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ບດົລາຍງານການເຂົົ້າຮວ່ມງານບນຸມະໂຫລານ ricca ricca * festa  ທ ່  ເມອືງ ນາຫາ ແຂວງ 

ໂອກນິາວາ ປະເທດ ຍ ່ປຸນ່ ນບັແຕວ່ນັທ  25-31 ກລໍະກດົ 2016. 

ຂົ້າພະເຈົົ້າ ນາງ ວນັສ  ສກຸຈະເລ ນ ຫວົໜົ້າ ອາໍນວຍການ ກອງລະຄອນຕກຸກະແຫງ່

ຊາດ ແລະ ນາງ ນດຸ ພດຸທະວງົສາ ຫວົໜົ້າພະແນກຄ ົົ້ນຄວົ້າ-ຄຸົ້ມຄອງສລິະປະການສະແດງ 

ກມົສລິະປະການສະແດງ ກະຊວງຖະແຫລງຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ. 

     ພວກຂົ້າພະເຈົົ້າທງັສອງຂໍຮຽນລາຍງານການເຂົົ້າຮວ່ມງານບນຸມະໂຫລານ ricca ricca * 

festa ທ ່ ເມອືງ ນາຫາ ແຂວງ ໂອກນິາວາ ນບັແຕວ່ນັທ  25-31 ເດອືນກລໍະກດົ ປ  2016. 

ທາ່ນ ຮໂິລະຊ ິອຈຸດິາ ຜູົ້ອາໍນວຍການ ມນູນທິິ ຍ ່ ປຸນ່ປະຈາໍ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ເປັນຜູົ້

ຄດັເລອຶກ ແລະ ເຊ ນພວກຂົ້າພະເຈົົ້າທງັສອງເຂົົ້າຮວ່ມ. ຜນົໄດົ້ຮບັໃນການເຂົົ້າຮວ່ມງານ 

 ricca ricca * festa : 

ມ ືົ້ທ  1 ວນັທ  25: 

ຊມົການສະແດງສະຄອນຕກຸກະຕາເລື່ ອງ ສະໂນໄວ ແລະ Punch’s Fight ສະແດງໂດຍ 

Uncle Shiro’s ທ ່ ໂຮງຮຽນປະຖມົ Mekaru, ຕອນບາ່ຍປະຊຸມ ແນະນາໍໂຕຂອງແຕລ່ະປະເທດ 

ແລະ ແລກປຽ່ນນາມບດັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ແລະ ໂອລມົສນົທະນາເລື່ ອງວຽກງານຂອງ

ແຕລ່ະຄນົ, ຕອນຄ ໍາ່ຂອງວນັດຽວກນັໄປຊມົການສະແດງຂອງຄະນະ OKINAWA SANSAN ທ ່

ໂຮງລະຄອນແຫງ່ຊາດ ຂອງ ໂອກ ນາວາ ຫລງັຈາກນ ັົ້ນກເໍຂົົ້າຮວ່ມງານລົ້ຽງຕົ້ອນຮບັ ຈດັ

ໂດຍຄະນະຮບັຜິດຊອບງານເປັນປະທານໂດຍທາ່ນ Hisashi Shimoyama ເຊິ່ ງໃນງານລົ້ຽງ

ບນັດາຄະນະນກັສະແດງທ ່ ມາສະແດງໃນງານກໄໍດົ້ຂຶົ້ນແນະນາໍໂຕຢູເ່ທິງເວທ  ພົ້ອມທງັ

ສະແດງຕວົຢາ່ງປະມານ 3-5 ນາທ  ລວມທງັໝດົ 31 ຄະນະ. 

ມ ືົ້ທ  2 ວນັທ  26: 

ຊມົການສະແດງເລື່ ອງ Baby Space ການສະແດງໃຫົ້ເດັກນົ້ອຍເຊິ່ ງນບັແຕ ່6 ເດອືນຂຶົ້ນ 

ໄປ ແລະ ຜູົ້ປກົຄອງເດັກ ສະແດງໂດຍຄະນະນກັສະແດງຈາກ Japan Union of Theatrical 

Companies for Children and Young People, ເລື່ ອງ Amano ແມນ່ການສະແດງທ ່ ໃຊົ້ນ ົ້ວມ ື
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ເຄື່ ອນໄຫວສະແດງປະກອບກບັອປຸະກອນປັົ້ນດນິເຜົາ ເປັນການສະແດງຄູ ່ ຍງິ-ຊາຍ ທ ່ ມາ

ຈາກປະເທດ Spain ແລະ ການສະແດງເລື່ ອງ Les Moutons ຈາກປະເທດການາດາເຊິ່ ງເປັນ

ການສະແດງທ ່ ແຕງ່ໂຕເປັນໂຕແກະໂຕແມ,່ ແກະໂຕຜູົ້ ແລະ ຄນົລົ້ຽງແກະ ແລະ 

ການສະແດງຈາກປະເທດ ຝຣ ັງ່ ເປັນການສະແດງດຽ່ວຊາຍ ເລື່ ອງແກະສະຫລກັກົ້ອນຫິນ 

ປະກອບທາ່ຟົ້ອນ ເຊິ່ ງການສະແດງທງັໝດົແມນ່ບ່ໍມ  ການພາກລົ້ວນແຕໃ່ຊົ້ລ ລາທາ່ທາງໃຫົ້ຜູົ້

ຊມົເບິ່ ງແລົ້ວຈນິຕະນາການເອົາເອງ. 

ມ ືົ້ທ  3 ວນັທ  27: 

ຊມົການສະແດງທ ່ ນກັສະແດງຈາກ 4 ປະເທດຄ:ື ຍ ່ ປຸນ່, ອນິໂດ, ຟ ລບິປິນ ແລະ 

ຫວຽດນາມ ຮວ່ມກນັປະດດິສົ້າງເປັນເລື່ ອງ The story of the Little gentleman ທ ່ ອາໃສຢູບ່ ົ້ານ

ຄນົດຽວ ການສະແດງນ ົ້ແມນ່ສະແດງລ ລາທາ່ທາງໂດຍບ່ໍໄດົ້ເວົົ້າອອກສຽງແຕກ່ເໍຮັດຜູົ້ຊມົ

ເຂົົ້າໃຈເລື່ ອງລາວຕາ່ງໆທ ່ ເກ ດຂຶົ້ນ. ການສະແດງຈາກປະເທດ Belgium ມ  ຊື່ ເລື່ ອງວາ່ NOX 

ເປັນການສະແດງຢູໃ່ນຫົ້ອງນອນຂອງຊາຍຄນົນຶ່ງທ ່ ນອນບ່ໍຫລບັທຽວລກຸທຽວຕຶ່ ນກບັສຽງລບົ

ກວນທ ່ ຢູອ່ ົ້ອມຂົ້າງ ການສະແດງປະສມົປະສານກບັວທິະຍາກນົ ຜູົ້ສະແດງ ຄູຊ່າຍທ ່ ແຕງ່ໂຕ

ຄກືນັແຕເ່ຮັດບດົບາດເປັນຕວົລະຄອນຄນົດຽວ, ຊມົການສະແດງຈາກປະເທດ Germany ເອ ົ້ນ

ຊື່ວາ່ Leo ການສະແດງດຽ່ວຊາຍຊິ່ ງນກັສະແດງມ  ຄວາມສາມາດພິເສດຫລາຍຢາ່ງເປັນຕ ົົ້ນ

ການແຕົ້ມຮບູ, ກາຍກາໍ ແລະ ການຫລິົ້ນດນົຕ . ການສະແດງປະກອບກບັເຕັກນກິພາບວ ດ ໂອ 

ທ ່ ມ  ຄວາມຊາໍນຊິາໍນານລະດບັສງູເຮັດຜູົ້ຊມົຕດິອກົຕດິໃຈ ບາງຄນົກໄໍປຊມົ 2-3 ຄ ັົ້ງ, ຮບູແບ 

ບການສະແດງລະຄອນກກຶໂດຍໃຊົ້ທາ່ທ ່ ສື່ ຄວາມໝາຍ. 

ມ ືົ້ທ  4 ວນັທ  28: 

ຊມົການສະແດງຄູຍ່ງິ-ຊາຍຈາກປະເທດ Japan ເລື່ ອງ Taro ເປັນການສະແດງທ ່ ຕະຫລກົ

ສົ້າງຄວາມເຮຮາແກຜູ່ົ້ຊມົ, ຊມົການສະແດງຈາກປະເທດຍ ່ປຸນ່ເລື່ ອງ GABEZ Show ເປັນ

ການສະແດງຄູຊ່າຍທ ່ ມ  ຄວາມສາມາດພິເສດ ເປັນຕ ົົ້ນການຕະຫລກົ, ການເຕັົ້ນ ແລະ ການ
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ແຕງ່ກາຍເປັນຄນົສງູອາຍ ຸ ເຮັດໃຫົ້ຜູົ້ຊມົມ  ຄວາມສະໜກຸສະໜານຫວົຈນົແຂົ້ວແຫົ້ງແຕຕ່ ົົ້ນຈນົ

ຈບົ. 

ຕອນບາ່ຍ ປະຊຸມເພ່ືອປຶກສາຫາລກືນັກຽ່ວກບັການສົ້າງການສະແດງຮບັໃຊົ້ສາໍລບັຊາວໜຸມ່

ໃນປະຈບຸນັ ແລະ ອານາຄດົ ໂດຍຈດັເປັນ 4 ກຸມ່ບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ເຊິ່ ງຜູົ້

ຕາງໜົ້າແຕລ່ະປະເທດກໄໍດົ້ສະເໜ ຮບູແບບການສະແດງຂອງຕນົທ ່ ຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັໃນປະຈ

ບນັ ພົ້ອມດຽວກນັນ ັົ້ນກໄໍດົ້ແລກປຽ່ນບດົຮຽນເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັໃນການຄດິຄ ົົ້ນສົ້າງລາຍການ

ໃຫົ້ເປັນໜົ້າສນົໃຈແກຜູ່ົ້ຊມົທ ່ ເປັນຊາວໜຸມ່. 

ມ ືົ້ທ  5 ວນັທ  29: 

ຕອນເຊົົ້າເຖງິທຽ່ງ ປະຊຸມເພ່ືອແລກປຽ່ນບດົຮຽນທາງດົ້ານວຊິາການໂດຍການນາໍສະເໜ ຮບູ

ແບບການສະແດງຂອງແຕລ່ະປະເທດທ ່ ກາໍລງັຈດັຕ ັົ້ງປະຕບິດັຢູ ່ ມ  ຄວາມສະດວກ ແລະ 

ຄວາມຫຍຸົ້ງຍາກແນວໃດ ບນັດາປະເທດທ ່ ນາໍສະເໜ ບດົແມນ່ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ແລະ 

ຜູົ້ຕາງໜົ້າຈາກປະເທດ ໄອແລນ ທ ່ ໄປເຮັດວຽກຢູກ່າໍປເູຈຍັ. ສວ່ນຜູົ້ຕາງໜົ້າ ຈາກ ສປປ 

ລາວ ກໄໍດົ້ນາໍສະເໜ ບດົກຽ່ວກບັປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງລະຄອນຕກຸກະຕາຕ ັົ້ງແຕອ່າດ ດ

ຈນົເຖງິປະຈບຸນັ ແລະ ຮບູແບບການສະແດງຕາ່ງໆທ ່ ສະແດງຮບັໃຊົ້ມວນຊນົຢູໃ່ນ ສປປ 

ລາວ ແລະ ໄປສະແດງແລກປຽ່ນວດັທະນະທາໍຢູຕ່າ່ງປະເທດນອກນ ັົ້ນກໄໍດົ້ນາໍສະເໜ ຫຸນ່ຕຸ

ກະຕາທ ່ ນາໍໃຊົ້ປະກອບການສະແດງ ຕ ັົ້ງແຕອ່າດ ດຈນົເຖງິປະຈບຸນັ. ນອກຈາກການສະແດງ

ແລົ້ວທາງດົ້ານພິທ ກາໍ ກຽ່ວກບັການສະແດງກໄໍດົ້ສະເໜ ໂດຍຫຍໍົ້ ເພາະອ ງໃສເ່ວລາມ  ຈາໍກດັ

ປະເທດລະ 3 ນາທ , ຜູົ້ນາໍສະເໜ ໂດຍ ທາ່ນ ນາງ ນດຸ ພດຸທະວງົສາ. ຕອນບາ່ຍຊມົການ 

ສະແດງຈາກປະເທດຍ ່ປຸນ່ເລື່ ອງ Les Miserables ເຊິ່ ງເປັນການສະແດງຄູຍ່ງິທ ່ ມ  ຄວາມສາ 

ມາດຫລາຍຢາ່ງສະແດງເປັນຫລາຍຕວົລະຄອນ, ຕອນບາ່ຍຊມົການສະແດງຈາກປະເທດ 

Germany ອ ກຮອບທ  2 ເອ ົ້ນຊື່ວາ່ Leo. 

ມ ືົ້ທ  6 ວນັທ  30: 
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ຕອນເຊົົ້າປະຊຸມກຽ່ວກບັການສະແດງທ ່ ປະເທດ Belgium ແລະ ການຈດັກດິຈະກາໍສາໍ

ຫລບັຊາວໜຸມ່ເຊິ່ ງເພ່ິນໄດົ້ໃຫົ້ຄວາມຮູົ້ກຽ່ວກບັການນາໍເອົາສລິະປະເຂົົ້າໄປຫານກັຮຽນນກັສກຶ

ສາຢູຕ່າມໂຮງຮຽນຕາ່ງໆ. ເປົົ້າໝາຍຮບູແບບການຈດັແມນ່ 1 ໃຫົ້ໄດົ້ຊມົ 2 ຝຶກປະຕບິດັ

ການ 3 ຜລດິ ໂດຍການໃຫົ້ຊມົກອ່ນ ແລົ້ວຈດັຝຶກອບົຮມົ ຫລງັຈາກຝຶກໃຫົ້ຜະລດິ ແລະ ຕ່ໍ

ໄປໃຫົ້ສະແດງເອງໄດົ້. ການສົ້າງລາຍການແມນ່ເຮັດໃຫົ້ຖກືກບັຈດິໃຈຜູົ້ຊມົ ແລະ ສົ້າງຄວາມ

ດງຶດດູຈດິໃຈຜູົ້ຊມົໃຫົ້ຢາກມາຊມົ. ຈດັການສະແດງຕົ້ອງແຍກປະເພດຜູົ້ຊມົ ຕວົຢາ່ງເລື່ ອງສາໍ

ລບັເດັກກໃໍຫົ້ແຕເ່ດັກເບິ່ ງ ສວ່ນເລື່ ອງສາໍລບັຜູົ້ໃຫຍກ່ບ່ໍໍຄວນໃຫົ້ເດັກໄປເບິ່ ງຈະເຮັດໃຫົ້

ເດັກນົ້ອຍບ່ໍມ  ຄວາມມວ່ນຊື່ນເພາະມນັບ່ໍເໝາະກບັໄວຂອງເຂົາເຈົົ້າ. 

ຕອນບາ່ຍຊມົການສະແດງຈາກປະເທດ Sweden ເລື່ ອງ Good Night Sleep tight 

ການສະແດງ ຄູ ່ຍງິຊາຍ ທ ່ ສົ້າງຄວາມມວ່ນຊື່ນ ລະຫວາ່ງ ຄູຜ່ວົເມຍ, ຊມົການສະແດງຈາກ

ປະເທດ New Zealand ເປັນຮບູແບບລະຄອນຫຸນ່ເງາົເລື່ ອງ Guji Guji ແມເ່ປັນຟກັໄຂເ່ປັດ 

ແລະ ຟກັໄຂລ່ກູແຂົ້ ພົ້ອມທງັລົ້ຽງດບູອກສອນລກູແຂົ້ໃຫົ້ເຮັດຄກືບັລກູເປັດ. ການສະແດງ

ເລື່ ອງນ ົ້ສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນຜູົ້ເປັນແມມ່  ຄວາມຮກັລກູເທ່ົາທຽມກນັເຖງິວາ່ລກູຈະແຕກຕາ່ງກນັທາງ

ດົ້ານຮບູຮາ່ງ ແຕແ່ມກ່ຍໍງັຮກັລກູ ແລະ ຮກັຄອບຄວົສະເໝ ຕ ົົ້ນສະເໝ ປາຍ. 

ຕອນຄ ໍາ່ງານລົ້ຽງເປັນເຈົົ້າພາບໂດຍປະເທດ Belgium ເພາະປ ນ ົ້ເປັນປ ຄບົຮອບການພວົພນັ

ສາຍການທດູ ຍ ່ ປຸນ່ - ແບນຢົ້ຽມຄບົຮອບ 150 ປ  ສະນ ັົ້ນທາງດົ້ານການສະແດງຈຶ່ງຍກົໃຫົ້

ປະເທດແບນຢົ້ຽມເປັນຜູົ້ນາໍເອົາການສະແດງທ ່ ມ  ຫລາກຫລາຍສ ສນັມາສະແດງຢູປ່ະເທດຍ ່ປຸນ່

ຫລາຍກອ່ນປະເທດອື່ນໆ. 

ມ ືົ້ທ  7 ວນັທ  31: 

ຕອນເຊົົ້າສະຫລບຸດົ້ານການຈດັການສະແດງ ຂອງງານ ລກິາ ລກິາ ແຟດສະຕາ 

ແມນ່ມ  ປະໂຫຍດຕ່ໍຜູົ້ຊມົຫລາຍ ເຮັດໃຫົ້ນກັສະແດງໄດົ້ນາໍເອົາຜນົງານທ ່ ປະດດິຄດິແຕງ່ອອກ

ມາຮບັໃຊົ້ຜູົ້ຊມົ, ຮບູແບບການສະແດງກມໍ  ຫລາກຫລາຍສາມາດຮບັໃຊົ້ມວນຊນົທກຸລຸົ້ນຄນົ. 

ສົ້າງລາຍການສະແດງສາໍລບັເດັກນົ້ອຍ ແລະຊາວໜຸມ່ແມນ່ມ  ຄວາມສາໍຄນັຫລາຍ ການສົ້າງ
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ລາຍການສະແດງໃໝ ່ ແລະ ຈດັການສະແດງສາໍລບັເດັກຢາ່ງນົ້ອຍປ ລະ 2 ຄ ັົ້ງ ສວ່ນ

ລາຍການສະແດງແມນ່ຈດັໃຫົ້ແທດເໝາະກບັໄວຂອງແຕລ່ະຄນົ. ການສົ້າງລາຍການສະແດງ

ຮບັໃຊົ້ມວນຊນົກປໍຽບສະເໝືອນເຮົາລົ້ຽງລກູເຮົາເອງ ຕົ້ອງໄດົ້ໃຫົ້ມ  ອາຫານດ ໆ ມາບາໍລງຸລົ້ຽງ

ໃຫົ້ໃຫຍສ່ງູ ມ  ສຂຸະພາບແຂງແຮງທງັຮາ່ງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ. ເລື່ ອງລາຍການສະແດງທ ່ ມາ

ຮບັໃຊົ້ຜູົ້ຊມົຖົ້າວາ່ຜູົ້ຊມົຜູົ້ໃຫຍເ່ບິ່ ງແລົ້ວບ່ໍມວ່ນເດັກນົ້ອຍເບິ່ ງກຍໍິ່ ງບ່ໍມວ່ນເລ ຍ ສະນ ັົ້ນຜູົ້ສົ້າງ

ລາຍການ ຫລ ື ຜລດິລາຍການທ ່ ດ ມ  ຄວາມສາມາດຕົ້ອງກາໍໄດົ້ຈດິຕະສາດຜູົ້ຊມົ ສົ້າງ

ລາຍການໃຫົ້ຜູົ້ຊມົທກຸລຸົ້ນມາຊມົຮວ່ມກນັໄດົ້ເຊ່ັນ: ພ່ໍ, ແມ ່ແລະ ລກູ ໝາຍຄວາມວາ່ໝດົທກຸ

ຄນົໃນຄອບຄວົກສໍາມາດມາເບິ່ ງມາຊມົນາໍກນັໄດົ້. 

ການສະແດງທງັໝດົມ   32 ລາຍການ ແຕພ່ວກເຮົາສາມາດໄປຊມົໄດົ້ທງັໝດົ 18 ລາຍການ 

ດົ້ານນຶ່ງກອໍ ງໃສເ່ວລາບ່ໍພົ້ອມ ແລະ ພວກເຮົາກບ່ໍໍມ  ຄວາມຊາໍນານໃນການຊອກຫາສະຖານທ 

ຈດັຕ ັົ້ງການສະແດງຢູແ່ຕລ່ະບອ່ນທ ່ ແຕກຕາ່ງກນັ ພວກເຮົາຕົ້ອງໄດົ້ຊກັຊວນໝູຄູ່ໄ່ປເບິ່ ງນາໍ

ກນັ. ສາໍລບັການເດ ນທາງໃນແຕລ່ະມ ືົ້ພວກເຮົາກໄໍດົ້ຮຽນຮູົ້ການນາໍໃຊົ້ລດົໄຟຟົ້າປະຈາໍທາງ

ດົ້ວຍຕນົເອງ. 

ດົ້ານຈດຸດ ທ ່ ຖອດຖອນໄດົ້ໃນການໄປຮວ່ມງານໃນຄ ັົ້ງນ ົ້: 

 1. ໄດົ້ຊມົການສະແດງຫລາຍໆຮບູແບບທ ່ ແຕກຕາ່ງກນັ. 

 2. ທາງເຈົົ້າພາບຈດັວາງເວລາການສະແດງເໝາະສມົສາໍລບັຜູົ້ຊມົ. 

 3. ໂຮງສະແດງແຕລ່ະບອ່ນບ່ໍຈາໍເປັນຕົ້ອງມ  ຫົ້ອງ ແລະ ເວທ ໃຫຍຂໍ່ພຽງແຕມ່  ຫົ້ອງທ ່ ສາມາດ

ຮອງຮບັຜູົ້ຊມົໃຫົ້ມ  ບອ່ນນ ັງ່ກສໍາມາດຈດັສນັໃຫົ້ເປັນໂຮງສະແດງໄດົ້ໂລດ. ຜູົ້ຊມົທ ່ ເປັນເດັກ 

ນົ້ອຍແມນ່ນ ັງ່ຢູພື່ົ້ນສວ່ນຜູົ້ຊມົທ ່ ອາວໂຸສແດໃຫົ້ນ ັງ່ຕ ັ່ງ. ຜູົ້ຊມົແຕລ່ະຄນົແມນ່ປດົເກ ບໃສຖ່ງົ

ຢາງຮກັສາໄວົ້ກບັຕນົເອງ. 

 4. ຈາໍນວນຜູົ້ຊມົກບ່ໍໍຈາໍເປັນຕົ້ອງມ  ເປັນຮົ້ອຍຈຶ່ງຈດັການສະແດງໄດົ້ ມ  ພຽງແຕ ່20-30 ຄນົກ ໍ

ສາມາດຈດັການສະແດງໃຫົ້ໄດົ້. 

 5. ເຈົົ້າໜົ້າທ ່ ທ ່ ເຮັດໜົ້າທ ່ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກແກຜູ່ົ້ມາຊມົກເໍຮັດໄດົ້ດ ຫລາຍ. 
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 6. ສະຖານທ ່ ຈດັຕ ັົ້ງການສະແດງໄດົ້ທງັໃນໂຮງ ແລະ ນອກໂຮງເດ ່ນກາງແຈ ົ້ງ. 

 7. ມ  ການສະແດງກເໍຮັດໃຫົ້ພ່ໍ ແມ ່ ລກູ ໄດົ້ມ  ເວລາໄປຫລິົ້ນນາໍກນັ ເພ່ືອເປັນການສົ້າງໃຫົ້

ເດັກລຶົ້ງເຄ ຍ ແລະ ຕດິພນັກບັການໄປຊມົການສະແດງ ເຊິ່ ງຫລ ກລົ້ຽງການຕດິເກມຂອງເດັກ 

ແລະ ຊາວໜຸມ່. 

ທງັໝດົທ ່ ກາ່ວມາຂົ້າງເທິງນ ົ້ແມນ່ກດິຈະກາໍຕວົຈງິ ແລະ ຄວາມຮູົ້ສກຶຕ່ໍງານດ ັງ່ກາ່ວທ ່

ພວກຂົ້າພະເຈົົ້າທງັສອງໄດົ້ເຫັນ ແລະ ສາໍພດັດົ້ວຍຕນົເອງ. 

ທົ້າຍສດຸນ ົ້ຂ ົ້າພະເຈົົ້າທງັສອງຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັ ເຈົົ້າພາບຜູູົ້ຈດັງານ, 

ພະນກັງານເຮັດວຽກທງັໝດົ ແລະ ອງົການມນູນທິິ ຍ ່ ປຸນ່ປະຈາໍໂຕກຽວ ແລະ ມນູນທິິ ຍ ່ ປຸນ່

ປະຈາໍນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ທ ່ ໃຫົ້ໂອກາດພວກເຮົາໄດົ້ໄປຖອດຖອນບດົຮຽນໃນງານສາໍຄນັ

ດ ັງ່ກາ່ວ. ຫວງັວາ່ໂອກາດໜົ້າຄະສະແດງຈາກ ສປປ ລາວ ຄງົຈະໄດົ້ມາສະແດງ ໃນງານ ລິ

ກາ ລກິາ ແຟດສະຕາ. ຖົ້າວາ່ມ  ງານທ ່ ກຽ່ວພນັກບັວຽກງານວຊິາສະເພາະຂອງພວກເຮົາສະ  

ເໜ ໃຫົ້ທາ່ນຈ ົງ່ພິຈາລະນາໃຫົ້ພວກເຮົາໄດົ້ເຂົົ້າຮວ່ມນາໍດົ້ວຍ. 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທ  14.08.2016 

 

ທາ່ນ ນາງ ວນັສ  ສກຸຈະເລ ນ 

ທາ່ນ ນາງ ນດຸ ພດຸທະວງົສາ 
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