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For office  

use only 

ក្រសួងអប់រ ំយុវជន និងរីឡា        លេខបន្ទប ់ លេខតុ 

សារលវិទ្យាលយ័សាា យររៀង   

 សលាកប័ត្រឯករតជន    

 សំរាប់ត្បលងតរសតចូលត ៀនថ្នា ក់ឆ្ា ទំី១ ឆ្ា សិំកា ២០___ - ២០___  

មុខជំនាញ______________ ប ិញ្ញា បត្រ  ប ិញ្ញា បត្រ ង  (សិកាបងថ់្លៃ) 

3 

 
នាមត្តកូេ ន្ិង នាមខលួន្ Name in Khmer  អកសរឡាតាំង Name in Latin 

   

នាមត្តកូេ  នាមខលួន្   Surname   First name(Given name) 

លេទ Gender ថ្ងៃ ខខ ឆ្ន ាំ កាំល ើត DoB  មុខរបរសព្វថ្ងៃ Current Occupation 
   

 

  ថ្ងៃ      /      ខខ       /         ឆ្ន ាំ  មុខងារ   អងគភាព្   ទីកខន្លង 

 

          ហតថលេខាសាមីខលួន្ 

 

 

 

          ហតថលេខា               ថ្ងៃ/ខខ/ឆ្ន ាំ 
 

 
 

ក្រសួងអប់រ ំយុវជន និងរីឡា   

សារលវិទ្យាលយ័សាា យររៀង   

បង្កា ន់ថ្ៃទទួលពាកយសំុចូលត ៀនថ្នា កឆ់្ា ទំ១ីឆ្ា សិំកា ២០___ - ២០___ 

មុខជំនាញ_________________ ប ិញ្ញា បត្រ  ប ញិ្ញា បត្រ ង (សិកាបងថ់្លៃ) 

3 
 

នាមត្តកូេ ន្ិង នាមខលួន្ Name in Khmer  អកសរឡាតាំង Name in Latin 

   

នាមត្តកូេ  នាមខលួន្   Surname   First name(Given name)  

 

លេទ Gender ថ្ងៃ ខខ ឆ្ន ាំ កាំល ើត DOB  មុខរបរសព្វថ្ងៃ Current Occupation 
   

 

  ថ្ងៃ      /      ខខ       /         ឆ្ន ាំ  មុខងារ   អងគភាព្   ទីកខន្លង 

          

          ហតថលេខាសាមីខលួន្ 

 

 

 

          ហតថលេខា               ថ្ងៃ/ខខ/ឆ្ន ាំ 

រូបងត 

Photo 

រូបងត 

Photo 

សក្ាប់បុគ្គលិរស.ស.រ. For office use only 

លេខបញ្ជី_______________ លេខលរៀង_________________ 

សាវ យលរៀង ថ្ងៃទី________ខខ_________ឆ្ន ាំ២០_____ 

ហតថលេខា ន្ិង ល ម្ ោះអនកទទួេ 

 



 

 

 ក្រះរាជាណាចក្ររម្ពុជា 

ក្រសួងអប់រ ំយុវជន និងរីឡា ជាតិ សាសនា ក្រះម្ហារសក្រ 

សារលវិទ្យាលយ័សាា យររៀង ris 

 

 ពាកយសំុចូលត ៀនថ្នា ក់ឆ្ា ទំី ១ តៅសាកលវិទាល័យសាា យត ៀង 

3 
 

ខ្ញាំបាទ-នាងខ្ញាំល ម្ ោះ Name in Khmer    អកសរឡាតាំង Name in Latin   លេទ Gender    ថ្ងៃ ខខ ឆ្ន ាំកាំល ើត DoB 
 

 
 

លេខអតតសញ្ញា  ប័ ណ  ID Nº        ជាអតីតសិសសលៅ Name of high school       ឆ្ន ាំបញ្ចប់ Year of completion        លេខ ិ ញ្ញញ្ញា បន្បត្តមធ្យម.ទុតិ. Certif. Nº 
 

      
 
 

លត្រើសលរើសការសិកា Interested in studying ថ្នន ក់បរញ្ញញ្ញា បត្ត(Bachelor degree)  បរញ្ញញ្ញា បត្តរង(Associate degree)   

ម្ហាវិទ្យាល័យរសិរម្ម Faculty of Agriculture មុខរាំនាញ 

- លកសត្តសាស្តសត    Agronomy  

- អេិិឌ្ឍន្៍រន្បទ   Rural Development  

-  ិ ញ្ញទសាសាស្តសត  ន្ិងលិរជសាស្តសតសតវ Animal Science and Veterinary  

 

ម្ហាវិទ្យាល័យក្គ្ប់ក្គ្ងពាណិជជរម្ម Faculty of Business  

Administration មុខរាំនាញ 

- ត្រប់ត្រង (បរញ្ញ./បរញ្ញ.រង)  Management  

- រ លន្យយ (បរញ្ញ./បរញ្ញ.រង)  Accounting  

- ទីផ្សារ  Marketing  

- ហិរញ្ាិ តថញ ន្ិងធ្នាគារ  Finance and Banking  

ម្ហាវិទ្យាល័យសងគម្សាស្តសរ Faculty of Social Sciences មុខរាំនាញ 

- រដ្ឋបាេសាធារ ៈ      Public Administration  
 

ម្ហាវិទ្យាល័យសិលបៈ ម្នុសសសាស្តសរ និងភាសាបររទ្យស Faculty of  

Arts, Humanities and Foreign Language មុខរាំនាញ 

- ភាសាអង់លរលស (បរញ្ញ./បរញ្ញ.រង)  English  

- បកខត្បភាសាអង់លរលស  Translation and Interpretation  
 

ម្ហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្តសរ និងបរចេរវិទ្យា Faculty of Science  

and Technology មុខរាំនាញ 

- រ ិតិញ្ញទសា   Mathematics  

-  ិ ញ្ញទសាសាស្តសតកុាំព្យទទ័រ  Computer Science  

-  ិ ញ្ញសវ កមមលមកាន្ិច  Mechanical Engineering  

 

ល ៉ោ ងសិកាStudy Session ត្ព្ឹក(7:00-11:30)         រលសៀេ(13:00-17:30)        យប(់17:00-21:30)      លៅរ-៍អាទិតយ(Sat&Sun)  

  

ទីកខន្លងកាំល ើត Date of birth 
 

 
ផ្សទោះលេខ  ផ្សលទិលេខ  េូមិ   ឃុាំ-សងាា ត់   ខ ឌ -ត្កញង-ត្សញក  រារធាន្ី-លខតត 

អាសយដ្ឋឋ ន្អចិថ្ស្តន្តយ៍ Permanent Home Address 
 

 
ផ្សទោះលេខ  ផ្សលទិលេខ  េូមិ   ឃុាំ-សងាា ត់   ខ ឌ -ត្កញង-ត្សញក  រារធាន្ី-លខតត 

អាសយដ្ឋឋ ន្បចចញបបន្ន Current Address 
 

 
ផ្សទោះលេខ  ផ្សលទិលេខ  េូមិ   ឃុាំ-សងាា ត់   ខ ឌ -ត្កញង-ត្សញក  រារធាន្ី-លខតត 

លេខទូរស័ព្ទ Telephone Number              ល ម្ ោះរ នី្លហវសប ុក Facebook account Name    អុីលម៉ោេ Email 
 

 

មុខរបរសព្វថ្ងៃ Current Occupation 
 

 
មុខងារ    អងគភាព្      ទីតាំង 

រូបងត 

Photo 



 

 

អាំព្ីឪព្ុក Father 
 

               
ល ម្ ោះ    ឆ្ន ាំកាំល ើត  មុខរបរ         

អាំព្ី ត យ Mother 
 

              
ល ម្ ោះ    ឆ្ន ាំកាំល ើត  មុខរបរ         

អាណាព្សាបាេ(ត្បសិន្លបើមិន្ខមន្ជាឪព្ុក ត យ) Guardian (If different from parent) 
 

               
ល ម្ ោះ   មុខរបរ          ត្តទិជា 

អាសយដ្ឋឋ ន្ Address 
 

 
ផ្សទោះលេខ  ផ្សលទិលេខ  េូមិ   ឃុាំ-សងាា ត់   ខ ឌ -ត្កញង-ត្សញក  រារធាន្ី-លខតត 

លេខទូរស័ព្ទ Telephone Number              ល ម្ ោះរ នី្លហវសប ុក Facebook account Name    អុីលម៉ោេ Email 
 

 

ព្័ត៌ ន្សត្ ប់ទាក់ទងកនញងករ ីបនាទ ន្់លកើតល ើង Emergency Contact Information 
 

              
ល ម្ ោះ   មុខរបរ         លេខទូរស័ព្ទ 

 

ស រិកត្រួសារខដ្េបាន្ ឬកាំពុ្ងសិកាលៅស.ស.រ. Family members graduated or studying at SRU  ន្ Yes   គាម ន្ No 
 

               
ល ម្ ោះ   មុខរាំនាញ       ឆ្ន ាំសិកា   ត្តទិជា 
 

               
ល ម្ ោះ   មុខរាំនាញ       ឆ្ន ាំសិកា   ត្តទិជា 
 

               
ល ម្ ោះ   មុខរាំនាញ       ឆ្ន ាំសិកា   ត្តទិជា 

 

 សូមភ្ជា ប់មកជាមួយនូវ Enclosure 
១. សញ្ញា បត្តមធ្យមសិកាទុតិយេូមិ ឬសញ្ញា បត្ត ន្តថ្មលលសម ើ Certificate of Upper Secondary School or equivalent 

២. រូបងតលទើបងតកនញងអាំ ញង១ឆ្ន ាំកន្លងលៅ ទាំហាំ ៤ x ៦ Recent photograph 4x6    02 សន្លឹក 
 

ខ្ញាំបាទ-នាងខ្ញាំ សូមសន្សាថ្ន ន្ឹងលគារព្តមបទបញ្ញជ ថ្ផ្សទកនញងន្ិងបទបបញ្ាតតិរបស់សាកេ ញិ្ញទសាេ័យលអាយបាន្ត្តឹមត្តទិ។ លបើ ន្ការត្បត្ព្ឹតតខុសលដ្ឋយ

ត្បការណាមួយ ខ្ញាំបាទ-នាងខ្ញាំ សូមទទួេខុសត្តទិចាំល ោះត្កញមត្បឹកា ិ ញ្ញន្័យរបស់ត្រឹោះសាថ ន្។ 

               លធ្វើលៅ____________, ថ្ងៃទី ____ខខ ____ ឆ្ន ាំ ២០____ 

  ហតថលេខា ន្ិង ល ម្ ោះសាមីខលួន្ 
សក្ាប់បុគ្គលិរស.ស.រ. For office use only 

ការព្ិន្ិតយ កយសុាំ_________________________  Fee:  F   S   P 

លេខលរៀង___________________ ID:____________________ 

សាវ យលរៀង ថ្ងៃទី________ខខ_________ឆ្ន ាំ២០_____ 

ហតថលេខា ន្ិង ល ម្ ោះអនកទទួេ 


