សាកលវិទាលទយ ឡាយហ្វ

ពាកយសុរំ រឡងអាហារ ូបករណ៏
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មុខជំនាញជរជើសជរើស

Photo
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MAJOR SELECTION

២

ត អ្
យ ឡាយហ្វ តាមរយៈអ្វ?
ិ
ើ នកស្គាល់ស្គកលវទ្យាល័
ី
How did you come to know about Life University?

តគហ្ទ្យំពរ័

ខិ ប័ណ្ណព័ មា
៌ ន

មិ តភកត/ិ ស្គស្រ្ស្គតចារយ

Website

Brochure

Friend/Teacher

ឪពុកមាតយ/បងបអូន

ការផាយពាណ្ិជ្ជកមម

តផេងៗ សូ មបញ្ជជក់

Advertisement

Others

Parents/Relative

និសេ ិ ស្គកលវទ្យាល័
យ ឡាយហ្វ
ិ

ការត្វើបទ្យបង្ហាញ

Life University’s Student

៣
៤

៦
៧

Presentation

តោ តនាម និង នាម

នាមជាអ្កេរឡាតាំង

Surname & Name

Name in Latin

តភទ្យ

របុស

Sex

៥

³

Male

រសី
Female

ថ្ងៃខខឆ្នក
ំ ំតណ្ើ

ទ្យីកខនលងកំតណ្ើ

Date of Birth (Day/Month/Year)

Place of Birth

សញ្ជជ ិ

តលខអ្ តសញ្ជាណ្ប័ណ្ណ

Nationality

I.D. Card Number

អាស័យដ្ឋានបចចុបបនន តខ ត

រសុក

ឃុំ

Current Mailing Address

៨

ជលខទ ូរសព្័ៈទ

អុ៊ីមម៉ែល:________________________________

Contact Number

Email

ឪពុកមាតយ/អាណាពាបាល____________________អាយុ___

_មុខរបរ

Parent/Guardian’s Name

៩

ទ្យំនាក់ទ្យន
ំ ងភាព

ជលខទ ូរសព្័ៈទ

Relationship

Contact Number

មកពវី ទ្យាល័
យ
ិ
High School

១០.

តខ ត
Province

ខ្ុំបាទ្យ/នាងខ្ុំសូមធានាអ្ៈអាងថាព័ មា
៌ នខែលបានតរៀបរាប់ខាងតលើពិ ជារ ឹមរ ូវ នង
ិ ពិ របាកែ។ ខ្ុំបាទ្យ/នាង

ខ្ុំនិងទ្យទ្យួលខុសរ ូវចំតពាោះមុខចាប់របសិនតបើខុ ំបា
្ ទ្យ/នាងខ្ុំផតល់ព័ មា
៌ នមន
ិ ពិ របាកែ។

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.

>>>>>>>>>ខខ>>>>>>>>>>>>>>>>ឆ្ន២ំ ០.....

ត្វើតៅ.......................................ថ្ងៃទ្យី

រពោះរាជាណាចរកកមពជា
ុ

ជាតិ សាសនា រពោះមហាកសរត្
សាកលវិទាលទយ ឡាយហ្វ

រូបង

ជលខ័ៈ...................ស.ឡ.

បង្កាន់ដៃររឡងអាហារ ូបករណ៏
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តោ តនាមនិងនាម................................................នាមជាអ្កេរឡាតាំង...........................................

ថ្ងៃខខឆ្នក
ំ ំតណ្ើ ...................................................តភទ្យ.................................................................

មកពវី ទ្យាល័
យ.....................................................តខ ត................................................................
ិ

ំ ញតរជ្ស
មុខជ្នា
ទ្យាល័
យ...................................................
ើ តរស............................................មហាវ
ិ
ើ
បានតឃញ
ើ នង
ិ ឯកភាព

ថ្ងៃទ្យ.ី ......ខខ...............ឆ្ន២
ំ ០១១

ត្មោះនង
ិ ហ្ ថតលខាអ្នកទ្យទ្យួលពាកយ

ថ្ងៃទ្យី.......ខខ............... ឆ្ន២
ំ ០១១
ត្មោះនង
ិ ហ្ ថតលខាតបកខជ្ន

រពោះរាជាណាចរកកមពុជា

ជាតិ សាសនា រពោះមហាកសរត្
សាកលវិទាលទយ ឡាយហ្វ

រូបង

ជលខ័ៈ...................ស.ឡ.

បង្កាន់ដៃររឡងអាហារ ូបករណ៏
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តោ តនាមនិងនាម................................................នាមជាអ្កេរឡាតាំង...........................................

ថ្ងៃខខឆ្នក
ំ ំតណ្ើ ...................................................តភទ្យ.................................................................

មកពីវទ្យាល័
យ.....................................................តខ ត................................................................
ិ

ំ ញតរជ្ស
មុខជ្នា
ទ្យាល័
យ...................................................
ើ តរស............................................មហាវ
ិ
ើ
បានតឃញ
ើ នង
ិ ឯកភាព

ថ្ងៃទ្យ.ី ......ខខ...............ឆ្ន២
ំ ០១១

ត្មោះនង
ិ ហ្ ថតលខាអ្នកទ្យទ្យួលពាកយ

ថ្ងៃទ្យី.......ខខ............... ឆ្ន២
ំ ០១១
ត្មោះនង
ិ ហ្ ថតលខាតបកខជ្ន

ហ្ត្ថជលខានិងជ្មោះជបកខជន

