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វិចារណកថា 
ការអប់រំស្គ្ាប់ស្តវតសទ ីXXI 

ការកសាងមនុស្សរគប់វយ័ដដើមបីឱ្យពួកដគមានអនាគត និងផលិតភាព គឺជាកាតពវកិច្ចរបស់្អងគការ     
យូដេស្កូ(UNESCO)ផ្ផែកការអប់រ ំ ។ ដយើងដឹងថាកាលបរដិច្េទចុ្ងដរកាយននដោលដៅអភិវឌ្ឍស្ហស្វតសរ ៍
ជាពិដស្ស្ «ការអប់រសំ្រមាប់ទំងអស់្ោែ » គឺដៅដំណាច់្ឆ្ែ ំ២០១៥ ។ កែុងវស័ិ្យដនេះផ្ផលផ្កក ននការរបឹងផ្របង
ខិតខំរបស់្រគប់ភាគីកែុងឆ្ែ ំ ២០១៣ បានបង្ហា ញពីលទធផលដលើកទឹកចិ្តតជាមួយោែ  និងការផតួច្ដផតើមគំនិតថ្មី
ននច្កខុវស័ិ្យទក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍ ការអប់រដំៅដរកាយឆ្ែ ំ ២០១៥ ។ 

១. ការបងងកើនការខិតខំងឆ្ពោះងៅឆ្ពំ ២០១៥ 
យូដេស្កជូាដមបញ្ជា ការផ្ខមរ « ការអប់រសំ្រមាប់ទំងអស់្ោែ  » ចាប់តំងពីការរបារពធស្នែិសី្ទដៅ 

Jomtien (របដទស្នថ្) កែុងឆ្ែ ំ ១៩៩០ រហូតមកដល់ការរបជំុពិភាកាអំពីការអប់រដំៅ ដាកា Dakar (របដទស្ 
Sénégal) កែុងឆ្ែ ំ ២០០០ កែុងតួនាទីជាអែកស្រមបស្រមួលទទួលខុស្រតវូដលើការខិតខំរបស់្រគប់ភាគីននការ 
អប់រសំ្រមាប់ទំងអស់្ោែ  ។ ជាដរៀងរាល់ឆ្ែ ំ របាយការេ៍ពិភពដោកទក់ទងនឹងការតមដានពិនិតយ «ការ
អប់រសំ្រមាប់ទំងអស់្ោែ  » បានវាយតនមលលអអំពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតដោលដៅ ននដាកា មានជាអាទិ ការ
ដ្វើអតតស្ញ្ជា េនិងការផ្កទរមង់របកបដដាយរបសិ្ទធភាពននដោលនដោបាយទក់ទងនឹង«ការអប់រសំ្រមាប់
ទំងអស់្ោែ  »  និង បានចាប់អារមមេ៍ពីបញ្ជា របឈមផ្ដលដកើតមានដ ើង។ 

មកដល់កាលបរដិច្េទកំេត់២០១៥ យូដេស្កបូនតោំរទរដាា ភិបាល និងស្ហគមន៍អនតរជាតិកែុងការ
ខិតខំរបឹងផ្របង ដដើមបពីដនលឿនការឈានដ ើងដឆ្ព េះដៅស្ដរមច្ដោលដៅទំងដនេះ ។  

កែុងផ្ខមីនា ឆ្ែ ំ២០១៣ បនាា ប់ពីការរបជំុពិភពដោកដលើរបធានបទ « ការអប់រសំ្រមាប់ទំងអស់្ោែ  » 
ផ្ដលដរៀបចំ្ដ្វើដៅបា៉ា រសី្ (PARIS)កែុងផ្ខវចិ្េិកា ឆ្ែ ំ២០១២យូដេស្កូបានផតួច្ដផតើមគំនិត « ការជរមុញខ្ល ំងកាល  » 
ឈានដៅពរងីកពរងឹង ការខិតខំរបឹងផ្របងនិងការពដនលឿនដឆ្ព េះដៅស្ដរមច្ដោលដៅ « ការអប់រសំ្រមាប់ទំង
អស់្ោែ  » ឱ្យបានមុនដពលបញ្ច ប់ការកំេត់ដៅដំណាច់្ឆ្ែ ំ ២០១៥ ។ 

២. ការងរៀបចំចកខុវសិ្យ័ស្គ្ាបក់ារអប់រងំៅងគ្កាយឆ្ពំ ២០១៥ 
កែុងតួនាទីជាមនាីរពិដសា្ន៍អនតរជាតិអំពីការផតួច្ដផតើមគំនិត យូដេស្កូដាក់ដច្ញនូវលំនំាផ្ដលមាន

ដោលដៅពិចារណា ពីការសិ្កា និងការហាត់ដរៀនវជិាា ជីវៈ មុខរបរ ដៅកែុងពិភពដោកផ្ដលកំពុងវវិតតោ៉ាង
ស្មុគសាម ញ។ 

អគគនាយិកា Irina Bokova បានបដងកើតរកុមអែកជំនាញការជាន់ខពស់្ផ្ដលដឹកនំាដដាយដោកស្សី្ 
Amina Mohammed ទីរបឹកាពិដស្ស្របស់្ដោកអគគដលខ្ អ.ស្.ប. ទទួលបនាុកផ្ផនការអភិវឌ្ឍដរកាយឆ្ែ ំ 
២០១៥ ។ 

រកមុអែកជំនាញការបានរមួរបជំុដលើកទី១ ដដើមបីដរៀបចំ្របាយការេ៍អំពីច្កខុវស័ិ្យននការអប់រ ំ និងផតល់
ដោបល់តមរយៈយូដេស្កូ កែុងន័យផសពវផាយជាស្ដងខបថា « រទពយកំេប់ផ្ដលកប់កែុងការអប់រ ំ» ។ 

ជាការផតួច្ដផតើមគំនិត យូដេស្កូមានបំេងដលើកទឹកចិ្តតឱ្យពិភាកាដលើដោលការេ៍មូលដាា នផ្ដល
បញ្ជា ក់ោ៉ាងច្ាស់្ពីច្កខុវស័ិ្យននការអប់រសំ្រមាប់ស្តវតសទី XXI ។ 

ថ្មីៗដនេះ រាជរដាា ភិបាលបានរបកាស្ផសពវផាយដោលនដោបាយរគប់ផ្ផនការស្កមមភាពជាតិស្តីពី 
ការោំពារនិងការអភិវឌ្ឍកុមារតូច្ស្រមាប់ជារតីវស័ិ្យដដើមបីឈានដៅបនតអនុវតតឱ្យស្ដរមច្ដដាយដជាគជ័យ
នូវដោលដៅ « ការអប់រសំ្រមាប់ទំងអស់្ោែ  »  និងដោលដៅដនទដទៀត ។ 

គណៈកម្មា ធិការស.ប.ស.ខ. 
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អភិវនទន៍អបអរសាទរ « ទិវាគ្គូបងគ្ងៀន៥តុលា » 
 

 ឆ្ប ាំ២០១៤ ជាខួបលលើកទើ១៧ថ្ថងបលងកើត « ទវិាលគបូលលងៀន៥ តុលា »លលោមគាំនិតលផថើមរបស់សម្មេចអគ្គមហា
ម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន នាយករដឌមន្រនថើថ្នលពះរាជាណាចលកកមភុជា កបុងន័យលលើកកមភស់គុណតថ្មវលគបូលលងៀន
ដដលជាអ្បកកសាងមនុសសលគប់វយ័ លគប់លភទ ឱ្រោវ យជាពលរដឌលអ មានអ្នាគតោន់ដតលបលសើរកបុងោរងារលតឹមលតូវ លោយ
លលជើសយកលបធានបទ « លគបូលលងៀន នងិគុណភាពអ្ប់រ ាំ » ។ 

 លបើលយើងបិទដភបក រ ាំលឹកល ើងវញិ នូវលពឹតថោិរណ៍កបុងឆ្ប ាំ១៩៧៩ ពិលសសពាករលសាវ កមយួលបលោគ « អ្បកលចះ
បលលងៀនអ្បកមនិលចះ អ្បកលចះលលចើនបលលងៀនអ្បកលចះតចិ » លយើងលាកដជាលជឿជាក់ថា វស័ិយអ្ប់រ ាំានចាប់លផថើមពើគ្មយ នអ្ឝើៗទាំង
អ្ស់ រាប់ទាំងអ្គ្មរសិកា លគបូលលងៀន លសៀវលៅសកិា សមាម រឧបលទស សលមាប់បលលងៀន និងលរៀន ខណៈលពលដដលសសិា- 
នុសិសសលលសកឃ្លវ នចង់លរៀនសូលត មានចាំនួនលលចើនលលើសលប់។ 
 ជាលកឹតរលកមថ្នវឌណនភាព រោឌ ភិាលលពលលនាះ ានកាំណត់លគ្មលនលោាយអ្ាំពើវស័ិយអ្ប់រ ាំ ដដលមានលកសងួ
អ្ប់រ ាំជាតិ ជាលសនាធោិរ លោយលតថ តលលើោរលឆវើយតបដល់សាំណូមពរលរៀនសូលតរបស់សសិានុសសិសដ៏កុះករ លពាលគ ឺលោះ 
លសាយបញ្ហា បរមិាណជាអាទិភាពបនាធ ន់ ។ ទលងឝើលនះ មនិមានន័យថា លយើងមិនគតិគូរដល់បញ្ហា គុណភាពលទ ក៏បុ៉ដនថោលៈ
លទសៈនាលពលលនាះ វាជាលទនភាពគ្មយ នជលលមើស។ 
 មកដល់បចចុបផនប ដាំលណាះលសាយដផបកបរមិាណអាចលឆវើយតបសមលយមនឹងតលមូវោរ ថ្នលគប់វស័ិយរបស់លបលទស
ជាតិល ើយ ខណៈលពលដដលលយើងវាយតថ្មវថា គុណភាពអ្ប់រ ាំលៅមិនទន់លឆវើយតបនឹងសាំណូមពរទើផារោរងារទាំងកបុង 
និងទាំងលលៅលបលទសលៅល ើយ។ ល តុលនះ ចាាំាច់លតូវបនថពលងឹងបដនទមលទៀត។ កបុងន័យលនះ រាជរោឌ ភិាលានជាំរុញ និង 
លលើកទឹកចិតថឱ្រលកសួងអ្ប់រ ាំ យុវជន នងិកើឡាបនថដកទលមង់លលើលបព័ននអ្ប់រ ាំ លោយសងកត់លលើបញ្ហា គុណភាពអ្ប់រ ាំជាចមផង។ 
 និោយពើគុណភាពអ្ប់រ ាំ គឺនិោយពើសមតទភាពលបកតួលបដជងលដើមផើអ្ឝើមួយ ដដលអ្បកចូលរមួដលណថើ មានលោយ 
លជាគជ័យលៅទើលានកបុង និងលលៅលបលទស។ ដូចលនះ តអួ្ងគដដលមានោតពឝកិចច និងភារកិចចកបុងោរលលើកកមភស់គុណភាព 
លនះ គសឺាលាលរៀន លគសួារ នងិសងគមលលោមបរបិទនលោាយលលើវស័ិយអ្ប់រ ាំរបស់រាជរោឌ ភិាល។ 
 សមាគ្មប៊ុគ្គលកិសកិាសមមរ ម្ៅកាត់ថា ស.ប.ស.ម. សូមចូលរមួជាគាំនតិមយួចាំនួនជុាំវញិ របធាន
បទននទិវារគ្បូម្រ ៀន ៥ ត៊ុលា ២០១៤  « លគបូលលងៀន នងិគុណភាពអ្ប់រ ាំ  »  លោយយកតអួ្ងគសាលាលរៀន ជាតួ
សាំខាន់មកវភិាគ ដដលមានខវមឹសារ ដូចតលៅ ៖ 

១. ប្បភពជប្រើសជរ ើសជបក្ខរន លដើមផើបណថុ ះបណាថ លជាលគូបលលងៀនលអ លបកខជនលតូវដតជាសសិសនិសសតិពូដក មានចរោិ 
មារោទលអ និងោយសមផទរងឹមាាំ ។ លបោរលនះ មិនពិាកយល់លទ លបើកសកិរលលបើពូជលសូវលអ គួបផសាំនឹងកត្តថ បនាធ ប់បនសាំ 
លនាះផលលសូវទទួលានក៏ខភស់ដដរ ។ លដើមផើទក់ទញសសិសនិសសតិពូដកឱ្រលលជើសលរ ើសោរងារជាលគូបលលងៀន បញ្ហា ២ លតូវ 
យកចិតថទុកោក់ ៖ 

+ ោរឱ្រតថ្មវចាំលណះវជិាជ ជើវៈលគូបលលងៀន លោយសសិានុសសិស មាត្តបតិ្ត និងសងគម ។ 
+ ោរគិតគូរដល់លកខខណឍ ថ្នោរវវិតថអាជើព និង លបៀវតសសមរមរ ។  

២. ក្មមវធិសិីក្ាលតូវដតលឆវើយតបនឹងតលមូវោរទើផារោរងារកបុង និងលលៅលបលទស ។ និសសតិលឆបើមគឺជាមុខសញ្ហដ ដដល 
លយើងលតូវជាំរុញ និង បងកលកខណៈឱ្រលគោវ យជាបណឍិ ត ជាអ្បកលសាវលជាវ...។ 

៣. សម្ភា រឧបជេសសលមាប់បាំលរ ើោរបលលងៀន និងលរៀនគជឺាអ្ឝើដដលចាាំាច់នងិលគប់លគ្មន់ ដូចជាលសៀវលៅសិកា 
បណាត ល័យ ទើពិលសាធន៍  លកមុ ុ៊នលរាងចលក ស លគ្មស មនធើរលពទរ សលមាប់លធឝើកមយសិកា ។ 

៤. ការជរៀបចបំរយិាកាសសាលាជរៀន កបុងរងឝង់គណៈលគប់លគង លគូបលលងៀន គណៈកមយោរលទលទង់សាលាលរៀន 
ឱ្រលសយើថ្ដគ្មប  លដើមផើលធឝើឱ្រសាលាលរៀនោវ យជាកដនវង ដដលសិសសនសិសតិចង់លរៀន ដដលមាត្តបិត្ត អាណាពាាលចង់ជួប 
លាលស័យ នងិចង់រមួចាំដណកអ្ភិវឌណ ។ 
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 ដូចលនះោរពលងឹងគុណភាពអ្ប់រ ាំ លតូវដតអ្នុវតថលលោមដផនោរសកមយភាពដដលទមទររយៈលពលដវង និងមលធា 
ាយបលចចកលទស រិញ្ដវតទុលគប់លគ្មន់ លលើលបព័ននអ្ប់រ ាំទាំងមូល ចាប់ពើបឋមសិកា ដល់ឧតថមសិកា លលោយឧតថមសិកា និង 
សិកាឯកលទស លោយលោងលលើពាករលសាវ ក « ប្រវូជចេះរកី្កាយយក្ក្ណំបម់ហាសាល ពកីារអបរ់ ំ»។ 
 សូមអ្តទន័យ និងលគ្មលបាំណងថ្ន « ទវិាលគបូលលងៀន៥តុលា »  និងឧបោរៈថ្នអ្បកលផថើមគាំនិតបលងកើតទិវាលនះសទិត លៅ
កបុងសនាថ នចិតថ ថ្នលបជាជនកមភុជាលគប់ៗរូបជាលរៀងរ ូត ។ 
 សមាគមបុគគលិកសកិាដខយរ សូមយកឱ្ោសដ៏លបថ្ពលនះ ដថវងោរលោតសរលសើរលោយលសាយ ះចាំលពាះលលាកលគូ អ្បកលគ ូ
ទាំងអ្ស់ អ្ាំពើទឹកចតិថលសឡាញ់ និងចង់លអាយសិសសលរៀនលចះចាាំលគប់ៗគ្មប ដដលលនះគឺជាសាយ រតើពិតលាកដរបស់លគូបលលងៀន ។ 
 

              គ្ណៈកមាម ធកិារកណ្តេ ល ស.ប.ស.ម. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
សេចក្តអំីណត ់គងប់ានេសរមចដូចរាថ្នន  

 
-សបើចងឱ់្យស្េួចដូចបលល     រតូវតតឧេាហដ៏េុតដក្ដលុ 

 ស ោះមានក្េុលអក្េុល   ពុំចសំេេផលសលោះជួយជួន ។ 
 -រតូវតតខតិខរំ សំនឿយហត ់   ខមំាតអ់តធ់នស់រៀនចាបក់្បួន 
 វជិ្ជជសារសពើសនោះលខំ លនួ    ពឹងពួនមិនឱ្យររតាម ន ់។ 
 -សបើសយើងេសគ រ្ ោះមនេុសសតាក្យ៉ាក្  ររីររលំបាក្ក្នុងបច ចបុ្បន ន 
 សទវតាចរក្នុងតផនេវុណណ   សយើងមានអាេននសោក្សរជ្ជមតរជង។ 

-ការរររគបម់ខុបនទុក្សលើ   រតូវសធវើឱ្យរួចពីមខុឯង 
 សទើបអនក្ ងំឡាយសគេញបស់្េញង  សកាតតររងថវដីដនងិរាជ្ជា  ។ 
 -តតឱ្យសរប្ឯីងមតងបនតចិ   ចងស់្តេសរមចដូចរាថ្នន  
 ប៉ាតុន តឥឡូវរតូវចបក់ារ   សោក្ថ្នសនឿយមនុស្េណុក្សរកាយ។ 
    
                ម៉ាកុ្ េំឱ្ក្ 
         មូលវជិ្ជជ សខមរៈវជិ្ជជ  
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១. ផផនការ 
 ដផនោរគឺជា ឯកសារដដលលកើតល ើងពើោរលរៀបចាំដផនោរ ។ លៅកបុងដផនោរមានរ៉ាយរ៉ាប់មលធាាយនានាដដល
លតូវអ្នុវតថត្តម លដើមផើសលលមចលគ្មលលៅ វតទុបាំណង និងចាំណុចលៅ ។ លៅកបុងដផនោរមានកាំណត់ពើអ្ឝើដដលចង់ាន លៅ 
លពលណា ត្តមវធិើណា លតូវោរធនធានបញ្ចូ ល (input) អ្ឝើខវះ និងលបភពកបុងោរលបមូលធនធានលពមទាំងវធិើសាន្រសថកបុងោរ
លគប់លគងោរអ្នុវតថ ។ 

១.១. របភភទននផផនការ 
 ដផនោរមានលលចើនលបលភទ អាលស័យលៅត្តម រយៈលពលនងិ កលមិតថ្នខវឹមសារ របស់វា។ 

- ដផនោររយៈលពលដវង : ជាទូលៅមានរយៈលពលចាប់ពើ ១០ឆ្ប ាំល ើងលៅ។ ដផនោររយៈលពលដវងមានបញ្ហជ ក់អ្ាំ
ពើលគ្មលលៅ និងវតទុបាំណងជារមួ និងជាទូលៅ ។ 

- ដផនោររយៈលពលមធរម : ជាទូលៅមានរយៈលពលចាប់ពើ ៣ លៅ ១០ ឆ្ប ាំ ។ ដផនោររយៈលពលមធរមមាន
បញ្ហជ ក់ពើយុទនសាន្រសថ មានកាំណត់ពើវតទុបាំណង និងចាំណុចលៅដដលអាចវាស់ដវងាន កាំណត់ពើអាទិភាព និង
លលើកល ើងពើវធិើសាន្រសថកបុងោរអ្នុវតថ ។ 

- ដផនោររយៈលពលខវើ : ជាទូលៅមានរយៈលពលចាប់ពើ ១ឆ្ប ាំ លៅ ៣ឆ្ប ាំ និងផារភាជ ប់លៅនឹងវដថថ្នថវោិសាធា
រណៈ(លកបខ័ណឍ ចាំណាយរយៈលពលមធរម) ។ ដផនោរលនះលលើកល ើងអ្ាំពើលសចកថើលាំអ្តិថ្នកមយវធិើសកមយភាព
(រមួបញ្ចូ លទាំងដផនោរ រិញ្ដវតទុលាំអ្តិផងដដរ)។ 

១.២. ការកសាងផផនការ 
ដាំលណើ រោរកសាងដផនោរ លធឝើល ើងលៅត្តមជាំហានបនថបនាធ ប់គ្មប  រមួមានៈ 
- ោរវភិាគសាទ នភាព (finding the facts): ជាោរវភិាគសាទ នភាពរបស់វស័ិយអ្ប់រ ាំនាលពលបចចុបផនប លោយលធឝើ
ោរវភិាគលលើវស័ិយ ត្តមរយៈោរពិនិតរល ើងវញិលលើវស័ិយឬោរលធឝើអ្លងកតនានា។ 

- ោរកាំណត់ពើសាទ នភាពលៅលពលអ្នាគត (mapping the future) : ជាោរកាំណត់ពើទិសលៅលគ្មលនលោ 
ាយ កាំណត់វតទុបាំណង និងចាំណុចលៅជាយុទនសាន្រសថ ា៉ន់សាយ នតលមូវោរធនធាននិងធនធានដដលមាន 
កាំណត់អាទិភាពនិងលរៀបចាំយុទនសាន្រសថអ្នុវតថ។ 

- ោរលរៀបចាំដផនោរអ្នុវតថ : គឺជាោរកសាងដផនោរអ្នុវតថលាំអ្ិត។ 

២. ងោលនងោបាយអប់រ(ំ Educational Policy) 

ពាកយគន្ឹោះកនងុការងារផផនការអប់រ ំ
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២.១. និយមន័យ 
លគ្មលនលោាយអ្ប់រ ាំ គឺជាដផនោរឬជាចលងាក មថ្នសកមយភាព ដដលរាជរោឌ ភិាល ឬលកសួងអ្ប់រ ាំានកាំណត់

ល ើង លដើមផើលធឝើឱ្រមានោរដលបលបួល ឬកាំណត់ពើលសចកថើសលលមចចិតថ និងសកមយភាពនានាលដើមផើលោះលសាយនូវបញ្ហា លផសងៗ។ 
និយមន័យមួយលទៀតគឺជា ោរសលលមចចិតថ ឬជាបណថុ ាំ ថ្នោរសលលមចចិតថដដលានកាំណត់ល ើងនូវទិសលៅរមួ សលមាប់
បលងកើតជាលសចកថើសលលមចចិតថ និងោរលរៀបចាំសកមយភាពជាបនថបនាធ ប់លទៀត (UNESCO, 2000)។ 

វាបងាា ញពើបាំណង និង ោរអ្នុម័តជាផវូវោររបស់រាជរោឌ ភិាល និងបងាា ញពើសងគតិភាព1ថ្នសកមយភាពទាំង
ឡាយលៅកបុងោរងារ។ 

លគ្មលនលោាយ មនិមានលកខណៈឋតិលថរ(Static) លនាះលទបុ៉ដនថលគ្មលនលោាយអាចលតូវានលគតវ ស់បថូរលៅ
ត្តមអ្ងគភាព បរបិទ និងលពលលវលាណាមួយ ។ លគសលងកតលឃើញថាមូលល តុដដលនាាំឱ្រមានោរតវ ស់បថូរលគ្មលនលោាយ
រមួមានៈ 

- កត្តថ លសដឌកិចច : ទក់ទងនឹងចាំណាយកបុងវស័ិយអ្ប់រ ាំ ឬលសដឌកិចចអ្ប់រ ាំ  
- កត្តថ លបជាសាន្រសថ: និនាប ោរថ្នកាំលណើ នលបជាជនមានោរដលបលបួល 
- កតថមលនាគមវជិាជ  :អ្តទន័យថ្នពាករ « ោរអ្ប់រ ាំលអ» លតូវានតវ ស់បថូរ 

២.២. ការអនុវត្តភគោលនភយោបាយ 
 លគ្មលនលោាយអ្ប់រ ាំ អាចអ្នុវតថានត្តមទលមង់លផសងៗគ្មប  និងអាចតវ ស់បថូរផងដដរ ជួនោលលតូវានចាត់ទុក
ជាលមាឃៈ លៅត្តមមូលល តុនានាដូចជាៈ 

- លគ្មលនលោាយអ្ប់រ ាំ និងចាប់អ្ប់រ ាំ :  ចាប់  បញ្ហដ តថបិទបញ្ហជ  ។ល។ 
- លគ្មលនលោាយអ្ប់រ ាំ និងថវោិអ្ប់រ ាំ : ោរបលងកើតលគ្មលនលោាយអ្ប់រ ាំគឺជាោរងារមយួលោយដ កពើោរ
លលគ្មងថវោិសលមាប់អ្នុវតថលគ្មលនលោាយអ្ប់រ ាំ ។ លគ្មលនលោាយកបុងោរលលគ្មងថវោិអាចលធឝើឱ្រមានភាព
ដលបលបួល ភាពយតឺោ៉វ និងមិនអាចឱ្រអ្នុវតថលគ្មលនលោាយអ្ប់រ ាំាន។ 

- ោរអ្នុវតថលគ្មលនលោាយអ្ប់រ ាំ: ភាពលជាគជ័យថ្នោរអ្នុវតថលគ្មលនលោាយអ្ប់រ ាំគឺ អាលស័យលលើបុគគល
ដដលអ្នុវតថតធ ល់ ដូចលនះលគ្មលនលោាយអាចលតូវានដកសលមួលលៅត្តមកលមិតបុគគល នងិបរបិទ ជួន
ោលអាចលតូវានលគបាំលភវចលចាលផងដដរ។ 
២.៣. ដាំលណើ រោរលរៀបចាំលគ្មលនលោាយ 
ជាំហាននានាកបុងោរលរៀបចាំលគ្មលនលោាយ រមួបញ្ចូ លទាំង ោរគិតគូរ ោរលរៀបចាំ និងោរវាយតថ្មវលគ្មល
នលោាយអ្ប់រ ាំ ។ 

- ោរកាំណត់បញ្ហា  
- ោរកាំណត់ពើរលបៀបវារៈ 
- ោរលរៀបចាំលគ្មលនលោាយ 
- ោរលធឝើលសចកថើសលលមចចិតថលលើលគ្មលនលោាយ 
- ោរអ្នុវតថលគ្មលនលោាយ 
- ោរវភិាគឬបកលសាយពើលទនផលថ្នោរអ្នុវតថ 

                                                      

  1 . ោររាបរ់កគ្មប  - ោររាបអ់ានគ្មប  - ោររបួរមួគាំនិតគ្មប  - ោរជបួលបសប ់- ោរលបជុាំ 



  ទស្សនាវដដីគ្គូបងគ្ងៀនងលខ ៤៥  ទំព័រ8 

 

 

២.៣. បញ្ហានានាភនៅកនុងភគោលនភយោបាយអប់រំ 
ជាទូលៅោរអ្នុវតថលគ្មលនលោាយអ្ប់រ ាំពាក់ព័ននជុាំវញិនងឹកត្តថ សងគម និងកត្តថ នានាដូចជាៈ 
- ភាពដខឝងគាំនិតគ្មប ៈ លគ្មលនលោាយអ្ប់រ ាំខវះលធឝើឱ្រមានភាពដខឝងគាំនិតគ្មប មយួចាំននួ។ 
- កត្តថ សាធារណៈ :  បញ្ហា សងគមដដលសទិតលៅលលៅលគ្មលនលោាយសាធារណៈ។ 

៣. យទុធសាស្រស្ត (Strategy) 
៣.១.និយមន័យ 

 យុទនសាន្រសថគឺជា ទសិលៅ (direction) និងវសិាលភាព របស់អ្ងគភាពរយៈលពលដវង ដដលលរៀបចាំល ើងលដើមផើ
សលលមច ផលលបលោជន៍(advantage)សលមាប់អ្ងគភាព ត្តមរយៈោរដកតលមូវ ធនធាន លៅកបុង បរសិាទ នដដលលតវូពុះពារ 
លដើមផើសលលមចានត្តម ទិសលៅលគ្មលនលោាយនងិោររ ាំពងឹទុករបស់អ្បកពាក់ព័នន ។ 

- ទិសលៅៈ គឺជាអ្ឝើដដលអ្ងគភាពពាោមសលលមចឱ្រាន  កបុងរយៈលពលដវង។ 
- វសិាលភាពៈ គឺជាលកមុមុខសញ្ហដ ដដលអ្ងគភាពកាំណត់យក និងលបលភទសកមយភាពដដលលតវូអ្នុវតថ ។ 
- ផលលបលោជន៍ៈ គជឺាអ្ឝើដដលអ្ងគភាពកាំណត់ លដើមផើលមើលឱ្រលឃើញពើោរដលបលបលួ ។ 
- ធនធានៈ គឺជាអ្ឝើដដលលតូវោរសលមាប់លលបើលាស់លៅកបុងោរអ្នុវតថ ដូចជា ធនធានមនុសស សមាម រៈ ។ល ។ 
- បរសិាទ នៈ គឺជាកត្តថ ខាងលលៅដដលអាចមានភាពប៉ះពាល់ដល់ោរអ្នុវតថ ។ 
- អ្បកពាក់ព័ននៈ គឺជាលកុមដដលលគរ ាំពឹងទុក ថានងឹទទលួលទនផល ឬផលប៉ះពាល់ពើោរអ្នុវតថ។ 

ោរលលជើសលរ ើសយុទនសាន្រសថ (Strategic choice) ទមទរឱ្រមានោរយល់ដឹងសុើជលលៅលលើោររ ាំពឹងទុករបស់អ្បក
ពាក់ព័នន(the “ground rules’’)លោយលសយើភាពគ្មប ។ បនាធ ប់មកលធឝើោរកាំណត់ជលលមើសយុទនសាន្រសថលធឝើោរវាយតថ្មវ និង
លលជើសលរ ើសយកយុទនសាន្រសថដដលសមលសប ។ 

លៅលពលដដលយុទនសាន្រសថមយួលតូវានវភិាគលគលតូវដតដលបោវ យយុទនសាន្រសថលនាះលៅជាសកមយភាពអ្នុវតថ។ 
៣.២. របភភទភផសេងៗននយុទធសាស្រសត 
យុទនសាន្រសថដដលលតូវានបលងកើតលៅកបុងវស័ិយ ឬអ្ងគភាពមយួមានកលមិតខុសៗ គ្មប រាប់បញ្ចូ លទាំងកលមិតថាប ក់ជាតិ

រ ូតដល់សាលាលរៀន ។ 
យុទនសាន្រសថថាប ក់ជាតិ : ទក់ទងនឹងវតទុបាំណងទូលៅ និងវសិាលភាពរបស់វស័ិយ ដដលលតូវលរៀបចាំល ើងលដើមផើសលលមច

ានត្តមោររ ាំពឹងទុករបស់អ្បកពាក់ព័ននទូលៅ ។ លៅកលមតិលនះ យុទនសាន្រសថមានឥទនពិលខាវ ាំងលៅលលើោរវនិិលោគនានា 
និងលដើរតួជាោរសលលមចចិតថដបបយុទនសាន្រសថលៅកបុងវស័ិយ ។ ជាទូលៅយុទនសាន្រសថថាប ក់ជាតិលតូវានលគលលើកល ើងមាន
លកខណៈលសលដៀងនឹង លកខណៈលបសកកមយ (mission statement) ។ 

យុទនសាន្រសថត្តមអ្នុវស័ិយ : លតូវានលរៀបចាំល ើងលដើមផើសលលមចលទនផលលៅកបុងវស័ិយណាមួយ ។ យុទនសាន្រសថ
លបលភទលនះទក់ទងនឹងលសចកថើសលលមចចិតថដបបយុទនសាន្រសថកបុងោរលលជើសលរ ើសសកមយភាព វសិាលភាពជាក់លាក់ លដើមផើ
សលលមចានត្តមោររ ាំពឹងទុករបស់អ្បកពាក់ព័ននមួយលកុមណាលនាះ ។ 

យុទនសាន្រសថលបតិបតថិ :  ទក់ទងនឹងវធិើសាន្រសថដដលអ្ងគភាពអ្នុវតថលរៀបចាំល ើង លដើមផើដាំលណើ រោរសកមយភាពលៅត្តម
ទិសលៅជាយុទនសាន្រសថ ។ ជាទូលៅយុទនសាន្រសថលបតិបតថទិក់ទងនឹងោរលរៀបចាំធានា ដាំលណើ រោរ និងអ្បកអ្នុវតថ។ល។  

 
     

ឯកសារនាយកោឌ នដផនោរ 
(លៅមានត) 
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គ. ចំភ ះដឹងជាឧបករ ៍ 
 ពួកសូ ឝើសអ្ះអាងថា លគអាចអ្ប់រ ាំសិសសរបស់លគឱ្រទទួលាន ោរពិភាកាជាសាធារណៈត្តមោរបលលងៀនពួកលគ  
 ១. រលបៀបលលបើលាស់ចិតថវទិាកបុងពួកមនុសស លដើមផើដឹងពើអ្ឝើដដលនឹងសុាំ ឬអ្ាំពាវនាវដល់ទសសនិកជន ។ 
 ២. រលបៀបលរៀបចាំអ្ាំណះអ្ាំណាង ដដលលបកបលោយោរលជឿជាក់ និងបញ្ចុ ះបញ្ចូ ល ។ 
 ៣. បាំណិនកបុងោរនិោយជាសាធារណៈ គលឺោយដឹងថា អ្ឝើជាពាករ ឧទ រណ៍ និងលបលភទថ្នល តុផល លដើមផើ 

យកមកលលបើលាស់ឱ្រទទួលានោរពិភាកា ឬករណើ លរឿងណាមួយ ានលជាគជ័យ ។ 
 លបសិនលបើពួកលគលៅរស់ដល់សពឝថ្ថង ពួកសូ ឝើសទាំនងជាអ្ះអាងថា លគ្មលវធិើរបស់ពួកលគ ផថល់ឱ្រមនុសសនូវអ្ឝើដដល
លគចង់ាន គឺបាំណិនលរៀបចាំគាំនិត និងលដើមផើបងាា ញពួកលគ លោយមានលបសិទនភិាពខាវ ាំងលពករ ូតដល់មនុសស នឹងលតូវានលគ
បញ្ចុ ះបញ្ចូ លឱ្រទទួលយកោរលបោសរបស់ពួកលគ ។  លទះជាោ៉ងណាក៏លោយ ោររះិគន់របស់ពួកសូ ឝើសានលចាទ 
លបោន់ពួកលគ ពើោរសងកត់ធងន់ដផបកបលចចកលទសដដលទទលួានោរអ្ះអាង លៅលលើោរដសឝងរកសចចភាពថ្នបញ្ហា ដដល
លៅជិតៗ ឬល ៀបនឹងលកើតល ើង ។  

ពួកសូ ឝើស លលបៀបដូចជាអ្បកបលងកើតរូបភាពសម័យទាំលនើប ដដលលលបើលាស់លបព័ននលឃ្លសនា លដើមផើលោថ បយកលបកខជន
ខាងនលោាយ និងវសិសុតជន (celebrities)។ ថឝើលបើោរពិភាកាខាងនលោាយនាលពលសពឝថ្ថងលនះ និងោរពិភាកា
លបកខជន លកើតមានល ើងត្តមទូរទសសន៍ ជាជាងរស់លៅកបុងមជឈមណឍ លលកុងអាដថនលនាះ ពួកសូ ឝើសនឹងអ្ះអាងពើបលចចក
លទសរបស់ពួកលគ លៅដតមានភាពរងឹមាាំ ។ វាលៅដតមានសារៈសាំខាន់ លដើមផើយល់ដឹងពើទសសនិកជន លដើមផើអ្ាំពាវនាវសុាំពើ
តលមូវោររបស់លគ និងលដើមផើលលបើលាស់ោរបញ្ចុ ះបញ្ចូ លលបកបលោយបាំណិន លដើមផើលធឝើឱ្រពួកលគលជឿជាក់ ។ ពួកលគគួរដត
ពិចារណាលៅលលើលកុមដដលមានោរលតថ តអារមយណ៍ ោរសធង់មតមិហាជនជាសាធារណៈ ល ើយនិងឧបករណ៍បញ្ចុ ះបញ្ចូល
ដដលមានលបលោជន៍កាំពុងផសពឝផាយជាអ្វជិជមាន ។  
 ឃ. វិធីProtagoras 
 ត្តមមលធាាយជាលលចើន ពកួសូ ឝើស ានអ្ភិវឌណលគ្មលវធិើទាំលនើបគួរទក់ទញអារមយណ៍ចាំលពាះោរអ្ប់រ ាំ ។ 
Protagoras (485-414 B.C)ដដលជាពួកសូ ឝើសដ៏សាំខាន់បាំផុតមាប ក់លនាះ ានអ្ភិវឌណលផចិបលលងៀន ៥ ជាំហានលបកប
លោយលបសិទនភាពខភស់2៖ 
 ១. ផថល់សមថើ ឬ សុនធរកថា(Speech)ដ៏ចាំណានលដើមផើឱ្រសិសសយល់ដឹងថា លគូរបស់លគអាចលធឝើអ្ឝើ លៅលពល
ដដលគ្មត់មានបាំណងនឹងបលលងៀនលគ ។ សមថើឬ សុនធរកថាលនះក៏ផថល់ឱ្រលគនូវគាំរមូួយអាចអ្នុវតថត្តម។ 
 ២.ឱ្រសិសសពិនិតរលមើលសមថើ សុនធរកថាដ៏អ្សាច ររថ្នវាគយិនដ៏លផើលាញ (famous orators) លដើមផើបរោិយគាំរទូាំង
ឡាយដដលអាចយកលៅលលបើលាស់ាន ។ 
 ៣. សិកាលបធានបទគនវឹះថ្នតកកវទិា លវយាករណ៍និង លវាហារសាន្រសថ ។ 
 ៤. ផថល់ោរលបតិបតថថិ្នសុនធរកថា(Oration) ដដលគ្មត់អាចវាយតថ្មវ លដើមផើផថល់ព័ត៌មានលត ប់លៅសិសស ។  
 ៥. វាគយិនដដលជាសិសសផថល់សុនធរកថា ជាសាធារណៈ ។ 

                                                      

  2. Edward Schiappa, Protagoras and Logos: A Study in Greek Philosophy and Rhetoric (Columbia: University 

of South Carolina Press, 2003; also see L.Glen Smith, Livesin Education: People and Ideas in the Development  

of teaching (Ames, lowa: Education Study Press,1984),pp.7-9  

ប្រភពនៃការអរ់រំក្នុងពិភពលោក្ (ត) 



  ទស្សនាវដដីគ្គូបងគ្ងៀនងលខ ៤៥  ទំព័រ10 

 

 

 វធិើរបស់ Protagoras លបដូចកមយវធិើអ្ប់រ ាំលគូនាលពលសពឝថ្ថង ដដលកបុងលនាះអ្នាគតលគូបលលងៀន សិកាសិលផៈលសរ ើ 
និងមុខវជិាជ ដដលទក់ទងនឹងវជិាជ ជើវៈ សិកាលផចិបលលងៀនលផសងៗ និងលធឝើកមយសិកា លៅលលោមោរដឹកនាាំពើលគូដដលជួយស 
លបតិបតថោិរលបកបលោយបទពលិសាធ ។  
 ង. សចចភាពផដលសថិត្ភនៅសថិត្ភសថរ ឬសចចភាពមិនមានភាពរឹងមាំ 
 ោរបងាា ញខវួនរបស់ពួកសូ ឝើស លៅឆ្កឱ្រលគលមើលលឃើញកបុងសម័យបុរាណ ានលលើកល ើងនូវបញ្ហា អ្ប់រ ាំដ៏
សាំខាន់ ដដលចលមវើយនាាំលៅដល់វវិាទរ ូតដល់សពឝថ្ថងលនះ។ពួកសូ ឝើសគឺជាពួកដដលមានសចចភាពខាងសើលធម៌មិនរងឹមាាំ 
(moral  relativists)ដដលានអ្ះអាងថា អ្ឝើដដលលយើងចាាំាច់យល់ដឹងអាលស័យលៅលលើោលៈលទសៈ ដដលលយើងរស់លៅ។ 
សូលោត ាវ តុង និងអារ ើសថូត ានលបឆ្ាំងនងឹសចចភាពមិនរងឹមាាំរបស់លគ ល ើយានទទូចចង់ានអ្តទិភាពថ្នសចចភាព
សទិតលសទរ ដដលលយើងលតូវដតយល់ដឹង ។ Isocrates ដដលជាលគូសលិផៈខាងោរដថវងសុនធរកថា ានពាោមលោះលសាយ
វវិាទ លោយនិោយថា លយើងចាាំាច់លតូវយល់ដងឹអ្ឝើដដលជាោរពិត បុ៉ដនថក៏អ្នុវតថវាផងដដរ លៅនឹងសាទ នភាពដដលលយើង
រស់លៅ ។ លយើងនងឹពិភាកាទសសនៈ ថ្នទសសនវទូិទាំង៤នាក់លនះ។ 

៥.២. Socrates :ការអប់រតំាមការសវយ័ពិនតិយ 
 ក. ភគោលការ ស៍កល 
 មិនដូចជាពួកសូ ឝើស ដដលានអ្ះអាងថា ចាំលណះដងឹអាលស័យលៅលលើសាទ នភាព ដដលមនុសសលលបើវា ។ សូលោត
(៤៦៩-៣៩៩មុនគ.ស.) លជឿជាក់ថា ចាំលណះដឹង គឹលតូវដផអកលៅលលើអ្ឝើដដលជាសចចភាពសកល គឺលគប់ទើកដនវង នងិលគប់
លពលលវលា ។ គាំនិតសូលោត មានសារៈសាំខាន់កបុងលបវតថអិ្ប់រ ាំ ពើលលពាះគ្មត់ានោរពារោ៉ងរងឹមាាំថា លសរ ើភាពខាងោរសិកា 
លដើមផើគិត សរួ និងបលលងៀន ។ គ្មត់ក៏មានសារៈសាំខាន់ផងដដរ កបុងនាមជាលគូរបស់ Platon ដដលលលោយមកានលធឝើឱ្រគាំនតិ
របស់ Socrates ជាលលចើនមានលកខណៈជាលបព័នន3។ 
 ខ. ឧត្តមភាពសីលធម៌ 
 ទសសនវជិាជ  Socrates សងកត់ធងន់លៅលលើលគ្មលោរណ៍សើលវទិា ដដលមនុសសមាប ក់គួរដតខិតខាំសលមាប់ឧតថមភាព
សើលធម៌រស់លៅលោយវាងថ្វ និងលធឝើសកមយភាពលបកបលោយវចិារណញ្ហដ ណ ។ Socrates លជឿជាក់ថា ឧតថមភាព សើលធម៌ 
មានភាពកាំពូលខាវ ាំងជាងោរបណថុ ះបណាថ លបលចចកលទសរបស់ពួកសូ ឝើស ។ 
 គ. តួ្នាទីរគូរបស់សូរកាត្ 
 បញ្ដតថិរបស់សូលោតថ្នលគូបលលងៀន ខុសដបវកពើពកួសូ ឝើស ។ គ្មត់មនិានលជឿថា ចាំលណះដឹងឬគតិបណឍិ តអាចលផធរ
ពើលគូលៅសសិសមាប ក់ានលទពើលលពាះគ្មត់ានលជឿជាក់ថា បញ្ដតថិថ្នចាំលណះដឹងពតិ មានពិតដមន ដតវាានកប់ាត់លៅកបុងចិតថ 
មនុសស ។ លគូលតូវដតសួរសាំណួរឱ្រានលតឹមលតូវ លដើមផើឱ្រសិសសគិតឱ្រានលអិតលអន់ អ្ាំពើសាំណួរសាំខាន់ៗ។ ោរអ្ប់រ ាំលបកប
លោយលសរ ើភាពពិតលាកដមយួនឹងលភាញ ចសិសសឱ្រ លសាវលជាវរកគាំនិត លោយនាាំលៅដល់ញាណនូវោរពតិដដលមាន ដតមនិ
ទន់បលញ្ចញឱ្រលឃើញលៅកបុងចិតថរបស់លគ។            (លៅមានត) 

ដោកអនុបេឌិ ត ស ូស៊ុធរី 
 

 
 
 

 

                                                      
3Gary Alan scott, Plato’s Socrates as Educator(Albany : State University of ew York Press.2000),pp.1-
12. Also see Alven Neiman, Ironic Schooling: Socrates, Pragmatism and Higher Leaning, Educational 
Theory (Fall 1991),pp.371-384 

សបើចងស់្សាលខ លនួ  សរៀនេូរតឱ្យមួន  ឱ្យមាឱំ្យសាទ ត ់
ក្ ុសំចោះសាទ ក្ស់េទើរ  លងីសលងើឥតបទ   សបើសចោះរាក្ដ 
    រាក្រ់តត់ាមសៅ ។ 
       ចាបស់លបើក្ថម ី  ( ររមង ៉ាយុ ) 
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 ោរសិកាជាលលគឿងអ្លងាក រមយួដបបសលមាប់ត្តក់ដតងមនុសសឱ្រានជាមនុសសលពញលកខណៈ មានសមតទភាព
បរបូិរណ៍គិតគូរដល់ោរងារ នងិសលមាប់លធឝើមនុសសឱ្រមានគុណធម៌ដ៏លអ ឱ្រលចះលគប់លគងជើវតិទាំងជាមលធាាយសលមាប់
សាងខវួនឱ្រានជាពលរដឌលអ ។ 
 ល តុលនះ លទើបបណឍិ តទាំងឡាយ ានពនរល់អ្តទន័យរបស់ោរសិកាទុកលលចើនោ៉ងដូចតលៅ ៖ 
 ក. លដើមផើអ្ប់រ ាំចតិថរបស់លកយងឱ្រលចះដឹង លលជើសលរ ើសយកលសចកថើលអទាំងពួង 
 ខ. លដើមផើជាមលធាាយសលមាប់សាងខវួន ទប់ទល់ជើវតិលគប់ោ៉ងឱ្រសមដល់សមតទភាព 

គ. លដើមផើដចកលសចកថើលចះដងឹដល់មនុសស ឱ្រយកលសចកថើលចះដឹងលនាះ លៅលបកបកិចចោរលផសងៗឱ្រលតូវត្តមលគ្មល
វទិាសាន្រសថ 
ឃ. លដើមផើមនុសសមានលសចកថើលអវលិសស លាសចាកលសចកថើអាលកក់ លោយលបកបកចិចោរទាំងពងួលតឹមលតូវត្តម
លកខណៈលគប់ោ៉ង។ 
អ្បកលាជញទាំងឡាយានពនរល់អ្តទន័យរបស់ោរសិកាទុកលលចើនលពក ួសវស័ិយនឹងដកលសង់យកមកលពាលឱ្រ

សពឝលគប់ជូនលលាកអ្បកនាងសាថ ប់កបុងឱ្ោសលនះ ។ សរុបលសចកថើឱ្រខវើ  ោរសិកាជាកចិចមួយលបចាាំជើវតិរបស់មនុសសលគប់រូប 
មិនថាលបសុឬលសើលទនឹងខានពុាំានល ើយ លដើមផើលធឝើលសចកថើអ្ង់អាចដដលមានលៅលបចាាំោយលសាប់ឱ្រចលលមើនល ើង លដើមផើ   
លបលោជន៍ខវួន និងលបលោជន៍ជាតិឱ្រានសលលមចលោយលអ ានលសចកថើសុខ លពមទាំងរកាលសចកថើសុខរបស់សងគមឱ្រលប
លពឹតថលៅានលសួល។ 

ឯោរសិកាលតូវលបកបលោយអ្ងគលផសងលលចើនលបោរ ដតកបុងទើលនះសូមលរៀបរាប់លោយសលងខប គឺលតូវលបកបលោយ 
អ្ងគ៤ គឺ ៖ 

១. វជិាជ សកិា ៖ ានខាងោរសិកាផវូវវជិាជ  គឺចាំលណះលគប់ោ៉ងលដើមផើឱ្រលកើតលសចកថើលចះដឹងឈ្លវ សថ្វកបុងោរលបកប
អាជើវៈឱ្រសលលមចផលលអ ។ ឧទ រណ៍ ៖ ោរលរៀនវជិាជ លផសងៗត្តមលគ្មលសូលត អ្កសរសាន្រសថ សពធសាន្រសថ ភាសាសាន្រសថ 
លបវតថិសាន្រសថ ភូមិសាន្រសថ រ ូតដល់វទិាសាន្រសថ ។ 

២. កមយនថសិកា ៖ ានខាងោរចុះពិលសាធលធឝើោរងារលគប់ដបប ត្តមចាំលណះវជិាជ ដដលានសិកាមកល ើយលនាះ ឱ្រ
សាធ ត់ជាំនាញតធ ល់ខវួន ។ ដូចលរៀនវជិាជ កសិកមយកថើ ឧសា កមយកថើ ានលចះដងឹល ើយានលធឝើោរលនាះលោយខវួនឯង ឱ្រាន
ថបឹកត្តមចាំលណះដដលានលរៀន ។ 

៣. ពលសកិា ៖ ានខាងោរសិកាផវូវោយ អាហារ ឬអ្តថពលកមយឱ្រមានរាងោយមាាំទាំោរពារមិនឱ្រមានលរាគ
ភ័យ ឈចឹាប់ឱ្រានសុខោយសបាយចតិថ ចលលមើនកមាវ ាំងពលាំ និងសាច់ដុាំ។ ឧទ រណ៍ដូចោរហាត់លាណ រត់ លលាត 
ដ លទឹក លលងលោលលៅលោលមក ... រ ូតដល់កើឡាលផសងៗដដលជាោរ ឝកឹហាត់រាងោយឱ្រមាាំមួន។ 

៤. ចរោិសកិា ៖ ានខាងសិកាអ្ប់រ ាំខាងផវូវោយ វាចា ចិតថ ឱ្រានជាអ្បកដឹងចាប់ខុសលតូវ ត្តាំងលៅកបុងសើល
ធម៌ដ៏លអ លដើមផើជាឧបករណ៍ដឹកនាាំឱ្រលកើតលសចកថើសុខ លសចកថើចលលមើនដល់ខវួន ដល់លកុមលគួសារ ឬដល់សងគម នងិដល់
លបលទសជាតិ ។  

និោយលោយខវើ គឺោរសិកាឱ្រានជាមនុសសមានចាំលណះដឹង លធឝើោរងារត្តមចាំលណះ លសចកថើលបលពឹតថលតមឹលតូវលអ
និងជាមនុសសមានរាងោយមាាំទាំរងឹបុឹង ។ 

អតថៃ័យនៃការសិក្ា 
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អ្ងគ៤របស់ោរសិកាលនះលតូវអាលស័យគ្មប ជានិចចខឝះពុាំាន លបើខឝះអ្ងគណាមួយមិនរាប់ថាោរសកិាលពញអ្ងគាន
ល ើយ លលពាះថាលបើខឝះអ្ងគណាមួយ រដមងជាឧបសគគដល់ោរចិញ្ច ឹមជើវតិ ។ សូមលលើកឧទ រណ៍មកលលបៀបឱ្រងាយយល់ 
ដូចជាអ្បកមានវជិាជ លចះដងឹខភស់ មានលសចកថើលបលពឹតថលអ ដថមទាំងចុះអ្នុវតថលធឝើោរងារលោយលអផងលទៀត ។ ដតជាមនុសស
មានលរាគលបចាាំោយ ឈជឺានចិច ឬជាទុពឝលភាព ក៏មនិអាចមានកមាវ ាំងលយមនឹងលបកបអាជើវកមយលពញមុខលកសួងានឬមាន
លសចកថើលបលពឹតថលអ មានកមាវ ាំងពលាំលគ្មន់លបើ ទាំងមានោរពាោមលធឝើោរងារលទៀត ។ ដតវជិាជ ក៏រដមងលបកបោរបាំលពញមុខ
លកសួងឱ្រលកើតផលពុាំាន ឬមួយមានលសចកថើលចះដងឹលអ មានកមាវ ាំងពលាំមាាំមួន ទាំងានពាោមលធឝើោរល ើយ ដតលសច
កថើលបលពឹតថមិនលអមិនមានអ្បកណាលសពគប់លជឿសាថ ប់ត្តម ក៏រដមងលបកបអាជើវកមយមនិលសលួ បាំលពញោរងារជូនលកសងួមិន
ានលអ មិនានចលលមើនល ើយ ។ 

ល តុដូចបរោិយមកលនះ លលាកទាំងមូលលទើបកាំណត់ឱ្រយុវជន យុវនារ ើរាល់រូប ទទលួោរសិកាទាំង ៤ ចាំដណក
ដូចលពាលមកល ើយលនាះ លោយលសចកថើលបឹងដលបង លដើមផើឱ្រមានវជិាជ លអ ចរោិលអ មានោរងារលអ មានកមាវ ាំងោយលអលពម
ទាំងឱ្រមានទឹកចតិថជាអ្បកកើឡាត្តមសមគួរ ដល់អាជើពរបស់ខវួន ។ 

លបលទសណាមួយបរបូិរណ៍លោយោរសិកាលពញអ្ងគទាំង ៤ ទូលៅលគប់ទើតាំបន់ និគមជនបទ លបលទសលនាះជា      
« អាររលបលទស » ានចលលមើនរុងលរឿងលោយអ្រយិធម៌ វបផធម៌ និងសមផតថិលគប់ោ៉ងពិតៗ ។ លបលទសណាលាសចាកោរ
សិកាទាំង ៤ដផបកលនះ លបលទសលនាះជា « អ្នាររលបលទស » លលពាះខសត់លខាយអាររធម៌ វបផធម៌ នងិសមផតថិលគប់ោ៉ង លបជា
ជាតកិបុងលបលទសទាំងមូលជាអ្នាររជន ។ 

លបលទសនើមួយៗ លទះធាំកថើ តូចកថើ លុះដតបរបូិរណ៍លោយពលរដឌមានវជិាជ លអ ោរងារលអ សុខភាពលអ ចរោិលអផង 
បរបូិរណ៍លោយលគឹះសាទ ន ផវូវថបល់ ទកឹលភវើងភវឺលចាលរនាធ លឆអិនលអអ ទូលៅលគប់ទើកដនវងផង  លទើបលឈ្លយ ះថាអាររលបលទសលពញ
លកខណៈាន។ 

លលពាះល តុលនះានជាលបមុខរាជរោឌ ភិាល ខតិខាំលោយតធ ល់ផង ដណនាាំលបជាពលរដឌលគប់លបលភទ លគប់ឋានៈផង 
សាទ បនានូវសាទ បតរកមយទាំងឡាយលលចើនជាអ្លនកបផោរ មានោរសកិាវជិាជ លផសងៗ ទាំងខាងអាណាចលក  ទាំងខាងពុទនចលក 
លគឹះសាទ នសិកា មនធើររាជោរសាធារណៈ ផវូវថបល់ ។ល។ លពមទាំងសាទ បនាខាងដផបកលសដឌកិចច  កសិកមយ មានទាំនប់ទឹក 
សលមាប់លបជាពលរដឌលធឝើដលសចមាក រ ចារដាំណាាំជាលដើម ។ កសាងលបលទសកមភុជាឱ្រានជាអាររលបលទសលជឿនលលឿនអ្ស់ោល
យូរអ្ដងឝងលៅ ។ 

លលាក ដចម តន 
 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មនេុស នងិ េតវ 
សក្ើតជ្ជមនេុសេតវតឆែតតមានបណុយចេ់ លឱំ្យតឆែសលោះមានមាច េ់ស្េឡាញ់ 
ក្តនលងសៅសាា តចណីំឆ្ងង ញ់ ៗ  េមបូរសាចខ់ល ញ់េខុជ្ជងមនេុសខ លោះ។ 
សក្ើតមក្ជ្ជមនេុសបណុយសេទើរតតគ្មម ន ររខសតអ់តឃ់្លល នលំបាក្ដររណាេ់ 
រងទកុ្ ខជ្ជងេតវតដលមានបណុយខ លោះ សក្ើតមក្ជួបមាច េ់អនក្មានចតិ តធម ៌។ 
តតស ោះយ៉ាងណាជ្ជតមិនេុសឧតតម សររោះអាចេនសេីំល នបនត 
តរិចឆ នពុំអាចសាងអំសពើលា  សបើមនេុសឥតធមអ៌នជ់្ជងេតវសហើយ។ 
  
         គយុ េធុន 
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និង 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

១. សញ្ញា ទូភទៅ 
 ១.១. សមសបទាគរុភកោសលសយជាសមសបទាពិភសសមួយ 
 សមផទគរុលោសលរជាសមផទលាកដមយួ ដដលមានអ្តទន័យធាំលធងចាំលពាះសងគម ល ើយមានរចនាសមភ័ននសយុគ
សាយ ញលលពាះជាសមផទមានចរតិសងគមកលមិតខភស់ ។ 
 ឧទ រណ៍ ៖ បណថុ ះបណាថ លយុវជន លដើមផើោវ យលៅជាមនុសសថយើ  កបុងសងគមលបជាធិបលតយរ ។  
 សមផទគរុលោសលរជាលកខណៈថ្នបុគគលកិលកខណៈដដលលឆវើយតបនឹងតលមូវោរសកមយភាពគរុលោសលរ និង
ធានាឱ្រសកមយភាពគរុលោសលរផថល់លទនផល និងគុណភាពខភស់ ។ 
 សមផទជាដផបកមួយថ្នរចនាសមភ័ននរបស់បុគគលិកលកខណៈ ។ ឯសមផទគរុលោសលរជាដផបកមួយថ្នរចនាសមភ័ននបុគគ
លិកលកខណៈរបស់អ្បកអ្ប់រ ាំ និងគរុវទូិ ។ 
 ោរបណថុ ះបណាថ ល និងោរអ្ភិវឌណសមផទគរុលោសលរលតូវដផអកលលើបុគគលកិលកខណៈរបស់លគូ ។ ចាំណុចលគឹះ
សាំខាន់ថ្នសមផទគរុលោសលរមាន ៖  
 - កលមិតវបផធម៌  - សលញ្ចតនា  - ឆនធៈរ ើកចលលមើន - អ្តថចរតិ ។ ល ។ 

សមផទទូលៅ មានទាំនាក់ទាំនងោ៉ងជិតសបិទននឹងសមផទពិលសស ។ សមផទទូលៅ រមួមានលកខណៈលអថ្នសកមយ
ភាពបញ្ហដ  លបតកិមយសរ ើរាងគឥន្រនធើយ ៍« វាងថ្វឆ្ប់ទទួលានរ ាំលញាច ... » ោរសលងកតលអិតលអន់ លាំនឹកលអ រូារមយណ៍ ថ្ចបលបឌិត 
ោរគិតលអ ... ។ បញ្ហដ  នងិោរគិតថ្ចបលបឌិតជាធាតុលគឹះកបុងោរបណថុ ះបណាថ ល និងោរអ្ភិវឌណសមផទ ។ ទាំងអ្ស់លនះជា
ពនវករបស់សមផទពិលសស ល ើយក៏ជាពនវកថ្នសមផទគរុលោសលរដដរ ។ 

១.២. សមសបទាទាំងបីកនុងវិជជាជីវៈរគូបភរងៀន 
លគូជាអ្បកបលលងៀនផង និងជាអ្បកអ្ប់រ ាំផង ានន័យថា លគូជាអ្បកផថល់ចាំលណះដឹងផង និងអ្ប់រ ាំបុគគលកិលកខណៈ

របស់លកយងជាំនាន់លលោយ លៅត្តមគាំរូមនុសសដដលសងគមនើមយួៗចង់ានផង ។ លដើមផើបាំលពញលបសកកមយដ៏ធងន់ធងរលនះ លគូលតូវ
ដតមានសមផទបើោ៉ងដូចតលៅ ៖ 

ក. សមសបទាកនុងការបភរងៀន ៖ កបុងោរបលលងៀន លគូលតូវសាគ ល់សមតទភាពសសិស និងមានសមតទភាពផថល់ឬលផធរចាំលណះ
ដឹងរបស់ខវួនដល់សសិស លពមទាំងកលមិតថ្នោរដឹកនាាំោរសកិារបស់សិសស ។ កបុងករណើ លនះលគូលតូវមាន ៖ 

• សមផទកបុងោរសាគ ល់វលិសសភាពចតិថរបស់សិសស ដូចជាសាគ ល់តលមូវោរ ទាំលនារ និងកលមិតសមតទភាពរបស់
សិសស ។  
• សមផទកបុងោរបាំដបវងឯកសារ ឬលមលរៀន។ លគូលតូវលចះលរៀបចាំលមលរៀន ឬ ឯកសារសិកាឱ្រសមលសបត្តមកលមិត
យល់ដឹងរបស់សិសស ។  

សម្បទា ៃិងសម្បទាគរុលកាសល្យររស់ប្គូរលប្ងៀៃ (តចរ់) 
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•សមផទកបុងោរថ្ចបលបឌតិខវឹមសារលមលរៀនត្តមដបបបទ នងិលធឝើឱ្រងាយយល់ សមផទលនះ ជាសមតទភាពដឹកនាាំ
លមលរៀន និងពញ្ហដ ក់សកមយភាពចិតថរបស់សិសសឱ្រលធឝើសកមយភាព ។ 
• សមផទដផបកចាំលណះដឹងទូលៅ លដើមផើបលងកើតចាំលណះដងឹរបស់ខវួន លគូលតូវលឆវៀតលពលសិកាវជិាជ ថយើៗដថមលទៀត 
គឺសាគ ល់វបផធម៌ អ្រយិធម៌ ជាំលនឿ សាសនា កបុងបណាថ លបលទសលផសងៗលលើពិភពលលាក លចះត្តមោនព័ត៌មានវទិា
សាន្រសថ នងិលពឹតថិោរណ៍លផសងៗ ។ 
ខ. សមសបទាកនុងការអប់រ ំ

 លដើមផើោវ យជាអ្បកអ្ប់រ ាំដ៏សាធ ត់ជាំនាញ និងមានភាពទន់ភវន់ គឺលតូវមាន ៖ 
 • សមផទកបុងោរសាគ ល់សិសស គឺជាសមតទភាពយល់ដងឹលកខណៈចតិថរបស់សិសស ពិលសសយល់ដឹងចាស់អ្ាំពើ 
 បុគគលិកលកខណៈ ។ ដូចលនះ លតូវរះិរកវធិើអ្ប់រ ាំបុគគលិកលកខណៈរបស់សិសសដូចជា អ្ប់រ ាំឫកពា អ្តថចរតិ  
 អាកបផកិរោិ ចិតថរ ាំលភើប ទាំលនារ និងចាំណង់ ។ 
 • សមផទកបុងោរបាំដបវងសលញ្ចតនា គឺជាសកមយភាពទក់ទញសលញ្ចតនា និងឆនធៈសិសសឱ្រមានទាំនុកចិតថលលើខវូន 
 ឯង និងោរទទលួខុសលតូវ ។ 
 • សមផទកបុងទាំនាក់ទាំនង គជឺាសកមយភាព ឬ ោរបុិនលបសប់កបុងោររះិរកលផចិ បលងកើតទាំនាក់ទាំនងជិតសបិទនរវាង 
 លគូ និងសិសស ។ 
 • មានរូារមយណ៍គរុលោសលរ គឺលតូវមានរូបតាំណាងថ្នអ្នាគតបុគគលកិលកខណៈសសិសមាប ក់ៗដិតជាប់លៅកបុង 

មនសិោរ ។ និោយរមួ លគូដដលលបកបលោយសមផទគរុលោសលរ គអឺ្បកលចះលបលមើលលឃើញរូបភាព និងទលមង់
ថ្នបុគគលកិលកខណៈរបស់សសិសមុននងឹោក់វធិានោរអ្ប់រ ាំ ។ កបុងករណើ លនះ លគូលតូវ ៖ 

 - ោថ ប់ឱ្រាននូវទិសលៅអ្ប់រ ាំ  
 - យល់ឱ្រានចាស់នូវលគ្មលលៅអ្ប់រ ាំ នងិរលបៀបអ្នុវតថ 
 - លចះលទឹសថើគរុលោសលរ លដើមផើងាយលសួលកបុងោរលលជើសលរ ើសវធិើកបុងោរអ្ប់រ ាំ ។ 
 គ. សមសបទាកនុងការដឹកនាំ 
 គឺជាសមតទភាពកបុងោរដឹកនាាំសិសសឱ្រលចះយកចាំលណះដងឹលៅអ្នុវតថនងិលចះលធឝើសកមយភាពលោយខវួនឯង។សមតទ-
ភាពដឹកនាាំសិសសឱ្រលចះលធឝើោរងារជាលកុម និងមានោរងារឯកភាពគ្មប  ។  
 ២. វិរកឹត្ការសមសបទាគរុភកោសលសយ 
 សមផទគរុលោសលររ ើកលូតលាស់លៅត្តមចាប់ថ្នោរបណថុ ះបណាថ ល និងរ ើកចលលមើនថ្នសមផទ។ លដើមផើបណថុ ះ
បណាថ លសមផទគរុលោសលរ លគូលតូវលធឝើោរោ៉ងសកមយជាប់ជានិចច ត្តមរយៈសកមយភាពគរលុោសលរ ។ 
 កត្តថ ដដលជាំរុញោរបណថុ ះបណាថ ល និងោរអ្ភិវឌណគរុលោសលរ គឺវលិកតិោរ កបុងលនាះមានោរសិកាលទឹសថើ ោរ ឝកឹ
 ឝនឺ និងអ្នុវតថជាក់ដសថងកបុងសងគម ។ វលិកិតោរ សឝ័យសកិា និងសឝ័យ ឝកឹ ឝនឺមានអ្តទន័យសាំខាន់ណាស់ ចាប់ពើលពល
ដដលលគលបកបវជិាជ ជើវៈលគូបលលងៀនរ ូតជាប់ជានិចច ។ 
 សមផទគរុលោសលរនឹងលកើតមានដតកបុងករណើ ណា ដដលលយើងផារភាជ ប់លាំនាាំបណថុ ះបណាថ ល និងវលិកឹតោរលៅ
នឹងលាំនាាំសឝ័យ ឝកឹ ឝនឺ និងសឝ័យសកិា ។ កបុងករណើ លនះគរុសសិសលតូវសលលមចឱ្រានត្តមកមយវធិើបណថុ ះបណាថ ល ដដល
កាំណត់លោយសាលាគរុលោសលរនិងលកសួងអ្ប់រ ាំ លោយដលបោវ យលទឹសថើឱ្រលៅជាសកមយភាពជាក់ដសថង ។ 
 លៅលពលដដលលយើងោវ យលៅជាលគូ លយើងលតវូសលលមចឱ្រានលអនូវកមយវធិើវលិកតឹោរ ដដលសមលសបលៅនឹងលពល
លវលារបស់លកសួងានកាំណត់ ។ បុ៉ដនថបញ្ហា សាំខាន់ គឺសឝ័យសិកា និងសឝ័យវលិកឹតោរ ។ ខវឹមសារសឝ័យសិកានិងសឝ័យវលិកឹត
ោរលតូវដផអកលលើតលមូវោរថ្នសកមយភាពចិតថគរុលោលសរ ។ 

ឯកសារនាយកដឋានប ្ដះប ្ាល និងវិរកឹត្ការ 
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 សមតីលអគួររបរពឹត្ត សមតីអគតិ្នាំមកនូវកតីអារសូវ! 

លដើមផើបលញ្ច ៀសភាពរងលលគ្មះលនះ លតើគួរលធឝើោ៉ងណា ? 
គូរកុាំបដិលសធន៍ ឬកុាំលគចលវះពើោរលលបើសមថើ អ្ ងិា ចាំលពាះបុលតធើត្ត ។ កបុងឬលលោយលពលលធឝើសន្រងាគ មពាករសមថើ 

ដដលជាជលមាវ ះពាករសមថើលៅលលើកូន លតើអ្បកធាវ ប់ទទួលានោរ តបតោ៉ងលពល ើនលោងោចរបស់កូនមកលលើលយើងវញិលទ?
ឬ ក៏កូនដបរជាមានភាពភ័យខាវ ច ឬមិងមាាំង ។ លតើល តុអ្ឝើានជាដូលចបះ? អ្បកមានឆងល់ឬលទ លៅលពលដដលអ្បកជួបវបិតថិលនះ
លកើតល ើង? ោរលធឝើអ្ាំលពើ ងិាលលើកូន លលបៀបដូចអ្បកគប់ដុាំថយលៅជញ្ហជ ាំង គប់ខាវ ាំងបុ៉ណាត  ខាធ តមកវញិខាវ ាំងបុ៉លណាត ះដដរ ! 

មងិមាាំង កិ. វ.ិ ឬ គុ. ដដលលងងលងាងលសឡាាំងោាំងសាធ ក់លសធើរអារមយណ៍មិនជាក់លាក់ៈ ឈរមិងមាាំង ; គាំនិតមងិមាាំង 
(ម.ព មមងិមមាាំងលទៀតផង)។ (វចនានុលកមដខយររបស់សលមថចសងឃរាជ ជួន ណាត លាះពុមភចមវងឆ្ប ាំ ១៩៨១ លោយ
អ្បកលសើោ៉ម៉ាោបូតណា ទាំព័រ ៨៨៧)។ 

ឪពុកមាថ យលគប់រូបគឺគ្មយ ននរណាមាប ក់ចង់ានលបតិកមយជូរចត់ ឬចង់ឱ្រកូនមានទលងឝើអាលកក់ដូចលនះល ើយ។ ពើ  
លលពាះអ្ឝើ ?  

- អ្បកលតូវឈចឺាប់ ! អ្បកលតូវខាយ ស់កូន លោយតថ្មវោរលគប់លគងឋានៈជាមាថ យឪពុកលតូវអ្ន់ថយ ឬាត់អ្ាំណាច ។ 
លយើងលលបើកាំ ងឹលដើមផើបងាា ញសោថ នុពលថ្នអ្ាំណាច ដតអ្ាំណាចលយើងគ្មយ នឥទនិពល គបឺរាជ័យ ។ លៅលពលលនាះលយើងាន
លឃើញជាក់លាកដថា ោរលធឝើសន្រងាគ មសមថើពុាំដមនជាតួនាទើរបស់មាថ យឪពុក។ ពើលលពាះអ្ាំលពើដបបលនះ វាបងាា ញលចញោន់
ដតចាស់នូវសមតទភាពទន់លខាយ ឬ អ្សមតទភាពរបស់អ្បក ដដលជាលសចកថើអាម៉ាស់ដតបុ៉លណាត ះ ។ 

លតើតួនាទើមាថ យឪពុកចាំលពាះបុលតធើត្តោ៉ងណាដដលពិតលាកដ ។ កថើសងឃមឹរបស់បុលតធើត្តគឺ លផញើលៅលលើមាថ យឪពុក
លនះល ើយ ។ មាថ យឪពុកជាលបភពកក់លៅថ ផថល់ឱ្រកូនមិនលចះរ ើងសងួត ដដលកូនលតូវោរជាងនរណាៗផថល់ឱ្រទាំងអ្ស់ លតើ
ពិតដមន ឬលទ? ។ ោរលលបើពាករសមថើ ងិាជាអ្ចិថ្ន្រនថយ ៍គឺមិនទទលួានផលលអ ដដលលយើងជាមាត្តបិត្តគួរគបផើលតូវលជៀស
វាង។ 

 ងិា (ន.) (សាំ.)(ា)( ងិ-ស)( សឹា) ោរលបៀតលបៀន, ោរពាធា, ោរលធឝើអាលកក់រកគ្មប ,មនុសសលតូវ
កុាំឱ្រមាន ងិារកគ្មប ។ (វចនានុលកមដខយររបស់សលមថចសងឃរាជ ជួន ណាត លាះពុមភចមវងឆ្ប ាំ ១៩៨១ លោយអ្បកលសើោ៉ម៉ា
ោបូតណា ទាំព័រ ១៥១៦។ 

លតើដូចលមថចដដលជាសមថើលបថ្ព និងឱ្រមានកលមិតទមងន់សលមាប់លាលស័យទក់ទញជាមួយបុលតធើត្ត ? 
ជាោរពិតដមនល ើយ ោរលចៀសវាងលលបើសមថើ  ងិា គមឺានដតសមថើ អ្ ងិា បុ៉លណាត ះគ្មយ នជលលមើសណាលលៅពើលនះ

ល ើយសលមាប់អ្បកជាមាត្តបតិ្ត ។  
ចាំដណកោរសថើលបលៅ ឬោរទូនាយ ន វាពុាំអាចខឝះាននូវភាព ងិាខវះៗត្តមរយៈឥរោិបថ ដតគ្មយ នពាករលបមាថ។ 
ទសសនៈដសឝងយល់អ្ាំពើផលវាិកថ្នសមថើ ងិា ោរលជរលបមាថខាងលលើ បងាា ញពើផលអ្វជិជមាន ដដលលយើងធាវ ប់ជួប

លបទះ និងមិនលតូវោរឱ្រលកើតមានកបុងលកុមលគួសារថ្ថវថបូរ លឆ្ភ ះលៅោន់លកខណៈសុើវល័ិយលទៀតផង ។ លបសនិលបើលកើតមាន
 ងិាល ើយ លតើលយើងគួរលលជើសលរ ើសវធិើលបតិបតថដិបបណា លដើមផើឱ្រមានគុណលបលោជន៍សលមាប់លលាកអ្បកជាមាត្តបតិ្ត កបុង
ោរអ្ប់រ ាំបុលតធើត្ត? ឧបមាថាកូនលលាកអ្បកានលបលពឹតថខុសឆគងមិនត្តមគនវងដាំបូនាយ ន ។ ខណៈលនាះអ្បកមានោរមិន
សបាយចិតថ ដដលចាាំាច់ណាស់លតូវដតសថើលបលៅ និងលកើតលទសៈលទៀតផង ។ លតើលធឝើោ៉ងណា លដើមផើលចៀសលចញផុតពើពាករ
សមថើលជរលបមាថ ? សូមគិតថា ោរលជរលបមាថ ពុាំដមនជាោរទូនាយ ន ឬោរសថើលបលៅលនាះល ើយ ។ លបសនិលបើលលាកអ្បកយល់

ាតាបិតា ពុំផមនជាតុលាការ ពុំផមនជាឆ្ពំគុក
ផតជាអនកនាផំ្ូវស្គ្ាបប់ុគ្តធីតា(ត) 
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ខុស និងលបលពឹតថលច ាំ វាជាកមាវ ាំងជាំរុញឱ្រកូនដុះោលចរតិលឆវឆ្វ ជាអ្បកទុទិដឌិនិយម នងិធាវ ក់ចូលកបុងគនវងជើវតិថ្លពថ្ផសដត
បុ៉លណាត ះ ។ ឯោរទូនាយ ន ឬោរសថើលបលៅ វាជាខវឹមសារបញ្ដតថមិួយដដលលតូវដតមានលបសិទនភាព ។ លតើមានអ្ឝើដដលជួយឱ្រមាន
លបសិទនភាព ? 

លៅលពលលនាះអ្បកលតូវលធឝើអ្ឝើ ? ជាំហានដាំបូងគួរដតសាថ ប់កូននិោយ(មានន័យថាលយើងានផថល់លសរ ើភាពឱ្រកូនកបុង
ោរនិោយ ឬ លលើកកមភស់សិទនរិបស់មនុសស)។ បនាធ ប់ពើានសាថ ប់ល ើយ លយើងពិចារណាបដនទម លតើលធឝើអ្ឝើលដើមផើឱ្រកូនដឹង
ពើទុកខកងឝល់របស់លយើង ? លយើងក៏ដូចកូនសុទនដតពុាំអាចដងឹសពឝលគប់នូវលរឿងល តុកបុងលបះដូងផងគ្មប  (មិនដមនជាលពះលទង់
ញាណ) ដតមាត្តបតិ្តអាចយល់ពើោរខុសឆគងរបស់កូន ។ លតើលធឝើដូចលមថចលដើមផើានដឹងទាំងអ្ស់គ្មប  មានដតមួយគត់ គឺលាប់
គ្មប លៅវញិលៅមក ។ លនះជាភាពកក់លៅថ មួយដដលកូនទទលួានពើលលាកអ្បក។ លបសនិលបើកូនលលាកអ្បកានសាថ ប់ ានដឹង
ពើោរពិតថ្នទុកខកងឝល់របស់អ្បក កូនអាចមានទឹកមុខលសពាប់លសលពាន ជួនោលអាច ូរទឹកដភបកលោយកថើអាណិតចាំលពាះ
លលាកអ្បក ។ សូមរ ាំឭកនឹកពើអ្តើតោលរបស់អ្បកោលលៅជាកូនវញិមថង លតើធាវ ប់ទទលួ និងមានលបតិកមយអ្ឝើខវះជារបស់អ្បក ។
សូមចងចាាំថា កុាំអាងអ្ាំណាចជាមាត្តបតិ្ត និោយឱ្រដតកូនសាថ ប់ និងមិនសាថ ប់កូននិោយវញិលនាះឱ្រលសាះ។ ោរមិន
សាថ ប់កូននិោយលាប់ ឬមិនទុកឱ្ោសឱ្រកូននិោយ ចូរកុាំបើមាន ។ លទះបើលលាកអ្បកលលបើសាំដើដផអមដលាម ឬោក់លទស
ទណឍ ដបបណាក៏លោយ លបសនិលបើមិនសាថ ប់កូននិោយ នុះពិតជាមានផលអ្វជិជមានោ៉ងជាក់លាកដ។ លលាកអ្បកនឹងធាវ ក់
កបុងសាទ នភាពដដលថាមាត្តបតិ្ត មានលកខណៈមិនលពញលលញចាំលពាះបុលតធើត្ត ពើលលពាះថាទលងឝើដបបលនះ ាននាាំកូនលលាក
អ្បកឱ្រាត់បង់នូវភាពជាំលនឿលលើខវួនឯងល ើយ។ កូនលលាកអ្បកគ្មយ នសតិរងឹបុឹង រញួរា មួ យង អ្ស់សងឃមឹរលវ ើរវាយ ួសល តុ
( ប់ៗ) រង់ចាាំដតោរសលលមចពើអ្បកដថ្ទ ឬអាចដបរជាមានភាពថ្លពថ្ផសលផសងៗលទៀតក៏ថាាន។ល។ វាក៏អាចជាមរតកបនថ
លវនសលមាប់អ្បកជាំនាន់លលោយ លបសិនមនិទទលួានោរអ្ប់រ ាំចាំលណះដឹង វបផធម៌ពើសងគម  ឬពើសាសនា ឬពើសាលាលរៀន ។ 
ោ៉ងណាមញិលបើកូនលលាកអ្បកធាវ ក់កបុងសាទ នភាពដបបលនះ សូមកុាំសថើថា កូនលនះអ្ន់ណាស់ គ្មយ នកាំលណើ ត ឬចថ្លងកបុងលគួ
សារឱ្រលសាះ ។ 

ោរពិចារណារកល តុផលជាក់លាក់ានល ើយ គបផើលលាកអ្បកដណនាាំតលមង់ទិស បញ្ហជ ក់ចាស់ពើកាំ ុស ដដល
លតូវឱ្រកូនទទួលសាគ ល់ លោយរង់ចាាំសាថ ប់សមថើលឆវើយតបពើកូនថា អ្ាំលពើលនះពិតជាខុសដមន នងិលចៀសវាង ។ ពនរល់ល ើយ
ពនរល់លទៀត លោយសមថើធងន់លសាលត្តមោរដដលអាចលធើឝលៅានចលមវើយ ឬអាចគ្មយ នចលមវើយ ដតឥរោិបថ និងសកមយភាព
លលើសពើលនះលទៀត លលាកអ្បកលតូវសអិតលយួត សបិទនសាប ល និងលបលពឹតថនូវភាពជាគាំរូលអ ឱ្រកូនលលាកអ្បកានលឃើញ និងអាចលធឝើ
ត្តម ។ ឧទ រណ៍ៈ ពាោមនាាំកូនលធឝើោរងារផធះ, អានលសៀវលៅ. នាាំកូនលៅសាលាលរៀន-ទទួលយកមកផធះវញិ ឬលដើរជាប់
ជាមួយ (កូនលៅកុមារភាព)។ល។ ោលលបើលឃើញកូនខុស កុាំលចានកូនឱ្រឃ្លវ តឆ្ង យពើខវួន កុាំខាវ ចលថាកខវួនលលពាះកូន ។  
ោរឃ្លវ តឆ្ង យពើកូនបុ៉នណា កូនក៏ឃ្លវ តឆ្ង យពើលយើងបុ៉លណាត ះដដរ (ភាពមិនរវ ើរវល់/ោរមិនយកចិតថទុកោក់)។ លយើងជិត
សបិទនកូនបុ៉នណា ឯកូនវញិក៏ជិតសបិទនលយើងវញិបុ៉លណាត ះដដរ ។ ោរឃ្លវ តឆ្ង យរបស់លយើង កបុងករណើ កូនខូច អាចថាខាវ ចខវួន
អាម៉ាស់ ចង់លអដតឯង លគចលវះពើោរពិតថ្នោរទទលួខុសលតូវ និងអ្សមតទភាពអ្ប់រ ាំរបស់ខវួន ។ អ្ាំលពើដបបលនះ លយើងមិនាន
អ្ឝើទាំងអ្ស់ និងោន់ដតលធឝើឱ្រលយើងទទួលរងនូវភាពលខាវ ចផា ។ មិនដតបុ៉លណាត ះលបើញាតលិគដឹងោរពិតវញិ ោន់ដតទទួលកថើ
អាម៉ាស់ធងន់ធងរបាំផុត ។ មនុសសដដលមានគុណតថ្មវ គឺជាមនុសសដដលលតូវក៏ទទួល ខុសក៏ទទួល (ភាពទទួលខុសលតូវ) ។ 
មនុសសដបបលនះ ជាមនុសសដដលញាតិលគ្មរពលសឡាញ់សងគមជាតិលតូវោរបាំផុត លបើជាមាត្តបិត្តវញិ គឺជាមវប់ដ៏សុខលកសម
កានថនិងដ៏កក់លៅថ បាំផុតរបស់បុលតធើត្ត ។ គួរលចានកូនលចញពើផធះដដរឬលទ ?  

 

(លៅមានត) 
លលាក ងផង ផកន 

       លបធានោរោិល័យរដឌាល មនធើរអ្.យ.កលខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង 
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១. ដចូម្មេចសដលម្ៅថាម្ធវើការោរកុម (What is working as a team) 

ជាោរគួរឱ្រសាថ យដដលលៅសាលាលរៀនភាគលលចើននាយកសាលានិងបុគគលិកលធឝើោរដបកគ្មប  (separate)មិនទក់
ទងគ្មប  (independent)។ នាយកសាលាចាំណាយលពលលធឝើោរងារតធ ល់ខវួនដូចជា លធឝើរាយោរណ៍ ចូលរមួលបជុាំជាមួយ
ថាប ក់លលើ ជូនព័ត៌មានលៅថាប ក់លលើ ។ ពកួគ្មត់មានលពលតិចតួចនិងនិោយតធ ល់ជាមយួបុគគលកិ ល ើយជាធមយត្ត ោរ
លាលស័យទក់ទងជាមួយមន្រនថើលលោមឱ្វាទលលចើនលធឝើត្តមនាយករង ឬលលខាសាលា។ គ្មត់ដតងនិោយថាៈ «ខញុ ាំរវល់ណាស់ » 
ចាំដណកមន្រនថើនានារបស់សាលាវញិក៏ដតងលធឝើោរមិនទក់ទងគ្មប  ទាំងរវាងមន្រនថើដូចគ្មប ក៏ដូចជាមួយនាយករបស់ខវួន។ លលាក
លគូ អ្បកលគមូួយចាំនួនដតងលពាលថា « លម៉ាងលធឝើោររបស់ខញុ ាំគដឺប់លាាំលម៉ាងកបុងមួយសាថ  ៍ ។ ខញុ ាំពុាំមានលពលដថមលទៀតសលមាប់
លធឝើោរជាមួយលគដូថ្ទលទៀតលទ។ វាជាលពលតធ ល់ខវួ នរបស់ខញុ ាំ » ។ រលបៀបលធឝើោរដបបលនះមិនដមនរលបៀបលធឝើោរជាលកុម (Team 
work)លទ បុ៉ដនថលគ្មន់ដតជាលកមុថ្នបុគគល (group of individuals)ដតបុ៉លណាត ះ ។ អ្ឝើដដលខុសពើរលបៀបលធឝើោរជាលកុមលនាះ 
គឺលកុមថ្នបុគគលពុាំមានភារកិចចរមួរបស់លកុម(group tasks) សមាជិកមាប ក់លបដកកតវ៉ាតអូញដតអរ និងទិលទៀនគ្មប ។ ពកួលគ
លតថ តអារមយរណ៍ជាទូលៅដតលលើផលលបលោជន៍តធ ល់ខវួន ល ើយលទនផលនាាំលៅរកហាយនៈសលមាប់លកុម ។ វាមនិខុសពើលកុម
កើឡាាល់ទត់មួយដដលកើឡាករ ពូដកលលងដតមាប ក់ឯងលដើមផើបងាា ញនូវភាពអ្សាច រររបស់ខវួន ឬកបុងដលផងលបៀមួយដដលលគ
ឱ្រតថ្មវដតលលើសនវកឹធាំដូចជា អាត់ កញ្ហច ស់ លកមុាំ ។ រលបៀបលលងដបបលនះមនិគួរឱ្រចាប់អារមយណ៍ លកមុមិនរ ើកចលលមើន ល ើយ
ក៏មិនអាចឈ្លនលៅរកជ័យជាំនះានដដរ ។ 

រលបៀបលធឝើោរជាលកមុ (team work) ខុសគ្មប ពើលកុមថ្នបុគគល(group of individuals) ។ កបុងលកមុ (team)
សមាជិកលកុមទាំងអ្ស់មានគាំនិតឯកភាពគ្មប លដើមផើលធឝើឱ្រសលលមចនូវ ភារកិចចរមួ (common task)របស់លកុមកបុងលកុមកើឡា
ាល់ទត់ ភារកិចចរមួរបស់លគ គឺដសឝងរកជ័យជាំនះឱ្រលកុម ។ កើឡាករមាប ក់ៗលលងលោយស ោរគ្មប អាលស័យទក់ទង
គ្មប លៅវញិលៅមក មានទាំនាក់ទាំនងជិតសបិទនជាមួយគ្មប  សាថ ប់គ្មប និងសាថ ប់លគូបងឝឹក។លធឝើោរលបៀបជាលកុម (working as a 
team)គោ៉ឺងលនះឯង។ សមាជិកមាប ក់ៗស ោរគ្មប  ោ៉ងសអិតរមតួលដើមផើឈ្លនលៅសលលមចភារកិចចរបស់លកុម ។  សាលា
លរៀនក៏ដូចជាលកុមាល់ទត់ដដរ ។ បុគគលិកមាប ក់ៗរបស់សាលាលតូវដតជាសមាជិកលកុម (team member)ល ើយនាយក
សាលាជាលគបូងឝឹក។ លដើមផើសលលមចានលោយលជាគជ័យនូវទិសលៅរបស់សាលាលរៀន បុគកលកិមាប ក់ៗលតូវកសាងនូវទាំនាក់
ទាំនងជិតសបិទនរវាងគ្មប នឹងគ្មប   លធឝើោរលាលស័យទក់ទងគ្មប ឱ្រានលអ និងរ ាំដលកគាំនិតនងិបាំណិនរវាងគ្មប នឹងគ្មប  ។ កបុងលកុម
សមាជិកលកុមមាប ក់ៗ មានភាពសាំខាន់របស់ខវួន ។ តថ្មវដតមយួនិងជាសារវនថរបស់លគគឺ លជាគជយ័របស់លកុម ។ 
២. ម្តើរតូវកសា រកុមម្ោយវិធីណ្ត (How to build Team Work) 

អភិវឌ្ឍរងបៀបងធវើការជាគ្កុម 



  ទស្សនាវដដីគ្គូបងគ្ងៀនងលខ ៤៥  ទំព័រ18 

 

 

 លធឝើោរត្តមដបបជាលកុម(Team work )លអណាស់បុ៉ដនថោរកសាងជាលកុមោរងារជាោរលាំាកពិលសសកបុងសាទ ន
ភាពថ្នសាលាលរៀនរបស់លយើងបចចុបផនបលនះ ។ ោរបលងកើតកបុងសាលាលរៀននូវវបផធម៌ថ្នទាំនាក់ទាំនងដបបស ោរ អ្នថរទាំនាក់
ទាំនងរវាងបុគគលកិនិងបុគគលកិ បុគគលកិនិងនាយក ពិតជាមិនដមនជាោរងាយលសួលលទ បុ៉ដនថលយើងគ្មយ នជលលមើស  ។ វាជា
លកខខ័ណឍ ចាាំាច់សលមាប់ោរផថល់នូវោរអ្ប់រ ាំមួយលបកបលោយលបសទិនភាពជូនកុមារ ។ នាយកសាលាលតូវទទួលសាគ ល់ថា 
ខវួនគ្មត់គបផើជាចលករ(stimulus)ថ្នោរលធឝើោរជាលកុមកបុងសាលា ។ កបុងលាំនាាំលនះ គ្មត់លតូវដតសដមថងជាតនួាទើគនវឹះថ្ន
អ្បកដឹកនាាំលកុមដ៏លអ ។ 
 កបុងឋានៈជាអ្បកដឹកនាាំលកុម នាយកសាលាលតូវដតបងាា ញគាំរថូ្នោរលធឝើោរជាលកុម។គ្មត់គបផើដសឝងរកឱ្ោសនិោយ
ជាមួយនាយករងរបស់គ្មត់អ្ាំពើោរដកលមអសាលាលរៀន ។ គ្មត់លតូវដតបងាា ញខវួនជាប់ជានិចចកបុងសាលា ជុាំវញិសាលាកបុងទើធាវ  
ល ើយលធឝើោរដបបស ោរជាមួយលគូបលលងៀន។គ្មត់គួរដតលរៀបចាំោរលបជុាំឱ្រានលទៀងទត់ជាមួយបុគគលិកនិងសាថ ប់លោបល់
របស់ពួកលគ ចូលរមួកបុងោរលបជុាំដដលលតូវានចាត់ដចងល ើងលោយបុគគលិក។ល។លបោរដដលគួរឱ្រសាថ យគឺ នាយកសាលា
ពិតជានងឹលពាលថា គ្មត់រវល់ណាស់ មិនមានលពលលធឝើលគប់ោរងារទាំងលនះលទ ។ បុ៉ដនថនាយកសាលាលតូវយល់ថា ជាអ្បកដឹក
នាាំលកុមគ្មត់លតូវដតលធឝើោរងារទាំងអ្ស់លនះ ។ គ្មត់លតូវដតមានភាពទន់ភវន់ លចះរ ាំដលកលពលលវលា និងលចះលធឝើលបតភូិកមយនូវភារ
កិចចជាមួយបុគគលិករបស់ខវួន ។ 
 លដើមផើលលើកកមភស់ោរចូលរមួស លបតបិតថិោរកបុងសាលាលរៀន នាយកសាលាលតូវដតបងាា ញនូវ ទាំនុកចិតថចាំលពាះបុគគ
លិកទាំងអ្ស់និងលគបូលលងៀន ។ សូមផថល់នូវទាំនុកចតិថលលើមន្រនថើទាំងអ្ស់លោយមិនមានោរលរ ើសលអ្ើង មិនដមនទុកចិតថលតឹម 
អាត់ កញ្ហច ស់ និងលកមុាំលទ ។ បុ៉ដនថលតូវទុកចិតថផងដដរចាំលពាះពួក ពើរលគ្មប់ បើលគ្មប់ និងបួនលគ្មប់ ។ លបសិនលបើលយើងទុកចិតថលគ
លគនឹងទុកចិតថលយើង ! 
 លៅលពមនឹងោរបងាា ញនូវទាំនុកចិតថចាំលពាះបុគគលិក នាយកសាលាលតូវដតលសាយ ះលតង់ជាមយួបុគគលកិរបស់ខវួនលោយ
លធឝើោរដបបលបើកចាំ  និងលបកបលោយតមាវ ភាព ។ មានទាំនុកចិតថលលើបុគគលិក និងមានតមាវ ភាពជាមួយពួកលគនឹងលធឝើឱ្រលគ
មានទាំនុកចិតថលលើខវួនឯងតធ ល់ ល ើយលបោរលនះក៏ជួយលលើកកមភស់ោរចូលរមួនិងោរស ោររបស់ពួកលគកបុងោរងារសា
លាលទៀតផង ។  
 លកខខណឍ មយួលទៀតសលមាប់ធានាឱ្រានរងឹមាាំនូវលកុមោរងារលអកបុងសាលា(a good school team)គឺលតូវលធឝើ
ឱ្រលគបូលលងៀននិងបុគគលិកទាំងអ្ស់ដឹងថា ពួកលគលតូវានរ ាំពងឹទុកថា នឹងលធឝើោរត្តមដបបជាលកុម ។ លបោរលនះនាយក
សាលាគបផើពនរល់ពួកលគនូវមូលល តុ ជាសារវនថដដលតលមូវឱ្រលគលធឝើោរត្តមដបបជាលកុម លពមទាំងបងាា ញពូកលគនូវ

លកខណៈវនិិចឆ័យសលមាប់ឱ្រសមាជិកមាប ក់ៗោវ យជាសមាជិកលកុមដ៏លអ ។             (លៅមានត) 
  ម្លាក អ៊ុីវ សារកី ់
  
 

 
 
 
 

 
 
 

អំសពើអាររក្ឆ់ក្ច់តិ តឱ្យ្យសធវើ 
 សាធជុន  ស្េឡាញ់បណុយ  ្យសធវើបណុយ 
 ឯទរុជន  ចតិ តទរមន ់   សធវើព ុំសក្ើត 
 សបើបាបវញិ  សគ្យសធវើ   ពុំញសញើត 
 អនក្រាជាសឆើត  សធវើព ុំសក្ើត   សររោះសខ ពើមបាប ។ 
         វតតឧណាណ សោម ររងុភនសំពញដថងពធុ ទ ី២៤ក្ក្ែដា២៥១២/១៩៦៨ 
             េសមតចរពោះេងឃរាជជួនណាតសជ្ជតញ្ញា សណា 



  ទស្សនាវដដីគ្គូបងគ្ងៀនងលខ ៤៥  ទំព័រ19 

 

 

ងវយាករណ ៍
 

 
 ពាករ នានា ជានិាតសពធ គជឺាពាករាលើ និង សាំន្រសកតឹសុទនសាធ ានលសចកថើថា លផសងៗ ទើថ្ទៗ លលបើោក់លៅខាង
លដើមពាករដដលលៅថានាមសពធ  ត្តមកផួនលវយាករណ៍ាលើ ។  
 ឧ.នានាជាតិ -នានានុលកម - ពួកអ្បកនានាលបលទស - មនុសសនានាលបលទស - មនុសសនានា សាំវាសនានាជាតក... ។  
 ដតសពឝថ្ថងលយើងយកពាករលនះមកនិយមលលបើជាពាករសាមញ្ដ ោក់លរៀងលៅខាងចុងនាមសពធវញិក៏មាន « លដើមផើជាំ
នួសពាករ លផសងៗ ទើថ្ទៗ » ។ 
 ឧ. លបលទសនានា - អ្ងគទូតនានា - អ្នថរជាតិនានា - បកសើនានា - លពឹកានានា -  ...។ 
 ដតចាំលពាះោរសរលសរវញិ មិនលតូវសរលសរលលខលទ « ៗ » ជាំនួសពាករខាងចុងលទ ។ 
 ឧ. គុណចាំនួននាៗ នឹង ៥ ។ 
 -  អ្ងគទូតនាៗានលៅទសសនាលាសាទអ្ងគវតថ ល ើយមានលសចកថើលសងើចសរលសើរដល់សាប ថ្ដរបស់បុពឝបុរសដខយរជាំ- 
នាន់លនាះ ។ 
 មាង៉លទៀតពាករ « នានា » លនះលលចើនលលបើកបុងកាំណាពរោពរលឃ្លវ ង ដដលរាប់លឈ្លយ ះចាំនួនលបជុាំវតទុអ្ឝើមួយមិនរ៉ាយរ៉ាប់
លឈ្លយ ះវតទុលនាះលោយលលចើនលពក ក៏ោក់ពាករ « នានា » លនះមកជាំនួសវញិ។ 
 ឧ. លសថចលទង់ោលត្តត្តមដងថ្លព លពះលនលតរ ាំថ្ពទតលពឹកា នូវអ្ស់បកសើផងនានា កសលត្តអ្បកនឹកដល់កសលតើ.......។ 
 កាំណត់សមាគ ល់៖ កបុងោរលលបើពាករ« នានា » មនិលតូវលលបើលលខលទ ោក់ជាំនួសឱ្រលៅជានាៗ -នាមៗ ល ើយ ។ 

រងបៀបងគ្បើពាកយ ក៏ នងិ ក 

 ក ោលណាលគោក់លលខអាសាថ  (៏៏) ពើលលើពាករលនាះជានិាតលតូវអាន សាំល ង កញ្ឆ ក់ខវើ  កនវះមាលត្ត ដូច
ពាករថាៈ ក៏លោយ ក៏ានក៏លៅ ...។ បុ៉ដនថលបើ ក កបុង ពាករអ្ញ្មស លនាះគ្មយ នលលខអ្សាថ លទដូចពាករថាៈ កោយ កលករ ... 
 លលើកដលងដតពាករ ករ មួយម៉ាត់ជាភាសាាលើដលបថា ថ្ដ ដូចពាករថា លលើក ករ លបណមរ ។ 

ពាកយខោ្ះផដលគ្តូវដាក់គ្ស្ោះ (ិិ) 
 ពាករទាំងឡាយដដលលគលតូវោក់លសៈ (៏ិ) គឺពាករលនាះលលចើនដតមានសពធ ដូចជា ោរលបលពឹតថលសចកថើអ្នុញ្ហដ ត 
ចាប់បញ្ដតថិ លសចកថើបរសុិទន ។ បុ៉ដនថលបើពាករទាំងលនាះលៅជាកិរោិសពធវញិលគពុាំលតូវោក់លសះ (៏ិ) លទ ដូចជា លលាកលគាូន
អ្នុញ្ហដ តចាប់ មនុសសលនះលបលពឹតថលតឹមលតូវ ។ លលើកដលងដតពាករ (លបតិបតថិ) លចញដដលលគលតូវសរលសរមនិត្តមដលបលបួល។ 

ងមតចក៏ងៅរ៍ាន រ ៍ រងំរងៅខាងមុខ 

 «លៅរ»៍ លនះមិនដមនជាពាករដខយរលយើងលទ គឺជាពាករសាំន្រសកឹត ដដលជាលឈ្លយ ះតក យនពឝលលគ្មះទើ៧ឬជាលឈ្លយ ះ
ថ្ថងទើ៧ថ្នសាថ  ៍ ។ លដើមផើកុាំឱ្រាត់សពធលដើមថ្នភាសា ល ើយកុាំឱ្រលច ាំកបុងោរអានផងលនាះ លគលតូវសរលសរោក់ទណឍ ឃ្លត
លលើពរញ្ជនៈ រ ដូលចបះ ។ សញ្ហដ ទណឍ ឃ្លត មានអ្ាំណាចចាំលពាះដតកបុងពាករណាដដលលយើងខចើមកពើភាសាដថ្ទ ដូចជាភាសា
ាលើ ឬ សាំន្រសកតឹជាលដើម ។ សញ្ហដ លនះសលមាប់លលបើឃ្លត់ពរញ្ជនៈមិនឱ្រមានសាំល ង។  
 ពាករ « ងៅរ៍ »  លនះមិនខុសគ្មប ពើពាករ « ងោស្ពពរ៍ » លទ ។ លៅរ ៍មកពើសាំន្រសកឹតថា ងៅ ឬ ងៅរ៍  ។ ពពរ៍ 
ឬ មកពើសាំន្រសកតឹថា ពវរ ។ 

(លៅមានត) 
ងលាក ផចម ផាន 

 
 

រងបៀបងគ្បើពាកយ(ត) 
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I.ងស្ចកតីងផតើម  
  
 លៅកបុងយុគសម័យសកលភាវូបនើយកមយ និងបលចចកវទិាព័ត៌មានចាំលណះដឹងានោវ យជាលដើមទុនដ៏សាំខាន់បាំផុត
សលមាប់សងគមជាត ិនិងជាកមាវ ាំងចលករ ដដលជាំរុញឱ្រមានោរអ្ភិវឌណលសដឌកចិចសងគម និងធានាាននូវនិរនថភាពដនជើវភាព
រស់លៅលបចាាំថ្ថង។កបុងបរបិទលនះ ោរអ្ប់រ ាំគឺជាវស័ិយអាទិភាពមួយ ដដលរោឌ ភិាលលតថ តយកចិតថលលើោរបណថុ ះបណាថ លធន
ធានមនុសសឱ្រសមលសបត្តមោររ ើកចលលមើនថ្នបលចចកវទិា ព័ត៌មានវទិានិងនិនាប ោរថ្នោរអ្ប់រ ាំពិភពលលាក។ 
 ឆ្ប ាំ២០០៥ លកសួងអ្ប់រ ាំយុវជននិងកើឡា ក៏ានបលងកើតអ្គ្មរធនធានត្តមរយៈគលលមាងបលងកើនគុណភាពអ្ប់រ ាំ 
(Enhancing Education Quality Project (EEQP)លោយលតថ តលៅលលើោរពលងឹងគុណភាពអ្ប់រ ាំវទិាសាន្រសថលៅកលមិត
មធរមសិកាចាំនួន ៣៦ លដើមផើជួយគ្មាំលទដល់សាលាមធរមសិកាចាំលណះទូលៅ។ ោរបលងកើតអ្គ្មរធនធាន និងសាលា
បណាថ ញលនះល ើងកបុងលគ្មលបាំណងពលងឹងោរលគប់លគងោរលធឝើដផនោរអ្ភវិឌណសាលា ោរលលើកកមភស់សមតទភាពវជិាជ ជើវៈលគូ
បលលងៀន ។ ោរសិកានានាដដលជាបណាថ ញ បុ៉ដនថដផនោរលនះមិនទន់ានសលលមចលជាគជ័យទាំងអ្ស់លនាះលទ ។ មាង៉វញិ
លទៀតអ្គ្មរដដលានកាំពុងដាំលណើ រោរដល់បចចុបផនបលនះ គឺវទិាល័យ ដដលមានអ្គ្មរធនធានចាំនួន ២៩ ជាទូលៅអាចមួយ
លខតថមាន ០១ ឬ ០២ ល ើយមិនទន់ានរលូនដូចគ្មប ទាំងអ្ស់ដដរ លោយសារកងឝះខាតធនធាន លគូបលលងៀន លបព័ននល ោឌ
រចនាសមភ័ននទឹក លភវើង ។ល។ ទាំងអ្ស់លនះជាកត្តថ ដដលមិនអាចធានាាននូវនិរនថរភាព និងលទនផលពើអ្គ្មរធនធានាន 
ទាំងលសុងលនាះល ើយ ។ 

លកសួងអ្ប់រ ាំយុវជន និង កើឡា ដតងដតានយកចិតថទុកោក់ោរបណថុ ះបណាថ លនូវអ្បកវទិាសាន្រសថវយ័លកយង លោយ
ោក់បញ្ចូ លកមយវធិើសិកាព័ត៌មានវទិា ភាសាអ្ង់លគវស ដដលជាមូលោឌ នថ្នោរលសាវលជាវវទិាសាន្រសថ (អ្.យ.ក.២០១០)។
លទនភាពលនះនាាំឱ្រមានកាំលណើ នចាំនួនសិសសមធរមសិកាោន់ដតលលចើនល ើងៗចាប់អារមយណ៍ និងសលលមចចិតថសិកា និងលប
 ងថាប ក់វទិាសាន្រសថ ។ បចចុបផនបលនះ លកសងួអ្ប់រ ាំានកសាងសាលាមធរមសិកាចាំលណះទូលៅ ១៦៨៨ កបុងលនាះអ្នុវទិា
ល័យចាំនួន១២៤៤(ឯកជនចាំនួន៣៥)នងិវទិាល័យចាំនួន៤៤៤(ឯកជនចាំនួន៨៧) (រាយោរណ៍អ្.យ.ក.២០១៤)។
ជាមួយគ្មប លនះដដរ វទិាល័យធនធានចាំនួន២៩កាំពុងដាំលណើ រោរជាសកមយភាពបលលងៀន និងលរៀនដដលរមួមានបនធប់កុាំពរូទ័រ 
បនធប់ពិលសាធដផបកវទិាសាន្រសថ បណាត ល័យ សាលលបជុាំ បនធប់លសាតទសសន៍ បណាថ ញទកឹ បណាថ ញលភវើង បនធប់លគូ និង
សមាម រៈបរោិខ ជាលលចើនលទៀត លដើមផើអ្ភវិឌណសមតទភាពសិការបស់សិសសមធរមសិកាចាំលណះទូលៅលលើមុខវជិាជ វទិាសាន្រសថ
ដូចជា ៖ រូបវទិា គើមើវទិា ជើវវទិា និងដផនដើវទិា ឈ្លនលៅចាប់យកជាំនាញឯកលទសលៅមហាវទិាល័យ 
សាកលវទិាល័យ និងលគឹះសាទ ននានាលសបត្តមចកខុវស័ិយរបស់រាជរោឌ ភិាលកមភុជា ២០៣០ គឺដលបោវ យពលករកមភុជា 
ដដលលលបើកមាវ ាំងពលកមយឱ្រលៅជាពលករបលចចកលទសសលមាប់បលលមើទាំងកបុងនិងលលៅលបលទស។ 
II. លកខណៈទូងៅពនអោរធនធាន 

គលលមាងលលើគុណភាពអ្ប់រ ាំ(Enhancing Education Quality Project)(EEQP)ានចាប់លផថើមលៅឆ្ប ាំ២០០៥។
លកសួងអ្ប់រ ាំយុវជន នងិកើឡាក៏ានបលងកើតអ្គ្មរធនធានត្តមវទិាល័យទូទាំងលបលទសត្តមលគ្មលោរណ៍ដដលានកាំណត់។
អ្គ្មរធនធាន គឺលៅលៅលលើអ្គ្មរានបាំពាក់ល ោឌ រចនាសមភ័នន និងសមាម ររូបវន័ថ (អ្គ្មរសិកា សាលលបជុាំ បនធប់ពិលសាធន៍ 
បណាត ល័យ បនធប់កុាំពរូទ័រ បនធប់លសាតទសសន៍ និងបនធប់លគូបលលងៀន) ល ើយលកសួងអ្ប់រ ាំយុវជន និងកើឡាក៏ានលធឝើលសច
កថើដណនាាំមួយ លលខ ០៦ អ្.យ.ក.សណ.ចុះថ្ថងទើ១៤មករា ២០១០សថើពើោរលលបើលាស់ និងដថទាំអ្គ្មរធនធាន។ 

សាលាធនធាន ជួយបងងកើនគុណភាពអបរំ់ងៅកមពុជា 
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សាលាមធរមសិកាធនធាននឹងដចកចាយនូវបទពិលសាធន៍កបុងោរលលបើធនធានទាំងអ្ស់លនាះដល់សាលាបណាថ ញ
នានា។ សាលាមធរមសិកាធនធាននឹងជាំរុញោរអ្ភិវឌណវជិាជ ជើវៈលគូបលលងៀន ដចករ ាំដលកបទពិលសាធន៍កបុងោរបលលងៀន និង
ោរលរៀន ោរលគប់លគងដណនាាំកសាង និងអ្នុវតថដផនោរ អ្ភិវឌណសាលាលរៀន និងអ្ភិវឌណសមតទភាពលគូ ។ សាលាធនធាន
នឹងោវ យជាសមាសភាគដ៏រងឹមាាំមួយថ្នយុទនសាន្រសថគនវះឹរបស់លកសងួអ្ប់រ ាំ យុវជន នងិកើឡា ដដលលធឝើឱ្រសាលាមធរម
សិកាអ្ភិវឌណត្តមរយៈភាពជាអ្បកដឹកនាាំថ្នសាលាមធរមកបុងបណាថ ញ ។ រោឌ ភិាលកមភុជាានចាំណាយថវោិសរុបចាំនួន 
៣៣.៣៩លានដុលាវ ស រដឌអាលមរកិ។ ោរចាំណាយលនះសលមាប់លលើគលលមាងលលើកកមភស់គុណភាពអ្ប់រ ាំ ដដលជាជាំនយួឥត
សាំណងចាំនួន២៧.១លានដុលាវ ពើធនាគ្មរអ្ភិវឌណអាសុើ និងថវោិចាំនួន៦.២៩លានដុលាវ ពើរាជរោឌ ភាិលកមភុជា។ ជាំនួយ
របស់ធនាគ្មអ្ភិវឌណអាសុើរមួទាំងោរកសាងអ្គ្មរមធរមសកិាធនធាន(អ្.ម.ធ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

អ្គ្មរធនធានកបុងវទិាល័យលពះរាជសមាម រ លខតថកាំពត 
ក. ភគោលភដៅ 

 គលលមាងមានលគ្មលលៅពលងឹងគុណភាពអ្ប់រ ាំលៅត្តមសាលាលរៀនលោយលតថ តលលើោរគ្មាំលទជាសាំខាន់ចាំលពាះោរ
អ្ភិវឌណ នងិលគប់លគងលបព័ននអ្ប់រ ាំ អ្ភិវឌណវជិាជ ជើវៈលគូបលលងៀន ោរពលងឹងោរអ្ប់រ ាំលៅមធរមសិកា។ 

ខ. ឥទធិពល 
 ឥទនិពលថ្នគលលមាងគជឺាកាំលណើ នចាំនួនលបជាជនដដលានទទួលោរអ្ប់រ ាំ និងមានជាំនាញោន់ដតលបលសើរល ើងលៅ
កបុងលគប់មជឈោឌ នរបស់លបជាជនកមភុជា ជាពិលសសសសិសមកពើតាំបន់ោច់លសោល និងតាំបន់ជួបោរលាំាក។ 

 
(លៅមានត) 

ងលាក គយួ ស្ុោន 
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គណតិវទិា 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
I. ងោលបណំងរបស្ស់្លាកប័គ្ត 

- ទក់ទញបលមុងលបយត័បរបស់សិសសលលើោរលលបើលាស់បលមាប់ជាលលខ និងលបមាណវធិើទាំងបួន ជាពិលសសលៅលលើ
ន័យថ្នលបមាណវធិើ។ 
- អ្ភិវឌណសមតទភាពសិសសលលើទាំនាក់ទាំនងរវាងអ្តទបទ និងលផះលលខ។ 
ចាំលណាទ  ៖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ការងរៀបចំរបស្គ់្គ ូ
 ចមវងលបធានចាំលណាទោក់លលើោឋ រលខៀនមុនលម៉ាងបលលងៀន ឬ សរលសរលលើតធ ាំងលកោសធាំ លបើមានលទនភាព ។  
III. លំនាំពនការបងគ្ងៀន 

ដំ ាក់ទី ១ ៖ អំ ាន និងការយលអ់ត្ថន័យននអត្ថបទ 
- ឱ្រសិសសអានអ្តទបទចាំលណាទលោយលសងៀមសាង ត់ ។ 
- ទុកលពលលគប់លគ្មន់ឱ្រសិសសអាន  
- លគូសួរ : 

រកងឃើញចំងោទផដល ោក់ទងងៅនឹងគ្បាណវិធ ី 
 

 វតថុបណំង 
- បកលសាយព័ត៌មានលផសងៗ ។ 
- សមាគ ល់បលមាប់ជាលលខ និងលបមាណវធិើដដលទក់ទងលៅនឹង
សាទ នភាពចាំលណាទមូយ។ 
- បកលសាយអ្តទបទមួយត្តមរយៈលផះលលខ។ 
 

លលាកលគូានសរលសរលផះលលខលលើោថ រលខៀនដូចតលៅ ៖ 
 
 
គ្មត់ានឱ្រសិសសត្តក់ដតងចាំលណាទមួយលោយលផថើមលចញពើលផះលលខលនះ ។ ខាងលលោមលនះជាចលមវើយ
របស់សិសស ៣នាក់ ៖ 
 ោនើ : ខញុ ាំលតូវលធឝើដាំលណើ រចមាង យ ៦៦ គម ។ ខញុ ាំលធឝើដាំលណើ រាន ២២គម ល ើយ។ 

  លតើលៅសល់ចមាង យបុ៉នាយ ន គើ ូដម៉តលទៀតដដលខញុ ាំលតូវលធឝើដាំលណើ រ ? 
 សុភា : ថាប ក់លរៀនមួយមានសិសស ២២ នាក់។សិសសមាប ក់ៗមានបាំពង់បឺត ៦៦ លដើម ។ 
   លតើសិសសទាំងអ្ស់មានបាំពង់បឺតបុ៉នាយ ន ? 
 លសង : ខញុ ាំមានលគ្មប់ឃវើ ២២ លគ្មប់ ។ លៅលពលលចញលលង ខញុ ាំលលងឈបះ ៦៦ លគ្មប់ ។ 
   លតើខញុ ាំមានលគ្មប់ឃវើបុ៉នាយ នលគ្មប់ឥ ូវលនះ ? 
លតើចលមវើយអ្បកណាលតូវ ? ចលមវើយអ្បកណាខុស ? ចូរលផធៀងតធ ត់ និងពនរល់បញ្ហជ ក់ ? 
 

៦៦X ២២ = 
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« លតើមានចាំលណាទបុ៉នាយ ន ? » (មានចាំលណាទ ៣) 
« លតើលគឱ្រអ្បកលធឝើអ្ឝើ ? » (រកចាំលណាទណាដដលទក់ទងនឹងលផះលលខដដលឱ្រ) 
- ឱ្រសិសសលឆវើយឱ្រានលលចើនអ្បក។ 
- ឱ្រសិសសលផធៀងតធ ត់និងដកតលមវូ។ 
- លគូសួរបនថ : « លតើលផះលនះទក់ទងលៅនងឹចាំលណាទទាំង ៣ដដរ ឬលទ? » 
- ឱ្រសិសសលឆវើយឱ្រានលលចើននាក់ បុ៉ដនថមនិចាាំាច់ឱ្រលផធៀងតធ ត់ និងដកលមអលទ ។ 

ដំ ាក់ទី ២ ៖ ការរសាវរជាវរបសស់ិសសេ 
- ឱ្រសិសសរកជាបុគគល លោយឱ្រកត់លត្តដតលឈ្លយ ះអ្បកត្តក់ដតងចាំលណាទដដលលគយល់ថាលតូវលៅលលើោថ រឆបួន ។ 
- ទុកលពលលគប់លគ្មន់ឱ្រសិសសរក ។ 
- លគូលដើរលតួតពនិិតរោរងាររបស់សិសស  

លបើមានសិសសមិនទន់យល់ចាស់ លគូលតូវតអ កោរងារលគសិន ល ើយឱ្រអានល ើងវញិលោយលបុងលបយត័បនូវ
សាំណូមពរ និងចាំលណាទទាំង ៣ ។ បនាធ ប់មកឱ្រលគបកលសាយអ្តទន័យរបស់ចាំលណាទទាំង ៣  លោយលផធៀងតធ ត់
ជាមួយនឹងលផះលលខ។ បនាធ ប់មកលទៀតឱ្រសិសសបនថលធឝើោរងារជាលកុម ២នាក់ៗ ។ 
ដំ ាក់ទី ៣ ៖ ការបូកសរុប 
កបុងោរបូកសរុប លគូលតូវទញោរលបុងលបយត័បរបស់សិសសឱ្រ យល់ចាស់ថា ៖ 
 + លដើមផើលោះលសាយចាំលណាទមួយ លគលតូវលលបើលាស់លបមាណវធិើណាដដលទក់ទងលៅនឹងសាំណួរ ។ 
 + អ្តទបទចាំលណាទមួយអាចបកលសាយលចញពើលផះលលខមយួាន ។ 
- លគប់ចលមវើយដដលសិសសរកលឃើញ គឺលតូវឱ្រសិសសលធឝើអ្ាំណះអ្ាំណាង ឬលគលូចាទជាសាំណួរ « ល តុអ្ឝើានជាអ្បក
យល់លឃើញថា ចាំលណាទលនះទក់ទងលៅនឹងលបមាណវធិើដដលសួរ ? លតើសញ្ហដណាខវះដដលបញ្ហជ ក់លាប់ថា
លតឹមលតូវ ? » 

- ឱ្រសិសសលលើកោថ រឆបួន ។ 
- ឱ្រសិសសផគូរផគងចលមវើយ និងលផធៀងតធ ត់គ្មប លៅវញិលៅមក លដើមផើរកចលមវើយដូចគ្មប  ។ 
- លគូកត់លត្តចលមវើយលផសងគ្មប របស់សិសសលលើោថ រលខៀន (លឈ្លយ ះសិសស)។ 
- ឱ្រសិសសមាប ក់មកោថ រលខៀនបកលសាយចាំលណាទដដលខវួនរកលឃើញ លោយលផធៀងតធ ត់លៅនងឹលផះលលខ រចួឱ្រ
សិសសដដលមានចលមវើយលផសងល ើងមកបកលសាយបងាា ញដូចអ្បកមុន ។ 

- ឱ្រសិសសលផធៀងតធ ត់ លលបៀបលធៀបរកចលមវើយដដលលតឹមលតូវលោយលធឝើអ្ាំណះអ្ាំណាងផង ។ 
- ឱ្រសិសសគូសដខឝងលៅខាងមុខចាំលណាទដដលទក់ទងនឹងលផះលលខ រចួលធឝើោរគណនាោ៉ងឆ្ប់បាំផុតលៅលលើ
ោថ រលខៀន និងសិសសឯលទៀតលធឝើលលើលកោសលពាង ។ 

- ផគូរផគងចលមវើយនិងដកតលមូវ ។ 

ចាំលពាះចាំលណាទ ២លផសងលទៀតលគូលតូវឱ្រសិសសមាបក ក់ៗ សរលសរលបមាណវធិើលលើលកោសលពាង។ 
- ទុកលពលឱ្រសិសសរកចលមវើយ ។ 
- ឱ្រសិសសមាប ក់មកបងាា ញលបមាណវធិើថ្នចាំលណាទនើមួយ ៗ។ 
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- ឱ្រសិសសផគូរផគងចលមវើយនិងដកតលមូវ ។ 

ដំ ាក់ទី ៤ ៖ សននិដឋាន 
- លគូសួរៈ 
« លតើអ្បកយល់ដឹងអ្ឝើខវះអ្ាំពើចាំលណាទ ? » 
« បនាធ ប់ពើានសិការចួមក លតើអ្បកានទទលួចាំលណះដឹងអ្ឝើខវះបដនទម ? » (លបធានចាំលណាទមួយទក់ទង
និងលបមាណវធិើមួយ) 
« ោលណាលយើងមានចាំលណាទមួយ លតើលគលតូវលធឝើដូចលមថច ? » (អាន យល់ លលជើសលរ ើសលបមាណវធិើដដលទក់
ទងលៅនឹងចាំលណាទ ) 

- លគលូធឝើសាំលោគលោយបងាា ញអ្តទបទ « គួរចងចាាំ » ។  
 

 
 
 
 
 
 

IV. ចងម្ើយ 
- ចលមវើយរបស់សុភាលតូវ លលពាះថា លដើមផើរកចាំនួនបាំពង់បឺតទាំងអ្ស់លគលតូវលលបើលបមាណវធិើគុណ ។ 
៦៦ X  ២២= ១៤៥២ បាំពង់បឺត 

- ចលមវើយរបស់ោនើខុស លលពាះសាំណួរោនើលតូវលលបើលបមាណវធិើដក ។ 
៦៦ - ២២ = ៤៤ គម 

- ចលមវើយរបស់លសងខុស លលពាះសាំណួរលសងលតូវលលបើលបមាណវធិើបូក ។ 
៦៦ + ២២ = ៨៨ លគ្មប់ 

V.កណំតស់្ាគពល ់
ោរងារដបបលនះអាចលធឝើជាថយើល ើងវញិត្តមរលបៀបដូចគ្មប  ។ លគូបលលងៀនអាចលលបើលាស់ចាំលណាទដដលមានលៅកបុង

លសៀវលៅរបស់លកសួងនិងដកសលមួល លដើមផើកសាងសមតទភាពគាំរូលនះ (ចាំលណាទទើ១ខាងលលោមលតូវោក់ឱ្រសិសសលធឝើលៅកបុង
ថាប ក់នាលពលបនាធ ប់លនះ)។ 

លគអាចលលើកល ើងនូវលផះលលខ ២ ឬ ៣ លដើមផើឱ្រសិសសត្តក់ដតងជាអ្តទបទចាំលណាទដដលទក់ទងលៅនឹងលផះ
លលខលនាះ ។ ចាំលណាទទើ ២ នងិទើ ៣ ខាងលលោមលតូវោក់ឱ្រសិសសលធឝើលៅកបុងថាប ក់ ឬលៅផធះ ។ 

ចំងោទ 
១.  ចូរលលជើសលរ ើសចាំលណាទណាមួយដដលទក់ទងនឹងលផះលលខកបុងចាំលណាមចាំលណាទទាំង ៣ខាងលលោម ៖ 
  

 

គួរចងចំា 
យល់សាទ នភាពចាំលណាទមយួ គឺជាោរលចះភាជ ប់លបធានចាំលណាទលៅនឹងចលមវើយដដលលសបើល ើង។

ចាំលពាះបញ្ហា លនះ គលឺតូវលចះលលបើលាស់សញ្ហដ សមាគ ល់លផសងៗ (Indices): 
- លបមាណវធិើដដលលតវូលលបើ  
- ចាំនួន និងឯកត្តរបស់វា និងបកលសាយលបធានចាំលណាទត្តមរយៈលផះលលខផងដដរ ។ 

១៧២ + ៥៥ = ...... 
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ក. សាលាលរៀនមួយលរៀបចាំដឹកសិសសលៅលធឝើទសសនកិចចសិកាលៅភបាំត្តលៅ៉ ។ កបុងចាំលណាមសិសស ២២៧ នាក់ សិសស
១៧២នាក់ ានសទិតលៅកបុងរថយនថពើរ រចួជាលលសច ។ សសិសដដលលៅសល់លលតៀមល ើងរថយនថទើ ៣ ។ លតើសិសស
បុ៉នាយ ននាក់ដដលលតូវល ើងជិះរថយនថទើ ៣  ? 
ខ. សាលាលរៀនមួយលរៀបដឹកនាាំសិសសលៅលធឝើទសសនកិចចសិកាលៅភបាំត្តលៅ៉ ។  សសិស ១៧២នាក់សទិតលៅកបុងរថយនថ
ពើរ និងសិសស ៥៥នាក់ ដដលលៅសល់ល ើងរថយនថទើ ៣ ។ លតើចាំនួនសិសសបុ៉នាយ ននាក់ដដលលតូវលធឝើដាំលណើ រត្តមរថ
យនថ?  
គ. សាលាលរៀនមួយលរៀបដឹកនាាំសិសសលៅលធឝើទសសនកិចចសកិាលៅភបាំត្តលៅ៉ ។ សិសស ១៧២នាក់សទិតលៅកបុងរថយនថ
ពើរ និងសិសស ៥៥នាក់ ដដលលៅសល់លតូវលត ប់លៅផធះវញិ លលពាះខឝះរថយនថ ។ លតើមានចាំនួនសិសសបុ៉នាយ ននាក់លៅ
កបុងរថយនថនើមួយៗ ? 
២. ចូរត្តក់ដតងចាំលណាទមួយដដលទក់ទងនឹងលផះលលខខាងលលោម ៖ 
 
 
៣. ចូរត្តក់ដតងចាំលណាទមួយដដលទក់ទងនឹងលផះលលខខាងលលោម ៖ 

 
 

ដករសង់ភដោយអនកគ្ស្ី ប នុ សារ៉ន 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

៦០០ X 5 = ....... 

(៨x ១៨) - ៦ = ..... 

ទេបារមី 
គជឺ្ជការក្សាងបារមី ងំ១០  របេ់រពោះសរធេិតវសដាយរតឹមរតូវ មនុសពល

បានរតាេ់ដឹងជ្ជរពោះពទុ ធតដលបានតចងក្នុងទេជ្ជតក្សលោះគ ឺ៖ 
១. សតមិយជ្ជតក្   សាងសនក្ខមមបារមី 
២. មហាជនក្ជ្ជតក្   សាងវរីយិបារមី 
៣. េវុណណសាមជ្ជតក្  សាងសមតាតបារមី 
៤.  សនមិរាជជ្ជតក្    សាងអធដិាា នបារមី 
៥. មសហាេថជ្ជតក្   សាងបញ្ាបារមី 
៦. ភរូទិខតតជ្ជតក្   សាងេីលបារមី 
៧. ចនទក្មុារជ្ជតក្   សាងខនតបីារមី 
៨. លរទរពហមជ្ជតក្   សាងឧសបកាខបារមី 
៩. វធិរុជ្ជតក្    សាងេចចៈបារមី 

       ១០. សវេសនតរជ្ជតក្   សាង នបារមី ។ 
          ទេជ្ជតក្ 
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« បទពាករលាាំពើរ» 

 
 ១. លឆយរដកបបត់ដបនដដនសមុលទ លទសភាពលអផុតអ្ស់ទឹកដើ 
  តាំបន់ធមយជាតិមានទឹកថ្លប សមុលទសកឹមថ្សកជាប់ជួរភបាំ ។ 
 ២. សលមស់ជលស័យលពឹកសថ្លពវលវិ៍ លឆបរខាច់បវរសាទ នមលនារមរ 
  លកុងលបលសើរគ្មប់ជាប់លជើងភបាំ លគឹះសាទ នកុះកុាំភបាំលបលួដលប ។ 
 ៣. ជារមណើ យោឌ នលអលបណិត លទសចរណ៍ឆ្ង យជិតលលចើន ូរដ  
  មិនថាអ្បកលកុងចាំោរដលស បរលទសដដងាដខសរថយនថ ។ 

 ៤. ដងផវូវចលងអៀតលឆវៀតពិនិតរ តូបសាប ក់មូលមិតថលលចើនលពកពន់ 
  សលមាក ូបចុកជានិរនថរ ៍ មុខមាូបលគប់លគ្មន់មានឆអនិលអ ។ 
 ៥. ខវះថាតូបសផូវលអលតជាក់ ខវះជាប់ជាំពាក់អ្បកត្តមលៅ 
  នារ ើលសស់សាអ តឆ្វ តលៅលៅ លាប់ពើលគ្មលលៅលសវាកមយ ។ 
 ៦. ខវះជាប់ ូបាយសាថ យពនវឹក លឃើញលគងូតទឹកោ៉ងសលសាាំ 
  ខវះលដើរខវះរត់ជាសកមយ ដសឝងរកអ្បកចាាំជលួឧបករណ៍ ។ 
 ៧. ចាំលពលរដូវមានជាំលនារ រលកឱ្រសូរលពញលាំ  
  អ្បកចង់លៅឆ្ង យពុាំលលតកអ្រ គ្មយ នទូកលបើកបរជូនលៅមក។ 
 ៨. អ្បកខវះហ៊ានជះិលពាះលវៀនឡាន លបឹងដ លរុញលចានតធ ាំងរលក 
  វលិវង់មុជលងើបោត់លៅមក ជួនលតូវខរល់លាករបូតថ្ដ ។ 
 ៩. បរលទសសាច់សលដកសននឹង លលើលឆបរសមវងឹពនវឺថ្ថង 
  កុមារតូចៗលបងឹោយដើ ខាច់លសើមជាតិថ្លបពូនជាភបាំ ។ 
 ១០. រ ើឯត្តោយវយ័ចាំណាស់ ទឹកចិតថថាវ លជះអ្ងគុយជុាំ 
  លៅលលើលខឿនថយលោយសុខដុម មវប់ឆ័លតលតសុាំលតសាយថ្លក ។ 
 ១១. អ្បកខវះជក់ចតិថដិតអារមយណ៍ សញ្ជ ឹងគយគន់ដបបកវ ើ 
  រ ាំលភើបរ ើករាយមិនលចញសថើ ប៉ះជាំលនារថយើរ ាំថ្ពឆ្ង យ ។ 
 ១២. លឃើញថ្ផធសមុលទសវុតសាយ រតើ រលកធាំថ្លកដបកទឹកខាច យ 
  មានលោះតូចធាំដវងអ្នាវ យ រ ាំលពលររាយកួចលមលតើ ។ 
 ១៣.  លពលគ្មយ នជាំលនារទឹកបថូរតវ ស់ ថ្ផធលមឃលស ះមានរសយើ 

រមណីយដាឋពនងឆនរផកប 
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  លពះសូររចិដញ្ចងឆវុះលពឹកសថ្លព ជលធើរសថ្លបថ្ផធនងឹថកល់ ។ 
 ១៤. សមុលទលជារនាចពណ៌លខៀវលសស់ លគប់ទើលកៀនលោះអាចលៅដល់ 
  ទូកដចវទូកយនថលចញរចល់ លោយកថើកងឝល់នងឹោរងារ ។ 
 ១៥. អ្បកធាវ ប់ទទួលជួលឧបករណ៍ ជូនលភញៀវលទសចរណ៍ឥតរញួរា 
  ោណូតអូ្រប៊រានធានា ដឹកឆវងជលសាលៅដល់លោះ ។ 
 ១៦. ទនាយលផើលឈ្លយ ះលោះសបាយ លឃើញល ើយមិនណាយសាថ យលសលណាះ  
  សមផតថិធមយជាតលិអឥតលខាច ះ លពញលោយសលមស់លោះលបិមលបិយ ។ 
 ១៧. ខវះលនសាទលតើោថ មបងាគ  លភាគផលនានាលរៀងរាល់ថ្ថង 
   ូបចុកលក់ដូរយកកថ្លម លលើកសធួយតថ្មវលកមុលគួសារ ។ 
 ១៨. អ្បកមានថឝើថ្ដថ្ចបរបស់ តថ្មវមិនខភស់លសស់លសាភា 
  សាំបកដលកងខរងមិនលភាោថ  ផលិតរចនាលក់លគប់លគ្ម ។ 
 ១៩. លឆបរដកបរមណើ យោឌ នលទសចរណ៍ រនធឺខាច យខចរលពញរោឌ  
  សធួយលសដឌកិចចជាតិនិងលគួសារ រុងលរឿងថ្ថវថាវ អ្ភិវឌណន៍ ។  
 ២០. គបផើពលរដឌដខយរលគប់វយ័ អ្បករកកថ្លមចងចាាំសាធ ត់ 
  ខូចបរសិាទ ននាាំ លកខសត់ លចះដថលាកដលកើតលទពា ។ 

     លោក្ ប្ាក្់ សាាត់

(អ្តើតលបធានោរោិល័យអ្ប់រ ាំយុវជន និង កើឡា លសុកបនាធ យមាស លខតថកាំពត ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ឱ្យអភយ័ជ្ជនចិ ច 
 ការឱ្យអភយ័ជ្ជសេចក្តលីាមួយដច៏បំាចណ់ាេ់ក្នុងការេមាគមជ្ជមួយនងឹ
មនេុស សររោះមនេុសចនំនួសរចីនតដលតតងតតមានការខូចខតនវូចណុំចសនោះ ចណុំច
សលោះ សរលគសឺៅមានក្ហំេុសដាយចសំរោះ មនេុសតដលរេ់សៅក្នុងកាមតណាា   គឺ
ពិតជ្ជមិនខ វោះនវូឱ្កាេដនការភ្ល ងំភ្ល តស់ឡើយ ។ 
 សបើសយើងតាងំចតិ តសេពគបេ់មាគមជ្ជមួយអនក្ណាៗសហើយសលោះ សយើងរតូវ
សរតៀមខ លនួជ្ជនចិ ច សដើមបឱី្យអភយ័ សបើមិនដូសច នោះសទសយើងមិនអាចសេពគបជ់្ជមួយអនក្
ណាបានសឡើយ ។ មនេុសខ លោះមានក្ហំេុរតឹមតតបនតចិបនតួចប៉ាសុណាណ ោះ សបើសយើងរប្កាន ់
យក្ជ្ជសរឿងធ ំសយើងនងឹតបក្ចតិ ត េឹងជ្ជមិនលាសទៀតផង ។ 
 
     ដក្ស្េងស់ចញពីសេៀវសៅ ៤៨ ធមមទេសន ៍
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(បទពាករលាាំពើរ) 
    
  ២១.  មួយលទៀតអាោសមនិសអុះថប់  ឬញ័រចាំលបប់រងាលពក 
   មួយលសាតគកឺវនិលអអ្លនក   មិនអាលកក់ដបវកនាាំរ ាំខាន។ 
  ២២. វធិើមួយលទៀតមនិឱ្រ ត់   មិនាច់ខាំអ្ត់នាាំឈលឺាណ 
   គឺលតូវពាោមលធឝើឱ្រាន   កបុងលពលអ្ាំណានលតូវឧសា ៍ 
  ២៣. ដូរលកដសដភបកលមើលនាយអាយ  លនាះនឹងរសាយអ្ស់ទុោខ  
   ដភបកនឹងាត់ ត់ល ើយោលណា  ោលលនាះចាត់ោរបនថអាន ។ 
  ២៤. សូមចាាំកុាំលភវចកុាំចលងអៀត   លនះ គជឺាលសបៀតនាាំអ្ាំណាន 
   ដដលខញុ ាំរកលឃើញអ្ាំាលមាណ  ទុកជូនជាទនដ៏កលម។ 
  ២៥. ដខយរលយើងភាគលលចើនមិនរវល់  អ្បកខវះដតងខឝល់គ្មយ នអ្ាំណរ 
   ថាអានបនថិចត្តាំងមិនលអ   ឈកឺាលវកឹវរគួរឱ្រខាយ ស់។ 
  ២៦. ទាំលាប់អានសពឝមិនលរ ើសមុខ  អានល ើយចាាំទុកគឺលអណាស់ 
   ចាំលណះលចះដឹងលលចើនលអលអះ  អ្បកខាយ ស់គឺអ្បកដដលខជិលអាន។ 
  ២៧. អ្បកខវះរូបសាអ តមានទាំងលទពរ  ធាំមុខធាំគ្មប់លអដតលាណ 
   លពលហាសថើល ើងសាថ ប់មិនាន  លលពាះខួរកាលគ្មយ នចាំលណះដងឹ ។ 
  ២៨. ល តុលនះថ្ អ្ស់អ្នុជន   មិនលតូវទលមន់ទមាវ ប់លបឹង 
   ទមាវ ប់អានលលចើនឱ្រានដឹង  ដាំណឹងរាក់លលៅោន់ដតឆ្ង យ ។ 
  ២៩. កុាំឱ្រលគថាដខយរលងង់លលវ    ងាយលាកឆ្លអឱ្រអ្នថរាយ 
   លមើលលឃើញដតជិតខវួនលរៀងអាយ  ទុកខទាំលលើោយមិនដឹងខវួន ។ 
  ៣០. លកអងោអ ងលគ្មន់លបើមាប ក់ឯកគត់  មានោរក៏រត់រកទើពួន 
   លោយអ្ត់អ្ឝើអាងធាំមាាំមួន   មិនខុសពើសនួមានដតដើ ។ 
  ៣១. វជិាជ ជាលទពរលមអមនុសស   អាវុធសាធ ញសធុះស័កថិសទិនិថ្លក 
   អ្បកមានវជិាជ មិនដដលភ័យ   លរឿងតូចធាំកថើលោះលសាយាន ។ 
  ៣២. អ្បកលចះលទះលៅដល់ទើណា  ដតងនាាំអាត្តយ ឱ្រសុខសានថ 
   លសបខវួនានលលឿននឹងមជឈោឌ ន  គ្មយ នអ្ឝើរ ាំខានឱ្រធាំដុាំ។ 
  ៣៣. វជិាជ អ្ភិវឌណញាណទាំងលាាំ   ដថមលចះចងចាាំជាសាំណុាំ  
   ឱ្ររ ើកចលលមើនោន់ដតធាំ   អ្ាំណាចលបក់លពាំលលើធមយជាតិ ។ 
  ៣៤. ញាណមួយគឺដភបកោន់ដតមុត  លមើលឆ្ង យលឃើញសុទនមិនភាវ ត់លសបៀត 
   លឃើញោន់ដតលលៅខភស់ដថមលទៀត  តូចលពកក៏លលជៀតលមើលលឃើញចាស់។ 
  ៣៥. លឃើញរាប់លានឆ្ប ាំកនវងល ើយ  លៅមុខជាលលតើយដដលឆ្ង យណាស់ 
   ក៏អាចនឹងលឃើញមិនលក ះ  លកឡាច់លផថសតថ ស់ខុសមថងលទ ។ 
  ៣៦. ញាណពើរទកឹមាត់ោន់ដតថ្លប  អ្ាំណាចលលជៀវថ្លចខាវ ាំងគ្មយ នលទឝ 

វិធីអាន(តចប់) 
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   ហាល ើងលគសាថ ប់មិនងាកលរ  ងាយសាថ ប់ឆ្ប់លចរ(យល់)ឆ្ប់ានោរ ។ 
  ៣៧. ញាណបើសាំលៅយកលតលចៀក  រសួខាវ ាំងលទះលលចៀងខសបឹលមថចមាថ  
   ដឹងពាករខសបឹលខសៀវលសាលោ៉ងណា លតលចៀកយកោរណ៍ានទាំងអ្ស់ ។ 
  ៣៨. ញាណបួនលចមុះងាយដងឹកវនិ  ខាវ ាំងលសាលលអឆអិនមិនលទើសលសាះ 
   ដឹងថាកវិនអ្ឝើមិនចលនាវ ះ   លទះលៅលកៀនលោះក៏លសង់ាន ។ 
  ៣៩. ញាណលាាំគោឺយរស់ឥតលលបៀប  ដឹងអ្ស់លៅលទៀបជិតអ្ងគលាណ 
   ទាំងលៅទើឆ្ង យលៅបុ៉នាយ ន   ក៏ោយវញិ្ហដ ណដឹងសពឝសារ។ 
  ៤០. វជិាជ លនះល ើយដដលលតូវដសឝង  លលកបយកកុាំដលកងមិនានោរ 
   យកពើលសៀវលៅលគូអាចាររ   ានលលចើនោលណាលអោល បងឹ ។ 
  ៤១. ល តុលនះមនិគរួលៅទាំលនរ   រះិលររកអានឱ្រលចះដងឹ 
   អានយកវជិាជ ជាពុាំនងឹ   លគ្មន់ានពាក់ពងឹដល់ខវួនចាស់ ។  
  
    ងលាក ឈា ងឈៀន 

        (នវិតថជន អ្តើតអ្គគនាយករង គ.ប.ច. អ្យក.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េូមសាក្លបងអានអតថបទតខ មរបរុាណ (ឆ្ងន ំ ១៨៨៦) 
រក្ប្តឹងពីយសចរផលន់ក្លត ់លផលូវ 

 ដថងយ១៤៩ ឆ្ងន ំរក៏ានពុភេក្ស៣៨ េូមាទ នសៅវទយិលីវខ ាុរំប្ាទ មាច ់ េផទោះសៅភមូបាភងកំ្ នុង
ររុមស៏មយិិងខ ាុរំប្ាទ មាច ់ េេូមសធវើដំសណើ រតាមចណំា ំ ល ំម មក្រកាបរប្នបិាតតប្តិងសោក្អនក្ឲក្
ញ៉ា សយមរាជ សោក្អនក្ឲក្ញ៉ា រតតណធបីសត។ សោក្អនក្ឲក្ញ៉ា ធមាម នកិ្រ ។ សោក្អនក្
ឲក្ញ៉ា ពីយបលុរាជ ។ សៅអយសោក្សៅររក្ងុេីយជ ុំន ុទំ វលូំមាទ នរជ្ជប ដបិតខ ាុរំប្ាទ ់មាច េិសក្ត
ទកុ្ ខពំលុកុ្ចរិតនងឹសៅម៉ាក្សៅភមូបាភងកំ្ នងុររំមស៏មយិិងជ្ជមយូគ្មន  កាលសៅដថងយ១៣៩ សនោះខ ងរំប្ 
ាទ មាច ់ េយក្រចក្ហាេិបសរៀលសៅទញិអងែរ សៅភមូដរពយរពីងក្នុងតខតភនមីសពញ លោុះដល់
សៅជិតភមូ ចង់រកានតារពំ ពីយោសម់ាង ៥ ឯរពឹក្ ស្ស់ាបតតសឃើញសៅម៉ាក្ ។ នងិក្វូក្ន
រចលំក្ខមក្ផលន់យក្រចកំ្ខ ារុប្ាទ មាច ់ េអយសៅ សនោះអនក្ស្េុក្េិងមានស ម្ ោះបានដឹងបានឮ
បានសឃើញផង តហតសនោះខ ាុរំប្ាទ មាច ៈពុំក្េកុ្ខចរិតេូមបំសរអីសសោក្រប្ាទ មាច ៈសៅរក្ច់ប
យក្ខ លនួសៅម៉ាក្ ។ នងិក្វូក្នមក្ជំន ុជំំរាៈឲយ នខ ាុរំប្ាទ មាច ់េេកុ្ខចរិតតស៏ៅ ស់ាចក្តខីេុ
រតូវខ ាុរំប្ាទ មាច ់ េទទ៏លួតាមចាបស់្ររងពុំ រប្ក្តខ់ ាុរំប្ាទ មាច ់ េ គេូថ្នន ់ ងចង់ឱ្លដដយសឆវងជំរាប
ជនូទកុ្ជ្ជចណំាសំ្សាប ។ 
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(បទោកគត)ិ 

 ១. កតញ្ដូត្ត មានន័យលាប់ថា ជនកតញ្ដូ 
  លតូវដតលបលពឹតថ ត្តមដបបគាំរ ូ ដដលលពះបរមលគ ូ
   លាប់ឱ្រតបគុណ ។ 
 ២. មាត្តបិត្ត លគូឧបជាយ ៍ សុទនដតដលសបុណរ 
  ជនណាក៏លោយ ដដលលគមានគុណ ក៏ជាដលសបុណរ 
   ដដលលគលតូវលលពាះ ។ 
 ៣. បណថុ ះពូជបុណរ កបុងដលសជាគុណ កុាំឱ្រមានលមាះ 
  បុណរនងឹលកើតលកើន ចលលមើនឥតលខាច ះ លតូវមានចិតថលសាយ ះ 
   កុាំលុបគុណលខាល ។ 
 ៤. កុាំលគ្មន់ដតថា មាត្តបិត្ត មានគុណជាលគ្មល 
  មាត់ថាលតូវតប គុណកុាំលចាលៗ លធឝើដដរលសាលៗ 
   លសាះដតលគថា ។ 
 ៥. ជនអ្បកតបគុណ លពះពុទនមានបុណរ លទង់លត្តស់លទសនា 
  សរលសើរញឹកញយ មានកបុងសាន្រសាថ  គមភើរដើោ 
   គួរលយើងចងចាាំ។ 
 ៦. លចះចាាំល ើយលធឝើ លោយចិតថលអ្ើលពើ ឱ្រស៊ប់ឱ្រសុាាំ 
  ឱ្រសុទននងឹគុណ គុណដតងដថទាំ ពុាំដមនលខធចខាធ ាំ 
   លលពាះតបគុណលទ ។ 
 ៧. ជនមានចិតថលខាយ លលចើនដតលធឝសលធាវ យ រមិលគុណលគ 
  អាងលលពងសាំណាង ពើកបុងបុលពឝ លបដ សលទឝសលទឝ 
   លពលងើយកលនថើយ ។ 
 ៨. អ្បកលាជញលាប់ថា ជនលបុសលសើណា លុបគុណលចាលល ើយ 
  ជនលបុសលសើលនាះ ពុាំមានសុខលសផើយ យូរបុ៉នាយ នល ើយ 
   ដរងដតធាវ ក់ខវួន ។ 
 ៩. កាំពុងមានសុខ លសាប់ដតមានទុកខ លចញមុខផធួនៗ 
  ឱ្រផលកាំណាច លឃ្លរលៅឥតសងួន លទសមកពើខវួន 
   រមិលគុណលគ ។ 
 

ដកលសង់លចញពើលសៀវលៅធមយជើវតិ (លពះមហាម៉ាសុរនិវសុិទន ) 
 

 
 

 

 កតញ្ញូតាធម ៌
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 ដូចានលរៀបរាប់មកល ើយកបុងវគគមុនៗថា លលោយពុទនោលគឺកបុងសតវតសទើ ៣ ថ្នពុទនសករាជ លពះលមាគគលវើបុតថតិ
សសលតទរ លោយមានោរឧបតទមមពើលពះាទអ្លសាកមហារាជផងលនាះ ានចាត់បញ្ជូ នលពះលថរៈ ២រូបគឺ លពះលសាណលតទរនិង
លពះឧតថរលតទរ ឱ្រលៅលបោសផាយពុទនសាសនាលៅសុវណតភូម ិ ។ ដូលចបះនាាំឱ្រឆងល់ថា សុវណតភូមិលនាះលៅលតង់ទើតាំបន់លប
លទសណា ? លម៉ចក៏លៅសុវណតភូមិ  សុវណតភូមិ នងិសុវណតទឝើបដូចគ្មប ឬលផសងគ្មប  ? 
 ពាករថា «ស៊ុវណណ ភូមិ » មកពើពាករាលើថា សុវណត + ភូម ិ។ សុវណតដលបថា មាស , ភូមដិលបថា ទើដើ , ដផនដើ, 
តាំបន់ សាំលៅយកដប៉កដផនដើឬដប៉កទើតាំបន់ដដលកាំណត់ត្តមតលមាភូមសិាន្រសថ ។ សុវណតភូម ិ ដលបថាដផនដើមាស ឬទើលកើត
មាស ។ ឯពាករថា « ទឝើប » ជាពាករសាំន្រសកឹត,  ាលើថា « ទើប » ដលបថា « លោះ » គឺសាំលៅយកទើដើឬភបាំដដលមានទឹកព័ទន
ជុាំវញិ ដូចលោះកុង លោះោព,ិ លោះលសើលងាក  (លងាក ទឝើប), លោះសូ៊មាលត្ត, លោះហាថ្វ។ល។ ដដលលតូវនឹងពាករអ្ង់លគវសថា 
Island ។ មាង៉លទៀតថ្ផធថ្នដផនដើដ៏ធាំៗ ដដលភាសាអ្ឺរ ៉ុបលៅថា continent លនាះក៏លៅថា « ទឝើប » ដដរគ ឺទឝើបអាន្រ ឝកិ, 
ទឝើបអ្នាថ កទិក, ទឝើបអាសុើ, ទឝើបអូ្ន្រសាថ លើ, ទើឝបអ្ឺរ ៉ុប, ទឝើបអាលមរកិ ។ 
 ោលពើបុរាណ មហាទឝើបមាន ៤គឺ បុពឝវលិទ ទឝើប ១ ជមភូទឝើប ១ អ្បរលគ្មោនទឝើប ១ ឧតថរកុរុទឝើប ១ ។ លគសមាគ ល់
ថាទឝើបបុរាណទាំង ៤ លនះឋតិលៅជុាំវញិលជើងភបាំ មិពានថ ជនួោលលៅថា  មិាល័យ,  មិាលោ, សិលនរ,សុលម៉រុ។ល។ គឺភបាំ 
Everest  លនាះឯង។ បុ៉ដនថភូមសិាន្រសថបចចុបផនប មិនមាននិោយពើមហាទឝើបបុរាណ លនះលទ ។ 
 សុវណតភូមិ ជាឧបទឝើបឋតិលៅកបុងទឝើបអាសុើភាគអាលគបយដ៍ដលកបុងសតវតសទើ ៣ ថ្នពុទនសករាជ មានលបជាជាតិដត 
៣ គឺ ភាគខាងលិចលបជាជាតិមន, ភាគកណាថ លលបជាជាតិដខយរ, ភាគខាងលកើតលបជាជាតិចាម ។ លលោយមក សុវណតភូមិ
មានលឈ្លយ ះថា « ឥណឍូ ចិន » លលពាះលៅលតង់ចលនាវ ះលបលទសឥណាឍ និងលបលទសចិន ានដល់លបលទសភូមា, លលជាយម៉ាលោក , 
លសៀម, ដខយរ, លាវ, កូស័ងសុើន, អ្ណាត ម, តុងក័ង។ 
 លពះមហាវរិយិបណឍិ ត ា៉ងខាត់ ានខាំលបឹងពាោមោ៉ងមុតមាាំកបុងោរលសាវលជាវឱ្រដឹងលាកដថា សុវណតភូមឋិតិ
លៅលតង់តាំបន់លបលទសណា ? មានអ្ឝើជាភ័សថុត្តង ។ លពះលថរៈអ្ងគលនាះ ានពាោមពិនិតរលមើលលបវតថសិាន្រសថភូមសិាន្រសថនងិ
លពឹតថប័ិលតថ្នលបលទសនានា ដដលលគសរលសរជាភាសាារាាំងកថើ ភាសាអ្ង់លគវសកថើ លសៀមកថើ ដូចជាកាំណត់ល តុ ឬលសចកថើ
រាយោរណ៍របស់អ្បកលាជញលផើលឈ្លយ ះទាំងឡាយមានជាអាទិ៍ គឺលលាក G.Coedes, J.tiliozat,Dr. P. Bapat, L. Finot, G. 
H. Luce, Briggs, P. Dupon។ ខញុ ាំសូមដកលសង់អ្តទបទខវះៗ ដដលលពះលថរៈជាអ្បកលាជញដខយរអ្ងគលនះានសរលសរលៅកបុង
លសៀវលៅ ពុទនសាសនា ២៥០០ លដើមផើជាោរចងចាាំ និងជាោរសិកាបដនទមដូចតលៅ ៖ 
 លដើមល តុដដលនាាំឱ្រជនជាតិឥណាឍ មកោន់សុវណតភូមកិបុងោលលនាះ គឺលាថាប រកមាសជាធាំ ានជាលកើតពាករថា 
« សុវណតភូមិ » លនះល ើង ។ ជនជាតឥិណាឍ ក៏ដូចជាជនជាតអិ្ឺរ ៉ុបដដរ ដដលលចញលៅរកមាសលៅទឝើបអាន្រ ឝកិខាងតផូងកថើ 
លៅទឝើបអាលមរកិខាងលជើងលតង់រដឌោលើ ឝ័រនាកថើ មិនដមនលោយផវូវនលោាយដតមាង៉លទ គឺលោយសារមានបាំណងរកមាស

ពុទធសាស្នាងៅគ្បងទស្កមពុជា 
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ជាល តុធាំផងដដរ ។ ភូមិលបលទសណាមានមាស ភូមិលបលទសលនាះដតងដតមានមនុសសលធឝើដាំលណើ រលៅមក ល ើយឱ្រលឈ្លយ ះ
ទើឋានលនាះ លបើជាភាគដផនដើធាំលៅថា សុវណតភូមិ លបើជាលោះលៅថា សុវណតទឝើប ឬ ដអ្ដូរាដូ(Eldorado) ត្តាំងពើោលលនាះ
មក ។ មិនដមនដតមាសលទ សូមផើដតលលគឿងលទស(Spices) ទាំងឡាយ ដូចជាលកវាញ ក៌បូរ ខវឹមចនធន៍លកឹសាប  ដូងជាលដើម 
ក៏ជនជាតិឥណាឍ លតូវោរដដរ ានជាលកើតមានលឈ្លយ ះថា តលោក លៈ (ផារលក់លកវាញ), កបុ៌រទឝើប (លោះកបូ៌រ), នា លិករទឝើប 
(លោះដូង) ជាលដើមល ើង ។ 
 មិនដមនដតជនជាតឥិណាឍ លទដដលសាគ ល់សុវណតភូម ិប៉ថូល មើ (Ptolemy)ដដលជាអ្បកភូមសិាន្រសថលកិច គ.ស. ទើ ២
អ្បកនិពននជាតចិិនលលចើននាក់មាន ោាំង-ថ្ថ(Kang- Thai)គ.ស.ទើ ៣ ជាលដើមកថើ ក៏ានសាគ ល់សុវណតភូមលិនះចាស់ណាស់។ 
 ជនជាតឥិណាឍ អ្បកដសឝងរកមាស លធឝើដាំលណើ រលោយសាំលៅ សមុលទ លចញពើកាំពង់ធាំៗលៅលតង់លឆបរទកខណិទសិាភាគលប
លទសឥណាឍ  ដូចកាំពង់កមរៈលៅមាត់ទលនវកលវរ ិ ១ កាំពង់បូ៉ឌូលក ១ កាំពង់លសាបតយៈ ១ ឬត្តមកាំពង់ធាំមួយលទៀតលៅមាត់ទលនវ
គងាគ លឈ្លយ ះ ត្តលមលិបថិ សពឝថ្ថងលៅ ត្តមលុក លឆ្ភ ះលៅោន់កាំពង់តូចធាំលៅឯសុវណតភូមិ ។ 

(លៅមានត) 
 

                         (ដកស្រងពលីសៀវលៅពនវពុឺទនសាសនា) 
        លរៀបលរៀងលោយ លលាក លសាម ងន 

   
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឃមុ ំ នងិ រយុ 
 ឃមុ ំជ្ជេតវតដលមានសេចក្តពីាយម ឆ្ងល តក្នុងការេនសំចលូចតិ តនងឹរបេ់សាា ត 
នយិមការរពមសរពៀង តថម ងំបានជ្ជរប្សយជនដ៍លម់នេុសសរចនីរប្ការសទៀតផង ។ 
 រយុជ្ជេតវមានរូបរាងស្េសដៀងគ្មន នងឹឃមុ ំស្ដរ តតមានេភ្ពចរតិនេិសយ័នងិការ
រក្េុីខេុពីឃមុ ំដូចសមឃនងិដី ។  រយុចលូចតិ តតតរបេ់សសាម គសរគ្មក្ េាុយរលួយ នងិចមលង
សមសរាគសផសងៗឱ្យដលម់នេុសជ្ជសដើម ។ 
 មនេុសសយើងសក្ើតមក្ ក្ម៏ានរូបរាងស្េសដៀងៗគ្មន តដរ ប៉ាតុន តអវី ស្ដលសធវើឱ្យមនេុស
សយើងមានេភ្ពសផសងគ្មន សលោះ គឧឺប្បនេិសយ័ពីអតតី នងិការសេពគបក់្នុងបច ចបុ្បន ន រពម
សដាយការេិក្ា ។ សទើបសធវើឱ្យមនេុសសយើងសៅជ្ជមនេុសរប្សភទឃមុ ំ  ឬរប្សភទរយុសលោះឯង។ 
 រយុចលូចតិ តោមក្   មនេុសគរមក្ស់េពអធម ៌
 ឃមុ ំចលូចតិ តសក្េរ   ជ្ជតមិនេុសលាចលូចតិ តបណុយ ។ 
       
      ដក្ស្េងស់ចញពីសេៀវសៅ ៤៨ ធមមទេសន ៍
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ក. សារៈរបភយោជន៍ននសាលាភរៀន(Importance of the school) 
 លលាក (S.Bala Krishna Joshi) ានសរលសរថា ោរអ្ភិវឌណថ្នជាតសិាសន៍មួយគឺលតវូានលគសលលមចចិតថនិង
កាំណត់មិនលតមឹដតលលើនើតិបញ្ដតថិបុ៉លណាត ះលទ ដដលជាកដនវងមានម ចិឆត្ត និងមានបុលរវនិចិឆ័យ សុភវនិចិឆ័យ និងអ្នុវតថដផបក
ចាប់ដដលានលគបដណថ ប់ ល ើយមិនលតឹមដតតុលាោរលទ ដដលជាកដនវងោក់ទណឍ កមយោ៉ងធងន់ធងរ ល ើយក៏មិនដមន
លៅកបុងលរាងចលកលទ ដដលជាកដនវងលធឝើឱ្រមនុសសជាំនសួលោយលលគឿងយនថនិងគាំនិតរបស់បុគគលមាប ក់ៗ បុ៉ដនថលៅកបុងសាលា
ដដលជាកដនវងអ្ប់រ ាំចិតថ និងផថល់គាំរូដល់មនុសស ល ើយក៏ជាកដនវងដដលទមាវ ប់ អាកបផកិរោិ ទសសនវស័ិយរបស់មនុសស
ដដលលតូវានបលងកើត និងជាអ្ធិបតើលលើវាសនាថ្នជាតិសាសន៍លនាះ ។ 
 លលាក (H.G.Well) ានសលងកតលឃើញថា ពភិពសាលាលរៀនដដលមនិលតូវានលគតវ ស់បថូរ ក៏លគមិនអាចតវ ស់បថូរពិ
ភពលលាកានដដរ ។ 
 សាលាលរៀន គឺជាភាប ក់ងារដ៏មានសារៈសាំខាន់ផវូវោរមួយថ្នោរអ្ប់រ ាំ ។ វាអាចលដើរតោ៉ួងចមផងកបុងោរផថល់គាំរូ 
គាំនិត ទមាវ ប់ ឥរោិបថ  ចាំលពាះកុមាររមួជាមួយទសសនៈបណថុ ះបណាថ លបុគគលិកលកខណៈ ពលងឹងរូបោយ ដកដលបចតិថគាំនិត 
លាំនឹងអារមយណ៍ រកាវបផធម៌ និងលបសទិនភាពសងគម ។ ភាប ក់ងារមិនផវូវោរមួយថ្នោរអ្ប់រ ាំដូចជាជាំលនឿលៅលពះវហិារ នងិលគ
 ោឌ នលតូវានលគលលើកទឹកចតិថលដើមផើបលងកើនតលមូវោរអ្ប់រ ាំថ្នភាពសយុលគសាយ ញរបស់សងគម ។ កបុងសម័យទាំលនើប សាលាលរៀន
លតូវានលគសនយត់ថា មានសារៈសាំខាន់ណាស់។ 
 សាលាលរៀន គជឺាលគឹះសាទ នសងគមមយួដដលបលងកើតល ើងត្តមរយៈសងគម លដើមផើបលលមើសងគមរ ូតមកដល់ទើបញ្ច ប់ 
លោងត្តមលលាក (Nunn)ានមានលបសាសន៍ថា សាលាលរៀនរបស់ជាតិមួយ គជឺាសរ ើរាងគ និងជិវតិរបស់ជាតិសាសន៍លនាះ
ដដលមុខងាររបស់វាជយួពលងងឹសាយ រតើ រកានូវនិរនថរភាពលបវតថិសាន្រសថ ធានានូវសមិទនផិលអ្តើតោល និងធានានូវអ្នាគត
របស់ជាត ិ។ ត្តមរយៈលនះសាលាលរៀនរបស់ជាតិមយួ គួរដលបោវ យលៅជាមនសិោរជាលបភពមនិលចះោច់ ានមកពើចលនា
ដ៏លអបាំផុតថ្នបទពិលសាធន៍កបុងជើវតិ ។ 
 លលាក (John Dewey) ានគិតថា សាលាលរៀន គជឺាលគះឺសាទ នសងគមមុនលគបងអស់ ។ ោរអ្ប់រ ាំគឺជាដាំលណើ រោរ
សងគមមយួ ។ សាលាលរៀនគជឺាលាំនាាំធមយត្តមួយដដលទលមង់ថ្នជិវតិកបុងស គមន៍ជាភាប ក់ងារដដលលគយកចតិថទុកោក់ ។ 
និងមានលបសិទនភាពបាំផុតកបុងោរនាាំកុមារ លដើមផើដចករ ាំដលកធនធានមរតករបស់ជាតិសាសន៍មួយកបុងោរលលបើអ្ាំណាចលដើមផើ
អ្ភិវឌណសងគម ។ 
 ខ. សាលាភរៀនផបបរបនព ី (The Tranditional school) 
 កបុងសម័យបុរាណ សាលាលរៀនលតូវានលគពិចារណាថា ជាកដនវងចាំលណះដឹង ។ ចាំលណះដឹងលតូវលគលផធរឱ្រសិសស 
ត្តមរយៈោរអានឯកសារ យនថោរលផសងៗ នងិសាថ ប់ព័ត៌មាន ។ ោរអ្ប់រ ាំគឺជាទលមង់មួយដដលគ្មយ នតួនាទើសាំខាន់កបុងោរ
ភាជ ប់លៅោន់បុគគលខុសៗគ្មប និងតលមូវោរថ្នសិសសលនាះលទ ។ ោរចងចាាំានយូរ និងោរទទួលព័ត៌មានសងគមគឺជាដផបកមយួ
ដដលសិសសលតួវដតចូលរមួ ។ កុមារលតូវានលគគិតថា លលបៀបដូចជាដកឹមនុសសគ ដកឹសតឝលគ្មលកបើ ចូលលៅោន់លបព័ននអ្ប់រ ាំ ។ 
រ ាំពាត់(Rod) គឺជាអាវុធដ៏សាំខាន់ លដើមផើយកមកអ្ប់រ ាំល ើយោវ យលៅជា ជ័យជាំនះលៅកបុងបរោិោសភ័យខាវ ចមួយកបុង
សាលាលរៀន ។ លគូបលលងៀនលតវូានលគលៅថា ជាបូ៉លើសមាប ក់លៅបងឝឹកលៅកបុងថាប ក់លរៀន ។ សកមយភាពថ្នកមយវធិើសិកាមិន
លតូវានលគដឹងល ើយ ។តថ្មវលបជាធិបលតយរ លតូវានលគសាគ ល់ោ៉ងពិាក តលមូវោរចាាំាច់ថ្នកចិចលបតបិតថិោររវាងឪពុក
មាថ យលតូវានដឹងោ៉ងពិាក ។ 

សាលាងរៀនជាគ្គឹោះសាថពនស្ងគមមយួ 
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 គ. ការផលាស់បតូរបរិយាកាស និងមុខងារសាលាភរៀនភពលបចចុបសបនន ៖ 
 (Change Circumstances and the functions of the present day School) 
 ោរតវ ស់បថូរមុខងារសាលាលរៀនផារភាជ ប់ជាមួយនឹងោរតវ ស់បថូរបរោិោសសងគម ។ ោរអ្ប់រ ាំលតូវានលគនិោយ
ថាមានលជើងពើរ គឺលជើងទើ ១ ដផបកទសសនវជិាជ  និងលជើងទើ២ដផបកចិតថវជិាជ  ។ 
 -ទសសនវជិាជ មានោរលទលទង់ោ៉ងសលមផើមដល់លគ្មលលៅថ្នោរអ្ប់រ ាំ ។ 
 - ចិតថវជិាជ គឺជាោរកាំណត់លលើវធិើសាន្រសថថ្នោរអ្ប់រ ាំ 
 ជាមួយោរចាប់អារមយណ៍លលើចតិថវជិាជ  កបុងវស័ិយអ្ប់រ ាំនងិោរតវ ស់បថូរទសសនវជិាជ កបុងខណៈលពលដដលមុខងារសាលា
លរៀនបចចុបផនបទទួលាននូវោរដលបលបួលព័ត៌មានោ៉ងខាវ ាំងលៅលលើពិភពលលាក ។ ទសសនៈលនះលតូវានផថល់ជាសមផទដដល
លាះពុមភល ើងលោយអ្ងកោរ(UNESCO)។ មុខងារថ្នលគឹះសាទ នអ្ប់រ ាំ គឺានជួយមនុសសលបុស លសើឱ្ររស់មានលសចកថើថ្ថវថបូរ 
និងរស់មានសុភមងគលកបុងភាពសមរមរជាមួយោរតវ ស់បថូរបរសិាទ ន លដើមផើអ្ភិវឌណលសដឌកិចចកបុងពិភពលលាកទាំលនើប នងិលចះ
រស់លៅរមួគ្មប កបុងសុខសនថភិាព ។ 
 ទសសនៈថ្នគណៈកមយោរអ្ប់រ ាំមធរមសកិា សថើពើសាលាមធរមសិកាកបុងលពលអ្នាគតលតូវដតមានោរតវ ស់បថូរលៅ
កបុងសកមយភាពសាលាលរៀន ។ លយើងមនិអាចលបើកដភបកលមើលសាលាលរៀនដដលចាត់ទុកថា ជាកដនវងមានលពាំដដនថ្នោរបណថុ ះ
បណាថ លផវូវោរដដលទក់ទងសាំខាន់ៗជាមួយចាំលណះដឹង បុ៉ដនថវាលបលសើរជាងោររស់លៅ និងោរលរៀបចាំស គមន៍ជាមួយ
ចាំណាប់អារមយណ៍ដាំបូង កបុងោបណថុ ះបណាថ លសិសសនូវអ្ឝើដដលលយើងលៅថា សិលផៈថ្នោររស់លៅ ។  
 មុខងារសាលាលរៀនបចចុបផនបលតវូានលគកាំណត់ដូចតលៅ ៖ 
 •ោរអ្ប់រ ាំមានលកខណៈលគប់លជងុ(Many sided Educatoin) 
 សាលាលរៀនដបបបុរាណគឺបលលងៀនឱ្រលចះ (3R’s)។ ចាំដណកពាករលសាវ កសាលាលរៀនបចចុបផនបគឺបលលងៀនឱ្រលចះ 
(7R’s) 
 - អាន(Reading)     -  សរលសរ(Writing) 
 - គណិតសាន្រសថ(Arithmetic)    -  វសិសមោល (Recreation) 
 -  សិទន(ិRight)      - ោរទទួលខុសលតូវ (Responsibilities) 
 -  ភាពទាំនាក់ទាំនង (Relationship) 
 •បណថុ ះបណាថ លលដើមផើលបជាធបិលតយរ (Training for democracy) ៖ 
 សាលាលរៀនបចចុបផនប លតូវដតលរៀបចាំសសិសសលមាប់សងគមលបជាធិបលតយរ ត្តមរយៈោរផថល់ឱ្រពួកលគនូវលទនិលបជាធិប
លតយរ ។ សសិសគួរដតលរៀបចាំ ឝកឹហាត់សិលផៈថ្នោររស់លៅរមួគ្មប  (Arts of living together)និងលធឝើឱ្រពួកលគទទូលសាគ ល់
ោរពិត ។ សិទននិិងោតពឝកិចចថ្នសមាជកិដដលទទលួខុសលតវូសលមាប់សងគមលបជាធិបលតយរ ។ ោរអ្ប់រ ាំលៅមធរមសិកាលតូវ
លតថ តោ៉ងខាវ ាំងលៅលលើសារៈលបលោជន៍សមភាពរបស់សិសសជាមួយោរទទួលខុសលតូវដផបកពលរដឌវជិាជ  ។ 
 •អ្ភរិកសលលើវបផធម៌(Conservation of Culture)៖ 
 សាលាលរៀនជាលគះឹសាទ នដ៏សាំខាន់មួយដដលអ្ភិរកសនូវសើលធម៌ លបថ្ពណើ  ទាំលនៀមទមាវ ប់ និងមលធាាយថ្នជើវតិរស់
លៅកបុងសងគម លពមទាំងោរតលមង់ទិសសលមាប់សិសស ។ មនិអាចោត់តថ ច់លចញរវាងសងគមរបស់លយើង នងិបរសិាទ នវបផធម៌
ពើជាំនាន់មួយលៅជាំនាន់មួយលផសងលទៀត ។ 
 •សាលាលរៀនគជឺាភាប ក់ងារថ្នកាំដណទលមង់សងគម(School as an agency social Reform) ៖ 
 ោរអ្ភិរកសថ្នវបផធម៌វាមិនទន់លគប់លគ្មន់លៅល ើយលទ ។ លលាក (Rybuurn) ានចាប់អារមយណ៍ថា ោរអ្ភិវឌណ
សាលាលរៀនមិនអាចផធុកនូវតថ្មវសលមាប់មនុសសបចចុបផនបានលទ លគគួររកាទុកនូវមត៌ករបស់ឪពុកមាថ យរបស់លគនិងោរអ្ភ ិ -
វឌណសាលាលរៀន គួរមានលគ្មលលៅសលមាប់ផលិតអ្ឝើលផសងៗ ។ បណឍិ ត (K.L. Shrimal) ានសលងកតលឃើញថា ជាដាំបូង 
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សាលាលរៀនខវួនឯងលតូវដតដលបោវ យលៅជាកដនវងលរៀបចាំវចិិលតករ នងិជាមនធើរពិលសាធន៍សលមាប់សមតទភាពកលមិតខភស់ថ្នោរ 
រស់លៅដបបលបជាធិបលតយរ ។  
 •អ្ភវិឌណឥរោិបថដបបវទិាសាន្រសថ (Development of a scientific attitude) ៖ 
 សាលាលរៀនគួរអ្ភិវឌណសាយ រតើតលមូវោរដបបវទិាសាន្រសថដល់សិសស ។ សមតទភាពរបស់ពកួលគកបុងោរលលបើព័ត៌មានលតូវ
ានអ្ភិវឌណ ។ ពួកលគលតូវានទទួលោរបណថុ ះបណាថ ល លដើមផើដសឝងរកោរងារលធឝើ នងិលចះវនិិចឆ័យលៅលលើសកមយភាពដដល
ានបណថុ ះបណាថ ល លចះលោះលសាយបញ្ហា  មានគាំនតិថ្ចបលបឌិត ។ 
 •ោរសកិាអ្ាំពើជើវតិលៅកបុងសាលាលតវូទក់ទងជាមយួជើវតិខាងលលៅ ៖ 
 (School life closely connected with life outside) 
 ោរសិកាអ្ាំពើជើវតិលៅកបុងសាលាលរៀនលតូវទក់ទងជាមួយជើវតិពិតលៅកបុងស គមន៍ដូចដដលសិសសធាវ ប់ាន ឝកឹ
ហាត់លៅកបុងសាលាលរៀន លដើមផើលោះលសាយបញ្ហា ដដលពួកលគានជួបកបុងោររស់លៅលបចាាំថ្ថង ។ លលាកបណឍិ ត(Saiyidain) 
ានកត់សមាគ ល់ថា គ្មយ នសាលាលរៀនលៅកបុងជនបទណាមយួអាចដលណថើ មយកភាពលសាយ ះលតង់ឬកថើលសថ្មរបស់អ្បកភូមិានលទ 
លបសិនលបើ វាលតូវានតថ ច់លចញពើទិដឌភាពជាក់ដសថងថ្នជើវតិ និងចាំណាប់អារមយណ៍សាំខាន់ៗ និងវជិាជ ជើវៈរបស់វា ។ 
 

ម្លាក គ្យួ ស៊ុគាន 
សាស្រ្សាា ចារ្យវិទ្យាសាា នជាតិអប់រ្ំ 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

គរួខ វល ់នងិមិនគរួខ វល ់
 

 តេាក្គងស់្ថងរោះសៅតតតេាក្   យបស់ ោះខសំ្ស្េក្សៅតតយប ់
 រគបយ់៉ាងសក្ើតសឡើងសពលសហតរុគប ់ រពួយទបរ់ពួយទលល់សំ្តរពួយ ។ 
 ដរប្ជ្ជតេិមរុទសៅតតដរប្   ជួយសឆនើមជួយដឆនមិនអាចជួយ 
 េទួយឱ្យវាសាបមិនអាចេទួយ ក្នូស ោះសៅក្មួយសៅតតក្នូ ។ 
 ខ វលស់រឿងស្សាយបានមិនរតូវខ វល ់  េូនយនងឹមក្ដលស់ពលរតូវេូនយ 
 ក្បូនជ្ជេំសៅសៅតតក្បួន   តាថ្នជីដូនសៅតតតា ។ 
 គតិអវី សធវើអវី រតូវតតគតិ    ការឆ្ងង យការជិតខសំធវើការ 
 ថ្នគតិនងឹសធវើ សធវើគតិនងឹថ្ន   ក្ ុខំ វលក់្ចិ ចការតដលរតូវក្ ុ។ំ 
 អវី ស្សាយមិនបានខ វលស់ធវើអវី    ផតុសំផតើមលកំ្ តមិីនរតូវផតុ ំ
 េុំ រពោះឱ្យជួយមិនរតូវេុំ    សធវើសទើបសថែើងថែុមំក្ពីសធវើ ។ 
 
         ម្មឿន សាឃា   
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 ត្តមោរសលងកតលឃើញថា កូនដខយរចាប់ពើអាយុ១ឆ្ប ាំ រ ូតដល់អាយុ៣ឆ្ប ាំ មិនានលចះរាប់ថ្ថង ដខ ឆ្ប ាំចនធគតលិសាះ។ 
 ឯរាប់ ថ្ថង ដខ ឆ្ប ាំ ត្តមសុរយិគតិវញិ កូនដខយរក៏ានលចះរាប់ថ្ថង ដខ ឆ្ប ាំ ត្តមសុរយិគតោ៉ិងសាធ ត់ជាំនាញវញិ ។  

គួរឱ្រខាយ ស់លគណាស់ អ្រយិធម៌របស់ខវួន ខវួនមិនលចះ ដបរជាលចះអ្រយិធម៌លគោ៉ងសាធ ត់ជាំនាញលៅវញិ ។ 
លតើរាប់ ថ្ថង ដខ ឆ្ប ាំ ត្តមចនធគតិមានលកខណៈខុសគ្មប ពើសុរយិគតដិបបណា ? 
 

របាបន់ថៃចនទគ្ត ិ
 អាទិតរ  ច័នធ អ្ងាគ រ ពុធ លព សផតិ៍ សុលក លៅរ ៍។ 
 

របាប់សមចនទគ្ត ិ
 មិគសិរ បុសស មាឃ ផលគុន លចលត ពិសាខ លជសឌ អាសាធ   លសាពណ៍   ភលទបទ   អ្សសុជ  កកថកិ។ 

 

របាប់ឆ្ន ចំនទគ្ត ិ
 ជូត ឆវូវ ខាល លថាះ លរាង មាញ់ មមើ មដម វក រោ ច កុរ ។ 

 

របាបន់ថៃស៊ុរយិគ្ត ិ
 ច័នធ អ្ងាគ រ ពុធ លព សផតិ៍ សុលក លៅរ ៍ អាទិតរ ។ 

 

របាប់សមស៊ុរយិគ្ត ិ
 មករា កុមមៈ មើនា លមសា ឧសភា មិថុនា កកកោ សើហា កញ្ហដ  តុលា វចិឆិោ ធបូ ។ 
 

របាប់ឆ្ន សំ ៊ុរយិគ្ត ិ
 រាប់ឆ្ប ាំសុរយិគតិ មិនមានលឈ្លយ ះឆ្ប ាំសលមាប់រាប់ដូចជាឆ្ប ាំចនធគតិល ើយ ។ លលាកានរាប់ថា ១, ២, ៣, .... 
រ ូរតដល់រយ ពាន់ មុឺន ឆ្ប ាំដតមថង ។ 

 
 សូមចុះលៅកបុងទសសនាវដើថសិន លបើលលាកទាំងអ្ស់ានយល់ដូចខញុ ាំដដរ សូមដកសលមលួយកលៅចុះលៅកបុងលសៀវលៅ
សិកា កបុងថាប ក់ណាមួយ លដើមផើឱ្រកួនដខយរ ានលចះរាប់ ថ្ថង ដខ ឆ្ប ាំ ត្តមចនធគតដិដលជាអ្រយិធម៌ដខយរ ដូចជាដខយរដថ្ទលទៀត
ផង។ 
          លលាក លើ សុវ ើរ 
            នវិតថជន នាយកោឌ នអ្ភវិឌណកមយវធិើសកិា  

អំពីរបាប់ ពថៃ ផខ ឆ្ពំ ចនទគតិ និង ស្រិុយគត ិ
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V. បញ្ជីងឈា្ពោះឃុតំាមគ្ស្ុក(ចុងឆ្ពំ២០១១) 
 
ល.រ ងខតត  គ្កងុ  គ្ស្ុក  ខណឌ ឃុ ំល.រ ងខតត  គ្កងុ  គ្ស្ុក  ខណឌ  ឃុំ   ល.រ  ងខតត  គ្កងុ គ្ស្កុ  ខណឌ ឃុ ំ
០៨ 
០១ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
០២ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ងខតតកោតពល 
រសុកក ្ាលសទឹង  មាន ១៨ ឃុ ំ
១. អ្ាំលៅថ្លព 
   ២. អ្នវង់រលមៀត 
   ៣. ារគូ 
   ៤. បឹងខាង 
   ៥. លជើងលកើប 
   ៦. លដើមឫស 
  ៧. កលណាថ ក 
  ៨. ថយើ 
  ៩. លគ្មកលតប់ 
១០. លពះពុទន 
១១. ថ្លពរោ 
១២. ដលពកដសវង 
១៣. រោ 
១៤. រលាាំងដកន 
១៥. លសៀមរាប 
១៦. ដតផង 
១៧. លតពាាំងដវង 
១៨. លទ 
រសុកភកៀនសវាយ មាន ៨ ឃុ ំ
   ១. បនាធ យដដក 
   ២. លឈើទល 
   ៣. ដើឥដឌ 
   ៤. កាំពង់សាឝ យ 
   ៥. គគើរ 
   ៦. គគើរធាំ 
   ៧. ភូមធិាំ 
   ៨. សាំលរាងធាំ 

០៣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
០៤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រសុកខសេាច់ក ្ាលមាន ១៨ឃុ ំ
   ១. ាក់ោវ 
   ២. ជ័យធាំ 
   ៣. កាំពង់ចមវង 
   ៤. លោះចូរ៉ាម 
   ៥. លោះឧកញ្ហដ៉ តើ 
   ៦. លពះលបសប់ 
   ៧. ដលពកអ្ាំពិល 
   ៨. ដលពកលួង 
   ៩. ដលពកត្តកូវ 
  ១០. ដលពកត្តមាក់ 
 ១១. ពុកឫសសើ 
 ១២. រោជនវឹង 
 ១៣. សនវុង 
 ១៤. សុើធរ 
 ១៥. សាឝ យលជុាំ 
 ១៦. សាឝ យរលមៀត 
 ១៧. ត្តឯក 
 ១៨. វហិារសួរ 
 រសុកភកោះធំមាន  ១១  ឃុ ំ
   ១. លឈើលលយ  
   ២. លលជាយត្តដកវ 
   ៣. កាំពង់កុង 
   ៤. លោះធាំ « ក » 
   ៥. លោះធាំ « ខ » 
   ៦. លលើកដដក 
   ៧. លពាធិាន 
   ៨. ដលពកថ្លជ 
   ៩. ដលពកសថើ 

 
 
 ៥ 
 

 
 
 
 

 
 
០៦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
០៧ 

 
 

១០. ដលពកថយើ 
១១. សាំលៅពូន 
រសុកភលើកផដកមាន៧ ឃុ ំ
   ១. កាំពង់ភបាំ 
   ២. កអមសាំណរ 
   ៣. ខភបអាទវ 
   ៤. ពាមរា ាំង 
   ៥. ដលពកោច់ 
   ៦. ដលពកទនាវ ប់ 
   ៧. សណាថ រ 
រសុកលវាឯម  មាន ១៥ ឃុ ំ
   ១. អ្រយិកសលត 
២.ារុង 
   ៣. បងឹលគាំ 
៤. លោះដកវ 
៥. លោះរះ 
៦. លាឝ សរ 
៧. ពាមឧកញ៉ាអុ្ង 
៨. ភូមិធាំ 
៩. ដលពកលកយង 
១០. ដលពកថ្រ 
១១. ដលពកឫសសើ 
១២. សាំបួរ 
១៣. សារោិដកវ 
១៤.ថយគរ 
១៥. ទកឹឃ្លវ ាំង 
រសុកមុខកំពូលមាន៧ ឃុ ំ
 ១. ដលពកអ្ញ្ហច ញ 
 ២.ដលពកដាំបង 

គ្កុង គ្ស្កុ ខណឌ-ឃុ ំស្ងាកពត់ ពនគ្ពោះរជាោចគ្កកមពជុា 

ឆ្ព២ំ០១២(ត) 
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 ០៨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
០៩ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ១០ 

 
 
 
 
 
 
 
 

៣. រោលោងទើ ១ 
៤. រោលោងទើ ២ 
៥. ឫសសើលលជាយ 
៦. សាំបួរមាស 
៧. សាឝ យអ្ាំពារ 
រសុកអងគសនួល មាន ១០ឃុំ 
   ១.ដបកចាន 
   ២. ឆក់លឈើនាង 
   ៣. ដាំណាក់អ្ាំពិល 
   ៤. លោាំងមាក ក់ 
   ៥. លាំហាច 
   ៦. មាក ក់ 
   ៧. លពើក 
   ៨. ថ្លពពចួ 
   ៩. សាំលរាងលលើ 
១០. ទលួលលពជ 
រសុកពញាឮ មាន ១១ឃុ ំ
   ១.ឈ្លឝ ាំង 
   ២. ថ្លជលាស់ 
   ៣. កាំពង់លួង 
   ៤. កាំពង់អុ្ស 
   ៥. លោះចិន 
   ៦. ភបាំាត 
   ៧. ពញាឮ 
   ៨.ដលពកត្តដទន 
   ៩. ផារដដក 
១០. ទាំនប់ធាំ 
១១. វហិារលងួ 
  រសុកសអាងមាន ១៦ ឃុ ំ
   ១. ខភប 
   ២. លោះអ្នវង់ចិន 
   ៣. លោះដខល 
   ៤. លោះខាច់ទនាវ  
   ៥. លោាំងយ៉ូវ 
   ៦. លាសាទ 
   ៧. ដលពកអ្ាំបិល 
   ៨. ដលពកគយ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
១១ 
០៩ 
០១ 

 
 
 

 
០២ 

 
 
 
០៣ 

 
 
 
 
០៤ 
០៥ 

 
 
 
០៦ 

 
 
 
 
 
 
 

  ៩. រោខភស់ 
១០.សាអ ងភបាំ 
១១. សតិផូ 
១២. សាឝ យលបទល 
១៣. សាឝ យរលាំ 
១៤. ត្តលន់ 
១៥. លលតើយសាវ  
១៦. ទកឹវលិ 
រកុងត្ាភខមៅមាន  ៦ សងកាត់្ 
ងខតតងកាោះកុង 
រសុកបុទុមសាគរ មាន ៤ឃុំ 
១. អ្ណថូ ងទកឹ 
   ២. កលណាថ ល 
   ៣. ត្តនូន 
   ៤. ថយស 
រសុកគីរីសាគរ មាន៣ ឃុ ំ
   ១.លោះលសថច 
   ២. ភញើមាស 
   ៣. ដលពកខាច់ 
រសុកភកោះកុង មាន ៤ ឃុ ំ
១. លលជាយលបស់ 
   ២. លោះោព ិ
   ៣. ត្តថ្តលលោម 
   ៤. លតពាាំងរូង 
រកុងភខមរៈភូមិនទមាន ៣ សងកាត់្ 
រសុកម ឌលសីមា មាន ៣ ឃុ ំ
   ១. ា៉ក់ខវង 
   ២. ពាមលកលសាប 
   ៣. ទលួគគើរ 
រសុកផរសអំបិល មាន ៦ឃុ ំ
   ១. បឹងលពាវ 
   ២. ជើ ខលលោម  
   ៣. ជើ ខ លលើ 
   ៤. លលជាយសាឝ យ 
   ៥. ដងដពង 
   ៦. ដលសអ្ាំបិល 
 

០៧ 
 
 
 
 
 
 
១០ 
០១ 

 
 
 
 
 
 
 

 
០២ 
០៣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ០៤ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 រសុកថ្មបាំង មាន ៦ ឃុ ំ
   ១. ត្តថ្ទលលើ ឬត្តថ្ត 
   ២. លបឡាយ 
   ៣. ជាំនាប់ 
   ៤. ឫសសើលជុាំ 
   ៥. ជើតត 
   ៦. ថយដូនលៅ 
ងខតតគ្កងចោះ 
  រសុកឆលូង មាន ៨ ឃុ ំ
   ១.  ឆវូង 
    ២. ដាំរ ើផុង 
   ៣. ហាន់ជ័យ 
   ៤. កាំពង់ដាំរ ើ 
   ៥. កញ្ជ រ 
   ៦. ខាច់អ្ដណថ ត 
   ៧. ពលង 
   ៨. ដលពកសាម៉ាន់ 
រកុងរកភចះមាន ៥សងកាត់្ 
រសុកផរពករបសពវ មាន ៨ ឃុ ំ
   ១. ចាំបក់ 
   ២. លលជាយបនាធ យ 
   ៣. កាំពង់គរ 
   ៤. លោះត្តសុ៊យ 
   ៥. ដលពកលបសពឝ 
   ៦. ឫសសើដកវ 
   ៧. លសាប 
   ៨. ត្តលៅ៉ 
រសុកសំបូរមាន ១០ ឃុ ំ
   ១. បឹងចារ 
   ២. កាំពង់ចាម 
   ៣. កាលដាំរ ើ 
   ៤. លោះដខញរ 
   ៥. អូ្រលលគៀង 
   ៦. រលសួមានជ័យ 
   ៧. សាំបូរ 
   ៨. សណាថ ន់ 
   ៩. ដលសជះិ 
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  ០៥ 

 
 
 
 
 
 ០៦ 

 
 
 
  

   ១០. វឌណនៈ 
   រសុកសនួល មាន ៥ឃុំ  
   ១. ឃសមឹ 
   ២. ពើរធបូ 
   ៣. សបួល 
   ៤. ដលសចារ 
   ៥. សាឝ យលជះ 
   រសុកចិរត្បុរី មាន ១០ ឃុ ំ
   ១. បុសលាវ 
   ២. ចន្រងកង់ 
   ៣. ោរ 
  ៤. កនធួត 
  ៥. លគ្មលាប់ 
  ៦. លោះដលចង 

 
 
 
 
១១ 
    ០១ 

 
 
 
 
 
០២ 

 ៧. សាំបុក 
  ៨. ថយអ្លណថើ ក 
  ៩. ថយដលគ 
១០. ថយើ 
ងខតតមណឌលគិរ ី 
   រសុកផកវសីមា មាន ៥ ឃុ ំ
   ១. ចុងតវ ស់ 
   ២. លមម៉ង់ 
   ៣. ដលសឈូក 
   ៤.ដលសខភម 
   ៥. ដលសលពះ 
   រសុកភកោះផញក មាន៦ ឃុ ំ
    ១. ណងឃើលិក 
    ២. អ្បនួលលើ 

 
 
 
 
០៣ 
 
 
០៤ 
 
 
 
 
 ០៥  

    ៣. រយ ៉
    ៤.សុខសានថ 
    ៥. ដលស ុ៊យ 
    ៦. ដលសសងគម 
រសុកអូររាំងមាន ២ ឃុ ំ
   ១. ោក់ោាំ 
   ២. ដសនមលនារមរ 
  រសុកភពរជាដាមាន ៤ឃុ ំ
   ១. លកង់លតះ 
   ២. ពូថ្លជ 
   ៣. ដលសអ្ាំពូម 
   ៤. បូ៊លសា 
   រកុងផសនមភនោរមសយមាន៤សងកាត់្ 

 
(លៅមានត)    លលាកលសើគ្៊ុយ ផលាល  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្នូេិេសលា 
 សៅតក្វឧេាហ ៍  របឹ្ងសធវើក្ចិ ចការ  ចចំបឥ់តេល ់
 សៅក្នុងថ្នន ក្ស់រៀន  សាត បរ់គូពនយល ់  ឥតមានអំពល ់
     ពីក្ចិ ចដដទ ។ 
 គរួសចោះសកាតខល ច  លោុះសដាយអំណាច  ដនរគូសរលេតី  
 ចតិ តធងនេ់លូតរតង ់  នងឹសក្មងដដទ   ក្នូេិេសរបុ្េស្េ ី
     យក្តរមាបត់ាម ។ 
 
         សមេូរតរតម់ាត ់
     ដក្ស្េងស់ចញពីទេសលវដតេីរមាបរ់គបូសរងៀនសលខ 
     ឆ្ងន ំទ ី៤ មិថលុ -ក្ក្ែដា ឆ្ងន ំេិក្ា ១៩៥២- ១៩៥៣  
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                                                                                                                                                                   រពះរាោណ្តចរកកមព៊ុោ 
សមាគ្មប៊ុគ្គលកិសកិាសមម                                                                                                                     ោត ិសាសនា រពះមហាកសរត 
គ្ណៈកមាម ធិការកណ្តេ ល  
ម្លមៈ ០១/១៤ គ្.ក 

ម្សចកេីជូនដំណឹ មរណភាពរបចសំម មករា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
ត្តងនាមសមាគមបុគគលិកសិកាទាំងមូលគណៈកមយធិោរកណាថ លថ្ន ស.ប.ស.ខ. 

សូមសាំដដងលសចកថើលសាកសាថ យជាទើបាំផុត ចាំលពាះោរាត់បង់ជើវតិថ្នមិតថលយើង និងលគួសារ 
ល ើយសូមចូលរមួោន់ទុកខមរណៈសញ្ហដ ជាមួយលគសួារថ្នសពទាំងលនាះ 

 
ល.រ ម្គាតេនាម-នាម អាយ៊ុ ម្ភទ រកបម័ណឌ  អ គភាពបំម្រ ើការ 

នថៃសមឆ្ន មំរ
ណៈ 

មូលម្ហត៊ុ ម្លមប័ណណ  ម្ផស ៗ 

                          ក.មរណៈភាពសមាជិក    សពទី 
១ លៅ៉ ច័នធណា ៦០ ស លគូ. និវតថជន សាលាគរុលោសលរនិងវលិកឹតោរ លខតថត្តដកវ ០៩.១១.១៣ លរាគគ្មពាធ ១០៣២ ត.ក ៩៣២៥ 
២ វុតិ សុវណត ៧០ ប លគូ. និវតថជន លសុកលទាំង លខតថត្តដកវ ០២.១១.១៣ មហារ ើសួត ០៦០០ ត.ក ៩៣២៦ 
៣ គិត ឆុាំ ៤៣ ប បឋម បឋម អ្ណថូ ងសាំរតិ លសុកលោះអ្ដណថ ត លខតថត្តដកវ ២៤.១០.១៣ លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ ២១៩៦ ត.ក ៩៣២៧ 
៤ វ៉ា លអ្ៀន ៦៨ ប បឋម បឋម លគ្មកបនាធ យ លសុករលាលបៀរ លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ០១.១១.១៣ ជាំងឺលថវើម ០២៤០៣ ក.ឆ ៩៣២៨ 
៥ ថូ  ុង ៧២ ប បឋម អ្នុ. កាំពង់លតឡាច លសុកកាំពង់ដលង លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ១០.១១.១៣ លរាគគ្មពាធ ០៧៧៦ ក.ឆ ៩៣២៩ 
៦  ុើង សុផល ៧៤ ប បឋម ោរោិល័យអ្យកលសុកកាំពង់លតឡាច លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ២៨.០៩.១៣ លរាគ្មពាធ ០៧៥៩ ក.ឆ ៩៣៣០ 
៧  ង់  ូ ៥៧ ប បឋម បឋម លពះឥន្រនធលទព លសុកបរបូិរណ៍ លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ០២.១០.១៣ លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ ០២១៥៦ ក.ឆ ៩៣៣១ 
៨ លបឿ ឆុន ៦១ ប បឋម បឋម លលផើករងសើ លសុកបរបូិរណ៍ លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ១៤.០៨.១៣ ចុកលពាះ ០២១៩២ ក.ឆ ៩៣៣២ 
៩ លកើ លោប ៦៦ ប បឋម បឋមសាឝ យាោវ លសុកកាំពង់លតឡាច លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ១៩.០៩.១៣ លរាគ្មពាធ ០១១១៧ ក.ឆ ៩៣៣៣ 
១០ ម៉ប់ ស៊ុនលើ ៤៤ ប បឋម បឋម អ្ណថូ ងរលរៀង លសុកបរបូិរណ៍ លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ១២.០៩.១៣ លគុនឈ្លម ០២១៤៩ ក.ឆ ៩៣៣៤ 
១១ លហា លអ្ៀង ៤៨ ប បឋម បឋម លត្តង លសុកាោន លខតថលពាធិ៍សាត់ ២៩.១០.១៣ គ្មាំងលបះដូង ២០០៧ ព.ស ៩៣៣៥ 
១២ អ្៊ុក សុខធើ ៣៨ ប មធរម វទិាល័យ កលណថ ៀង លខតថលពាធិ៍សាត់ ២៥.១០.១៣ មហារ ើក ក ២៧២៩ ព.ស ៩៣៣៦ 
១៣ គល់ លខឿន ៤៤ ប បឋម បឋម ទួលត្តធន់ លសុករមាសដ ក លខតថសាឝ យលរៀង ២៤.១១.១៣ តលមងលនាម ១០២៧ សឝ.រ ៩៣៣៧ 
១៤ លខៀវ លផង ៧២ ប បឋម និវតថជន លសុកសាឝ យលជុាំ លខតថសាឝ យលរៀង ២៦.១១.១៣ លលើសឈ្លម ១៦៨៨ សឝ.រ ៩៣៣៨ 
១៥ លាាំង សុវ៉ាន ់ ៦៩ ប បឋម និវតថជន លសុសាឝ លជុាំ លខតថសាឝ យលរៀង ០២.១២.១៣ រលាកសួត ៦០៦ សឝ.រ ៩៣៣៩ 
១៦ ដមក ប៉ុន ៧៩ ប លគូ. និវតថជន លសុករ ាំដួល លខតថសាឝ យលរៀង ២២.១២.១៣ លរាគ្មពាធ ៣៦៥៤ សឝ.រ ៩៣៤០ 
១៧ មូ ចនាទ  ៦១ ប បឋម និវតថជន លកុងាវតិ លខតថសាឝ យលរៀង ២៩.១១.១៣ លលើសឈ្លម ៨៨១ សឝ.រ ៩៣៤១ 
១៨ ចាន់ សាង ៦១ ប បឋម និវតថជន បឋម ថ្លជថយើ លសុកពាមជរ លខតថថ្លពដវង ៣០.០៩.១៣ មហារ ើកលកពះ ៣៤៤៤ ព.វ ៩៣៤២ 
១៩ តូច សាវ៉ាន ់ ៦៤ ប មូលោឌ ន និវតថជន វ.ិ លសុកកាំចាយមារ លខតថថ្លពដវង ២៥.១០.១៣ លរាគ្មពាធ ២៨០៨ ព.វ ៩៣៤៣ 
២០ ឈុន គ្មន ៥៩ ប បឋម បឋម ឬសសើជុកតផូង លសុកពារា ាំង លខតថថ្លពដវង ០២.១១.១៣ លលើសឈ្លម ៦០២៩ ព.វ ៩៣៤៤ 
២១ សួន សុភាព ៣៧ ប បឋម បឋម លមសាង លសុកលមសាង លខតថថ្លពដវង ១៧.១១.១៣ គ្មាំងលបះដូង ៧៩៥៧ ព.វ ៩៣៤៥ 
២២ សងួន ោ ៧១ ប បឋម និវតថជន បឋម អ្ងគលោអ ត លសុកលមសាង លខតថថ្លពដវង ២៨.០៩.១៣ លរាគ្មពាធ ៥៧០៥ ព.វ ៩៣៤៦ 
២៣  ុង ោ៉ន ៧៦ ប បឋម និវតថជន បឋម រកសជ័យ លសុកាភបាំ លខតថថ្លពដវង ២៤.០៩.១៣ រលបង ៤៤៨៥ ព.វ ៩៣៤៧ 
២៤ មាស សើោ៉នើ ៦១ ប បឋម និវតថជន បឋម ខវាំ លសុកកាំពង់លតដបក លខតថថ្លពដវង ២៩.១០.១៣ ខរល់គរ ១៦៩០ ព.វ ៩៣៤៨ 
២៥ កុយ វរិៈ ៥៨ ប មូលោឌ ន វទិាល័យ ពាមរក៍ លសុកពាមរក៍ លខតថថ្លពដវង ១១.១០.១៣ លរាគ្មពាធ ៤៨២៨ ព.វ ៩៣៤៩ 
២៦ អុ្ន សុខា ៥០ ប បឋម បឋម លទង់ខាវ  លសុកាភបាំ លខតថថ្លពដវង ០៧.១១.១៣ គ្មាំងលបះដូង ៤៧១៦ ព.វ ៩៣៥០ 
២៧ សាំ គឹមសាន ៦៥ ប បឋម និវតថជន បឋម លកថឿងរាយ លសុកកលញ្ជ ៀច លខតថថ្លពដវង ១១.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ១៦៤៤ ព.វ ៩៣៥១ 
២៨ ញឹក តត់ ៧៤  មូលោឌ ន និវតថជន អ្នុ. ល រ៉ាក់កញ្ច ាំ លសុកពារា ាំង លខតថថ្លពដវង ១៧.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ៥៩៩០ ព.វ ៩៣៥២ 
២៩ លឆ្ម ជា ៥៧ ប បឋម បឋម បូកគងថយើ លសុកសាឝ យអ្នធរ លខតថថ្លពដវង ១៣.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ៣៩១២ ព.វ ៩៣៥៣ 
៣០ ស៊ូ លលសង ៧៣ ប បឋម  និវតថជនបឋមដលពកសដណថ កលស.សុើធរកណាថ លខ.ថ្លពដវង ២៣.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ២៩៣៥ ព.វ ៩៣៥៤ 
៣១ ឯក សុើថូ ៧១ ប ម.ប.ភ និវតថជន វទិាល័យ លពះសុើសុវតថិ រាជធានើភបាំលពញ ០៧.០៥.១៣ លរាគ្មពាធ ២១៥០ ភ.ព ៩៣៥៥ 
៣២ ឆ្យ សុខ ៧០ ប ម.ប.ភ និវតថជន វទិាល័យ ទួលទាំពូង រាជធានើភបាំលពញ ២៦.១០.១៣ ទឹកលនាមដផអម ៤៩៦៨ ភ.ព ៩៣៥៦ 
៣៣ គឹម លសាមម៉ាលើ ៦០ ស ម.ប.ភ នវិតថជន វទិាល័យឫសសើដកវ រាជធានើភបាំលពញ ១០.១០.១៣ លកិនលថវើម ២១៥៦ ភ.ព ៩៣៥៧ 
៣៤  ុើ ចនាទ  ៤៥ ស ម.ទ.ភ និវតថជន វ.ិ ជា សុើម សននរម៉ុក រាជធានើភបាំលពញ ៣០.១០.១៣ លកិនលថវើម ៨០៧៣ ភ.ព ៩៣៥៨ 
៣៥ យមឹ ចាន់ថន ៦៥ ស បឋម និវតថជន ទួលទាំពូង រាជធានើភបាំលពញ ១៨.០៣.១៣ លលើសឈ្លម ៤៤៦៦ ភ.ព ៩៣៥៩ 
៣៦ ពិន សុនើ ៧៧ ស ម.ទ.ភ និវតថជន វ.ិដលពកឯង ខណឍ មានជ័យ រាជធានើភបាំលពញ ២៤.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ១១៧៤៩ ភ.ព ៩៣៦០ 
៣៧ អ្៊ុន លបកប ៣៣ ប ម.ទ.ភ វទិាល័យ ជា សុើម សននរម៉ុក រាជធានើភបាំលពញ ២៨.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ១០២១៣ ភ.ព ៩៣៦១ 
៣៨ ផល ចាំលរ ើន ៤៣ ប បឋម បឋម មិតថភាពកមភុជាចិនឃយួញ រាជធានើភបាំលពញ ០៣.១២.១៣ លរាគ្មពាធ ៦៥៤១ ភ.ព ៩៣៦២ 
៣៩ ស ជាមងគល ៤៣ ប ម.ទ.ភ វទិាល័យ ឥន្រនធលទវ ើ រាជធានើភបាំលពញ ០៩.១២.១៣ គ្មាំងលបះដូង ២៤២២ ភ.ព ៩៣៦៣ 
៤០ អ្៊ុង សុើមន ៧០ ប បឋម និវតថជន ឃុាំោរ លសុកចិលតបុរ ើ លខតថលកលចះ ១៣.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ០៩៨៤ លក.ច ៩៣៦៤ 
៤១ មិន ចាំលរ ើន ៦៨ ប បឋម និវតថជន ឃុាំលគ្មលាប់ លសុកចិលតបុរ ើ លខតថលកលចះ ១៧.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ០៩៨១ លក.ច ៩៣៦៥ 
៤២ ត្តក់ លរត៉ ៥៥ ប បឋម បឋម លគ្មគធវក លសុកជើដលកង លខតថលសៀមរាប ០៤.១១.១៣ រលបងសួត ២៣៧៩ ស.រ ៩៣៦៦ 
៤៣ អុ្ិត ហាន់ ៨៥ ប លគូ. និវតថជន អ្នុលបធាន មអ្យក លខតថកាំពត ១៧.១០.១៣ លរាគ្មពាធ ៤០.៣៨ ក.ព ៩៣៦៧ 
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៤៤ ដខម ជា ៦៨ ប លគូបឋម និវតថជន បឋមខាឝ វ លសុកអ្ងគរជ័យ លខតថកាំពត ១៨.០៩.១៣ លរាគ្មពាធ ១៦៣៤ ក.ព ៩៣៦៨ 
៤៥ ល ង ទើវ ៦៣ ប ម.ទ.ភ និវតថជន វ.ិ ទូកមាស លសុកបនាធ យមាស លខតថកាំពត ២៩.១០.១៣ លរាគ្មពាធ ២៩៤៧ ក.ព ៩៣៦៩ 
៤៦ លលឿង បូរនិ ៦៦ ប លគូបឋម  និវតថជន បឋមលពះពនាវ លស.សិរ ើលសាភ័ណខ.ប.មានជ័យ ១១.១២.១៣ លលើសឈ្លម ២១៤៧ ក.ព ៩៣៧០ 
៤៧ ផន លផង ៥៨ ប លគូ. នា. យុវជន ោរលគប់លគងគ/ោរកណាថ ល ស.ប.ស.ខ. ០៨.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ២១៤៦ គ.ក ៩៣៧១ 
៤៨ ចាន់ជា ៧៤ ប លគូ. និវតថជនស.វ.ិភូមិនធភបាំលពញ គ/ោរកណាថ ល ស.ប.សខ. ០១.១២.១៣ លរាគ្មពាធ ២៦៥២ គ.ក ៩៣៧២ 
៤៩ ដង៉ត សាម៉ុន ៥៧ ប លគូ. នា. យុវជន គណៈកមាយ ធិោរកណាថ ល ស.ប.ស.ខ. ២២.១០.១៣ លរាគ្មពាធ ៣៤៤៩ គ.ក ៩៣៧៣ 
៥០ លទព លមៀច ៨០ ប លគូបឋម និវតថជន បឋមទួលសាឝ ថ្លព គ/ោរកណាថ ល ស.ប.ស.ខ. ០៩.១២.១៣ លរាគ្មពាធ ១០៩២ គ.ក ៩៣៧៤ 
៥១ មុើ សុវុឌណើ ៤៧ ប លគូ.  សាកល វទិាល័យភូមិនធភបាំលពញ គ/ោរកណាថ លស.ប.ស.ខ. ១០.១២.១៣ លរាគ្មពាធ ១៥០៨ គ.ក ៩៣៧៥ 
៥២ យង់ ជិន ៧១ ប បឋម និវតថនជន លសុកលាឝ ឯម លខតថកណាថ ល ២៣.១១.១៣ លលើសឈ្លម ២៧៦៤ ក.ណ ៩៣៧៦ 
៥៣ ជួន រនិលធឿន ៤៤ ប បឋម បឋម ដាំណាក់លពើង លសុកពញ្ហដ ឮ លខតថកណាថ ល ១៨.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ១៧៨៧ ក.ណ ៩៣៧៧ 
៥៤ សុខ ដសន ៥៣ ប ម.ប.ភ អ្នុវទិាល័យ គគើរធាំ លសុកលគៀនសាឝ យ លខតថកណាថ ល ២៦.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ៦៨៣៥ ក.ណ ៩៣៧៨ 
៥៥ ហាក់ ប៉ុណាត រទិន ៥១ ប ម.ប.ភ  អ្នុវទិាល័យកាំពង់ចមវង លសុកលលើកដដក លខតថកណាថ ល ២៥.១១.១៣  ោច់សរថ្សឈ្លម ១៩២៧ ក.ណ ៩៣៧៩ 
៥៦ ឥនធ សុរនិ ៦៣ ប លគូបឋម និវតថជន បឋម លឈើលលយ  លសុកលោះធាំ លខតថកណាថ ល ២១.១២.១៣ លរាគ្មពាធ ៧១៥ ក.ណ ៩៣៨០ 
៥៧ ស៊ាន សុផល ៧៣ ប លគូបឋម និវតថជន បឋមខភប លសុកសាអ ង លខតថកណាថ ល ០៥.១២.១៣ លរាគ្មពាធ ៦២០០ ក.ណ ៩៣៨១ 
៥៨ សុខ ចនាទ  ៦៨ ប លគូ បឋម និវតថជន បឋមដលសលាាំង-តាំដបរ - កាំពង់ចាម ១៨.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ៦២១២ កច. ៩៣៨២ 
៥៩ ឌិន គឹម លសុើ ៥៩ ប លគូ បឋម បឋម លពើក - អូ្រា ាំងឳ - កាំពង់ចាម ០៦.១១.១៣ រលាកសនាវ ក់ឆអឹង ១០៤០ កច. ៩៣៨៣ 
៦០  ូ៊ សុង ៦៤ ប លគូ បឋម និវតថជន បឋមពាមជាាំង - អូ្រា ាំងឳ - កាំពង់ចាម ១៨.១១.១៣ លលើសឈ្លម ១០០២១ កច. ៩៣៨៤ 
៦១ ឃនិ លួន ៨១ ប លគូ បឋម និវតថជន បឋម ចក - អូ្រា ាំងឳ - កាំពង់ចាម ៣០.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ១៧៦៦ កច. ៩៣៨៥ 
៦២ ស៊ូ សុភាព ៥៩ ប លគូ បឋម បឋម លគ្មករលរៀង - លជើងថ្លព - កាំពង់ចាម ១៨.១២.១៣ លរាគ្មពាធ ២១០៩ កច. ៩៣៨៦ 
៦៣ អុ្ឹង វុត្តទ  ៧៥ ប លគូ បឋម និវតថជន បឋម ទួលវហិារ - តផូងឃយុ ាំ - កាំពង់ចាម ២៣.១២.១៣ លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ ៩៤៦០ កច. ៩៣៨៧ 
៦៤ ឆ្យ  ួត ៤៥ ប លគូ បឋម បឋម លបុើស២ - លកូចឆ្យ រ - កាំពង់ចាម ២៤.១២.១៣ លលើសឈ្លម ៦៥២១ កច. ៩៣៨៨ 
៦៥ យស គុយ ៧៣ ប   លគូ បឋម និវតថជនសាលាគរុលោសលរលខតថបនាធ យមានជ័យ ១៨.១២.១៣ លរាគ្មពាធ ២២២៦ បជ ៩៣៨៩ 
៦៦ លឈឿង ងិន ៦៥ ប   លគូ បឋម  និវតថជន បឋមលពើងលោងលក.សិរ ើលសាភ័ណខ.ប.មានជ័យ ២០.១២.១៣ លរាគ្មពាធ ០៣០០ បជ ៩៣៩០ 
៦៧ លអ្ៀង ពិចិលត ៤១ ប ម.ទ.ភ វទិាល័យ ភបាំធាំ លសុកមងគលបូរ ើ លខតថបនាធ យមានជ័យ ២៣.១២.១៣ លរាគ្មពាធ ៣៥៤៧ បជ ៩៣៩១ 
 
 
ល.រ ម្គាតេនាម-នាម អាយ៊ុ ម្ភទ រកបម័ណឌ  អ គភាពបំម្រ ើការ នថៃសមឆ្ន មំរណៈ មូលម្ហត៊ុ ម្លមប័ណណ  ម្ផស ៗ 

     ម.មរណៈភាពគ្ូរសករ    សពទី 
១ ភើ វណាត  ៥៥ ស កសិករ លបពននលលាកលគូ រស់ សាមាន បឋមអ្ងគសាឝ យលស.សាឝ យទប លខតថសាឝ យលរៀង ២១.១១.១៣ រលាកលកពះ ១៩៧៤ សឝ.រ ៥៥១១ 
២  ុ៊យ នឹម ៦៤ ស កសិករ និវតថ បឋម លជួលថយើ លសុកាភបាំ លខតថថ្លពដវង ២៣.១០.១៣ លរាគ្មពាធ ៤៤៩១ ព.វ ៥៥១២ 
៣ ជុាំ មនើរតន ៍ ៤៥ ប កសិករ លបពននលលាក  ុនិ លៅ អ្នុ. កាំពង់លតដបក លសុកកាំពង់លតដបក លខតថថ្លពដវង ២០.១០.១៣ លរាគ្មពាធ ១៣៤១ ព.វ ៥៥១៣ 
៤  ុង សាលម៉ត ៦១ ស កសិករ បថើអ្បកលសើ ទូច សាដរន៉ បឋមថ្លជឧតថម លសុកាភបាំ លខតថថ្លពដវង ២៨.១០.១៣ គ្មាំងលបះដូង ៤៥៦៩ ព.វ ៥៥១៤ 
៥ ល ង សាអ៊ាន ៥៣ ស កសិករ លបពននលលាក សុខ វនាទ  បឋម សិមភលើ លសុកាភបាំ លខតថថ្លពដវង ០៤.១០.១៣ លរាគ្មពាធ ៤៧២៤ ព.វ ៥៥១៥ 
៦ នាង លដៀន ៥៩ ប កសិករ បថើអ្បកលគូ គង់ ចាន់ណុន មលតថយរលពាល លសុករលាលបអៀរ លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ២៤.១០.១៣ លរាគលបះដូង ០១៦៩៣ ក.ឆ ៥៥១៦ 
៧ លៅ គឹម ៥៥ ប កសិករ បថើអ្បកលគ ូសុិន សារងួ បឋម លពះទឝ រ លសុករលាលបអៀរ លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ០១.១១.១៣ ជាំងឺសួត ០១៨០៩ ក.ឆ ៥៥១៧ 
៨ វ៉ា លអ្ៀន ៦៨ ប លគូ. បថើអ្បកលគូ  ួន វ៉ាន់នើ វទិាល័យ ប រ  ស លសុករលាលបអៀរ   លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ០១.១១.១៣ ជាំងឺលថវើម ០២៤០៣ ក. ៥៥១៨ 
៩ លអ្ឿង ោលើន ៣០ ស កសិករ លបពននលលាក សាត សាវុធ វ.ិ សលមថចបរមនាថនលរាតថមសើ មុនើ លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំ ១១.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ០៣៤៧៦ ក.ឆ ៥៥១៩ 
១០ សុើវ សណាង ៣៣ ស កសិករ លបពននលលាក សុើវ សាំណាង បឋម លមលាំ លសុបរបូិរណ៍ លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ០៩.១០.១៣ ធាវ ក់ឈ្លម ០២៩៤០ ក.ឆ ៥៥២០ 
១១ តន់ សាលរឿន ៤៨ ស កសិករ លបពននលលាកលគូ ឡាក ់ទូច បឋមលោះខាច់ លសុកាោន លខតថលពាធិ៍សាត់ ១១.១០.១៣ ទឹកលនាមដផអម ២០៤៣ ក.ឆ ៥៥២១ 
១២ សុខ លខន ៤០ ស កសិករ ភរោិលលាក គិត ឆុាំ បឋម អ្ណថូ ងសាំរតិ លសុកលោះអ្ដណថ តលខតថត្តដកវ ០១.០៩.១៣ លរាគ្មពាធ ២១៩៦ ត.ក ៥៥២២ 
១៣ ប៊ុត សុខន ៥៣ ស កសិករ ភរោិលលាក ដប៉ន រុ ើ បឋម ភបាំតូច លសុកាទើ លខតថត្តដកវ ១១.១១.១៣ លលគ្មះថាប ក់ចរាច ១៧៨៩ ត.ក ៥៥២៣ 
១៤ អុ្ើង ឌើ ៤៥ ប កសិករ បថើអ្បកលសើ មុាំ សុភើ បឋម អ្ងគលមលតើ លកុងដូនដកវ លខតថត្តដកវ ១៧.១១.១៣ ចង ក ៥៩៣៤ ត.ក ៥៥២៤ 
១៥ អ្៊ូ ចាន់ ៥០ ស កសិករ ភរោិលលាក ប៊ូ គឹម ុង បឋមលត្តប ត លសុកាទើ លខតថត្តដកវ ០១.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ១៩៩៤ ត.ក ៥៥២៥ 
១៦ កង ភាន ៦៣ ស កសិករ ភរោិលលាក លលង សាលរឿន និវតថជន លសុកលទាំង លខតថត្តដកវ ១១.១១.១៣ មហារ ើសួត ០៦៨១ ត.ក ៥៥២៦ 
១៧ យន់ ជា ៥២ ប ម៉ូតូកង់បើ បថើអ្បកលគ ូសុខ ដរាប មលតថយរទួលលគ្មក រាជធានើភបាំលពញ ១៩.១១.១៣ លលើសឈ្លម ២៩៣៧ ភ.ព ៥៥២៧ 
១៨ យមឹ បុិចលាភ ៥១ ស លមផធះ លបពននលលាក ល ង បុ៊នថា និវតថជន បឋមចាក់អ្ដលងលលើ រាជធានើភបាំលពញ ០២.១១.១៣ ទឹកលនាមដផអម ៨៣៥ ភ.ព ៥៥២៨ 
១៩ មាស លម៉ងជូ ៧៩ ស លមផធះ  លបពននលលាកលគូ យុត លមឿន និវតថជនបឋមខធរ រាជធានើភបាំលពញ ០៣.១១.១៣ លលើសឈ្លម ៤២០៧ ភ.ព ៥៥២៩ 
២០ វន៉ យុាំ ៣៨ ស កសិករ លបពននលលាកលគូ ដកវ ចាន់ណា បឋមលោះលតថ  លសុកសាំបូរ លខតថលកលចះ ១០.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ០៨០១ លក.ច ៥៥៣០ 
២១ លភឿង ទុាំ ៤៣ ប កសិករ បថើអ្បកលគូ ដកវ វលិសោឌ  បឋម  .ស លឈើទលលភាវ ះ លសុកឆវូង លខតថលកលចះ ០៣.១២.១៣ លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ ១៤១១ លក.ច ៥៥៣១ 
២២ ញុ៉ក សាលរត៉ ៥៨ ស លមផធះ លបពននលលាកលគូ ហាាំង បឋមលតើ ញ័រ លសុកពូក លខតថលសៀមរាប ២៣.១០.១៣ មហារ ើក ២៧០៥ ស.រ ៥៥៣២ 
២៣ សុើ លាន ៤៨ ស លមផធះ លបពននលលាកលគូ ត្តន់ ហាក ់និវតថជន បឋមអ្ងគគយ លសុកឈូក លខតថកាំពត ២៦.១០.១៣ លរាគ្មពាធ ៣៦៥៧ ក.ព ៥៥៣៣ 
២៤ អ្៊ុយ សារុន ៦០ ស លមផធះ លបពននលលាកលគូ លសើ ខន និវតថជន វ.ិ លពះរាជសមាម រ លកុងកាំពត លខតថកាំពត ១៦.១០.១៣ លរាគ្មពាធ ១០៩០ ក.ព ៥៥៣៤ 
២៥ សុយ សុើន ៤២ ប កសិករ បថើអ្បកលគូ អុ៊្ក សុខលខឿន បឋមដាំណាក់លពើង លសុកបនាធ យមាស លខតថកាំពត ២០.១០.១៣ លង់ទឹក ៣៣០៤ ក.ព ៥៥៣៥ 
២៦ លរឿង រប៉ ៥៨ ស លមផធះ លបពននលលាក លលឿង បូរនិ បឋមលពះពនាវ  លកុងសិរ ើលសាភ័ណ លខតថបនាធ យមានជ័យ ២០.១១.១៣ ធាវ យលកពះ ២១៤៧ ប.ជ ៥៥៣៦ 
២៧ ជឹម តនណា ៤៤ ប កសិករ បថើអ្បកលគូ ផុន សុើត វ.ិ លា៉យដប៉ត លកុងលា៉យដប៉ត លខតថបនាធ យមានជ័យ ២៧.១១.១៣ ដុាំសាច់កបុងខួរកាល ៥៥១១ ប.ជ ៥៥៣៧ 
២៨ សន សារ៉ាច័នធ ៦៨ ស លមផធះ លបពននលលាក លទៀង គឹមល ង និវតថជន ោរលគប់លគងគណៈកមយធិោរកណាថ ល ០៨.១២.១៣ លរាគ្មពាធ ២២០០ ក.ណ ៥៥៣៨ 



  ទស្សនាវដដីគ្គូបងគ្ងៀនងលខ ៤៥  ទំព័រ42 

 

 

២៩ សុឹម យើម ៦២ ស លមផធះ លបពននលលាក  ុ៊យ គ្មត និវតថជន លសុកខាច់កណាថ ល លខតថកណាថ ល ២៣.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ២៩៦៨ ក.ណ ៥៥៣៩ 
៣០ សុខ ថន ៤៤ ប កសិករ បថើអ្បកលគូ លខៀវ សុខា បឋមលៅថ កដនវង លសុកលកៀនសាឝ យ លខតថកណាថ ល ២៦.១១.១៣ លលើសឈ្លម ៧១៥៨ ក.ណ ៥៥៤០ 
៣១ គល់ លខឿន ៤៤ ប បឋម បថើអ្បកលគូ យើ លធឿន បឋមទួលត្តធន់ លសុរមាសដ ក លខតថសាឝ យលរៀង ២៤.១១.១៣ តលមងលនាម ១០១៣ សឝ.រ ៥៥៤១ 
៣២ ឌុច គឹមស៊ាង ៦៧ ស កសិករ លបពននលលាក ឈុន ឡាក់ហ៊ាន បឋមភូមិវាល- លោះសូទិន កាំពង់ចាម ១៩.១០.១៣ លរាគ្មពាធ ៤៩៥៨ ក.ច ៥៥៤២ 
៣៣ លសង លជិន ៦៨ ស កសិករ លបពននលលាក ជា ថុន បឋមភូមិវាល-លោះសូទិន -កាំពង់ចាម ៣០.១១.១៣ លរាគ្មពាធ ៤៩៦៩ ក.ច ៥៥៤៣ 
៣៤ ឈើន លៅ ៣៤ ស លមផធះ លបពននលលាក សុខ សុភាព បឋមលពឹក-កាំពង់លសៀម-កាំពង់ចាម ១០.១២.១៣ មហារ ើកលពាះលវៀន ៦៩៤១ ក.ច ៥៥៤៤ 
៣៥ ពិន សុខ ៥៤ ស លមផធះ លបពននលលាក ា៉ បុ៊នហាន បឋមលរាចលក-កាំពង់លសៀម-កាំពង់ចាម ១០.១២.១៣ មហារ ើកសួត ៣៩៤៧ ក.ច ៥៥៤៥ 
៣៦ ទឹម ប៉ុក ៦៦ ស លមផធះ លបពននលលាក កង លុច និវតថជនសាលាបស.អូ្រអ្ាំបិលលកុងសិរ ើលសាភ័ណ ២៣.១២.១៣ លរាគ្មពាធ ០៩៤៩ ប.ជ ៥៥៤៦ 
 
 មមត្តា ប្បមូលភាគទានឧបត្ថមភប្បចាំខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ឱ្យទានម់ពលមវលាមដើមបមី ោះប្ាយជូនប្គួារសព។ 
ចំណំ ៖ ប្ត្ូវបងប់្ាកឧ់បត្ថមភសពសមាជិកៈ ៦៧នាក់ X  ៤០៛    = ២.៦៨០៛       
          រាជធានីភនាំមពញ, ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

សពគូប្សករៈ               ៣៦នាក់ X  ២០៛    =    ៧២០៛      ជ.គណៈកម្មា ធិការកណា ល  
   ភាគទានប្បចាំខែៈ                           =      ២០០៛         

  ភាគទានាងសងផ់ទោះប្គូបមប្ងៀនៈ                 =      ៣០០៛                អគគលលខាធិការរង 
  
   សរបុៈ          =   ៣.៩០០៛ 
 

 
                                                                                                                                                                   រពះរាោណ្តចរកកមព៊ុោ 
សមាគ្មប៊ុគ្គលកិសកិាសមមរ                                                                                                                     ោត ិសាសនា រពះមហាកសរត 
គ្ណៈកមាម ធិការកណ្តេ ល  
ម្លមៈ ០១/១៤ គ្.ក 

 
ម្សចកេីជូនដំណឹ មរណភាពរបចសំម ក៊ុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

ត្តងនាមសមាគមបុគគលិកសិកាទាាំងមូលគណៈកមាា ធិការកណ្តា លថ្ន ស.ប.ស.ែ. 
សូមសាំខដងមសចកាមីាកាា យជាទបីាំផុត្ ចាំម ោះការាត្ប់ងជ់វីតិ្ថ្នមតិ្ាមយើង នងិប្គាួរ 

ម ើយសូមចូលរមួកានទុ់កខមរណៈសញ្ញា ជាមយួប្គាួរថ្នសពទាាំងមនាោះ 

 
ល.រ ម្គាតេនាម-នាម អាយ៊ុ ម្ភទ រកបម័ណឌ  អ គភាពបំម្រ ើការ នថៃសមឆ្ន មំរណៈ មូលម្ហត៊ុ ម្លមប័ណណ  ម្ផស ៗ 

     ក.មរណៈភាពសមាជិក    សពទី 
១ ត្តន់ គឹមលលសង ៥៩ ប បឋមភូម ិ វទិាល័យត្តាំងលកសាាំងលសុកសនធុក លខតថកាំពង់ធាំ ៣០.០៩.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣១៨៤.កធ 9392 
២ សូរ សុឹង ៧៣ ប បឋម និវតថជនោរោិល័យ,អ្យក.លសុកសនធុក លខតថកាំពង់ធាំ ០៦.១០.២០១៣ លរាគ្មពាធ ២៩១៣.កធ 9393 
៣ កង សុធើ ៦៥ ប បឋម និវតថជនោរោិល័យ.អ្យក.លសុកសណាថ ន់ លខតថកាំពង់ធាំ ១៨.០៨.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣៤៧៨.កធ 9394 
៤ ណុាំ  រទិនើ ២៥ ប បឋម បឋមសិកាលបគ្មបលសុកលសាធ ង លខតថកាំពង់ធាំ ១៧.១០.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៦៤១៩.កធ 9395 
៥ អ្៊ុច ជន ៧១ ប បឋម និវតថជនបឋមសិកាលសាប ថ្ឃវលសុកសនធុក លខតថកាំពង់ធាំ ០៦.១០.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣០១៥.កធ 9396 
៦ ញឹក លខង ៧០ ប បឋម និវតថជនបឋមសិកាអូ្រលត្តលសៀវលសុកលាសាទសាំបូរ លខតថកាំពង់ធាំ ២១.១០.២០១៣ លរាគ្មពាធ ២៥៥៥.កធ 9397 
៧ អ៊ា លឆងធាម ៦០ ប បឋម បឋមសិកាសានគរលសុកកាំពង់សាឝ យ លខតថកាំពង់ធាំ ១០.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ១៨៤០.កធ 9398 
៨ ត្តន់ សុន ៦០ ប ទុតិយភូមិ វទិាល័យ ុ៊នដសនដតផងលសុកកាំពង់សាឝ យ លខតថកាំពង់ធាំ ១៦.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣០៦.កធ 9399 
៩ ម៉ុក រស់ ៦៥ ស បឋម និវតថជនសាលាបឋមសធឹងជើនិតលសុការាយណ៍ លខតថកាំពង់ធាំ ២១.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ១៣៨៥.កធ 9400 
១០ ត្តាំង សុគនន ៣៣ ប បឋម បឋមសិការលាះអ្ងាក ញ់ រាជធានើភបាំលពញ ១៦.១២.២០១៣ លលើសឈ្លម ១២១១៥ ភ.ព 9401 
១១ វណត លអ្ៀង ៦៦ ស បឋម លមលតថយរ ទួលលគ្មក រាជធានើភបាំលពញ ១៣.១២.២០១៣ លលើសឈ្លម ២៩១៧ ភ.ព 9402 
១២ យូ សាម៉ុន ៦៦ ប បឋម បមឋសិកា ជ័យជាំនះ រាជធានើភបាំលពញ ១៣.១២.២០១៣ លលើសឈ្លម ៦១៥៦ ភ.ព 9403 
១៣ នូ យ៉ុន ៨១ ប ទុតិយភូមិ វទិាល័យ ដលពកថយើ រាជធានើភបាំលពញ ១១.១២.២០១៣ ជរាពាធ ១២៦០៤ ភ.ព 9404 
១៤ គង់ ចននើ ៥២ ប មធរមកាំរតិ២ គរុលោសលររាជធានើភបាំលពញ ១៨.១២.២០១៣ មហារ ើកឆអឹង ៨៣៨៧ ភ.ព 9405 
១៥ មុើ ខា ៦២ ប លគូមូលោឌ ន ោរ.ិអ្យក.លសុកបលសដឌ(និវតថជន) លខតថកាំពង់សភឺ ១៧.១១.២០១៣ រលបងសួត ២៩៣៧ កសភ 9406 
១៦ ទូច ាន ៣៦ ប លគូមូលោឌ ន វទិាល័យ ុ៊នដសនរលាាំងឈូក លខតថកាំពង់សភឺ ៣១.១០.២០១៣ លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ ៤០៣១ កសភ 9407 
១៧ លៅ សារនិ ៤១ ប លគូមូលោឌ ន វទិាល័យ ុ៊នដសនចាំបក់ លខតថកាំពង់សភឺ ០៤.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ២០៧៥ កសភ 9408 
១៨ អ្៊ុង ជាំលនឿ ៦០ ប លគូបឋម ប.កលណាថ លដុាំ(និវតថជន) លខតថកាំពង់សភឺ ០៨.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ១១៣២ កសភ 9409 
១៩ អ្៊ុត សុើរ៉ារសយើ ៤១ ប លគូបឋម វ.ិ សាំលរាង លខតថកាំពង់សភឺ ៣០.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣៦៦៤ កសភ 9410 
២០ លទស  ួន ៦៨ ប លគូបឋម ប.អ្ងគកថើ(និវតថជន) លខតថកាំពង់សភឺ ២៦.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ០៤៩៨ កសភ 9411 
២១ អ្៊ុក សារមឹ ៦៧ ប លគូ និវតថជនលកុង ដូនដកវ លខតថត្តដកវ ០៨.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣៦៦៥ តក 9412 
២២ ស៊ុយ សាំរនិ ៧៥ ប លគូ និវតថជន លសុកថ្លពកបាស លខតថត្តដកវ ២៣.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៥០១៤ តក 9413 
២៣ ដស៊ម សុខា ៦៣ ប លគូ និវតថជន លសុកាទើ លខតថត្តដកវ ០៧.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ១២៤៧ តក 9414 
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២៤ អុ្ិន អាន ៦១ ប លគូ និវតថជន លសុកសាំលរាង លខតថត្តដកវ ១៧.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣៤៥៨ តក 9415 
២៥ មុឹង នួន ៦៨ ប លគួ និវតថជន លសុកលត្តាំកក់ លខតថត្តដកវ ២៩.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៥៥៦០ តក 9416 
២៦ ឃមឹ គឹមហាក់ ៤៥ ប លគូបឋម សាលាបឋមសិកា អ្ងគរបូរ ើ លសុកអ្ងគរបូរ ើ លខតថត្តដកវ ១៨.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣៧៧៩ តក 9417 
២៧ ដ ម លោដវន៉ ៦៧ ប លគូមធរម និវតថជន លសុកកាំពង់លតឡាច លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ២៦.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ០៧៥៧ តឆ 9418 
២៨ លមៀច លសោឌ  ៥៩ ប លគូមធរម ោរ.ិ អ្ប់រ ាំ យុវជន និងកើឡា លសុកបរបូិរណ៌ លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ១១.១២.២០១៣ ល ើងឈ្លម ១៩៩៨ កឆ 9419 
២៩ ម៉ា លចង ៧១ ប លគូបឋម មិនវតថជន លសុកទឹកផុស លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ១១.១២.២០១៣ រលបងសួត ០៥៣១ កឆ 9420 
៣០ មុាំ គឹមណាវ ើ ៥៣ ស លគូបឋម សាលាបឋមសិកាលតងិល លសុកាំពង់ដលង លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ១៤.១១.២០១៣ រលាកលថវើម ០២៧៧ កឆ 9421 
៣១ ជុាំ វុឌណើ ៥៩ ប បឋម បឋម ដលពកសដងក លសុកសធឹងលតង់ លខតថកាំពង់ចាម ២៤.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ១៥៥៩ កច 9422 
៣២ ស៊ុន ចាំលរ ើន ៤៥ ប លគូ .ម.ប.ភ វ.ិ ត្តមាង លសុកកាំពង់លសៀម លខតថកាំពង់ចាម ២៤.១២.២០១៣ មហារ ើកលកពះ ៣៨៩០ កច 9423 
៣៣ ឈ្លវ លាងលលសង ៦០ ប លគូបឋម បឋម ដលពកលពាធិ៍ លសុកលសើសននរ លខតថកាំពង់ចាម ២២.១២.២០១៣ លលើសឈ្លម ៧៦០០ កច 9424 
៣៤ អុ្ឹម លទើ ៤៦ ប លគូ.ម.ប.ភ វ.ិ លពះសើ នុ លកុងកាំពង់ចាម លខតថកាំពង់ចាម ២២.១២.២០១៣ ទឹកលនាមដផអម ៦២២ កចសធួន 9425 
៣៥ ដញ៉ម ឆ្យ ៦៧ ប លគូបឋម និវតថជនបឋម ដលពករលួស-សធឹងលតង់-កាំពង់ចាម ០៣.០១.២០១៤ លសភៀតសរថ្សឈ្លម ២០៥៦ កច 9426 
៣៦  ុ៊ន គឹមសុើម ៤៤ ស លគូមលតថយរ បឋម អ្ងគរ លសុកកាំពង់លសៀម លខតថកាំពង់ចាម ០៨.០១.២០១៤ លគុនឈ្លម ៤៤៥៤ កច 9427 
៣៧ វនិ សុភាព ៤០ ស លគូបឋម បឋម ភបាំលបុស លសុកកាំពង់លសៀម លខតថកាំពង់ចាម ១១.០១.២០១៤ លខាយលកលលៀន ១០៨០ កច 9428 
៣៨ អាន អួ្ន ៤២ ប លគូបឋម បឋម លពះអ្ងគលលយ  លសុកកាំពង់លសៀម លខតថកាំពង់ចាម ១១.០១.២០១៤ លថវើមលកិន ៤២១០ កច 9429 
៣៩ លៅ៉ ត្តត ៦២ ប លគូបឋម និវតថជនោរ.ិលប ង-មនធើរ អ្យក.លខតថកាំពង់ចាម ៣០.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣៩ កច 9430 
៤០ សាឝ យ លសង ៦៦ ប លគូបឋម និវតថជន លសុករមាសដ ក លខតថសាឝ យលរៀង ១១.១២.២០១៣ ខសល់គរ ១៣៩៧ សឝរ 9431 
៤១ លពញ ម៉ាន់ ៦៣ ប លគូ ម.ប.ភ និវតថជន លសុកកាំពង់លរាទិ៍ លខតថសាឝ យលរៀង ២២.១២.២០១៣ លលើសឈ្លម ៣២៣៦ សឝរ 9432 
៤២ ប៉ុល លធឿន ៧១ ប លគូបឋម និវតថជន លសុករមាសដ ក លខតថសាឝ យលរៀង ២៨.១២.២០១៣ លលើសឈ្លម ១៣៧៩ សឝរ 9433 
៤៣ លៅ ចូរ ើន ៦៦ ប លគូ ម.ប.ភ និវតថជន លសុកសាឝ យទប លខតថសាឝ យលរៀង ០៥.០១.២០១៤ លលគ្មះថាប ក់ាក់ថ្ដ ២៣២២ សឝរ 9434 
៤៤ ជឹង សាម៉ុល ៤៩ ប លគូបឋម សាលាបឋម ភបាំលសូវ លសុកកាំពង់លរាទិ៍ លខតថសាឝ យលរៀង ១១.០១.២០១៤ មហារ ើកសាច់ោច ៣២៦១ សឝរ 9435 
៤៥  ង់ តនបើ ៥៥ ប លគូបឋម សាលាបឋម ត្តសួស លសុកសាឝ យលជុាំ លខតថសាឝ យលរៀង ១០.១២.២០១៣ ខាវ ញ់រុ ាំលបះដូង ១៩១៥ សឝរ 9436 
៤៦ ជា សាវន់ ៧២ ស បុគគ.ោាំសវ និវតថជន មនធើរ អ្យក.លខតថសាឝ យលរៀង ១៤.១២.២០១៣ ជរាពាធ ៣៤១៩ សឝរ 9437 
៤៧ លខៀវ សាអុ្ើម ៥១ ស បឋម បឋម លរាងដាំរ ើ លកងថ្លពដវង លខតថថ្លពដវង ០៥.១២.២០១៣ លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ ២០៩០ ពវ 9438 
៤៨ រស់ សាឃ្លន ៦៤ ប បឋម និវតថ. បឋម ថ្លពលឈៀង សុើធរកណាថ ល លខតថថ្លពដវង ០៧.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ២៨៧៧ ពវ 9439 
៤៩ គង់ ស៊ាម ៦៦ ប បឋម និវតថ. បឋម សាឝ យទង លមសាង លខតថថ្លពដវង ១១.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៥៧១៦ ពវ 9440 
៥០ ជិន ភាគ ៦២ ប បឋម និវតថ. បឋម ចនធ័លកឹសាប  លមសាង លខតថថ្លពដវង ២៧.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៥៨២០ ពវ 9441 
៥១ ដ ម សុវណត ៦៦ ប មូលោឌ ន និវតថ. អ្នុ ថ្លពលឃបស លមសាង ថ្លពដវង ២៦.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៥៧៨១ ពវ 9442 
៥២ យក់ ឡាាំ ៨២ ប បឋម និវតថ. បាំលពញវជិាជ លរៀបរយលខតថ.លកុងថ្លពដវង ១៣.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៦៧៣១ ពវ 9443 
៥៣ ថាវ ន  ុ៊ន ៤៣ ស បឋម បឋម មុខនាគ លកុងលសៀមរាប លខតថលសៀមរាប ២០.១២.២០១៣ មហារ ើកលពាះលវៀន ២៧៧០ សរ 9444 
៥៤ លខៀវ ល ឿន ៧៣ ប លគូ និវតថជន បឋម ចនាវ សថ្ដ លសុកលកឡាញ់ លខតថលសៀមរាប ០២.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣៥៥០ សរ 9445 
៥៥ វុន ដឹង ៥៩ ប បឋម បឋម សាមគគើ លសុកថ្លពនប់ លខតថលពះសើ នុ ២២.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៧២១ សន 9446 
៥៦ សាត់ សុខពិោល ៣៣ ប បឋម បឋម.  ស បិតលត្តាំង លសុកថ្លពនប់ លខតថសើ នុ ០៨.១០.២០១៣ លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ ១៥៣៧ សន 9447 
៥៧ ត្តាំ វន៉ ៧០ ប លគូ និវតថជន បឋម លត្តាំសសរ លសុកបនាធ យមាស លខតថកាំពត ២១.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣២៦៩ កព 9448 
៥៨ ឯម ជន ៦៤ ប លគូ និវតថជន បឋម លតពាាំងលត្តប ត លសុកអ្ងគរជ័យ លខតថកាំពត ២៤.១០.២០១៣ លរាគ្មពាធ ១៨៣៤ កព 9449 
៥៩ គង់ សារុន ៦៤ ប លគូម.ប.ភ និវតថជន ោរ.ិ អ្យក. លសុកកាំពង់លត្តច លខតថកាំពត ១៩.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ១០៣០ កព 9450 
៦០ ស៊ុ៊ុំ សាលរឿន ៥៨ ប លគូ និវតថជន លសុកសាំលៅលូន លខតថាត់ដាំបង ២៧.១២.២០១៣ លលើសឈ្លម ៥៩៩០ បប 9451 
៦១ ចាន់ សថើ ៥៩ ប បឋម បឋម រូងថ្លជ លសុកថយលគ្មល លខតថាត់ដាំបង ២៧.១០.២០១៣ លលើសឈ្លម ៥០៣៦ បប 9452 
៦២ អុ្ឹង ម៉ារឌើ ៤៣ ស លគូម.ប.ភ អ្នុវទិាល័យលសា  ឺលខតថាត់ដាំបង ០៤.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣១៦ បប 9453 
៦៣ ដួង គឹមល ង ៧៣ ប លគូ និវតថជន លសុកលមាងឬសសើ លខតថាត់ដាំបង ២៣.១០.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៤១០១ បប 9454 
៦៤ ធូ ឈើវ ៥៨ ស បឋម បឋម ថ្លពទទឹង លសុកបលវល លខតថាត់ដាំបង់ ២២.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣១៦៨ បប 9455 
៦៥ សូ តត ៥៣ ប បឋម បឋម ាោក លសុករតនមណឍ ល លខតថាត់ដាំបង ៣០.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៦៨២៩ បប 9456 
៦៦ មាស ចាន់រទិន ៣៧ ប បឋម ោរ.ិ អ្យក លសុកគ្មស់លក  លខតថាត់ដាំបង ០៩.១២.២០១៣ ចង ក ៥១៣ បប 9457 
៦៧ លលខ លួម ៦១ ប លគូ និវតថជន លសុកាណន់ លខតថាត់ដាំបង ០៣.០១.២០១៤ លរាគ្មពាធ ៥៥៧២ បប 9458 
៦៨ ដឆម សុើថា ៥៣ ប លគូកើឡា នា.អ្ប់រ ាំោយនិងកើឡា ោរលគប់លគងគណៈកមាយ ធិោរកណាថ ល ២៥.០១.២០១៤ លរាគ្មពាធ ២៤៨៥ គក 9459 
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                       ខ.មរណៈភាពគសូ្សករ                           សពទី 

១ ត្តាំង សុគនន ៣៣ ប លគូបលលងៀន បថើអ្បកលគួ ណុប សុទន  បឋមសិកា រលាះអ្ងាក ញ់ រាជធានើភបាំលពញ ១៦.១២.២០១៣ លលើសឈ្លម ១២១២៦ ភព 5547 
២ មុជ ភិន ៦០ ប កសិករ បថើអ្បកលគូ លថាង សាំលអ្ឿន វទិាល័យ ដលពកឯង ភបាំលពញ ១៧.១២.២០១៣ ទឹកលនាមដផអម ១១៧៥៧ ភព 5548 
៣ មាស ធើ ៤២ ប កមយករសាំណង់ បថើអ្បកលគូ ទូច វានបើ បឋមសិកាបឹងលតដបកខាងលកើត ភបាំលពញ ១៤.១២.២០១៣ មហារ ើកសួត ៤៥២៤ ភព 5549 
៤ គឹម លម៉ង ៥៨ ស លមផធះ លបពននលលាក  ួត សាំរតិ អ្នុលបធានមនធើរ អ្យក ភបាំលពញ ២៦.១២.២០១៣ មហារ ើកលកពះ ៤៩៥០ ភព 5550 
៥ ជើន គឹមលស៊ាន ៥៥ ស លមផធះ លបពនននិវតថជន សូរ គ្មរ ោរ.ិអ្យកលសុកចាំោរលលើ កាំពង់ចាម ២៦.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៥៥៥៧ កច 5551 
៦ ណឹប ដវន៉ ៧៨ ប កសិករ បថើអ្ស លសាម គឹមសុន បឋម អ្ងគរាន-កងមាស-កាំពង់ចាម ២៤.១២.២០១៣ ជរាពាធ ៨៤៧៦ កច 5552 
៧ លើ ហ៊ាង ៤៧ ប កសិករ បថើអ្ស. ញឹម សុកុល បឋម ដលពកក់-សធឹងលតង់-កាំពង់ចាម ១៤.០១.២០១៤ លរាគ្មពាធ ១៦៩៥ កច 5553 
៨ អ្៊ុក យូអុ្ើម ៥៦ ស លពទរ លបពននលលាក ួត ស៊ាងល ង បឋមលឃ្លវ យលសុកថ្លពឈរកាំពង់ចាម ២៤.១១.២០១៣ មហារ ើកលពាះលវៀន ៣១០២ កច 5554 
៩ ឯម សាំអុ្ល ៥២ ប មន្រនថើបរសិាទ ន សាឝ មើអ្បកលគូ លទព សាអុ្ន និវតថជន លសុកកាំពងលរាទិ៍ សាឝ យលរៀង ០២.០១.២០១៤ ខសល់គរ ២៦៥៥ សឝរ 5555 



  ទស្សនាវដដីគ្គូបងគ្ងៀនងលខ ៤៥  ទំព័រ44 

 

 

១០ ជឹង សាម៉ុល ៤៩ ប លគូបលលងៀន សាឝ មើអ្បកលគូ  ុក សាវង់ បឋមសិកាភបាំលសូវ-កាំពង់លរាទិ៍ សាឝ យលរៀង ១១.០១.២០១៤ មហារ ើក ៣២៥៩ សឝរ 5556 
១១ សុខ វណាត  ៤៦ ប កសិករ បថើអ្បកលគូ កឹម បូលតថសាលាមលតថយរ ១២មករា លកុងកាំពង់ឆ្ប ាំង លខតថកាំពង់ឆ្ប ាំង ០៨.១២.២០១៣ ចុកលពាះ ០០១២២ កឆ 5557 
១២ លពាង ថា ៤៨ ប កសិករ បថើអ្បកលគូ ឃួន លៅសាលាបឋមសិកាលពឹកា លសុកលោះអ្ដណថ ត លខតថត្តដកវ ២២.១០.២០១៣ លរាគ្មពាធ ២០៣២ តក 5558 
១៣ លសៀង លតឿន ៦៤ ស កសិករ ភរោិលលាក ញឹុប លញឿន និវតថជន លសុកលត្តាំកក់ លខតថត្តដកវ ០១.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ២២៨៩ តក 5559 
១៤  ុ៊ន សាវុធ ៤៦ ប កសិករ បថើអ្បកលសើ លឹម គិ សាលាបឋមសិកាថ្លពធាំ លសុកលោះអ្ដណថ ត លខតថត្តដកវ ១២.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៥៤៣៤ តក 5560 
១៥ សុខ លខម ៦១ ស កសិករ ភរោិលលាក សយ សាលរឿន និវតថជនលសុកលោះអ្ដណថ តលខតថត្តដកវ ១៦.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ២០៤៤ តក 5561 
១៦ មុិល  ុនឹ  ៥៤ ប កសិករ បថើអ្បកលគូឃុត សារ ៉ុម ប.ថ្លពមិច លសុកថភង លខតថកាំពង់សភឺ ២០.១០.២០១៣ លរាគ្មពាធ ១៩០១ កសភ 5562 
១៧ នាង ខន ៥៨ ស កសិករ លបពនន លលាកលគូ ល ៀង បុ៊នល ឿនប.ខាច់ពូន លសុកឧតថុង លខតថកាំពង់សភឺ ១៦.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ១៧៦៨ កសភ 5563 
១៨ ជា គួយ ៥៨ ស កសិករ លបពនន លលាកលគូ កុយ វុទនើ ប.លពះពុទនមានលសរ ើ លសុកភបាំលសួចលខតថកាំពង់សភឺ ០២.១០.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣០១០ កសភ 5564 
១៩ ចាប ោ៉ណា ៣២ ប លបជាជន     បថើអ្បកលគូមុ៉ង ម៉ាទើនបឋមលៅោលសុកដសនមលនារមរលខតថមណឍ លគើរ ើ ២៩.១០.២០១៣ លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ ៣៩៨ មគ 5565 
២០ នុត នន់ ៦៤ ស កសិករ លបពនន ដកវ ដផ និវតថជន បឋម ចនធ័លកឹសាប  លមសាង លខតថថ្លពដវង ០៣.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៥៨៣១ ពវ 5566 
២១ មិន សុខ ៧១ ស កសិករ លបពននលលាកលគូ មាស លចន និវតថជនលសុកដលពកលបសពឝ លខតថលកលចះ ១៤.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ០៣៦៣ លកច 5567 
២២ ណូ ដសឝង ៧១ ប កសិករ    បថើអ្បកលគូ លសាម គឹមលួន និវតថជនបឋមអូ្រអ្ាំបិលលកុងលសរ ើលសាភ័ណ ប.ជ ១៩.០១.២០១៣ លបះដូង ០៤៩៥ បជ 5568 
២៣ កង បុាព   ៥២ ស លមផធះ លបពននលលាកលគូ ចាន់ សូតត បឋម កាំពត លកុងកាំពត ០៨.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ០៨៣ កព 5569 
២៤ ដកវ ឌើម ៧៣ ប បឋម បថើអ្បកលគូអ្៊ុក សារុ ាំ បឋមវតថដើលក ម លសុកឈូក លខតថកាំពត ០៣.១២.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣៦៥១ កព 5570 
២៥ ត្តាំ វន៉ ៧០ ប លគូ និវតថជន បថើអ្បកលគូ លសើ គងាគ  លសុកបនាធ យមាស លខតថកាំពត ២១.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣២៦៤ កព 5571 
២៦ លអាក សា ៤៩ ប កសិករ      បថើអ្បកលគូរត័ប សារន៉ បឋមលតពាាំងលពាន លសុកបនាធ យមាស លខតថកាំពត ១៤.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣១៧៤ កព 5572 
២៧  ុមឹ សុភាព ៥៤ ស លមផធះ លបពននលលាកលគូ ណុប ពុទ ោរ.ិអ្យក លសុកកាំពង់លត្តច លខតថកាំពត ២៨.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៥៨៦ កព 5573 
២៨ ទូច គឹមហាក ់ ៦៥ ស លមផធះ និវតថជនលបពននលលាកយូ ុ៊នបឋមត្តដ នលស.សដងកលខតថាត់ដាំបង ០៤.១០.២០១៣ គ្មាំងលបះដូង ២៤៦០ បប 5574 
២៩ ឌឹប ឌិន ៦១ ស លមផធះ និវតថជនលបពននលលាកលគូោន់ ឈួនោរ.ិអ្យកលសុាណន់ លខតថាត់ដាំបង ០១.១១.២០១៣ លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ ៣២១០ បប 5575 
៣០ សួស សាលវុ ើយ ៦៧ ស លមផធះ និវតថជន លបពននលលាកលគូ ទើវ ឃ្លវ ប លសុកាណន់ លខតថាត់ដាំបង ០៣.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣៥២៨ បប 5576 
៣១ លើ  ូយ ៤២ ប កសិករ   បថើអ្បកលគូ ខមឹ រត័ប អ្នុវទិាល័យត្តលាស់លស.លមាងឬសសើលខតថប.ប ០២.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៦៦៨៣ បប 5577 
៣២ ធូ ឈើវ ៥៨ ស បឋម លបពននលលាកលគូ យង៉់ ឈុាំ បមឋ បលវល លសុកបលវល លខតថាត់ដាំបង ២២.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៣០៥៥ បប 5578 
៣៣ លសង  យឺ ៥០ ស លមផធះ លបពននលលាកលគូ  ួន រទិនើ បឋម ចលកើ រុកខគើរ ើ លខតថាត់ដាំបង ៣០.១១.២០១៣ លរាគ្មពាធ ៨១៧៧ បប 5579 
៣៤ មាស ចាន់រទិនើ ៣៧ ប បឋម បថើអ្បកលគូ ខាឝ ន់ បូផល បមឋ រតនៈ លសុកាត់ដាំបង លខតថាត់ដាំបង ០៩.១២.២០១៣ ចង ក ៣៨៨៦ បប 5580 
 
 លមត្តថ លបមូលភាគទនឧបតទមមលបចាាំដខកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៤ ឱ្រទន់លពលលវលាលដើមផើលោះលសាយជូនលគួសារសព។ 
 ចំណ្ត ំ៖ លតូវបង់លាក់ឧបតទមមសពសមាជិក ៦៨ន × ៤០   = ២.៧២០៛    រាជធានីភនាំមពញ, ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
 សពគូលសករ   ៣៤ន × ២០  =     ៦៨០៛          ជ.គណៈកម្មា ធិការកណា ល 
 ភាគទនលបចាាំដខ    =     ២០០៛    
 ភាគទនសាងសង់ផធះលគូបលលងៀន   =     ៣០០៛           អគគលលខាធិការរង 
  
     សរុប                       ៣.៩០០៛ 

 
 

 
          រពះរាោណ្តចរកកមព៊ុោ 

សមាគ្មប៊ុគ្គលកិសកិាសមមរ                                      ោតិ សាសនា រពះមហាកសរត 
គ្ណៈកមាម ធិការកណ្តា ល   
ម្លមៈ ០៧/១៤ គ្.ក   ម្សចកេីជូនដំណឹ មរណភាពរបចសំម មីនា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
        ត្តងនាមសមាគមបុគគលិកសិកាទាាំងមូលគណៈកមាា ធិការកណ្តា លថ្ន ស.ប.ស.ែ 

     សូមសាំខដងកាីមាកាា យជាទីបាំផុត្ចាំម ោះការាត្ប់ងជ់ីវតិ្ថ្នមតិ្ាមយើងនងិប្គួារ 
               ម ើយសូមចូលរមួកានទុ់កខមរណៈសញ្ញា ជាមយួប្គាួរថ្នសពទាាំងមនាោះ 

 
ល.រ ម្គាតេនាម-នាម អាយ៊ុ ម្ភទ រកបម័ណឌ  អ គភាពបំម្រ ើការ នថៃសមឆ្ន មំរណៈភាព មូលម្ហត៊ុ ម្លមប័ណណ  ម្ផស ៗ 

     ក.មរណៈភាពសមាជិក    សពទី 
១ ចប ជា ៦៤ ប មូល ា ន និវត្ា. ការយិាល័យអយកប្សុក. ប្ពោះមសាច មែត្ាថ្ប្ពខវង ២៩-១១-២០១៣ មរាគា ធ ៤៩៥ ពវ 9460 
២  ង់ ា៊ា ម ៦២ ប បឋម និវត្ា. បឋមវត្ាកណ្តា ល. ប្ពោះមសាច មែត្ាថ្ប្ពខវង ០៨-១២-២០១៣ មរាគា ធ ១០៤៣ ពវ 9461 
៣  ៊ាូ គិត្ ៧៦ ប បឋម និវត្ា. បឋមអុីសីុជិគិ រាាំង. មែត្ាថ្ប្ពខវង ២១-១២-២០១៣ មរាគា ធ ៦៥២៣ ពវ 9462 
៤ ប ុល គឹមមេង ៧០ ប បឋម និវត្ា. បឋមត្តាំងាា យ. រាាំង .មែត្ាថ្ប្ពខវង ៣០-១២-២០១៣ ជរា ធ ៦០១៣ ពវ 9463 
៥ រាជ ាមែឿន ៦៥ ប បឋម និវត្ា. បឋមប្ប ៊ាូត្.មមាង. មែត្ាថ្ប្ពខវង ០៨-០១-២០១៤ មរាគា ធ ៥៧៣០ ពវ 9464 
៦ សាំ សាំមអឿន ៧២ ប បឋម និវត្ា. បឋមថ្ប្ពធាំ.កាំចយមារ. មែត្ាថ្ប្ពខវង ២០-០១-២០១៤ ជរា ធ ២៧៦៤ ពវ 9465 
៧ ម ម ាឃន ៦៦ ប បឋម និវត្ា. បឋមថ្ប្ពទាំពូង. រាាំង មែត្ាថ្ប្ពខវង ១៨-០១-២០១៤ មរាគា ធ ៦០៨៧ ពវ 9466 
៨ ខកវ កក ៧២ ប បឋម និវត្ា. បឋមឃ្ល ាំង.ាភនាំ មែត្ាថ្ប្ពខវង ២២-១២-២០១៣ មរាគា ធ ៤៥៣០ ពវ 9467 

រាជធានីភែំដពញ, នថ្ៃទី ០៤ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ំ២០១៤ 
 

ជ.គេៈកមាម ្ិការកណាត ល 
អគគដលខ្្ិការរង 



  ទស្សនាវដដីគ្គូបងគ្ងៀនងលខ ៤៥  ទំព័រ45 

 

 

៩ មងង ចនធ ី ៤៦ ស បឋម បឋមសិកាប្ពិច.ាភនាំ មែត្ាថ្ប្ពខវង ២២-០១-២០១៤ មរាគា ធ ៤៧៣៦ ពវ 9468 
១០ មសង គួយ ៤៦ ប បឋម ការយិាល័យអបរ់ ាំប្សុកកមណា ៀង មែត្ាម ធិ៍ាត្ ់ ២៧-១១-២០១៣ មប្គាោះថ្នន កច់រាចរ ៧៥៦ ពស 9469 
១១ មាស មប្ពឿន ៦៣ ប បឋម និវត្ា. ការយិាល័យប្សុកាកាន មែត្ាម ធិ៍ាត្ ់ ០២-០១-២០១៤ លងទ់ឹកប្សោះ ២២០៩ ពស 9470 
១២ ស៊ាុន សុន ៥៧ ប បឋម ប្គូបមប្ងៀនមៅបឋម អនលង ់ប្សុកវាលខវង មែត្ាម ធិ៍ាត្់ ១០-១២-២០១៣ ចងក ៤៨២២ ពស 9471 
១៣ ដួង មគៀម ៧២ ប បឋម និវត្ា. បឋម ខ្នន រទទឹង ប្សុកាកាន មែត្ាម ធិ៍ាត្់ ១២-០១-២០១៤ រលាកសួត្ ២០៩៨ ពស 9472 
១៤  ឹុម មប្សឿន ៦២ ប បឋម និវត្ា. បឋម បុសែនុរ ចាំការមលើ មែត្ាកាំពងច់ម ១៥-០១-២០១៤ មលើសឈាម ៥៩០២ កច 9473 
១៥ មៅ រ ី ៧១ ប បឋម និវត្ា. បឋម ខប្ពកក ់សាឹងប្ត្ង ់មែត្ាកាំពងច់ម ២៦-០១-២០១៤ ជរា ធ ១៦៩២ កច 9474 
១៦ ឃួន មមឿន ៧៤ ប កមាករ និវត្ា. បឋម ទួលងន កាំពងច់ម មែត្ាកាំពងច់ម ០១-០២-២០១៤ ទឹកមនាមខផែម ១១៨៤ កច 9475 
១៧ មប្គង លាង ៤៣ ប បឋម និវត្ា. ដាំខដក កាំពងម់សៀម មែត្ាកាំពងច់ម ០៣-០២-២០១៤ ទឹកមនាមខផែម ៤០៨៦ កច 9476 
១៨ តូ្ច ារនិ ៧០ ប បឋម និវត្ា. បឋម ទួលសូភ ីអូរាាំងឪ មែត្ាកាំពងច់ម ២៨-០១-២០១៤ មលើសឈាម ៨៤០ កច 9477 
១៩ រស់ ារុណ ៥៦ ប បឋម និវត្ា. បឋម សងគមមានជយ័ ប្កូចឆ្ា រ មែត្ាកាំពងច់ម ២៥-០១-២០១៤ មរាគា ធ ៦៣៤៦ កច 9478 
២០ បុឹង ប៊ាុនថ្ង ៦២ ប ប្គូ មូល ា ន និវត្ា. វ.ិ ស.  មជីកង កងមាស មែត្ាកាំពងច់ម ១០-០១-២០១៤ មប្គាោះថ្នន កច់រាចរ ៧៨៦៥ កច 9479 
២១ សុវត្ថិ ធីត្ត ៦២ ស បឋមភូម ិ វទិាល័យ ាកទូ់ក ែណឌ ៧មករា រាជធានីភនាំមពញ ២០-០១-២០១៤ មលើសឈាម ៦២៧២ ភព 9480 
២២ មម ង គនាធ  ៤៥ ស បឋម បឋម ទួលកី ែណឌ ម ធិ៍ខសនជយ័ រាជធានីភនាំមពញ ១៣-០១-២០១៤ មហារកីប្កពោះ ៥០១ ភព 9481 
២៣ គាាំង ហាវ ៧០ ប ឋមភូម ិ វទិាល័យ សនធរម ុក ែណឌ ទួកមគាក រាជធានីភនាំមពញ ១៩-០១-២០១៤ មលើសឈាម ៥៨២៧ ភព 9482 
២៤ ស៊ាុត្ ជិនត្ិច ៦៧ ប ឋមភូម ិ វទិាល័យ ទួលាា យថ្ប្ព ែណឌ ចាំការមន រាជធានីភនាំមពញ ៣០-០១-២០១៤ ជមៃបឺ្កពោះ ៥៧៥៤ ភព 9483 
២៥ យិន សុវទិា ៥៧ ស ឋមភូម ិ ម.អ.យ.ក  រាជធានីភនាំមពញ ២២-០១-២០១៤ មហារកីម ោះ ០៦៦ ភព 9484 
២៦ មាស ាខរ  ន ៩៦ ស បឋម អនុវទិាល័យ ចតុ្មុែ រាជធានីភនាំមពញ ០១-០១-២០១៤ ជរា ធ ៣០៩ ភព 9485 
២៧ មអឿន ភា ៤៤ ប មធយមកាំរតិ្១ វទិាល័យ បឹងមកងកង រាជធានីភនាំមពញ ២៧-១២-២០១៣ មលើសឈាម ៦៥៣៦ ភព 9486 
២៨  ម ណ្តរ ី ៤៤ ស មធយមបឋមភូមិ បឋម វត្ាទួលទាំពូង រាជធានីភនាំមពញ ១៤-១២-២០១៣ មហារកី ៨៧៩១ ភព 9487 
២៩ មាម សូ ៣៧ ប បឋម បឋម អនលងក់ាៃ ន រាជធានីភនាំមពញ ១២-០១-២០១៤ ទឹកមនាមខផែម ៧៩៧៥.២៥ ភព 9488 
៣០ ចន ់រដាសុផា ៦២ ប ប្គូ និវត្ា. ការប្គបប់្គងគណៈកមាា ធិការកណ្តា ល ២០-១២-២០១៣ ជមៃបឺ្កពោះ ១០៣៤ គ.ក 9489 
៣១ ចន ់ងន ៧៥ ប ប្គូ និវត្ា. ការប្គបប់្គងគណៈកមាា ធិការកណ្តា ល ១២-០១-២០១៤ មរាគា ធ ២១៨៨ គ.ក 9490 
៣២ សុន ារ  ត្ ់ ៦០ ប ប្គូ និវត្ា. នា. ធានាគុណភាពអបរ់ ាំការប្គបប់្គងគណៈកមាា ធិការកណ្តា ល ២៧-០១-២០១៤ មរាគា ធ ១១៦១ គ.ក 9491 
៣៣ ទឹម មឆ្មាា រទិធិ ៨២ ប ប្គូ និវត្ា.នា.អបរ់ ាំមប្ៅប្បពន័ធការប្គបប់្គងគណៈកមាា ធិការ កណ្តា ល ១៧-០២-២០១៤ មរាគា ធ ០៤២ គ.ក 9492 
៣៤ ទឹម ា ត្ ៧៣ ប បឋម និវត្ា. ប្សុកសខងែ មែត្ាាត្ដ់ាំបង ០៨-១១-២០១៣ មរាគា ធ ៥១០៨ បប 9493 
៣៥ ស ស៊ាុន ៦៤ ប បឋម និវត្ា. ប្សុកមមាងឬសស ីមែត្ាាត្ដ់ាំបង ០៨-១២-២០១៣ មរាគា ធ ៣៨១៩ បប 9494 
៣៦ ញាញ់ ពនលក ២៦ ប បឋម និវត្ា. ស៊ាុងII ប្សុកសាំេូត្ មែត្ាាត្ដ់ាំបង ១២-១២-២០១៣ មរាគា ធ ១១១៩៨ បប 9495 
៣៧ អ៊ាុ៊ុំ ាមរឿន ៦៩ ប មបភ និវត្ា. អ.យ.ក ប្សុកាណន ់មែត្ាាត្ដ់ាំបង ១៩-១២-២០១៣ មប្គាោះថ្នន កច់រាចរ ៣២០៨ បប 9496 
៣៨ យី ចយ ៤០ ប បឋម បឋម ទួ្យលខ្សាច់ ស្រុករ្លាបបអៀរ្ បខ្សតាកំពង់ឆ្ន ំង ១៧-១២-២០១៣ មហារកីឆែឹង ១៦៧៤ កឆ 9497 
៣៩ ប្សី យាន ៦២ ប បឋម និវត្ា. ប្សុកកាំពងប់្ត្ឡាច មែត្ាកាំពងឆ់្ន ាំង ១៦-១២-២០១៣ មរាគា ធ ០៩២៣ កឆ 9498 
៤០ ប្ពាំ ម ូវ ៨៤ ប បឋម និវត្ា. ប្កុងកាំពងឆ់្ន ាំង មែត្ាកាំពងឆ់្ន ាំង ១២-១២-២០១៣ មេើងឈាម ២៦១៤ កឆ 9499 
៤១ ឈុន យាប់ ៨០ ប បឋម និវត្ា. ម អ.យ.ក មែត្ាកាំពងឆ់្ន ាំង ០២-០១-២០១៤ មរាគា ធ ០០៩ កឆ 9500 
៤២ គឹម សាំអាន ៦២ ប បឋម និវត្ា. ប្សុកទឹកផុស មែត្ាកាំពងឆ់្ន ាំង ១៨-១១-២០១៣ ម ើមម ោះមវៀន ០៧០២ កឆ 9501 
៤៣ យ ត្ ខត្ម ៧០ ប ប្គូ និវត្ា. បឋម ត្តអន ប្សុកមងគលបូរ ីបនាទ យមានជយ័ ០៨-០១-២០១៤ មលើសឈាម ០៩៨៨ បជ 9502 

៤៤ ស៊ាុន រទិធិជយ័ ៤៤ ប ម.ប.ភ អនុវទិាល័យ សាំមរាងមានជយ័ ប្សុអូរមប្ៅ ត្ាបនាទ យមានជយ័ ០២-០២-២០១៤ ចងកសមាល បែ់លួន ២០៩៩ បជ 9503 
៤៥ ហាក ់ជា ៥៦ ប បឋម បឋម បលល័ងគ ប្សុកមា ថ្េ មែត្ាបនាទ យមានជ័យ ១៣-០២-២០១៤ មរាគា ធ ៥៥៣៤ បជ 9504 
៤៦ តុ្ង លួន ៦៤ ប ប្គូ និវត្ា. យាងមរៀន ប្សុកាា យមចក មែត្ាបនាទ យមានជយ៏ ១២-១០-២០១៣ មហារកីសួត្ ២៦៤៨ បជ 9505 
៤៧ ស គីមាន ៦៦ ស បឋម និវត្ា. ងនល់ខចក ប្សុកសូប្ទនិគម មែត្ាមសៀមរាប ០៣-០២-២០១៤ មរាគា ធ ១៤៥៤ សរ 9506 
៤៨ មតិ្ា ាត្ ់ ៦១ ប បឋម បឋម ប្ត្មកៀត្ ប្សុកពួក មែត្ាមសៀមរាប ២៦-០១-២០១៤ មរាគា ធ ២៨៣២ សរ 9507 
៤៩ មៅ ឃ្ម ៧១ ប ប្គូ និវត្ា. បឋម ខលាងឬប្សី ប្សុកជីខប្កង មែត្ាមសៀមរាប ១៧-០១-២០១៤ ជមៃមឺេើងឈាម ២៣៨៣ សរ 9508 
៥០ រុតឹ្  ឹម ៨១ ប ប្គូ និវត្ា. ប្សុកប្ាាទគង មែត្ាមសៀមរាប ១២-១២-២០១៣ មរាគា ធ ១៨៣៧ សរ 9509 
៥១ វា ន ់សូរ ៦៣ ប ប្គូ និវត្ា. អ.យ.ក ប្សុកាា យមលើ មែត្ាមសៀមរាប ២០-១០-២០១៣ មបោះដូងរកី ៣០០១ សរ 9510 

៥២ ឈនឺ ឈួន ៦៩ ប ប្គូ និវត្ា. ប្សុកពួក មែត្ាមសៀមរាប ១៨-១២-២០១៣ មរាគា ធ ៣២២៤ សរ 9511 

៥៣ មសក ឆ្យ ៦៧ ប ប្គូ និវត្ា. បឋម ាា យ ប្សុកពួក មែត្ាមសៀមរាប ២១-១២-២០១៣ មរាគា ធ ២៧០០ សរ 9512 
៥៤ សន ចាំមរ ើន ៧២ ប បឋម និវត្ា. ប្កុងប្កមចោះ មែត្ាប្កមចោះ ០២-០២-២០១៤ មរាគា ធ ៩៥២ ប្កច 9513 
៥៥ គង ់ទឹង ៤៤ ប បឋម បឋម ប្ត្ ាំងប្ពីង ប្កុងប្កមចោះ មែត្ាប្កមចោះ ១៥-០១-២០១៤ មប្គាោះថ្នន កចរាចរ ០១៥៧ ប្កច 9514 
៥៦ យឹម  ួន ៧៨ ប បឋម និវត្ា. ឃុាំរកាកណ្តា ល ប្កុងប្កមចោះ មែត្ាប្កមចោះ ១៩-០១-២០១៤ មរាគា ធ ១០១៨ ប្កច 9515 
៥៧ គី ធាវុធ ៤១ ប ម.ទ.ភ ការ.ិ ខផនការគណមនយយ មនទីរ អ.យ.ក មែត្ាប្កមចោះ ២២-០១-២០១៤ មរាគា ធ ២២៩២ ប្កច 9516 
៥៨ សុែ វ  ុន ៦៣ ប បឋម និវត្ា. ប្សុករមាសខ ក មែត្ាាា យមរៀង ១៣-០១-២០១៤ មលើសឈាម ១១២៥ សារ 9517 

៥៩ ខកវ ណ្តត្ ៣៥ ប បឋម បឋម  .ស សាំបូរ ប្សុករមាសខ ក មែត្ាាា យមរៀង ១៧-០១-២០១៤ មលើសឈាម ៣៩៣៦ សារ 9518 
៦០ យ ុន ធ ី ៤៣ ប ម.ប.ភ អនុវទិាល័យ សងគមងាី ប្សុកសងគមងាី មែត្ាប្ពោះវហិារ ២៩-០៩-២០១៣ មប្គាោះថ្នន កច់រាចរ ២៩៣ ព  9519 
៦១ ថ្ន ឡាត្់ ៧០ ប ប្គូ និវត្ា. ប្សុករមវៀង មែត្ាប្ពោះវហិារ ១៧-០៩-២០១៣ មរាគា ធ ៥៤៦ ព  9520 



  ទស្សនាវដដីគ្គូបងគ្ងៀនងលខ ៤៥  ទំព័រ46 

 

 

៦២ ឈមឹ មា លី ៤១ ស បឋម បឋម រុងមរឿង ប្សុករមវៀង មែត្ាប្ពោះវហិារ ១៥-០៩-២០១៣ មរាគា ធ ៤៨៩ ព  9521 
៦៣ មនឿន មឈឿន ៦៣ ប ប្គូ និវត្ា. បឋម បមងែើនផល ប្សុករមវៀង មែត្ាប្ពោះវហិារ ១៧-១១-២០១៣ ទឹកមនាមខផែម ១៤៤៣ ព  9522 
៦៤ ខម ន ញិល ៧៩ ប ប្គូ និវត្ា. ប្សុកអងគសនួល មែត្ាកណ្តា ល ០៥-១២-២០១៣ មរាគា ធ ៥០៤២ កណ 9523 

៦៥ លី ចនលី់ ២៥ ស ម.ទ.ភ វទិាល័យ  .ស លាា ស ប្សុលាា ឯម មែត្ាកណ្តា ល ២៦-១២-២០១៣ មែាយប្បពន័ធការ រ ១៣៥០២ កណ 9524 

៦៦ ប៊ាូ សីុថ្ន ៥៩ ស បឋម បឋម  មឧកញា អុង ប្សុកលាា ឯម មែត្ាកណ្តា ល ១២-១២-២០១៣ មហារកីសួត្ ២៦៥៣ កណ 9525 

៦៧ មៅ មអឿន ៦២ ប ម.ទ.ភ និវត្ា. វទិាល័យមទពប្បណមយ ប្សុកពញាឮ មែត្ាកណ្តា ល ១១-១២-២០១៣ ខែសមភលើងឆក ់ ១៣៨៥ កណ 9526 

៦៨ ពុាំ ាមរ  ន ៦០ ប បឋម បឋម មកាោះរកា ប្សុកមុែកាំពូល មែត្ាកណ្តា ល ២០-១២-២០១៣ មប្គាោះថ្នន កច់រាចរ ១០៨១ កណ 9527 

៦៩ លី េុង ៦៦ ប ប្គូ និវត្ា បឋម ាា យរមមៀត្ ប្សុកែាចក់ណ្តា ល មែត្ាកណ្តា ល ០៨-០១-២០១៤ មរាគា ធ ៣១៨៨ កណ 9528 
៧០ ប្ត្តយ គាងម ី ៤៨ ប ម.ទ.ភ វទិាល័យ  .ស ត្តមមា  ប្កុងត្តមមា  មែត្ាកណ្តា ល ០៨-០១-២០១៤ មលើសឈាម ៤១០៥ កណ 9529 
៧១ អ៊ាុន ខែម ៧៦ ប ប្គូ និវត្ា. បឋមងាមបើក ប្សុកកាំពងប់្ត្តច មែត្ាកាំពត្ ២០-១២-២០១៣ មរាគា ធ ៨៩៤ កណ 9530 

 
ល.រ ម្គាតេនាម-នាម អាយ៊ុ ម្ភទ រកបម័ណឌ  អ គភាពបំម្រ ើការ នថៃសមឆ្ន មំរណៈ មូលម្ហត៊ុ ម្លមប័ណណ  ម្ផស ៗ 

     ម.មរណៈភាពគ្ូរសករ    សពទី 
១ កង មមើក ៥៧ ប កសិករ ាា មី.លស.មពជ ចនម់ា លី.បឋមមភលង.កាំពងប់្ត្ខបក មែត្ាថ្ប្ពខវង ០៣-០១-២០១៤ មលើសឈាម ១៦៩៨ ពវ 5581 
២ ថ្អ ញ  ៦៦ ស កសិករ ប្បពនធ.ស៊ាុយ មសឿន បឋមវត្ាកាំពង់ាលា.ប្ពោះមសាច. មែត្ាថ្ប្ពខវង ០៩-០១-២០១៤ មរាគា ធ ១១០៨ ពវ 5582 
៣ ាា យ សូប្ត្ ៤៨ ស កសិករ ប្បពនធ.ាាំង មប្ពឿន បឋមដូងប្ជុាំ ប្សុកាកាន មែត្ាម ធិ៍ាត្់ ០៦-១២-២០១៣ ប្កិនមងលើម ២០១២ ពស 5583 
៤ ថ្នល ង គង់ ៣៩ ស កសិករ ប្បពនធ.យឹម ភលីី បឋមកាលមឈើពុក មែត្ាម ធិ៍ាត្់ ១០-១២-២០១៣ ទាចទឹក ១០៩២ ពស 5584 
៥ ខណម ម ឿន ៤៤ ប កសិករ   បាីអនកប្គូ នង សុលី មមត្ាយយ៧មករា ប្សុកកមណា ៀង មែត្ាម ធិ៍ាត្់ ២៥-១២-២០១៣ ចុកម ោះ ៨២៩ ពស 5585 
៦ លន ់មឈឿន ៥៣ ស កសិករ ប្បពនធ. សរ ជុន បឋមយាកាប មែត្ាម ធិ៍ាត្់ ០៥-១២-២០១៣ ទឹកមនាមខផែម ១៤៧០ ពស 5586 
៧ មាស មប្ពឿន ៦៣ ប បឋម បាីអនកប្គូ ឃ្ង អុី បឋម ត្តមលាប្សុកាកាន មែត្ាម ធិ៍ាត្់ ០២-០១-២០១៤ លងទ់ឹកប្សោះ ២២១៧ ពស 5587 
៨ កង មសៀក ៥៥ ស មមផទោះ    ប្បពនធនិវត្ាជន មលាកសីុវ ភណ័ បឋមខសនជយ័ មមមត្ ់កាំពងច់ម ១៩-១២-២០១៣ មប្គាោះថ្នន កច់រាចរ ១២៥៤៧ កច 5588 
៩ ទូច ប៊ាុនលាង ៦៧ ស កសិករ ប្បពនធនិវត្ាជន មលាក ទូច ទឹង បឋមគគីរ ត្បូងឃាុ ាំ កាំពងច់ម ២៣-០១-២០១៤ មរាគា ធ ៩២៧៣ កច 5589 
១០ គង ់រុន ៧៥ ប កសិករ បាីអស. អន ឡាយ បឋមមហាែញូង មកាោះសូទិន កាំពងច់ម ១៧-០១-២០១៤ មរាគា ធ ៤៨១៦ កច 5590 
១១ មឆន គឹមមចង ៦៩ ស កសិករ ប្បពនធនិវត្ាជន ម ង គឹមអ៊ាូ បឋមសាំពងជយ័ មជើងថ្ប្ព កាំពងច់ម ០៦-០២-២០១៤ មរាគា ធ ២៤០៦ កច 5591 
១២ ឈុាំ ទូច ៤២ ប កមាករ បាីអនកប្គូ ាយ មា ធន បឋមទួលសុភាឃួន រាជធានីភនាំមពញ ០១-០១-២០១៤ ជមៃមឺងលើម ១០៣១០ ភព 5592 
១៣ ចន ់រដាសុផា ៦២ ប មធយមប្កាំត្១ បាីអនកប្គូ ាយ វា នធ់ី វទិាល័យចកអ់ខប្ង រាជធានីភនាំមពញ ២០-១២-២០១៣ ជមៃបឺ្កពោះ ២០១៣ ភព 5593 
១៤ អុឹម សន ៦៤ ប កសិករ បាីអនកប្គូ ឈុន សាំអ៊ាន បឋម ត្ិកខបមញ្ញា  រាជធានីភនាំមពញ ២២-០១-២០១៤ មលើសឈាម ៣៨៧ ភព 5594 
១៥ ផុន សីុងូ ៤៤ ស កសិករ ប្បពនធមលាកប្គូ ទឹម មរ  ត្ វទិាល័យចាំបកម់ាស រាជធានីភនាំមពញ ០១-០១-២០១៤ ែសល់ គរ ១១៩៥៣ ភព 5595 
១៦ អ៊ាុ៊ុំ ចាំមរ ើន ៥០ ស កសិករ ប្បពនធមលាកប្គូ អតួ្ សុគនាធ  អនុវទិាល័យប្ពោះធាតុ្ មែត្ាកាំពងឆ់្ន ាំង ០៨-០១-២០១៤ មលើសឈាម ២៥៩២ កឆ 5596 
១៧ មាម ប ុន ៦៥ ស កសិករ ប្បពនធមលាកប្គូ ខកវ ឈតិ្ និវត្ាជន ប្សុករលាមបែៀរ មែត្ាកាំពងឆ់្ន ាំង ២០-១២-២០១៣ មលើសឈាម ២៣១២ កឆ 5597 
១៨  ូត្ ប្សីមុាំ ៣៨ ស មមផទោះ ប្បពនធមលាកប្គូ អា៊ា  លឹមចក ់ការ.ិអ.យ.កប្កុងមសរមីាភណ័ មែត្ាប.ជ ០៧-០១-២០១៤ មលបថ្នន ាំសមាល បែ់លួន ០៤០១ បជ 5598 
១៩ ជាប ់សាំអាត្ ៤៤ ប មមផទោះ បា.ីអស គង ់គីររីត្ន ័បឋមរហាត្ទឹ់ក ប្សុកមងគលបរូ ីមែត្ាបនាទ យមានជយ័ ០៦-០២-២០១៤ មហារកីមងលើម ២៨៦៧ បជ 5599 
២០ មថ្នង ឆ្វ ៦០ ស កសិករ ប្បពនធមលាក ឈុន មឈឿង បឋមមៅា  ប្សុកងាពួក មែត្ាបនាទ យមានជយ័ ១១-០២-២០១៤ ែសល់គរ ២៤៩០ បជ 5600 
២១ ញ ុ ក ចនម់ធឿន ៥០ ប នគរាល បាីអនកប្គូ ស៊ាូ  ដាំឡា បឋម សទឹងងាី ប្កុងមសៀមរាប មែត្ាមសៀមរាប ២១-០១-២០១៤ ជមៃរឺមបង ៧៨៨ សរ 5601 
២២ មសៀម ា៊ា ប ៥០ ប កសិករ បាីអនកប្គូ ភូង យា  បឋម ពួក ប្សុកពួក មែត្ាមសៀមរាប ១៦-១២-២០១៣ មបោះដូងរកី ២៨៥៩ សរ 5602 
២៣ ចន ់លឹមាង ៦៣ ប កសិករ បាីអនកប្គូ មែ អីវត្តថ  បឋមមប្ជាយងាមលើ ប្សុកឆលូង មែត្ាប្កមចោះ ២៣-១២-២០១៣ មរាគា ធ ១៦៥៣ ប្កច 5603 
២៤ សិុន យូ ៤៩ ប កសិករ បាីអនកប្គូ ាន សុមា លី បឋមជួរប្កូច ចិប្ត្បុរ ីមែត្ាប្កមចោះ ០៧-០១-២០១៤ មរាគា ធ ១១៤៣ ប្កច 5604 
២៥  ុក លី ៊ាូន ៦៨ ស កសិករ ប្បពនធមលាកប្គូ ឌី រុន បឋមកាលជួរ ប្សុកចិប្ត្បុរ ីមែត្ាប្កមចោះ ០៩-០១-២០១៤ មរាគា ធ ១២៧២ ប្កច 5605 
២៦ លី គឹមមអង ៤៤ ស កសិករ ប្បពនធមលាកប្គូ ចន ់សុខ្នរទិធ អនុវទិាល័យ ប្សុកចិប្ត្បរុ ីមែត្ាប្កមចោះ ១៦-០១-២០១៤ មរាគា ធ ១១៧៨ ប្កច 5606 
២៧ គី ធាវុធ ៤១ ប ម.ទ.ភ បាីអនកប្គូ ងូ ចន័ទសីុណ្ត បឋមប្កគរ ប្កុងប្កមចោះ មែត្ាប្កមចោះ ២២-០១-២០១៤ មរាគា ធ ២៧៧៦ ប្កច 5607 
២៨ អ៊ាុក សីុថ្ន ៣២ ប កសិករ បាីអនកប្គូ ប្ាក ់មេង បឋម ប្ត្ខដត្ ប្សុកកាំពងម់រាទិ៍ មែត្ាាា យមរៀង ០៩-០១-២០១៤ ែយល់គរ ៣៧៤៨ សារ 5608 
២៩ មសក វណ្តា  ៦០ ស កសិករ ប្បពនធមលាកប្គូ មមឿង ប៊ានុមងន និវត្ាជន ប្សុកជាាំកានាមែត្ាប្ពោះវហិារ ២១-១០-២០១៣ មរាគា ធ ១០២ ព  5609 
៣០ ថ្ផ ប៊ាុនឡាត្ ់ ៥៩ ប កសិករ បាីអនកប្គូ ខប ត្ សុែុន បឋមជាាំកានា ប្សុកជាាំកានា មែត្ាប្ពោះវហិារ ២៤-១១-២០១៣ មរាគា ធ ៥៥៥ ព  5610 
៣១ ប៊ាូ សីុថ្ន ៥៩ ស បឋម    ប្បពនធមលាកប្គូ ឌុច ាមឃឿន បឋមម ធិ៍មាស ប្សុកលាា ឯមកណ្តា ល ១២-១២-២០១៣ ទឹកមនាមខផែម ២៦៧២ កណ 5611 
៣២ អ៊ាុយ មករា ៣២ ស មមផទោះ   ប្បពនធមលាកប្គូ សុែ សុផាណ្តរា   .ស ងនល់ទទឹង ប្សុកអងគសនួលក.ណ ១៤-១២-២០១៣ ឆលងទមនល ១០៥២៣ កណ 5612 

៣៣ មាម សុភាព ៥៤ ប កសិករ បាីអនកប្គូ យស ចនាថ  បឋមវត្ាមកាោះ ប្សុកមកៀនាា យ មែត្ាកណ្តា ល ០៩-១២-២០១៣ មរាគា ធ ៧០៧៣ កណ 5613 

 
 មមត្តា ប្បមូលភាគទានឧបត្ថមភប្បចាំខែ មនីា ឆ្ន ាំ២០១៤ ឱ្យទានម់ពលមវលាមដើមបមី ោះប្ាយជូនប្គួារសព។ 
ចំណ្ត ំ៖ ប្ត្ូវបងប់្ាកឧ់បត្ថមភសពសមាជិក: ៧១ ន × ៤០    = ២.៨៤០៛ 
 សពគូប្សក:   ៣៣ ន × ២០    = ៦៦០៛     រាជធានីភនាំមពញ, ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មនីា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
 ភាគទានប្បចាំែ:        =  ២០០៛             ជ.គ្ណៈកមាម ធិការកណ្តេ ល 
 ភាគទានាងសងផ់ទោះប្គូបមប្ងៀន:       = ៣០០រ                       
                 អគ្គម្លខាធិការរ  
     សរបុ     =            ៤.០០០៛ 



  ទស្សនាវដដីគ្គូបងគ្ងៀនងលខ ៤៥  ទំព័រ47 

 

 

 
                  រពះរាោណ្តចរកកមព៊ុោ 
សមាគ្មប៊ុគ្គលកិសកិាសមមរ                                      ោត ិសាសនា រពះមហាកសរត 
គ្ណៈកមាម ធិការកណ្តា ល   
ម្លមៈ ០៩/១៤ គ្.ក   ម្សចកេីជូនដំណឹ មរណភាពរបចសំម ម្មសា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
           ត្តងនាមសមាគមបុគគលិកសិកាទាំងមូល គណៈកមាយ ធោិរកណាថ លថ្ន ស.ប.ស.ខ 

        សូមសាំដដងកថើលសាកសាថ យជាទើបាំផុតចាំលពាះោរាត់បង់ជើវតិថ្នមិតថលយើងនងិលគួសារ 
 ល ើយសូមចូលរមួោនទុ់កខមរណៈសញ្ហដ ជាមួយលគសួារថ្នសពទាំងលនាះ 

 
ល.រ ម្គាតេនាម-នាម អាយ៊ុ ម្ភទ រកបម័ណឌ  អ គភាពបំម្រ ើការ នថៃសមឆ្ន មំរណៈ មូលម្ហត៊ុ ម្លមប័ណណ  ម្ផស ៗ 

     ក.មរណៈភាពសមាជិក    សពទី 
១ លៅ៉ ម៉ន ៧៥ ប បឋម និវតថជន ោរោិល័យអ្ប់រ ាំយុវជន និងកើឡាលសុកលសាធ ង លខតកាំពង់ធាំ 08-01-2014 លរាគ្មពាធ 2165 កធ 9531 
២ កុយ ភិរមរ ៤៥ ប បឋម បឋម អ្ាំពុះ លសុកសនធុក លខតថកាំពង់ធាំ 27-01-2014 លរាគ្មពាធ 678 កធ 9532 
៣ អុ្ឹង គឹមអាន ៦២ ប បឋមភូម ិ និវតថជន. ោរោិល័យអ្ប់រ ាំយវជន និងកើឡាលសុកសនធុក លខតថកាំពង់ធាំ 21-12-2013 លរាគ្មពាធ 3354 កធ 9533 
៤ ត្តន់ គឹមឈ្លន់ ៦៩ ប បឋម និវតថជន. បឋមម រលសុកកាំពង់សាឝ យ លខតថកាំពង់ធាំ 31-12-2013 លរាគ្មពាធ 1712 កធ 9534 
៥ ញឹុង លូន ៦៥ ប បឋម និវតថជន. បឋមម រលសុកកាំពង់សាឝ យ លខតថកាំពង់ធាំ 15-01-2014 កអកធាវ ក់ឈ្លម 1760 កធ 9535 
៦ លសាម សុផល ៦៤ ប បឋម និវតថជន. បឋមលកុមលពះនលរាតថមឬទនិត្តាំងលគ្មកលសុការាណ៍ លខតថកាំពង់ធាំ 10-01-2014 លរាគ្មពាធ 1115 កធ 9536 
៧ លអ្ៀង ខុន ៦៤ ប បឋម និវតថជន. ោរោិល័យអ្ប់រ ាំយុវជន និងកើឡាលសុកសណាថ ន់ លខតថកាំពង់ធាំ 24-12-2013 លរាគ្មពាធ 3548 កធ 9537 
៨ បុិល សាំអុ្ន ៦៧ ប បឋម និវតថជន. បឋមលសលៅតូង លសុការាយណ៍ លខតថកាំពង់ធាំ 22-01-2014 លរាគ្មពាធ 1407 កធ 9538 
៩ ថន  ុន ៣៧ ប បឋម បឋម លោះលកុង លសុកសធឹងដសន លខតថកាំពង់ធាំ 20-12-2013 លរាគ្មពាធ 4334 កធ 9539 
១០ សាាំង យ៉ុល ៦៩ ប មូលោឌ ន និវតថជន. អ្នុ.កាំពង់លាសាទ.ពាមជរ លខតថថ្លពដវង 23-01-2014 លរាគ្មពាធ 3299 ពវ 9540 
១១ ឈមឹ សាំអ្ន ៧៦ ប បឋម និវតថជន. បឋម.សាំបួរ.លមសាង លខតថថ្លពដវង 25-12-2013 លរាគ្មពាធ 5416 ពវ 9541 
១២ ប៊ុន សារន៉ ៦៨ ប បឋម និវតថជន. បឋមថាវ វ.សាឝ យអ្នធរ លខតថថ្លពដវង 25-01-2014 លរាគ្មពាធ 695 ពវ 9542 
១៣ លៅ៉ អ្៊ុល ៧៤ ប បឋម និវតថជន. បឋមវតថកថើដូង.ាភបាំ លខតថថ្លពដវង 26-01-2014 លរាគ្មពាធ 4619 ពវ 9543 
១៤ លៅ៉ លសើលាក់ ៤០ ស បឋម បឋមសិលាឧតថម លពះលសថច លខតថថ្លពដវង 21-01-2014 លរាគ្មពាធ 457 ពវ 9544 
១៥ វ៉ា ដម៉ន ៧៥ ប បឋម និវតថជន. បឋមឃ្លវ ាំង.ាភបាំ លខតថថ្លពដវង 14-02-2014 លរាគ្មពាធ 4529 ពវ 9545 
១៦ រស់  យ ៦១ ប បឋម និវតថជន. ថ្លពនគរកបុង.សាឝ យអ្នធរ លខតថថ្លពដវង 09-02-2014 លរាគ្មពាធ 4064 ពវ 9546 
១៧  កឹ ថាន ៧៧ ប បឋម និវតថជន. បឋមភូមិធាំថយើ.កាំពង់លតដបក លខតថថ្លពដវង 21-02-2014 លរាគ្មពាធ 1494 ពវ 9547 
១៨ សយ សាលរឿន ៦៣ ប លគូ និវតថជន. លសុកលោះអ្ដណថ ត លខតថត្តដកវ 09-12-2013 លរាគ្មពាធ 2044 តក 9548 
១៩ ជា  ុនិ ៨១ ប លគូ និវតថជន. លសុកគើរ ើវង់ លខតថត្តដកវ 28-11-2013 លរាគ្មពាធ 4486 តក 9549 
២០ ឈុន និន ៦២ ប លគូ និវតថជន. លសុកលត្តាំកក់ លខតថត្តដកវ 22-01-2014 លរាគ្មពាធ 5570 តក 9550 
២១ ទុន ស៊ន ៤៩ ប លគូបឋម បលលមើោរលៅបឋម ដើខាយ  ឃុាំជើខាយ  លសុកទាំង លខតថត្តដកវ 26-01-2014 ជមងឺលលើសឈ្លម 781 តក 9551 
២២ សុឹម សុវន ៦២ ប លគូ និវតថជន. លសុកសាំលរាង លខតថត្តដកវ 12-02-2014 លរាគ្មពាធ 3018 តក 9552 
២៣  ុ៊យ គឹម ៦៩ ប លគូ និវតថជន. លសុកអ្ងគរបូរ ើ លខតថត្តដកវ 01-02-2014 លរាគ្មពាធ 3697 តក 9553 
២៤ សាឝ យ ធើ ៨០ ប លគូ និវតថជន. លសុកសាំលរាង លខតថត្តដកវ 17-01-2014 លរាគ្មពាធ 3497 តក 9554 
២៥  ុ៊ន រតនា ៥៦ ប លគូមបភ បលលមើោរលៅវទិាល័យលមលង លសុកលោះអ្ដណថ ត លខតថត្តដកវ 17-01-2014 លរាគ្មពាធ 2152 តក 9555 
២៦ មុើ សុខា ៥៨ ប លគូបឋម បលលមើោរលៅបឋមអ្ងគលសរ ើមាលើ លសុកលោះអ្ដណថ ត លខតថត្តដកវ 08-02-2014 លរាគ្មពាធ 2227 តក 9556 
២៧ លអាន សាលមឿន ៦៣ ប លគូ និវតថជន. លសុកលត្តាំកក់ លខតថត្តដកវ 22-01-2014 លរាគ្មពាធ 2811 តក 9557 
២៨ កឹម សារនិ ៥៨ ប លគូមបភ វទិាល័យសុខអាន ១ឧសភា លសុកលត្តាំកក់ លខតថត្តដកវ 16-01-2014 លរាគ្មពាធ 2437 តក 9558 
២៩  កឹ លសង ៧១ ប លគូ បឋម និវតថជន. លសុករមាសដ ក លខតថសាឝ យលរៀង 14-01-2014 ខសល់គរ 1336 សឝរ 9559 
៣០ សុក សយ ៤៨ ប លគូ បឋម បឋម ថ្លពចាំណារ លសុកកាំពង់លរាទិ៍ លខតថសាឝ យលរៀង 14-01-2014 ខសល់គរ 2702 សឝរ 9560 
៣១ សុើម ណាវ ើ ៤៦ ស មបភ អ្នុវទិាល័យលពះរាជបូជនើយកិចច លសុកសធឺងដលតង លខតថសធឹងដលតង 25-02-2014 លរាគ្មពាធ 039 សត 9561 
៣២  ួយ ផលាវ  ៤៦ ប លគូ បឋម បឋម ពងទឹក លសុកបនាធ យអ្ាំពិល លខតថឧតថរមានជ័យ 06-02-2014 ធាវ យលកពះ 314 ឧជ 9562 
៣៣ សុង ប៊ុនសុើ ៣៤ ប លគូ បឋម បឋមរងសើ លសុកបនាធ យអ្ាំពិល លខតថឧតថរមានជ័យ 26-01-2014 ជាំងឺលអ្ដស៍ 741 ឧជ 9563 
៣៤ សុន ញឹុក ៨២ ប មបភ និវតថជន. មនធើរអ្ប់រ ាំ លខតថាត់ដាំបង 12-12-2013 ជរាពាធ 9580 បប 9564 
៣៥ ជុាំ អ្លមិនធ ៤១ ប មបភ អ្នុវទិាល័យលមាងឬសសើលសុក លខតថាត់ដាំបង 21-12-2013 លរាគ្មពាធ 3737 បប 9565 
៣៦ អុ្ឹម លសឿន ៣៩ ប បឋម បឋមសាឝ យធាំ លសុកសដងក លខតថាត់ដាំបង 25-12-2013 មហារ ើកលថវើម 6865 បប 9566 
៣៧ លាក់ លឈៀង ៦៤ ប បឋម និវតថជន. លសុកថយលគ្មល លខតថាត់ដាំបង 28-12-2013 បូសលថវើម 1481 បប 9567 
៣៨ ទើវ គន ់ ៦៣ ប មបភ និវតថជន. លកុងាត់ដាំបង 28-12-2013 លរាគ្មពាធ 931 បប 9568 
៣៩ ប៊ុត សាម៉ន ៦៦ ប បឋម និវតថជន. ោរ.ិ កើឡាមនធើរអ្ប់រ ាំ លខតថាត់ដាំបង 14-01-2014 លរាគ្មពាធ 4274 បប 9569 
៤០ អាង សាំលអ្ឿន ៤៣ ប មបភ វទិាល័យលាឝ  លសុកបលវល លខតថាត់ដាំបង 28-01-2014 លរាគ្មពាធ 2915 បប 9570 
៤១ ថ្  គឹម ួ ៤៦ ប មបភ អ្នុវ.ិ ត្តប៉ុន លសុកសដងក លខតថាត់ដាំបង 22-01-2014 លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ 2091 បប 9571 
៤២ ឃួន អ្រុណ ៤៣ ស បឋម បឋមសថើ លសុកឯកភបាំ លខតថាត់ដាំបង 20-12-2013 រលាកសួត 4555 បប 9572 
៤៣ លសង វវិឌណន៍ ៦៧ ប លគូ និវតថជន. បឋមអ្ងគទុលវក៍ លសុកឈូក លខតថកាំពត 26-12-2013 លរាគ្មពាធ 2164 កព 9573 
៤៤ លអាម លធឿន ៤៨ ប បឋម បឋមភូមិអូ្រ លសុកជុាំគើរ ើ លខតថកាំពត 25-12-2013 មហារ ើកលកពះ 2387 កព 9574 
៤៥ លខៀវ ថ្ឆឌិក ៧៥ ស លគូ និវតថជន. លសុកអ្ងគរជ័យ លខតថកាំពត 30-12-2013 លរាគ្មពាធ 1887 កព 9575 
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៤៦ លទៀត ទិតរ ៦០ ប មបភ អ្នុវទិាល័យ លលតើយលោះ លកុងកាំពត លខតថកាំពត 06-01-2014 លរាគ្មពាធ 1175 កព 9576 
៤៧ ឈុន លគើ ៦២ ស លគូ និវតថជន. វទិាល័យអ្ងគសាឝ យពុាំដសន លសុកអ្ងគរជ័យ លខតថកាំពត 06-02-2014 លរាគ្មពាធ 1400 កព 9577 
៤៨ គឹម ភូនើ ៣២ ស បឋម បឋមសាមគគើមានជ័យ លសុកអ្ងគរជ័យ លខតថកាំពត 27-02-2014 លរាគ្មពាធ 5171 កព 9578 
៤៩ អុ្ើ លភឿន ៦០ ប បឋម បឋមអ្ងគចក លសុកជុាំគើរ ើ លខតថកាំពត 17-02-2014 លរាគ្មពាធ 2291 កព 9579 
៥០ កឹម វុា ាំង ៦២ ប លគូ និវតថជន.ោរោិល័យ អ្ប់រ ាំលសុកជុាំគិរ ើ លខតថកាំពត 09-01-2014 លរាគ្មពាធ 2291 កព 9580 
៥១ ដប៉ន សារនិ ៧៨ ប លគូ និវតថជន. បឋមវតថលណាធិ លសុកទឹកឈូ លខតថកាំពត 28-01-2014 លរាគ្មពាធ 233 កព 9581 
៥២ ជា សុភា ៦៣ ស លគូ និវតថជន.លគិះសាទ នលាះពុមភដចកផាយ ោរលគប់លគងគ/ោរកណាថ ល 12-03-2014 លរាគ្មពាធ 1866 គក 9582 
៥៣ នាង មុត ៧៣ ប លគូ និវតថជន.លកសួងអ្ប់រ ាំរយុវជន និងកើឡា ោរ លគប់ លគង គ/ោរ កណាថ ល 09-03-2014 គ្មាំងលបះដូង 1454 គក 9583 
៥៤ ទ លសង ៦០ ប លគូ នាយកោឌ នរដឌាល និង រិញ្ដវតទុ ោរលគប់លគង គ/ោរ កណាថ ល 03-032014 លរាគ្មពាធ 1867 គក 9584 
៥៥ លយឿន វណាត  ២៩ ប មបភ អ្នុ សាោម៉ូតូទួលាសាន លសុកខាច់កណ. លខតថកណាថ ល 15-01-2014 លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ 13422 កណ 9585 
៥៦  ូ៊ សាវនិ ៦៩ ប បឋម និវតថជន បឋម មុ៉នដសធរលគ្មកលតប់ លសុកកណាថ លសធឹង លខតថកណាថ ល 14-02-2014 តាំរងលនាម 4320 កណ 9586 
៥៧ ដកវ ឃុន ៧០ ប លគូ និវតថជន បឋមដលពកគង់រាជ លសុកលាឝ ឯម លខតថកណាថ ល 05-02-2014 រលាកលកពះ 2883 កណ 9587 
៥៨ សុឹម សារ៉ាវុធ ៦៨ ប បឋម និវតថជន បឋមរោរលោង១ លសុកមុខកាំពូល លខតថកណាថ ល 20-01-2014 លរាគ្មពាធ 7816 កណ 9588 
៥៩ លអ្ៀម ស៊ុម ៦៩ ប បឋម និវតថជន អ្នុវទិាល័យដបកចាន លសុកអ្ងគសបួល លខតថកណាថ ល 03-02-2014 លរាគ្មពាធ 5372 កណ 9589 
៦០ សុឹម សុាំ ៩៦ ប បឋម និវតថជន បឋមថ្លពពួច លសុកអ្ងគសបួល លខតថកណាថ ល 31-01-2014 លរាគ្មពាធ 4816 កណ 9590 
៦១ អ្៊ុក សុិន ៧០ ប បឋម និវតថជន បឋមលជុងរមាស លសុកលោះធាំ លខតថកណាថ ល 21-02-2014 លរាគ្មពាធ 642 កណ 9591 
៦២ រស់ សូនើ ៤៨ ប មបភ វទិាល័យឥន្រនធលទវ ើ រាជធានើភបាំលពញ 20-02-2014 លរាគ្មពាធ 2343 ភព 9592 
៦៣ សុិន ណប ៦២ ស បឋម បឋមវឌណនវជិាជ  ខណឍ ៧មករា រាជធានើភបាំលពញ 13-02-2014 លកពះ 1490 ភព 9593 
៦៤ ឃុន សុខាន់ ៧២ ប មបភ វទិាល័យទួលទាំពូង ខណឍ មានជ័យ រាជធានើភបាំលពញ 23-02-2014 លរាគ្មពាធ 6608 ភព 9594 
៦៥ អុ្ឹម សាំលអ្ឿន ៧៨ ប បឋម បឋមទឹកលអក់ ខណឍ ទួលលគ្មក រាជធានើភបាំលពញ 02-03-2014 លរាគ្មពាធ 2507 ភព 9595 
៦៦ ា៉វ លើម ៦៦ ប លគូបឋម និវតថជន បឋមចាំោរលៅស៊ូដលកក លសុកពញាដលកក លខតថកាំពង់ចាម 17-01-2014 លរាគ្មពាធ 9872 កច 9596 
៦៧ នើ លទើ ៧២ ប លគូបឋម និវតថជន វ.ិ ស.ពាមជើកង លសុកកងមាស លខតថកាំពង់ចាម 16-02-2014 ជរាពាធ 7869 កច 9597 
៦៨ អ្៊ុយ សុផលាវ  ៣៩ ស លគូបឋម បឋមអ្ាំពិល លសុកលសើសននរ លខតថកាំពង់ចាម 25-02-2014 លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ 10371 កច 9598 
៦០ ស សុលមធ ៧៣ ប លគូបឋម និវតថជន បឋមចាំបក់ លសុកលមមត់ លខតថកាំពង់ចាម 01-03-2014 លរាគ្មពាធ 473 កច 9599 
៧០ ជា អ្៊ន ៦០ ប លគូបឋម បឋមតអ វ លសុកាធាយ លខតថកាំពង់ចាម 21-02-2014 លលើសឈ្លម 5415 កច 9600 
 
ល.រ ម្គាតេនាម-នាម អាយ៊ុ ម្ភទ រកបម័ណឌ  អ គភាពបំម្រ ើការ នថៃសមឆ្ន មំរណៈ មូលម្ហត៊ុ ម្លមប័ណណ  ម្ផស ៗ 
     ម.មរណៈភាពគ្ូរសករ    សពទី 
១ គឹម  ៊ត ៧១ ស លមផធះ លបពននលលាកលគូ ដកវ បុ៊នលហា និវតថជនោរ.ិអ្យក. លសុកលសាធ ង លខតថកាំពង់ធាំ 17-01-2014 លរាគ្មពាធ 1951 កធ 5614 
២ ឆឹង សុន ៧៨ ស លមផធះ លបពននលលាលគូ តឹក  ូ និវតថជនបឋម ខាច់ លអិត លសុក ារាយណ៍ លខតថកាំពង់ធាំ 10-01-2014 លរាគ្មពាធ 1360 កធ 5615 
៣ ជួន គ្ម ៣៣ ប លមផធះ បថើអ្បកលគូ ដកវ សុវណត បឋមអូ្រលគូដកលសុកលាសាទសាំបូរ លខតថកាំពង់ធាំ 05-02-2014 លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ 4588 កធ 5616 
៤ យមឹ លសើម ៤៧ ស កសិករ ភរោិ លលាករនឺ រន បឋមលត្តប ត លសុកពារា ាំង លខតថថ្លពដវង 26-01-2014 លលើសឈ្លម 6020 ពវ 5617 
៥ មាស មុនើ ៥៤ ស លមផធះ ភរោិល.លៅ៉ ជា.និវតថ.មន្រនថើោរោិល័យលសុក ពាមជរ លខតថថ្លពដវង 16-01-2014 លរាគ្មពាធ 3212 ពវ 5618 
៦ ជា យ៉ុម ៦១ ស លមផធះ ភរោិ លលាកអុ្ើ សុតត.និវតថ.បឋមដលពកត្តសរ លសុកពារា ាំង លខតថថ្លពដវង 31-01-2014 លរាគ្មពាធ 6318 ពវ 5619 
៧ អ្៊ុ ៊ុំ រុ ាំ ៧២ ស លមផធះ ភរយិលលាក ល ង តត់ អ្នុ.អ្បកលលឿង លសុកពាមរក៍ លខតថថ្លពដវង 05-02-2014 ជរាពាធ 5362 ពវ 5620 
៨ ម៉ក់ ផន ៦១ ស កសិករ ភរោិ.ល. ម ផល និវតថ.វ ិចនប័លគឹសាប  លសុកលមសាង លខតថថ្លពដវង 02-02-2014 លរាគ្មពាធ 5504 ពវ 5621 
៩ លើវ សុគើម ៥៩ ស កសិករ ភរោិលលាក នើ សារទិន និវតថជន លសុកគើរ ើវង់ លខតថត្តដកវ 13-12-2013 លរាគ្មពាធ 3978 តក 5622 
១០ ដកវ វាន់ ៧៥ ស កសិករ ភរោិលលាក ចាន់ សុខនិវតថជន លសុកលត្តាំកក់ លខតថត្តដកវ 28-12-2013 លរាគ្មពាធ 5738 តក 5623 
១១  ុច សុើវត្តទ  ៥៥ ស កសិករ ភរោិលលាក លឹម លញន លសុកលោះអ្ដណថ ត លខតថត្តដកវ 18-12-2013 លរាគ្មពាធ 2103 តក 5624 
១២ អ្៊ួង លលៀប ៤៥ ប កសិករ បថើអ្បកលសើសាន់ សាវ ើបលលងៀនលៅសាលាបឋមថ្លពជួរ លសកុលត្តាំកក់ លខតថត្តដកវ 30-12-2013 លរាគ្មពាធ 2744 តក 5625 
១៣ កិន ញុ៉ង ៦០ ស កសិករ ភរោិលលាក ល ង ឌឹម និវតថជន លសុកលោះអ្ដណថ ត លខតថត្តដកវ 31-12-2013 លរាគ្មពាធ 2082 តក 5626 
១៤ គង់ សូនើ ៦៩ ស កសិករ ភរោិលលាក លតឹង សាំ និវតថជន មនធើរអ្យ ក លខតថត្តដកវ 20-01-2014 លរាគ្មពាធ 979 តក 5627 
១៥ សុើម គឹមលសង ៥៨ ស កសិករ ភរោិលលាកមឹុង កប បាំលរ ើោរលៅបឋមហាាំងលង៉ាលៅយ ខញើ លសុកាទើលខតថត្តដកវ 25-02-2014 លរាគ្មពាធ 1521 តក 5628 
១៦ ធន់ លស ៧១ ស កសិករ លបពននលលាកលគូ សុក សាមុត និវតថជន លសុកសាឝ យទប លខតថសឝ.រ 29-01-2014 ជរាពាធ 2125 សឝវ 5629 
១៧ នាង សុលបឿន ៥៧ ស កសិករ លបពននលលាកលគូដយម៉ សាលវត សាលាបឋមអ្នវង់ដវង ឧតថរមានជ័យ 28-01-2014 លរាគ្មពាធ 431 ឧជ 5630 
១៨ លមៀច លម៉ងលើ ៥៨ ស លមផធះ លបពននលលាក អ្៊ុន សាវុត និវតថជន លកុងាត់ដាំបង លខតថ ប.ប. 07-01-2014 ចង ក 231 បប 5631 
១៩ ឈុន លគើម ៦២ ស លគូ លបពននលលាកលគូ លសាម លសឿននិវតថជនលសុកអ្ងគរជ័យ  ខ.កាំពត 06-02-2014 លរាគ្មពាធ 1384 កព 5632 
២០ លទៀប សាំអាន ៤៦ ប មបភ បថើអ្បកលគូ លពាប ម៉ុម វ.ិបរវិាស លសុកបនាធ យមាស លខតថកាំពត 13-02-2014 លរាគ្មពាធ 3072 កព 5633 
២១ លអ្ៀង សក់  ៥៩ ស កសិករ លបពននលលាកលគូ ម៉ាក់ ប៊ុនលធឿន បឋមថ្លពលគ្មលសុកឆវូង  លកលចះ 02-02-2014 លរាគ្មពាធ 1458 លកច 5634 
២២ ជា សុភា ៦៣ ស លគូ លបពននលលាក អុ្ើវ ថុង និវតថជនស/ជាតិលគប់លគង គ/ោរក.ណ 12-02-2014 លរាគ្មពាធ 641 គក 5635 
២៣ ម៉ូ សុខលៅ ៤៧ ប កសិករ បថើអ្បកលគូ កុយ សុខធា បឋមដាំរ ើឆវង លសុកសាអ ង លខតថកណាថ ល 15-02-2014 លរាគ្មពាធ 6220 កណ 5636 
២៤ សុឹម សុាំ  ៦៩ ប បឋម បថើអ្បកលគូ ទូច អាត បឋម ដលពពួច លសុកអ្ងគសបួលលខតថកណាថ ល 21-01-2014 លរាគ្មពាធ 4797 កណ 5637 
២៥ ឃុន សុខាន់ ៧២ ប មបភ បថើអ្បកលគូ លៅ៉ មួយហ៊ាង បឋមភូមិ៧ខណឍ ចាំោរមន រជន.ភភ 23-02-2014 លរាគ្មពាធ 4714 ភព 5638 
២៦ សន តន ៦៨ ប កសិករ បថើអ្បកលគូ ស៊ុ៊ុំ សុធា បឋម លគ្មកបញ្ហជ ន់ ខណឍ លពាធិ៍ដសនជ័យ រាជធានើភបាំលពញ 25-02-2014 លរាគ្មពាធ 473 ភព 5639 
២៧ ហ៊ាន គឹមហាន ៦២ ស លក់ដូរ លបពននលលាក លកត លទើ វទិាល័យលពះយុគននរ រាជធានើភបាំលពញ 04-03-2014 លរាគ្មពាធ 2871 ភព 5640 
២៨ ហាក់ ោរ៉ាត ៤៤ ស លមផធះ លបពននលលាក វងស សុភាព វ.ិ ស.សធឺងលតង់ លសុកសធឺងលតង់ លខតថកាំពង់ចាម 15-02-2014 លសភៀតសរថ្សឈ្លម 1427 កច 5641 



  ទស្សនាវដដីគ្គូបងគ្ងៀនងលខ ៤៥  ទំព័រ49 

 

 

២៩ អ្៊ុយ សុផលាវ  ៣៩ ស លគូបឋម លបពននលលាក នន បូរ៉ា បឋមអ្ាំពិល លសុកលសើសននរ ខ.កាំពង់ចាម 25-02-2014 លលគ្មះថាប ក់ចរាចរ 10371 កច 5642 
៣០ ឃុត យុត ៦៧ ស កសិករ លបពននលលាកងិន សុខ បឋមថ្លពលតផះលសុកលសើសននរលខតថកាំពង់ចាម 07-02-2014 លរាគ្មពាធ 7623 កច 5643 
 
 លមត្តថ លបមូលភាគទនឧបតទមមលបចាាំដខ លមសា ឆ្ប ាំ២០១៤ ឱ្រទន់លពលលវលាលដើមផើលោះលសាយជូនលគួសារសព។ 
 ចំណ្ត ំ៖ លតូវបង់លាក់ឧបតទមមសពសមាជិក : ៧០ ន × ៤០     = ២.៨០០៛    រាជធានើភបាំលពញ, ថ្ថងទើ ០៤ ដខ លមសា ឆ្ប ាំ២០១៤ 
 សពគូលសករ  :  ៣០ ន × ២០    = ៦០០៛           ជ.គ្ណៈកមាម ធិការកណ្តេ ល 
 ភាគទនលបចាាំដខ :             = ២០០៛ 
 ភាគទនសាងសង់ផធះលគូបលលងៀន :        = ៣០០រ    អគ្គម្លខាធិការរ  
 
   សរុប :        =  ៣.៩០០៛       
      
       
             

   
 
 

ម្សចកេីសកតរមូវ 
 

 កបុងទសសនាវដថើលគូបលលងៀនលលខ ៤៤ ដផបកពត៌មាន « លកុង លសុក ខណឍ  ឃុាំ សងាក ត់ 
ថ្នលពះរាជាណាចលកកមភុជា ឆ្ប ាំ ២០១២ (ត) មានកាំ ុសឆគងលៅលជើងទាំព័រ លោយលឈ្លយ ះឃុាំខវះរត់ឆវងខធង់គ្មប  ។ 
សូមមិតថអ្បកអានលមត្តថ ជួយដកតលមូវដូចតលៅ ៖ 

 ទាំព័រ ៣៥ បនាធ ត់ខាងលលោមបងអស់ : 

 ខធង់ទើ ១ : ៤-  រុងលរឿង លុបលចញ 

 ខធង់ទើ ២ : ០៤ - លសុកលាសាទបល័វងគមាន ៧ ឃុាំ លុបលចញ 

 ខធង់ទើ ៣ : ២- ចាំណារលលោម លុបលចញ ោក់ ៤- រុងលរឿងជាំនួសវញិ 

 ទាំព័រ ៣៦ បនាធ ត់ខាងលលោមបងអស់ : 

 ខធង់ទើ ១ : ១២- ទូកមាសខាងលកើតលុបលចញ ជាំនួសលោយ ០៤- លសុកលាសាទបលវ័ងគ មាន ៧ ឃុាំ 

 ខធង់ទើ ២ : ៤ ដលសដចង  លុបលចញជាំនសួលោយ ២ - ចាំណាលលោម 

 ខធង់ទើ ៣ : ៩ កលនាទ រខាងលិចលុបលចញជនួសលោយ ១២- ទូកមាសខាងលកើត 

 ទាំព័រ ៣៧ : បនាធ ត់ខាងលលោមបងអស់ : 

 ខធង់ទើ ១ :  បដនទម ៤- ដលសដចង 

 ខធង់ទើ ២ : បដនទម ៩- កលនាទ រខាងលិច  

            
           
 សូមអ្រគុណ 
 






