
 

ទីតាំងទី១៖លេខ៧៣ មហាវថិី ព្រះមុនីវងស សង្កា តព់្សះចក ខណ្ឌ ដូនលរញ រាជធានីភ្នាំលរញ ទីតាំងទី២៖ លេខ៣០១មហាវថិីកងលោធរេលខមរៈភ្ូមនិទ(២៧១) សង្កា តទ់ាំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចាំការមន រាជធានីភ្នាំលរញ 
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ពាក្យស្នើ្  ុំ  
REQUEST FORM 

3 
             អតតលេខនិសសតិ 
សូមេូសសញ្ញា មខេង លៅកនុងព្បអប ់    UHS ID 

2.ល ម្ ះជាភាសាមខមរ៖ នាមព្តកូេ ......................................... នាមខលួន: ......................................................  3.លភ្ទ៖       ព្បុស                     ព្សី 

4.ល ម្ ះជាអកសរឡាតាំង៖ 
 (សរលសរអកសរធាំ BLOCK LETTER)                     ព្បលភ្ទនិសសតិ៖  អាហារូបករណ៍្  បងថ់្ថល 

6.ថ្ថៃ-មខ-ឆ្ន ាំកាំលណ្ើ ត   /   /     7.ទីកមនលងកាំលណ្ើ ត(លខតតរាជធានី)  

អាស័យដ្ឋា នបចចុបបនន ផ្ទះលេខ ផ្លូវ    សង្កា ត/់ឃុាំ   ខណ្ឌ /ព្សុក    រាជធានី/លខតត 

លេខទូរស័រទ អីុមម៉ែេ៖(ចាំបាចព់្តូវបាំលរញ)  

បចចុបបននជា៖ និសសតិឆ្ន ាំទី..................ថ្នឆ្ន ាំសិកា៖................................ ឬ  បានបញ្ចបក់ារសិកា 
 មាននិលកេបបទ/សារណា 

ឬ  មនិព្តូវការ 

 មនិទានម់ាននិលកេបបទ/សារណា 

15.ជាំនានទី់  ជាំនាញ៖ ឆ្ន ាំចូេសិកា៖ ឆ្ន ាំបញ្ចប ់ឬ រ ាំរឹងបញ្ចបក់ារសិកា៖ 

19. មហាវទិាេ័យ/សាលា/លដបា៉ែ តឺម៉ែង៖់   លវជជសាស្តសត         ទនតវទនសាស្តសត       ឱសថសាស្តសត        សុខភារសាធារណ្ៈ     ស.ប.ថ.វ                   ថ្នន កឆ់្ន ាំសិកាមូេដ្ឋា ន 

សូមលោររជូន  
ឯក្ឧត្តមសាក្លវិទ្យាធិការនៃសាក្លវិទ្យាលយ័វិទ្យាសាស្ត្ត្  ខាភិបាល 

តាមរយៈការយិាលយ័ច ុះស ម្ ុះៃិងលខិិត្បទ្យដ្ឋា ៃៃិ្សតិ្ 

ព្បលភ្ទឯកសារលសនើសុាំ៖ 
  េិខិតបញ្ញជ កក់ារសិកា(Academic Confirmation) 
  ព្រឹតតិបព្តរិនទុ (Academic Transcript) 

ជាភាសា(Language)  មខមរ(khmer) 
អងល់េលស 
(English) 

 បារាាំង (French) 

ចាំនួន(Number) 
................ចាប ់ ................ចាប ់ ................ចាប ់

................ចាប ់ ................ចាប ់ ................ចាប ់
    
       ខ្ុ ាំបាទ/នាងខ្ុ ាំសូមធានាអះអាងថ្ន រត័ម៌ានខាងលេើលនះរិតជាព្តឹមព្តវូព្បាកដមមន ព្បសិនលបើមានមកលងបនលាំកនុ ងព្បការណាមយួ ខ្ុ ាំបាទ/នាងខ្ុ ាំ សូមទទេួខុសព្តវូទាាំងព្សងុ ចាំល ះមុខចាបជ់ាធរមាន។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          

រាជធានីភ្នាំលរញ  
ថ្ថៃ.............................មខ....................ឆ្ន ាំ.................. រ.ស២៥.... 

ព្តូវនឹងថ្ថៃទី...........មខ................ឆ្ន ាំ២០........ 
ហតថលេខា និងល ម្ ះសាមុខីលួន 

UHS 
University of Health Sciences 

mailto:infor@uhs.edu.kh
http://www.uhs.edu.kh/


 

ទីតាំងទី១៖លេខ៧៣ មហាវថិី ព្រះមុនីវងស សង្កា តព់្សះចក ខណ្ឌ ដូនលរញ រាជធានីភ្នាំលរញ ទីតាំងទី២៖ លេខ៣០១មហាវថិីកងលោធរេលខមរៈភ្ូមនិទ(២៧១) សង្កា តទ់ាំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចាំការមន រាជធានីភ្នាំលរញ 

ព្បអបស់ាំបុព្តលេខ ២០.ទូរស័រទ៖ (៨៥៥-២៣) ៤៣០ ៥៥៩ ទូរសារ៖ (៨៥៥-២៣) ៤៣០ ១៨៦ - អុីមម៉ែេ៖ infor@uhs.edu.kh - លេហទាំររ័ ៖ www.uhs.edu.kh លហេសប ុក ៖ fb.com/uhs.edu.kh 

ឯក្សារដែលត្ត្ូវភ្ជា បម់ក្ជាមួយតាមត្បសភទ្យនៃការស្នើ្  ុំៃិងត្នមៃស្វា 
ឯក្សារស្នើ្  ុំ ត្បសភទ្យឯក្សារដែលត្ត្វូភ្ជា ប ់ ត្នមៃស្វា 

េិខិតបញ្ញជ កក់ារសិកា -រូបថតលសេន(និសសតិចស់មដេសិកាមុន 
ឆ្ន ាំសិកា២០១៤-២០១៥) 

៨០០០លរៀេ/១ចាប ់

 
              ព្រឹតតបិព្តរិនទុ 

-និលកេបបទឬសារណា(លបើមាន) 
-រូបថតលសេន(និសសតិចស់មដេសិកាមុន 
ឆ្ន ាំសិកា២០១៤-២០១៥) 

 
២០,០០០លរៀេ/៣ចាប ់

 
្ុំគាល៖់ 

- រាេ់ឯកសារមដេបានលរៀបចាំរចួរាេ់ការេ័ិយចុះល ម្ ះ និងេិខតិបទដ្ឋា ននិសសតិនងឹលផ្្ើជូនតមរយៈEmail: registraroffice@uhs.edu.kh 
-  ចាំល ះឯកសារចាបល់ដើមនិសសតិអាចមកដកយកបានលៅលរេមដេការផ្តេ់លសវាេិខិតបទដ្ឋា ននសិសតិថ្នសាកេវទិាេ័យវទិា 

សាស្តសតសុខាភ្បិាេបានលបើកដាំលណ្ើ រការល ើងវញិ។ 
- និសសតិអាចលផ្ទរតាំថ្េលសវាថ្នការលសនើសុាំលនះតមរយៈេណ្នីរបស់សាកេវទិាេ័យវទិាសាស្តសតសុខាភ្បិាេ 

ល ម្ ះធនាោរ៖ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅររក្េសនៃកម្ពុជា (Foreign Trade Bank of Cambodia) 
អាសយដ្ឋា នធនាោរ៖ អោរលេខ ៣៣ C-D វថិី លេកូសលូវា៉ែ េី (១៦៩) សង្កា តវ់ាេវង ់ខណ្ឌ  ៧មករា រាជធានីភ្នាំលរញ 
Bank Account Holder’s name: UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE 
លេខេណ្នី(Bank Account Number): 300004535166 
និសសតិទាាំងអស់សូមជួយ បញ្ញជ ករ់តម័ានដូចជា៖ ល ម្ ះនិសសតិ, លេខសមាេ េ់និសសតិ(ID Card Student) ,ជាំនាញ នងិលេខទូរសរទន័សិសតិ) 
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