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Miss Cambodia 2017 Crowned at NagaWorld
Phnom Penh, Cambodia, 1st September 2017 – NagaWorld – The Official Hotel and Venue Partner of the
prestigious Miss Cambodia Pageant, was delighted to host the Grand Coronation Night on Sept 1st. An
elated Ms. Rern Nat was crowned as the new Miss Cambodia 2017 representing the Beauty of her
Kingdom.
The top 20 beautiful ladies displayed cocktail dresses, paraded evening gowns, and traditional silk Khmer
gowns on the night. After some tough deliberation, the judges selected the final 5 who each answered
one question from the panel. Finally, the winners were announced as: 4th Runner Up – Ms. Kha
Annchhany, 3rd Runner Up – Ms. Long Punleu, 2nd Runner Up – Ms. Kem Sreykeo, 1st Runner Up – Ms.
Keo Senglyhour before an ecstatic and beautiful Ms. Rern Nat was crowned as the coveted winner of
Miss Cambodia 2017.
NagaWorld sponsored a total of USD10, 000 worth of gift packages for hotel stay, dining and spa retreat
to the winners of Miss Cambodia 2017.
The 20 finalists also enjoyed a memorable ten‐day stay in our 5‐star award winning accommodation.
NagaWorld Hotel was also the Official Venue for the Miss Cambodia 2017 screenings and press conference
to announce the top 20 finalists. In addition, all finalists participated in NagaWorld Kind Hearts’ corporate
social responsibility initiatives including tree planting activities and football clinic led by NagaWorld FC.
The finalists had a special preview fashion shows at the NagaWorld Lobby Stage just days before the Grand
Coronation night.
NagaWorld congratulates all the 20 finalists, and the winners who will represent Cambodia with pride and
distinction on the international stage, helping to promote the beauty of the Kingdom to a global audience.

1 of 3

About NAGAWORLD®
Stay, play, dine, shop and meet at NagaWorld®, the entertainment centre of the Mekong.
NagaWorld® is strategically sited in the vibrant capital city of Cambodia, amidst the picturesque terrain of
the Mekong and Tonlé Sap Rivers, in the iconic economic hub of Phnom Penh.
NagaWorld®, Phnom Penh is the first and best‐in‐class integrated hotel and entertainment complex in
Cambodia, and is the recipient of numerous international awards in the hospitality and tourism sector. It
is owned by the holding company – NagaCorp, which is listed on the Hong Kong Stock Exchange.
With the latest expansion, NagaWorld consists of 1,658 rooms, 27 Food & Beverage outlets and clubs, an
all‐suite luxurious spa, shopping gallery including China Duty Free Group, the first underground shopping
centre in Cambodia selling luxurious international brands, extensive entertainment services including
gaming facilities, premium meeting spaces with state‐of‐the‐art facilities, as well as one of the country’s
largest MICE facilities that accommodates more than 1,000 delegates and a sophisticated brand new
2,000‐seat theatre opening soon.
For media enquiries or photos, please contact:
Ms. Melanie Loong
Senior Marketing Communications Manager
Tel: (+855) 10 737 684
Email: melanieloong@nagaworld.com

Ms. Phouk Solinda
Brand Executive
Tel: (+855) 15 618 886
Email: phouksolinda@nagaworld.com
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សម្រាប់ ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
ថ្ងៃទី ១ កញ្ញា ២០១៧

កញ្ញាឯកកម្ពជាឆ្នាំ ២០១៧ ម្ររងម្កដនៅណាហ្គាន ើលដ៍

រាជធានី ភ្ាំនន េញ ថ្ងៃទី ១ កញ្ញា ២០១៧ ៖ ណាហ្គាន ើលដ៍ ដដលជាសណា
ា គារថ្ដរូផ្សូល ការ និងទី តាំងថ្ដរូ
ផ្សលូ ការថ្នកម្ម ិធីម្របកួ តកញ្ញាឯកកម្ពជា រាផ្តាច់ ម្រេ័ ម្រតនៅថ្ងៃទី ១ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ សម្រម្ស់ម្រេុះរាជាណា

ចម្រកថ្នខ្ាំ បានរកន

ើញកញ្ញាឯកកម្ពជាម្របចាំឆ្នាំ ២០១៧ ន

ើយ! កញ្ញាឯកកម្ពជាដដលម្ររងម្កដម្របចាំ

ឆ្នាំ ២០១៧ បាននៅនលើកញ្ញា នរឿន ណាត់ ។
នបកខន្ទរ ីកញ្ញាឯកទាំង

២០

រូបបានម្របកួតនដើ របង្ហាញម្ូ ដកនងឈតរប
ូ រាម្រតីសនាសរ

ម្របថ្េណីដខមរដ៏ ទក់ ទញនៅម្ខទសសនិ កជនដដលម្កទសសន្ទផ្តាល់ជានម្រចើនរយន្ទក់ ។
សនម្រម្ចនសចកាីដ៏

ត
ម ់ចត់ និ ងម្របុងម្របយ័តន រណៈកាមធិ ការជាំ ន្ទញក៏ បានរកន

និងរប
ូ សូម្រត
បន្ទាប់េីការ

ើញកញ្ញាឯក ៥ រូបចង

នម្រកាយដដលានក់ ៗបានន្លើយសាំណួរយងម្រតឹម្ម្រតូ ។ បន្ទាប់ម្ក រណៈកាមធិ ការក៏ បានម្របកាសជ័ យលា
ភ្ី កញ្ញាឯកកម្ពជា ៥ រូប ដូចតនៅ ៖ នលខ ៥ បាននៅនលើកញ្ញាខា អានឆ្នី នលខ ៤ បាននៅនលើកញ្ញា
ឡង េនលឺ, នលខ ៣ បាននៅនលើកញ្ញាកឹ ម្ ស្សីដក នលខ ២ បាននៅនលើកញ្ញាដក នសងលី

ួរ ន

ើយកញ្ញា

ឯកកម្ពជាដដលម្ររងម្កដម្របចាំឆ្នាំ ២០១៧ បាននៅនលើកញ្ញានរឿន ណាត់ ។
ណាហ្គាន ើលដ៍ បានផ្សាល់រង្ហាន់ ដដលានទឹ កម្របាក់ ១០.០០០ (ម្ួ យម្ឺនដលាលរអានម្រ ិក) ដដលាននសមើនឹង
កញ្ចប់ ស្ននក់ នៅ ម្ាូបអាហ្គរ និងនភ្សជជៈ និ ងសាសម្រាប់ កញ្ញាឯកកម្ពជាឆ្នាំ ២០១៧ ទាំង ៥ រូប ។
ណាហ្គាន ើលដ៍ បានបនានាទនភាេរបស់ខួនជាសណា
ល
ា គារថ្ដរួផ្សូល ការកនងរាជធានី ភ្ាំ នន េញម្ាងនទៀតដដល

បានផ្សាល់កដនលងស្ននក់ នៅលាំដាប់ ផ្តាយ ៥ រយៈនេល ១០ ថ្ងៃដល់នបកខន្ទរ ីកញ្ញាឯក រាផ្តាច់ ម្រេ័ ម្រតទាំង ២០

រូប។ សណា
ា គារណាហ្គាន ើលដ៍ ក៏ បានផ្សាល់ជាទី តាំងផ្សលូ ការសម្រាប់ ការម្របកួតជម្រម្ុុះកនងរាជធានី ភ្ាំ នន េញ
និ ងសននិសីទបង្ហាញនបកខភាេ ២០ រូបចងនម្រកាយផ្សងដដរថ្នកម្ម ិធី ម្របកួតកញ្ញាឯកឆ្នាំ ២០១៧ ននុះ។
នលើសេី ននុះនៅនទៀត ម្នរាម្រតី ម្ររងម្កដ រាផ្តាច់ម្រេ័ម្រតននុះ នបកខន្ទរ ីដ៏ ស្សស់ស្នាតទាំង ២០ រូបននុះបាន
ចូ លរួម្កនងសកម្មភាេសងាម្ជាម្ួ យម្រកុម្ការង្ហរសងាម្ណាហ្គាន ើលដ៍ នបុះដូងសបបរស រួម្ានការដាាំ
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កូ ននឈើ និ ងការបណាុះបណា
ា លកី ឡាបាល់ទត់ ជាម្ួ យកលឹបបាល់ទត់ណាហ្គា លដ៍ ម្រេម្ទាំងបាននដើ រ
បង្ហាញម្ូដេិនសសនៅឆ្កជាន់ ផ្តាល់ដីនៅណាហ្គាន ើលដ៍ នៅម្នរាម្រតី ម្ររងម្កដដងម្នទៀតផ្សង។

ណាហ្គាន ើលដ៍ សូម្អបអរស្នទរដល់នបកខន្ទរ ីកញ្ញាឯក រាផ្តាច់ ម្រេ័ ម្រតទាំង ២០ រូប និងជ័ យលាភ្ី ៥ រូប
ននុះដដលនឹងតាំ ណាងឲ្យម្របនទសកម្ពជាជាម្ួ យនាទនភាេ និ ងសម្តថភាេេិ នសសនលើឆ្កអនារជាតិ ខ
ណៈជួ យនលើកកម្ពស់សម្រម្ស់ និ ងភាេថ្ងលងូររបស់
ន
សភាេន្ទរ ីដខមរនៅកាន់ ទសសនិ កជនម្កេីជាំ ិញេិ ភ្េ
នលាក។

អាំេីណាហ្គាន ើលដ៍®

ស្ននក់ នៅ កម្ានា ស្សស់ស្សូប ទិ ញទាំនិញ និងម្របជាំនៅណាហ្គាន ើលដ៍ ម្ណឌលកម្ានាម្របចាំតាំបន់ទននលនម្
រងា។
ណាហ្គាន ើលដ៍

សថិតនៅទី តាំងយទធស្នស្តសាកនងរាជធានី ថ្នម្របនទសកម្ពជាដដលាននទសភាេស្សស់

ម្រតកាលទក់ ទញនៅជាប់ទននលនម្រងា និងទននលស្នប និ ងជាម្ជឈម្ណឌលនសដាកិចចម្ួយកនងរាជធានីភ្ាំ នន េ
ញ។
ណាហ្គាន ើលដ៍ភ្ាំ នន េញ រឺជាសណា
ា គារ និ ងម្ណឌលកម្ានាឈានម្ខនរកនងម្របនទសកម្ពជាដដលទទួ ល
បានពានរង្ហាន់អនារជាតិ ជានម្រចើនកនង ិស័យបដិ សណា
ា រកិចច និងនទសចរណ៍។ ណាហ្គាន ើលដ៍ ម្រតូ បាន
ម្ររប់ ម្ររងនដាយម្រកុម្

នណាហ្គាខបដដលជាម្រកុម្

ននម្ដដលបានចុះបញ្ជីកងទី
ន
ផ្សារភារ

ន

ងក

ង។
ជាម្ួ យការេម្រងីកបដនថម្ងមីចងនម្រកាយ ណាហ្គាន ើលដ៍ ានបនាប់ម្របនភ្ទសាីត និងដឺ លចសជាង ១៦៥៨
បនាប់ជាម្ួ យការនបើកដាំ នណើរការអាគារស្នខាងមី នភាជនី យដាាន និងកលឹប ២៧ កដនលង ម្ណឌលសាដ៏
ម្របណីត ហ្គងលក់ ទាំនិញរួចេនធ រួម្ានម្រកុម្

ន China Duty Free Group ដដលជាផ្សារទាំ ននើបនម្រកាម្ដី

ទី ម្ួយកនងម្របនទសកម្ពជាដដលានលក់ ទាំនិញាកអនារជាតិ លបីៗ នសវាកម្ានាសម្បូរដបប រួម្ានកាសី
ណូ ស្នលម្របជាំបាំពាក់នៅនដាយបរ ិកាខរទាំ ននើ បៗ និ ងជាសណា
ា គារដដលានស្នលសននិសីទធាំ ជាងនរកនង
ម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ពជាដដលអាចទទួ លម្របតិភ្ូនម្រចើនជាង ១.០០០ ន្ទក់ និ ងនរាងកនដដលាននៅអី
ម្របាណ ២.០០០ ដដលនឹងនបើ កដាំ នណើរការកនងនេលឆ្ប់ ៗននុះ។
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សម្រាប់ សាំណួរទក់ ទងការផ្សសេាផ្សាយ ឬរូបងត សូម្ទក់ ទង ៖
Ms. Melanie Loong
Senior Marketing Communications Manager
Tel: (+855) 10 737 684
Email: melanieloong@nagaworld.com

Ms. Phouk Solinda
Brand Executive
Tel: (+855) 15 618 886
Email: phouksolinda@nagaworld.com
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新闻稿
2017 年 9 月 1 日

2017 年柬埔寨桂冠于金界诞生！
(柬埔寨，金边 2017 年 9 月 1 日讯) 备受瞩目的 2017 年柬埔寨小姐选美赛，在 9 月 1 日
星期五晚于柬埔寨小姐官方指定酒店 - 金界隆重举行，佳丽 Ms. Rern Nat，在一轮赛情
激烈的角逐之后，艳压群芳，荣登 2017 后冠宝座！
20 位入围佳丽身着晚礼服裙和高棉柬式丝绸长袍出席当晚的盛会。随着一轮精彩的争妍
斗丽题目问答环节，评审团终于公布 5 位获选美姐，分别为第四副姐 Ms. Kha
Annchhany、第三副姐 Ms. Long Punleu、第二副姐 Ms. Kem Sreykeo 及第一副姐 Ms.
Keo Senglyhour。随即在紧张刺激的气氛下，宣布 Ms. Rern Nat 摘下 2017 年柬埔寨美
姐的后冠！
金界酒店为 2017 柬埔寨选美赛胜出者赞助总额超过 10,000 美元的诱人奖励配套，包括
酒店住宿，餐饮券和水疗配套。
这段期间，金界酒店为 20 位入选佳丽提供了难忘的 5 星级获奖酒店住宿体验。值得一提
的是，金界乃“2017 柬埔寨小姐”活动的指定拍摄场地和新闻发布承办酒店。期间，在金
界爱心的安排下，20 位佳丽积极参与了由包括植树造林、足球技术学校活动等企业社会
责任的爱心行动。近日，入选佳丽们也在金界酒店大堂舞台进行了一场特别的时装预演
秀。
金界恭贺这 20 位入围佳丽及 5 位获胜美姐能有更出色的未来，并站在国际舞台上为柬埔
寨争光。

--完--

金界娱乐城（NagaWorld）
集住宿，娱乐，美食，购物为一体的金界乃湄公区域的娱乐之都。
金界娱乐城位于柬国首都的市中心，乃金边的地标性经济中心，邻近多个旅游景点，与湄
公河和洞里萨河交织成迷人景色。
金界娱乐城乃金边首屈一指的娱乐之城，凭着优质服务囊括多个国内外旅游及酒店业奖
项。 这座世界级综合酒店娱乐城为金界控股有限公司所有，金界控股有限公司于香港股
票交易所上市。
随着新金界的落成，金界娱乐城拥有超过 1,658 间五星级酒店客房和套房，集 27 个餐饮
场所、豪华套房水疗中心、金边首座地下购物中心 – 由中免集团经营的中国免税店包括
各大国际品牌；金界坐拥大规模娱乐设施，博彩服务及柬国规模最大的现代化会议及宴会
设施，可容纳超过 1,000 位宾客；设备材料精良的全新 2,000 座剧院即将启幕。
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电邮: melanieloong@nagaworld.com
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