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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តល 
ស្្ពី ី

ផែនការគ្គ្ប់គ្គ្ងត់ំបនក់ារពារធម្មជាតិវគ្គទ១ី  
សណ្ឋាគារអង្គរមរិ៉ាខល ខខត្តខសៀមរប  

ថ្ងៃទ១ី៧-២១ មករ ឆ្នាំ២០២២ 

១. គោលបណំងវគ្គ 
វគ្គននេះនរៀបចំន ើងក្នុងនោលបំណងបនងកើននូវការយល់ដឹង និងសមត្ថភាពរបស់សិកាា កាម៖ 

 យល់ដឹងពីទសសនទាន និងដនំណើ រការនរៀបចំផែនការគ្គ្បគ់្គ្ងសហគ្មនត៍្ំបនក់ារពារធមមជាត្ ិ 
 នគ្បើគ្ាស់វធិីសាស្រសតា៉ា នគ់្បមាណធនធាន និងត្គ្មូវការនគ្បើគ្ាស់សគ្មាបក់ារនរៀបចំផែនការគ្គ្បគ់្គ្ងសហ
គ្មនត៍្បំនក់ារពារធមមជាត្ ិ។ 

 ដំនណើ រការឥណទានសហគ្មមនក៍្នុងផែនការគ្គ្បគ់្គ្ងសហគ្មនត៍្របំនក់ារពារធមមជាត្ិ 
 មានលទធភាពសគ្មបសគ្មួលដំនណើ រការនរៀបចំផែនការគ្គ្បគ់្គ្ងសហគ្មនត៍្ំបនក់ារពារធមមជាត្ ិ នោយមាន
ការចូលរមួ 

៣.រយៈគេល និងទីកន្នែង 
វគ្គននេះនឹងនរៀបចំនៅសណ្ឋា ោរអងគរមរី៉ា ខល នខត្តនសៀមរប មានរយៈនពល០៥ ថ្ងៃ គ្ពឺថី្ងៃទ១ី៧ ដល់២១ ផខមក្រ ឆ្ន  ំ
២០២១ 
 
៤.អ្នកចូលរមួ 
អនក្ចូលរមួក្នុងវគ្គននេះមានចំននួ ២៩ នាក្ ់(សិកាា កាម ២៥នាក្ ់នងិអនក្សគ្មបសគ្មលួ ៤នាក្)់ ក្នុងននាេះមាន 

 មស្រនតីមនទីរបរសិាថ ន ចំនួន ៨នាក្ ់ក្នុងននាេះ មាននខត្តគ្ពេះវហិា ៣ នាក្,់ នខត្តក្ំពងធ់ ំ៣នាក្,់ នខត្ត គ្ក្នចេះ១
នាក្,់ សទឹងផគ្ត្ង ១នាក្។់ 

 មស្រនតីគ្ក្សួងបរសិាថ ន៩នាក្ ់(នាយក្ោា នជីវភាពសហគ្មន ៍៥នាក្,់ មស្រនតីបនគគ លនយនឌរ័គ្ក្សួង ២នាក្ ់និង
សមាជិក្គ្ណក្មមការ ២នាក្ ់

 មស្រនតីអងគការ រខូីហវ (RECOFTC) ចំនួន៩នាក្ ់
 
អនក្សគ្មបសគ្មលួចនំនួ ៤ នាក្ ់

 ទីគ្បឹក្ាបណតុ េះបណ្ឋត លឯក្រជយ ១នាក្ ់
 មស្រនតីសគ្មបសគ្មួល រខូីហវ ៣នាក្ ់

 
ល.រ អ្នកចូលរួម តួរនាទី/ស្ថាប័ន ចំនួន 
១ ទីប្រឹក្សារណ្តុះរណ្តសល ទីប្រឹក្សាឯក្រារាជសយរ ៀរចំវគ្គរណ្តុះរណ្តសល ១ 
២ គ្ណក្ម្មកា ប្រឹក្សារោរល 

P AF F 3 (ប្ក្សួងរ ិស្ថសន) 
សប្ម្រសប្ម្ួលវគ្គ ២ 

៣ REC OF TC   ម្ន្រនតីសប្ម្រសប្ម្ួលវគ្គ ៣ 
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៤ ម្ន្រនតីនាយក្ដ្ឋសន នាយក្ដ្ឋសនជីវភាពសហគ្ម្ន៍ ៥ 
៥ ម្ន្រនតីររ គ្សល រយនឌ័  ប្ក្សួងរ ិស្ថសន ២ 
៦ ម្ន្រនតីម្នទី រ ិស្ថសន រេត្តក្ំពងធ់ ំ ៣ 
៧ ម្ន្រនតីម្នទី រ ិស្ថសន រេត្តប្ពុះវិហា  ២ 
៨ ម្ន្រនតីម្នទី រ ិស្ថសន រេត្តសទឹងត្ប្ត្ង ១ 
១០ ម្ន្រនតីម្នទី រ ិស្ថសន រេត្តប្ក្រចុះ ១ 
១១ REC OF TC  ភ្នំរពញ ម្ន្រនតី REC OF TC   ភ្នំរពញចូល ួម្ ៤ 
១៤ REC OF TC  ក្ំពងធ់ ំ ម្ន្រនតី REC OF TCក្ំពង់ធចំលូ ួម្ ២ 
១៥ REC OF TC ប្ពុះវិហា  ម្ន្រនតី REC OF TC ប្ពុះវិហា  ចូល ួម្ ២ 
១៦ REC OF TC រោធិ៍ស្ត្ ់ ម្ន្រនតី REC OF TC រោធិ៍ស្ត្់ ចូល ួម្ ១ 
ស ុរ   ២៩នាក្់ 
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វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តល 
ស្្ពី ី

ផែនការគ្គ្ប់គ្គ្ងត់ំបនក់ារពារធម្មជាត ិ 
  

 ថ្ងៃទ១ី៧-២១ មករា ឆ្នាំ២០២២ 
សណ្ឋនគារអង្គរមិរា នខល  

ខខត្តខសៀមរាប  
ថ្ងៃ ប្បធានបទ  ខគាលបាំណង្  វធិសីាស្រសត សប្មប

សប្មួល  
ថ្ងៃទ១ី ១៧ មករា ២០២២    
ផ្នែកទ១ី៖ ផ្ននការប្រប់ប្រង្ត្ាំបន់ការពារធមមជាត្ិ (C PAMP) 

08:00- 08:30 
08:30- 09:00 
09:00- 09:30 
   
09.30-10:00 

 ច ុះខ ្នុះ   
 ការផ្ណនាំខលួន  
 ការរំពឹង្ទ កកែុង្វរគប
ណ្តុះបណ្តនល   

 ការបង្ហនញពីខគាល
បាំណង្ និង្កមមវិធីវរគ 

 បញ្ជីវត្ថមាន 
 សាគនល់គ្ានខៅវិញខៅមក 
 ខ ើមនបីឆលុុះបញ្នាំង្ខពលចប់វរគ 
 បង្ហនញពីខគាលបាំណង្ និង្រយៈ
ខពល 

 អែកសប្មប
សប្មួល & ប្រូ
បខង្គនល 

10.00-10.30 សប្មាកអាហារសប្មន់    
10.30-11.00  អែកចូលរួមបាំខពញ

សាំណួរម នខពលចាប់      
ខនតើមវរគ( Pre test) 

 ផ្សែង្យល់ពីចាំខណុះ ឹង្របស់
អែកចូលរួមម នខពលចាប់ខនតើ
មវរគ 

បាំខពញ
តារាង្
សាំណួរ 

សិកាខនកាម
ទាំង្អស់ 

11:00-11:45  និយមន័យផ្ននការ
ប្រប់ប្រង្ត្ាំបន់ការពារ
ធមមជាត្ិ៖ ខត្ើអែីជា
ផ្ននការ? ខត្ើអែីជាការ
ប្រប់ប្រង្? 

 ខេត្ អែីចាាំបាច់ប្ត្ូវការ
ខធែើផ្ននការប្រប់ប្រង្? 

 ទទួលបាននូវចាំខណុះ ឹង្ និង្បទ
ពិខសាធន៍ទក់ទង្នឹង្ការខរៀបចាំ
ផ្ននការប្រប់ប្រង្ 

 ពននយល់ពីខេត្ នល និង្សារៈ
សាំខាន់ថ្នការខរៀបចាំផ្ននការ
ប្រប់ប្រង្សេរមន៍ត្ាំបន់
ការពារធមមជាត្ិ និង្ ទាំនក់ទាំនង្
រវាង្ផ្ននការប្រប់ប្រង្ និង្
 ាំខណើរការខរៀបចាំសេរមន៍
ត្ាំបន់ការពារធមមជាត្ិ 

បាំន សរាំនិត្ 
& 
បទបង្ហនញ  

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 

11:45-1:30 សប្មាកអាហារថ្ងៃប្ត្ង្់    
1:30-2:15  ជាំហានកែុង្ការខរៀបចាំ

ផ្ននការប្រប់ប្រង្ត្ាំបន់
ការពារធមមជាត្ិ 
(C PAMP ) និង្អែកពាក់
ព័នឋផ្ លចូលរួម  

 ពននយល់ពីជាំហា ននទាំង្អស់ថ្ន
 ាំខណើរការខរៀបចាំផ្ននការ
ប្រប់ប្រង្ថ្ប្ពសេរមន៍ 
សកមមភាព និង្លទធនលរំពឹង្ទ ក
ននពីសកមមភាពទាំង្ខនុះ 

បាំន សរាំនិត្ 
& 
បទបង្ហនញ 

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 
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ថ្ងៃ ប្បធានបទ  ខគាលបាំណង្  វធិសីាស្រសត សប្មប
សប្មួល  

 កាំណត្់បាននូវរាំនិត្ ាំបូង្
សប្មាប់ ជខប្មើស/ខគាលបាំណង្
ប្រប់ប្រង្សប្មាប់ត្ាំបន់នីមួយៗ 
ប្ពមទាំង្ (ត្ាំបន់ផ្ លប្ត្ូវខធែើ 
សារខពើភ័ណឌ ឬខធែើការបា នន់
ប្បមាណធនធាន) 

 យល់ពីត្ួនទី និង្ការទទួលខ ស
ប្ត្ូវននរបស់ពួក គាត្់កែុង្ការ
ខរៀបចាំអភិវឌនឍផ្ននការប្រប់ប្រង្ 
និង្មានឆនទៈកែុង្ការ ចូលរួមកែុង្
 ាំខណើរការខរៀបចាំ 

2.15-3.00  ព័ត្៌មានប្ត្ូវការ
សប្មាប់ C P AMP   

 

 កត្់ប្តានូវរាល់ព័ត្៌មាននន
ផ្ លប្ត្ូវការសប្មាប់ការខរៀបចាំ
ផ្ននការប្រប់ប្រង្ និង្កាំណត្់
បាននូវព័ត្៌មានននផ្ លខៅ
ខែុះខាត្ និង្ព័ត្៌មានបនទនប់បននសាំ
នន 

ពិភាកនាប្ក ម 
& 
បទបង្ហនញ 

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 

3:00-3:30 សប្មាកអាហារសប្មន់    
3:30-5:00  វិធីសាស្រសតកែុង្ការខធែើ

ផ្ននការប្រប់ប្រង្៖ការ
បា នន់ប្បមាណធនធាន 

 ពននយល់ពីអីែខៅជាការបា នន់
ប្បមាណធនធានខោយមាន
ការចូលរួម ខេត្ នល ភាព
សាំខាន់ ផ្ នកាំណត្់ ថ្ប្ពខ ើ 
អន នលថ្ប្ពខ ើ សត្ែថ្ប្ព ជីវៈចាំ
រ ុះ វបនបធម៌សង្គម និង្ខននសង្ៗ 

 ពននយល់ពីរខបៀបថ្នការអន វត្ត
ការបា នន់ប្បមាណធនធានថ្ប្ព
សេរមន៍ខោយមានការចូល
រួម 

បាំន សរាំនិត្ 
& 
បទបង្ហនញ 

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 

ថ្ងៃទ២ី ១៨ មករា ២០២២    
ផ្នែកទ២ី៖ ការបា ននប់្បមាណធនធាន នងិ្ត្ប្មវូការខប្បើប្បាស ់ 
08:00-08:30 រំលឹកខមខរៀនថ្ងៃទី១ រំលឹកខមខរៀនផ្ លបានខរៀន និង្

បាំខពញបផ្នថមនូវចាំណុចខែុះខាត្ 
ផ្លនបង្ ាំឡូង្
ខ ត្ន 

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 

8.30-10.00  ការបា នន់ប្បមាណត្ប្មូវ
ការខប្បើប្បាស់៖ កប្មង្
សាំណួរ និង្ ឧបករណ៍ 
PRA  (ការវិភារ
និន្នការថ្នការខប្បើ

 កត្់ប្តានូវរាល់ឧបករណ៍ខោយ
មានការចូលរួមននកែុង្ការ
អន វត្តការបា នន់ប្បមាណត្ប្មូវ
ការខប្បើប្បាស់ធនធានខោយ
មានការចូលរួម 

បាំន សរាំនិត្ 
& 
បទបង្ហនញ 

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 
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ថ្ងៃ ប្បធានបទ  ខគាលបាំណង្  វធិសីាស្រសត សប្មប
សប្មួល  

ប្បាស់ធនធាន, ការ
ចាត្់អទិភាពថ្នការខប្បើ
ប្បាស) 

 អាចពននយល់ពីជាំហា ននននកែុង្
ការអន វត្តការវិភារទាំខនរ និង្
ខប្បើប្បាស់នូវលទធនល 

10:00-10:30 សប្មាកអាហារសប្មន់ ▪    
10:30-11:45  ការបា នន់ប្បមាណត្ប្មូវ

ការខប្បើប្បាស់៖ កប្មង្
សាំណួរ និង្ ឧបករណ៍ 
PRA  (ការវិភារ
និន្នការថ្នការខប្បើ
ប្បាស់ធនធាន, ការ
ចាត្់អទិភាពថ្នការខប្បើ
ប្បាស) 

 កត្់ប្តានូវរាល់ឧបករណ៍ខោយ
មានការចូលរួមននកែុង្ការ
អន វត្តការបា នន់ប្បមាណត្ប្មូវ
ការខប្បើប្បាស់ធនធានខោយ
មានការចូលរួម 

 អាចពននយល់ពីជាំហា ននននកែុង្
ការអន វត្តការវិភារទាំខនរ និង្
ខប្បើប្បាស់នូវលទធនល 

បាំន សរាំនិត្ 
& 
បទបង្ហនញ 

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 

11:45-1:30 សប្មាកអាហារថ្ងៃប្ត្ង្់    
1:30-3:00  វិធីសាស្រសតកាំណត្់ត្ាំបន់

ប្រប់ប្រង្ 
 ពិនិត្នយនូវប្បខភទថ្ប្ព និង្ការ
កាំណត្់ប្ពាំប្បទល់ត្ាំបន់ប្រប់ប្រង្
នន 

បាំន សរាំនិត្ 
& 
បទបង្ហនញ 

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 

3:00-3:30 សប្មាកអាហារសប្មន់    
3:30-4:45  វិធីសាស្រសតកាំណត្់ត្ាំបន់

ប្រប់ប្រង្ 
ពិនិត្នយនូវប្បខភទថ្ប្ព និង្ការកាំណត្់
ប្ពាំប្បទល់ត្ាំបន់ប្រប់ប្រង្នន 

 សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 

ថ្ងៃទ៣ី ១៩ មករា ២០២២    
ផ្នែកទ៣ី៖ការខធែើសារខពើភ័ណឌសប្មាប់សេរមន៍ត្មបន់ការពារធមមជាត្ិ 
8:០0-08:30 រំលឹកខមខរៀនថ្ងៃទី២  រំលឹកខមខរៀនផ្ លបានខរៀន និង្

បាំខពញបផ្នថមនូវចាំណុចខែុះខាត្ 
ផ្លនបង្ ាំឡូង្
ខ ត្ន 

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 

8:30-10:00   ការខធែើសារខពើភ័ណឌ៖ 
ខត្ើអែីខៅជាការខធែើ
សារខពើភ័ណឌ? ខេត្ អែី
ប្ត្ូវការខធែើសារខពើភ័ណឌ 

 ពននយល់ខត្ើអែីខៅជាការខធែើសារខពើ
ភ័ណឌ និង្ខេត្ អែីប្ត្ូវការខធែើ
សារខពើភ័ណឌខៅកែុង្ ាំខណើរការ
ខរៀបចាំផ្ននការប្រប់ប្រង្ 

 ពននយល់ពីរលកខណៈវិនិចឆ័យកែុង្
ការកាំណត្់ថា ត្ាំបន់មួយ ប្ត្ូវខធែើ
សារខពើភ័ណឌ ឬបា នន់ប្បមាណ
ខោយរេ័ស 

ប្ក មពិភាកនា 
និង្បទ
បង្ហនញ 

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 

10:00-10:30 សប្មាកអាហារសប្មន់    
10:30-11:45  វិធីសាស្រសតខធែើសារខពើភ័

ណឌថ្ប្ពសេរមន៍ 
 ពននយល់ពីត្ាំរូវការកែុង្ការខរៀបចាំ
ខធែើសារខពើភ័ណឌ និង្ពិនិត្នយខឡើង្
វិញនូវពត្៌មានទូខៅខៅកែុង្ខម
ខរៀនទី១ 

បាំន សរាំនិត្ 
& 
បទបង្ហនញ 

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 
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ថ្ងៃ ប្បធានបទ  ខគាលបាំណង្  វធិសីាស្រសត សប្មប
សប្មួល  

 ពិភាកនសអាំពីសារៈសាំខាន់ថ្នពត្៌
មានសាំរាប់ខធែើសារខពើភ័ណឌ និង្
ផ្ននការប្រប់ប្រង្ 

11:45-1:30 សប្មាកអាហារថ្ងៃប្ត្ង្់    
1:30-3:00  ការខរៀបចាំសាំរាប់ការ

ច ុះមូលោឋនន 
 ខរៀបចាំ និង្ពិភាកនាខលើការង្រ
ននសប្មាប់ច ុះអន វត្តជាក់ផ្សត
ង្ សមាសភារប្ក ម ឩបករណ៍
នន សមាភនរៈ ទប្មង្់ និង្ត្ប្មូវ
ការចាាំបាច់នន 

ខរៀបចាំសាំភា
រៈសប្មាប់
ការច ុះវាល 

ទាំង្អស់គ្ាន 

3:00-3:30 សប្មាកអាហារសប្មន់    
3:30-4:45  ការខរៀបចាំសាំរាប់ការ

ច ុះមូលោឋនន 
 ខរៀបចាំ និង្ពិភាកនាខលើការង្រ
ននសប្មាប់ច ុះអន វត្តជាក់ផ្សត
ង្ សមាសភារប្ក ម ឩបករណ៍
នន សមាភនរៈ ទប្មង្់ និង្ត្ប្មូវ
ការចាាំបាច់នន 

ខរៀបចាំសាំភា
រៈសប្មាប់
ការច ុះវាល 

ទាំង្អស់គ្ាន 

ថ្ងៃទ៤ី  ២០ មករា ២០២២    
ផ្នែកទី៤៖ ច ុះអន វត្តខៅទវីាល 
8:00-12:00  ការច ុះអន វត្តខៅផ្ទនល់

ខៅទីវាល  
 អន វត្តផ្ទនល់ខៅទីវាលបនទនប់ពី
សិកនាខលើប្ទឹសតី   

 ទញយកនូវខមខរៀនសាំខាន់ៗពី
ការអន វត្តជាក់ ផ្សតង្ខៅមូល ្
ឋាន និង្ភាជនប់នូវការអន វត្តការ
ខរៀបចាំផ្ននការខលើការបា នន់
ប្បមាណ ធនធាន/ថ្ប្ពខ ើ(អន 
នល)ការខធែើសារខពើភ័ណឌខោយ
មានការចូលរួមនិង្កាំណត្់នូវ
ភាពប្ប មនន ប្ពមទាំង្រក
 ាំខណ្ុះប្សាយបញហនទាំខនុះ 

ច ុះអន វត្ត
ខៅទីវាល 
និង្ការឆលុុះ
បញ្នាំង្ 

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 

០1:30-04:00  ឆលុុះបញ្នាំង្ខធែើការឆលុុះប
ញ្ចាំង្ខៅទីវាល 

 បង្ហនញនូវការង្រតាមប្ក ម និង្
ផ្ចករំផ្លកខមខរៀន និង្បទ 
ពិខសាធន៍នន 

បទបង្ហនញ
តាមប្ក ម 

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 

០4:00-05:30 ប្ត្ឡប់មកទីរួមខខត្ត
ខសៀមរាប 

   

ថ្ងៃទ៥ី ២១ មករា ២០២២    
ផ្នែកទី៥៖  ាំខណើរការខរៀបចាំឥណទនសេរមនក៍ែងុ្ ផ្ននការប្រប់ប្រង្សេរមនត៍្ាំបន់ការពារធមមជាត្ិ 
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ថ្ងៃ ប្បធានបទ  ខគាលបាំណង្  វធិសីាស្រសត សប្មប
សប្មួល  

08:30-9:45 ទសនសនទនថ្នឥណទន
សេរមន៍ 

 យល់ ឹង្ពីខគាលរាំនិត្រួមនិង្
សារសាំខាន់ថ្នឥណទនសេ
រមន៍ 

សាំនួរបាំន ស
រាំនិត្ 

រីខូេែ 
RE COF TC  

09:45-10:00 សប្មាកអាហារសប្មន់    
10:00-12:00 យនតការការបស្រញជនប

 ាំខណើរការឥណទនសេ
រមន៍កែុង្ផ្ននការប្រប់ប្រង្
សេរមន៍ត្ាំបន់ការពារ
ធមមជាត្ិ 

 យល់ ឹង្ពីជាំហានកែុង្ការ
ប្រប់ប្រង្ឥណទនសេរមន៍ 

បទបង្ហនញពី
ជាំហានកែុង្
ការប្រប់ប្រង្
ឥណទន
សេរមន៍ 

រីខូេែ 
RE COF TC  

12:00-01:30 អាហារថ្ងៃប្ត្ង្    
 ផ្នែកទ៦ី៖ ផ្ននការសកមមភាពសប្មាប់វរគបនទនប់ 

01:30-03:30   ផ្ននការសកមមភាព
សប្មាប់អន វត្ត ល់
 ល់ខខត្តខគាលខៅ ពី
 ាំខណើរការអន វត្ត
ផ្ននការប្រប់ប្រង្ និង្
ឥណទនសេរមន៍
ត្ាំបន់ការពារធមមជាត្ិ  

 អន វត្តខោយអែកចូលរួម 
 ប្បមូលព័ត្៌មានរួមមានបា នន់
ប្បមាណធនធាន ការខធែើសារខពើ
ភ័ណឌថ្ប្ពខ ើ និង្ការកាំណត្់
ត្ាំបន់ 

 បស្រញជនប ាំខណើរការឥណទន
កែុង្ ាំខណើរការខរៀបចាំផ្ននការ
ប្រប់ប្រង្សេរមន៍ត្ាំបន់
ការពារធមមជាត្ិ 

ពិភាកនាតាម
ខខត្តខគាល
ខៅ  

សិកាខនកាម & 
ប្រូបខង្គនល 

03.30-03.45 សប្មាកអាហារសប្មន់    
03.45-
04.20 

 បង្ហនញផ្ននការតាម
ខខត្តខគាលខៅ 

 សិកាខនកាម មានផ្ននការសាំរាប់
អន វត្តកែុង្ខខត្តខគាលខៅ 

បង្ហនញតាម
ប្ក មរួម 

សិកាខនកាម
ទាំង្អស់ 

04.20-04.45  បាំខពញសាំនួរបញ្ចប់វរគ 
(P o s t  T e s t ) 

 ឆលុុះបញ្នាំង្ពីចាំខណុះ ឹង្ម ន និង្
ខប្កាយចូលរួមវរគបណ្តុះបណ្តន
ល  

សាំណួរ និង្
ចខមលើយ 

សិកាខនកាម
ទាំង្អស់ 

04:45-:5:00  វាយត្ថ្មលវរគ  ផ្កលមល និង្ខមខរៀនលអៗតាមរ
យៈវរគ 

សាំណួរ និង្
ចខមលើយ 

សិកាខនកាម
ទាំង្អស់ 

 


