គំ រ ូអក្សរខ្មែរ
អង្គដន
ូ កែវ V2
ត្រវូ ករយ ើ ង្បណ្ដុះបណ្ដ
្ លស្មាររីជាអន ែនយោបា ត្រប់ៗគ្នន យោ រំរដូ ល់ែន
ូ យៅយ ើ ង្រៗយៅយ ៀរ ែំយោ
ខ្លាចនយោបា

យោ ត្រលាញ់ ត្រែយ រ ែស្មង្ត្រែយ រខ្ាន
ួ ឯង្។ ែបា
ំ ច់ពឹង្នរណ្ដយោ យដើរនយោបា

ជួរ ែស្មង្ត្រែយ រជួរយ ុះ។

អង្គដន
ូ ម ៉ៅ V2
ត្រូវតរម ើ ង្បណ្ដុះបណ្ដ
្ លស្មាររីជាអន កនមោបា
ម ៀរ កមំ ោ
ណ្ដមោ

ខ្លាចនមោបា

មដើ រនមោបា

មោ

ត្រប់ៗគ្នន មោ

រំរដ
ូ ល់ កូនមៅម ើ ង្រៗមៅ

ត្រលាញ់ ត្រកម រ កស្មង្ត្រកម រខ្ាន
ួ ឯង្។ កបា
ំ ច់ពឹង្នរ

ជួរ កស្មង្ត្រកម រជួរម

ុះ។

អង្គដូនកែវ V2
ត្រវករយ
ូ

្ លស្មាររី ជាអន ែនយោបា
ើ ង្បណ្ដុះបណ្ដ

យ ៀរ ែំយោ
នរណ្ដយោ

ខ្លាចនយោបា
យដើ រនយោបា

យោ

ត្រប់ ៗគ្នន យោ

រំ រ ូដល់ែូនយៅយ

ើ ង្រៗយៅ

ត្រលាញ់ត្រែយ រ ែស្មង្ត្រែយ រខ្ា ន
ួ ឯង្។ ែំបាច់ ពឹង្

ជួ រ ែស្មង្ត្រែយ រជួ រយ

ុះ។

អង្គដូនសខ V2
ត្រូវតរយ ើ ង្បណ្ដុះបណ្ដ
្ លស្មាររី ជាអន កនយោបា
ខ្លាចនយោបា

យោ

ត្រប់ៗគ្នន យោ

រំ រដ
ូ ល់ កូនយៅយ ើ ង្រៗយៅយ ៀរ កំ យោ

ត្សលាញ់ ត្សដ កយ ស កស្មង្ត្សដ កយ សខាន
ួ ឯង្។ កំ បាច់ ពឹង្នរណ្ដយោ

យដើ រនយោបា

ជួ ស កស្មង្ត្សដ កយ សជួ សយ ុះ។

អង្គដូនទាវ V1
ត្រូវតរយ ើង្បណ្ដុះបណ្ដ
្ លស្មាររី ជាអន កនយោបា ត្រប់ ៗគ្នន យោ រំ រដ
ូ ល់ កូ នយៅយ ើង្រៗយៅយ ៀរ កំ យោ
ខ្លាចនយោបា

យោ ត្រលាញ់ត្រកយ រ កស្មង្ត្រកយ រខ្ា ួនឯង្។ កំ បាច់ ពឹង្នរណ្ដយោ យដើរនយោបា ជួរ

កស្មង្ត្រកយ រជួរយ ុះ។

អង្គ ដូ នទេព V1
ត្រូវតរទ

ើង្បណ្ដុះបណ្ដ
្ លស្មាររី ជាអន កនទោបា

ទេៀរ កំ ទោ

ខ្ល
ា ចនទោបា

នរណ្ដទោ

ទដើរនទោបា

ទោ

ត្រប់ ៗគ្ន
ន ទោ

រំ រូដល់កូ នទៅទ

ើង្រៗទៅ

ត្រលាញ់ត្រកទេរ កស្មង្ត្រកទេរខ្ា ួនឯង្។ កំ បាច់ ពឹ ង្

ជួ រ កស្មង្ត្រកទេរជួ រទ

ុះ។

អង្គ តាពេជ្រ V2
ជ្រូវខ្រព

្ លស្មែររី ជាអន ក្នពោបា
ើ ង្បណ្ដុះបណ្ដ

ព ៀរ ក្ំ ពោ
ណ្ដពោ

ខ្លាចនពោបា

ពដើរនពោបា

ពោ

ជ្គប់ៗគ្នន ពោ

គំ រ ូដល់ ក្ូនពៅព

ើ ង្រៗពៅ

ជ្រលាញ់ ជ្រក្ព រ ក្ស្មង្ជ្រក្ព រមាន
ួ ឯង្។ ក្ំ បាច់េឹង្នរ

រួរ ក្ស្មង្ជ្រក្ព ររួរព

ុះ។

អង្គតាសូរ V2
ត្រវ
ូ តរយ

្ លស្មាររី ជាអន កនយោបា
ើ ង្បណ្ដុះបណ្ដ

កូ នយៅយ

ើ ង្រៗយៅយ ៀរ កំ យោ

ខ្លាចនយោបា

កស្មង្ត្សកយ សខ្ាន
ួ ឯង្។ កំ បាច់ ពឹង្នរណ្ដយោ
ត្សកយ សជួសយ

ត្រប់ ៗគ្ន
ន យោ
យោ

រំ រដ
ូ ល់

ត្សលាញ់ត្សកយ ស

យដើរនយោបា

ជួស កស្មង្

ុះ។

អង្គតាសោម V2
ត្រវូ តរស ើ ង្បណ្ដុះបណ្ដ
្ លោាររីជាអន កនសោបា ត្រប់ ៗគ្នន សោ រំរដ
ូ ល់ កន
ូ សៅស ើ ង្រៗសៅស ៀរ កំសោ ខ្លាច
នសោបា

សោ ត្រលាញ់ ត្រកស រ កោង្ត្រកស រខ្ាន
ួ ឯង្។ កំបាច់ពឹង្នរណ្ដសោ សដើ រនសោបា ជួរ កោង្

ត្រកស រជួរស ុះ។

