ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
rs

វិទ្យាសាានបគចេរវិទ្យាភ្នំគរញ
PHNOM PENH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ពារយសុច
ំ ល
ូ គរៀនគៅវិទ្យាសាានបគចេរវិទ្យាភ្នគំ រញ
APPLICATION FORM FOR ADMISSION TO PHNOM PENH INSTITUTE OF TECHNOLOGY
នាមត្រកូល នង
ិ នាមខ្លួន ជាអកសរខ្ខ្ែរ

Full Name in Alphabet

សូម្គោររជូន
គោរនាយរននវិទ្យាសាានបគចេរវិទ្យាភ្នំគរញ
To the Director of Phnom Penh Institute of Technology
ខ្្ញុំបាទ-នាងខ្្ញុំសូមគោរពជូន គោកនាយក ត្ជាបថាខ្្ញុំបាទ-នាងខ្្ញុំ សញុំ អនញញ្ញារិចញុះគ្ែុះចូលគរៀនតាមឆ្នស
ុំ ិ កានិងកមែវធ
ិ ីសិកាដូច
ខាងគត្ោម:

I would like to seek admission for enrollment as a student within the following academic year and programs:
ឆ្នស
ាំ ក្ស
ិ ា

ព្រក្ស
ឹ

-

(Morning)

(Academic Year)

រសសៀល

យប់

(Afternoon)

(Evening)

វគ្គរសិ សស(សៅរ៍-អាទត្
ិ យ)

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

(Saturday-Sunday)

ក្សព្រិត្សិក្សាដែលសព្រើ សសរស
ើ (Desired Degree) :

រព្ម្ិតបរ ិញ្ញ បព្ត

(Bachelor’s Degree)

រព្ម្ិតបរ ិញ្ញ បព្តរង
(Associate’s Degree)

រព្ម្ិតវគ្គបណ្ុះបណា
្ ល

…………………………..

(Professional Training)

រាំនាញដែលសព្រើ សសរស
ើ (Desired Field of Study) :
សុំ ណង់សញីវល
ិ

ស្ថាបរយកមែ និងរចនា

(Civil Engineering)

(Architecture and Interior Design)

គអឡច
ិ ត្រូនច
ិ អគ្គស
ិ នី នង
ិ ទូរគ្មនាគ្មន៍

ព័រ៌មានវទា
នង
ិ
ិ កមែកញុំពយូទ័រ
ិ វសវ

(Electrical, Electronics and Telecommunications Engineering)

(Computer Science & Engineering)

គមោនិច និងយានយនត

ត្គ្ប់ត្គ្ងវសវ
ិ កមែ

(Mechanical and Automobile Engineering)

(Engineering Management)

វសវ
ិ កមែដក
ឹ ជញ្ជូ ន

អកសរស្ថស្រសតអង់គគ្លស

(Logistics Engineering)

(English Literature)

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

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

ខ្្ញុំបាទ-នាងខ្្ញុំ សូ មសនាថានឹងគោរពបទតាមបញ្ញជផ្ទៃកញ ង
ន និងកមែវធ
ា នឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
ិ ីសិការបស់វទាស្ថ
ិ

ខ្្ញុំបាទ-នាងខ្្ញុំ សូ មគោកនាយក គមតាតពិនិរយលទធភាព អនញញ្ារិឲ្យខ្្ញុំបាទ-នាងខ្្ញុំ បានចូលសិកាគៅវទាស្ថ
ា ន គោយកតីអនញគត្ោុះ។
ិ

If admitted, I agree to comply with the rules and regulations of Phnom Penh Institute of Technology.
Please kindly consider my application for the admission to Phnom Penh Institute of Technology.

សូររូនភ្ជាប់រក្សជារួយនូវ (ENCLOSURE)


លិខ្រ
ិ បញ្ញជក់ថាបានជាប់សញ្ញាបត្រមធយមសិកាទញរិយភូម(ិ បាក់ឌញប) ឬសញ្ញាបត្រខ្ដលមានរផ្មលគសែើ នង
ិ ត្ពឹរតប
ិ ត្រពន
ិ ញៃ
Graduate certificate of high school or equivalent certificate and academic transcript



ជវី ត្បវរតិសគងេប មានបទ
ិ រូបថរថែី
Biography with new photo

១ សនលក
ឹ



រូបថរខ្ដលគទប
ើ ថរថែី ទុំហុំ ៤ x ៦

២ សនលក
ឹ

Two recent photographs (4x6)
សូ មគោកនាយកវទាស្ថ
ា ន គមតាតទទួលនូវោរគោរពដ៏ខ្ពងខ្
់ ពស់អុំពខ្
្ ទ-នាងខ្្ញុំ។
ិ
ី ញ ុំបា
គធវើគៅ

,ផ្ថៃទី

(Place)

(DD)

ខ្ខ្
ឆ្ន ុំ
.
(MM) (YYYY)

ហរាគលខា នង
ល
ិ គ្ែុះស្ថមខ្
ី ូន

(Signature and Name of Applicant)

អាសយដ្ឋានទាំនាក្ស់ទន
ាំ ងរបស់អាណារាបាល
Contact Address in Case of Emergency
គ្ែុះ
(Name in Full)

ត្រូវជា

ហារសរសសរក្សនងព្រអប់
សនេះ (Do not write in this area)
ុ

សាំរាប់ការយា
ិ ល័យសក្ស
ិ ា

(Relationship to Applicant)

(For Officials Only)
ពេលសិក្សា

អាសយោាន
(Present Address)

(Period)

ព្េក្ស
ឹ

(Morning)

រពសៀល

យប់

(Afternoon)

(Evening)

គលខ្ទូរស័ពៃ

វគ្គេពិ សស (ថ្ងៃពៅរ-អាទ
៍
ត្
ិ យ)

(Telephone)

(Saturday-Sunday)

ហ្វវក់ ឬ អញីខ្ម៉ែល

……………………………..

(Fax or E-mail)

អត្ថពលខពាក្សយសុំ:
(Application No.)

បញ្ជាក់៖
ុំ ឹ ង
រាល់ោរផ្លលស់បូ តរអាសយោាន ឬគលខ្ទូរស័ពៃ នស
ិ ិ សរត្រូវទតល់ដណ

េិនិត្យពាក្សយចូ លសិក្សាពោយ:
(Admission checked by)

មកោរយាល័
យសិកា ឬោរយាល័
យកិចចោរនិសសរ
ា ន។
ិ
ិ
ិ
ិ ផ្នវទាស្ថ

ថ្ងៃទខី ខឆ្ន:ុំ

Every student must notify and report to the Academic Office or
Student Affair Office for any change of address as soon as
possible.

ក្សុំណត្់ព្ាពសេងៗ:
(Other)

(Date)

ជីវព្បវត្ិ (BIOGRAPHY)
ជីវព្បវត្ិផ្ទាល់ខ្ន
លួ (Personal Details)
នាមត្រកូល នង
ិ នាមខ្លួន ជាអកសរខ្ខ្ែរ

Full Name in Alphabet

ស្ថានភាពត្គ្ួស្ថរ(Marital Status)
នៅលីវ(Single)

គភទ(Sex)

មានគ្រួសារ(Married)

ជនជារិ:
(Race)

រូបថត

គ្បុស(Male)

Photo
4x6

ស្សី(Female)

សញ្ញជរិ:
(Nationality)

ផ្ថៃ-ខ្ខ្-ឆ្នក
ុំ ុំគណើរ: ផ្ថៃទី
ខ្ខ្
ឆ្ន ុំ
(Date of Birth)
(DD)
(MM) (YYYY)
ទក
ី ខ្នលងកុំគណើរ: ភូមិ
(Place of Birth) (Village)

ស្ថានភាពបចចញបបនន:
(Current Status)

ឃញុំ/សង្ការ់
(Commune/Sangkat)

ត្សុក/ខ្ណឌ/ត្កុង
(District/Khan/Krung)

រាជធានី/គខ្រត
(Capital/Province)

អាសយដ្ឋានបចេុបបនន (Current Address)
ទៃុះគលខ្
(House No.)

ទលូវគលខ្
(Street No.)

ភូមិ
(Village)

ឃញុំ/សង្ការ់
(Commune/Sangkat)

ត្សុក/ខ្ណឌ/ត្កុង
(District/Khan/Krung)

រាជធានី
(Capital/Province)

គលខ្ទូរស័ពៃ

អញខ្ី ម៉ែល

(Phone Number)

(E-mail)

រំរ ិតវបបធម្៌ទ្យូគៅ (General Education)
វទាល័
យ
ិ

គៅឆ្ន ុំ

ដល់ឆ្ន ុំ

អគ្រោាន(រាជធាន/ី គខ្រត)

(High School)

(Start Year)

(End Year)

(Capital/Province)

លទធទលត្បលងមធយមសិកាទញរិយភូម:ិ

ជាប់(Passed)

ធាលក់(Failed)

ឆ្នប
ុំ ព្ចចប់

គលខ្បនៃប់

(Graduation Year)

(High School Exit Exam Status)
មណឌលត្បឡង

គលខ្រញ

(Exam Venue)

(Seat No.)

(Room No.)

និគទៃស
(Grade)

ការបណ្ុះបណា
្ លវិជាាជីវ ឬបគចេរគទ្យសគសសងៗ (គបើមាន) (Other Vocational or Technical Trainings If Any)
គ្ែុះស្ថោឬ វទាស្ថ
ាន
ិ

កុំររវបបធម៌
ភាស្ថបរគទស(Foreign Language Proficiency)
ិ

(Institution/school Name)
គៅឆ្ន ុំ

ដល់ឆ្ន ុំ

(Start Year) (End Year)
លទធទលផ្នោរសិកា:
(Study Status)

ភាស្ថ

អគ្រោាន(រាជធានី/គខ្រត)
(Capital/Province)
ជាប់(Complete)

ធាលក់(Incomplete)

(Language)

កុំររ
ិ

លអណាស់

លអ

មធយម

គខ្ាយ

(Level)

(Excellent)

(Good)

(Fair)

(Poor)

រ័ត៌មានស្ឪ
ី រុរមា្យបគងកើត (Parents Information)
ឪពញកគ្ែុះ
(Father’s Name)
ស្ថលប់(Deceased)

ឆ្នក
ុំ ុំគណើរ
(Year of Birth)
រស់(Alive)

គលខ្ទូរស័ពៃ

អញខ្ី ម៉ែល
(E-mail)

មាតយគ្ែុះ
(Mother’s Name)

ឆ្នក
ុំ ុំគណើរ
(Year of Birth)
រស់(Alive)

គលខ្ទូរស័ពៃ
(Phone Number)

សញ្ញជរិ
(Nationality)

មញខ្របរនង
ិ កខ្នលងគធវោ
ើ របចចញបបនន
(Career and Workplace Name)

(Phone Number)

ស្ថលប់(Deceased)

ជនជារិ
(Race)

ជនជារិ
(Race)

សញ្ញជរិ
(Nationality)

មញខ្របរនង
ិ កខ្នលងគធវោ
ើ របចចញបបនន
(Career and Workplace Name)
អញីខ្ម៉ែល
(E-mail)

អាសយដ្ឋានបចេបបនន
របស់ឪរុរមា្យបគងកើត (Parents’ Current Address)
ុ
ទៃុះគលខ្
(House No.)

ទលូវគលខ្
(Street No.)

ត្សុក/ខ្ណឌ/ត្កុង
(District/Khan/Krung)

ភូមិ
(Village)

ឃញុំ/សង្ការ់
(Commune/Sangkat)

រាជធានី
(Capital/Province)

ខ្្ញុំបាទ/នាងខ្្ញុំសូមធានាអុះអាងថា គសចកតីខ្ដលបានគរៀបរាប់កញ នងជីវត្បវរតិខាងគលើគនុះពិរជាត្រឹមត្រូវឥរខ្កលងោលយ។ ត្បសិនគបើមាន
ចុំណញចណាមួយខ្ដលត្បាសចាកពោ
ី រពរ
ិ ខ្្ញុំបាទ/នាងខ្្ញុំសូមទទួលខ្ញសត្រូវចុំគព្ចុះមញខ្ចាប់។

I certify that all the information provided on this application form and accompanying documents is complete and accurate. I am
aware that if I deliberately conveyed wrong information or misled the institute, I will be kept accountable under the law for my
actions.
ហារសរសសរក្សនងព្រអប់
សនេះ (Do not write in this area)
ុ
សាំរាប់ការយាល័
យសិក្សា (For Officials Only)
ិ

គធវគើ ៅ

,ផ្ថៃទី
(Place)

ខ្ខ្
(DD)

ឆ្ន ុំ
.
(MM) (YYYY)

ហរាគលខា នង
ល
ិ គ្ែុះស្ថមខ្
ី ូន

(Signature and Name of Applicant)

