         

  Full Name in English:              សញ្ញា តិ្ (Citizenship):  

 ថ្ងៃខ្ខឆ្ន ាំក្ាំល ើ ត្៖              ទីក្ខ្នៃងក្ាំល ើ ត្៖ 
 Date of Birth:                Place of Birth:      

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

លវនសិក្ា៖            ក្ប្មិត្សិក្ា៖             លេខទូរស័ព្ទ៖ 
Study Session:                Degree Level:                                    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……/………/……… 
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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 

DD                       MM                    YYYY             

            


