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ប្រវរតិថ្នសាកលវទិ្យាលយ័កម្ពុជា  
ចាប់តាំងពីត្រូវបានបងងកើរង ើងនាខែមិថុនាឆ្ន ាំ២០០៣ សាកលវិទ្យាលយ័កម្ពុជា ក៏បាន

ក្លា យងៅជាសាកលវទិ្យាល័យឈានមុែ និងជាសាា ប័នឧរដមសិកាមួយខែលមានងឈាម ោះលបី
លាញងៅត្បងទ្យសកមពុជា។ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាជាសហគមន៍បញ្ញវនដមួយខែល  និសសិរ
នានាមកសិកា ងរៀនសូត្រអាំពីក្លរចង់ែឹងចង់ង ើញរបស់ងគ ក្លរខចករ ាំខលកនូវចាំង ោះែឹង ែុស
ខារ់ និងសាកលបងគាំនិរ ខែលបងងកើរឲ្យមានក្លរយល់ែឹងខាា ាំងង ើង និងងែើមបីបងត្មើត្គួសារ និង
សហគមន៍របស់ងគ។ ងៅកនុងបរសិាា នននក្លរសិកាយ៉ាងត្បិរងត្បៀង និងក្លរគាំត្ទ្យ  សាកលវទិ្យាល័
យកមពុជាបានជាំរញុឲ្យមានក្លរពិភាកាខែលងបើកចាំហ និងសាា បនា ឲ្យមានក្លរអភិវឌ្ឍផ្នរ់គាំនិរ 
ក្លរខវកខញក ក្លរវភិាគ និងត្បឌិ្រ ញា  ងៅកនុងចាំងោមនិសិសរទាំងឡាយ ត្ពមជាមួយនឹងក្លរ
ហវឹកហារ់ពួកងគឲ្យងចោះង ោះស្រសាយបញ្ហា ពិបាកៗកនុងសងគម និងក្លរខសវងរកនូវអរាន័យសត្មាប់
ជីវរិរបស់ពួកងគ តមរយៈក្លរផ្តល់នូវកមមវធីិសិកាថ្នន ក់ឧរតម និងវគគសិកាវជិាា ជីវៈនានា ត្បកប 
ង យត្បឌិ្រញា ។ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាទ្យទួ្យលសាគ ល់នូវងសចកដីត្រូវក្លរកនុងក្លរប ដុ ោះ
បោដ ល និងបាំពាក់បាំប៉ានែល់និសិសរ    វយ័ងកមង ខែលជាអនកគិរ និងមានសមរាភាពែពស់កនុងក្លរ
អភិវឌ្ឍបញ្ហញ ញា  ងសែឋកិចច និងសងគមននត្បងទ្យសកមពុជា និងជាអនកែឹកនាាំត្បកបង យភាព
នថាថនូរ ងសចកដីសុចររិ និងងមតដ ធម៌ ។ គុ រនមា ទាំងងនោះ ត្រូវបានឆាុោះបញ្ហច ាំងតមរយៈបាវចនា
របស់សាកលវទិ្យាល័យគឺ “ លើើម្ ីំ ាំលណ្ម្ើ ង គរិរណ្ឌិ រ និងការសាា រនាអេកើ កនា ាំលៅ 
អនាគរ ”។ 

សាកលវទិ្យាល័យ កមពុជា គឺជាសាកលវទិ្យាល័យឯកជនមួយខែលផ្ដល់នូវកមមវធីិសិកាជា
ងត្ចើនថ្នន ក់ែូចជា ថ្នន ក់បរញិ្ហញ បត្ររង ថ្នន ក់បរញិ្ហញ បត្រ ថ្នន ក់បរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ និងថ្នន ក់ប ឌិ រ។ 
ត្គប់មហាវទិ្យាល័យ សាលា និងងែបា៉ា រឺម៉ាង់រ៍ ទាំងអស់ត្រូវបានទ្យទួ្យលសាគ ល់ង យរាជរ ឋ ភិបាល
ននត្ពោះរាជាោចត្កកមពុជា (RGC) ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជន និង កីឡា (MoEYS) និងគ ៈកមាម ធិក្លរ
ទ្យទួ្យលសាគ ល់គុ ភាពអប់រ ាំងៅកមពុជា (ACC)។ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ក៏ជាសមាជិករបស់
សមាគមត្គឹោះសាា នឧរតមសិកាកមពុជា ងៅក្លរ់ថ្ន (CHEA)។ នាងពលបចចុបបនន សាកលវទិ្យាល័យ
កាំពុងែាំង ើ រក្លរមហាវទិ្យាល័យចាំនួនត្បាាំមួយ(០៦)និងសាលាចាំនួនពីរ(០២) រមួមាន៖ ម្ហា
វិទ្យាលយ័សលិ ៈ ម្នុសសសាស្ដសដ និងភាសា ម្ហាវិទ្យាលយ័ អរ់រ ាំ ម្ហាវិទ្យាលយ័ំារ់
ម្ហាវិទ្យាលយ័វិទ្យាសាស្ដសដ និងរលំេកវិទ្យា ម្ហាវិទ្យាលយ័វិទ្យាសាស្ដសដសងាម្នងិ
ម្ហាវិទ្យាលយ័ ព័រ៌ ន និងគម្នាគម្ន៏ និងសាលាពាណិ្ជ្ជសាស្ដសត(អរីរម្ហាវិទ្យាល័
យប្គរ់ប្គង)និងសាលលរលជាន្សន កិំេការរដ្ឋា ភិបាលនិងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ។ ង យ
មានរត្មូវក្លរពីសាំោក់សិសានុសិសស និងអាោពាបាល កនុងឆ្ន ាំសិកា២០១៣-២០១៤ 
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សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាបានងបើកថ្នន ក់ប តុ ោះបោត លងលើកមមវធីិសិកាជាងែមរភាសា។ ែាឹមសារ 
និងគុ ភាពននកមមវធីិសិកាគឺងៅខររកាែូចគន នឹងកមមវធីិប តុ ោះបោត លជាអនតរជារិ ភាពែុស
គន ក្លរងត្បើត្បាស់ងែមរភាសាកនុងក្លរបងត្ងៀន និងងរៀនជាំនួសភាសាអង់ងគាស។ និសសិរខែលសិកា
កនុងកមមវធីិប តុ ោះបោត លជាភាសាអនតរជារិរត្មូវឲ្យបញ្ច ប់ក្លរសិកាថ្នន ក់ងត្រៀមននភាសា
អង់ងគាស (Intensive English Program-IEP) ខែលជាទូ្យងៅងគសាគ ល់ជាកមមវធីិភាសាអង់ងគាស 
(Fastrax Program) ងៅកនុងមជឈម ឌ លប តុ ោះបោត លភាសាអង់ងគាស (CES) ខែលបានផ្ដល់នូវ
មុែវជិាា សិកាភាសាអង់ងគាសមួយយ៉ាងខាា ាំងក្លា  សត្មាប់ងត្រៀមងរៀបចាំជួយនិសិសរ ឲ្យបាន
ងជាគជ័យ កនុងកមមវធីិសិកាជាភាសាអង់ងគាស។ កមមវធីិថ្នន ក់ងត្រៀមភាសាអង់ងគាសផ្តល់នូវចាំង ោះ
ែឹងជាំនាញខផ្នកភាសាអង់ងគាសសត្មាប់ក្លរសិកា ង យមានជាំនាញខផ្នកសរងសរ ជាំនាញ
ត្គប់ត្គងងពលងវលា ក្លរសរងសរសត្មាប់ក្លរស្រសាវត្ជាវ ក្លរសរងសរឯកសារងយង និងជាំនាញនន
ក្លរគិរ។ មជឈម ឌ លប តុ ោះបោត លភាសាអង់ងគាស(CES)  ក៏មានផ្តល់នូវកមមវធីិសិកាជាងត្ចើន
ងទ្យៀរសត្មាប់អនកខែលចង់បនតក្លរសិកាងៅសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ក៏ែូចជាអនកខែលមាន
បាំ ងចង់ពត្ងឹងចាំង ោះែឹង   ភាសាអង់ងគាសកនុងបរសិាា នសិកាែ៏រកីរាយ និងត្គូបងត្ងៀនខែល
មានគុ វឌុ្ឍែិពស់។ មជឈម ឌ លប តុ ោះបោត លភាសាអង់ងគាស ផ្តល់ថ្នន ក់ភាសាអង់ងគាសជា
ភាសាទី្យពីរ ខែលងៅក្លរ់ថ្ន (ESL)សត្មាប់អនកសិកាភាសាអង់ងគាសកនុងកត្មិរទបឬងរៀនយឺរ។ 
ថ្នន ក់ភាសាអង់ងគាសសត្មាប់ជាំនាញជាក់លាក់(ESP) ផ្តល់ឲ្យអនកសិកានូវជាំនាញ និងចាំង ោះែឹង
ងលើពាកយបងចចកងទ្យស និងវាកយ  ស័ពទខែលទក់ទ្យងងៅនឹងអាជីព ឬវស័ិយសិកាជាក់លាក់ោមួ
យ។ បខនាមងលើងនោះងទ្យៀរ ថ្នន ក់ឆ្ន ាំសិកាមូល ឋ ន (AFD) ប តុ ោះបោត លនិសសរិថ្នន ក់បរញិ្ហញ បត្រថមី
ត្បកបង យងជាគជ័យ ជាសាព នងៅក្លន់ក្លរសិកាកនុងសាកលវទិ្យាល័យ តមរយៈកមមវធីិសិកា
ឆ្ន ាំមូល ឋ នខែលត្គបែ ត ប់មុែវជិាា សិកាជាងត្ចើន ែូចជា គ ិរវទិ្យា វទិ្យាសាស្តសត និងបងចចក
វទិ្យា ក្លរសរងសរ និងភាសាអង់ងគាស និងមុែវជិាា វទិ្យាសាស្តសតសងគមែនទ្យងទ្យៀរ។ បុគគលិកត្គប់ត្គង 
និងសាស្តសាត ចារយទាំងអស់សុទ្យធខរបានងត្ជើសងរ ើសកនុងចាំងោមជនងឆនើមនិងវយ័ឆ្ា រតមជាំនាញ
នីមួយៗរបស់ពួកងគ។ សាកលវទិ្យាល័កមពុជាបានទក់ទញនិងយជិកកនុងស្រសុក និងអនតរជារិ និង
ជាងមាទ្យនភាពមួយកនុងក្លរផ្តល់នូវក្លរងរៀបចាំទ្យទួ្យលសាស្តសាត ចារយ និងបុគគលិកខែលមានវបបធម៌ចាំរោុះ
ជារិសាសន៍។ 

សាកលវទិ្យាល័យ កមពុជា កាំពុងែិរែាំត្បឹងខត្បងអភិវឌ្ឍ និងសត្មបែាួនងៅតមរត្មូវក្លរនន
ក្លរអភិវឌ្ឍងសែឋកិចច និងបរសិាា នអប់រ ាំនាងពលបចចុបបនន។ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាក៏មានគងត្មាង
ងបើកែាំង ើ រក្លរប តុ ោះបោត លវគគសិកាែាីៗ ខែលនឹងផ្តល់ង យមហាវទិ្យាល័យ និង
មជឈម ឌ លប តុ ោះបោត លភាសាអង់ងគាសកនុងកិចចែិរែាំត្បឹងខត្បងងែើមបីផ្តល់នូវក្លរប តុ ោះបោត
លខែលចាាំបាច់ែល់បុគគលទាំងឡាយោខែលមិនអាចចូលងរៀនកមមវធីិសិកាកត្មិរឧរតមសិកា
ោមួយបាន។ មុែវជិាា ជាងត្ចើនមានងគលបាំ ងផ្តល់នូវក្លរប តុ ោះបោត លបខនាមងៅងលើមុែ
ជាំនាញមួយខែលពត្ងឹងនូវជាំនាញវជិាា ជីវៈ អភិវឌ្ឍជាំនាញសត្មាប់រួនាទី្យក្លរងារមួយ ឬអភិវឌ្ឍឲ្យ
លអនូវក្លរងត្បើត្បាស់ភាសាបរងទ្យសជាទូ្យងៅ ឬសត្មាប់ក្លរងារជាក់លាក់មួយ។ 
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សាកលវទិ្យាល័យ កមពុជា មានមជឍម ឌ លជាងត្ចើន។ មជឍម ឌ លនីមួយៗងតត រងលើខផ្នក     
សាំខាន់ៗននវបបធម៌សិកាធិក្លរ។ ងបើកែាំង ើ រក្លរកនុងឆ្ន ាំ២០១៤ មជឍម ឌ លសិកាអាសា៊ា ន 
(ASEAN Study Center, ASC) មានរួនាទី្យផ្តល់ក្លរត្បឹកាងយបល់អាំពីងគលនងយបាយ និង
សិកាធិក្លរ ក្លរសិកាស្រសាវត្ជាវសត្មាប់ក្លរងបាោះពុមពផ្ាយ និងចូលរមួកនុងកិចចពិភាកានានាសតីពី
បញ្ហា ជាក់ខសតងោមួយខែលពាក់ព័នធនឹងកិចចក្លរអាសា៊ា ន។ មជឍម ឌ លសិកាអាសា៊ា ន ក៏មានរួ
នាទី្យជាធនធានមួយសត្មាប់ក្លរសិកាស្រសាវត្ជាវនននិសសរិសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាងែើមបីខសវង
យល់បខនាមអាំពីសមាជិក  អាសា៊ា ន និងអនាគរននក្លរងធវើសមាហរ កមមតមរយៈបោា ល័យអា
សា៊ា នផ្ងខែរ។ ងៅឆ្ន ាំ២០១៣ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាបានពត្ងីកវទិ្យាសាា នស្រសាវត្ជាវ និងក្លរ
សិកាជាន់ែពស់ (Institute for Research and Advanced Studies, IRAS) ខែលងធវើក្លរងារសហ
ក្លរជាមួយនឹងសាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាកនុងក្លរងរៀបចាំគងត្មាងស្រសាវត្ជាវជាងត្ចើន។ 
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ក៏បានងបើកែាំង ើ រក្លរជាផ្ាូវក្លរនូវមជឍម ឌ លអភិវឌ្ឍន៏និសសិរ 
(Student Development Center, SDC)  ងៅកនុងចុងឆ្ន ាំ២០១៤។ មជឍម ឌ លងនោះផ្តល់ក្លរត្បឹកា
ងយបល់អាំពីក្លរសិកា ក្លរអភិវឌ្ឍជាំនាញ    ឱក្លសក្លរងារងៅបរងទ្យស និងផ្តល់ងសវាកមមែល់
អរីរនិសសិរសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ជាងែើម។ ត្កុមត្បឹកាស្រសាវត្ជាវ និងត្បឌិ្រញា  (CRC) 
ត្រូវបានបងងកើរង ើងកនុងងគលបាំ ងចូលរមួចាំខ កកនុងក្លរអភិវឌ្ឍចាំង ោះែឹង និងសមរាភាព
ងលើត្គប់វស័ិយង យរមួបញ្ចូ លក្លរសិកាស្រសាវត្ជាវងលើបញ្ហា វទិ្យាសាស្តសត សងគម នងយបាយ ប
ងចចកវទិ្យា និងឧសាហកមម។ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ក៏បានងបាោះពុមភផ្ាយសាន នែជាងត្ចើនជា
ងរៀងរាល់ឆ្ន ាំ កនុងងនាោះរមួមានត្ពឹរតិបត្រសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា និង ទ្យសសនាវែតីកមពុជាននក្លរ
សិកាអនតរជារិ  (Cambodian Journal of International Studies, CJIS) អរីរទ្យសសនាវែតីននក្លរ
សិកាកមពុជា(Journal of Cambodian Studies) ផ្ងខែរ។ ងៅឆ្ន ាំ២០១៥ខាងមុែសាកលវទិ្យាល័យ
កមពុជានឹងមានក្លរងបាោះពុមពផ្ាយនូវសាន នែស្រសាវត្ជាវថមីៗ និងក្លរងបាោះពុមពផ្ាយអាំពីត្បវរតិនន
និសសិរ សាស្តសាត ចារយ បុគគលិក និងអរីរនិសសិរងឆនើមៗរបស់សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា។ បខនាមងលើ
មជឍម ឌ ល និងវទិ្យាសាា ន សាកលវទិ្យា   ល័យកមពុជា មានងវទិ្យក្លត្បឹកាងយបល់ែ៏លបីលាញ
បាំផុ្រមួយកនុងត្បងទ្យស និងរាំបន់ គឺងវទិ្យក្លងសែឋកិចចអាសីុ (Asia Economic Forum, AEF)។ 

សាកលវទិ្យាល័យ កមពុជាមាននផ្ទែីទ្យាំហាំជាងបីហិកតសាិរងៅទី្យត្កងុភនាំងពញ។ សាកលវទិ្យា
ល័យកមពុជា ត្រវូបានសាងសង់ចប់ជាសាា ពរងៅខែធនូឆ្ន ាំ២០១៥។ អាគរសាកលវទិ្យាល័យមាន
សមរាភាពទ្យទួ្យលនិសសិរបានជាងមួយមឺុននាក់។ អគរសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាមានបោា ល័យ
ែ៏ធាំមួយកនុងត្បងទ្យសកមពុជាគឺ បោា ល័យ រូស៊ាុហវ៊ាុក្លមី (Toshu Fukami Library)។ បខនាមងលើងនោះ
ងទ្យៀរ សាកលវទិ្យាល័យបានបងងកើរបោា ល័យងអ ិចត្រូនិច (Toshu Fukami e-Library) ខែលផ្ត
ល់នូវងសវាសិកាែូចជា កុាំពយូទ័្យរ អីុនងធើខ រ និងធនធានងអ ិចត្រូនិចថមីទន់សម័យក្លល។ 
និសសិរក៏អាចចូលងៅកនុងត្បព័នធទិ្យននន័យបោា ល័យតមត្បព័នធអីុនងធើខ រែ៏ធាំទូ្យលាយង យរ
ភាា ប់នឹងបោត បោា ល័យនានាពីបោត សាកលវទិ្យាល័យជាងត្ចើនងលើសកលងលាក។ ថមីៗកនាង
ងៅងនោះ សាកលវទិ្យាល័យបានបាំពាក់កនុងបនទប់អនុវរតភាសានូវសមាភ រៈទ្យាំងនើប កុាំពយូទ័្យរទ្យាំងនើបថមីៗ 



4 

 

និងកមមវធីិទន់សម័យខែលអាចឲ្យនិសសិរងរៀនកមមវធីិភាសាបាន ែូចជាកមមវធីិ រ ៉ាសិូតត  សតូន 
(Rosetta Stone )ជាងែើម។  

សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាបានប តុ ោះនិសសរិពូខក ងលើកទឹ្យកចិរតនិសសិរឲ្យចូលរមួកនុងអងគក្លរ
និសសិរ ក្លរងារសងគមកិចច ហារ់ក្លរនិងក្លរត្បកួរត្បខជងងផ្សងៗ។ ជាក្លរពិរោស់ សាកលវទិ្យា   
ល័យកមពុជាមានអងគក្លរនិសសិរែ៏សកមម និងអភិវឌ្ឍបាំផុ្រមួយកនុងត្បងទ្យសកមពុជា គឺសភានិសសរិ
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា (UC Student Senate, UCSS)។ សមាជិកសភានិសសរិបានងរៀបចាំនិង
ែាំង ើ រក្លរត្បកបង យងជាគជ័យ នូវសកមមភាព អប់រ ាំ សងគម វបបធម៌ និងងសវាសហគមន៍ជា     
ងែើម។ល។ កាឹបពិភាកាននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា (UC Debate Club, UCDC) គឺជាអងគក្លរ
និសសិរឈានមុែមួយងទ្យៀរកនុងត្បងទ្យសកមពុជា ខែលធាា ប់ខរទ្យទួ្យលបានងជាគជ័យងលែមួយជា
ងត្ចើនែងកនុងកមមវធីិត្បកួរត្បខជងនានា។ ត្បសិនងបើមានចាំោប់អារមម ៍ងលើក្លរងារសងគមកិចច 
និសសិរ នឹងត្រូវបានងលើកទឹ្យកចិរតឲ្យចូលរមួជាមួយនឹងយុវជនក្លកបាទ្យត្កហមសាកលវទិ្យាល័យ
កមពុជា (The University of Cambodia Cambodian Red Cross Youth-UCCRCY) ខែលទ្យទួ្យល
សាគ ល់ង យក្លកបាទ្យត្កហមកមពុជាកនុងក្លរជួយរមួចាំខ កខកលមអជីវភាពរស់ងៅរបស់ត្បជាជន
ខែលងាយនឹងរងងត្គោះទូ្យទាំងត្បងទ្យសកមពុជា។សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាក៏បានបងងកើរកាឹបកីឡាផ្ង
ខែរ។ កាឹបកីឡាងនោះរមួមាន ត្កុមកីឡាបាល់ទរ់ និងត្កុមអរតពលកមម។ ត្កុមទាំងពីរងនោះ បានចូល
រមួត្បកួរជាមិរតភាព និងត្បកួរពានរងាវ ន់កីឡាថ្នន ក់ជារិជាងរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ។ ងលើងនោះងទ្យៀរ អងគក្លរ
និសសិរនានាក៏អាចឲ្យនិសសិរចូលរមួផ្ងខែរ សាកលវទិ្យាល័យបានផ្តល់ឱក្លសហារ់ក្លរជាងត្ចើន
ងទ្យៀរែូចជា ក្លរស្រសាវត្ជាវ សារព័រ៌មាន ព័រ៌មានវទិ្យា ក្លរងារក្លរយិល័យ និងក្លររចនាវុបិសាយ
ជាងែើម។ 

អរីរនិសសិរសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាគឺ ជាសមាសភាពែ៏សាំខាន់មួយងទ្យៀរ ននសហគមន៍
និសសិរសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា។ ង យសារចាំនួនងកើនង ើងននអរីរនិសសិរជាមួយនឹងថ្នន ក់
បញ្ច ប់ក្លរសិកាជាបនតបនាទ ប់ ពួកងគក៏បានក្លា យជាកមាា ាំងពលកមម និងចូលរមួយ៉ាងសកមមកនុងក្លរ
អភិវឌ្ឍសងគម ខែលជាក្លររមួចាំខ កកនុងក្លរងលើកមុែមារ់និងកិរានុភាពរបស់សាកលវទិ្យាល័
យកមពុជាផ្ងខែរ។ អរីរនិសសិរសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាបានក្លា យជាអនកជាំនាញឈានមុែងលើវ ិ
ស័យ ធុរកិចច និងសហគមន៍ចាប់ និងក្លរងាររបស់មន្តនតីរ ឋ ភិបាល តមត្កសួង មនទីរនិងសាា ប័ន
រែឋនានា ត្ពមទាំងក្លរងាររបស់អនកែឹកនាាំតមបោត អងគក្លរងត្ៅរ ឋ ភិបាលធាំៗកនុងចាំងោមអនក
ជាំនាញត្បកបង យងជាគជ័យទាំងឡាយ។ ងលើសងនោះងទ្យៀរ អរីរនិសសិរសាកលវទិ្យាល័យកមពុ
ជាបានទ្យទួ្យលអាហារបូករ ៍ងៅបរងទ្យសជាងត្ចើនងទ្យៀរងែើមបីបនតក្លរសិកា។ សាកលវទិ្យាល័យ
កមពុជាគាំត្ទ្យក្លរអភិវឌ្ឍននអរីរនិសសិរ និងចូលរមួសាទ្យរែល់ងជាគជ័យរបស់ពួកងគតមរយៈ
សមាគមអរីរនិសសរិសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា (UC Alumni Association-UCAA)។ មា៉ាងងទ្យៀរ 
ងែើមបីជួយែល់អរីរនិសសិរឲ្យទ្យទួ្យលបាននូវខែសរយៈវជិាា ជីវៈននមិរតរមួជាំនាន់  សាា ប័នងនោះបានរ
ភាា ប់ឲ្យពួកងគត្រ ប់មកសាកលវទិ្យាល័យ   កមពុជាវញិនិងងលើកទឹ្យកចិរតែល់ពួកងគឲ្យចូលរមួ
ចាំខ កកនុងសាា ប័ននិសសរិតមរយៈក្លរងបើកសិក្លា សាលា បាឋកថ្ន ក្លរជួបជុាំសមាគមអរីរ
និសសិរ និងឱក្លសបងងកើរបោត ញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងងផ្សងៗ   ងទ្យៀរ។ 
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ង យសារខរធនធានមានកត្មិរទាំងកនុងត្បងទ្យស និងងត្ៅត្បងទ្យសខែលមាននិនាន ក្លរងឆ្ព ោះ
ងៅរកសកលភាវបូនីយកមម សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា បានបងងកើរ និងបនតបងងកើរនែគូសហត្បរិបរតិ
ក្លរជាមួយនឹងសាកលវទិ្យាល័យលបីៗងៅ កនុងរាំបន់ និងងលើពិភពងលាក ត្ពមទាំងជាមួយសាា ប័
នជារិ និងរាំបន់ ែនទ្យងទ្យៀរ។ មកែល់បចចុបបននងនោះ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា បានចុោះអនុសារ
 ៈននក្លរងយគយល់គន (MoU) ជាមួយសាកលវទិ្យាល័យកនុងរាំបន់ និងអនតរជារិជាងត្ចើនែូចជា 
សហរែឋអាងមរកិ នថ ឥោឌ  ឥ ឌូ ងនសីុ មា៉ា ង សីុ អីុស្រសាខអល សាធារ រែឋត្បជាមានិរកូងរ ៉ា 
សាធារ រែឋត្បជាមានិរចិន និងត្ពោះរាជាោចត្កជប៉ាុន ងែើមបីពត្ងឹងកិចចសហត្បរិបរតិក្លរអនតរ
ជារិ ងលើវស័ិយស្រសាវត្ជាវ សិកាធិក្លរនិងក្លរយល់ែឹងអាំពីអនតរវបបធម៌។ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
ក៏បានបងងកើរទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជាមួយអងគក្លរ និងសមាគមជារិ និងអនតរជារិជាងត្ចើនងទ្យៀរែូចជា កមម
វធីិអភិវឌ្ឍន៍អងគក្លរសហត្បជាជារិ (UNDP) មូល និធិអាសីុ (Asia Foundation) សហគមន៍អឺរ ៉ាបុ 
(EU)  សមាគមអភិវឌ្ឍន៍សុែភាពត្បជាជន (PHD)  អងគក្លរគាំត្ទ្យពិភពងលាកងែើមបកី្លរអភិវឌ្ឍ 
(WSD) វទិ្យាសាា នខែមរងែើមបីសហត្បរិបរតិក្លរ និងសនតិភាព(CICP) និងមូលនិធិអនតរជារិងែើមបី
សិលបៈនិងវបបធម៌ (IFAC) ជាងែើម។ នែគូសហត្បរិបរតិក្លរទាំងអស់ងនោះបានជួយសាកលវទិ្យាល័
យកមពុជាឲ្យមានក្លរយល់ែឹង និងសាគ ល់ខែសបោត ញវជិាា ជីវៈនិងក្លរអប់រ ាំលបីៗ និងត្បភពធនធាន
នានាតមរយៈក្លរបងងកើនឱក្លសសត្មាប់ក្លរតា ស់បតូរបទ្យពិងសាធន៍ និងទ្យសសនៈ។  

ចាប់តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៤មក សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា បានត្បគល់ជូននូវសញ្ហញ បត្រថ្នន ក់
ប ឌិ រកិរតិយសែល់បុគគលងឆនើម និងលបលីាញចាំនួន៣9នាក់ងហើយ កនុងងនាោះរមួមានអនកទ្យទួ្យល
បានពានរងាវ ន់ ូខបលចាំនួន៩នាក់កនុងឆ្ន ាំ២០០៩ និង២០១០ ខែលមានសាន នែលអកនុងក្លរចូលរមួ
ចាំខ កែល់ក្លរកសាងសងគមកនុងវស័ិយមួយជាក់លាក់ ឬវស័ិយទូ្យងៅ។ 

សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាបនតគាំត្ទ្យនិងចូលរមួចាំខ កក្លរ់បនាយភាពត្កីត្កនិងចូលរមួ
ចាំខ កកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៏សងគមនិងងសែឋកិចចជាមួយរាជរ ឋ ភិបាលកមពុជា  សាកលវទិ្យាល័យ
កមពុជាបាននិងកាំពុងបនតផ្តល់អាហារបូករ ៍មួយរយភាគរយសត្មាប់បង់នថាសិកា មកែល់
បចចុបបននងនោះមានចាំនួនសរបុ ៣,៥៥០ កខនាងជូនែល់និសសិរពូខក និងនិសសិរត្កីត្ក។  កនុងឆមាសទី្យ
១ននឆ្ន ាំសិកា២០១៦-២០១៧ងនោះ សាកលវទិ្យាល័យ កមពុជាបានផ្តល់អាហារបូករ ៍១០០%ងលើ
នថាសិកាចាំនួន៥៥១កខនាងសត្មាប់ក្លរសិកាកត្មិរ បរញិ្ហញ បត្ររង បរញិ្ហញ បត្រ បរញិ្ហញ បត្រជាន់
ែពស់និងប ឌិ រ។ 

 
 
 
 
 
 

 



6 

 

កម្មវធិីសកិាសប្ រ់ថ្នេ ក់លប្កាយររញិ្ញា រប្រ 
សាវតា 

សាលាសត្មាប់ក្លរប តុ ោះបោត លកមមវធីិសិកាថ្នន ក់ងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រផ្តល់ក្លរពិនិរយខក
លមអនិងអភិវឌ្ឍកមមវធីិអប់រ ាំកត្មិរងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រងៅតមមហាវទិ្យាល័យ និងសាលានន
សាកលវទិ្យាល័យ កមពុជា ខែលមានបរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ចាំនួន២៤ជាំនាញនិងថ្នន ក់ប ឌិ រចាំនួន
១២ជាំនាញកនុងមហាវទិ្យាល័យចាំនួន៥និងសាលាចាំនួន២ រមួមាន៖ បរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ខផ្នក
សិលបៈ មនុសសសាស្តសតនិងភាសាចាំនួន០២ជាំនាញ បរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ខផ្នកអប់រ ាំចាំនួន០១ជាំនាញ 
បរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ខផ្នកនីរិសាស្តសតចាំនួន០១ជាំនាញ បរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ខផ្នករែឋបាលពា ិជា
សាស្តសតចាំនួន០៨ជាំនាញ បរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ខផ្នកវទិ្យាសាស្តសតសងគមចាំនួន០៣ជាំនាញ បរញិ្ហញ បត្រ
ជាន់ែពស់ខផ្នកវទិ្យាសាស្តសតនិងបងចចកវទិ្យាចាំនួន០៣ជាំនាញ ងហើយបរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ចាំនួន០៦
ជាំនាញកនុងសាលាងរងជាខសន កិចចក្លររ ឋ ភិបាលនិងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ។ ថ្នន ក់ប ឌិ រងៅ
សាកលវទិ្យាល័យ កមពុជារមួមាន៖ ប ឌិ រនផ្នអប់រ ាំ នីរិសាស្តសត ពា ិជាសាស្តសតនិងវទិ្យាសាស្តសតសងគ
ម។ កមមវធីិអប់រ ាំកត្មិរងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រទាំងងនោះគាំត្ទ្យែល់ក្លរបាំងពញងបសកកមមរបស់សាកល
វទិ្យាល័យខែលចង់ក្លា យងៅជាសាកលវទិ្យាល័យឈានមុែងគកនុងរាំបន់។ 

 

សាលាសត្មាប់ក្លរប តុ ោះបោត លកមមវធីិសិកាថ្នន ក់ងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រមិនត្រឹមខរ ប តុ ោះ
បោត លនិសសរិឲ្យងចញត្គប់ត្គងឬមានមាច ស់ក្លរងលើសញ្ហញ បត្រកត្មិរងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រប៉ាុងោា ោះ
ងទ្យ ខថមទាំងផ្តល់ជាំនួយែល់និសសិរមាន ក់ងែើមបសីងត្មចបាននូវសតង់ ែ៏ែពស់ត្ពមទាំងភាពជាអនក
ែឹកនាាំនិងក្លរងមើលខថរឬជួយអនកែ៏នទ្យផ្ងខែរ។ សាលាសត្មាប់ក្លរប តុ ោះបោត លកមមវធីិសិកា
ថ្នន ក់ងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រមានជាំងនឿថ្នភាពងជាគជ័យគឺជារងបៀបននក្លរគិរមួយ ងហើយសញ្ហញ បត្រ
កត្មិរែពស់គឺជាក្លលានុវរតភាពែ៏ងសាមនសសមួយកនុងក្លរខសវងរកនូវគាំនិរនិងលទ្យធភាពថមីៗជាមួយ
នឹងក្លរសងត្មចបាននូវសមិទ្យធផ្លែ៏ត្រចោះត្រចង់ផ្ាងៗ។ សញ្ហញ បត្រកត្មិរងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រនន
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាគឺជាត្ចកងៅក្លន់ក្លលានុវរតភា ថមីៗនិងបញ្ហា ក់អាំពីឧរតមភាពផ្ងខែរ។ 
សញ្ហញ បត្រកត្មិរងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រក៏នឹងទ្យទួ្យលបានមកវញិនូវត្បាក់ខែែពស់ផ្ងខែរ។ 

 

សាលាសត្មាប់ក្លរប តុ ោះបោត លកមមវធីិសិកាថ្នន ក់ងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រ មានងមាទ្យនភាព
ចាំងពាោះអនកខែលសមនឹងទ្យទួ្យលបាននូវសញ្ហញ បត្រកត្មិរងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រទាំងនោះោស់។ និសសិរ
ងត្ក្លយត្បិញ្ហញ បត្រនិងនិសសិរបញ្ច ប់ក្លរសិកាសញ្ហញ បត្រកត្មិរងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រគឺជាសាំងលងនន
សាកលវទិ្យាល័យ កមពុជា ងហើយនិសសរិទាំងងនោះក៏ជាអនកែឹកនាាំខែលងចោះបងងកើរនូវអវីៗែុសពីគន
សត្មាប់ត្បងទ្យសកមពុជានិងរាំបន់។ ងជាគជ័យនននិសសិរបញ្ច ប់ក្លរសិកាសញ្ហញ បត្រកត្មិរងត្ក្លយ
បរញិ្ហញ បត្រក៏ជាងជាគជ័យននសាកលវទិ្យាល័យ កមពុជាផ្ងខែរ។ ងយើងរបួរមួគន កនុងក្លរខចករ ាំខលក
នូវអនាគរែ៏អសាច រយនិងត្បកបង យសក្លត នុពល។ 
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សាលាសត្មាប់ក្លរប តុ ោះបោត លថ្នន ក់ងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រនន សាកលវទិ្យាល័យ កមពុជា 
ផ្តល់ជូនក្លរសិកា ថ្នន ក់បរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ និង ថ្នន ក់ប ឌិ រ ខែលមានមុែជាំនាញែូចខាង
ងត្ក្លម: 
 

ថ្នា កប់រិញ្ញា បត្រជានខ់្ពស ់
១ .សងគមកិចច      ១០ .គ ងនយយ 
២ .ក្លរបងត្ងៀនភាសាអង់ងគាសជាភាសាបរងទ្យស ១១ .បែិសោឋ រកិចច និង ត្គប់ត្គងងទ្យសចរ ៍ 
៣ .រែឋបាលអប់រ ាំ     ១២. ពា ិជាកមមអនតរជារិ 
៤. នីរិអនតរជារិ              ១៣ .វទិ្យាសាស្តសតកុាំពយូទ័្យរ 
៥ .ហិរញ្ញវរាុ      ១៤. ងអ ិចត្រនិូចនិង ទូ្យរគមនាគមន៍ 
៦ .ងសែឋកិចច      ១៥. ពរ៌មានវទិ្យា 
៧ .ត្គប់ត្គងធនធានមនុសស    ១៦. ក្លរសិកាអាំពីក្លរអភិវឌ្ឍ 
៨ .ទី្យផ្ារ      ១៧. វទិ្យាសាស្តសតនងយបាយ 
៩ .ត្គប់ត្គង      ១៨. ក្លរសិកាអាំពីសនតិភាព 
 
ថ្នា កប់ណ្ឌ ិរ 
១ .រែឋបាលអប់រ ាំ     ៤. ក្លរសិកាអាំពីសនតិភាព 
២ .រែឋបាលពា ិជាកមម    ៥. វទិ្យាសាស្តសតនងយបាយ 
៣. នីរិអនតរជារិ 
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កម្មវធិីសកិាសប្ រ់ថ្នេ ក់ររញិ្ញា រប្រ 
 

ទសសនវិសយ័ 
សងត្មចងអាយបានងមាទ្យនភាពជារិសត្មាប់ក្លប តុ ោះបោត លកមមវធីិអប់រ ាំកត្មិរ

បរញិ្ហញ បត្រខែលបញ្ហា ក់ថ្នសាលកវទិ្យាល័យកមពុជាគឺជាមជឍម ឌ លឧរតមភាព និងប តុ ោះបោត
លអនកែឹកនាាំនាងពលអនាគរ។ 

 
បបសកកម្ម 
ប តុ ោះបោត លនិសសិរកត្មិរបរញិ្ហញ បត្រឲ្យទ្យទួ្យលបាននូវបទ្យពិងសាធន៍កនុងវស័ិយសិកាធិ

ង យមានលកា ោះចត្មុោះខែលនឹងងធវើឲ្យនិសសរិសងត្មចបានភាពនូវងគលងៅង យងជាគជ័យន
ងែើមបីក្លា យជាអនកែឹកនាាំលអ។ 

បោលបៅ 
១.ពត្ងីក និងងលើកមពស់កមមវធីិសិកាស្រសាវត្ជាវអនតរមុែវជិាា  
២.បងងកើនបទ្យពិងសាធន៍សាំបូរខបបកនុងក្លសិការងរៀនសូត្រសត្មាប់និសសិរកត្មិរបរញិ្ហញ បត្រ  
៣.បងងកើរមូល ឋ នត្គឹោះមួយសត្មាប់ងជាគជ័យកនុងវស័ិយសិកាធិក្លរ។ 
 
ម្ហាវិទាលយ័និងសាលាននសាកលវិទាលយ័ កម្ពុជា 
១. មហាវទិ្យាល័យសិលបោះ មនុសសសាស្តសតនិងភាសា 
២. មហាវទិ្យាល័យអប់រ ាំ 
៣. មហាវទិ្យាល័យចាប់ 
៤. មហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្តសត និងបងចចកវទិ្យា 
៥. មហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្តសតសងគម 
៦. មហាវទិ្យាល័យព័រ៌មាន និងគមនាគមន៍ 
៧. សាលាពា ិជាា សាស្តសត (អរីរមហាវទិ្យាល័យត្គប់ត្គង) 
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ម្ហាវិទ្យាលយ័ សលិ ៈ ម្នុសសសាស្ដសត និងភាសា 
សាវតា 

ងៅកនុងសកលភាវបូនីយកមមនាសម័យបចចុបបនន សមាភ រៈរបូវនតខែលងយើងបានង ើញ អាច
រាំោងឲ្យវបបធម៌ ត្បវរតិសាស្តសត សិលបៈ និងអកសរសាស្តសត។ ក្លរខសវងយល់អាំពីចាំង ោះែឹងទាំង
ងនោះមានសារៈសាំខាន់ោស់ពីងត្ពាោះ វាអាចជួយងអាយងយើងខថរកាអរតសញ្ហញ  របស់ងយើង និង
ងអាយរនមាភាពែុសគន ននវបបធម៌មួយងៅវបបធម៌មួយងទ្យៀរ។ ងែើមបីងឆាើយរបនឹងរត្មវូក្លរចាំង ោះ
ែឹងខាងងលើ សាកលវទិ្យាល័យ កមពុជាបានបងងកើរមហាវទិ្យាល័យសិលបៈ មនុសសសាស្តសត និងភាសា
ង ើងកនុងឆ្ន ាំ២០០៣។  

មុែវជិាា សិកាងៅកនុងមហាវទិ្យាល័យសិលបៈ មនុសសសាស្តសត និងភាសាបានចាក់ឬសយ៉ាង
មាាំងៅកនុងក្លរអប់រ ាំថ្នន ក់ឧរតមសិកាងៅជុាំវញិពិភពងលាក។ ក្លរយល់ពីគុ រនមាននសិលបៈ 
មនុសសសាស្តសត និងភាសាតមចាំង ោះែឹងទូ្យងៅកតី ឬតមក្លរសិកាមុែវជិាា ជាក់លាក់ោមួយកតី គឺ
បានជួយងអាយងយើងខសវងយល់ក្លលៈងទ្យសៈថមីៗរបស់សងគមងយើង។ មុែវជិាា សិកាែូចជា អកសរ
សាស្តសត និងវបបធម៌ក៏មានគុ ត្បងយជន៍ផ្ងខែរ កនុងក្លរងលើកកមពស់ក្លរយល់ែឹងអាំពីសាា នភាព 
និងឬសគល់ននបញ្ហា ត្បឈមនាងពលបចចុបបនន ត្ពមទាំងចូលរមួផ្តល់ែាំងោោះស្រសាយ សមស្រសប
ខផ្អកងលើងគលក្លរ ៍ត្រឹមត្រូវ និងចាស់លាស់។ 

ជារមួមហាវទិ្យាល័យសិលបៈ មនុសសសាស្តសត និងភាសាផ្តល់មុែវជិាា សិកាខែលងតត រងលើ
គុ រនមាននជីវរិ និងឆាុោះបពាច ាំងពីអរីរក្លល បចចុបបននភាពនិងអនាគរក្លល។ ក្លរសងងករងរឿងរា៉ា វ
ននជីវរិខបបងនោះអាចងធវើងអាយងយើងទ្យទួ្យលបាននូវគរិប ឌិ រ និងក្លរអភិវឌ្ឍន៍ែាួនឯងមួយជីវរិ។ 
 

ទ្យសសនវិសយ័ 
មហាវទិ្យាល័យសិលបោះ មនុសសសាស្តសត និងភាសាមានមានទ្យសសនវស័ិយខវងឆ្ា យ កនុងក្លរ

ងរៀបចាំសិសសឲ្យបានចូលរមួ និងងចោះង ោះស្រសាយបញ្ហា ងកើរង ើងកនុងសងគមង យក្លរប តុ ោះនូវ
ចាំង ោះែឹងទូ្យលាំទូ្យលាយ និងក្លរងលើកកមពស់ឲ្យមានជាំនាញ កនុងក្លរត្រិោះរោិះពិចារោ ខែលមាន   
សារៈសាំខាន់កនុងក្លរតា ស់បតូរសងគមមនុសសនិងពិភពងលាកទាំងមូល។ ពួកងយើងជួយអភិវឌ្ឍងទ្យព
ងក្លសលយរបស់សិសសនិងជួយឲ្យពួកងគែឹងពីសក្លត នុពលរបស់ពួកងគ។ ពួកងយើងងលើកទឹ្យកចិរត
សិសសនិសសិរឲ្យមានភាពឯករាជយនិងនឆនត្បឌិ្រ ប៉ាុខនតត្បកបង យគាំនិរងបើកទូ្យលាយកនុងក្លរងារ
សហត្បរិបរតិក្លរ ងែើមបចូីលរមួអភិវឌ្ឍត្បងទ្យស សាសនា និងពិភពងលាក។ ទ្យសសនវស័ិយរបស់
ងយើងគឺ ជាំរញុឲ្យសិសស និសសិរចូលចិរត និងស្រសលាញ់ក្លរសិកា។ 
 

លរសកកម្ម 
មហាវទិ្យាល័យសិលបោះ មនុសសសាស្តសត និងភាសាែិរែាំកនុងក្លរប តុ ោះបោត លបញ្ញវនត

ខែលពូខកងវាហានិងគិរបានលអិរលអន់ត្ពមទាំងត្បាស្រស័យទក់ទ្យង់គន យ៉ាងមានត្បសិទ្យធភាពជាមួយ
អនកែនទ្យ ផ្តល់ឲ្យនិសសរិនូវក្លរអប់រ ាំខែលមានគុ ភាពែពស់ងែើមបីងឆាើយរបងៅនឹងរត្មូវក្លររបស់
សងគម ងហើយនិងជួយគាំត្ទ្យសាស្តសាត ចារយកនុងក្លរស្រសាវត្ជាវ។ 
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លោលលៅ  
មហាវទិ្យាល័យមានងគលបាំ ងងែើមបី៖ 
 ងលើកកមពស់គុ ភាពអប់រ ាំកត្មឹរឧរតមសិកាតមរយោះក្លរផ្តល់គុ ភាពននក្លរបងត្ងៀន
និងក្លរងរៀនជាមួយនិងសមាភ រៈសិកាទ្យាំងនើប 
 ជត្មុញឲ្យនិសសិរទ្យទួ្យលបានចាំង ោះែឹងចាស់លាស់និងជាំនាញទ្យន់ងែើមបីជាអាជីពនិង
ជីវរិរបស់ពួកងគងៅអនាគរ 
 គាំត្ទ្យនិសសិរ សាស្តសាត ចារយនិងបុគគលិកកនុងក្លរត្បកួរត្បខជងនិងង ោះស្រសាយបញ្ហា
ត្បឈមនាងពលបចចុបបននទាំងកនុងស្រសុកនិងអនតរជារិ 
 ផ្តល់ឲ្យបញ្ញវនតនូវជាំនាញកនុងក្លរត្រិោះរោិះពិចារោនិងក្លរយល់ែឹងពីសងគមឲ្យបានទួ្យលាំ
ទូ្យលាយ 

 

កម្មវិធីអរ់រ ាំ 
មហាវទិ្យាល័យផ្តល់កមមវធីិសិកាទាំងភាសាបងទ្យសនិងភាសាខែមរ៖ 
១. បរញិ្ហញ បត្ររង (Associate’s Degree) 

- ជាំនាញក្លរងារសងគម (AA in Social Work) 
២. បរញិ្ហញ បត្រ (Bachelor’s Degree) 

- ជាំនាញសិកាពីអាសីុ (BA in Asian Studies) 
-  ជាំនាញអកសរសាស្តសតនិងភាសាអង់ងគាស(BA in English Language and Literature) 
- ជាំនាញក្លរងារសងគម (BA in Social Work) 

      ៣. បរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ (Master’s Degree) 
- ជាំនាញក្លរងារសងគម (MA in Social Work) 
- ជាំនាញបងត្ងៀនភាសាអង់ងគាសជាភាសាបរងទ្យស(MA in Teaching English as a 

Foreign Language) 
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ម្ហាវិទ្យាលយ័ អរ់រ ាំ 
សាវតា 

មហាវទិ្យាល័យអប់រ ំ គឺជាមហាវទិ្យាល័យមួយ ក្នុងចំណោមមហាវទិ្យាល័យដ៏ចំោស់ជាងណគ និង
មានកិ្ត្យានុភាពរបស់សាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា។ មហាវទិ្យាល័យផ្តល់ជូននូវក្មមវធីិអប់រទំំងថ្នន ក់្បរញិ្ញា
បត្ត្យ និងណត្ោយបរញិ្ញា បត្ត្យ ណលើមុខជំនាញដូចជា វទិ្យាសាស្រសតអប់រ ំ ោរអភិវឌ្ឍក្មមវធីិសិក្ា និងោរ
បណត្ងៀន និងរដឋបាលអប់រ។ំ និសសតិ្យដដលបានបញ្ច ប់ោរសិក្ាពីមហាវទិ្យាល័យណនេះ ទ្យទួ្យលបានឱោសោរ 
ងារជាណត្ចើន ក្នុងណនាេះមានដូចជា សាា ប័នរដឋ សាលាណរៀនរដឋ និងឯក្ជន ត្គរេះសាា នឧត្យតមសិក្ា អងគោរជាតិ្យ 
និងអនតរជាតិ្យ។ និសសិត្យមួយចំនួនណទ្យៀត្យ បានបនតោរសិក្ាណៅសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា សាក្លវទិ្យាល័យ
នានាក្នុងត្បណទ្យសនិងណត្ៅត្បណទ្យស។ 
ចកខុវិសយ័ 

អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសដដលត្បក្បណោយណទ្យពណោសលយ ណដើមបបីណត្មើោរងារក្នុងសាា ប័ននានា និង
ក្នុងសងគមទំងមូល តាមរយៈោរជំរញុឲ្យនិសសតិ្យចូលរមួក្នុងោរក្សាងពត្ងរង និងណលើក្ត្យណមកើងគុណភាព
អប់រ ំណដើមបីធានាឲ្យបាននូវោរអភិវឌ្ឍត្បក្បណោយនិរនតរភាពនាណពលអនាគត្យ។ 
បបសកកម្ម 

ជាមជឈមណឌ លននោរអប់រតំ្បក្បណោយឧត្យតមភាពតាមរយៈោរផ្តល់នូវក្មមវធីិសិក្ាដដលត្បក្បណោយ
ោរត្បកួ្ត្យត្បដជងណត្ជើសណរ ើសសាស្រសាត ចារយមានគុណវឌុ្ឍ ិ ផ្តល់ជូននូវបរយិាោសសិក្ា និងោរបណត្ងៀន
ត្បក្បណោយគុណភាព ត្ពមទំងធានាឲ្យបាននូវលទ្យធផ្លសិក្ាដ៏លអត្បណសើរ។ 

ណលើក្កំ្ពស់ោរស្រសាវត្ជាវ និងោរណបាេះពុមពផ្ាយ។ 
អភិវឌ្ឍគំនិត្យនចនត្បឌិ្ត្យរបស់និសសិត្យ ណដើមបីឲ្យពួក្ណគោជ យជាអនក្អប់រដំដលចឆចណើជើយត្យបណឹនរងោរលជ ស់

បតូររបស់ពិភពណលាក្។ 
ផ្តល់នូវក្មមវធីិបណតុ េះបោត លត្គូបណត្ងៀនណដើមបកី្សាងចំណណេះដរង និងជំនាញរបស់និសសតិ្យណ ព្ េះណឹរក្

ភាពណជាគជ័យក្នុងវស័ិយអប់រ។ំ 
បោលបៅ 

អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសអនក្អប់រតំ្បក្បណោយគុណភាព ដដលចឆចណធវើជាគំរយូា៉ាងសំខាន់ណឹតាមត្យត្មូវ
ោរសងគម និងណដើរតួ្យនាទី្យក្នុងោរត្ត្យួសត្តាយផ្ជូវសត្មាប់ោរអភិវឌ្ឍណៅក្មពុជា។ 

អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសអនក្អប់រតំ្បក្បណោយគុណភាព ណដើមបីណើជើយត្យបនរងត្យត្មូវោរទី្យផ្ារោរងារសងគម 
និងោរអភិវឌ្ឍណសដឋកិ្ចចរបស់ត្បណទ្យសតាមរយៈោរអប់រ។ំ 
កម្មវិធីអបរំ់ 

មហាវទិ្យាល័យអប់រ ំផ្តល់ជូននូវក្មមវធីិសិក្ាដដលឈានមុខណគ ទំងក្មមវធីិសិក្ាជាភាសាដខមរ និង
ភាសាអង់ណគជស ដដលក្នុងណនាេះមានដូចជា៖ 

បរញិ្ហញ បត្ររង      បរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ 
  ជំនាញវទិ្យាសាស្រសតអប់រ ំ   ជំនាញរដឋបាលអប់រ ំ

បរញិ្ហញ បត្រ      ប ឌិ រ 
 ជំនាញវទិ្យយសាស្រសតអប់រ ំ      ជំនាញរដឋបាលអប់រ ំ
 ជំនាញរដឋបាលអប់រ ំ
 ជំនាញោរណរៀបចំក្មមវធីិសិក្ា និងោរបណត្ងៀន 
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ម្ហាវិទ្យាលយ័ ំារ ់
សាវតា 
 

មហាវទិ្យាល័យចាប់ ននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ជាមហាវទិ្យាល័យមួយខែលមានងករ តិ៍
ងឈាម ោះកនុងក្លរប តុ ោះបោត លបងងកើរ និង បងងកើនធនធានមនុសសកនុងវស័ិយចាប់ងៅត្បងទ្យស         
កមពុជា។ មហាវទិ្យាល័យងនោះ មានកមមវធីិសិកាប តុ ោះបោត លងលើវស័ិយចាប់ចាប់ពីកត្មិរ
បរញិ្ហញ បត្រ អនុប ឌិ រ និង ប ឌិ រទាំងភាសាខែមរ និង ភាសាអង់ងគាស។ និសសិរអាចងធវើក្លរ
ងត្ជើសងរ ើសភាសាោមួយខែលែាួនចង់សិកាបាន។ 
 

ទ្យសសនវិសយ័ 
មហាវទិ្យាល័យចាប់មានទ្យសសនវស័ិយ ងលើកកមពស់អារយធម៌ កិរានុភាព ងសចកតីនថាថនូរ 

សុែុមាលភាព ងសែឋកិចច និង យុរតិធម៌សងគម តមរយៈចាំង ោះែឹង និង ក្លរត្បរិបរតិចាប់។ 
 

 
លរសកកម្ម 

មហាវទិ្យាល័យចាប់មានណបសក្មម ណធវើឲ្យនិសសតិ្យទ្យទួ្យលបានចំណណេះដរងដផ្នក្ចាប់ ណ ើយ
មានលក្ខណសមបត្យតិត្គប់ត្រានន់ និង ោជ យជាមនុសសដដលទ្យទួ្យលខុសត្ត្យូវខពស់ក្នុងសងគម ណដើមបរីមួ
ចំដណក្អភិវឌ្ឍវស័ិយចាប់  នីតិ្យរដឋ និង យុត្យតិធម៌សងគម។ 
កម្មវិធីអរ់រ ាំ 
មហាវទិ្យាល័យចាប់មានកមមវធីិសិកាជាងែមរភាសា និង ជាភាសាអង់ងគាសត្គប់កត្មិរ៖ 
បរញិ្ហញ បត្រ៖  

 ជំនាញនីរិសាស្តសត 
 ជំនាញ នីរិឯកជន  
 ជំនាញនីរិសាធារ ៈ 

បរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់៖ 
 នីរិអនតរជារិ 

ប ឌិ រ៖ 
 នីរិអនតរជារិ 
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សាលា ពាណិ្ជ្ជសាស្ដសត 
សាវតា 

សាលាពា ិជាសាស្តសត ត្រូវបានបងងកើរង ើងងៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៣ (អរីរមហាវទិ្យាល័យត្គប់ត្គង)។  
គឺជាសាលាមួយ កនុងចាំងោមសាលា និងមហាវទិ្យាល័យ ខែលមានចាំនួននិសសិរងត្ចើនជាងងគ ងៅកនុង
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា។ ឆាងក្លរ់រយៈងពលជាង១០ឆ្ន ាំននក្លរប តុ ោះបោត លសមរាភាព កនុងក្លរអភិវឌ្ឍ
ែាួនរបស់និសសរិមាន ក់ៗ សមិទ្យធផ្លគួរឲ្យករ់សមាគ ល់អាចងមើលង ើញតមរយៈបោត ត្កមុហ៊ាុនឯកជនលបី
ងឈាម ោះជាងត្ចើន ខែលបងាា ញនូវក្លរបាំងពញក្លរងារត្បកបង យគុ ភាពែពស់ពីសាំោក់និសសរិននសាលា
ពា ិជាសាស្តសត។ អវីខែលគួរងអាយចាប់អារមម ៍ក្លន់ខរខាា ាំងងទ្យៀរងនាោះ គឺនិសសិរងចោះជាំនាញងត្ចើន និងមាន
ឥរយិបថត្បកបង យថ្នមពល ពីងត្ពាោះពួកងគបានហវឹកហារ់ស្រសបតមកមមវធីិសិកាខែលមានរុលយភាព
រវាងជាំនាញទ្យន់ និង ជាំនាញរងឹ។ ក្លរផ្ារភាា ប់ងៅនឹងវស័ិយឯកជន និងសាធារ ៈ ងធវើឲ្យនិសសរិទ្យទួ្យល
បាននូវបទ្យពិងសាធន៍ងត្ៅពីក្លរសិកាកនុងថ្នន ក់ងរៀន គឺងអាយពួកងគអាចចាប់យកនូវរថភាពននជីវរិត្បកប
ង យវជិាា ជីវៈ។ 
ចកខុវិសយ័ 

ងែើមបីក្លា យជាសាកលវទិ្យាល័យខែលមានភាពបិុនត្បសប់ កនុងក្លរប តុ ោះបោត លនិសសរិឲ្យក្លា យ
ងៅជាអនកត្គប់ត្គង និងពាពិជាករែ៏លអបាំផុ្រ ទាំងកនុងត្បងទ្យស និងកនុងរាំបន់។ 
បបសកកម្ម 

អប់រ ាំ ប តុ ោះបោត ល បុគគលទាំងអស់ត្បកបង យគុ ភាពែពស់ និងអនកែឹកនាាំត្បកបង យត្កម
សីលធម៌ ងែើររួជាទី្យកខនាងត្បមូលផ្តុាំ សត្មាប់ក្លរអភិវឌ្ឍសមរាភាពធនធានមនុសស របស់ត្បងទ្យសកមពុជា ងធវើ
ក្លរស្រសាវត្ជាវ ងែើមបពីត្ងីកចាំង ោះែឹង ង យក្លរងត្បើត្បាស់មូលនិធិែ៏រងឹមាាំ សត្មាប់កាំ រ់ និងង ោះ
ស្រសាយបញ្ហា កនុងក្លរត្គប់ត្គង ង យងតត រងៅងលើ បញ្ហា ថ្នន ក់ជារិ ថ្នន ក់រាំបន់ និងថ្នន ក់ពិភពងលាក។ 
កម្មវិធីអបរំ់ 
សាលាពា ិជាសាស្តសតផ្ដល់ជូនកមមវធីិអប់រ ាំជាភាសាបរងទ្យស និងភាសាជារិែូចជា៖ 

បរញិ្ហញ បត្ររងរែឋបាលពា ិជាកមម 
• គ ងនយយ                    • ងសែឋកិចច  
• ហិរញ្ញវរាុ                         • ក្លរត្គប់ត្គងធនធានមនុសស  
•ក្លរត្គប់ត្គង                  • ទី្យផ្ារ  
• ក្លរអភិវឌ្ឍអងគក្លរ  

បរញិ្ហញ បត្ររែឋបាលពា ិជាកមម 
• គ ងនយយ                       • ត្គប់ត្គងពា ិជាកមម  
• ងសែឋកិចច                             •ហិរញ្ញវរាុនិងធនាគរ  
• បែិសោឋ រកិចចនិងត្គប់ត្គងងទ្យសចរ ៍   •ត្គប់ត្គងធនធានមនុសស  
•ពា ិជាកមមអនតរជារិ     • ទី្យផ្ារ  

បរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់រែឋបាលពា ិជាកមម 
• គ ងនយយ                     • ងសែឋកិចច  
• ហិរញ្ញវរាុ                                • ពា ិជាកមមអនតរជារិ  
•បែិសោឋ រកិចចនិងត្គប់ត្គងងទ្យសចរ ៍   •ត្គប់ត្គងធនធានមនុសស  
•ត្គប់ត្គង                         • ទី្យផ្ារ 

ប ឌិ ររែឋបាលពា ិជាសាស្តសត 
 រែឋបាលពា ិជាកមម  
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ម្ហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាស្ដសត នងិរលំេកវទិ្យា 
សាវតា 
  មហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្តសត និង បងចចកវទិ្យា (CoST) បានអភិវឌ្ឍឈានង ើង ចាប់តាំងពីឆ្ន ាំ
២០០៣។ កនុងឆ្ន ាំ២០០៧ មានសាស្តសតចារយខរ ៧នាក់ប៉ាុងោា ោះ មានបនទប់អនុវរតន៍ខរ ២ ងហើយចាំនួននិសិសរ
រិច។ បចចុបបននមានសាស្តសតចារយែ៏លអៗ  ១៧នាក់ ខែលមានងឈាម ោះលប ីនិងមានបនទប់អនុវរតន៍ ៤ ។ បខនាមងលើ
ងនោះងទ្យៀរពីមួយឆ្ន ាំងៅមួយឆ្ន ាំមហាវទិ្យាល័យសាស្តសត និង បងចចកវទិ្យាបានបងងកើរជាមួយនែគូ ជាមួយ
ជាំនាញ ងហើយនាាំមុែងគខាងខផ្នកវទិ្យាសាស្តសត កុាំពយូទ័្យរនិង ឧសាហកមម ព័រ៌មានវទិ្យា ងែើមបផី្តល់តទ ល់ 
ផ្ាយទូ្យលាយ និងអនុវរតបទ្យពិងសាធន៍ សត្មាប់និសិសររបស់ងយើង។ លទ្យធផ្លទាំងងនោះ បានមកពីក្លរ
សងត្មចចិរតកនុងក្លរបញ្ច ប់ក្លរសិកា របស់ត្កមុងយើងត្បកបង យងជាគជ័យ។ 
ំកខវុិសយ័ 

ចកាុវស័ិយរបស់ងយើងគឺងែើមបីអប់រ ាំអនកវទិ្យាសាស្តសតជាំនាន់ងត្ក្លយងអាយមានក្លរយល់ែឹង និងងធវើ
ក្លរស្រសាវត្ជាវ ពីសារ:ត្បងយជន៍ននបងចចកវទិ្យានាសរវរសរទី៍្យ២១ ។ 

លរសកកម្ម 
ងបសកកមមរបស់ងយើង  គឺងែើមបីផ្តល់គុ ភាពអប់រ ាំែពស់  ចាំង ោះែឹងមូល ឋ នចាស់លាស់ និង

បទ្យពិងសាធន៍សិកាអាំពីវទិ្យាសាស្តសតកុាំពយូទ័្យរ និង ព័រ៌មានវទិ្យាលអ ងែើមបីបងងកើរចាំង ោះែឹង ក្លរ
ស្រសាវត្ជាវ ងែើមបីអភិវឌ្ឍ ភាពជាអនកែឹកនាាំលអរបស់និសសិរងយើង។  

លោលលៅយទុ្យធសាស្ដសត  
១. បងងកើនក្លរចុោះងឈាម ោះងរៀន និសិសរថ្នន ក់ឧរតមសិកា និងងត្ក្លយឧរតម 
២. ងធវើងអាយនិសសិរទ្យទួ្យលបានងជាគជ័យ តមរយៈទ្យាំនាក់ទ្យាំនងកនុងក្លរស្រសាវត្ជាវ និងក្លរអភិវឌ្ឍន៍គ
ងត្មាង។ 

៣. ត្បងមើលងមើលលទ្យធភាពននក្លរសិការយ:ងពល ៤ឆ្ន ាំ តមកមមវធីិបរញិ្ហញ ប័ត្រ វទិ្យាសាស្តសតកុាំពយូទ័្យរ និង
ព័រ៌មានវទិ្យា។ 

៤. ទក់ទញសិសសខែលងចញពីមធយមសិកាទុ្យរិយភូមិ តមរយៈក្លរផ្តល់កមមវធីិសាំខាន់ពិងសស 
សត្មាប់ជងត្មើស programming និង Mobile programming 

៥. ងលើកសទួយភាពខាា ាំង ននកមមវធីិសិកាសិកាថ្នន ក់ឧរតមសិការបស់ងយើង។ 
    កម្មវិធីអរ់រ ាំ 

មហាវទិ្យាល័យបានផ្តល់ កមមវធីិសិកាជាពីរត្បព័នធគឺ International track និង  
khmer track: 

បរញិ្ហញ បត្ររង៖  
-  ជាំនាញវទិ្យាសាស្តសតកុាំពយូទ័្យរ  

បរញិ្ហញ បត្រ៖           បរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់៖  
-  ជាំនាញវទិ្យាសាស្តសតកុាំពយូទ័្យរ    - ជាំនាញវទិ្យាសាស្តសតកុាំពយូទ័្យរ   
-  ជាំនាញព័រ៌មានវទិ្យា     - ជាំនាញព័រ៌មានវទិ្យា  
-  ជាំនាញងអ ិកត្រនិូក និង ទូ្យរគមនាគមន៍   - ជាំនាញងអ ិកត្រូនិក និង ទូ្យរគមនាគមន៍  
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ម្ហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាស្ដសតសងាម្ 
សាវតា 

មហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្តសតសងគម គឺជាមហាវទិ្យាល័យមួយកនុងចាំងោម មហាវទិ្យាល័យទាំង 
ឡាយខែលត្រូវបានបងងកើរង ើងងៅសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៣។ ង យមានមុែវជិាា ែ៏ងពញ
និយមចាំនួន៦ មហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្តសតសងគម បានចូលរមួយ៉ាងសកមមកនុងក្លរប ដុ ោះបោដ លធនធាន
មនុសស។ និសសិរខែលបានបញ្ច ប់ក្លរសិកាបានក្លា យជាធនធានែ៏មានសក្លដ នុពល និងត្បកប ង យ
ត្បសិទ្យធភាព និងកាំពុងបាំងពញរួនាទី្យកនុងក្លរែឹកនាាំងៅតមសាា ប័ននានាទាំងខផ្នករែឋ និងឯកជនងៅទូ្យទាំង
ត្បងទ្យស។ សពវនថាងនោះ មហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្តសតសងគម បានខត្បក្លា យជាសាា ប័ន ែ៏រងឹមាាំមួយកនុងក្លរផ្ដល់
ក្លរប ដុ ោះបោដ លខែលមានគុ ភាពែពស់ និងមានជាំនាញចាស់លាស់ែល់និសសិរសត្មាប់រស់ងៅកនុង
ពិភពងលាកខែលមានក្លរត្បកួរត្បខជងងនោះ។ 
ទ្យសសនវសិសយ័ 

មហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្តសតសងគម បានកាំ រ់ទ្យសសនវស័ិយខត្បក្លា យងៅជាមជឈម ឌ លងអាយលអ
ត្បងសើរបាំផុ្រសត្មាប់ក្លរសិកាស្រសាវត្ជាវងលើវស័ិយវទិ្យាសាស្តសតសងគមទាំងកនុងថ្នន ក់ជារិ ថ្នន ក់រាំបន់ និង
អនតរជារិ។ 
លរសកកម្ម 

មហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្តសតសងគម ប ដុ ោះបោដ លងអាយនិសសរិមានសមរាភាពគិរពិចារោ
ង យឯករាជយ មានលកា ជាត្បព័នធ មានក្លរនចនត្បឌិ្រ និងផ្ដល់ងអាយនិសសិរមានជាំនាញកនុងក្លរវភិាគ 
និងវាយរនមា ឥរយិបថ មនុសសកនុងបរបិទ្យសងគមវបបធ៌មខែលពាក់ព័នធនឹងត្បវរតិសាស្តសត និងទី្យកខនាង។ 
លោលលៅ 
មហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្តសតសងគម មានងគលងៅក្លា យែាួនងៅជា៖ 
១- មជឈម ឌ លខែលលអបាំផុ្រសត្មាប់ក្លរប ដុ ោះបោត ល និងក្លរស្រសាវត្ជាវវស័ិយវទិ្យាសាស្តសតសងគម។ 
២- សាា ប័នខែលស្រសបួទញ និងបងងកើរនូវធនធានមនុសស។ 
៣- នែគូយុទ្យធសាស្តសតជាមួយសាកលវទិ្យាល័យ សាា ប័ន និងអងគភាពនានា កនុងក្លរផ្ដល់នូវចាំងនោះែឹង និង
ជាំនាញតមរត្មូវក្លរ។ 

កម្មវធិីអរ់រ ាំ 
មហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្តសតសងគម ផ្ដល់ជូនកមមវធីិសិកាជាភាសាបរងទ្យស និងភាសាជារិែូចជា៖ 
បរញិ្ញា បត្ត្យ៖ 

 ជាំនាញក្លរសិកាអាំពីក្លរអភិវឌ្ឍ 
 ជាំនាញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ 
 ជាំនាញវទិ្យាសាស្តសតនងយបាយ 
 ជាំនាញរែឋបាលសាធារ ៈ 
 ជាំនាញងគលនងយបាយសាធារ ៈ 

បរញិ្ញា បត្ត្យជាន់ខពស់៖ 
 ជាំនាញក្លរសិកាអាំពីក្លរអភិវឌ្ឍ 
 ជាំនាញវទិ្យាសាស្តសតនងយបាយ 
 ជាំនាញក្លរសិកាអាំពីសនតិភាព 

បណឌិ ត្យ 
 វជិាំនាញទ្យាសាស្តសតនងយបាយ 
 ជាំនាញក្លរសិកាអាំពីសនតិភាព 
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ម្ហាវិទ្យាលយ័ពរ័៌ ន នងិគម្នាគម្ន ៍
សាវតា 

សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា បានបងងកើរមហាវទិ្យាល័យព័រ៌មាន និងគមនាគមន៍ង ើងងែើមបី
ងឆាើយរបងៅនឹងរត្មូវក្លរចាាំបាច់របស់និសសរិនិងទី្យផ្ារក្លរងារ ត្ពមទាំងនិនាន ក្លននវស័ិយអប់រ ាំ
ថ្នន ក់ឧរតមសិកានិងផ្តល់នូវកមមវធីិអប់រ ាំកត្មិរបរញិ្ហញ បត្រជាងត្ចើន។ មហាវទិ្យាល័យព័រ៌មាននិង
គមនាគមន៍បានទ្យទួ្យលសាគ ល់ង យត្កសួងអប់រ ាំយុវជន និងកីឡាតមត្បក្លសងលែ៦៨៩ ចុោះនថាទី្យ
១០ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៥។ មហាវទិ្យាល័យងនោះនឹងប តុ ោះបោត លងលើជាំនាញពាក់ព័នធខផ្នកព័រ៌មាន
និងគមនាគមន៏ ខែលជាជាំនាញកាំពុងខរងពញនិយមងៅត្បងទ្យសកមពុជាងយើង។  

មហាវទិ្យាល័យមានសមាភ ររបូវន័ត និងសមបទសិកាទ្យាំងនើបៗ សត្មាប់សាស្តសាត ចារយនិង
និសសិរកនុងក្លរបងត្ងៀន សិកានិងស្រសាវត្ជាវនិងទ្យទួ្យលបានបទ្យពិងសាធន៏ជាក់ខសតង កនុងវស័ិយ
ព័រ៌មាននិងគមនាគន៏ជាពិងសស ក្លរប តុ ោះបោត លងនោះមានសហត្បរតបរតិក្លរជាមួយសាា នីយទូ្យរ
ទ្យសសន៏និងវទិ្យយុអាសីុអាងគនយ៍ ។ 
ទ្យសសនវសិយ័ 

 ផ្តល់នូវឧរតមភាពខាងសិកាធិក្លរទាំងខផ្នកត្ទឹ្យសតីនិងក្លរអនុវរតកនុងវស័ិយត្បព័នធព័រ៌មាន
ទ្យាំងនើបកនុងបរបិទ្យននក្លរអប់រ ាំទូ្យលាំទូ្យលាយនាងពលបចចុបបនននិងជាំនាញពាក់ព័នធ ននកមមវធីិ
អប់រ ាំកត្មិរបរញិ្ហញ បត្រែនទ្យងទ្យៀរ។ 

 ប តុ ោះបោត លនិសសិរឲ្យបានបញ្ច ប់ក្លរសិកាង យទ្យទួ្យលបាននូវពុទ្យធិ, ជាំនាញនិងបាំ ិ
នខែលត្រូវនឹងទី្យផ្ារក្លរងារនិងរត្មូវក្លរននក្លអភិវឌ្ឍសងគមនិងងសែឋកិចចកមពុជា។ 

លរសកកម្ម 
 មហាវទិ្យាល័យព័រ៌មាននិងគមនាគន៏មានងគលបាំ ងនិងងគលងៅផ្លិរនិងងរៀបចាំ
និសសិរឲ្យក្លា យជាពលរែឋសកលងលាកត្បកបង យក្លរផ្លិរ នឆនត្បឌិ្រនិងក្លរទ្យទួ្យល
ែុសត្រូវែពស់តមរយៈក្លរផ្តល់នូវឧបករ ៏ខែលមានលកា ោះជាត្ទឹ្យសតី បុគគល វជិាា ជីវៈនិង
ក្លរអនុវរតជាក់ខសតងងែើមបីត្បកបក្លរងារជាអាជីពែ៏មានអរាន័យ។ មហាវទិ្យាល័យងែើររួ
នាទី្យជា     មជឍម ឌ លននឧរតមភាពខាងក្លរបងត្ងៀនតមរយៈក្លរងលើកទឹ្យកចិរតចាំងពាោះក្លរ
ត្រិោះរោិះពិចារោត្បកបង យងហរុផ្ល   រកកភាពត្ពមទាំងអាចងចោះសត្មបតមនិងងត្បើ
បងចចកវជិាា និងវធីិសាស្តសតថមីៗងែើមបីពត្ងឹងក្លរបងាា រ់បងត្ងៀនឲ្យមានលកា ោះមិនទ្យត្មង់ងពក
ងពាលគឺមានលកា ោះអនតរកមមងត្ចើនកនុងថ្នន ក់ងរៀន។ 

លោលលៅ 
 ផ្តល់នូវពុទ្យធិនិងជាំនាញពិរត្បាកែែល់និសសរិបញ្ច ប់ក្លរសិកាខែលអាចមានឱក្លសងត្ចើន
កនុងទី្យផ្ារក្លងារនិងសងគម។ 

 បងត្ងៀននិសសរិឲ្យមានគាំនិរងបើកទូ្យលាយនិងអាចងត្បើត្បាស់ងទ្យពងក្លសលយរបស់ែាួនរមួ
ជាមួយនឹងបងចចកវជិាា ទ្យាំងនើបងែើមបីបងងកើរអវីថមីខែលមានត្បងយជន័ែល់សងគមនិងត្បងទ្យស
ជារិទាំងមូល។ 
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 ប តុ ោះបោត លនិសសិរឲ្យបានបញ្ច ប់ក្លរសិកាងែើមបីក្លា យជាធនធានមនុសសែ៏លអសត្មាប់
ជារិនិងអាចត្បកួរត្បខជងកនុងទី្យផ្ារក្លរងារកនុងរាំបន់និងអនតរជារិ។ 

កម្មវធិីអរ់រ ាំ 
មហាវទិ្យាល័យមានកមមវធីិអប់រ ាំជាភាសាខែមរនិងភាសាអង់ងគាស ច់ង យខ កពីគន ៖ 
បរញិ្ហញ បត្រ៖ 

 សិលបៈនិងក្លរសិកាអាំពីព័រ៌មាន 
 គមនាគមន៏របូភាព 
 ក្លរសិកាអាំពីគមនាគន៏ 
 សារព័រ៌មាន 
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សាលា លរលជាន្សនកិំេការរដ្ឋា ភិបាល និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារ ិ
 
សាវតា 

សាលាងរងជាខសនកិចចក្លររ ឋ ភិបាលនិងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ ខែលជាខផ្នកមួយនន
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ត្រូវបានបងងកើរង ើងសត្មាប់ក្លរអភិវឌ្ឍនិងប តុ ោះបោត លអនកែឹកនាាំ
និងអនកស្រសាវត្ជាវខែលផ្តល់ឲ្យពួកងគនូវសមាភាពខែលអាចបងត្មើក្លរទាំងងៅកនុងត្បងទ្យសកមពុជា 
អាសា៊ា ន និងរមួទាំងបោត លអងគក្លរសាា ប័នអនតរជារិនានា។ និសសិរខែលបានបញ្ច ប់ក្លរសិកា
ពីសាលាងនោះអាចខសវងរកនិងបងត្មើក្លរទាំងខផ្នកសីុវលិនិងក្លរទូ្យរ សាជីវកមមកនុងស្រសុកនិងអនតរ
ជារិ រមួទាំងអងកក្លរសាា ប័នទាំងកនុងរាំបន់និងអនតរជារិ ែួចជាងលខាធិក្លរ ឋ នអាសា៊ា ន ធនាគរ
អភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ធនាគរពិភពងលាក មូលនិធិរបិូយវរាុអនតរជារិ អងគក្លរសហត្បជាជារិនិងសាា ប័ន
ភាន ក់ងាររបស់អងគក្លរសហត្បជាជារិ។ 

សាលាងរងជាខសនផ្តល់នូវកមមវធីិអប់រ ាំថ្នន ក់ងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រខែលមានកត្មិរអនតរជារិ 
និងមិនត្បក្លន់ពូជសាសន៍ ែល់អនកែឹកនាាំ បចចុបបនន និងអនាគរ កនុងខផ្នកសាធារ ៈនិងឯកជន។ 
ជាសាា នប័នសិកាស្រសាវត្ជាវនិងប តុ ោះបោត ល សាលាផ្តល់ជូននូវបរយិក្លសអប់រ ាំត្បកបង យ
ក្លរត្បកួរត្បខជងខែលរមួបញ្ចូ លទាំងត្ទឹ្យសតីនិងក្លរអនុវរតតទ ល់ រមួទាំងក្លរគិរខបបសីុជងត្ៅវនិង
ជាំនាញស្រសាវត្ជាវសត្មាប់ងគលនងយបាយសាធារ ៈត្បកបកង យយុទ្យធសាស្តសតនិងត្បសិទ្យធិភា
ព។ ងធវើឲ្យ អនកែឹកនាាំសិការកុរកខសវងយល់បញ្ហា ត្បឈមនានាងៅកនុងក្លរតា ស់បតូរបងចចកវទិ្យា
យ៉ាងឆ្ប់រហ័សងៅសកលងលាកបចចុបបនន។ កមមវធីិសិកាត្រូវបានបងងកើរង ើងសត្មាប់បងងកើន
សមរាភាពនិសសិរងែើមបពិីនិរយនិងពិភាកាបញ្ហា នងយបាយ វបបធម៍ ពា ិជាកមមនិងគាំនិរបងចចក
ងទ្យស។ 

ងត្ក្លយងពលបញ្ច ប់នូវកមមវធីិសិកា និសិសរនឹងទ្យទួ្យលបាននូវវធីិសាស្តសតនចនត្បឌិ្រនិងក្លរនចន
ត្បឌិ្រថមីខែលមានជាំនាញចាាំបាច់ អាកបបកិរយិនិងចាំង ោះែឹងនិងគុ រនមាជីវៈនិងទ្យទួ្យលបាន
ភាពងជាគជ័យងៅកនុងជាំនាញឯកងទ្យសរបស់ពួកងគ។ កនុងងនាោះផ្ងខែរ ពួកងគអាចចូលរមួចាំខ ក
យ៉ាងសកមមនិងត្បកបង យនិររតរភ៍ាពងៅកនុងសងគម។ ពួកងគនឹងអាចក្លា យងៅជាអនកែឹកនាាំទាំង
កនុងវស័ិយនងយបាយ ងសែឋកិចច និងក្លរអភិវឌ្ឍសងគម។ 

សាលាងរងជាខសនគឺជាសាា ប័នស្រសាវត្ជាវងគលនងយយខែលងធវើក្លរស្រសាវត្ជាវងៅងលើ
ត្បងទ្យសកមពុជា។ ងហើយក៏ជាសាា ប័នខែលផ្តល់ជូននូវក្លរត្បឹកាងយបល់ ត្បឹកាងគលនងយបាយ
និងទី្យផ្ារ និងផ្តល់ជូនងសវាកមម ក្លរស្រសាវត្ជាវខផ្នកងសែឋកិចចសត្មាប់វស័ិយសាធារ ៈនិងឯក
ជន និងងរៀបចាំសននិសីទ្យសាជីវកមមនិងសននិសីទ្យអនតរជារិសតីពីបញ្ហា ខែលពាក់ព័នធងៅនឹងកមពុជានិង
អាសា៊ា ន។ 
 

ចកខុវិសយ័ 
-ងលើកកាំពស់នវានុវរតន៍ ក្លរប តុ ោះគាំនិរត្បាជាា  និងអនតរជារូបនីយកមម 
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បបសកកម្ម 
សាលាងរងជាខសន កិចចក្លរ  រ ឋ ភិបាលនិងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ ជត្មុញត្កុមនិសសិរឲ្យងធវើ

ក្លរបងងកើរថមី ត្បកបង យភាពហមរ់ចរ់ ក្លរបិុនត្បសប់ និងត្បឌិ្រញា  ងែើមបីបងងកើនជាំនាញ 
ឥរយិបថ ចាំង ោះែឹង និងរនមា ខែលជារត្មូវក្លរែ៏ចាាំបាច់ងែើមបីឲ្យពួកងគទ្យទួ្យលបាននូវភាព
ងជាគជ័យង យែាួនឯង។ ចាំង ោះែឹងទាំងងនោះ គឺជាវភិាគទនែ៏សាំខាន់ និងយូរអខងវងែល់សងគម
និងពិភពងលាក។ 

សាលាងរងជាខសនផ្តល់នូវកមមវធីិអប់រ ាំថ្នន ក់អនុប ឌិ រនិងប ឌិ រ កមមវធីិសិកាវគគែាី និងកមម
វធីិប តុ ោះបោត លសត្មាប់មន្តនតីជាន់ែពស់។ កមមវធីិសិកានិងប តុ ោះបោត លទាំងងនោះ នឹងងធវើឲ្យ
និសសិរក្លា យងៅជាធនធានែ៍សាំខាន់មួយកនុងក្លរងលើកសទួយជីវភាពរស់ងៅរបស់ត្បជាជនឲ្យ
ក្លន់ខរត្បងសើរង ើង។ ងលើសពីងនោះងទ្យៀរ សាលាងរងជាខសនងលើកទឹ្យកចិរតនិងជត្មុញឲ្យនិសសិរ
និងសាស្តសាត ចារយងធវើក្លរស្រសាវត្ជាវងលើវស័ិយងផ្សងៗងទ្យៀរខែលពាក់ព័នធនិងក្លរអភិវឌ្ឍសងគម។ ក្លរ
គិរជាត្បព័នធនិងក្លរគិរខបបវភិាគងធវើឲ្យអនកស្រសាវត្ជាវអាចខវកខញកពីបញ្ហា សមុគសាម ញនានា និងផ្ត
ល់ែាំងោោះស្រសាយត្បកបង យភាពនចនត្បឌិ្រ។ ក្លរសិកាស្រសាវត្ជាវងនោះមិនត្រឹមខរផ្តល់ផ្ល
ត្បងយជន៍ែល់ពួកងគប៉ាុងោា ោះងទ្យ ប៉ាុខនតខថមទាំងបងងកើរចាំង ោះនិងក្លរយល់ែឹងអាំពីបញ្ហា ខែលប៉ាោះ
ពាល់ែល់ក្លរអភិវឌ្ឍរបស់ត្បងទ្យសកមពុជានាងពលបចចុបបននផ្ងខែរ។ 
កម្មវិធីអបរ់ ំ

សាលាងរងជាខសន កិចចក្លររ ឋ ភិបាល និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ ងធវើក្លរប តុ ោះបោត
លថ្នន ក់បរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ និងថ្នន ក់ប ឌិ រងលើជាំនាញ៖ 
បរញិ្ញបត្រជាន់ែពស់៖ 
 

 ជាំនាញរែឋបាលសាធារ ៈ  ជាំនាញក្លរសិកាអាំពីអាសា៊ា ន 

 ជាំនាញងគលនងយបាយសា
ធារ ៈ 

 ជាំនាញក្លរទូ្យរនិងក្លរចរចារ 

 ជាំនាញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ  ជំនាញក្លរត្គប់ត្គងសាធារ ៈ 
ប ឌិ រ៖ 

 ជាំនាញរែឋបាលសាធារ ៈ  ជាំនាញក្លរសិកាអាំពីអាសា៊ា ន 

 ជាំនាញងគលនងយបាយសា
ធារ ៈ 

 ជាំនាញក្លរទូ្យរនិងក្លរចរចារ 

 ជាំនាញទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ  ជំនាញក្លរត្គប់ត្គងសាធារ ៈ 
 
  



20 

 

ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លសកិាភាសាអង់លគែស  
សាវតា 
 មជឈម ឌ លប តុ ោះបោត លភាសាអង់ងគាស (CES) គឺជាមជឈម ឌ លឈានមុែមួយងៅ
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា (UC)។ CES ត្រូវបានបងងកើរង ើងកនុងឆ្ន ាំ  ២០០៣ បនាទ ប់ពីសាកលវទិ្យា
ល័យកមពុជា (UC) ត្រូវបានបងងកើរង ើងង យ ឯកឧរតម ប ឌិ រ ងៅ គឹមហួន ត្បធានននសាកល
វទិ្យាល័យកមពុជា។ 
 CES  មានកមមវធីិសិកាភាសាអង់ងគាសចត្មោុះែូចខាងងត្ក្លម៖     
 ១. កមមវធីិសិកាភាសាអង់ងគាសជាភាសាទី្យ២ (ESL) គឺត្រូវបានបងងកើរង ើងងែើមបជួីយ
សិសានុសិសស ឱយងចោះអាន សរងសរ និយយ និងងចោះងត្បើត្បាស់ភាសាអង់ងគាសត្បចាាំនថា ចាប់ពី
កត្មិរមូល ឋ នរហូរែល់កត្មិរែពស់។ កមមវធីិសិកាងនោះត្រូវបានបងត្ងៀនង យត្គូបរងទ្យសនិងខែមរ
ខែលមានបទ្យពិងសាធន៍ែពស់ ងហើយវគគសិកាងនោះក៏បានងត្ជើសងរ ើសងសៀវងៅយ៉ាងសត្មិរសត្មាាំង
កនុងងគលបាំ ងពត្ងឹងជាំនាញភាសាអង់ងគាស និងងត្រៀមែាួនសត្មាប់ក្លរត្បលង IELTS។ 
 ២. កមមវធីិសិកាភាសាអង់ងគាសត្មាប់ងត្រៀមសិកាថ្នន ក់បរញិ្ហញ បត្រ (IEP) ផ្តល់ជូននិសសិរ
ទាំងអស់នូវចាំង ោះែឹងចាាំបាច់ងែើមបីងធវើឱយក្លរសិកាមានភាពលអត្បងសើរ។ វគគសិកាងនោះផ្តល់ជូន
សិសសនិសសិរនូវភាសាអង់ងគាសកត្មិរែពស់ខែលនិសសិរត្រូវក្លរងែើមបសិីកាងៅសាកលវទិ្យាល័យ
កមពុជា ឬតមបោដ សាកលវទិ្យាល័យអនតរជារិនានា។      
 ៣. កមមវធីិសិកាភាសាអង់ងគាសត្មាប់ងគលបាំ ងជាក់លាក់ (ESP) ផ្តល់ជូននូវកមមវធីិ
ងឆាើយរបនិងរត្មូវក្លរនិសសិរង យងតត រងៅងលើជាំនាញភាសាអង់ងគាសសត្មាប់ក្លរត្បាស្រស័យ
ទក់ទ្យងខផ្នកធុរកិចច ធនាគរនិងហិរញ្ញវរាុ  នីរិ និងវស័ិយងសវាកមមងផ្សងៗ។   
 ៤. កមមវធីិសិកាជាំនាញភាសាអង់ងគាសពិងសស )SES) អនុញ្ហញ រឱយសិសសនិសសិរងត្ជើស
ងរ ើសនូវជាំនាញខែលែាួនចង់ពត្ងឹងរមួមាន៖ ក្លរអាន ក្លរសរងសរ ក្លរនិយយ និងក្លរសាត ប់។ 
សិសសនិសសិរខែលបានបញ្ច ប់ក្លរសិកាគឺត្រូវបានទ្យទួ្យលសាគ ល់ងលើជាំនាញនិងសមរាភាពភាសា
អង់ងគាសកត្មិរែពស់។ សូមអងញ្ា ើញមកសិកាងែើមបីែាួនអនកនិងងបាោះជាំហា៊ា នងៅក្លន់អនាគរ
ជាមួយពួកងយើង។សត្មាប់ព័រ៌មានលមអិរននវគគសិកាទាំងអស់របស់មជឈម ឌ លប តុ ោះបោត ល
ភាសាអង់ងគាស (CES) សូមចូលងៅក្លន់ងគហទ្យាំព័រ www.uc.ed.kh/ces។ 
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ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លអភិវឌ្ឍនជ៏្ំនាញនិងអាជ្ីព (SCDC) 
 

(SCDC) គឺជានាយក ន នសិសសខែលងសវាកមមជាន់ែពស់ងៅក្លន់និសិរសោខែលមានបាំន
ងចូលរមួសិកាតមរយក្លរោរ់់ជួបរឬចូលសិកាង យែាូនរបស់តរ់តទ ល់។ SCDCសត្មប
សត្មួលកាំង ើ នភាពនវឆ្ា រនិងក្លរអភិវឌ្ឈនងៅក្លន់និសិរសទ្យទួ្យលយកអរាត្បងយជន៍ជាងត្ចើននន
បទ្យពិងសាធន៍ពីមហាវទិ្យាល័យរបស់តរ់ និងមជឈម ឌ លជុាំរញុនិសិរសងអាយសិកានិងអភិវឌ្ឍន៍
ទាំងងៅកនុងថ្នន ក់និងងត្ៅថ្នន ក់។ 

កមមវធីិរមួទាំងអស់មិនត្រឹមខរថ្នន ក់ងរៀននិយយជាសាធារ ៈក្លរងធវើបទ្យបងាា ញ ត្បវរតិរបូ
សងងាបនិងលិែិរសរងសរ, សិក្លា សាលាក្លរងរៀបចាំក្លរសមាភ សន៍, ជាំនួយក្លរកមមវធីិអាហារបូករ
 ៍, ជាំនួយក្លរសិកាងៅបរងទ្យស, កមមវធីិខ នាាំនិងឱក្លសក្លរងារសម័ត្គចិរត / កមមសិកា។ 
ងបសកកមមរបស់មជឈម ឌ លជាំនាញនិងអភិវឌ្ឍន៍អាជីពងនោះគឺងែើមបីផ្តល់ងអាយនិសសិរជាមួយនឹង
ធនធានសិកាងែើមបវីាយរនមា, អាហារបាំប៉ាននិងក្លរងលើកទឹ្យកចិរតែល់ក្លររកីលូរលាស់របស់ពួកងគ
ជាសមាជិកបានងលើកទឹ្យកចិរតនិងទ្យទួ្យលបានងជាគជ័យរបស់សហគមន៍សាលា។ 
 

ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លសកិាអាសា៊ា ន (ASC) 
សាវតា 
 កមពុជាបានចូលជាសមាជិកងពញសិទ្យធននសមាគមត្បជាជារិអាសីុអាងគនយ៍ )អាសា៊ា ន (ងៅ

នថាទី្យ៣០ខែងមសាឆ្ន ាំ១៩៩៩  ចាប់តាំងពីងពលងនាោះមក ត្បងទ្យសកមពុជាបានងធវើជាត្បធានអាសា៊ា ន
ចាំនួនពីរែង ងៅឆ្ន ាំ ២០០២ មតងនិងមតងងទ្យៀរងៅឆ្ន ាំ២០១២។ 
 កនុងក្លរសត្មលួែល់ក្លរងធវើសមាហរ កមមរបស់ត្បងទ្យសកមពុជាងៅកនុងសហគមន៍ងសែឋ
កិចច  អាសា៊ា ន ខែល ត្រូវបានត្បក្លសឲ្យែាំង ើ រក្លរជាផ្ាូវក្លរងៅ នថាទី្យ៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា )UC) ជាសាា ប័នអប់រ ាំលអត្បងសើរឈានមុែងគ ងៅកនុងត្បងទ្យសកមពុជាបាន
បងងកើរ មជឈម ឌ លសិកាអាសា៊ា ន ងៅក្លរ់ជាភាសាអង់ងគាសថ្ន )ASC) ខែលត្រូវបានត្បក្លស
 ក់ឲ្យងត្បើត្បាស់សាា ប័នងនោះជាផ្ាូវក្លរង យ ត្កសួងអប់រ ាំយុវជននិងកីឡាននត្បងទ្យសកមពុជាងៅនថា
ទី្យ ១៥ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៤។ មជឈម ឌ ល ASC ងែើររួនាទី្យជាសាា ប័នត្កុមត្បឹកាភិបាលនិងត្កមុ
ត្បឹកាងយបល់ជាំនាញបងចចកងទ្យសនិងស្រសាវត្ជាវប ឌិ រសភានិងខផ្នកងគលនងយបាយង យងធវើ
ក្លរសិកាស្រសាវត្ជាវ តា ស់បតូរកិចចពិភាកាងលើបញ្ហា ខែលទក់ទ្យងនឹងអាសា៊ា ននិងងលើកកមពស់ែល់
ក្លរអភិវឌ្ឍង យឈរងលើរុលយភាពនិងសមាហរ កមមននសហគមន៍អាសា៊ា នចាំនួនបីរមួមាន 
សហគមន៍សនតិសុែនងយបាយ សហគមន៍ងសែឋកិចច និងសហគមន៍សងគមវបបធម៍។      ជា
សាំខាន់ មជឈម ឌ លសិកាអាសា៊ា នងលើកទឹ្យកចិរតឱយមានកិចចែិរែាំត្បឹងខត្បងងែើមបីងលើកកមពស់ក្លរ
យល់ែឹងអាំពីអាសា៊ា នឲ្យបានក្លន់ខរងត្ចើនងៅកនុងត្បងទ្យសកមពុជាខែលរមួចាំខ កែល់ក្លរងធវើសមា
ហរ កមមសីុជងត្ៅរបស់កមពុជាងៅកនុងសហគមន៍អាសា៊ា ននិងទ្យទួ្យលបាននូវក្លរគាំត្ទ្យែល់
គងត្មាងនានាទក់ទ្យងនឹងអាសា៊ា ន។ 
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ទសសនៈវិសយ័ 
 ងែើមបីក្លា យជាមជឈម ឌ លអាសា៊ា នត្បកបង យឧរតមភាពកនុងងគលបាំ ងសងត្មចបាន
នូវងគលងៅសាា ប័នសិកាងពញមួយជីវរិននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាគឺជាសាា ប័នខែលមានគុ 
ភាពកាំពូលងៅកនុងរាំបន់អាសីុអាងគនយ៍និងអាសីុ។ 
បបសសកម្ម 

១. ងលើកកមពស់ក្លរយល់ែឹងនិងចាំង ោះែឹង ពីអាសា៊ា នងៅកនុងត្ពោះរាជាោត្ចកមពុជា 
២. ងលើកកមពស់ក្លរយល់ែឹងនិងចាំង ោះែឹងពីត្បងទ្យសកមពុជាកនុងចាំងោមសមាជិកអាសា៊ា
នែនទ្យ ងទ្យៀរននសាា ប័នអាសា៊ា ន 

៣. ផ្តល់នូវទ្យសសនវស័ិយរបស់ភាគីពាក់ព័នធ សតីពីផ្លប៉ាោះពាល់ននងគលនងយបាយ ខែល
មានស្រសាប់និងគាំនិរផ្តួចងផ្តើមែនទ្យងទ្យៀរជូនរាជរ ឋ ភិបាលកមពុជា ងលខាធិក្លរអាសា៊ា ន
និងត្បងទ្យសជាសមាជិកែនទ្យងទ្យៀរខែលទ្យទួ្យលបានព័រ៌មានងពញងលញសត្មាប់ក្លរងធវើ
សងត្មចចិរតរបស់ពួកគរ់ 

៤. ងលើកកមពស់ក្លរងធវើសមាហរ កមមកនុងរាំបន់ និង កិចចសហត្បរិបរតិក្លរសត្មាប់ជាឧរតម
ត្បងយជន៍ែល់រែឋជាសមាជិកទាំងអស់តមរយៈក្លរងបាោះពុមពផ្ាយលទ្យធផ្លស្រសាវត្ជាវ  
ក្លរប តុ ោះបោត ល កមមវធីិកសាងសមរាភាព សិក្លា សាលា កិចចត្បជុាំ កមមវធីិបឋកថ្ន 
ឯកអគគរែឋទូ្យរអាសា៊ា ននិងក្លរតា ស់បតូរបទ្យពិងសាធន៏លអបាំផុ្រ 

ផែនការសកម្មភាព 
I. ក្លរងលើកកមពស់ក្លរយល់ែឹងនិងចាំង ោះែឹងពីអាសា៊ា នងៅកនុងត្បងទ្យសកមពុជាតមរយៈ     មាគ៌
ត្បាាំយ៉ាងរមួមាន៖ 
១. ត្បព័នធផ្សពវផ្ាយកនុងស្រសុក តមរយៈក្លរសរងសរអរាបទ្យសត្មាប់រាំបន់អាសីុអាងគនយ៍ ត្បចាាំ
សបាត ហ៍ និងក្លខសរងផ្សងងទ្យៀរនិងទ្យសសនាវែដី ត្ពមទាំងត្បងភទ្យងផ្សងគន ននកមមវធីិវទិ្យយុ និង
ទូ្យរទ្យសសន៍សីុវទិ្យយុ SEATV និងសាជីវកមមផ្សពវផ្ាយកនុងស្រសុកងផ្សងងទ្យៀរ។ 
២. កមមវធីិសិកាថ្នន ក់បរញិ្ហញ បត្រ និង វគគសិកាជាំនាញងផ្សងៗ    ងៅសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា៖ 
កមមវធីិសញ្ហញ បត្រថ្នន ក់បរញិ្ហញ បត្រ សតីពីក្លរសិកាអាសា៊ា ន នឹងត្រូវងរៀបចាំនិងចារ់ខចងង យ
សមាជិកននមជឈម ឌ ល ASC សហក្លរជាមួយមហាវទិ្យាល័យនានា ង យមានវគគសិកា
ខែលនឹងត្រូវបានខចករ ាំខលកជាមួយនឹងកមមវធីិសញ្ហញ ប័ត្រ ននមហាវទិ្យាល័យងផ្សងងទ្យៀរ
ងៅតមត្គប់ត្គងនិងវទិ្យាសាស្តសតសងគម។ 
៣. កមមវធីិសិកាថ្នន ក់ងត្ក្លយឧរតមសិកា និង វគគសិកាជាំនាញងផ្សងៗ ងៅសាកលវទិ្យាល័យ
កមពុជា៖ តមរយៈសាលាងរងជាខសនរ ឋ ភិបាល និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ ងៅក្លរ់ជា
ភាសាអង់ងគាសថ្ន )TSS) កមមវធីិសិកាតមថ្នន ក់ងត្ក្លយឧរតមសិកាសតីពីក្លរសិកាអាសា៊ា ន 
នឹងត្រូវងរៀបចាំនិងចារ់ខចងក្លរ ង យសមាជិកននមជឈម ឌ ល ASC សហក្លរជាមួយ
សាលានានា ង យមានវគគសិកា ខែលនឹងត្រូវខចករ ាំខលកជាមួយនឹងកមមវធីិសិកាថ្នន ក់
ងត្ក្លយឧរតមសិកាងផ្សងងទ្យៀរងៅសាលា និងងៅតមមហាវទិ្យាល័យត្គប់ត្គង និងវទិ្យា
សាស្តសតសងគម។ 
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៤. ក្លរសិកាស្រសាវត្ជាវសិកា និង ក្លរស្រសាវត្ជាវពាក់ព័នធងផ្សងងទ្យៀរ៖ កនុងក្លរផ្ាភាា ប់ជាមួយ 
នឹងកមមវធីិសិកាថ្នន ក់ងត្ក្លយឧរតមសិកា និង TSS ននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
មជឈម ឌ ល ASC នឹងជាំរញុក្លរសិកាស្រសាវត្ជាវងែើមបីឲ្យនិសសរិនិងសមាជិក UC ងផ្សង
ងទ្យៀរខែលអាចសហក្លរជាមួយអនកជាំនាញងផ្សងងទ្យៀរ មកពីអាសា៊ា ន ងែើមបីអនុវរតគងត្មាង
ស្រសាវត្ជាវត្បកបង យវជិាា ជីវៈ។ 
៥. សិក្លា សាលា និងវគគសិកាសត្មាប់សញ្ហញ បត្រជាំនាញ ងៅសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា៖ កិចច
ក្លរទាំងងនោះ ងតត រជាចមបងងលើក្លរអនុវរតជាក់ខសតងននងគលនងយបាយ និងគាំនិរផ្តួចងផ្តើ
មងផ្សងងទ្យៀររបស់ត្បងទ្យសជាសមាជិកអាសា៊ា ន  និងផ្លប៉ាោះពាល់នានាមកងលើអនាគរ។ 

II. ក្លរងលើកកមពស់ក្លរយល់ែឹងនិងចាំង ោះែឹងរបស់កមពុជាកនុងចាំងោមសមាជិកែនទ្យងទ្យៀររបស់
អាសា៊ា នតមរយៈមាគ៍បូនយ៉ាង៖ 
១. ត្បព័នធផ្សពវផ្ាយ៖ ខសវងរកទ្យសសនៈ និង គាំនិរថមី ង យសមាជិក ASC ងៅកនុងត្បព័នធ
ផ្សពវផ្ាយខបបត្បនព ីងៅកនុងត្បងទ្យសែនទ្យងទ្យៀរងៅកនុងរាំបន់និងងត្ៅរាំបន់ 
២. ក្លរងបាោះពុមពផ្សពវផ្ាយ៖ ក្លរងបាោះពុមភផ្សពវផ្ាយពីក្លរវភិាគបញ្ហា  និង និនាន ក្លរ ង យ
សមាជិក ASC និងអនកែនទ្យងទ្យៀរងៅកនុងទ្យសសនាវែីជាំនាញកមពុជា សត្មាប់ក្លរសិកាអនតរ
ជារិ និងទ្យសសនាវែីសិកាជាំនាញងផ្សងងទ្យៀរ រមួជាមួយនឹងក្លរផ្សពវផ្ាយព័រ៌មានសាំខា
ន់ៗ ជូនែល់ភាគីសហគមន៍ជាំនួញ និងអងគក្លរមិនខមនរ ឋ ភិបាលជាងែើម 
៣. សិក្លា សាលានិងងវទិ្យក្ល៖ កិចចត្បជុាំថ្នន ក់រាំបន់ និង អនតរជារិងលើត្បធានបទ្យទក់ទ្យងនឹងអា
សា៊ា ន ងែើមបីអភិវឌ្ឍបោត ញឲ្យបានលអត្បងសើរ ជាមួយនឹងងលខាធិក្លរ ឋ នរាំោងនន            
រ ឋ ភិបាលែ៏នទ្យងទ្យៀរ និងទី្យភាន ក់ងារអនដរជារិ មូលនិធិអាសា៊ា ន និងអងគក្លរមិនខមនរ ឋ ភិបា
ល ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ សាា ប័នែនទ្យងទ្យៀរ និង ត្កុមត្បឹកាងយបល់ជាំនាញរមួទាំង
(ASEAN-ISIS) ។ 
៤. ក្លរផ្សពវផ្ាយព័រ៌មាន៖ ក្លរងបាោះពុមភ និង ផ្សពវផ្ាយព័រ៌មាន ងៅកនុងទ្យសសនាវែដីកមពុជា
សត្មាប់ក្លរសិកាអនតរជារិ រមួជាមួយនឹងក្លរផ្សពវផ្ាយព័រ៌មាន ជូនែល់ត្កុមងគលងៅ។ 

III. ក្លរងលើកកមពស់និងក្លរងធវើសមាហរ កមមកនុងរាំបន់អាសា៊ា ន ក្លរគាំត្ទ្យសហគមន៍អាសា៊ា ននិង
កិចចសហត្បរិបរតិក្លរតមរយ៖ 
១. ក្លរជាំរញុនិងក្លរងលើកកមពស់ យុទ្យធនាក្លរយល់ែឹងពីអាសា៊ា ន 
២. កមមវធីិសិកាអាសា៊ា ន ងៅកនុងសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា UC និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជិរសនិរពី
ពលរែឋមួយងៅពលរែឋមួយងៅទូ្យទាំងត្បងទ្យសកមពុជា និងងៅកនុងសហគមន៍អាសា៊ា ន 
៣. ក្លរងលើកកមពស់កិចចសហត្បរិបរតិក្លរកនុងរាំបន់អាសា៊ា ន និងក្លរសត្មបសត្មលួ ជាមួយនឹង
ភាគីខាងងត្ៅតមរយៈក្លរងបាោះពុមភផ្ាយលទ្យធផ្លស្រសាវត្ជាវ ក្លរប តុ ោះបោត ល កមមវធីិក
សាងសមរាភាព សិក្លា សា កិចចត្បជុាំ សននិសីទ្យធ កមមវធីិបឋកថ្នឯកអគគរែឋទូ្យរ អាសា៊ា ននិង
ក្លរតា ស់បតូរបទ្យពិងសាធន៏លអៗ  
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រចនាសម្ពន័ធ 
 មជឈម ឌ លសិកាអាសា៊ា នមានអងគភាពជួយគាំត្ទ្យចាំនួនបី៖ អងគភាពរែឋបាលនិងងបាោះពុមភ        
អងគភាពសត្មាប់ក្លរសិកានិងស្រសាវត្ជាវ និងអងគភាពសត្មាប់ក្លរអភិវឌ្ឍគងត្មាង ក្លរសត្មប
សត្មួលនិងក្លរត្គប់ត្គង។ សាា ប័ន ASC ត្រូវបានែឹកនាាំនិងត្គប់ត្គងង យនាយកមួយរបូនិង
ត្កុមត្គប់ត្គងងហើយត្រូវបានគាំត្ទ្យង យត្កមុត្បឹកាភិបាលមួយ។ 

 
ត្កុម្ត្រឹកាត្សាវត្ជាវ និងត្រឌ្ិរញាណ្ 

ត្កុមត្បឹកាស្រសាវត្ជាវ និងត្បឌិ្រញា  សត្មបសត្មួលែល់អនកពាក់ព័នធខែលមានបាំ ង
កនុងក្លរងលើកទឹ្យកចិរតបុគគល ឬត្កមុ សាំរាប់ក្លរផ្ារភាា ប់បោត ញជាមួយសាកលវទិ្យាល័យងែើមបីងអា
យមានភាពសកមមកនុងក្លរនចនត្បឌិ្រថមី និងព័រ៌មានស្រសាវត្ជាវ ជាពិងសសក្លរបនតក្លរអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា 
ខែលជាសមាជិកសហគមន៍កនុងរាំបន់ និងពិភពងលាក។ ងគលបាំ ងទូ្យងៅរបស់ត្កមុត្បឹកា
ស្រសាវត្ជាវ និង ត្បឌិ្រញា  គឺខចករ ាំខលកចាំង ោះែឹង និងកសាងសមរាភាពត្គប់ខផ្នកទាំងអស់ 
រមួទាំងក្លររោិះរកក្លរស្រសាវត្ជាវទក់ទ្យងនឹងបញ្ហា វទិ្យាសាស្តសត សងគម នងយបាយ ងយនឌ័្រ បងចចក
វទិ្យា និងឧសាហកមម។  

ត្កុមត្បឹកាស្រសាវត្ជាវ និងត្បឌិ្រញា ែិរែាំងលើកសទួយគុ រនមា និងក្លរយល់ែឹងខផ្នក
ស្រសាវត្ជាវ   ក្លរកសាងសមរាភាពស្រសាវត្ជាវ និងក្លរគិរខបបវភិាគងៅកនុងសាកលវទិ្យាល័យកមពុ
ជា ក្លរគាំត្ទ្យសកមមភាពស្រសាវត្ជាវខែលមានស្រសាប់ និងត្បឌិ្រញា  ក្លា យជាងវទិ្យក្លខែលបញ្ញវន័ត
សាកលវទិ្យាល័យ     កមពុជាអាចផ្ារភាា ប់បោត ញ និងតា ស់បតូរគាំនិរគន ងៅវញិងៅមក ក្លរ
ខ នាាំនិសសិរងអាយងចោះងធវើក្លរ។ 

 
វិទាសាា នត្សាវត្ជាវជានខ់្ពស ់ 

វទិ្យាសាា នស្រសាវត្ជាវជាន់ែពស់ មានរួនាទី្យសាំខាន់កនុងក្លរគាំត្ទ្យែល់ែាំង ើ រក្លរសិកាស្រសាវ
ត្ជាវងៅសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា និងងលើកសទួយែល់សាកលវទិ្យាល័យខែលជាត្គឹោះសាា នែ៏លអ
ត្បងសើរកនុងកិចចក្លរស្រសាវត្ជាវ។ វទិ្យាសាា នស្រសាវត្ជាវជាន់ែពស់បានបងងកើរយុទ្យធសាស្តសតស្រសាវត្ជាវសាំ
រាប់សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាជាមួយនឹងត្កបែ័ ឌ ខែលអនុម័រង យគ ៈកមមក្លរ  បងងកើរ
ខផ្នក្លរយុទ្យធសាស្តសត និងត្រួរពិនិរយរាល់សកមមភាពស្រសាវត្ជាវកនុងសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាងែើមបី
ងលើកទឹ្យកចិរត និងសត្មបសត្មលួក្លរស្រសាវត្ជាវត្បកបង យគុ ភាពែពស់បាំផុ្រ។ ងលើសពីងនោះ
ងៅងទ្យៀរ វទិ្យាសាា នស្រសាវត្ជាវជាន់ែពស់ បានត្រួរពិនិរយ និងងលើកសទួយែល់ក្លរអភិវឌ្ឍ ក្លរតា ស់
បតូរចាំង ោះែឹង និងយុទ្យធសាស្តសតជាមួយនឹងក្លរងបតជាា ចិរតងែើមបសីងត្មចបានក្លរស្រសាវ ត្ជាវែ៏លអ
ត្បងសើរ។  
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កម្មវធិ ី

ប្រគលស់ញ្ញា រប្ររណ្ឌិ រកិរតិយស និងសញ្ញា រប្រជ្ូននិសសរិន្ើលបានរញ្េរ់ការសកិា
លៅសាកលវិទ្យាលយ័ កម្ពុជា  លលើកទ្យី១២ សប្ រ់ឆ្េ ាំសកិា ២០១៥-២០១៦  

 

លប្កាម្អធិររីភាពើ៏ែពង់ែពស ់ 
លលាកជ្ាំទាវរណ្ឌិ រ ន្ម្៉ោន សាំអន ឧរនាយករើាម្ស្ដនដ ីរើាម្ស្ដនដី ប្កសងួទ្យាំនាក់
ទ្យាំនងជាម្ួយរើាសភា ប្ព ទ្យធសភា និងអធិការកិំេ ថ្នប្ពម្រាជាណាំប្កកម្ពុជា 

 
ថ្ងៃអង្គា រ ទ្យី២៧ ន្ែធេូ ឆ្េ ាំ២០១៦ លវលាល ៉ោ ង ១៤:០០ នាទ្យីរលសៀល 

ទ្យីកន្នែង ៖ សទឌូីលោសាា នីយទ៍្យូរទ្យសសន៍អាសុអីាលគេយ ៍
3 

 

ណមា៉ាង  ១២ : ៣០ នាទី្យ :  ជួបជំុនិសសិត្យ ចឆោពាបាល សាស្រសាា ចារយ និងគណៈត្គប់ត្គង  
   សាក្លវទិ្យាល័យ 

១ : ៣០ នាទី្យ :  ណភញៀវកិ្ត្យាិយសជាតិ្យ និងអនតរជាតិ្យ  អណញ្ជ ើញដល់ក្ដនជងត្បារពធពិធី 
២  : ០០ នាទី្យ :  លលាកជ្ាំទាវរណ្ឌិ រ ន្ម្៉ោន សាំអន ឧបនាយក្រដឋមន្ដនាី រដឋមន្ដនាី 
     ត្ក្សួងទំ្យនាក់្ទំ្យនងជាមួយរដឋសភា ត្ពរទ្យធសភា និងអធិោរកិ្ចច 

   ននរាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា អណញ្ជ ើញដល់ក្ដនជងត្បារពធពិធី 
 

ចារ់ល្ដើម្កម្មវិធី 
 ណរានរពណភជងជាតិ្យ ននត្ពេះរាជាោចត្ក្ក្មពុជា 
 សុនទរក្ថ្នសាវ គមន៍របស់ ឯកឧរដម្ រណ្ឌិ រ លៅ គ ម្ហួន សាា បនិក្ ត្បធានត្ក្ុមត្បរក្ាភិបាល 

និងជាត្បធានសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា  

 របាយោរណ៍ត្បចំា ន្ ំរបស់ រណ្ឌិ រ អុី ររនា អនុត្បធានទ្យទួ្យលបនទុក្សិក្ាធិោរ សាក្លវទិ្យាល័
យក្មពុជា 

 សុនទរក្ថ្នគនជរេះ និងមតិ្យសំណណេះសំោលដ៏ខពង់ខពស់របស់ លលាកជ្ាំទាវរណ្ឌិ រ ន្ម្៉ោន សាំ
អន ឧបនាយក្រដឋមន្ដនាី រដឋមន្ដនាីត្ក្សួងទំ្យនាក់្ទំ្យនងជាមួយរដឋសភា ត្ពរទ្យធសភា និងអធិោរ
កិ្ចច ននត្ពេះរាជាោចត្ក្ក្មពុជា  

 ោរត្បគល់បាច់លក  និងវត្យាុអនុសាវរយ៍ីណោយ លលាកជ្ាំទាវ ឃ ម្ រា៉ោ នី សមាជិោត្ក្ុមត្បរក្ាភិបា
ល និងជាអនុត្បធានទ្យទួ្យលបនទុក្កិ្ចចោរទូ្យណឹ ននសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា និងជាអគគនាយិោ
សាា នីយ៍ទូ្យរទ្យសសន៍ និងវទិ្យយុចឆសីុចឆណគនយ៍ជូនចំណ េះ លលាកជ្ាំទាវរណ្ឌិ រ ន្ម្៉ោន សាំអន 

        (វណីដអូ សតអំីពីត្បវត្យតិននោរត្បគល់សញ្ញា បត្ត្យសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា) 
 

ពិធីប្រគលរ់័ណ្ណ សរលសើរជ្ូន រគុាលកិ សាស្ដសាត ចារយ និងនិសសរិល្េើម្ និង ប្រគលស់ញ្ញា រប្រជ្ូន
និសសរិន្ើលបានរញ្េរក់ារសកិា 
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1> ពិធីប្រគលរ់័ណ្ណ សរលសើរជ្ូនរគុាលកិល្េើម្ 
 លលាកជ្ាំទាវ ឃ ម្ រា៉ោ នី សមាជិោត្ក្ុមត្បរក្ាភិបាល និងជាអនុត្បធានទ្យទួ្យលបនទុក្កិ្ចច
ោរទូ្យណឹ ននសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា និងជាអគគនាយិោសាា នីយ៍ទូ្យរទ្យសសន៍ និងវទិ្យយុចឆសីុ
ចឆណគនយ៍ 

2> ពិធីប្រគលរ់័ណ្ណ សរលសើរជ្ូនសាស្ដសាត ចារយគាំរ ូ
លលាកជ្ាំទាវ ឃ ម្ រា៉ោ នី សមាជិោត្ក្ុមត្បរក្ាភិបាល និងជាអនុត្បធានទ្យទួ្យលបនទុក្កិ្ចច
ោរទូ្យណឹ ននសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា និងជាអគគនាយិោសាា នីយ៍ទូ្យរទ្យសសន៍ និងវទិ្យយុចឆសីុ
ចឆណគនយ៍ 

3> ពិធីប្រគលល់ម្ដ្ឋយជ្ូននិសសរិររញិ្ញា រប្រល្េើម្រាំ្ុរ ំាំននួ ៤ ររូ 
ឯកឧរដម្ រណ្ឌិ រ លៅ គ ម្ហួន សាា បនិក្ ត្បធានត្ក្ុមត្បរក្ាភិបាល និងជាត្បធាន
សាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា  

ល ម្ ម្ លភទ្យ ម្ហាវិទ្យាលយ័ ពិនទុប្រចាាំឆ្េ ាំ 
ណផ្ង ក្លាណ ស សាលា  ណិជជសាស្រសត ៣.៩២ 
ណវន មុនីរត័្យន ស សាលា  ណិជជសាស្រសត ៣.៩០ 
ឈួរ ពិសិដឋ ប សាលា  ណិជជសាស្រសត ៣.៩០ 
ផ្ជត្យ នមជចាន់ ស មហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្រសតសងគម ៣.៩០ 

 

4> ពិធីប្រគលរ់័ណ្ណ សរលសើរជ្ូននសិសរិល្េើម្ប្រចាាំឆ្េ ាំសកិា ២០១៥-២០១៦ 
ឯកឧរដម្ រណ្ឌិ រ លៅ គ ម្ហួន សាា បនិក្ ត្បធានត្ក្ុមត្បរក្ាភិបាល និងជាត្បធាន
សាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា 

5> ពិធីប្រគលស់ញ្ញា រប្ររណ្ឌិ រកិរតយិស ពានរង្គា ន់ម្ិរតល្េើម្សាកលវិទ្យាលយ័កម្ពជុា នងិ
និសសរិន្ើលបានរញ្េរក់ារសកិា 

លលាកជ្ាំទាវរណ្ឌិ រ ន្ម្៉ោន សាំអន ឧបនាយក្រដឋមន្ដនាី រដឋមន្ដនាី ត្ក្សួងទំ្យនាក់្ទំ្យនង 
ជាមួយរដឋសភា ត្ពរទ្យធសភា និងអធិោរកិ្ចច ននត្ពេះរាជាោចត្ក្ក្មពុជា 

 ពិធីត្បគល់ នរងាវ ន់មិត្យតណើនើមសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា ជូន បណឌិ ត្យ Rikhi Thakral នាយក្
ត្បតិ្យបត្យាិត្ក្ុម  ុន Thakral ត្បណទ្យសសិងហបុរ ី

 ពិធីត្បគល់សញ្ញា បត្ត្យបណឌិ ត្យកិ្ត្យតិយស ជូនសាស្រសាត ចារយ DIN MERICAN ត្ពរទ្យធបុរសរង 
សាលាណត្យណជាដសន កិ្ចចោររោឋ ភិបាល និងទំ្យនាក់្ទំ្យនងអនតរជាតិ្យ 

 ពិធីត្បគល់សញ្ញា បត្ត្យជូននិសសិត្យដដលបានបញ្ច ប់ោរសិក្ា  
6> ំាំណារអ់ារម្មណ៍្ររសរ់ាំណាងនិសសរិន្ើលបានរញ្េរ់ការសកិា កេងុឆ្េ ាំសកិា           
២០១៥-២០១៦ កញ្ញា  ល្ង កលាណ្ 
 

គណៈអធិបតី្យអណញ្ជ ើញនិវត្យាន៍ 
ំរ់កម្មវិធ ី
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ប្កុម្ប្រ កាភិបាលសាកលវិទ្យាលយ័កម្ពុជា 
 

 ឯក្ឧត្យាម បណឌិ ត្យ ណៅ គរម ួន  ត្បធាន 
 ឯក្ឧត្យាម បណឌិ ត្យ ហារ ីុុសា ហាន់ោ អនុត្បធាន  
 ណលាក្ជំទវ ឃរម រា៉ា នី   សមាជិោ 
 ណលាក្ ណៅ សុផ្លាជ     សមាជិក្ 
 ឯក្ឧត្យាម សំរាងំ កំ្សានា   សមាជិក្ 
 

ប្កុម្ប្រ កា្ដលល់ោរល ់
ន្្េកកម្មវិធីសកិាអនដរជារិ ថ្នសាកលវិទ្យាលយ័កម្ពុាជា 

 
 បណឌិ ត្យសាស្រសាា ចារយ Michael Haas  សាក្លវទិ្យាល័យហានវ (ចូលនិវត្យាន៍) ស រដឋចឆណមរកិ្  ជាត្បធាន 
 បណឌិ ត្យសាស្រសាា ចារយ Paul M. Evans     សាក្លវទិ្យាល័យ British Columbia ោោោ    សមាជិក្ 
 បណឌិ ត្យសាស្រសាា ចារយ Merry White  សាក្លវទិ្យាល័យ ប ូសសាុន និង ហាណវ ើដោោោ សមាជិក្ 
 បណឌិ ត្យសាស្រសាា ចារយ Jim Dator  សាក្លវទិ្យាល័យហានវ ស រដឋចឆណមរកិ្   សមាជិក្ 
 បណឌិ ត្យសាស្រសាា ចារយ Ian Townsend-Gault សាក្លវទិ្យាល័យ British Columbia ោោោ  សមាជិក្ 
 បណឌិ ត្យសាស្រសាា ចារយ Wing Thye Woo សាក្លវទិ្យាល័យោលី វ័រញា ស រដឋចឆណមរកិ្  សមាជិក្ 
 បណឌិ ត្យសាស្រសាា ចារយ Amatav Acharya វទិ្យាសាា នយុទ្យធសាស្រសា និងោរ រ សាក្លវទិ្យាល័យ 

ោយុាំង បណចចក្វទិ្យា សិងហបុរ ី   សមាជិក្ 
 បណឌិ ត្យសាស្រសាា ចារយ Rajah Rasiah  សាក្លវទិ្យាល័យមា៉ាឡាយា៉ា  មា៉ា ណេសីុ   សមាជិក្ 
 បណឌិ ត្យអនុសាស្រសាា ចារយ Takeshi Kokno វទិ្យាសាា នជាតិ្យសំរាប់សិក្ានណយាបាយ ជប៉ាុន  សមាជិក្ 

 

ប្កុម្ប្រ កាទ្យីប្រ កា សាកលវិទ្យាលយ័កម្ពជុា 
 

 បណឌិ ត្យ Rikhi Thakral  នាយក្ត្បតិ្យបត្យាិ ត្ក្មុ  ុន Thakral    
 បណឌិ ត្យ Richard Dyck  ត្បធានននTCS ជប៉ាុន      
 បណឌិ ត្យ Akinori Seki  អតី្យត្យត្បធានមូលនិធិសនាិភាព Sasakawa   
 ឯក្ឧត្យាម សួស សូណម៉ាត្យ   ត្បធានកិ្ត្យាិយស ឧត្យាមត្ក្មុត្បរក្ាណសដឋកិ្ចចជាតិ្យ   
 បណឌិ ត្យ Muthiah Alagappa  ត្បធាន East-West Center, Washington, D.C.   
 ណលាក្ Paul W. Heng   សាា បនិក្ និងជានាយក្ត្បតិ្យបត្យាិត្ក្ុម  ុន Unigen 

ស រដឋចឆណមរកិ្      
 ណលាក្ Masakazu Murayama អនុត្បធានទី្យផ្ារបំណុល Merrill Lynch Japan  

Securities ត្បណទ្យសជប៉ាុន      
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ប្កុម្សាស្ដសាដ ចារយកិរដយិស សាកលវិទ្យាលយ័កម្ពុជា 
 សាស្រសាា ចារយ Lord George Carey អតី្យត្យត្ពរទ្យធបូជាចារយ ននត្ពេះវហិា រ Canterbury និងសាស្រសាា ចារយ        

កិ្ត្យាិយស ននសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា 
 សាស្រសាា ចារយ Katherine Marshall សាស្រសាា ចារយសាក្លវទិ្យាល័យ Georgetown អតី្យត្យអនុត្បធាន 

ធនារានរពិភពណលាក្ និងជាសាស្រសាា ចារយកិ្ត្យាិយស ននសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា 
 ឯក្ឧត្យាម Ong Keng Yong អតី្យត្យអគគណលខាធិោរ ASEAN និងជាសាស្រសាា ចារយកិ្ត្យាិយស នន  សាក្ល

វទិ្យាល័យក្មពុជា 
 

ប្កុម្ប្រ កាសកិា សាកលវិទ្យាលយ័កម្ពុជា 
 

 ឯក្ឧត្យាម បណឌិ ត្យ ណៅ គរម ួន សាា បនិក្ ត្បធានត្ក្ុមត្បរក្ាភិបាល និងជាត្បធានសាក្លវទិ្យា     
  ល័យក្មពុជា 

 ណលាក្ជំទវ ឃរម រា៉ា នី សមាជិោត្ក្មុត្បរក្ាភិបាល និងជាអនុត្បធានសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា  
ទ្យទួ្យលបនទុក្កិ្ចចោរទូ្យណឹ 

 ឯក្ឧត្យាម សំរាងំ កំ្សានា សមាជិក្ត្ក្មុត្បរក្សភិបាល 
 បណឌិ ត្យ អង់ គឺស ម៉ាុនរ ៉ា ូ អនុត្បធានសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា ទ្យទួ្យលបនទុក្កិ្ចចោរស្រសាវត្ជាវ 

   អភិវឌ្ឍន៍ និងណរានលោរណ៍ 
 ណលាក្ ណៅ សុផ្លាជ  អនុត្បធានសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា ទ្យទួ្យលបនទុក្បនទុក្ណសវារំានត្ទ្យ 
 បណឌិ ត្យ អីុ រត្យនា  អនុត្បធានសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា ទ្យទួ្យលបនទុក្ោរសិក្ា 
 បណឌិ ត្យ  Pierre Lizee អនុសាស្រសាា ចារយទ្យសសនកិ្ចច ននសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា (សាស្រសាា ចារយ 

ណៅសាក្លវទិ្យាល័យ Brock ននត្បណទ្យសោោោ) 
 បណឌិ ត្យ  Paul Chambers  ជំនួយោរអនក្ស្រសាវត្ជាវជាន់ខពស់ ននមជឈមណឌ លស្រសាវត្ជាវជាន់ខពស់ នន 
     មជឈមណឌ លស្រសាវត្ជាវជាន់ខពស់ ននសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា 
 បណឌិ ត្យ Michael Minehan  ត្ពរទ្យធបុរសទ្យទួ្យលបនទុក្ោរសិក្ាថ្នន ក់្ណត្ោយឧត្យតម  
 សាស្រសតចារយ ដក្វ ឈា ត្ពរទ្យធបុរសសាលាណត្យណជាដសនកិ្ចចោររោឋ ភិបាល និងទំ្យនាក់្ទំ្យនងអនតរជាតិ្យ 

 សាស្រសតចារយ Din Merican ត្ពរទ្យធបុរសរងសាលាណត្យណជាដសនកិ្ចចោររោឋ ភិបាល និងទំ្យនាក់្ទំ្យនងអនតរជាត្យ 

 បណឌិ ត្យ ណសៀង សុខា ត្ពរទ្យធបុរស សាលាសត្មាប់ោរបណតុ េះបោត លក្មមវធីិសិក្ាបរញិ្ញា បត្ត្យ 

 បណឌិ ត្យ ស ុយ សាណរ ៉ាត្យ ត្ពរទ្យធបុរស មហាវទិ្យាល័យសិលបៈ មនុសសសាស្រសា និងភាសា 

 បណឌិ ត្យ ដ ម ស្រសស់ ត្ពរទ្យធបុរស មហាវទិ្យាល័យ ចាប់ 
 បណឌិ ត្យ  ូ ទី្យ  ត្ពរទ្យធបុរស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្រសាសងគម 
 បណឌិ ត្យ ឈុន វណណៈ នាយក្ មជឈមណឌ លសិក្ាចឆសា ន 
 ក្ញ្ញា  Gina V. Lopez  ត្ពរទ្យធបុរស សាលា  ណិជជសាស្រសត 
 ណលាក្ នប៉ា ណើងណ   ត្ពរទ្យធបុរសរង មហាវទិ្យាល័យសិលបៈ មនុសសសាស្រសា និងភាសា និងនាយក្ 

    មជឈមណឌ លសិក្ាភាសាអង់ណគជស 
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 ណលាក្ ទវ ឈុនណន ត្ពរទ្យធបុរសរង  មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្រសា និងបណចចក្វទិ្យា  
 ណលាក្ អន សុភៈ  ត្ពរទ្យធបុរសរង  សាលាសិលបៈនចនត្បឌិ្ត្យ  
 ណលាក្ស្រសី ចាន់ ស្រសីរដឋ នាយិោ ោរយិាល័យគណណយយ និង ិរញ្ាវត្យាុ 
 ក្ញ្ញា  គង់ រត័្យននា  នាយិោ ោរយិាល័យបញ្ជ ីោរ និងោរយិាល័យណសវានិសសិត្យ 
 ណលាក្ បាន ប ុនណ ង នាយក្ ោរយិាល័យរដឋបាល 
 ក្ញ្ញា  Samantha Smith ទី្យត្បរក្ា ត្បធានសាក្លវទិ្យាល័យក្មពុជា 
 ណលាក្ Mitchell Michael Travis នាយក្ វទិ្យាសាា នសិក្ាស្រសាវត្ជាវជាន់ខពស់ និងត្ក្មុត្បរក្ា 

សត្មាប់កិ្ចចោរស្រសាវត្ជាវ និងត្បឌិ្ត្យញ្ញា ណ 
 ណលាក្ ណម សីុោត្យ នាយក្ ោរយិាល័យធនធានមនុសស 
 ណលាក្ កុ្សល ច័នទស័ក្កិវទូិ្យ នាយក្ ោរយិាល័យកិ្ចចោរសាធារណៈ ទំ្យនាក់្ទំ្យនង និងអតី្យត្យនិសសិត្យ  
 ណលាក្ ណមាក្ ណៅ  នាយក្ ោរយិាល័យធានាគុណភាពនផ្ទក្នុង 

 ណលាក្ Brendens Lek នាយក្ មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍនិសសិត្យ 
 ណលាក្ ឈាង ពីេុត្យ នាយក្ ោរយិាល័យទ្យទួ្យលចុេះណឈាម េះ និងផ្តល់ព័ត៌្យមាន 
 ណលាក្ រត័្យន សុចិន្ដតាត  នាយក្សតីទី្យ ោរយិាល័យសិក្ា និងណសវានិសសតិ្យ 
 ណលាក្ អីុន តុ្យងចឆន នាយក្រង ោរយិាល័យត្បធាន 
 ណលាក្ ស្រសុី គរម ុង នាយក្រង ោរយិាល័យដផ្នោរ 
 ណលាក្ក្ ក្យ ច័នទតារា នាយក្រង ោរយិាល័យរដឋបាល 
 ណលាក្ ចាន់ ខជរម  នាយក្រង ោរយិាល័យរដឋបាល 
 ណលាក្ សយ សំចឆត្យ  នាយក្រង ណដបា៉ា តឺ្យមង់ថ្នន ក់្ ន្ ំសិក្ាមូលោឋ ន 
 ណលាក្ េុច វនាា   ឧបោរតី្ពរទ្យធបុរស សាលា  ណិជជសាស្រសត 
 ណលាក្ សុខ សុវណណចាន់ោរា៉ា  ឧបោរ ីត្ពរទ្យធបុរស មហាវទិ្យាល័យសិលបៈ មនុសសសាស្រសា និងភាសា 
 ណលាក្ មត្យ សុណមឿន ឧបោរតី្ពរទ្យធបុរស មហាវទិ្យាល័យ អប់រ ំ
 ណលាក្ ខន សុណខង ឧបោរតី្ពរទ្យធបុរស មហាវទិ្យាល័យ ចាប់ 
 ណលាក្ រ ៉ា ូវណណៈ  ឧបោរតី្ពរទ្យធបុរស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្រសាសងគម 
 ណលាក្ ប ុន សុផ្ល ឧបោរតី្ពរទ្យធបុរស មហាវទិ្យាល័យព័ត៌្យមាន និងគមនាគមន៍ 
 ណលាក្ ណ ង គីមគង់ ឧបោរតី្ពរទ្យធបុរសទ្យទួ្យលបនទុក្ោរសិក្ាថ្នន ក់្ណត្ោយឧត្យតម  
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ប្កុម្សាស្ដសាដ ចារយ សាកលវិទ្យាលយ័កម្ពុជា 
 

 ងលាកប ឌិ រ ចិនត ច័នទររនា សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ ង រ ោរា៉ា  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ ឥន សុផ្ល សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ប ឌិ រ ខកម សមបរតិ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ វា៉ាន់ ច័នទតរា សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ វនិ ភកតី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ ឈរ ប៊ាុនថង សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ ងរង ែឺ ុច សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ ម៉ាម សុជារិ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកប ឌិ រ យន ឬទ្យធី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសីប ឌិ រ Salvacion Clavel Dequito សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ប៊ាិន ងែវនី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ប៊ាុនថន វចិិឆក្ល សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក Cain Gamalo សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ចាាំ វចិិត្រ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ច័នទ តរារសមី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ជា ឌី្ោ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 កញ្ហញ  ជា និចច សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ជា សុខា សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 កញ្ហញ  ឆ្ង វោា  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឆ្យ ប៊ាុនថ្ន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឈារ ស្រសា៊ា ង សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងឆង យ៉ានិរ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឈឹម សុភ័ត្ក សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក ឈិរ ងលៀងងអៀង សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា     

 ងលាក ឆយ សីឡា សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឈួរ នូឧរតម សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ត្ជុន ងថរា៉ា វងស សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ជុាំ ចាន់ រនី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 កញ្ហញ  ជួប សុែផ្លាា  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
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 ងលាក ងឌ្ៀប សុផ្ល សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឌឹ្ម ភិរ ុ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឌី្ ពិសិែឋ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក អា៊ា ង សុភ័ន្តកត សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា     
 ងលាក ឯម សុវ ារា៉ា  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ហាន់ រូ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសី ងហង ចរយិ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងហង ភិង រ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងហង សុវោា រទិ្យធ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ហុក លី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា     
 ងលាក ហូយ សិទ្យធិសមាភ  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ហួរ សុគនាធ  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក អីុម សុផ្ល សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

  
 ងលាក ក្លន សមបរាិ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា     
 ងលាក ខកវ វ ាី  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ខកប ប៊ាុនលី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឃាម ហុង សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ែូវ អា៊ា នហ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក  ួន ផុ្នររនៈ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសី គីម ឡាង សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ឡាច មា៉ារា៉ា ឌី្ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងឡា សុភារទិ្យធ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក  ុង បូរ ី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក  ុង នីប៉ាូល សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក លី គង់សុច័នទ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក លី សូលីម សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក លី វោា ររ័ន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសី Madhusmita Behera សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

  
 ងលាក ម៉ាក់ វចិិត្រ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា     
 ងលាក ម៉ាម ចាន់ងសៀន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសី ម៉ាម  ថ្នលីខ រ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសី Marilou M. Dela Sierra សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
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 ងលាក មាន វា៉ាន់ងែរ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក មាស រសមី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា     
 ងលាកស្រសី Menchie Tiglao Simbulan សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក មីុ សីុធីន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក ម៉ាក់ រ ឋ  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 កញ្ហញ  ោរា៉ា សុងែមា សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសី នាង លីោ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក នាង បញ្ហញ  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ង ង វ ាៈ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងៅ វោា រនិ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងៅ ធិញ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ខង៉ារ សុវ ានិរ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាកស្រសី នូ ចននី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក  ុច រា៉ាម៉ាូ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក អ៊ាុ ៊ុំ ងៅកុសល សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក បា៉ា ន់ វាសនា សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ខប៉ាន វា៉ាន់ រ ៉ាងុ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងពញ សុខាររ័ន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងៅ ប៉ាូលីខ ល សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក តន់ រ ឋ  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា   

 ងលាក តន់ សីុន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ខផ្ន រសមី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ណលាក្ ត្បាក់្ សុភណឌ  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងរៀង ត្រខែរ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក រស់ សុែងហង សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក សាាំង នហ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក សាម៉ាុន កខនធល សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងៅ ច័នទរុលា សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងៅ ែឺលុច សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក Sario T. Pio សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក សា៊ា ន ធនិន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
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 ងលាក ងសង ប៊ាុនហ៊ាុយ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 កញ្ហញ  ងសង គីមសា៊ា ន់ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងសង  ុង សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងសង រា៉ា  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងសង ងសៀងហួរ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក សូ ចនាា  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក សុក ថន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក សួន សាង សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក សយ ែុលាា  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក ស្រសា៊ា ង កុសល សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ស្រសី ប៊ាុនងឌ្ឿន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក ស្រសី រសមី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ស្រសុីវ ថ្នរទិ្យធ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ខរ អា៊ា ងងឆង សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 កញ្ហញ  ងទ្យៀប ស្រសីងៅ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ងទ្យព ពនាឺ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក ថ្នន់ ច័នទចាំោន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 កញ្ហញ  ងថង ទិ្យរយមា៉ា រយី៉ា  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក ទិ្យរយ ររនៈ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក ទិ្យរ សីុងនឿន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 កញ្ហញ  ទូ្យច សុជាត សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ទួ្យន យ៉ារ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក ធី សុែលីន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 កញ្ហញ  ទី្យ សុភាវ ី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក អ៊ាុន  ង់ឌី្ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក អ៊ាុន វរីៈ សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក វងស ប៊ាុនងធឿន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក វង់ ឆវ ី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
 ងលាក វងស ទី្យលីន សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក វ ីសូវលី សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក អីុ សុខា សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 

 ងលាក ងយឿង សុធារា៉ា  សាស្តសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
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ប្កុម្សាស្ដសាដ ចារយ ម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លសកិាភាសាអង់លគែស ថ្នសាកលវិទ្យាលយ័កម្ពុជា 
 

 ងលាក ប៊ាូ ងបឿន ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក ខឆម ប៊ាុនឆ្រ ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 កញ្ហញ  ងឆង សុវ ាក្ល ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស 
 ងលាក ជិន ពិសិែឋ ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក ែួង សុតន ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក Ian Donald Stewart ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក ក្លាំង សុភាព ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក ក្លាំង រុងងី ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក Kevin O'Neil ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 កញ្ហញ  លឹម កននិ ឋ  ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាកស្រសី  ុង ចរយិ ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាកស្រសី Magdalena B. Kindipan-Mosher ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក Matthias Mayenschein ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក Mohamed Mahmood ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក មុរ សងាា  ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក ងងា៉ា  ងប៉ានងបន ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក ង៉ាូវ រទិ្យធី ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក បា៉ា ន់ លីស្រស៊ាុន ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក ប៉ាុន សុធី ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក ងរឿន ព ារាយ ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក រស់ ប៊ាុនងធឿន ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
 ងលាក សុែ ចាន់សីុ ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  

 ងលាក សុែ វចិិត្រ ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  

 ងលាក ងថ្នា ក សុែចាំងរ ើន ត្គូបងត្ងៀនននមជឈម ឌ លសិកាភាសាអង់ងគាស  
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រុគាលកិល្េើម្ប្រចា ាំឆ្េ ាំ ២០១៦ 
(ងឈាម ោះងរៀបតមលាំ ប់ងឈាម ោះជាអកសរឡាតាំង) 

 
ល.រ ងឈាម ោះជាភាសាខែមរ ងភទ្យ រួនាទី្យ ក្លរយិល័យ/មហាវទិ្យាល័យ/សាលា 

១ បាន ប៊ាុនងហង ត្បុស នាយក ក្លរយិល័យរែឋបាល 
២ ប៊ាិន សុភ័ត្ក ត្បុស បុគគលិក ខផ្នកខថទាំអគរ និងអគគិសនី 
៣ ចាន់ សុភា ស្រសី បុគគលិក ក្លរយិល័យបញ្ា ីក្ល 
៤ ងចង វចិិត្រ ត្បុស ជាំនួយក្លរ អនុត្បធានទ្យទួ្យលបនទុកសិកា 
៥ ត្ជុយ មិនា ត្បុស បុគគលិក មជឍម ឌ លប តុ ោះបោត លភាសាអង់ងគាស 
៦ ជីោ  ូងប៉ា ស្រសី ត្ពឹទ្យធបុរស សាលាពា ិជាសាស្តសត 
៧ ងហង សាន ត្បុស បុគគលិក ក្លរយិល័យរែឋបាល 
៨ កយ ច័នទតរា ត្បុស នាយករង ក្លរយិល័យរែឋបាល 
៩  ុច វនាា  ត្បុស ឧបក្លរតី្ពឹទ្យធបុរស សាលាពា ិជាសាស្តសត 
១០ ពិន សុែងហង ត្បុស បុគគលិក ក្លរយិល័យរែឋបាល 
១១ សាំ វា៉ាន់ោរ ី ស្រសី បុគគលិក ងែបា៉ា រឺម៉ាង់ថ្នន ក់ឆ្ន ាំសិកាមូល ឋ ន 
១២ សរ សីុោរ ស្រសី បុគគលិក ក្លរយិល័យធនធានមនុសស 
១៣ ងសង ងៅ ត្បុស បុគគលិក ខផ្នកសនតិសុែ និងសោត ប់ធាន ប់ 
១៤ សឹុម សុែនូវ ត្បុស បុគគលិក ក្លរយិល័យសិកា 
១៥ សុែ សុវ ាចាន់ រា៉ា  ត្បុស ឧបក្លរតី្ពឹទ្យធបុរស ម.វ ិសិលបៈ មនុសសសាស្តសដ និងភាសា 
១៦ សុវ ា ច័នទរ ី ស្រសី បុគគលិក ក្លរយិល័យសិកា 
១៧ ងទ្យព រសមី ត្បុស អនករចនា ក្លរយិល័យ ត្បធាន 
១៨ ទឹ្យម សីុមា៉ា ងត្រ ស្រសី បុគគលិក បោា គរ 
១៩ រូ កុសល ត្បុស បុគគលិក មជឍម ឌ លប តុ ោះបោត លភាសាអង់ងគាស 
២០ អ៊ាុង សុភ័ ឌ  ត្បុស បុគគលិក ក្លរយិល័យធនធានមនុសស 
២១ វា៉ា ស្រសីហ័ង ស្រសី បុគគលិក ខផ្នកចាំ រ និងងសវាកមមងបាសសាំអារ 
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សាស្ដសាត ចារយល្េើម្ប្រចា ាំឆ្េ ាំ២០១៦ 
(ងឈាម ោះងរៀបតមលាំ ប់ងឈាម ោះជាអកសរឡាតាំង) 

 
ល.រ ងឈាម ោះ ងភទ្យ មហាវទិ្យាល័យ/សាលា 
១ Cain Gamalo  ត្បុស សាលា ពា ិជាសាស្តសត 
២ ងឌ្ៀប សុផ្ល ត្បុស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្តសតសងគម  
៣ ហាន់ រូ ត្បុស មហាវទិ្យាល័យ សិលបៈមនុសសសាស្តសត និងភាសា 
៤ ងហង គីមគង់ ត្បុស មហាវទិ្យាល័យ សិលបៈមនុសសសាស្តសត និងភាសា 
៥ ហូយ សិទ្យធិសមាភ  ត្បុស សាលា ពា ិជាសាស្តសត 
៦ អឹុម សុផ្ល ត្បុស សាលា ពា ិជាសាស្តសត 
៧ ឥន សុផ្ល ត្បុស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្តសតសងគម 
៨ ក្លន សមបរាិ ត្បុស សាលា ពា ិជាសាស្តសត 
៩ គីម ឡាង ស្រសី មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្តសត និងបងចចកវទិ្យា  
១០ លី គង់សុច័នទ ត្បុស មហាវទិ្យាល័យ សិលបៈមនុសសសាស្តសត និងភាសា 
១១ Marilou Dela Sierra  ត្បុស មហាវទិ្យាល័យ សិលបៈមនុសសសាស្តសត និងភាសា 
១២ ងសង  ុង ត្បុស មហាវទិ្យាល័យ សិលបៈមនុសសសាស្តសត និងភាសា 
១៣ ថ្នន់ ច័នទចាំោន ត្បុស មហាវទិ្យាល័យ ចាប់ 

១៤ ទិ្យរយ ររនៈ ត្បុស មហាវទិ្យាល័យ វទិ្យាសាស្តសត និងបងចចកវទិ្យា  

១៥ ទួ្យន យ៉ារ ត្បុស សាលា ពា ិជាសាស្តសត 
១៦ វ ីសូវលី ត្បុស សាលា ពា ិជាសាស្តសត 
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លរកខជ្នទ្យទ្យលួរណ្ឌិ រកិរតយិសឆ្េ ាំ២០១៦ 
គុណ្កថ្ន 

សាស្ដសតចារយ Din Merican (ឌីន ន្ម្រែិិន) 
 

 ង យសារខរក្លរផ្តល់ងសវាអប់រ ាំកត្មិរឧរតមសិកាែ៏ងឆនើម របស់ងលាកងៅកនុងត្បងទ្យសកមពុ
ជា ងហើយជាពិងសសសត្មាប់ក្លរអប់រ ាំរបស់និសសរិថ្នន ក់ងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រ សាកលវទិ្យាល័យកមពុ
ជាសូមផ្តល់ពានរងាវ ន់ជូនសាស្តសាត ចារយ ឌី្ន ខមរែិីន នូវសញ្ហញ បត្រប ឌិ រកិរតិយស ខផ្នកទ្យាំនាក់
ទ្យាំនងអនតរជារិ។ ងលាកសាស្តសាត ចារយ ឌី្ន ខមរែិីន មានត្បវរតិយូរអខងវងជាមួយត្បងទ្យសកមពុជា 
ងហើយរបូងលាកបានពាាំនាាំនូវបទ្យពិងសាធជាងត្ចើនសត្មាប់ក្លរសិកាខផ្នកទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិងៅ
កនុងត្បងទ្យសកមពុជាខែលជាជាំនាញមូយមានទី្យផ្ារក្លរងារងត្ចើនជាងងគទាំងខផ្នកក្លរទូ្យរ និងសហ
ត្បរិបរតិក្លរជាមួយត្បងទ្យសជុាំវញិកនុងពិភព។ របូងលាកបានភាា ប់ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរវាងត្បជាជននន
ត្បងទ្យសមា៉ា ង សីុនិងត្បជាជនននត្បងទ្យសកមពុជា ងហើយនឹងមានមនុសសរាប់លាននាក់សាគ ល់របូ
ងលាក តមរយៈក្លរក្លរបងងកើរបាុក(Blog) តទ ល់ែាួនរបស់របូងលាកខែលត្រូវបានងគនិយមចូលចិរត
ងត្បើត្បាស់ និងខចករ ាំខលកទក់ទ្យងងលើខផ្នកទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនដរជារិ ងហើយទ្យទួ្យលបានអនកអាន
ត្បមា ជាង២០លាននាក់។ ងៅឆ្ន ាំងនោះគរ់បានទ្យទួ្យលរងាវ ន់ពីសាកលវទិ្យាល័យ Georgia 
Washington សហរែឋអាងមរកិ ងហើយបចចុបបននរបូងលាកជាត្ពឹទ្យធបុរសរង “សាលាងរងជាខសនកិចចក្លរ
រ ឋ ភិបាល និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ ” ងៅសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា។ 
  ឆ្ន ាំ១៩៦៣ សាស្តសាត ចារយ ឌី្ន ខមរែិីន ទ្យទួ្យលបានបរញិ្ហញ បត្របខផ្នកងសែឋកិចចជាមួយពាន
រងាវ ន់កិរតិយសពីសាកលវទិ្យាល័យមា៉ា ង សីុ ទី្យត្កុងគូឡាឡាាំពួត្បងទ្យសមា៉ា ង សីុ។ ឆ្ន ាំ១៩៧០ 
គរ់បញ្ច ប់ក្លរសិកាបរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ខផ្នករែឋបាលពា ិជាកមម ជាំនាញហិរញ្ញវរាុ និងពា ិជា
កមមអនតរជារិ ពីសាលាពា ិជាសាស្តសត Georgia Washington សហរែឋអាងមរកិ  (ជាមួយពានរងាវ ន់
កិរតិយស) ងហើយគរ់បានជាប់ជានិសសិរបញ្ច ប់ក្លរសិកាបរញិ្ហញ បត្រជាន់ែពស់ងឆនើមបាំផុ្រ ខផ្នក
ពា ិជាកមមអនដរជារិ។ ឆ្ន ាំ១៩៨៩ងលាកបានចូលរមួកនុងកមមវធីិែ៏លបីមួយងៅថ្នៈ កមមវធីិត្គប់ត្គង
កត្មិរែពស់ ងៅ INSEAD (សាលាពា ិជាសាស្តសត អឺរ ៉ាបុ) ទី្យត្កុង Fontainebleau ត្បងទ្យសបារាាំង។ 
  ប៉ាុនាម នឆ្ន ាំមកងនោះសាស្តសាត ចារយ ឌី្ន ខមរែិីន បានបងត្មើក្លរងារកនុងមុែរាំខ ងជាងត្ចើនទាំង
កនុងវស័ិយសាធារ ៈនិងឯកជន។ ងលាកបានចាប់ងផ្តើមអាជីពរបស់ងលាកងៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៦៤ជា
ឧបក្លរងីៅត្កសួងក្លរបរងទ្យសរបស់ត្បងទ្យសមា៉ា ង សីុ)ខផ្នកនងយបាយ(ទ្យទូ្យលបនទុករាំបន់អាសីុអា
ងគនយ៍ (រមួមានត្បងទ្យសឥ ឌូ ងនសីុ ត្បងទ្យសកមពុជា ត្បងទ្យសឡាវ ត្បងទ្យសហវីលីពីន ត្បងទ្យសនថ និង
ត្បងទ្យសភូមា( និងក្លរងសុើបក្លរ ៍សមាា រ់ងលើវស័ិយងយធា។ ងនោះគឺជាកខនាងខែលគរ់បាន
បងងកើរនូវទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរបស់គរ់ជាមួយត្បងទ្យសកមពុជា ងហើយងពលងនាោះត្បងទ្យសកមពុជាពិរជាបាន
ចាប់យកយ៉ាងឆ្ប់រហ័សទាំងចាំោប់អារមម ៍ និងក្លរស្រសងមើលស្រសនមរបស់គរ់ចាំងពាោះត្បងទ្យស
កមពុជា។ 
  សមិទ្យធិផ្លខផ្នកសហត្បរិបរតិក្លរជាងត្ចើនរបស់សាស្តសាត ចារយ ឌី្ន ខមរែិីន មានវសិាលភាព
ងលើមុែរាំខ ងត្គប់ត្គងជាន់ែពស់ជាងត្ចើនងៅកនុងត្បងទ្យសមា៉ា ង សីុ ត្បងទ្យសសិងាបុរ ី និងត្បងទ្យស
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ឥ ឌូ ងនសីុ។ យ៉ាងោមិញ របូងលាកក៏ជាអនកសិកាធិក្លរខែលស្រសឡាញ់គាំនិរងយបល់និងក្លរ
ស្រសាវត្ជាវត្ពមទាំងជាអនកគាំត្ទ្យែល់និសសិរខែលសវោះខសវងរកចាំង ោះែឹង។ ងហរុផ្លែ៏សាំខាន់
ងនោះងហើយខែលសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាសងត្មចផ្តល់កិរដិយជូនសាស្តសាត ចារយឌី្ន ខមរែិីន ។ 
  ឆ្ន ាំ១៩៩២ ងលាកក្លា យជាសហសាា បនិក ននសាលាអនតរជារិ The British International 
School of Phnom Penh។ ងលាកត្រូវបានខរងតាំងជាសមាជិកត្កុមអនកស្រសាវត្ជាវជាន់ែពស់ងៅ
វទិ្យាសាា នកមពុជាសត្មាប់កិចចសហត្បរិបរតិក្លរនិងសនតិភាព (CICP) និងជាជាំនួយក្លរ ឯកឧរតម 
ប ឌិ រ ងៅ គឹមហួន កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៦ (រហូរែល់ឆ្ន ាំ២០១៣)។ 
  ងលាកគឺជាសមាជិកត្កុមអនកស្រសាវត្ជាវជាន់ែពស់ននវទិ្យាសាា នPenang(បឺុោាំង) (ងត្ក្លយ
មកមានងឈាម ោះSERI)។ ងលាកគឺជាសមាជិកត្កុមត្បឹកាភិបាលននមជឈម ឌ លសត្មាប់ក្លរសិកា
ងគលនងយបាយសាធារ ៈ ននសាា ប័នមានងឈាម ោះ The Sunday Group and Associate Fellow 
ងៅ វទិ្យាសាា នស្រសាវត្ជាវងសែឋកិចចរបស់ត្បងទ្យសមា៉ា ង សីុ។ 
  ឆ្ន ាំ២០១៤ សាស្តសាត ចារយឌី្ន ខមរែិីន បានត្រ ប់មកត្បងទ្យសកមពុជាវញិងែើមបជួីយបងងកើរ 
“សាលាងរងជាខសន កិចចក្លររ ឋ ភិបាល និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនដរជារិ” ខែលជាកខនាងខែលគរ់បាន
លោះបង់ងពលងវលា និងយកចិរតទុ្យក ក់ជួយនិសសិរថ្នន ក់ងត្ក្លយបរញិ្ហញ បត្រ ឲ្យមានក្លររកីចាំងរ ើន
ទាំងវជិាា ជីវៈនិងតទ ល់ែាួន។ ងលើសពីងនោះងទ្យៀរងលាកបានបងងកើរ “កាឹបសាកវបបកមម”ងៅសាកលវទិ្យា
ល័យកមពុជាខែលគរ់ខរងបានសមាអ របរសិាា នជុាំវញិបរងិវ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា និងធា នា
ថ្ននិសសរិ ត្ពមទាំងសាស្តសាត ចារយទ្យទួ្យលែុសត្រូវចាំងពាោះក្លររកាបាននូវបរសិាា នសាអ រ។ វរត មាននថា
ថ្នា របស់ងលាកបានក្លា យជាបុគគលគាំរែ៏ូមានត្បជាត្បិយងៅសាកលវទិ្យាល័យ និងត្បកប ង យកតី
ងគរពែ៏ែពង់ែពស់មួយរបូ។ សាស្តសាត ចារយឌី្ន ខមរែិីន បានបាំផុ្សគាំនិរឱយមនុសសជាងត្ចើនរាប់មិន
អស់ តមរយៈក្លរផ្តល់នូវក្លរអប់រ ាំរបស់ងលាកងៅរាំបន់អាសា៊ា ន និងក្លរងលើកកមពស់សនតិភាពសាិរ
ភាព រមាា ភាព និងក្លរអភិវឌ្ឍ ទាំងងៅងៅសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា និងកនុងរាំបន់ទាំងមូល។ 
  ែូងចនោះសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាមានងសចកតីរកីរាយយ៉ាងខាា ាំង សូមផ្តល់កិរដិយជូនរបូងលាក
ខែលអនកសិកាធិក្លរ និងត្បកបង យចកាុវស័ិយ នូវសញ្ហញ បត្រប ឌិ រកិរតិយស ខផ្នក “ទ្យាំនាក់ទ្យាំនង
អនតរជារិ”។ 
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ពានរង្គា ន់ម្ិរតល្េើម្ សាកលវិទ្យាលយ័កម្ពជុា 
 

សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាមានកិរតិយស សូមត្បក្លសពានរងាវ ន់ថមីមួយសត្មាប់បុគគល 
ត្បកបង យថ្នមវនត និងឥទ្យធិពលបាំផុ្រ ខែលងលាកមិនត្រឹមខរបានជួយឧបរាមគាំត្ទ្យសាកលវទិ្យា
ល័យកមពុជាប៉ាុងោា ោះងទ្យ ប៉ាុខនតខថមទាំងត្បងទ្យសកមពុជាទាំងមូល។ ពានរងាវ ន់ងនោះខែលមានងឈាម ោះ
ថ្នៈ “ពានរងាវ ន់មិរតងឆនើម សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា” ខែលនឹងត្រូវបានត្បគល់ជូនែល់បុគគលមាន ក់
ខែលមានក្លរងបតជាា ចិរតយ៉ាងខាា ាំងចាំងពាោះត្បងយជន៍សងគមរមួទាំងក្លរគាំត្ទ្យែល់ត្កុមសម័ត្គចិរតជួយ
ជនខែលងាយរងងត្គោះនិងសហគមន៍ខែលបារ់បង់ឱក្លស។ 

កនុងនាមជាងមែឹកនាាំននសហគមន៍ មិរតងឆនើមទាំងងនោះសងត្មចបាននូវសាន នែយ៉ាងងត្ចើនគួរ
ងអាយចាប់អារមម ៍ទាំងវជិាា ជីវៈ និងទាំងជីវរិតទ ល់ែាួន។ពួកគរ់សងត្មចបានសមិទ្យធិផ្លកត្មិរ
ែពស់ងផ្សងៗជាងត្ចើនតមរយៈ អាហារបូករ ៍ ក្លរស្រសាវត្ជាវ ក្លរបងត្ងៀន ក្លររមួចាំខ កត្បកប 
ង យក្លរនចនត្បឌិ្រចាំងពាោះវស័ិយសិលបៈនិងងែើររួែល់សងគម។ ពួកគរ់បានបងាា ញឲ្យង ើញនូវ
លកា ៈសមបរតិែ៏ែពង់ែពស់ និងងសចកតីនថាថនូរ ងហើយពួកគរ់ជាគាំរែូល់និសសិរ សាស្តសាត ចារយ និង
បុគគលិកងៅសាកលវទិ្យាល័យកមពុជាផ្ងខែរ។ ពួកគរ់បានបងាា ញពីក្លរគាំត្ទ្យឥរឈប់ឈរ ែល់
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាតមរយៈមងធាបាយងផ្សងៗរមួមាន៖ ក្លរបរចិាច គង យគម នកាំ រ់ និង
គម នលកា ឌ  ក្លរបងត្ងៀន ក្លរតា ស់បតូរក្លរស្រសាវត្ជាវ បោត ញកមមវធីិរមួគន  និងក្លរហវឹកហវឺនជា
ងែើម ។ 

ងលើសពីងនោះក្លរគាំត្ទ្យរបស់ពួកគរ់គឺងែើមបសីងត្មចបាននូវងបសកកមម និងចកាុវស័ិយនន
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា។ជាមិរតងឆនើមទាំងងនោះបងាា ញអាំពីក្លរងបតជាា ចិរតគួរឱយចាប់អារមម ៍ងែើមបីងថវើ
ឲ្យសងគមត្បងសើរង ើង ជាំរញុសនតិភាព និងក្លរអភិវឌ្ឍត្បកបង យចីរភាព។ ពួកគរ់បានចូលរមួផ្ត
ល់នូវវភិាគទនែ៏នថាថ្នា ែល់សងគមតមរយៈក្លរងារសងគមនិង ក្លរចងបោត ញអាជីវកមម  ក្លរអប់រ ាំ 
និងក្លរែិរែាំត្ជាំខត្ជងងលើវស័ិយសិលបៈជាមួយកិចចែិរែាំត្បឹងខត្បងអភិវឌ្ឍត្បកបង យនិរនតរភាព
របស់សហគមន៍កនុងរាំបន់។ 

អនកទ្យទួ្យលងៅឆ្ន ាំងនោះគឺងលាកប ឌិ រ រគីិ តត្ក្លល នាយកត្បរិបរតិននត្កុមហ៊ាុន តត្ក្លល។ 
ងលាកប ឌិ រ តត្ក្លល មានរួនាទី្យសាំខាន់កនុងក្លរសងត្មចបាននូវងបសកកមមនិងចកាុវស័ិយរបស់
សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាង យបនតឧបរាមភគាំត្ទ្យសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា ជាបនតបនាទ ប់តាំងពីសា
កលវទិ្យាល័យកមពុជាត្រូវបានបងងកើរង ើង។ ងលាកបានឧបរាមភគាំត្ទ្យគាំត្ទ្យនិសសិរជាងត្ចើននាក់
តមរយៈក្លរផ្តល់មូលនិធិនិសសរិអាហារបូករ ៍ខែលមានងឈាម ោះថ្នៈ“អាហារបូករ ៍ចកាុ វស័ិយ ១
00 សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា” ខែលអាហារបូករ ៍ងនោះត្រូវបានផ្តល់ងៅែល់និសសិរខែលសមនឹង
ទ្យទួ្យលបានចាំនួនមួយរយនាក់។ អាហារបូករ ៍ខែលផ្តល់ង យងលាកប ឌិ រ តត្ក្លល បានគាំ
ត្ទ្យនិសសរិខែលមានរត្មវូក្លរែពស់ខផ្នកហិរញ្ញវរាុ ងែើមបីផ្តល់ឳក្លសឲ្យនិសសិរអាចបនតក្លរសិកា
ងៅសាកលវទិ្យាល័យ ងបើមិនែូងចនោះងទ្យនិសសិរទាំងងនោះនឹងគម នលទ្យធភាពងែើមបីបនតក្លរសិកាងៅ
សាកលវទិ្យាល័យង ើយ។ កនុងក្លរផ្តល់ឱក្លសទាំងងនោះសត្មាប់យុវជនកមពុជា ងលាកប ឌិ រ ត



40 

 

ត្ក្លល បានចូលរមួចាំខ កង យងជាគជ័យ ែល់ក្លរអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសកនុងត្បងទ្យសកមពុជា
ខែលជាបញ្ហា សាំខាន់បាំផុ្រចាំងពាោះរាជរ ឋ ភិបាលកមពុជា។ 

ងលាកប ឌិ រ តត្ក្លល និងអងគក្លរសបបុរសធម៌  មូលនិធិ “សីុវា” របស់ងលាកបានជួយ
ែល់កុមារជាង ៥0.000(ត្បាាំមឺុន)នាក់ ខែលទ្យទួ្យលរងផ្លប៉ាោះពាល់ជាវជិាមានងៅកនុងរាំបន់អាសីុអា
ងគនយ៍តមរយៈក្លរផ្តល់ជាំនួយសងន្តងាគ ោះបនាទ ន់ ក្លរឧបរាមភគាំត្ទ្យត្បចាាំខែងៅម ឌ លននពិក្លរខភនក 
មជឈម ឌ លកុមារកាំត្ពា  ក្លរសាងសង់សាលាងរៀន និងត្បព័នធកាំរងទឹ្យកសាអ រងៅកនុងភូមិតម
ជនបទ្យ ងហើយនឹងជាំនួយអាហារបូករ ៍ែល់និសសិរត្កីត្ក ឬជនពិក្លរ។ ងលាកប ឌិ រ តត្ក្លល 
បានទ្យទួ្យលពានវងាវ ន់កិរតិយសជាងត្ចើនងៅកនុងត្បងទ្យសកមពុជារមួទាំងពានរងាវ ន់ជាងត្ចើនពីក្លកបាទ្យ
ត្កហមកមពុជាសត្មាប់ក្លរបរចិាច គង យសបបុរសរបស់ងលាក ងហើយងលាកប ឌិ រ តត្ក្លល បាន
ទ្យទួ្យលប ឌិ រកិរតិយសខផ្នកមនុសសសាស្តសត ពីសាកលវទិ្យាល័យកមពុជា សត្មាប់ក្លរគាំត្ទ្យឥរឈប់
ឈរែល់សហគមន៍សម័ត្គចិរតខែលងាយរងងត្គោះ  ងហើយរបូងលាកក៏ឆ្ា ប់ទ្យទួ្យលបានក្លរត្ពោះរាជ
ត្បទនងត្គឿងឥសសរយិយស មុនីសារាភ័ ឌ   ខែលត្បគល់ង យសងមតចងរងជា ហ៊ានុ ខសន នាយក
រែឋមន្តនតី  និង ត្ពោះរាជត្បទនងត្គឿងឥសសរយិយស សាហាងមត្រី  ថ្នន ក់ មហាងសរវីឌ្ឍន៍  ង យត្ពោះ
រាជត្កឹរយននត្ពោះករោុត្ពោះបាទ្យនងរារតមសីហមុនី។ 

ងែើមបីរបសនងចាំងពាោះក្លរគាំត្ទ្យឥរឈប់ឈររបស់ងលាកសត្មាប់សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា 
ត្បងទ្យសកមពុជា ក៏ែូចជារាំបន់ទាំងមូល សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាមានកិរតិយសូមត្បគល់ជូនរបូ
ងលាកនូវ“ពានរងាវ ន់មិរតងឆនើមទី្យ១ សាកលវទិ្យាល័យកមពុជា” ។គ ៈត្គប់ត្គង គ ៈសាស្តសាត ចារយ 
បុគគលិក និសសរិ និងសហគមន៍សាកលវទិ្យាល័យកមពុជាសូមងគរពជូនងលាកប ឌិ រ តត្ក្លល 
ឲ្យមានសាំោងលអ និងវបុិលសុែរាល់ែិរែាំត្បឹងខត្បង ងហើយងយើងែាុាំសងឃឹមថ្ននឹងបនតកិចចសហ
ត្បរិបរតិក្លរ និងជាមិរតភាពនិងគន រហូររងៅ។ 
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រញ្ជនីិសសរិល្េើម្ប្រចា ាំឆ្េ ាំសកិា ២០១៥-២០១៦ 
(ងឈាម ោះងរៀបតមមហាវទិ្យាល័យ និងលាំ ប់ពិនទុពីែពស់មុន) 

       
១. និសសរិល្េើម្ថ្នេ ក់អធកិារររ ី 

(កម្មវិធសីកិាជាភាសាអង់លគែស) 
ម្ហាវិទ្យាលយ័ សលិ ៈ ម្នសុសសាស្ដសត នងិភាសា (០១ នាក់) 

ល.រ ណឈាម េះជាភាសាដខមរ អត្យតណលខ ណភទ្យ 
១ ធី សុធាវ ី ៦០-៧៩-០២ ស្រសី 

សាលា ពាណិ្ជ្ជសាស្ដសត (០២ នាក់) 

ល.រ ណឈាម េះជាភាសាដខមរ អត្យតណលខ ណភទ្យ 
២ ណបា៉ាក្ ស្រសីនាង ៦០-៧៧-៣៦ ស្រសី 
៣ ណផ្ង ក្លាណ ៦០-៧៨-៦៧ ស្រសី 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាស្ដសតសងាម្ (០៣ នាក)់ 

ល.រ ណឈាម េះជាភាសាដខមរ អត្យតណលខ ណភទ្យ 
៤ ត្គុយ ភារៈ ៦០-៨៧-៣៧ ត្បុស 
៥ លរម រានមាន ៦០-៧៩-៧២ ស្រសី 
៦ ណទ្យព សុភាវត្យតី ៦០-១៣-០៥-៧២ ស្រសី 

 

(កម្មវិធសីកិាជាលែម្រៈភាសា) 
ម្ហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាស្ដសត និងរលំេកវិទ្យា (០១ នាក់) 

ល.រ ណឈាម េះជាភាសាដខមរ អត្យតណលខ ណភទ្យ 
៧ អួន  ិុនសីុ  ៦៥-១៣-០១-០៥ ត្បុស 

២. និសសរិល្េើម្ថ្នេ ក់ប្រធានសាកលវិទ្យាលយ័ 
(កម្មវិធសីកិាជាភាសាអង់លគែស) 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ សលិ ៈ ម្នសុសសាស្ដសត នងិភាសា (៣៩ នាក់) 

ល.រ ណឈាម េះជាភាសាដខមរ អត្យតណលខ ណភទ្យ 
៨ ប៉ាុល សូលីន ៦០-១៣-០៨-០៩ ស្រសី 
៩ យស ស្រសីដដត្យ ៦០-៨៩-៨៥ ស្រសី 
១០ គរម ចាន់វា៉ាន់រ ី ៦០-៨៧-០៥ ស្រសី 
១១ ជា ក្ននីោ ៦០-១៣-១០-៨០ ស្រសី 
១២  ុង ណសៀវមីុ ៦០-១៣-០៥-៩៦ ស្រសី 
១៣ ប៉ាុល សុភ័ស ៦០-១៣-០៥-៤២ ត្បុស 
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១៤ ហាក់្ សីុណចង ៦០-៧៩-២០ ស្រសី 
១៥ តាន់  ួនីោ ៦០-៨៨-៥៨ ស្រសី 
១៦ វោី ោមុល ៦០-៨៦-៩៦ ត្បុស 
១៧ ជិនឌី្ សាប ន ៦០-១៣-០៥-៥៧ ត្បុស 
១៨ ឈន់ ណម៉ាង ័រ ៦០-១៣-០៨-៨១ ត្បុស 
១៩ ច័នទ ត្កិ្ត្យា ៦០-១៣-០៥-៧៩ ត្បុស 
២០ ជ័យ ណៅរសមី ៦០-៨៦-១៨ ស្រសី 
២១ លីម មុយលី ៦០-៧៨-៩៦ ស្រសី 
២២ សាន វឌ្ឍនៈ ៦០-១៣-០៥-៤៨ ត្បុស 
២៣ លី ឈីវណម៉ាង ៦០-៨៧-០៤ ត្បុស 
២៤ ណេង ស្រសីនុច ៦០-៨៣-៣៦ ស្រសី 
២៥ យុន សមភសស ៦០-១៣-០៥-១១ ស្រសី 
២៦  ុក្ មងគល ៦០-៨១-៤៦ ត្បុស 
២៧ ដអម សងាវ វណណ ៦០-៩០-៩២ ស្រសី 
២៨ ណេង មួយឃីម ៦០-៨៦-៣០ ស្រសី 
២៩ វធុ សុជាតា ៦០-១៤-១០-៩៣ ស្រសី 
៣០ វងស ដក្វវចិិត្ត្យ ៦០-៨០-៣៣ ត្បុស 
៣១ អុរម ស្រសីដដត្យ ៦០-៨០-៥១ ស្រសី 
៣២ ចក់្ វទុ្យធី ៦០-១៣-០០-០៤ ត្បុស 
៣៣  ុង សុមា៉ា វត្យតី ៦០-១៣-១០-២៤ ស្រសី 
៣៤ វ ីតុ្យលា ៦០-៨៦-៨២ ត្បុស 
៣៥  ងស សីុសុណម៉ាធ ៦០-១៥-០៨-០៤ ត្បុស 
៣៦ នួន សីុណនឿន ៦០-១៣-០៤-៨៤ ស្រសី 
៣៧ ឯក្ វឌ្ឍនៈ ៦០-៩០-៨៩ ស្រសី 
៣៨ ច័នទណធឿន ចរយិា ៦០-៨៣-២០ ស្រសី 
៣៩ ណចង ឈនុ ួត្យ ៦០-៨៨-២១ ត្បុស 
៤០ ណទ្យព សុវោណ រ ី ៦០-១៣-០៥-៨០ ស្រសី 
៤១ លន់ បុណឌ ណរ ៉ាត្យ ៦០-៧៦-០២ ស្រសី 
៤២ ប ុន ោលីន ៦០-១៤-១០-៤៥ ស្រសី 
៤៣ ឥន្ដនទ សុគនាធ  ៦០-១៤-១០-៧៣ ស្រសី 
៤៤ ឃី ោវនិវទូិ្យ ៦០-៨០-៨២ ត្បុស 
៤៥  ុង សុខណ ង ៦០-៩០-៦៧ ត្បុស 
៤៦ មូន រដីណត្យ ៦០-១៤-០៦-១៥ ស្រសី 
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ម្ហាវិទ្យាលយ័ ំារ ់(០៤ នាក់) 

ល.រ ណឈាម េះជាភាសាដខមរ អត្យតណលខ ណភទ្យ 
៤៧ ត្បាជញ រទិ្យធីសក្តិ ៦០-១៤-០៨-២៦ ត្បុស 
៤៨ ង៉ាូវ ណពត្ជរា៉ា  ៦០-១៣-១០-០៨ ស្រសី 
៤៩ លី សុជិតាត  ៦០-៨១-៤២ ត្បុស 
៥០ គង់ សំោង ៦០-១៣-០៤-៩៨ ត្បុស 

 

សាលា ពាណិ្ជ្ជសាស្ដសត (៦៦ នាក់) 

ល.រ ណឈាម េះជាភាសាដខមរ អត្យតណលខ ណភទ្យ 
៥១ េូ ជា ុង ៦០-១៣-០៥-៥១ ស្រសី 
៥២ ឈួរ ពិសិដឋ ៦០-៨២-៦១ ត្បុស 
៥៣ តំាង នើជូ ៦០-៨៤-៤៧ ស្រសី 
៥៤ អីុ ណបា៉ាឈូ ៦០-៨៦-០៧ ស្រសី 
៥៥ គរម លីោ ៦០-៧៩-៣៧ ស្រសី 
៥៦ ខុន ផ្លជីដណត្យ ៦០-៧៩-១៧ ស្រសី 
៥៧ មុនី សុគនធធីតា ៦០-៧៨-៣៧ ស្រសី 
៥៨ ណ ន សុខណខង ៦០-១៤-០១-៣៥ ស្រសី 
៥៩ ធូ សីហា ៦០-៧៩-៨៦ ត្បុស 
៦០ ចាន់ សុគនាធ រត័្យន ៦០-៨១-០៤ ស្រសី 
៦១ ណេន រត្យន៍ ៦០-៨៧-៦៣ ត្បុស 
៦២ នាង ើុងចិនាត  ៦០-៨៨-០៨ ត្បុស 
៦៣ នេ គរមណអង ៦០-១៣-០៦-៣៤ ស្រសី 
៦៤ េុង ោលីន ៦០-៧៨-៨៥ ស្រសី 
៦៥ ណសា ស្រសីណៅ ៦០-៨៥-៤៣ ស្រសី 
៦៦ សុង សុខណចង ៦០-១៣-០៥-៣៨ ស្រសី 
៦៧ ដសត្យ ោណណ ៦០-១៣-០៤-៩៦ ស្រសី 
៦៨ ណ ង សុវណណឌី្ ៦០-៨៦-២២ ត្បុស 
៦៩ ពិសិដឋ ក្និោឋ  ៦០-៨០-៨៨ ស្រសី 
៧០ ណ ង លី ួរ ៦០-៧៦-០៥ ត្បុស 
៧១ សួ លាងណស្រសង ៦០-៧៦-៧៩ ស្រសី 
៧២ លី ពីសាល ៦០-១៤-០៨-៣៨ ស្រសី 
៧៣ ត្ក្ង ស្រសីល័ក្ខ ៦០-៨៦-៩២ ស្រសី 
៧៤ ងួន ចាន់ណសង ៦០-១៣-០៨-៧២ ត្បុស 
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៧៥ ណក្ត្យ ពងសណទ្យពក្ញ្ញា  ៦០-១៣-០៥-៥៨ ស្រសី 
៧៦ ណម៉ាង ក្ននិោ ៦០-៧៨-៨៤ ស្រសី 
៧៧ សុខ សូវណណដក្វតា ៦០-១៣-០៨-៣៨ ស្រសី 
៧៨ គីម មុយណេង ៦០-៨៩-១៥ ស្រសី 
៧៩ ជា ស្រសីលីន ៦០-៨០-៩៥ ស្រសី 
៨០  ុន វច័ិនទឧត្យតម ៦០-១៣-០៣-៤៦ ត្បុស 
៨១ ឌិ្ន កុ្លណដវនិរាន ៦០-៧៩-៦៦ ត្បុស 
៨២ លី ោងនួន ៦០-៧៩-២១ ត្បុស 
៨៣   ួត្យ ស្រសីម៉ាុច ៦០-១៤-០៧-៥៨ ស្រសី 
៨៤ ណសាភ័ណឌ  មុនីណខមា៉ា  ៦០-១៣-០៦-០៧ ស្រសី 
៨៥ នង គីមចឆន ៦០-៨៦-៧៩ ត្បុស 
៨៦ ផ្ល ស្រសីនុត្យ ៦០-៨៩-២៤ ស្រសី 
៨៧ ឈំុ សុគនាធ  ៦០-៨៩-៤៩ ស្រសី 
៨៨ សំ សាត្យសូវនិ ៦០-៨០-៩២ ត្បុស 
៨៩ ហា ង សុខណពត្ជ ៦០-១៣-០៣-៥៦ ស្រសី 
៩០    គរមណ ង ៦០-១៤-០១-៤៦ ត្បុស 
៩១ ណចង ណសររីត័្យន ៦០-១៣-០០-៤៦ ស្រសី 
៩២ ជា ប៉ាឃីម ៦០-១៣-០៥-៣៧ ស្រសី 
៩៣ ភាព រត្យនរាសី ៦០-១៣-០៥-៦៦ ស្រសី 
៩៤ តំាង លី ូវ ៦០-៧៩-៣៤ ត្បុស 
៩៥ សុខ លីោ ៦០-១៣-០៣-៤០ ស្រសី 
៩៦ វទុ្យធី ោនីន ៦០-៨៣-១២ ស្រសី 
៩៧ ណ ង ឈុនេុង ៦០-៨៣-០១ ត្បុស 
៩៨ អ ុន សុថ្នវ ី ៦០-៨៧-៩២ ស្រសី 
៩៩ ឈុន ណសរវីរីយីា៉ា  ៦០-១៣-០៨-២៨ ស្រសី 
១០០ សុវោណ  មា៉ា រដីេន ៦០-១៣-០៤-៤១ ស្រសី 
១០១ ឯក្ សុចិនាត  ៦០-៨៦-៧៤ ស្រសី 
១០២ ជំុ សុខណមងគុណ ៦០-៨៨-៩០ ត្បុស 
១០៣ អ ូ ចឆន់ណទ្យពព ៦០-១៣-០៨-៣៦ ស្រសី 
១០៤ ណត្យក្ យីង្យ ៦០-១៣-០៦-៦០ ត្បុស 
១០៥ ពរង ចាន់មុននី ៦០-៨០-៤០ ស្រសី 
១០៦ លន់ ម៉ាូនិោ ៦០-១៣-០៧-៥៧ ស្រសី 
១០៧ េូ បរញិ្ញា  ៦០-៨៩-១៦ ត្បុស 
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១០៨ មាស វចិិត្ត្យ ៦០-៧៧-៩៦ ត្បុស 
១០៩ គុជ សុបញ្ញា  ៦០-៨២-១៩ ត្បុស 
១១០ អ ុ ៊ុំ ចរយិា ៦០-៨៣-៩៩ ស្រសី 
១១១ ណអៀវ សីុវ ័ង ៦០-១៤-០៤-៣៦ ស្រសី 
១១២ ស្រសី លី ូច ៦០-១៤-០៨-៥៩ ត្បុស 
១១៣ ក្ង ពោណ រ ី ៦០-៧៨-៨២ ត្បុស 
១១៤ លរម ណើងងីម ៦០-៨៥-៨៣ ត្បុស 
១១៥ មុត្យ ចិនាត  ៦០-៨៣-៥៤ ស្រសី 
១១៦ ណណង ស្រសីទូ្យច ៦០-៨០-១៣ ស្រសី 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាស្ដសត និងរលំេកវិទ្យា (០៥ នាក់) 
ល.រ ណឈាម េះជាភាសាដខមរ អត្យតណលខ ណភទ្យ 
១១៧ វា៉ា សុោរត័្យន ៦០-១៣-១១-០៩ ត្បុស 
១១៨ សូវ ជីណផ្ង ៦០-៨២-៤៥ ត្បុស 
១១៩ វុតិ្យ ចឆត្យ ៦០-១៣-១១-០៧ ត្បុស 
១២០  ុង លាងហាក់្ ៦០-១៣-០៧-២៤ ត្បុស 
១២១ ដស ណពត្ជ ៦០-៨០-៩៦ ត្បុស 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាស្ដសតសងាម្ (៤១ នាក)់ 
១២២ នេ ចិនាត ណៅ ៦០-៧៩-០៨ ត្បុស 
១២៣ អ ូ ពិសាល ៦០-៧៨-២១ ត្បុស 
១២៤ ម៉ាន ោវ ី ៦០-១៣-០៨-១០ ស្រសី 
១២៥ សុរម យូណ ង ៦០-១៣-១០-៩៧ ត្បុស 
១២៦ លី យូណណ ៦០-១៣-០៥-៦៥ ស្រសី 
១២៧ អ ុយ សុវណណេងឌី្ ៦០-១៤-០៧-៣៦ ស្រសី 
១២៨ ធាង ណខង ៦០-៦៨-៩៥ ត្បុស 
១២៩ តំាង ស ូណ ៀង ៦០-១៣-០៦-៩៣ ស្រសី 
១៣០ លី យូងីង ៦០-១៤-០៨-៤៧ ស្រសី 
១៣១ គង់ លីោ ៦០-៨០-៧៦ ស្រសី 
១៣២ ជា សុត្ក្ចំរងុ ៦០-១៣-០៦-៦២ ត្បុស 
១៣៣ ភាព សុវណណវជិជលី ៦០-១៣-០៥-៤០ ស្រសី 
១៣៤ ត្ទី្យ ណប៉ាងោ ៦០-១៣-០៦-៦៤ ស្រសី 
១៣៥ អិុច អូរា៉ានរក្ស ៦០-៨៦-៣២ ត្បុស 
១៣៦ សាន់ ធីតា ៦០-១៣-០៤-៩១ ស្រសី 
១៣៧ ណឈឿង វត្យតី ៦០-៦៦-៩៦ ស្រសី 
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១៣៨ ខន រត្យនា ៦០-៨៥-១៥ ត្បុស 
១៣៩ ណនឿ ភារមយ ៦០-៧៧-៩៩ ត្បុស 
១៤០ ណៅ សំោង ៦០-១៣-០៩-៣៩ ត្បុស 
១៤១ ដ ម ទិ្យត្យយវឌ្ឍនៈ ៦០-៧៧-៨៦ ត្បុស 
១៤២ ដក្វ សិរវីងសមុនីនិច ៦០-៧៩-១៦ ស្រសី 
១៤៣ ណសឿន សំ ៦០-៨៨-៣៥ ស្រសី 
១៤៤ ម៉ាង់ នេណ ង ៦០-៧៨-៥៧ ស្រសី 
១៤៥ សួន ខាន់រា៉ា  ៦០-៩០-១១ ស្រសី 
១៤៦ លរម វចួណើង ៦០-៩០-២៣ ស្រសី 
១៤៧ មិុល សុវណណណពត្ជ ៦០-៨៦-៩៣ ស្រសី 
១៤៨ លី គរម ័ង ៦០-៨៧-៦១ ស្រសី 
១៤៩ ទ្យរម ច័នទសិររីត័្យន ៦០-៨៣-៧២ ស្រសី 
១៥០ នេ មួយទង ៦០-៨៨-៨៩ ស្រសី 
១៥១ សុខ សុជាតា ៦០-១៣-០៥-៩៥ ស្រសី 
១៥២ ណ ង សួរ៌ាន ៦០-៨០-៨៣ ស្រសី 
១៥៣ ណអៀន ឧត្យតម ៦០-១៣-០៥-៥៤ ត្បុស 
១៥៤ សាវ យ វណណៈ ៦០-៧១-៩៦ ត្បុស 
១៥៥ ោន់ សមិត្យ ៦០-១៣-០៦-៤៩ ត្បុស 
១៥៦ លរម ចនាទ រទិ្យធិ ៦០-៩១-៤៨ ត្បុស 
១៥៧ ឡាយ សុខប ូយ ៦០-៧៩-៧១ ស្រសី 
១៥៨ ឈុន នាររីត័្យន ៦០-៧៩-០១ ស្រសី 
១៥៩ ដក្ម ស្រសីនិត្យ ៦០-៦៨-៨៧ ស្រសី 
១៦០ តាន់ ច័នទពិសិដឋ ៦០-៨៦-៨៧ ត្បុស 
១៦១ ទ្យន់ សានីនាេ ៦០-៧៨-៥៣ ស្រសី 
១៦២ យិន ោរ ៉ា ូ ៦០-១៤-០៦-៦៥ ត្បុស 

 

(កម្មវិធសីកិាជាលែម្រៈភាសា) 
ម្ហាវិទ្យាលយ័ អរ់រ ាំ (០៦ នាក់) 

ល.រ ណឈាម េះជាភាសាដខមរ អត្យតណលខ ណភទ្យ 
១៦៣ ណុប រសមី ៦៥-១៣-០០-៤២ ស្រសី 
១៦៤ សុរម សូរយម៉ាូនិនទ ៦៥-១៤-០០-៤៣ ត្បុស 
១៦៥ សីុម ណ គចណខង ៦៥-១៣-០០-០៣ ស្រសី 
១៦៦ យាន វទុ្យធី ៦៥-១៣-០០-១៥ ត្បុស 
១៦៧ បូ ពិសី ៦៥-១៣-០០-៥១ ស្រសី 
១៦៨ ណសក្ ចនធី ៦៥-១៤-០០-០៦ ស្រសី 
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ម្ហាវិទ្យាលយ័ ំារ ់(០៩ នាក់) 
ល.រ ណឈាម េះជាភាសាដខមរ អត្យតណលខ ណភទ្យ 
១៦៩ លី សុភ័ត្ក្ ៦៥-១៣-០០-២៣ ត្បុស 
១៧០ ស ុន ស្រសីណពត្ជ ៦៥-១៤-០០-៣៧ ស្រសី 
១៧១ សារ ីភារត័្យន  ៦៥-១៣-០០-៧៣ ត្បុស 
១៧២ ណលៀង ោលី ៦៥-១៣-០២-៣៦ ត្បុស 
១៧៣ សាយ វចិឆិោ ៦៥-១៤-០០-៦៤ ស្រសី 
១៧៤  ួក្ សុរប ៦៥-១៤-០០-២៧ ត្បុស 
១៧៥ ចរក្ ស្រសីរត័្យន ៦៥-១៣-០០-៨៨ ស្រសី 
១៧៦ សាយ សូង៉ា ៦៥-១៤-០១-០១ ស្រសី 
១៧៧ េរម ក្វីោ ៦៥-១៤-០០-២៥ ត្បុស 

សាលាពាណិ្ជ្ជសាស្ដសត (២២ នាក់) 
ល.រ ណឈាម េះជាភាសាដខមរ អត្យតណលខ ណភទ្យ 
១៧៨ ដំុ សិរវីឌ្ឈនា ៦៥-១៣-០១-៩៣ ស្រសី 
១៧៩ ត្គុយ សុខលីម  ៦៥-១៣-០១-៣២ ស្រសី 
១៨០ ណសឿង ពិសិដឋ  ៦៥-១៣-០០-៦៥ ត្បុស 
១៨១ ណអៀង ចាន់ផ្លាជ  ៦៥-១៤-០០-៨៩ ស្រសី 
១៨២ ណពត្ជ រទិ្យធី  ៦៥-១៣-០០-៣៤ ត្បុស 
១៨៣ មំុ ជូ  ៦៥-១៣-០១-៤២ ស្រសី 
១៨៤ ភាន់ សុភាក់្  ៦៥-១៣-០០-៩០ ត្បុស 
១៨៥ ជួប ស្រសីផ្ល ៦៥-១៤-០០-៦៨ ស្រសី 
១៨៦ គង់ ផ្លជីន  ៦៥-១៣-០០-៩៧ ស្រសី 
១៨៧ ស ុន រោឋ  ៦៥-១៤-០០-៣០ ស្រសី 
១៨៨ អ ង គរមសឺុ  ៦៥-១៣-០១-០៧ ស្រសី 
១៨៩ ណធឿន លីោ ៦៥-១៤-០០-២៨ ស្រសី 
១៩០ ណេង សុខងន ៦៥-១៣-០១-៧៥ ស្រសី 
១៩១ ភាច ណសាភ័ណ ៦៥-១៤-០១-៣៣ ស្រសី 
១៩២ រស់ រត្យនា  ៦៥-១៣-០០-៩៦ ស្រសី 
១៩៣ ស្រសា ង មួយលីម ៦៥-១៤-០០-៩០ ស្រសី 
១៩៤ បា៉ាង សុធីោ ៦៥-១៣-០២-១៨ ស្រសី 
១៩៥ ណៅ ស្រសីឡា ៦៥-១៣-០១-៤០ ស្រសី 
១៩៦ ឡាយ សីហា ៦៥-១៣-០២-២៣ ត្បុស 
១៩៧ សំណអឿន លីនោ ៦៥-១៤-០០-៨២ ស្រសី 
១៩៨ លន ណយ៉ាក្នាង ៦៥-១៤-០០-១៨ ស្រសី 
១៩៩ សាររម សុភាព ៦៥-១៣-០២-៤០ ស្រសី 
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ម្ហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាស្ដសត និងរលំេកវិទ្យា (១១ នាក់) 
ល.រ ណឈាម េះជាភាសាដខមរ អត្យតណលខ ណភទ្យ 
២០០ ផូ្ ណសាភ័ណឌ  ៦៥-១៣-០២-៦១ ត្បុស 
២០១ វុតិ្យ បញ្ញា  ៦៥-១៣-០០-៦៦ ស្រសី 
២០២ ណខៀវ សីហា ៦៥-១៣-០០-៧៧ ត្បុស 
២០៣ វុតិ្យ គរមលី ៦៥-១៤-០១-១០ ត្បុស 
២០៤ គិត្យ សីុថ្ន ៦៥-១៤-០០-៦១ ត្បុស 
២០៥ ជិន បញ្ញា ៉ា  ៦៥-១៤-០០-០៤ ត្បុស 
២០៦ លន់ សីហា ៦៥-១៤-០០-៣៩ ត្បុស 
២០៧ ដក្ មននីរដឋ ៦៥-១៣-០២-៦៤ ស្រសី 
២០៨ ចាន់ ទិ្យចារ ៉ា ូ ៦៥-១៣-០១-១៩ ត្បុស 
២០៩ ផុ្ន រា៉ា ឌី្  ៦៥-១៣-០០-៨១ ត្បុស 
២១០ មិុញ សុខរដឋ ៦៥-១៣-០០-៧៨ ត្បុស 

 

ហាវិទ្យាលយ័ វិទ្យាសាស្ដសតសងាម្ (០៧ នាក់) 
ល.រ ណឈាម េះជាភាសាដខមរ អត្យតណលខ ណភទ្យ 
២១១ សាក់្ ស្រសីណុច  ៦៥-១៣-០០-៩៥ ស្រសី 
២១២ លរម ចាន់ោរត័្យន  ៦៥-១៣-០០-៨៧ ត្បុស 
២១៣ កុ្លសារ ូស័ុន្ដក្តមក្រា ៦៥-១៣-០០-៩៣ ត្បុស 
២១៤ ណ ៉ា សារា៉ាណដត្យ  ៦៥-១៣-០០-៤៦ ត្បុស 
២១៥ ដញ៉ាត្យ លីណើង ៦៥-១៣-០២-០៤ ស្រសី 
២១៦ សុខ សុវោណ រា៉ា  ៦៥-១៣-០០-៥២ ត្បុស 
២១៧ ពិសិដឋ សិលា  ៦៥-១៣-០០-៧២ ត្បុស 
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រញ្ជ លី ម្ ម្លរកខជ្ន និងសញ្ញា រប្រន្ើលប្រវូ្តលជ់្ូន 
ថ្ងៃទ្យី២៧ ន្ែធេូ ឆ្េ ាំ២០១៦ 

(ងឈាម ោះងរៀបតមលាំ ប់ងឈាម ោះជាអកសរឡាតាំង) 
១- រណ្ឌិ រកិរតិយស 

 
ងឈាម ោះ សញ្ហញ បត្រ មហាវទិ្យាល័យ/សាលា 

សាស្តសាត ចារយ Din Merican ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ សាលាងរងជាខសន កិចចក្លររ ឋ ភិបាល និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ 
 

២. ថ្នេ ក់លប្កាយររញិ្ញា រប្រ 

       ថ្នេ ក់ររញិ្ញា រប្រជាន់ែពស ់
 

សាលា ពាណិ្ជ្ជសាស្ដសត 
 ររញិ្ញា រប្រជានែ់ពស ់ន្្េកប្គរ់ប្គង (M.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្របរញិ្ញាបត្រ ព ី
សាាំង សុែងលៀប ត្បុស ភនំណពញ 

 
 ររញិ្ញា រប្រជានែ់ពស ់ន្្េកការប្គរ់ប្គងធនធានម្នសុស (M.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្របរញិ្ញាបត្រ ព ី
ឈាង ពី ុរ ត្បុស ភនំណពញ 

 

 
 ររញិ្ញា រប្រជានែ់ពស ់ន្្េកពាណិ្ជ្ជកម្មអនតរជារិ (M.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្របរញិ្ញាបត្រ ព ី
ប៊ាុន ចាន់ោរទិ្យធ ត្បុស ភនំណពញ 
ងឆង ចាន់នី ស្រសី ភនំណពញ 

 
សាលា លរលជាន្សនកិំេការរដ្ឋា ភិបាល និងទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ 
 

 ររញិ្ញា រប្រជាន់ែពស ់ន្្េកទ្យាំនាកទ់្យាំនងអនតរជារិ (M.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្របរញិ្ញាបត្រ ព ី
ហ៊ាុន ឌី្ ូ ត្បុស ភនំណពញ 
វងស សុជាត ស្រសី ភនំណពញ 
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៣. ថ្នេ ក់ររញិ្ញា រប្រ 
ម្ហាវិទ្យាលយ័ សលិ ៈ ម្នសុសសាស្ដសត នងិភាសា 

 ររញិ្ញា រប្រ អកសរសាស្ដសត និងភាសាអង់លគែស (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
អាន ពិសាល ត្បុស កំ្ពង់ចាម 
បិន សុមនាា  ស្រសី តាដក្វ 
ខបន  សុតនី ស្រសី ភនំណពញ 
ប៊ាុន វចួហា៊ា ង ស្រសី កំ្ពង់ចាម 
ចាន់ ចរយិ ស្រសី ភនំណពញ 
ចាន់ រសមី ស្រសី ណសៀមរាប 
ចាន់ វ ានីត ស្រសី ភនំណពញ 
ច័នទណធឿន ចរយិា ស្រសី បនាទ យមានជ័យ 
ចាប ភីងធឿន ត្បុស សាវ យណរៀង 
ជា ទូ្យចសុរា៉ា ឌី្ ស្រសី សាវ យណរៀង 
ណចង ឈនុ ួត្យ ត្បុស ភនំណពញ 
្ប់ នីោ ស្រសី នត្ពដវង 
ឈាន ត្បសិទ្យធ ត្បុស ភនំណពញ 
ឈុន សីុោ ស្រសី កំ្ពង់ធំ 
ជីវ សុថ្នរា៉ា  ត្បុស តាដក្វ 
ចុង សុភាលីន ស្រសី ណ ធិ៍សាត់្យ 
ជ ររនៈ ស្រសី ភនំណពញ 
ជួន ច័នទធីត ស្រសី កំ្ពង់ ន្ ំង 
ជុន សុផ្ល ស្រសី នត្ពដវង 
ឌុ្ាំ ស្រសីស្រសស់ ស្រសី ភនំណពញ 
ឌុ្ល មុនីរកស ត្បុស កំ្ពត្យ 
ងអៀង នភាល័យ ត្បុស ត្ពេះវហិារ 
ឯក្ វឌ្ឍនៈ ស្រសី បាត់្យដំបង 
ងអង សុវ ា  ស្រសី កំ្ពង់ធំ 
ហា៊ា ង ររន: ត្បុស ក្ោត ល 
ងហង ច័នទោ ស្រសី ភនំណពញ 
ងហង លកាិោ ស្រសី ណោេះកុ្ង 
ណ ង ណសរសីា  ត្បុស បាត់្យដំបង 
ហ៊ាួ ន ហា៊ា ន ស្រសី ត្យបូងឃមុំ 
ហ៊ាុរ ងអងលី ត្បុស តាដក្វ 
 ីុ ភិរមយ ត្បុស ភនំណពញ 
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អឹុម ផ្លាីក្ល ស្រសី ភនំណពញ 
អិន សុធារា៉ា  ស្រសី ក្ោត ល 
ខាាំ សុភា ស្រសី កំ្ពង់សពឺ 
ងែៀវ ោវ ី ស្រសី ត្ពេះសី នុ 
ែុម វាសនា ត្បុស ភនំណពញ 
 ួន គឹមវរិៈ ត្បុស ភនំណពញ 
 ួន មិថុនា ស្រសី ភនំណពញ 
 ុន ច័នទសុភ័ន្តកត ត្បុស កំ្ពង់ចាម 
ងគៀរ ចាន់រ ឋ  ត្បុស ភនំណពញ 
គឹម ងែមរាងច ា  ត្បុស ភនំណពញ 
កុ្ល ដក្វតុ្យលា ត្បុស ភនំណពញ 
គួច ងឆងងហា ត្បុស ភនំណពញ 
ត្គុយ សូឡា ស្រសី ភនំណពញ 
ត្គី សុែោ ស្រសី ក្ោត ល 
គី ោរ៉ាតូ្យ ត្បុស ភនំណពញ 
គី តវ ី ស្រសី ណ ធិ៍សាត់្យ 
លកា ៍ ក្លរនីីន ត្បុស ត្ពេះសី នុ 
លាង េុងយី ស្រសី ភនំណពញ 
លឹម ឈនុងអង ត្បុស កំ្ពង់ចាម 
ង ង មា៉ា នីន ត្បុស ភនំណពញ 
លឹម សុភាព ស្រសី ភនំណពញ 
 ូញ វាសនា ត្បុស ក្ោត ល 
 ុាំ ងសាភ័  ស្រសី កំ្ពង់ចាម 
 ូរ តន់និរ ត្បុស កំ្ពង់សពឺ 
លុន អត្មឹរ ត្បុស ណ ធិ៍សាត់្យ 
លន់ សុភាព ស្រសី ក្ោត ល 
លន់ ថ្នរ ី ស្រសី ភនំណពញ 
លី ងឆងតរារាជយ ត្បុស ភនំណពញ 
លី ឈីវណម៉ាង ត្បុស ភនំណពញ 
មាស  រា ត្បុស ត្ពេះសី នុ 
ងម៉ាង សិររីរនា ស្រសី កំ្ពង់ចាម 
មឹុង វ ារា៉ា សីុ ស្រសី ភនំណពញ 
មិុញ មា៉ា នីត ស្រសី ភនំណពញ 
ងមឿន ចន្តនាទ  ត្បុស ត្យបូងឃមុំ 
ខង៉ារ សុែងហង ត្បុស រត្យនគីរ ី
ងរម សុលននី ស្រសី កំ្ពង់ចាម 
ង៉ាូវ សុ ខ រ ស្រសី ភនំណពញ 
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នូ សុភត្ត ត្បុស នត្ពដវង 
នី  រា៉ា  ត្បុស ក្ោត ល 
ងអាក ពិសី ត្បុស ភនំណពញ 
អឹុង គីមហ្សីន ត្បុស ភនំណពញ 
អ៊ាុក ងៅលីែូ ស្រសី ភនំណពញ 
បា៉ាង គរមណ ង ត្បុស ភនំណពញ 
ណពញ នណ ួយ ស្រសី ភនំណពញ 
ផ្ល សុខមណីរត័្យន ស្រសី ភនំណពញ 
លន់ ោរោីវ ស្រសី ភនំណពញ 
លន់ បុណឌ ណរ ៉ាត្យ ស្រសី ភនំណពញ 
ងផ្ង លកាិោ ស្រសី ត្យបូងឃមុំ 
ផី្ច សួង ស្រសី ភនំណពញ 
ផុ្ន សុមុនី ត្បុស ត្ពេះវហិារ 
ភន សុែងលៀង ស្រសី ភនំណពញ 
ត្បាជា សីុម ស្រសី តាដក្វ 
រ ៉ានូ ពិក្ស្រសុី ត្បុស ភនំណពញ 
រស់ វោា រា ត្បុស ភនំណពញ 
ររន៍ ប៊ាុនោា រាជយ ត្បុស ភនំណពញ 
រស់ ចាន់សុជាតា ស្រសី រត្យនគីរ ី
សាំ ស្រសីនីរ ស្រសី ភនំណពញ 
សាំរទិិ្យធ សិរឧីរតម ត្បុស កំ្ពត្យ 
សាន់ ចាន់ណអង ស្រសី តាដក្វ 
សាាំង ងមសា ត្បុស កំ្ពង់សពឺ 
ស វា៉ាន់សីក្ល ស្រសី កំ្ពង់ធំ 
សារ យន ត្បុស ភនំណពញ 
សាត់្យ ផ្លជីោ ស្រសី ភនំណពញ 
ងសៀង នឆងន ត្បុស តាដក្វ 
សីុម ពិសិែឋ ត្បុស នប៉ាលិន 
សឹុម ងសវៀត ស្រសី ភនំណពញ 
សុន មួយគង ស្រសី កំ្ពង់ ន្ ំង 
សុន ររនៈ ត្បុស កំ្ពត្យ 
សន សីុលន់ ត្បុស ក្ោត ល 
សយ លកាិោ ស្រសី កំ្ពង់សពឺ 
ស្រស៊ាន ពិសិែឋ ត្បុស ភនំណពញ 
ស៊ាុ៊ុំ ពុទធ រា៉ា  ស្រសី ភនំណពញ 
ស៊ាុន រា៉ា ងវឿន ត្បុស កំ្ពង់ចាម 
ស៊ាុន សីុថន ត្បុស ភនំណពញ 
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ស៊ាុន ធិ  ស្រសី កំ្ពង់សពឺ 
ស៊ាុយ វ ា  ត្បុស កំ្ពង់សពឺ 
តំាង វណណៈ ត្បុស ភនំណពញ 
តន់ ហសុីងមមៀន ស្រសី ណ ធិ៍សាត់្យ 
ងទ្យៀប សាំរទិ្យធិ ស្រសី បនាទ យមានជ័យ 
ងទ្យព ចិត្ត ត្បុស តាដក្វ 
ងទ្យព សុភានុមា ត្បុស ភនំណពញ 
នថ ងសរវីឌុ្ឍ ត្បុស បាត់្យដំបង 
ធាន អការា ត្បុស កំ្ពង់ធំ 
ថុល ចាន់ធីន ស្រសី ក្ោត ល 
េុន ថ្ននីន ត្បុស កំ្ពង់សពឺ 
ទិ្យរយ វ ាៈ ត្បុស តាដក្វ 
ទូ្យច រចនា ស្រសី នត្ពដវង 
ទូ្យច វរីៈពងស ត្បុស ក្ោត ល 
ទុ្យយ និមល ស្រសី ភនំណពញ 
អុន ងែមរា ត្បុស ត្ពេះសី នុ 
វោី ោមុល ត្បុស ភនំណពញ 
វ ីតុ្យលា ត្បុស បាត់្យដំបង 
យ៉ាន សាងរ ៉ារ ត្បុស នត្ពដវង 
យ៉ាង់ ស្រសីដណត្យ ស្រសី ត្យបូងឃមុំ 
យាង សិដឋសមត្បាថ្នន  ត្បុស ភនំណពញ 
យរម សុលវតី្យ ត្បុស ភនំណពញ 
យ៉ាុង  ងយ៉ាវ ត្បុស បាត់្យដំបង 
យ៉ាុង អីុងថ្នវ ស្រសី ណ ធិ៍សាត់្យ 
យស សុែនិរ ស្រសី កំ្ពង់ចាម 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ អរ់រ ាំ 

 ររញិ្ញា រប្រ វិទ្យាសាស្ដសតអរ់រ ាំ (B.Ed.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
តង ែុម ត្បុស ភនំណពញ 
ងថ្នង វរីៈ ត្បុស នត្ពដវង 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ ំារ ់

 ររញិ្ញា រប្រ ំារ់ (LL.B) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ចាន់ សុធា  ត្បុស ត្យបូងឃមុំ 
ជីម ធួន ត្បុស កំ្ពង់សពឺ 
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ហា៊ា ង សុភ័ន្តកត ត្បុស ក្ោត ល 
ហម ម៉ាង់ងហង ត្បុស កំ្ពង់ធំ 
ហួន ចាន់ែុលាា  ត្បុស ណ ធិ៍សាត់្យ 
លឹម ប៊ាុនយ៉ាុង ត្បុស ភនំណពញ 
ងឡា មួយងិុច ស្រសី ភនំណពញ 
លី មុយងីុម ស្រសី ភនំណពញ 
ងៅ៉ា វបឺិរ ត្បុស ភនំណពញ 
មិុញ សុងមតត  ត្បុស កំ្ពង់ ន្ ំង 
ងនឿប ប៊ាុន ត្បុស បាត់្យដំបង 
តន ប៊ាុនោរ ី ស្រសី បាត់្យដំបង 
រទិ្យធ សូរតី ស្រសី ភនំណពញ 
សុែ ប៊ាុនថន ត្បុស កំ្ពង់សពឺ 
វ ៉ាន ច័នទរចនា ស្រសី ភនំណពញ 

សាលា ពាណិ្ជ្ជសាស្ដសត 

 ររញិ្ញា រប្រ គណ្លនយយ (B.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ងែន មា៉ាឡា ស្រសី នត្ពដវង 
លន់ សុរយិ ស្រសី បាត់្យដំបង 
មុនី សុគនធធីតា ស្រសី ភនំណពញ 
ងបា៉ាក ស្រសីនាង ស្រសី តាដក្វ 
ប៉ាុន សូនីត ស្រសី ភនំណពញ 
សំ សាត្យសូវនិ ត្បុស ភនំណពញ 
រុល សុភ័ន្តកក ស្រសី ភនំណពញ 
ត្ទី្យ គីមហា៊ា ង ស្រសី ក្ោត ល 
ងវន មុនីររ័ន ស្រសី ភនំណពញ 

 ររញិ្ញា រប្រ ប្គរ់ប្គងពាណិ្ជ្ជកម្ម (B.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
អន ប៊ាុនថន ត្បុស តាដក្វ 
អន ងស  ស្រសី ភនំណពញ 
ជា ចិត្តា ត្បុស ភនំណពញ 
ងចង ចាន់ោរទិ្យធិ ត្បុស ភនំណពញ 
្យ ហាក់្ ត្បុស កំ្ពង់សពឺ 
ងអៀង សុែនីត ស្រសី ណោេះកុ្ង 
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ហាក់ ស្រសី ុច ស្រសី ត្យបូងឃមុំ 
ណ ង ត្បុសណពត្ជ ត្បុស ភនំណពញ 
ណ ង ឈុនេុង ត្បុស ភនំណពញ 
ហុង សុធារា៉ា  ត្បុស នត្ពដវង 
 ម សមបត្យតិ ត្បុស កំ្ពង់ចាម 
គុយ ឥនទហាក ដូោ ត្បុស កំ្ពត្យ 
លីម ើភ័ណឌ  ត្បុស ភនំណពញ 
េូ បរញិ្ញា  ត្បុស ភនំណពញ 
មាន ពនាឺ ត្បុស ភនំណពញ 
ម៉ាន ណហាគ នី ត្បុស ភនំណពញ 
នាក់ សុវលកមស ៍ ស្រសី កំ្ពត្យ 
ណផ្ង ក្លាណ ស្រសី ភនំណពញ 
រទិ្យធ ប៊ាុនររ័ន ត្បុស ភនំណពញ 
រស់ ោរា៉ា រសមី ស្រសី ភនំណពញ 
ងសៀង សុែងចង ស្រសី ភនំណពញ 
សឹុម សុវ ា ត្បុស ភនំណពញ 
ងសឿន ថ្នវរ ី ស្រសី ភនំណពញ 
សួ លាងណស្រសង ស្រសី តាដក្វ 
សួស វចិិត្ត្យ ត្បុស កំ្ពង់សពឺ 
ស្រសា៊ា ង បូរមី ត្បុស ភនំណពញ 
ស្រស៊ាុន វា៉ាន់លី  ស្រសី ក្ោត ល 
ស ូ ច័នទនាភា ស្រសី បាត់្យដំបង 
តំាង លី ូវ ត្បុស ភនំណពញ 
ថ្នន់ វង ារ ស្រសី កំ្ពង់ចាម 
អ៊ាុង ពិសី ត្បុស កំ្ពង់សពឺ 
យន ម៉ាន ស្រសី តាដក្វ 

 ររញិ្ញា រប្រ លសើាកិំេ (B.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ចាន់ ងហង ត្បុស ភនំណពញ 
ចាន់ សុគនាធ រត័្យន ស្រសី ក្ោត ល 
ជួប ប៊ាុន  ត្បុស ភនំណពញ 
ឌី្ សកដិខែន ត្បុស ភនំណពញ 
ងអន វឆ័ិយ ត្បុស នត្ពដវង 
ងហង តរា ត្បុស ភនំណពញ 
ងហង សាំោង ត្បុស ភនំណពញ 
ក្ង ពោណ រ ី ត្បុស ភនំណពញ 
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ោន់ ោវនី ស្រសី ភនំណពញ 
ខុន ផ្លជីដណត្យ ស្រសី ភនំណពញ 
ណេង ក្ញ្ញា  ស្រសី ភនំណពញ 
លន់ ថ្នរ ី ស្រសី កំ្ពង់ចាម 
អូន សុែនា   ស្រសី ភនំណពញ 
សារា៉ារ សូលី ឫទ្យធី ត្បុស ភនំណពញ 
សឹុម សុមា៉ា ន  ស្រសី កំ្ពង់ចាម 
សុែ ស្រសីនិច ស្រសី ភនំណពញ 
ធូ សីហា ត្បុស ភនំណពញ 
អីុ ណបា៉ាឈូ ស្រសី ភនំណពញ 
យរម ច័នទមា៉ា រ ី ស្រសី ភនំណពញ 

 ររញិ្ញា រប្រ ហរិញ្ាវរាុ និងធនាោរ (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ជា កនិក្ល ស្រសី កំ្ពង់ធំ 
ណចង ណសររីត័្យន ស្រសី ភនំណពញ 
ឈូន ពិសិែឋ ត្បុស កំ្ពង់ចាម 
ណ ង សុវណណឌី្ ត្បុស ភនំណពញ 
គិន ធាវ ី ស្រសី ត្ក្ណចេះ 
ែាូរ សុទិ្យរា ស្រសី ភនំណពញ 
គុយ ស្រសីងៅ ស្រសី ក្ោត ល 
ឡា គនាធ  ស្រសី កំ្ពង់ចាម 
ន  ស៊ាូគង ស្រសី ភនំណពញ 
លឹម អារ ុងរ ៉ាមហាវ  ស្រសី ភនំណពញ 
េុង ោលីន ស្រសី ភនំណពញ 
េុង ម៉ាូនីតា ស្រសី ភនំណពញ 
លាស់ សូរយិ ស្រសី សាវ យណរៀង 
ងៅ៉ា បូរទិ្យធ ត្បុស ភនំណពញ 
ណម៉ាង ក្ននិោ ស្រសី ភនំណពញ 
មុរ មូលីហា ស្រសី ភនំណពញ 
ខង៉ារ ករោុ ស្រសី កំ្ពង់សពឺ 
ញីវ ប៊ាុនច័នទវលកា័ ស្រសី ភនំណពញ 
នីម ស្រសីររន័ ស្រសី ភនំណពញ 
នង គីមចឆន ត្បុស ភនំណពញ 
ងពត្ជ សុវរីៈ ត្បុស ភនំណពញ 
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ណៅ ណសាភា ស្រសី ភនំណពញ 
ណៅ សុភា ស្រសី នប៉ាលិន 
សាយ វសិិែន ត្បុស ភនំណពញ 
ងសឿ សូនីត  ស្រសី កំ្ពង់ ន្ ំង 
សាំ ស្រសីមុាំ ស្រសី ភនំណពញ 
សុន ចាំងរ ើន ត្បុស ភនំណពញ 
ទ្យន សុភីោ ត្បុស តាដក្វ 
ត្ទី្យ ចាន់ពិទូ្យរ ស្រសី ភនំណពញ 
យ៉ាន់ នីត ស្រសី ភនំណពញ 

 ររញិ្ញា រប្រ ប្គរ់ប្គងលទ្យសំរណ៍្ និង រើសិណាា រកិំេ (B.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ខចរ សីុថ្ន ស្រសី តាដក្វ 
ងឆង វន័ ត្បុស ភនំណពញ 
ងហង វ ាលី  ស្រសី ក្ោត ល 
ហុក ចាន់រា៉ា  ត្បុស ក្ោត ល 
េុង ជីវន័ន ត្បុស ណោេះកុ្ង 
មាស វចិិត្ត្យ ត្បុស សាវ យណរៀង 
ងអឿន វរីៈ ត្បុស កំ្ពង់ធំ 
ខប៉ារ ស្រសីងៅ ស្រសី ភនំណពញ 

 ររញិ្ញា រប្រ ប្គរ់ប្គងធនធានម្នសុស (B.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ស៊ាុន វទុ្យធី ត្បុស បារ់ែាំបង 

 ររញិ្ញា រប្រ ពាណិ្ជ្ជកម្មអនតរជារ ិ(B.B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ចាន់ សុលី ស្រសី កំ្ពត្យ 
ច័នទ សូរនិចចសីុម ស្រសី ភនំណពញ 
ឈួរ ពិសិដឋ ត្បុស ក្ោត ល 
ឌិ្ន កុ្លណដវនិរាន ត្បុស ភនំណពញ 
ហា៊ា ង ងសាភា ស្រសី ភនំណពញ 
ណ ង លី ួរ ត្បុស ភនំណពញ 
ចន សុតរ ត្បុស កំ្ពង់ចាម 
លរម សិរលុីចស ស្រសី ភនំណពញ 
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លី សាំោង ត្បុស នត្ពដវង 
ងៅ៉ា សូឌី្ោ ត្បុស ភនំណពញ 
ផុ្ន សុយុាំង ត្បុស ភនំណពញ 
ភី គុន ត្បុស ត្យបូងឃមុំ 
ណរ ៉ាន ោវោី ស្រសី ភនំណពញ 
សាក់្ សំណអង ត្បុស កំ្ពង់សពឺ 
ងសាម ច័នទនី ស្រសី ភនំណពញ 
តាំង នឆជូ ស្រសី ភនំណពញ 
ខរ ងសៀងងអង ស្រសី ភនំណពញ 
ខរ សុជាត ស្រសី ត្ក្ណចេះ 
ងរង ទី្យងអៀង ត្បុស ភនំណពញ 
អ ុង នីបុត្ត្យ ត្បុស ភនំណពញ 
យន ោរនិ ត្បុស ភនំណពញ 

 ររញិ្ញា រប្រ ទ្យី្ារ (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ប៊ាុរ ពនាក ត្បុស តខកវ 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាស្ដសត និងរលំេកវិទ្យា 

 ររញិ្ញា រប្រ វិទ្យាសាស្ដសតកាំពយទូ្យ័រ (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ហ៊ាុយ ច័នទតរា ត្បុស ភនាំងពញ 
លឹម ងផ្ង ត្បុស ភនាំងពញ 

 ររញិ្ញា រប្រ ព័រ ៍នវទិ្យា (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ងបន ចិន្តតត  ត្បុស កំ្ពត្យ 
ជិន ឡាក់ ត្បុស ភនំណពញ 
អឹុង ហុកសុជារិ ត្បុស ភនំណពញ 
ខួច ណគឿន ត្បុស ក្ោត ល 
លី និរ ៉ាន់ ត្បុស នត្ពដវង 
សុខ គីមឈាន់ ត្បុស ក្ោត ល 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាស្ដសត សងាម្ 

 ររញិ្ញា រប្រ សកិាអាំពកីារអភិវឌឍ (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
អ៊ាុច កិរា ត្បុស ភនាំងពញ 

 



59 

 

 ររញិ្ញា រប្រ ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងអនតរជារិ (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
បូរនិទ ងរបិក្ល ស្រសី ភនំណពញ 
ប ូ បូរទិ្យធិ ត្បុស ក្ោត ល 
ចន សុមុនី ស្រសី នត្ពដវង 
ងៅ សុែយូឌី្ ស្រសី ភនំណពញ 
ជ័យ សុមា៉ាឡា ស្រសី ភនំណពញ 
ឆ្យ ប៊ាុនរមយមា៉ា និរ ត្បុស ភនំណពញ 
ឈាង ប៊ាុនឈី ត្បុស ភនំណពញ 
ឈុន នាររីត័្យន ស្រសី ភនំណពញ 
ចន ច័នទពិសិែឋ ត្បុស ភនំណពញ 
ជន វោណ  ត្បុស កំ្ពង់ចាម 
 ាំ ែួងលីោ ស្រសី តាដក្វ 
ឌុ្ច ោំហា គ ស្រសី កំ្ពង់ចាម 
ឌី្ ថ្នវ ី ត្បុស ភនំណពញ 
ហឹុម ស្រសីនា ស្រសី ក្ោត ល 
ដ ម ទិ្យត្យយវឌ្ឍនៈ ត្បុស ភនំណពញ 
ហឹុម វរត ត្បុស ណសៀមរាប 
ណ ង ណសៀក្ណទ្យៀង ស្រសី ភនំណពញ 
ណ ង សួរ៌ាន ស្រសី ភនំណពញ 
ណ ង ស្រសីស្រសស់ ស្រសី ត្យបូងឃមុំ 
 ុក្ សកុ្ោ ត្បុស ភនំណពញ 
ហ៊ាូ សុែលីន ស្រសី ភនំណពញ 
ហួរ កវ ី ត្បុស បាត់្យដំបង 
អិុច អូរា៉ានរក្ស ត្បុស ភនំណពញ 
ដក្ម ស្រសីនិត្យ ស្រសី កំ្ពង់ចាម 
ដក្វ សិរវីងសមុនីនិច ស្រសី ភនំណពញ 
ែន វ ាៈ ត្បុស តាដក្វ 
ខុន លក្ខិោ ស្រសី រត្យនគីរ ី
ខុន ណមតាត  ត្បុស កំ្ពង់សពឺ 
កយ កននិក្ល ស្រសី កំ្ពង់ចាម 
ត្គុយ ភារៈ ត្បុស កំ្ពង់ចាម 
គី សីុវជូ ស្រសី ភនំណពញ 
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នេ ចិនាត ណៅ ត្បុស ភនំណពញ 
លាង គននិោ ស្រសី ភនំណពញ 
ង ង ហីុវហវី ត្បុស នត្ពដវង 
ង ង សាន់ងែវនី ត្បុស ភនំណពញ 
 ឹម ថ្នរ ី ត្បុស កំ្ពង់ចាម 
លរម វចួណើង ស្រសី ភនំណពញ 
 ុង  វ ី ស្រសី ភនំណពញ 
ម៉ាេះ តី្យយ៉ាុម ស្រសី កំ្ពង ន្ ំង 
ខម៉ាន ឈនិពុទ្យធិរកស ត្បុស ភនំណពញ 
នណ គីមស្រស ង ត្បុស ក្ោត ល 
ខ រ សារតីរា ត្បុស ភនំណពញ 
ងួន ច័នទក្ណណិ ោ ស្រសី ភនំណពញ 
ងួន វឌ្ឍនារត័្យន ស្រសី ភនំណពញ 
ញឹម ពិសិែឋ ត្បុស ភនំណពញ 
ញរក្ សាណរឿន ត្បុស ភនំណពញ 
នួន សុង ត ស្រសី ភនំណពញ 
អ៊ាុក សុភាព ស្រសី ភនំណពញ 
បា៉ា វ គីមងសៀក ស្រសី ក្ោត ល 
ផ្ល គឹមសាន ស្រសី បាត់្យដំបង 
លន រយីា៉ា  ត្បុស កំ្ពង់ចាម 
ងផ្ង សុភ័ន្តកត ត្បុស ភនំណពញ 
ផ្ារ នមាចាន់  ស្រសី បនាទ យមានជ័យ 
ប៉ាុល សុរាយុធ ត្បុស ណោេះកុ្ង 
ប៉ាុល សុធា ត្បុស កំ្ពង់ធំ 
ត្បាក់្ ស្រសីមំុ ស្រសី ភនំណពញ 
រុ ាំ មូលីក្ល ស្រសី ភនំណពញ 
រស់ លន់រត្យនធីតា ស្រសី ភនំណពញ 
រនុ ពុធគនាធ  ស្រសី ភនំណពញ 
សាន លីមា៉ា  ស្រសី ណសៀមរាប 
សាន ងម៉ាងហុង ត្បុស កំ្ពង់ចាម 
សារា៉ា ត្បាកែ ត្បុស ភនំណពញ 
សារ ធី  ស្រសី នប៉ាលិន 
សា៊ា ង ស្រសីនាង ស្រសី កំ្ពង់ចាម 
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ណសក្ ពិសិដឋ ត្បុស សាវ យណរៀង 
សិទ្យឋិ ររនា ត្បុស ភនំណពញ 
សិុន សា វលាន ត្បុស ត្ពេះវហិារ 
សូ សុមា៉ា វត្យតី ស្រសី បនាទ យមានជ័យ 
ងសើ រ ាំងភើយ ត្បុស តាដក្វ 
សុែ ចាន់សីុ ត្បុស ណ ធិ៍សាត់្យ 
សុែ លីន ស្រសី ភនំណពញ 
ស៊ាូ សាហាវ រោី ស្រសី ភនំណពញ 
ងស្រសង សុខាងទ្យពី ស្រសី ភនំណពញ 
ស៊ាុន ចាំងរ ើន ស្រសី ភនំណពញ 
សាវ យ វណណៈ ត្បុស ភនំណពញ 
តាន់ ច័នទពិសិដឋ ត្បុស ភនំណពញ 
ទវ ោវរី ស្រសី ភនំណពញ 
ថន ងែងវចិឆិរា៉ា នី ស្រសី កំ្ពង់ធំ 
ថន សុែុមាលា   ស្រសី ភនំណពញ 
ធុក វឌ្ឍន:គីមងហង ត្បុស ភនំណពញ 
ទ្យរម ច័នទសិររីត័្យន ស្រសី ភនំណពញ 
តូ្យច ធីោ ស្រសី ភនំណពញ 
ទូ្យច ម៉ាូនីក្ល ស្រសី ភនំណពញ 
អ ុន រា៉ា សីុ ត្បុស កំ្ពង់ ន្ ំង 
អុរង រទិ្យធមុនីនាេ ត្បុស បាត់្យដំបង 
វោា  ភួងវជិាា  ត្បុស ភនំណពញ 
ងវង លីមីុ ស្រសី ភនំណពញ 
យ៉ា ចាន់រសមី ត្បុស បាត់្យដំបង 

 ររញិ្ញា រប្រ វិទ្យាសាស្ដសតនលោបាយ (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
លឹម ហុង ត្បុស កំ្ពង់សពឺ 

 ររញិ្ញា រប្រ រើាបាលសាធារណ្ៈ (B.A.) 

ឈ ម្ោះ ឈេទ សញ្ញាបត័្រមធយ្មសកិ្ា្ទរុយិេមូ ិព ី
ហង់ ចាន់សីុោ ស្រសី កំ្ពង់ធំ 
ម៉ាុម  រនិទ ត្បុស នត្ពដវង 
ត្ទី្យោងរ ៉ារ ត្បុស កំ្ពង់ចាម 
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៤. រញ្ជនីិសសរិរញ្េរ់ការសកិាលៅថ្នេ ក់ឆ្េ ាំសកិាម្ូលដ្ឋា ន (AFD) 

(ងឈាម ោះងរៀបតមលាំ ប់ងឈាម ោះជាអកសរឡាតាំង) 

(កម្មវិធសីកិាជាភាសាអង់លគែស) 
ម្ហាវិទ្យាលយ័ សលិ ៈ ម្នសុសសាស្ដសត នងិ ភាសា 

ណឈាម េះ ណភទ្យ សញ្ញា ប័ត្ត្យមធយមសិក្ាទុ្យតិ្យយភូមិ ពី 
ចំណរ ើន ស្រសីនិត្យ ស កំ្ពង់ចាម 
ជា បូនាោ ប ភនំណពញ 
ជា ចិត្តា ស ក្ោា ល 
ជាវ សុខគីម ស ក្ោា ល 
្ន ណុប ប កំ្ពង់សពឺ 
ឈុនត្គី ើវ ី ស ភនំណពញ 
ជីម ស្រសីមា៉ាច ស ក្ោា ល 
ចិន មក្រា ប តាដក្វ 
 ុរម ស្រសីណុច ស ក្ោា ល 
ណ ង ណេងហា ង ស ណ ធិ៍សាត់្យ 
ណ ង ស្រសីភ័ណឌ  ស ភនំណពញ 
ណ ឿន សា ង  ន់ ស ភនំណពញ 
 ុង សុធានី ប កំ្ពង់ធំ 
ណអៀម សុគនាធ  ស តាដក្វ 
ណអៀត្យ សំណអឿន ប ភនំណពញ 
រាន ណសៀវមីុ ស ក្ោា ល 
ឃរម វសិាល ប កំ្ពត្យ 
ឃរម សុខន  ស ភនំណពញ 
ខំុ ោវ ី ស ក្ោា ល 
ខុម សុឃា ប ភនំណពញ 
ខុន នេណខង ស ភនំណពញ 
គង់ សុខនី ស កំ្ពង់សពឺ 
គនធ សុលីនោ ស ភនំណពញ 
េុង ណម៉ាង  ូវ ប សទរងដត្ត្យង 
េុញ យុណលម ស កំ្ពង់ធំ 
លន ស្រសីលីន ស តាដក្វ 
លន់ ស្រសីរត័្យន ស ភនំណពញ 
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លួង វរីយុទ្យធ ប ក្ោា ល 
មាស គង់រក្ា ប ភនំណពញ 
ណម៉ាង ណប៉ាងយាង ប កំ្ពង់ចាម 
មិត្យត ភារនុ ប ក្ោា ល 
ងា៉ា  គរមហា ង ប កំ្ពង់ចាម 
ញរក្ ម៉ាុត្យយូកូ្ ស កំ្ពត្យ 
នូ ស្រសីមំុ ស ណ ធិ៍សាត់្យ 
ណៅ ោរា៉ា វធុ ប ភនំណពញ 
អ ុ ៊ុំ មរក្ត្យ ស ភនំណពញ 
ផ្ល ចំណរ ើន ស ក្ោា ល 
ភរម ផ្លាជ  ប កំ្ពត្យ 
ផូ្ ចាន់ស្រសីលក្ខណ៍ ស ភនំណពញ 
ផុ្ន ដក្វណពត្ជពណណរាយ ប ក្ោា ល 
ភន ភារណុ ប នត្ពដវង 
ផុ្ន ទិ្យត្យយ ប ភនំណពញ 
ផ្ន ស្រសីលីន ស សាវ យណរៀង 
ត្ ប ស្រសីទូ្យច ស ភនំណពញ 
រា៉ា  លីលី ស ក្ោា ល 
រា៉ា ន់ ស្រសីណៅ ស សាវ យណរៀង 
ណរឿន រាជ ប តាដក្វ 
សាន ចិត្តា ប កំ្ពត្យ 
ណសង សីុដនី ស ភនំណពញ 
សីុម យារា៉ា  ស កំ្ពង់សពឺ 
ណសឿង ផ្លជី ប កំ្ពង់សពឺ 
សុខ រទិ្យធីសារ ប ភនំណពញ 
សល់ សាវតី្យ ស ក្ោា ល 
ស  សុជានី ស ត្ក្ណចេះ 
ណសា វា៉ាន់ណដត្យ ប តាដក្វ 
សន ពិសី ស ភនំណពញ 
ស្រស ូ ចិន្ដតាត  ប ក្ោា ល 
ណទ្យព សុធារាសី ស នត្ពដវង 
តូ្យច សុវណណណដត្យ ប ភនំណពញ 
ទី្យ ណសៀងអីុ ប ភនំណពញ 
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អ ុក្ សីុដណត្យ ស នត្ពដវង 
អ ុ ៊ុំ សុវណណតារ ៉ា ូ ប នត្ពដវង 
វុតិ្យ ណសៀងន  ប ក្ោា ល 
អីុ លីោ ប កំ្ពត្យ 
យាន ភិចកិ្ចច ស ភនំណពញ 
យាន វចួរានង ស ក្ោា ល 
យរម ស្រសីនី ស រត្យនៈគិរ ី
យន់ ោត់្យ ប ភនំណពញ 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ អរ់រ ាំ 

ណឈាម េះ ណភទ្យ សញ្ញា ប័ត្ត្យមធយមសិក្ាទុ្យតិ្យយភូមិ ពី 
ឈុង បូល័ក្ខ ស តាដក្វ 
ផ្ន សុង ួត្យ ប តាដក្វ 
សារ ិចាន់ណរឿន ស នត្ពដវង 
ណសង សុគនាធ  ស តាដក្វ 
សូ លីនោ ស ភនំណពញ 
ស ុក្ កុ្លជិោ ស កំ្ពង់សពឺ 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ ំារ ់

ណឈាម េះ ណភទ្យ សញ្ញា ប័ត្ត្យមធយមសិក្ាទុ្យតិ្យយភូមិ ពី 
ណបាយ សុលីនោ ស ភនំណពញ 
ចាប ពិសិដឋ ប ភនំណពញ 
្យ មុននីឧត្យាម ប ភនំណពញ 
ឈួន វននី ប កំ្ពង់សពឺ 
ឌិ្ន រត្យនៈនារ ី ស ក្ោា ល 
ឌី្ ណយ៉ាក្លាង ស កំ្ពង់ចាម 
ឯក្ ចនទដន ប ក្ោា ល 
ណ ង ម៉ាូលីោ ស ភនំណពញ 
John Edison M. Tamayo ប Paranaque City 
ដក្វ មុនីរត័្យន ស ភនំណពញ 
ឃន សុភាព ប ភនំណពញ 
គី ណមង  ត្យ ប ណសៀមរាប 
ឡាយ ច័នទោនីតា ស ភនំណពញ 
ឡាយ មួយរាន ស ណ ធិ៍សាត់្យ 
ណមៀច ចនាា  ប កំ្ពង់ចាម 



65 

 

ម៉ាម លនី ប តាដក្វ 
ងួន មុននីបុទ្យទម ស ភនំណពញ 
នួន រោឋ  ប ត្ពេះសី នុ 
ភួង អធិោរ ប តាដក្វ 
រ រម ោរា៉ា  ប ក្ោា ល 
សំោង រត្យនា ប ភនំណពញ 
សាញ់ ចិត្តា ប ក្ោា ល 
សីុម សុភា ប ភនំណពញ 
សួស មននីឧត្យាម ប ភនំណពញ 
ធរម ភារា៉ា  ប កំ្ពង់ចាម 
ត្ទី្យ រា៉ា នី ស ភនំណពញ 
វ ៉ាន សាវធុ ប ភនំណពញ 
យស់ រសមី ប ភនំណពញ 

សាលាពាណិ្ជ្ជ សាស្ដសត 

ណឈាម េះ ណភទ្យ សញ្ញា ប័ត្ត្យមធយមសិក្ាទុ្យតិ្យយភូមិ ពី 
បាន ចន្ដនាទ  ស បាត់្យដំបង 
បាន រត្យនៈណទ្យពី ស ភនំណពញ 
ណ   សុលីតា ស កំ្ពង់ចាម 
ចាន់ សិររីសមី ស ភនំណពញ 
ចនាា  មា៉ា រ ី ស ភនំណពញ 
ជា សុជី ប បនាទ យមានជ័យ 
ជា សុខមួយ ស ភនំណពញ 
ជា ស្រសីេូត្យ ស ភនំណពញ 
ជា ស្រសីមីុ ស ក្ោា ល 
ចិន សិទ្យធី វុង ប ភនំណពញ 
ណចង ណសរវីរីៈ ប ភនំណពញ 
្ន់ ប ុនណទ្យើម ប កំ្ពត្យ 
ណើង ប ុោណ សុភា ស ភនំណពញ 
ឈិត្យ រសមី ស សាវ យណរៀង 
ឈន បញ្ញា   ប ភនំណពញ 
ឈន ស្រសីរត័្យន ស តាដក្វ 
ឈួ លីនី ស ភនំណពញ 
ឈុន ម៉ាូលីរត័្យននា ស កំ្ពង់ ន្ ំង 



66 

 

ឌី្ លីនោ ស ភនំណពញ 
ឯម ក្រនុា ស ភនំណពញ 
ន  ចិនាា  ស ភនំណពញ 
ដ ម សុវណណមុននីណនជជ ស តាដក្វ 
ដ ន បូរា៉ា និចច ស ត្ក្ណចេះ 
ណ ង ម៉ាូលី ស ភនំណពញ 
 ីុម ក្និោ ស កំ្ពង់ធំ 
 ុរម ដសនោរទិ្យធ ប ភនំណពញ 
  ុល សីហា ប កំ្ពត្យ 
 ុង ណសៀក្មីុ ស កំ្ពង់ចាម 
   ស្រសីណពត្ជ ស ត្ក្ណចេះ 
 ូ ចំណរ ើន ប ភនំណពញ 
 ួត្យ ច័នទទី្យតា ស ភនំណពញ 
  ុយ មា៉ា រដីណត្យ ស ភនំណពញ 
ដក្វ មា៉ារា៉ា ឌី្អីុដឌ្ន ប ភនំណពញ 
ខាន់ សុោលីន ស ក្ោា ល 
ខាន់ សុមា៉ា លី ស ភនំណពញ 
ណខៀវ សុវណណោ ស សាវ យណរៀង 
គីម បញ្ញា រត័្យន ស ភនំណពញ 
កុ្ល ច័នទស័ក្ខោ ស ភនំណពញ 
គង់ ណ គច ស ភនំណពញ 
គង់ ក្ននិោ ស ភនំណពញ 
ត្ក្ចូ វចួលីន ស កំ្ពង់ធំ 
គី ជីនុត្យ ស ណ ធិ៍សាត់្យ 
លក្ខ សុគនធរត័្យន ស ភនំណពញ 
ណេង ចាន់នីតា ស កំ្ពង់ចាម 
ណេង ណើងណអៀង ប ណោេះកុ្ង 
លរម សុវជិាជ  ប ភនំណពញ 
លរក្ គង់ ប បាត់្យដំបង 
លន ប ុនលាប ប ក្ោា ល 
េុង ស្រសីណៅ ស តាដក្វ 
លី មីុមីុ ស ភនំណពញ 
លី សុវោណ រា៉ា  ប ភនំណពញ 
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ដម៉ាន សុជាតិ្យតា ស ភនំណពញ 
មំុ ក្ញ្ញា  ស ភនំណពញ 
មុនី សុណមធបណឌិ ត្យ ប ភនំណពញ 
ម៉ាន មុននីនុត្យ ស កំ្ពត្យ 
ញរម ស្រសីមា៉ា  ស ភនំណពញ 
ញ៉ាូង ថ្នវរ ី ស កំ្ពង់ចាម 
នុត្យ ណៅក្ននិោ ស ភនំណពញ 
អ ុ ៊ុំ សូោល់ ប ភនំណពញ 
នប៉ា បូរមី ស ភនំណពញ 
សំោង តារានិត្យ ប ភនំណពញ 
សានត ោរា៉ា  ប កំ្ពង់សពឺ 
សាង ចាន់ោ ស ភនំណពញ 
សា ន ោលីន ស ភនំណពញ 
ណសៀង ណសរវីជិជរា៉ា  ស ភនំណពញ 
ណសង គីមណសៀក្ ស កំ្ពង់ចាម 
ណសង សុគនាធ  ប ភនំណពញ 
សុរម ចាន់រសមី ប ភនំណពញ 
សងួន បុបាា  ស ក្ោា ល 
ណសឿន ណម៉ាងលី ប កំ្ពង់ចាម 
សុខ ណៅ ប ភនំណពញ 
សុផ្ល ចនទ័ណមសា ប ក្ោា ល 
សន មក្រា ស កំ្ពង់សពឺ 
សួន រទិ្យធី ប ភនំណពញ 
ស្រសុី សុធារាជយ ប ភនំណពញ 
ស ុ៊ុំ ចាណី ស បនាទ យមានជ័យ 
ស ុ៊ុំ ណម៉ាងតុ្យង ប ក្ោា ល 
សួន សីុវ ួ ប បនាទ យមានជ័យ 
តំាង នើណ ង ប កំ្ពង់ធំ 
តាន់ តារា៉ា រសមុី ស បាត់្យដំបង 
ដត្យ ស ូនណ ស ភនំណពញ 
ណទ្យៀង ឡា ស ភនំណពញ 
នេ រោឋ  ប ភនំណពញ 
ថ្នន ណម៉ាងណ ង ប កំ្ពត្យ 
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ថ្នវ ចន្ដនាត  ប ភនំណពញ 
ទ្យរម សំោង ប ភនំណពញ 
ទ្យរម សុភ័ន្ដក្ត ស ភនំណពញ 
ទួ្យន សមាសស ប នត្ពដវង 
ទួ្យន គិមណ ៀង ប បនាទ យមានជ័យ 
អ ុ ៊ុំ ោវ ី ប ភនំណពញ 
អ ុន ម៉ាូលីោ ស ភនំណពញ 
វ ៉ាន លីនោ ស ភនំណពញ 
យរម រា៉ា នីត្យ ស ក្ោា ល 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាស្ដសត និង រលំេកវិទ្យា 

ណឈាម េះ ណភទ្យ សញ្ញា ប័ត្ត្យមធយមសិក្ាទុ្យតិ្យយភូមិ ពី 
ចាយ ណសរវីឌ្ឍន៏ ប បនាទ យមានជ័យ 
្យ ោរត័្យនោរាពងស ប ណសៀមរាប 
ឈំុ គរមស្រសា  ប ក្ោា ល 
Daniel Chinelo Onyinye ស Nnobi (Nigeria) 
ដួង សុប ុោណ  ប ត្យបូងឃមុំ 
ហាប់ វទុ្យធី ប ណសៀមរាប 
គង់ វងសសុវណណរាជយ ប តាដក្វ 
ផូ្ សុជា ប សាវ យណរៀង 
សមបត្យតិ សុខណផ្ង ស ភនំណពញ 
សាន់ ពនជឺ ប តាដក្វ 
សំ ោក់្ ប តាដក្វ 
សរ ោន់បូរា៉ា  ប ភនំណពញ 
យ៉ាត្យ ច័នទោរា៉ាក់្ ប ភនំណពញ 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាស្ដសតសងាម្ 

ណឈាម េះ ណភទ្យ សញ្ញា ប័ត្ត្យមធយមសិក្ាទុ្យតិ្យយភូមិ ពី 
ដប ល សុភាបណឌិ ត្យបូក្ជយ ប ត្ក្ណចេះ 
ប ូ ណៅ ប ដក្ប 
ជាស រា៉ា នី ស កំ្ពង់សពឺ 
ើន ណខមរា៉ា  ស ក្ោា ល 
ជីន សុខវនិ ប កំ្ពង់ចាម 
ត្ជន ប ុននេ ប បនាទ យមានជ័យ 
ឌិ្ន ស្រសីនិច ស តាដក្វ 
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ដុក្ ដំុ ប នត្ពដវង 
ហាន ស្រសីនិច ស ត្ក្ណចេះ 
ដ ម សួគ៍វមិាន ស ត្យបូងឃមុំ 
 ម រទិ្យធី ប នត្ពដវង 
 ន ធីោ ស ភនំណពញ 
 ួរ ោលីន ស កំ្ពង់ចាម 
  ុន ជីវា៉ា ប តាដក្វ 
 ួត្យ នផ្ ប ភនំណពញ 
រានត្យ ណៅ ស តាដក្វ 
ខាន់ លីនោ ស ភនំណពញ 
ឃាង សុមា៉ា នីដធល ប ភនំណពញ 
ឃុន សាណវឿន ស ដក្ប 
ត្គី ចាន់យី ស បាត់្យដំបង 
លរម សុខ ប កំ្ពង់សពឺ 
លន់ ថ្នរត័្យន ស កំ្ពង់ចាម 
មិុញ សូលីតា ស ភនំណពញ 
មិន វជីវរិៈភាព ប ដក្ប 
ណមា៉ាង ចនទ័រសមី ស កំ្ពត្យ 
នាក់្ ណពត្ជតា ប ភនំណពញ 
ដង៉ាត្យ សុខធាវ ី ស កំ្ពង់សពឺ 
ណុច មុននីឧត្យាម ប កំ្ពត្យ 
ណនឿម សិលា ប តាដក្វ 
ណៅ វល័ក្ខ ប ភនំណពញ 
នុត្យ ប ុនធីម ប ក្ោា ល 
នី ោនូ ប ក្ោា ល 
នី ដូោ ស ភនំណពញ 
អុន រត្យធី ប ក្ោា ល 
ដប៉ាន ចឆលីយា៉ា  ស ភនំណពញ 
ផ្លជី រត្យនា ស កំ្ពង់ធំ 
ផូ្ បញ្ញា វឌ្ឍន៍ ប ភនំណពញ 
ត្ ប ោន់ោឡា ស ក្ោា ល 
ត្ពុំ ស្រសីរា៉ា  ស ភនំណពញ 
ណរៀម សុណវ ៉ាត្យ ប ភនំណពញ 
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រមី សុខណម៉ាង ប ក្ោា ល 
រទិ្យធ ម៉ាូលិោន ប ភនំណពញ 
រ ៉ាយ ណដ ប Orange Park, Florida 
សាន គរមនណ ស ត្យបូងឃមុំ 
ណៅ គរមឈុន ប ភនំណពញ 
ណសៀង លីជូ ស តាដក្វ 
សីុម សីុោ ស ភនំណពញ 
សិុន រទិ្យធី ប ក្ោា ល 
សូ ពុទធ វង់ ស ភនំណពញ 
ស ូ សុោរ ី ស ភនំណពញ 
សុវណណ ចឆរណុរសមី ស ត្យបូងឃមុំ 
តាន់ លាបភា ស ភនំណពញ 
េុង ចាន់លី ស ក្ោា ល 
ទូ្យច រោឋ  ប តាដក្វ 
អ ុ ៊ុំ សុវណណរាជ ប តាដក្វ 
វណណ ប ុនោ ប កំ្ពង់សពឺ 
វ ៉ាន រោឋ  ប ក្ោា ល 
វ ៉ាន វាសនា ប ភនំណពញ 
វ ីវាសនា ប កំ្ពង់សពឺ 
ណយ៉ាន មា៉ាលីន ប កំ្ពង់ធំ 

 

(កម្មវិធសីកិាជាលែម្រៈភាសា) 
ម្ហាវិទ្យាលយ័ អរ់រ ាំ 

ណឈាម េះ ណភទ្យ សញ្ញា ប័ត្ត្យមធយមសិក្ាទុ្យតិ្យយភូមិ ពី 
ឈន បញ្ញា  ប តាដក្វ 
ណអង សារនិ ស ភនំណពញ 
ណ ង សុវណណមុននី ប ភនំណពញ 
ដខក្ ចាន់ោវ ី ស កំ្ពង់ ន្ ំង 
ខជូត្យ ពុទធ រទិ្យធ ប តាដក្វ 
ណឡាម ផ្លជី ស ត្ក្ណចេះ 
ណ ៉ា ស្រសីមីុ ស ភនំណពញ 
បិុច ោរា៉ា  ស បាត់្យដំបង 
ពិត្យ សុភារ ី ស ក្ោា ល 
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ណសង សីុោ ស កំ្ពង់ធំ 
សុខ រសមី ប ភនំណពញ 
វនុ   ួរ ប កំ្ពត្យ 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ ំារ ់

ណឈាម េះ ណភទ្យ សញ្ញា ប័ត្ត្យមធយមសិក្ាទុ្យតិ្យយភូមិ ពី 
ប ុន ណត្យជ ប ភនំណពញ 
ច័នទ សិររីោឋ  ស ភនំណពញ 
្យ មីត្យ ប ភនំណពញ 
ើំុ ចាន់ឌី្ ស នត្ពដវង 
ឈំុ ចាន់ដេ ប ក្ោា ល 
ជុន ចាន់ឌី្ ប កំ្ពង់ធំ 
 ួន ធីម ប ភនំណពញ 
ោំង ណបា៉ា ណ គក្ ស ភនំណពញ 
ដក្ន សីុធួន ស នត្ពដវង 
លួត្យ ផ្លាជ  ស ភនំណពញ 
អ ុក្ ណសៀវណខង ស ភនំណពញ 
អ ុ ៊ុំ រត្យនា ប ភនំណពញ 
បា៉ាល់ សុភាស់ ប តាដក្វ 
ផ្ល លីវយី ស ភនំណពញ 
ភឺន បា៉ាលី ប កំ្ពង់សពឺ 
ផូ្យ ស្រសស់ ប ភនំណពញ 
ណៅ ោលីន ប ភនំណពញ 
ពយ ស្រស រ ប កំ្ពត្យ 
ណសៀង សមបត្យតិ ប កំ្ពង់សពឺ 
ណសម វរិៈបុត្ត្យ ប ភនំណពញ 
ណសឿង វចិារោិ ស កំ្ពង់សពឺ 
សុខ ស្រសីនិច ស កំ្ពត្យ 
អ ួន លំអង ប ភនំណពញ 
យន ស្រសីណពត្ជ ស ភនំណពញ 
យ៉ាង់ សុខន  ស កំ្ពង់សពឺ 

សាលាពាណិ្ជ្ជ សាស្ដសត 

ណឈាម េះ ណភទ្យ សញ្ញា ប័ត្ត្យមធយមសិក្ាទុ្យតិ្យយភូមិ ពី 
ចាន់ នណនី ស ភនំណពញ 
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ចាន់ ពិសី ស ក្ោា ល 
ណជៀន ឈុននី ស កំ្ពង់ ន្ ំង 
ើិល សុជាតា ស តាដក្វ 
ដើម នើយុទ្យធ ប នត្ពដវង 
ើុន សុល ស ភនំណពញ 
ឈន ចាន់ណនឿន ស ក្ោា ល 
ឌ្រម ស្រសីវង ស នត្ពដវង 
ណអង ឌី្ោ ស កំ្ពង់ចាម 
ដ ម សុលី ស បនាទ យមានជ័យ 
 ុង ណើងអន ស កំ្ពង់ ន្ ំង 
ដក្វ ណពត្ជឧត្យាម ប ភនំណពញ 
ឃុត្យ ោរច័ីនទចរនណ ស ភនំណពញ 
េុង សីុោ ស កំ្ពង់ធំ 
ណម៉ាង ប ុនរទិ្យធិ ប ត្ពេះសី នុ 
ម៉ាុន សាដម៉ាន ប ភនំណពញ 
ម៉ាុត្យ ណពត្ជសុបិន ប កំ្ពង់ចាម 
ណញប សាណលឿប ស បាត់្យដំបង 
ណុច សុនី ប តាដក្វ 
នុត្យ រសមី ស ភនំណពញ 
ដប៉ាត្យ ោរត្យន ស តាដក្វ 
សាយ មា៉ាលីនោ ស ភនំណពញ 
ណសៀក្ ក្រោុ ស ក្ោា ល 
សីុម មក្រា ប ក្ោា ល 
ណសើរ ចិត្តា ប ភនំណពញ 
សំុ សុខនីន ប ក្ោា ល 
ណសាយ ភារា៉ា  ប កំ្ពត្យ 
ស ូ ោរា៉ា  ប សាវ យណរៀង 
ធួក្ ស្រសីនីត្យ ស កំ្ពង់ធំ 

ម្ហាវិទ្យាលយ័ វទិ្យាសាស្ដសត និង រលំេកវិទ្យា 

ណឈាម េះ ណភទ្យ សញ្ញា ប័ត្ត្យមធយមសិក្ាទុ្យតិ្យយភូមិ ពី 
ោន់ ពិសាល ប នត្ពដវង 
ណខៀវ សំោង ប ភនំណពញ 
គង់ សីហា ប តាដក្វ 
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គង់ សុភី ប សាវ យណរៀង 
ឃួន ជូរ ី ស ភនំណពញ 
ចនាា  ថ្នវ ប នត្ពដវង 
ណើង មា៉ា រឌីី្ ស កំ្ពង់ធំ 
ឈំុ សុនខ ប ណសៀមរាប 
ញ៉ាក់្ សីហា ប ក្ោា ល 
ដត្យម វចិិត្ត្យវឌ្ឍនា ប ភនំណពញ 
នេ ទី្យណម៉ាង ប ភនំណពញ 
ណទ្យព និមិត្យត ប ភនំណពញ 
បិុច ពិសិត្យ ប ក្ោា ល 
បាន ពិសី ប កំ្ពង់ ន្ ំង 
ផុ្ន ណម៉ាង ុង ប ភនំណពញ 
ណៅ បញ្ញា លីនោ ស ភនំណពញ 
មាគ គនាធ  ស កំ្ពង់ ន្ ំង 
ណយឿន រត្យនៈ ប ក្ោា ល 
រសមី សិររីាជយ ប ភនំណពញ 
រនួ ោរ៉ា ូ ប នត្ពដវង 
ណរឿន វាសនា ប តាដក្វ 
លន់ ស្រសីលីស ស មណឌ លគិរ ី
លាស់ ពនជរក្ ប កំ្ពង់ ន្ ំង 
លី សីហា ប ក្ោា ល 
ណលៀវ ពនជក្ ប តាដក្វ 
ស ុន ពនជឺ ប កំ្ពង់សពឺ 
ណសឿន សំអីត្យ ស ណសៀមរាប 
ណសង វឌ្ឍនៈ ប ភនំណពញ 
ណសន ផ្លជី ស ត្ពេះសី នុ 
 ុរន សីុោក់្ ប កំ្ពត្យ 
ណ ង ណសងនេ ប ក្ោា ល 
ណ ន ស្រសីរត័្យន ស កំ្ពង់ចាម 
ណឡា រក្ា ស ណ ធិ៍សាត់្យ 
អ ូច ច័នទវាសនា ប ណោេះកុ្ង 
អុន សំអូន ប ក្ោា ល 
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ម្ហាវិទ្យាលយ័ ពរ័៌ ន និងគម្នាគម្ន ៍

ណឈាម េះ ណភទ្យ សញ្ញា ប័ត្ត្យមធយមសិក្ាទុ្យតិ្យយភូមិ ពី 
ង៉ាូត្យ ស្រសីណុច ស ក្ោា ល 
ជិន ល័ក្ខសមី ស ភនំណពញ 
ជួប ចាន់ផូ្លដណត្យ ស ត្ពេះវហិារ 
ជួប ស្រសីរត័្យន ស តាដក្វ 
ញរក្ ស្រសីល័ក្ខ ស ភនំណពញ 
ដឺម ោលីន ប តាដក្វ 
ណណង សុងសាន ប ក្ោា ល 
ថ្ន ហា ង ស នត្ពដវង 
ផ្ល ឧត្យាម ប ភនំណពញ 
នផ្ ស្រសីវនី ស ភនំណពញ 
ណៅ ោលិ ប ភនំណពញ 
យន់ លាភ ស នត្ពដវង 
រ ៉ានុ អូន ស កំ្ពង់សពឺ 
សាន តុ្យលា ប ភនំណពញ 
សាម សាវន័ ស សាវ យណរៀង 
សួន ស្រសីនាង ស តាដក្វ 
ណសឿន លក្ខិោ ស កំ្ពង់សពឺ 
ណសៀង លក្ខិោ ស ភនំណពញ 
ដសម វោណ  ប តាដក្វ 
ណៅ សុខណអង ស ភនំណពញ 
ណ ៀង រត័្យន ប តាដក្វ 
ណេង ភារៈ ប ត្យបូងឃមុំ 
អុរង រានប៉ា ប ណោេះកុ្ង 
អ ុត្យ រសមី ស ភនំណពញ 

 

 

 

 

 

 



75 

 

៥. រញ្ជនីិសសរិរញ្េរ់ការសកិាលៅម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លសកិាភាសាអងល់គែស (CES) 
(ងឈាម ោះងរៀបតមលាំ ប់ងឈាម ោះជាអកសរឡាតាំង) 

ណឈាម េះ ណភទ្យ ណឈាម េះ ណភទ្យ ណឈាម េះ ណភទ្យ 
ចឆន និមល ស្រសី ណៅ វឌ្ឍនេះ ត្បុស ខិត្យ ណសាភ័ណ ត្បុស 
ចឆន បញ្ញា  ស្រសី សាណរ ៉ាត្យ សុលធីោណពត្ជ                             ស្រសី ខិត្យ ស្រសីនិត្យ ស្រសី 
ចឆង វមិាន ត្បុស សារនិ ម៉ាូរា៉ា នី ស្រសី ខឺម រត្យនៈ ស្រសី 
បាន មួយល័ង ស្រសី សូត្យ នីតា ស្រសី ឃរម ចាន់សុធាវ ី ស្រសី 
បូរា៉ា  ណពត្ជសិររីា៉ាោ ស្រសី សាយ សាន ត្បុស ខុន សុគនរត័្យន ស្រសី 
បូរ ីចឆនីតា ស្រសី សាយ វសិាល ត្បុស ខុន វរិៈ ត្បុស 
បូ ចានមុនី ស្រសី ណសក្ ឌី្ោ ស្រសី ឃន រ ៉ាណូ សរា៉ា  ស្រសី 
ប ុន  ុយណលង ស្រសី ដសម រោី ស្រសី ខុន ស្រសីលីន ស្រសី 
ប ុន មុយស ត្បុស ដសន សត្យាមុនី ត្បុស ខូវ គីមណេង ត្បុស 
ប ុត្យ ឈួន ត្បុស ណសង ចឆនោ     ស្រសី ឃួន សុភាលក្ស ី ស្រសី 
ចាន់ ជីងជីង ស្រសី ណសង សីុោង     ស្រសី គីម ច័នទសុមា៉ាវាចា ស្រសី 
ចាន់ សីុោ ត្បុស ណសង សុខឃាង    ត្បុស គីម ស្រសីអូន ស្រសី 
ចាន់ បុលត្យ ត្បុស ណសង សុខរនុ ត្បុស គីញ ធីតា ស្រសី 
ចាន់ សុភីរ ី ស្រសី ណសង ស ុនណ ង    ត្បុស គង់ វងសរត្យនៈ ត្បុស 
ចាន់ សូរយិា ស្រសី ណសង សុភា ស្រសី គង់ វល័ក្ខ ស្រសី 
ចាន់ ស្រសីល័ក្ខ ស្រសី សិទ្យធ េីវា៉ាន៉ានីវា៉ាត្យ    ត្បុស ដ ម លីោ ស្រសី 
ចាន់ ស្រសីនាេ ស្រសី ណសឿង ញុក្ឡាន់   ស្រសី ណ ង ចាន់ត្គរសាន  ត្បុស 
ជា អក្ខរា ស្រសី សីុម ចាន់ពិសី ត្បុស ណ ង ចាន់វមិាន ស្រសី 
ជា បូោរា៉ា  ត្បុស សីុម គរមរនី ស្រសី ណ ង ជូណម៉ាង ត្បុស 
ជា ច័នទណណ ស្រសី សីុម រសមី ត្បុស ណ ង អីុនាង ស្រសី 
ជា ើលីនោ ស្រសី សីុម សុខដេន    ស្រសី ណ ង មា៉ា នេ ស្រសី 
ជា លាង ស្រសី សីុន គង់ ត្បុស ណ ង ម៉ាុលទី្យ ត្បុស 
ជា និមល ស្រសី សីុន សុវណណនាេ    ស្រសី ណ ង សុជា ស្រសី 
ជា ពូឡាយ ត្បុស សីុបា៉ា វ ណម៉ាង ័រ        ស្រសី ណ ង សុគីម ស្រសី 
ជា រោធ  ស្រសី សាម ន់ វា៉ាន់ធីតា                                    ស្រសី ណ ង សុពិសិដធ ត្បុស 
ជា សូមា៉ាលី ស្រសី សូ ពិសី ស្រសី ណ ង ស្រសីនិច ស្រសី 
ជាង គីមហាក់្ ស្រសី សរម វទីិ្យ ត្បុស ណ ង យ៉ាុងហាយ ត្បុស 
ជាតិ្យ ឈនុឡាង ស្រសី សរង ចាន់វឡិា                               ត្បុស ងួន ស្រសីមីុ ស្រសី 
ដចម សុវណណបញ្ញា  ត្បុស ណសឿន សុខរានង ស្រសី ងួន ស្រសីងីម ស្រសី 
ជិន ហា ង ត្បុស សុខ ោរា៉ា  ត្បុស ងូវ ស្រសីយីយី ត្បុស 
ណចង ភារមយ ត្បុស សុខ ណដវតី្យ ត្បុស ងួន វាន់រ រទ្យធិ ត្បុស 
ណចង ពនជឺ ត្បុស សុខ គីមហា ង ស្រសី  និម វោណ  ត្បុស 
ចិត្ត្យ រោធ  ត្បុស សុខ លី ័ង ត្បុស នីម វណណណត្យ ត្បុស 
្ន ចាន់ោរា ស្រសី  សុខ អូន ស្រសី និន សុទធ វ ី ស្រសី 
ឈាង ោលីន ត្បុស សុខ លនិត្យ       ត្បុស និម សីុនួន ស្រសី 
ឈាង ណដៀងសុធារត័្យន         ស្រសី សុខ លន់ោរ ី   ស្រសី នរម សំណរច ត្បុស 
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ឈាង ឌី្ោ ត្បុស សុខ សិរ ី ត្បុស នន ស្រសីតួ្យច ស្រសី 
ឈាង សុណពត្ជ ស្រសី សុខ សុវត្យតិស្រសីោត់្យ                         ស្រសី តាញ សីុវាត់្យ ត្បុស 
ឈរម កុ្នា ស្រសី សុខ សុវត្យតិសា រយីាទ្យ  ត្បុស ថ្នយ សុខាល័យ ស្រសី 
ឈរម មា៉ារា៉ា ឌី្ ត្បុស សុខ ស្រសីជីង ស្រសី ទប ោលីយា៉ា  ស្រសី 
ឈិន ឈីងឈីង ស្រសី សុខលី សុខលីន ស្រសី ដេន   ុយលីន ត្បុស 
ណើង ប ុោណ  ត្បុស ណសាម វឡីា ស្រសី ណធឿន សុវាន់នីតា ស្រសី 
ណើង ប ុោណ សុភី ស្រសី ណសាម វរីេះ ត្បុស េី នីតា ស្រសី 
ឈីន ឈានឈូមី ស្រសី សុន លីោ ត្បុស ណធឿន ណរឿន ស្រសី 
ឈំុ ស្រសីេូត្យ ស្រសី សុន បញ្ញា  ត្បុស េុង ោំេង ត្បុស 
ឈន លីមផ្សស ត្បុស សុភ័ណឌ  វហូា ត្បុស េុង សុខចំណរ ើន ស្រសី 
ឈន ណនវោណ េ ស្រសី សន ហា៉ានោ ស្រសី ណថ្ន ចាន់ថ្នរា៉ាវា៉ាន់ ស្រសី 
ឈុន ស្រសីនុច ស្រសី សន សូលីតា ស្រសី េន ស្រសីោ ស្រសី 
ឈួត្យ មា៉ា នី ស្រសី សូត្យ សាមន ត្បុស ធី ណធឿន ត្បុស 
ឈុន  ុង ត្បុស សូ សា វណេង ស្រសី តូ្យន ្យ ស្រសី 
ឈុន ស្រសីនិច ស្រសី សូ សុជាតា ស្រសី តូ្យច ស្រសីនុត្យ ស្រសី 
ឈុន វរីា៉ាោ ស្រសី សូ សុភន្ដោត  ស្រសី ត្ត្យកុ្ ត្ត្យុងសំបូរ ត្បុស 
ឈុន រ ៉ាងុ ត្បុស សូន រត័្យនមុនី ស្រសី ត្ទ្យួ ធារទិ្យធិ ត្បុស 
ឈីម បូរា៉ា  ស្រសី សូន សុភី ត្បុស ត្ទី្យ សុខឃាង ស្រសី 
ឈីម ោក់្ ស្រសី សូន វតិ្ចដដន ស្រសី ទុ្យម ស្រសីទី្យន ស្រសី 
ជីន បូរា៉ា  ស្រសី សូន វតិ្ចដដន ស្រសី ទូ្យន កុ្ងស ុន  ត្បុស 
ឈីវ ចាន់បូរត័្យន ត្បុស សូន វតិ្ចឌី្ន ស្រសី ទី្យ ចាន់លីោ ស្រសី 
ជរម រត្យនេះ ត្បុស សួង មិនា ស្រសី ទី្យ យុទ្យធម៉ាូនីោ ស្រសី 
ណជា សុជាតា ស្រសី សួង សីុវនម ស្រសី អ ុ ៊ុំ សា ងន  ត្បុស 
ជូ ណសៀក្ណវង ត្បុស សូយ ណើងចឆង ត្បុស អ ុន ោង ត្បុស 
ជុយ សុខសុវណណ ស្រសី ស្រស ុន លីនោ ស្រសី ណផ្ង ស្រសីណ ៉ា ស្រសី 
ចូវ ល័ក្ខិោ ស្រសី ស្រស ុន សុខណ ង ស្រសី ភីវ សុភន្ដោត  ស្រសី 
ជំុ មូលីោ ស្រសី ស្រស ុន ស្រសីដណត្យ ស្រសី ផុ្ន បុបាា ធាវ ី ស្រសី 
ណដៀន ស្រសីនី ស្រសី ស ុន សុធារ ី ស្រសី ផុ្ន ពីសី ស្រសី 
ណដៀប រសមី ត្បុស  ស ុន ស្រសីល័ក្ខ ត្បុស ផុ្ន ស្រសីលីន ស្រសី 
គូច ណម៉ាងលី ត្បុស ឌី្ម ស្រសីណពត្ជ ស្រសី ផ្   ុយមី ស្រសី 
កុ្យ ច័នទរទិ្យធិ ត្បុស ឌិ្ោ ត្បថ្នប់ ត្បុស ភ័ណឌ  សា វ ុង ស្រសី 
ត្គុយ ពនជឺ ត្បុស ណឌ្ឿ រាម៉ាួ ត្បុស ភ័ណឌ  សុធារត័្យន ត្បុស 
ត្គុយ សីុវណម៉ាង ត្បុស ណឌ្ឿក្ សួធា ត្បុស ភូ វចិឆិោ ត្បុស 
ឡា វា៉ាន់លី ត្បុស ណឌ្ឿង ហាយតាន់ ត្បុស ពិល កុ្ឡាប ស្រសី 
ឡាច សុជាតា ស្រសី ណឌ្ឿន វាន់ដន ត្បុស ពិន ោលីន ស្រសី 
ឡាញ់ ណម៉ាងលាង        ស្រសី ណឌ្ឿង នេ ត្បុស ពិន សុខណ ង ត្បុស 
ឡាវ សុងណ ង ត្បុស ឌុ្ច វាសនា ត្បុស ពិន សុវចិឆិោ ត្បុស 
ឡាយ គីមណុច ស្រសី ឌុ្ក្ ចាន់វរិេះ  ត្បុស ពិសិដឋ លីនមុនី ត្បុស 
ឡាយ សុភាវត្យតី ស្រសី ឌី្ ភារមយ ត្បុស ភូ ស្រសីទូ្យច ស្រសី 
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ឡាយ ថ្នមោលីក្ ស្រសី អីុ ក្ក្កោ ត្បុស ប៉ាូច លី ួ ស្រសី 
លាង ោលីន ស្រសី ដអម សិរមីងគល ត្បុស ពរង ស្រសី ួយ ស្រសី 
លាង សុផ្លីជន ស្រសី ណអង សុធារ រទ្យធិ ត្បុស ប៉ាុញ វាសនា ត្បុស 
លាង វា៉ាន់ឌី្ ត្បុស អីុ រាក់្ោ ស្រសី ប៉ាូណរ ៉ាត្យ រោី ស្រសី 
េរក្ អ័រគីណដ ស្រសី ឯម សីុេន ស្រសី ណៅ ចនាា  ស្រសី 
ណេង លក្ខិោ ស្រសី ឯម ស្រសីមំុ ស្រសី ណៅ ចិត្តា ត្បុស 
ណេង ស្រសី ុយ ស្រសី ហាក់្ លក្ខិោ ស្រសី ត្បាក់្ បូលីន ស្រសី 
លរម ជីលំាង ត្បុស ហាក់្ សុវណណរត្យន័ ត្បុស ត្បាក់្ ភន្ដតាត  ស្រសី 
លរម  ុយលីន ស្រសី ហាយ ចណត្មើន ត្បុស ត្បាក់្សុភារ់ា ត្បុស 
លរម គីមណ ៀក្ ស្រសី ណ ៀង សីហាក់្ ត្បុស ណត្ពឿង វបុិល ត្បុស 
លរម គរមងួន ត្បុស ណ ៀង សុខលី ស្រសី ត្ព ម ស្រសីតូ្យច ស្រសី 
លរម ឡាយអីុ ស្រសី ណ ៀង សូរសីា ស្រសី ត្ពំ នើអីុ ស្រសី 
លរម លាង ័រ ស្រសី ផ្ល សុលីោ ស្រសី ត្ពី បញ្ញា  ត្បុស 
លរម ណម៉ាង ័ង ត្បុស ផ្ល វាន់លី ត្បុស ត្ព ម ណសៀងនរៈ ត្បុស 
លរម ណណង ត្បុស លន់ មជីស ស្រសី ត្ពំ វចិឆិោរ ស្រសី 
លរម រត្យនេះ ត្បុស លន់ ស្រសីណៅ ស្រសី ប៉ាុន ស្រសីណ ៉ា ស្រសី 
លរម សិរវីបុិល ត្បុស លន់ ស្រសីរត្យន័ ស្រសី រា៉ា ន់ ចាន់បូណ៌មី ស្រសី 
លរម សុទធ រទិ្យធិ ត្បុស នផ្ ឧត្យាម ត្បុស នរ វដិរ ៉ានដក្វណពជយនិតា ស្រសី 
លរម ស្រសីពីរ ស្រសី ភាព មុនីរត្យន័ ស្រសី រាជយ ស្រសីលីន ស្រសី 
លរម ស្រសីតាល់ ស្រសី ណផ្ន មុយនីន ស្រសី ណរៀម ដសនរទិ្យវិ ត្បុស 
លីវ បូនីតា ស្រសី ណផ្ង សុមព័ស ស្រសី ណរ ៉ាន យីណេង ត្បុស 
េរក្ ផ្លជិន ស្រសី ស ុយ ណូរា៉ា  ស្រសី រមី ចិនាា  ស្រសី 
េរក្ វចិឆិោ ស្រសី តំាង លី  ួរ ស្រសី រមី លី ួ ស្រសី 
េុង គរមលីន ត្បុស តំាង ស្រសីណលៀប ស្រសី នន ស្រសីនូន ស្រសី 
េុង និមល ស្រសី តាក្ សួនីតា ស្រសី នូ សុខធី ស្រសី 
ណឡា វទុ្យធី ត្បុស តាន់ លីណ លីណណ ស្រសី នួន ស្រសីលក្ខិោ ស្រសី 
េូវ ណប៉ាងលាភ ត្បុស តាន់ ឈនី ត្បុស នួន វទុ្យធី ស្រសី 
លុយ សាលី ស្រសី តាន់  ័រ្យ ស្រសី នី មា៉ា នេ ស្រសី 
លុន ោនិច ស្រសី ដត្យម ចាន់ដត្យ ស្រសី នី សុខណឃៀង ស្រសី 
លី ប ុនណេង ត្បុស ណទ្យព សីហា ស្រសី អុល ណៅមុននី ស្រសី 
លី ដអល ត្បុស ទ្យរង សីលា ស្រសី អ ំ សុភារ ត្បុស 
លី គីមឡាយ ស្រសី ត្យរក្ លរមណ ៀង ស្រសី អន ណត្គើស ស្រសី 
លី សីហា ត្បុស ថ្នច័នទសុលន់ប ុនេង ស្រសី អុន ភីលីព ត្បុស 
លី ស្រសីណពត្ជ ស្រសី តំា ចាន់ោនីោ ស្រសី ណចឆម ច័នទលីោ ស្រសី 
លីចឆ ង ឡាភី ត្បុស ថ្នន់ ថ្នន់ហារ រទ្យធ ត្បុស អួច លី ួច ស្រសី 
មា៉ា  សុងហា  ស្រសី ណ ងលី ស្រសីនិច ស្រសី អ ុក្ តារាជាតា ស្រសី 
មាឃ សុខរត្យនា ស្រសី  ីុម បុរ ី ត្បុស អូន សុខណ ង ស្រសី 
មាគ ស្រសីណ ៉ា ស្រសី  ីុម សិលា ត្បុស បំាង រត្យនេះ ស្រសី 
មាស ក្ននិថ្ន ស្រសី  រង សត្យា ត្បុស បាល វទុ្យទី ត្បុស 
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ដមក្ រោធ  ត្បុស  ុក្  ន ត្បុស បា៉ា ន់ ប ុនណសង ត្បុស 
ណមឿង ជាយាន ស្រសី  ូល ន លី ស្រសី បា៉ា ន់ គីម្យ ត្បុស 
មី ភារទិ្យធ ត្បុស  ូល ចានី ស្រសី  ង សវិត្យ ស្រសី 
មីន ចាន់សុភ័ក្ត្តា  ស្រសី ណហា ផ្លជីន ស្រសី ដប៉ាន វរីេះតី្យ ស្រសី 
មិន សំនាង ស្រសី ណហា ណសង ុង ស្រសី ផ្ល ចាន់សូលីន ត្បុស 
មិន ស្រសីរត័្យន ស្រសី    ណសៀវ វុង ត្បុស ផ្ល កុ្លបុត្ត្យ ត្បុស 
មន សាមិត្យ ត្បុស   ត្យ សុខ្យ ត្បុស អ ុង ្យា៉ាសានី ត្បុស 
មុនី នុត្យោរយីា ស្រសី   ត្យ វចិិត្ត្យ ត្បុស អ ុង រោឋ  ត្បុស 
ម៉ាង ស្រសីពុមភ ស្រសី  ួន សុណមធារា៉ា  ស្រសី អ ុង សុភ័ណឌ  ត្បុស 
ម៉ាូន សុវណណរ ី ស្រសី  ួត្យ ចាន់ោរនី ស្រសី អ ូណត្យង ចាន់ឌី្សាណវ ៉ាត្យ ស្រសី 
មួ គីមសួ ស្រសី  ួត្យ ឈងុ  ួយ ស្រសី អ ុត្យ ណខមារ ី ស្រសី 
មួន ស្រសីអន ស្រសី   ុន សុលនោរត័្យន ស្រសី អ ុត្យ មុននីរនិ ស្រសី 
មុត្យ វទុ្យធី ត្បុស  ួយ   ុនី ស្រសី វណណ ម៉ាូននីល័ក្ខ ស្រសី 
ណៅ សុរាន ត្បុស  ួយ សូវណណថ្ន ត្បុស វា៉ាន់ វសិាល ត្បុស 
ោរទិ្យធ សុភ័ណ ស្រសី  ួយ ឈរណខង ស្រសី វត្យតី ស្រសីរត័្យន ស្រសី 
នាគ ណពត្ជនូ ស្រសី   ុយ បញ្ញា វន័ត ត្បុស វា៉ាត់្យ រត្យនា ត្បុស 
នាង ស្រសីណណ ស្រសី ណអៀង សុវោណ រាជ ត្បុស ដវង ចនាា រតី្យន ស្រសី 
ដង៉ាត្យ លីតា ស្រសី អីុន អន្ដនាត  ស្រសី វន័ត លី ា ស្រសី 
ដង៉ាត្យ ភីនភិរណុរាជ  ត្បុស អីុត្យ ណសរវីោណ ក់្ ត្បុស ណវឿន វចិឆិោ ស្រសី 
ដង៉ាត្យ សុន ស្រសី អីុវ វសិាល ត្បុស វងយ ភត្តា ត្បុស 
ដង៉ាត្យ សុភី ស្រសី ោំង សុខហា ង ស្រសី វ ៉ាងុ ស្រសីទី្យន ស្រសី 
ដង៉ាត្យ សុខមាន ស្រសី ោន់ ពិសាល ត្បុស វលជ័ សុខឃាន់ ស្រសី 
រទិ្យធ អរណុសុខា ស្រសី ណៅ មា៉ា លីណដត្យ ស្រសី ណវឿន រា៉ា នី ស្រសី 
ឬទ្យធី បុត្ត្យ ត្បុស រាន នខ ស្រសី វ ីចឆរយីា៉ា  ស្រសី 
ណរឿន សុភាព ស្រសី រាន សីុោត្យ ត្បុស យ៉ាង់ ស្រសីលីក្ខ ស្រសី 
រ ូវូត្យ ហាពីនីន   ស្រសី ដក្វ ច័នទចរយិា ស្រសី យា៉ា សុភា ស្រសី 
រ ៉ាង ្យរត័្យន ត្បុស ដក្វ គីមណ ៀង ត្បុស យាន ស្រសីោ ស្រសី 
រត័្យន សីុដដត្យ ត្បុស ដក្វ ណមៀលីវនាេ ស្រសី ដយ៉ាម រទ្យធ ត្បុស 
រត័្យន សុខាណុច ស្រសី ដក្វ រក្ា ត្បុស ដយ៉ាម សុខ ត្បុស 
រត័្យន វណណេះ ត្បុស ដក្វ ឬទ្យធីដសន ត្បុស យីម ោនី ស្រសី 
រនឺ ស្រសីនាេ ស្រសី ដក្វ យា៉ា រ ី ស្រសី យរមមជេះភួង ស្រសី 
រុ ំរនុរសមី ស្រសី ណក្ត្យ ោដេន ស្រសី យីម សុភក្ត ស្រសី 
រនុ មា៉ាធារត័្យន ស្រសី ណក្ត្យ មននីនិច ស្រសី យិន ជាតាយ ត្បុស 
ស័ង ប ុនធួន ត្បុស ខា ស័រ ត្បុស យិន ក្ញ្ញា  ស្រសី 
សល ណសោធ  ត្បុស ឃាង សុខណខង ត្បុស យរម សុភា ស្រសី 
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