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៣.១.  Syntax កន ុរការ្បកាស់ Variable ជា  String 

⬜ String  គឺ ជា  Class មួ យដែ លសថ ិ តនៅក្ន ុង  Package 

មួ យន ម្ ោះ  Java.lang ។  

⬜ នគ នប្រើ  Class String  នែើ មបី ប្រ កាស អញាតិ   ដែ លអាច

ផ្ទ ុ ក្តំ លល ជាតួ អក្សរ នប្ចើ ននលើ សពីមួយ  ។ 

 

     ឧទាហរណ៏: 

  String name    = "EamSocheat"; 

  String gender  = new String ("Male"); 

  String address; 

 

 

 



៣.១.  Syntax  កន ុរការ្បកាស់ Variable ជា  String 

⬜ រនរៀរតភ្ជា រ ់String នៅក្ន ុង Java :    គឺជាការតភ្ជា រ់តំលល រវាងតំលល ររ ឺតំលល

រវាង Varaible ររ ឺVariable រវាង Variable នគនប្រើសញ្ញា    +  ។ 

 

    ឧទាហរណ៏: 

  String name    = "so" + "cheat";  

  String gender  = "Male";  

  String address = new String("phnom penh"); 

  String email   = new String("@gmail.com"); 

  System.out.println (address + email);   

  System.out.println (name + "Age:22");  



៣.២.   Method  សំខាន់ៗ 

⬜ public String concat(String s):   នប្រើ សំ រារ់ តភ្ជា រ់នៅ

ខាង នប្កាយ   String ។ 

  String s = ‚Hello‛; 

  System.out.println(s.concat(‚world‛)); 

  លទ្ធផ្ល  :  Helloworld 

 

⬜ public charAt(int index) : Returns String ជាក់្ លាក់្ ណាមួយ

តាម  index ។ 

  String s = ‚Sles Ulvy‛; 

  System.out.println(s.charAt(0)); 

  លទ្ធផ្ល  : S 



៣.២.   Method  សំខាន់ៗ 

⬜ public int length(): សំ រារ់ រង្ហា ញ ប្រ ដែងលន   String  ។ 

   String s = ‚name‛; 

   System.out.println(s.length()); 

  លទ្ធផ្ល  :  4 

 

⬜ public String replace (char old,char new): សំ រារ់ ជំ នួស

ពាក្យក្ន ុង  String ។ 

  String s = ‚Ulvy vyvy‛; 

  System.out.println(s.replace(‘v’, ’V’)); 

  លទ្ធផ្ល  : UlVy VyVy 

 



៣.២.   Method  សំខាន់ៗ 

⬜ public boolean equalsIgnoreCase(String s): សំ រារ់ នប្រៀរ

ន ៀ រ String ជាមួយ  នឺ ង  String ែលទ្ នទ្ៀ ត នោយ មិ នគិ តពី

អក្សរ  ំ តូច  ។   

 ឧទាហ រណ៏ : 

  String s = ‚Vaibhav‛; 
  System.out.println(s.equalsIgnoreCase(‚VAIBHAV‛)); 

  លទ្ធផ្ល  : true //នរើ មិ នែូ ច គឺ  false  

⬜ public String substring(int begin,int end):  នប្រើ សំ រារ់

កាត់  String កាត់យក្ចំនួន String ដែលនយើងចង់បាន ។ 

 ឧទាហ រណ៏ : 

  String s = ‚abcdefghi‛; 
  System.out.println(s.substring(5));  
  System.out.println(s.substring(5,8)); 
  លទ្ធផ្ល  :  fghi  

    fg 



៣.២.   Method  សំខាន់ៗ 

⬜ public String toLowerCase():  នប្រើសំរារ់រំដលង String នអាយនៅជា 

អក្សរតូច ។ 

  String s = ‚AbcdefghiJ‛; 

  System.out.println(s.toLowerCase()); 

  លទ្ធផ្ល  : abcdefghij 

 

⬜ public String concat(String s):  នប្រើ សំ រារ់ តនៅខាង

នប្កាយ   String ។ 

  String s = ‚Hello‛; 

  System.out.println(s.concat(‚world‛)); 

  លទ្ធផ្ល  :  Helloworld 



៣.២.   Method  សំខាន់ៗ 

⬜ public String trim():  នប្រើ សំ រារ់ កាត់  ែក្ឃ្លា នៅខាង

នែើ ម String ។ 

   System.out.print(‚Hello‛);  

   String s = ‚        hey here is the blank space ‛; 

  System.out.println(s.trim()) 

  លទ្ធផ្ល  :  Hellohey here is the blank space 

 

⬜ public String toUpperCase(): នប្រើសំរារ់រំដលង String នអាយនៅជា  

អក្សរ ំ ។ 

  String s = ‚AAAAbbbbb‛; 

  System.out.println(s.to UpperCase()); 

  លទ្ធផ្ល  :  AAAABBBBB 



៣.៣.  Method  ងៅកន ុរ  Class String 

Method Name  Methods with Description 

char charAt(int index)                  :  
Returns String ជាក្់លាក្់ណាមួយតាម Index 
។ 

int compareTo(String anotherString)     : 
សំរារ់នប្រៀរន ៀរ String ជាមួយនឺង  String 

ែលទ្នទ្ៀត ។ 

String concat(String str)               : នប្រើសំរារ់តនៅខាងនប្កាយ  String ។ 

static String copyValueOf(char[] data)  : 
នប្រើសំរារ់ Copy តំលល  String មួយនៅនអាយ 

String មួយនទ្ៀត ។  

boolean equals(Object anObject)         : 
នប្រៀរន ៀរ String  នឹង Object មួយនផ្សង

នទ្ៀត ។ 

void getChars(int srcBegin, int srcEnd,                  

char[] dst, int dstBegin)               : 

 

សំរារ់ Copy  String មួយនៅនអាយ String  

មួយនផ្សងនទ្ៀត ជា Character Array ។ 



៣.៣.  Method  ងៅកន ុរ  Class String 

Method Name  Methods with Description 

int hashCode()                 : ផ្តល់តំលល Hash Code លន String ។ 

int indexOf(int ch)            : ផ្តល់តំលល Index ររស់ Character ណាមួយ ។ 

int lastIndexOf(int ch)        : 
ផ្តល់តំលល Index ររស់ Character ណាមួយនៅខាងនប្កាយ

នគ ។ 

int length()                   : ផ្តល់ប្រដែងលន String ។ 

boolean matches(String regex)  : 
ផ្តល់តំលលពិតនរើសិនជាតំលលនៅក្ន ុង Parameter Matches 

ប្តែួគ្នា ជាមួយនឹង String ។ 

String replace(char oldChar,  

               char newChar)   : 
នប្រើសំរារ់ជំនួស អក្សរណាមួយ ដែលនយើងចង់ជំនួស ។ 

String trim()                  : នប្រើសំរារ់កាត់ ែក្ឃ្លា នៅខាងនែើម String ។ 



៣.៣.  Method  ងៅកន ុរ  Class String 

Method Name  Methods with Description 

String[] split(String regex)      : នប្រើសំរារ់កាត់ String ណាមួយដែលនយើងចង់កាត់  ។ 

String substring(int beginIndex)  : 
នប្រើសំរារ់រង្ហា ញ String ណាមួយដែលមាននលខ Index   

ចារ់នផ្តើម  ។ 

String substring(int beginIndex,  

                 int endIndex)    : 

 

នប្រើសំរារ់រង្ហា ញ String ណាមួយដែលមាននលខ Index  

ចារ់នផ្តើមនិង  Index ចុងនប្កាយ  ។ 

char[] toCharArray()              : នប្រើសំរារ់រំដលង String នៅជា Character Array  ។ 

String toLowerCase()              : នប្រើសំរារ់រំដលង String នអាយនៅជា អក្សរតូច   ។ 

String toString()                 : វាផ្តល់តំលលជា String ខល នួវា  ។ 

String toUpperCase()              : នប្រើសំរារ់រំដលង String នអាយនៅជា អក្សរ ំ  ។ 
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