
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ របូវទិ្ 

• ថា �កទទ ៖ ៩ 

• ជំពូ�ទទ៤ ៖  េអឡិច្រត�ម េ៉ទិច 

• េមេរៀនទទ២ ៖  េអឡិច្រតេមមែ� 

• រយៈេពល ៖ ១េ�ម៉(៥០នទទ) 

• េ�ម៉ទទ      ៖  ១ 
 

I- វរ�ុបំណ៉ 

• ចំេណះែឹ៉៖  េរៀបរបកពទ��ម ំ៉ំ�កក៉ នេអឡិច្រតេមមែ� ែមរយៈរពិេកនពិ 

• បំណិន៖        សេ៉�រេឃ៉ពទ��ម ំ៉ំ�កក៉ នេអឡិច្រតេមមែ� ែមរយៈរពិេកនពិ 

• ឥរយិបប៖    �នទំនុ�ចិរត�ាុ៉រេេពិេកនព អំពទេអឡិច្រតេមមែ�ិ 

                 

II- ស�ា រៈបេ្៉ងន និ៉េរៀន  

 ឯ�ករេយ៉៖  

 + េសៀវេភពុម�សិស្ថា �កទទ៩ មុខវជិា របូវទិ្ របសក្�សស៉អបករ ំយុវជន និ៉�ទឡ ទំព័រទទ៦២ ែលក 

              ទំព័រទទ៦៣ ិ 

           + េសៀវេភពុម�្ រតថា �កទទ៩ មុខវជិា រសបវទិ្ របសក្�សស៉អបករ ំយុវជន និ៉�ទឡិ 

           + េសៀវេភ VVOB ទំព័រទទ ៣៩ ែលកទំព័រទទ ៥២ ិ 

 ស�ា រៈបេ្៉ងន និ៉េរៀន 

  + មែ�េគល មខ្ទ ក៉មែ៉ ប ពិល ិ 

 

III- ស�ម ភពបេ្៉ងន និ៉េរៀន 

ស�ម ភព្រត ខមឹមករេមេរៀន ស�ម ភពសិស្ 

- អនម័យ 

្រតរពិនិរត 

-សណា បក ា់ បក 

-អវរត�ន ិ 

ជំហនទទ១ (២ ឬ៣នទទ) 

រែ�បលថា �ក 

  

 ្ប់ន ឬអនុ្ប់នថា �ក ជសយស្មប 

ស្មតលេឡ៉ រយរណព  ពទអវរត�ន 

សិស្ិ 

 

 

- ្រតសសរសំណស រៈ 

- ែូចេមតច មែលេហថ េអឡិច្រត 

ជំហនទទ២ (១០នទទ) 

រឭំ�េមេរៀនចសក 

 

- ឯ�ករេយ៉៖ របូរំនូររុ��ែរំនិរ 

 

 

- សិស្េំមយសំណស រៈ 

- េអឡិច្រតេមមែ� ជជប�រណព កំ៉ 



េមមែ�? 

 

 

- េរ��ម ំ៉ំ�កក៉នេមមែ�ដ 

�ស័យេទេល�ែត អេទខមះ? 

 

ទទ៣៩ េអឡិច្រតេមមែ� (VVOB) (ឯ� 

ករសំណស រនឯ�ករេយ៉នរបូិ 

 

 

 

 
 
 

ឡយណ មែល�នមែ�សុទសរេំដយ 

ចំនសនេស�ង និ៉មខ្ចមម៉  មែល�នចរនត 

ំម៉រកិ 
- ��ម ំ៉ំ�កក៉នេមមែ�ដ�ស័យេទ 

េល�ែត ែូចជ៖ 

+ ដំ៉រ ក៉សុទេរចរនតំម៉ រក 

+ ចំនសនេស�ងនរបំុ 

+ ទទែំ៉នបមូល 

 
 

- ្រតសរេសរចំណ៉េជ៉េមេរៀន 

ដ�កេេេលត េខៀន ិ 

- េដយសិស្�ា �កេឡ៉ដនេម 

េរៀនិ 

- សំណស ររនមឹះ 

១. េបេយ៉យ�មែ�េគលរុជំេស�ង 

េដយមខ្ចមម៉េស រគា  ភា បកេទនឹ៉ 

ប ពិលមសយ និ៉ប ពិលពទរិ េរ��ម ំ៉  

ំ�កក៉របសកវ មសយណណម ំ៉ 

ជ៉? 

- ្រតមប៉មច�សិស្ជ្បំ្�បម ពិភ 

�្ិ 

+ ចូរប�ូនេេពិេកនពរបសកេយ៉ 

ព�កព័នសនឹ៉ប ពិលមសយ និ៉ប ពិល 

ពទរិ 

- ្រតេដយ្ប់នែម្�បមនទមសយី 

េឡ៉យ�ជប�រណព ពិេកនពិ 

+ ប ពិលមសយ និ៉ពទរ េរមសយណ 

�នដំ៉រ ក៉សុទេរចរនតំជ៉? 

 

 

 

ជំហនទទ៣៖ េមេរៀនប ទ (៣០នទទ) 

ជំពូ�ទទ៤ ៖ េអឡិច្រត�ម េ ម៉ទិច 

េមេរៀនទទ២៖ េអឡិច្រតេមមែ� 

២. ល��ណៈេអឡិច្រតេមមែ� 

២.១. ដំ៉រ ក៉សុទេរចរនត 

�.សម រិ�ម  

                                 ១= ំ�កេខ្យ 

ចំនសនប ពិល 

                                 ២= ំ�កណម ំ៉  

 

ខ.ែំេណ ររពិេកនព 
 

ចំនសនប ពិល ��ម ំ៉ំ�កក៉ 
ប ពិល ១ េខ្យ 

ប ពិល ២ ណម ំ៉ 

 
 

 

+ ចេមមយសំណស រ្រិះរះិ 

- ប ពិលមសយ�ន��ម ំ៉ំ�កក៉េខ្យ 

េហយប ពិលពទរ �ន��ម ំ៉ំ�កក៉ 

ណម ំ៉ិ 

- រំ�កក៉នេអឡិច្រតេមមែ� ដ 

�ស័យេទនឹ៉ដំ៉រ ក៉សុទេរចរនតណម ំ៉ ឬ 

 

-សិស្�រកចំណ៉េជ៉េមេរៀន ចូលេទ 

�ាុ៉េសៀវេភិ 

- សិស្�ា �កស ័្រចិរតេឡ៉ដនេម 

េរៀនិ 

- សិស្ចបកេេតមេេពិេកនព៖ 

- សិស្ភា បកប ពិលមសយេទនឹ៉របំុ េហយ 

�រក្ែ��ម ំ៉ ំ�កក៉ិ 

- បនា បកម�សិស្ ចបកេេតមភា បកប ពិល 

ពទរមត៉ េហយ�រក្ែ��ម ំ៉ំ�កក៉ិ 

 

ចំនសនប ពិល ��ម ំ៉ំ�កក៉ 
ប ពិល ១ េខ្យ 

ប ពិល ២ ណម ំ៉ 

 

 

 
- ប ពិលមសយ�ន��ម ំ៉ំ�កក៉េខ្យ 

េហយប ពិលពទរ �ន��ម ំ៉ំ�កក៉ 

ណម ំ៉ិ 

- រំ�កក៉នេអឡិច្រតេមមែ� ដ 

�ស័យេទនឹ៉ដំ៉រ ក៉សុទេរចរនតណម ំ៉ ឬ 



 

េរៀបេរៀ៉េដយ្�បមទទ ២  

េឈ ះអា�េរៀបេរៀ៉ េខរត ្�ប៉  េលខទូរស័ពា 
េល� មមម បក�ក ររនៈរិរ ទ ០៩៧៣៦៨៨៥៣៧ 

េល� �ន កស ៉ហ�ក មណ� លរិរ ទ ០៩៧៣៦៦០០៧៦ 

េល� ជូន វចិិ្រ ររនៈរិរ ទ ០៨៨៨៨៨៧២២១ 

េល� ម�វ ជរសក ររនៈរិរ ទ  

េល� ្បឹប �៉ រ្ូ៉ឃ ុំ  

េល� ៉ន ចនកនទ ររនៈរិរ ទ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េខ្យិ 

រ. សនាិដ� ន 

- េយ៉ដចសនាិដ� នបនថ លណ 

ចរនតអរ�ិសនទេ�នេឡ៉ណម ំ៉ រំ�ក 

ក៉របសកេអឡិច្រតេមមែ� �៏ណម ំ៉  

មែរិ 

 

េខ្យិ 

 
 

- េយ៉ដចសនាិដ� នបនថ លណ 

ចរនតអរ�ិសនទេ�នេឡ៉ណម ំ៉ រំ�ក 

ក៉របសកេអឡិច្រតេមមែ� �៏ណម ំ៉ 

មែរិ 

 

 

- េបដំ៉រ ក៉សុទេរចរនតំ េរ��ម ំ៉  

ំ�កក៉ របសកេអឡិច្រតេមមែ� 

យម៉ែូចេមតចមែរ? 

 

ជំហនទទ៤៖ ព្៉ឹ៉ចំេណះែឹ៉ (៥នទទ) 

 

 

- េបដំ៉រ ក៉សុទេរចរនតំ ��ម ំ៉ ំ�ក 

ក៉ របសកេអឡិច្រតេមមែ�នកមរ 

ណម ំ៉ិ 

 

 

- េពលប�ូន្រឡបកេទេាះវ ិ៉  ្រតវ 

េមលេមេរៀនបមន�មេ៉ និ៉េំមងរ 

េពលទំេនរ ជសយេេរររពុ� 

�ត យេេេាះិ 

 

ជំហនទទ៥  (៣នទទ) 

�ិច�រេាះ និ៉បណត ំេេផរ 

 
 

 
 

 

 

- សិស្កត បកែមរមណនំ របសក្រតិ  

 

 


