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Press Release 

No. 55 PR-19/EoJ                         18 October, 2019 

 

Result of the Competition for participating JENESYS 2019 

Youth Exchange Program to Japan 

 

The Embassy of Japan is pleased to inform that the Competition for participating JENESYS 

(Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youth) 2019 Youth Exchange Program to 

Japan was successfully held on 17 October 2019 at the Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC).  

 

This Competition was organized by the Embassy of Japan in Cambodia in cooperation with 

Ministry of Education, Youth and Sport and CJCC to select the participants of JENESYS 2019 

program.  

 

During the Competition, 48 university students of 12 groups made their presentation under 

the theme of “My Province, My Hometown” and competed in terms of uniqueness, attractiveness 

and teamwork.  

 

As a result, 24 university students of 6 groups were selected in this Competition (see below) 

and will be invited to Japan in end of January 2020 under the JENESYS 2019 program offered by 

the Government of Japan. 

 

The JENESYS is a youth exchange program organized by the Ministry of Foreign Affairs of 

Japan to promote mutual trust and understanding among the people of Japan and participating 

countries and to build a basis for future friendship and cooperation. 

 

It is expected that the participants will deepen their understanding of Japan and after coming 

back, share their experience widely with the people in Cambodia. 



The selected 24 university students of 6 groups are as follows:  

No. Name of Students Name of Universities Title of presentation 

1 

Ms. Te Sokly Royal Univesity of Phnom Penh 

(RUPP) 

Limkokwing University Of 

Creative Technology 

 

My Hometown My 

Carving Art 

Mr. Saran Sopheareach 

Ms. Heng Soklin 

Ms. Hang Sokvisal 

2 

Ms. Siv Sreypich 

Royal Univesity of Phnom Penh 

(RUPP) 

The cultural legacy of 

Pursat Province 

Ms. Srey Bormey 

Ms. Em Lakhena 

Ms. Horn Siv Hong 

3 

Ms. Ou Vongvitou 

Royal Univesity of Phnom Penh 

(RUPP) 
Tarantula 

Ms. Im Chanreaksmey 

Mr. Pich Raksa 

Ms. Leav Muyly 

4 

Ms. Lao Eanghun National University of 

Management (NUM) 

Royal Univesity of Phnom Penh 

(RUPP) 

University of Cambodia (UC) 

Preah Vihear My 

Hometown "Land of 

Natural Gold" 

Ms. Soeung Maly 

Ms. Sin Chanrozana 

Mr. Sok Chhengleang 

5 

Mr. Ngi Chhivkang 

Royal Univesity of Phnom Penh 

(RUPP) 

Dancing Heritage of 

Battambang 

Mr. Keoung Seiha 

Ms. Van Chansovannaran 

Mr. Chheang Seyhak 

6 

Ms. Tann Kanya 

Royal Univesity of Phnom Penh 

(RUPP) 

Rattanakiri: A place 

We Call Home 

Ms. Yim Poralin 

Mr. Chouth Channsambath 

Mr. Chheang Nguon Hong 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
លេខៈ 55 PR-19/EoJ                 ថ្ងៃទី១៨ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

លទធផលននការប្បរតួសប្ជើេសរ ើេសបរខជនចលូរមួ្រម្មវិធផី្លា េប់តូរយ៉ុវជន 
JENESYS2019 សៅប្បសទេជប ៉ុន 

 

 ស្ថា នទូតជប នុ មានលេចក្តីលស្ថមនេសរកី្រាយជម្រមាបជូនអ្នក្ស្ថរពត័ម៌ានជាត ិនិងអ្នតរជាតិលមត្តត ម្រជាប
ថា ការម្របក្ួតលម្រជើេលរ ើេលបក្ខជនចូេរមួក្មមវធិីផ្លា េ់បតូរយុវជន JENESYS 2019 ឬលៅថា (ក្មមវធិីបណ្តត ញ
ផ្លា េ់បតូរេិេស និេិសត និងយុវជន រវាងម្របលទេជប នុ និងបណ្តត ម្របលទេអាេីុខាងលក្ើត) ម្រតូវបានម្របម្រពឹតតលៅនាថ្ងៃ
ទី១៧ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅមជឈមណ្ឌ េេហម្របតិបតតកិារក្មពុជា-ជប ុន (CJCC)។  
 ការម្របក្ួតលនេះ លរៀបចាំលោយស្ថា នទូតជប នុម្របចាំលៅក្មពុជា េហការជាមយួម្រក្េួងអ្បរ់ ាំ  យុវជន និង
ក្ីឡា និង CJCC។ លៅក្នុងការម្របក្ួត និេសតិចាំនួន១២ម្រក្ុម លេមើនឹង ៤៨របូ បានលធវើបទបង្ហា ញលម្រកាមម្របធានបទ 
«ម្រេុក្ក្ាំលណ្ើ តខ្ុ ាំ»។  
 ឆ្ាងត្តមការោក្ព់និទុម្របក្បលោយេុម្រក្ិតភាពរបេ់គណ្ក្មមការ លោយខអែក្លេើភាពថ្ចនម្របឌិត ភាពទាក្់
ទាញ និងស្ថមគីគភាពក្នុងម្រក្មុ និេិសតចាំនួន៦ម្រក្មុ លេមើនឹង២៤របូ ម្រតូវបានលម្រជើេលរ ើេេម្រមាបជ់យ័លាភកី្នុងការ 
ម្របក្ួតលនេះ (េូមលមើេត្តរាងភាា បល់ៅខាងលម្រកាម)។ លហើយលបក្ខជនជយ័លាភទីាាំង៦ម្រក្មុលនេះ នឹងម្រតូវអ្ល ច្ ើញលៅ
ម្របលទេជប ុនលៅចុងខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០២០ លម្រកាមក្មមវធិីផ្លា េ់បតូរយុវជនJENESYS 2019 ខែេអតេ់លោយរោា ភិ
បាេជប ុន។  

ក្មមវធិ ី JENESYS គឺជាក្មមវធិីផ្លា េ់បតូរយុរជនខែេលរៀបចាំល ើងលោយម្រក្េួងការបរលទេជប ុន លែើមប ី
ជម្រមុញការយេ់ែឹង និងក្ស្ថងទាំនុក្ចតិតគ្នន លៅវញិលៅមក្ក្នុងចាំលណ្តមម្របជាជនជប នុ និងបណ្តត ម្របលទេចូេរមួ 
និងលែើមបកី្ស្ថងមូេោា នម្រគឹេះថ្នក្ិចចេហម្របតិបតតិការ និងចាំណ្ងមតិតភាពនាលពេអ្នាគត។ 
 ក្មមវធិីលនេះនងឹជម្រមុញអ្នក្ចូេរមួ មានឱកាេយេ់ែឹងកានខ់តេីុជលម្រៅពីម្របលទេជប ុន ម្រពមទាាំងអាច
ខចក្រ ាំខេក្នូវបទពិលស្ថធនផ៍្លទ េ់ខាួនបានទូេាំទូលាយលៅកានម់្របជាជនក្មពុជា លម្រកាយពីការវេិម្រតេបម់ក្កាន់
មាតុភូមវិញិ។  
 
 
 



ត្តរាងល ម្ េះលបក្ខជនជយ័លាភទីាាំង២៤របូ លេមើនឹង៦ម្រក្ុម៖ 
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េ.រ ល ម្ េះលបក្ខជន លភទ ស្ថក្េវទិាេ័យ  ចាំណ្ងលជើងបទបង្ហា ញ 

១ 

ខត េុខេី េ 
ស្ថក្េវទិាេ័យភូមនិទភនាំលពញ 
ស្ថក្េវទិាេ័យេីមកុ្ក្វងី 

ម្រេុក្ខុ្ាំចមាា ក្ខុ្់ាំ 
ស្ថរា ន ់េុភារាជ ប 
លហង េុខេីន េ 
ហងស េុខវសិ្ថេ េ 

២ 

េីុវ ម្រេីលពម្រជ េ 

ស្ថក្េវទិាេ័យភូមនិទភនាំលពញ 
លក្រែាំខណ្េវបបធមថ៌្នលខតត
លោធិ៍ស្ថត ់

ម្រេី បរូម ី េ 
ឯម េក្ខិណ្ត េ 
ហ៊ន េីុវហុង េ 

៣ 

អ្៊ូ វងសវទូិ េ 

ស្ថក្េវទិាេ័យភូមនិទភនាំលពញ 
 
អាពីង 

អ្ុឹម ចន័ទរេមី េ 
លពម្រជ រក្ា ប 
លាវ មយួេី េ 

៤ 

លៅ លអ្ៀងហុ៊ន េ 
ស្ថក្េវទិាេ័យជាតិម្រគបម់្រគង 
ស្ថក្េវទិាេ័យភូមនិទភនាំលពញ 
ស្ថក្េវទិាេ័យក្មពុជា 

ម្រពេះវហិារម្រេុក្ក្ាំលណ្ើ តខុ្ាំ "ខែនែី
ថ្នមាេថ្បតង" 

លេឿង មា េី េ 
េីុន ចន័ទរ  ហូាណ្ត េ 
េុខ លឆ្ងលេៀង ប 

៥ 

ងី ឈវីកាាំង ប 

ស្ថក្េវទិាេ័យភូមនិទភនាំលពញ របាាំបណ្តត ាំបាតែ់ាំបង 
គឹង េីហា ប 
វា ន ់ចន័ទេុវណ្តា រា ន ់ េ 
្ង េីហាក្ ់ ប 

៦ 

ត្តន ់កានយ់  េ 

ស្ថក្េវទិាេ័យភូមនិទភនាំលពញ 
លខតតរតនគីរ ីក្ខនាងខែេលយើង
លៅថាអទេះ 

យឹម ប រូាេីន េ 
លជាតត ចន័ទេមបតតិ ប 
្ង ងួនហុង ប 
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