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        គេំរងេដវីគេំរងេដវីគេំរងេដវីគេំរងេដវីសសសសសរំបស់នតភិពសរំបស់នតភិពសរំបស់នតភិពសរំបស់នតភិព    
    
    
    
    
    

                    េសៀវេភព័េសៀវេភព័េសៀវេភព័េសៀវេភពត័ម៌នតម៌នតម៌នតម៌នអហអហអហអហរបូរបូរបូរបូករណ៍ករណ៍ករណ៍ករណ ៍   
    
    
    
    
        េរៀបេរៀងេរៀបេរៀងេរៀបេរៀងេរៀបេរៀងេដយេដយេដយេដយ    វឺុងវឺុងវឺុងវឺុង    ចន់ចន់ចន់ចន់ដរ៉ដរ៉ដរ៉ដរ៉        នងិនងិនងិនងិ        ចូចចូូចូ    ហុលីរឺហុលីរឺហុលីរឺហុលីរឺ    
    
    
    
                            
                                        
                                    សកលវិទយសកលវិទយសកលវិទយសកលវិទយលយ័លយ័លយ័លយ័រគនីរគនីរគនីរគនីែនលែនលែនលែនល    
    
    
    
    
                                                ឆន ំឆន ំឆន ំឆន  ំ               ២០០៩២០០៩២០០៩២០០៩    
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    េសចកតេីផត មេសចកតេីផត មេសចកតេីផត មេសចកតេីផត ម    
            េបីេទះជមនកររកីចំេរនីជបនតបនទ ប់យ៉ងណក៏េដយ  ក៏មនុសសកមពុជេនែតជ 
 របេទសមយួកនុងចំេនម  របេទសែដលរកីរកបំផុតេនេលពិីភពេលក។  សរងគ មជិតបីទសវតសរ ៍
 បនបំផលិចបំផល ញធនធនមនុសសែខមរេសទីរគម នសល់  ជមូលេហតុេធវីឲយករអប់រេំនកមពុជជបួ 
 របទះនូវករលំបកៃរកែលង។  េបីេទះជករអប់រេំនកមពុជមនសំទុះខល ងំកល យ៉ងណក៏េដយ 
 គុណភពអប់រេំនែតជបញហ មយួដ៏ធងន់ធងរ ។  េដយសរគុណភពអប់រេំនះេហយីេទីបេយងីខញុ ំ   
 ែដលជនិសសតិកំពុងសិកសេនសហរដឋអេមរកិមនគំនិតចងរកងជកូនេសៀវេភែណនសំតីពីករ 
 ែសវងរកអហរូបករណ៍ដ៏តូចមយួេនះ  កនុងបំណងជយួអភិវឌឍធនធនមនុសសែខមរ  ឲយរបកបេដយ 
 សមតថភពពិតរបកដេដីមបចូីលរមួចំែណក  អភិវឌឍន៏របេទសជតិេនេពលអនគត  និងបនតផតល់ 
 ចំេណះដឹងឲយេទកូនែខមរជំនន់េរកយ។ 
   េនកនុងេសៀវេភែណនេំនះេយងីខញុ ំនឹងពិពណ៌នពីអហរូបករណ៍ែដលរបេទសមយួចំនួន 
 បនផតល់ឲយនិសសតិ  កមពុជ  រពមទងំរេបៀបរបបៃនករដក់ពកយរបកតួរបែជង  និង  រេបៀបេរៀបចំ 
 ខលួនផងែដរ  ែតេយងីខញុ ំនឹងនិយយ សងកត់ធងន់េទេលសីហរដឋអេមរកិ។ 
   េបីេទះជេនមនភពខវះចេនល ះេរចីន  េយងីមនេសចកតីសងឃមឹដ៏មុតមថំកូនេសៀវេភ 
 ែណនេំនះ  នឹងបនជ  ជំនយួដល់បអូនៗែដលកំពុងខិតខំរបឹងែរបងេរៀនសូរតកនុងករេរតៀមខលួន 
 ទទលួបនចំេណះដឹងដ៏ពិតរបកដេនៃថងអនគត។ 
   ជចុងេរកយសូមែថលងអំណរគុណដ៏រជលេរជឥតឧបមដល់េលកឪពុក  អនកមត យ 
 េលករសេីខសឺរនី  េដវសី  េលកដក ខត់ឈនីស៍  េលកចូណសន់  េអដវត៉ស៍   និងអនកជយួ 
 េរជមែរជងដៃទេទៀតែដលពំុបនេរៀបរប់េឈម ះអស់។ 
 
 
 

 រគនីរគនីរគនីរគនីែនលែនលែនលែនល        ៃថងៃថងៃថងៃថងទីទទីីទី    ១៥១៥១៥១៥        ែខែខែខែខ        ឧសភឧសភឧសភឧសភ            ឆន ំឆន ំឆន ំឆន  ំ   ២០០៩២០០៩២០០៩២០០៩    
                                        វុងឺ ចន់ដរ៉ និង ចូហុលីឺរ 
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សហរដឋអេមរកិសហរដឋអេមរកិសហរដឋអេមរកិសហរដឋអេមរកិ    
 េហតុអវីបនជេយងីគរួេទសិកសេនសហរដឋអេមរកិ? 
  ១. រគឹះសថ នឧតតមសិកសេនសហរដឋអេមរកិផតល់ករអប់រែំដលមនគុណភព។ 
  ២. សកលវទិយល័យេនសហរដឋអេមរកិផតល់មុខវជិជ េរចីនបំផុត(មនមុខវជិជ មយួចំននួែដល 
ែខមរេយងីពំុធល ប់បនលឺផងក៏មន) ចប់តងំពីពណិជជកមម  នេយបយ  រហូតដល់តរសរសតជ 
េដីម។ 
  ៣. សកលវទិយល័យេនសហរដឋអេមរកិផតល់អហរបូករណ៍ និងអហរូបតថមភេរចីនជង 
របេទសណៗទងំអស់។ 
  ៤. េយងីនឹងទទលួបនបទពិេសធលអៗ កំរ រកបនពីរបេទសមហអំណចមយួេនះ។ 
☺☺☺☺    ថន កប់រញិញ បរ័តថន កប់រញិញ បរ័តថន កប់រញិញ បរ័តថន កប់រញិញ បរ័ត    
☺☺☺☺    ករេរៀបចំករេរៀបចំករេរៀបចំករេរៀបចំខលនួខលនួខលនួខលនួ    
 េដីមបអីចេទបនតករសិកសេនសហរដឋអេមរកិបនចបំច់រតូវ: 
  ១.មនចំេណះដឹងភសអង់េគលសខល ងំពូែកជពិេសសករសរេសរ  ករអន  និងសត ប់។ 
   គរួចប់េផតីមេរៀនភសេនះចប់តងំពីថន ក់ទី៧ រហូតមក។ 
  ២.មនចំេណះដឹងទូលំទូលយ  េដយខិតខំរបឹងែរបងេរៀនមុខវជិជ ទងំអស់ឲយបនពូែករគប់ 
   មុខ។ 
  ៣. ទទលួបនចំនត់ថន ក់លអ  ជពិេសស  ថន ក់ទី១០  ១១  និង១២។ 
  ៤. េធវីសកមមភពេផសងៗេនខងកនុងក៏ដូចជេរកសលដូចជេលងកីឡ(េបីបនេទដល់ 
   លំដប់សល  ឬរកុង  ឬរបេទសរតឹែតរបេសីរ)  េធវីករសម័រគចិតតឲយបនេរចីននិងចូលរមួ 
   កលឹបយុវជន  ឬកមមសិកសេផសងៗ។ 
  ៥. គរួមនចំេណះដឹងកំុពយូទ័រកន់ែតេរចីនកន់ែតរបេសីរជពិេសសរតូវេចះេរបីអិុនេធីេណត។ 
☺☺☺☺ េនេពលេនេពលេនេពលេនេពលដក់ដក់ដក់ដក់ពកយពកយពកយពកយ    
 សិសសគរួចប់េផតីមករដក់ពកយចប់ពីែខតុលតុលតុលតុល េនេពលែដលេរៀនចប់វទិយល័យភល ម។ 
 េយងីសូមែបងែចកជជំហនៗ។ 
 ជំហនទីជំហនទីជំហនទីជំហនទី១១១១:::: រសវរជវរកេមីលសកលវទិយល័យែដលខលួនេពញចិតត  និងគិតថអចជប់ចំននួ៥ 
 េទ១០សល។ រតូវដឹងថសលនីមយួៗតំរូវឲយេធវីអវីខលះេនេពលដក់ពកយ។ ភគេរចីនេយងី 
 អចទទលួបនព័ត៌មនទងំេនះពីេវបសយត៍របស់សលនីមយួៗ។ 
 សូមេបីកេទទំព័រខងេរកយសំរប់បញជ ីេវបសយត៍សំខន់ៗមយួចំនួន។ 
 ជំហនជំហនជំហនជំហនទីទីទីទី២២២២:::: ចប់េផតីមចុះេឈម ះរបលងTOEFL និងSAT រវងែខតុល និងវចិឆិក។ ជទូេទេន 
 កនុងេតសតTOEFL ែចកជ៤ែផនកគឺអន  សត ប់  និយយ  និងសរេសរ  ែដលតំរូវឲយមនករេរតៀម 
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 ខលួនទុកជមុន។ អចចុះេឈម ះរបលងបនេនទីរកុងភនំេពញេនទីតងំតេទេនះ: 
  1.American Intercon Insitute: No. 217ABCD, Mao Tse Toung (St. 245), Nissan 
  Builing, Phnom Penh. 
  2.ELT Instiute: #5-13, St. 136, Phsar Thmei III, Daun Penh, Phnom Penh. 
   Tel: +855 (0)23 426 422 / 216 422  HP: +855 (0)12 872 630 
  ចំែណកឯ SAT វញិែចកជែផនក: សំេណរ (Essay) គណិតវទិយ  ករអន  និងករសរេសរ។ 
 តំរូវឲយមនករេរតៀមខលួនទុកជមុនដូចគន ។ អចចុះេឈម ះរបលងបនេនទីរកុងភនំេពញេនទីតងំ 
 តេទេនះ: 
International School of Phnom Penh (ISPP): 146 Norodom Boulevard, Phnom Penh. 
Tel : (855-23) 213 103 
 ជំហនជំហនជំហនជំហនទីទីទីទី៣៣៣៣:::: ចប់េផតីម download ដឺម៉ង់េដីមបបំីេពញជពិេសសបំផុតគឺែផនក essays ែដលរតូវករ 
 ចំនយេពលេវលេរចីនកនុងករសរេសរ  និងែកតរមូវមុននឹងសរេសរចូលេទកនុងដឺម៉ង់។ សកល 
 វទិយល័យភគេរចីន េរបីដឺម៉ង់រមួគន ែដលេគេហថ Common Application ែដលអចបំេពញនិង 
 េផញីតមរយៈអិុនេធីេណតក៏បន ឬបំេពញនឹងៃដរចួេផញីតមៃរបសណីយក៏បន។ 
 េនកនុង Common Application ែចកជ 
  ១. ព័ត៌មនផទ ល់ខលួន និងរកុមរគួសរ 
  ២. ព័ត៌មនសិកស និងករេធវីេតសត (TOEFL and SAT) 
  ៣. សកមមភពេផសងៗែដលបនេធវីកនុង និងេរកសល 
  ៤. សំេណរ (Essays)ែចកជពីរគឺសំេណរខលីទីមយួែដលតរមូវឲយសរេសរេរៀបរប់ពីសកមមភព 
 សំខន់ណមយួែដលបនេធវីកនុងឬេរកសល និងសំេណរទីពីរតរមូវឲយសរេសរេលីរបធនបទមយួ 
 ចំេនមរបធនបទ៥ ឬក៏របធនបទទី៦ ែដលេយងីអចែតងរបធនបទេនះេដយខលួនឯង។ 
 េរកពី Common Application េនមនដឺម៉ង់មយួេទៀតសំរប់សលនីមយួៗែដលេហថ 
 Common Application Supplement  ែដលជដឺម៉ង់បែនថមេលីCommon Application។ ដឺម៉ង់ 
 ចុងេរកយគឺដឺម៉ង់សំរប់សុំអហរូបករណ៍ និងអហរូបតថមភ។ 
 ជំហនទីជំហនទីជំហនទីជំហនទី៤៤៤៤:::: េទវទិយល័យេដីមបឲីយសលេធវីរពឹតតិប័រតពិនទុសំរប់ថន ក់ទី ១០,១១ និង១២ ជភស 
 ែខមរ និងអង់េគលស។ តរមូវឲយមនរតរបស់សលេលរីពឹតតប័រតពិនទុទងំពីរភស។   មយង៉េទៀតរតូវ 
 ឲយេលកនយក ឬនយករងេចញលិខិតរងវ យតៃមលេដយមនហតថេលខ ឬ (និង) រត។ េលីសពី 
 េនះតរមូវឲយមនលិខិតរងវ យតៃមលពីរគូបេរងៀន១ ឬ២នក់អរស័យេទតម  សកលវទិយល័យនី 
 មយួៗ។ 
 ជំហនជំហនជំហនជំហនទីទីទីទី៥៥៥៥:::: របមូលសំណំុែបបបទទងំអស់ដក់ចូលកនុងេរសមសបុំរត ឬសឺមីរចួេផញីេទកន់
អស័យដឋ នរបស់សលែដលេយងីចង់ដក់ពកយេទ។ គរួេផញីតមរយៈបេញញីរឆប់រហ័សេដីមប ី
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ឲយឆប់េទដល់  និងធនសុវតថិភពដូចជ DHL, TNT, FedEX, Khmer Express ជេដីម។ 
 ថន ក់ថន ក់ថន ក់ថន ក់េរកយេរកយេរកយេរកយបរញិញបរញិញបរញិញបរញិញ បរ័តបរ័តបរ័តបរ័ត    
 អហរូបករណ៍អហរូបករណ៍អហរូបករណ៍អហរូបករណ៍    Fullbright Fullbright Fullbright Fullbright អនញុញ តិអនញុញ តិអនញុញ តិអនញុញ តិឲយសសិសេទបនតឲយសសិសេទបនតឲយសសិសេទបនតឲយសសិសេទបនតករករករករសកិសសកិសសកិសសកិសថន ក់ថន ក់ថន ក់ថន ក់អនុអនុអនុអនុបណឌិ តបណឌិ តបណឌិ តបណឌិ ត    នងិនងិនងិនងិបណឌិ ត។បណឌិ ត។បណឌិ ត។បណឌិ ត។    
    លកខខណឌលកខខណឌលកខខណឌលកខខណឌ     
  �មនរបវតតិសិកសលអ 
  �មនសញញ ប័រតបរញិញ ប័រតសំរប់អនកដក់ពកយថន ក់អនុបណឌិ ត និងសញញ ប័រត 
   អនុបណឌិ តសំរប់ថន ក់បណឌិ ត 
  �មនចំេណះដឹងភសអង់េគលសលអ ពិនទុ 570 សំរប់ TOEFL រកដស 230សំរប់ TOEFL  
   កំុពយូទ័រ 88 សំរប់ TOEFL អិុនេធីេណត ឬ៧.០ សំរប់ IELTS 
  �គម នបទពិេសធន៍េរៀនេន សហរដឋអេមរចិពីមុនមក ។ 
 ករដក់ករដក់ករដក់ករដក់ពកយពកយពកយពកយ    
  េបកខជនែដលពំុមនពិនទុ TOEFL ផលូវករ ឬពិនទុតិចជង ៥៧០ រតូវចុះេឈម ះរបលង ITP 
 (Institutional TOEFL Practice) េនមជឈមណឌ លរបឹកសអប់រៃំនសថ តទូតអេមរកិរបចរំបេទស 
 កមពុជ បនទប់១០៣ សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ ។ សូមទំនក់ទំនងេលក ហង់ ចន់ថន 
 សំរប់ករចុះេឈម ះតមរយៈេលខ ០២៣-៨៨៤-៣២០។ 
  សំរប់អនកមនពិនទុេលីសពី ៥៧០េហយី អចដក់ពកយអហរូបករណ៍ Fullbright តមរយៈ 
 អិុនេធីណិតេនអស័យដឋ ន https://apply.embark.com/student/fulbright/international/ឬ    
    www.iie.org/fulbright/apps។ សូមយកសំណំុែបបបទពក់ព័នធេផសងៗេទៀតេទកន់គណៈកមម 
 ករ Fullbright ៃនសថ នទូតអេមរកិេនភនំេពញ ។ ព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទង Mr. Chau Sa 
 តមរយៈេលខទូរស័ពទ ០២៣-៧២៨២៤៨ ឬ email: chaus@state.gov។ 
 អនកមនចំនប់អរមមណ៍ គរួចូលរមួសិកខ សលព័ត៌មនអហរូបករណ៍េនះែដលមនេនទីរកុង 
 ភនំេពញ េសៀមរប បត់ដំបង កំពង់ចម និងរកុងរពះសីហនុ។ 
 www.commonapp.org 

របេទសរបេទសរបេទសរបេទសជប៉នុជប៉នុជប៉នុជប៉នុ    
    ពត័៌ពត័៌ពត័៌ពត័៌មនមនមនមនទេូទទេូទទេូទទេូទ    
    អហរូបករណ៍ផតល់េដយរជរដឋ ភិបលជបុ៉នេនះសំរប់បនតករសិកសថន ក់បរញិញប័រតេនសកល 
 វទិយល័យននេនរបេទសជបុ៉ន។ សិសសអចេរជីសេរសីយកមុខវជិជ បនកនុងែផនកវទិយសរសត 
 វទិយសរសតសងគម និងមនុសសសរសត។ មុខវជិជ ទងំអស់បេរងៀនជភសជបុ៉ន។ សិសសនឹងរតូវបន 
 បំពក់បំប៉នភសជបុ៉នជមុនសិនមុននឹងចូលេរៀនេនមហវទិយល័យ។ 
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 របេភទរបេភទរបេភទរបេភទអហអហអហអហរបូរបូរបូរបូករណ៍ករណ៍ករណ៍ករណ ៍   
របេភទរបេភទរបេភទរបេភទ    លកខខណឌលកខខណឌលកខខណឌលកខខណឌ     អយុអយុអយុអយុ    រយៈេពលរយៈេពលរយៈេពលរយៈេពលសកិសសកិសសកិសសកិស    មខុវិជជមខុវិជជមខុវិជជមខុវិជជ សកិសសកិសសកិសសកិស    

ថន ក់ថន ក់ថន ក់ថន ក់រសវរសវរសវរសវរជវរជវរជវរជវ    
((((េរកយេរកយេរកយេរកយឧតតមឧតតមឧតតមឧតតម    
សកិសសកិសសកិសសកិស))))    

����មនករអប់រ ំ
ផលូវកររយៈេពល 
១៦ឆន  ំឬេលីសពី 
កំរតិសកលវទិយ 
ល័យ 

អយុ
េរកម
៣៥ 
ឆន  ំ

 
 
1.5-2 ឆន  ំ

 
វទិយសរសតសងគមមនុសស 
សរសតនិងវទិយសរសតពិត 

 �មនសំេណី 
គេរមងរសវរជវ 
ចបស់លស់អច 
េធវីេទបន 
�មនរបវតតិ 
សិកសលអ 

   

ថន ក់ថន ក់ថន ក់ថន ក់ឧតតមឧតតមឧតតមឧតតមសកិសសកិសសកិសសកិស    �មនករអប់រ ំ
ផលូវកររយៈេពល 
១២ឆន (ំមន 
សញញ ប័រតមធយម 
សិកសបក់ឌុប) 
�មនរបវតតិ 
សិកសលអ 

 
អយុ
១៧ 
ដល់ 
២១ 
ឆន  ំ

 
 
 

5ឆន  ំ

 
 
វទិយសរសតសងគមមនុសស 
សរសតនិងវទិយសរសតពិត 

 
 
 
ថន ក់ថន ក់ថន ក់ថន ក់មហមហមហមហវទិយវទិយវទិយវទិយ    
ល័យល័យល័យល័យជំនញជំនញជំនញជំនញ    
ឯកឯកឯកឯកេទសេទសេទសេទស    

   
 
 

3ឆន  ំ

សំនង់សុីវលិសថ បតយកមម 
វសិវកមមអគគីសនី  អគគីសនីទូរ 
គមនគមន៍ ចំនីអហរ ករ 
អប់រកុំមរ ករសិកសែផនក 
េលខធិករ រគប់រគងសណឋ  
គរ េទសចរណ៍ ៃចនមូ៉ដសំ 
េលៀកបំពក់ គូរបលង់ ថត 
រូប។ល។ 

ថន ក់ថន ក់ថន ក់ថន ក់មហមហមហមហវទិយវទិយវទិយវទិយ    
ល័យល័យល័យល័យបេចចកបេចចកបេចចកបេចចកវទិយវទិយវទិយវទិយ    

�មនករអប់រ ំ
ផលូវកររយៈេពល 

  វសិវកមមេមកនិច វសិវកមមអគគី
សនីេអឡចិរតូនិច ព័ត៌មន- 
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១១ឆន (ំជទូេទ 
១២ឆន  ំសំរប់ 
សិសសែខមរ 
�មនរបវតតិ 
សិកសលអ 

-វទិយ វសិវកមមគមនគមន៍ 
និងបណត ញ វសិវកមមរូបធតុ 
សថ បតយកមម និងសំនង់សុីវលិ 
វសិវកមមទឹក។ល។ 
 

  
 � កររបលងកររបលងកររបលងកររបលងេរជសេរជសេរជសេរជសេរ សេរ សេរ សេរ ស    
        �កំឡុងែខមិថុន របលងេរជីសេរសីេលីកទីមយួេដយរកសួងអប់រយុំវជននិងកីទប 
   (វញិញ សរបលងមនគណិតវទិយ និងភសអង់េគលស) 
  �កំឡុងែខកកកដ:  របលងជរមីសេលីកទី២េដយសថ នទូតជបុ៉ន 
  �កំឡុងែខសីហ:  សំភសន៏េដយសថ នទូតជបុ៉ន 
 � រេបៀបរេបៀបរេបៀបរេបៀបដក់ដក់ដក់ដក់ពកយពកយពកយពកយ    
        � សំណំុែបបបទដក់ពកយរបលងអចទទលួយកបនេន នយកដឋ នទំនក់ទំនង 
វបបធម៌និងអហររូកករណ៍ៃនរកសួងអប់រយុំវជន និងកីឡ(ែកបរសថ នីយទូ៍រទសសន៍អបសរ 
បុ៉សត៍េលខ១១) ផុតកំនត់ចុងែខមិថុន 
 � សរំប់សរំប់សរំប់សរំប់ពត័៌ពត័៌ពត័៌ពត័៌មនមនមនមនបែនថមបែនថមបែនថមបែនថម::::    
  �សថ នទូតជបុ៉នៃនរពះរជណរកកមពុជ ែផនកវបបធម៌ 
   �Email: houbun.eojc@online.com.Kh 
   �Tel: 023-217-161 
  �មគគុេទសក៍ែណនលំំអិតសតីពីអហរូបករណ៍ជបុ៉ន៖ 
   http://www/studyjapan.go.jp/en/ 
 ករេរៀបករេរៀបករេរៀបករេរៀបចខំលនួចខំលនួចខំលនួចខំលនួ    
        ដូចជសហរដឋអេមរកិែដរ ែតជពិេសសចំណុចទី១ ទី២ និងទី៣។ 

 អហរបូអហរបូអហរបូអហរបូករណ៍ករណ៍ករណ៍ករណ ៍   Fujitsu Asia Pacific ScholarshipFujitsu Asia Pacific ScholarshipFujitsu Asia Pacific ScholarshipFujitsu Asia Pacific Scholarship    
        ផតល់អហរូបករណ៍សិកសរយៈេពល៤ែខេនឯ JAIMS (the Japan-America Institute of 
Management Science) 
  តងំេនទីរកុងហូណូលូលូ រដឋហៃវ សហរដឋអេមរកិ សំរប់ថន ក់េរកយឧតតមសកិសែផនក 
ពណិជជកមម។ 
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 លកខខណឌ េរជីសេរីស 
  � មនសមតថភពអចរតូវបនទទលួឲយចូលេរៀនេដយ The Intercultural Management  
Program (ICMP) ែដលមនេនកនុងកូនេសៀវេភែណនរំបស់ ICMP  
  �មនសញញប័រតបរញិញ ប័រត 
  �មធយមភគ GPA 3.0 េនេលី ៤.0 
  �រតូវមនពិនទុ TOEFL 500/173/61 (paper/computer/Internet)ឬ IELTS យ៉ងតិច៥.0 
  � រតូវមនបទពិេសធពក់ព័នធយ៉ងេហច៣ឆន  ំ
 ករករករករដក់ដក់ដក់ដក់ពកយពកយពកយពកយ    
  � េដនឡូតសំណំុែបបបទពីេចញពីតរងបញជ ីេនេគហទំព័ររបស់ ICMP ។ 
  របសិនេបីមិនេចះេរបីរបស់អិុនេធីណិតអចសុំសនំុំែបបបទបនពី 
  ករយិល័យរបស់រកុមហុ៊ន Fujutsu ។ 
    ����េផញីសំណំុែបបបទទងំអស់េទកន់ 6660 Hawaii Kai Drive, Honolulu,  
    HI 96825, USA។ 

  ឬអចបំេពញឯកសរទងំអស់េនតមរបព័នធអិុនេធីណិត។ 
 របេទសរបេទសរបេទសរបេទសសងិហបរុ ីសងិហបរុ ីសងិហបរុ ីសងិហបរុ ី   
        ១. អហរូបករណ៍កំរតិមធយមសិកស ASEAN Scholarships សំរប់សិសសែដលកំពុងេរៀនេន 
 វទិយល័យថន ក់ទី១០ និង១១ នឹងេទបនតករសិកសេនវទិយល័យេនសិងហបុរពីីថន ក់ទី៩ ដល់១២ 
 និងទទលួបនសញញ ប័រត GCE " A " Level េពលបញច ប់ករសិកស (បក់ឌុបរបេទសែដលមន 
 របព័នធអប់រតំមរបេទសអង់េគលស)។ 
  ដឺម៉ង់អហរូបករណ៍េនះអចែសវងរកបនេននយកដឋ នទំនក់ទំនងវបបធម៌ និង អហរូប- 
 ករណ៍ៃនរកសួងអប់រយុំវជន និងកីឡ ឬអចទទលួបនពីអិុនេធីណិតតមរយៈអស័យដឋ នដូច 
 ខងេរកម 
 http://isams.moe.gov.sg/azs/index.do?schmCat=ASEAN 
  ពកយសុំចូលរមួរបកតួរបែជងរមួមនដឺម៉ង់ភសែខមរ និងអង់េគលស រពឹតតិប័រតពិនទុជភស 
 ែខមរ និងអង់េគលសសំរប់បីឆន សំិកសចុងេរកយ សំបុរតកំេណីតជភសែខមរ និងអង់េគលស សញញ - 
 -ប័រត និងបណណសរេសីរេផសងៗ។ កររបលងេរជីសេរសីែចកជពីរដំណក់កលគឺទីមយួវញិញ ស 
 សរេសរែដលរមួមនភសអង់េគលស និងគណិតវទិយ និងវញិញ សសំភស ជភសអង់េគលសេន 
 េពលជប់ដំណក់កលទីមយួរចួេហយី ។ ភសអង់េគលសែចកជែផនកេវយយករណ៍  វកយស័ពទ និង 
 សរេសរ   ឯគណិតវទិយមនកំរតិរតឹមថន ក់ទី9 (GCE " O "  Level)  និង េតសត  IQ ។  ចំេពះ 
 ករេរតៀមខលួនរតូវខិតខំរបឹងែរបងេរៀនភសអង់េគលសនិងគណិតវទិយឲយបនពូែក។  រតូវេរៀនេធវី 
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 លំហត់ជភសអង់េគលសេដីមបឲីយេចះពកយបេចចកេទសេរពះវញិញ សរបលងជភសអង់េគលស 
 សុទធ។  រតវូរតវូរតវូរតវូខិតខិតខិតខិតខំេរៀនខំេរៀនខំេរៀនខំេរៀនសូរតសូរតសូរតសូរតនូវនូវនូវនូវរគប់រគប់រគប់រគប់មុខមុខមុខមុខវជិជវជិជវជិជវជិជ េនេនេនេនកនុងកនុងកនុងកនុងថន ក់ថន ក់ថន ក់ថន ក់េដីេដីេដីេដីមបីមបីមបីមបឲីយឲយឲយឲយមនមនមនមនរពឹរពឹរពឹរពឹតតិតតតិតិតតិប័រតប័រតប័រតប័រតពិនទុលអពិនទុលអពិនទុលអពិនទុលអ ។ 
 ២. អហរូបករណ៍កំរតិឧតតមសិកស (Singapore Scholarship) សំរប់សិសសែដលបនបញច ប់ 
 ថន ក់ទី១២។ អនកទទលួបនអហរូបករណ៍នឹងរតូវបនតករសិកសេនសកលវទិយល័យមយួកនុង 
 ចំេនមសកលវទិយល័យទងំបីរបស់សិងហបុរគឺី  National University of Singapore(NUS), 
  Nanyang Technological University (NTU) និង Singapore Management University  
 (SMU) ។ ដឺម៉ង់អហរូបករណ៍  អចែសវងរកបនេននយកដឋ នវបបធម៌និងអហរូបករណ៍ៃន 
 រកសួងអប់រយុំវជន និង កីឡ។ 
 ករករករករដក់ដក់ដក់ដក់ពកយពកយពកយពកយ    នងិនងិនងិនងិករករករកររបលងរបលងរបលងរបលង    
     ជំហនដំបូងគឺរតូវបំេពញដឺម៉ង់ជភសែខមររចួយកេទដក់េននយកដឋ នវបបធម៌និងអហ- 
 រូបករណ៍។ បនទ ប់មកនឹងមនកររបកតួរបែជងជំុទីមួយ ែដលវញិញ សរបលងរមួមនភសអង់- 
 េគលស  និងគណិតវទិយជភសែខមរ។  បនទ ប់ពីរបលងជប់ជំុទីមយួ សិសសនឹងរតូវបំេពញដឺម៉ង់ជ 
 ភសអង់េគលស េដយភជ ប់មកជមយួនូវ រពឹតតិប័រតពិនទុជភសែខមរ និងអង់េគលស សំរប់បីឆន សំិកស 
 ចុងេរកយ សំបុរតកំេណីតជភសែខមរ និងអង់េគលស សញញ ប័រតនិងប័ណណសរេសរីេផសងៗ។  
 េរកយមក  សិសសនឹងរតូវេធវីកររបកតួរបែជងជេលីកទីពីរ  ែដលកនុងេនះរមួមនវញិញ សភស 
 អង់េគលស  គណិតវទិយជភសអង់េគលស  និងមុខវជិជ មយួចំននួេទៀតដូចជគីមី  ជីវ  េសដឋកិចច 
 ភូមិរបវតតិវទិយជេដីម  អរស័យតមមុខជំនញែដលសិសសចង់េទសិកសបនត េនឯរបេទស 
 សិងហបុរ។ី ជំហនចុងេរកយគឺករសំភសជភសអង់េគលស។ ចំេពះករេរតៀមខលួនសូមេមីលេទ 
ែផនកអហរូបករណ៍កំរតិមធយមសិកស។ 
 របេទសរបេទសរបេទសរបេទសអរូសត លីអរូសត លីអរូសត លីអរូសត លី    
        រដឋ ភិបលរបេទសអូរសត លីផតល់អហរូបករណ៍ថន ក់េរកយបរញិញ ប័រតដល់និសសតិែដលមន 
 សញញ ប័រតបរញិញ ប័រត។ អហរូបករណ៍ទងំេនះរមួមន: 
 Australian  Leadership Awards – Scholarships, Australian Leadership Awards – 
Fellowship, Australian Development Scholarships, Endeavour Postgraduate 
Awards, Endeavour Research Fellowships, Endeavour Executive Awards, Endea- 

 Vour International Postgraduate Research Scholarships (IPRS), Endeavour  
 Vocational and Technical Education (VTE) Awards, Endeavour Student Exchange 
 Programme, និង Endeavour Cheung Kong Student Exchange Programme។ 
  េយងីខញុ ំសូមេលីកយកអហរូបករណ៍ Australian  Development  Scholarships  មក 
 អធិបបយេរពះជអហរូបករណ៍ែដលសំខន់ជងេគ។ 
 អហរូបករណ៍សរុបមន ២៥ េដយែឡក ២០ រតូវបនផតល់ឲយេទបុគគលិករដឋ  និង៥ឲយេទ 
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 បុគគលិកសថ ប័នឯកជន។ 
 ករករករករដក់ដក់ដក់ដក់ពកយពកយពកយពកយ    
        សំណំុែបបបទដក់ពកយអចែសវងរកបនេនឯ  IDP  េនសលេរៀន  ACE (Australian 
 Centre for Education) េនទីរកុងភនំេពញ  េហយីដឺម៉ង់បំេពញរចួរតូវយកេទដក់េនសថ នទូត 
 អូរសត លីេនទីរកុងភនំេពញដូចគន ។ ចំេពះេពលេវលដក់ពកយពិតរបកដ សូមរង់ចេំមីលករ 
 ផសពវផសយេនកនុងកែសត  និងបណត ញផសពវផសយេផសងៗ។ េបកខជននឹងរតូវតំរូវឲយរបលង េតសត 
 IELTS (International English Language Testing System) យ៉ងេហចឲយបនពិនទុ៦.៥ 
 េទីបអចដក់ពកយេទសកលវទិយល័យេនរបេទសអូរសត លីបន។ 
    លកខខណឌ ពេិសសលកខខណឌ ពេិសសលកខខណឌ ពេិសសលកខខណឌ ពេិសស    
  � មនសញញ ប័រតបរញិញ ប័រត 
  � មនអយុេរកម ៤២ឆន  ំ
  � េចះភសអង់េគលសេរជរជះ 
  � រតូវមនបទពិេសធករងរយ៉ងតិច២ឆន សំំរប់មរនតីរជករ និង៣ឆន សំំរប់េបកខជនទូេទ 
  � រតូវរតលប់មកបំេរកីរងរេនតមរកសួង ឬអងគកររបស់ខលួនវញិយ៉ងតិច២ឆន េំរកយេពល 
 េរៀនចប់។ 
    សំរប់ព័ត៌មនលំអិតសូមទំនក់ទំនង 
    IDP Education (Cambodia) 
    េលខ៦ ផលូវ ២១៤ សងកត់បឹងរងំ ភនំេពញ 
    ទូរស័ពទ ០២៣ ២១២ ១១៣ 
    Fax:  +៨៥៥ ២៣ ៤២៦ ៦០៨  
    Email: ads.phnompenh@idp.com 
 

របេទសៃថរបេទសៃថរបេទសៃថរបេទសៃថ    
  អហរូបករណ៍របស់រកុមហុ៊នសុីម៉ង់សយម៉ Scholarship for ASEAN Nationals ផតល់ 
 អហរូបករណ៍ឲយសិសសេទសិកសថន ក់បរញិញ ប័រត  អនុបណឌិ ត ឬបណឌិ តេនសកលវទិយល័យៃថ។ 
 លកខខណឌ េរជសេរ សលកខខណឌ េរជសេរ សលកខខណឌ េរជសេរ សលកខខណឌ េរជសេរ ស    
        សំរប់ថន ក់បរញិញប័រត រតូវជសិសសថន ក់ទី ១២ ឬឆន ទីំ១ េហយីមនមធយមភគ GPA  យ៉ងតិច 
 ៣.០ សំរប់ GPA សរុប ៤.០។ សំរប់ថន ក់អនុបណឌិ ត  រតូវែតជសិសសឆន ទីំ៤ ឬអនកេរៀនចប់ែដល 
 មនបទពិេសធករងរពី ០ េទ៣ឆន ។ំ 
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 ករដក់ករដក់ករដក់ករដក់ពកយពកយពកយពកយ    
  Asian Institute of Technology (AIT)Asian Institute of Technology (AIT)Asian Institute of Technology (AIT)Asian Institute of Technology (AIT)    

 
ជំហនទី១: 

សរេសរសំេណរ ១ទំព័រេរកមរបធនបទខងេរកម  រចួេផញីអីុេម៉លេទ 
parnotw@scg.co.th 
របធនបទ:  " My Intention to Contribute to Society, if I am granted the 
Scholarship "េគលបំនងរបស់ខញុ ំកនុងករចូលរមួចំែនកកនុងសងគមេនេពលេរៀនចប់។ 

ជំហនទី២: េបកខជនទងំអស់រតូវដក់ពកយេដយផទ ល់េនេគហទំព័រេនះ 
http://www.ait.ac.th/admissions 
 

 
Sirindhorn International Institute of Technology (SllT)Sirindhorn International Institute of Technology (SllT)Sirindhorn International Institute of Technology (SllT)Sirindhorn International Institute of Technology (SllT)    

ជំហនទី១: សរេសរសំេណរ  ១ទំព័រេរកមរបធនបទខងេរកម  រចួេផញីអីុេម៉លេទ 
parnotw@scg.co.th 
របធនបទ: " My Intention to Contribute to Society, if I am granted  the 
Scholarship "  េគលបំនងរបស់ខញុ ំកនុងករចូលរមួចំែណកកនុងសងគមេនេពល 
េរៀនចប់។  

ជំហនទី២: េដនឡូតដឺម៉ង់ពី http://www.scg.co.th/en/06career_scg/Application_SllT. 
pdf  រចួេផញី e-mail េទ parnotw@scg.co.th   
ជមយួរពឹតតិប័រតពិនទុ  និងលិខិតរងវ យតៃមលរបស់រគូ 

    
Assumption University of Thailand (ABAC)Assumption University of Thailand (ABAC)Assumption University of Thailand (ABAC)Assumption University of Thailand (ABAC)    

 
 

ជំហនទី១: 

សរេសរសំេណរ ១ទំព័រេរកមរបធនបទខងេរកម រចួេផញីអីុេម៉លេទ 
parnotw@scg.co.th 
របធនបទ:   " My Intention to Contribute to Society, if I am granted the 
Scholarship "  េគលបំនងរបស់ខញុ ំកនុងករចូលរមួចំែណកកនុងសងគមេនេពល 
េរៀនចប់។ 

 
ជំហនទី២: 

េដតឡូតដឺម៉ង់ពី http://www.scg.co.th/en/06career_scg/Application_ 
ABAC.pdf  រចួេផញី e-mail េទ parnotw@scg.co.th  ជមយួរពឹតតិប័រតពិនទុ និង 
លិខិតរងវ យតៃមលរបស់រគូ។ 
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    ករេរជសករេរជសករេរជសករេរជសេរ សេរ សេរ សេរ ស    
        -ជរមុះេលីកដំបូងតមរយៈរបវតតិករសិកស និងសំេណរ 
  -កររបលង:  គណិតវទិយ និងភសអង់េគលស 
  -សមភ ស 
  េលីសពីេនះក៏មនអហរូបករណ៍របស់រដឋ ភិបលៃថផងែដរ ។  ករដក់ពកយនិងកររបលង 
 គឺេរៀបចំចត់ែចងេដយរកសួងអប់រយុំវជន និងកីឡដូចអហររូបករណ៍ដៃទេទៀតែដរ។ 
 
 

របេទសរបេទសរបេទសរបេទសម៉ម៉ម៉ម៉េឡសុីេឡសុីេឡសុីេឡសុី    
 អហរូបអហរូបអហរូបអហរូបករណ៍ករណ៍ករណ៍ករណ៍អនតរអនតរអនតរអនតរជតិជតិជតិជតិម៉ម៉ម៉ម៉េឡេឡេឡេឡសុីសុសីុីសុី    
        រដឋ ភិបលម៉េឡសុីផតល់អហរូបករណ៍ថន ក់បរញិញ ប័រតសំរប់ឲយសិសសេទសិកសេនរបេទស 
 ម៉េឡសុី។ 
 លកខខណឌ េរជសលកខខណឌ េរជសលកខខណឌ េរជសលកខខណឌ េរជសេរ សេរ សេរ សេរ ស    
        � មនសញញ ប័រតបក់ឌុប 
  � មនរបវតតិករសិកសកនុង និងេរកសលលអ 
  � មនលិខិតរងវ យតៃមលយ៉ងេហច២ 
  �មនចំេណះដឹងភសអង់េគលសរពមទងំមនសមតថភពសមរសបនឹងលកខខណឌ េរជីស 
 េរសីរបស់ សកលវទិយល័យម៉េឡសុី 
  �មនអយុតិចជង២១ឆន  ំ
 ករដក់ករដក់ករដក់ករដក់ពកយពកយពកយពកយ    
        េបកខជនរតូវបំេពញដឺម៉ង់ចំននួ២ចបប់  រពមជមយួនឹងឯកសរខងេរកម: 
  �លិខិតឆលងែដនថតចមលងេដយមនបញជ ក់ 
  �រពឹតតិប័រតពិនទុ របមទងំលិខិតរងវ យតៃមល និងប័ណណសរេសីរេផសងៗ 
  �លិខិតបញជ ក់សុខភពពីរគូេពទយ និងរបយករណ៍ពិនិតយ 
  �រូបថតទំហលំិខិតឆលងែដងចំននួ២សនលឹក 
  �គំេរងសិកស ឬរសវរជវចបស់លស់ 
  �រកដសពិនទុរបលងភសអង់េគលស  េបីសិនមន 
  �លិខិតអនុញញ តចូលេរៀនថន ក់េរកយបរញិញ ប័រត េបីមន និងលិខិតសរេសរី២ចបប់សំគល់ 
  លិខិតទងំអស់រតូវមនករបញជ ក់រតឹមរតូវេដយមនរត  និងហតថេលខរបស់អនកបញជ ក់។ 
  សំណំុែបបបទទងំអស់រតូវយកេទដក់ឲយតំនលរបស់របេទសម៉េឡសុរីបច ំ របេទសរបស់ 
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 េបកខជន ឬេផញីេដយផទ ល់េទ 
 Secretary General 
 Ministry of Foreign Affairs Malaysia 
 Wisma Putra, No.1 
 62602 Putrajaya 
 Malaysia 
 
 

សធរណរដឋរបជមនិតរបជជនចិន 
  មនអហរូបករណ៍ពីររបេភទែដលមយួជរបស់រដឋ ភិបលចិន  និងមយួេទៀតជរបស់ 
 សកលវទិយល័យ  Dali ។ 
 ករករករករដក់ដក់ដក់ដក់ពកយពកយពកយពកយ    
        ពកយសុំអហរូបករណ៍អចទទលួយកបនេននយកដឋ នអហរូបករណ៍ៃនរកសួងអប់រ ំ
 យុវជន និងកីឡ។ 
 លកខខណឌ េរជសលកខខណឌ េរជសលកខខណឌ េរជសលកខខណឌ េរជសេរ សេរ សេរ សេរ ស    
        ១. មនសញជ តិែខមរ 
  ២. មនសញញ ប័រតបក់ឌុប និងមនអយុតិចជង ២៥ឆន  ំ
 បញជ ក់បញជ ក់បញជ ក់បញជ ក់    
        សិសសនឹងរតូវបំប៉នភសចិនមុននឹងចូលសិកសថន ក់បរញិញ ប័រតែដលនឹងរតូវសិកសជ 
 ភសចិន។ 
 

របេទសរបេទសរបេទសរបេទសេផសងេផសងេផសងេផសងៗេទៀតៗេទៀតៗេទៀតៗេទៀត    
    

        របេទសេផសងៗេទៀតែដលផតល់អហរូបករណ៍ដល់សសិសកមពុជមនដូចជ  របេទសេវៀត- 
 ណម  ឡវ  រូសស ី គុយប  ែដលសំណំុែបបបទអចទទលួយកបនេន  ឯនយកដឋ នទំនក់ 
 ទំនងវបបធម៌  និងអហរូបករណ៍។  កររបលងេរជីសេរសីេរៀបចំេដយរកសួងអប់រយុំវជន 
 និងកីឡ។ 
  ទកីែនលងទកីែនលងទកីែនលងទកីែនលងសខំន់សខំន់សខំន់សខំន់ៗៗៗៗ    
        នយកដឋ នទំនក់ទំនងវបបធម៌  និងអហរូបករណ៍:  អគរេលខ ២៣ ផលូវ ៣៦០ សងក ត់ 
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  បឹងេកងកង១ ចំករមន  ភនំេពញ  ែកបរសថ នីយទូ៍រទសសន៍អបសរ ។ 
  សថ នទូតអេមរកិេនកមពុជ:  េនជិតវតតភនំ 
 េវបេវបេវបេវបសសសសយយយយត៍តត៍៍ត៍សខំន់សខំន់សខំន់សខំន់ៗៗៗៗ    
 Resources for US Colleges and Universities and Financial Aid: 
   http://usinfo.state.gov/infousa/education/studyteach/docs/intfinaid.pdf 
   www.finaid.com 
   www.iefa.com 
   www.iefc.com 
   www.ncaa.org 
   www.collegeboard.com 
   www.internationalstudent.com 
   www.internationscholarships.com 
   www.studybroadfunding.org 
   www.commonapp.org 
  http://khmerscholars.wordpress.com  
 
    
 
 
 
 
   


