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HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC  

លិេិតដារ់ពារយខក្រើសខរ ើសសិរារំរតិររញិ្ញា  
 

 

 Vui lòng hoàn tất những thông tin dưới đây (có thể trình bày bằng tiếng Việt hoặc Khmer 

សូមខមាត រំខព្ញនូវព័្ត៌មានខាងខក្ោយខនេះ (អាចសរខសរជាភាសាខវៀតណាម ឬ ភាសាខែេមរ) 

 

I. Thông tin cá nhân - ព័្ត៌មានផ្ទទ ល់េលួន 
 

Họ tên 

ខោតតនាមនិងនាម 

 

    

Địa chỉ liên lạc - អាសយដាា នទំនារ់ទំនង 
Số nhà – Tên đường 

ផ្ទេះខលេ-ផ្លូ វខលេ 
 

Xã/ phường  
ឃ ំ/ សង្កា ត់ 

 Huyện/ quận  

ស្សុរ/ េណ្ឌ  
Tỉnh  

ខេតត/ ក្រុង 
 

Quốc gia  

ក្រខទស 
 

Zip Code 

Điện thoại  

ទូរសព្ទ 
 Di động  

ទូរសព្ទដៃ 
Địa chỉ email  
Email address  

 

 

 

Ngày sinh  

ដ្ង ខែេ ឆ្ន ំរំខណ្ើ ត 
 

 
 

 

Nơi sinh - រខែនលងរំខណ្ើ ត 
 

 (ដ្ង/ ខែេ/ ឆ្ន ំ  - dd/mm/yyyy)   

 

Quốc tịch - សញ្ញា តិ 
 Số hộ chiếu/CMND 

អតតសញ្ញា ណ្រណ្ណ  
 

 

Ngôn ngữ thường dùng - ភាសាផ្លូ វោរ 
 

Giới tính - ខេទ  Nam - ក្រុស   Nữ - ស្សី 
 

 

Địa chỉ và người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp - អាសយដាា ន និងអនរខែៃលង្កយទំនារ់ទំនងរន ងររណី្រនាទ ន់ 
 

Họ tên 

ខោតតនាមនិងនាម 

 

    

Quan hệ với thí sinh - មានទំនារ់ទំនងជាមួយខររខរន  

 
ររូ្ត  

(៤x៦)  

mailto:dvt@tvu.edu.vn
http://www.tvu.edu.vn/
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Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp - ព័្ត៌មានទំនារ់ទំនងរន ងររណី្រនាទ ន់ 
Số nhà – Tên đường  
ផ្ទេះខលេ -ផ្លូ វខលេ 

  

Xã/ phường 

 ឃ ំ/ សង្កា ត់ 
 Huyện/ quận  

ស្សុរ/ េណ្ឌ  
 

Tỉnh  

ខេតត/ ក្រុង 
 

Quốc gia  

ក្រខទស 
  

Zip Code 

 

Điện thoại  

ទូរសព្ទ 
 Di động  

ទូរសព្ទដៃ 
 

Địa chỉ email  
Email address  

 

 

II. Thông tin ngành học - ព័្ត៌មានអំពី្ម េរំនាញសិរា 

1. Bằng cách nào anh/chị biết đến trường Đại học Trà Vinh - ខោរអនរអាចៃឹងៃល់អំពី្សារលវទិាល័យក្ាវញិឆ្លង
ាមរយៈណា? 

Thông qua 

ឆ្លងាមរយៈ 
Internet  Báo chí - សារព័្ត៌មាន 

Thầy cô/bạn bè - ខោរក្គូអនរក្គូ/មិតតេរតិ Khác - ខផ្សងៗ 

2. Lĩnh vực (ngành) anh/chị đăng ký theo học – វស័ិយ (ម េរំនាញ) ខែៃលខោរអនរដារ់ពារយសិរា 
 

Bác sĩ 
ខវរារណ្ឌិ ត 

Y Đa Khoa - ព្ហ ខវរាសាស្តសត 
Răng Hàm Mặt  - ងេទ្យង េញ 

Cử nhân 

ររញិ្ញា រក្ត 

 Kế toán - គណ្ខនយយ 
Quản trị Kinh doanh - ក្គរ់ក្គងពាណិ្រារមម 
     Công nghệ Thông tin - ព័្ត៌មានវទិា 
Tài chính-Ngân hàng – ហិរញ្ាវតថ -ធនាោរ 
Kinh tế - ខសៃារិចច 
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - រខចចរវទិាអគគិសនី-ខអឡិចក្តូនិរ 
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng – រខចចរវទិាសាងសង់ 
Dược  - ឱសថ 
Cử nhân chuyên ngành Điều dưỡng (lĩnh vực Y) - ខែ្ទំរមងឺ 
Cử nhân chuyên ngành Xét nghiệm (lĩnh vực Y) - ខតសតខវរាសាស្តសត 
Luật - នីតិសាស្តសត 
Giáo dục Mầm non  - អរ់រមំខតតយយ 
Nông nghiệp - រសិរមម 
Bác sĩ Thú y - រស ខព្ទយ 
Ngôn ngữ Anh - ភាសាអ្់ងលេស 
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí - រខចចរវទិាខមោនិរ 
Công nghệ kỹ thuật Hóa học - រខចចរវទិាគីមីសាស្តសត 
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Y tế Công cộng - ស ខាេិបាលសាធារណ្

Cử nhân  
Cao đẳng 

ររញិ្ញា រក្តរង 

Kế toán - គណនេយ្យ 
Quản trị kinh doanh - គ្គប់គ្គងពាណិជ្ជកម្ម 
Việt Nam học - វ ៀតណាម ទិ្យា 
Ngôn ngữ Anh -  ភាសាអង់នគេស 
Giáo dục mầm non- អប់រមំ្ន្តយ្យ 
 Thú y- បសុនេទ្យ  
 Công nghệ thông tin - េ័្៌មាេវទិ្ា 
Kỹ thuật Điện, Điện tử - បនចេកវទិ្ាអគគិសេី-នអឡិចត្តូណិច 
Kỹ thuật Công trình Xây dựng - បនចេកវទិ្ាសាងសង់សំណាង់ 
 Kỹ thuật Cơ khí - បនចេកវទិ្ានម្កាេិក 
Điều dưỡng - ថែទំជ្ម្ងឺ 
Xét nghiệm Y học - ន្សតនវជ្ជសាស្តសត 
Dược - ឱសែ 

 
 

3. Hãy viết một bài ngắn gọn về các mục tiêu học tập của anh/chị. សូមសរខសររថាេណ្ឌ េលីមួយសតីអំពី្ខោលខៅដន
ោរសិរាររស់ខោរអនរ។ 
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4. Hãy viết một bài ngắn gọn về các mục tiêu nghề nghiệp và cho biết chương trình đào tạo này có thể giúp gì cho 
anh/chị? 

សូមសរខសររថាេណ្ឌ េលីមួយសតីអំពី្ខោលខៅវជិាា រីវៈ និងឱយៃឹងអំពី្រមមវធីិសិរាខនេះអាចរួយផ្តល់អវីសក្មារ់ខោរអនរ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

III. Quá trình học tập - រយៈោលសិរា 
 

1. Liệt kê trường phổ thông và các cơ sở đào tạo mà anh/chị đã theo học  

សូមសរខសរខរៀររារ់សាោវទិាល័យ និងក្គឹេះសាថ នរណ្ត េះរណាត លខែៃលខោរអនរបានសិរារនលង 
 

 Tên trường/ viện 

ខ ម្ េះសាោ/វទិាសាថ ន 
 

 
Thành phố/ 

quốc gia 

ទីក្រុង/ក្រខទស 
 

Thời gian học 
(Từ - đến –) 

រយៈខព្ល
សិរា(ាំងពី្

ៃល់) 

Bằng cấp 

សញ្ញា រក្ត 
 

Loại tốt nghiệp 

និខទទស 
 

Trường phổ thông - 

សាោវទិាល័យ 
     

     

Đại học 

សារលវតិាល័យ 
     

     

Khác - ខផ្សងៗ      
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2. Anh/chị gửi kèm hồ sơ bản sao công chứng hộ chiếu/giấy CMND, các bảng điểm và bằng tốt nghiệp phổ thông, 

bằng tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo mà anh/chị có được  

សូមខោរអនរខផ្ញើអមជាមួយសំណ្ ំ លិេិតចារ់្តចមលងនូវលិេិតឆ្លងខែៃន ឬអតតសញ្ញា ណ្រ័ណ្ណ ពិ្នទ និងសញ្ញា រក្តវទិា
ល័យ(សញ្ញា រក្តមធយមសិរាទ តិយាេូមិ)សញ្ញា រក្តពី្រណាត មូលដាា នរណ្ត េះរណាត លខែៃលខោរអនរមានខដាយមានោរ
រញ្ញា រ់ពី្រៃាអំណាច។ 

 
IV. Trình độ ngoại ngữ  - សមតថភាព្ភាសាររខទស 
 
1. Hãy đánh giá trình độ (theo mức xuất sắc, khá, trung bình hoặc cơ bản) các ngoại ngữ là ngôn ngữ khác tiếng 

mẹ đẻ mà anh/chị đã học 

សូមរញ្ញា រ់សមតថភាព្ (ាមរំរតិពូ្ខែរ គួរសម មធយម)   
 

 Ngôn ngữ - ភាសា Nghe - សាត រ់ Nói - និយាយ Đọc - អាន Viết - សរខសរ  

 Tiếng Anh - អង់ខគលស      

 Tiếng Việt - ខវៀតណាម      

       

 
2. Anh/chị hãy cho biết các kết quả thi đánh giá trình độ ngoại ngữ của anh/chị (nếu có) 

សូមខោរអនរឱយៃឹងនូវលទធផ្លអំពី្ពិ្នទ វាយតដមលសមតថភាព្ភាសាររខទសររស់ខោរអនរ(ខរើមាន) 

 Ngôn ngữ - ភាសា 
Tên kỳ thi 

ខ ម្ េះសម័យក្រឡង 
Ngày thi 

ដ្ងក្រឡង 
Điểm thi 

ពិ្នទ ក្រឡង  

 Tiếng Anh - អង់ខគលស     

      

      

 
V. Cam kết:  

Nếu được đi học tại Trường Đại học Trà Vinh – nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôi và gia đình 
xin hứa thực hiện đúng nội quy nhà trường, quy định của pháp luật Việt Nam và sẽ trở về nước sau khi tốt nghiệp ra 
trường. ខរើសិនបានខៅសិរាខៅសារលវទិាល័យក្ាវញិ - សាធារណ្ៈរៃាសងគមនិយមខវៀតណាម េញ ំនិងក្គួសារសនា 
អន វតតខៅាមរទរញ្ញា ដផ្ទរន ងររស់សាោ រទរញ្ាតតិដននីតិរៃាខវៀតណាម និងក្តឡរ់មរក្រខទសខក្ោយខព្លរញ្ច រ់ោរ
សិរា។ 

Xác nhận - ខសចរតីរញ្ញា រ់ 
Tôi xác nhận những thông tin tôi trình bày trong hồ sơ này là đầy đủ và chính xác theo những hiểu biết đầy đủ nhất 
của tôi. 

េញ ំសូមរញ្ញា រ់នូវព័្ត៌មានខែៃលខរៀររារ់រន ងសំណ្ ំ លិេិតខនេះ គឺក្គរ់ក្ោន់និងក្តឹមក្តូវាមសមតថភាព្ររស់េលួ ន។ 

Chữ ký thí sinh 
ហតថខលខា 

  Ngày, tháng, năm 
ដ្ង ខែេ ឆ្ន ំ 

 
 
 

 
 

 


