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ឧបករណ៏អេឡិចតេូនិចទាន់
សម័យសមេេប់យុវវ៏យ14

ពិធីបុណេយភ្ជុំបិណ្ឌ

អត្ថបេយោជន៏នេការជិះកង់
សមេេប់សុខភាព និង បរិស្ថេន 

ជមេេបសួរបេយិមិត្តទទំាងអស់គ្នេ! ក្នងុលេខ 
ថ្ម ីសមេេប់ខេកញ្ញេនេះ យើងនិយាយអំពីការ 
ចូលរៀនវិញ របស់សិសេសានុសិសេស ដេលជា 
គុណបេយោជន៍ទៅដល់អ្នក មុនពេលការ 
សិកេសាចាប់ផ្តទើមវិញ។ ក្នងុនោះ បេយិមិត្តទនឹង 
ទទួលបានអ្វីៗ គេប់យ៉ាេង ដេលទាក់ទងនឹង 
ឧបករណ៍អេឡិចតេនិូច កម្មវិធីទូរសព្ទហាង 
កាត់សក់ ការថេសមេស់ និងស្តេយយុវវ័យ 
ក៏ដូចជាសកម្មភាពក្នងុនិងកេេថ្នេក់រៀនជា 
ដើម។

យើងមានក្តទសីោមនសេសរីករាយ ដេលបាន 
សហការជាមួយអ្នកឯកទេស ដេលជា 
ស្ថេបនិកមួយរូប របស់ Glamazon ជាតារា 
គេបមុខ។ យើងគំទេពេញទំហឹង ចំពោះ 
Glamazon ទៅលើជំហរនិងស្តេយរបស់គេ 
ក៏ដូចជាសកម្មភាពនានា ជួយដល់ការកសង 
បេទេសកម្ពជុា។ យើងទន្ទហងឹរង់ចំាមើល 
សកម្មភាពរបស់ពួកគេនាឆ្នេកំេេយ។ហើយ 
យើងពិតជានឹកអ្នក Glamazon! មិនតេ 
បុ៉ណ្ណេះ យើងបានធ្វើកិច្ចសំភាសន៍ជាមួយ 
Seak Smith ជាស្ថេនិកនេកម្មវិធីបេគំុតនេ្តទី 
Cambodian Music Festival នៅឯហូលី 
វូដនេរដ្ឋកាលីហ្វរ័ញ៉េ។ សូមកំុភ្លេចចូលមើល 
សេប៉តពាណិជ្ជកម្ម Imagine TVC នៅលើ 
ទំព័រ E-Sports។

ខ្ញុសូំមថ្លេងអំណរគុណ ដល់មិត្តទអ្នកអាននិង 
អ្នកឧបត្ថម្ភទំាងអស់គ្នេដេលតេងតេគំទេ។ 
ទសេសនាវដ្តទ ីSabay គឺនៅតេខិតខំបេងឹបេេង 
ជានិច្ច ដើមេបីបន្តទរកេសាភាពរីកចមេើនទៅមុខ 
សមេេប់លេខនីមួយៗ ដេលជាមគ្គទុេសនេ 
ការកំសន្តទ និងជីវិតសីុវីល័យ។ ដូច្នេះបេសិន 
បើបេយិមិត្តទមានជាគំនិតឬមតិយោបល់
ផេសេងៗ ខ្ញុសូំមស្វេគមន៍យ៉ាេងកក់ក្តេ ដោយ 
ការសរសេរមកកាន់អី៊មេលរបស់ខ្ញុ។ំ 
កំុភ្លេចណា ជួបគ្នេខេកេេយទៀត!

Welcome to September 
readers!  Were going back to 
school for this issue, so we 
have your go gettem before 
the school session starts.  
Everything from electronics, 
apps, barbers shops, beauty 
tips, and fashion styles for you 
during school and for extra 
curricular activates. 

We had the great honor 
to work with Glamazon’s 
geniuses for the cover where 
our model and one of the 
executive producers of Glam-
azon graced the cover with 
her fierceness.  We are strong 
supporters of Glamazon 
because of what it stands for, 
fashion for a cause.  Also, they 
are bringing a lot of colorsto 
Cambodia and out of this 
world designs.  We are excited 
to see what they have in store 
for next year.  We will miss 
you Glamazon.

We reached out to Seak 
Smith, founder of Cambodian 
Music Festival in Hollywood, 
California and caught up with 
her on how did the festival 
turn out and what are her 
futures plans.  Don’t for get to 
check out the Imagine TVC on 
our E-Sports page.

I would like to thank all of our 
readers and advertisers for 
your support and readership.  
We are growing every month 
and would like to continue to 
expand and supply our read-
ers with the latest updates on 
Lifestyle and Entertainment 
in Cambodia and around the 
world.  So if you have some 
questions, comments, ideas, 
or would like to get involved, 
please feel free to contact 
me.  Catch you next month 
readers, Sending you love, 
light and PEACE.

Editor In Chief
Cham Nou Jimmy
Cham.nou@cidc.com.kh

4 សិសេសសលា គួរបេើសេវារថយន្តទកេុងសធារណៈ
FREE CITY BUS FOR STUDENTS

EDITORS NOTE

8 សិសេសឆ្នើមអកេសរសសេ្តទខ្មេរ

CONTENTISSUE 28

13 CV & COVER LETTER
សមេេប់និសេសិតទើបបញ្ចប់ការសិកេសា

18

34

ាងលក់សេបេកជើងមា៉េកលេបីៗ តេមួយគត់នៅកម្ពុជា
SWAG

E-SPORTS

16 វិធីតុបតេងមុខសមេេប់ទៅសលារៀន

កីឡា
អេឡិចតេូនិច



54

បច្ចបុេបន្ន អ្នករស់នៅក្នងុរាជធានីភ្នពំេញ តេងតេធុញទេេន់នឹងការកកស្ទហះ 
ចរាចរណ៍និងការបំពុលបរិស្ថេន ចេញពីផេសេងយានយន្តទ។ មិនតេបុ៉ណ្ណេះ 
ក៏មានចំនួនគេេះថ្នេក់ចរាចរណ៍ជាចេើន តេវូបានកើតឡើងក្នងុទីកេងុជា 
រៀងរាល់ថ្ងេផងដេរ។ មួយក្នុងចំណមហេតុដទេទៀត គឺដោយសរតេ 
ចំនួនយានជំនិះ រួមទាំងម៉ូតូនិងរថយន្តទនៅភ្នំពេញ មានការកើនឡើង 
យា៉េងគំហុក ពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេ។ ដើមេបីបញ្ចៀសការកកស្ទហះនិងគេេះ 
ថ្នេក់ចរាចរណ៍ ពេមទាំងការបំពុលបិរស្ថេន គមេេងនេដំណើរការសេវា 
កម្មរថយន្តទកេុងដឹកជញ្ជូនសធារណៈ តេូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង
រាជធានីភ្នំពេញ។

រត់ដំបូងលើតេបណ្តេយមាវិថីពេះមុន្នីវងេស ពីម៉េង៥កន្លះដល់ម៉េង 
៨កន្លះ សេវាកម្មនេះគឺមានតម្លេ១៥០០រៀល ក្នុងមួយជើង សមេេប់អ្នក 
ធ្វើដំណើរគេប់គ្នេ។ ជាមួយនឹងអ្នកបេើបេេស់បេមាណ១២០០នាក់ក្នុង 
មួយថ្ងេ វាតេូវបានលើកលេងឲេយបេើបេេស់ដោយឥតគិតថ្លេ សមេេប ់
ពេះសងេឃ ជនពិការនិងសិសេសសលា (លើកលេងនិសេសិតសកលវិទេយា 
ល័យ)។ សមេេប់សិសេសសលា នេះគឺលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អមួយ ជាពិសេស
សមេេប់អ្នកមិនមានយានជំនិះធ្វើដំណើរ។ ទោះជាយា៉េងណាក៏ដោយ 
សិសេសដទេទៀត ដេលមានទមា្លេប់ធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូឬរថយន្តទរបស់
ខ្លួន គួរតេជេើសរីសសេវាកម្មនេះផងដេរ ដោយគេេន់តេបង្ហេញកាត
សិសេសតេប៉ុណ្ណេះ ដើមេបីបេើបេេស់ឥតគិតថ្លេ។

តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តទពិសេស នេការបេើបេេស់សេវាកម្មឥតគិតថ្លេ 
នេះ សិសេសសលាមិនតេឹមតេអាចកាត់បន្ថយការចំណាយលើការធ្វើ 
ដំណើរប៉ុណ្ណេះទេ តេថេមទាំងរួមចំណេកបញ្ចៀសការកកស្ទហះនិងគេេះ 
ថ្នេក់ចរាចរណ៍ ពេមទាំងការបំពុលបរិស្ថេន ក្នុងទីកេុងទៀតផង។ 
ជាអ្នកគេប់គេងជើងរថយន្តទកេុង នេសេវាកម្មរថយន្តទកេុងដឹកជញ្ជូន
សធារណៈ លោកជាមតុង បានបេេប់ថ៖ «ដូចយើងបានឃើញឥឡូវ 
អំពីគេេះថ្នេក់ចរាចរណ៍និងបរិស្ថេន វាគឺអាកេក់ណាស់។ ដូច្នេះខ្ញុំ
ក៏លើកទឹកចិត្តទសិសេសនិសេសិត ឲេយបេើបេេស់សេវាកម្មរថយន្តទកេុងនេះ 
ចូលរួមកាត់បន្ថយស្ទហះចរាចរណ៍ គេេះថ្នេក់ចរាចរណ៍និងបរិស្ថេនទាំង
អស់គ្នេ»។ 

ជាការពិតណាស់ វាគឺមិនមេនថសិសេស គឺតេូវតេបេើបេេស់សេវាសធារ
ណៈនេះទេ ប៉ុន្តទេពួកគេគឺជាភា្ញេក់ងរសំខាន់នេការផ្លេស់ប្តទូរក្នុងការ 
អភិវឌេឍន៍សង្គម ដោយចាប់ផ្តទើមពីសេវាកម្មរថយន្តទកេុងនេះ។ យុវជនមុី 

សុដារ៉ូ ជាសិសេសវិទេយាល័យមួយរូប បានឲេយដឹងថ គេសបេបាយចិត្តទណាស់ 
ដេលសិសេសសលាដូចជារូបគេ គឺមិនតេូវបានគិតថ្លេ សមេេប់បេើបេេស ់
សេវាកម្មរថយន្តទកេងុសធារណៈ។ គត់បញ្ជេក់ថ៖ «ខ្ញុមំានមូ៉តូផ្ទេល់ខ្លនួ 
ដេលខ្ញុំតេងតេជិះទៅសលារួចហើយ តេខ្ញុំក៏ចង់សកលេបងសេវាកម្ម 
ថ្មីនេះដេរ ពេលចូលកងឆ្នេំកេេយវិញ។ វាអាចជួយខ្ញុំកាត់បន្ថយការ
ចំណាយធ្វើដំណើរ មានសុវត្ថិភាពនិងជួយទីកេុងរបស់ខ្ញុ»ំ។

ចំពោះមា្តេយឪពុកវិញ ពួកគេក៏ពេញចិត្តទសេវាឥតគិតថ្លេ សមេេប់សិសេស 
សលាផងដេរ។ ជាមា្តេយនេកូន៥នាក់ អ្នកសេកីាយ សុវណា្ណេរីបាននិយាយ 
ថ គត់សូមសរសើរការផ្តទល់ជូនពិសេសនេះ សមេេប់សិសេសសលា។ 
គត់ក៏ចង់ឲេយកូនគត់ បេើបេេស់វាផងដេរ បេសិនបើវាពិតជាផ្តទល ់
សុវត្ថិភាព។ គត់បន្ថេមថ៖ «ខ្ញុំមានកូន៥នាក់ ហើយខ្ញុំតេូវទិញម៉ូតូឲេយ 
ពួកគេយា៉េងតិចក៏៣គេឿងដេរ អឹញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំលើកទឹកចិត្តទពួកគេ 
បេើបេេស់សេវារថយន្តទកេុងនេះ ជួយសនេសំលុយកាកនិងបញ្ចៀសគេេះ
ថ្នេក់ កាត់បន្ថយស្ទហះចរាចរណ៍នៅភ្នំពេញ»។

ជាមួយគ្នេនេះ លោកលីវ ឈីវ ជានាយករងអនុវិទេយាល័យដង្កេ ក៏បាន
បញ្ចេញយោបល់គំទេសេវានេះដេរ។ នៅពេលសិសេសសលាបេើបេេស ់
សេវារថយន្តទកេងុ ពួកគេអាចចៀសផុតពីគេេះថ្នេក់ចរាចរណ៍ ដោយសរ 
សិសេសមួយចំនួនមិនទាន់គេប់អាយុបើកបរនៅឡើយ ហើយថេមទាំង 

មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពទៀតផង។ ជាមួយនឹងគំនិតសុទិដ្ឋិនិយម គត ់
បានលើកឡើងថ៖ «បើសេវាមួយនេះមាននៅគេប់ផ្លូវនៅថ្ងេមុខវិញ 
បេជាពលរដ្ឋពិសេសមា្តេយឪពុក នឹងសបេបាយចិត្តទចេើន ពេេះពួកគេ
មិនចាំបាច់ទិញម៉ូតូឲេយកូនពួកគេឡើយ ហើយពួកគេក៏មិនបារម្ភពីការជូន 
កូនទៅសលា ពេេះកូនៗរបស់ពួកគេ គឺមានសុវត្ថិភាពជាមួយសេវា
កម្មនេះ»។

ឆ្លើយតបទៅនឹងការធានាសុវត្ថិភាពរបស់សិសេសនិងអ្នកធ្វើដំណើរដទេ 
ទៀត ជាមួយសេវារថយន្តទកេុងដឹកជញ្ជូនសធារណៈ លោកជាម តុង 
បានអះអាងដូច្នេះថ អ្នកបើកបររថយន្តទកេុង យា៉េងតិចក៏មានបទ
ពិសោធន៍បើកបរជាង១៥ឆ្នេំដេរ។ ហើយពួកគេតេូវតេធ្វើការបេឡងដេ
ចង្កូត នៅកេសួងសធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូន មុនពេលជេើសរីស។ 
ដូច្នេះហើយគត់គឺមានទំនុកចិត្តទលើពួកគេ ពេលបើកបរ។ 
ជាចុងកេេយ គត់បានបញ្ជេក់ថ៖ «រថយន្តទកេុង រួមទាំងមា៉េសុីនវា 
គឺសុទ្ធតេមានសុវត្ថិភាព។ យើងមានកេុមជួសជុល តេងតេពិនិតេយជា
បេចាំលើបេព័ន្ធរថយន្តទ ដូចជាឈ្នេន់ា្វេំងនិងឈ្នេន់លេបឿនជាដើម 
មុនពេលឲេយដំណើរការនៅលើផ្លូវ»។

ហ្រតុអ្វីបានជាសិស្រសសាលាហ្រតុអ្វីបានជាសិស្រសសាលា

ដោយ សេេង ភារុណ

គួរប្រើប្រ្រស់ស្រវារថយន្តក្្រុងសាធារណៈ?គួរប្រើប្រ្រស់ស្រវារថយន្តក្្រុងសាធារណៈ?

Nowadays, residents in Phnom Penh are always getting annoyed with traffic 
jams and air pollution.  Also, there are numerous amounts of traffic accidents 
in the city daily that can hold students from their studies. To avoid current traffic 
jams and traffic accident as well as air pollution, the project to run a public bus 
transportation service was officially launched in Phnom Penh city.

The public bus is currently running on Preah Monivong Blvd from 5:30 am to 
8:30 pm, the service cost is 1,500 riel per ride for each passenger. With about 
1200 passengers per day, the service is exceptionally free for monks, disabled 
and school students (Except University students). For students without transpor-
tation to school, this is a great alternative, however, other students who currently 
travel by their motor-bikes or cars should consider this service as well.  In order 
for students to get a free ride, just flash your ID.

Students can save cost on their travels by choosing the bus while also contrib-
uting to less traffic jams on the streets, air pollution and potential accidents. As 
a bus controller of Bus Public Transportation service, Cheam Tong told, “As what 
we have seen nowadays about traffic accident and environment, it is really un-
tidy and bad. So, I do encourage students to use the Bus Public Transportation 
Service to reduce traffic jam and accident and environment.”

It is not a must for students to use this public service, but it starts with them to 
make the change in the social development of our country by starting to use 
the public bus. Mey Sodaro, a high school student, says he loves the fact that 
students are free of charge.  “I have my own motor-bike which I always ride to 
school. However, I also want to try the new service when my class starts next 
year. It can help me reduce my traveling expanse, get to school safely and help 
my city.”

For the parents, they also like the fact that their student can ride the public bus 
free of charge. As a mother of 5 children, Kay Sovannary says that she really 
appreciates this special offer for students to get on the public bus for free.  She 
added, “Because I have 5 children, I have to buy them at least 3 motor-bikes. 
That’s why I encourage them to use the public bus to save more money and 
avoid any potential traffic accident and help reduce traffic jam in Phnom Penh.”

Liv Chhiv, vice director of Dangkor Secondary School, expressed that he sup-
ports this free service. When students use the public bus, they can avoid traffic 
accidents.  With his optimism, he stated “If this service contains in any roads in 
the future, citizens, especially parents, will be so happy because they don’t need 

to buy motor-bikes for their children. And they won’t worry about tak-
ing their children to school because their children are safe with the 
public bus service.”

In response to guarantee safety of students and other passengers 
with the Public Bus Transportation service, Cheam Tong claimed 
that his bus drivers have at least 15 years experiences in their ca-
reer. Each driver is tested at the Ministry of public works and Trans-
port before they are selected.  He finally ensures, “That each bus 
is inspected before it operates on our streets in Phnom Penh.”  We 
support the public bus and we hope that our leaders of tomorrow 
will to.

១៥០០រៀល ក្នុងមា្នេក់
៣៦ ចំណតលើផ្លូវពេះមុនីវងេស



កញ្ញេយឹម សុខមុី ជាសិសេសថ្នេក់ទី១២«ជួនខ្លះជិះម៉ូតូលំហេ មើលទេសភាព ឬលេងជាមួយមិត្តទភក្ដិ មួយសន្ទហុះមួយម៉េងអីទៅ 
ក៏វិលទៅផ្ទហះវិញ។ មិនអីចឹងទេ យូរម្ដងៗខ្ញុំនៅអង្គុយលេង ឬមើលគេាត់បេេណតាមមាត់ទន្លេ តាខ្មេ ពេេះផ្ទហះខ្ញុំនៅទីនោះ 
សេេប់ មិនចាំបាច់ទៅណាឆ្ងេយផង»។   
Yim Sokmey, Grade-12-Student “Sometimes, I go for a walk with my friends, Otherwise, I head to the river-
side to watch people doing aerobic exercise because it is very interesting to me and my home is very near.

ការលំហ្រកាយការលំហ្រកាយ
ប្រចាំថ្ង្ររបស់យុវវ័យ ក្រ្រយពីការសិក្រសាប្រចាំថ្ង្ររបស់យុវវ័យ ក្រ្រយពីការសិក្រសា
កេេយសមេេកពីការសិកេសា តើយុវវ័យសម័យឥឡូវនេះនិយម ធ្វើសកម្មភាពអ្វីឬទៅកន្លេងណាខ្លះ ដើមេបីលំហេអារម្មណ៍ រំសសយភាពនឿយហត់ និងការធុញថប់? 

Free from school, what activities do our youths of today do for relaxing and releasing stress from their studies?

លោកព្រំ វិសាល ជានិសេសិតឆ្នេំទី២នេសកលវិទេយាល័យន័រតុន «ខ្ញុំចប់ម៉េងរៀនអស់ នៅម៉េង៣រសៀលរាល់ថ្ងេ លើកលេង 
តេថ្ងេសៅរ៍និងអាទិតេយ។ ញឹកញប់ខ្ញុំបបួលមិត្តទភ័ក្ដិទៅទាត់សី ឲេយបេកញើសនៅសួនកា្ដេន់ពីរ រួចហើយពួកយើងក៏បន្តទជជេក 
គ្នេ និងញ៉េអីំរហូតដល់ម៉េងចូលផ្ទហះ រួចក៏បំបេកគ្នេរៀងៗខ្លនួ»។ 
Prum Visal, Year-Two-Student at Norton University “I usually finish my class at 3 pm everyday.  Frequently, I 
call my friends to play shuttle cock at Two Deer Garden park. Then find a good place to eat together until it is 
time to go home.

កញ្ញេមាន ភារម្រយ ជានិសេសិតនេសកលវិទេយាល័យវិទេយាសស្តទេសុខាភិបាល«ជាធម្មតា ខ្ញុចូំលចិត្តទទៅសកលវិទេយាល័យភូមិន្ទហ 
ភ្នំពេញណាស់។ យើងជួបជុំគ្នេ រួចយើងក៏លេងវាយសី។ បើសៅរ៍អាទិតេយ វិញ ជួនអីចេើនតេនាំគ្នេទៅអង្គុយលេងមាត់ទន្លេ 
និយាយគ្នេពីនេះពីនោះ និងសេូបខេយល់តេជាក់។ ប៉ុន្តទេមិនញឹកញប់ទេ ពេេះអីមានការងរផ្ទហះតេូវធ្វើទៀត»។ 
Mean Phirum, Student at University of Health Sciences “Usually, I like going to Royal University of Phnom Penh 
with my friends. We meet and kick the shuttle cock together. For Saturday and Sunday, we are more likely to 
sit and have a rest at riverside with fresh air, but not recently because I have been busy with house work”

លោកខន ខ្រមរិន្ទ ជានិសេសិតផ្នេកគេប់គេងឆ្នេំទី១ នៅពុទ្ធិកសកលវិទេយាល័យពេះសីហនុរាជ«ខ្ញុំចំណាំតេមកមាត់ទន្លេ
កោះពេជេនេះ ជំនំុគ្នេនិងមើលគេមើលឯង។ ទីនេះមានទឹក មានខេយល់តេជាក់រំសភើយ ធ្វើឲេយមានអារម្មណ៍សេស់សេេយកេេយ 
ពីពេលនឿយហត់។ ជាធម្មតាមួយអាទិតេយ បានមកពីរឬបីដងហ្នឹងឯង ពេេះថ្ងេខ្លះជួបគ្នេជាមួយមិត្តទភក្តទិ ទៅញ៉េំអី ឬទៅណា 
ទៅណីផេសេងអីចឹងទៅ»។ 
Khan Khemarin, Year-One-Student at Preah Sihanouk Raja Buddhist University “I mostly go to Diamond Is-
land to meet my friends and adventure there. It has a river and fresh air here which releases my stress from 
my studies. Usually, I go there at least two or three time per week to clear my head.

ដោយប៉េន សុផន់ណា

«ចំណេះដឹងគឺសំខាន់ ដេលជាពន្លឺនេជីវិត»។ នេះគឺជាពាកេយមួយឃ្លេ ដេល 
ជមេុញឲេយកញ្ញេថន លក្ខិណា ខិតខំក្នុងការសិកេសារបស់ខ្លួន។ កំពុងមមាញឹក 
នឹងការងរសិលេបៈបេចាំថ្ងេ ជាពិធីការិនីនិងតារាសម្ដេង តារាសិលេបៈដេលជា 
និសេសិតឆ្នេទីំ៣នេសកលវិទេយាល័យជាតិគេប់គេងរូបនេះ តេងតេសេឡាញ់ការ 
សិកេសារបស់ខ្លនួ។ ដោយយល់ឃើញថការសិកេសាអាចជួយឲេយជីវិតសិលេបៈបាន 
ជោគជ័យដេរនោះ តារាកម្ពស់១ម៉េតេ៦៥សង់ទីម៉េតេរូបនេះបានឲេយដឹងថ៖ 
«បើទោះបីខ្ញុំកំពុងរវល់ការងរសិលេបៈយា៉េងណាក្ដី ហើយបច្ចុបេបន្នខ្ញុំកំពុងមក 
ថតនៅរឿងនៅខេត្តទសៀមរាប តេខ្ញុំមកនេះអត់ប៉ះពាល់ការសិកេសានោះទេ 
ពេេះឥឡូវខ្ញុំវា៉េកង»។

រំសលឹកដល់ការចូលបេឡូកក្នុងពិភពសិលេបៈលើកដំបូង តារាវ័យ២៤ឆ្នេំរូបនេះ 
បានជាប់ជាសេីស្អេតចំណាត់ថ្នេក់លេខ១ របស់មជេឈមណ្ឌលBS កាលពីឆ្នេ ំ
២០០៦ ជាពេលដេលរូបគេតេូវបានទាក់ទងឲេយថតពាណិជ្ជកម្មនិងខារា៉េអូខេ
ជាហូរហេរ រហូតមានកេរ្តិ៍ឈ្មេះមកដល់បច្ចុបេបន្ននេះ។ នៅចុងឆ្នេំ២០០៦ 
កញ្ញេបានកាន់តំណេងជាពិធីការិនី នៅស្ថេនីយទូរទសេសន៍ប៉ុស្តទិ៍លេខ៣ ក្នុង 
កម្មវិធីស្តទេមីេផ្ទហះ មុននឹងផ្លេស់ទៅបុ៉ស្តទិ៍លេខ៩ នាឆ្នេ២ំ០០៨ ក្នងុកម្មវិធីផេសាយ 
ផ្ទេល់តន្តទេីថ្ងេអាទិតេយ ហើយនិងចុងកេេយបង្អស់ គឺប៉ុស្តទិ៍សុីធីអិន ចុងឆ្នេំ
២០០៩ ក្នុងកម្មវិធី «សុខគ លក្ខិណា ប៊ីអាយជ»ី រហូតមកដល់សព្វថ្ងេ។

កាលពីនៅតូច ក្មេងសេលីក្ខណិារៀនបានតេមឹថ្នេក់ទីពីរបុ៉ណ្ណេះ ហើយក៏តេវូ 
បានមា្ដេយនាំយកទៅរស់នៅជាមួយបងប្អូន៤នាក់ទៀត ក្នុងទឹកដីខេត្តទតេេត 
នេបេទេសថេ ដេលមានពេបំេទល់ជាប់នឹងខេត្តទកោះកុង ដោយសរតេការខ្វះ 
ភាពកក់ក្តេពីឪពុក។ ជីវិតនៅក្នុងបេទេសថេរបស់ពួកគេ តេូវពឹងអាសេ័យ 
លើអាជីពអូសតេី និងសុីឈ្នួលតេមួយចម្អេតឲេយជនជាតិថេប៉ុណ្ណេះ។ រៀន 
បានដល់ចប់ថ្នេក់ទី៩ ក្នុងខេត្តទតេេត គេួសររបស់កញ្ញេថន លក្ខិណា បាន
ផ្លេស់មករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញវិញ ក្នុងឆ្នេំ២០០៥។

នៅអំឡុងឆ្នេំ២០១១ កញ្ញេថន លក្ខិណា បានបញ្ចប់ការសិកេសាទុតិយភូមិ 
ហើយបន្តទចូលរៀននៅសកលវិទេយាល័យជាតិគេប់គេងផ្នេកធនាគរ។តារា 
មានដើមកំណើតពីខេត្តទកោះកុងរូបនេះ បានលើកឡើងថពេលខ្លះមានការ 
លំបាក តេកញ្ញេនៅតេទេេំសិកេសាផងនិងធ្វើការងរផង។ ទោះបីជាកញ្ញេថន 
លក្ខិណា កំពុងជោគជ័យលើវិថីសិលេបៈយា៉េងណាក៏ដោយ រូបគេនឹងបន្តទការ 
សិកេសារបស់ខ្លួនឲេយចប់ចុងចប់ដើម ពេេះការសិកេសាមានតម្លេណាស់សមេេប ់
ជីវិត៕
“Knowledge is very important to shine in life.”  Thorn Leakhena, TV 
host and actress, is still continuing her studies. Being busy with her 
artistic career, this is her third year at National University of Man-
agement has made her studies a priority in her life.  She is currently 
shooting a movie in Siem Reap but thank God that schools are on 
vacation that she can shoot in peace without thinking about any un 
due assignments.

During her childhood when Leakhena studied in 2nd grade, her 
mother brought her to live with her other 4 siblings in Trat province, 
Thailand because of issues at home with their family. Their lives in 
Thailand depend on the career as workers to survive day by day. 
Graduated in the 9th grade from school in Thailand, Leakhena’s 
family moved to Phnom Penh to find a new life in 2005.

Looking back to her first step in her artistic career, the 24-year-old-
star won first place in a pretty girl competition in 2006. It was then 
when she was contacted to perform in commercial spots and Kara-
oke MVs which made her fame well-known until today. Also during 
2006, she became a host of a Housewife TV Show on TV3 before 
moving to work as a host on Sunday Live Concert at TV9 in 2008. 
In 2009, all of her work lead her to working at CTN to present as a 
host in “Sokea, Leakhena, BIG” Show.

Today, Thorn Leakhena juggles her studies in banking at National 
University of Management and her artistic career.  She loves her 
work but values her studies much more.  This is a rising star that 
our youth can keep as a role model. 

ថន លក្ខិណា
ចំណ្រះដឹងគឺសំខាន់ ដ្រលជាពន្លឺន្រជីវិត

អត្ថបទ៖ ប៊ិន ប៊ុណា្ណេ
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ជាសិសេសសេីមួយរូប ដេលមាននិសេស័យលើមុខវិទេយាអកេសរសសេ្តទខ្មេរ កញ្ញេគង់ រតន 
ធីតា តេងតេខិតខំបេងឹបេេងក្នងុការសិកេសារបស់ខ្លនួ។ ដោយចំាទុកក្នងុចិត្តទថ«ការសិកេសា 
គឺជារឿងសំខាន់បំផុត ក្នុងវ័យរបស់ខ្ញុំនេះ» ធីតាមិនដេលបេើពេលវេលារបស់ខ្លួន 
សមេេប់រឿងឥតបេយោជន៍ឡើយ។ ជាលទ្ធផល គេបានឈ្នះជ័យលាភីលេខ១ ជា 
សិសេសពូកេទូទាំងបេទេស ផ្នេកអកេសរសសេ្តទខ្មេរថ្នេក់ទី១២ ក្នុងឆ្នេំ២០១៤នេះ។ 
តាមពិតទៅ យុវត្តទីវ័យ១៨ឆ្នេំរូបនេះ ក៏ធា្លេប់បេឡងជាប់ជាសិសេសពូកេលេខ១ទូទាំង 
បេទេស ផ្នេកអកេសរសសេ្តទខ្មេរថ្នេក់ទី៩ផងដេរ។ តើមានអាថ៌កំបំាងអ្វខី្លះ 
ដេលបេេកា្លេយរូបគេ ទៅជាសិសេសវិទេយាល័យដ៏ជោគជ័យក្នងុ 
បេទេសបេបនេះ?

កើតនៅរាជធានីភ្នពំេញ ដេលជាកូនសេចីេបងក្នងុគេសួរ ធីតាតេងតេរៀនសូតេពីអ្នក 
រាល់គ្នេ ដូចជាលោកគេអូ្នកគេ ូមិត្តទភក្តទ ិគេសួរនិងសង្គម ពេមទំាងបរិយាកាសជំុវិញ 
ខ្លនួ ទំាងក្នងុនិងកេេសលា បន្ថេមទៅលើការសិកេសាសេេវជេេវផ្ទេល់ខ្លនួលើឯកសរ 
ខ្មេរនិងអង់គ្លេស។ ជាមួយគ្នេនេះ គេបានឲេយដឹងថ៖ «ជោគជ័យគឺមិនមេនមកពីការ 
សិកេសាធម្មតាតេបុ៉ណ្ណេះទេ ហើយក៏មិនមេនមកពីតេខ្លនួឯងដេរ។ តាមពិតទៅ មាន 
កតា្តេចមេបង៤ ដេលជួយធ្វើឲេយការសិកេសារបស់ខ្ញុ ំរួមមានកតា្តេខ្លនួឯង គេសួរ សលា 
និងសង្គម»។

ខុសពីសិសេសសលាដទេទៀត ដេលចំណាយថវិការាប់ពាន់ដុលា្លេរសមេេប់ការសិកេសា 
របស់ពួកគេ ធីតាគឺជាសិសេសតេមា្នេក់គត់ ដេលទទួលបានអាារូបករណ៍ ឲេយសិកេសា
ឥតគិតថ្លេទាំងចំណេះទូទៅខ្មេរនិងភាសអង់គ្លេស នៅវិទេយាស្ថេនអន្តទរជាតិបេលធី 
រហូតដល់បញ្ចប់ថ្នេក់ទី១២ ដើមេបីជាលើកទឹកចិត្តទដល់រូបគេ ដេលបានទទួលជ័យ 
លាភីលេខ ជាសិសេសពូកេទូទាំងបេទេស ផ្នេកអកេសរសសេ្តទខ្មេរថ្នេក់ទី៩ កាលពីឆ្នេ ំ
២០១១។ មិនតេប៉ុណ្ណេះ គេក៏ទទួលបានសំភារៈសិកេសា ថវិកា មេដាយមាស និង
វិញ្ញេបនប័តេសិសេសពូកេទូទាំងបេទេស ពីកេសួងអប់រំស យុវជន និងកីឡាផងដេរ។

សិកេសានៅវិទេយាស្ថេនអន្តទរជាតិបេលធី សខាទី៥កេបេរផេសារចេបារអំពៅ ធីតាបានបញ្ចប់ 
ការសិកេសាថ្នេក់ទី១២យា៉េងជោគជ័យ។ តាមរយៈការទទួលបានជយលាភីលេខ១ 
ជាសិសេសពូកេទូទំាងបេទេស ផ្នេកអកេសរសសេ្តទខ្មេរថ្នេក់ទី១២ឆ្នេំនេះ គេតេូវបាន 
សកល វិទេយាល័យឯកជនមួយចំនួន ផ្តទល់អាារូបករណ៍ថ្នេក់បរិញ្ញេប័តេដូចជា 
សកលវិទេយាល័យហេសាមា៉េន់ និងសកលវិទេយាល័យមេគង្គកម្ពុជាជាដើម។ជាងនេះ 
ទៅទៀត រូបគេក៏មានឈ្មេះជាប់អាារូបករណ៍ ថ្នេក់បរិញ្ញេប័តេដោយស្វ័យបេវត្តទិ 
ក្នុងចំណមសកលវិទេយាល័យរដ្ឋផងដេរ។

បេេកដណាស់ថ សិសេសសលាមួយចំនួនតេងគិតថ ពួកគេអាចទទួលបានពិន្ទហងុយ 
សេួល ពីមុខវិទេយាអកេសរសសេ្តទខ្មេរ តេនៅពេលពួកគេរៀនសុីជមេេ ពួកគេនឹងដឹង
ថវាគឺមិនមេនងយសេួលអឹញ្ចឹងឡើយ។ វាគឺទាមទារឲេយចំណេះដឹងទូលំទូលាយ 
រួមទាំងការគិតសុីជមេេទៀតផង។ មេយា៉េងវិញទៀត ការណ៍ដេលធីតាអាចកា្លេយជា 
សិសេសពូកេអកេសរសសេ្តទខ្មេរ គឺអាសេ័យលើទាំងទេពកោសលេយ និងការខិតខំបេឹង 
បេេង។ ធីតាពិតជាសេឡាញ់មុខវិជា្ជេនេះជាងគេ ដេលគេឆប់ចំានិងយល់បានលឿន។ 
ជាមួយគ្នេនេះ គេក៏មានការជួយជមេុញ និងលើកទឹកចិត្តទពីឪពុកមា្តេយរបស់ខ្លួន 
ដេលធា្លេប់ធ្វើជាគេូអកេសរសសេ្តទខ្មេរផងដេរ។ សមេេប់សមត្ថភាពរបស់ធីតា 
វេយេយាករណ៍គឺមិនមេនជាបញ្ហេទេ តេការតេងសេចក្តទីគឺរៀងលំបាកបន្តទិច ដោយ
សរវាតេូវការគំនិតនិងចំណេះដឹងទូលំទូលាយ។

ជាមួយនឹងការទទួលបានអាារូបករណ៍ជាចេើន ទាំងពីសកលវិទេយាល័យរដ្ឋនិង 
ឯកជន កញ្ញេគង់ រតនធីតាបានសមេេចចិត្តទជាមុនរួចហើយ សមេេប់ជីវិតសកល
វិទេយាល័យរបស់ខ្លួន។ ជាយុវត្តទីមានកេមសីលធម៌ល្អ ធីតាបានបង្ហើបថ៖ «ខ្ញុំមាន
គមេេងចូលរៀនបរិញ្ញេប័តេ នៅវិទេយាស្ថេនភាសបរទេស។ ហើយបេសិនបើខ្ញុំ 
ជេើសរីសអាារូបករណ៍ របស់សកលវិទេយាល័យហេសាមា៉េន់ ខ្ញុំចង់សិកេសាជំនាញ
ទំនាក់ទំនងអន្តទរជាតិ»។

ដោយ សេេង ភារុណ

ថ្នេក់ទី១ ដល់ទី៦ (២០០២ - ២០០៨): សលាបឋមសិកេសាចតុមុខ
ថ្នេក់ទី៧ និងទី៨ (២០០៨ - ២០១០): អនុវិទេយាល័យចតុមុខ
ថ្នេក់ទី៩ ដល់ទី១២ (២០១០ - ២០១៤): វិទេយាស្ថេនអន្តទរជាតិបេលធី (សខាទី៥)

ប្រវត្តិការសិក្រសា៖

«ដើមេបីពូកេអកេសរសសេ្តទខ្មេរ យើងតេូវអានចេើន ហើយចងចាំ យល់និងវិភាគវា។ យើងតេូវរៀនពីបរិយាកាសជុំវិញខ្លួន មិត្តទភក្តទិ លោកគេូអ្នកគេូ 
ឪពុកមា្តេយឬគេួសរ និងអ្នកចេះជាងយើងផេសេងទៀត ពេេះយើងតេូវការគំនិតនិងចំណេះដឹងផេសេងៗគ្នេ។ ដូច្នេះយើងអាចទទួលបានអ្វីដេលតេឹ
មតេូវមួយ។ មិនតេប៉ុណ្ណេះ យើងតេូវមានម៉េងសិកេសាចេបាស់លាស់មួយ ហើយមិនអាចចាំរហូតដល់ជិតបេឡង ទើបខំរៀននោះទេ។ សមេេប់ខ្ញុំ 
ខ្ញុំមានកាលវិភាគរៀនជាក់លាក់មួយ ហើយខ្ញុំតេងតេកេេកពីដំនេកពេលជិតភ្លឺ ដើមេបីរំសលឹកមេរៀន ពេេះពេលនេះ គឺល្អបំផុតសមេេប់ខ្ញុំ ក្នុងការចងចាំវា»។

គន្លឹះក្នុងការសិក្រសាមុខវិជា្ជ្រអក្រសរសាស្រ្តខ្ម្ររ៖

កញ្ញ្រគង់ រតនធីតា សិស្រសឆ្នើមបំផុតកញ្ញ្រគង់ រតនធីតា សិស្រសឆ្នើមបំផុត
ផ្ន្រកអក្រសរសាស្រ្តខ្ម្ររផ្ន្រកអក្រសរសាស្រ្តខ្ម្ររ
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P               chum Ben is the most important and big-
gest festival in the Khmer religious calen-

dar which is annually held on the waxing moon 
days during the tenth month of the Khmer cal-
endar, called Pheaktrobotr. The first 14 days 
of Pheaktrobotr are called Kan Ben. The 15th 
day is called Brochum Ben or Pchum Ben Day. 
Actually, the word 'Ben' in Khmer means to col-
lect; 'Ben' also means to cup or mould cooked 
rice into portions. The word 'Phchum' means 
to congregate or to meet together. That’s why 
Cambodians traditionally come to their rela-
tives to held Pchum Ben Day together.

During Kan Ben, Cambodians go to as many 
pagodas as possible to take turns offering 
food, desserts and other traditional cakes 
to the monks in hope that their offerings will 
reach the souls of their ancestors by virtue 
of the monks’ sermons. Actually, Pchum Ben 

ភ្ជុបិំណ្ឌ គឺជាពិធីបុណេយជាតិធំបំផុត និងមានសរៈសំខាន់ 
បំផុត ក្នុងបេតិទិនសសនាខ្មេរ ដេលបេពេឹត្តទទៅជា 
រៀងរាល់ឆ្នេំ ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងេរនោច នេខេទី១០នេ 
បេតិទិនចន្ទហគតិ គឺខេភទេបទ។ រយៈពេល១៤ថ្ងេដំបូង 
នេខេភទេបទ គឺជាថ្ងេកាន់បិណ្ឌ រីឯថ្ងេទី១៥ គឺជាថ្ងេ 
ភ្ជុំបិណ្ឌ។ ជាការពិតណាស់ ពាកេយថ «បិណ្ឌ»នៅក្នុង 
ភាសខ្មេរ មានន័យថបេមូល ឬអាចមានន័យមួយ 
ទៀតថ ពេង និងបាតេ សមេេប់ដាក់ចង្ហេន់។ ចំពោះ 
ពាកេយ «ភ្ជុំ» គឺមានន័យថ ការជួបជុំគ្នេ។ ហេតុដូច្នេះ 
ហើយ ទើបបានជាបេជាជនខ្មេរ ជួបជុំជាមួយញតិ
សនា្តេនរបស់ពួកគេតាមបេពេណី ដើមេបីបេេរព្ធបុណេយ
ភ្ជុំបិណ្ឌជាមួយគ្នេ។

ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងេកាន់បិណ្ឌ បេជាជនខ្មេរតេងតេទៅ 
វត្តទ តាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លនួ ក្នងុសម្លៀកបំពាក់បេពេណី 
ដើមេបីបេគេនចង្ហេន់ ដេលមានទំាងនំអនេសម នំគមនិង 
នំជាចេើនទៀត ដល់ពេះសងេឃគង់នៅវត្តទ ដេលរំសពឹង 
ចង្ហេន់ទំាងនោះនឹងទៅដល់ដូនតាដេលបានចេកឋាន 
ទៅ តាមរយៈការឧទ្ទហសិនិងបងេសុកូលរបស់ពេះសងេឃ។ 
ជាការពិតណាស់ មានគោលដៅធំៗបី ក្នុងពិធីបុណេយ 
ភ្ជុំបិណ្ឌ ដូចជាដើមេបីរំសលឹកគុណ និងឧទ្ទហិសកុសលទៅ 
ដល់ញតិការទាំង៧សនា្តេន ដេលបានចេកឋានទៅ 
កាន់បរលោកហើយ និងដើមេបីសងកុសលហើយទទួល 
បានសេចក្តទីសុខចមេើនសិរីសួស្តទី ដេលកើតចេញព ី
ផលទានរបស់ខ្លួន ពេមទាំងដើមេបីបង្កើតសមគ្គីភាព 
ជាតិ ដេលបេជាជនខ្មេរគេប់រូបតេងតេអនុវត្តទតាម
យា៉េងខា្ជេប់ខ្ជួន។

contains three main purposes which are to 
pay respects and commemorations to their 
deceased relatives of up to 7 generations, to 
share and gain happiness from their merits 
as well as to strengthen the national solidarity 
and face value which all Cambodian citizens 
consistently follow and practice together.

Actually, there are different scriptures relat-
ing to the festival. One involves the five Bud-
dhas negotiating with hungry ghosts. Another 
scripture says that in the waxing moon days 
of Pheaktrobotr each year, the devil releases 
the ghosts to find their relatives to receive food. 
Then, everyone goes to the pagoda. When the 
living relatives offer the food to the spirit, the 
spirit will bless them with happiness. Other-
wise, wondering spirits will go to look in sev-
en different pagodas and if those spirits can-
not find their living relatives' offering in any of 

តាមពិតទៅ មានដំណើរដើមទងផេសេងៗគ្នេ អំពីពិធី 
បុណេយនេះ។ មានដំណើររឿងមួយ គឺទាក់ទងនឹងពេះពុទ្ធ 
បេេំអង្គ ទូនា្មេនទៅកាន់បេេតអត់ឃ្លេននិងអនាថ។ 
ដំណើររឿងមួយទៀត បានឲេយដឹងថ ក្នុងថ្ងេរនោច
នេខេភទេបទជារៀងរាល់ឆ្នេំ បេេតបុគ្គលទាំងឡាយ 
នឹងតេូវបានដោះលេង ឲេយទៅស្វេងរកចំណីអាារ
ពីញតិសនា្តេនរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះហើយ អ្នករាល់គ្នេ 
តេងនាំគ្នេទៅរត្តទ។ ហើយពេលដេលពួកគេបាននាំ
យកចង្ហេន់ទៅដល់ញតិសនា្តេនចេកឋានទៅ ពេលឹង 
ទាំងនោះនឹងជូនពរជ័យដល់កូនចៅរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តទេ 
បេសិនបេេតបុគ្គលទាំងនោះមិនឃើញចង្ហេន់ទាំង៧ 
វត្តទ ពីញតិសនា្តេនរបស់ខ្លួនទេនោះ ពួកគេនឹងដាក ់
បណា្តេសដល់កូនចៅរបស់ខ្លួន តេបិតពួកគេមិនអាច 
ទទួលទានម្ហូបអាារដេលផ្តទល់ដោយអ្នកដទេបាន
ឡើយ។

those pagodas, they will curse them.

Anyway, another additional traditional way 
to offer food to ghosts in Pchum Ben is bay 
ben (balls of rice) which is offered to ghosts at 
dawn. So, some Cambodians get up very early 
in the morning to bring bay ben to their local 
pagoda. People believe ghosts with heavy sins 
cannot receive food during the day. Bay ben is 
made from sticky rice and sesame. Sometimes 
people add coconut cream to make it more de-
licious. Bay ben is normally put on plates or 
vessels around Buddhist temple in the pagoda 
where the ghosts can come and eat. 
We would like to wish everyone a great Pchum 
Ben Festival from our staff and company.                

យ៉ាេងណាមិញ បេពេណីបន្ថេមមួយទៀត ក្នងុការយក 
អាារឲេយបេេតអនាថទាំងពួង ក្នុងថ្ងេភ្ជុំបិណ្ឌគឺោះ 
បាយបិណ្ឌ ដេលធ្វើឡើងនៅពេលទាបភ្លឺ។ ដូច្នេះ 
បេជាជនខ្មេរមួយចំនួនតេងតេកេេកនៅពេលទាបភ្លឺ 
ដើមេបីទៅោះបាយបិណ្ឌ នៅវត្តទជិតផ្ទហះ។ មនុសេសគេប់ 
គ្នេជឿថ បេេតដេលមានបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាចទទួល 
បានចង្ហេន់នៅថ្ងេភ្ជបិំណ្ឌនោះទេ។ បាយបិណ្ឌ ធ្វើឡើង 
ដោយបាយដំណើប និងល្ង។ ជួនកាលគេអាចថេមខ្ទហះិ 
ដូង ឲេយកាន់តេទៀតឆ្ងេញ់ទៀតផង។ បាយបិណ្ឌ គ ឺ
ទូទៅដាក់ លើចានឬកញ្ឆេនៅជុំវិញវិារវត្តទ ដេល 
បេេតទាំងនោះតេងតេមកទទួលទាន។«សូមឲេយ
អ្នកមានពេលវេលារីករាយ ក្នុងពិធីបុណេយភ្ជុំ បិណ្ឌ 
ជាមួយនឹងទឹកចិត្តទល្អជេះថ្លេ បេកបដោយកុសលេយ» 
ពីទសេសនាវដ្តទី Sabay។

ពិធីបុណ្រយភ្ជុំបិណ្ឌ   
ឆ្លុះបញ្ច្រំងពីប្រព្រណី និងទំនៀមទំលាប់ខ្ម្ររ

សូមកំុយកជីវិត 
មកប្រថុយប្របន្រះ
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គន្លឹះរៀបចំ

គោលបំណងនេការសរសេរ Cover Letter គឺដើមេបីធ្វើការណេនាំខ្លួនអ្នក ហើយផេសាភា្ជេប់កមេឹតវបេបធម៌របស់ 
អ្នក ជាមួយនឹងតមេូវការជាក់លាក់ សមេេប់មុខតំណេងដេលអ្នកដាក់ពាកេយ។ អ្នកស្វេងរកការងរភាគតិច 
ណាស់ ចំណាយពេលវេលា សិកេសាអំពីកេុមហ៊ុននិងមុខតំណេងណាមួយ ដេលចាំបាច់បំផុតសមេេប់ការ 
សរសេរ Cover Letter។ បើមិនអឹញ្ចឹងទេ ការសរសេររបស់អ្នក នឹងបញ្ចប់ដោយគ្មេនអ្វីជាដុំកំភួនឡើយ។ 
ខាងកេេមនេះគឺមធេយាបាយល្អមួយ ដើមេបីរៀបចំខ្លឹមសរនេ Cover Letter របស់អ្នក។

កថាខណ្ឌដំបូង
• តេូវបញ្ជេក់ពីមូលហេតុដេលអ្នកសរសេរវា!
• លើកយកចំណុចមួយ អំពីការទំនាក់ទំនង (បញ្ជេក់ពីកន្លេងការងរ និងមុខតំណេងជាក់លាក់ ដេលអ្នក 
  ដាក់ពាកេយ ពេមទាំងព័ត៌មានដេលនាំឲេយអ្នកដឹងពីការដាក់ពាកេយ)
• បង្ហើបព័ត៌មានផ្ទេល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍៖ និសេសិតផ្នេកវិស្វកម្ម ឬក៏ជាបណ្ឌិតទើបបញ្ចប់ថ្នេក់បេវត្តទិ
  សសេ្តទជាដើម)

កថាខណ្ឌទី២ (ដល់ទី៣)
• រៀបរាប់តេួសៗ លើពីរបីចំណុច ដេលមាននៅខាងក្នុង CV របស់អ្នក
• បង្កើនភាពទាក់ទាញទៅដល់អ្នកដេលអាន ដោយនិយាយពីចំណុចមួយចំនួន ដេលសំខាន់ចំពោះមុខ 
  តំណេងនោះ
• បង្ហេញពីកមេឹតវបេបធម៌ និងបទពិសោធន៍របស់អ្នក ថពិតជាសកសមនឹងតមេូវការ នេមុខតំណេងនោះ  
  ហើយពនេយល់ពីអ្វដីេលអ្នកអាចរួមចំណេកអភិវឌេឍស្ថេប័នរបស់គេ (ការសរសេររបស់អ្នកគឺជាព័ត៌មានបន្ថេម 
  មិនមេននិយាយជាន់នឹង CV របស់អ្នកឡើយ)

កថាខណ្ឌបញ្ចប់
• បញ្ជេក់ពីគោលបំណង ដោយការស្នើសុំសមរមេយមួយ ឲេយមានការសំភាសន៍ផ្ទេល់មាត់ 
អាសេ័យលើពេលវេលាសកសម របស់បេធានផ្នេកជេើសរីស
• បញ្ជេក់ពីឯកសរយោង ដេលតេូវបានភា្ជេប់ជាមួយ ជាព័ត៌មានបន្ថេម (រួមមានសញ្ញេប័តេ វិញ្ញេបនប័តេ 
លិខិតបញ្ជេក់ ស្នេដេគំរូ និងរូបភាពជាដើម)
• ថ្លេងអំណរគុណដល់អ្នកអានដេលបានចំណាយពេលវេលា ពេមទាំងបញ្ជេក់ថអ្នកកំពុងរង់ចាំចម្លើយរប
ស់គេ។
កេេយបញ្ចប់វារួចរាល់ អ្នកគួរតេពិនិតេយមើលឡើងវិញ ទាំងពាកេយពេចន៍និងអក្ខរាវិរុទ្ធ ហើយផ្ញើវាជា PDF 

File ពេេះអ្នកណាក៏អាចមើលវាបាន ដោយគ្មេនកំហុសឆ្គងណាមួយកើតឡើង។ សមេេប់ព័ត៌មានបន្ថេម 
អ្នកគួរតេស្វេងរកគំរូសរសេរផេសេងទៀត ដើមេបីចេបាស់ពីរចនាសម្ព័ន្ធសរសេរដ៏តេឹមតេូវ។
Source: http://writing.wisc.edu

ពេលសរសេរបេវត្តទរូិបការងរ វាគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ ក្នងុការបញ្ចលូគេប់ព័ត៌មានពិតបេេកដរបស់អ្នក ដើមេបី 
អនោ្ទេងចិត្តទបេធានផ្នេកជេើសរីសបុគ្គលិកដេលគេេន់តេអានភា្លេមអាចដឹងភា្លេមថ អ្នកគឺជាបេក្ខភាពមាន 
សកា្តេនុពលសមេេប់ការងរនោះ។ ជាបេធានផ្នេកទំនាក់ទំនងទីផេសារ នៅ Michael Page International 

ដេលជាកេុមហ៊ុននាំមុខគេមួយលើពិភពលោក ខាងផ្នេកជេើសរីសបុគ្គលិកនិងបេឹកេសាការងរ លោកKevin 

Fitzgerald បានចេករំសលេកបទពិសោធន៍របស់គត់ ទៅលើអ្វដីេលគួរបញ្ចលូនៅក្នងុ CVដូចខាងកេេមនេះ៖

   ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទ្រល់ខ្លួន៖ 
CV ភាគចេើនចាបផ្តទើម់ពីចំណុចនេះ បុ៉ន្តទេតេវូបេងុបេយ័ត្នគួរចៀសវាងព័ត៌មានផ្ទេល់ខ្លួនហួសហេតុ 
ដូចជាការបេកាន់យកសសនា និងឈ្មេះកូនជាដើម។

   ចំណ្រះដឹង និងកម្រឹតវប្របធម៌៖
តេូវយកចិត្តទទុកដាក់ ដោយការរាប់បញ្ចូលទាំងឈ្មេះស្ថេប័នសិកេសា និងកាលបរិច្ឆេទចូលរៀនតាមលំដាប់
លំដោយ ពីកមេឹតសកលវិទេយាល័យចុះមក។

   បទពិសោធន៍ការងារ៖
បេវត្តទកិារងរតេវូរាយឈ្មេះតាមលំដាប់នេកាលបរិច្ឆេទ ដោយគិតចាប់ផ្តទើមពីកន្លេងការងរចុងកេេយបង្អស់។ 
ការបញ្ជេក់ពីស្នេដេនិងទំនួលខុសតេូវ តេូវដាក់តាមកន្លេងការងរនិងតួនាទីនីមួយៗ។ ការបញ្ជេក់បន្ថេមនា
នាគួរតេធ្វើឡើងលើបទពិសោធន៍ការងរចុងកេេយបង្អស់។

   ជំនាញ៖
បញ្ចូលជំនាញកុំពេយូទ័រនិងភាសបរទេស ពេមទាំងវគ្គសិកេសាជំនាញខ្លីៗផេសេងទៀត ដេលទាក់ទងនឹងតួនាទី 
ដេលអ្នកកំពុងដាក់ពាកេយ។

   ចំណាប់អារម្មណ៍ និងសកម្មភាពព្រលទំន្ររ៖
រៀបរាប់ព័ត៌មានខ្លីៗប៉ុណ្ណេះ ក្នុងផ្នេកមួយនេះ។

   អ្នកធានា៖
ក្នុងចំណុចនេះ អ្នកធានាចំនួនបីគួរតេូវបានបញ្ចូល។ អ្នកក៏អាចគេេន់តេបញ្ជេក់ថ «អ្នកធានានឹងតេូវបាន
ដាក់អាសេ័យលើការតមេូវ»។

ជាការពិតណាស់ បេវត្តទិរូបសង្ខេបឬក៏ CV ល្អមួយ គឺមិនគួរមានលើសពីពីរទំព័រឡើយ ហើយរឹតតេ
មិនអាចលើសពីបីទំព័រនោះទេ។ អ្នកតេូវបេេកដថវាមានរបៀបរៀបរយល្អនិងភាពចេបាស់លាស់ 
ដេលអាចសរសេរជាចំណុច ជាជាងការដាក់បេយោគពេញ ដើមេបីកុំឲេយខ្ជះខា្ជេយការបេើបេេស់ពាកេយចេើន។
Source: http://jobsearch.about.com

CV&COVER LETTER

សមេេប់និសេសិតទើបបញ្ចប់ការសិកេសាត្រូវដក់បញ្ចូលអ្វីខ្លះ នៅក្នុង CV របស់អ្នក

ការបង្កើត COVER LETTER
ាងកាត់សក់ សមេេប់សិសេសនិសេសិត ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
Recommended Barbershops in Phnom Penh for 

Students

ហុងកុង កាត់សក់ (៦ ០០០ ៛)
ផ្ទហះលេខ៨F ផ្លូវ២៥៣កេង១៤៦ សង្កេត់ទឹកល្អក់ទី២ 
ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
០១៦ ៣២១ ២១២/០៩៨ ៣៦៦ ៥៦៥
Hong Kong Barbershop (6 000 ៛)
#8F, St.253 146, Sangkat Teuk Laok II, Khan Toul Kork, 
Phnom Penh
016 321 212/098 366 565

កាលីបម៉ូដ កាត់សក់ (៥ ០០០ ៛)
ផ្ទហះលេខ៣D ផ្លូវ១៥២ សង្កេត់វាលវងេស ខណ្ឌ៧មករា 
រាជធានីភ្នំពេញ
០១០ ៥៥៥ ១២៥/០១៥ ៧១១ ១២០
Kalip Mode Barbershop (5 000 ៛)
#3D, St. 152, Sangkat Vealvung, Khan 7Makara, 
Phnom Penh

010 555 125/015 711 120

មេនាយឡាយ កាត់សក់ (៦ ០០០ ៛)
ផ្ទហះលេខ៤៥ ផ្លូវ៤៣២ សង្កេត់បឹងតេបេក ខណ្ឌចំការមន 
រាជធានីភ្នំពេញ (ជិតសលាទួលទំពូង)
០៨១ ៥៧០ ៥៧០
Man Hight Light Barbershop (6 000 ៛)
#45, St. 432, Sangkat Beung Trabek, Khan Chamka-
morn, Phnom Penh (Near Toul Tompung)
081 570 570

ពេេប សុវត្ថិ កាត់សក់ (១២ ០០០ ៛)
ផ្ទហះលេខ៧០ ផ្លូវ៥៩២ សង្កេត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក 
រាជធានីភ្នំពេញ (ខាងលិចផេសារទួលគោក)
Preap Sovat Barbershop (12 000 ៛)
#70, St. 584, Sangkat Beung Kak II, Khan Toul Kork, 
Phnom Penh (West Toul Kork Market)

យេស ស្តេយ កាត់សក់ (៥ ០០០ ៛)
ផ្ទហះលេខ១១ ផ្លូវ១៣៩ សង្កេត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា 
រាជធានីភ្នំពេញ
០៧០ ៧០០ ២១៩
Yes Style Barbershop (5 000 ៛)
#11, St. 139, Sangkat Vealvung, Khan 7Makara, 
Phnom Penh
070 700 219 ដោយ សេេង  ភារុណ

សិស្ស និស្សិត
ហាងកាត់សក់
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Digg (សមេេប់ iOS, Android)
ការតាមឲេយទាន់ព័ត៌មានក្នុងសង្គមគឺសំខាន់ ណាស់ តេក៏លំបាកផងដេរ។ ដូច្នេះ Digg គឺជាមធេយាបាយអស្ចេរេយ ដើមេបីទទួលបាន ព័ត៌មានថ្មីៗ។អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មាន នយោបាយ វិទេយាសសេ្តទនិងកំប្លេងជាដើម។ ទោះជាអ្នកនៅទីណាក៏ដោយ អ្នកតេងតេ អាចទទួលបានអ្វដីេលចាប់អារម្មណ៍សមេេប់ អាន។

Mathway (សមេេប់ iOS, Android, Kindle 
Fire) Mathway អាចជួយបង្កើនភាពងយ សេលួ ក្នងុការដោះសេេយកិច្ចការគណិតវិទេយា ដល់អ្នក។បេសិនបើអ្នកមិនអាចស្វេងរក ចម្លើយ ឬក៏ចង់ដឹងថដំណះសេេយរបស ់អ្នកតេវូឬក៏ខុស អ្នកគេេន់តេវាយលំាត់ចូល ក្នុងកម្មវិធីមួយនេះ ហើយពិនិតេយមើល 

ចម្លើយរបស់វា គឺជាការសេេច។

Dictionary.com (សមេេប់គេប់ Multiple 
Platforms)អ្នកតេងតេអានសៀវភៅជាចេើន នៅឯសលារៀនហើយជួនកាលអ្នកនឹងតេូវ ការជំនួយដើមេបីយល់ពីពាកេយពិបាកមួយចំនួន។ កម្មវិធីនេះ គឺកាន់តេផ្តទល់ភាពងយសេលួបន្ថេម ទៀត ជាមួយនឹងការបញ្ចេញសម្លេងផ្ទេល់ទៀតផង។ អ្នកបេើបេេស់ នឹងសរសើរពីមុខងរនេបកបេេពាកេយទាំងអស់នោះ។

Pocket (សមេេប់ iOS, Android)
កម្មវិធីមួយនេះ គឺជាមិត្តទល្អរបស់អ្នកចូលចិត្តទសេេវជេេវ។Pocket ជួយអ្នករកេសាទុកអត្ថបទ សមេេប់ការអានលើកកេេយទៀត។ ជាមួយ នឹងវិធីនេះអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភ នៅពេលអ្នក ឈប់អាននោះឡើយ។ នៅពេលណាអ្នកចង ់រកេសាទុកអត្ថបទណាមួយសមេេប់អានលើកកេេយ អ្នកគេេន់តេចុចលើប៊ូតុង «Pocket» ហើយវានឹងតេូវបានរកេសាទុកនៅលើ Cloud។

(Tablet ដេលអាចជំនួសកំុពេយូទ័រយួរដេរបស់អ្នក)
Surface Pro 3 មានទំហំ១២អីុង ដេលទើប 
តេបង្កើតថ្មី មានគុណភាពនិងថមពលកំពូល 
ជាមួយនឹងការរចនាម៉ូតរូបរាងស្តទើង និងមាន 
ទម្ងន់សេេល។ Surface Pro 3 ក៏មានភា្ជេប់មកនូវ 
ប៊ិចអេឡិចតេូនិចថ្មីមួយ ដេលអាចទទួលបាន
បទពិសោធន៍គូររូបឬសរសេរនៅលើវាទៀតផង។

វីដេអូហ្គេម Sony PlayStation 4
បើបេយិមិត្តទចូលចិត្តទកំសន្តទ ជាមួយនឹងការលេងវី
ដេអូហ្គេមក្នងុពេលទំនេរ ឧបករណ៍ Sony Play-

Station 4 គឺពិតជាសកសមបំផុតសមេេប់អ្នក។ 
តាមរយៈចំណុចពិសេសមាននៅក្នងុឧបករណ៍ 
នេះ ដូចជា Hulu Plus, Netflix និងភ្លេងអមគ្មេន 
ដេនកំណត់ បេយិមិត្តទគឺពិតជាពេញចិត្តទភាពឥត
ខ្ចេះរបស់វា។

ម៉ាេសីុន 3D Printer Formlabs Form 1+
ឥឡូវ បេយិមិត្តទអាចទទួលបាននូវម៉ាេសីុន 3D Printer ផ្ទេល់ខ្លនួ នៅក្នងុគេហដា្ឋេន។ 
ជាមួយនឹង Formlabs Form1+ អ្នកអាចបង្កើតវត្ថនុានា ចេញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លនួ 
ដេលអ្នកចង់បាន ដោយបេើពេលវេលាតិច ហើយងយសេលួ។

MICROSOFTSURFACE PRO 3 

Apple MacBook Pro 15-inch ជាមួយ Retina 

display (កុំពេយូទ័រយួរដេសមេេប់ការកាត់ត)
សិសេសដេលសិកេសាជំនាញខាងផលិតភាពយន្តទនិង 
គំនូរជីវចល គួរតេជេើសរីសយក MacBoo Pro 

 ទំហំ១៥អីុង។ ជាមួយនឹង Core i7 processor 

 និងមាន GPU ទំហំ Nvidia GeForce GT 750M 

 លោកអ្នកនឹងពេញចិត្តទគុណភាព និងថមពល 
កេេភិចដ៏ឥតខ្ចេះរបស់វា។ មិនតេប៉ុណ្ណេះ អេកេង់ទំហំ 

២៨៨០ x ១៨០០p ផ្តទល់នូវភាពល្អិតនេរូបភាព។

MACBOOK PRO
APPLE

RETINA DISPLAY

កាតាប Minecraft Creeper
កាតាបមួយនេះច្នេឡើងដោយមានខេសេ 
រូតឌុប សមេេប់ថតសំខាន់ៗទាំងបី។ 
លក្ខណៈខាងកេេអាចការពារ ទៅនឹង 
ការប៉ះទង្គិចនានាពីខាងកេេ។ 
រីឯខាងក្នុងវិញ វាមានកន្លេងដាក់កុំពេយូទ័រ 
យួរដេទំហំ១១អីុង រួមទាំងមានថត 
តូចៗ៥ផេសេងទៀត សមេេប់ដាក់វត្ថុ តាម 
លំដាប់ថ្នេក់។

ឧបករណ៍ព្ញនិយម

វិបខេម QuickCam Pro 9000 
គឺជាមា៉េសុីនថតទំហំ HD ដេលអ្នកអាចបេើ 
បេេស់ជាមួយនឹងកំុពេយូទ័ររបស់អ្នកសមេេប់ធ្វើ 
ការសន្ទហនាជាវីដេអូ។ ហើយឪពុកមា្តេយក៏នឹង 
សបេបាយចិត្តទផងដេរពេលពួកគត់បានមើល 
ឃើញរូបភាពចេបាស់នេកូនរបស់ខ្លនួ ក្នងុពេល 
ឆ្លើយឆ្លងតាមរយៈ Skype។

ឧបករណ៍បំពងសំលេង Logitech UE Boom 

តេវូបានបង្កើតឡើង ជាឧបករណ៍បំពងសំលេងដ៏បេណីត។ សំលេង 
របស់វា គឺពិតជាពិរោះសេទន់ឥតខ្ចេះ។ មិនតេប៉ុណ្ណេះ វាមានទំហ ំ

តូចល្មម ដេលអ្នកអាចយកតាមខ្លនួ សមេេប់បេើបេេស់គេប់ពេលដេល 
អ្នកតេូវការ។

មា៉េសុីនថតឌីជីថល Sony RX100 III 
មា៉េសុីនថតឌីជីថលជំនាន់ចុងកេេយបង្អស់នេះ មានគុណភាពចាប ់
យករូបភាពទំហំ ២០ម៉េា្គេភិចសេល និងលេនកមេឹតខ្ពស់ ២០-៧០ 
មីលីម៉េតេ ពេមទាំងមានអេកេង់មើលរូបភាពដ៏ពេញនិយម OLED។ 
មិនតេប៉ុណ្ណេះ វាមានបំពាក់ដោយបេព័ន្ធWiFi អេកេង់LCDបត់បេន 
បាននិងវីដេអូ XAVC S

ដេលរូបភាពចេបាស់ឥត
ខ្ចេះ កមេឹត ១០៨០p។

ឧបករណ៍សមេេប់ស្តេប់លើតេចៀក 
SMS Audio On-ear Sync Sport
ឧបករណ៍សមេេប់ស្តេប់លើតេចៀកមួយនេះ 
 តេូវបានរចនាឡើងសកសមនឹងយុវវ័យ
សម័យទំនើប ហើយបំពង់ខាងក្នុងរបស់វា 
គឺធន់នឹងការបេកញើស ដេលជួយឲេយមាន 
ភាពស្អេតជានិច្ច។ជាមួយនឹងភាពសេស់ស្អេត 
 វាគឺពិតជាសេេលដេលងយសេួលពេល

បេើបេេស់។
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បើតាមបទពិសោធន៍របស់អ្នក Make-up ស្ទេត់ 
ជំនាញ គឺកញ្ញេអាម៉ុច បានឲេយដឹងថ៖ 
ការតុបតេងមុខបេបសិសេសសលា គឺធ្វើតាមបេប 
ធម្មជាតិក្នុងលក្ខណៈសេេលៗ មិនសុីចសុីពេក
ហើយក៏មិនសមញ្ញពេកដេរ។ ជាមួយគ្នេនេះ 
ទសេសនាវដ្តទី Sabay សូមណេនាំបេិយមិត្តទវិធី 
Make-up បេបសមញ្ញ ពេលទៅសលារៀន 
ជាមួយនឹងផលិតផល YADAH ដូចខាងកេេម៖

Our make-up artist, A Moch, explains 
that school make-up is usually done in 
a very natural way. It is not too sexy 
and also not too simple. This month, 
Sabay Magz is pleased to introduce 
you tips for school make-up with YA-
DAH cosmetic products.

- Face: Use sun protection cream. 
Then, slightly cover by YADAH air 
powder.

- Eye: Use dark eye colors and avoid 
mix color.

- Eyebrow: Use a small brush with 
eye colors. Then, draw it slightly on 
eyebrow.

- Eyelashes: Don’t need to use 
fake additional eyelashes. Only use 
YADAH bloom mascara to comb 
accordingly.

- Eyeliner: Slightly draw in small 
shape due to individual prefer.

- Lip Crayon: Use the pink color 
which sticks to the lips.

- Ugly spot: Use YADAH BB-Cream 
which darker than normal power to 
cover on the spot.

សម្រ្រប់ទៅសាលារៀន

SCHOOL MAKE-UP TIPS

- ផ្ទ្រមុខ៖ បេើឡេលាបមុខដើមេបីការពារកម្តេថ្ងេ 
ហើយបេើមេសៅផត់ពីលើស្តទើងៗ តេកុំតប់ចេើន 
ដង នាំឲេយកេេស់ជេុល

- ភ្ន្រក៖ បេើពណ៌ភ្នេកសេគំនិងសេេល ហើយ 
ចៀសវាងពណ៌ភ្លេកៗ 

- ចិញ្ចើម៖ យកជក់ដាក់ក្នុងពណ៌ភ្នេក ហើយ 
ផត់លើចឹញ្ចើមសេេលៗ នឹងទទួលបានភាព 
សេស់ស្អេត 

- រោមភ្ន្រក៖ មិនចាំបាច់បេើរោមតទេ តេបេើ 
Mascara ធម្មតាសិតទៅតាមសណា្ឋេនរោមឲេយ
ញេកស្អេត

- Eyeliner៖ គូរសេេលៗ  កាន់តេតូចគឺ 
កាន់តេល្អ ហើយកន្ទហុយធា្លេក់ឬលើក អាសេ័យ 
តាមចំណូលចិត្តទ

- ក្រ្រមមាត់៖ បេើពណ៌ជាប់មាត់បេបសីុជម្ពរូលោងៗ

- កន្ល្រងមានសា្ន្រម៖ យកមេសៅទេនាប់ស្អតិ ដេលរៀង 
  កេម៉េជាងធម្មតា មកបិទពីលើវាជាការសេេច

Brought to you by:

www.facebook.com/YadahCambodia

ជាកាពិតណាស់ ការអភិវឌេឍន៍សមត្ថភាពខ្លនួឯងនិងការងរ 
ជាកេុម គឺជាអត្ថបេយោជន៍ចមេបងពីរ ក្នុងចំណម  
អត្ថ បេយោជន៍ ជាចេើនដេលទទួលបានពីសកម្មភាពខាង 
លើ។ ហើយយើងជឿជាក់ថ បេិយមិត្តទពិតជាធា្លេប់ធ្វើវា 
ពេលទំនេរ ពី សលា រៀន។សូមបន្តទធ្វើអ្វីដេលអ្នកពេញចិត្តទ 
ហើយរីករាយជាមួយនឹងអត្ថបេយោជន៍របស់វា។

Actually, self-esteem and teamwork are two main 
benefits among others of extracurricular activities. 
And it is sure that you have experienced doing one 
or more activities after school. Let’s keep going on 
your favorite activity and enjoy its benefits.

សកម្មភាពព្រលទំន្ររ ពីសាលារៀន

Extracurricular Activities 

Extracurricular activities can help kids to explore 
a potential career, make friends, explore an inter-
est or just try something new. Clubs, groups and 
other activities can even help students to achieve 
better grades and test scores, develop self-esteem 
and decrease the likelihood of risky or delinquent 
behavior. This month, Sabay Magz is pleased to 
introduce you top 10 afterschool extracurricular ac-
tivities among current Cambodian youths.

សកម្មភាពពេលទំនេរពីសលារៀន អាចជួយឲេយក្មេងៗរក 
ឃើញសកា្តេនុពលរបស់ខ្លនួ ជួយបង្កើនមិត្តទភក្តទ ិដេលជាការ 
 ទទួល យកអ្វីៗ ដេលថ្ម។ី សកម្មភាពនានា រួមទំាងការងរជា 
កេុម អាចជួយឲេយសិសេសសមេេចបានលទ្ធផលល្អក្នុងការ 
សិកេសា អភិវឌេឍ សមត្ថ ភាព ផ្ទេល់ខ្លួន និងចៀសផុតពីអំពើ
អបាយមុខទាំងឡាយទៀតផង។ ក្នុងខេនេះ ទសេសនាវដ្តទី 
Sabay សូមណេនំាបេយិ មិត្តទ នូវសកម្មភាពពេញនិយមពេល 
ឮទំនេរពីសលារៀនចំនួន១០ ក្នុងចំណមយុវវ័យខ្មេរ។

AFTERSCHOOL

គំនូរ

ថតរូប

រចនា

រាំហាត់ប្រ្រណ

ហ្រលទឹក

បាល់ទះ

ក្លឹបហាត់ប្រ្រណ

រៀនភាសាបរទ្រសក្រ្រម៉្រង

ការងារជួយសង្គម

រៀនតន្រ្តី



កម្មវិធីបញ្ចុះតម្ល្រពិស្រស៖
- កាត Gold (ចំណាយចាប់ពី១៥០ដុលា្លេរ) 
ដេលបញ្ចុះតម្លេ៥% សមេេប់ថ្ងេធម្មតា និង១៥% 
សមេេប់ថ្ងេខួបកំណើត
- កាត Diamond (ចំណាយចាប់ពី៥០០ដុលា្លេរ) 
បញ្ចុះតម្លេ១០% សមេេប់ថ្ងេធម្មតា និង១៥% 
សមេេប់ថ្ងេខួបកំណើត

សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម៖
ផ្ទហះលេខ៩៥F ផ្លូវ៦៣ សង្កេត់ទន្លេបាសក់ 
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
(៨៥៥)០៧៧ ៥២៥ ២០២/០១៥ ៥២៥ ២០២
បើកជារៀងរាល់ថ្ងេ ពីម៉េង៩ពេឹក - ៩យប់

ឆ្លើយតបនឹងតមេូវការយុវវ័យ ដេលនិយមបេើបេេស់ផលិតផលមា៉េកលេប ី

ពិតបេេកដ SWAG គឺជាាងដំបូងគេបង្អស់នៅបេទេសកម្ពុជា ដេល 

មានផ្តទល់ជូននូវមា៉េកសេបេកជើងលេបីៗ ទាំងផ្ទេត់និងបា៉េតា ដូចជា Vans 

Converse Toms DC និងHavaianas ដេលតេូវបាននាំចូលព ី

បេទេសដើម គឺសហរដ្ឋអាមេរិក និងបេទេសសិង្ហបុរី។ កេេពីផលិតផល 

សេបេកជើងមា៉េកលេបីគុណភាពខ្ពស់ទាំងអស់នេះ SWAG ក៏មានផលិត 

ផលបនា្ទេប់បនេសំជាចេើនទៀតផងដេរ ដូចជាកាតាប មួក ទឹកអប់ 

និងកា្តេរស្គីបន្ទហះជាដើម។

ជាមួយនឹងការគំទេពីអតិថិជន កេេយបើកដំណើរជាងរយៈពេលជាង 

១ខេកន្លងទៅនេះ លោកគន់ គឹមយូរី ជាមា្ចេស់ាង SWAG បានឲេយដឹង 

ថ៖ «អតិថិជនពិតជាទទួលបានសេបេកជើង Original និងទាន់សម័យ 

តាមរដូវកាល ជាមួយនឹងភាពងយសេលួ ដោយមកកាន់ទីនេះដោយផ្ទេល់ 

និងមិនចាំបាច់ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឬសិង្ហបុរីឡើយ។» មិនតេប៉ុណ្ណេះ 

លោកបានបញ្ជេក់ទៀតថ បេសិនបើអតិថិជនទិញហើយ តេផលិតផល 

នោះមិនមេនជាផលិតផល Originalដេលមកពីបេទេសទាំងពីរខាងលើ

នោះទេ ាងនឹងសងបេេក់វិញភា្លេម។

ហាងលក់ស្រប្រកជើងមា៉្រកល្របីៗ

ត្រមួយគត់នៅកម្ពុជាត្រមួយគត់នៅកម្ពុជា
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ដោយ  សេេង ភារុណ
By SRENG PHEARN
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កាលពីថ្ងេសុកេទី១៥ខេសីាកន្លងទៅនេះ ពេតឹ្តទកិារណ៍
ដើរមូ៉តនិងកម្មវិធីជប់លៀង Glamazon Trilogy តេវូបាន 
បេេរព្ធធ្វើឡើងយា៉េងអធឹកអធម នៅក្លឹបកមេសាន្តទ Code 

Red ទល់មុខណាា្គេវីល កេេមវត្តទមានភ្ញៀវជាតិនិង 
អន្តទរជាតិ ជាង៥០០នាក់។ គោលបំណងរបស់កម្មវិធីនេះ 
គឺដើមេបីជួយដល់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តទសត្វពេេ Wildlife 

Alliance។

ក្នងុពេតឹ្តទកិារណ៍ដើរមូ៉តនេះ តារាមូ៉ដេលបានស្លៀកសំលៀក 
បំពាក់និងធ្វើការតុបតេងខ្លួន ដើមេបីបង្កប់នូវអត្ថន័យអប់រំស 
ផ្ញើសរទៅកាន់ទសេសនិកជនជាមួយនឹងមូ៉ដសំលៀកបំពាក់
ក្នុងឯកសណា្ឋេនជាផ្កេរុក្ខជាតិ ដើមឈើនិងសត្វពេេដេល 
តេវូបានរចនាឡើងដោយអ្នកច្នេមូ៉ដជាតិនិងអន្តទរជាតិលេបីៗ 
។ ហើយការបង្ហេញវត្តទមានរបស់តារាមូ៉ដេលក្នងុសំលៀក 
បំពាក់ដ៏សេស់ស្អេតទំាងអស់នោះ ក៏ទទួលបាននូវសំឡេង 
ហ៊េទះដេ អបអរសទរលាន់ឮកងរំសពងផងដេរ។

ជានាយកបេតិបត្តទិ នេកេុមហ៊ុន Innov8 និងជាអ្នកផលិត 
Glamazon កញ្ញេ Yulia Khouri បានឲេយដឹងពីគោលដៅ 
ចមេបង របស់ពេឹត្តទិការណ៍ Glamazon ថ៖ «អ្វីដេលខ្ញុំធ្វើ 
គឺដើមេបីជួយបេមូលមូលនីធិពីកម្មវិធី ហើយបរិចា្ចេគថវិកា 
ដេលពួកយើងមាន យកទៅអភិរកេស និងគំទេគមេេង 
Wildlife Alliance ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ជាពិសេសសមេេប ់
ដំរីអាសុី»។

ជាការពិតណាស់ Glamazon Trilogy គឺជាពេឹត្តទិការណ ៍
លើកទី៣ និងចុងកេេយបង្អស់ បេចាំឆ្នេំរបស់ Glama-

zon ដេលមា្ចេស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី ដូចជាកេុមហ៊ុន Smart, 
NYX Cosmetics, Ezecom, DASANI (Coca Cola), 
Sabay, Leopard Vodka, Ladies Magazine, AsiaL-

IFE, FILM Noir Photography និង Kampuchea 

Party Republic។ ក្នុងនោះដេរ Kimchi Collective 

គឺជាអ្នករៀបចំបេព័ន្ធសំឡេង រីឯ The Dollhouse & 

INNOV8 រា៉េប់រងខាងរៀបចំពេឹត្តទិការណ៍ទាំងមូលតេម្តទង។

Glamazon ទទួលបានភាពជោគជ័យយា៉េងខា្លេំងកា្លេ។ 
កាលឆ្នេំមុន ពួកគេអាចបេមូលមូលនីធិនិងបរិចា្ចេគដោយ 
ផ្ទេល់ បេមាណ៨ ២០០ ដុលា្លេរអាមេរិកពីពេតឹ្តទកិារណ៍នេះ។ 
ជាលទ្ធផល មជេឍមណ្ឌលអភិរកេសដំរីមួយ តេូវបានបង្កើត 
ឡើងដោយថវិកា១ផ្នេក ពីមូលនិធីរួម។ជាការពិតណាស ់
នឹងមានគមេេងផេសេងទៀតសមេេប់ពេតឹ្តទកិារណ៍ឆ្នេកំេេយ 
ផងដេរ។ ជាមួយគ្នេនេះ Khouri ក៏មានមតិផ្តេផំ្ញើចុងកេេយ 
ដេរថ៖ «អ្នកទំាងអស់គ្នេ អាចរង់ចំានិងតាមដានព័ត៌មាន
ជាមួយនឹងយើង អំពីពេឹត្តទិការណ៍នាឆ្នេំកេេយ»៕

On August 15th, we celebrated Glama-
zon’s 3rd and final round at Code Red. 
With a packed house of both local and 
international participants Glamazon 
Abyss was a hit!  We love the fact that 
Glamazon is fashion with a purpose and 
that purpose is to contribute to Wildlife 
Alliance wildlife conservation.

Glamazon Abyss opened up with reality 
TV star Jujubee.  Her lively presences 
on stage really kept everyone’s attention 
active.  After a song and an auction of 
vodka, there was a back-to-back fashion 
show.  The first one started off as a stun-
ning display of hair design by Dollhouse 
followed by an Avant Garde style of “out 
of this world’s” designs.  It’s hard to de-
scribe but you’ll have to view the pictures 
in order to see the artistry of the designs.  
Not to mention the countless hours of 
preparation the designers took for a few 
minutes on stage – all outfits are created 
by the creative team, Ryan and Brandon 
from The Dollhouse.  Hats off to everyone 
involved making Glamazon a success.  
Yes, Avant Garde is alive in Cambodia 
folks!  Glamazon brings many colors to 
the fashion scene out here.  We hope to 
see more in the future.

As CEO of INNOV8 International and   
the executive producers of Glamazon, 
Yulia Khouri shared her main purpose 
of making Glamazon happen. “What IN-
NOV8 did is raised funds to make the 
show possible, as we always started with 
$0 budget. Then, our second t .”    This 
is why we love Glamazon and what it 
stands for.  Last year,  they were able to 
raise and donate directly 8,200 US Dol-
lars from the event As the result, the el-
ephant conservation center is now built , 
the donation being one fourth of the total 
building budget. You can visit it at Phnom 
Tamao Zoological Park and Wildlife Res-
cue Centre. 

We would like to send off Glamazon with 
a big “thank you” for their contribution to 
the fashion scene out here and contrib-
uting to Wildlife Alliance Conservation 
efforts in Cambodia.  We asked what’s 
next?  Yulia suggested, “people should 
definitely stay tuned  next year. The Cre-
ative Team of Glamazon – The Dollhouse 
is already thinking of a new project and 
we, at INNOV8 are always there to pro-
duce the creative projects which have 
social responsibility elements ”  Well, we 
are looking forward to it, Yulia, Ryan and 
Brandon!.  Thank you to everyone in the 
Glamazon team!

GLAMAZON
មានអ្វីប្ល្រក 

YULIA KHOURI 
Chief Executive Officer 
of Innov8 International

RYAN TAYLOR 
Creative Director 
of The Dollhouse

BRANDON LEE 
Managing Director 
of The Dollhouse
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«អ្វីដេលខ្ញុំធ្វើ គឺដើមេបីជួយបេមូលមូលនីធិពីកម្មវិធី ហើយបរិចា្ចេគថវិកាដេលពួកយើង
មាន យកទៅគំទេគមេេង Wildlife Alliance ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ជាពិសេសសមេេប់ដំរីអាសុ»ី

“The purpose was to raise enough funds to not only cover the costs of the show, costumes, 
venue,  but also donate the proceeds to The Elephant Conservation project of Wildlife Alliance”
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សំលៀកបំពាក់៖ កាតី្ទយ៉្រ
ផេសារអូរឡាំពិច ជាន់ទី2 180-181 C2

No 16Eo, មាវិថីពេះសីហនុ
សង្កេត់ទន្លេបាសក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

WOW SHOP 
World Of Wearable Clothes
Address:#60, Street Sothearos. 
Sangkat Chaktomouk.
Khan Doun Penh,
Phnom Penh City.
Tel: 016 / 092 536 333

SWAG 
ផ្ទហះលេខ៩៥F ផ្លូវ៦៣ សង្កេត់ទន្លេបាសក់ 
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
(៨៥៥)០៧៧ ៥២៥ ២០២/០១៥ ៥២៥ ២០២
បើកជារៀងរាល់ថ្ងេ ពីម៉េង៩ពេឹក - ៩យប់
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ចំណ
តរង់ចាំរង្វង់មូលស

្តេតចាស

ចំណ
តរង់ចាំពេទេយកា

ល់ម៉េតេ

ចំណ
តរង់ចាំស

លា
ពេទេយក

េសួងព័ត៌មាន

ចំណ
តរង់ចាំស

លា
ពេទេយ

ចំណ
តរង់ចាំស្តទុប BKC

ចំណ
តរង់ចាំផេសារធំថ្មី

ចំណ
តរង់ចាំស្តទុបសណា

្ឋេគរស

ចំណ
តរង់ចាំវត្តទកោ

ះ

ចំណ
តរង់ចាំស្តទុបផ្លូវអា

ចារេយស
្វេ

ចំណ
តរង់ចាំស្តទុបពេទេយចិន

ចំណ
តរង់ចាំស្តទុបមេភ្លើង

ចំណ
តរង់ចាំស្តទុបបូកគោ

ចំណ
តរង់ចាំកេសួងរៀបចំដេនដី

ចំណ
តរង់ចាំស

លា
ចេបាប់

ចំណ
តរង់ចាំស

លា
បឹងតេបេក

ចំណ
តរង់ចាំស

្ថេនីយ៍ឧតុនិយម

ចំណ
តរង់ចាំស

្ថេនអាកាសកេបាលថ្នល់

ចំណ
តរង់ចាំរង្វង់មូលស

្តេតចាស់

ចំណ
តរង់ចាំពេទេយកា

ល់ម៉េតេ

សកលវិទេយាល័យជាតិគេប់គេង

ចំណ
តរង់ចាំស

្ថេនីយ៍រថភ្លើង

ចំណ
តរង់ចាំផេសារធំថ្មី

ចំណ
តរង់ចាំស្តទុបសណា

្ឋេគរស

ចំណ
តរង់ចាំវត្តទកោ

ះ

ចំណ
តរង់ចាំស្តទុបផ្លូវអា

ចារេយស
្វេ

ចំណ
តរង់ចាំស្តទុបពេទេយចិន

ចំណ
តរង់ចាំផ្លូវមុនីវងេសក

េង២៩៤

ចំណ
តរង់ចាំស្តទុបមេភ្លើង

ចំណ
តរង់ចាំស្តទុបបូកគោ

ចំណ
តរង់ចាំកេសួងរៀបចំដេនដី

ចំណ
តរង់ចាំស

លា
ចេបាប់

ចំណ
តរង់ចាំស

្ថេនីយ៍ឧតុនិយម

ចំណ
តរង់ចាំរង្វង់មូលស

្តេតចាស

ចំណ
តរង់ចាំស

្ពេនអាកាសកេបាលថ្នល់

ចំណ
តរង់ចាំផេសារចេបារអំពៅ

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១0 ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨
ផ្លូវពេះមុន្នីវងេស

ម
៉្រងដំណ

ើរកា
រ ៥

ៈ៣
០ ដល់ ៨ៈ៣

០យប់

ត្រូវរង
់ចាំប្រហ

្រលពី ១០-១៥នាទីទីតាំងចំណ
ត់ស

្រវារថយន្តក្្រុង

តម្ល្រត្រឹមត្រ ១៥០០៛
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Rose Hathaway is a Dhampir, half human-half vampire, a guardian of the Moroi, peaceful, mortal 
vampires living discreetly within our world. Her calling is to protect the Moroi from bloodthirsty, immortal 
Vampires, the Strigoi.

នាង Rose Hathaway គឺជាខ្មេចឆៅកូនកាត់ ដេលពាក់កណា្តេលមនុសេស និងពាក់កណា្តេលទៀតខ្មេចឆៅ។ 
នាងមានកាតព្វកិច្ចថេរកេសា Moroi ជាបេភេទខ្មេចឆៅមានអាយុកំណត់ដូចមនុសេសធម្មតា ដេលរស់នៅស្ងប់ស្ងេត់ 
និងលាក់ខ្លួន ក្នុងពិភពលោកយើងនេះ។ ការងររបស់នាង គឺការពារ Moroi ពី Strigoi ជាខ្មេចឆៅកាចសាវ 
ដេលមានអាយុអមតៈមួយបេភេទទៀត។

នេះគឺជាខេសេរឿង អំពីការលួចបន្លំផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុយា៉េងធ្ងន់ធ្ងរ នៅទីកេុងហុងកុង ដេលបណា្តេលមកពីរដា្ឋេភិបាលកេុង
ហុងកុង ជាហេតុធ្វើឲេយបេជាពលរដ្ឋសមញ្ញ ៧លាននាក់ទៀត តេូវបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហេនេះ។ គ្មេននរណាមា្នេក់ 
រួចផុតពីហេតុការណ៍នេះឡើយ។

This is a story about the biggest financial fraud attempted in Hong Kong, directed at the Government of 
Hong Kong and involved all 7 million Hong Kong citizens… no one is free from the scheme. 
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ប្រជុំម្ហូបអាហារខ្ម្ររកាត់វ្រស្ទើន
FOX CAFÉ

AEON MALL

A UNIQUE SELECTION OF DAILY REFINED WESTERN AND CAMBODIAN FOODS

បនា្ទេប់ពីបានបើកសម្ភេធជាផ្លូវការ នៅផេសារទំនើប 
អ៊ីអន ជិតមួយខេកន្លងទៅនេះ FOX Café គឺជា 
កន្លេងថ្មសីេឡាងមួយ ដេលបេយិមិត្តទអាចស្វេងរករស 
ជាតិអាារថ្មី ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដេលបេជុំដោយ 
ម្ហូបអាារខ្មេរ កាត់វេស្ទហើនឈ្ងុយឆ្ងេញ់តេមួយគត់។ 
តាមរយៈអាារប្លេកគេ និងតម្លេសមរមេយ អតិថិជន 
នឹងពេញចិត្តទការតុបតេងដ៏បេណីត និងសេវាកម្មល្អ 
បំផុត ក្នងុ FOX Café។ ដោយផ្គត់ផ្គង់អាារដេល 
អាចទទួលយកបានទាំងអតិថិជនខ្មេរនិងបរទេស 
FOX Café មានចុងភៅជើងចាស់ ដេលមានបទ 
ពិសោធន៍ជាង៧ឆ្នេំនៅកេេបេទេស ក្នុងោជនីយ 
ដា្ឋេនអឺរុ៉ប។ បើតាមសម្តទលីោកឡេង លាភដេលជាអ្នក 
គេប់គេង FOX Café បានឲេយដឹងថមានម្ហបូអាារ 
ពេញនិយមមួយចំនួន ក្នុងចំណមអតិថិជន ដូចជា 
បឺហ្គ ឺស្ទហកី សេេកេហម និងសេេ Cocktailជាដើម។

មុនពេលការបើសម្ភេធ រាល់បុគ្គលិកបមេើការ នៅ 
FOX Café សុទ្ធតេតេូវបានចូលវគ្គបណ្ត៉ះបណា្តេល 
ពីការបមេើអតិថិជន ដេលយកចិត្តទទុកដាក់ពួកគេដូច 
សច់ញតិរបស់ខ្លនួ ាក់ដូចជាពួកគេមកផ្ទហះរបស់ខ្លនួ 
ឯងអឹញ្ចងឹដេរ។ ជាលទ្ធផល មានកំណើនភ្ញៀវជាលំដាប់ 
ហើយពួកគេសុទ្ធតេពេញចិត្តទជាមួយនឹងអាារ បរិយា 
កាស ការតុបតេង និងជាពិសេសសេវាកម្មដេលអាច 
និយាយបានថល្អដាច់គេនៅក្នងុផេសារទំនើបអី៊អន។
ជាមួយគ្នេនេះ លោកឡេង លាភ បានបេេប់ថ៖ 
«យើងទទួលបានមតិពេញចិត្តទ ពីអតិថិជនទំាងខ្មេរនិង 
បរទេសទៅលើអាារប្លេកគេ តម្លេសមរមេយនិងសេវាកម្ម 
ឥតខ្មេះតាមរយៈកេដាសវាយតម្លេកន្លងមក»។

FOX Café, Officially launched at AEON Mall!  
FOX Café is a new place where you can find a 
casual dining experience in Phnom Penh with 
a unique selection of Western and Cambodian 
foods. Due to its unique foods and prices, cus-
tomers will be satisfied with luxury decoration 
and the best customer service. FOX Café has 
a Khmer chef with about 7-years-experiences 
oversea in western restaurants.  So he under-
stands the taste buds of westerner. According 
to Leng Leaph, FOX Café Manager.  Our fa-
vorite foods are the steak burgers.  There are 
small but are fully packed with a juicy taste that 
pops in your mouth.
 
Every single staff at FOX Café are trained in 
the best type of customer service about three 
months before they serve acutal customers.  
The idea is being able to serve customers 
just as you would if very close relatives were 
to come to your home. As a result, we were 
treated with one of the best customer service 
we have had in AEON Mall. Meanwhile, Leng 
Leaph says that “We get positive comments on 
our unique foods, suitable prices and excellent 
service from both Khmer and Foreign custom-
ers from our evaluation surveys.”

Go check out FOX Café at:
AEON Mall, Ground Floor
090 625 656



www.facebook.com/jessyjuicekh
jessyjuice168 
#12 Sothea Ros Blvd, Chamkarmon District, Tonlebasak Quater Phnom Penh, 12203
012388112



ឆ្ន្រំជូត Rat
បើអ្នកមានអារម្មណ៍ថបានជួបស្នេាហើយតេវូរំសលឹក 
គ្នេទៅមក ពីកន្លេងដំបូងគេ ដេលធា្លេប់ទៅកន្លងមក។ 
ក្នងុជីវិតការងរ វាអាចមានលេបិចកលខ្លះក្នុងចំណម 
អ្នករួមការងររបស់អ្នក។ចំពោះលុយកាក វាគឺចំបាច់ 
ក្នងុការទុកដាក់ចំណេកណាមួយ ទៅក្នងុការសនេស ំ
របស់អ្នក។

If you already feel you are lucky in love, remind 
each other of what drew you together in the 
first place. It can be quite tricky balancing the 
different views of different colleagues. It feels 
sensible to put some notes and coins into your 
savings.

ឆ្ន្រំឆ្លូវ Ox
ការនិយាយគ្នេដោយផ្ទេល់ គឺជាជមេើសល្អបំផុតក្នងុការ 
បញ្ចេញអារម្មណ៍ ក្នុងជីវិតស្នេារបស់អ្នក។ ជំនួស 
ដោយការបេជេងគ្នេជាមួយកេុមការងរ អ្នកគួរគិតព ី
ការបេជេងនឹងពិភពលោកខាងកេេវិញ។ ការសនេសំ 
សំចេ គឺមិនសេួលឡើយ តេវាចាំបាច់សមេេប់អ្នក 
ក្នុងខេនេះ។

Choose to talk about them and express your 
feelings. Instead of thinking how you can com-
pete with each other, think about how you can 
compete in the big wide world. Examining the 
small print is rarely exciting, yet it is important 
for you to do that thoroughly this month.

ឆ្ន្រំខាល Tiger
ខា្លេឯកា អាចបេេថ្នេជួបស្នេហ៍របស់ខ្លួនកេេមពន្លឺពេះ 
ខេពេញវងេស ក្នុងថ្ងេទី៨នេះ។ បើអ្នកកត់សមា្គេល់ថ 
មានការចេណេន ពីសហសេវិករបស់អ្នកចូរធ្វើធម្មតា 
ហើយឲេយគេដឹងថ អ្នកកំពុងអត់ធ្មត់និងខិតខំធ្វើការ។ 
បញ្ហេបេេក់កាស អ្នកគួរផ្តេតលើការចាយវាយ លើ 
របស់របរឲេយបានតេឹមតេូវ។

Solo Tigers make a wish for finding love under 
the light of the full moon on the 8th. If you no-
tice some jealousy from colleagues, let them 
know that your secret is quite simple; hard 
work and patience. Focus on how you can put 
things right rather than who did what.

ឆ្ន្រំថោះ Rabbit
អ្នកគួរសេឡាញ់គ្នេទៅវិញទៅមក ដេលសេបទៅតាម 
អ្វីដេលអ្នកមាន។ ក្នុងការងរ កុំគិតថយោបល់របស់ 
អ្នកដទេ គឺជាការរិះគន់ តេគួរគិតថជាគំនិតស្ថេបនា 
ដើមេបីអភិវឌេឍខ្លួនឯង។ ចំពោះខេនេះអ្នកគួរបេើបេេស ់
លុយកាករបស់អ្នក សមេេប់សបេបុរសធម៌ 
ដើមេបីជួយអ្នក 
ដទេ។

Love each other just the way you are. There is 
no need to take comments from colleagues as 
personal criticism. See it more as feedback to 
help you improve upon your current thinking. 
There can be a sense of reward that comes 
from doing something to help others.

ឆ្ន្រំរោង Dragon
បើអ្នកមិនទាន់មានគូ អ្នកតេូវចាំថខេនេះ នឹងនាំមក 
ឱកាសស្នេា។ បើអ្នកឃើញថ មិត្តទរួមការងររបស់ 
អ្នក មានពេលវេលាចេើនក្នុងការងរ អ្នកអាចស្វេង 
រកវិធីណាមួយ ឲេយពួកគេជួយការងររបស់អ្នកបាន។ 
ហើយបើមានអ្នកណាផ្តទល់ឲេយអ្នក ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថសុន្ធកឹ 
សនា្ធេប់ អ្នកតេូវចេះសួរដេញដោរឲេយបានចេើន។

Unattached Dragons, remember that Rooster 
month brings romantic opportunities. If you 
sense that they have time on their hands, may-
be you can find a way of getting them involved 
and lightening your load. Ask a lot of questions 
if somebody makes you an amazing financial 
offer.

ឆ្ន្រំម្រសាញ់ Snake
ក្នងុដំណាក់កាលនេះ អ្នកតេវូចេះយោគយល់គ្នេដោយ 
ការគិតជាវិជ្ជមាន ហើយមិនតេូវយកបញ្ហេជារឿងធំ
ដុំពេកនោះទេ ដូច្នេះអ្នកនឹងអាចរីករាយជាមួយគ្នេ
កេេយមក។ ចំពោះការងរ អ្នកតេូវា៊េននិយាយអ្វី 
ដេលអ្នកគិត បើទោះបីជាវាអាចនាំទៅរកការទាស់
ទេងគ្នេក៏ដោយ។ ទាក់ទងនឹងការចាយវាយ អ្នកតេូវ 
ចេះរៀនគេប់គេងលុយកាករបស់អ្នកពីពេលនេះទៅ។

Accept their need to be a little boastful with 
good humor. When they can see that you are 
not taking them too seriously, you will soon be 
able to laugh together. Do not be afraid of say-
ing what you think, even though you know it is 
likely to lead to a disagreement. Allow yourself 
to learn and grow when it comes to managing 
your monies. 

ឆ្ន្រំមមី Horse
បេហេលជាអ្នកអាចសកសួរដេគូខ្លួន ឲេយធ្វើអ្វីមួយ 
ដើមេបីឲេយមានការផ្លេស់ប្តទរូ។ ក្នងុជីវិតការងរការបំភ្លេច 
រឿងអតីតកាល គឺពិតជាសំខាន់ ហើយតេវូគិតនិងឆ្ពេះ 
ទៅមុខបន្តទទៀត។ដើមេបីមិនឲេយមានការចំណាយចេើន 
អ្នកអាចមិនគួរចំណាយអ្វដីេលមិនចំាបាច់នោះឡើយ។

Maybe you could ask your darling to do some-
thing for you in exchange? Getting past the 
finishing post is more important than doing yet 
another practice run. By not letting expenses 
run away, you can put some more away for a 
rainy day.

ឆ្ន្រំមម្រ Goat
អ្នកតេវូដឹងថតើស្នេាមានអត្ថន័យបុ៉ណ្ណេះសមេេប់ 
អ្នកនិងដេគូរបស់អ្នក។ អ្នកមិនគួរបេញប់បេេប់ពីផេន 
ការរបស់អ្នក ទៅដល់អ្នករួមការងររបស់អ្នកពេកនោះ 
ទេ រហូតដល់អ្នកស្វេងយល់ពីពួកគេចេបាស់ជាមុន
សិន។ មុននឹងខ្ចីឬទុកដាក់លុយកាក អ្នកតេូវចេបាស់
ពីព័ត៌មានចាំេបាច់ជាមុនសិន។

You only need to know what love means to 
you, and your other half. Do not be in a hurry 
to tell your colleagues about your plans until 
you are very clear about them yourself. Make 
sure you have the most up to date information 
when it comes to borrowings or savings.

ឆ្ន្រំវក Monkey
តេូវធ្វើយា៉េងម៉េចទៅ បើអ្នកជាស្វេឯកា? ចឹងខេនេះ 
គឺល្អណាស់ ក្នងុការស្វេងរកដេគូរបស់អ្នក។ក្នងុការងរ 
អ្នកនឹងមានការវេកញេកមតិចេើន ជាមួយនឹងមិត្តទរួម 
ការងរ ដេលអាចជួយដល់ការគិតរបស់អ្នកកាន់តេ 
ល្អ។ ការចាយវាយ តេវូបានពិនិតេយចេបាស់លាស់ចំពោះ 
ការចំណាយនានា។

What if you are a solo Monkey? Why not make 
plans to find new admirers. You are shrew 
enough to know that a colleague’s opinion can 
help shape your ideas and make them even 
sharper. Make a point of checking all your 
spending with great attention to detail.

ឆ្ន្រំរកា Rooster
មនុសេសដេលយើងសេឡាញ់ គឺតេងតេល្អ ដូច្នេះគួរ 
សេឡាញ់អ្វីដេលគេមាន។ សមេេប់ការងរ មិនតេូវ 
ខា្លេចសួរនាំផេសេងៗ ដើមេបីយល់កាន់តេចេបាស់ពីការងរ 
នោះទេ។ អ្នកតេវូបេេកដបេជាថ អ្នកតេវូមានដំណះ 
សេេយតេឹមតេូវបំផុត ពេលមានបញ្ហេលុយកាកធំដុំ។

Everyone is a complete package and loving 
someone means you love them just the way 
they are. Do not be afraid of asking a few ques-
tions to make sure you understand all the im-
plications. You also need to make sure you are 
getting the best deal when it comes to large 
amounts. 

ឆ្ន្រំច Dog
ក្នុងជីវិតស្នេា អ្នកតេូវយល់ថវាគឺជាពេលវេលាល្អ 
សមេេប់ដោះសេេយរាល់បញ្ហេឲេយបានល្អ។ ចំពោះ 
ការងរ អ្នករីករាយនឹងភាពរវល់ ប៉ុន្តទេបេរជាគ្មេនការ
ងរធ្វើចេើន ដូចជាអ្នកដទេទៅវិញ។ អ្នកតេូវដឹងថ 
ទោះជាមានអ្វីៗគេប់យា៉េងក៏ដោយ តេមិនបេេកដថ
អ្នកមានសុភមង្គលនោះឡើយ។

You realize that it is about time for you to re-
solve a lingering issue properly. You enjoy be-
ing busy, yet at the moment you do not have 
quite as many things to do as some of your 
colleagues. Having enough material comforts 
does not automatically lead you happiness.

ឆ្ន្រំកុរ Pig
ចូរគិតពីអ្វដីេលអ្នកតេវូការ ដើមេបីចេករំសលេកទៅដល់ដេ 
គូរបស់អ្នក ហើយក៏តេូវដឹងដេរថ អ្វីដេលដេគូរបស់ 
អ្នក មិនតេូវការដឹង។ ក្នុងការងរ អ្នកនឹងតេូវបេឈ
មមុខថតេូវធ្វើយា៉េងណា ឲេយធ្វើការងររួមគ្នេបាន។ 
បើអ្នកមានអារម្មណ៍ថ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក អាចោះ 
ទុនដ៏ល្អបេសើរបាន នោះវាគឺពិតជាល្អណាស់ក្នុងការ 
ដាក់ទុនអ្វីមួយ។

Think about what you need to share for your 
love to grow and hold back on what your oth-
er half does not need to know. Get everyone 
involved to row together. If you feel that your 
finances could be in better shape, it’s a good 
idea to make a plan for your cash and stick 
with it.

ហោរាសាស្រ្ត ប្រចាំខ្រកញ្ញ្រ ២០១៤ 
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