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០៧:៣០ - ០៧:៥០ ការិច្ឆេម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣�������樴杼x�����0�/កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣�������樴杼x����ដល+ -�ង��1ច្ឆេទ	៖ vU1

០៧:៥០-0 ៨:២ 0 រិច្ឆេ�ល)កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣�������樴杼x����ច្ឆេទ	៖ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣�������樴杼x�����0�/ច្ឆេទ	៖ រិច្ឆេK-ថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែក�ទ�ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣�������樴杼x�����0�/Lយ ច្ឆេទ	៖ លកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣�������樴杼x���� ច្ឆេទ	៖ - ឌ័រក្នុងការប្រើប្រាស់សារព័ត៌មា�-

៨:២០ – ០៩:២០ - អD�ជដ�ណ្ដុះបណ្ដាល	)ង -�ងអD�ជ!Nត់ទូលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌ       ចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ។��ୟ��켠ĳ⣘ઋ�䄠��킸ୟ��켠ĳ⣰ઋ�䋈������Ÿ�����°�file:^$-?
- ច្ឆេទ	៖ ត់ទូលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌ       ចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ។��ୟ��켠ĳ⣘ઋ�䄠��킸ୟ��켠ĳ⣰ઋ�䋈������Ÿ�����°�file:9រិច្ឆេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣�������樴杼x����ដ�ណ្ដុះបណ្ដាល	)ងច្ឆេទ	៖ �ឯណ្ដាល	៖ សាលប្រជុំ?
- ការិច្ឆេសរិច្ឆេច្ឆេទ	៖ សរិច្ឆេខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣�������樴បប" �ជhជុំអង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ�"� -�ងការិច្ឆេសរិច្ឆេច្ឆេទ	៖ សរិច្ឆេខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣�������樴បបបច្ឆេទ	៖ ញ្ញត្តក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល܁�������������������������������������������������￨ࣲ୮�lញបញ្ញត្តក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល܁�������������������������������������������������￨ࣲ୮�l: ល   
-  ច្ឆេទ	៖ ត់ទូលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌ       ចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ។��ୟ��켠ĳ⣘ઋ�䄠��킸ୟ��켠ĳ⣰ઋ�䋈������Ÿ�����°�file:9អD�ជ!Nត់ទូលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌ       ចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ។��ୟ��켠ĳ⣘ઋ�䄠��킸ୟ��켠ĳ⣰ઋ�䋈������Ÿ�����°�file:^$-ល�?
-  ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣�������樴ផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវលេខ៣៧៤ សង្កាត់ទូលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌ       ចំកា-ការិច្ឆេសរិច្ឆេច្ឆេទ	៖ សរិច្ឆេច្ឆេទ	៖ រិច្ឆេ�ង 
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