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• ស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សា1)ភា�របស'ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រកCមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រប$កUឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ�� សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'អ���ការទទ>ល�Iតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\UserQ�)ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រត̀ុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User�បា)រកច្ឆេទ 	ឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ2ញ។
• យ�ទJស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សាស្ត្រី និងយុវជនក្នុងស្រុក ) ��h_V2_mn0��ð���骤梹验梹驰梹����n.驘梹��驀梹騤梹틐ಸ틐�:읐សSនានាច្ឆេទ 	ល2កកមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមHស'សមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User1ភា�ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រកCមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រប$កUឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ��សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'ជាស្ត្រី និងយុវជនក្នុងស្រុក ) ��h_V2_mn0��ð���骤梹验梹驰梹����n.驘梹��驀梹騤梹틐ಸ틐�:읐សS�ច្ឆេទ 	ដ2មុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុម] �ទទ>ល�Iតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\UserQ�)កា)'ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���Cតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\Userច្ឆេទ 	ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រ�2) )�ងផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��na�?

ផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��nUយ�Iតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\UserQ�)ស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សាធារណ្ឌ ចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ។�t�20.odt��Dið�He��n�ទីកន្លែងប្រជុំ	៖	បន្ទប់ប្រជុំអង្គcព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រត̀ុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User�បា)រកក�ណ្ឌ ចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ។�t�20.odt��Dið�He��n�ទីកន្លែងប្រជុំ	៖	បន្ទប់ប្រជុំអង្គតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'។
• អ�ក�3លរ>មុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមជាព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រកCមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រប$កUឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ��សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'ជាស្ត្រី និងយុវជនក្នុងស្រុក ) ��h_V2_mn0��ð���骤梹验梹驰梹����n.驘梹��驀梹騤梹틐ಸ틐�:읐សS��)ច្ឆេទ 	សរ �ភា�ក��ងការ��ភាកU )�ង  ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C�ករ�ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���Cលកបទ��ច្ឆេទ 	ស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សាធ)Yច្ឆេទ 	ដ2មុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុម] �

ជុំ	៖	បន្ទប់ប�រ�ញការ�3លច្ឆេទ 	dកា)'�Iតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\UserQ�)ស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សាធារណ្ឌ ចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ។�t�20.odt��Dið�He��n�ទីកន្លែងប្រជុំ	៖	បន្ទប់ប្រជុំអង្គc។

ច្ឆេទ 	�លច្ឆេទ 	�លា សកមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមeភា� អ�កទទ>ល��សព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រត̀ុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User�

៨:៣០-៩:០០ ការ��6ច្ឆេទ 	he6 អង.ការ� �ទ/ស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សា1)ច្ឆេទ 	ប2កទ3លាយ

៩:០០-៩:១០ មុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User�ស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សា?គ្គនានាអំពីការទទួលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការងាររបស់គាត់។��Ŀ����Ę���ॠ潵����MPै潵र潵औមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុម)Yរបស'ច្ឆេទ 	លាកព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រស�នាយ�កាអង.ការ� �ទ/ស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សា1)ច្ឆេទ 	ប2ក
ទ3លាយ

អង.ការ� �ទ/ស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សា1)ច្ឆេទ 	ប2កទ3លាយ

៩:១០-៩:២០ ��ណាប'អារមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមeណ្ឌ ចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ។�t�20.odt��Dið�He��n�ទីកន្លែងប្រជុំ	៖	បន្ទប់ប្រជុំអង្គYស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សា?គ្គនានាអំពីការទទួលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការងាររបស់គាត់។��Ŀ����Ę���ॠ潵����MPै潵र潵औមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុម)Yរបស'តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User�ណាងសមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមHI)Jភា�ជាតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User�ឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ��  តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User�ណាងសមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមHI)Jភា�ជាតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User�ឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ��  



សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User' សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'

៩:២០-៩:៣៥ បទបង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាlញ��« ស�ទJ�ទទ>ល�Iតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\UserQ�) )�ងអភ្នំពេញ។�t�20.odt��Dið�He��n�ទីកន្លែងប្រជុំ	៖	បន្ទប់ប្រជុំអង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខ�បាលក��nលo » តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User�ណាង��ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រកស>ងមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមហាថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n,

៩:៣៥-៩:៤៥ បទបង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាlញ��  « យ�ទJស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សាស្ត្រី និងយុវជនក្នុងស្រុក ) ��h_V2_mn0��ð���骤梹验梹驰梹����n.驘梹��驀梹騤梹틐ಸ틐�:읐សSនានា )�ងព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្របច្ឆេទ 	ភ្នំពេញ។�t�20.odt��Dið�He��n�ទីកន្លែងប្រជុំ	៖	បន្ទប់ប្រជុំអង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខទ�Iតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\UserQ�)ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���Cដល
ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រកCមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រប$កUឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ��សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'ផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��na�?ផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��nUយជុំ	៖	បន្ទប់ប3)ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្របជា�លរដrក��ងឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ�� 
សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'របស'Tតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User' »

តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User�ណាង��សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'

៩:៤៥-១១:១៥ ក��n��ភាកUច្ឆេទ 	ល2ស�ណ្ឌ ចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ។�t�20.odt��Dið�He��n�ទីកន្លែងប្រជុំ	៖	បន្ទប់ប្រជុំអង្គ>រដ3�ខាងច្ឆេទ 	ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រកាមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុម៖
១. ច្ឆេទ 	តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User2ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រកCមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រប$កUឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ��សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'ជាស្ត្រី និងយុវជនក្នុងស្រុក ) ��h_V2_mn0��ð���骤梹验梹驰梹����n.驘梹��驀梹騤梹틐ಸ틐�:읐សS�  )�ងព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រកCមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រប$កUឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ��សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'ជា
ប�រសទទ>លបា)�Iតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\UserQ�)ច្ឆេទ 	សe2ភា�T�ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���Cដរឫច្ឆេទ 	ទ?ច្ឆេទ 	ហ៊ុន សារព័ត៌មាន អង្គការស្ត្រី និងយុវជនក្នុងស្តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User�អ?�?
២.ច្ឆេទ 	តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User2ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រកCមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រប$កUឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ��សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'ជាស្ត្រី និងយុវជនក្នុងស្រុក ) ��h_V2_mn0��ð���骤梹验梹驰梹����n.驘梹��驀梹騤梹틐ಸ틐�:읐សS�ទទ>លបា)�Iតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\UserQ�)��ណា?
៣.ច្ឆេទ 	តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User2�Iតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\UserQ�)ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្របច្ឆេទ 	ភ្នំពេញ។�t�20.odt��Dið�He��n�ទីកន្លែងប្រជុំ	៖	បន្ទប់ប្រជុំអង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខទណា�*6ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���Cដលព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រកCមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រប$កUឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ��សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'ជាស្ត្រី និងយុវជនក្នុងស្រុក ) ��h_V2_mn0��ð���骤梹验梹驰梹����n.驘梹��驀梹騤梹틐ಸ틐�:읐សS�
ទទ>លបា))�ងផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��na�?ផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��nUយ�Iតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\UserQ�)ជុំ	៖	បន្ទប់ប3)ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្របជា�លរដrច្ឆេទ 	^ក��ងឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ��
សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'? )�ងច្ឆេទ 	wយរច្ឆេទ 	បGបណា?
៤.ច្ឆេទ 	តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User2�)ឧបសគ្គនានាអំពីការទទួលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការងាររបស់គាត់។��Ŀ����Ę���ॠ潵����MPै潵र潵औ.អ?��*6របស'ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រកCមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រប$កUឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ��  សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'ជាស្ត្រី និងយុវជនក្នុងស្រុក ) ��h_V2_mn0��ð���骤梹验梹驰梹����n.驘梹��驀梹騤梹틐ಸ틐�:읐សS�ក��ង
ការ�3លច្ឆេទ 	dកា)'�Iតុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\UserQ�)?
៥.ច្ឆេទ 	តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User2�)យ�ទJស្ថានបើកទូលាយផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវ៣៧៤(ទល់មុខ សាស្ត្រី និងយុវជនក្នុងស្រុក ) ��h_V2_mn0��ð���骤梹验梹驰梹����n.驘梹��驀梹騤梹틐ಸ틐�:읐សSអ?��*6ច្ឆេទ 	ដ2មុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុម] �ជុំ	៖	បន្ទប់ប�រ�ញព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រកCមុខ សាលាសង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមព្រឹកដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រប$កUឃុំ សង្កាត់ និងអង្គការវិទ្យាស្ថ��សង្កាត់ទួល ��쾈;墄ॸ�䄰��ð�塠ॸ��n�៥.តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កា=តុលា ឆ្នាំ២០១២����p���C:\User'ជា
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