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APPLICATION FOR ADMISSION
១

ព័តមា
៌ ន

Prelinary Information

១.១ មុខជំនាញជ្ជើសជរើស
MAJOR SELECTION

4x6

១.២
១.៣ ត ើអ្នកស្គាល់ស្គកលវទ្យាល័
យ ឡាយហ្វ តាមរយៈអ្វី?
ិ
How did you come to know about Life University?

Website

ខិ ប័ណ្ណព័ មា
៌ ន

មិ តភកត/ិ ស្គស្រ្ស្គតចារយ

Brochure

Friend/Teacher

³

ឪពុកមាតយ/បងបអូន

តផេងៗ សូ មបញ្ជាក់

Parents/Relative

Advertisement

នស
យ ឡាយហ្វ
ិ
ិ េ ិ ដែលតរៀនតៅស្គកលវទ្យាល័
Life University’s Student

២

Others

ការត្វប
យ ឡាយហ្វ
ិ
ើ ទ្យបង្ហាញរបស់ស្គកលវទ្យាល័
Presentation

ព័តមា
៌ នផ្ទាល់ខន
ួល
PERSONAL INFORMATION

២.១
២.២

តោ តនាម និង នាម

នាមជាអ្កេរឡាតាាំង

Surname & Name

Name in Latin

តភទ្យ

របុស

Sex

២.៣
២.៤
២.៥

Male

Female

ថ្ងៃដខឆ្នក
ាំ ាំតណ្ើ

ទ្យក
ី ដនលងកាំតណ្ើ

Date of Birth (Day/Month/Year)

Place of Birth

ឋានៈកនុងសងាម

តៅលីវ

តរៀបការ

Civil Status

Single

Married

³

តបតើ រៀបការ ចាំនួនកូន

If married, no. of children

សញ្ជា ិ
Nationality

២.៦

រសី

I.D. Card Number

អាស័យដ្ឋានបចចុបបនន
Current Mailing Address

:________________________________
Contact Number

២.៧

/

Email

____________________

____

Parent/Guardian’s Name
Relationship

Contact Number

២.8

កាំរ ិ វបប្ម៌

Academic Qualification

ត្មោះរគស្គ
ឹ ថ នសិកា

កាំរ ិ សញ្ជាបរ

Education Institutes

២.៩

ភាសា

Level of Certificate

(

ឆ្នស
ាំ ិ កា

Academic Year

នតិ នទស
Grade

)

Foreign Language Proficiency (Please Tick in the box)

Language List

Excellent

Very Good

Good

Fair

Poor

English
Chinese
Korean
French

៣

ការធានាអៈអាងរបស់ជបកខជន
APPLICANT DECLARATION

ខ្ុាំបាទ/នទ្យ/នាងខ្ុាំសូមាអនាអ្ៈអាងាព័ មា
៌ នដែលបាទ/ននតរៀបរាប់ខាងតលើពិ ជារ ឹមរ ូវ នង
ិ ពិ របាទ/នកែ។ ខ្ុាំបាទ/នទ្យ/នាង

ខ្ុាំនិងទ្យទ្យួលខុសរ ូវចាំត

ោះមុខចាប់របសិនតបខ
្ ទ្យ/នាងខ្ុាំផតល់ព័ មា
៌ នមន
ើ ុ ាំបាទ/ន
ិ ពិ របាទ/នកែ។

Hereby, I sincerely claim to the best of my knowledge that the information provided above is true and

complete.I shall be liable in the presence of the law for any false information.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>ថ្ងៃទ្យ>ី >>>>>>>>ដខ>>>>>>>>>>>>>>>>ឆ្ន២ាំ ០.....

ត្វើតៅ
ស ូមភ្ជាប់មកជាម ួយន ូវៈ
(Please attach)
-

តសៀវតៅរគួស្គរ រ ឺ អ្ តញ្ជាណ្បណ្ណ័ របាទ/ន
ឺ ៉ា សព័រង ចាំលង
Family Book, I.D. Card, Passport

-

សញ្ា បរ បាទ/នក់ឌុប រ ឺ សញ្ា បរ ដែលមាន ាំថ្លតសមើ

-

ដែលមានបញ្ជាក់ពស្គ
ី លាតខ ត/រកុង

១ចាប់

២ចាប់

High School Certificate or equivalent
-

រូបង ៤x៦
Photos

៣សនលក
ឹ

