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  SCHOLARSHIP APPLICATION FORM       
ពាក្យស្នើ  ្ ុំអាហារបូក្រណ៍ 

 

មហាវទិ្យាល័យ / FACULTIES៖ 
☐ សវជ្ជសាស្រ្ដ / Medicine  ☐ ទ្យន្ដសាស្រ្ត / Dentistry    ☐  ឱ្ថសាស្រ្ដ / Pharmacy   ☐   គលិាន្ បដ្ឋា ក្ / Nursing   ☐  ឆ្មប / Midwifery   ☐ 

មន្ទីរពិសសាធន្ ៌/ Laboratory     

Part I: ពត័ម៌ាន្ផ្ទទ ល់ខ្លួន្  / Personal Information 
ស ម្ ោះជាអក្សរខ្ខ្មរ / Legal Name of Applicant (in Khmer): 

នាមត្តកូ្ល / Last Name 
 នាមខ្លួន្/ First Name 

 

ស ម្ ោះជាអក្សរឡាតុំង / Legal Name of Applicant (in English/Latin): 

នាមត្តកូ្ល / Last Name 
 នាមខ្លួន្/ First Name 

 

្ញ្ជជ ត ិ/ Nationality  សេទ្យ/ Gender ☐ ត្្ី Female             ☐ ត្បុ្  Male   

ថ្ថៃ ខ្ខ្ ឆ្ន ុំក្ុំសណើ ត / Date of Birth  *dd/mm/yyyy 
សលខ្អតត្ ញ្ជា ណបណណ   / National ID Number  

ទ្យកី្ខ្ន្លងក្ុំសណើ ត / Place of Birth ផ្ទោះសលខ្#             ផ្លូវសលខ្            េមូ ិ                             ឃ ុំ/ ្ង្កា ត ់
ត្្កុ្/ខ្ណឌ                                                  សខ្តត/ ត្ក្ងុ 

អា្យដ្ឋា ន្បច្ច បបន្ន / Current Address ផ្ទោះសលខ្#             ផ្លូវសលខ្            េមូ ិ                             ឃ ុំ/ ្ង្កា ត ់

ត្្កុ្/ខ្ណឌ                                                  សខ្តត/ ត្ក្ងុ 

សលខ្ទូ្យរ្ពទ  / Phone Number  

សារសអឡចិ្ត្តនូ្ចិ្ / E-mail  

សលខ្ទ្យុំនាក្ទ់្យុំន្ងបនាទ ន្ ់/ Emergency Contact  

 

Part II: ពត័ម៌ាន្អុំពីត្គសួារ Information about Family 
សាា ន្ភាពត្គសួារ /Marital status ☐ សៅលីវ / Single               ☐ សរៀបការ / Married               
សតើអនក្មាន្បន្ទ ក្ត្គសួារខ្ែរឬសទ្យ? / Do you have any children? ☐ មាន្ / Yes                ☐ សទ្យ / No      

្ូមផ្ដល់ពតម៌ាន្លមអតិពអីាណាពាបាល / Please provide details about your parents: 

ស ម្ ោះឪព ក្ / Father’s name  ម ខ្របរ / Career  
អា្យដ្ឋា ន្បច្ច បបន្ន / Current Address  អាយ  / Age  
ស ម្ ោះមាត យ / Mother’s name  ម ខ្របរ / Career  
អា្យដ្ឋា ន្បច្ច បបន្ន / Current Address  អាយ  / Age  
្ូមបញ្ជជ ក្ព់ចី្ុំន្នួ្បងបអូន្បសងាើតខ្ែលអនក្មាន្ / Please specify the number of siblings you have.                នាក្ ់                 

3X4 
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Part III: ពត័ម៌ាន្បខ្ន្ាម / Additional Candidate Information 

វទិ្យាល័យខ្ែលបាន្បុំសពញការ្ិក្ា / High School 

ស ម្ ោះវទិ្យាល័យ / High school  

ឆ្ន ុ្ំ ិក្ា / Year of Study  

អា្យដ្ឋា ន្ / Address  ឃ ុំ/ ្ង្កា ត ់                             ត្្កុ្/ខ្ណឌ                               សខ្តត/ ត្ក្ងុ 
ន្ិសទ្យ ទ្ / Grade  

ក្ត្មតិថ្ន្ការសត្បើត្បា្់ភាសាបរសទ្យ្ / Are you proficiency in any other languages? 

ភាសា/ Language ការន្យិាយ/ Spoken  ការអាន្/ Reading ការ្រស្រ/ Writing ការសាត ប់ / Listening 

1.  ☐ Basic មលូដ្ឋា ន្ 
☐ Intermediate បងគួរ 
☐ Fluent សាទ តជ់្ុំនាញ 

☐ Basic មលូដ្ឋា ន្ 
☐ Intermediate បងគួរ 
☐ Fluent សាទ តជ់្ុំនាញ 

☐ Basic មលូដ្ឋា ន្ 
☐ Intermediate បងគួរ 
☐ Fluent សាទ តជ់្ុំនាញ 

☐ Basic មលូដ្ឋា ន្ 
☐ Intermediate បងគួរ 
☐ Fluent សាទ តជ់្ុំនាញ 

2.  ☐ Basic មលូដ្ឋា ន្ 
☐ Intermediate បងគួរ 
☐ Fluent សាទ តជ់្ុំនាញ 

☐ Basic មលូដ្ឋា ន្ 
☐ Intermediate បងគួរ 
☐ Fluent សាទ តជ់្ុំនាញ 

☐ Basic មលូដ្ឋា ន្ 
☐ Intermediate បងគួរ 
☐ Fluent សាទ តជ់្ុំនាញ 

☐ Basic មលូដ្ឋា ន្ 
☐ Intermediate បងគួរ 
☐ Fluent សាទ តជ់្ុំនាញ 

សតើអនក្ធ្លល បប់ាន្ចូ្លរមួ្ក្មមភាពក្ន ងការជ្យួ ែល់្ហគមន្ ៍ន្ងិការហាតក់ារង្ករខ្ែរឬសទ្យ?  ្ូមសរៀបរាប់ ត្ប្ិន្សបើមាន្។ 
Have you ever join any Community Services or internships? If yes, please indicate it. 

Answer: 
 

 

សតើអនក្អាច្សត្បើត្បា្់ត្បពន័្ធបសច្ចក្វទិ្យាបាន្ែល់ក្ត្មតិណា? How far can you use technology?  
(Ex: Social Media: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube , Websites, Electronic devices and Computer) 
Answer: 
 
សតើអនក្យក្ច្តិតទ្យ ក្ដ្ឋក្ស់ៅសលើលទ្យធផ្លថ្ន្ការ្ិក្ារប្់អនក្ែល់ក្ត្មតិណា? ្ូមបញ្ជជ ក្!់  
To what extent do you concentrate on your learning outcome? 
Answer: 
 
សតើអនក្ចូ្លច្តិតបសងាើតអវីខ្ែលថមី្ ត្មាបក់ារ្ិក្ារប្់អនក្ខ្ែរឬសទ្យ? ្ូមបញ្ជជ ក្!់   
Are you able to make your learning more creative, if yes,how? 
Answer: 
 

សតើអនក្ទ្យទ្យលួពត័ម៌ាន្អុំពសីាក្លវទិ្យាល័យព ទ្យធសិាស្រ ត្តមរសបៀបណា?  
How did you find out the University of Puthisastra? 
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☐ សហវ្ ប  ក្/Facebook ☐ ត្គបូសត្ងៀន្/Lecturers ☐ មតិតេក័្ដ/Friends 
☐ សគហទ្យុំព័រ/Website ☐ អតតីន្ិ្ ិសត/Alumni ☐ កាខ្្ត ទ្យ្សនាវែត/ីNewspaper or Magazine 
☐ សាច្ញ់ាត/ិRelative ☐ អងគការ/NGO ☐ ក្មមវធិពីពិរណ៍្ិក្ា/Discovery Festival @UP 
☐ សផ្សងៗ / Other  

 

Part IV: ុ្ំសណរអតាធិបាយ Essay Questions 
្ត្មាប់្ ុំសណរអតាធិបាយ អនក្អាច្្រស្រច្សមលើយសត្ច្ើន្បុំផ្ តត្តឹមខ្ត៣០០ពាក្យខ្តប  សណាណ ោះ 

For the following essay questions, you must answer each question maximum length of 300 words ONLY. 
១. សតើអនក្សាគ ល់សាក្លវទិ្យាល័យព ទ្យធសិាស្រ ដ្ែល់ក្ត្មតិណា?  សហត អវបីាន្ជាអនក្ច្ង់្ ិក្ាសៅទ្យីសន្ោះ? 
1. How much do you know about University of Puthisastra? Why would you like to study here? 
 

 

 

 

 
 

២. ត្ប្ិន្សបើអនក្ជាអនក្ែកឹ្នាុំសៅក្មព ជា សតើអនក្ច្ង់សធវើជាអនក្ែកឹ្នាុំខ្ផ្នក្អវី សហើយសតើអនក្ច្ងស់ែើមបអីេវិឌ្ឍត្បសទ្យ្ក្មព ជាសលើខ្ផ្នក្អវី? 
2. If you were a leader in Cambodia, what would you want to be a leader of and what would you want to do to 
improve Cambodia? 
 

 

 

 

 
 

៣. សតើអនក្សមើលសឃើញខ្លួន្ឯងសៅ៥ឆ្ន ុំបនាទ បស់ៅជាយា ងណា? 
3. How do you see yourself in the next 5 years?  
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៤. ចូ្លបរយិាយអុំពបីទ្យពសិសាធន្៌ខ្ែលបាន្ផ្ទល ្់បដូរគុំន្តិសៅក្ន ងជ្ីវតិរប្់អនក្។ 
4. Tell us about an experience that changed your perspective in life.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥. សតើអវីសៅខ្ែលជាបញ្ជា ត្បឈមខ្ល ុំងជាងសគខ្ែលអនក្បាន្ជ្បួត្បទ្យោះសៅក្ន ងជ្ីវតិរប្់អនក្ សហើយសតើអនក្បាន្សដ្ឋោះត្សាយវាសដ្ឋយរសបៀបណា? 
5. What is the greatest challenge you’ve encountered in your life and how have you overcome it?  
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្ូមភាជ បនូ់្វឯក្សារសយាងខ្ែលមាន្បញ្ជជ ក្ែូ់ច្ខ្ងសត្កាម៖ 
 ុ្ំប ត្តក្ុំសណើ ត 
 ស្ៀវសៅត្គសួារ 
 វញិ្ជា បន្បត្តបសណាត ោះអា្ន្នមធយម្ិក្ាទ្យ តិយេមិូ 
 អតត្ ញ្ជា ណបណណ ជាតិ 

 

ស្ច្ក្ដតី្បកា្ / Declaration 
 ខ្្ ុំបញ្ជជ ក្ថ់ាពត័ខ៌្ែលបាន្ផ្ដល់ឱយសន្ោះពតិជាត្តមឹត្តវូ 

I declare that the information given in this application form is complete, true and correct. 
 ខ្្ ុំយល់ត្្បថាការផ្ដល់ពត័ម៌ាន្មនិ្ពតិន្ងឹត្តវូត្បឈមន្ងិការល បសោលការដ្ឋក្ព់ាក្យអាហារូបក្រណ៍ 

I understand that providing false or misleading information or non-disclosure of relevant information may result in the 
cancellation of my scholarship and UP enrollment. 

 ខ្្ ុំទ្យទ្យលួសាគ ល់ថាសាក្លវទិ្យាល័យព ទ្យធសិាស្រ ដ្មនិ្បាន្បុំពាន្សៅសលើច្ាបណ់ាមយួសៅក្នងការច្ ោះស ម្ ោះន្ិ្ ិសតសៅត្គបក់្មមវធិី្ ិក្ា 
I acknowledge that unless and until the University of Puthisastra provides a written offer of enrollment and scholarship, 
the University of Puthisastra does not intend to be bound by any agreement to enroll me in any program at all. 

ហតាសលខ្ ន្ងិស ម្ ោះរប្់្ិ្ស 
Signature of Applicant  

 

 
 

Date:            /           / 20 
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