
 
 

 
 
 
 
 

លេខ: 0០៦៨/២០២២ សពគមកក                                   
 

សេចក្តីជនូដណឹំង 
ស្តីពីការជ្រើស្ជរើស្និស្្សតិចូលជរៀន  

បរិញ្ញ្ប្តជេវវិេ្ា (Bachelor of Theology) រំនាន់េី ៥ 
ជៅសាលា្ពះគម្ពីរជម្តូឌីស្ទកម្ពុជា កនុងឆ្្ំស្ិក្ា ២០២២- ២០២៣ 

 
 សាលាព្ពះគមពរីលមតូឌីសទកមពុជា សូមជព្ាប និងជូនដណឹំងដេ់លបកខជន និង លបកខនារទីងំអស់ ននព្កុមជនុំំលៅ 
កនុងព្បលេសកមពុជាឲ្យបានព្ជាបថា  សាលាព្ពះគមពរីលមតូឌសីទកមពុជា  នងឹល្វើការលព្ជើសលរ ើសនិសសតិឲ្យចូេលរៀនលៅសាលា 
ព្ពះគមពរីលមតូឌីសទកមពុជាថាន កប់រញិ្ញា បព្តលេវវេិា(Bachelor of Theology)ជំនានេ់ី៥ សព្ាបឆ់្ន សិំកា២០២២-២០២៣ 
សព្ាបអ់តីតនិសសតិដដេចងប់នត ថាន កប់រញិ្ញា បព្ត លពញលពេានរយៈលពេ១ឆ្ន  ំ (សិសសអាចលព្ជើសលរ ើសលរៀនលពញលពេ 
និងលរៀនយកតាមមុខវជិាា ) ។ លោយដអែកលៅលេើលោេ ការណ៍ និងេកខខណឌ ដូចខាងលព្កាមលនះ ៖ 
 
I. លក្ខខណ្ឌ ជ្រើសជ ើស 

  ១- លបកខជន ឬលបកខនារ ីដដេបានបញ្ចប ់សញ្ញា បព្តឌីបលូាដអនកលេវសាស្រសត លៅសាលាព្ពះគមពរីណាមយួរចួល ើយ 
  ២- លបើលបកខជន ឬលបកខនារដីដេលៅសាលាលេវសាស្រសតលអសងអាចចូេលរៀនបាន ដតព្តូវលមើេកំរតិGPAជាមនុ។ 
  ៣- លបកខជន ឬលបកខនារ ីអាចានសិេធលព្ជើសលរ ើស ការសិកាលពញលពេ និងសិកាយកតាមមុខវជិាា បាន 
  (សិកាលពញលពេព្តូវចំណាយលពេមយួឆ្ន  ំ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 

 សាលាេេួេពាកយ សំុព្បេងចូេលរៀនរ ូតដេ់ នថៃេី ២៦ ដខ តុលា ឆ្ន ២ំ០២២ លៅលវលាលា៉ោ ង ៤:៣០ លាៃ ច។  
      

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

 
 
 
 

 រាជធានីភ្នលំពញ, នថៃេី ១៣ ដខ មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២២ 

   គណៈគ្គប់គ្គងសាលាគ្រះគម្ពីរសម្តូឌីេទក្ម្ពុជា 
                                                                           នាយក្សាលា 

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

 
 

 
 
                                                                                                  
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ពាក្យេុចំូលសរៀន 
ឆ្ន េំកិ្ា ២០២២ - ២០២៣ 

 

 

១- ព័ត្៌មាៃផ្ទា ល់ខលៃួ 

 ១-គោត្តនាមនិងនាម................................................គ ម្ ោះគរៅគសេងគ ៀត្....................................គេ  ......... 

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

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

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

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

 ៦- គលែ ូរស័ពទ ................................................................................................................................... 

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

 ៨- ស្នា នភាពររួស្នរ 

    គៅល៊ីវ   គរៀរការ  ខលងលោះ 

   គរើគរៀរការរត៊ី ឬររពនធគ ម្ ោះ....................................កាលររិគច្េ ថ្នការគរៀរការ ................................. 

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

 

អំពីក្ូៃ (គរើររគឡាោះមិនរររ់រោន់ សូមសរគសររាំគពញគៅខាងែនង ាំព័ររខនាមគ ៀត្) 

ល.រ គោត្តនាម នងិនាម គេ  អាយ ុ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្ន ាំក្ាំគ ើត្ មុែររររច្ចរុបនន ររ៊ីស្នទ ន ឬមនិខមន 

នងិត្ួនា ៊ីក្នុងរពោះវិហារ 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

៧       

 

 

រូរងត្ 

៤ x ៦ 



 
 

២- ព័ត្៌មាៃអំពី្រួសា  

    អាំព៊ីឪពកុ្                                        អាំព៊ីម្តត យ 

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

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

 គត្ើោត្់ជាអនក្គ ឿគលើរពោះគយស ូវខដរឬគ ?      ា /ចាស   គ    ា /ចាស   គ  

 គត្ើោត្់ាន  ួលពិធ៊ីរ មុ  ឹក្គ ើយឬគៅ?      ា /ចាស     គ    ា /ចាស   គ  

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

 ោត្់ម្តនត្ួនា ៊ីអវ៊ី គៅក្នុងរក្ុម ាំនុាំ?...........................................   ................................................................. 

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

អំពីបងបអៃូបជងកើត្ (គរើររគឡាោះមិនរររ់រោន់ សូមសរគសររនត ត្គៅខាងែនង ាំព័ររខនាមគ ៀត្) 

ល.រ គោត្តនាម នងិនាម គេ  អាយ ុ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្ន ាំក្ាំគ ើត្ មុែររររច្ចរុបនន ររ៊ីស្នទ ន ឬមនិខមន 

នងិត្ួនា ៊ីក្នុងរពោះវិហារ 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

 

គត្ើររសួ្នរអនក្ពតិ្រាក្ដជាយល់រពម នងឹការច្ោុះគ ម្ ោះច្លូគរៀន គៅស្នលារពោះរមព៊ីរគមត្ឌូ៊ីសទក្មពុជាគនោះខដរ ឬគ ? ............... 

៣- ក្្រិត្វបបធរ៌ 

 សូមសរគសរច្ុោះគ ម្ ោះស្នលា ខដលអនក្ធ្លា រ់ានគរៀន (អនុវិ ាល័យ វិ ាល័យ មហាវិ ាល័យ) 

គ ម្ ោះស្នលារឋមសិក្ា ឆ្ន ាំរញ្ចរ់សិក្ា រញ្ចរ់គៅថ្នន ក្់ ៊ីរ៉ែុនាម ន  ៊ីក្ខនាង 

    

គ ម្ ោះស្នលាអនុវិ ាល័យ ានរញ្ចរ់គៅឆ្ន ាំ រញ្ចរ់ថ្នន ក្់ ៊ី អាសយដ្ឋា ន 

    

គ ម្ ោះស្នលាវិ ាល័យ ានរញ្ចរ់គៅឆ្ន ាំ រញ្ចរ់ថ្នន ក្់ ៊ី អាសយដ្ឋា ន 

    

គ ម្ ោះមហាវិ ាល័យ វិ ាស្នា ន ឬ 

ស្នក្លវិ ាល័យ 
ានរញ្ចរ់គៅឆ្ន ាំ 

ានរញ្ចរ់ការសិក្ា 

និងានវិញ្ញា រនររត្ ឬ 

សញ្ញា ររត្ 

អាសយដ្ឋា ន 

    

 



 
 

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

គ ម្ ោះអងគការ / រក្មុ  នុ កាលររគិច្េ  ត្នួា ៊ីក្នុងការងារ មូលគ ត្ចុាក្គច្ញ 

    

    

    

    

៥- រីវិត្ក្នងុ្ក្ុររំៃ ំ 

 ១- ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំខដល  ួលគ ឿរពោះគយស ូវ ........................................ តមរយៈ ................................................. 

 ២- ថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំខដល  ួលពិធ៊ីរ មុ  ឹក្ .................................. គដ្ឋយ ............................................................ 

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

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

 ៥- ត្ួនា ៊ីក្នុងរពោះវិហារ ............................................................................................................................ 

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

៦- ព័ៃធក្ិឆច្រីសាា ៃ 

 ច្ូរសរគសរច្ុោះអាំព៊ីក្ិច្ចការរគរមើរពោះ ខដលអនក្ធ្លា រ់គធវើគៅក្នុងរក្ុម ាំនុាំររស់អនក្ដូច្ជា រក្ុមត្ូច្ ថ្នន ក្់សិក្ារពោះរមព៊ីរ.... ។ល។ 

គ ម្ ោះរពោះវិហារ ត្នួា ៊ី ចារគ់សតើម(ខែ/ឆ្ន ាំ) ដល(់ខែ/ឆ្ន ាំ) 

   

   

   

ច្រូសរគសរអាំព៊ីវរគ វឹក្ វឺនពិគសសៗអនក្ាន  ួលព៊ីមុន (ដូច្ជាវិជាា  ៊ីវៈ ការសាយដាំ ឹងលអ  ការខងរាំរ៉ែន  ការរគងកើត្សិសេ..) 

វរគ វឹក្ វនឺ កាលររគិច្េ  អងគការ 

   

   

   

ែុ្ាំា  / នាងែុ្ាំ សូមធ្លនាអោះអាងថ្ន ព័ត្៌ម្តនខដលែុ្ាំានសរគសរទាំងអស់ខាងគលើគនោះ រឺជាព័ត្៌ម្តនខដលពិត្ទាំងអស់។ 
 
 

គធវើគៅ ..................... ថ្ងៃ ៊ី .... ខែ... .... ឆ្ន ាំ ២០.. 

                                                                                                        ត្ាគលខា  ឬស្នន មគមថ្ដស្នត ាំស្នម៊ីែាួន 

 

 

                                                                                                    

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

 

គសច្ក្ត៊ីរញ្ញា ក្ព់៊ី រររូងាវ ល/ររធ្លនត្ាំរន ់

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

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

......................ថ្ងៃ ៊ី ........ ខែ ...ឆ្ន ាំ ២០.. 

 ត្ាគលខា 

 

 



 
 

គ្រះរាជាណាចគ្ក្ក្ម្ពុជា 
ជាតិ សាេនា គ្រះម្ហាក្សគ្ត 

6 
លខិិតវាយតម្ម្ល 

 

*ក្ំណ្ត្់សំគាល់ 

១-ររធ្លនត្ាំរន់ ខដលម្តនសិ ធិសតល់មត្ិវាយត្ថ្មាច្ាំគ ោះ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 គរក្ខនារើរូរគនោះ ...................................................... 

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

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

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

៥- គត្ើគលាក្ររូ អនក្ររូម្តនរាំ ងច្ិត្តយ៉ែ ងណាច្ាំគ ោះការដ្ឋក្់ ក្យសុាំច្ូលគរៀនគៅស្នលា រពោះរមព៊ីរគមត្ូឌ៊ីសទក្មពុជា 

ររស់ គរក្ខ នរូរគនោះ? សូមគលាក្ររូ អនក្ររូសតល់ច្គមាើយក្នុងច្ាំ ុច្ណាមួយខាងគរកាម ខដលគលាក្ររូ 

អនក្ររូគពញច្ិត្ត ។ 

    គពញច្ិត្តច្ង់ឲ្យគរក្ខ ន ឬ គរក្ខនារើរូរគនោះ ច្ូលគរៀនគៅស្នលារពោះរមព៊ីរជាខាា ាំង ។ 

    សូមរង់ចាាំគៅឆ្ន ាំគរកាយ ។ 

    មិនគពញច្ិត្តច្ាំគ ោះគរក្ខ ន ឬ គរក្ខនារើរូរគនោះ ក្នុងការច្ូលគរៀនគៅស្នលារពោះរមព៊ីរគឡើយ ។ 

មត្គិយរលគ់សេង  

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

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

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

គធវើគៅ ....................... ថ្ងៃ ៊ី ...... ខែ ...... ឆ្ន ាំ ២០... 

                                                                                         ហត្ថជលខា ៃិងជ ម្ ោះ ្រូវាយត្នរល 

 

 

គសច្ក្ត៊ីរញ្ញា ក្ព់៊ី ររធ្លនរ ៈក្មមការពន័ធក្ចិ្ច 

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

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

គធវើគៅ.....................ថ្ងៃ ៊ី ........ ខែ .......ឆ្ន ាំ ២០.. 

 ត្ាគលខា 

 

 


