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ប្រវរតិថ្លសាកលវទិ្យាលយ័កមពុជា 
ចាប់តាំងពីររូវបានបងងកើរងឡើងនាខែមិថុនាឆ្ន ាំ២០០៣ សាកលវទិ្យាលយ័កមពុជា ក៏បាន

ក្លល យងៅជាសាកលវទិ្យាល័យឈានមុែ និងជាសាថ ប័នឧរដមសិកាមួយខដលមានងឈាម ោះលបលីាញ
ងៅរបងទ្យសកមពុជា។ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាជាសហគមន៍បញ្ញវនដមួយខដល  និសសិរនានាមកសិកា 
ងរៀនសូររអាំពីក្លរចង់ដឹងចង់ង ើញរបស់ងគ ក្លរខចករ ាំខលកនូវចាំង ោះដឹង ដុសខារ់ និងសាកលបង
គាំនិរ ខដលបងងកើរឲ្យមានក្លរយល់ដឹងខាល ាំងងឡើង និងងដើមបីបងរមើរគួសារ និងសហគមន៍របស់ងគ។ ងៅ
កនុងបរសិាថ នននក្លរសិកាយ៉ាងរបិរងរបៀង និងក្លរគាំរទ្យ  សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាបានជាំរញុឲ្យមាន
ក្លរពិភាកាខដលងបើកចាំហ និងសាថ បនា ឲ្យមានក្លរអភិវឌឍផនរ់គាំនិរ ក្លរខវកខញក ក្លរវភិាគ និងរបឌិរ 
ញា  ងៅកនុងចាំងោមនិសិសរទាំងឡាយ រពមជាមួយនឹងក្លរហវឹកហារ់ពួកងគឲ្យងចោះង ោះស្រសាយ
បញ្ហា ពិបាកៗកនុងសងគម និងក្លរខសវងរកនូវអរថន័យសរមាប់ជីវរិរបស់ពួកងគ តមរយៈក្លរផតល់នូវកមម
វធីិសិកាថ្នន ក់ឧរតម ងរក្លយឧរតម និងវគគសិកាវជិាជ ជីវៈនានា របកបង យរបឌិរញា ។ សាកល
វទិ្យាល័យកមពុជាទ្យទួ្យលសាគ ល់នូវងសចកដីររូវក្លរកនុងក្លរប ដុ ោះបោដ ល និងបាំពាក់បាំប៉ានដល់និសិសរ    
វយ័ងកមង ខដលជាអនកគិរ និងមានសមរថភាពែពស់កនុងក្លរអភិវឌឍបញ្ហញ ញា  ងសដឋកិចច និងសងគមនន
របងទ្យសកមពុជា និងជាអនកដឹកនាាំរបកបង យភាពនថលថនូរ ងសចកដីសុចររិ និងងមតដ ធម៌ ។ គុ រនមល 
ទាំងងនោះ ររូវបានឆលុោះបញ្ហច ាំងតមរយៈបាវចនារបស់សាកលវទិ្យាល័យគឺ “ លើើម ចីាំលបម្ើឹង 
គរិរបឌិ រ លិងការសាថ រនាអេកើឹកនា ាំលៅ អនាគរ ”។ 
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា គឺជាសាកលវទិ្យាល័យឯកជនមួយខដលផដល់នូវកមមវធីិសិកាជាងរចើន

ថ្នន ក់ដូចជា ថ្នន ក់បរញិ្ហញ បរររង ថ្នន ក់បរញិ្ហញ បររ ថ្នន ក់បរញិ្ហញ បររជាន់ែពស់ និងថ្នន ក់ប ឌិ រ។ រគប់មហា
វទិ្យាល័យ សាលា និងងដបា៉ា រឺម៉ាង់រ៍ ទាំងអស់ររូវបានទ្យទួ្យលសាគ ល់ង យរាជរ ឋ ភិបាលននរពោះរាជា
ោចរកកមពុជា (RGC) រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និង កីឡា (MoEYS) និងគ ៈកមាម ធិក្លរទ្យទួ្យលសាគ ល់
គុ ភាពអប់រ ាំងៅកមពុជា (ACC)។ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ក៏ជាសមាជិករបស់សមាគមរគឹោះសាថ ន
ឧរតមសិកាកមពុជា ងៅក្លរ់ថ្ន (CHEA)។ នាងពលបចចុបបនន សាកលវទិ្យាល័យកាំពុងដាំង ើ រក្លរមហា
វទិ្យាល័យចាំនួនរបាាំមួយរមួមាន មហាវទិ្យាល័យសិលបៈ មនុសសសាស្ដសដ និងភាសា មហាវទិ្យាល័យ 
អប់រ ាំ មហាវទិ្យាល័យចាប់ មហាវទិ្យាល័យរគប់រគង មហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្ដសដ និងបងចចកវទិ្យា និង
មហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្ដសដសងគម។ ង យមានររមូវក្លរពីសាំោក់សិសានុសិសស និងអាោ
ពាបាល កនុងឆ្ន ាំសិកា២០១៣-២០១៤ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាបានងបើកថ្នន ក់ប តុ ោះបោត លងលើកមម
វធីិសិកាជាងែមរភាសា។ ែលឹមសារ និងគុ ភាពននកមមវធីិសិកាគឺងៅខររកាដូចគន នឹងកមមវធីិប តុ ោះ
បោត លជាអនតរជារិ ភាពែុសគន ក្លរងរបើរបាស់ងែមរភាសាកនុងក្លរបងរងៀន និងងរៀនជាំនួសភាសាអង់
ងគលស។ និសសរិខដលសិកាកនុងកមមវធីិប តុ ោះបោត លជាភាសាអនតរជារិររមូវឲ្យបញ្ច ប់ក្លរសិកាថ្នន ក់
ងររៀមននភាសាអង់ងគលស (Intensive English Program-IEP) ខដលជាទូ្យងៅងគសាគ ល់ជាកមមវធីិភាសា
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អង់ងគលស (Fastrax Program) ងៅកនុងមជឈម ឌ លប តុ ោះបោត លភាសាអង់ងគលស (CES) ខដលបាន
ផដល់នូវមុែវជិាជ សិកាភាសាអង់ងគលសមួយយ៉ាងខាល ាំងក្លល  សរមាប់ងររៀមងរៀបចាំជួយនិសិសរ ឲ្យបាន
ងជាគជ័យ កនុងកមមវធីិសិកាជាភាសាអង់ងគលស។ កមមវធីិថ្នន ក់ងររៀមភាសាអង់ងគលសផតល់នូវចាំង ោះដឹង
ជាំនាញខផនកភាសាអង់ងគលសសរមាប់ក្លរសិកា ង យមានជាំនាញខផនកសរងសរ ជាំនាញរគប់រគងងពល
ងវលា ក្លរសរងសរសរមាប់ក្លរស្រសាវរជាវ ក្លរសរងសរឯកសារងយង និងជាំនាញននក្លរគិរ។ 
មជឈម ឌ លប តុ ោះបោត លភាសាអង់ងគលស(CES)  ក៏មានផតល់នូវកមមវធីិសិកាជាងរចើនងទ្យៀរសរមាប់
អនកខដលចង់បនតក្លរសិកាងៅសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ក៏ដូចជាអនកខដលមានបាំ ងចង់ពរងឹង
ចាំង ោះដឹង   ភាសាអង់ងគលសកនុងបរសិាថ នសិកាដ៏រកីរាយ និងរគូបងរងៀនខដលមានគុ វឌុឍែិពស់។ 
មជឈម ឌ លប តុ ោះបោត លភាសាអង់ងគលស ផតល់ថ្នន ក់ភាសាអង់ងគលសជាភាសាទី្យពីរ ខដលងៅក្លរ់ថ្ន 
(ESL)សរមាប់អនកសិកាភាសាអង់ងគលសកនុងករមិរទបឬងរៀនយឺរ។ ថ្នន ក់ភាសាអង់ងគលសសរមាប់
ជាំនាញជាក់លាក់(ESP) ផតល់ឲ្យអនកសិកានូវជាំនាញ និងចាំង ោះដឹងងលើពាកយបងចចកងទ្យស និងវាកយ  
ស័ពទខដលទក់ទ្យងងៅនឹងអាជីព ឬវស័ិយសិកាជាក់លាក់ោមួយ។ បខនថមងលើងនោះងទ្យៀរ ថ្នន ក់ឆ្ន ាំ
សិកាមូល ឋ ន (AFD) ប តុ ោះបោត លនិសសរិថ្នន ក់បរញិ្ហញ បររថមីរបកបង យងជាគជ័យ ជាសាព នងៅ
ក្លន់ក្លរសិកាកនុងសាកលវទិ្យាល័យ តមរយៈកមមវធីិសិកាឆ្ន ាំមូល ឋ នខដលរគបដ ត ប់មុែវជិាជ
សិកាជាងរចើន ដូចជា គ ិរវទិ្យា វទិ្យាសាស្ដសត និងបងចចកវទិ្យា ក្លរសរងសរ និងភាសាអង់ងគលស និង
មុែវជិាជ វទិ្យាសាស្ដសតសងគមដនទ្យងទ្យៀរ។ បុគគលិករគប់រគង និងសាស្ដសាត ចារយទាំងអស់សុទ្យធខរបានងរជើស
ងរ ើសកនុងចាំងោមជនងឆនើមនិងវយ័ឆ្ល រតមជាំនាញនីមួយៗរបស់ពួកងគ។ សាកលវទិ្យាល័កមពុជាបាន
ទក់ទញនិងយជិកកនុងស្រសុក និងអនតរជារិ និងជាងមាទ្យនភាពមួយកនុងក្លរផតល់នូវក្លរងរៀបចាំទ្យទួ្យល
សាស្ដសាត ចារយ និងបុគគលិកខដលមានវបបធម៌ចាំរោុះជារិសាសន៍។ 
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា កាំពុងែិរែាំរបឹងខរបងអភិវឌឍ និងសរមបែលួនងៅតមររមូវក្លរននក្លរ

អភិវឌឍងសដឋកិចច និងបរសិាថ នអប់រ ាំនាងពលបចចុបបនន។ ងហរុងនោះងហើយ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា បាន
ងបើកដាំង ើ រក្លរ មហាវិទ្យាលយ័ ព័រ៌ ល លិងគមនាគមល៏ ( College of Media and 
Communications )ងៅកនុងវគគសិកាទី្យមួយននឆ្ន ាំសិកា ២០១៥-២០១៦ (ជាមួយនឹងក្លរផតល់នូវអាហា
របូករ ៍ចាំនួន២៥កខនលង) ខដលនឹងផតល់នូវក្លរប តុ ោះបោត លខផនករទឹ្យសតី និងក្លរអនុវរត ងលើមុែងារនន
សារព័រ៌មាន បទ្យយកក្លរ ៍ និងបងចចកងទ្យសននក្លរផលិរ។ សាថ នីយ៍ទូ្យរទ្យសសន៍ អាសីុអាងគនយ៍ ប៉ាុសដិ៍
ងលែ ៣១ (Southeast Asia Television, Channel 31) និងសាថ នីយ៍វទិ្យយុអាសីុអាងគនយ៍ ងអហវ អឹម១០៦ 
(Southeast Asia Radio, SEA Radio, FM106) ខដលមានទី្យតាំងងៅជាមួយគន នឹងសាកលវទិ្យាល័យ
កមពុជានឹងររូវងរបើរបាស់ងធវើជាកខនលងសរមាប់ក្លរអនុវរតផ្ទទ ល់ងៅតមមុែវជិាជ  និងមុែជាំនាញសិកា
របស់និសសិរ។ សាលាលរលជាន្សល កិចចការរដ្ឋា ភិបាល លិងទ្យាំនាក់ទ្យាំលងអលតរជារិ (Techo Sen 
School of Government and International Relations) ក៏បានងបើកដាំង ើ រក្លរងៅកនុងវគគសិកាទី្យមួយ
ននឆ្ន ាំសិកា ២០១៥-២០១៦ (ជាមួយនឹងក្លរផតល់នូវអាហារបូករ ៍ចាំនួន១០០កខនលង) ជាសាលា
ខដលប តុ ោះបោត លកមមវធីិសិកាសរមាប់ថ្នន ក់ងរក្លយបរញិ្ហញ បររគឺថ្នន ក់បរញិ្ហញ បររជាន់ែពស់ និងថ្នន ក់
ប ឌិ រ។ រពមជាមួយងនាោះ សាលាងរងជាខសនក៏ងផ្ទត រក្លរប តុ ោះបោត លជាចមបងងៅងលើក្លរស្រសាវ 
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រជាវ ងលើងគលនងយបាយ និងក្លរងរៀបចាំរកមុអនករបឹកាងយបល់ផងខដរ។ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា
ក៏មានគងរមាងងបើកដាំង ើ រក្លរប តុ ោះបោត លវគគសិកាែលីៗ ខដលនឹងផតល់ង យមហាវទិ្យាល័យ និង
មជឈម ឌ លប តុ ោះបោត លភាសាអង់ងគលសកនុងកិចចែិរែាំរបឹងខរបងងដើមបីផតល់នូវក្លរប តុ ោះបោត ល
ខដលចាាំបាច់ដល់បុគគលទាំងឡាយោខដលមិនអាចចូលងរៀនកមមវធីិសិកាករមិរឧរតមសិកាោ
មួយបាន។ មុែវជិាជ ជាងរចើនមានងគលបាំ ងផតល់នូវក្លរប តុ ោះបោត លបខនថមងៅងលើមុែជាំនាញ
មួយខដលពរងឹងនូវជាំនាញវជិាជ ជីវៈ អភិវឌឍជាំនាញសរមាប់រួនាទី្យក្លរងារមួយ ឬអភិវឌឍឲ្យលអនូវក្លរងរបើ
របាស់ភាសាបរងទ្យសជាទូ្យងៅ ឬសរមាប់ក្លរងារជាក់លាក់ មួយ។ 
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា មានមជឍម ឌ លជាងរចើន។ មជឍម ឌ លនីមួយៗងផ្ទត រងលើខផនក     

សាំខាន់ៗននវបបធម៌សិកាធិក្លរ។ ងបើកដាំង ើ រក្លរកនុងឆ្ន ាំ២០១៤ មជឍម ឌ លសិកាអាសា៊ា ន (ASEAN 
Study Center, ASC) មានរួនាទី្យផតល់ក្លររបឹកាងយបល់អាំពីងគលនងយបាយ និងសិកាធិក្លរ ក្លរ
សិកាស្រសាវរជាវសរមាប់ក្លរងបាោះពុមពផាយ និងចូលរមួកនុងកិចចពិភាកានានាសតីពីបញ្ហា ជាក់ខសតងោ
មួយខដលពាក់ព័នធនឹងកិចចក្លរអាសា៊ា ន។ មជឍម ឌ លសិកាអាសា៊ា ន ក៏មានរួនាទី្យជាធនធានមួយ
សរមាប់ក្លរសិកាស្រសាវរជាវនននិសសិរសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាងដើមបីខសវងយល់បខនថមអាំពីសមាជិក  
អាសា៊ា ន និងអនាគរននក្លរងធវើសមាហរ កមមតមរយៈបោណ ល័យអាសា៊ា នផងខដរ។ ងៅឆ្ន ាំ២០១៣ 
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាបានពរងីកវទិ្យាសាថ នស្រសាវរជាវ និងក្លរសិកាជាន់ែពស់ (Institute for 
Research and Advanced Studies, IRAS) ខដលងធវើក្លរងារសហក្លរជាមួយនឹងសាស្ដសាត ចារយនន
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាកនុងក្លរងរៀបចាំគងរមាងស្រសាវរជាវជាងរចើន។ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ក៏បាន
ងបើកដាំង ើ រក្លរជាផលូវក្លរនូវមជឍម ឌ លអភិវឌឍន៏និសសិរ (Student Development Center, SDC)  
ងៅកនុងចុងឆ្ន ាំ២០១៤។ មជឍម ឌ លងនោះផតល់ក្លររបឹកាងយបល់អាំពីក្លរសិកា ក្លរអភិវឌឍជាំនាញ    
ឱក្លសក្លរងារងៅបរងទ្យស និងផតល់ងសវាកមមដល់អរីរនិសសិរសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ជាងដើម។ 
រកុមរបឹកាស្រសាវរជាវ និងរបឌិរញា  (CRC) ររូវបានបងងកើរងឡើងកនុងងគលបាំ ងចូលរមួចាំខ ក
កនុងក្លរអភិវឌឍចាំង ោះដឹង និងសមរថភាពងលើរគប់វស័ិយង យរមួបញ្ចូ លក្លរសិកាស្រសាវរជាវងលើ
បញ្ហា វទិ្យាសាស្ដសត សងគម នងយបាយ បងចចកវទិ្យា និងឧសាហកមម។ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ក៏បាន
ងបាោះពុមភផាយសាន នដជាងរចើនជាងរៀងរាល់ឆ្ន ាំ កនុងងនាោះរមួមានរពឹរតិបររសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា និង 
ទ្យសសនាវដតីក្លរសិកាននកមពុជា (Journal of Cambodian Studies) ផងខដរ។ ងៅឆ្ន ាំ២០១៥ខាងមុែ
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជានឹងមានក្លរងបាោះពុមពផាយនូវសាន នដស្រសាវរជាវថមីៗ និងក្លរងបាោះពុមពផាយអាំពី
របវរតិនននិសសរិ សាស្ដសាត ចារយ បុគគលិក និងអរីរនិសសិរងឆនើមៗរបស់សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា។ បខនថម
ងលើមជឍម ឌ ល និងវទិ្យាសាថ ន សាកលវទិ្យា   ល័យកមពុជា មានងវទិ្យក្លរបឹកាងយបល់ដ៏លបលីាញ
បាំផុរមួយកនុងរបងទ្យស និងរាំបន់ គឺងវទិ្យក្លងសដឋកិចចអាសីុ (Asia Economic Forum, AEF)។ 
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាមាននផទដីទ្យាំហាំជាងបីហិកតសថិរងៅទី្យរកុងភនាំងពញ។ ងៅងពលខដល

សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា សាងសង់ចប់ជាសាថ ពរ សាកលវទិ្យាល័យអាចមានសមរថភាពទ្យទួ្យលនិសសិរ
បានជាងមួយមឺុននាក់។ អគរសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាមានបោណ ល័យដ៏ធាំមួយកនុងរបងទ្យសកមពុជាគឺ 
បោណ ល័យ រូស៊ាុហវ៊ាុក្លមី (Toshu Fukami Library)។ បខនថមងលើងនោះងទ្យៀរ សាកលវទិ្យាល័យបាន
បងងកើរបោណ ល័យងអឡិចររូនិច (Toshu Fukami e-Library) ខដលផតល់នូវងសវាសិកាដូចជា កុាំពយូទ័្យរ 
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អីុនងធើខ រ និងធនធានងអឡិចររូនិចថមីទន់សម័យក្លល។ និសសរិក៏អាចចូលងៅកនុងរបព័នធទិ្យននន័យ
បោណ ល័យតមរបព័នធអីុនងធើខ រដ៏ធាំទូ្យលាយង យរភាជ ប់នឹងបោត បោណ ល័យនានាពីបោត
សាកលវទិ្យាល័យជាងរចើនងលើសកលងលាក។ ថមីៗកនលងងៅងនោះ សាកលវទិ្យាល័យបានបាំពាក់កនុង
បនទប់អនុវរតភាសានូវសមាភ រៈទ្យាំងនើប កុាំពយូទ័្យរទ្យាំងនើបថមីៗ និងកមមវធីិទន់សម័យខដលអាចឲ្យនិសសិរងរៀន
កមមវធីិភាសាបាន ដូចជាកមមវធីិ រ ៉ាសិូតត  សតូន (Rosetta Stone )ជាងដើម។  
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាបានប តុ ោះនិសសរិពូខក ងលើកទឹ្យកចិរតនិសសរិឲ្យចូលរមួកនុងអងគក្លរ

និសសិរ ក្លរងារសងគមកិចច ហារ់ក្លរនិងក្លររបកួររបខជងងផសងៗ។ ជាក្លរពិរោស់ សាកលវទិ្យា   
ល័យកមពុជាមានអងគក្លរនិសសិរដ៏សកមម និងអភិវឌឍបាំផុរមួយកនុងរបងទ្យសកមពុជា គឺសភានិសសិរ
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា (UC Student Senate, UCSS)។ សមាជិកសភានិសសិរបានងរៀបចាំនិង
ដាំង ើ រក្លររបកបង យងជាគជ័យ នូវសកមមភាព ក្លរអប់រ ាំ សងគម វបបធម៌ និងងសវាសហគមន៍ជា     
ងដើម។ល។ កលឹបពិភាកាននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា (UC Debate Club, UCDC) គឺជាអងគក្លរនិសសិរ
ឈានមុែមួយងទ្យៀរកនុងរបងទ្យសកមពុជា ខដលធាល ប់ខរទ្យទួ្យលបានងជាគជ័យងលែមួយជាងរចើនដងកនុង
កមមវធីិរបកួររបខជងនានា។ របសិនងបើមានចាំោប់អារមម ៍ងលើក្លរងារសងគមកិចច និសសិរ នឹងររូវ
បានងលើកទឹ្យកចិរតឲ្យចូលរមួជាមួយនឹងយុវជនក្លកបាទ្យរកហមសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា (The 
University of Cambodia Cambodian Red Cross Youth-UCCRCY) ខដលទ្យទួ្យលសាគ ល់ង យ
ក្លកបាទ្យរកហមកមពុជាកនុងក្លរជួយរមួចាំខ កខកលមអជីវភាពរស់ងៅរបស់របជាជនខដលងាយនឹងរង
ងរគោះទូ្យទាំងរបងទ្យសកមពុជា។សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាក៏បានបងងកើរកលឹបកីឡាផងខដរ។ កលឹបកីឡាងនោះរមួ
មាន រកុមកីឡាបាល់ទរ់ និងរកុមអរតពលកមម។ រកុមទាំងពីរងនោះ បានចូលរមួរបកួរជាមិរតភាព និង
របគួរពានរងាវ ន់កីឡាថ្នន ក់ជារិជាងរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ។ ងលើងនោះងទ្យៀរ អងគក្លរនិសសិរនានាក៏អាចឲ្យនិសសិរ
ចូលរមួផងខដរ សាកលវទិ្យាល័យបានផតល់ឱក្លសហារ់ក្លរជាងរចើនងទ្យៀរដូចជា ក្លរស្រសាវរជាវ សារ
ព័រ៌មាន ព័រ៌មានវទិ្យា ក្លរងារក្លរយិល័យ និងក្លររចនាវុបិសាយជាងដើម។ 
អរីរនិសសិរសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាគឺ ជាសមាសភាពដ៏សាំខាន់មួយងទ្យៀរ ននសហគមន៍

និសសិរសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា។ ង យសារចាំនួនងកើនងឡើងននអរីរនិសសិរជាមួយនឹងថ្នន ក់បញ្ច ប់
ក្លរសិកាជាបនតបនាទ ប់ ពួកងគក៏បានក្លល យជាកមាល ាំងពលកមម និងចូលរមួយ៉ាងសកមមកនុងក្លរអភិវឌឍ
សងគម ខដលជាក្លររមួចាំខ កកនុងក្លរងលើកមុែមារ់និងកិរានុភាពរបស់សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាផង
ខដរ។ អរីរនិសសិរសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាបានក្លល យជាអនកជាំនាញឈានមុែងលើវស័ិយ ធុរកិចច និង
សហគមន៍ចាប់ និងក្លរងាររបស់មន្តនតីរ ឋ ភិបាល តមរកសួង មនទីរនិងសាថ ប័នរដឋនានា រពមទាំង
ក្លរងាររបស់អនកដឹកនាាំតមបោត អងគក្លរងរៅរ ឋ ភិបាលធាំៗកនុងចាំងោមអនកជាំនាញរបកបង យ
ងជាគជ័យទាំងឡាយ។ ងលើសងនោះងទ្យៀរ អរីរនិសសរិសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាបានទ្យទួ្យលអាហារបូ   
ក  រ ៍ងៅបរងទ្យសជាងរចើនងទ្យៀរងដើមបីបនតក្លរសិកា។ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាគាំរទ្យក្លរអភិវឌឍនន
អរីរនិសសិរ និងចូលរមួសាទ្យរដល់ងជាគជ័យរបស់ពួកងគតមរយៈសមាគមអរីរនិសសរិសាកលវទិ្យា
ល័យកមពុជា (UC Alumni Association-UCAA)។ មា៉ាងងទ្យៀរ ងដើមបជួីយដល់អរីរនិសសរិឲ្យទ្យទួ្យលបាន
នូវខែសរយៈវជិាជ ជីវៈននមិរតរមួជាំនាន់  សាថ ប័នងនោះបានរភាជ ប់ឲ្យពួកងគររឡប់មកសាកលវទិ្យាល័យ   
កមពុជាវញិនិងងលើកទឹ្យកចិរតដល់ពួកងគឲ្យចូលរមួចាំខ កកនុងសាថ ប័ននិសសិរតមរយៈក្លរងបើកសិក្លា
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សាលា បាឋកថ្ន ក្លរជួបជុាំសមាគមអរីរនិសសិរ និងឱក្លសបងងកើរបោត ញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងងផសងៗ    
ងទ្យៀរ។ 
ង យសារខរធនធានមានករមិរទាំងកនុងរបងទ្យស និងអនតរជារិខដលមាននិនាន ក្លរងឆ្ព ោះងៅរក

សកលភាវបូនីយកមម សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា បានបងងកើរ និងបនតបងងកើរនដគូសហរបរិបរតិក្លរ
ជាមួយនឹងសាកលវទិ្យាល័យលបីៗងៅ កនុងរាំបន់ និងងលើពិភពងលាក រពមទាំងជាមួយសាថ ប័នជារិ 
និងរាំបន់ ដនទ្យងទ្យៀរ។ មកដល់បចចុបបននងនោះ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា បានចុោះអនុសារ ៈននក្លរ
ងយគយល់គន (MoU) ជាមួយសាកលវទិ្យាល័យកនុងរាំបន់ និងអនតរជារិជាងរចើនដូចជា សហរដឋអាងមរ ិ
ក នថ ឥោឌ  ឥ ឌូ ងនសីុ មា៉ា ងឡសីុ អីុស្រសាខអល សាធារ រដឋរបជាមានិរកូងរ ៉ា សាធារ រដឋរបជាមា
និរចិន និងរពោះរាជាោចរកជប៉ាុន ងដើមបពីរងឹងកិចចសហរបរិបរតិក្លរអនតរជារិ ងលើវស័ិយស្រសាវរជាវ 
សិកាធិក្លរនិងក្លរយល់ដឹងអាំពីអនតរវបបធម៌។ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ក៏បានបងងកើរទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជា
មួយអងគក្លរ និងសមាគមជារិ និងអនតរជារិជាងរចើនងទ្យៀរដូចជា កមមវធីិអភិវឌឍន៍អងគក្លរសហរបជា
ជារិ (UNDP) មូល និធិអាសីុ (Asia Foundation) សហគមន៍អឺរ ៉ាបុ (EU)  សមាគមអភិវឌឍន៍សុែភាព
របជាជន (PHD)  អងគក្លរគាំរទ្យពិភពងលាកងដើមបីក្លរអភិវឌឍ (WSD) វទិ្យាសាថ នកមពុជាងដើមបសីហ
របរិបរតិក្លរ និងសនតិភាព(CICP) និងមូលនិធិអនតរជារិងដើមបសិីលបៈនិងវបបធម៌ (IFAC) ជាងដើម។ នដ
គូសហរបរិបរតិក្លរទាំងអស់ងនោះបានជួយសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាឲ្យមានក្លរយល់ដឹង និងសាគ ល់ខែស
បោត ញវជិាជ ជីវៈនិងក្លរអប់រ ាំលបីៗ  និងរបភពធនធាននានាតមរយៈក្លរបងងកើនឱក្លសសរមាប់ក្លរ
ផ្ទល ស់បតូរបទ្យពិងសាធន៍ និងទ្យសសនៈ។  
ចាប់តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៤មក សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា បានរបគល់ជូននូវសញ្ហញ បររថ្នន ក់ប ឌិ រ

កិរតិយសដល់បុគគលងឆនើម និងលបីលាញចាំនួន៣៨នាក់ងហើយ កនុងងនាោះរមួមានអនកទ្យទួ្យលបានពាន
រងាវ ន់ ូខបលចាំនួន៩នាក់កនុងឆ្ន ាំ២០០៩ និង២០១០ ខដលពួកគរ់មានសាន នដលអកនុងក្លរចូលរមួ
ចាំខ កដល់ក្លរកសាងសងគមកនុងវស័ិយមួយជាក់លាក់ ឬវស័ិយទូ្យងៅ។ 
មកដល់បចចុបបននងនោះ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាបានផតល់អាហារបូករ ៍មួយរយភាគរយ

សរមាប់បង់នថលសិកា ៣,១០២ កខនលងជូនដល់និសសរិពូខក និងនិសសិររកីរក។  កនុងឆ្ន ាំសិកាថមីងនោះ
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាបានផតល់អាហារបូករ ៍១០០%ងលើនថលសិកាចាំនួន៣០០កខនលងខដលរមួមាន 
អាហាររូករប៍សលមតចលរលជា ហ ុល ន្សល-ហាល់ដ្ឋ ចកខវុិសយ័១០០ ឆ្េ ាំ២០១៥ ចាំនួន១០០
កខនលង ឧបរថមភង យប ឌិ រ ហារហុុសីា ហាល់ដ្ឋ សាថ បនិក និងជារបធានមូលនិធិអនតរជារិងដើមបី
សិលបៈ និងវបបធម៌ ននទី្យរកុងរូកយូ របងទ្យសជប៉ាុន ជាអនុរបធានរកុមរបឹកាភិបាល និងជាអធិក្លរបរីនន
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា អាហាររូករប៍សលមតចលរលជា ហ ុល ន្សល ចកខវុិសយ័១០០ ឆ្េ ាំ
២០១៥-២០១៩ ចាំនួន១០០កខនលង ខដលឧបរថមភង យ ងលាក Wang Kitman នាយករគប់រគងរកុម
ហ៊ាុន China Fairwind (Cambodia) Investment Company Limited និង អាហាររូករប៍សលមតច
លរលជា ហ ុល ន្សល អេកើឹកនា ាំវ័យលកេង ឆ្េ ាំ២០១៥ ចាំនួន១០០កខនលង សរមាប់សិកាងៅសាលា
ងរងជាខសន កិចចក្លររ ឋ ភិបាល និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ។ អាហារបូករ ៍ងនោះររូវបានឧបរថមភង យ 
ងលាក Wang Kitman នាយករគប់រគងរកមុហ៊ាុន China Fairwind (Cambodia) Investment Company 
Limited។ 
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កមេវធិ ី
ប្រគលស់ញ្ញា រប្រជូលើលល់ិសសរិ 

ន្ើលបាលរញ្ចរ់ការសកិាលៅសាកលវិទ្យាលយ័ កមពុជា 
 លលើកទ្យី១១ សប្ រ់ឆ្េ ាំសកិា ២០១៤-២០១៥  

 
លប្កាមអធិររីភាពើ៏ែពង់ែពស ់ឯកឧរដម របឌិ រ សាយ សាំអាល ់ 

រើាមន្ដលដី ប្កសងួររសិាថ ល ថ្លរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 
 

ថ្ងៃអង្គា រ ទ្យី២៩ ន្ែធេូ ឆ្េ ាំ២០១៥ លវលាល ៉ោ ង ៤:០០ នាទ្យីរលសៀល 
ទ្យីកន្លែង ៖ សទឌូីលោសាថ លីយទ៍្យូរទ្យសសល៍អាសុអីាលគេយ ៍

3 
 

ម ៉ង  ២ : ៣០ នាទី  :  ជួបជុុំនិស្សតិ អាណាពាបាល សាស្ដ្សាឋ ចារយ និងគណៈគ្គប់គ្គង  
   សាកលវទិាល័យ 

៣ : ៣០ នាទី :  មភញៀវកិតឋិយស្ជាតិ និងអនថរជាតិ  អម ជ្ ើញដល់កន្នែងគ្បារពនពិធី 
៤  : ០០ នាទី :  ឯកឧរដម របឌិ រ សាយ សាំអាល ់រដឌមន្ដនឋី គ្កសួ្ងបរសិាទ ន នន 

   រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា អម ជ្ ើញដល់កន្នែងគ្បារពនពិធី 
 

ចារ់ល្ដើមកមេវិធី 
 មោរពមភែងជាតិ ននគ្ពះរាជាណាចគ្កកមភុជា 
 សុ្នធរកថាសាា គមន៍របស់្ ឯកឧរដម របឌិ រ លៅ គឹមហួល សាទ បនិក គ្បធានគ្កុមគ្បឹកាភិបាល និង
ជាគ្បធានសាកលវទិាល័យកមភុជា  

 របាយការណ៍គ្បចាុំឆ្ប ុំរបស់្ ឯកឧរដម សាំរា ាំង កាំសាលដ ស្ ជិកគ្កមុគ្បឹកាភិបាលននសាកលវទិា  
ល័យកមភុជា 

 សុ្នធរកថាគនែឹះ និងមតិស្ុំមណះស្ុំណាលដ៏ខ្ភង់ខ្ភស់្របស់្ ឯកឧរដម របឌិ រ សាយ សាំអាល ់        
រដឌមន្ដនឋី គ្កសួ្ងបរសិាទ ន ននរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា  

 ការគ្បគល់បាច់ផ្កា  និងវតទុអនុស្ាវរយ៍ីមដ្ឋយ លលាកជាំទាវ ឃមឹ រា៉ោ លី ស្ ជិកាគ្កុមគ្បឹកាភិបាល 
និងជាអនុគ្បធានទទួលបនធុកកិចចការទូមៅ ននសាកលវទិាល័យកមភុជា និងជាអគគនាយិកាសាទ នីយ៍
ទូរទស្សន៍ និងវទិយុអាសីុ្អាមគបយ៍ជូនចុំម ះ ឯកឧរដម របឌិ រ សាយ សាំអាល ់

    

     (វមីដអូ ស្ថអីុំពីគ្បវតថិននការគ្បគល់ស្ញ្ញដ បគ្តសាកលវទិាល័យកមភុជា) 
 

ពិធីប្រគលរ់័បណ សរលសើរជូល រគុាលកិ សាន្ដសាត ចារយ លិងលិសសរិលឆេើម លិង ប្រគលស់ញ្ញា រប្រជូល
លិសសរិន្ើលបាលរញ្ចរក់ារសកិា 

1> ពិធីប្រគលរ់័បណ សរលសើរជូលរគុាលកិលឆេើម 
លលាកជាំទាវ ឃមឹ រា៉ោ លី ស្ ជិកាគ្កុមគ្បឹកាភិបាល និងជាអនុគ្បធានទទួលបនធុកកិចចការ
ទូមៅ ននសាកលវទិាល័យកមភុជា និងជាអគគនាយិកាសាទ នីយ៍ទូរទស្សន៍ និងវទិយុអាសីុ្អាមគបយ៍ 
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2> ពិធីប្រគលរ់័បណ សរលសើរជូលសាន្ដសាត ចារយគាំរ ូ
ឯកឧរដម របឌិ រ លៅ គឹមហួល សាទ បនិក គ្បធានគ្កុមគ្បឹកាភិបាល និងជាគ្បធានសាកល
វទិាល័យកមភុជា 

3> ពិធីប្រគលល់មដ្ឋយជូលលិសសរិររញិ្ញា រប្រលឆេើមរាំ្ុរ ចាំលលួ ៤ ររូ 
ឯកឧរដម របឌិ រ លៅ គឹមហួល សាទ បនិក គ្បធានគ្កុមគ្បឹកាភិបាល និងជាគ្បធានសាកល
វទិាល័យកមភុជា  
 

                                
តាំង ស្រសីនាង ស មហាវទិ្យាល័យរគប់រគង ៣.៨១ 

ន្កវ រ៉ាន់ចា ប មហាវទិាល័យវទិាសាស្ដ្ស្ថស្ងគម ៣.៧៩ 

ប៊ាុន ងប៉ាងហ៊ាុយ ប មហាវទិាល័យចាប់ ៣.៧៦ 

រទិ្យធ ភីោ ប មហាវទិ្យាល័យរគប់រគង ៣.៧៦ 

 

4> ពិធីប្រគលរ់័បណ សរលសើរជូលលសិសរិលឆេើមប្រចាាំឆ្េ ាំសកិា ២០១៤-២០១៥ 
ឯកឧរដម របឌិ រ លៅ គឹមហួល សាទ បនិក គ្បធានគ្កុមគ្បឹកាភិបាល និងជាគ្បធានសាកល
វទិាល័យកមភុជា 

5> ពិធីប្រគលស់ញ្ញា រប្រជលូលសិសរិន្ើលបាលរញ្ចរ់ការសកិា 
ឯកឧរដម របឌិ រ សាយ សាំអាល ់រដឌមន្ដនឋី គ្កសួ្ងបរសិាទ ន ននរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា 
ឯកឧរដម របឌិ រ លៅ គឹមហួល សាទ បនិក គ្បធានគ្កុមគ្បឹកាភិបាល និងជាគ្បធានសាកល
វទិាល័យកមភុជា 

6> ចាំណារអ់ារមេប៍ររសរ់ាំណាងលិសសរិន្ើលបាលរញ្ចរ់ការសកិា កេងុឆ្េ ាំសកិា           
២០១៤-២០១៥ កញ្ញា  ត ាំង ប្សនីាង 

 

 
គណៈអធិបតីអម ជ្ ើញនិវតឋន៍ 

 
ចរ់កមេវិធ ី
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ប្កុមប្រឹកាភិបាលសាកលវិទ្យាលយ័កមពុជា 
 ឯកឧតឋម បណឍិ ត មៅ គឹមហួន  គ្បធាន 
 ឯកឧតឋម បណឍិ ត ហារហីុុសា ហាន់ដ្ឋ អនុគ្បធាន  
 មោកជុំទាវ ឃឹម រ៉ានី   ស្ ជិកា 
 មោក មៅ សុ្ផោែ     ស្ ជិក 
 ឯកឧតឋម ស្ុំរាុំង កុំសានឋ   ស្ ជិក 
 

ប្កុមប្រឹកា្ដលល់ោរល ់
ន្្េកកមេវិធីសកិាអលដរជារិ   សាកលវិទ្យាលយ័កមពុវជា 

 បណឍិ តសាស្ដ្សាឋ ចារយ Michael Haas សាកលវទិាល័យហានវ (ចូលនិវតឋន៍) ស្ហរដឌអាមមរកិ  ជាគ្បធាន 
 បណឍិ តសាស្ដ្សាឋ ចារយ Paul M. Evans    សាកលវទិាល័យ British Columbia កាណាដ្ឋ    ស្ ជិក 
 បណឍិ តសាស្ដ្សាឋ ចារយ Merry White សាកលវទិាល័យ បូ៊ស្ស្ឋុន និង ហាមវ ើដកាណាដ្ឋ ស្ ជិក 
 បណឍិ តសាស្ដ្សាឋ ចារយ Jim Dator  សាកលវទិាល័យហានវ ស្ហរដឌអាមមរកិ   ស្ ជិក 
 បណឍិ តសាស្ដ្សាឋ ចារយ Ian Townsend-Gault សាកលវទិាល័យ British Columbia កាណាដ្ឋ   ស្ ជិក 
 បណឍិ តសាស្ដ្សាឋ ចារយ Wing Thye Woo សាកលវទិាល័យកាលីហា័រញា ស្ហរដឌអាមមរកិ  ស្ ជិក 
 បណឍិ តសាស្ដ្សាឋ ចារយ Amatav Acharya វទិាសាទ នយុទនសាស្ដ្ស្ឋ និងការ រ សាកលវទិាល័យ 

ណាយុុំង បមចចកវទិា សិ្ងហបុរ ី   ស្ ជិក 
 បណឍិ តសាស្ដ្សាឋ ចារយ Rajah Rasiah សាកលវទិាល័យ ៉ឡាយ៉  ៉មេសីុ្   ស្ ជិក 
 បណឍិ តអនុសាស្ដ្សាឋ ចារយ Takeshi Kokno វទិាសាទ នជាតិស្ុំរាប់សិ្កានមយបាយ ជបុ៉ន  ស្ ជិក 

 
ប្កុមប្រឹកាទ្យីប្រកឹា សាកលវិទ្យាលយ័កមពជុា 

 ឯកឧតឋមបណឍិ ត ហង់ជួន ណារ៉នុ រដឌមន្ដនឋីគ្កសួ្ងអប់រ ុំយុវជន និងកីឡា   គ្បធាន 
 ឯកឧតឋម អ៊ាង សុ្ផលន្េត ទីគ្បឹកានាយករដឌមន្ដនឋី ននគ្ពះរាជាណាចគ្កកមភុជា ស្ ជិក 
 បណឍិ ត Rikhi Thakral  នាយកគ្បតិបតឋិ គ្កមុហុ៊ន Thakral   ស្ ជិក 
 បណឍិ ត Richard Dyck  គ្បធានននTCS ជបុ៉ន     ស្ ជិក 
 បណឍិ ត Akinori Seki  គ្បធានមូលនិធិស្នឋិភាព Sasakawa   ស្ ជិក 
 ឯកឧតឋម សួ្ស្ សូ្មម៉ត   គ្បធានកិតឋិយស្ ឧតឋមគ្កមុគ្បឹកាមស្ដឌកិចចជាតិ  ស្ ជិក 
 បណឍិ ត Muthiah Alagappa  គ្បធាន East-West Center, Washington, D.C.  ស្ ជិក 
 មោក Paul W. Heng  សាទ បនិក និងជានាយកគ្បតិបតឋិគ្កុមហុ៊ន Unigen 

ស្ហរដឌអាមមរកិ     ស្ ជិក 
 មោក Masakazu Murayama អនុគ្បធានទីផារបុំណុល Merrill Lynch Japan  

Securities គ្បមទស្ជបុ៉ន     ស្ ជិក 
 ឯកឧតថម ពូ សុ្ធីរៈ  នាយកគ្បតិបតថិ វទិាសាទ នន្ខ្ែរ ស្ុំរាប់ស្ហគ្បតិបតថិការ 

និងស្នថិភាព      ស្ ជិក 
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ប្កុមសាន្ដសាដ ចារយកិរដយិស សាកលវិទ្យាលយ័កមពុជា 
 សាស្ដ្សាឋ ចារយ Lord George Carey អតីតគ្ពឹទនបូជាចារយ ននគ្ពះវហ៊ិារ Canterbury និងសាស្ដ្សាឋ ចារយ        
កិតឋិយស្ ននសាកលវទិាល័យកមភុជា 

 សាស្ដ្សាឋ ចារយ Katherine Marshall សាស្ដ្សាឋ ចារយសាកលវទិាល័យ Georgetown អតីតអនុគ្បធាន ធនាោរ
ពិភពមោក និងជាសាស្ដ្សាឋ ចារយកិតឋិយស្ ននសាកលវទិាល័យកមភុជា 

 ឯកឧតឋម Ong Keng Yong អតីតអគគមលខាធិការ ASEAN និងជាសាស្ដ្សាឋ ចារយកិតឋិយស្ នន  សាកលវទិា
ល័យកមភុជា 

 
ប្កុមប្រឹកាសកិា សាកលវិទ្យាលយ័កមពុជា 

 ឯកឧតឋម បណឍិ ត មៅ គឹមហួន សាទ បនិក គ្បធានគ្កុមគ្បឹកាភិបាល និងជាគ្បធានសាកលវទិាល័យ 
     កមភុជា 

 មោក ជុំទាវ ឃឹម រ៉ានី ស្ ជិកាគ្កមុគ្បឹកាភិបាល និងជាអនុគ្បធានសាកលវទិាល័យកមភុជា  
ទទួលបនធុកកិចចការទូមៅ 

 បណឍិ ត អង់ហគឺស្ មុ៉នរ ៉ ូ អនុគ្បធានសាកលវទិាល័យកមភុជា ទទួលបនធុកកិចចការស្រសាវគ្ជាវ 
     អភិវឌ្ណន៍ និងមោលការណ៍ 

 មោក មៅ សុ្ផោែ  អនុគ្បធានសាកលវទិាល័យកមភុជា ទទួលបនធុកបនធុកមស្វាោុំគ្ទ 
 មោកស្រសី្ មប៉ា  ៉លីស្ អនុគ្បធានសាកលវទិាល័យកមភុជា ទទួលបនធុកគ្បតិបតឋិ 
 បណឍិ ត អីុ រតនា  អនុគ្បធានសាកលវទិាល័យកមភុជា ទទួលបនធុកការសិ្កា 
 បណឍិ ត  Pierre Lizee អនុសាស្ដ្សាឋ ចារយទស្សនកិចច ននសាកលវទិាល័យកមភុជា (សាស្ដ្សាឋ ចារយ 

មៅសាកលវទិាល័យ Brock ននគ្បមទស្កាណាដ្ឋ) 
 បណឍិ ត  Paul Chambers  ជុំនួយការអបកស្រសាវគ្ជាវជាន់ខ្ភស់្ ននមជឈមណឍ លស្រសាវគ្ជាវជាន់ខ្ភស់្ នន 

    មជឈមណឍ លស្រសាវគ្ជាវជាន់ខ្ភស់្ ននសាកលវទិាល័យកមភុជា 
 បណឍិ ត Greg Emery គ្ពឹទនបុរស្សាោមតមជាន្ស្ន កិចចការរដ្ឋឌ ភិបាល និងទុំនាក់ទុំនងអនថរជាតិ 
 បណឍិ ត Michael Minehan គ្ពឹទនបុរស្ទទួលបនធុក ការសិ្កាថាប ក់មគ្កាយឧតថម 
 មោកឈាង ស្ង្វា ត គ្ពឹទនបុរស្ទទួលបនធុកការសិ្កាថាប ក់ឧតថម និង គ្បធានការយិល័យ 

    ធានាគុណភាពនផធកបុង 
 សាស្ដ្ស្ថចារយ Din Merican គ្ពឹទនបុរស្រងសាោមតមជាន្ស្ន កិចចការរដ្ឋឌ ភិបាល និងទុំនាក់ទុំនងអនថរជាតិ 
 កញ្ញដ  Gina V. Lopez  គ្ពឹទនបុរស្ មហាវទិាល័យ គ្គប់គ្គង 
 មោក នប៉ មឆងម  ៊ គ្ពឹទនបុរស្រង មហាវទិាល័យសិ្លផៈ មនុស្សសាស្ដ្ស្ឋ និងភាសា និងនាយក 

    មជឈមណឍ លសិ្កាភាសាអង់មគែស្ 
 មោក ទាវ ឈុនណន គ្ពឹទនបុរស្រង  មហាវទិាល័យ វទិាសាស្ដ្ស្ឋ និងបមចចកវទិា 
 មោក មិន សី្ហា  គ្ពឹទនបុរស្រង  មហាវទិាល័យ វទិាសាស្ដ្ស្ឋស្ងគម 
 មោក ម៉ម ឋានា  គ្ពឹទនបុរស្រង មហាវទិាល័យ ចាប់ 
 មោក ឃុន ចាន់នី គ្ពឹទនបុរស្រង  មហាវទិាល័យ អប់រ ុំ 
 អន សុ្ភៈ   គ្ពឹទនបុរស្រង  មហាវទិាល័យព័ត៌ ន និងគមនាគមន៍ 
 មោកស្រសី្ ច័នធ ស្រសី្រដឌ នាយិកា ការយិល័យគមណយយ និងហិរ ដ្វតទុ 
 កញ្ញដ  គង់ រត័បនា  នាយិកា ការយិល័យប ជ្ ីការ  
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 មោក ស្ុំ មសាភ័ណឍ  នាយក ការយិល័យរដឌបាល 
 កញ្ញដ  Samantha Smith ទីគ្បឹកា គ្បធានសាកលវទិាល័យកមភុជា 
 មោក េុច វនាទ   នាយក ការយិល័យសិ្កា              
 មោក Brendens Lek នាយក មជឈមណឍ លអភិវឌ្ណនិស្សិត 
 មោក ណម សីុ្ណាត នាយក ការយិល័យធនធានមនុស្ស  
 មោក មប៉ា ធារទិន  នាយក ការយិល័យអាហារបូករណ៍ 
 មោក Mitchell Michael Travis នាយក វទិាសាទ នសិ្កាស្រសាវគ្ជាវជាន់ខ្ភស់្ និងគ្កមុគ្បឹកាស្គ្ ប់ 

កិចចការស្រសាវគ្ជាវ និងគ្បឌិ្តញ្ញដ ណ 
 មោក មត សុ្មមឿន នាយក ការយិល័យទទួលចុះមឈាែ ះ និងផថល់ព័ត៌ ន 
 មោកស្រសី្ អុ៊ក តុបតុស្សដិ្ឋ នាយិកា ការយិល័យគ្បធាន 
 មោកស្រសី្ ណឹម សុ្វតថី នាយិកា ការយិល័យទីផារ និងទុំនាក់ទុំនងសាធារណៈ 
 មោក ន្កវ ឆថង  នាយក មដប៉ាតឺមង់ថាប ក់ឆ្ប ុំសិ្កាមូលដ្ឋឌ ន 
 មោក អីុន តុងអាន នាយករង ការយិល័យគ្បធាន 
 មោក បាន បុ៊នមហង នាយករង មជឈមណឍ លសិ្កាអាស៊ាន 
 មោក កយ ច័នធតារា នាយករង ការយិល័យរដឌបាល 
 មោក ស្រស្ុី គឹមហុង នាយករង ការយិល័យរដឌបាល 
 មោក សុ្ខ្ សុ្វណតចាន់ដ្ឋរ៉ា ឧបការ ីគ្ពឹទនបុរស្ មហាវទិាល័យសិ្លផៈ មនុស្សសាស្ដ្ស្ឋ       
 មោក ខ្ន សុ្មខ្ង ឧបការ ីគ្ពឹទនបុរស្មហាវទិាល័យ ចាប់ 
 មោក ឈាង ពីេុត នាយករង ការយិល័យទទួលចុះមឈាែ ះ និងផថល់ព័ត៌ ន 
 មោក ធីម ធី   នាយករង មដប៉ាតឺមង់ថាប ក់ឆ្ប ុំសិ្កាមូលដ្ឋឌ ន 
 មោក រត័ប សុ្ចិន្ដតាថ  នាយករង ការយិល័យសិ្កា              
 មោក រ ៉ ូវណតៈ  នាយករង ការយិល័យធានាគុណភាពនផធកបុង 
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ប្កុមសាន្ដសាដ ចារយ សាកលវិទ្យាលយ័កមពុជា 
 

 ងលាកប ឌិ រ ប៊ាុន សារា៉ាក់មុននី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ ចិនត ច័នទររនា សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ ង រ ោរា៉ា  សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ ឌី សាំសីុងដរ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ ហាន ភូមិនទ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ ឥន សុផល សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ប ឌិ រ ខកម សមបរតិ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសីប ឌិ រ គិរ ច័នទរុលា សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ នួន ផ្ទរា៉ារ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសីប ឌិ រ Salvacion Clavel Dequito សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ ងស៊ាៀង សុវោណ  សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ ស៊ាុយ សាងរ ៉ារ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ រុង គឹមស៊ាុន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា     
 ងលាកប ឌិ រ វា៉ាន់ ច័នទតរា សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ វនិ ភកតី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក  ខប៊ាល សាក់ភកតី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ប៊ាុនថន វចិិឆក្ល សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក Cain Gamalo សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ចាាំ វចិិររ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ច័នទ តរារសមី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 កញ្ហញ  ជា និចច សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 កញ្ហញ  ឆ្ង វោណ  សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឆ្យ ប៊ាុនថ្ន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឈារ ស្រសា៊ា ង សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងឆង គីមឡុង សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងឆង យ៉ានិរ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក ឈិរ ងលៀងងអៀង សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា     

 ងលាក ងឈឿន សាំអាង សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 កញ្ហញ  ជូ សុផលាល  សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ជុាំ ចាន់ រនី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
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 ងលាក ងឌៀប សុផល សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឌឹម ភិរ ុ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឌី ពិសិដឋ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក អា៊ា ង សុភ័ន្តកត សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ហាន់ រូ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសី ងហង ចរយិ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា     
 ងលាក ងហង គឹមកង សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងហង សុវោណ រទិ្យធ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ហុក លី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ហយ សាំភា សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ហួរ សុគនាធ  សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក អឺុម ងគឿន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា     
 ងលាក អីុម សុផល សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសី អិុរ កលា  សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ក្លន សមបរថិ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

  
 ងលាក ខកវ វ ណី  សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា     
 ងលាក ខកប ប៊ាុនលី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឃាម ហុង សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ែូវ អា៊ា នហ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក  ួន ផុនររនៈ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសី គីម ឡាង សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឡាច មា៉ារា៉ា ឌី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឡាយ សុែងហង សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងឡា សុភារទិ្យធ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឡុង បូរ ី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក លន់ ពិងដ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក លី គង់សុច័នទ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក លី សូលីម សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក លី វោណ ររ័ន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសី Madhusmita Behera សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

  
 ងលាក ម៉ាក់ វចិិររ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា     
 ងលាក ម៉ាម ចាន់ងសៀន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
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 ងលាកស្រសី ម៉ាម  ថ្នលីខ រ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ម៉ាម សុជារិ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

  
 មោកស្រសី្ Marilou M. Dela Sierra សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក មាស រសមី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា     
 ងលាក មីុ សីុធីន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក ម៉ាក់ រ ឋ  សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាកស្រសី នាង លីោ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ង ង វ ណៈ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសី នូ ចននី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក អ៊ាុ ៊ុំ ងៅកុសល សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក បា៉ា ន់ វាសនា សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងពញ សុខាររ័ន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងៅ ប៉ាូលីខ ល សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ផ្ទន់ រ ឋ  សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ផ្ទន់ សីុន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 មោកស្រសី្ របាក់ ធីលី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងរៀង ររខដរ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក រស់ សុែងហង សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក សាាំង នហ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក សាម៉ាុន កខនធល សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងៅ ច័នទរុលា សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក ងៅ ដឺលុច សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
  

 ងលាក ងសង ប៊ាុនហ៊ាុយ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងសង ឡុង សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងសង រា៉ា  សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក សុក ថន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក សួន សាង សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ស្រសា៊ា ង កុសល សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ស្រសី ប៊ាុនងឌឿន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងទ្យព ពនលឺ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ថ្នន់ ច័នទចាំោន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
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 ងលាក ទិ្យរយ ររនៈ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ទួ្យន យ៉ារ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ធី សុែលីន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 កញ្ញដ  ទី្យ សុភាវ ី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក អ៊ាុន វរីៈ សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក វងស ប៊ាុនងធឿន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក វង់ ឆវ ី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក វងស ទី្យលីន សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក វ ីសូវលី សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក យឹម រ ឋ  សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក ងយឿង សុធារា៉ា  សាស្ដសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
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ប្កុមសាន្ដសាដ ចារយ មជឈមបឌ លសកិាភាសាអង់លគែស ថ្លសាកលវិទ្យាលយ័កមពុជា 
 

 ងលាក ប៊ាូ ងបឿន រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាក ប៊ាុនថន វចិឆក្ល រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស 
 ងលាក ជា ឌីោ រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាកស្រសី ជា រោី រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាក ខឆម ប៊ាុនឆ្រ រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 កញ្ហញ  ងឆង សុវ ណក្ល រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស 
 ងលាក ឈឹម សុភ័រក រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាក ដួង សុផ្ទន រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាក ងហង ពិង  រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាក ក្លាំង សុភាព រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាក ក្លាំង រុងងី រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាក Kevin O'Neil រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាក គង់ងមតត  រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 កញ្ហញ  លឹម កននិ ឋ  រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាកស្រសី ឡុង ចរយិ រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  

 ងលាកស្រសី Magdalena B. Kindipan-
Mosher 

រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  

 ងលាក Matthias Mayenschein រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាក Mohamed Mahmood រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាក មុរ សងាា  រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាក ងងា៉ា  ងប៉ានងបន រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាក ង៉ាូវ រទិ្យធី រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
 ងលាក បា៉ា ន់ លីស្រស៊ាុន រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  

 ងលាក ប៉ាុន សុធី រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  

 ងលាក ងរឿន ព ណរាយ រគូបងរងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគលស  
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                    ២០១៥ 
(ងឈាម ោះងរៀបតមលាំ ប់ងឈាម ោះជាអកសរឡាតាំង) 

 

ល.រ ងឈាម ោះ ងភទ្យ រួនាទី្យ ក្លរយិល័យ/មហាវទិ្យាល័យ 
១ ចាន់ សុភា ស្រសី បុគគលិក ប ជ្ ីការ សាកលវទិាល័យ 
២ ចាន់ ស្រសីរដឋ ស្រសី នាយិក្ល ការយិល័យគណមនយយ និងហិរ ដ្វតទុ 

៣ ឈាង សងាវ រ របុស 
រពឹទ្យធបុរស និងជា
នាយក 

ការយិល័យគ្ពឹទនបុរស្ទទួលបនធុកថាប ក់ឧតថម
សិ្កា និងការយិល័យធានាគុណភាពនផធកបុង 

៤ ជុាំ ញឹុប របុស អនុរបធានខផនក ន្ផបកស្នថិសុ្ខ្ 
៥ ជីោ ឡូងប៉ា ស្រសី រពឹទ្យធបុរស មហាវទិាល័យ គ្គប់គ្គង 
៦ កយ ច័នទតរា របុស នាយករង ការយិល័យរដឌបាល 
៧ គង់ ររ័ននា ស្រសី នាយិក្ល ប ជ្ ីការ សាកលវទិាល័យ 
៨ ឡុច វនាថ  របុស នាយក ការយិល័យសិ្កា និងមស្វានិស្សតិ 
៩ ឡុង ោវ ណនី របុស បុគគលិក ការយិល័យរដឌបាល 
១០ មិន សីហា របុស រពឹទ្យធបុរសរង មហាវទិាល័យ វទិាសាស្ដ្ស្ថស្ងគម 

១១ នូប ររ័នហាន់រា៉ា  ស្រសី 
របធានរកមុ
ងបឡាករ 

ងបឡា 

១២ ងបា៉ា  ធារទិ្យធ របុស នាយក ការយិល័យអាហារបូករណ៍ 

១៣ រពាប ស្រសីទូ្យច ស្រសី បុគគលិក 
ការយិល័យទទួលចុះមឈាែ ះ និងផថល់
ព័ត៌ ន 

១៤ សាាំង ស្រសីខដន ស្រសី បុគគលិក 
ការយិល័យទទួលចុះមឈាែ ះ និងផថល់
ព័ត៌ ន 

១៥ សារ យន របុស បុគគលិក ន្ផបកន្ថទាុំអាោរ និងអគគិស្នី 
១៦ រឹក ម៉ាូលលីក្ល ស្រសី បុគគលិក ការយិល័យគណមនយយ និងហិរ ដ្វតទុ 
១៧ ធួក ចាន់  ស្រសី បុគគលិក ការយិល័យគណមនយយ និងហិរ ដ្វតទុ 
១៨ រូ កុសល់ របុស បុគគលិក មជឈមណឍ លបណថុ ះបណាថ លភាសាអង់មគែស្ 
១៩ យន ម៉ាន ស្រសី បុគគលិក បណាត ោរ 

 
                   ២០១៥ 
(ងឈាម ោះងរៀបតមលាំ ប់ងឈាម ោះជាអកសរឡាតាំង) 

 

ល.រ ងឈាម ោះ ងភទ្យ មហាវទិ្យាល័យ 
១ ប៊ាុនថន វចិឆិក្ល របុស មហាវទិ្យាល័យ សិលបៈ មនុសាស្ដសត និងភាសា 
២ ឆ្យ ប៊ាុនថ្ន របុស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្ដសតសងគម 
៣ ងឌៀប សុផល របុស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្ដសតសងគម 
៤ Gina Vistan Lopez ស្រសី មហាវទិ្យាល័យ រគប់រគង 
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៥ អឹុម សុផល របុស មហាវទិ្យាល័យ រគប់រគង 
៦ ឥន សុផល របុស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្ដសតសងគម 
៧ ខកម សមបរតិ របុស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្ដសតសងគម 
៨ ខកប ប៊ាុនលី របុស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្ដសតសងគម 
៩  ួន ផុនររនៈ របុស មហាវទិ្យាល័យ សិលបៈ មនុសាស្ដសត និងភាសា 
១០ ឡាច មា៉ារា៉ា ឌី របុស មហាវទិ្យាល័យ សិលបៈ មនុសាស្ដសត និងភាសា 
១១ ឡុច វនាថ  របុស មហាវទិ្យាល័យ រគប់រគង 
១២ លី សុលីម របុស មហាវទិ្យាល័យ រគប់រគង 
១៣ ម៉ាម ចាន់ងសៀន របុស មហាវទិ្យាល័យ អប់រ ាំ 
១៤ Marilou Dela Sierr ស្រសី មហាវទិ្យាល័យ សិលបៈ មនុសាស្ដសត និងភាសា 
១៥ មីុ សីុធីន របុស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្ដសតសងគម 
១៦ មិន សីហា របុស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្ដសតសងគម 
១៧ ង ង វ ណៈ របុស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្ដសតសងគម 
១៨ ងរៀង ររខដរ របុស មហាវទិ្យាល័យ សិលបៈ មនុសាស្ដសត និងភាសា 
១៩ ងៅ ច័នទរុលា របុស មហាវទិ្យាល័យ សិលបៈ មនុសាស្ដសត និងភាសា 
២០ សុែ សុវ ណចាន់ រា៉ា  របុស មហាវទិ្យាល័យ សិលបៈ មនុសាស្ដសត និងភាសា 
២១ សុក ថន របុស មហាវទិ្យាល័យ រគប់រគង 
២២ ថ្នន់ ច័នទចាំោន របុស មហាវទិ្យាល័យ ចាប់ 
២៣ Travis Mitchell របុស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្ដសតសងគម 
២៤ វនិ ភកតី របុស មហាវទិ្យាល័យ រគប់រគង 
២៥ វ ីសូវលី របុស មហាវទិ្យាល័យ រគប់រគង 
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                           ២០១៤-២០១៥ 
(ងឈាម ោះងរៀបតមមហាវទិ្យាល័យ និងលាំ ប់ពិនទុពីែពស់មុន) 

       
១. លិសសរិលឆេើមថ្នេ ក់អធកិារររ ី 

(កមេវិធសីកិាជាភាសាអង់លគែស) 
មហាវិទ្យាលយ័ ប្គរ់ប្គង (០២ នាក់) 

ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ អរតងលែ ងភទ្យ 
១ វវន មុនីរត័្ប ៦០-៧៩-០៩ វភទស្រី 
២ ឈួរ ពិរិដឌ ៦០-៨២-៦១ វភទលបុរ 

 

មហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាន្ដសតសងាម  (០១ នាក)់ 
ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ អរថងលែ ងភទ្យ 
៣ ផវត្ ម្មវចាន់ ៦០-៦៩-៦៩ វភទស្រី 

 

(កមេវិធសីកិាជាលែមរៈភាសា) 
មហាវិទ្យាលយ័ ចារ់ (០១ នាក់) 

ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ អរថងលែ ងភទ្យ 
១ លី រុភ័លរ  ៦៥-១៣-០០-២៣ វភទលបុរ 

 

២. លិសសរិលឆេើមថ្នេ ក់ប្រធាលសាកលវិទ្យាលយ័ 
(កមេវិធសីកិាជាភាសាអង់លគែស) 

មហាវិទ្យាលយ័ សលិ ៈ មលសុសសាន្ដសត លងិភាសា  (៤៣ នាក់) 
ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ អរថងលែ ងភទ្យ 
១ ធី រុធាវ ី ៦០-៧៩-០២ វភទស្រី 
២ វ ៀង នភាល័យ ៦០-៧២-៦៧ វភទលបុរ 
៣ រីុម វរឝៀតា ៦០-៦៩-៧៦ វភទស្រី 
៤ លឹម ឈនុវ ង ៦០-៦៩-៤០ វភទលបុរ 
៥   ុរ ស្រីណា ៦០-៧៩-៧៥ វភទស្រី 
៦ វ ីតុ្លា ៦០-៨៦-៨២ វភទលបុរ 
៧ យឹម រុផាវតី្ ៦០-៩០-៥៥ វភទលបុរ 
៨ គឹម ចាន់វ៉ាន់រ ី ៦០-៨៧-០៥ វភទស្រី 
៩ ភា រុខឡាង ៦០-៨១-៧១ វភទស្រី 
១០ វចង ឈនុហួត្ ៦០-៨៨-២១ វភទលបុរ 
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១១ យរ ស្រីដដត្ ៦០-៨៩-៨៥ វភទស្រី 
១២ គង់ លីម ៦០-៨៧-១៥ វភទលបុរ 
១៣ រុន រត្នៈ ៦០-៩១-៣៨ វភទលបុរ 
១៤ វហង លរខិណា ៦០-៩១-២០ វភទស្រី 
១៥ លី ជាបហួ ៦០-៨៥-៤១ វភទលបុរ 
១៦ ឯរ វឌ្ណនៈ ៦០-៩០-៨៩ វភទស្រី 
១៧ ឃី ណាវនិវទូិ ៦០-៨០-៨២ វភទលបុរ 
១៨ ជា រនបីកា ៦០-១៣-១០-៨០ វភទស្រី 
១៩ ហ ង រត្នៈ ៦០-៦៩-១៧ វភទលបុរ 
២០ វេង ស្រីនុច ៦០-៨៣-៣៦ វភទស្រី 
២១ តាន់ ហួនីកា ៦០-៨៨-៥៨ វភទស្រី 
២២ ជ័យ វៅររយី ៦០-៨៦-១៨ វភទស្រី 
២៣ វណីា ដាមុល ៦០-៨៦-៩៦ វភទលបុរ 
២៤ លី ឈីវវម៉ាង ៦០-៨៧-០៤ វភទលបុរ 
២៥ លី រធីវនិ ៦០-៨៦-៤១ វភទលបុរ 
២៦ លីម មុយលី ៦០-៧៨-៩៦ វភទស្រី 
២៧ មុុំ វឌ្ណនា ៦០-១៣-០៤-១៦ វភទស្រី 
២៨ ចាប ភីវធឿន ៦០-៧២-៩៣ វភទលបុរ 
២៩ ម៉ាុន តុ្លា ៦០-៩១-២៩ វភទលបុរ 
៣០ ស្រ ន ពិរិដឌ ៦០-៧២-៣០ វភទលបុរ 
៣១ ធាន  រខរា ៦០-៧៦-០៣ វភទលបុរ 
៣២ ហ ួ ម្ៃហ ន ៦០-៧៦-៩២ វភទស្រី 
៣៣ រុន មុយគាង ៦០-៧៣-៦៣ វភទស្រី 
៣៤ ឈា រុំណាង ៦០-១៣-១១-០៣ វភទស្រី 
៣៥ ចាន់ វៃតនីផា ៦០-៧១-១៧ វភទស្រី 
៣៦ ឃី មររា ៦០-៨៣-៨៨ វភទលបុរ 
៣៧ លឹម លាងហ ង ៦០-៨០-៤៤ វភទលបុរ 
៣៨ លាជ រីុម ៦០-៧២-២៨ វភទស្រី 
៣៩ គី ផាវ ី ៦០-៧៣-២២ វភទស្រី 
៤០ ហូ ស្រីល័រខ ៦០-៨៦-៣៤ វភទស្រី 
៤១ ដម៉ាន វរលរខៃ៍ ៦០-៧៦-២១ វភទស្រី 
៤២ វ ង រវលរខិណា ៦០-៧៦-៨១ វភទស្រី 
៤៣ ចាន់ ចរយិា ៦០-៧៦-៥២ វភទស្រី 
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មហាវិទ្យាលយ័ ចារ់ (០២ នាក់) 
ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ អរថងលែ ងភទ្យ 
៤៤ មិុញ រុវមតាថ  ៦០-៦៩-៤៧ វភទលបុរ 
៤៥ លី មុយងីុម ៦០-៧០-៩៧ វភទស្រី 

 

មហាវិទ្យាលយ័ ប្គរ់ប្គង (៥៦ នាក់) 
ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ អរថងលែ ងភទ្យ 
៤៦ តាុំង ម្ឆជូ ៦០-៨៤-៤៧ វភទស្រី 
៤៧ គឹម លីណា ៦០-៧៩-៣៧ វភទស្រី 
៤៨ វផង រលាៃ ៦០-៧៨-៦៧ វភទស្រី 
៤៩ វចង ចាន់ណារទិនិ ៦០-៧២-៧៩ វភទលបុរ 
៥០ មុនី រុគននធីតា ៦០-៧៨-៣៧ វភទស្រី 
៥១ ខុន ផលវីដៃត្ ៦០-៧៩-១៧ វភទស្រី 
៥២ េូ ជាហុង ៦០-១៣-០៥-៥១ វភទស្រី 
៥៣ ម្េ រ ូគាង ៦០-៧៨-៦៣ វភទស្រី 
៥៤ រង ពណាត រ ី ៦០-៧៨-៨២ វភទលបុរ 
៥៥  ីុ វា៉ាឈូ ៦០-៨៦-០៧ វភទស្រី 
៥៦ វោ ស្រីវៅ ៦០-៨៥-៤៣ វភទស្រី 
៥៧ ហុន វច័ិនធឧត្ថម ៦០-១៣-០៣-៤៦ វភទលបុរ 
៥៨ ជា ស្រីលីន ៦០-៨០-៩៥ វភទស្រី 
៥៩ ហ ង វោភា ៦០-៧២-៨២ វភទស្រី 
៦០ តាុំង រុខហ ួរ ៦០-៨៣-៦១ វភទស្រី 
៦១   ុន រុថាវ ី ៦០-៨៧-៩២ វភទស្រី 
៦២ ចាន់ រុគនាន រត័្ប ៦០-៨១-០៤ វភទស្រី 
៦៣ រ ូ ច័នធនាភា ៦០-១៤-០២-៧៤ វភទស្រី 
៦៤ មុត្ មូលីហា ៦០-៨៦-៦៩ វភទស្រី 
៦៥ ធូ រីហ ៦០-៧៩-៨៦ វភទលបុរ 
៦៦ វា៉ារ ស្រីនាង ៦០-៧៧-៣៦ វភទស្រី 
៦៧ វរៀង រុខវចង ៦០-៧៩-៧៧ វភទស្រី 
៦៨ រុខ លីដា ៦០-១៣-០៣-៤០ វភទស្រី 
៦៩ វ ៀវ រីុវហ័ង ៦០-១៤-០៤-៣៦ វភទស្រី 
៧០ ដត្ វរៀងវ ង ៦០-១៣-០២-០២ វភទស្រី 
៧១ ចាន់ វហង ៦០-៨១-០៦ វភទលបុរ 
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៧២ វពជ ពិទូ ៦០-៧៨-០៤ វភទលបុរ 
៧៣ រុំ ោត្រូវនិ ៦០-៨០-៩២ វភទលបុរ 
៧៤ ម្ៃ គាវ ៦០-៨៦-២៣ វភទស្រី 
៧៥ េូ បរញិ្ញដ  ៦០-៨៩-១៦ វភទលបុរ 
៧៦ ធា មុយឃីម ៦០-៦៩-៨៨ វភទស្រី 
៧៧ ជួប ប ុនដា ៦០-៧៦-១៤ វភទលបុរ 
៧៨ លឹម អារៃុវរ ៉ាមហឝ  ៦០-៧៦-១២ វភទស្រី 
៧៩ េុង ដាលីន ៦០-៧៨-៨៥ វភទស្រី 
៨០ វហង រុវៃតឌី្ ៦០-៨៦-២២ វភទលបុរ 
៨១ វ ៀង រុខនីតា ៦០-៧១-៩១ វភទស្រី 
៨២ វហង ឈុនេុង ៦០-៨៣-០១ វភទលបុរ 
៨៣ វពលជ រុវរីៈ ៦០-៧២-៩៤ វភទលបុរ 
៨៤ ឌិ្ន រុលវដវនិគា ៦០-៧៩-៦៦ វភទលបុរ 
៨៥ នង គីមអាន ៦០-៨៦-៧៩ វភទលបុរ 
៨៦ ឡាច ម៉ា ន់រៃិការ ៦០-៩១-៣៦ វភទស្រី 
៨៧ រុំ វ៉ាន់ណារ ី ៦០-៩១-១៨ វភទស្រី 
៨៨ រួ លាងវស្រង ៦០-៧៦-៧៩ វភទស្រី 
៨៩ គីម មុយវេង ៦០-៨៩-១៥ វភទស្រី 
៩០ លី ណាងនួន ៦០-៧៩-២១ វភទលបុរ 
៩១   ុង នីបុលត្ ៦០-៨៥-៩០ វភទលបុរ 
៩២ ជា រនិកា ៦០-៦៩-០៦ វភទស្រី 
៩៣ តាុំង លីហូវ ៦០-៧៩-៣៤ វភទលបុរ 
៩៤ វេន រត្ន៍ ៦០-៨៧-៦៣ វភទលបុរ 
៩៥ ជា ចិលតា ៦០-៧៣-៧៩ វភទលបុរ 
៩៦ លទី គីមហ ង ៦០-៧៣-៤២ វភទស្រី 
៩៧ ឡាុំង ហុង ៦០-៩០-០៧ វភទលបុរ 
៩៨ លរង ស្រីល័រខ ៦០-៨៦-៩២ វភទស្រី 
៩៩ វ ឿន វរីៈ ៦០-៧៦-៩៨ វភទលបុរ 
១០០ វហង លបុរវពលជ ៦០-៧៨-៩០ វភទលបុរ 
១០១  ូន រុខនា ៦០-៦៩-៦២ វភទស្រី 
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មហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាន្ដសត លិងរលចចកវិទ្យា  (០៧ នាក់) 
ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ អរថងលែ ងភទ្យ 
១០២ រទិន លរខម៉ាូនីតា ៦០-៧៩-០៥ វភទលបុរ 
១០៣ វរៀង រុធារា៉ា  ៦០-៨២-៣៩ វភទលបុរ 
១០៤ វបន ចិលតា ៦០-៧៧-៧៤ វភទលបុរ 
១០៥ ជុន ចុំវរ ើន ៦០-៧៧-៨៤ វភទលបុរ 
១០៦ រុខ គីមឈាន់ ៦០-៧០-៧៥ វភទលបុរ 
១០៧ ទិត្រ  លមិត្វវិជវយា ៦០-៧៨-៥១ វភទស្រី 
១០៨ លឹម វផង ៦០-៨២-៧៨ វភទលបុរ 

 
មហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាន្ដសតសងាម  (៣៨ នាក់) 

ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ អរថងលែ ងភទ្យ 
១០៩ ទឹម ច័នធរិររីត័្ប ៦០-៨៣-៧២ វភទស្រី 
១១០ ហុង គីមវម៉ាង ៦០-៨៦-៨៨ វភទលបុរ 
១១១ ដរវ រា៉ា ន់ចា ៦០-៧៦-៤៣ វភទលបុរ 
១១២ វទព រុភាវត្ថី ៦០-១៣-០៥-៧២ វភទស្រី 
១១៣ េុង ដាវ ី ៦០-៨៦-២៧ វភទស្រី 
១១៤ លឹម វចួវឆង ៦០-៩០-២៣ វភទស្រី 
១១៥ ចាត្ គឹមហុង ៦០-៨៧-៣៨ វភទលបុរ 
១១៦ លី គឹមហ័ង ៦០-៨៧-៦១ វភទស្រី 
១១៧ ម្េ ចិនាថ វៅ ៦០-៧៩-០៨ វភទលបុរ 
១១៨ ងួន វឌ្ណនារត័្ប ៦០-៧៨-៦០ វភទស្រី 
១១៩  ិុច  ូរា៉ានររស ៦០-៨៦-៣២ វភទលបុរ 
១២០ ផល គឹមោន ៦០-៦៩-៦៥ វភទស្រី 
១២១ េន រុខុមលា ៦០-៦៩-៨៧ វភទស្រី 
១២២ ជន វណាត  ៦០-៨៦-៩០ វភទលបុរ 
១២៣ ខុន វមតាថ  ៦០-៨៨-២៤ វភទលបុរ 
១២៤ លឹម គាមន ៦០-៧៩-៧២ វភទស្រី 
១២៥ លី យូវៃ ៦០-១៣-០៥-៦៥ វភទស្រី 
១២៦ លគុយ ភារៈ ៦០-៨៧-៣៧ វភទលបុរ 
១២៧ ឈួន បញ្ញដ  ៦០-៦៩-១០ វភទស្រី 
១២៨ វររ ពិរិដឌ ៦០-៨៦-៨៩ វភទលបុរ 
១២៩ េន វខងវចិឆិរា៉ា នី ៦០-៧២-៧៦ វភទស្រី 
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១៣០ រូ រុម៉ា វត្ថី ៦០-៨៣-០២ វភទស្រី 
១៣១ ញឹម ពិរិដឌ ៦០-៧១-៩៣ វភទលបុរ 
១៣២ ោន វម៉ាងហុង ៦០-៧៨-០៩ វភទលបុរ 
១៣៣ ផាន រយីា៉ា  ៦០-៨២-០៤ វភទលបុរ 
១៣៤ ធាង វខង ៦០-៦៨-៩៥ វភទលបុរ 
១៣៥   ូ ពិោល ៦០-៧៨-២១ វភទលបុរ 
១៣៦ ធុរ វឌ្ណនៈគីមវហង ៦០-៦៥-៣១ វភទលបុរ 
១៣៧ ប៉ាុល រុធា ៦០-៧៨-០៥ វភទលបុរ 
១៣៨ ជា សាម៉ាុន កខនធល ៦០-៧៦-៨៩ វភទលបុរ 
១៣៩ ម៉ា៉ះ តី្យ៉ាុម ៦០-៨៤-១៣ វភទស្រី 
១៤០ ដាុំ ដួងលីណា ៦០-៧៦-១៣ វភទស្រី 
១៤១ ដរវ រិរវីងសមុនីនិច ៦០-៧៩-១៦ វភទស្រី 
១៤២ ឈុន នាររីត័្ប ៦០-៧៩-០១ វភទស្រី 
១៤៣ េឹម ថារ ី ៦០-៧៧-៩២ វភទលបុរ 
១៤៤ ហួត្ ឃាង ៦០-៧០-២១ វភទលបុរ 
១៤៥ ងួន ច័នធរៃតិ កា ៦០-៧៨-៧០ វភទស្រី 
១៤៦ ផាត្ តារារត័្ប ៦០-៧៣-៦៦ វភទស្រី 

 
(កមេវិធសីកិាជាលែមរៈភាសា) 

មហាវិទ្យាលយ័ អរ់រ ាំ  (០៤ នាក់) 
ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ អរថងលែ ងភទ្យ 
១ រីុម វហគចវខង ៦៥-១៣-០០-០៣ វភទស្រី 
២ យាន វទុនី ៦៥-១៣-០០-១៥ វភទលបុរ 
៣ ៃុប ររយី ៦៥-១៣-០០-៤២ វភទស្រី 
៤ បូ ពិរី ៦៥-១៣-០០-៥១ វភទស្រី 

 
មហាវិទ្យាលយ័ ចារ់ (០៤ នាក់) 
 

ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ អរថងលែ ងភទ្យ 
៥ ោរ ីភារត័្ប  ៦៥-១៣-០០-៧៣ វភទលបុរ 
៦ វលៀង កាលី ៦៥-១៣-០២-៣៦ វភទលបុរ 
៧ លីន លរខៃ៍នារ ី ៦៥-១៣-០០-៧៥ វភទស្រី 
៨ វ៉ាត្ ចនាទ  ៦៥-១៣-០២-៥០ វភទលបុរ 
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មហាវិទ្យាលយ័ ប្គរ់ប្គង (០៩ នាក់) 
 

ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ អរថងលែ ងភទ្យ 
៩ មុុំ ជូ  ៦៥-១៣-០១-៤២ វភទស្រី 
១០ វរឿង ពិរិដឌ  ៦៥-១៣-០០-៦៥ វភទលបុរ 
១១ វពលជ រទិនី  ៦៥-១៣-០០-៣៤ វភទលបុរ 
១២ ដុុំ រិរវីឌ្ឈនា ៦៥-១៣-០១-៩៣ វភទស្រី 
១៣ គង់ ផលវីន  ៦៥-១៣-០០-៩៧ វភទស្រី 
១៤ វេង រុខងន ៦៥-១៣-០១-៧៥ វភទស្រី 
១៥ ររ់ រត្នា  ៦៥-១៣-០០-៩៦ វភទស្រី 
១៦ លគុយ រុខលីម  ៦៥-១៣-០១-៣២ វភទស្រី 
១៧   ង គឹមរឺុ  ៦៥-១៣-០១-០៧ វភទស្រី 

 
មហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាន្ដសត លិងរលចចកវិទ្យា  (០៤ នាក់) 
 

ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ អរថងលែ ងភទ្យ 
១៨  ួន ហិុនរីុ  ៦៥-១៣-០១-០៥ វភទលបុរ 
១៩ វុតិ្ បញ្ញដ  ៦៥-១៣-០០-៦៦ វភទស្រី 
២០ ផូ វោភ័ៃឍ  ៦៥-១៣-០២-៦១ វភទលបុរ 
២១ វខៀវ រីហ ៦៥-១៣-០០-៧៧ វភទលបុរ 

 
មហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាន្ដសតសងាម  (០៥ នាក)់ 
 

ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ អរថងលែ ងភទ្យ 
២២ ោរ់ ស្រីៃុច  ៦៥-១៣-០០-៩៥ វភទស្រី 
២៣ លឹម ចាន់ដារត័្ប  ៦៥-១៣-០០-៨៧ វភទលបុរ 
២៤ ពិរិដឌ រិលា  ៦៥-១៣-០០-៧២ វភទលបុរ 
២៥ វ ៉ា ោរា៉ាវដត្  ៦៥-១៣-០០-៤៦ វភទលបុរ 
២៦ ដញ៉ាត្ លីវឆង ៦៥-១៣-០២-០៤ វភទស្រី 
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        លរកខជល លិងសញ្ញា រប្រន្ើលប្រវូ្តលជ់ូល 
ថ្ងៃទ្យី២៩ ន្ែធេ ូឆ្េ ាំ២០១៥ 

(ងឈាម ោះងរៀបតមលាំ ប់ងឈាម ោះជាអកសរឡាតាំង) 
 

១. ថ្នេ ក់លប្កាយររញិ្ញា រប្រ 

          ថ្នេ ក់ររញិ្ញា រប្រជាល់ែពស ់
មហាវិទ្យាលយ័ អរ់រ ាំ 
 ររញិ្ញា រប្រជាលែ់ពស ់រើាបាលអរ់រ ាំ (M.Ed.) 

 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្របរញិ្ញាបត្រ ព ី
វស្រឿន និរស័យ វភទលបុរ ភបុំវពញ 

 

 ររញិ្ញា រប្រជាលែ់ពស ់រលប្ងៀលភាសាអង់លគែសជាភាសាររលទ្យស (M.Ed.) 
 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្របរញិ្ញាបត្រ ព ី
ែឹម ពិសិដឋ វភទលបុរ ភបុំវពញ 

 

មហាវិទ្យាលយ័ ប្គរប់្គង 
 

 ររញិ្ញា រប្រជាលែ់ពស ់ន្្េកលសើាកិចច (M.B.A.) 
 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្របរញិ្ញាបត្រ ព ី
និន ទូ្យច វភទលបុរ ភបុំវពញ 

 

 ររញិ្ញា រប្រជាលែ់ពស ់ន្្េកហរិញ្ាវរថ ុ(M.B.A.) 
 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្របរញិ្ញាបត្រ ព ី
ធុល សីុបូរា៉ា ន់ វភទលបុរ ភបុំវពញ 

 

 ររញិ្ញា រប្រជាលែ់ពស ់ន្្េកការប្គរ់ប្គងធលធាលមលសុស (M.B.A.) 
 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្របរញិ្ញាបត្រ ព ី
គី ច័នទពិសី វភទស្រី ភបុំវពញ 

 

 ររញិ្ញា រប្រជាលែ់ពស ់ន្្េកប្គរ់ប្គង (M.B.A.) 
 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្របរញិ្ញាបត្រ ព ី
បាន ប៊ាុនងហង វភទលបុរ ភបុំវពញ 
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 ុន ចាន់ផ្ទ វភទស្រី ភបុំវពញ 
ផល មា៉ា លីលកា ៍ វភទស្រី ភបុំវពញ 

 

មហាវិទ្យាលយ័ វិទ្យាសាន្ដសតសងាម 
 

 ររញិ្ញា រប្រជាល់ែពស ់ន្្េកទ្យាំនាកទ់្យាំលងអលតរជារិ (M.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្របរញិ្ញាបត្រ ព ី
ឈង ឡុងងហង វភទលបុរ ភបុំវពញ 
ម៉ាម ដារ ៉ា ូ វភទលបុរ ភបុំវពញ 
ងួន ភាព វភទលបុរ ភបុំវពញ 
រពាំ សងនួសរា វភទស្រី ភបុំវពញ 
ទិ្យរយ ឧសាហ៍ វភទស្រី ភបុំវពញ 

 

 ររញិ្ញា រប្រជាល់ែពស ់ន្្េករើាបាលសាធារបៈ (M.P.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្របរញិ្ញាបត្រ ព ី
សាំ សីុោ វភទស្រី ភបុំវពញ 

 

២. ថ្នេ ក់ររញិ្ញា រប្រ 
មហាវិទ្យាលយ័ សលិ ៈ មលសុសសាន្ដសត លងិភាសា 

 ររញិ្ញា រប្រ អកសរសាន្ដសត លិងភាសាអង់លគែស (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ជា ងឆង ងភទ្យរបុស បារ់ដាំបង 

ឆ្យ វចួមមញ មភទស្រសី្ ភបុំមពញ 

ឆិ បូរ៉ា ងភទ្យរបុស កុំពង់ចាម 

ឈឹម ប៊ាុនោ ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ងឆ្ម សុផ្ទនិក្លរ មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ឈន សុពុទធ  ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ជិន សាខអម ងភទ្យរបុស តខកវ 

ជឹម សូនី មភទស្រសី្ កោត ល 

ឌិន ដួង ងភទ្យរបុស តខកវ 
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ងអង ចាន់រសមី មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ហុង ឈាងមុយ មភទស្រសី្ កាំពង់ចាម 

ងហា គីមងសាភ័  មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ហ៊ា រចនា ងភទ្យរបុស រកងចោះ 

លឹម ជីឃាង ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

លឹម គីមអីុ មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

លឹម លីងចង មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ម៉ក់ ច័នធរស្ែី មភទស្រសី្ គ្កមចះ 

ង ៉ា សាំអូន ងភទ្យរបុស កាំពង់សពឺ 

មា  លីោ មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ន្ម៉ន វរលកខណ៍ មភទស្រសី្ ភបុំមពញ 

ម៉ាូវ យូងផង ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ងងា៉ា  ក្លវហុង ងភទ្យរបុស ងសៀមរាប 

ងួន សូនី មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ញ៉ាន មឆងអីុ មភទស្រសី្ កណាថ ល 

ញឹក មស្ងវក័ខ មភទស្រសី្ ភបុំមពញ 

នូ ច័នទរងស ី ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

នុរ ពិសិដឋរងស ី មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

អូន បញ្ហញ  មភទស្រសី្ របូង មាំ 

ប៉ា វចនា ងភទ្យរបុស កណាថ ល 

ផល សុភ័ន្តកត មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

រា៉ា រ់ សិរវីឌឍនា ងភទ្យរបុស នរពខវង 

សារ៉មុ រ៉ាន់យ៉ ងភទ្យរបុស ភបុំមពញ 

សូរ មុននីររ័ន មភទស្រសី្ សាវ យងរៀង 

សាវ យ វា៉ាន់ថន ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

តន់ ងអៀង វឌី ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ងទ្យព ភារ ុ ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ងធៀម បញ្ហញ ធារ ី មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

វចិិររ ច័នទមករា ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 
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ងវឿន សាំផ្ទ ងភទ្យរបុស របូង មុាំ 

យ៉ាង់  រា៉ា  ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ខយ៉ាម មា៉ារា៉ា ឌី ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 
 

មហាវិទ្យាលយ័ អរ់រ ាំ 

 ររញិ្ញា រប្រ វិទ្យាសាន្ដសតអរ់រ ាំ (B.Ed.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
បួន ឧសភា មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ចាន់ ោលីន មភទស្រសី្ តខកវ 

ចាន់ វចិិររ ងភទ្យរបុស កោត ល 

ជឹម ោន ងភទ្យរបុស កាំពង់សពឺ 

ងចើ   ងភទ្យរបុស កាំពង់ធាំ 

ងអង សាំអារ ងភទ្យរបុស ងពាធិ៍សារ់ 

ហាន វរីា៉ា ងដរ ងភទ្យរបុស កោត ល 

ហ៊ាូ សុែងហង ងភទ្យរបុស តខកវ 

ហីុ ប៊ាុននាង មភទស្រសី្ កាំពង់សពឺ 

ងករ សីុវា៉ាន មភទស្រសី្ កោត ល 

គឹម ពុទ្យធី ងភទ្យរបុស កាំពង់សពឺ 

កឹម រុលា ងភទ្យរបុស តខកវ 

លន់ ច័នទសិរ ី មភទស្រសី្ កោត ល 

មីុ កកក  ងភទ្យរបុស តខកវ 

មុាំ កកក  មភទស្រសី្ បនាទ យមានជ័យ 

ខង៉ារ ស្រសីនាង មភទស្រសី្ តខកវ 

ងៅ ស្រសីអូន មភទស្រសី្ កាំពង់សពឺ 

នូ ភីរមយ ងភទ្យរបុស សាវ យងរៀង 

អុល រពិល ងភទ្យរបុស នរពខវង 

បា៉ា វ រ ឋ  មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ផុន ថ្នច ងភទ្យរបុស កាំពង់សពឺ 

ងពជ កកក  ងភទ្យរបុស កោត ល 

រនិ រ ឋ  ងភទ្យរបុស កាំពង់សពឺ 
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សុែ ម៉ាូនីត មភទស្រសី្ កាំពង់ចាម 

សុន សុភាព ងភទ្យរបុស កាំពង់សពឺ 

សាវ យ ចនរចនា ងភទ្យរបុស តខកវ 

តន់ ទី្យ រោី មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ងទ្យស រា៉ា ឌី ងភទ្យរបុស តខកវ 

ទឹ្យម ប៊ាុនងថង ងភទ្យរបុស កាំពង់សពឺ 

អ៊ាុ ៊ុំ  ស្រសីរូច មភទស្រសី្ តខកវ 
 

មហាវិទ្យាលយ័ ចារ ់

 ររញិ្ញា រប្រ ចារ់ (LL.B) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ប៊ាុន ងប៉ាងហ៊ាុយ ងភទ្យរបុស កាំពង់ចាម 

ជា វន័តងហង ងភទ្យរបុស កាំពង់ធាំ 

ងចវ ចាន់ទី្យ ងភទ្យរបុស កាំពង់សពឺ 

ឈា សកាិោ មភទស្រសី្ កោត ល 

ជិន បីុ មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ឌី វវីៈ ងភទ្យរបុស កាំពង់ចាម 

អា៊ា ងហាាំង ច័នទនិមល មភទស្រសី្ រកងចោះ 

ឯម សីុ  ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ហងស វទូិ្យ មភទស្រសី្ កាំពង់ចាម 

ហា៊ា ន សីលា ងភទ្យរបុស កោត ល 

ហួរ គឹមហា៊ា ង មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ក្លន់ វាសនា ងភទ្យរបុស តខកវ 

ងៅ និមមល ងភទ្យរបុស កោត ល 

 ិន បូរ ី ងភទ្យរបុស កាំពរ 

គី វា៉ាន់ រា៉ា  ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

លីម សុ៊្នមូ៉វ ងភទ្យរបុស តាន្កវ 

មឡា ចាន់នី មភទស្រសី្ ភបុំមពញ 

មាន ស្រសីរ ុ មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 
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ខម៉ាន សុធារទិ្យធ ងភទ្យរបុស តខកវ 

ងមឿន វតុថ  ងភទ្យរបុស តខកវ 

ងៅ សុែចាំងរ ើន ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ងៅ សុែជា ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

មស្ង ឈាងឡាយ ងភទ្យរបុស ភបុំមពញ 

ងសង ពិសិដឋ ងភទ្យរបុស តខកវ 

សន ជុាំទិ្យសា ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ធា គីមងហង ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ថុក បូរ ី មភទស្រសី្ បារ់ដាំបង 

ទ្យន់ វសិា មភទស្រសី្ ងពាធិ៍សារ់ 

វា៉ា សុធារា៉ា  ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 
 

មហាវិទ្យាលយ័ ប្គរ់ប្គង 

 ររញិ្ញា រប្រ គបលលយយ (B.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
បាន សីុចាប់ មភទស្រសី្ កោត ល 

ប៊ាុន ងសង ងភទ្យរបុស កាំពង់សពឺ 

 ឹម ច័នទពិសាត រ មភទស្រសី្ រពោះសីហនុ 

នួន សុគនាធ  មភទស្រសី្ នប៉ាលិន 

ងសតើង សមផសស មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ទូ្យច សុនីត មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ទុ្យាំ មលិោះ មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 
 

 ររញិ្ញា រប្រ ប្គរ់ប្គងពាបិជជកមេ (B.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ចាន់ រពឹទ្យធបុររ ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ច័នធ សុ្ភ័ន្ដកថ ងភទ្យរបុស ភបុំមពញ 

ឈួយ  លីវរតី មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ជុង ចរយិ មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ង ៀង ងៅ ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 
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ឡុង ចាន់រុលា ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

លុច វឡីា ងភទ្យរបុស ភបុំមពញ 

មុាំ សាខម៉ាល ងភទ្យរបុស នរពខវង 

មញ៉ស្ សុ្ភៈ ងភទ្យរបុស ភបុំមពញ 

អឹុង យួង ងភទ្យរបុស បនាទ យមានជ័យ 

ខពក យ៉ានីន មភទស្រសី្ កាំពង់ធាំ 

ភូ យុងយុយ ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

គ្ ប រកាមសាភ័ណឍ  មភទស្រសី្ ភបុំមពញ 

ស្ុំរាុំង រ ៉សីុូ្នីញ៉ា មភទស្រសី្ ភបុំមពញ 

ងៅ សកាោ ងភទ្យរបុស ងពាធិ៍សារ់ 

សា៊ា  ងិុចហុង មភទស្រសី្ បារ់ដាំបង 

មស្ក ស្មពស្ស មភទស្រសី្ កុំពង់ចាម 

ងសាម មុនីរកា ងភទ្យរបុស កាំពរ 

សុន សុភ័  ងភទ្យរបុស តខកវ 

តាំង ស្រសីនាង មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ធុល បូខរ ៉ានពីសី មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 
 

 ររញិ្ញា រប្រ លសើាកិចច (B.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
របាក់ សង់  មភទស្រសី្ កាំពង់សពឺ 

កុល រ ឋ  ងភទ្យរបុស កោត ល 

ម៉ាម ពនលឺ ងភទ្យរបុស កាំពរ 

មិុល សុ្ភាព ងភទ្យរបុស កុំពង់ធុំ 

រស់្ សុ្ធារ ី មភទស្រសី្ ភបុំមពញ 

វាន់ សិលា ងភទ្យរបុស កាំពង់សពឺ 

វ ីសាមឌី ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 
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 ររញិ្ញា រប្រ ហរិញ្ាវរថុ លិងធនាគារ (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ចាន់ វឌឍនៈ ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ចាន់ វសិាល ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ជុាំ ភន្តក្លត  ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ងដវ ីមា៉ាឡាររ័ន មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

 ឹម រ ឋ  មភទស្រសី្ នរពខវង 

ឡាយ សុខាល័យ ងភទ្យរបុស កាំពង់សពឺ 

លី មុយហួង មភទស្រសី្ កោត ល 

លី ររនា ងភទ្យរបុស កាំពរ 

ងម៉ារ ស្រសីសុវល័កា មភទស្រសី្ កោត ល 

មីុ ថុនភិរ ុ ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ពុរ សុភ័គ ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

រទិ្យធ ភីោ ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ងសម ធីត មភទស្រសី្ កាំពង់ចាម 

សឹុម ច័នទររនា មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

សុ្ខ្ ចាន់ថារ ៉ ូ ងភទ្យរបុស ភបុំមពញ 

ធា មុយឃីម មភទស្រសី្ ភបុំមពញ 

មថា សុ្មហង មភទស្រសី្ តាន្កវ 

វង់ ងពរជវសិាល ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

វធុ មុននីនាថ មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 
 

 ររញិ្ញា រប្រ ប្គរ់ប្គងលទ្យសចរប៍ លិង រើសិណាា រកិចច (B.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
របាក់ វ ណី  ងភទ្យរបុស កាំពង់សពឺ 

រស់្ សុ្ធ ែ  មភទស្រសី្ ភបុំមពញ 

គី វាសនា ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

រន់ វធុរី មភទស្រសី្ ងសៀមរាប 
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 ររញិ្ញា រប្រ ប្គរ់ប្គងធលធាលមលសុស (B.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
លឹម ច័នទវរី មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

សុវោណ  គិរវី ណ ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 
 

 ររញិ្ញា រប្រ ពាបិជជកមេអលតរជារ ិ(B.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ជា វចួគីម មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

នែ សុវរថិ ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

លឹម លី  មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

លីម លីហួង មភទស្រសី្ បារ់ដាំបង 

ងសៀម ងពរជ ូរៈ ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 
 

 ររញិ្ញា រប្រ ទ្យី្ារ (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ឈុាំ ពិសិដឋ ងភទ្យរបុស នរពខវង 

 

មហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាន្ដសត លិងរលចចកវិទ្យា 

 ររញិ្ញា រប្រ វិទ្យាសាន្ដសតកាំពយទូ្យ័រ (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ស្ម ស្មផតថិ ងភទ្យរបុស គ្ពះសី្ហនុ 

មស្ង សុ្ខ្ ន ងភទ្យរបុស កណាថ ល 
 

 ររញិ្ញា រប្រ ព័រ ៍លវទិ្យា (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ខហម ហីុ មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ហូ៊ វ៉ាន់ធី ងភទ្យរបុស តាន្កវ 

ហួត មស្ងមគៀ ងភទ្យរបុស ភបុំមពញ 

នួន ស្មផតថិ ងភទ្យរបុស ភបុំមពញ 
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នួន ច័នទភកតី ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ងៅ ស្រសីោ មភទស្រសី្ កោត ល 

សាយ សីុ  ងភទ្យរបុស រកងចោះ 

សឹុម រ ៉ាហូា ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 
 

មហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាន្ដសត សងាម 

 ររញិ្ញា រប្រ សកិាអាំពកីារអភិវឌឍ (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ឈឹម ងឆងឃាង ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

 

 ររញិ្ញា រប្រ ទ្យាំនាក់ទ្យាំលងអលតរជារិ (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ជា វាស្នា ងភទ្យរបុស កណាថ ល 

ឈុន ម៉ាូលីក្ល មភទស្រសី្ កាំពង់ឆ្ន ាំង 

ឈួន បញ្ញដ  មភទស្រសី្ ភបុំមពញ 

ចយ ខចរ ងភទ្យរបុស កោត ល 

ងហង សូរយី៉ាន មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ហួន បូ ងភទ្យរបុស កាំពរ 

ហួត ឃាង ងភទ្យរបុស កណាថ ល 

កិក សុ្ណារត័ប ងភទ្យរបុស ភបុំមពញ 

ន្កវ រ៉ាន់ចា ងភទ្យរបុស បនាធ យ នជ័យ 

ឡុង សិររីរ័ន មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

មុននី សុទ្យធីម មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

បា៉ាង ស្រសីង ៉ា មភទស្រសី្ ភនាំងពញ 

ប៉ាវ សុ្វណតនី មភទស្រសី្ ភបុំមពញ 

ផ្កត តារារត័ប មភទស្រសី្ ភបុំមពញ 

មៅ សុ្វណាត រ៉ា ងភទ្យរបុស ភបុំមពញ 

សុ្វណាត   ៉រលីីន មភទស្រសី្ ភបុំមពញ 

ស្យ រតនា ងភទ្យរបុស ភបុំមពញ 
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ស៊ាុន គឹមងឡង ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ងធៀម ងពរជវសិាល ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ទូ្យច សុែកកក  ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

អុ៊ត សុ្គ្កមុនបីរតន៍ មភទស្រសី្ តាន្កវ 
វា៉ាន  ោ ងភទ្យរបុស សទឹងខររង 

 

 ររញិ្ញា រប្រ រើាបាលសាធារបៈ (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ឯក សុវ ណថ្នររ័ន ងភទ្យរបុស ភនាំងពញ 

ែន ងសដើង ងភទ្យរបុស នរពខវង 

េុង ណារត័ប ងភទ្យរបុស បាត់ដុំបង 
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                រ      ថ្នេ ក់ឆ្េ ាំសកិាមូលដ្ឋា ល (AFD) 

(ងឈាម ោះងរៀបតមលាំ ប់ងឈាម ោះជាអកសរឡាតាំង) 

 

(កមេវិធសីកិាជាភាសាអង់លគែស) 
មហាវិទ្យាលយ័សលិ ៈ មលុសាន្ដសត លិងភាសា 

មឈាែ ះ មភទ ស្ញ្ញដ ប័គ្តមធយមសិ្កាទុតិយភូមិ ពី 
ចាវ ដារ៉ា ូ ប កុំពត 
ជឺ ោរា៉ា ន់ ស្ កណាថ ល 
ឈាវ រុជាតិ្ ប តាន្កវ 
វឆន វម៉ាងលាង ប ភបុំមពញ 
វជឿន និត្ ស្ តាន្កវ 
ជុុំ វចវវររី ស្ កុំពង់ស្ភឺ 
វៅធី មីហញ ស្ មវៀតណាម 
ឌុ្ច កាឌុ្ន ប នគ្ពន្វង 
ឌី្តឹ្រ ស្រីទុុំ ស្ កណាថ ល 
វ ៀរ វ ៀមគីម ស្ តាន្កវ 
ដ ម ររា ស្ តាន្កវ 
វហៀង ទីតូ្ ប តាន្កវ 
ហុរ លឹមហួ ប កុំពង់ចាម 
ហុង វរៀវមីុ ស្ កុំពង់ស្ភឺ 
វ ៀម នីតា ស្ កុំពង់ឆ្ប ុំង 
 ឹុម រុវណាត រ ី ប គ្កមចះ 
វឃៀម លីណា ស្ តាន្កវ 
ឃន គឹមវពលជ ប កុំពង់ធុំ 
ឃួន ផុនលីណា ប បនាធ យ នជ័យ 
គឹម រា៉ា ឌី្ ប ម ធិ៍សាត់ 
គង់ ប ុនធីម ប ភបុំមពញ 
គូ ប ុនដាណា ប កុំពង់ចាម 
លីម វចួវរៀង ស្ កុំពង់ចាម 
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េុង មីដា ប កណាថ ល 
លុយ រូឡាប ស្ បាត់ដុំបង 
វម៉ាត្ ប ុនវធឿង ប កុំពង់ស្ភឺ 
ម៉ាុរ មួយវចង ស្ កុំពង់ចាម 
ញឹរ ម៉ាុត្យូរ ី ស្ កុំពត 
ៃម ស្រីណា ស្ កុំពង់ធុំ 
 ុល ពុទ្ធន វ ី ស្ កុំពង់ចាម 
 ម វតីាុំង ប តាន្កវ 
  ន់ នីតា ស្ កុំពង់ចាម 
ផល ពិរី ស្ ភបុំមពញ 
ផលវី តុ្លា ស្ ភបុំមពញ 
ផុន រមម័រ ស្ កុំពង់ធុំ 
វភឿន លីតា ស្ តផូងឃែុុំ 
វពលជ ញឹបរុភ័លរ ប តាន្កវ 
វពលជ រុំៃិត្ ប ភបុំមពញ 
ពីង ោរដឌ ប ម ធិ៍សាត់ 
ប៉ាុល រុភ័រ ប កុំពង់ធុំ 
លពុំ ចាន់រៃិការ ស្ ភបុំមពញ 
វរ ើយ រាវរយ៍ី ស្ ភបុំមពញ 
ោុំ រុភារ់ ប កុំពង់ស្ភឺ 
ោវវឿន រណីា ស្ ភបុំមពញ 
រឹង ដរនរុរល ប ភបុំមពញ 
វរឿម  លមឹត្ ប ភបុំមពញ 
រុខ រុវណាត រា៉ា  ប ភបុំមពញ 
រល គនាន រា៉ា  ប ភបុំមពញ 
វោម លីណា ស្ បនាធ យ នជ័យ 
រ ុយ លរខិណា ស្ បនាធ យ នជ័យ 
តាុំង ប ុនវឆង ស្ ភបុំមពញ 
ទ្ធវ វល័ីរខ ប កុំពង់ធុំ 
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តុ្រ រីហ ប កណាថ ល 
ទូច វម៉ាងហ ុន ប កុំពង់ចាម 
  ុន ចរយិា៉ា  ស្ ភបុំមពញ 
វ៉ា ម៉ា រ ី ស្ នគ្ពន្វង 
វ៉ាត្ រីុនិត្ ប ភបុំមពញ 
វវឿន ឡាវ ី ស្ កុំពង់ចាម 
វ ៉ាន ដានី ស្ ភបុំមពញ 

 

មហាវិទ្យាលយ័ ចារ ់

មឈាែ ះ មភទ ស្ញ្ញដ ប័គ្តមធយមសិ្កាទុតិយភូមិ ពី 
អាន ោ ងម្ហ ប កុំពង់ធុំ 
ជួប លាភស្រីទីន ស្ ភបុំមពញ 
ហុង រដាឌ  ប កុំពង់ធុំ 
ឃាន ស្រីឡាយ ស្ គ្ពះសី្ហនុ 
លឹម វឆងស្រីនាេ ស្ ភបុំមពញ 
លី រុជិតាថ  ប កុំពង់ធុំ 
ដម៉ាន  ធិការ ប វ៉ាសីុ្នមតាន ឌី្សីុ្ 
ង៉ាូវ វពលជរា៉ា  ស្ កណាថ ល 
  ូ រីុដវ ៉ាន ប ភបុំមពញ 
លារ់ ច័នធរត្នៈ ប ភបុំមពញ 
វរឿន ច័នធររយី ប ភបុំមពញ 
វៅ វឌ្ណនៈវងស ប ភបុំមពញ 
វរឿន ម្េវរង ស្ ភបុំមពញ 

 

មហាវិទ្យាលយ័ ប្គរ់ប្គង 

មឈាែ ះ មភទ ស្ញ្ញដ ប័គ្តមធយមសិ្កាទុតិយភូមិ ពី 
ជា ប៉ាឃីម ស្ ភបុំមពញ 
ជាម ច័នធវត្ថី ស្ ភបុំមពញ 
ឈាវ ម្វមួយ ស្ ភបុំមពញ 
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ឈូ វ៉ាន់រូនីតា ស្ មស្ៀមរាប 
ឈុន វររវីរីយីា៉ា  ស្ កុំពង់ចាម 
ឈុង រីុថា ប ភបុំមពញ 
ឈុនលគី រត្នា ប ភបុំមពញ 
ជុុំ រុកាវ៉ាលីរ ប កុំពង់ធុំ 
ជុុំ រុំណាង ប គ្កមចះ 
វហង រុពិមល ស្ ភបុំមពញ 
ហឹរ ស្រីធួរ ស្ កុំពង់ធុំ 
ហួន វរីៈ ប មប៉ាយន្ប៉ត 
ហ ុល លីហ ង ស្ កុំពង់ធុំ 
ហ ុន ោ ងហ ុយ ស្ ភបុំមពញ 
 ឹុម ស្រីៃុច ស្ កុំពង់ឆ្ប ុំង 
 ីុន ស្រីលរខ័ ស្ ភបុំមពញ 
ដរវ រុខវៃត ប កុំពង់ស្ភឺ 
ដរ រុលបុលត្ ប ភបុំមពញ 
ខុម ពនវឺ ប កណាថ ល 
គរ់ វរងលី ស្ បាត់ដុំបង 
គង់ មរ ប តាន្កវ 
វលឿង ភមរា ប នប៉លិន 
លី ណាហសុ ី ស្ ភបុំមពញ 
វ ៉ា រុបញ្ញដ  ប ភបុំមពញ 
វម៉ាត្ ដារា៉ា  ប កណាថ ល 
ម៉ាុរ ម៉ាូនីល ប កុំពង់ចាម 
ម៉ាុន ស្រីល័រខ ស្ កណាថ ល 
នារ់ ផានិត្ ស្ ភបុំមពញ 
ដង៉ាត្ រុវ៉ាន់ ប កុំពង់ស្ភឺ 
នីម ស្រីណាង ស្ កណាថ ល 
វៅ រុគា ស្ កុំពង់ស្ភឺ 
 ន ស្រដ ម ស្ កុំពត 
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  ូ រុវៃតធីតា ស្ ភបុំមពញ 
ដប៉ាត្ រុវៃតរទិន ប តាន្កវ 
ភាច ម៉ា ឌី្ ប បាត់ដុំបង 
ភាង វរងឆាយ ប កុំពង់ចាម 
ភាព រត្នរារី ស្ ភបុំមពញ 
ផុន វភិាវ ី ស្ ភបុំមពញ 
ពឹង ដាលីន ស្ សាា យមរៀង 
រទិនិ វរនា ស្ កុំពង់ស្ភឺ 
រម ច័នធណាវ ី ស្ ភបុំមពញ 
រ ចាន់លីន ស្ ភបុំមពញ 
ដរ រីុវមន ស្ កុំពង់ស្ភឺ 
វរៀរ មររា ប កុំពត 
ោ ន ដាលីន ស្ ភបុំមពញ 
វរង រាលតី្ ប កុំពង់ចាម 
វរៀរ ស្រីលីន ស្ ភបុំមពញ 
វរើន រីុថា ស្ តាន្កវ 
រុខ លីអា វជុង ប ភបុំមពញ 
រុខ រូវៃតដរវតា ស្ ភបុំមពញ 
រុង រុខវចង ស្ កុំពង់ស្ភឺ 
រុង វៃតបុង ប ភបុំមពញ 
រួង ចរយិា ស្ ភបុំមពញ 
រុវណាត  ម៉ា រដីេន ស្ ភបុំមពញ 
ស្រុី ម៉ា ឌី្ ប កណាថ ល 
ស្រុី លីហួច ប ភបុំមពញ 
តាុំង គឹមវ ង ស្ មកាះកុង 
វត្រ យីងឆាយ ប កុំពង់ចាម 
ម្េ គឹមវ ង ស្ កុំពង់ឆ្ប ុំង 
ធាវ រត្នា ស្ កុំពង់ធុំ 
េន ៃុចនីតា ស្ ភបុំមពញ 
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វត្ឿ រុំណាង ស្ ភបុំមពញ 
  ុ ៊ុំ រុចរយិា ស្ កុំពង់ចាម 
វ៉ាន់ វចិឆិកា ប កុំពង់ស្ភឺ 
វវឿន ោរា៉ា ន់ ស្ ភបុំមពញ 
វ ៉ាន ដាវៃ ប កុំពង់ចាម 
យង់ លរខិណា ស្ សាា យមរៀង 
យុន រមមរស ស្ តាន្កវ 

 

មហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាន្ដសត លិង រលចចកវិទ្យា 

មឈាែ ះ មភទ ស្ញ្ញដ ប័គ្តមធយមសិ្កាទុតិយភូមិ ពី 
ឈិត្ វៃតៈ ប កុំពង់ចាម 
ឈុន រចនា ប កណាថ ល 
លចឹម ោវរឿន ប កុំពង់ស្ភឺ 
ដដត្ ដារ ៉ាតូ្ ប កុំពត 
ហុង  លាងហរ់ ប ភបុំមពញ 
ដរវ រុវៃតរាជ ប គ្ពះសី្ហនុ 
គឺ វម៉ាង ីុ ប កណាថ ល 
ខឹម ធមយមុនី ប តាន្កវ 
គឹម ពនវឺ ប សាា យមរៀង 
គរ់ លឹមហួ ប កណាថ ល 
ម្េ លបុរ ប មស្ៀមរាប 
លឹម រត្នា ប ភបុំមពញ 
លឹម រុម៉ារា៉ាដា ប កុំពត 
វមឿន ផាន់និត្ ប ភបុំមពញ 
វ ៉ា  លាភម្ហ ប ភបុំមពញ 
វប៉ាង ពិរី ស្ ភបុំមពញ 
ដរ វពលជ ប ភបុំមពញ 
រុខ ចន្ទ្នាធ  ស្ ភបុំមពញ 
រុង រុរវរឿន ប តាន្កវ 
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រូវ ជីវផង ប មស្ៀមរាប 
ធួន ពិរី ស្ តាន្កវ 
ធូ វខមរទិនិ ប ភបុំមពញ 
ធី រុខឃី ប ភបុំមពញ 
វ៉ា រុដារត័្ប ប កុំពង់ចាម 
វុតិ្ អាត្ ប កុំពត 
វបុិល លីដា ស្ កណាថ ល 
វ ៉ាន ដាវទុន ប ភបុំមពញ 

 

មហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាន្ដសតសងាម 

មឈាែ ះ មភទ ស្ញ្ញដ ប័គ្តមធយមសិ្កាទុតិយភូមិ ពី 

វបឿ លុំ ង ប ភបុំមពញ 
ឆវូញ រុខា ប ភបុំមពញ 
ដួង រិត្ា ស្ ភបុំមពញ 
អា ម វណាត រត័្ប ប ភបុំមពញ 
ដ ម ធីតា ស្ កុំពង់ស្ភឺ 
វហឿន ចិត្ថវឌ្ឿន ប ភបុំមពញ 
ហ ត្ គឹម ូន ស្ តាន្កវ 
ហួន និយានរៈ ប កុំពង់ចាម 
ឃិន បូរនិ ប កុំពត 
ខុម ប ុៃតបញ្ញដ រទិន ប ភបុំមពញ 
រុយ រុធារា៉ា  ស្ ភបុំមពញ 
ម្េ រុវៃតៈ ប ភបុំមពញ 
វេង រុំរតិ្ ស្ កុំពង់ចាម 
លីម តុ្លា ប គ្កមចះ 
វឡា ម្ផណា ប តផូងឃែុុំ 
ម៉ាន ណាវ ី ស្ តាន្កវ 
វមើយ វៅលី ប ភបុំមពញ 
ងួន ច័នធរដាឌ  ស្ កុំពង់ចាម 
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នឹម រួគា៌ា  ប ភបុំមពញ 
វពលជ ចាន់វធឿន ស្ កុំពង់ចាម 
ភាព រុវៃតវជិជលី ស្ ភបុំមពញ 
ភី ម៉ា លីន ស្ ភបុំមពញ 
ពិន ប ុនថា ប ភបុំមពញ 
លារ់ ច័នធស្រីនាេ ស្ ភបុំមពញ 
ោន់  ធីតា ស្ សាា យមរៀង 
រីុម យូវហង ប មស្ៀមរាប 
រុខ រុជាតា ស្ ភបុំមពញ 
វោភ័ៃឍ  មុនីវខម៉ា  ស្ ភបុំមពញ 
វោរ រុខណាង ប កណាថ ល 
ស្រី រុខររយី ប តាន្កវ 
ស្រ ុន រីុវលី ស្ ភបុំមពញ 
េុង មុនបីនាត្ ស្ កុំពង់ស្ភឺ 
លទី វប៉ាងណា ស្ កុំពង់ចាម 
  ុយ រុវៃតេងឌី្ ស្ ភបុំមពញ 
ដវ ៉ាន រប ស្ តាន្កវ 
យិន ដារ ៉ា ូ ប ភបុំមពញ 
វយ៉ាន មួយវគៀង ស្ កុំពង់ឆ្ប ុំង 
យ៉ាង មុនាទ  ស្ កណាថ ល 

 

(កមេវិធសីកិាជាលែមរៈភាសា) 
មហាវិទ្យាលយ័ អរ់រ ាំ 

មឈាែ ះ មភទ ស្ញ្ញដ ប័គ្តមធយមសិ្កាទុតិយភូមិ ពី 
ឆាន់ ោរត័្ប រ តាដរវ 
វហង រុវៃតរាជ ប វកា៉ះរុង 
ហ ុយ រុម៉ា លី រ រុំពង់រភឺ 
ឃី រុខគា ប តាដរវ 
លរិត្ តុ្លា ប ាត់្ដុំបង 
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លួន េូត្ ប រុំពង់ចាម 
វ ៉ា ប ុនេន ប លព៉ះវហិរ 
វ ៉ា វចិិលត្ ប វោធិ៍ោត់្ 
ភិន ចាន់ចាវ ប តាដរវ 
ភាន់ រុធារា៉ា  ប រុំពត្ 
វររ ចននី រ ភបុំវពញ 
រឹុម រូររម៉ាូនិនធ ប ភបុំវពញ 
រឹុម វ៉ាន់ ប រុំពង់ធុំ 
រឹុម ណាវ ី រ ោឝ យវរៀង 
រុន បូរ ី ប ភបុំវពញ 
យន រុភារា៉ានបី រ ភបុំវពញ 

 

មហាវិទ្យាលយ័ ចារ ់

មឈាែ ះ មភទ ស្ញ្ញដ ប័គ្តមធយមសិ្កាទុតិយភូមិ ពី 
ឈីវ រុភា ប វរៀមរាប 
ដា វទុនី ប រណាថ ល 
ដាុំ ដារា៉ា ន់ដា រ ភបុំវពញ 
វ ង រុំ ូន ប រណាថ ល 
ហន ឧត្ឋម ប រុំពង់រភឺ 
ហ  វរងឈាង ប ត្ផូងឃយុុំ 
ហួរ រឹុប ប តាដរវ 
ម្រ ណាវនី រ វោធិ៍ោត់្ 
េឹម រឝីដា ប ឃាវ ុំង (វវៀត្ណាម) 
ឡាយ ជុងវហង ប វកា៉ះរុង 
លឹម គីមហួត្ ប ភបុំវពញ 
លី ស្រីស្ររ់ រ ម្លពដវង 
ម៉ាន វទុនី ប ភបុំវពញ 
ៃុប រុំណាង ប រណាថ ល 
ៃុប នួន ប រណាថ ល 
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រទិន ររយី រ ភបុំវពញ 
ោយ រ ូង៉ា រ ភបុំវពញ 
ោយ វចិឆិកា រ ភបុំវពញ 
វរៀង វនាទ  ប រត្នគិរ ី
វស្រៀង លាងម្ហ ប រណាថ ល 
រ ុន ស្រីវពលជ រ រុំពង់រភឺ 
ធវរ មិេុនា  រ រុំពង់ធុំ 
វធឿន ចាន់ណារ់ ប រុំពង់ឆាប ុំង 
វលតារ លទង់រុំបូរ ប តាដរវ 
វ៉ា រុខវ ី រ រុំពង់ចាម 

 

មហាវិទ្យាលយ័ ប្គរ់ប្គង 

មឈាែ ះ មភទ ស្ញ្ញដ ប័គ្តមធយមសិ្កាទុតិយភូមិ ពី 
ចាន់ ជាយ៉ាុង រ ភបុំវពញ 
ចាន់ ដុលាវ  ប ភបុំវពញ 
ជា វពលជចាន់ណា ប ភបុំវពញ 
ឈី ដៃត្ រ ភបុំវពញ 
ជីវ ប៉ាលាភ រ រុំពង់ចាម 
ជឹម ចាន់រុភន្ទ្កាឋ  រ ោឝ យវរៀង 
ជួប រុររីត័្ឌ រ រុំពង់រភឺ 
ជួប ស្រីផល រ ភបុំវពញ 
វ ៀង ចាន់ផលាវ  រ ភបុំវពញ 
 ីុវ វ ង ប រុំពង់រភឺ 
ហិុន វតុាទ  រ ាត់្ដុំបង 
វហង គឹមវេង ប តាដរវ 
វហង រុរុម រ ភបុំវពញ 
វហង ផរណា រ រណាថ ល 
វហ ស្រីស្ររ់ រ ភបុំវពញ 
ហ ួត្ ស្រីម៉ាុច រ ម្លពដវង 
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ដរវ ពុមភដរន រ រុំពត្ 
លគី រត្នា រ ភបុំវពញ 
គួច ស្រីមុុំ រ រុំពង់ធុំ 
ឡាុំ រុរីុម រ តាដរវ 
វេង ម៉ា រឌី្ ប ភបុំវពញ 
វេង ម្រគ័ង រ តាដរវ 
េុង ររយី ប តាដរវ 
េុង រុផល ប ឧត្ឋរមនជ័យ 
វមគ មររា ប ភបុំវពញ 
ផាន់ ណារនិ រ ភបុំវពញ 
ផាន វយ៉ារនាង រ ត្ផូងឃយុុំ 
ភាច វោភ័ៃ រ ម្លពដវង 
វផង ពនវឺ រ រុំពត្ 
ភុុំ រុធា រ តាដរវ 
វពជ វៃតលីដា រ តាដរវ 
ពិន រទិនី ប ភបុំវពញ 
រ ៉ាមុ ធាវងស រ រណាថ ល 
រុំវ ឿន លីនដា រ ាត់្ដុំបង 
រុំបូរ ដាវ ី ប លព៉ះវហិរ 
ោន់ វៅវហង រ រុំពង់រភឺ 
រូយ រុំអាង រ ភបុំវពញ 
រិុន ចននី រ តាដរវ 
រីុថា ថាវរ ី រ ម្លពដវង 
ស្ោ ង មួយលីម រ លរវច៉ះ 
រ ុន រដាឌ  រ ាត់្ដុំបង 
ថា ចននូ ប ម្លពដវង 
ធឹម ោរ់មី រ ម្លពដវង 
វធឿន លីកា រ រណាថ ល 
វធឿន ធីម ប ភបុំវពញ 
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មហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាន្ដសត លិងរលចចកវិទ្យា 

មឈាែ ះ មភទ ស្ញ្ញដ ប័គ្តមធយមសិ្កាទុតិយភូមិ ពី 
ជិន បញ្ញដ ៉ា  ប រុំពង់រភឺ 
វហ ររកដា ប ត្ផូងឃយុុំ 
ហ  ស្ររ់ ប រណាថ ល 
ហួត្ លីបុលត្ ប រណាថ ល 
គិត្ រីុថា ប ភបុំវពញ 
រន នា ប ោឝ យវរៀង 
លាត្ ឡាយ ប តាដរវ 
ផាន់ រីហ ប តាដរវ 
ភឺន ររយី រ រុំពង់ធុំ 
លារ់ រុភារា៉ា  ប ោឝ យវរៀង 
វរឿន ពិរី រ ម្លពដវង 
វៅ គឹមហរ់ ប រណាថ ល 
ោយ វម៉ាងហ ួរ ប រុំពង់ធុំ 
រុង វរៀរវេង ប ភបុំវពញ 
តាន់ រុវៃតវរីៈ ប រុំពង់ធុំ 
ធឹម ដាវរិទិន ប ភបុំវពញ 
វុតិ្ គឹមលី ប ាត់្ដុំបង 
យា៉ាង រ័ររិទន ប តាដរវ 

 

មហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាន្ដសតសងាម 

មឈាែ ះ មភទ ស្ញ្ញដ ប័គ្តមធយមសិ្កាទុតិយភូមិ ពី 

គង់ រុំ ុល ប ភបុំវពញ 
វ ីស្រីមុុំ រ រុំពង់រភឺ 
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                រ                           (CES) 
(ងឈាម ោះងរៀបតមលាំ ប់ងឈាម ោះជាអកសរឡាតាំង) 

 
វឈាយ ៉ះ វភទ វឈាយ ៉ះ វភទ វឈាយ ៉ះ វភទ 

ាន ចន្ទ្នាធ  ស្រី ម៉ារ់ គុៃ លបុរ រុំៃុំ  រុវឌ្ណនៈ លបុរ 
បួយ ចាន់វេត្ ស្រី ម៉ាន ស្រី ូន ស្រី ោយ លាភវហង លបុរ 
ចាប ពិរិដឌ លបុរ ដម៉ានឌី្ េូវ ស្រី រិត្ េុល លបុរ 
វឆង ស្រីលរខ័ ស្រី មិុញ រូលីតា ស្រី រីុម កាញនា ស្រី 
វ ៀង ពុធនីកា ស្រី មុុំ រញ្ញដ  ស្រី វរឿន ោវនាប ឌី្ លបុរ 
ហរ់ ច័នធចាវ លបុរ ម៉ាង ច័នធររយី ស្រី រុខ ណារ ី ស្រី 
វហង ម៉ាូលី ស្រី មឺុយ ស្រីល័រខ ស្រី រង លីភារា៉ាា៉ាត្ លបុរ 
វហៀង ភន្ទ្កាទ  ស្រី វមឿន រដីៃត្ ស្រី រ័រ រុជានី ស្រី 
គង់ នីតា ស្រី មួន រដាឌ  ស្រី រន វរីី ស្រី 
ម្េ លបុរ លបុរ ម្ៃ វឆងល័ង ស្រី រុទន វលរខៃវទវ ី ស្រី 
វេង ចាន់នីតា ស្រី នាង វៅ លបុរ ថា ចននូ លបុរ 
លន់ ថារត្ប័ ស្រី នាវ ោរា៉ា ត់្ លបុរ ថាន វម៉ាងវហង លបុរ 
មរ វលរខៃ៍ ស្រី ដញ៉ាម ចាន់ម៉ាូនី លបុរ ថាន រុបូរមី ស្រី 
មុុំ លីហួត្ លបុរ ដញ៉ាត្ លីវឆង ស្រី ធា រាជ លបុរ 
ម៉ាន មុនបីនុត្ ស្រី ា៉ាង រុថារត័្ប ស្រី េុង ចាន់លី ស្រី 
វញៀន ចនធ័វចិិលត្ លបុរ ផល ចុំវរ ើន ស្រី ទឹម រីុម៉ា វលត្ ស្រី 
ផាន់ វៅណា ស្រី វភាគ លីហ័ង លបុរ តូ្ច រុវៃតវដត្ លបុរ 
ភឹម ផលាវ  លបុរ ចនាទ  ម៉ា រ ី ស្រី ទូច រដាឌ  លបុរ 
ផន រុងហួត្ លបុរ ចាយ វររវីឌ្ណន៍ លបុរ   ុ ៊ុំ រុវៃតតារ ៉ា ូ លបុរ 
រទិន ម៉ាូលីកាន លបុរ ជា ជីហ ុយ លបុរ   ុន ម៉ាូលីដា ស្រី 
ោន ចិលតា លបុរ ឆាយ ណារត័្បដារាពងស លបុរ រនិ ស្រី ស្រី 
ោង ចាន់ណា ស្រី ដុរ ដុុំ លបុរ វុតិ្ វរៀងម្ហ លបុរ 
វររ ិប ូអាននធ លបុរ ឌី្ វយ៉ារលាង លបុរ វ ៉ាន លីនណា ស្រី 
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រុខ វៅ លបុរ វហង ម៉ាូលីកា ស្រី វ ៉ាន ោវតុ្ លបុរ 
រុខ រុធារៈ លបុរ ដរវ ម៉ារា៉ា ឌី្ ីុដឌ្ន លបុរ វយ៉ាន ម៉ា លីន លបុរ 
រុង ជីវម៉ាង លបុរ ដរវ មុនីរត័្ប ស្រី យឹម ស្រីនី ស្រី 
វោ វ៉ាន់វដត្ លបុរ គង់ វហគច ស្រី វន់ ងន់ឈាង លបុរ 

រួន រទិនី លបុរ មុនី រុវមធបៃឍិ ត្ លបុរ យាន វចួគាង ស្រី 

រ ុ៊ុំ វម៉ាងតុ្ង លបុរ ញ៉ាូ ង ថាវរ ី ស្រី អាន វផង លបុរ 
  ុច រុហីុម ស្រី ញ៉ាូ វ រុរា៉ា មី លបុរ ជា ពនវឺបញ្ញដ ររស លបុរ 
វ   រុលីតា ស្រី នួន រដាឌ  លបុរ ឈិត្ ររយី ស្រី 

បូវៃត ថាវរា៉ាត្ ស្រី ផូ បញ្ញដ វគណន៏ លបុរ ឈួន វនបី លបុរ 

វាយ រុលីនដា ស្រី រុំណាង រត្នា លបុរ ជឹម ចាន់រុភ័ន្ទ្តាថ  ស្រី 
ចិន រិទនីហឝុង លបុរ រួរ មនបីឧត្ថម លបុរ អា  ប៉ាូជឺ ស្រី 
ឌិ្ន ស្រីនិច ស្រី តាន់ លាបភា ស្រី វ ង ររកដា លបុរ 
ហ ង ភិរនុ លបុរ ាន រត្នៈវទពី ស្រី ម្ហ រុខា ស្រី 
ដហម រួគ៍វមិន ស្រី ចាន់ រិររីរយី ស្រី វហរ លីជីនតា ស្រី 
ហ  ស្រីវពលជ ស្រី ឈួ លីនី ស្រី វហង វេងហ ង លបុរ 
ខាន់ លីនដា ស្រី វហង មុយលី ស្រី ហុង រុម៉ា វត្ទី ស្រី 
ខុម រុឃា លបុរ ហ ុយ ម៉ា រដីៃត្ ស្រី ហន ធីដា ស្រី 

ឃុន រីដា ស្រី គីន រុខណាង លបុរ ហ ួន រត្ថនា លបុរ 
គីម បញ្ញដ រត័្ប ស្រី គង់ ច័នធវ៉ាន់វៃង ស្រី គា វចួរ ៉ាងុ ស្រី 
គី ជីនុត្ ស្រី គុង ដារា៉ា វធុ លបុរ វរត្ ធី លបរិទនិ លបុរ 

វេង វឆងវ ៀង លបុរ លគី ចាន់យី ស្រី វរន ចាន់ធន់ លបុរ 

លឹម  ជីៃជីៃ ស្រី ដង៉ាត្ រុធាវ ី ស្រី ឃឹម វោិល លបុរ 

មិត្ថ ភារនុ លបុរ ម្ប៉ា បូរមី ស្រី វខៀវ វរដាឌ  លបុរ 

វនឿម រិលា លបុរ វៅ ធារទិនិ លបុរ ខុន ម្េវខង លបុរ 
ដផន រា៉ា ឌី្ លបុរ វធុ រុជាតា ស្រី គង់ រុខនី ស្រី 
លារ់ រុគនាន  ស្រី វ ីរុគា លបុរ គង់ យ៉ាុង លបុរ 

លោប ស្រីទូច ស្រី ជា ផលាវ  ស្រី គុរ វនីជីង លបុរ 
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ររ កាន់បូរា៉ា  លបុរ ជា វ៉ាង លបុរ លិន មររា លបុរ 

រ ុរ រុលវិកា ស្រី វច៉ះ ឈុនលាង លបុរ លឹរ គង់ លបុរ 

ស្រ ន់ គ័ងទី លបុរ វឆង ប ុៃតរុភា ស្រី លឹម រុខ លបុរ 

រួន រីុវហួរ លបុរ ឈួន ចាន់ចាវ លបុរ េូញ ម៉ាច លបុរ 

តាុំង ម្ឆវហង លបុរ ចិន មររា លបុរ លួង វរីយុទន លបុរ 

តាន់ តារា៉ា ររយី ស្រី ជិន ស្រីនួន ស្រី លី វរងហ័រ លបុរ 

លទី រា៉ា នី ស្រី ជុុំ ររកដា ស្រី ដម៉ាន រុជាតិ្តា ស្រី 

ទួន គិមវហៀង លបុរ ដុល ដានី ស្រី មន ពុទនិោខរុល លបុរ 

វន រីលា ស្រី វ ៀត្ រុំវ ឿន លបុរ នុត្ វៅរនបិកា ស្រី 
វ ីវរនា លបុរ ដខម រុខុម លបុរ រ ៉ា ូច័នធណារទិន លបុរ 
យ៉ាត្ ច័នធណារា៉ារ់ លបុរ គឹម វេងេុង លបុរ ររ់ គឹម ីុ ស្រី 

យាន ភិចរិចច ស្រី គុជ ឥនាធ វធុ លបុរ ោន ចាន់ររយី លបុរ 

 ុំ រត្នា ស្រី ឡាយ រីហ លបុរ ោនថ ដារា៉ា  លបុរ 

ប ិន វមរតីា ស្រី េុញ យុវលម ស្រី វៅ រិដាឌ វនី លបុរ 

ជា រុខមួយ ស្រី លី វ ៀងវរង លបុរ រឹុប រុភាព លបុរ 

ឈុង បូលរខ័ ស្រី មុំង រុនាត្ ស្រី រីុម យា៉ារា៉ា  ស្រី 

ជីម ស្រីម៉ាច ស្រី ងន ទូច លបុរ រឹុម ចាន់ររយី លបុរ 

លជន ប ុនម្េ លបុរ ងួន មុនបីបុទធម ស្រី រូ ភីរមរ ស្រី 
វ ៀន ឧត្ឋម លបុរ  ុង ោវ៉ាន់ លបុរ រុផល ច័នធវមោ លបុរ 
ហរ់ ម្េគីម ស្រី   ុ ៊ុំ មររត្ ស្រី រ ុ៊ុំ ចាៃី ស្រី 

ហឹុម ដរនណារទិន លបុរ   ុ ៊ុំ រូណាល់ លបុរ  ួន គឹមអាត្ លបុរ 

ហួត្ ច័នធទីតា ស្រី ផូ ចាន់ស្រីលរខៃ៏ ស្រី ដវ ៉ាន ចវលមើន លបុរ 

ហ ុន រីុម៉ា  ស្រី ផុន ទិត្រ លបុរ វវឿន រទិនិត្ា លបុរ 

ហួត្ ម្ផ លបុរ ប៉ាូ លរខិណា ស្រី វតុ្ ចននី លបុរ 

ហីុ វណាត រទិន លបុរ រនិធ មលវិកា ស្រី ប ុន រុធីតា ស្រី 
ឥន្ទ្នធ រុគនាន  ស្រី វរង រុរលរា៉ា រីុ ស្រី ចាន់ រចនា ស្រី 
វខៀវ រុវ៉ាន់ដា ស្រី រុខ តាុំងហួយ ស្រី ជា ររយី ស្រី 
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វកា ហុងរីុ ស្រី រន ពិរី ស្រី លចឹរ រមផត្ឋិ លបុរ 

លរចូ វចួលីន ស្រី រួន ធិតា ស្រី ហរ់ គីមហួង ស្រី 

លឹម រុវជិាជ  លបុរ ម្េ រដាឌ  លបុរ ហូ វល័ត្ខ លបុរ 

លី រុវណាត រា៉ា  លបុរ ទូច វទូិ លបុរ រយ ច័នធតារា លបុរ 

វ ៉ា ពិរី ស្រី យា៉ាន ណាត្ លបុរ គា វរៀវមីុ ស្រី 

វម៉ាង វប៉ាងយាង លបុរ ជា រុគនាន រ ី ស្រី ដរម លីវហៀង ស្រី 

វមឿន ចាន់ដារា៉ា  លបុរ ជារ រា៉ា នី ស្រី ខាន់ រុដាលីន ស្រី 
វមឿរ រុបទ័យ លបុរ ឆន វខមរា៉ា  ស្រី គី វម៉ាងហួត្ លបុរ 
ដៃម រុំណាង លបុរ ឈឺន រុភា ស្រី គង់ រនបិកា ស្រី 
វៅ វលខ័រ ស្រី ឈុុំ គឹមស្ោ  លបុរ គួច គីមវហង ស្រី 
រុំណាង តារានិត្ លបុរ ឈុនលគី ឆវ ី ស្រី មឃ វ ៉ានុ លបុរ 

ោ ង លីហួរ ស្រី ដួង រុប ុណាត  លបុរ ម៉ាម ផានី លបុរ 

វរង គឹមវេង លបុរ ឯរ ចនធដន លបុរ មួន បញ្ញដ រទិនិ លបុរ 

វរង រុគនាន  លបុរ ហប់ វទុនី លបុរ ដង៉ាត្ ចាប លបុរ 

វរង វរនា លបុរ ដរវ យី ស្រី ដង៉ាត្ ឆាយ លបុរ 

រីុម រុរល លបុរ ឃួន រត្នៈ ស្រី ញ៉ា ប ុនលី លបុរ 

បួយ រុគនាន  ស្រី ឡាយ ច័នធណានីតា ស្រី នួន ស្រីហួច ស្រី 

ជាវ រុខគីម ស្រី លរខ រុគននរត័្ប ស្រី ោរនុ ណារ ី ស្រី 
ឆាន ៃុប លបុរ វមៀច ចនាឋ  លបុរ វរៀង លីជូ ស្រី 
ម្ឆ លាងហួត្ លបុរ ញឹរ ម៉ាុត្យូរូ ស្រី រុង វរងហ័ន លបុរ 

ឈន ស្រីរត្ប័ ស្រី ផន ស្រីលីន ស្រី ស្រុង រីវមីុ ស្រី 

ហន ហុន លបុរ ភូង រដាន  លបុរ ស្រ ូ ចិន្ទ្តាថ  លបុរ 
ហន ស្រី ូន ស្រី វរៀម  មរាលាភា ស្រី ថាវ ចន្ទ្នាថ  លបុរ 
ហូ ចុំវរ ើន លបុរ រមផត្ថិ រុខវផង ស្រី វៃត ចាន់ពិរី លបុរ 
ហ ុន ប ុនលី លបុរ ោន់ ពនវឺ លបុរ វ៉ាន់ រីុណា ស្រី 

វរន ចាន់ធា លបុរ វរង រីុដនី ស្រី វ ៉ាន រដាឌ  លបុរ 

ខុន រមមរស ស្រី រងួន បុាព  ស្រី វ ៉ាន វរនា លបុរ 
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ខន វនិដា លបុរ រុំ ណារ់ លបុរ វន់ មិេុនា លបុរ 
ឃួន គននម៉ា លីនណា ស្រី ថា េន លបុរ ប ុន ដាលីន ស្រី 

វេង រា៉ា មី ស្រី ទីវោភៃឍ័  ស្រី ជា បូនាដា លបុរ 

លន់ រីហ លបុរ វធុ វរៀរវលន ស្រី ជា រុជី លបុរ 
លី រ ៉ាបូ ីនរុន លបុរ  ីុ លីដា លបុរ ជា ស្រីេូត្ ស្រី 
វ ៉ា ម៉ា នីត្ ស្រី ហន ស្រីនិច ស្រី ជា ស្រីមីុ ស្រី 
ដង៉ាត្ ស្រីវៅ ស្រី ឆាយ មុនបីឧត្ថម លបុរ វចង វររវីរីៈ លបុរ 
នូ ស្រីមុុំ ស្រី ឌិ្ន រត្នៈនារ ី ស្រី ឆាន់ ប ុនវទើម លបុរ 
នុត្ ប ុនធីម លបុរ ម្ហ ចិនាឋ  ស្រី ឈឺន ថារត្ប័ ស្រី 

  ង គឹមរឺុ ស្រី ហ ុល រីហ លបុរ ឈន បញ្ញដ  លបុរ 
ផូ រុជា លបុរ ហួរ ដាលីន ស្រី វ ង រត្នា ស្រី 
ភន ភារៃុ លបុរ  ីុវ ថា លបុរ ហ ម៉ា ដេន ស្រី 

ដបវរ ម៉ា រយីា៉ាន ស្រី លន ប ុនលាប លបុរ ចាន់ ស្រីនិច ស្រី 

លពុំ វហង ស្រី ដញ៉ាម ចាន់លីណា ស្រី ហងស ររាយរ ស្រី 

រា៉ា ន់ ស្រីវៅ ស្រី ញឹម ស្រីម៉ា  ស្រី ហីុម រនិកា ស្រី 

វៅ គីមឈុន លបុរ នី ដានូ លបុរ ហុរ ចាន់រុភា ស្រី 

វរង រុវធុ លបុរ ផល ការីុ លបុរ ហុរ ចាន់រុភី ស្រី 
រយ ចនធ័ស្រីវៅ ស្រី វរឿន រាជ លបុរ ហុង វរៀរមីុ ស្រី 
វទព រុវណាត រ ី ស្រី ោញ់ ចិលតា លបុរ ហួន ឧត្ថម លបុរ 
វទព ីុ ម៉ា រដីៃត្ ស្រី ោន់ ធារ ី ស្រី ហ ួត្ ស្រីម៉ាុច ស្រី 

  ុន ជនវឈៀននីន ស្រី ោរ ិចាន់វរឿន ស្រី ហ ុន ជីវ៉ា លបុរ 

វៃត ប ុនណា លបុរ ោ ម អា បលី លបុរ ហ ុយ រត្នា ស្រី 

វយ៉ាន រុដាវៃ ស្រី វរង វម៉ាងហរ់ លបុរ វខន ឡាលីន លបុរ 
យ៉ាុន រុខុម លបុរ រីុម រុភា លបុរ ឃីម រត្នៈ លបុរ 
យរ់ ររយី លបុរ វរឿង វណាត  លបុរ ខុុំ ដាវ ី ស្រី 
វហង ស្រីភៃឍ័  ស្រី រល់ ោវតី្ ស្រី រុល ច័នធរ័រខណា ស្រី 
រូ លីនដា ស្រី ដត្ រ ូម្ៃ ស្រី ឡាង ពិរិដឌ លបុរ 
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ពុយ រីុធន លបុរ វត្វរោ រូម៉ា  ស្រី ឡាយ មួយគា ស្រី 
ជា ចិលតា ស្រី ធឹម ភារា៉ា  លបុរ វេង រុខគាង ស្រី 

ដហននាត្ ធីតា ស្រី វយឿន រត្នៈ លបុរ លី ពីោល ស្រី 

គង់ រិររីត្ប័ លបុរ ដប៉ាវល រុភាពបៃឍិ ត្
បុរឡាយ លបុរ លន់ ស្រីលីន ស្រី 

លរចូ វឌុ្ណ ី លបុរ ដហន បូរា៉ា និចច លបុរ លន់ ស្រីរត័្ប ស្រី 
គង់ ោវ៉ាត្ លបុរ គាត្ វៅ លបុរ លី យូងីង ស្រី 
លឹម រុល័រខ លបុរ ខាន់ រុម៉ា លី ស្រី ម៉ាង់ ម៉ា ដៃត្ ស្រី 
ញន វេង លបុរ គីម ច័នធវ ឿន លបុរ ម៉ាុន លរចិណា ស្រី 
ផលី រត្នា ស្រី គនន រុលីនដា ស្រី នារ់ វពលជតា លបុរ 
រឹង រុគនាន  ស្រី លាន ដាដៃត្ ស្រី វៅ វៃតវដត្ លបុរ 

រួង ស្រីទូច ស្រី លាន រត្នា ស្រី វៅ ដារា៉ា វធុ លបុរ 
ទន មតាថ  ស្រី លាង ផានបី ស្រី   ូ រងយីន លបុរ 
ទួន រមជរស លបុរ េុង ស្រីវៅ ស្រី ា៉ា វ វនបី ស្រី 
ឧរ រីុដៃត្ ស្រី លី មីុមីុ ស្រី ផូ ទិត្រ លបុរ 

ប ូ វៅ លបុរ វម៉ាង គុយេ័រ លបុរ ភូង  ធិការ លបុរ 

ចុំវរ ើន ស្រីនិត្ ស្រី មិន វជីវរៈភាព លបុរ វរៀម រុវតិ្ លបុរ 

ជា ជាវភិញ ស្រី  ៉ា  គឹមហ ង លបុរ រុំ វរិិទនិ លបុរ 

ចិន ស្រីរត័្ប ស្រី ៃុច មុនបីឧត្ឋម លបុរ ោន មុនីរូលីដា ស្រី 

ឈុន ម៉ាូលីរត័្បនា ស្រី នី ដូណា ស្រី រ អាទិត្រភារនិ លបុរ 
លជីន ប ុនរមរៃតិ ការ ស្រី  ន់ រា៉ា ធី លបុរ វរង ស្រីជូ ស្រី 

ជុុំ ភាព លបុរ លាជញ រទិនីរ័រថិ លបុរ វរៀង វនាទ  លបុរ 

វ ង ោរនិ ស្រី លោប កាន់ណាឡា ស្រី រិុន រទិនី លបុរ 

ដហម ស្រីៃុច ស្រី ោន គឹមម្ៃ ស្រី រូ ច័នធវររវីធុ លបុរ 

វហឿន ោ ងហ ន់ ស្រី វរៀង វររវីជិជរា៉ា  ស្រី វរឿង ផលវី លបុរ 

វហឿង ផាត្ លបុរ វរង គីមវរៀរ ស្រី រុរ រុគនាន រ ី ស្រី 

ហម រទីិន លបុរ រូ ពុទ្ធន វងស ស្រី រ ន់ ោ ងវេង ស្រី 
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ហីុ ោលទី លបុរ វរឿន វម៉ាងលី លបុរ ស្រី ស្រីវពលជ ស្រី 

វ ៀម រុគនាន  ស្រី រុខ វឈឿមរនបិដាឌ  ស្រី ស្រុី រុធារាជរ លបុរ 

ដរវ ចនធ័វដេន ស្រី រុវៃត អារៃុររយី ស្រី វទព រុធារារី ស្រី 

វខង រុងលី លបុរ វទៀង ឡា ស្រី ធាង រុធី លបុរ 

ឃឹម រុខម្ហ ស្រី តឹ្រ ចិនាថ  ស្រី វធឿន ម្េ លបុរ 

ឃន រុភាព លបុរ ផុន ដរវវពលជពៃតរាយ លបុរ ទឹម រុំណាង លបុរ 

ឃុន ោវវឿន ស្រី ប៉ាុច ស្រីរា៉ាត្ ស្រី ទឹម រុភ័ន្ទ្រថ ស្រី 

គីម ជីនយ៉ាុង លបុរ រា៉ា  លីលី ស្រី លតាយ ស្រីមុុំ ស្រី 

គង់ វនី ស្រី ដរ ៉ាម រុខវខង លបុរ ទី វរៀង ីុ លបុរ 

គង់ វងសរុវៃតរាជរ លបុរ រមឹ ណារា៉ា  លបុរ   ុ ៊ុំ រុវៃតរាជ លបុរ 

េុង ម៉ារា៉ា ដដន ស្រី រមី រុខវម៉ាង លបុរ យឹម ច័នធស្រីៃុច ស្រី 

េុង វម៉ាងហ ូវ លបុរ រនិ ោរ ី ស្រី 
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