
 
 

 
 

 
 

 
 
លេខៈ ០០៦០./ ២០២១ សពមកក                                   
 

សេចក្តីជនូដំណឹង 
ស្តីពីការជ្រើស្ជរើស្និស្្សិតចូលជរៀន 

ថ្ន្ក់ ស្ញ្ញ្ប្តជេវវិេ្ា (Diploma of Theology ) រំនានេ់ី ២២ 
ជៅសាលា្ពះគម្ពីរជម្តូឌីស្ទកម្ពុជា កនុងឆន្ំស្ិក្ា ២០២១ - ២០២២ 

 
 សាលាព្ពះគមពរីលមតូឌីសទកមពុជា សូមជព្ាប នងិជូនដំណឹងដេ់លបកខជន នងិ លបកខនារទីងំអស់ ននព្កុមជនុំំលៅកនុង 
ព្បលេសកមពុជាឲ្យបានព្ជាបថា  សាលាព្ពះគមពរីលមតូឌីសទកមពុជា  នឹងល្វើការលព្ជើសលរ ើសនិសសតិឲ្យចូេលរៀនលៅសាលាព្ពះគមពរី 
លមតូឌីសទកមពុជា ថាន កស់ញ្ញា បព្តលេវវេិា (Diploma of Theology) ជំនានេ់ី២២ សព្ាបឆ់្ន  ំសិកា ២០២១-២០២២។ 
សព្ាបរ់យៈលពេ៤ ឆ្ន  ំខាងមុខលនះ (សិសសអាចលព្ជើសលរ ើសលរៀនលពញលពេ និងលរៀនយកតាមមខុវជិាា ) ។ លោយផ្អែកលៅលេើ 
លោេការណ៍ និងេកខខណឌ ដូចខាងលព្កាមលនះ ៖ 

I. លក្ខខណ្ឌ ជ្រើសជ ើស 

  ១-លបកខជន ឬ លបកខនារ ីជាព្គីសទបរស័ិេផ្ដេបានេេួេលជឿព្ពះលយស ូ ចាបព់ី ២ឆ្ន  ំល ើងលៅ ។ 
  ២-លបកខជន ឬ លបកខនារ ីព្តូវានអាយុយ៉ា ងតិច ១៨ឆ្ន  ំល ើងលៅ ។ 
  ៣-លបកខជន ឬ លបកខនារ ីជាអនកផ្ដេបានេេួេពិ្ពី្ជមជុេឹក និងជាសាជិកលពញសិេធរបស់ព្កមុជនុំ ំ។ 
  ៤-លបកខជន ឬ លបកខនារ ីព្តូវចូេរមួចំផ្ណកជាអងករ ១០០គី ូព្កាម និង ថវកិាចំននួ ២០០,០០០លរៀេ ឬ  
               ៥០ដុលាា  សព្ាបឆ់្ន េំី១ ឆ្ន េំី២ ឆ្ន េំី៣ នឹងឆ្ន េំី៤ (សព្ាបព់្កមុជំនុលំមតូឌីសទ)។ 
  ៥-លបកខជន ឬលបកខនារ ីអាចានសិេធលព្ជើសលរ ើស ការសិកាលពញលពេ នងិសិកាយកតាមមុខវជិាា បាន 
  ៦-លបកខជន ឬលបកខនារ ីអាចលព្ជើសលរ ើស សាន កល់ៅសាលា និងមនិសាន កល់ៅសាលាបាន។ 

 ៧-លបកខជន ឬលបកខនារ ីព្តូវានកំរតិវបប្មច៌ាបព់ថីាន កេ់ី១០ល ើងលៅ សព្ាបថ់ាន ក ់សញ្ញា បព្តលេវវេិា និងថាន ក ់ 
       បរញិ្ញា បព្តលេវវេិា ព្តវូានករំតិវបប្មច៌ាបព់ីថាន កេ់ី១២ល ើងលៅ ។  

II. បទបញ្ញត្តិជសេងៗ 

  ១- លបកខជន ឬ លបកខនារ ីព្តូវភ្ជា បម់កជាមយួនូវបណ្តា ឯកសារថតចមាងមយួចនំួនដូចខាងលព្កាមលនះ៖ 
   ក- អតាសញ្ញា ណបណ័ណ   ០១ ចាប ់
   ខ- លសៀវលៅព្គួសារ ០១ ចាប ់
   គ- វញិ្ញា បនបព្តបញ្ញា កក់ារសិកាពីសាលារដឋ ០១ ចាប ់
   ឃ- វញិ្ញា បនបព្តបញ្ញា កព់ពីិ្ពី្ជមុជេកឹ ០១ ចាប ់
   ង- វញិ្ញា បនបព្តបញ្ញា កស់ាជិកភ្ជព ឬ េិខិតបញ្ញា កព់ីព្គគូង្វវ េជាសាជិកលពញសិេធ ០១ ចាប ់
   ច- របូថត េំហំ ៤ x ៦ (ថតថមី) ០២ សនាឹក 



 
 

   (ព្បសិន លបើោម នវញិ្ញា បនបព្តពីការព្ជមជុេឹក និង សាជិកភ្ជពលេ សូមឲ្យព្គគូង្វវ េល វ្ើេិខិតបញ្ញា កជូ់ន) ។ 
២-រាេ់ពត័ា៌នផ្ដេបានោកភ់្ជា បម់កជាមយួ ព្តវូានការលសាម ះព្តងល់ោយេេួេខុសព្តូវមនិផ្កាងបនាំ ។ លបើសិន 
ជារកលឃើញថា ការសរលសរពត័ា៌នផ្ដេបានអាេ់មកសាលាមនិានភ្ជពលសាម ះព្តង ់នងិមនិពិតព្បាកដលនាះ  
លបកខជន ឬ លបកខនារលីនាះនឹងមនិព្តវូបានអនុញ្ញា តឲ្យចូេរមួល្វើការព្បេងល ើយ ។ 
៣-េិខិតអំពី “ការវាយតនមារបស់ព្គូគង្វវ េ” លៅលេើលបកខជន ឬ លបកខនារ ី(លៅេំពរ័ចុងលព្កាយ) ព្តូវបញ្ាូ ន មកសាលា 
ោចល់ោយផ្ កពីោន  ។ 
៤-ព្បសិនលបើព្គគូង្វវ េរបស់លបកខជន ឬ លបកខនារ ីជាឪពុកាា យ ឬ ជាបងបែូនព្បុសព្សីរបស់ខាួនវញិលនាះ លបកខជន ឬ  
លបកខនារ ីព្តូវលសនើសំុព្បធានតបំន ់ឬព្បធានចាស់េុំ (សព្ាបល់មតូឌីសទ)ផ្ដេមនិផ្មនជាសាចញ់ាតជិិតដិតនងឹខាួន 
 សរលសរេិខិតវាយតនមាជំនួសវញិ ។ 
៥-លពេលបកខជន ឬ លបកខនារាីន ក់ៗ  ោកព់ាកយសំុព្បេងចូេលរៀនមកសាលារចួលហើយ មនិផ្មនាននយ័ថា លបកខជន  
ឬ លបកខនារ ីព្តវូបានអនុញ្ញា តឲ្យល្វើការចូេព្បេងលោយសវ័យព្បវតាិលនាះលេ ។ ពាកយសំុព្បេងទងំអស់នឹងព្តវូឆ្ាង 
កាតក់ារព្តួតពិនិតយ នងិ លព្ជើសលរ ើស លោយគណៈកមមការលរៀបចំការព្បេងជាលេើក េី១ សិន ។ 
៦-លព្កាយពីការព្បជុំ លដើមបសីលព្មចលេើការលព្ជើសលរ ើសរចួលហើយ លបកខជន ឬ លបកខនារ ីផ្ដេបានលព្ជើសលរ ើស ទងំលនាះ  
នឹងព្តូវលសនើសំុឲ្យអលញ្ា ើញមកល្វើការព្បេងលេើវញិ្ញា សារ ព្ពះគមពរី ភ្ជសាអងល់គាស នងឹល្វើការ សាា សនជ៍ាលេើកេី២  
៧-បនាទ បម់កលេើបឈានចូេដេ់ការលព្ជើសលរ ើសសលព្មចជាលេើកេី៣ ផ្ដេជាលេើកចុងលព្កាយបងែស់ ។ លបកខជន ឬ  
លបកខនារផី្ដេបានព្បេងជាបន់ឹងេេួេបាននូវ “េិខិតេេួេយក” ផ្ដេលចញ ពីសាលាផ្ដេបញ្ញា កថ់ា លបកខជន  
ឬ លបកខនារ ីផ្ដេមនិបានេេួេសំបពុ្ត ព្តូវបានសលព្មចមនិេេួេ បានលជាគជយ័លេើការព្បេងលនះលេ ។ 

បញ្ញា ក ់ៈ លៅព្តងច់ំណុចេី៧ លបកខជនទងំពរីលេេ ផ្ដេបានេេួេសំបុព្តព្តូវបានលព្ជើសលរ ើសឲ្យចូេលរៀនលៅសាលា 
ព្ពះគមពរីលមតូឌីសទកមពុជាកព៏ិតផ្មន ផ្តព្តវូរងច់ាេំេួេការពិនិតយសុខភ្ជព ផ្ដេលរៀបចលំ ើងលោយសាលារចួ 
រាេ់លហើយសិន លេើបអាចនិយយបានថា កាា យជានិសសតិសាលាព្ពះគមពរីជាសាា ពរ ។ 

III. កាលប ជិឆេទនៃកា ឈបទ់ទលួពាក្យ 

  សាលាឈបេ់េួេពាកយសំុព្បេងចូេលរៀន លៅនថៃេី ១២ ផ្ខ វចិឆិការ ឆ្ន ២ំ០២២ លៅលវលាលា៉ា ង ៤:៣០ លាៃ ច ។ 
        

យ៉ាូហាន១២:២៦ លបើអនកណ្តបំលរ ើខ្ុ ំព្តវូឲ្យអនកលនាះមកតាមខ្ុចុំះ យ៉ា ងលនាះ លទះបីខ្ុលំៅឯណ្តកាី អនកបំលរ ើខ្ុ ំកន៏ងឹលៅេលីនាះផ្ដរ 
លបើអនកណ្តបំលរ ើខ្ុ ំព្ពះវរបិតានងឹលេើកមុខអនកលនាះ។ 
 
 

 រាជធានីេនលំពញ, នថៃេី.១៩.ផ្ខ ឧសភ្ជ ឆ្ន ២ំ០២១ 

   គណៈគ្គបគ់្គងសាលាគ្រះគម្ពរីសម្តូឌីេទក្ម្ពុជា 
                                                                                     នាយក្ 

 
 
 
   ចម្លងជូនៈ 
• លោកនាយក នៃក្រុមជំៃុំមមតូឌីស្ទរមពុជា ០១ច្បាប់  
• ក្បធាៃតំបៃ់ នៃក្រុមជំៃុំមមតូឌីស្ទរមពុជា ០១ច្បាប ់
• ឯរសារកាលបបវតតិ 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

ពាក្យេុចំូលសរៀន 
ឆ្ន េំកិ្ា ២០២១ - ២០២២ 

 

 

១- ព័ត៌្មាៃផ្ទា 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 នរច្ចុរបនន ............................................................................................................................. 

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

 ៧-ស្នរគអឡិច្រតូ្និច្(អុ៊ីខម៉ែល) .................................................................................................................... 

 ៨- ស្នា នភាពររួស្នរ 

    គៅល៊ីវ   គរៀរការ  ខរក្ោន   ខលងលោះ 

   គរើគរៀរការរត៊ីឬររពនធគ ម្ ោះ....................................កាលររិគច្េទថ្នការគរៀរការ ..................................... 

   ច្ាំនួនកូ្ន .......... នាក់្ គត្ើអនក្ធ្លា រ់ខលងលោះរត៊ី - ររពនធ ព៊ីមុនឬគទ? ........................................................... 

 

អំពីកូ្ៃ (គរើររគឡាោះមិនរររ់រោន់ សូមសរគសររាំគពញគៅខាងែនងទាំព័ររខនាមគទៀត្) 

ល.រ គោត្តនាម នងិនាម គេទ អាយ ុ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្ន ាំក្ាំគ ើត្ មែុររររច្ចរុបនន ររ៊ីស្នទ ន ឬមនិខមន 

នងិត្នួាទ៊ីក្នុងរពោះវហិារ 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

 

 

 

រូរងត្ 

៤ x ៦ 



 
 

 

២- ព័ត៌្មាៃអំពី្ រួសា  

    អាំព៊ីឪពកុ្                              អាំព៊ីម្តត យ 

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

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

 គត្ើោត់្ជាអនក្គ ឿគលើរពោះគយស ូខដរឬគទ?      ាទ/ចាស   គទ   ាទ/ចាស   គទ 

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

 ោត់្ជាសម្ត ិក្គៅរកុ្ម ាំនុាំណា? .............................................   ................................................................ 

 ោត់្ម្តនតួ្នាទ៊ីអវ៊ី គៅក្នុងរកុ្ម ាំនុាំ?...........................................   .................................................................. 

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

អំពីបងបអៃូបជងកើត្ (គរើររគឡាោះមិនរររ់រោន់ សូមសរគសររនតត្គៅខាងែនងទាំព័ររខនាមគទៀត្) 

ល.រ គោត្តនាម នងិនាម គេទ អាយ ុ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្ន ាំក្ាំគ ើត្ មែុររររច្ចរុបនន ររ៊ីស្នទ ន ឬមនិខមន 

នងិត្នួាទ៊ីក្នុងរពោះវហិារ 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

 

គត្ើររួស្នរអនក្ពិត្រាក្ដជាយល់រពមនឹងការចុ្ោះគ ម្ ោះចូ្លគរៀន គៅស្នលារពោះរមព៊ីរគមតូ្ឌ៊ីសទក្មពុជាគនោះខដរ ឬគទ? ..................... 

៣- ក្្រិត្វបបធរ៌ 

 សូមសរគសរចុ្ោះគ ម្ ោះស្នលា ខដលអនក្ធ្លា រ់ានគរៀន (អនុវិទាល័យ វិទាល័យ មហាវិទាល័យ) 

គ ម្ ោះស្នលារឋមសិក្ា ឆ្ន ាំរញ្ចរ់សិក្ា រញ្ចរ់គៅថ្នន ក់្ទ៊ីរ៉ែុនាម ន ទ៊ីក្ខនាង 

    

គ ម្ ោះស្នលាអនុវិទាល័យ ានរញ្ចរ់គៅឆ្ន ាំ រញ្ចរ់ថ្នន ក់្ទ៊ី អាស័យដ្ឋា ន 

    

គ ម្ ោះស្នលាវិទាល័យ ានរញ្ចរ់គៅឆ្ន ាំ រញ្ចរ់ថ្នន ក់្ទ៊ី អាស័យដ្ឋា ន 

    

គ ម្ ោះមហាវិទាល័យ វិទាស្នា ន ឬ 

ស្នក្លវិទាល័យ 
ានរញ្ចរ់គៅឆ្ន ាំ 

ានរញ្ចរ់ការសិក្ា 

និងានវិញ្ញា រនររត្ ឬ 

សញ្ញា ររត្ 

អាស័យដ្ឋា ន 

    

 

 



 
 

៤- ព័ត៌្មាៃអំពីកា ងា  (សូមសរគសរចុ្ោះគ ម្ ោះអងគការ ឬ រកុ្ម  ុន ខដលអនក្ធ្លា រ់ានគធវើការជាមួយព៊ីមុន) 

គ ម្ ោះអងគការ / រក្មុ  នុ កាលររគិច្េទ ត្នួាទ៊ីក្នុងការងារ មលូគ ត្ចុាក្គច្ញ 

    

    

    

    

៥- រីវិត្ក្នងុ្កុ្ររំៃ ំ 

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

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

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

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

 ៥- តួ្នាទ៊ីក្នុងរពោះវិហារ ............................................................................................................................... 

 ៦-រយៈគពលខដលរាំគរើ................................................................................................................................ 

៦- ព័ៃធកិ្ឆច្រីសាា ៃ 

 ចូ្រសរគសរលមអិត្អាំព៊ីកិ្ច្ចការរគរមើរពោះ ខដលអនក្ធ្លា រ់ានគធវើគៅក្នុងរកុ្ម ាំនុាំររស់អនក្ដូច្ជា រកុ្មតូ្ច្ ស្នលា 

ថ្ងៃអាទិត្យ អនក្ដឹក្នាាំ ថ្នន ក់្សិក្ារពោះរមព៊ីរ ររូរងាវ ល ។ល។ 

គ ម្ ោះរពោះវហិារ ត្នួាទ៊ី ចារគ់សតើម(ខែ/ឆ្ន ាំ) ដល(់ខែ/ឆ្ន ាំ) 

   

   

   

ចូ្រសរគសរអាំព៊ីវរគ វឹក្ វឺនពិគសសៗ លអនក្ានទទួលព៊ីមុន (ដូច្ជាវិជាា  ៊ីវៈ ការសាយដាំ ឹងលអ  ការខងរាំរ៉ែន  ការរគងកើត្សិសេ..) 

វរគ វកឹ្ វនឺ កាលររគិច្េទ អងគការ 

   

   

   

ែុ្ាំាទ / នាងែុ្ាំ សូមធ្លនាអោះអាងថ្ន ព័ត៌្ម្តនខដលែុ្ាំានសរគសរទាំងអស់ខាងគលើគនោះ រឺជាព័ត៌្ម្តនខដលពិត្ 

ទាំងអស់ ររសិន គរើម្តន ក្ខនាងណាមួយខដលែុ្ាំាទ / នាងែុ្ាំ ានសតល់ឲ្យគនាោះមិនពិត្រាក្ដ ែុ្ាំាទ / នាងែុ្ាំសូម 

ទទួលែុសរតូ្វច្ាំគ ោះមុែច្ារ់ស្នលាទាំងរសុង ។ 
 

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

                                                                                                        ត្ាគលខា  ឬស្នន មគមថ្ដស្នត ាំស្នម៊ីែាួន 

 

 

                                                                                                    

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

គសច្ក្ត៊ីរញ្ញា ក្ព់៊ី រររូងាវ ល/ររធ្លនត្ាំរន ់

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

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

ថ្ងៃទ៊ី ........ ខែ ...ឆ្ន ាំ ២០.. 

 ត្ាគលខា 

 

 



 
 

លខិិតវាយតម្ម្ល 
 

 

*កំ្ណ្ត់្សំគាល់ 

១-ររធ្លនត្ាំរន់ ខដលម្តនសិទធិសតល់មតិ្វាយត្ថ្មាច្ាំគ ោះគរក្ខ ន រឺមិនរតូ្វជា ឪពុក្ម្តត យ រងរអូនរគងកើត្គឡើយ ។ 

២-ច្ាំគ ោះមតិ្វាយត្ថ្មាគលើគរក្ខ ន ររធ្លនត្ាំរន់ មិនរតូ្វឲ្យគរក្ខ នដឹងអាំព៊ីការវាយត្ថ្មាររស់គរគឡើយ ។ 

៣-គរើអនក្ជាររូរងាវ លគៅរកុ្ម ាំនុាំគមតូ្ឌ៊ីសទក្មពុជា សូមឲ្យររធ្លនត្ាំរន់រាំគពញ ។ 

 

ការវាយតម្ម្ៃរបស្់្គូគង្វ្ល 
 

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

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

  ៤- មតិ្វាយត្ថ្មាររស់គលាក្ររូ / អនក្ររូ ច្ាំគ ោះគរក្ខ ន ឬ គរក្ខនារើរូរគនោះ .......................................................... 

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

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

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

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

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

៥- គត្ើគលាក្ររូ អនក្ររូម្តនរាំ ងចិ្ត្តយ៉ែ ងណា 

ច្ាំគ ោះការដ្ឋក់្ ក្យសុាំចូ្លគរៀនគៅស្នលារពោះរមព៊ីរគមតូ្ឌ៊ីសទក្មពុជាររស់គរក្ខ នរូរគនោះ? សូមគលាក្ររូ អនក្ររូសតល់ 

ច្គមាើយក្នុងច្ាំ ុច្ណាមួយខាងគរកាម ខដលគលាក្ររូ អនក្ររូគពញចិ្ត្ត ។ 

    គពញចិ្ត្តច្ង់ឲ្យគរក្ខ ន ឬ គរក្ខនារើរូរគនោះ ចូ្លគរៀនគៅស្នលារពោះរមព៊ីរជាខាា ាំង ។ 

    សូមរង់ចាាំគៅឆ្ន ាំគរកាយ ។ 

    មិនគពញចិ្ត្តច្ាំគ ោះគរក្ខ ន ឬ គរក្ខនារើរូរគនោះ ក្នុងការចូ្លគរៀនគៅស្នលារពោះរមព៊ីរគឡើយ ។ 

   មតិ្គយរល់គសេង 

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

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

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

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

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

 
 

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

                                                                                         ហត្ថជលខា ៃិងជ ម្ ោះ ្រូវាយត្នរល 

 

 

គសច្ក្ត៊ីរញ្ញា ក្ព់៊ី ររធ្លនរ ៈក្មមការពន័ធក្ចិ្ច 

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

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

ថ្ងៃទ៊ី ........ ខែ ...ឆ្ន ាំ ២០.. 

 ត្ាគលខា 

 

 


