
 
 

 
 
 
 
លេខ: 0០៦១./២០២១ សពគមកក                                   
 

សេចក្តីជនូដណឹំង 
ស្តីពីការជ្រើស្ជរើស្និស្្សតិចូលជរៀន  

បរិញ្ញ្ប្តជេវវិេ្ា (Bachelor of Divinity) រំនាន់េី ៤ 
ជៅសាលា្ពះគម្ពីរជម្តូឌីស្ទកម្ពុជា កនុងឆ្្ំស្ិក្ា ២០២១- ២០២២ 

 
 សាលាព្ពះគមពរីលមតូឌីសទកមពុជា សូមជព្ាប និងជូនដណឹំងដេ់លបកខជន និង លបកខនារទីងំអស់ ននព្កុមជនុំំលៅ 
កនុងព្បលេសកមពុជាឲ្យបានព្ជាបថា  សាលាព្ពះគមពរីលមតូឌសីទកមពុជា  នងឹល្វើការលព្ជើសលរ ើសនិសសតិឲ្យចូេលរៀនលៅសាលា 
ព្ពះគមពរីលមតូឌីសទកមពុជា ថាន កប់រញិ្ញា បព្តលេវវេិា(Bachelor of Divinity)ជំនានេ់ី៣ សព្ាបឆ់្ន  ំសិកា២០២១-២០២២ 
សព្ាបអ់តីតនិសសតិដដេចងប់នត ថាន កប់រញិ្ញា បព្ត លពញលពេ ានរយៈលពេ១ឆ្ន  ំ(សិសសអាចលព្ជើសលរ ើសលរៀនលពញលពេ 
និងលរៀនយកតាមមុខវជិាា ) ។ លោយដអែកលៅលេើលោេ ការណ៍ និងេកខខណឌ ដូចខាងលព្កាមលនះ ៖ 
 
I. លក្ខខណ្ឌ ជ្រើសជ ើស 

  ១- លបកខជន ឬ លបកខនារ ីដដេបានបញ្ចប ់សញ្ញា បព្តឌីបលូាដអនកលេវសាស្រសត លៅសាលាព្ពះគមពរីរចួល ើយ។ 
  ២- លបើលបកខជន ឬលបកខនារដីដេលៅសាលាលេវសាស្រសតលអសងអាចេេួេបាន ដតព្តូវលមើេករំតិGPAជាមុន។ 
  ៣- លបកខជន ឬលបកខនារ ីអាចានសិេធលព្ជើសលរ ើស ការសិកាលពញលពេ និងសិកាយកតាមមុខវជិាា បាន 
  (សិកាលពញលពេព្តូវចណំាយលពេមយួឆ្ន  ំដតលបើសិកាយកតាមមុខវជិាា  សាលាឲ្យលពេព្តឹម៥ឆ្ន )ំ។ 
  ៤-សិសសអាចលព្ជើសលរ ើស សាន កល់ៅសាលា នងិមនិសាន កល់ៅសាលាបាន។ 
  ៥-លបកខជន ឬ លបកខនារ ីព្តូវចូេរមួចំដណកជាអងករ ១០០គឡូីព្កាម និង ថវកិាចំននួ ២០០,០០០លរៀេ ឬ  
               ៥០ដុលាល  (សព្ាបព់្កុមជនុំំ ឬព្គូគង្វវ េលមតូឌសីទ)។ 
 
II. បទបញ្ញត្តជិសេងៗ 

  ១- លបកខជន ឬ លបកខនារ ីព្តូវភ្ជា បម់កជាមយួនូវបណាត ឯកសារថតចមលងមយួចនំួនដូចខាងលព្កាមលនះ៖ 
   ក- អតតសញ្ញា ណបណ័ណ   ០១ ចាប ់
   ខ- លសៀវលៅព្គួសារ ០១ ចាប ់
   គ- វញិ្ញា បនបព្តបញ្ញា កក់ារសិកាពសីាលារដឋ ឬសកេវេិាេ័យ ០១ ចាប ់
   ឃ-  របូថត េំ ំ ៤ x ៦ (ថតថមី) ០២ សនលឹក 
 



 
 

២- េិខិតអំពី“ការវាយតនមលរបស់ព្បធានតំបន ់ឬព្បធានលបសកកមម” លៅលេើលបកខជន ឬ លបកខនារ ី(លៅេំពរ័ 
 ចុងលព្កាយ) ព្តូវបញ្ាូ ន មកសាលាោចល់ោយដឡកពីោន (សព្ាបល់មតូឌីសទ) ។ 
៣- លពេលបកខជន ឬ លបកខនារាីន ក់ៗ  ោកព់ាកយសំុចូេលរៀនមកសាលារចួល ើយ មនិដមនាននយ័ថា លបកខជន ឬ 
លបកខនារ ីព្តូវបានអនុញ្ញា តឲ្យចូេលរៀនលោយសវ័យព្បវតតិលនាះលេ ។ ពាកយសំុចូេលរៀន ទងំអស់នឹងព្តូវឆ្លង 

 កាតក់ារព្តួតពនិិតយ នងិ លព្ជើសលរ ើស លោយគណៈកមមការព្បធានលបសកកមម នងិ គណៈកាម ្ិការពន័ធកិចច 
ជាលេើក េី១ សិន លោយលមើេលៅលេើកំរតិពិនទុដដេលបកខជន ឬលបកខនារធីាល បប់ានលរៀនពីមនុ។ 

៤- លព្កាយពីការព្បជុំ លដើមបសីលព្មចលេើការលព្ជើសលរ ើសរចួល ើយ លបកខជន ឬ លបកខនារ ី ដដេបានលព្ជើសលរ ើស 
ទងំលនាះ នឹងព្តវូបានជូនដណឹំងជាអលូវការណ៍ពសីាលា។ ចំលពាះ លបកខជន ឬ លបកខនារ ីដដេមនិបានេេួេ 

 ការជូនដណឹំងជាអលូវការណ៍ពសីាលាលេ លនាះព្តូវបានសលព្មចមនិេេួេឲ្យចូេលរៀនលេ ។ 
III. កាលប ិជឆេទនៃកា ឈប់ទទួលពាក្យ 

 សាលាឈបេ់េួេពាកយសំុព្បេងចូេលរៀន លៅនថៃេី០៣ ដខ មករា ឆ្ន ២ំ០២២ លៅលវលាលា៉ោ ង ៤:៣០ លាៃ ច  
       ជាកំ ិត ។ 
 

យ៉ោូហាន១២:២៦ លបើអនកណាបំលរ ើខ្ុ ំ ព្តូវឲ្យអនកលនាះមកតាមខ្ុ ំចុះ យ៉ោ ងលនាះ លទះបខី្ុ ំលៅឯណាកត ី
អនកបំលរ ើខ្ុកំន៏ឹងលៅេីលនាះដដរ លបើអនកណាបំលរ ើខ្ុ ំ ព្ពះវរបិតានងឹលេើកមុខអនកលនាះ។ 

 
 
 
 

 រាជធានីភ្នលំពញ, នថៃេី.១៩.ដខ.ឧសភ្ជ ឆ្ន ២ំ០២១ 

   គណៈគ្គប់គ្គងសាលាគ្រះគម្ពីរសម្តូឌីេទក្ម្ពុជា 
                                                                           នាយក្ 

 
 
 
 
   ចម្លងជូនៈ 
• លោកនាយក នៃក្រុមជំៃំុមមតូឌីស្ទរមពុជា ០១ច្បាប់ 
• ក្បធាៃតំបៃ់ នៃក្រុមជំៃំុមមតូឌីស្ទរមពុជា ០១ច្បាប់ 
• ឯរសារកាលបបវតតិ 

 
 

                                                                                                  
 

 



 
 

 
 
 
 

ពាក្យេុចំូលសរៀន 
ឆ្ន េំកិ្ា ២០២១ - ២០២២ 

 
 

១- ព័ត្ម៌ាៃផ្ទា ល់ខលៃួ 

 ១-គោត្តនាមនិងនាម....................................................គ ម្ ោះគរៅគសេងគទៀត្.........................គេទ .............. 

 ២- ជាអក្េរឡាតាំង .............................................................................................................................. 

 ៣-ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្ន ាំក្ាំគ ើត្ (ពិត្រាក្ដ) .......................................................................អាយុ ......... ឆ្ន ាំ............... 

 ៤- ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្ន ាំក្ាំគ ើត្ (គររើរាស់គលើលិែិត្ស្នន មគសេង) ......................................... .អាយុ ......... ឆ្ន ាំ............... 

 ៥-អាសយដ្ឋា នរច្ចរុបនន ........................................................................................................................ 

 ៦- គលែទូរស័ពទ .................................................................................................................................. 

 ៧-ស្នរគអឡិច្រត្ូនិច្(អុ៊ីខម៉ែល) ............................................................................................................... 

 ៨- ស្នា នភាពររួស្នរ 

       គៅល៊ីវ      គរៀរការ      ខរក្ោន      ខលងលោះ 

   គរើគរៀរការរត៊ី ឬររពនធគ ម្ ោះ....................................កាលររិគច្េទថ្នការគរៀរការ ............................... 

   ច្ាំនួនក្ូន ...... នាក្់ គត្ើអនក្ធ្លា រ់ខលងលោះរត៊ី - ររពនធ ព៊ីមុនឬគទ? .......................................................... 

អំពីក្ូៃ (គរើររគឡាោះមិនរររ់រោន់ សូមសរគសររាំគពញគៅខាងែនងទាំព័ររខនាមគទៀត្) 

 

ល.រ គោត្តនាម នងិនាម គេទ អាយ ុ ថ្ងៃ-ខែ-

ឆ្ន ាំក្ាំគ ើត្ 

មុែររររច្ចរុបនន ររ៊ីស្នទ ន ឬមនិខមន 

នងិត្ួនាទ៊ីក្នុងរពោះវិហារ 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

 

 

 

រូរងត្ 

៤ x ៦ 



 
 

២- ព័ត្៌មាៃអំពី្រួសា  

    អាំព៊ីឪពកុ្                              អាំព៊ីម្តត យ 

 គោត្តនាម និងនាម ..............................................         ......................................................................... 

 មុែរររ..............................................................        ......................................................................... 

 គត្ើោត្់ជាអនក្គ ឿគលើរពោះគយស ូខដរឬគទ?   ាទ/ចាស  គទ   ាទ/ចាស   គទ 

 គត្ើោត្់ានទទួលពិធ៊ីរ មុ ទឹក្គ ើយឬគៅ?   ាទ/ចាស  គទ   ាទ/ចាស   គទ 

 ោត្់ជាសម្ត ិក្គៅរក្ុម ាំនុាំណា? .............................................   .............................................................. 

 ោត្់ម្តនត្ួនាទ៊ីអវ៊ី គៅក្នុងរក្ុម ាំនុាំ?...........................................   ............................................................... 

 និកាយណា?.....................................................................    ................................................................. 

អំពីបងបអៃូបជងកើត្ (គរើររគឡាោះមិនរររ់រោន់ សូមសរគសររនតត្គៅខាងែនងទាំព័ររខនាមគទៀត្) 

ល.រ គោត្តនាម នងិនាម គេទ អាយ ុ ថ្ងៃ-ខែ-

ឆ្ន ាំក្ាំគ ើត្ 

មុែររររច្ចរុបនន ររ៊ីស្នទ ន ឬមនិខមន 

នងិត្ួនាទ៊ីក្នុងរពោះវិហារ 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

គត្ើររួស្នរអនក្ពិត្រាក្ដជាយល់រពមនឹងការច្ុោះគ ម្ ោះច្ូលគរៀន គៅស្នលារពោះរមព៊ីរគមត្ូឌ៊ីសទក្មពុជាគនោះខដរ ឬគទ? ................. 

៣- ក្្រិត្វបបធរ៌ 

 សូមសរគសរច្ុោះគ ម្ ោះស្នលា ខដលអនក្ធ្លា រ់ានគរៀន (អនុវិទាល័យ វិទាល័យ មហាវិទាល័យ) 

គ ម្ ោះស្នលារឋមសិក្ា ឆ្ន ាំរញ្ចរ់សិក្ា រញ្ចរ់គៅថ្នន ក្់ទ៊ីរ៉ែុនាម ន ទ៊ីក្ខនាង 

    

គ ម្ ោះស្នលាអនុវិទាល័យ ានរញ្ចរ់គៅឆ្ន ាំ រញ្ចរ់ថ្នន ក្់ទ៊ី អាស័យដ្ឋា ន 

    

គ ម្ ោះស្នលាវិទាល័យ ានរញ្ចរ់គៅឆ្ន ាំ រញ្ចរ់ថ្នន ក្់ទ៊ី អាស័យដ្ឋា ន 

    

គ ម្ ោះមហាវិទាល័យ វិទាស្នា ន ឬ 

ស្នក្លវិទាល័យ 
ានរញ្ចរ់គៅឆ្ន ាំ 

ានរញ្ចរ់ការសិក្ា 

និងានវិញ្ញា រនររត្ ឬ 

សញ្ញា ររត្ 

អាស័យដ្ឋា ន 

    

 

 



 
 

៤- ព័ត្៌មាៃអំពីកា ងា  (សូមសរគសរច្ុោះគ ម្ ោះអងគការ ឬ រក្ុម  ុន ខដលអនក្ធ្លា រ់ានគធវើការជាមួយព៊ីមុន) 

គ ម្ ោះអងគការ / រក្មុ  នុ កាលររគិច្េទ ត្នួាទ៊ីក្នុងការងារ មូលគ ត្ចុាក្គច្ញ 

    

    

    

    

៥- រីវិត្ក្នងុ្ក្ុររំៃ ំ 

 ១- ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំខដលទទួលគ ឿរពោះគយស ូ ........................................ តមរយៈ ................................................. 

 ២- ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំខដលទទួលពិធ៊ីរ មុ ទឹក្ .................................. គដ្ឋយ ........................................................... 

 ៣- រពោះវិហារ ........................................ ររូរងាវ លគ ម្ ោះ ........................................................................ 

 ៤- អាសយដ្ឋា នរពោះវិហារ ....................................................................................................................... 

 ៥- ត្ួនាទ៊ីក្នុងរពោះវិហារ ............................................................................................................................ 

 ៦-រយៈគពលខដលរាំរ   ........................................................................................................................... 

៦- ព័ៃធក្ិឆច្រីសាា ៃ 

 ច្ូរសរគសរលមអិត្អាំព៊ីក្ិច្ចការរគរមើរពោះ ខដលអនក្ធ្លា រ់ានគធវើគៅក្នុងរក្ុម ាំនុាំររស់អនក្។ 

គ ម្ ោះរពោះវិហារ ត្នួាទ៊ី ចារគ់សតើម(ខែ/ឆ្ន ាំ) 

រ តូ្ដល(់ខែ/ឆ្ន ាំ) 

   

   

   

   

   

  

 ច្ូរសរគសរអាំព៊ីវរគ វឹក្ វឺនពិគសសៗ អនក្ានទទួលព៊ីមុន (ដូច្ជាវិជាា  ៊ីវៈ  ការសាយដាំ ឹងលអ  ការខងរាំរ៉ែន  .........) 

វរគ វឹក្ វនឺ កាលររគិច្េទ អងគការ 

   

   

   

   

   

   

  



 
 

ែុ្ាំាទ / នាងែុ្ាំ សូមធ្លនាអោះអាងថ្ន ព័ត្៌ម្តនខដលែុ្ាំានសរគសរទាំងអស់ខាងគលើគនោះ រឺជាព័ត្៌ម្តនខដលពិត្ 

ទាំងអស់ ររសិន គរើម្តន ក្ខនាងណាមួយខដលែុ្ាំាទ / នាងែុ្ាំ ានសតល់ឲ្យគនាោះមិនពិត្រាក្ដ ែុ្ាំាទ / នាងែុ្ាំសូម 

ទទួលែុសរត្ូវច្ាំគ ោះមុែច្ារ់ស្នលាទាំងរសុង ។ 

 

គធវើគៅ ............................ ថ្ងៃទ៊ី ............ ខែ ............. ឆ្ន ាំ ២០..... 

                                                               ត្ាគលខា  ឬស្នន មគមថ្ដស្នត ាំស្នម៊ីែាួន 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                           គ ម្ ោះ ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជសឆក្តីបញ្ជា ក្់ពី 

ររធ្លនត្ាំរន ់ឬ ររធ្លនរ ៈក្ម្តម ធកិារពន័ធក្ចិ្ច 

(សរម្តរខ់ត្គមត្ឌូ៊ីសទ)  

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

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

 

ថ្ងៃទ៊ី ........ ខែ .................. ឆ្ន ាំ ២០……… 

 ត្ាគលខា 

 

 



 
 

លខិិតវាយតម្ម្ល 
 

 

*កំណត់ស្ំគាល ់
១-ររធ្លនត្ាំរន់ ខដលម្តនសិទធិសតល់មត្ិវាយត្ថ្មាច្ាំគ ោះគរក្ខ ន រឺមិនរត្ូវជា ឪពុក្ម្តត យ រងរអូនរគងកើត្គឡើយ ។ 

២-ច្ាំគ ោះមត្ិវាយត្ថ្មាគលើគរក្ខ ន ររធ្លនត្ាំរន់ មិនរត្ូវឲ្យគរក្ខ នដឹងអាំព៊ីការវាយត្ថ្មាររស់គរគឡើយ ។ 

៣-គរើអនក្ជាររូរងាវ លគៅរក្ុម ាំនុាំគមត្ូឌ៊ីសទក្មពុជា សូមឲ្យររធ្លនត្ាំរន់រាំគពញ ។ 

 

ការវាយតម្ម្ៃរបស្់្ គូគង្វ្ល 
 

  ២- គ ម្ ោះគលាក្ររូ / អនក្ររូ វាយត្ថ្មា .................................................................................................. 

  ៣- គ ម្ ោះគរក្ខ ន ......................................................... រយគពលស្នគ ល់គរក្ខ ន ................................... 

  ៤- មត្ិវាយត្ថ្មាររស់គលាក្ររូ / អនក្ររូ ច្ាំគ ោះគរក្ខ ន ឬ គរក្ខនារីរូរគនោះ ..................................................... 

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

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

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

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

៥- គត្ើគលាក្ររូ អនក្ររូម្តនរាំ ងច្ិត្តយ៉ែ ងណា 

ច្ាំគ ោះការដ្ឋក្់ ក្យសុាំច្ូលគរៀនគៅស្នលារពោះរមព៊ីរគមត្ូឌ៊ីសទក្មពុជាររស់គរក្ខ នរូរគនោះ? សូមគលាក្ររូ អនក្ររូសតល់ 

ច្គមាើយក្នុងច្ាំ ុច្ណាមួយខាងគរកាម ខដលគលាក្ររូ អនក្ររូគពញច្ិត្ត ។ 

    គពញច្ិត្តច្ង់ឲ្យគរក្ខ ន ឬ គរក្ខនារីរូរគនោះ ច្ូលគរៀនគៅស្នលារពោះរមព៊ីរជាខាា ាំង ។ 

    សូមរង់ចាាំគៅឆ្ន ាំគរកាយ ។ 

    មិនគពញច្ិត្តច្ាំគ ោះគរក្ខ ន ឬ គរក្ខនារីរូរគនោះ ក្នុងការច្ូលគរៀនគៅស្នលារពោះរមព៊ីរគឡើយ ។ 

   មត្ិគយរល់គសេង 

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

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

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

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

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

 
 

គធវើគៅ ....................... ថ្ងៃទ៊ី ...... ខែ ...... ឆ្ន ាំ ២០... 

                                                                                         ហត្ថជលខា ៃិងជ ម្ ោះ ្រូវាយត្នរល 

 

គសច្ក្ត៊ីរញ្ញា ក្ព់៊ី ររធ្លនរ ៈក្មមការពន័ធក្ចិ្ច 

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

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

ថ្ងៃទ៊ី ........ ខែ ...ឆ្ន ាំ ២០.. 

 ត្ាគលខា 

 

 


