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បនទប់៖ 001

ល.រ

ទីកែន្លងសំភស៖ TUBE Café

េឈមះ

េភទ

ថ ប័ន

េម៉ង

1

Ath Sovannara

្របុស

កលវ ិទយល័យភនំេពញអន្តរជតិ

8:00 - 8:07

2

Bora Sotheara

្របុស

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

8:07 - 8:15

3

Bou Samnang

្របុស

4

Bosba Satya Sothea

5

វ ិទយ

ថ នភ

បរេទស

្រសី

កលវ ិទយល័យបញញ

Chea Sokhalay

្របុស

កលវ ិទយល័យបញញ

6

Chea Sotharith

្របុស

7

Cheang Chhanny

្របុស

8

Chek Chantry

9

Chhan Samnieng

CAM-ASEAN
កលវ ិទយល័យបញញ

8:15 - 8:22

្រស្តកមពុជ

8:22 - 8:30

្រស្តកមពុជ

8:30 - 8:37

្រស្តកមពុជ

8:45 -8:52

8:37 - 8:45

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

8:52 - 9:00

្របុស

កលវ ិទយល័យេមគងគកមពុជ

9:00 - 9:07

10 Chhe Sosomphos

្រសី

កលវ ិទយល័យបញញ

្រស្តកមពុជ

9:07 - 9:15

11 Chheang Vandy

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

9:15 - 9:22

12 Chheav Mouyhong

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

9:22 - 9:30

13 Chhem Sophy

្របុស

កលវ ិទយល័យន័រតុ ន

9:30 - 9:37

14 Chheng Meng

្របុស

15 Chhun Polin

្របុស

9:37 - 9:45
កលវ ិទយល័យភូ មន
ិ ទនត
ី ិ

្រស្តនង
ិ វ ិទយ

្រស្តេសដ្ឋកច
ិ ច

9:45 - 9:52

16 Chhun Vyrada

្រសី

17 Chon Sreyleak

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

10:00 - 10:07

18 Dam Sovannakra

្រសី

កលវ ិទយល័យភូ មិនទភនំេពញ

10:07 - 10:15

្របុស

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

10:30 - 10:37

19 Dear Stephania

កលវ ិទយល័យបញញ

្រស្តកមពុជ

9:52 - 10:00

20 Ean Manith

្រសី

21 Em Sokdalin

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

10:45 - 10:52

22 Eng Chanminea

្រសី

កលវ ិទយល័យធនធនមនុ ស

10:52 - 11:00

សូមេបកខជនមកដល់១៥នទីមុនេម៉ង

កលវ ិទយល័យបញញ

្រស្តកមពុជ

10:37 - 10:45

ត់សំភស និងបនទទួលេភសជជៈមួយែកវ ។ សូមទក់ទង 012-4627836 េបីេបកខជនរកេឈមះមិនេឃញ
ី ។

23 Eng Menglin

្រសី

24 Eng Sreynuch

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ
កលវ ិទយល័យភូ មិនទនីតិ

្រស្តនិងវ ិទយ

្រស្តេសដ្ឋកិចច

11:00 -11:07
11:07 - 11:15

25 Hak Lyhour

្របុស

26 Heng Kimsal

្របុស

កលវ ិទយល័យភូ មន
ិ ទភនំេពញ

11:22 - 11:30

27 Heng Sopanhavorn

្របុស

វ ិទយ

11:30 - 11:37

CAM-ASEAN
ថ នភ

11:15 - 11:22

បរេទស

28 heng Sovanmonynuth

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

11:37 - 11:45

29 Heng Sreylin

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

11:45 - 11:52

30 Hol Linda

្រសី

31 Hong ChanSarin

្របុស

CamEd Business School

11:52 - 12:00

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

14:00 - 14:07

32 In Waddhna

្រសី

33 Keo Sovannaroth

្រសី

34 Ket reaksmey

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

14:22 - 14:30

35 Keth Piseth

្របុស

កលវ ិទយល័យភូ មិនទវ ិចិ្រតសិលបៈ

14:30 - 14:37

36 Kham Yuen

្របុស

កលវ ិទយល័យ សុ ីអឺរប
ុ៉

14:37 - 14:45

37 Khlauk raksa

្រសី

38 Khoeun Rinda

្របុស

39 Kheng Vathanak

្របុស

40 Khon Visal

្រសី

41 Kim Niredey

្រសី

42 Koem Dany

្រសី

43 Lak sivcheng

្រសី

44 Lan Srengly

្របុស

45 Lin Rosana

្រសី

46 Ly Sochanraksmey

្រសី

47 Lay Panhapor

្រសី

48 Leak David

សូមេបកខជនមកដល់១៥នទីមុនេម៉ង

្របុស

វ ិទយ

ថ នភ

បរេទស

14:07 - 14:15

CAM-ASEAN

វ ិទយ

ថ នភ

14:15 - 14:22

បរេទស

14:45 - 14:52

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ
កលវ ិទយល័យបញញ
កលវ ិទយល័យភូ មន
ិ ទនត
ី ិ

្រស្តកមពុជ

្រស្តនង
ិ វ ិទយ

្រស្តេសដ្ឋកច
ិ ច

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ
កលវ ិទយល័យវ ិទយ
វ ិទយ

្រស្តសុខភិបល

ថ នបេចចកវ ិទយកមពុជ

កលវ ិទយល័យបញញ
កលវ ិទយល័យនត
ី ិ

្រស្តេសដ្ឋកច
ិ ច

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ
កលវ ិទយល័យបញញ

្រស្តកមពុជ

កលវ ិទយល័យកមពុជ

15:00 - 15:07
15:07 - 15:15
15:15 - 15:22
15:22 - 15:30
15:30 - 15:37

្រស្តកមពុជ

្រស្ត នង
ិ វ ិទយ

14:52 - 15:00

15:37- 15:45
15:45- 15:52
15:52- 16:00
16:00 - 16:07
16:07 - 16:15

ត់សំភស និងបនទទួលេភសជជៈមួយែកវ ។ សូមទក់ទង 012-4627836 េបីេបកខជនរកេឈមះមិនេឃញ
ី ។
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ល.រ

ទីកែន្លងសំភស៖ TUBE Café

េឈមះ

49 Lenratha So

េភទ

ថ ប័ន

្រសី

េម៉ង

CAM-ASEAN

8:00 - 8:07

50 Lim tokk

្របុស

51 Lon Sophearath

្របុស

8:15 - 8:22

52 Lonn Vannith

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

្របុស

កលវ ិទយល័យេបៀល្របយ

8:22 - 8:30

53 Ly Chindavotey

កលវ ិទយល័យបញញ

្រស្តកមពុជ

កលវ ិទយល័យបញញ

54 Ly Rathana

្រសី
្របុស

កលវ ិទយល័យបញញ

55 Ma Sokhen

្របុស

56 Mao Ponlork

្របុស

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

8:52 - 9:00

57 Mao Visal

្របុស

9:00 - 9:07

58 Meas Koemly

កលវ ិទយល័យេបៀល្របីជេសៀម ប

្របុស

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

9:07 - 9:15

59 Meas Sreypich

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

9:15 - 9:22

60 Meng Veasna
61 Nara Linda

្របុស
្រសី

កលវ ិទយល័យភូមន
ិ ទនត
ី ិ

្រស្តកមពុជ

8:07 - 8:15

្រស្តកមពុជ

្រស្តនង
ិ វ ិទយ

្រស្តេសដ្ឋកច
ិ ច

វ ិទយល័យហ៊ុនែសនៃ្រពទទង
ឺ
វ ិទយ

ថ នភ

បរេទស

8:30 - 8:37
8:37 - 8:45
8:45 -8:52

9:22 - 9:30
9:30 - 9:37

62 Noy Phally

្រសី

កលវ ិទយល័យភូមិនទវ ិចិ្រតសិលបៈ

9:37 - 9:45

63 Neam Sreyleak

្រសី

កលវ ិទយល័យបញញ

9:45 - 9:52

64 Neang Chanmol

្របុស

65 Nget Virak

្របុស

66 Ngoun Dara

្របុស

67 Ngoy Sopheakanha
68 Nop Vuthy
69 Nou Sokunthy
70 Oeung Sonita
71 Ou heabponlok
72 Ouch Reaksmey
សូមេបកខជនមកដល់១៥នទីមុនេម៉ង

្រសី
្រសី

វ ិទយ

្រស្តកមពុជ

ថ នបេចចកវ ិទយកមពុជ
RPITSSR

កលវ ិទយល័យបញញ
BIU
កលវ ិទយល័យបញញ

្រស្តកមពុជ
្រស្តកមពុជ

9:52 - 10:00
10:00 - 10:07
10:07 - 10:15
10:30 - 10:37
10:37 - 10:45

្រសី

កលវ ិទយល័យជតិ្រគប់្រគង

10:45 - 10:52

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

10:52 - 11:00

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

11:00 -11:07

្របុស

កលវ ិទយល័យបញញ

្រស្តកមពុជ

11:07 - 11:15

ត់សំភស និងបនទទួលេភសជជៈមួយែកវ ។ សូមទក់ទង 012-4627836 េបីេបកខជនរកេឈមះមិនេឃញ
ី ។

73 Ouch Sokna
74 Oum Pich Alisa
75 Pa Sokheng

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

11:15 - 11:22

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

11:22 - 11:30

្រសី

76 Pheara Pichsatya

្របុស

77 Pheng Sovanda

្របុស

78 Phon Raden

្របុស

79 Phy sochenda

្រសី

80 Pich mesa

្របុស

81 Pin Kimseng

្របុស

82 Po chanraksmey

កលវ ិទយល័យបញញ

្រស្តកមពុជ

11:30 - 11:37

កលវ ិទយល័យ្រពះសីហនុ ជ

11:45 - 11:52

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ
ពុទធិក

វ ិទយ

ថ នបេចចកវ ិទយកមពុជ

11:37 - 11:45
11:52 - 12:00

វ ិទយល័យ្រពះសីហនុ

14:00 - 14:07

កលវ ិទយល័យេសដ្ឋកិចច និងហរញញ
ិ វតថុ

14:07 - 14:15
14:15 - 14:22

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

14:22 - 14:30

83 Pheng Dina

្របុស

14:30 - 14:37

84 Por Lundy

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

្របុស

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

14:37 - 14:45

85 Pov Lyhour

្របុស

14:45 - 14:52

86 Ra monyta

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

្រសី

កលវ ិទយល័យេបៀល្របយ

14:52 - 15:00

87 Ream Sokleng

្រសី

កលវ ិទយល័យេសដ្ឋកច
ិ ហរញញ
ិ វតថុ
ិ ច នង

15:00 - 15:07

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

15:15 - 15:22

88 Sam Ol OR
89 Sary Sovattey

្របុស
្រសី

វ ិទយ

ថ នបេចចកវ ិទយកមពុជ

15:07 - 15:15

90 Sat Rathana

្របុស

91 Sau Sakda

្របុស

92 Savi Thou

្របុស

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

93 Sean Bunchrea

្របុស

វ ិទយ

94 Sean Monorith

្របុស

កលវ ិទយល័យភូមិនទនីតិ

្រស្តនិងវ ិទយ

្រស្តេសដ្ឋកិចច

15:52- 16:00

95 Sem Sakada

្របុស

កលវ ិទយល័យភូមិនទនីតិ

្រស្តនិងវ ិទយ

្រស្តេសដ្ឋកិចច

16:00 - 16:07

សូមេបកខជនមកដល់១៥នទីមុនេម៉ង

កលវ ិទយល័យបញញ
វ ិទយ

ថ នភ

្រស្តកមពុជ

បរេទស

ថ នបេចចកវ ិទយកមពុជ

15:22 - 15:30
15:30 - 15:37
15:37- 15:45
15:45- 15:52

ត់សំភស និងបនទទួលេភសជជៈមួយែកវ ។ សូមទក់ទង 012-4627836 េបីេបកខជនរកេឈមះមិនេឃញ
ី ។

វិធី THE PERSPECTIVES CAMBODIA
បញជ េី ឈមះេបកខជនែដល្រតូវសំភសកនងកមម
ុ
ៃថងេ

រ ៍ ទី២៩ ែខេម

ឆន ំ២០១៧

បនទប់៖ 003
ល.រ

ទីកែន្លងសំភស៖ TUBE Café
េឈមះ

េភទ

ថ ប័ន

េម៉ង

96

Sem Vanna

្របុស

8:00 - 8:07

97

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

Seng Chanpanha

្របុស

កលវ ិទយល័យជតិ្រគប់្រគង

8:07 - 8:15

98

Seng Gechly

99

្រសី

Seng Naihuong

្រសី

100 Seng Socheat

្របុស

101

្របុស

Sin Rithy

វ ិទយ

ថ នបេចចកវ ិទយកមពុជ

កលវ ិទយល័យភូមន
ិ ទភនំេពញ
វ ិទយ

កលវ ិទយល័យបញញ

103 Som Channsothea

្របុស

កលវ ិទយល័យបញញ

្រសី

8:30 - 8:37

កលវ ិទយល័យភូមិនទភនំេពញ

្របុស

Sorakphy Sriv

8:22 - 8:30

ថ នបេចចកវ ិទយកមពុជ

102 Sok Baraby
104

8:15 - 8:22

8:37 - 8:45

្រស្តកមពុជ

8:45 -8:52

្រស្តកមពុជ

8:52 - 9:00

្រស្តកមពុជ

9:07 - 9:15

កលវ ិទយល័យហ ម៉ន់

9:00 - 9:07

105 Sorn Chandara

្របុស

106 Sorn Piseth

្របុស

107 Sorn Rambo

្របុស

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

9:22 - 9:30

108 Srey Sopiseth

្របុស

9:30 - 9:37

109 Sron Tangchy

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

9:37 - 9:45

110

Theang Panhapin

111

Thoeurn ratha

្រសី

112

Thorn Sokcheada

113

Thon Montha

114

Thou Kimthea

115

Tim sovannarath

្របុស

116

Tim Sovannarong

្របុស

117

Tith Tomech

្របុស

118

Toch Sovandeth

្របុស

119

Trai Chhenghort

្របុស

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

11:07 - 11:15

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

11:15 - 11:22

120 Trinh Monika
121

្របុស

វ ិទយ

ថ នភ

បរេទស

ACE
វ ិទយ

9:15 - 9:22

9:45 - 9:52

ថ នបេចចកវ ិទយកមពុជ

9:52 - 10:00

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

10:00 - 10:07

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

10:07 - 10:15

្រសី

Um San

្របុស

122 Un San

្របុស

សូមេបកខជនមកដល់១៥នទម
ី ុនេម៉ង

កលវ ិទយល័យបញញ

កលវ ិទយល័យបញញ
GL Finanace
វ ិទយ
វ ិទយ

ថ នភ

្រស្តកមពុជ

បរេទស

ថ នបេចចកវ ិទយកមពុជ

កលវ ិទយល័យភូមន
ិ ទនត
ី ិ

កលវ ិទយល័យភូមន
ិ ទនត
ី ិ

្រស្តនង
ិ វ ិទយ

្រស្តនង
ិ វ ិទយ

10:30 - 10:37
10:37 - 10:45
10:45 - 10:52
10:52 - 11:00

្រស្តេសដ្ឋកច
ិ ច

្រស្តេសដ្ឋកច
ិ ច

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

11:00 -11:07

11:22 - 11:30
11:30 - 11:37

ត់សំភស នង
ិ បនទទួលេភសជជៈមួយែកវ ។ សូមទក់ទង 012-4627836 េបេី បកខជនរកេឈមះមន
ិ េឃញ
ី ។

123 Ung Sochealing
124

Vanna Seng

125 Voeun dalene

្រសី
្របុស
្រសី

126

Ya Solhy

្របុស

127

Yong Heng

្របុស

128

គន់ ធុន

្របុស

129

គម
ី ចន់វនត

130 េគៀល សី
131

ែចម កននិករ

132 ែឆ
134

135 ឈន
ិ មុីមុី
136

ឈួន សន

137

ន់ សំ

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ
កលវ ិទយល័យភូមន
ិ ទនត
ី ិ

្រស្តនង
ិ វ ិទយ

កលវ ិទយល័យបញញ
កលវ ិទយល័យភូមិនទនីតិ

្រស្តេសដ្ឋកច
ិ ច

្រស្តកមពុជ

្រស្តនិងវ ិទយ

្រស្តេសដ្ឋកិចច

11:52 - 12:00
14:00 - 14:07
14:07 - 14:15
14:15 - 14:22

្របុស

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

14:30 - 14:37

គរុេកសលយនិងវ ិ្រកឹតករ ជធនីភនំេពញ
កលវ ិទយល័យភូមន
ិ ទភនំេពញ
កលវ ិទយល័យភូមិនទនីតិ

្រស្តនិងវ ិទយ

14:37 - 14:45
14:45 - 14:52

្រស្តេសដ្ឋកិចច

14:52 - 15:00

្រសី

កលវ ិទយល័យភូមិនទភនំេពញ

15:00 - 15:07

្រសី

កលវ ិទយល័យេសដ្ឋកច
ិ ច នង
ិ ហរញញ
ិ វតថុ

15:07 - 15:15

កលវ ិទយល័យភូមិនទភនំេពញ

15:22 - 15:30

្រសី
ង

11:45 - 11:52

្រស្តកមពុជ

14:22 - 14:30

្រសី

ជូ វណ្ណៈ

កលវ ិទយល័យបញញ

កលវ ិទយល័យជត្រិ គប់្រគង

្រសី

133 ជ សុខេអង

11:37 - 11:45

្រសី
្រសី

នី

វ ិទយល័យហ៊ុនែសនៃ្រពទទង
ឺ

្របុស

កលវ ិទយល័យបញញ

្រស្តកមពុជ

15:15 - 15:22

138

ង
ំ គងៃហ

្របុស

139

ង
ំ េហងឃង

្របុស

កលវ ិទយល័យភូមិនទភនំេពញ

15:37- 15:45

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

15:45- 15:52

្របុស

កលវ ិទយល័យន័រតុន

15:52- 16:00

140

ថង ជី ៉

141

ថន យូេសៀង

សូមេបកខជនមកដល់១៥នទម
ី ុនេម៉ង

CAM-ASEAN

15:30 - 15:37

ត់សំភស នង
ិ បនទទួលេភសជជៈមួយែកវ ។ សូមទក់ទង 012-4627836 េបេី បកខជនរកេឈមះមន
ិ េឃញ
ី ។

បញជ េី ឈមះេបកខជនែដល្រតូវសំភសកនងកមម
វិធី THE PERSPECTIVES CAMBODIA
ុ
ៃថងេ

រ ៍ ទី២៩ ែខេម

ឆន ំ២០១៧

បនទប់៖ 004
ល.រ

ទីកែន្លងសំភស៖ TUBE Café
េឈមះ

េភទ

ថ ប័ន

េម៉ង

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

8:00 - 8:07

143 ទូច វ ីន

្រសី
្របុស

កលវ ិទយល័យភនំេពញអន្តរជតិ

8:07 - 8:15

144 ធិន ធ ៉

្របុស

142 ទី សរិ ី ជយ

145 និត គីមេហគច

្រសី

146 នី កំេភង

្របុស

147 េប៉ង សំរទធ
ិ

្របុស

148 ប៊ីន យ៉ន

្របុស

149 ្របក់ ចនថ

្រសី

150 ្របក់ មុនីរទធ
ិ

្របុស

151 ផន សូលី

្រសី

152 ផុន សុមុនី

្របុស

153 ្រពំ ដួង

វ

CAM-ASEAN
កលវ ិទយល័យបញញ
កលវ ិទយល័យភូមន
ិ ទនត
ី ិ

8:15 - 8:22
្រស្តកមពុជ

្រស្តនង
ិ វ ិទយ

្រស្តេសដ្ឋកច
ិ ច

កលវ ិទយល័យមនជ័យ
កលវ ិទយល័យបញញ
កលវ ិទយល័យភូមន
ិ ទនត
ី ិ
កលវ ិទយល័យវ ិទយ

8:30 - 8:37
8:37 - 8:45

្រស្តកមពុជ

្រស្តនង
ិ វ ិទយ

8:22 - 8:30

្រស្តេសដ្ឋកច
ិ ច

្រស្តសុខភិបល

8:45 -8:52
8:52 - 9:00
9:00 - 9:07
9:07 - 9:15

មនទអ
ី ភវិ ឌ ន៍ជនបទេខត្ត្រពះវ ិ

រ

9:15 - 9:22

្រសី

កលវ ិទយល័យភូមិនទភនំេពញ

9:22 - 9:30

្របុស

9:30 - 9:37

155 េម៉ ច័នទមុនរនី តន័

កលវ ិទយល័យភូមិនទភនំេពញ

្រសី

កលវ ិទយល័យជត្រិ គប់្រគង

9:37 - 9:45

156 មុននី ច

្រសី

154 ម៉ុក គង់

157 យូ ែកវ

មន
ិ ី

158 យូ លម
ឹ ហួរ
159 រស់ េ

ភ

160 េរត៉ រ ី
161 រត
ិ ៉ នី
162 រទធ
ិ
163

ង ម៉ល់ធី

164

ង គម
ី ឡុង

ន រះ

9:45 - 9:52

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

9:52 - 10:00

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ

10:00 - 10:07

្រសី

កលវ ិទយល័យ ្វ យេរៀង

10:07 - 10:15

្រសី

វ ិទយ ថ នបេចចកវ ិទយកមពុជ

10:30 - 10:37

កលវ ិទយល័យភូមិនទភនំេពញ

្រសី

កលវ ិទយល័យបញញ

្របុស

កលវ ិទយល័យបញញ

្របុស

165 លី ប៉

្រសី

166 លីម អុីហុង

្រសី

សូមេបកខជនមកដល់១៥នទម
ី ុនេម៉ង

្រស្តកមពុជ

្រសី

្រសី

នី

កលវ ិទយល័យបញញ

CAM-ASEAN
វ ិទយ ថ នភ

្រស្តកមពុជ

្រស្តកមពុជ

បរេទស

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

10:37 - 10:45
10:45 - 10:52
10:52 - 11:00
11:00 -11:07
11:07 - 11:15
11:15 - 11:22

ត់សំភស នង
ិ បនទទួលេភសជជៈមួយែកវ ។ សូមទក់ទង 012-4627836 េបេី បកខជនរកេឈមះមន
ិ េឃញ
ី ។

167

៉ ន់ េសៀកេម៉ង

168 សុវី ឧត្តម

169 ស៊ុត សន
170 សុខ សំភី

្របុស

កលវ ិទយល័យជតិ្រគប់្រគង

11:22 - 11:30

្របុស

កលវ ិទយល័យជត្រិ គប់្រគង

11:30 - 11:37

្របុស
្រសី

171 សុគនធ សុខ

្របុស

172 សុង ្រសន
ី ច
ិ

្រសី

173 សួង ចន់
174 សួស សុវណ្ណ
175 េសង ជូរ ី
176 ្រសុន
ី អមរនទ
ិ

177 សំ

ង

178 ហម សុខនី

179 េហង ទីគ
180 េហង ធី
181 េ

៊ ងៃហ

182 ហ៊ុនឈួ សុមន
183 េ
184
185

េហៀង
ង
ំ នីន
៊ ន ប៊ុនេហង

186 េអៀ អ៊ុនសុវតថិ
187 េអង ៉ នី

សូមេបកខជនមកដល់១៥នទម
ី ុនេម៉ង

កលវ ិទយល័យបញញ

្រស្តកមពុជ

កលវ ិទយល័យភូមិនទភនំេពញ

11:37 - 11:45
11:45 - 11:52
11:52 - 12:00

កលវ ិទយល័យបញញ

្រស្តកមពុជ

14:00 - 14:07

្របុស

កលវ ិទយល័យជត្រិ គប់្រគង

14:07 - 14:15

្រសី

កលវ ិទយល័យភូមិនទភនំេពញ

14:15 - 14:22

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

14:22 - 14:30

្របុស
្របុស
្របុស

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន នង
ិ កី
កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ
CIEDI

14:30 - 14:37
14:37 - 14:45
14:45 - 14:52

្របុស

កលវ ិទយល័យភូមន
ិ ទភនំេពញ

14:52 - 15:00

្រសី

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

15:00 - 15:07

្របុស

កលវ ិទយល័យែប៊លធីអន្តរជតិ

15:07 - 15:15

្រសី
្របុស
្រសី

15:15 - 15:22
កលវ ិទយល័យែប៊លធអ
ី ន្តរជតិ
វ ិទយ ថ ន្រពះកុសុមៈ

15:22 - 15:30
15:30 - 15:37

្របុស

កលវ ិទយល័យភូមន
ិ ទភនំេពញ

15:37- 15:45

្របុស

កលវ ិទយល័យភូមន
ិ ទភនំេពញ

15:45- 15:52

្រសី

កលវ ិទយល័យជតិ្រគប់្រគង

15:52- 16:00

ត់សំភស នង
ិ បនទទួលេភសជជៈមួយែកវ ។ សូមទក់ទង 012-4627836 េបេី បកខជនរកេឈមះមន
ិ េឃញ
ី ។

