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អារម្ភកថា 

 បបេះដងូពិត គជឺាជីវតិនៃមបោសបចេ តោរបសព់កួប ើង ដដលរសប់ៅថ្ក ុំ
បថ្ើងជាម ួគ្នា  ប េះបជីាវាមាៃបពលបវលាត្តមឹដតម ួឆ្ា ុំកប៏ោ ។  

បោ សារប ើញទកឹចតិតពិត អារមមណ៍ពិតដដលផកសបចញពីបបេះដងូពិត
របសក់កមារ បទើបបសៀវបៅកត្មងសាា នដបៃេះមាៃចុំណងបជើងថា៖ “បបេះដងូពិត”។ 
 បៃេះជាឆ្ា ុំទតី្រ ុំមួ ប ើ  ដដលបបេះដងូពិតបលចបចញជារបូរាងប ើង ប ើ 
កជ៏ាទបីមាទៃៈបុំផកតសត្មាបរ់បូខ ្កុំ ដដលជាត្គូបបត្ងៀៃមាា ករ់បសព់កួបគ។  
បបេះដងូពិតឆ្ា ុំទតី្រ ុំមួ  គចឺងត្កងកត្មងកុំណាពយរបសសិ់សស ៃិងចបត្មៀងៃិពៃធថមី  
ដដលបោរបពញបៅបោ ខ លមឹសារអបរ់ ុំ ជ ួបលើកកមពសគ់ុំៃិតត្រជ្ា ៃិងសាត រតី
សិសស ត្ពម ុំងពត្ងីកបុំណិៃកាកងការអាៃ ៃិងសរបសររបសសិ់សសដថមបទៀតផង។ 
 ខ លមឹសារដដលបោរបពញបៅបោ អតថៃ ័ គជឺាសាា នដដដលផកសបចញពី
កកមារពិតៗ ចុំណណកខ ្កុំត្គ្នៃណ់តប្វើការដកសត្មួលៃវូអកខរាវរិកទ ធ ៃិងចុំណាបច់កងជៃួខ្
លេះៗដតប កបណាណ េះ។  
 ខ ្កុំបជឿថា ត្រិ មិតត ុំងអស ់ ៃិងគ្ន ុំត្ទៃវូកត្មងសាា នដបៃេះ បត្ោេះទុំៃកកចតិត
របសត់្រិ មិតតគជឺាកមាល ុំងចតិត ដម៏ាៃម ិទ ធឫិទ ធខិ្ល ុំងកាល សត្មាបស់ាត រតកីកមារឲ្យខតិខុំ
សវ ័សិកាដថមបទៀត។ 
 ោងខ ្កុំសមូដថលងអុំណរគកណយ ងត្ជាលបត្ៅ ចុំបោេះបលាកោ ក  អាកស្សីោ
 ិការង បលាកោ ករង ៃិងបលាកត្គូអាកត្គូ ុំងអសន់ៃសាលាបឋមសិកាវតតបូព ៌
ដដលបាៃផតលជ់ាកមាល ុំងចតិតៃិងជាសមាា រ ឲ្យខ ្កុំមាៃឆៃទៈបបង្ើតជាបសៀវបៅបៃេះប ើង 
ទកកជាឯកសារកាកងការសិកាស្សាវត្ជាវដផាកកុំណាពយ  ត្ពម ុំងជាត្របយជៃណ៍ផាក
សាត រតរីបសក់កមារផងដដរ។ 

        លាក ់ មា ដ ៃ 
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ការដាំដាំណាំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. បច្ចេក្ច្ទសការដាំដាំណាំ  មានវធីិប្រាំខុសៗគ្នា  
 ច្ប្រើសដីច្ធវើរបងការពារ  ច្រៀបចាំដីជាប្គ្នបន្ទា ប់។ 

២. ច្ប្រើសច្រ ើសពូរល្អយក្មក្ដាំ  ច្ ើយច្យើងប្រវូចាំជាទីគ្នប់ 

 ពូរណមិនល្អវានឹងងាប់  តាមដនឱ្យជាប់មិនប្រូវច្លេច។ 

៣. ការដាំមិនសូវជាពិរក្  មិនប្រូវសប្មាក្ច្មើល្ជានិចេ 
 ច្រោចទឹក្ច្មើល្ថែមិនប្រូវច្លេច នឹងរនផល្ពិរប្បច្សើរច្ ើង។ 

     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីណរនិ វ ូីរ៉ា  

ននេះជាកនូស្រពីតិ (បទកាក្គរិ) 
១. ខ្ុាំជាកូ្នរសី  ថរងថរឃ្មា រខាី ច្រឿងការសិក្ា 
 អាំពីការងារ  និងក្ាុងចមាា រ  កូ្នល្អអោេ រយ 
    ដ៏ល្អប្បពព។ 
២. ច្ៅក្ាុងោលា មិរតថរង ូឡា ខ្ុាំថរងប្បណី 
 ឱ្យច្គោា រ់មារ់ ខ្ុាំរនច្ជាគរ័យ ច្នេះជាវន័ិយ 
    ច្ៅោលាច្រៀន។ 
    ច្សៀមរបពែាទី២៨ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ ីឯក្ សុវណណមុនីន្ទែ 

វធិដី ាំដាំណាំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ប្រូវច្ចេះវធីិដាំដាំណាំ   ដូនតារនផ្ត ាំពីបុរណ 
 បច្ចេក្ដាំប្រូវចាំណន   ថែទាំឱ្យរនមិនបាំពាន។ 
២. ប្រូវច្ចេះថែទាំឱ្យរនល្អ  វធីិបវរសរវមិនឈ្លេ ន 
 ច្ធវើរបងការពារនិងយាម  ច្ប្ពាេះច្យើងមានន្ទមជាអាក្ដាំ។ 
៣. ប្រូវច្រៀបចាំដីច្ ើយររុេះ  ថែទាំច្ដើមច្ន្ទេះលុ្េះរប់ឆ្ា ាំ 
 ច្រោចទឹក្ដក់្រីឱ្យដាំណាំ  ផល្មិនច្ដក្ចាំរនក្ពប្ម។ 
៤. ច្ពល្ច្រៀបចាំដីសពវប្គប់ច្ ើយ កុ្ាំច្ៅក្ច្នតើយច្ប្រើសពូរែាី 
 គុណភាពល្អច្លេ សធាំច្ល្ើសអវី គិរឱ្យល្អពប្ក្សឹមយក្ដាំ។ 
៥. ការដាំបន្ទា ប់មានវធីិ   ការងារដក់្រីជាបណត ាំ 
 ច្រោចទឹក្ដរបជាប្បចាំ  ច្នេះជាការដាំច្ប្បើវជិាា ។ 
៦. ច្ពល្ដាំរចួច្ ើយប្រវូថែទាំ  កុ្ាំឱ្យច្ជាក្ជាាំប្រូវការពារ 
 ប្រូវប្បមូល្ផល្តាមច្វលា  ច្នេះជាវជិាា ច្ពល្ដាំច្ ើយ។ 
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៧. ប្រូវចងចាំវធីិទាំងប្រាំ   វាមិនច្ខាចខ្ា ាំនឹងរនច្សបើយ 
 វធីិទាំងអស់ខ្ុាំរនច្្េើយ  ប្រូវច្ធវើឱ្យច្ ើយច្ទើបរនផល្។ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

អារម្មណ៍រកិា (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ច្ពល្ឈប់សប្មាក្ផ្អ ក្ចិរតកាយ ចិរតខ្ុាំមិនណយស ូសិក្ា 
 ច្លាក្ប្គូអាក្ប្គូរនប្រប់ល  ខ្ុាំខាំច្រៀនណរនចាំច្ណេះ។ 
២. ច្ពល្ច្ៅោលាចូល្ចិរតោត ប់ រនច្្េើយរនប្រប់ឱ្យឆ្ប់ច្ចេះ 
 ខ្ុាំយក្ចិរតណស់មិនប្បថ ស បច្ប្ងៀនឱ្យច្ចេះប្គប់វជិាា ។ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ 

រាស្ត ី(បទកាក្គរិ) 
១. ច្ពល្យប់ប្រជាក់្ សច្នសើមក៏្ធ្លេ ក់្ ប្រជាក់្កាយា 
 ណប្គីឈាុយឈាប់ សពវោយគន្ទា  ច្ៅច្ប្កាមច្មឃ្ម 
    ន្ទច្ពល្រប្រី។ 
២. ចប្ងិរថរសក្យាំ ពីច្រេះរងាំ  ដូចជារន្រនតី 
 លាន់ឮមិនឆ្ា យ ច្ៅថក្បរគុមពពប្ព ក្ាំដររប្រី 
    ដ៏មានមនតច្សា ៍។ 
៣. តារច្ពញវង់  រេះលេឺប្រចង់  ច្ៅថក្បរប្ពេះថខ 
 ពនេឺច្ផេក្ៗ  ពាសច្ពញ មថ  គួរឱ្យចង់ច្សា ៍ 
    ន្ទច្ពល្រប្រី។ 
៤. ន្ទ ិកាច្រទ៍  សាំច្ ងឮខារ  ច្ប្ពាេះចង់ប្រប់ន័យ 
 យប់ច្ប្ៅប្រជាក់្ គួរច្គងច្ ើយពែេ រប្រីសួសតី 
    សូមសុបិនល្អ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ថរ គីម ុក្ 

ការស្រឡងរររខ់្ញាំ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ៅច្ពល្ប្ប ង ខ្ុាំថរងថរប៉ាង  ឱ្យប្ប ងជាប់ 
 ខ្ុាំថរទច្នាញ  ច្មច្រៀនច្ ើងញាប់ ប្បឹងប្ប ងជាប់ 
    ឱ្យរនច្ល្ខមួយ។ 
២. ច្ៅក្ាុង ឫទ័យ ល័យច្អើយថសនល័យ គ្នា នអាក្ណរួយ 
 ខាំច្រៀនយា៉ាងច្ល្ឿន ច្ប្ពាេះចិរតខ្ុាំប្ពួយ ចង់រនច្ល្ខមួយ 
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    ឈាេះអវីប្គប់យា៉ាង។ 
     ច្សៀមរបពែាទី៣ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា មុយរូ 

ទកឹចតិតនម្មាន ់(បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ច្មមាន់មានចិរតបរសុិទា  ចិរតល្អច្មាេះមុរគួររប់អាន 
 រួយប្កាបពងឱ្យទរស់រន  ច្មទោមានយររ់ច្ចល្កូ្ន។ 
២. ច្មមាន់រសឡាញ់អាណិរទ  ចិញ្េ ឹមការពារមិនឱ្យសូនយ 
 គ្នា នចិរតច្នឿយ រ់និងថរអររអូញ ច្ ើយក៏្រូនកូ្នច្ៅច្រៀនច្ទៀរ។ 
៣. កូ្នមាន់ទីបួនសួរថម៉ាល  ច្ រុអវីថម៉ាការពារដូចញារិ 
 កូ្នច្គកូ្នច្យើងមិនចង់ឃ្មេ រ  ច្ ើយចង់រស់ច្បៀររិរមាតា។ 
៤. កូ្នមាន់លាន់មារ់ឱ្! ថម៉ាខ្ុាំ  ចិរតល្អសមរមយមានច្មតាត  
 ច្បើអាក្ផងគ្នា ដូចមាតា  ច្ន្ទេះក្ាុងច្លាកាប្បច្សើរច្ ើយ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី៣ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ិណរនិ វ ូីរ៉ា  

ម្ញននពលស្រឡង (បទប្ព ាគិរិ) 
១. មុនច្ពល្ចូល្ប្ប ង   ចិរតច្ៅ ាងល័យខ្េ ចខុស 
 អងគុយពដច្ល្ើរុ   ថបរច្ៅមុខច្មើល្កាត រច្ខៀន។ 
២. អងគុយរុទីបី    មិននិយាយអងគុយច្ក្ៀន 
 បន្ទា រ់ ប ិច ថដក្ឈ្លន  ប្រូវថរមានមិនឱ្យខវេះ។ 
៣. ច្ៅច្ពល្ប្ប ងរចួ   ក្ាុងចិរតលួ្ចរនរស េះ 
 ប៉ាុថនតមិនអរណស់   ច្ប្ពាេះខ្េ ចផ្េ ស់ច្្េើយវាខុស។ 
     ច្សៀមរបពែាទី៣ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ិណរនិ វ ូីរ៉ា  

នពលស្រឡង (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ច្ពល្ដល់្ពែាប្ប ងមតងៗ  មាា ក់្ៗខាំប៉ាងប្ប ងច្ចេះ 
 ថរខ្ុាំច្បេះដូងមួយច្សាើរច្្េះ  ច្បេះដូងរច្ េះច្ពល្ប្ប ង។ 
២. ចង់ប្រលា ថរឥរប្បច្យារន៍  ខ្េ ចថរច្្េះច្ខ្េ ចច្ពល្ថដល្ប៉ាង 
 មិនថដល្រនផល្ច្ពល្ប្ប ង ដូចខួរច្គចងច្ពល្ខ្ុាំល័យ។ 
៣. សាំនួរណច្ចេះមានអាំណួរ  អរ់ច្ចេះមុខសាួរបររ័យ 
 ប្ប ងច្ប្បើចិរតដូចអរ់ន័យ  ច្ធវើច្ម៉ាចមិនល័យច្បើមិនច្រៀន។ 
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៤. ច្នេះជាពាក្យច្ោេ ក្ថរប៉ាុច្ណណ េះ ពាក្យពិរគឺផុសច្ពល្ចិរតហ ន 
 ប្រូវច្ប្បើចិរតមាាំច្ពល្សន្រងាគ ម  ចបាំងដច្ណតើ មពានយក្ច្ល្ខមួយ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី៣ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ជវីតិតរ រូររខ់្ញាំ (បទលុរងគលី្លា) 
១. របូខ្ុាំជាកូ្នអាក្ប្ក្  ទឹក្ចិរតបវរ  ខិរតខាំសិក្ា។ 
២. ច្ទេះរបូខ្ុាំជាអាក្ណ  ប្បឹងថប្បងសិក្ា ច្ដយចិរតអាំណរ។ 
៣. ច្ទេះបីរបូខ្ុាំច្នេះប្ក្  ខ្ុាំនឹងបនត  នូវការសិក្ា។ 
៤. ឱ្យបអូនៗរនដឹងល  របូបងច្នេះណ ខិរខាំរស ូ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី៣ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា វងសោវរស 

លបចិជនខលិខចូ (បទកាក្គរិ) 
១. ល្បិចរនខិល្ខូច  របិុល្រប៉ាូច  មិនដូចច្យើងច្ទ 
 វាហ ន្ក់្បេន់  លួ្ចបច្ញ្ញោ រច្គ វាថែមទាំងច្ររ 
     សងគមច្ទៀរផង។ 
២. ប្ក្ុមពួក្រនពាល្  ជារនអនាពាល្ មានបអូនមានបង 
 បអូនគឺកូ្នច្ៅ   បងធាំក្នេង  ប្បរុាំច្រឿង្គង 
     និយាយច្រឿងលួ្ច។ 
     ច្សៀមរបពែាទី៣ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ 

ជវីតិរតវព្ស្ព (បទកាក្គរិ) 
១. ច្យើងទាំងអស់គ្នា   ប្រូវថរន្ទាំគ្នា   ការពារសរវពប្ព 
 ដូចជារមាស   រមាាំងដាំរ ី  កុ្ាំឱ្យវាក្ស័យ 
     ច្ដយប្ពានឫសា។ 
២. ប្ពានច្អើយៗប្ពាន  សូមអាក្កុ្ាំឃ្មេ ន សមាេ ប់វាណ 
 ច្ប្ពាេះវាគឺជា   សរវដ៏ពែេលេ   ច្បើអាក្រក្ា 
     ពិរជាល្អច្ ើយ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៥ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ សាំ ប ុនច្ ង 
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ផ្ទេះខ្ញាំ (បទប្ព ាគិរិ) 
១. ក្ាុងផាេះរបស់ខ្ុាំ    ទីធ្លេ ធាំច្ ើយរសស់រោយ 
 ច្ ើញច្ ើយថសនសបបយ  ចង់បរយិាយប្រប់ច្គឯង។ 
២. ច្ៅច្ពល្ញុាាំអាហរ   ថសនសុខ្មិនចាំថបង 
 ផាេះខ្ុាំជាក្ថនេង    ផុរចាំថបងមានក្តីសុខ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី៥ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ លិន សុខគិមសួរ 

ផ្ទេះរររខ់្ញាំ (បទកាក្គរិ) 
១. ផាេះរបស់ខ្ុាំ  ដាំបូល្ច្ខៀវធាំ   ប្រជាក់្កាយា 
 រនហល្រងមូល្ ថសនោអ រអោេ រយ  ខ្ុាំសូមច្បតជ្ា 
    នឹងច្មើល្ថែណ។ 
២. ខ្ុាំនឹងច្រសរូរ មិនឱ្យបង់ខូច   ច្មើល្ច្ៅអោេ រយ 
 ខ្ុាំនឹងខាំថែ  ឱ្យវាោអ រណ  ខ្ុាំនឹងរក្ា 
    ជាច្រៀងរ ូរ។ 
    ច្សៀមរបពែាទី៥ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
    ច្ដយ៖  កុ្មារ សាំ ប ុនច្ ង 

នរេះដងូនម្មាន(់បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ពែាមួយគឺមានច្រឿងរាំណល្  ច្រឿងល្អវោិល្ពីមាន់ល្អ 
 ច្មមាន់ថដល្មានចិរតបវរ  ជាគាំរលូ្អចាំច្ពាេះច្យើង។ 
២. ច្មទរនររ់ច្ចល្កូ្នរូច  មានចិរតក្ាំ ូចច្មមាន់ច្ ើញ 
 ច្មមាន់ចិញ្េ ឹមដូចកូ្នច្យើង  ច្ពល្កូ្នមាន់ច្ ើញមានចមាល់្។ 
៣. កូ្នមាន់មិនយល់្នឹងទច្ងវើ  រល់្នូវអាំច្ពើក៏្សួរ្ាល់្ 
 មាត យលកូ្នទឯកាខវល់្  ចិរតចលាចល្ក៏្យក្ច្ៅ។ 
៤. មាត យលប្គប់គ្នា មានសិទាិឃ្មេ ន ឱ្យកូ្នទមានសិទាិរស់ច្ៅ 
 កូ្នមាន់ភ្ាក់្ច្ផអើល្លាន់មារ់ច្ៅ មាត យអញឥរច្លេ ចិរតល្អណស់។ 
     ច្សៀមរបពែាទី៦ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

រទិធមិ្នញរស (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. សិទាិមនុសសថខធាូពែាទីដប់   ិងាបញ្េ ប់ច្ដយលក្តី 
 រសីប្បសុមានសិទាិក្ាុងច្លាកី្យ៍ សិទាិរនច្ជាគរ័យច្ដយប្រលា ។ 
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២. ទទួល្រនសិទាិថរសក្រច្យា  សិទាិច្ៅក្ាុងច្លាក្គឺរនចរ 
 អាំច្ពើឈ្លា នីសរនបងាា រ  ចស់និងកុ្មារមានច្សរ។ី 
     ច្សៀមរបពែាទី៦ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ផ្ទេះខ្ញាំ (បទកាក្គរិ) 
១. ផាេះខ្ុាំមិនធាំ  រស់ច្ៅសុខដុម  ទូល្ាំទូលាយ 
 ច្ទេះផាេះរូចពិរ រីវរិរសួរយ   ដូចបុរា ជាយ 
    ច្ពល្ច្ៅក្ាុងផាេះ។ 
២. រស់ច្ៅក្ប្ម  គ្នា នទីណល្អ   ដូចរសាីរេះ 
 ផាេះខ្ុាំច្នេះច្ ើយ ទីច្សបើយមានប្ពេះ  ដូចរីវរិរេះ 
    ច្ពល្ច្ៅផាេះខ្ុាំ។ 
    ច្សៀមរបពែាទី៦ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ផ្ធេះរររខ់្ញាំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ច្ៅផាេះរបស់ខ្ុាំថសនោអ រ  ថសនរូចច្ ើយោអ រក្ាុងសួនចបរ 
 មានសរវច្ហេះច្ ើរក្ាុងច្វហស៍ ថសនោអ រអោេ រយគួរចង់ច្ៅ។ 
២. ច្ពល្ប្ពឹក្ប្ពលឹ្មន្ទាំគ្នា ច្រស ទាំងរសីទាំងប្បុសមិនច្ោក្ច្ៅ 
 ច្យើងច្រសរចួច្ ើយន្ទាំគ្នា ច្ៅ ោលាថដល្ច្ៅខ្ងច្ប្កាយផាេះ។ 
    ច្សៀមរបពែាទី៨ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ល្ឿង ល្ក្ខិណ 

អ្នកស្រូខ្ញាំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ខ្ុាំគឺជាសិសសប្រាំមួយ ក្  មានអារមាណ៍ល្អនិយាយប្រប់ 
 ពីអាក្ប្គខូ្ុាំសូមចាំោត ប់  តាមច្ល្ខល្ាំដប់មានដូចជា។ 
២. អាក្ប្គូទីមួយច្ឈ្លា េះនិមល្  ជាសសរគល់្ពនប្គប់គ្នា  
 ស ូបច្ប្ងៀនសិសសប្គប់ច្វលា  គ្នរ់ថរងការពារជាចមបង។ 
៣. អាក្ប្គូទីពីរព  សុវណណរ ី  មិនឱ្យច្ៅមី ឬក៏្ ង 
 ច្មើល្ថែពួក្ច្យើងដូចបអូនបង  គ្នរ់មិនថដល្ចងចិរតគាំនុាំ។ 
៤. អាក្ប្គូទីបីបណតូ ល្រសស់  រសីគ្នា នចច្ន្ទេ េះក្ាុងចិរតខ្ុាំ 
 សាំច្ ងពីច្រេះគ្នប់អារមាណ៍  ច្ធវើឱ្យចិរតខ្ុាំពិរសប់្ថសង្។ 
៥. អាក្ប្គូទីបួនច្ឈ្លា េះសុខ ររន៍  ច្រឿជាក់្ច្ល្ើគ្នរ់ឥរចាំថបង 
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 បណឌិ រពិរៗមិនអាចថែេង  ពូថក្ក្ាំថបេងមានអរថន័យ។ 
៥. អាក្ប្គូទីប្រាំច្ឈ្លា េះផលាេ   ដូចរសីធីតាពីសួគ៌ពល្ 
 សមតីថសនថផអមដូចសារែាី  មនុសសថដល្ច្ជាគរ័យច្រឿងទាំងអស់។ 
៦. ប្គូទីប្រាំមួយលាក់្ មា៉ា ថ ន  របូល្អច្ ើយថសនញញឹមរសស់ 
 ល្អគ្នប់អស់ថលាក្គ្នា នចច្ន្ទេ េះ  Perfic ទាំងអស់សូមធ្លន្ទ។ 
៧. ប្គូទាំងប្រាំមួយធ្លេ ប់រិរកាយ ឱ្យខ្ុាំសបបយប្គប់ច្វលា 
 សូមគ្នរ់សាំណងឈាេះអស់មារ រស់ច្ដយសុខជាគ្នា នពាធិ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ធនធានស្រនទរខ្ញាំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ប្បច្ទសខ្ុាំមានធនធ្លនច្ប្ចើន  អលិវឌ្ឍច្ក្ើនសច្មបើមណស់ 
 ដីwonderfulថសនល្អល្អេះ  សមុប្ទបឹងរសេះធនធ្លនពិរ។ 
២. មានលាាំទឹក្ច្ប្ជាេះពប្ពប្ពឹក្ា  ថរ ៉ាមាសអល្ងាា រច្ពប្រគួរគិរ 
 មានទាំងទឹក្ច្ប្ជាេះប្រជាក់្ចិរត ធនធ្លនពិរៗដីក្មពុជា។ 
៣. មានទាំងប្បោទថសនល្បីល្បញ ចិញ្ញេ ចចិថញ្េ ងប្គប់ច្វលា 
 សរវពប្ពនិងរកុ្ខជារិន្ទន្ទ  ពប្ពលិ្ចគងាគ គួរសប់្ថសង្ 
៤. ធនធ្លនក្មពុជាអោេ រយណស់ ោអ រល្អចបស់ៗយា៉ាងជាក់្ថសតង 
 រសស់អវីច្មេ៉ាេះច្ទពិរគួរថែេង  ប្រូវថែអថងវងច្រៀងរ ូរ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៣ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ស្រនទរខ្ញាំ (បទប្ព ាគីរិ) 
១. ច្ៅក្ាុងប្បច្ទសខ្ុាំ  មានសរវធាំរូចច្ប្ចើនណស់ 
 ដាំរមីាឌ្ធាំចបស់  ោវ រ ័សររ់មក្បុក្។ 
២. សរវឈេូសរស់ក្ាុងពប្ព ោវ ដាំររីស់ច្ៅរសុក្ 
 ទនាយក៏្ច្លារចុេះ  មាន់ក៏្ច្ហេះមក្សីុរសូវ។ 
     ច្សៀមរប ពែាទី១៥ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីឯក្ សុវណណមុនីន្ទែ 

ការរងរញណ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ឪពុក្មាត យខ្ុាំមានគុណធាន់  ច្ទេះគ្នា នធ្លនធនអវីក៏្ច្ដយ 
 ច្ប្ពាេះគ្នរ់គឺជាអាក្ផតល់្ឱ្យ  នូវក្ាំច្ណើ រមួយផតល់្ឱ្យខ្ុាំ។ 
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២. ច្លាក្ប្គូអាក្ប្គូផតល់្ចាំច្ណេះ  ឱ្យខ្ុាំចាំច្ចេះ ពាយាមខាំ 
 ប្បឹងថប្បងមិនឱ្យគ្នរ់ច្ប្ក្ៀមប្ក្ាំ ខ្ុាំប្រូវប្បឹងខាំសងគុណគ្នរ់។ 
      ច្សៀមរប ពែាទី១៦ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
      ច្ដយ៖ កុ្មារ ីតាាំង ស ូលី្ 

ស្រនទរកម្ពញជា (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ខ្ុាំច្ៅប្បច្ទសក្មពុជា   ច្ប្ពាេះវាធ្លន្ទការពារខ្ុាំ 
 ច្ ើយផតល់្រប្មក្យា៉ាងសមរមយ ជាទីប្បរុាំគួរច្បរី។ 
២. ច្ពល្ប្ពឹក្ល្ក់្ដូរយា៉ាងរមទម ច្ពល្យប់រសទុាំច្លេើងច្ប្ចើនពប្ក្ 
 បរោិថ នមានអន្ទម័យ  ចាំថណក្សាឹងែាីោអ រដូចគ្នា ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២០ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 

ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ល្ឿង ល្ក្ខិណ 

ស្ាសាទអ្ងគរវតត (បទលុរងគលី្លា) 
១. ច្ក្រដាំថណល្ជារិថខារច្យើង របូខ្ុាំរនច្ ើញ មានច្ប្ចើនសនាឹក្។ 
២. ពួក្ច្យើងរននឹក្រលឹ្ក្ ប្រោទមួយពិរ ដាំថណល្ពែេលេ ។ 
៣. ប្រោទមានន្ទមច្ឈ្លា េះល អងគរវរតណ  អោេ រយច្ពក្ពប្ក្។ 
៤. ប្បោទច្នេះមានរពមេ  អាក្ក្ោងពែេ  គ្នា នច្គជាន់ឈេី។ 
៥. សូរយវរ ាន័ទីពីរ   ច្សតចល្អដល់្ទី ប្ពេះអងគក្ោង។ 
៦. អងគរវរតមានសាំណង  ប្បច្ទសរិរខ្ង រនច្ការសរច្សើរ។ 
៧. មាា ក់្ៗរនច្ធវើដាំច្ណើ រ  ច្ ើយមានសរវច្ ើរ ដូចជាន្ទាំផេូវ។ 
៨. បរច្ទសន្ទាំគ្នា ច្ដើរច្ៅ  អងគរវរតច្ៅ  ឯច្ខរតច្សៀមរប។ 
៩. ពួក្ច្យើងគឺជាទយាទ អាក្រក្ាច្ទៀរ  ប្រោទអងគរ។ 
១០. ជាប្បោទមានក្បច់ក្បូរ ថដល្ដូនតាបតូរ ឱ្យច្យើងរក្ា។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២២ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីណរនិ វ ូិរ៉ា  

ជវីតិអ្នករញាំទាន (បទប្ព ាគីរិ) 
១. រីវរិអាក្សុាំទន  មិនរនច្រៀនច្ទើបថបបច្នេះ 
 លល្ាង់គ្នា នចាំច្ណេះ  មិនរនច្ចេះដូចច្គឯង។ 
២. សូមកុ្ាំច្គចោលា  ច្បើមិនលខ្ុាំនឹងថប្ក្ង 
 ខិរខាំច្រៀនកុ្ាំច្ល្ង  ច្ទើបច្គងថរងមិនច្រ ើសច្អើង។ 
៣. ច្បើគ្នា នអាក្សុាំទន  ប្ទពយធនធ្លនក៏្វាច្ក្ើន 
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 ច្ប្ពាេះអាក្សុាំទនច្ប្ចើន វាមិនច្ក្ើនដល់្ប្បច្ទស។ 
៤. កុ្ាំច្ធវើអាក្សុាំទន  ច្បើអាចច្ចៀសជាពិច្សស 
 ប្រូវច្ធវើឱ្យខេួនច្ចេះ  នូវចាំច្ណេះដ៏ល្អមួយ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២២ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីតាាំង ស ូលី្ 

នរេះដងូររិសខ្ញាំ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្បេះដូងសិសសខ្ុាំ  សុភាពរមទមយ គួរឱ្យច្សាហ 
 អង់អាចកាេ ហន  មិនខ្េ ចអាក្ណ ខិរខាំសិក្ា 
     ឱ្យរនពូថក្។ 
២. ច្ៅច្ពល្ប្ប ង  មាា ក់្ៗថរងប៉ាង ឱ្យជាប់រល់្ថខ 
 ខាំអានច្មច្រៀន   យា៉ាងច្ប្ចើន ូរថ  ឱ្យរនពូថក្ 
     យក្ជាប់ច្ល្ខមួយ។ 
៣. សិសសខ្ុាំច្ចេះណស់  ច្គ្នរពមនុសសចស់ ច្ ើយក៏្ច្ចេះរួយ 
 អន្ទម័យលា ក់្   មិនថដល្រ ាំអួយ មិនខាិល្រលួ្យ 
     គួរឱ្យរសឡាញ់។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២២ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ ប្គូ និងសិសសលា ក់្ទី៦ក្១ទាំងអស់ 

រស្ម្កទ់កឹភ្ននកនស្រេះរណិត (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ពែាច្នេះរនល្ទាផល្គណិរ  ោគ ល់្ច្មច្រៀនពិរក្ាុងច្លាកិ្យ 
 មិនថដល្ោគ ល់្ច្ទពាក្យច្ជាគរ័យ រស់ដូចឥរន័យច្ប្ពាេះគណិរ។ 
២. ទឹក្ថលាក្ខ្ុាំប្រូវរន ូររសក់្  រប់រយរាំណក់្ពុាំអាចគិរ 
 ពិនាុធ្លេ ក់្ច្មច្រៀនគណិរ  ច្្េះច្ខ្េ ចក្ាុងចិរតអវីប្រូវចប់។ 
៣. រនសិក្ាប្រាំមួយឆ្ា ាំច្ ើយ  មិនថដល្ោគ ល់្ច្ ើយពិនាុដប់ 
 ខ្ុាំចញ់គណិរអវីប្រូវចប់  អារមាណ៍្ាួរ ប់ច្ពល្ប្ប ង។ 
៤. ទឹក្ច្នប្តារសក់្ច្ល្ើច្សៀវច្ៅ  អារមាណ៍ខ្ុាំច្ៅថរច្ៅ ាង 
 ចិរតខ្ុាំថសនឈឺផាក្នេង  ច្ៅច្ពល្ប្ប ងខ្ុាំថរងធ្លេ ក់្។ 
៥. ច្នេះជាច្រឿងពិររបស់ខ្ុាំ  ច្នេះជាអារមាណ៍ច្រឿងមនុសសមាា ក់្ 
 ក្ាំណពយមួយច្នេះរនបញ្ញា ក់្ ច្ៅច្ពល្ច្រៀនធ្លេ ក់្គណិរវទិា។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៤ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 
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ព្ងៃទដីរធ់ន ូ(បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ពែាទីដប់ធាូចិរតសបបយ  គ្នា នក្តីខវល់្ខ្វ យក្ាុងកាយា 
 សបបយរកី្រយក្ាុងចិន្ទត   សិទាិមនុសសអោេ រយអបអរពប្ក្។ 
២. ច្ទេះជានរណក៏្មានសិទាិ  មិរតលក្តិរិរដិរច្ពញចិរតពប្ក្ 
 ពូមីងនិងអ ាំចូល្ចិរតពប្ក្  ដប់ធាូច្ជាគរ័យពែាឧរតម។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៤ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ 

រ ញកខជាតសិ្រុកខ្ញាំ (បទប្ព ាគីរិ) 
១. រកុ្ខជារិរសុក្ខ្ុាំណ  ប្បជាលឆ្ា ញ់ខ្េ ាំងណស់ 
 មិនលច្ក្ាងឬចស់  លឆ្ា ញ់ណស់ល្អថមនថទន។ 
២. សេឹក្ច្ចក្ពណ៌ពបរង  ោវច្ ៉ាផងច្រមថវងៗ 
 មិនលចស់ឬច្ក្ាង  លឆ្ា ញ់ថមនច្ ើយោអ រច្ទៀរ។ 
៣. ច្យើងគួរថររក្ា  វបបធម៌ណនិងរកុ្ខជារិ 
 កុ្ាំឱ្យវាថបក្ខ្ា រ  ញារិរិរច្ទៀរច្គច្មើល្ងាយ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៦ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ សាំ ប ុនច្ ង 

រាំរាម្ (បទកាក្គរិ) 
១. កូ្នប្រូវោត ប់ប្គូ ខិរខាំរស ូ  ឱ្យរនពូថក្ 
 សមាអ របរោិថ ន ឱ្យរន ូរថ  ច្ដើមបីរសុក្ថខារ 
    កូ្នប្រូវខាំប្បឹង។ 
២. សមាអ រវាច្ ើយ កូ្នកុ្ាំក្ច្នតើយ  ប្រូវថរច្ចេះដឹង 
 យក្វាច្ៅច្ចល្ កុ្ាំទុក្វានឹង  កូ្នឯងប្រូវប្បឹង 
    សមាអ រជានិចេ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៦ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា  វីនណ 

រញណយណូភ្អ្ល (បទកាក្គរិ) 
១. ពែាបុណយណូថអល្  រសីប្បសុមិនថដល្  ច្គ្នរពោសន៍ខេួន 
 រ ាំថល្ក្សារប្គ្នប់  គិរលសមសួន  ថរផាុយពីខេួន 
     ជាវបបធម៌ច្គ។ 
២. ឱ្យកាដូគ្នា    ខ្រច្ពល្ច្វលា  មិនថដល្ទាំច្នរ 
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 ខ្រែវកិា   ច្ ើយច្គសរច្សរ  រូនពរគ្នា ច្គ 
     ឱ្យរនសុខណ។ 
     និពាច្ដយ៖ កុ្មារ ីថក្វនួន មងគល្ពិសី និង ច្ម៉ាង មួយអីុ 

នរេះដងូភ្ខមរ (បទកាក្គរិ) 
១. ឱ្ច្បេះដូងថខារ  រស់ច្ៅរសុក្ថរស  ថសនសបបយពប្ក្ 
 មិរតលក្តិបងបអូន ច្ៅជាមួយពែេ   មិនខវេះសមតី 
    រថរក្គ្នា ច្ ើយ។ 
២. ច្ៅច្ពល្រច្សៀល្ ចស់ៗនច្នៀល្  សប្មាក្ច្ក្ៀក្ច្ក្ើយ 
 ច្ដររ៉ា ក់្ច្រក្គក់្ មិនទាំច្នរច្ ើយ  គិរច្ៅល្អច្ ើយ 
    ប្បច្ទសថខារច្យើង។ 
   ច្ដយ៖ កុ្មារ ីចន់ ររន្ទ កុ្មារ ីស ង់ សុល័ប្ក្ន្ទែ 
   កុ្មារ ីច្ល្ឿង ល្ក្ខិណ កុ្មារ លី្ វណណបញ្ញា ច្ពប្រ 

ស្សានរៀរភ្ខមរ (បទកាក្គរិ) 
១. ឱ្!រោច្បៀរថខារ កុ្ាំសូវប្រថប៉ា   ផលិ្រញឹក្ញាប់ 
 ឥ ូវថខារច្យើង ោេ ប់ច្ ើងសន្ទា ប់  កុ្ាំល្ក់្ញឹក្ញាប់ 
    ប្បយ័រារលាយ។ 
២. ខ្ុាំសូមច្មតាត   រប្មាបច្លាក្ល  កុ្ាំសូវខាេះខ្ា យ 
 ផលិ្ររោច្បៀរ ច្ប្ពាេះរិររលាយ  ជារិច្យើងនឹងធ្លេ យ 
    ច្ដយោរពដអាក្។ 

ច្ដយ៖ កុ្មារ ីចន់ ររន្ទ កុ្មារ ីស ង់ សុល័ប្ក្ន្ទែ 
   កុ្មារ ីច្ល្ឿង ល្ក្ខិណ កុ្មារ លី្ វណណបញ្ញា ច្ពប្រ 

ននលើងរញ្ញា  (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ឱ្! ច្លេើងសញ្ញា ពណ៌ពបរង  ប្ក្ មច្ល្ឿងផងគួរចងចាំ 
 ប្រូវច្មើល្ប្រូវគិរច្ ើយចាំណាំ ប្រូវរនថផតផ្ត ាំរចួច្ៅច្ ើយ។ 
២. ពបរងច្ចញច្ៅប្ក្ មោា ក់្  ច្ល្ឿងមិនប្រូវរក់្ោា ររីច្ ើយ 
 ប្បុងប្បយ័រាខពស់មិនក្ច្នតើយ  ពបរងឱ្យច្ ើយចក្ច្ចញចុេះ។ 
៣. ប្រូវថរច្គ្នរពច្លេើងសញ្ញា   ច្បើក្បរច្ពល្ណកុ្ាំឱ្យខុស 
 ច្ប្គ្នេះលា ក់្ច្ល្ើផេូវមានចប្មុេះ  បណត ល្ឱ្យប្បសុរសីឈឺចប់។ 
    ច្សៀមរបពែាទី២៧ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
 ច្ដយ៖ កុ្មារ ីផល្គុណ តារនិក្  កុ្មារ ីច្សង សុលាង កុ្មារ ជា ច្សងហក់្ 
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ការស្រឡង (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ៅច្ល្ើច្លាក្ច្នេះ  អាក្មានចាំច្ណេះ  ថរងថរសបបយ 
 មិនថដល្លិរល័យ  ររ់មាេ ស់ការច្ ើយ  ប្ប ងរចួច្ ើយ 
     អងគុយច្ៅច្សាៀម។ 
២. ឯអាក្មិនច្ចេះ   ខេួនគ្នា នចាំច្ណេះ  មិនគិរខាំច្រៀន 
 ច្ពល្ប្ប ងរចួ  ក្ាុងខេួនតាាំងច្អៀន  មិនថដល្ប្បឹងច្រៀន 
     ច្មើល្ច្សៀវច្ៅច្ ើយ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២០ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីផល្គុន តារនិក្ 

ឥរយិារងលអ (បទកាក្គរិ) 
១. ឥរយិាបែល្អ   ទឹក្ចិរតបវរ   ច្គ្នរពច្លាក្តា 
 ច្លាក្រ៉ាអាក្មា៉ា ក់្  ចស់ប្ពឹទា ចរយ  អាក្ប្គូផងណ 
     មិនថដល្ខ្នច្ ើយ។ 
២. ប្គួោរមិរតលក្តិ  ខ្ុាំថរងរក់្ទក់្  ជាយូរមក្ច្ ើយ 
 ច្ចេះឱ្នល្ាំច្ទន  ច្ ើញមិនក្ច្នតើយ  ច្គ្នរពឱ្នច្ ើយ 
     ឥរយិាបែល្អ។ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ 

ការស្រឡង (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ច្ពល្ខ្ុាំរនពិនាុប្រាំមួយ  ចិរតខ្ុាំថសនប្ពយួខ្េ ចរ៉ា ពវ ៉ា 
 យាំផងថរសក្ផងឈឺចិរតពប្ក្  ច្ប្ពាេះខ្េ ចរ៉ា ពវ ៉ាច្ប្ចើនរ ាំពារ់។ 
២. ច្ពល្ពវ ៉ាមតងៗខ្ុាំថរសក្ងា៉ា   ថរសក្ដូចសរវឆ្ា ច្គចប់ញារ់ 
 ពវ ៉ាផងយាំច្ទៀររ៉ា ក៏្ទរ់  រ៉ាលឈប់មារ់ច្ប្ពាេះែេង់ច្គ។ 
      ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ 

រាំរាម្ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្សៀមរបអងគរ  ខ្ុាំថសនអាសូរ  ដល់្ប្គប់ក្ថនេង 
 ច្ទសភាពរសស់ោអ រ ច្គថរងសប់្ថសង្ ថរប្គប់ក្ថនេង 
     សុទាថរសាំរម។ 
២. គឺខវេះអាក្ថែ   ច្គច្ខពើមមិនថក្បរ ច្គថែមទាំងហម 
 កូ្នច្គមិនថដល្  ទាំងប៉ាេះសាំរម  ខ្េ ចប្បឡាក់្ោា ម 
     ច្ល្ើពដច្ល្ើច្រើង។ 
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៣. ចូរច្យើងោមគគី  ក្មាេ រ់វាពី  ក្ាុងទឹក្ដីច្យើង 
 រួយសមាអ រគ្នា   ឱ្យផុរពីច្រើង  ឱ្យរសុក្ពួក្ច្យើង 
     រនរសស់ច្ក្សមក្ានត។ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីថក្វនួន មងគល្ពិសី 

នខតតនរៀម្រារ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្សៀមរបច្ខរតខ្ុាំ  ច្ដើមច្ឈើធាំៗ  ជាច្ខរតច្ទសចរណ៍ 
 ច្ទសភាពរសស់ោអ រ ច្ល្ៀវច្ប្ចើនកុ្េះក្រ ថសនោអ របវរ 
     គួរឱ្យជាប់ចិរត។ 
២. អងគរវរតរសស់   បុពវបុរស  ចមាេ ក់្វចិិប្រ 
 ក្បច់ក្បូររចន្ទ  ថសនល្អប្បណីរ គឺរសស់ោអ រពិរ 
     ពីោា ពដថខារ។ 
៣. រយ័នញញឹម  ថខារមានសងឃមឹ ច្ ើយចង់ច្ៅថក្បរ 
 ច្ខរតច្សៀមរបច្យើង  សមបូរ ូរថ  ប្រោទច្ក្រថខារ 
     ថែពីដូនតា។ 
៤. ផ្ប់ស្ទសាីរល្អណស់  ប្ពមទាំងផារចស់ គួរឱ្យច្សាហ 
 ទក់្ទញច្ទសចរ  យា៉ាងគ្នប់ចិន្ទត  មិនខវេះច្ទណ 
     ផារច្សៀមរបច្យើង។ 
៥. ចូរអស់កូ្នថខារ  ន្ទាំគ្នា រួយថែ  ច្ល្ើក្ក្ល់្រច្មាើង 
 រួយថែរក្ា   សមបរតិជារិច្យើង កុ្ាំឱ្យដូចច្លេើង 
     ថដល្ប្រវូច្្េះច្ៅ។ 
    ច្សៀមរបពែាទី៣០ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
   ច្ដយ៖ កុ្មារ ីថក្វនួន មងគល្ពិសី  កុ្មារ ីរ ៉ាងុ មុតាត  
   កុ្មារ ីជា វងសោវរស  កុ្មារ ីគឹម ដលី្ន 
 

ដរធ់ន ូ(បទកាក្គរិ) 
១. ដប់ធាូច្នេះណ  មនុសសក្ាុងច្លាកា  ប្រូវថរចងចាំ 
 មិនអាចបាំច្លេច ប្រូវថរចាំណាំ   សិទាិកុ្មារចាំ 
    ជាច្រៀងរល់្ថខ។ 
២. ដូច្ចាេះកុ្មារ  ប្រូវខាំសិក្ា   ឱ្យរនពូថក្ 
 មិនប្រូវច្គចច្វេះ ពីោលាច្ទ    ខិរខាំថក្ថប្ប 
    ចូល្ោលាវញិ។ 
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    ច្សៀមរបពែាទី៣០ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 

ឥរយិារងលអ (បទកាក្គរិ) 
១. ឥរយិាបែល្អ  កុ្មារបវរ   ខិរខាំសិក្ា 
 កុ្មាររល់្គ្នា   សុភាពរបោរ  រប្មាបសួរណ 
    សួសតីណមិរត។ 
២. ឥរយិាបែល្អ  មានចិរតច្ោា េះសរ  ច្គ្នរពរីវរិ 
 ប្បកាន់យុរតិធម៌ ល្អគួរណមិរត   កាេ ហនពិរៗ 
    គឺជាកូ្នល្អ។ 
៣. កូ្នប្រូវថរគិរ  គឺជាគាំនិរ   និងក្តីច្ោា េះសរ 
 ច្បើក្ចិរតទូលាយ ច្ទើបជាមិរតល្អ   និងជាសិសសល្អ 
    ច្គ្នរពរសឡាញ់។ 
    ច្សៀមរបពែាទី២៩ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ 

វាលភ្ស្រ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. វាល្ថរសលូមិខ្ុាំថសនល្វឹងច្ល្វើយ  អាក្លូមិថរងច្នឿយប្គប់ៗគ្នា  
 លូមិខ្ុាំល្អោអ ររនប្គប់ប្គ្ន   ចាំច្ណេះវជិាា ក៏្ដឹងថដរ។ 
២. វាល្ថរសលូមិខ្ុាំោអ រណស់ណ  មានទាំងរសូវផ្ា គួរឱ្យច្សា ៍ 
 ក្ាុងច្ន្ទេះអាក្លូមិថរសក្ ូរថ   ខ្ុាំរកី្រយថដរថសនចូល្ចិរត។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៦ ថខវចិោិកា ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ 

ស្រូខ្ញាំ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្បេះដូងប្គខូ្ុាំ  ដ៏ថសនឧរតម   ច្ល្ើសល្ប់ពប្ក្ថល្ង 
 ច្ធវើឱ្យពួក្ច្យើង ថសនឈេក់្វច្ងវង  ន្ទាំគ្នា ប្បថរង 
    ច្ដើមបីច្ជាគរ័យ។ 
២. អាក្ប្គលូ្អណស់ ទាំងច្ក្ាងទាំងចស់  ន្ទាំគ្នា ច្ៅខេី 
 អាក្ប្គូមិនថដល្ លឬសតីអវី   អាក្ប្គូឱ្យខេី 
    តាមរប្មូវការ។ 
    ច្សៀមរបពែាទី០៣ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា  វីនណ កុ្មារ ីច្ម៉ាង លី្ទង  
    កុ្មារ ថរ គីម ុក្ កុ្មារ ឈរ លី្ោ ងហ វ 
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អ្នកលកន់លៀរហាល (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ល្ៀសហល្លូមិខ្ុាំ  ន្ទាំគ្នា មក្ផតុាំ  ថចក្ចយគ្នា ល្ក់្ 
 អាក្ល្ក់្ច្ល្ៀសហល្ ច្ធវើទឹក្ប្រល្ក់្  ច្ធវើឱ្យអាក្លេក្ស 
     ឆ្ា ញ់មារ់ដល់្ក្។ 
២. ប៉ាុថនតសុាំប្រប់   កុ្ាំសូវប្បញាប់  និងច្ល្ៀសហល្អរ 
 ច្ពល្ច្ ើញក៏្ញុាាំ  ពុាំសូវជាល្អ  ប្បយ័រាដល់្ក្ 
     យប់ច្ដក្មិនល្ក់្។ 
     ច្សៀមរបពែាទី៣០ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ 

ស្រឡងភាសាភ្ខមរផ្ទទ លម់ាត ់(បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ពែាច្នេះប្ប ងថខារផ្ា ល់្មារ់  របូខ្ុាំមិនោា រ់ប៉ាុន្ទា នច្ទ 
 ល័យផងអរផងចិរតរេិះច្រ  ថសនប្រលួ្ច្ម៉ាេេះច្ទខួរខ្ុាំច្អើយ។ 
២. ឈរមុខកាត រច្ខៀនល័យខ្េ ាំងណស់ ច្រើងញ័រច្ ើងចបស់ចិរតឥរច្ល្ហើយ 
 ចប់រនសាំនួរឥរយា៉ា ប់ច្ ើយ ថរខ្ុាំច្នេះច្្េើយមិនប្រូវច្ោេះ។ 
៣. រនល្ទាផល្គឺពិនាុច្ខាយ  ពិនាុច្ធវើឱ្យមុខថល្ងរសស់ 
 ខឹងខេួនឯងណស់ពិនាុអស់  ប្រាំពិនាុច្ោេះក៏្មិនរន។ 
៤. ច្ល្ើក្ច្ប្កាយប្រូវច្បតជ្ាខេួនឯង ចិរតមិនចាំថបងប្រូវកាេ ហន 
 ប្រូវយក្ពិនាុច្ពញឱ្យរន  ឱ្យចិរតច្នេះក្ានតថល្ងរនប្ពួយ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៣ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

នស្រេះថាន កច់រាចរណ៍ (បទកាក្គរិ) 
១ ចរចរណ៍ក្មពុជា  ច្ប្គ្នេះប្គប់ច្វលា  ថរងប៉ាេះទងគិច 
 មានោេ ប់របួស  ប្រូវច្ធវើដូចច្មតច  ឱ្យឈប់រ ាំច្ល្ច 
     ច្ប្គ្នេះលា ក់្ច្នេះគ្នា ន។ 
២. ច្បើក្បរច្ល្បឿន ួស  ច្បើក្ឡានចូល្ច្ប្ជាេះ  គ្នា នអាក្ច្ប្បៀបច្ប្បៀន 
 ម៉ាូរូឥរមួក្   ច្បើក្ច្ល្ឿនឥរច្រៀន  ច្រើពែាណគ្នា ន 
     ច្ប្គ្នេះលា ក់្ច្ទៀរច្ៅ។ 
៣. រិេះឡានទាំច្នើប  ថរចិរតរច្សើប   ច្ធវើតាមរប្មូវ 
 សាុេះច្ៅចង់ច្ហេះ  រិវរិមិនច្ៅ   ច្រើពែាណច្ៅ 
     ច្ទើបអស់ច្រឿងរន។ 
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៤. ដូចច្នេះសពវពែា  រនច្លាក្គិរពប្ក្  កាក្រទទាំងប្រណ 
 សច្មតចបណឌិ រ  ចរ់ថចងឱ្យរន  ច្ប្បើខេួនទាំងប្រណ 
     បញ្ឈប់ច្ប្គ្នេះលា ក់្។   
     ច្សៀមរបពែាទី៣ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា ញ្ញា ច្ពប្រ 

ស្សានរៀររាំផ្ទល ញជវីតិ (បទកាក្គរិ) 
១. ឱ្! រោច្បៀច្អើយ  សូមអាក្រួយច្្េើយ  លគិរយា៉ាងណ 
 អាក្គួររសច្ណេះ  នឹក្ដល់្អតាា    ចូរអាក្ច្មតាត  
     ដល់្របូច្គផង។ 
២. ឱ្! រោច្បៀរច្អើយ  គួរអាក្គិរច្ ើយ  កុ្ាំឱ្យខុសមតង 
 ច្គរនច្ធវើអវី   ឱ្យអាក្ច្ៅ ាង  រសច្ណេះច្គផង 
     កុ្ាំច្ធវើថបប ាឹង។ 
៣. ឱ្! ច្បេះដូងថខារ  ចូរអាក្គិរថដរ   កុ្ាំច្ធវើអីុចឹង 
 ច្គឈឺចិរតណស់  ថរអាក្មិនដឹង   មិនគួរថបប ាឹង 
     ច្រើច្ធវើថបបណ?។ 
៤. អាក្គួរអាណិរ  នឹក្ដល់្រីវរិ   មនុសសប្គប់ការ 
 អាក្គួរអាច្ឡាេះ  នឹក្ដល់្សុខ្   ច្បើអាក្ច្មតាត  
     ច្គមិនោេ ប់ច្ទ។ 
៥. អាណិរប្គួោរ  អាក្មិនច្មតាត    ឱ្យរបូច្គច្ទ 
 រីវរិអាក្ពែេ   អប្បិយរបូច្គ   ក្ាំ ឹងសងច្ទវ 
     ច្ៅដល់្អាក្វញិ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៦ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ 

អ្នាម្យ័ខលនួស្ាណ (បទកាក្គរិ) 
១. អន្ទម័យខេួន   ច្រៀបចាំជាក្បួន   សមាអ ររងកាយ 
 សុខភាពរងឹមាាំ  មិនឈឺផ្ត ោយ  រាំងឺទាំងឡាយ 
     មិនហ នរិរថក្បរ។ 
២. សុខភាពច្យើងល្អ  ប្បច្សើរបវរ   ច្ប្ពាេះថរច្យើងថែ 
 មិនខាិល្រលួ្យ  រួយមិរតផងថដរ  ច្យើងច្រៀនពូថក្ 
     ច្ប្ពាេះអន្ទម័យ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៨ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
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     ច្ដយ៖ កុ្មារ លី្ស ច្ម៉ាងគ្នាំង 

អ្នាម្យ័ខលនួស្ាណ (បទប្ព ាគីរិ) 
១. ប្រូវច្ធវើអន្ទម័យ  ច្រៀងរល់្ពែាឬរល់្ច្ពល្ 
 អរ់ថប្គមានក្ច្នាល្  ទាំងច្យើងច្គកុ្ាំច្ដក្ដី។ 
២. ដុសច្ធាញបីដងណ  ច្យើងកុ្មាររនច្ជាគរ័យ 
 ដុសខេួនច្ពល្ជាប់ដី  ប្បុសនិងរសីប្រូវចងចាំ។ 
៣. ប្ក្ចក្ការ់ឱ្យខេី  ថប្ក្ងជាប់ដីច្មច្រគខ្េ ាំង 
 សុខភាពល្អមានក្មាេ ាំង ឱ្យច្យើងខ្េ ាំងឈាេះអវីៗ។ 
៤. ច្ៅច្ពល្ចូល្បងគន់  កុ្ាំឱ្យធុាំដូចជាសអី 
 ច្គច្ៅច្ក្ាងចពប្ង  មិនលាងពដច្ចញបងគន់។ 
៥. ដូចច្នេះច្យើងកុ្មារ  ប្បយ័រាណថប្ក្ងឈឺធាន់ 
 រាំងឺមានរប់ធុន  កុ្ាំឱ្យយាំច្ ើយោត យច្ប្កាយ។ 
    ច្សៀមរបពែាទី០៩ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ សាំ ប ុនច្ ង 

សាលាខ្ញាំ (បទប្ព ាគីរិ) 
១. ឱ្! ោលាខ្ុាំច្អើយ  អាក្ច្នេះច្ ើយផតល់្ចាំច្ណេះ 
 ច្ធវើឱ្យខ្ុាំរនច្ចេះ  មានចាំច្ណេះដូចសពវពែា។ 
២. មានច្លាក្ប្គអូាក្ប្គ ូ  ផតល់្គាំរលូ្អប្បពព 
 ដូច្ចាេះសិសសប្គប់វយ័  ប្បុសនិងរសីប្រូវចងចាំ។ 
៣. ច្ៅច្ពល្ប្ប ងច្លេង  ពួក្ច្ក្ាងៗរាំររាំ 
 រាំោអ រជាប្បចាំ  ឱ្យខ្ុាំចាំមួយរីវរិ។ 
    ច្សៀមរបពែាទី១០ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ សាំ ប ុនច្ ង និង លិន សុខគឹមសួរ 

ចតិតម្និនម្ត្តត  (បទកាក្គរិ) 
១. ចិរតច្អើយៗចិរត  សូមអាក្អាណិរ  ដល់្របូខ្ុាំផង 
 ខ្ុាំមានទឹក្ប្រក់្  មានថរមួ ាង   គ្នា នពែាសុខមតង 
     ច្ៅក្ាុងរីវរិ។ 
២. ថរច្ទេះយា៉ាងណ  ខ្ុាំសូមសចេ    ច្បតជ្ាណមិរត 
 ខ្ុាំនឹងរស ូ   ច្ដើមបីរីវរិ   ពែាណមួយពិរ 
     រនសុខមិនខ្ន។ 
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ច្សៀមរបពែាទី០៣ ថខវចិោិកា ឆ្ា ាំ២០១៤ 
ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ 

ទរិ (បទពាក្យប្រាំបី) 
១. ទិសរូចទិសធាំទិសទាំងប្រាំបី របូខ្ុាំរសដីបញ្ញា ក់្ប្រប់ល 

 វាសន្ទនិសសយ័រនប្រប់មិរតណ ច្បើមិរតសចេ មិរតនឹងរនសុខ។ 

២. ខ្ងច្រើងខ្ងរបូងពិរជាមានពិរ ខ្ងលិ្ចមិនគិរខ្ងច្ក្ើររសណុក្ 

 អាទិរយរនរេះឯលិ្ចរនចប់ រប់មួយដល់្ដប់នឹក្ដល់្មាេ ស់ច្សា ៍។ 

៣. ទិសរូចមានពិររនប្រប់ពីន័យ មានទិសនិររីនិងពាយពយថដរ 
 ឦោនអាច្គាយ៍មានមិនទន់ថក្ ទិសរូចឥរថល្ហមិនអាចដូររន។ 

     ច្សៀមរបពែាទី០៥ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 

     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ 

អ្នាម្យ័ខលនួខ្ញាំ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ពល្ខេួនខ្ុាំោអ រ  ខ្ុាំរនសមាអ រ   ខេួនខ្ុាំបវរ 
 ច្ ើយដុសោប ូ  ក្ក់្សក់្រនល្អ  ច្ ើយច្ក្ាងក្ាំដរ 
     សបបយកាយា។ 
២. ដុសខេួនជានិចេ  ខ្ុាំក៏្មិនច្លេច   វជិាា អោេ រយ 
 ខេួនប្រណក៏្ោអ រ  ចាំច្ណេះច្វហស៍  ខ្ុាំសូមច្បតជ្ា 
     សមាអ រមិនខ្ន។ 
៣. ខេួនខ្ុាំប្ក្អូប   ច្ៅច្ពល្ច្យើង ូប  អន្ទម័យប្រណ 
 ងូរទឹក្ជានិចេ   ច្យើងកុ្ាំបីខ្ន   ច្ ើយខ្ុាំលាងចន 
     ច្ដយចិរតសបបយ។ 
៤. ច្ល្ៀងចនរចួច្ ើយ  ច្យើងកុ្ាំក្ច្នតើយ  ច្ល្ៀងកុ្ាំខវល់្ខ្វ យ 
 មួយចាំថណក្ច្ទៀរ  ច្យើងក៏្សបបយ  យក្លុ្យច្ៅចយ 
     ឱ្យមិរតលក្តិផង។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៨ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា  វីនណ 

ទកីភ្នលងនៅសាលារររខ់្ញាំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ោលាខ្ុាំមានសិសសច្ប្ចើនពប្ក្ សបបយដួងពចគួរចង់ច្រៀន 
 សិសសប្គប់គ្នា មិនថដល្ច្បៀរច្បៀន ឱ្យខ្ុាំចង់ច្រៀនច្រៀងរ ូរ។ 
២. ច្ៅខ្ងច្ប្កាយលា ក់្មានរូបនាំ អាហរសមរមយគួរចង់ ូប 
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 ច្ៅច្ពល្ចូល្ច្រៀនខ្ុាំថរសូប្រ  ក្ាំណពយរ ូរនិងអាំណន។ 
   ច្សៀមរបពែាទី១០ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
   ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ និងរទិាី ធីតា 

កងន់ៅនមូ្ខិ្ញាំ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ៅក្ាុងលូមិខ្ុាំ   មានក្ង់រូចធាំ   គួរឱ្យសប់្ថសង្ 
 មានពណ៌ចប្មុេះ  រសស់ោអ រពប្ក្ថល្ង  ចង់រិេះប្បថ ង 
     ជាមួយនឹងច្គ។ 
២. ច្ៅច្ពល្ច្ៅច្រៀន  ខ្ុាំមិនថដល្ច្ទៀង  ញ័រចង់រិេះច្ទ 
 មានអាក្ប្គូប្រប់  មិនឱ្យរិេះច្រ   ច្ប្ពាេះខ្េ ចប៉ាេះច្គ 
     ដល់្រីវរិខេួន។ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីរទិាី ធីតា 

អាររកនញងសាលា (បទកាក្គរិ) 
១. ក្ាុងោលាខ្ុាំ   មានទីធ្លេ ធាំ   ល្អោអ របវរ 
 សមបូរសិសសច្រៀន  យា៉ាងច្ប្ចើនកុ្េះក្រ  ច្ទសភាពរសស់ល្អ 
     អាគ្នរច្ប្ចើនណស់។ 
២. ជាច្រៀងរល់្ពែា  ច្យើងមិនប្ពួយល័យ  ច្ ើយក៏្ដឹងចបស់ 
 មានបណណ ល័្យ  សមបូរមិនខវេះ   ច្សៀវច្ៅច្ប្ចើនណស់ 
     មិនខវេះអាក្អាន។ 
៣. ច្ពល្មានរបួស  ពួក្ច្យើងថរងច្ឆ្ព េះ  ច្ៅក្ថនេងរោនត 
 មានបនាប់ច្ពទយ  រួយពារល្ប្រណ  ឱ្យច្យើងរនក្ានត 
     រចួពីឈឺចប់។ 
   ច្ដយ៖ កុ្មារ ីថក្វនួន មងគល្ពិសី គឹម ដលី្ន រ ៉ាងុ មុតាត  
     និងកុ្មារ សឺុ លាបអ ូ 

នពលស្ពកឹស្ពលមឹ្ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ពល្ប្ពឹក្ប្ពលឹ្ម  ពែារេះប៉ាប្បឹម   ដ៏ថសនមានន័យ 
 ផតល់្ោា មញញឹម  ដ៏ថសនលក្តី   គឺជាពែាែាី 
     ពនអាក្និងខ្ុាំ។ 
២. មនុសសច្ៅច្ធវើការ  ច្ក្ាងច្ៅោលា  ច្យើងច្សើចឥរយាំ 
 ប្ពលឹ្មរសស់រោយ  យា៉ាងគ្នប់ប្ទនាំ  ឬឯរបូខ្ុាំ 
     សរច្សរក្ាំណពយ។ 
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៣. ពប្ពសរវរក្សីុ   សរវពប្ពវក់្វ ី   ច្ធវើការដរប 
 សរវច្សក្ច្ប្ចៀងច្ល្ង ជាមួយសរវចប  សាំច្ ងដិរដប 
     ក្ាុងពប្ពថរមួយ។ 
៤. ខយល់្បក់្រ ាំច្លើយ  វាច្យារច្ ើយ   ឥរមានទុក្ខប្ពយួ 
 សូរច្សៀងពីច្រេះ  ចិរតច្យើងថរមួយ  រនពែារេះរួយ 
     ប្រប់ក្តីសងឃឹម។ 
    ច្សៀមរបពែាទី១០ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារញី៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ និងច្ោម វា៉ាន់ដថ ន 

កងជ់ាម្តិតខ្ញាំ (បទកាក្គរិ) 
១. ក្ង់ខ្ុាំពណ៌ស   ក្ង់ខ្ុាំវាល្អ  រសស់ោអ រប្បណីរ 
 ក្ណតឹ ងនិងច្លេើង  វាោអ រល្អពិរ  វាគឺជាមិរត 
     របស់ខ្ុាំច្ ើយ។ 
២. ក្ង់ពិរដាំច្ណើ រ  រិេះច្ល្ឿនប្បច្សើរ មិនថដល្ក្ច្នតើយ 
 ចង់រិេះច្ៅណ  វារូនដល់្ច្ ើយ មិនថដល្ក្ច្នតើយ 
     ច្ប្ពាេះវាមិរតខ្ុាំ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៨ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ 

រងស្រុររងស្រ ី(បទលុរងគលី្លា) 
១. បងប្បសុគឺច្ឈ្លា េះសូច្វៀរ ពូថក្ខ្ងច្របៀរ ក្ាុងច្រឿងលុ្យចយ។ 
២. ច្ធវើអវីមិនថដល្ច្នឿយណយ បងបអូនទាំងឡាយ រួយគិរច្មើល្ផង។ 
៣. បងរសីគឺច្ឈ្លា េះឈីងផង មិនថដល្ខុសមតង ច្ប្ពាេះថរថក្ទន់។ 
៤. ច្ៅណថរងថរច្ដើរជាន់ ពូថក្ប្បកាន់  ច្ ើងច្គច្ៅមីង។ 
៥. មាា ក់្ច្ទៀរគឺច្ឈ្លា េះសីុងសីុង ច្គច្ៅថរមីង  ច្ប្ពាេះមានមាឌ្ធាំ។ 
៦. ច្ធវើអវីថរងថរសមរមយ  មិនថដល្ច្លេចនាំ ឱ្យច្លេចយូរណ។ 
៧. ចាំថណក្ខ្ុាំច្ឈ្លា េះលីងណ រល់្ពែា ូឡា  មិនថដល្ឈប់ឈរ។ 
៨. ច្ធវើអវីថរងថរនឹងនរ  មិនឈប់មិនឈរ ច្ៅក្ាុងផាេះច្ ើយ។ 
៩. ច្នេះបងប្បសុបងរសីច្អើយ របស់ខ្ុាំច្ ើយ  ច្អើយមិរតទាំងអស់។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១២ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីចន់ ររន្ទ 

ទកឹចតិតនរនហាជាត ិ(បទប្ព ាគីរិ) 
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១. ទឹក្ចិរតច្សាហជារិ   ខ្ុាំមានញារិនិងសន្ទត ន 
 នឹក្ច្សា ៍ដល់្លុាំផ្ន   ច្លេចមិនរនប្រូវរួយច្ ើយ។ 
២. រ ាំច្ដេះទឹក្ដីខេួន   មិនបិទពួនកុ្ាំក្ច្នតើយ 
 សប្រូវឈ្លេ នពានច្ ើយ  កុ្ាំច្លេចច្ ើយថបក្ទាំនុក្។ 
៣. ថម៉ាពុក្កូ្នសូមលា   លាមាន់ទចក្ច្ចល្រសុក្ 
 ោេ ប់រស់មិនក្រ់ទុក្   លាថម៉ាពុក្រួយជារិខេួន។ 
    ច្សៀមរបពែាទី១៤ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ 

រមាអ តខលនួ (បទកាក្គរិ) 
១. កុ្មាររល់្គ្នា    សមាអ រសាួនភាា   ប្រូវថរចងចាំ 
 មិនប្រូវច្ល្ងដី  ច្ប្ពាេះជាបណត ាំ  ច្លាក្តារនផ្ត ាំ 
     ណច្ៅសមាេ ញ់។ 
២. រ៉ាមា៉ា ក់្រនប្រប់  កុ្ាំឱ្យកូ្នចប់   ដីមិនរសឡាញ់ 
 កូ្នថដល្ឮច្ទ   កូ្ននឹងប្រូវចញ់  ច្បើមិនរសឡាញ់ 
     កុ្ាំប៉ាេះវាអី។ 
៣. ច្ពល្ប្ពឹក្បណត ាំ  មា៉ា ក់្រនប្រប់ផ្ត ាំ  កុ្ាំឱ្យច្ធវើអី 
 សមាអ រមុខសិន  ណកូ្នពិសី   ដុសច្ធាញណពែេ 
     ណកូ្នមាសសាួន។ 
៤. ចាំថណក្ច្ពល្ពែា  ច្រើកូ្នរសីពែេ   រនច្ធវើអវីនួន 
 ដុសច្ធាញឬច្ៅ  និងសមាអ រខេួន  រនច្ធវើអវីសាួន 
     នឹមនួនមាសច្ម។ 
៥. រឯីច្ពល្យប់   កូ្នមិនប្រូវឈប់  សមាអ រខេួនច្ទ 
 ប្រូវថរដុសច្ធាញ  មិនឱ្យឈប់ច្ទ  ច្រើសាួនមាសច្ម 
     រនច្ធវើឬច្ៅ?។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៤ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ 

កងទព័មានចតិតនរនហាជាត ិ(បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. មានក្ងទ័ពមាា ក់្ច្ឈ្លា េះប ុនច្ ង  គ្នរ់ថរប្បថរងយក្ច្ជាគរ័យ 
 ច្ធវើសន្រងាគ មច្ដើមបីទឹក្ដី   គ្នរ់ថរឃ្មា រខាីច្ធវើថផនការ។ 
២. គ្នរ់មានទឹក្ចិរតច្សាហជារិ   ប្បឹងថប្បងខាីឃ្មា របតូរសងាខ រ 
 ការពារប្បច្ទសជារិខេួនណ   មហអោេ រយគ្នា នអាក្ដូច។ 
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     ច្សៀមរបពែាទី១៦ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ និងរទិាី ធីតា 

នរេះដងូកនូស្រុរ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្បេះដូងកូ្នប្បុស  មានចិរតអរ់ធារ់  គួរឱ្យច្សាហ 
 អង់អាចកាេ ហន  មិនចញ់អាក្ណ  ខិរខាំសិក្ា 
     ឱ្យរនច្ល្ខមួយ។ 
២. ច្ៅច្ពល្ច្ៅច្រៀន  មិរតខ្ុាំថរច្អៀន   លសតីឱ្យរួយ 
 ធុរៈការងារ   មិនថដល្រ ាំអួយ  មិនខាិល្ច្រេះពួយ 
     ពីច្រឿងច្រៀនសូប្រ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៤ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីរទិាី ធីតា 

ទកឹចតិតនរនហាជាត ិ(បទប្ព ាគីរិ) 
១. ទឹក្ចិរតច្សាហជារិ   ថរងខាីឃ្មា របតូររីវ ី
 កុ្ាំឱ្យច្គជាន់ឈេ ី   ដូចគិរគី្នា នរីវរិ។ 
២. ដូចច្នេះន្ទមក្មពុជា   ប្រូវធ្លន្ទច្ ើយប្រូវគិរ 
 ច្ ើយបច្ញ្េញគាំនិរ   ែាីៗពិររួយប្បច្ទស។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៦ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ និងរទិាី ធីតា 

នរេះដងូកនូស្រុរ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្បេះដូងកូ្នប្បុស  សុភាពបុរស  ខិរខាំសិក្ា 
 អង់អាចកាេ ហន  មិនខិល្ច្ទណ រល់្ពាក្យវាច 
     គួរសមរ ូរ។ 
២. ច្ពល្ច្ចញច្ល្ងណ  ច្គថរងសិក្ា  ឬទិញអី ូប 
 ច្ពល្ចូល្ច្រៀនវញិ  ច្គន្ទាំគ្នា សូប្រ  ក្ាំណពយរ ូរ 
     ច្ ើយនិងច្មច្ល្ខ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៥ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ 

នរេះដងូកនូស្រុរ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្បេះដូងកូ្នប្បុស  ថម៉ាប្បច្ៅខុស  កូ្ននឹងវច្ងវង 
 ច្ញៀនលា ាំយា៉ាមា៉ា   និង្ាួរច្ដើរច្ល្ង សូមឱ្យច្ក្ាងៗ 
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     កុ្ាំច្ធវើដូចច្នេះ។ 
២. កូ្នប្បសុច្នេះឯង  ឱ្យមាត យចាំថបង អងគុយទីច្នេះ 
 កូ្នតាមផេូវល្អ   ថម៉ាមិនគប្មិេះ  ទិញម៉ាូរូឱ្យរិេះ 
     មិនខ្េ ចអស់លុ្យ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៦ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា  វីនណ 

នលៀរហាល (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ច្ល្ៀសប្បច្ទសថខារមានច្ប្ចើនណស់ ទាំងច្ក្ាងទាំងចស់ទិញប្គប់គ្នា  
 ខ្ុាំមានចិរតលចង់វន្ទា     ឱ្យអាក្ប្គប់គ្នា ទិញឆ្ប់ៗ។ 
២. ច្ៅច្ពល្រច្សៀល្ច្មា៉ាងរិរពីរ  ខ្ុាំច្ឈ្លា េះណវសូីមថរសក្ប្រប់ 
 ច្ល្ៀសហល្ប្រាំរយសូមប្បញាប់  ទិញឱ្យឆ្ប់ៗប្បយ័រាអស់។ 
      ច្សៀមរបពែាទី៣០ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
      ច្ដយ៖ កុ្មារ លី្ ច្អរ ៉ា ូ

ភ្កែរររខ់្ញាំ (បទកាក្គរិ) 
១. ថ្ារបស់ខ្ុាំ  វាមានមាឌ្ធាំ  រងខពស់សងាហ រ 
 ឪពុក្មាត យខ្ុាំ  គ្នរ់ថរងប្រប់ល ថ្ាច្នេះច្ឈ្លា េះល 
    លី្បូណទេះ។ 
២. ថ្ាខ្ុាំឧសា ៍  ពាយាមច្ធវើការ ដូចជាយាមផាេះ 
 ច្ពល្ច្ ើញមនុសស ប្ពូស ូយអស់សាេះ ច្ប្ពាេះខ្េ ចចូល្ផាេះ 
    លួ្ចអីវា៉ាន់ច្យើង។ 
   ច្សៀមរបពែាទី២៧ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
  ច្ដយ៖ កុ្មារ ីអួង មា៉ា រថណរ កុ្មារ លូន  ួច 
   កុ្មារ តាាំង ពូច្សង  កុ្មារ ីច្ោម វា៉ាន់ដថ ន 

ទរិទាាំងស្ា ាំរ ី(បទកាក្គរិ) 
១. ទិសទាំងប្រាំបី  មានទិសនិររី  និងទិសឦោន 
 មានទិសអាច្គាយ៍  ពាយពយសុខោនត ទិសទាំងប៉ាុន្ទា ន 
     ច្យើងចាំរនចបស់។ 
២. ខ្ងច្ក្ើរខ្ងលិ្ច  ច្យើងមិនបាំច្លេច រ ូរដល់្ចស់ 
 ខ្ងច្រើងខ្ងរបូង  ប្រូវចាំឱ្យចបស់ រ ូរដល់្ចស់ 
     លុ្េះររ់រីវរិ។ 
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៣. ទិសនិររី   ទិសច្ន្ទេះមានពផា ខ្ងរបូងច្្ៀងលិ្ច 
 ឯទិសអាច្គាយ៍  មិនរនបាំច្លេច ប្រូវចាំជានិចេ 
     របូងច្្ៀងខ្ងច្ក្ើរ។ 
៤. ឯឦោនវញិ   ទិសច្នេះច្ក្ើរច្ចញ ពីទិសច្រើងច្ក្ើរ 
 ឯទិសពាយពយ  មិនច្លេចក្ាំច្ណើ រ ពាយពយច្នេះច្ក្ើរ 
     ពីទិសលិ្ចច្រើង។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៦ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ល្ឿង ល្ក្ខិណ 

ស្ាសាទាភ្ខង (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ប្រោទរថខងច្ៅច្សៀមរប ច្ល្ៀវអនតរជារិមក្ទសសន្ទ 
 ែរយក្របូភាពោអ រអោេ រយ  ទាំងក្បច់រចន្ទល្អប្បណីរ។ 
២. ច្ពល្ប្ពឹក្ប្ពលឹ្មខយល់្ច្ល្វើយៗ ច្ទសចរមិនច្នឿយសបបយចិរត 
 ច្ ើងច្ៅច្មើល្ពែារេះពិរៗ  ថសនល្អប្បណីរគួរច្សាហ។ 
   ច្សៀមរបពែាទី១៧ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
  ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ  កុ្មារ ីច្ល្ឿង ល្ក្ខិណ កុ្មារ ីរទិាី ធីតា 

ស្ាសាទអ្ងគរ (បទលុរងគលី្លា) 
១. ប្រោទអងគរច្នេះណ ទាំងក្បច់រចន្ទ រសស់ល្អប្បណីរ។ 
២. ច្ប្ពាេះច្នេះជាប្រោទពិរ ថដល្ខ្ុាំច្ពញចិរត ជាយូរមក្ច្ ើយ។ 

ច្សៀមរបពែាទី១៧ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
  ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ  កុ្មារ ីច្ល្ឿង ល្ក្ខិណ កុ្មារ ីរទិាី ធីតា 

ម្តិតខ្ញាំ (បទលុរងគលី្លា) 
១. មិរតរបស់ខ្ុាំច្នេះណ  ន្ទងច្ឈ្លា េះល្ក្ខិណ  ច្ ើយឧសា ៍ច្ទៀរ។ 
២. ច្ធវើការថរងថរមិនវារ  ន្ទងថរងខាីឃ្មា រ  ច្រសលា ក់្រល់្ពែា។ 
៣. ច្ធវើឱ្យលា ក់្ន្ទងោអ រពប្ក្ ច្យើងមិនថដល្ល័យ  ច្ប្ពាេះោអ រជានិចេ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៩ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ 

រលិបៈចនស្ម្ៀងរចចញរបនន (បទលុរងគលី្លា) 
១. សិល្បៈចច្ប្មៀងច្នេះណ ពីច្រេះអោេ រយ  មានច្ប្ចើនច្ពក្ពប្ក្។ 
២. ោត ប់ច្ៅវាក៏្មានន័យ សបបយ ឫទ័យ ចង់ោត ប់មតងច្ទៀរ។ 
៣. ោត ប់ច្ ើយថរងមិនរវារ ថរងថរខាីឃ្មា រ ខ្ុាំថរងឱ្យច្ប្ចើន។ 
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៤. ច្ដើមបីរួយច្ល្ើក្រច្មាើន ឱ្យរនែាុាំច្ែាើន  ប្បច្ទសជារិច្យើង។ 
ច្សៀមរបពែាទី១៩ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 

     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ 

មាតរ់ស្មារន់យិាយ (បទលុរងគលី្លា) 
១. មារ់ច្នេះសប្មាប់និយាយ ច្ពល្ថដល្ច្ធវើអវី មិនឱ្យខុសច្ ើយ។ 
២. ច្ៅច្ពល្និយាយរចួច្ ើយ មារ់មិនថដល្ច្សបើយ ថរងថរប្បយ័រា។ 
៣. មារ់ច្នេះមានគុណសមបរតិ ច្យើងប្រវូប្បយ័រា ការពារជានិចេ។ 
៤. ពួក្ច្យើងច្នេះមិនប្រូវច្លេច ប្រូវចាំជានិចេ  វធីិការពារ។ 
៥. ទីមួយដុសសមាអ រវា  ទីពីរការពារ  មិនឱ្យរបួស។ 
    ច្សៀមរបពែាទី២១ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ល្ឿង ល្ក្ខិណ 

ព្ងៃរម្កឡីា (បទលុរងគលី្លា) 
១. ពែាសមកី្ឡាច្នេះណ  សបបយអោេ រយ ច្ប្ពាេះថរឈាេះច្គ។ 
២. ក្ាុងចិរតរ ាំច្លើបច្មេ៉ាេះច្ទ  ទេះពដថរសក្ច្យ ច្ប្ពាេះរនច្ជាគរ័យ។ 
៣. អាក្ប្គសូបបយចិរតពប្ក្ គ្នរ់មិនថដល្ល័យ ពីច្រឿងកី្ឡា។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៦ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ 

រាំរាម្ (បទកាក្គរិ) 
១. សាំរមច្ប្ចើនណស់  ច្ៅតាមផាេះខេេះ  មានច្ប្ចើនមិនល្អ 
 ឯខេេះមានែង់   ច្រៀបចាំយា៉ាងល្អ ផាេះរសស់បវរ 
     អន្ទម័យោអ រ។ 
២. មានខេេះច្ផសងច្ទៀរ  មិនច្ចេះច្ប្បើច្សាៀរ ច្រៀបចាំសមាអ រ 
 ផាេះឱ្យក្ខវក់្   មិនចង់រស់រន សូមបីលាងចន 
     សាំរមពាសច្ពញ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៩ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីណរ ររនពិសី 

ស្តនចៀកភ្កែខ្ញាំ (បទកាក្គរិ) 
១. ថ្ារបស់ខ្ុាំ  វាមានមាឌ្ធាំ  គួរឱ្យរសឡាញ់ 
 វាមានប្រច្ចៀក្ គួរឱ្យចង់កាន់  ចង់ច្ញចរសឡាញ់ 
    ច្ល្ងក្តិចោច់វា។ 
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២. ច្ពល្ខ្ុាំច្ៅច្ល្ង វាមិនថដល្ច្គង សាប់សាល់្ច្ទណ 
 វាថរងថរប្ពូស ច្ពល្មក្ោលា ខ្ុាំមិនថដល្ល 
    ច្ប្ពាេះខ្ុាំជាមាេ ស់។ 
    ច្សៀមរបពែាទី២២ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ ីរទិាី ធីតា 

ស្តនចៀកនចេះងលង ់(បទលុរងគលី្លា) 
១. ប្រច្ចៀក្ច្នេះវាច្ចេះែេង់  ច្ប្ពាេះមារ់រមេង់ និយាយច្ប្ចើនច្ពក្។ 
២. ច្ ើយថែមទាំងរថរក្ មិនថដល្រ ាំថល្ក្ ភាពសាប់ោា រ់ច្ ើយ។ 
៣. ច្ៅច្ពល្និយាយរចួច្ ើយ វាមិនថដល្ច្សបើយ និយាយថែមច្ទៀរ។ 
៤. ច្ ើយថលាក្ក៏្ថែមទាំងច្្េៀរ ខាំច្មើល្ថែមច្ទៀរ មិនច្ៅច្សាៀមច្ ើយ។ 
៥. ច្ ើយវាក៏្ថែមទាំងច្្េើយ ខាំរក្ចច្មេើយ  ថដល្មារ់ច្នេះសួរ។ 
៦. ប្ចមុេះច្នេះវាមិនគួរ  វា ិរច្ ើយសួរ មិនថដល្អស់ច្ ើយ។ 
៧. ដូចច្នេះខ្ុាំផតល់្ចច្មេើយ  ឈប់និយាយច្ ើយ ច្ធវើច្ម៉ាចច្ធវើច្ៅ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៦ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ល្ឿង ល្ក្ខិណ 

ភ្ផ្លសាវ យ (បទលុរងគលី្លា) 
១. ោវ យរបស់ខ្ុាំច្នេះណ រងោអ រអោេ រយ គួរឱ្យរសឡាញ់។ 
២. ញុាាំច្ៅវាមានជារិឆ្ា ញ់ ខ្ុាំមិនក្ាំណញ់ ថចក្ប្គួោរ ូប។ 
៣. ខ្ុាំថរងទរមា៉ា ក់្រ ូរ  មា៉ា ក់្លកុ្ាំ ូប  វាច្ប្ចើនច្ពក្ពប្ក្។ 
៤. ច្ ើយវាក៏្ន្ទាំចពប្ង  ឱ្យមានច្ប្គ្នេះល័យ រាំងឺរក្រសូ។ 
     ច្សៀមរបពែា២២ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ 

កឡីាាលន់ាេះ (បទលុរងគលី្លា) 
១. កី្ឡារល់្ច្រេះពែាច្នេះ សងឃឹមលឈាេះ នឹងយក្ច្ល្ខមួយ។ 
២. ក្ាុងចិរតពួក្ច្យើងថសនប្ពយួ មិនរនច្ល្ខមួយ ថបររនច្ល្ខប្រាំ។ 
៣. សងស័យច្យើងច្លេចបណត ាំ អាក្ប្គរូនផ្ត ាំ  រនោមសិបប្គ្នប់។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៦ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ 
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ព្ស្ពន ើស្រនទរខ្ញាំ (បទប្ព ាគីរិ) 
១. ពប្ពច្ឈើប្បច្ទសខ្ុាំ  មានរូចធាំោអ រខ្េ ាំងណស់ 
 មានតាាំងពីចស់ៗ  ទុក្ច្ប្បើប្រស់និងល្មអ។ 
២. ប៉ាុថនតច្ពល្បចេុបបនា  រក្ទប្មាាំច្ឈើណល្អ 
 ច្ប្ពាេះច្គកាប់ល្មអ  គ្នា នចិរតល្អទុក្ការពារ។ 
៣. ឥ ូវពប្ពច្ឈើធ្លេ ក់្  ចុេះពិរជាក់្មិនការពារ 
 ថរងកាប់មិនភាេ រ់ភាេ   ឥររញួរសឹងរល់្ពែា។ 
៤. ចាំថណក្អាក្ដឹក្ន្ទាំ  ថរងថរបេន់មតងមួយពដ 
 ជាមួយនឹងយួនពែ  បេន់រល់្ពែាមិនឈប់ឈរ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៧ ថខមក្រ  ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីចន់ ររន្ទ 

ស្ចម្ញេះ មាត ់ស្តនចៀកន ល្ េះរន  (បទលុរងគលី្លា) 
១. ប្ចមុេះរបស់ខ្ុាំណ   ិនក្េិនអោេ រយ គ្នា នអាក្ណដូច។ 
២. ច្ ើយមារ់ច្នេះក៏្ខិល្ខួច របិុល្រប៉ាូច  ឱ្យប្រច្ចៀក្ែេង់។ 
៣. ប្រច្ចៀក្ក៏្ថរងថរចង់  ប្រប់កុ្ាំរមេង់  លខ្ុាំែេង់ណស់។ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ 

ស្កពេះមានស្រនយាជន ៍(បទលុរងគលី្លា) 
១. ប្ក្ពេះរបស់ខ្ុាំណ  ចាំថរអាហរ  ច្ដើមបីកិ្នម៉ារ់។ 
២. ប្ក្ពេះក៏្ច្ធវើការ រ់  ច្ធវើការម៉ារ់ចរ់  ច្ ើយមានប្បច្យារន៍។ 
៣. កុ្ាំច្ធវើឱ្យវា ិនច្ហច  វាជាប្បច្យារន៍ មួយច្ៅក្ាុងខេួន។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៦ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ 

ឧរករណ៍ននលង (បទលុរងគលី្លា) 
១. ច្យើងមានឧបក្រណ៍ច្លេងថខារ មានច្ប្ចើន ូរថ  ប្ទច្ោប្ទអ ូ។ 
២. ថខារច្យើងខិរខាំរស ូ  រក្ាឱ្យយូរ  កុ្ាំឱ្យររ់បង់។ 
៣. ចិរតថខារច្យើងថរងថរចង់ អារមាណ៍ផេិរផេង់ រក្ាឱ្យរន។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០២ ថខមក្រ  ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង មួយអីុ 
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នរេះដងូកនូស្រុរ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្បេះដូងកូ្នប្បុស  ចិរតជាបុរស  ច្គ្នរពន្ទរ ី
 រសឡាញ់រប់អាន  អាក្ច្ៅប្គប់ទី  រប់អានមូល្មី 
     បុរសកាេ ហន។ 
២. ច្គ្នរពពុក្ថម៉ា   កូ្នប្បសុកូ្នថខារ ចងចាំឱ្យរន 
 ច្ធវើឱ្យប្រឹមប្រូវ   កូ្នប្បសុកាេ ហន ប្រូវច្ធវើឱ្យរន 
     កូ្នមាសទឹក្ដប់។ 
៣. ប្រូវោគ ល់្ច្វលា  កូ្នប្បសុពុាំងា  កុ្ាំឱ្យច្គសអប់ 
 ប្រូវច្ធវើឱ្យសម   ឱ្យល្អសពវប្គប់ កុ្ាំឱ្យវាចប់ 
     ច្ដយឥរមានន័យ។ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា វងសោវរស 

ទកឹភ្ននកខ្ញាំ (បទកាក្គរិ) 
១. រាំណក់្ទឹក្ថលាក្  ខ្ុាំរសក់្ពន់ច្ពក្ ច្ដយោរអាក្ណ 
 ខ្ុាំអងគុយយាំ   នឹក្ដល់្មា៉ា ក់្រ៉ា  ចង់ច្ៅផាេះណ 
     មិនចង់វលិ្ច្ទ។ 
២. ទឹក្ថលាក្កូ្នរសី  ពិរលគ្នា នអវី  ចាំច្ពាេះមុខច្គ 
 ប៉ាុថនតឈឺណស់  ថលាក្ចង់រសក់្ច្ទ មិនថមនរបូច្គ 
     ច្ធវើឱ្យយាំច្ ើយ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៤ ថខក្មភៈ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ 

រស្ម្រធ់ម្មជាត ិ(បទកាក្គរិ) 
១. សប្មស់ធមាជារិ  វាគឺជាញារិ  មនុសសច្ទវតា 
 ច្បើច្យើងមិនរន  ខាំថែរក្ា  វានឹងខសរ់ណ 
     ជាច្រៀងរ ូរ។ 
២. សប្មស់ច្ទសភាព  ច្ល្ៀវថរងមក្ប្ជាប ពិច្ោធច្រៀនសូប្រ 
 ច្ដើមច្ឈើមួយច្ដើម  ច្ល្ៀវមក្រ ូរ  រោវប្ជាវច្រៀនសូប្រ 
     រកុ្ខជារិន្ទន្ទ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៤ ថខកុ្មភៈ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ 
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អ្នកលកន់លៀរហាល (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. របូខ្ុាំជាអាក្ល្ក់្ច្ល្ៀសហល្ ខ្ុាំច្ដើរឆ្វ រ់ច្្វៀល្ប្គប់ទិសទី 
 ក្ថនេងខេេះមានមនុសសមូល្មីរ  រួបរុាំវក់្វគី្នា យា៉ាងជាប់។ 
២. ច្ៅច្ពល្រច្សៀល្ច្មា៉ាងរិរពីរ ខ្ុាំច្ឈ្លា េះអារីសូមថរសក្ប្រប់ 
 ច្ល្ៀសហល្ៗសូមប្បញាប់  ទិញឱ្យឆ្ប់ៗប្បយ័រាអស់។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៥ ថខកុ្មភៈ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ លី្ វណណបញ្ញា ច្ពប្រ 

ដាំនណើ រកម្ានត (បទកាក្គរិ) 
១. ដាំច្ណើ រក្មានត ខ្ុាំរនរសួល្ប្រណ  ក្មានតកាយា 
 របូខ្ុាំរកី្រយ  ច្ដយោរមា៉ា ក់្រ៉ា   ច្ធវើខេួនសងាហ រ 
    សមជាកូ្នប្បសុ។ 
២. ច្ខ្ច្ល្ឿងអាវស មានចិរតបវរ   មិនមានក្ាំ ុស 
 មិនច្ចល្សាំរម មិនឱ្យខេួនខុស  សមជាកូ្នប្បសុ 
    ច្ៅប្បច្ទសថខារ។ 
    ច្សៀមរបពែាទី២៥ ថខកុ្មភៈ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ លី្ វណណបញ្ញា ច្ពប្រ 

នរេះដងូកនូស្រុរ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្បេះដូងកូ្នប្បុស មានចិរតសបបុរស  ច្ចេះរួយច្ធវើការ 
 មានចិរតកាេ ហន មិនខ្េ ចអាក្ណ  អង់អាចអោេ រយ 
    គ្នា ននរណដូច។ 
២. កូ្នប្បសុច្ចេះណស់ ច្គ្នរពមនុសសចស់  ច្ ើយមិនថដល្ខូច 
 មានមុខរងឹមាាំ  មិនថដល្រប៉ាូច   ក្ាុងចិរតមិនខូច 
    គួរឱ្យចូល្ចិរត។ 
៣. សិសសខ្ុាំច្ចេះណស់ ច្គ្នរពមនុសសចស់  ច្ ើយមានចិរតពិរ 
 មិនថដល្កុ្ ក្ ឬថក្េងការពិរ   គួរឱ្យចូល្ចិរត 
    សមជាកូ្នប្បសុ។ 
    ច្សៀមរបពែាទី២៥ ថខកុ្មភៈ  ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ ីលី្ វណណបញ្ញា ច្ពប្រ 
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ទកឹចតិតនរនហាជាត ិ(បទប្ព ាគីរិ) 
១. ទឹក្ចិរតច្សាហជារិ   ខ្ុាំមិនឃ្មេ រពីដីថខារ 
 ប្រូវច្រៀនឱ្យពូថក្   ច្ដើមបីថែទឹក្ដីរន។ 
២. ច្យើងប្រវូការពារជារិ   មិនឱ្យឃ្មេ រពីដីឋាន 
 ច្ដើមបីឱ្យសុខោនត   ថខារប្គប់ប្រណប្រូវចងចាំ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៥ ថខកុ្មភៈ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ លី្ វណណបញ្ញា ច្ពប្រ 

នដើម្នត្តន ត (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ៅប្បច្ទសខ្ុាំ  សមបូរច្តាា រធាំ  ច្ៅតាមវាល្ថរស 
 ប្បជារនច្យើង មិនច្ចេះរអូញថរអ ឱ្យថរដល់្ថខ 
    ច្ ើងច្បេះរ ូរ។ 
២. ច្ៅក្ាំពង់សពឺ  ខ្ុាំថរងថរឮ  មិនថដល្របូរ 
 ពីមួយច្ៅមួយ ឮថររ ូរ  សុទាថរសេូរបូរ 
    ច្ ើងច្បេះទាំងអស់។ 
    ច្សៀមរបពែាទី២៥ ថខកុ្មភៈ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ លី្ វណណបញ្ញា ច្ពប្រ 

ទរិទាាំងស្ា ាំរ ី(បទកាក្គរិ) 
១. ទិសទាំងប្រាំបី មិនបាំច្លេចពែេ  និររីអាច្គាយ៍ 
 ពាយពយឦោន មិនបាំច្លេចច្ទ  មិនប្រូវរច្រ 
    ចងចាំជានិចេ។ 
២. ច្ៅមានបួនច្ទៀរ កូ្នថខារមិនឃ្មេ រ ទិសច្ក្ើរច្រើងលិ្ច 
 ថែមរបូងមួយច្ទៀរ មិនអាចបាំច្លេច របូងច្ក្ើរច្រើងលិ្ច 
    ចាំក្ាុងច្បេះដូង។ 

ច្សៀមរបពែាទី២៥ ថខកុ្មភៈ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ លី្ វណណបញ្ញា ច្ពប្រ 

ចនស្ម្ៀងរា ាំ (បទកាក្គរិ) 
១. សិល្បៈចច្ប្មៀង ខ្ុាំថរងថរច្ប្ចៀង ជាច្រៀងរល់្ពែា 
 ខ្ុាំមិនថដល្ច្លេច ច្ ើយរនរសពម ខ្ុាំនឹងថក្ពចា 
    បទច្យើងទាំងអស់។ 
២. សម័យបុរណ ខ្ុាំច្នេះចប់រន ច្ ើយមិនច្លេចច្ោេះ 
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 ច្ចេះច្ប្ចៀងច្ចេះរាំ ខ្ុាំចាំទាំងអស់  ទាំងថខារចិរតច្ោា េះ 
    ប្គប់ចច្ន្ទេ េះណ។ 

ច្សៀមរបពែាទី២៥ ថខកុ្មភៈ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ លី្ វណណបញ្ញា ច្ពប្រ 

ផ្ទេះខ្ញាំ (បទលុរងគលី្លា) 
១. ឱ្! ផាេះដ៏ោអ រខ្ុាំច្អើយ  គឺអាក្ច្នេះច្ ើយ ថដល្ោអ រជាងច្គ។ 
២. ច្ៅច្ពល្ថដល្ខ្ុាំទាំច្នរ មិនរអ ូច្ទ  ថរងថរសមាអ រ។ 
៣. ផាេះខ្ុាំច្នេះថរងថរោអ រ  ខ្ុាំថរងសងាវ រ  មិនថដល្ខាិល្ច្ ើយ។ 
៤. ច្ៅច្ពល្សមាអ ររចួច្ ើយ មិនច្ៅច្សាៀមច្ ើយ រូរវាថែមច្ទៀរ។ 
៥. ឪពុក្មាត យខ្ុាំថរងច្្េៀរ បច្ប្ងៀនថែមច្ទៀរ ឱ្យច្ចេះថែទាំ។ 
៦. ច្ ើយខ្ុាំច្នេះថរងថរប្ទាំ ច្ ើយខាំថែទាំ  ឱ្យវារនោអ រ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៥ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ល្ឿង ល្ក្ខិណ 

ទនងវើខ្ញាំនធវើ (បទលុរងគលី្លា) 
១. ទច្ងវើថដល្ខ្ុាំរនច្ធវើ  គឺជាទច្ងវើ  ថដល្មិនគបប។ី 
២. គឺច្ចញមក្ពីសមតី  ថដល្និយាយសតី ថដល្វាមិនល្អ។ 
៣. ច្ដយោរចិរតមិនច្ោា េះស អវីថដល្មិនល្អ  ច្ធវើច្ៅច្ល្ើមិរត។ 
៤. ច្ដយោរច្ចញមក្ពីមិរត ន្ទាំឱ្យគាំនិរ  ចិរតចង់ថរច្ធវើ។ 
៥. ច្ ើយខិរខាំហមទច្ងវើ ថរវាចង់ច្ធវើ  ហមមិនរនច្ ើយ។ 
៦. ច្ពល្ច្នេះខ្ុាំឈប់ច្ធវើច្ ើយ ហមចិរតរនច្ ើយ មិនច្ធវើច្ទៀរច្ទ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៦ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ល្ឿង ល្ក្ខិណ 

នកឹស្រុកកាំនណើ ត (បទកាក្គរិ) 
១. នឹក្ច្អើយថសននឹក្ ថរងថររលឹ្ក្  ច្ៅដល់្អាក្ផាេះ 
 ធ្លេ ប់ថរពីមុន  រនរសលួ្ថរងឈាេះ ឥ ូវអាក្ផាេះ 
    ឃ្មេ រពីខ្ុាំច្ ើយ។ 
២. ថម៉ាច្អើយៗថម៉ា  ពីមុនថរងថរ  ឱ្យច្ៅេ កូ្នច្ក្ើយ 
 ច្ៅេ ថម៉ាទន់ណស់ ពិរដូចជាច្ខាើយ ឥ ូវថបក្ច្ ើយ 
    មិនរនច្ក្ើយច្ទៀរ។ 
៣. ពុក្ច្អើយៗពុក្ ធ្លេ ប់ថររសណុក្ ឥ ូវថបក្ឃ្មេ រ 
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 ពីមុនពុក្ប្រប់ ថរងឱ្យរប់ញារិ ច្ពល្ថដល្នឹងឃ្មេ រ 
    ច្ផ្ើញារិច្មើល្រន។ 
៤. នឹក្ទាំងគុណប្គ ូ និងមិរតគាំរ ូ  ថដល្រនរប់អាន 
 នឹក្ច្ប្ពាេះថបក្រសុក្ រួបគ្នា មិនរន ឥ ូវច្យើងខ្ន 
    រនរួបគ្នា ច្ ើយ។ 
    ច្សៀមរបពែាទី២០ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
   ច្ដយ៖ កុ្មារ ីគូ ឈុនមីុមីុ និងកុ្មារ ីផល្គុន តារនិក្ 
 

សាលាវតតរពូ ៌(បទកាក្គរិ) 
១. ច្ៅក្ាុងោលា វរតបូព៌ច្នេះណ ច្ក្រ តិ៍ច្ឈ្លា េះល្បញល្ប ី
 សិសសរូចសិសសធាំ ច្គ្នរពវន័ិយ  សិក្ាប្បពព 
    ប្គប់វយ័កុ្មារ។ 
២. មានបណណ ល័្យ សិសសចូល្រល់្ពែា ច្ដើមបីសិក្ា 
 អាហរដា នធាំ  រុាំនាំគ្នា ណ  មានទីចរ់ការ 
    និងអងគប្បរុាំ។ 
    ច្សៀមរបពែាទី២៧ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
   ច្ដយ៖ កុ្មារ ីថម៉ាន រទិារតីា កុ្មារ ីឯក្ សុវណណមុនីន្ទែ 
     កុ្មារ សាំ ប ុនច្ ង កុ្មារ លិន សុខគិមសួរ 

ភ្ននក (បទប្ព ាគីរិ) 
១. ឱ្! ថលាក្ខ្ុាំច្នេះច្អើយ   អាក្ច្នេះច្ ើយច្មើល្ច្មច្រៀន 
 អាចច្មើល្ច្រឿងនិទន   ច្ធវើឱ្យមានចាំច្ណេះដឹង។ 
២. មិនអាចររ់បង់ច្ទ   ច្ពល្ទាំច្នរខាំសមេឹង 
 ដូច្ចាេះប្រូវខាំប្បឹង   ថលាក្សមេឹងររ់មិនរន។ 
៣. រួយច្មើល្ទាំងច្ទសភាព  ល្អខាីឃ្មា រច្ ើញប្គប់ឋាន 
 អាចច្មើល្មនុសសប្គប់ប្រណ  ល្អច្ក្សមក្ានតមួយរីវរិ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២១ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ លិន សុខគិមសួរ 
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ស្រូរនស្ងៀនស្រុកខ្ញាំ (បទប្ព ាគីរិ) 
១. ប្គូបច្ប្ងៀនរសកុ្ខ្ុាំ   ចាំច្ណេះធាំផតល់្កុ្មារ 
 បច្ប្ងៀនពិចរណ   រក្កិ្ចេឱ្យសិសសច្ធវើ។ 
២. មិនឱ្យទាំច្នរពដ   ល្អច្ពក្ពប្ក្មិនច្អើច្ពើ 
 កិ្ចេការដក់្ឱ្យច្ធវើ   កុ្ាំលី្ច្ល្ើច្ធវើឱ្យច្ ើយ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៩ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ លិន សុខគិមសួរ 

ទកឹចតិតទាហាន (បទប្ព ាគីរិ) 
១. ទហនប្បច្ទសខ្ុាំ   សប្រូវធាំក៏្មិនខ្េ ច 
 គ្នរ់ថរងថរអង់អាច   គឺមិនខ្េ ចប្គប់សប្រវូ។ 
២. ខាំការពារទឹក្ដី   ចូល្ក្ាុងពប្ពច្ប្ចើនតាមផេូវ 
 ដូចច្នេះច្យើងមិនប្រូវ   ច្ ើយកុ្ាំសូវច្មើល្ងាយគ្នរ់។ 
៣. កាាំច្លេើងកានប្គប់ពដ   មិនសាំពចរញ់មិនភាេ រ់ 
 ច្ប្ពាេះពួក្គ្នរ់ច្ចេះោា រ់  មិនថដល្ភាេ រ់ប្គប់សន្រងាគ ម។ 
     ច្សៀមរពែាទី១៧ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ លិន សុខគិមសួរ 

រលិបៈរញរាណ (បទកាក្គរិ) 
១. ររាំយីច្ក្  ច្គថរងខាំច្រ  រួល្ច្ៅរល់្ពែា 
 រាំក្បច់ច្បើក្ឆ្ក្ និងថរងរសពម មាា ក់្ៗសាំពច 
    ទុក្ច្មើល្យីច្ក្។ 
២. ររាំរចផ្ា   ខ្ុាំរាំឱ្យតា  ចបីុតាច្ខ 
 ច្មើល្ច្រៀងរល់្ពែា ពរ់ពដយា៉ាងច្ខវរ មិរតលក្តិនិងច្គ 
    មក្ច្មើល្រល់្ដង។ 
៣. បុរា ច្លាកិ្យ  មានទាំងប្បុសរសី មក្រាំនិងប៉ាង 
 ឱ្យជាប់រល់្ថខ ពាក់្ពដទាំងក្ង មាា ក់្ៗថរងចង 
    អាំច្រេះសីមា។ 
    ច្សៀមរបពែាទី២៨ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ ីឯក្ សុវណណមុនីន្ទែ 

  



ប េះដូងពិតឆ្ន ាំទ៦ី       

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌  35 

នៅកនញងស្រនទរកម្ពញជា (បទប្ព ាគីរិ) 
១. ច្ៅក្ាុងប្បច្ទសខ្ុាំ   មានសរវធាំរូចច្ប្ចើនណស់ 
 ដាំរមីាឌ្ធាំចបស់   ោវ រ ័សររ់មក្បុក្។ 
២. សរវប្បឹសនិងប្ក្បី   មានប្រកូ្ពប្ពច្រមប្រុេះអស់ 
 ទនាយក៏្ច្លារចុេះ   មាន់រក្ច្ហេះមក្សីុរសវូ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៧ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីឯក្ សុវណណមុនីន្ទែ 

នរេះដងូ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្បេះដូងឈឺចប់  ោត ប់ពាក្យរ៉ាយរ៉ា ប់  របស់អាក្ប្គ ូ
 ច្ៅប្ពឹក្មិញច្នេះ  ច្ធវើមុខច្ ើងរូរ  ច្ប្ពាេះថរអាក្ប្គ ូ
     ច្ររច្ ើង ុយដី។ 
២. ច្បេះដូងខ្ុាំច្អើយ  ប្រូវប្គូច្ររច្ ើយ  ថក្េមពាក្យសមតី 
 មិនថមនក្ាំ ុស  របស់ខ្ុាំអី   មិរតលក្តិដពទ 
     ច្ធវើឱ្យប្គចូ្ររ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៧ ថខឧសភា ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ   ុរ សកាត  

ស្ពេះនរិ ញណ (បទកាក្គរិ) 
១. កាល្ពីវយ័ច្ក្ាង  ចូល្ចិរតររ់ច្ល្ង  ច្ប្កាមប្ពេះលិរណុ 
 ច្ពល្ររ់ច្ល្ងច្ ើយ  ខ្ុាំច្នេះក៏្ប្គនុ   កាល្ពីពែាមុន 
     ប្គុនច្ ើងចង់ងាប់។ 
២. ច្ៅច្ពល្ច្ ើញច្លេៀង  ខ្ុាំច្នេះច្ដើរច្្ៀង  ច្ល្ងច្លេៀងចាំណប់ 
 ច្ល្ងច្ ើយច្ល្ងច្ទៀរ ខ្ុាំមិនខ្េ ចងាប់  ច្ល្ងច្លេៀងច្ ើងជាប់ 
     ប្គុនច្ងើបមិនរចួ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៩ ថខឧសភា ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ   ុរ សកាត  

 ម្ញននពលភ្រករន  (បទកាក្គរិ) 
១. មុនច្ពល្ថបក្គ្នា   សូមរប្មាបលា  មិរតលក្តិល្អខ្ុាំ 
 ប្ពមអាក្ប្គូផង  មួយរយៈធាំ   ក្ាំច្លាេះប្ក្មុាំ 
     ថែខេួនឱ្យល្អ។ 
២. ច្ពល្ថបក្គ្នា ច្ៅ  សូមមិរតញារិច្ៅ  ចិរតប្រូវច្ោា េះសរ 
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 កុ្ាំសូវច្ដើរច្ល្ង  ោងអវីមិនល្អ   តាាំងចិរតច្ោា េះសរ 
     និងខាំសិក្ា។ 
៣. ច្ពល្ថបក្គ្នា ច្ៅ  សូមមិរតញារិច្ៅ  ខាំប្បឹងច្រៀនណ 
 តាាំងចិរតឱ្យសាប់  ខិរខាំសិក្ា   អាំច្ពើឫសា 
     ថរងមានជានិចេ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៥ ថខមិែុន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ   ុរ សកាត  

នកឹពញកភ្ម្៉ែ (បទកាក្គរិ) 
១. នឹក្ច្អើយថសននឹក្  ខ្ុាំនឹក្រលឹ្ក្   ដល់្មាត យឪពុក្ 
 ខិរខាំរស ូ   គិរគូរប្គប់មុខ  ឱ្យកូ្នរនសុខ 
     ច្ទេះអវីក៏្ច្ធវើ។ 
២. អរគុណពុក្ថម៉ា  ថដល្ខាំច្មើល្ថែ  ច្ធវើប្គប់ទច្ងវើ 
 កូ្នប្បសុមាា ក់្ច្នេះ  ច្ៅចាំអាំច្ពើ   ថដល្ពុក្ថម៉ាច្ធវើ 
     មក្ច្ល្ើកូ្នប្បសុ។ 
៣. ច្ក្ើរជារិណៗ  សូមឱ្យមា៉ា ក់្រ៉ា   កុ្ាំមានក្ាំ ុស 
 សូមច្លាក្ទាំងច្ទវ  រសឡាញ់កូ្នប្បុស  ច្ដយគ្នា នក្ាំ ុស 
     កុ្ាំច្ធវើអាប្ក្ក់្។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១២ ថខមិែុន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ   ុរ សកាត  

នាំខាងនស្ៅ (បទលុរងគលី្លា) 
១. កុ្ាំទិញនាំច្ប្ៅោលា  ច្យើងកុ្ាំទិញណ វាអាចបច្ណត យ។ 
២. ឱ្យសាេះទាំងមុខទាំងច្ប្កាយ វាអាចច្ធវើឱ្យ  ទាំន្ទស់ច្ឈ្លេ េះគ្នា ។ 
៣. ខ្ុាំសូមច្ល្ើក្ពដវន្ទា   ឱ្យសិសសប្គប់គ្នា  កុ្ាំទិញវាអី។ 
៤. ច្ទេះនាំឬទឹក្អវីៗ  ច្យើងកុ្ាំទិញអី  ន្ទាំភាពទាំន្ទស់។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៩ ថខមិែុន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ   ុរ សកាត  

ស្រូវតតរពូ ៌(បទប្ព ាគីរិ) 
១. ច្បេះដូងប្គូវរតបូព៌  គឺសមបូរច្ដយប្គូល្អ 
 ពួក្គ្នរ់ចិរតច្ោា េះសរ  បច្ប្ងៀនល្អដល់្ច្ក្ាងៗ។ 
២. គ្នរ់ខាំប្បឹងថប្បងណស់ ល្អមិនខវេះមិនថបក្ច្្វង 
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 គ្នរ់រួយដល់្ច្ក្ាងៗ  មនុសសច្ផសងៗក៏្គ្នរ់រួយ។ 
៣. ថរគ្នា នប្គូអាប្ក្ក់្  មិនកុ្ ក្សូមបីមួយ 
 អាំច្ពើពុក្រលួ្យ  គ្នា នមា៉ា ក់្មួយប្គូវរតបូព៌។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៧ ថខក្ក្ាដ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ   ុរ សកាត  

លអនងិអាស្កក ់(បទកាក្គរិ) 
១. អាំច្ពើដ៏ល្អ  ច្ទេះបីមានប្ក្   ក៏្អាចច្ធវើរន 
 អាំច្ពើដ៏ល្អ  ច្ៅណក៏្មាន  មនុសសច្យើងប្គប់ប្រណ 
    ច្ធវើអាំច្ពើល្អ។ 
២. អាំច្ពើអាប្ក្ក្  អាំច្ពើក្ខវក់្   គ្នា នចិរតច្ោា េះសរ 
 អាំច្ពើអាប្ក្ក់្  មិនសូវជាល្អ   អាក្មានអាក្ប្ក្ 
    កុ្ាំោក្វាអី។ 
    ច្សៀមរបពែាទី១៦ ថខមិែុន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
    ច្ដយ៖ កុ្មារ   ុរ សកាត  

ភ្ម្៉ែខ្ញាំ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ថម៉ាអរ់ថម៉ាឃ្មេ នខាំប្រដរ  ខេួនសុខចិរតប្ក្ប្រដររស់ 
 ថម៉ាខិរខាំណស់ឱ្យកូ្នខពស់  ខេួនសុខចិរតរស់ច្ដយច្វទន្ទ។ 
២. ថម៉ាខាំរក្សីុច្ដើមបីបុប្រ   ចាំណយលុ្យសុទាច្ៅោលា 
 ច្សៀវច្ៅច្ខ្អាវលា ាំការពារ  សុខចិរតច្វទន្ទ រ់ថរឯង។ 
៣. ច្ពល្កូ្នរស់រសួល្ថម៉ាសបបយ កូ្នច្នេះខវល់្ខ្វ យថម៉ាចាំថបង 
 សុខចិរតរីវរិក្មាដូចថផសង  សុខចិរតចាំថបងឱ្យកូ្នសុខ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៧ ថខក្ក្ាដ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ   ុរ សកាត  

ព្ស្ពន ើភ្ខមរ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ៅប្បច្ទសខ្ុាំ   ច្ដើមច្ឈើធាំៗ   គួរឱ្យច្សាហ 
 ច្ឈើទល្ខពស់ៗ  គគីររក្ា   ឫសសីផងណ 
     អាចរួយក្ច្ ត ។ 
២. ន្ទងនួនច្ឈើច្បង  ប្គញូងឈប់ច្ល្ង  ឱ្យច្គឆ្ច្ៅ 
 ច្ដើមដូងច្ដើមច្តាា រ  បនសល់្ទុក្ច្ៅ  ក្ាុងពប្ពច្ោក្ច្ៅ 
     និងច្ៅវាល្ថរស។ 
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៣. ឱ្សឱ្! ក្មពុជា   ចូរច្យើងន្ទាំគ្នា    ថែពប្ពច្ឈើថខារ 
 ឱ្យរនគង់វងស  ប្រូវខិរខាំថែ   ទុក្ឱ្យកូ្នថខារ 
     រនោគ ល់្ពប្ពច្ឈើ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៧ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា វងសោវរស 

នរេះដងូកនូស្រ ី(បទកាក្គរិ) 
១. ជារិជាកូ្នរសី  ច្ពល្និយាយសតី  ប្រូវថរប្បយ័រា 
 កុ្ាំសតីច្ផតសផ្ត ស  ថប្ក្ងច្លាវាភាេ រ់  និយាយឱ្យមា៉ា រ់ 
     ច្ ើយោត ប់ពាក្យចស់។ 
២. កុ្ាំច្ដើរច្សេៀក្ខេី   ដឹងលខេួនរសី   កុ្ាំឱ្យច្គដស់ 
 ច្គ្នរពបងបអូន   ដឹងច្ក្ាងដឹងចស់  ច្ ើយច្មើល្ឱ្យចបស់ 
     មុននឹងោគ ល់្ច្គ។ 
៣. ច្គ្នរពបុរស   កុ្ាំច្ធវើខេួនប្បុស   ច្គមិនរប់ច្ទ 
 ច្ធវើខេួនឱ្យោអ រ  ឱ្យល្អដូចច្គ   ឱ្យរនឋិរច្ែរ 
     ជាន្ទរថីខារ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២០ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា វងសោវរស 

រលិបៈរញរាណ (បទកាក្គរិ) 
១. សិល្បៈក្ថខារ   ចូរអាក្ខាំថែ   សិល្បៈបុរណ 
 ឱ្យរនគង់វងស  ដល់្ថខារប្គប់ប្រណ  ច្ធវើឱ្យច្ែាើងលា ន 
     ជារ ូរច្ៅ។ 
២. ឱ្សឱ្! កូ្នថខារ  មានថរអាក្ថែ   វបបធម៌ថខារច្ៅ 
 ច្ៅជាដរប   ច្ ើយរ ូរច្ៅ  បនសល់្ទុក្ច្ៅ 
     ច្ក្រ តិ៍បវរ។ 
៣. កុ្ាំច្សេៀក្ច្ខើចៗ  ន្ទាំឱ្យច្គច្សើច   ល្បីថខារមិនល្អ 
 មិនសមន្ទរ ី   រាំចង់រក់្ក្   រាំមិនរនល្អ 
     លួ្ចចមេងច្គ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២២ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ជា វងសោវរស 
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ឧរករណ៍ននលងភ្ខមរ (បទកាក្គរិ) 
១. ឧបក្រណ៍ច្លេងថខារ  មានច្ប្ចើន ូរថ   សពវថបបប្គប់យា៉ាង 
 រន្ទរចបីុ   សគរជារាំណង  ប្ទមានប៉ាុន្ទា ន 
     សុទាជារបស់ថខារ។  
២. សគរ ុក្មានឫទា  ថខារច្ប្បើគាំនិរ   ទុក្ឱ្យកូ្នថខារ 
 រ៉ា ន់ឆ្បឈិងច្យើង  មានច្ប្ចើន ូរថ   សគរធាំផងថដរ 
     ពិរជាអោេ រយ។ 
៣. រន្ទរធុងច្អើយ  ច្មតចអាក្ក្ច្នតើយ  មិនរបវាច 
 ដឹងលខ្ុាំច្សា ៍  រន្ទរប៉ាុនណ   អាក្ល្អអោេ រយ 
     ច្ ើយពីច្រេះច្ទៀរ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៦ ថខកុ្មភៈ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា វងសោវរស 

អ្នកភ្ម្៉ែ (បទកាក្គរិ) 
១. អាក្ថម៉ាមានគុណ  គុណធាំថសនធាន់  មិនអាចទួល្ថរក្ 
 គុណធាំអោេ រយ  ច្ ើយល្អពន់ច្ពក្  មិនអាចបាំថបក្ 
     គុណថម៉ារនច្ ើយ។ 
២. ថម៉ារសឡាញ់កូ្ន  រស ូោេ ប់ខេួន   មិនខវល់្អវីច្ ើយ 
 ឱ្យកូ្នរនសុខ  ច្ ើយ្េងដល់្ច្ប្រើយ  អោេ រយណស់ច្ ើយ 
     សប្មាប់របូកូ្ន។ 
៣. ចូរកូ្នទាំងឡាយ  ប្រូវោត ប់អាក្មាត យ  កុ្ាំច្ឈេើយណកូ្ន 
 ឱ្យគ្នរ់រកី្រយ  កុ្ាំឱ្យរសច្ពាន   ច្ៅថក្បរថែសាួន 
     រសច្មាចមិនប៉ាេះ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៧ ថខកុ្មភៈ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា វងសោវរស 

ស្កុម្ព្ងៃចនទ (បទកាក្គរិ) 
១. ខ្ុាំសូមបរយិាយ  ប្គប់មនុសសទាំងឡាយ ក្ាុងប្ក្ុមទីមួយ 
 និយាយឱ្យចបស់  ច្ ើយកុ្ាំរ ាំរួយ   ខ្ុាំមិនឱ្យប្ពួយ 
     ច្ធវើឱ្យមានន័យ។ 
២. ក្ាុងប្ក្ុមទីមួយ  ពិសីប្បឹងរួយ   ឱ្យរនច្ជាគរ័យ 
  វីនណរួយច្រស  មិនខវល់្អវីៗ   ប្បឹងរួយរល់្ពែា 
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     ឱ្យចប់ការងារ។ 
៣. សកាត ខិរខាំ   ច្អរ ៉ាសូនសាំ   ពិនាុរួយគ្នា  
 ច្សងហក់្មិនច្ល្ង  ខាំច្ធវើការងារ   មិនឱ្យទស់គ្នា  
     ក្ាុងប្ក្ុមថរមួយ។ 
៤. ដលី្នច្ធវើការ   មិនថរសក្ ូឡា  ច្ ើយមិនរ ាំអួយ 
 សុល័ប្ក្ន្ទែល្អ  មិនថដល្សូវប្ពួយ  ខ្ុាំខាំប្បឹងរួយ 
     ល្អទាំងអស់គ្នា ។ 
៥. ច្នេះពិរប្ក្មុល្អ  ជាប្ក្ុមបវរ   គឺល្អប្គប់គ្នា  
 ថរងថរឧសា ៍  មិនថដល្រញួរ  ល្អប្គប់អងាគ  
     គ្នា នច្ទរច្មាេ េះ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៩ ថខកុ្មភៈ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា វងសោវរស 

ភ្ខនម្សាពនិររ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ៅថខច្មោ   សិសសក្ាុងោលា  រនប្បរុាំគ្នា  
 ពែាវសិសមកាល្  ច្ពល្ខេីមួយប្គ្ន  ច្ៅរួបមីងមា 
     ច្ៅរសកុ្ក្ាំច្ណើ រ។ 
២. ច្ពល្បុណយចូល្ឆ្ា ាំ  ពូមីងរង់ចាំ   កូ្នច្ៅច្ៅច្ក្ើរ 
 ចូល្បុណយរមួគ្នា   ច្ទើបច្ៅបុណយច្ខាើរ  ជារិច្ប្កាយរនច្ក្ើរ 
     ច្ៅជាមនសសល្អ។ 
៣. ចូល្ឆ្ា ាំមតងៗ   មាា ក់្ៗខាំផសង   ឱ្យខេួនកុ្ាំប្ក្ 
 មានរីវរិែាី   រស់ច្ដយបវរ   ឱ្យសុខច្ ើយល្អ 
     រស់ច្ៅសបបយ។ 
៤. ច្ៅពែាទីមួយ   គ្នា នអាក្ណប្ពួយ  គ្នា នច្រឿងខវល់្ខ្វ យ 
 ច្រៀបច្ប្គឿងចាំណី  រចួច្ៅសបបយ  រកី្រយកាអ ក្កាអ យ 
     ពែាបុណយចូល្ឆ្ា ាំ។ 
៥. ដល់្ពែាទីពីរ   មាា ក់្ៗមូល្មីរ   ច្ ើយច្មើល្ចាំណាំ 
 រកី្រយសបបយ  កាអ ក្កាអ យប្បចាំ  រកី្រយក្ាុងឆ្ា ាំ 
     អវីៗក៏្ល្អ។ 
៦. ច្ពល្ពែាទីបី   ទាំងប្បសុទាំងរសី  រកី្រយអបអរ 
 សបបយកាអ ក្កាអ យ  រចួផុរទុក្ខប្ក្   សបបយអ ូអរ 
     រកី្រយចូល្ឆ្ា ាំ។ 
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     ច្សៀមរបពែាទី១៦ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា វងសោវរស 

នពលវរិសម្កាល (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ពល្វសិសមកាល្  ចិរតខ្ុាំប្រលួ្ប្ចល្  ថសននឹក្ដល់្Friends 
 នឹក្ប្គ្នសបបយ  ចង់រួបថមនថទន  រសច្ណេះដល់្Friends 
     ធ្លេ ប់ច្រៀនរមួលា ក់្។ 
២. ឱ្! Teacherខ្ុាំ   គ្នរ់ថសនរមទមយ  មិនខវល់្ច្រឿងប្រក់្ 
 ចង់រួបចង់ច្រៀន  ច្ ើយចង់ច្ ើញលា ក់្  សបបយឥរអាក់្ 
     ច្ពល្ខ្ុាំសិក្ា។ 
៣. ច្ពល្ចូល្ច្រៀនវញិ  ខ្ុាំនឹងបាំច្ពញ   ជាសិសសអោេ រយ 
 ខ្ុាំខិរខាំច្រៀន   មិនឱ្យច្គល   ខិរខាំសិក្ា 
     ឱ្យរនពូថក្។ 
៤. ច្ ើយច្ពល្ខ្ុាំFree  ខ្ុាំនឹងសាំលី   រួយដល់្ពុក្ថម៉ា 
 ឱ្យច្លាក្ធូររោល្  ច្ៅចិញ្េ ឹមថែ   ដល់្ពូរកូ្នថខារ 
     ឱ្យល្អរ ូរ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៧ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា វងសោវរស 

នកឹ (បទកាក្គរិ) 
១. រល់្ពែាខ្ុាំនឹក្   នឹក្ច្ ើងខ្ុាំលេឹក្  មិនអាចបាំច្លេច 
 នឹក្អនុសា   ចងចាំជានិចេ   ច្ទេះខ្ុាំចង់ច្លេច 
     ក៏្មិនច្លេចថដរ។ 
២. អាក្ប្គមូា៉ា ថ ន  ពូថក្បរ់ថបន   ការងារពូថក្ 
 លី្ទង  វីនណ  មិនថដល្រអូញថរអរ  នឹក្ដល់្លា ក់្ថដរ 
     ច្ប្ពាេះជាលា ក់្ល្អ។ 
៣. ោលាខ្ុាំោអ រ  ប្ពមទាំងមានMart  ច្ ើយល្អបវរ 
 មានសួនចបរធាំ  អាហរដា នល្អ  បនាប់ទឹក្ក៏្ 
     អន្ទម័យច្ទៀរ។ 
៤. ពិសី ររន្ទ   ជាសិសសអោេ រយ  គ្នា នអាក្ណច្បៀរ 
 ច្ទើបខ្ុាំរសឡាញ់  រស់មិនចង់ឃ្មេ រ  ល្អទាំងមារយាទ 
     ច្ ើយជាសិសសឆ្េ រ។ 
៥. ច្នេះច្រឿងខ្ុាំនឹក្   ច្ ើយវារលឹ្ក្   របូខ្ុាំឱ្យោអ រ 



ប េះដូងពិតឆ្ន ាំទ៦ី       

សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌  42 

 ឱ្យនឹក្មិរតលក្តិ   ច្ ើយខ្ុាំនឹងSmart  ឱ្យខេួនខ្ុាំឆ្េ រ 
     នឹក្ប្គប់ច្វលា។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៨ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា វងសោវរស 

ផ្ទែណស្រ ី(បទកាក្គរិ) 
១. ឱ្! ផ្ា ណប្គី   ោអ រដូចន្ទរ ី   រកី្រសស់ច្ពល្ប្ពឹក្ 
 រយក្េិនច្ពល្យប់  អាក្ច្ ើញថរងនឹក្  ខេេះ ិរដល់្លេឹក្ 
     ថរងចង់ច្ៅថក្បរ។ 
២. ផ្ា ច្នេះថសនរសស់  មិនលសប្មស់  ក៏្ដច់ច្គថដរ 
 របូរសស់អោេ រយ  អាក្ផងចង់ច្សា ៍  ចង់រនែាមថែ 
     ជាគូវាសន្ទ។ 
៣. ផ្ា ណប្គីល្អ   របូរសស់បវរ   ថរងចង់ច្សាហ 
 ច្ពល្យប់រយច្សា ៍  ប្ពឹក្ច្ក្ើរបុរា    លាា ចច្ចញយាប្តា 
     ប្ក្អូបជាប់ចិរត។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៣ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥  
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា វងសោវរស 

ស្រធាន នងិអ្នញស្រធានថាន ក ់(បទកាក្គរិ) 
១. លា ក់្ប្រាំមួយក្  មានប្បធ្លនល្អ  ច្ឈ្លា េះតារនិក្ 
 របូោអ រអោេ រយ  គ្នា នអាក្ណច្លេច  ល្អដូចប្គប់ច្ពប្រ 
     ច្គច្ទើបនឹងពចា។ 
២. អនុប្បធ្លន    ូរ៉ា ប្បិរច្ប្ពៀង  ជាច្រៀងរល់្ពែា 
 មិនឱ្យខូចខ្រ  របស់អវីៗ   បញ្ញា ច្ពប្រក្តី 
     រងខពស់រស េះ។ 
៣. បញ្ញា ច្ពប្ររសី  ច្ទេះដូចច្ក្ាងក្តី  ថរដឹងក្តីចបស់ 
 ច្រៀបចាំទុក្ដក់្  របស់ក្ាុងលា ក់្   ច្រ ើសរនលុ្យកាក់្ 
     យក្ឱ្យអាក្ប្គ។ូ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា វងសោវរស 

ខ្ញាំស្តូវខតិខាំរកិា (បទកាក្គរិ) 
១. ខ្ុាំប្រូវសិក្ា   តាមខ្ុាំប្រលា    ចង់ច្ធវើការល្អ 
 ចង់មានកិ្រតិយស  ចង់រស់បវរ   ខ្ុាំនឹងបនត 
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     ឱ្យរនច្ជាគរ័យ។ 
២. ច្ពល្សិក្ាចប់  ខ្ុាំនឹងមិនក្ប់   ភាពល្អប្បពព 
 ទុក្ឱ្យឋិរច្ែរ   រ ូរដល់្ពែា   រីវរិខ្ុាំក្ស័យ 
     ក៏្មិនរល្រ់។ 
៣. ទុក្ឱ្យកូ្នថខារ   រនច្ៅែាមថែ  ច្ ើយវាច្មាេះមុរ 
 ល្អជាងច្ពល្ខ្ុាំ  មិនទន់រល្រ់   ច្ ើយច្ចេះអរ់ធារ់ 
     រសឡាញ់ការងារ។ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីជា វងសោវរស 

កម្ពញជា (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ៅក្មពុជា   ច្យើងទាំងអស់គ្នា   កុ្ាំបាំផ្េ ញអី 
 ចូល្រមួអលិវឌ្ឍ  ច្ល្ើក្សាួយទឹក្ដី  ទាំងប្បសុទាំងរសី 
     ប្រូវខាំរស ូ។ 
២. ជារិច្យើងថរមួយ  ច្យើងប្រវូច្ល្ើក្សាួយ  កុ្ាំឱ្យច្ៅយូរ 
 យូរច្ពក្ ួសច្ពល្  ច្យើងប្រវូរស ូ   ពួក្ច្យើងច្ៅយូរ 
     គឺ ួសច្ពល្ច្ ើយ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៧ ថខឧសភា ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ សឺុ លាបអ ូ 

ម្៉ែតូ ូ(បទប្ព ាគីរិ) 
១. ខ្ុាំចង់រិេះម៉ាូរូ   សាំច្ ងសូរពីច្រេះពប្ក្ 
 ទបមិនដូចអាពប្រ  អាចចពប្ងសាំច្ ងធាំ។ 
២. រិេះច្ៅណមក្ណ  ច្គថរងលខ្ុាំរមទម 
 ចររិដូចរបូខ្ុាំ   ម៉ាូរូធាំមិនសមច្ទ។ 

ច្សៀមរបពែាទី២២ ថខមិែុន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ សឺុ លាបអ ូ 

ផ្ារ (បទប្ព ាគីរិ) 
១. ប្បច្ទសក្មពុជា  រស្ទសតន្ទន្ទថរងអារស័យ 
 បថនេរូចធាំក្តី   ពឹងគ្នា នអវីច្ប្បៀបផាឹមរន។ 
២. មាា ក់្ៗថរងច្ៅផារ  ទិញអាហរជាប់តាមប្រណ 
 រីវជារិរួយឱ្យក្ានត  រាំរញុរនសុខភាពល្អ។ 

ច្សៀមរបពែាទី២២ ថខមិែុន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
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     ច្ដយ៖ កុ្មារ សឺុ លាបអ ូ 

ខនញរ(បទប្ព ាគីរិ) 
១. ថផេខាុរច្ៅរសុក្ខ្ុាំ  រស្ទសតសុខុមចូល្ចិរតពប្ក្ 
 ទិញដាំមិនសងស័យ  ចូល្ចិរតពប្ក្ក្ាុងរសកុ្ខ្ុាំ។ 
២. ច្ពល្ខ្ុាំញុាាំមតងៗ  និយាយផងច្ពញប្ទនាំ 
 ច្ធវើច្ម៉ាចប្បច្ទសខ្ុាំ  ថផេច្ឈើធាំគ្នា នគីមី។ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ សឺុ លាបអ ូ 

ម្នញរសជាទសី្រឡាញ ់(បទកាក្គរិ) 
១. ខ្ុាំរសឡាញ់មា៉ា ក់្  រសឡាញ់ច្ោា េះសា័ប្គ  លុ្េះរីវរិសូនយ 
 រសឡាញ់ថម៉ាឪ  ឬក៏្រីដូន   ច្ ើយមា៉ា ក់្និងកូ្ន 
     រសឡាញ់គ្នា ណស់។ 
២. ចាំថណក្ច្ធវើការ  ថរងថររួយរ៉ា   សច្ប្មចកិ្ចេចបស់ 
 រ៉ា ចូល្ចិរតខ្ុាំ   មិនថដល្រអូញណស់  ចាំថណក្អាក្មា៉ា ក់្ 
     ក៏្ល្អឥរច្ខ្េ េះ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១២ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង លី្ទង 

ដាំនណើ រកម្ានត (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ពល្ច្ដើរក្មានត  ពូមីងហរ់ប្រណ  រ ាំោយកាយា 
 ច្ដើមបីសុខភាព  សបបយអោេ រយ  ្អឹងរងឹមាាំណ 
     សុខភាពបវរ។ 
២. ច្ពល្ច្ដើរហរ់ប្រណ មានម៉ាូរូឡាន   ច្គ្នរពចបប់ល្អ 
 ពូមីងហរ់ប្រណ  ច្ដើរច្ល្ងក្ាំដរ   អារមាណ៍រសស់ល្អ 
     សបបយកាយា។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១២ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង លី្ទង 

នរេះដងូកនូស្រ ី(បទកាក្គរិ) 
១. ច្បេះដូងកូ្នរសី  ោច់សល្អខេី   កិ្រតិយសបវរ 
 កូ្នរសីក៏្មាន   ចិរតនឹង ក្ាំដរ   មានចររិល្អ 
     ច្ចេះច្គ្នរពយាយ។ 
២. ច្ ើយក៏្ច្ចេះរួយ  សមាអ រលា ក់្សាួយ  យក្ថរច្ជាគរ័យ 
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 សមាអ រខេួនប្រណ  មិនថដល្ច្ល្ងដី  ចាំថណក្ច្លាក្យាយ 
     ក៏្សរច្សើរថដរ។ 
៣. មា៉ាងច្ទៀរក៏្រួយ  កិ្ចេការមា៉ា ក់្មួយ  និងកិ្ចេការថច 
 ពិរក្យា៉ាងច្ប្ចើន  ថែមទាំងរួយថក្  កិ្ចេការងារថែ 
     យា៉ាងច្ប្ចើនច្ដរដស់។ 

ច្សៀមរបពែាទី១២ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង លី្ទង 

នរេះដងូកនូស្រុរ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្បេះដូងកូ្នប្បុស  ថរងថរខាំច្រស  លា ក់្ច្រៀនរល់្ពែា 
 មិនថដល្ខាិល្ច្ ើយ  ច្ ើយសមាអ រពដ  និងក្បល្គ្នា នពច 
     មិនដូចច្ក្ាងរសី។ 
២. ច្ ើយក៏្ច្ចេះរួយ  មិនខាិល្រលួ្យ  ោចសល្អខេី 
 កិ្រតិយសបវរ   មិនថដល្ច្ល្ងដី  ចាំថណក្សមតី 
     ក៏្ល្អឥរច្ខ្េ េះ។ 

ច្សៀមរបពែាទី១៤ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង លី្ទង 

នរេះដងូ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្បេះដូងប្គួោរ  ខិរខាំច្ធវើការ   ទាំងយប់ទាំងពែា 
 មិនច្ដល្ខាិល្ច្ទ  ច្ ើយសមាអ រពដ  និងក្បល្គ្នា នពច 
     មិនដូចអាក្ច្ផសង។ 
២. ចាំថណក្ប្គួោរ  ថរងថរវាច   នូវពាក្យលេ ច្ឈវង 
 ថរងច្ធវើការងារ  ច្ដយមិនវច្ងវង  ការងារមិនថល្ង 
     គឺល្អឥរច្ខ្េ េះ។ 

ច្សៀមរបពែាទី២៩ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង លី្ទង 

ផ្លរ៉ែេះរលព់្ននស្រឿងស្រវងឹ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ពល្រសវងឹរោ  មិនលអាក្ណ  ក៏្ ូឡាថដរ 
 រសវងឹមតងៗ   ច្ដើរច្ល្ងច្រ៉ា ថ   ច្លេចឪច្លេចថម៉ា 
     មិនច្ចេះគិរច្ោេះ។ 
២. ខេួនច្ដើរផឹក្សីុ   ច្ល្ងថល្បងវក់្វ ី  ច្លេចអវីទាំងអស់ 
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 វច្ងវងវងាវ ន់   ក្ាុងខេួនច្ ើងច្ខាេះ  ច្លេចអវីទាំងអស់ 
     ច្ៅក្ាុងខួរក្បល្។ 
៣. ររ់បង់ោា ររី  ឬក៏្អវីៗ   វាអាចរល្ដល្ 
 ច្ៅក្ាុងខេួនច្យើង  ប្រូវច្ចេះរងចល្  ច្ន្ទេះក្ាុងខួរក្បល្ 
     ក៏្វារនល្អ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៤ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង លី្ទង 

ភ្ខនម្សា (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ៅថខច្មោ   មនុសសប្គប់ទិសណ  មក្រួបរុាំគ្នា  
 រកី្រយសបបយ  ប្គប់ច្ពល្ច្វលា  កាអ ក្កាអ យប្គប់គ្នា  
     ពិរជាសបបយ។ 
២. ច្ៅច្ពល្ច្រៀបចាំ  រ៉ាមា៉ា ក់្និងខ្ុាំ   ច្រៀបចាំរងកាយ 
 ទទួល្ច្ទវតា   មិនសូវចាំណយ  ច្យើងប្រវូថរចយ 
     ចាំណយរិចរួច។ 
៣. ច្ ើយមា៉ាងច្ទៀរច្ន្ទេះ ខ្ុាំច្រៀបចាំដុស   ច្ ើយមិនច្ចេះលួ្ច 
 ដល់្ច្ពល្វាចប់  ខ្ុាំយក្រិចរួច   ខ្ុាំច្បើក្បងអួច 
     ឱ្យវារសស់រោយ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៦ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង លី្ទង 

នកឹ (បទកាក្គរិ) 
១. នឹក្ច្អើយថសននឹក្  ក្ថនេងរលឹ្ក្   គឺរសុក្លូមិខ្ុាំ 
 ថដល្រនរស់ច្ៅ  ពីរូចដល់្ធាំ   ឥ ូវមក្ប្ក្ុង 
     ច្ដើមបីសិក្ា។ 
២. ចាំថណក្ឯលូមិ   ន្ទាំគ្នា ប្បរុាំ   ច្ៅរិរោលា 
 ច្ ើយច្ក្ាងៗឮ  ច្ៅពិភាក្ា   ក្ាុងការសិក្ា 
     ច្ៅក្ាុងរសុក្លូមិ។ 
៣. ច្ ើយទីប្បរុាំ   មិនថដល្ច្ចេះគុាំ  ច្ៅលូមិរសុក្ ុាំ 
 ថរងថរោមគគី  ច្ធវើការធាំដុាំ   ថរងថរថចក្នាំ 
     ច្ៅដល់្ច្ក្ាងៗ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៨ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង លី្ទង 
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កញាំទញិនាំនស្ៅររងសាលា (បទកាក្គរិ) 
១. របូខ្ុាំច្នេះណ   ថរងថរច្ធវើការ   មិនទិញនាំច្ប្ៅ 
 របងច្ន្ទេះច្ទ   សច្ប្មចច្គ្នល្ច្ៅ  មិនទិញនាំច្ប្ៅ 
     ច្ដើមបីពិនាុ។ 
២. ចាំថណក្ក្ាុងលា ក់្  ច្រៀបចាំទុក្ដក់្  មិនថដល្មានមូស 
 មានអន្ទម័យ   ច្ ើយរនពិនាុ  ចាំថណក្ឯមូស 
     ប្រូវក្មាេ រ់អស់។ 

ច្សៀមរបពែាទី១៩ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីច្ម៉ាង លី្ទង 

ព្ងៃខ្ញាំស្រឡង (បទកាក្គរិ) 
១.  ច្ពល្ខ្ុាំប្ប ង  ល័យផងអរផង  ច្ៅក្ាុង ឫទ័យ 
 ខ្េ ចថរសរច្សរ  ប្ច ាំអរថន័យ   ច្ធវើឱ្យរងីពរ 
     ពិរក្ក្ាុងចិរត។ 
២. ជាច្រៀងរល់្ពែា  ច្ទេះយប់ឬពែា   ខ្ុាំរស ូពិរ 
 ឱ្យរនច្ជាគរ័យ  ច្ៅក្ាុងរីវរិ   មិនឱ្យខក្ចិរត 
     ច្ៅច្ពល្ប្បល្ង។ 

ច្សៀមរបពែាទី០២ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
ច្ដយ៖ កុ្មារ ីរ ៉ាងុ មុតាត  

មាតរ់ររខ់្ញាំ(បទកាក្គរិ) 
១. ខ្ុាំមានមារ់មួយ  រល់្ពែាថសនប្ពួយ  ខ្េ ចថរមិនោអ រ 
 ក្ាុងមារ់មានច្ធាញ  ច្ ើយមានអណា រ  ខ្េ ចវាមិនោអ រ 
     ដងាូវសីុណ។ 
២. ច្យើងប្រវូដុេះច្ធាញ  ឱ្យរនច្ពញច្ល្ញ  ឱ្យដូចធមាតា 
 មួយពែាបីដង   កុ្ាំឱ្យខាិល្ណ   ប្បយ័រាច្ោកា 
     ពិរក្ក្ាុងចិរត។ 

ច្សៀមរបពែាទី២០ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
  ច្ដយ៖ កុ្មារ ីរ ៉ាងុ មុតាត  

នជើងរររខ់្ញាំ (បទលុរងគលី្លា) 
១. ខ្ុាំមានច្រើងចាំនួនពីរ  ថរងថរវក់្វ ី  ច្ពល្ច្ធវើដាំច្ណើ រ។ 
២. ច្ ើយខ្ុាំច្នេះថរងថរច្ដើរ មិនថដល្ហ នច្ប្បើ លពាក្យច្នឿយ រ់។ 
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៣. ខ្ុាំថរងច្ៅច្រៀនច្ទៀងទរ់ មិនថដល្ភាេ រ់មារ់ លច្រើងចពប្ង។ 
៤. ខ្ុាំថរងថរល្អប្បពព  ច្ពល្និយាយសាី ថរងថរប្បយ័រា។ 

ច្សៀមរបពែាទី២៩ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីរ ៉ាងុ មុតាត  
 

ម្ញននពលវរិសម្កាល (បទកាក្គរិ) 
១. វសិសមកាល្ណ  ជាថខច្មោ   ខ្ុាំច្ ើយនិងមិរត 

ន្ទាំគ្នា រប់ច្ល្ៀង  មិនថដល្ខវល់្គិរ  លពួក្ច្យើងពិរ 
     គង់ថរថបក្គ្នា ។ 
២. ច្ទេះមុនឬច្ប្កាយ  ពួក្ច្យើងកុ្ាំឱ្យ   ច្លេចវធីិណ 
 រ ាំលឹ្ក្គុណប្គ ូ  កុ្ាំឱ្យឃ្មេ រឃ្មេ    អាក្ប្គូច្យើងណ 
     ថដល្ខាំបច្ប្ងៀន។ 
៣. មានមហូបជាច្ប្ចើន  វារនបច្ងាើន   កុ្ាំឱ្យច្យើងច្អៀន 
  ូបជាមួយគ្នា   ច្ៅក្ាុងលា ក់្ច្រៀន  ច្យើងកុ្ាំល្ច្មអៀង 
       ច្ចេះថចក្គ្នា ផង។  

ច្សៀមរបពែាទី១៨ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
ច្ដយ៖ កុ្មារ ីរ ៉ាងុ មុតាត  

នពលព្ងៃចលូនរៀន (បទលុរងគលី្លា) 
១. ច្ពល្ពែាចូល្ច្រៀនវញិណ ទាំងមា៉ា ក់្ទាំងរ៉ា  រូនខ្ុាំមក្ច្រៀន។ 
២. ចូល្លា ក់្ខ្ុាំពុាំសូវហ ន ដូចជាច្អៀនៗ  ពុាំសូវហ នច្ោេះ។ 
៣. ប្បុសៗដូចជាក្ាំច្លាេះ  ខ្ុាំមិនហ នច្ោេះ ច្ប្ពាេះធាំខ្េ ាំងច្ពក្។ 
៤. ខ្ុាំច្នេះអងគុយចាំច្ចក្  លួ្ចច្មើល្ច្គច្ពក្ ធ្លេ ក់្ច្ចក្អស់ច្ ើយ។ 
    ច្សៀមរបពែាទី០៩ ថខក្ក្ាដ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
   ច្ដយ៖ កុ្មារ ីរ ៉ាងុ មុតាត  ជា មុយរូ និងកុ្មារ លិន សុខគិមសួរ 

ម្នទរីនពទយ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ពល្មានរាំងឺ   មាា ក់្ៗថរងឮ   ច្គថរសក្ប្គប់គ្នា  
 ថរសក្ផងយាំផង  ប្គប់ច្ពល្ច្វលា  ខេេះមិនរញួរ 
     ច្ៅមនាីរច្ពទយ។ 
២. រួយសច្ន្រងាគ េះគ្នា   ប្គប់ច្ពល្ច្វលា  ច្ចេះថចក្រ ាំថល្ក្ 
 មានក្តីប្ក្ក្តី   ប្គប់ទីក្ថនេង   ន្ទាំគ្នា ខាំថចក្ 
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     លា ាំឱ្យអាក្ឈឺ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៤ ថខមិែុន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីរ ៉ាងុ មុតាត  

កាត រនខៀន (បទកាក្គរិ) 
១. កាត រច្ខៀនលា ក់្ខ្ុាំ  វាមិនសូវធាំ   ច្ ើយសាំខ្ន់ណស់ 
 ច្ពល្ថដល្ខ្ុាំច្រៀន  វជិាា ខេេះៗ   ខ្ុាំថរងថរប៉ាេះ 
     ឬមួយសរច្សរ។ 
២. ច្ពល្ច្រៀនអាំណន  ឬមួយក៏្អាន   ខ្ុាំមិនច្លេចច្ទ 
 ច្ពល្ច្ដល្អានចប់  ខ្ុាំច្ ើងសរច្សរ  គ្នា នអាក្ណច្គ 
     ឃ្មរ់ខ្ុាំរនច្ ើយ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១០ ថខក្ក្ាដ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីរ ៉ាងុ មុតាត  

ស្ាសាទកនញងនខតតនរៀម្រារ (បទកាក្គរិ) 
១. ឱ្! ច្ខរតច្សៀមរប  មានដីអាចច្ប្បៀប  នឹងពាក្យអោេ រយ 
 សមបូរប្រោទ  មានក្បច់រចន្ទ  សង់ច្ដយ តាថ  
     បុពវបុរសថខារ។ 
២. អងគររូចល្ប ី   លានរល់្ដាំរ ី   អងគរធាំថដរ 
 ប្រោទល្អរសស់  តាប្ព ាឥរថប្ប  ឈរយា៉ាងមាាំថែ 
     ឱ្យថខារសុខោនត។ 
៣. បក្សីចាំប្ក្ុង   រថខងខពស់ចុង  លាាំដ៏ច្ក្សមក្ានត 
 ន្ទងទាំងដប់ពីរ  ល្អរសស់លុាំផ្ន  សង់ច្ដយចាំណន 
     ច្ល្ើដីច្សៀមរប។ 
៤. ប្រោទប្ព ាកិ្ល្  ឥរមានមនាិល្  ក្ាុងពប្ពមួយរប 
 ន្ទគព័នាមហរសស់  សង់ច្ល្ើទាំន្ទប  រគងផងច្ទៀរ 
     រសស់អវីច្មេ៉ាេះច្ទ។ 
៥. ថប្បរបូចថមេក្   ប្រោទល្អថបេក្  ចថមេក្ជាងច្គ 
 បន្ទា យរសីរសស់  រពួនចាំច្សា ៍  រយ័នឥរថប្ប 
     ច្សា ៍អាក្ខ្េ ាំងណស់។ 
៦. ប្ពេះខ័នរសស់ល្អ  ប្រោទបវរ   រញ្ញា ាំងល្អប្កាស់ 
 ប្រោទកូ្នរូច  ក្បច់ម៉ាូរច្ប្ចើនណស់ របូល្អច្ ើយប្កាស់ 
     ប្រោទលាាំច្ប្កាម។ 
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៧. ប្រោទអធ្លវ រ  ច្ទេះបីរងា   ក៏្របូល្អច្ឆ្ម 
 បន្ទា យសថប្ម   ផ្ា ក្ាុងចាំច្ណម  ប្ក្វា៉ាន់លួ្ងច្លាម 
     ប្រោទមួយថដរ។ 
៨. ដូចច្នេះប្បសុរសី  ប្រូវចាំសមតី   ច្ប្ពាេះច្យើងជាថខារ 
 រមួពដថរមួយ   ថែទាំឥរថប្ប   ក្ាុងន្ទមជាថខារ 
     ថែឱ្យគង់វងស។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២២ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ទរិទាាំងស្ា ាំរ ី(បទកាក្គរិ) 
១. ទិសទាំងប្រាំបី  មានទិសនិររី   ឦោនពាយពយ 
 មានទិសអាច្គាយ៍  ប្រូវចាំឱ្យជាប់   ច្យើងប្រវូច្ចេះរប់ 
     កុ្ាំច្លេចណនួន។ 
២. របូងច្រើងលិ្ចច្ក្ើរ  រនផតល់្ក្ាំច្ណើ រ  ទិសរូចទាំងបួន 
 ខ្ងច្ក្ើរច្ៅមុខ  លិ្ចច្ប្កាយណសាួន  ចាំឱ្យខ្ា ប់ខាូន 
     ទិសទាំងប្រាំបី។ 
៣. របូងច្ ើយនិងលិ្ច  ប្រូវរនរ ាំច្ល្ច  រនទិសនិររី 
 ក្ណត ល្ច្ក្ើរច្រើង  ឦោនណពែេ  ច្យើងប្រវូគបប ី
     ចងចាំឱ្យជាប់។ 
៤. លិ្ចច្រើងចច្ន្ទេ េះ  ទិសច្នេះរនប្បស់  ច្ចញទិសពាយពយ 
 អាច្គាយ៍ច្ក្ើរច្ ើង  ច្ក្ើររបូរថដល្រប់  សូមចាំឱ្យជាប់ 
     នូវទិសទាំងច្នេះ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៥ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ឥរយិារងលអ (បទកាក្គរិ) 
១. ឥរយិាបែល្អ   ទមាេ ប់បវរ   ច្យើងប្រវូថរមាន 
 ប្រុវច្ប្បើប្បចាំ   មិនប្រូវបាំពាន   មិនគួរសមគ្នា ន 
     ក្ាុងការរស់ច្ៅ។ 
២. ខិរខាំច្រៀនសូប្រ  ច្ប្បើចិរតសេូរបូរ  គឺជារប្មូវ 
 យក្ចិរតទុក្ដក់្  សីល្ធម៌រស់ច្ៅ  ច្រៀបចាំឱ្យប្រូវ 
     ឱ្យរនផេិរផេង់។ 
៣. មនុសសរុាំវញិខេួន  រពមេខ្ា ប់ខាួន   មានក្តីច្ោា េះប្រង់ 
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 រួយធុរៈគ្នា    ចិរតមិនបងអង់   ច្ប្បើក្តីច្ោា េះប្រង់ 
     ចាំច្ពាេះប្គប់គ្នា ។ 
៤. ច្សចក្តីកាេ ហន  ច្ចញពីចិរតប្រណ  ប្រូវមានប្គប់ប្គ្ន 
 ប្បកាន់យុរតិធម៌  និងរួយការពារ  តាមចបប់ប្គប់ប្គ្ន 
     ប្រូវមានចិរតល្អ។ 
៥. ច្ប្បើចិរតទូលាយ  ច្ទេះច្ៅដល់្ន្ទយ  គាំនិរបវរ 
 ការពិចរណ   រនល្អិរល្អន់ល្អ  ច្ប្បើចិរតច្ោា េះសរ 
     ប្បកាន់រពមេ។ 
៦. ចិរតមិនក្ាំណញ់  ច្សចក្តីរសឡាញ់  ពីអាក្ដពទ 
 សុភាពរបោរ  ជាការប្បពព   ឱ្យអាក្ដពទ 
     យល្រពមេខេួន។ 
៧. ច្នេះជារពមេ   ក្តីពែេែាូរពប្ក្   ចាំឱ្យខ្ា ប់ខាួន 
 ប្រាំមួយប្បការ  កុ្ាំច្លេចណនួន  ចាំឱ្យខ្ា ប់ខាួន 
     ឥរយិាបែល្អ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៦ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

អ្នាម្យ័ខលនួស្ាណ (បទកាក្គរិ) 
១. ប្រូវច្ចេះអន្ទម័យ  ខេួនប្រណណពែេ  ឱ្យរនគ្នប់ល្អ 
 ោអ រគ្នា នរាំងឺ   រងុច្រឿងបវរ   សុខភាពមាាំល្អ 
     បវររល់្ពែា។ 
២. ងូរទឹក្ប្បចាំ   រាំងឺពរ ៉ារុាំ   មិនប្រូវខវល់្អវី 
 ងូរទឹក្ក្ក់្សក់្  ន្ទាំឱ្យគ្នា នពច   ការ់ប្ក្ចក្ពដ 
     ប្ក្ចក្ច្រើងផង។ 
៣. ច្រៀបខេួនោអ រររ  ដុសច្ធាញឱ្យោអ រ  រាំងឺមិន្េង 
 លាងពដមុនញុាាំ  ញុាាំច្ ើយលាងផង  មិនថមនលាងមតង 
     ប្រូវលាងប្បចាំ។ 
៤. ច្ខ្អាវប្រូវគក់្  ច្រក្គ្នា នថក្អល្លក់្  គឺជាបណត ាំ 
 បរចិ្ភាគោអ រ   ច្យើងប្រវូចាំណាំ  សូមអាក្ចងចាំ 
     ទមាេ ប់ទាំងច្នេះ។ 

ច្សៀមរបពែាទី០៦ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 
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នរេះដងូហូរនញើរ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ពល្ថដល្ខ្ុាំល័យ  ច្បេះដូងច្សាើរក្សយ័  ច្លារឮឌុ្ក្ដក់្ 
  ូរច្ញើសច្ ើងច្ ៀរ  ច្ៅចាំពីមុខ   អងគុយមិនសុខ 
     ច្បើច្ធវើខុសវញិ។ 
២. ច្បើច្ពល្ប្ប ង  ច្បេះដូងប្រូវចង  ល័យមិនបច្ញ្េញ 
 ច្បើរនល្ទាផល្  ច្បេះដូងច្លារច្ចញ  ច្ចញមក្ទច្នាញ 
     រួយច្មច្រៀនខ្ុាំ។ 
៣. ច្បេះដូងរូចច្ទ   ថរផាុយទាំងច្ទវ  ល័យធាំចង់យាំ 
 មានច្បេះដូងមួយ  រួយច្ផ្ត រអារមាណ៍  យា៉ាងគ្នប់ប្ទនាំ 
     ឱ្យល័យរល់្ពែា។ 

ច្សៀមរបពែាទី២៩ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ដកច់តិតនងឹធម្មជាតនិពលយរ ់(បទពាក្យប្រាំបី) 
១. សូរច្សៀងច្រៀបលិ្ចរ ាំច្ល្ចពនេឺ  ដូចគ្នា នអវីប្ពឺច្ៅក្ាុងរបូកាយ 
 អងគុយច្ល្ើលាាំច្មើល្ច្ៅថសនឆ្ា យ  ខ្ុាំឥរមានណយច្ៅក្ាុង ឫទ័យ។ 
២. ច្រៀបលិ្ចសពវសរវពប្ពចូល្រប្មក្  ទាំងប្ក្មុច្ប្កាយរក្ទឹក្និងចាំណី 
 ផ្ា ខេេះបិទក្េិនឥរមានរសដី   ផ្ា យី  ុបែាីរេះបងាហ ញរង។ 
៣. ពនេឺលិ្ចររ់ច្ៅឯច្រើងលាាំ   ឮសូរសរវយាំហក់្ដូចចច្ប្មៀង 
 ច្ ើយច្មវាក៏្បច្ញ្េញចច្ប្មៀង  បាំច្ពរកូ្នច្រៀងៗខេួនច្ៅណ។ 
៤. រប្រីថដល្ដក់្ចិរតនឹងធមាជារិ  វាជាគមាេ រភាពសាប់ឱ្រ 
 ដួងថខរ ាំច្ល្ចខេួនច្ល្ើច្វហស៍   ដក់្ចិរតច្សាហធមាជារិច្ពល្យប់។ 
      ច្សៀមរបពែាទី២០ ថខឧសភា ឆ្ា ាំ២០១៥ 
      ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

នរេះដងូកនូស្រុរ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្បេះដូងកូ្នប្បុស  ដូចដុាំមាសផុស  រ ាំច្ល្ចច្លាកិ្យ 
 មាាំទាំកាេ ហន   មិនខ្េ ចអវីៗ   រស់ក្ាុងថផនដី 
     ច្បេះដូងអង់អាច។ 
២. ទឹក្ច្នប្តារសក់្  ច្ទេះមួយរាំណក់្  មិនអាចច្ចញោច 
 ច្ដើមប្ទងូប្រាំ រថ  មាាំថរឥរកាច   លាាំច្លេើងមិនខ្េ ច 
     ក្ាុងន្ទមកូ្នប្បសុ។ 
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៣. រស់ោត រកិ្រតិយស  ច្គ្នល្រាំ រខពស់  ច្ទេះមានក្ាំ ុស 
 ក៏្ប្រូវទទួល្   ក្តីប្រូវឬខុស   ច្ប្ពាេះរនជាប់ច្ឈ្លា េះ 
     គឺជាកូ្នប្បុស។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៤ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

កងន់ា ាំឱ្យរ យ (បទកាក្គរិ) 
១. កាល្ច្ៅពីរូច  របិុល្រប៉ាូច   ដូចឥររនការ 
 ច្ ើញក្ង់មួយ ូយ  គួរគ្នប់ចិន្ទត    រិេះយា៉ាងសងាហ រ 
     ច្ធវើដូច ូយណស់។ 
២. រិេះរក្ថរច្ហេះ   ចូល្ច្ពល្រសស់ៗ  ច្ៅចាំយា៉ាងចបស់ 
 ក្បល្ប្រាំមួយច្ែារ  ច្ពល្ច្ន្ទេះយល់្ចបស់ សបបយចិរតណស់ 
     ចូល្ច្ពទយយា៉ាង ូយ។ 
៣. ឱ្!ក្ង់ច្អើយក្ង់  និយាយច្ដយប្រង់  ខ្េ ចអាក្ច្ប្ពាេះស យ 
 ក្បល្ប្រាំមួយច្ែារ  សាូរមួយយា៉ាង ូយ  អាក្ច្ធវើឱ្យស យ 
     ច្រឿថមនថទនច្ ើយ។ 
៤. ច្ពល្ច្នេះខ្ុាំធាំ   ច្ៅក្ាុងអារមាណ៍  ឥរថដល្រនច្សបើយ 
 ថល្ងឈប់ហ នប៉ាេះ  ច្ប្ពាេះខ្េ ចអាក្ច្ ើយ  Bye Bye អាក្ច្ ើយ 
     ឱ្! ក្ង់ច្អើយក្ង់។ 

ច្សៀមរបពែាទី០៨ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

នរៀម្រារព្ងៃ១០ម្ករា (បទលុរងគលី្លា) 
១. អបអរពែាដប់មក្រ   ជាពែាអោេ រយ  សប្មាប់ច្សៀមរប 
២. រស្ទសតច្យើងរនសនតិភាព  គឺច្ខរតច្សៀមរប ពែាដប់មក្រ។ 
៣. ពួក្ច្យើងមិនច្លេចច្ទណ  រ ាំច្ដេះសងាខ រ  ច្ចញពីប៉ាុល្ពរ។ 
៤. ពួក្ច្យើងនឹងចាំរ ូរ   ច្ចញពីប៉ាុល្ពរ ច្ដយោា មញញឹម។ 
៥. ពែារេះដ៏រសស់ប៉ាប្បឹម   ន្ទាំក្តីសងឃឹម  ឱ្យច្យើងជាែាី។ 
៦. ពែារេះដ៏ថសនមានន័យ   ប្រប់ភាពច្ជាគរ័យ ដល់្រស្ទសតច្យើងច្ ើយ។ 
៧. ថរសក្ច្ហ រច្ប្ពាេះច្យើងរនច្សបើយ ច្យើងមិនច្លេចច្ ើយ ពែាដប់មក្រ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១៣ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ ញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 
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ខ្ញាំស្រឡាញជ់ាតខិ្ញាំ (បទប្ព ាគីរិ) 
១. ខ្ុាំរសឡាញ់ជារិខ្ុាំ   ក្ាុងអារមាណ៍ជាកូ្នថខារ 
 ច្សា ៍ជារិខ្ុាំឥរថប្ប   ខ្ុាំនឹងថែទឹក្ដីខ្ុាំ។ 
២. របូខ្ុាំប្រូវខាីឃ្មា រ   បច្ប្មើជារិឥរបងខាំ 
 ច្ចញពីចិរតឧរតម   ក្ាុងន្ទមខ្ុាំរស្ទសតក្មពុជា។ 
៣. ដូចច្នេះសូមច្បតជ្ា   ន្ទមកុ្មារប្រូវការពារ 
 ច្រៀនសូប្រប្គប់ច្វលា   ប្រូវពុេះពារច្ដើមបជីារិ។ 
៤. ច្ប្ពាេះច្ចញពីចិរតច្សា ៍  ខ្ុាំនឹងថែច្ដយខាីឃ្មា រ 
 ច្ប្ពាេះពាក្យរសឡាញ់ជារិ  ច្ដើមបីមារុលូមិខ្ុាំ។ 

ច្សៀមរបពែាទី១៦ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ភ្ដនដអី្ងគរ (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. មារុលូមិអងគរដីក្មពុជា   ឈរច្ ើងប្គប់គ្នា ច្ល្ើមហដី 
 អងគរឈរច្ ើងយា៉ាងល្បញល្បី ផុសច្ដយមានន័យច្ល្ើធរណី។ 
២. ថដនដីអងគរអចោរយិ   យូនីសាូបញ្ញា ក់្ច្ដយច្ជាគរ័យ 
 ជាក្មាេ ាំងចិរតទាំងប្បសុរសី  ក្មាេ ាំងមានន័យថដនដីមួយ។ 
៣. អងគរច្ក្ើរច្ ើងរ័យខ្េ ាំងណស់ ទាំងច្ក្ាងទាំងចស់ឥតាមានប្ពយួ 
 ថដនដីអងគររួយច្ល្ើក្សាួយ  មារុលូមិច្នេះមួយរួយក្មពុជា។ 
      ច្សៀមរបពែាទី១៩ ថខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
      ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ខចូចតិតនស្រេះមាត ់(បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ខ្ុាំមានមារ់សប្មាប់និយាយ  ច្ពាល្ពាក្យសមតីប្គប់រាំហន 
 ច្ប្ពាេះមានមារ់គិរថរពីហ ន  ច្លេចលបាំពានអាក្ដពទ។ 
២. ពែាមួយច្លេចខេូនគិរថរប្ររ ្  ច្ចក្ចចៗឥរមានន័យ 
 ច្ពល្ច្ន្ទេះច្គទេះច្ប្ពាេះសមតី  មារ់ច្សាើរថរក្សយ័ច្ប្ពាេះអណត រ។ 
៣. ឱ្! មារ់ច្អើយមារ់ខ្េ ចអាក្ច្ ើយ រនផតល់្ចច្មេើយច្លេ ឥរឆ្េ រ 
 តាមពិរខ្ុាំច្ចេះថរសមាអ រ  ពិរខ្េ ចដល់្ររច្ប្ពាេះច្គទេះ។ 
      ច្សៀមរបពែាទី២០ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
      ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ឡយូអ្នីស្រេះរក ់(បទកាក្គរិ) 
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១. ច្ពល្មានសក់្ថវង   ូយមិនអាចថែេង  ប្គវាសចងរច់ 
 ហយឡាយប្ក្ ម  ្ូរឈូសដច់ៗ  សាីល្ ាឹងប្រូវមា៉ា ច់ 
     ពួក្អាោា វណស់។ 
២. សក់្ថវង ួសថលាក្  វាមិនហ នថវក្  ច្ប្ពាេះខ្េ ចច្មើល្ចបស់ 
 ច្ ើយខ្េ ចខូចសាីល្  ទន់វទិាោស្ទសត  ច្មើល្ច្ៅ ូយណស់ 
     ដូចក្ញ្ញេ ញ់ច្ចក្។ 

ច្សៀមរបពែាទី២៩ ថខមក្រ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
      ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ឧរករណ៍ននលងភ្ខមរ (បទកាក្គរិ) 
១. ឧបក្រណ៍ច្លេងថខារ  មានច្ប្ចើន ូរថ   ក្ាុងវង់រោក់្ 
 វង់ច្លេងយីច្ក្   ច្ល្វើយថរក្ន្រន្ទត ក់្  គឺមានតាមលា ក់្  
     រយដូចរច្ៅ។ 
២. មានទាំងសគរធាំ  ប្បមូល្ប្បរុាំ   សគរ ុក្ឱ្យច្ៅ 
  ឹមរូច ឹមធាំ  ឈិងរូចប្បុសច្ៅ  រនប្ទច្្ច្ៅ 
     ពិរជាល្អណស់។ 
៣. ប្ទអ ូថខសពីរ   សគរកូ្នសគរញី   ធាំល្អថសនប្កាស់ 
 រសព រនារូច   ឆ្បមូល្ឮចបស់  រ៉ា ន់មានយុទាោស្ទសត 
     ក្ាុងការច្ល្ងថដរ។ 
៤. ចបីុពីច្រេះ   លាយសាំច្ ងច្ឃ្មា េះ  ពិរជាច្លេងថខារ 
 ច្រ៉ា សូរច្សៀងល្អ  ប្ទច្ោមានថខស  ថែមច្ឡាផងថដរ 
     ឱ្យរក់្អារមាណ៍។ 
៥. គងឮប័ុងៗ   គ្នរូចបញ្ញេ ាំង   ចិរតមនុសសលាយ ាំ 
 មានសគររមន្ទ   ថសនគ្នប់អារមាណ៍  ថែមតាច្ខសម 
     គួរឱ្យពីច្រេះ។ 
៦. ដូចច្នេះប្បសុរសី  ប្រូវយល់្សមតី   ថែឱ្យមានច្ឈ្លា េះ 
 ឱ្យរនគង់វងស  មិនរលាយច្ោេះ  ច្ប្ពាេះច្យើងរនច្ឈ្លា េះ 
     គឺជាកូ្នថខារ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០២ ថខកុ្មភៈ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 
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ស្ពេះពរិ ញណ (បទកាក្គរិ) 
១. រាំណក់្ទឹក្ច្លេៀង  ធ្លេ ក់្ឮសូរច្សៀង  រសច្ដៀងរន្រនតី 
 ោត ប់ច្ៅរក់្ៗ  ពិរជាមានន័យ  ច្ធវើឱ្យចិរតរសី 
     រសក់្ទឹក្ច្នប្តា។ 
២. គិរនឹក្ខេួនឯង  ចិរតថសនចាំថបង  ខ្េ ចអស់សងាខ រ 
 ខ្េ ចច្ល្ងរនោត ប់  សូរថផអមសក្ខរ  ថល្ងច្ ើញច្ទៀរណ 
     រាំណក់្ពិរណុ។ 
៣. នឹក្ច្លេៀងធ្លេ ក់្ច្ប្ចើន  ច្ចញជាក្ាំច្ណើ ន  ទឹក្ក៏្លិ្ចរន់ 
 ឥទាិពល្ច្សា ៍  រាំណក់្ពិរណុ   ឱ្យខ្ុាំគយគន់ 
     ដល់្ច្លេចថល្ងរន។ 
៤. ច្លេៀងរសក់្រក់្ៗ  ច្ចញជារាំណក់្  ពនក្តីសុខោនត 
 រប់រយចិរតច្សា ៍  អវីទាំងប៉ាុន្ទា ន   កាត ប់អាក្ឱ្យរន 
     ដក់្ក្ាុងដួងចិរត។ 
៥. ច្លេៀងធ្លេ ក់្ឥរណយ  ថរខ្េ ចរបូកាយ  អស់ច្ពល្នឹងរិរ 
 ដូចច្នេះប្រូវច្ប្ក្ប  សប្មស់ច្លេៀងពិរ  ច្ពល្មានរីវរិ 
     ច្ៅក្ាុងច្លាកិ្យ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៦ ថខកុ្មភៈ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ម្ហរូភ្ខមរ (បទកាក្គរិ) 
១. មហូបថខារមានច្ប្ចើន  ច្ចញជាក្ាំច្ណើ ន  ពនរសជារិឆ្ា ញ់ 
 ក្េិនថសនឈាប់ឈាុយ  មហូបឥរថដល្ចញ់  ច្ប្ពាេះមហូបថសនឆ្ា ញ់ 
     មានដូចរច្ៅ។ 
២. មានបុក្ប្ប ុក្  ប្ក្ូចឆ្ា រប្ក្ ុក្  ល្មអប្មេះច្ប្ៅ 
 អាម៉ាុក្ឈាុយឆ្ា ញ់  ក្េិនជារប្មូវ   សេឹក្ច្ចក្ខេប់ប្រូវ 
     ច្កាត បក្េិនរសជារិ។ 
៣. មានទាំងទឹក្ច្ប្គឿង  ពណ៌ប្ក្ មច្ល្ឿង  ពាក្យឆ្ា ញ់ឥរឃ្មេ រ 
 សពវប្គប់អនេក់្  មហូបប្បចាំជារិ   ថែមក្ាំពឹសច្ទៀរ 
     គួរចប់អារមាណ៍។ 
៤. ក្ាំពិក្រយឆ្   ច្នេះជាអាហរ   ថដល្ឆ្លាយ ាំ 
 ប្រីច្្អើរប្រីច្ងៀរ  ថផអមពប្បគួរសម  បុក្ោវ យច្ប្គឿងផសាំ 
     នឹងប្រីច្ងៀរថដរ។ 
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៥. មុាាំឆ្មុាាំច្ៅ   ញុាាំជាមួយច្ៅត   រសជារិឥរថប្ប 
 ពណ៌រងប្ក្ច្ ៉ា  នាំបញ្េុ ក្ថខារ   ថែមទឹក្ថផអមថដរ 
     បថនេលាយផង។ 
៦. មានមាូរប្រកួ្ន   មុខមហូបសមសួន  រូរមារ់មតងៗ 
 សេនឹងកូ្នប្រី   ោច់ទន់ក្នេង  មាូរប្ពលឹ្រផង 
     ធ្លន្ទប្រវូមារ់។ 
៧. ការនីាំរុាំង   មិនសូវ ិរខ្េ ាំង  អាក្ច្ធវើពដោា រ់ 
 ច្ោា រទាំពាាំងថខារ  ដក់្រីប្រូវមារ់  គឺមិនសូវភាេ រ់ 
     អវីបនតិចច្ោេះ។ 
៨. សេមាា ស់ខាិេះដូង  សេថផេនច្ន្ទង   នឹងសេឹក្រសរសស់ 
 ប្រក់្ោវ យអន្រងាង  អារមាណ៍រសស់បស់  ឱ្យសពវចច្ន្ទេ េះ 
     ប្បមូល្ប្បរុាំ។ 
៩. មាូរច្តាា រកូ្នប្រី  ច្យើងលាយល្ក្ពល្  នឹងអាំពិល្ទុាំ 
 មានប្ប ុងអាាំង  មាូរប្រីសេឹក្ប្មុាំ   ទឹក្ប្រីលាយប្គុាំ 
     ក៏្ជាមហូបថខារ។ 
១០. មានច្ោា រខាុរខេី  ប្ប ុសាឹងែាី   អនេក់្រសស់ថដរ 
 អាាំងផសរិច្ប្មចចស់  សេក្កូ្រថដរ   រសជារិឥរថប្ប 
     ប្គប់មហូបទាំងអស់។ 
១១. ច្បើចង់រក្ា   ច្យើងប្រវូចាំណ  មហូបថខារប្គប់ច្ឈ្លា េះ 
 ផសពវផាយច្រៀនច្ធវើ  រោវប្ជាវទាំងអស់  ផាយប្គប់ចច្ន្ទេ េះ 
     ឱ្យោគ ល់្មហូបខេួន។ 
     ច្សៀមរបពែាទី១២ ថខកុ្មភៈ  ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ការជភ្ជករន រវាងរតវទនាយស្រុកនងិទនាយភ្ស្ព 
(បទពាក្យប្រាំពីរ) 

១. ពែាមួយគឺមានទនាយពប្ព  រថរក្និយាយទនាយរសុក្ 
 រថរក្រសួល្គ្នា នអាក្អុក្ ុក្ និយាយទល់្មុខគ្នា យា៉ាងល្អ។ 
២. ទនាយពប្ពលខ្ុាំមានសិទាិ  រស់ក្ាុងរីវរិច្បើក្ចាំ  
 សុខសនតិភាពដ៏បវរ   ដ៏ថសនក្ប្មច្ៅក្ាុងពប្ព។ 
៣. ទនាយរសុក្ក៏្និយាយមតង  ច្បើខ្ុាំច្នេះផងរនចាំណី 
 រនមាេ ស់ច្គដក់្ឱ្យរល់្ពែា  ច្គឱ្យរពមេរបូខ្ុាំណស់។ 
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៤. ទនាយពប្ពលឯងដូចល្ាង់  ច្បើសិនជាប្ទុងជាប់ក្មាប្កាស់ 
 គ្នា នច្សរភីាពឯងដឹងចបស់  ច្មតចមិនបប្មាស់ររ់ច្គចច្ៅ?។ 
៥. ទនាយរសុក្លពប្ពគួរខ្េ ច  មានប្ពានក្ាំណចបិោចច្ៅ 
 គ្នា នអាក្ថែទាំរស់ច្មតចច្ៅ  វាដូចជាមិនសូវរសលួ្ច្ទ។ 
៦. ទាំងពីរន្ទក់្ច្សើចលាន់មារ់ច្ៅ មិនប្រូវច្ទណខុសទាំងច្ទវ 
 តាមពិរច្រឿងច្យើងដូចគ្នា ច្ទ  ច្ទេះអរ់អាក្ថែក៏្រស់សុខ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៧ ថខកុ្មភៈ  ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

សាតយអ្នញរាចញងនស្កាយម្ញនភ្រករន  (បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. អនុសាមុនពែាថបក្គ្នា   ជាប្គ្នចុងច្ប្កាយច្យើងរួបរុាំ 
 ពួក្ច្យើងច្ោក្ោត យក្ាុងអារមាណ៍ ច្ទើបពួក្ច្យើងខាំច្ធវើParty។ 
២. ពដកាន់ោេ បប្ពាដួសអាហរ   ូឡាដូចប្បមឹក្ផឹក្សីុ 
 រល់្ថក្វខ្េ យទឹក្យា៉ាងវក់្វ ី  សបបយគ្នា នពីរពែាច្ន្ទេះច្អើយ។ 
៣. ញុាាំច្ ើយច្យើងចប់ពដឱ្បគ្នា  ហមារ់ប្រប់លាគ្នា ច្យើងច្ ើយ 
 ទឹក្ថលាក្ច្យើងរសក់្គ្នា នថល្ហច្ល្ហើយ ថបក្ច្ ើយគឺមិនវលិ្វញិច្ទ។ 
៤. ោត យអនុសាពែាចុងច្ប្កាយ  ច្បេះដូងមានច្ដយច្រឿងទាំច្នរ 
 នឹក្ប្គ្នហច្ផ្ត េះផតងច្ ើយច្ររ ច្ោក្ោត យច្មេ៉ាេះច្ទមិរតច្អើយមិរត 
     ច្សៀមរបពែាទី១៨ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ចាញក់លនិណស្រនីពលរាស្ត ី(បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. ខ្ុាំរសឡាញ់ថរផ្ា ណប្គី  ប្ក្អូបគ្នា នពីរច្ៅច្ពល្យប់ 
 ភាយក្េិនប្ក្អូបយា៉ាងឈាុយឈាប់ ឱ្យសាប់អារមាណ៍ច្ពល្ពាល់្វា។ 
២. ដាំមួយថមក្ប្ក្អូបច្ពញផាេះ  មួយច្ដើមក្េិនរេះទិសន្ទន្ទ 
 ដាំមួយគុមពក្េិនច្ពញក្មពុជា  គឺច្ ៀរក្េិនច្ពញប្គប់ទិសទី។ 
៣. ប្ក្អូបក្េិនឈាុយដល់្ច្វហស៍ ច្ផអើល្អស់ច្ទវតាច្ពល្យាមវរី 
 ោយក្េិនដល់្លាអ ងយក្ខិនី  ន្ទាំភាពប្បពពច្ៅច្ពល្យប់។ 
៤. ពណ៌រសស់ប្រចេះប្រចង់  ច្ ើយល្អផូរផង់ដូចច្គរប់ 
 ច្ ើយច្ផអើល្អស់ប្ក្មុាំក្ាុងមេប់  ន្ទរប្រីយប់ដ៏រសទន់។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៣ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 
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នកឹរននលខម្យួ (បទកាក្គរិ) 
១. ចិរតខ្ុាំថសននឹក្  ខ្ុាំនឹក្រលឹ្ក្   នូវពានច្ល្ខមួយ 
 នឹក្ ួសក្នេង  អារមាណ៍ហក់្ប្ពួយ  ឬខ្ុាំមិនរួយ 
     របូខ្ុាំខេួនឯង។ 
២. មុខច្ ើងប្ក្ម៉ាូវ  ន្ទច្ពល្ឥ ូវ   ចិរតខ្ុាំចាំថបង 
 នឹក្ច្ពល្ខ្ុាំឈាេះ  គ្នា នអវីគួរថែេង   ច្ពល្ច្នេះមានថផសង 
     រាំងពានច្នេះច្ ើយ។ 
៣. ោត យកាល្ពីមុន  ទឹក្ថលាក្ឥររន់  ច្ប្ពាេះច្រឿងច្នេះច្ ើយ 
 ថរឥ ូវច្នេះ   របូខ្ុាំប្ពយួច្ ើយ  ច្ប្ពាេះពានក្ច្នតើយ 
     ថល្ងចង់ថក្បរខ្ុាំ។ 
៤. ខុសខេួនឯងថដរ  ច្ប្ពាេះរស់ឥរថល្ហ  បច្ណត យអារមាណ៍ 
 យល់្ខុសមួយច្ពល្  ឥ ូវច្ ើយសម  ច្ធវើឱ្យរបូខ្ុាំ 
     នឹក្ពានច្ល្ខមួយ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី០៩ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ស្រននទអ្នកលកល់តឆា (បទកាក្គរិ) 
១. អាក្ល្ក់្ល្រឆ្  ថរងថរប្រលា    រស់រសលួ្ច្ ើយសុខ 
 ល្ក់្ច្ដយសងឃឹម  លច្ៅពែាមុខ   ខេួនរស់រនសុខ 
     រស់មានថល្ងប្ក្។ 
២. ថរអាក្មានវញិ  ឥរមានច្ទច្មាញ  ច្បើហងយា៉ាងល្អ 
 ហងល្ក់្ល្រឆ្  ឥរល័យច្រឿងប្ក្  មានហងក្ាំដរ 
     ច្សដាីល្រឆ្។ 
៣. មួយមានមួយប្ក្  ច្គមក្ឈូ្រ   ថសនច្ប្ចើនឧបមា 
 ក៏្រនក្ពប្ម   ច្ទេះហងខុសគ្នា   ល្ក់្ប្គប់ច្វលា 
     គ្នប់ចិរតអាក្ញុាាំ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៧ ថខមីន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ព្ងៃចលូនរៀនដាំរងូ (បទកាក្គរិ) 
១. ច្ពល្ពែាចូល្ច្រៀន  សបបយចិរតគ្នា ន  អវីច្ប្បៀបរនច្ទ 
 ច្រៀបចាំកាតាប   ចិរតឥររេិះច្រ   សិក្ាទាំច្នរ 
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     ឥ ូវខ្វ យខវល់្។ 
២. ច្ខ្អាវច្ខៀវ ស  ទឹក្មុខបវរ   ចិរតចលាចល្ 
 ចង់ច្ៅច្រៀនមុន  ចង់ថរច្ៅដល់្  ខ្ុាំឥរមានខវល់្ 
     អវីៗទាំងអស់។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៣ ថខច្មោ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ការស្រ ម្នងឹនស្រេះថាន កព់្នរញខភាពរនតពជូ (បទកាក្គរិ) 
១. បញ្ញហ ច្ប្គ្នេះលា ក់្  មានច្ប្ចើនដាំណក់្  ចាំច្ពាេះរបូស្ទសតី 
 សុខភាពបនតពូរ  ច្ប្គ្នេះលា ក់្ច្ប្ចើនពប្ក្  ច្បើសិនរបូរសី 
     មិនសមាអ រច្ទ។ 
២. ប្បឈមការមានកូ្ន  ដល់្រីវរិសូនយ  ទាំងច្យើងទាំងច្គ 
 ច្ក្ើរមានរាំងឺ   ច្ប្គ្នេះច្ប្ចើនច្មេ៉ាេះច្ទ  នឹងឥរទាំច្នរ 
     គិរពីច្រឿងឈឺ។ 
៣. ប្បឈមភាពពិរ  ច្ធវើឱ្យរីវរិ   ថសនល័យច្ ើយប្ពឺ 
 ប្បឈមនឹងច្អដស៍  គ្នា នអាក្ដឹងឮ   របរយរាំងឺ 
     នឹងបញ្ញហ ច្នេះ។ 
     ច្សៀមរបពែាទី២៤ ថខច្មោ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ននលៀងធាល ក ់ខ្ញាំឯកា (បទកាក្គរិ) 
១. រដូវវសា   រស់ច្ៅឯកា   ក្ាំប្ពាមាា ក់្ឯង 
 រាំណក់្ទឹក្ច្លេៀង  ធ្លេ ក់្ឥរចាំថបង  ធ្លេ ក់្មានគ្នា ឯង 
     ធ្លេ ក់្មក្ទាំងគូ។ 
២. ខ្ុាំប្ចរ់ចងាា រ   របូខេួនច្នេះណ  ដូចជារ  ូ 
 ថដល្ច្ៅមាា ក់្ឯង  យូរច្អើយថសនយូរ  How can I do 
     ច្ពល្ឥ ូវច្ៅ?។ 
៣. សាំច្ ងផគរលាន់  សាំច្ ងឮជាន់  រនាេះច្ឃ្មរច្ៅ 
 របូខ្ុាំមាា ក់្ឯង   ប្រូវច្ធវើច្មតចច្ៅ  ឯណផេូវប្រូវ 
     ពនចច្មេើយខ្ុាំ។ 
៤. រដូវវសា   ច្លេៀងធ្លេ ក់្ច្ ើយណ  រាំណក់្ឧរតម 
 ថររបូខ្ុាំវញិ   ឮផគររណតាំ    ច្ធវើឱ្យរបូខ្ុាំ 
     ខ្េ ចណស់មា៉ា ក់្ច្អើយ។ 
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     ច្សៀមរបពែាទី០៩ ថខច្មោ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
     ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

វាលភ្ស្រវាលស្រូវដងួចតិតអាលយ័ (បទពាក្យប្រាំបី) 
១. វាល្ថរសវាល្រសូវសថិរច្ៅច្ល្ើលាាំ  វាតាមច្ន្ទរមយបក់្ច្រក្ផ្យផ្រ់ 
 សេឹក្រសវូរសទន់ ចិរតច្រៀមមិនររ់  ថរងថររោរ់ ច្ៅច្ល្ើទីច្ន្ទេះ។ 
២. វាល្ថរសវាល្រសូវ ដួងចិរតអាល័្យ  ជាច្រៀងរល់្ពែា ច្បេះដូងថរងប្រុេះ 
 ប្រុេះចិរតច្ល្ើវាល្ ថរសច្ៅទីច្ន្ទេះ  ចិរតមិនដច់ច្ោេះ នឹក្ច្ ើញប្គប់ប្គ្ន។ 
៣. វាល្ថរសល្ហច្ល្ហវ វាល្រសូវល្វឹងច្ល្វើយ ឃ្មេ រពីអាក្ច្ ើយ ថរងថរនឹក្ន្ទ 
 អាល័្យថរសរសូវ អស់ប្គប់ច្វលា  និសស័យពិរជា ច្ឃ្មរច្ៅច្មេ៉ាេះច្ទ។ 
៤. ចក្ច្ចញពីអវី ខ្ុាំដក់្ច្បេះដូង   ចិរតពិរច្ៅ ាង ច្ៅច្ពល្ររ់ច្សា ៍ 
 ច្សក្តីច្សាហ ឱ្យវាល្រសវូថរស  រប់ពាន់ ូរថ  ពាក្យច្សា ៍ប្រវូររ់។ 
៥. មក្ដល់្ទីប្ក្ុង ចិរតខ្ុាំថសនខសរ់  ច្បេះដូងក្មសរ់ ច្សា ៍ខ្ុាំប្រូវប្ពារ់ 
 វាល្ថរសវាល្រសូវ ររ់ច្ៅរោរ់  ថរច្ៅផ្យផ្រ់ក្ាុងច្បេះដូងច្ពប្រ។ 
      ច្សៀមរបពែាទី២២ ថខឧសភា ឆ្ា ាំ២០១៥ 
      ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ស្រនទរអាសា នទាាំងដរ ់(បទពាក្យប្រាំពីរ) 
១. សមាគមអាោ នដ៏អោេ រយ   ច្ក្ើរច្ ើងច្ ើយណច្ល្ើថដនដី 
 ផុសច្ ើងន្ទសរវរសទីពមភ   ច្ដយភាពច្ជាគរ័យដ៏ឧឡារ។ 
២. ច្ដយរមួពដគ្នា ដប់ប្បច្ទស   ច្ទើបអាោ នច្នេះមានសងាខ រ 
 ប្បច្ទសដប់ច្ន្ទេះជាអាក្ណ   ខ្ុាំនឹងវាចជាល្ាំដប់។ 
៣. មួយពែប្បច្ទសអលិវឌ្ឍ   អាក្ឆ្េ រម៉ារ់ចរ់ច្រឿនច្ល្ឿនឆ្ប់ 
 ឥណឌូ ច្នសីុច្កាេះច្ប្ចើនចាំណប់  មិនអាចរ៉ាយរ៉ា ប់រនច្ទណ។ 
៤. មា៉ា ច្ សីុប្បជាច្ប្ចើនមិនរិច   ោថ នភាពច្សដាកិ្ចេថសនខ្េ ាំងកាេ  
 សិងហបុរកូី្នរូចច្ទណ   ប៉ាុថនតឧសា ក្មាខពស់។ 
៥.  វីលី្ពីនបញ្ញហ នឹងធមាជារិ   វបិរតិធមាជារិជារិរងច្ប្គ្នេះ 
 ប្ពុយច្នប្បច្ទសមានច្ក្រ តិ៍ច្ឈ្លា េះ  ពីច្ប្ពាេះជាច្សតចពនច្ប្បងច្លា ។ 
៦. ច្វៀរណមប្បច្ទសរកី្ចច្ប្មើន  ច្ ើយច្ប្ចើនន្ទាំច្ចញនូវច្ប្បងច្ៅ 
 ឡាវរដាកុ្មាុយនីសថសន ាងច្ៅ  ថរឥរដាំច្ៅររាំងយាន។ 
៧. ប្រាំបួនស ភាពមីយា៉ា ន់មា៉ា    ឯគីមីណឥរសូវមាន 
 ក្មពុជាឥ ូវខ្េ ាំងច្ ើយហ ន   ច្ដើរចូល្អាោ នច្ដយសថិរចិរត។ 
៨. ប្បច្ទសដប់ច្នេះថដល្រប់ច្រៀប  ន្ទាំនូវសនតិភាព ួសការគិរ 
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 ប្បច្ទសខ្េ ាំងក្ាុងអាោ នពិរ   ក្កិ្ររប្មូវការពិលពច្លាក្។ 
      ច្សៀមរបពែាទី០៩ ថខមិែុន្ទ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
      ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ទកឹដកីម្ពញជារម្យ័ស្ពេះាទពញាយា៉ែ ត (បទពាក្យប្រាំបី) 
១. ន្ទច្ដើមសរវរសដប់បួនច្ន្ទេះណ  ថខារមានរជា ន្ទមពញាយា៉ារ 
 ន្ទបោា ប្ព សថរនច្រសសមាអ រ  ច្ចរនិងប្ពេះរទច្សៀមពីអងគរ។ 
២. ដប់បួនោមបួន ប្ក្ុងឈរជាែាី  គឺច្ល្ើថដនដី ចរុមុខបវរ 
 បច្ងាើរមិរតភាព ចិន ថខារដ៏ល្អ   ជាច្សតចក្ប្មសរវរសដប់បួន។ 
៣. ោងវរតអារមក្ាុងប្ក្ុងចរុមុខ  រនលុ្បប្ក្ ុក្ច្ធវើផេូវសមសួន 
 បរច្ទសច្ការខ្េ ចលូមាពែយួន  ច្ល្ើក្ដីច្ធវើសួនលាាំដូនច្ពញណ។ 
៤. ច្សតចមានគុណធម៌រសឡាញ់ទឹក្ដី  ឱ្យរស្ទសតប្បុសរសីរស់ច្ដយសុខ្ 
 អាណចប្ក្ថខារជាថដនអោេ រយ  រងុច្រឿងឧបមាជារិមហឋិរច្ែរ។ 
៥. ថខារមានមុខមារ់ច្ល្ើពិលពច្លាក្  ភាពមហរ័យច្ជាគច្ក្ើរឥររេិះច្រ 
 សន្រងាគ មឈាេះៗឥរថដល្ចញ់ច្ទ  អាណចប្ក្ថខារក្ាុងររយប្ពេះអងគ។ 
      ច្សៀមរបពែាទី០៣ ថខក្ក្ាដ ឆ្ា ាំ២០១៥ 
      ច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

ចនស្ម្ៀង    ឡាាំង ដនណត 

១. ឡាាំងដច្ណរ ទឹក្ថលាក្រសក់្ក្ាុងច្បេះដូង  រថប្បណមផង ប្កាបលាបអូនបងច្ចញច្ៅ 
ចក្ច្ចល្រសកុ្ច្ៅរស់ច្ៅប្បច្ទសច្ប្ៅ ភារកិ្ចេប្បុសច្ៅប្រូវយក្ច្ជាគរ័យឲ្យរន 

២. ចិរតច្សាហផាច្ខ្េ ចក្ច្មាេ ចចិរតនឹក្ ច្បេះដូងរលឹ្ក្ នឹក្មាត យនឹក្បអូនក្ល្ាណ នឹក្មហូប
ថខារ នឹក្ច្សា ៍នឹក្រសស់លុាំផ្ន ថសននឹក្ប្គប់យា៉ាង មិនរនថនបនិរយដូចច្ដើម។ 

R. រសុក្ច្គមនតច្សា ៍ច្ល្ើសល្ប់យា៉ាងណ ច្ៅថរឯកា សុខ្ចញ់រសុក្ក្ាំច្ណើ រ ច្ពល្
ច្វលា ួសច្ៅច្ៅថរផាច្ខ្េ ច នឹក្រសុក្ក្ាំច្ណើ រ ទឹក្ថលាក្ប្ក្ច្ោបរល់្ពែា។  

៣. ក្មពុជា ច្វលានឹងក្នេង ួស ខ្ុាំនឹងផុរច្ឈ្លា េះនិសសិរក្ាុងទឹក្ដីពែ ខ្ុាំនឹងវលិ្ក្ោង
ជារិនិងទឹក្ដី មិនបាំច្លេចពែេ ទឹក្ដីក្ាំច្ណើ រខ្ុាំច្ ើយ។ 

   ច្សៀមរប ពែាទី២៩ ថខច្មោ ឆ្ា ាំ២០១២ 
   និពនាបទច្លេងនិងទាំនុក្ច្ប្ចៀងច្ដយ៖ អាក្ប្គូ លាក់្ មា៉ា ថ ន 

  



ប េះដូងពិតឆ្ន ាំទ៦ី       
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ចនស្ម្ៀង   នរិសយ័ជរួអ្នកស្រូ 
១. ច្ប្កាមពនេឺរសាីប្ពេះអាទិរយ   ច្ ើយឈរដិរឋិរច្ៅច្ល្ើពសុធ្ល 

 ធមាជារិច្រក្បក់្ឱ្យច្យើងប្គប់គ្នា  ដច្ងហើមរីវោីគ ល់្ភាពក្ក់្ច្ៅត ។ 

២. ច្បេះដូងច្ក្ាងខេីគ្នា នអវីយល់្ដឹង  ជាក្តីសងឃឹមថដល្ឥរ ាងច្ៅ 

 ពនេឺច្ផតើមរេះរេះលពល្ាង់ច្លេ   ថដល្សិសសច្ឆ្មច្ៅេ រនោគ ល់្អាក្ប្គ។ូ 

៣. និសស័យពនឈ្លមរីវរិមួយជារិ ល័ពវច្ប្ពងផតល់្លាលរនរួបអាក្ប្គូ 
 រីវរិក្ាុងលា ក់្ច្សើចយាំរស ូ  ច្ទេះទឹក្ថលាក្ ូរសបបយអច្នក្។ 

៤. សូមរូនពរដល់្ោអាក្ប្គូដ៏ល្អ  ពីចិរតបវរថផអមដូចនាំCake 

 រសាីដូច ងស សប្មស់រសស់ឯក្ ធីតាច្ប្កាមច្ម សូមចញ់អាក្ច្ ើយ។ 

    ច្សៀមរបពែាទី២៥ ថខសីហ ឆ្ា ាំ២០១៥ 

    និពនាបទច្លេង និងទាំនុក្ច្ប្ចៀច្ដយ៖ កុ្មារ ីញ៉ា បញ្ញា ច្ពប្រ 

    សប្មួល្រន្រនតីច្ដយ៖ ច្លាក្ អឹុងលាក់្ ោវ ហប់ 

ចនស្ម្ៀង  WE LOVE TEACHER LEAK MALEN 

១. HAPPY BIRTH DAY TEACHER LEAK MALEN ថដល្ខាំប្បឹងថប្បងបច្ប្ងៀនពួក្ច្យើង 
 ឱ្យកាេ យជាច្ក្ាងល្អមិនទាំច្នើង   អរគុណពួក្ច្យើងនឹងខាំប្បប្ពឹរតតាម។ 

២. ច្ោា េះសរគួរឱ្យច្គ្នរពនិងរសឡាញ់  ពួក្ច្យើងថសនកាា ញ់មុខច្ពារច្ពញច្ដយ
ោា មញញឹមរកី្រយប្គប់ៗប្រណ  ពុេះពារឱ្យរនច្ប្ពាេះអាក្ប្គូ......។ 

៣. we love teacher leak malen   ខ្េ ាំងគ្នា នប្ពាំថដនសុខចិរត do 
 អវីៗប្គប់យា៉ាងច្ដើមបអីាក្ប្គូ   សុទាថរBrand New ច្ដយអាក្ប្គូ។ 
៤. សូមអរគុណឥ ូវច្នេះ   ច្ផ្ើចច្ប្មៀងច្នេះរូនអាក្ប្គូ  
 ជាមនុសសល្អគួរយក្គាំរ ូ  ពួក្ច្យើងរសឡាញ់អាក្ប្គូលាក់្ មា៉ា ថ ន។ 
    និពនាបទច្លេង និងទាំនុក្ច្ប្ចៀងច្ដយ៖ កុ្មារ ីណរនិ វ ូីរ៉ា  
 


