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ប្រជ ុំរញ្ជរីាយមាតិកា 
ក្ន ងគម្ពីរប្រះត្ប្តរិដក្ខ្មែរ 

ភាគ ៣ 
(ព្រះអភិធមម) 

ផ្សាយចេញរ ី

Website:  www.btkhmer.com 

e-mail: anntaykim@yahoo.fr 

ព្រចេស បារាំង 
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បុរវហេតុ 

ហោយខ្ុ ុំហ ើញ កនុងគមពីរព្រះត្ព្តបិដក ទុំរ័រមាតិកា ដដលហៅខាងចុង ហ ៀវហៅនីមួយៗ 
ទុំង១១០កាល  មានទុំរ័រខលះ រិបាកនឹងអានរីហព្រះតួអកសរហបាះរុមព រលប់ៗ ។ 
ហដើមប ីព្មួលកនុងការព្ាវព្ាវ  ឬ ការអានហ ៀវហៅកនុងគមពីរ ព្រះត្ព្តបិដក ទ ុំង  
១១០ កាលហ ះ  ខ្ុ ុំបានចមលងហ ើងវញិនូវ មាតិកាទ ុំងឡាយ ហៅកនុងហ ៀវហៅនីមួយៗ 
ហេើយ ព្បមូលផ្ុ ុំោក់កនុងហ ៀវហៅ ហោយដចកា ៣ ភាគ គឺ ភាគទី ១ (ប្រះវិន័យ)  
ភាគទី ២ (ប្រះស តត)   ភាគទី ៣ (ប្រះអភិធម្ែ)  ដដលមានចុំណងហ ើងថា ៖ 
«  ប្រជ ុំ រញ្ជរីាយមាតិកា ក្ន ងគម្ពីរប្រះត្ប្តរដិក្ខ្មែរ »  
ហេើយផាយាធមមទន ហៅកនុង website រប ់ខ្ុ ុំហ ម្ ះ  btkhmer.com ។ 
ចុំហរះហ ៀវហៅខលះ  ដដលមិនមាន បញ្ជីមាតិកា ខ្ុ ុំបានបហងកើតបញ្ជីមាតិកាថ្មីបដនែមា 
គព្មប់ ហោយខ្ុ ុំចមលងរីអតែបទដដលមានហៅកនុងហ ៀវហៅហ ះ ។ ហបើមានរកយ ចមលង ឬ 
  រហ រខុ  ហៅកនុងហ ៀវខ្ុ ុំហនះ  ូមហោកអនកហមត្ា្អភ័យហទ  និង  ួយដកតព្មូវ 
ហដើមបាីព្បហោ ន៍ ដល់ ងគមាតិហយើង ។ កនុងការចមលងហនះ ចុំហរះរកយណាដដល 
ហបាះរុមពមិនចា ់ ខ្ុ ុំបានហផទៀងផ្ទទ ត់ រកយហ ះ ហៅនឹងរកយត្នអតែបទ កនុងទុំរ័រ 
ហ ៀវហៅហ ះ ខាងដផនកាភាាដខមរាមុន ិន  ហបើហៅដតមិនហ ើញ 
ហទើបខ្ុ ុំរករកយហ ះខាងដផនកា 
ភាាបាលីហទៀត  ហេើយហបើហៅដតហមើលមិនោច់ហទៀត ខ្ុ ុំក៏ោក់ រកយហ ះកនុងរងវង់ 
ព្កចក  តា្មដដលខ្ុ ុំហមើលព្បដេលៗាម នៗ ឬក៏ោក់ចុចៗ  (xxx…….) ។ 
ហោកអនកអាចយកហ ៀវហៅហនះ ហៅហបាះរុមពផាយាបន ្ហោយហ រ ី។      
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ហ ៀវហៅ ប្រជ ុំ រញ្ជមីាតិកា ទុំង ៣ ភាគហនះ មាន ា format pdf ផង និង ា format 

Word ផង។  Format Word មានព្បហោ ន៍ ហៅត្ថ្ៃហព្កាយ អាចយកហ ៀវហៅហ ះ 
ហៅដកត្នន ហដើមបនឹីងហបាះរុមព ាាថ្មី ។ ហដើមបចីមលងហ ៀវហៅហ ះរី  website 

រប ់ខ្ុ ុំហ ម្ ះ 
  btkhmer.com ហៅា format Word      ព្តូវហធវើ copier 1 ហ ៀវហៅរី website    

ហេើយប ទ ប់មកហធវើ coller
2
  ហៅកនុង fichier format Word មួយថ្មីរប ់ហោកអនក ។             

ខ្ុ ុំ ងឃមឹថាហ ៀវហៅហនះ អាចផល់្ព្បហោ ន៍  ូនហោកអនកដដលមានបុំណងចង់ 
អាន គមពីរព្រះត្ព្តបិដកដខមរ ។    

                                                                         Champs-sur-Marne, le 15 Mai 2017. 

                                                                                  អាន តា្យ គីម 
 
 
 
 
                                                           

1 មុននឹង ចមលង ( )  ដផនកណាមួយដន អតែបទ  ហគព្តូវ ហរ ើ យក (sélectionner) អតែបទហ ះ ិន ។ 
ប ទ ប់មក ហៅហលើអតែបទហ ះ ព្តូវចុចខាងា្ុំ (cliquer droit) ហលើកូនកណុ្រ (la souris) ហៅហរលហ ះ 
មានកូនបងអួចមួយហលចហ ើង ហេើយ ហៅកនុងបងអួច ព្តូវចុច (dans la fenêtre cliquer sur ) 

 ហលើរកយ « copier »  ។ 

2
  ហបើ មិនទន់មាន fichier Word ហ ះហទ  ព្តូវបហងកើត fichier Word ថ្មីមួយហៅ ហោយហព្បើ Microsoft Word។ 
ប ទ ប់មក ហៅហលើ fichier Word ហ ះ ព្តូវចុចខាងា្ុំ (cliquer droit) ហលើកូនកណុ្រ (la souris) 
ហៅហរលហ ះ មានកូនបងអួចមួយហលចហ ើង ហេើយ ព្តូវចុច (cliquer) ហលើរកយ « coller » ។ 
ហនះ ារហបៀប copier-coller  ដដលហគធ្លល ប់ហព្បើាទូហៅ ៕ 
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មាតកិា ………………….……………………………………………. …ចេខបិដក…….េាំរ័រ 

ធម្ែសងគណិ (ភាគ េី ១  ដេ់ ភាគ េី ២)   

ភាគ ១ ០៧៨ 6 

ភាគ ២ ០៧៩ 8 

វិភងគ (ភាគ េី ១  ដេ ់ភាគ េី ៣)   

ភាគ ១ ០៨០ 11 

ភាគ ២ ០៨១ 12 

ភាគ ៣ ០៨២ 14 

ធាត ក្ថា   

បុគគលបបញ្ញត្ ិ ០៨៣ 17 

ក្ថាវតថ  (ភាគ េី ១  ដេ់ ភាគ េី ៣)   

ភាគ ១ ០៨៤ 20 

ភាគ ២ ០៨៥ 21 

ភាគ ៣ ០៨៦ 23 

យម្ក្ (ភាគ េី ១  ដេ់ ភាគ េី ៧)   

ភាគ ១ ០៨៧ 29 

ភាគ ២ ០៨៨ 31 

ភាគ ៣ ០៨៩ 33 
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ភាគ ៤ ០៩០ 34 

ភាគ ៥ ០៩១ 35 

ភាគ ៦ ០៩២ 36 

ភាគ ៧ ០៩៣ 37 

រដ្ឋា ន   

ភាគ ១ ០៩៤ 39 

ភាគ ២ ០៩៥ 41 

ភាគ ៣ ០៩៦ 42 

ភាគ ៤ ០៩៧ 45 

ភាគ ៥ ០៩៨ 48 

ភាគ ៦ ០៩៩ 53 

ភាគ ៧ ១០០ 59 

ភាគ ៨ ១០១ 68 

ភាគ ៩ ១០២ 71 

ភាគ ១០ ១០៣ 74 

ភាគ ១១ ១០៤ 77 

ភាគ ១២ ១០៥ 80 

ហតរ មភាគ ១០៦ 83 

ចុទទ មភាគ ១០៧ 88 

បណាា រ មភាគ ១០៨ 96 
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ហា  មភាគ ១០៩ 97 

 តរ្ មភាគ ១១០ 97 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតកិា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 078) 

អភិធម្ែរិដក្  
ធម្ែសងគណិ  

បឋមភាគ ៧៨ 
(រ.ស. ២៥០៧) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
អភិធមមមាតិកា ១ 
 ិតន្ម្ាតិកា ១៣ 

ចតិ្ុបាទក័ណឌ   

កុ លាកាមាវចរ  ១៦ 

បទភា នីយ ១៦ 
ហកាោា  វារៈ ៣៨ 
 ុញ្ញតវារៈ ៦១ 
មហាកុ លចិតដ៏្ហ   ៦៧ 
កុ លារូបាវចរ ៨០ 

ក ិណ ាន ៨០ 
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អភិភាយតនៈ ១០៩ 
វហិមាកខ ១៣៥ 
ព្រេមវហិារ ាន ១៣៦ 
អ ុភ ាន ១៤០ 
កុ លាអរូបាវចរ អរូប ាន ១៤១ 

កុ ោធមាម  ហតភូមិកា េី ទិហភទ ១៤៣ 
កុ ហល ហោកុតហ្រ  ១៥១ 

បទភា នីយុំ ១៥១ 
ហកាោា  វាហរា ១៧៦ 
បដិបទ ១៧៨ 
ហ ាមគ្គគ  ១៩៣ 
អកុ ហល ធហមម ១៩៦ 

បទភា នីយុំ ១៩៦ 
ហកាោា  វាហរា ២០៩ 
ហ  និ អកុ លចិត្ា្និ ២១០ 
អរាកហត ធហមម ២៣២ 

កាមាវចរវបិាកា ២៣២ 
រូបាវចរវបិាកា ២៦០ 
អរូបាវចរវបិាកា ២៦១ 
ហោកុតរ្វបិាកា ២៦៥ 
អកុ លវបិាកា ៣១៨ 
កាមាវចរកិរោិ ៣២៥ 
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រូបាវចរកិរោិ ៣៣៣ 
អរូបាវចរកិរោិ ៣៣៤ 
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 079) 

អភិធម្ែរិដក្  
ធម្ែសងគណិ  

ទុតិយភាគ៧៩ 
(រ.ស. ២៥០៧) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
រូបកណឌុំ   

អរាកហត រូប ងគហេ  មាតិកា ១ 
ឯកកនិហទទហា ១៩ 
ទុកនិហទទហា ២០ 
តិកនិហទទហា ៧២ 
ចតុកកនិហទទហា ៩៧ 
បញ្ចកានិហទទហា ១១៥ 

និហកខបកណឌុំ   

តិហក និហកខហបា ១២១ 
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ហេតុហគ្គចឆហក និហកខហបា ១៣៩ 
ចូ នរ្ទុហក និហកខហបា ១៤៩ 
អា វហគ្គចឆហក និហកខហបា ១៥៤ 
 ហញញ  នហគ្គចឆហក និហកខហបា ១៥៩ 

រូបកណឌុំ   

គនែហគ្គចឆហក និហកខហបា ១៦៩ 
ឱ ហគ្គចឆហក និហកខហបា ១៧៦ 
ហោគហគ្គចឆហក និហកខហបា ,, 
នីវរណហគ្គចឆហក និហកខហបា ,, 
បរាមា ហគ្គចឆហក និហកខហបា ១៨៤ 
មេនរ្ទុហកនិហកខហបា ១៨៧ 
ឧបាទនហគ្គចឆហក និហកខហបា ១៩២ 
កិហល ហគ្គចឆហក និហកខហបា ១៩៧ 
បិដាិទុហកនិហកខហបា ២១១ 
 ុតន្្ិកទុហកានិហកខហបា ២២២ 

អតែុទា រកណឌុំ   

តិហក អតែុទា ហរា ២៤២ 
ហេតុហគ្គចឆហក អតែុទា ហរា ២៥៨ 
ចូ នរ្ទុហក អតែុទា ហរា ២៦៣ 
អា វហគ្គចឆហក អតែុទា ហរា ២៦៥ 

រូបកណឌុំ   

 ហញញ  នហគ្គចឆហក  អតែុទា ហរា ២៦៨ 
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គនែហគ្គចឆហក អតែុទា ហរា ២៧២ 
ឱ ហគ្គចឆហក អតែុទា ហរា ២៧៥ 
ហោគហគ្គចឆហក អតែុទា ហរា ,, 
នីវរណហគ្គចឆហក អតែុទា ហរា ,, 
បរាមា ហគ្គចឆហក អតែុទា ហរា ២៧៨ 
មេនរ្ទុហក អតែុទា ហរា ២៨១ 
ឧបាទនហគ្គចឆហក អតែុទា ហរា ២៨៥ 
កិហល ហគ្គចឆហក អតែុទា ហរា ២៨៨ 
បិដាិហគ្គចឆហក អតែុទា ហរា ២៩២ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 080) 

អភិធម្ែរិដក្  
វិភងគ  

បឋមភាគ៨០ 
(រ.ស. ២៥០៧) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
ខនាវភិងគ  

 ុតន្ភ្ា នីយ ១ 
អភិធមម ភា នីយ ២៤ 
បញា បុចឆកៈ ១០៥ 

អាយតនវភិងគ  

 ុតន្ភ្ា នីយ ១២៧ 
អភិធមម ភា នីយ ១២៨ 
បញា បុចឆកៈ ១៣០ 

ធ្លតុវភិងគ  
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 ុតន្ភ្ា នីយ ១៥២ 
អភិធមម ភា នីយ ១៦៣ 
បញា បុចឆកៈ ១៧០ 

 ចចៈវភិងគ  

 ុតន្ភ្ា នីយ ១៩៤ 
អភិធមម ភា នីយ ២១១ 
បញា បុចឆកៈ ២២៦ 

ឥន្ទនទិយវភិងគ  

អភិធមម ភា នីយ ២៤៧ 
បញា បុចឆកៈ ២៥២ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 081) 

អភិធម្ែរិដក្  
វិភងគ  

ទុតិយភាគ៨១ 
(រ.ស. ២៥០៨) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
បចចោការវភិហគគ   
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 ុតន្ភ្ា នីយ ១ 
អភិធមមមាតិកា ៨ 
អកុ លនិហទទ  ១៩ 
កុ លនិហទទ  ៧៥ 
អរាកតនិហទទ  ៨៧ 
អវាិជ មូលកកុ លនិហទទ  ១១២ 
កុ លមូលកវបិាកនិហទទ  ១១៩ 
អកុ លមូលកវបិាកនិហទទ  ១២៥ 

 តបិបោា នវភិងគ  

 ុតន្ភ្ា នីយ ១៣១ 
អភិធមមភា នីយ ១៥៥ 
បញា បុចឆកៈ ១៦២ 

 មមបបធ្លនវភិងគ  

 ុតន្ភ្ា នីយ ១៦៧ 
អភិធមមភា នីយ ១៧៤ 
បញា បុចឆកៈ ១៨៣ 

ឥទាិបាទវភិងគ  

 ុតន្ភ្ា នីយ ១៨៧ 
អភិធមមភា នីយ ១៩៥ 
បញា បុចឆកៈ ២០៤ 

ហរ ឈងគវភិងគ  
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 ុតន្ភ្ា នីយ ២០៩ 
អភិធមមភា នីយ ២១៤ 
បញា បុចឆកៈ ២២១ 

មគគវភិងគ  

 ុតន្ភ្ា នីយ ២២៦ 
អភិធមមភា នីយ ២៣០ 
បញា បុចឆកៈ ២៤០ 

្នវភិងគ  

 ុតន្ភ្ា នីយ ២៤៥ 
អភិធមមភា នីយ ២៩១ 
បញា បុចឆកៈ ៣០៥ 

អបបមញញ វភិងគ  

 ុតន្ភ្ា នីយ ៣១២ 
អភិធមមភា នីយ ៣២២ 
បញា បុចឆកៈ ៣៣៦ 
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 082) 

អភិធម្ែរិដក្ 
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វិភងគ  
តតិយភាគ ៨២ 
(រ.ស. ២៥០៨) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
 ិកាខ បទវភិងគ  

អភិធមមភា និយ ១ 
បញា បុចឆកៈ ១៦ 

បដ ិមភទិវភិងគ  

 ុតន្ភ្ា និយ ២០ 
អភិធមមភា និយ ២៤ 
បញា បុចឆកៈ ៤៨ 

ញាណវភិងគ  

មាតិកា ៥៦ 
ឯកកនិហទទ  ៧៥ 
ទុ កនិហទទ  ៨៣ 
តិកនិហទទ  ៨៩ 
ចតុកកនិហទទ  ៩៨ 

ខុទទកវតែុ វភិងគ  

មាតិកា ១៤៣ 
ឯកកនិហទទ  ១៥០ 
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ទុ កនិហទទ  ១៧៤ 
តិកនិហទទ  ១៨៤ 
ចតុកកនិហទទ  ២១៥ 
បញ្ចកនិហទទ  ២២៣ 
នកកនិហទទ  ២៣១ 
 តក្និហទទ  ២៣៩ 
អដាកនិហទទ  ២៤៥ 
នវកនិហទទ  ២៥៦ 
ទ កនិហទទ  ២៦០ 
អោា រ កនិហទទ  ២៦៣ 
ទវ  ដាិទិដាិគតនិហទទ  ២៨៦ 

ធមមេទយវភិងគ  

 រវ គគ េិក វារៈ ២៨៥ 
ឧបបត្ា្នុបបត្ិ វារៈ ២៩១ 
បរោិប ន បរោិបនន វារៈ ៣០១ 
វ ិជមា វ ិជមាន វារៈ ៣០៧ 
កុមមនវ្ារៈ ៣២៧ 
ឧបាទកមម អាយុបបមាណវារៈ ៣២៨ 
អភិហញ្ញយាទិវារៈ ៣៣៨ 
អារមមណវារៈ ៣៤២ 
ទិោា ទិវារៈ ៣៤៥ 
កុ លត្ិកាទីវារៈ ៣៤៧ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 083) 

អភិធម្ែរិដក្ 
ធាត ក្ថា  

បុគគលបបញ្ញតតិ ៨៣ 
(រ.ស. ២៥០៨) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
មាតិកា ១ 
 ងគហា  ងគេ បទនិហទទ  ៣ 
 ងគេិហតន អ ងគេិត បទនិហទទ  ៥៤ 
អ ងគេិហតន   ងគេិត បទនិហទទ  ៥៧ 
 ងគេិហតន  ងគេិត បទនិហទទ  ៦៤ 
អ ងគេិហតន  អ ងគេិត បទនិហទទ  ៦៧ 
 មបហោគ វបិបហោគ បទនិហទទ  ៨៦ 
 មបយុហតន្  វបិបយុត ្បទនិហទទ  ១១៣ 
វបិបយុហតន្  មបយុត ្ បទនិហទទ  ១១៨ 
 មបយុហតន្   មបយុត ្ បទនិហទទ  ១១៩ 
វបិបយុហតន្  វបិបយុត ្បទនិហទទ  ១៣១ 
 ងគេិហតន  មបយុត ្វបិបយុត ្បទនិហទទ  ១៥៣ 
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 មបយុហតន្   ងគេិតា្   ងគេិត បទនិហទទ  ១៥៩ 
អ ងគេិហតន  មបយុត ្វបិបយុត ្បទនិហទទ  ១៧១ 
វបិបយុហតន្   ងគេិតា្   ងគេិត បទនិហទទ  ១៨០ 

ឧហទទ វារៈ  

ខនាបបញ្ញត្ ិ ២១១ 
អាយតនបបញ្ញត្ ិ ២១១ 
ធ្លតុបបញ្ញត្ ិ ២១២ 
 ចចបបញ្ញត្ ិ ២១២ 
ឥន្ទនទិយបបញ្ញត្ ិ ២១៣ 
បុគគលបបញ្ញត្ ិ ២១៣ 
ឯកកមាតិកា ២១៤ 
ទុកមាតិកា ២១៦ 
តិកមាតិកា ២១៧ 
ចតុកកមាតិកា ២១៩ 
បញ្ចកមាតិកា ២២៤ 
នកកមាតិកា ២២៦ 
 តក្មាតិកា ២២៨ 
អដាកមាតិកា ២២៨ 
នវកមាតិកា ២២៩ 
ទ កមាតិកា ២២៩ 

និហទទ វារៈ  

ឯកកនិហទទ  ២៣០ 
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ទុកនិហទទ  ២៤៧ 
តិកនិហទទ  ២៦៧ 
ចតុកកនិហទទ  ២៩៨ 
បញ្ចកនិហទទ  ៣៦៣ 
នកកនិហទទ  ៣៧៩ 
 តក្និហទទ  ៣៨១ 
អដាកនិហទទ  ៣៨៦ 
នវកនិហទទ  ៣៨៦ 
ទ កនិហទទ  ៣៨៩ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 084) 

អភិធម្ែរិដក្ 
ក្ថាវតថ   

បឋមភាគ ៨៤ 
(រ.ស. ២៥០៨) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
មហាបណាា  កៈ  

មហាវគគ  

បុគគល កថា ១ 
បរហិានិ កថា ១៣៧ 
ព្រេមចរយិ កថា ១៨០ 
ឱធិហា កថា ១៩៧ 
 េតិ កថា ២០៨ 
 រវមតែីតិ កថា  ២១៨ 
អតីតខ ា តិ កថា ២៦៦ 
ឯកចចមតែីតិ កថា ២៧៥ 
 តិបបោា ន កថា ២៨២ 
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ហេវតែីតិ កថា ២៨៩ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 085) 

អភិធម្ែរិដក្ 
ក្ថាវតថ   

ទុតិយភាគ ៨៥ 
(រ.ស. ២៥០៩) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
មហាបណាា  កៈ  

ទុតិយវគគ  

បរូបហារ កថា ១ 
អញញ ណ កថា ១៥ 
កគខ  កថា ២៩ 
បរវតិា្រណា កថា ៣៩ 
វចីហភទ កថា ៥០ 
ទុកាខ ហារ កថា ៦៤ 
ចិតដ្ាិតិ កថា ៦៤ 
កុកកុ  កថា ៧២ 
អនុបុរវ ភិ មយ កថា ៧៩ 
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ហវាហារ កថា ៩៣ 
និហរាធ កថា ១០០ 
តតិយវគគ  

រល កថា ១០៣ 
អរយិន្ិ កថា ១១០ 
វមុិចចតិ កថា ១១៩ 
វមុិចចមាន កថា ១២៣ 
អដាមក កថា ១២៧ 
អដាមកស ឥន្ទនទិយ កថា ១៣៣ 
ទិរវចកខុ  កថា ១៤៣ 
យថាកមមូបគតញញ ណ កថា ១៤៦ 
 ុំវរ កថា ១៤៩ 
អ ញ្ញ កថា ១៥៣ 
ហនវ ញញ    ញញ យតន កថា ១៥៧ 
ចតុតែវគគ  

គិេិ សអរហាតិ កថា ១៦៤ 
ឧបបត្ិ កថា ១៦៧ 
អ  វ កថា ១៧១ 
 ម ន គត កថា ១៧៦ 
ឧហបកាខ  ម ន គត កថា ១៨៥ 
ហរធិោរុហទា តិ កថា ១៨៧ 
លកខណ កថា ១៩១ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 086) 

អភិធម្ែរិដក្ 
ក្ថាវតថ   

តតិយភាគ ៨៦ 
(រ.ស. ២៥០៩) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
តតយិបណាា  កៈ  

ឯកាទ មវគគ  

តិហ ាបិ អនុ យ កថា ១ 
ញាណកថា ១០ 
ញាណចិតវ្បិបយុតន្្ិកថា ១១ 
ឥទុំ ទុកខន្ិ កថា ១៣ 
ឥទាិរល កថា ១៧ 
 មាធិ កថា ២១ 
ធមមដាិគតា្ កថា ២២ 
អនិចចតា្ កថា ២៤ 
ទវ ទ មវគគ  
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 ុំវរកមមន្ិ កថា ២៧ 
កមម កថា ២៩ 
 ទទវបិាហកាតិ កថា ៣១ 
 ឡាយតន កថា ៣៣ 
 តក្ខត្ុ ុំ បរម កថា ៣៩ 
 ិវតិា្ហវាហរាបន កថា ៣៩ 
ទុគគតិ កថា ៤១ 
 តម្ភវកិ កថា ៤៤ 
ហតរ មវគគ  

កបបដា កថា ៤៦ 
កុ លចិតប្បដិោភ កថា ៤៨ 
អននរ្ាបយុត ្កថា ៤៩ 
និយតនិោម កថា ៥១ 
នីវុត កថា ៥៣ 
 មមុខីភូត កថា ៥៥ 
 មាបហ ន  អ ាហទតិ កថា ៥៧ 
អាតរាគ កថា ៥៩ 
ធមម តណាា  ទុកខ  មុទហោតិ កថា ៦៣ 
កិ ោ កុ លបបដិ នទេន កថា ៦៧ 
 ឡាយតនុបបត្ិ កថា ៧១ 
អននរ្បបចចយ កថា ៧៤ 
អរយិរូប កថា ៧៩ 
អហញញ  អនុ ហោតិ កថា ៨០ 
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បរយុិោា ន ចិតវ្បិបយុតន្្ិ កថា ៨៣ 
បរោិបនន កថា ៨៤ 
អរាកត កថា ៨៨ 
អបរោិបនន កថា ៩១ 
បននរ មវគគ  

បចចយតា្ កថា ៩២ 
អញ្ញ បញ្ញបបចចយ កថា ៩៦ 
អទា  កថា ៩៨ 
ខណលយមុេុត ្កថា ១០១ 
អា វ កថា ១០២ 
 រាមរណ កថា ១០២ 
 ញញ ហវទយិត កថា ១០៣ 
ទុតិយ ញញ  ហវទយិត កថា ១០៤ 
តតិយ  ញញ  ហវទយិត កថា ១០៥ 
អ ញ្ញ   ត្ូ បិកា កថា ១០៨ 
កមមូបចយ កថា ១១០ 

ចតុតែបណាា  កៈ  

ហា  មវគគ  

និគគេ កថា ១១៦ 
បគគេ កថា ១១៨ 
 ុខានុបបទន កថា ១២១ 
អធិគគយាមន ិការ កថា ១២២ 
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រូបហេតូតិ កថា ១២៧ 
រូបកុ ោ កុ លន្ិ កថា ១៣១ 
រូបវបិាហកាតិ កថា ១៣៤ 
រូប រូបា វចរា រូបាវចរន្ិ កថា ១៣៦ 
រូបរាគ រូបធ្លតុ បរោិបហ ន  តិអាទិ កថា ១៣៨ 
 តរ្ មវគគ  

អតែិ អរេហតា្ បុញ្ញូ  បចហោតិ កថា ១៤២ 
នតែិ អរេហតា្ អកាលមចចូតិ កថា ១៤៤ 
 រវ មិទុំ កមមហតា្តិ កថា ១៤៦ 
ឥន្ទនទិយ រនា កថា ១៤៨ 
ឋហបតា្វ  អរយិមគគន្ិ កថា  ១៥១ 
ន វតរ្វុំ   ហងោ ទកខិណុំ  បដិតណាា តីតិ កថា ១៥៣ 
ន វតរ្វុំ   ហងោ ទកខិណុំ  វហិាហធ តីតិកថា ១៥៥ 
ន វតរ្វុំ   ហងោ ទកខិណុំ  ភុញ្ជ  តីតិកថា ១៥៧ 
ន វតរ្វុំ  ងឃ ស ទិននុំ មេបផលន្ិ កថា ១៥៨ 
ន វតរ្វុំ រុទា ស ទិននុំ  មេបផលន្ិ កថា ១៦១ 
ទកខិណា វ ុិទាិ  កថា  ១៦៣ 
អដារ មវគគ  

មនុ សហោក កថា ១៦៧ 
ធមមហទ   កថា ១៦៩ 
ករុណា កថា ១៧១ 
គនាាត កថា ១៧២ 
ឯកមគគ កថា ១៧៣ 
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្ន  ងកន្ិ កថា ១៧៦ 
្ននរ្កិ កថា ១៨១ 
 មាបហ ន   ទទុំ  ុណាតីតិ កថា ១៨៥ 
ចកខុ  រូបុំ ប សតីតិ កថា ១៨៨ 
ឯកូនវ ីតិម វគគ  

កិហល  េន កថា ១៩១ 
 ុញ្ញតា្ កថា ១៩៤ 
ាមញ្ញផល កថា ១៩៦ 
បត្ិ កថា ១៩៧ 
តថ្តា្ កថា ២០០ 
កុ ល កថា ២០២ 
អចចននិ្ោមតា្ កថា ២០៤ 
ឥន្ទនទិយ កថា ២០៩ 
វ ីតិមវគគ  

អ ញ្ចិ ចច កថា ២០៤ 
ញាណ កថា ២១៧ 
និរយបាល កថា ២១៩ 
តិរច្ឆឆ ន កថា ២២៣ 
មគគ កថា ២២៤ 
ញាណ កថា ២២៨ 

ខុទទក បណាា  កៈ  

ឯកវ ីតិវគគ  
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ា ន កថា ២៣១ 
អវវិតិ ្កថា ២៣៣ 
 ហញញ  ន កថា ២៣៤ 
ឥទាិ កថា ២៣៥ 
រុទា កថា ២៣៧ 
 រវទិា កថា ២៣៨ 
ធមម កថា ២៣៩ 
កមម កថា ២៤១ 
រវ ីតិមវគគ  

បរនិិរវ ន កថា ២៤៤ 
កុ លចិត ្កថា ២៤៥ 
អាហនញ្ជ  កថា ២៤៦ 
ធមាម ភិ មយ កថា ២៤៨ 
តិហ ាបិ កថា ២៥០ 
អរាកត កថា ២៥០ 
អាហ វនបបចចយតា្ កថា ២៥២ 
ខណិក កថា ២៥៦ 
ហតវ ីតិមវគគ  

ឯកាធិបាយ កថា ២៥៩ 
អរេនវ្ណា កថា ២៥៩ 
ឥ សរយិ កាមការកិា កថា ២៦០ 
រាគបបដិរូបកាទិ កថា ២៦៤ 
អបរនិិបផនន ២៦៥ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 087) 

អភិធម្ែរិដក្ 
យម្ក្  

បឋមភាគ ៨៧ 
(រ.ស. ២៥០៩) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 

មូលយមកៈ  

ឧហទទ វារៈ ១ 

និហទទ វារៈ ១០ 

កុ លធម៌និហទទ  ១០ 
ខនាយមកៈ ១៤ 
បណាត្ិវារៈ ១៩ 
 ២៣ 

ខនាយមកៈ  

បណាត្វិារៈ ២៨ 
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ឧហទទ វារៈ ២៨ 

និហទទ វារៈ ៣៤ 

បទហាធនវារៈ ៣៤ 
បទហាធនមូលចកកវារៈ ៣៥ 
 ុទាកខនាវារៈ ៤៣ 
 ុទាកខនាមូលចកកវារៈ ៤៥ 

បវតវ្ារៈ ៥៣ 

ឧបាទវារៈ ៥៣ 
និហរាធវារៈ ៧៨ 
ឧបាទនិហរាធវារៈ ១០០ 

បរញិញ វារៈ ១២០ 

អាយតនយមកៈ  

បណាត្វិារៈ ១២៥ 

ឧហទទ វារៈ ១២៥ 

និហទទ វារៈ ១៣១ 

បទហាធនវារៈ ១៣១ 
បទហាធនមូលចកកវារៈ ១៣៥ 
 ុទា យតនវារៈ ១៣៧ 
 ុទា យតនមូលចកកវារៈ ១៣៩ 

បតត្វិារៈ ១៤១ 
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ឧបាទវារៈ ១៤១ 
និហរាធវារៈ ២៦៩ 
ឧបាទនិហរាធវារៈ ៣៦៨ 

បរញិញ វារៈ ៤២៥ 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 088) 

អភិធម្ែរិដក្ 
យម្ក្  

ទុតិយភាគ ៨៨ 
(រ.ស. ២៥០៩) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 

ធ្លតុយមកៈ  

បណាត្វិារៈ ១ 

ឧហទទ វារៈ ១ 

និហទទ វារៈ ៤ 

បទហាធនវារៈ ៤ 
បទហាធនមូលចកកវារៈ ៩ 
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 ុទាធ្លតុវារៈ ១០ 
 ុទាធ្លតុមូលចកកវារៈ ១២ 

បវត្វិារៈ ១៣ 

ឧបាទវារៈ ១៣ 

បរញិញ វារៈ ១៦ 

 ចចយមកៈ  

បណាត្វិារៈ ១៦ 

ឧហទទ វារៈ ១៦ 

និហទទ វារៈ ២០ 

បទហាធនវារៈ ២០ 
បទហាធនមូលចកកវារៈ ២២ 
 ុទា ចច វារៈ ២៤ 
 ុទា ចចមូលចកកវារៈ ២៥ 

បវត្វិារៈ ២៧ 

ឧបាទវារៈ ២៧ 

និហរាធវារៈ ៧៧ 

ឧបាទនិហរាធវារៈ ១១៨ 

បរញិញ វារៈ ១៤១ 
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 គខ រយមកៈ  

បណាត្វិារៈ ១៤៥ 

ឧហទទ វារៈ ១៤៥ 

និហទទ វារៈ ១៤៧ 

បទហាធនវារៈ ១៤៧ 
បទហាធនមូលចកកវារៈ ១៤៩ 
 ុទា គខ រ វារៈ ១៥១ 

បវត្វិារៈ ១៥៣ 

ឧបាទវារៈ ១៥៣ 
និហរាធវារៈ ១៩៧ 
ឧបាទនិហរាធវារៈ ២៣៣ 

បរញិញ វារៈ ២៥៦ 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 089) 

អភធិម្ែរិដក្ 
យម្ក្  
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តតិយភាគ ៨៩ 
(រ.ស. ២៥០៩) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
អនុ យ យមក  

អនុ យ វារៈ ២ 
ានុ យ វារៈ ១០៨ 
ប េន វារៈ ២២០ 
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 090) 

អភិធម្ែរិដក្ 
យម្ក្  

ចតុតថភាគ៩០ 
(រ.ស. ២៥០៩) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
អនុ យ យមកៈ  

បរញិញ វារៈ ១ 
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បេីនវារៈ ១០៥ 
ឧបប ជនវារៈ ២០០ 
ធ្លតុវារៈ ២០២ 
 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 091) 

អភិធម្ែរិដក្ 
យម្ក្  

បញ្ច មភាគ៩១ 

(រ.ស. ២៥១៦) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
ចតិយ្មកៈ ទី ៨ 

 

បុគគលវារុហទទ   ១ 

ធមមវារុហទទ  ៧ 

បុគគលធមមវារុហទទ  ១៣ 

មិ សកវារុហទទ  ២០ 

បុគគលវារនិហទទ   ២២ 

ធមមវារនិហទទ  ៣៥ 

បុគគលធមមវារនិហទទ  ៤៥ 

មិ សកវារនិហទទ  ៥១ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះអភធិមមបដិក -    Page 36/98 

 

ធមមយមកៈ  

បណាត្ិវារៈ ៥៣ 

ឧហទទ វារៈ ៥៣ 

និហទទ វាហរា ៥៥ 

បហាធនវាហរា ៥៥ 

បហាធនមូលចកកវាហរា ៥៦ 

 ុទាធមមវាហរា ៥៨ 

 ុទាធមមមូលចកកវាហរា ៥៩ 

បវត្ិវាហរា ៦១ 

ឧបាទវាហរា ៦១ 

និហរាធវាហរា ១០៥ 
ឧបាទនិហរាធវាហរា ១៤៦ 

ភាវ វាហរា 
១៨៨ 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 092) 

អភិធម្ែរិដក្ 
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យម្ក្  
ឆដ្ឋភាគ ៩២ 
(រ.ស. ២៥១០) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 

ឥន្ទនទិយយមកៈ  

បណាត្វិារៈ ១ 

ឧហទទ  ១ 

និហទទ  ២១ 

បហាធនវារៈ ២១ 
បហាធនមូលចកកវារៈ ២៦ 
 ុទាិន្ទនទិយវារៈ ៤៣ 
 ុទាិន្ទនទិយមូលចកកវារៈ ៥២ 
បវត្ិវារៈ ៧២ 
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 093) 

អភិធម្ែរិដក្ 
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យម្ក្  
សតតមភាគ ៩៣ 
(រ.ស. ២៥១០) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
ឥន្ទនទិយយមកៈ  

បវត្ិវារៈ ១ 

បរញិញ វារៈ ២២២ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 094) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

បឋមភាគ ៩៤ 
(រ.ស. ២៥១០) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
មាតិកានិហកខបវារៈ ១ 
បចចយវភិងគវារៈ ១ 

អនិហោមត្កិបបោា ន  

កុ លត្កិៈ  

បដិចចវារៈ ១៩ 

ឧហទទ  ១៩ 
អនុហោម ១៩ 
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បចចនីយៈ ៣០ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៣១ 
បចចនីោនុហោម  ៣៤ 
និហទទ  ៣៦ 
អនុហោម ៣៦ 
បចចនីយៈ ៥៨ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៨១ 
បចចនីោនុហោម  ១០០ 
 េាតវារៈ ១១៨ 
អនុហោម ១១៨ 
បចចនីយៈ ១២២ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១២៣ 
បចចនីោនុហោម  ១២៤ 
បចចយវារៈ ១២៥ 
អនុហោម ១២៥ 
បចចនីយៈ ១៤៨ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៦២ 
បចចនីោនុហោម  ១៧៤ 
និ សយវារៈ ១៨៨ 
អនុហោម ១៨៨ 
បចចនីយៈ ១៩២ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៩៤ 
បចចនីោនុហោម  ១៩៥ 
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 ុំ ដាវាហរា ១៩៦ 
អនុហោម ១៩៦ 
បចចនីយៈ ២០១ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២០៩ 
បចចនីោនុហោម  ២១៧ 
 មបយុតវ្ាហរា ២២៥ 
អនុហោម ២២៥ 
បចចនីយៈ ២២៧ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២២៨ 
បចចនីោនុហោម  ២២៨ 
បញា វារៈ ២២៩ 
វភិងគ ២២៩ 
 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 095) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

ទុតិយភាគ ៩៥ 
(រ.ស. ២៥១០) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
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កុ លត្កិៈ  

បញា វារៈ  

អនុហោមគណ  ១ 
បចចនីយទា រៈ ៦២ 
បចចនីយគណ  ៦៥ 
អនុហោមបបចចនីយគណ  ១០៤ 
បចចនីោនុហោមគណ  ២៩១ 

ហវទ ត្កិៈ  

បដិចចវារៈ ៣២៤ 

អនុហោម ៣២៤ 
បចចនីយៈ  
អនុហោមបបចចនីយៈ ៣៣៨ 
បចចនីោនុហោម ៣៣៩ 
 មបយុតវ្ារៈ ៣៤៥ 

បញា វារៈ ៣៤៦ 

អនុហោម ៣៤៦ 
បចចនីយៈ ៣៩៨ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៤០២ 
បចចនីោនុហោម ៤០៣ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 096) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

តតិយភាគ ៩៦ 
(រ.ស. ២៥១០) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
វបិាកត្កិៈ  

បដិចចវារៈ ១ 

អនុហោម ១ 
បចចនីយៈ ១២ 
អនុហោមបចចនីយៈ ២៦ 
បចចនីោនុហោម ២៧ 
 េាតវារៈ ២៩ 

បចចយវារៈ ២៩ 

អនុហោម ២៩ 
បចចនីយៈ ៤៤ 
អនុហោមបចចនីយៈ ៤៦ 
បចចនីោនុហោម ៤៦ 
និ សយវារៈ ៤៧ 
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 ុំ ដាវារៈ ៤៨ 

អនុហោម ៤៨ 
បចចនីយៈ ៤៩ 
អនុហោមបចចនីយៈ ៤៩ 
បចចនីោនុហោម ៥០ 
 មបយុតវ្ារៈ ៥០ 

បញា វារៈ ៥០ 

អនុហោម ៥០ 
បចចនីយៈ ៨៩ 
អនុហោមបចចនីយៈ ៩៣ 
បចចនីោនុហោម ៩៤ 

ឧបាទិននត្កិៈ  

បដិចចវារៈ ៩៦ 

អនុហោម ៩៦ 
បចចនីយៈ ១០៣ 
អនុហោមបចចនីយៈ ១១២ 
បចចនីោនុហោម ១១២ 
 េាតវារៈ ១១២ 

បចចវារៈ ១១៣ 

អនុហោម ១១៣ 
បចចនីយៈ ១១៨ 
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អនុហោមបចចនីយៈ ១២៥ 
បចចនីោនុហោម ១២៥ 
និ សយវារៈ ១២៦ 

 ុំ ដាវារៈ ១២៦ 

អនុហោម ១២៦ 
បចចនីយៈ ១២៧ 
អនុហោមបចចនីយៈ ១២៨ 
បចចនីោនុហោម ១២៨ 
 មបយុតវ្ារៈ ១២៨ 

បញា វារៈ ១២៩ 

អនុហោម ១២៩ 
បចចនីយៈ ១៩៥ 
អនុហោមបចចនីយៈ ២០១ 
បចចនីោនុហោម ២០២ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 097) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

ចតុតថភាគ ៩៧ 
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(រ.ស. ២៥១០) 
 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
វតិកកត្កិៈ  

បដិចចវារៈ ១ 

អនុហោម ១ 
បចចនីយៈ ៣៩ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៦៦ 
បចចនីោនុហោម ៦៦ 
បចចយវារៈ ៦៦ 

អនុហោម ៦៦ 
បចចនីយៈ ៧២ 
 ុំ ដាវារៈ ៧៨ 

អនុហោម ៧៨ 
បចចនីយៈ ៨១ 
បញា វារៈ ៨២ 

អនុហោម ៨២ 
បចចនីយៈ ២៣០ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៤០ 
បចចនីោនុហោម ២៤១ 

បតីតិ្កិៈ  
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បដិចចវារៈ ២៤៣ 

អនុហោម ២៤៣ 
បចចនីយៈ ២៤៧ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៥២ 
បចចនីោនុហោម ២៥២ 
បញា វារៈ ២៥៣ 

អនុហោម ២៥៣ 
បចចនីយៈ ២៩៤ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៩៩ 
បចចនីោនុហោម ២៩៩ 

ទ សនត្កិៈ  

បដិចចវារៈ ៣០១ 

អនុហោម ៣០១ 
បចចនីយៈ ៣១០ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៣១៨ 
បចចនីោនុហោម ៣១៩ 
 េាតវារៈ ៣២០ 

បចចយវារៈ ៣២០ 

អនុហោម ៣២០ 
បចចនីយៈ ៣២៨ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៣៣៨ 
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បចចនីោនុហោម ៣៣៨ 
 ុំ ដាវារៈ ៣៣៩ 

អនុហោម ៣៣៩ 
បចចនីយៈ ៣៤១ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៣៤៣ 
បចចនីោនុហោម ៣៤៣ 
 មបយុតវ្ារៈ ៣៤៤ 

បញា វារៈ ៣៤៤ 

អនុហោម ៣៤៤ 
បចចនីយៈ ៣៨៣ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៣៨៨ 
បចចនីោនុហោម ៣៨៨ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 098) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

បញ្ច មភាគ ៩៨ 
(រ.ស. ២៥១០) 
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មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
ទ សហនន មហាតរវហេតុកត្កិៈ  

បដិចចវារៈ ១ 

អនុហោម ១ 
បចចនីយៈ ១៣ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៤ 
បចចោនុហោម ២៤ 
បចចវារៈ ២៥ 

អនុហោម ២៥ 
បចចនីយៈ ៤៦ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៥៣ 
បចចោនុហោម ៥៤ 
និ សយវារៈ ៥៤ 

 ុំ ដាវារៈ ៥៥ 

អនុហោម ៥៥ 
បចចនីយៈ ៦០ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៦១ 
បចចោនុហោម ៦២ 
 មបយុតវ្ារៈ ៦២ 

បញា វរៈ ៦២ 

អនុហោម ៦២ 
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បចចនីយៈ ១០៩ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១១៦ 
បចចោនុហោម ១១៧ 

អាចយគ្គមតិ្កិៈ  

បដិចចវារៈ ១១៩ 

អនុហោម ១១៩ 
បចចនីយៈ ១២៣ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១២៩ 
បចចោនុហោម ១៣០ 
 េាតវារៈ ១៣០ 

បចចយវារៈ ១៣០ 

អនុហោម ១៣០ 
បចចនីយៈ ១៣៧ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៤៦ 
បចចោនុហោម ១៤៦ 
និ សយវារៈ ១៤៦ 

 ុំ ដាវារៈ ១៤៧ 

អនុហោម ១៤៧ 
បចចនីយៈ ១៤៨ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៥០ 
បចចោនុហោម ១៥០ 
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 មបយុតវ្ារៈ ១៥០ 

បញា វរៈ ១៥១ 

អនុហោម ១៥១ 
បចចនីយៈ ១៧៩ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៨២ 
បចចោនុហោម ១៨៣ 

ហ កខត្កិៈ  

បដិចចវារៈ ១៨៤ 

អនុហោម ១៨៤ 
បចចនីយៈ ១៨៨ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៩៥ 
បចចោនុហោម ១៩៥ 
 េាតវារៈ ១៩៥ 

បចចយវារៈ ១៩៦ 

អនុហោម ១៩៦ 
បចចនីយៈ ២០១ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២០៦ 
បចចោនុហោម ២០៧ 
និ សយវារៈ ២០៧ 

 ុំ ដាវារៈ ២០៧ 

អនុហោម ២០៧ 
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បចចនីយៈ ២០៨ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២១០ 
បចចោនុហោម ២១០ 
 មបយុតវ្ារៈ ២១០ 

បញា វរៈ ២១១ 

អនុហោម ២១១ 
បចចនីយៈ ២៣៧ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៤០ 
បចចោនុហោម ២៤០ 

បរតិត្្កិៈ  

បដិចចវារៈ ២៤២ 

អនុហោម ២៤២ 
បចចនីយៈ ២៤៨ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៦២ 
បចចោនុហោម ២៦២ 
 េាតវារៈ ២៦៣ 

បចចយវារៈ ២៦៣ 

អនុហោម ២៦៣ 
បចចនីយៈ ២៦៧ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៧២ 
បចចោនុហោម ២៧៣ 
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និ សយវារៈ ២៧៣ 

 ុំ ដាវារៈ ២៧៣ 

អនុហោម ២៧៣ 
បចចនីយៈ ២៧៤ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៧៨ 
បចចោនុហោម ២៧៩ 
 មបយុតវ្ារៈ ២៧៩ 

បញា វរៈ ២៧៩ 

អនុហោម ២៧៩ 
បចចនីយៈ ៣១៤ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៣១៧ 
បចចោនុហោម ៣១៨ 
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 099) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

ឆដ្ឋភាគ ៩៩ 
(រ.ស. ២៥១០) 
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មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
បរត្ិា្រមមណត្កិៈ  

បដិចចវារៈ  

អនុហោម ១ 
បចចនីយៈ ២ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៦ 
បចចនីោនុហោម ៧ 
បញា វារៈ ៧ 

អនុហោម ៧ 
បចចនីយៈ ២៩ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៣១ 
បចចនីោនុហោម ៣១ 

េីនត្កិៈ  

បដិចចវារៈ ៣៣ 

អនុហោម ៣៣ 

មចិឆតត្្កិៈ  

បដិចចវារៈ ៣៥ 

អនុហោម ៣៥ 
បចចនីយៈ ៣៨ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៤០ 
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បចចនីោនុហោម ៤០ 
បចចយវារៈ ៤១ 

អនុហោម ៤១ 
បចចនីយៈ ៤៤ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៤៧ 
បចចនីោនុហោម ៤៧ 
 ុំ ដាវារៈ ៤៧ 

អនុហោម ៤៧ 
បចចនីយៈ ៤៨ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៥១ 
បចចនីោនុហោម ៥១ 
បញា វារៈ ៥២ 

អនុហោម ៥២ 
បចចនីយៈ ៧៤ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៧៧ 
បចចនីោនុហោម ៧៧ 

មគ្គគ រមមណត្កិៈ  

បដិចចវារៈ ៧៩ 

អនុហោម ៧៩ 
បចចនីយៈ ៨៣ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៩១ 
បចចនីោនុហោម ៩១ 
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បញា វារៈ ៩២ 

អនុហោម ៩២ 
បចចនីយៈ ១១០ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១១៤ 
បចចនីោនុហោម ១១៥ 

ឧបបននត្កិៈ  

បញា វារៈ ១១៦ 

អនុហោម ១១៦ 
បចចនីយៈ ១១៦ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១២៧ 
បចចនីោនុហោម ១៤៨ 

អតតីត្កិៈ  

បញា វារៈ ១៣០ 

អនុហោម ១៣០ 
បចចនីយៈ ១៣៩ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៤០ 
បចចនីោនុហោម ១៤១ 

អតតីា្រមមណត្កិៈ  

បដិចចវារៈ ១៤២ 

អនុហោម ១៤២ 
បចចនីយៈ ១៤៣ 
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អនុហោមបបចចនីយៈ ១៤៧ 
បចចនីោនុហោម ១៤៧ 
បញា វារៈ ១៤៨ 

អនុហោម ១៤៨ 
បចចនីយៈ ១៦៧ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៦៩ 
បចចនីោនុហោម ១៦៩ 

អ ឈតត្្កិៈ  

បដិចចវារៈ ១៧០ 

អនុហោម ១៧០ 
បចចនីយៈ ១៧៣ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៧៨ 
បចចនីោនុហោម ១៧៨ 
បចចយវារៈ ១៧៩ 

អនុហោម ១៧៩ 
បចចនីយៈ ១៨០ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៨២ 
បចចនីោនុហោម ១៨២ 
បញា វារៈ ១៨២ 

អនុហោម ១៨២ 
បចចនីយៈ ២០១ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២០៣ 
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បចចនីោនុហោម ២០៤ 

អ ឈត្ា្រមមណត្ិកៈ  

បដិចចវារៈ ២០៥ 

អនុហោម ២០៥ 
បចចនីយៈ ២០៦ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២០៨ 
បចចនីោនុហោម ២០៨ 
បញា វារៈ ២០៩ 

អនុហោម ២០៩ 
បចចនីយៈ ២២០ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២២១ 
បចចនីោនុហោម ២២១ 

 និទ សន បបដ ិត្កិៈ  

បដិចចវារៈ ២២៣ 

អនុហោម ២២៣ 
បចចនីយៈ ២៤០ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៤៨ 
បចចនីោនុហោម ២៤៨ 
បញា វារៈ ២៤៩ 

អនុហោម ២៤៩ 
បចចនីយៈ ២៧៤ 
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អនុហោមបបចចនីយៈ ២៨០ 
បចចនីោនុហោម ២៨១ 
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 100) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

សតតមភាគ ១០០ 
(រ.ស. ២៥១០) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
ហេតុកៈ  

បដិចចវារៈ ១ 

អនុហោម ១ 
បចចនីយៈ ៤ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១០ 
បចចនិោនុហោម ១០ 
បញា វារៈ ២២ 

អនុហោម ១១ 
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បចចនីយៈ ៣៤ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៣៦ 
បចចនិោនុហោម ៣៦ 

 ហេតុកៈ  

បដិចចវារៈ ៣៧ 

អនុហោម ៣៧ 
បចចនីយៈ ៤៥ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៥១ 
បចចនិោនុហោម ៥២ 
បចចយវារៈ ៥៣ 

អនុហោម ៥៣ 
បចចនីយៈ ៦០ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៦១ 
បចចនិោនុហោម ៦១ 
 ុំ ដាវារៈ ៦២ 

អនុហោម ៦២ 
បចចនីយៈ ៦៥ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៦៦ 
បចចនិោនុហោម ៦៦ 
បញា វារៈ ៦៦ 

អនុហោម ៦៦ 
បចចនីយៈ ៩៣ 
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អនុហោមបបចចនីយៈ ៩៥ 
បចចនិោនុហោម ៩៥ 

ហេតុ មបយុតទុ្កៈ  

បដិចចវារៈ ៩៦ 

ហេតុ ហេតុកទុកៈ  

បដិចចវារៈ ៩៧ 

អនុហោម ៩៧ 
បចចនីយៈ ១០០ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១០១ 
បចចនិោនុហោម ១០២ 
បញា វារៈ ១០២ 

អនុហោម ១០២ 
បចចនីយៈ ១១៦ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១១៨ 
បចចនិោនុហោម ១១៨ 

ហេតុហេតុ មបយុតទុ្កៈ ១១៩ 

នហេតុ ហេតុក មបយុត ្ ១១៩ 

បដិចចវារៈ ១២០ 

អនុហោម ១២០ 
បចចនីយៈ ១២៤ 
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អនុហោមបបចចនីយៈ ១២៦ 
បចចនិោនុហោម ១២៦ 
 ុំ ដាវារៈ ១២៨ 

អនុហោម ១២៨ 
បចចនីយៈ ១២៩ 
បញា វារៈ ១២៩ 

អនុហោម ១២៩ 
បចចនីយៈ ១៤៨ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៥០ 
បចចនិោនុហោម ១៥១ 

 បបចចយទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១៥១ 

អនុហោម ១៥១ 
បចចនីយៈ ១៥២ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៥៣ 
បចចនិោនុហោម ១៥៣ 
បចចយវារៈ ១៥៣ 

អនុហោម ១៥៤ 
បចចនីយៈ ១៥៤ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៥៨ 
បចចនិោនុហោម ១៥៨ 
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 ងខតទុកៈ  

 និទ សនទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១៥៩ 

អនុហោម ១៥៩ 
បចចនីយៈ ១៦២ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៦៤ 
បចចនិោនុហោម ១៦៤ 
បចចយវារៈ ១៦៥ 

អនុហោម ១៦៥ 
បចចនីយៈ ១៦៦ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៦៦ 
បចចនិោនុហោម ១៦៧ 
 ុំ ដាវារៈ ១៦៧ 

បញា វារៈ ១៦៨ 

អនុហោម ១៦៨ 
បចចនីយៈ ១៨១ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៨២ 
បចចនិោនុហោម ១៨២ 

 បបដ ិទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១៨៣ 
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អនុហោម ១៨៣ 
បចចនីយៈ ១៨៩ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ១៩១ 
បចចនិោនុហោម ១៩១ 
បចចយវារៈ ១៩២ 

បញា វារៈ ១៩២ 

អនុហោម ១៩២ 
បចចនីយៈ ២០៨ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២១០ 
បចចនិោនុហោម ២១១ 

រូបទុកៈ  

បដិចចវារៈ ២១១ 

អនុហោម ២១១ 
បចចនីយៈ ២១៣ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២១៤ 
បចចនិោនុហោម ២១៥ 
បចចយវារៈ ២១៥ 

អនុហោម ២១៥ 
បចចនីយៈ ២១៧ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២២០ 
បចចនិោនុហោម ២២០ 
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 ុំ ដាវារៈ ២២០ 

បញា វារៈ ២២១ 

អនុហោម ២២១ 
បចចនីយៈ ២៣១ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៣៣ 
បចចនិោនុហោម ២៣៣ 

ហោកយិទុកៈ  

បដិចចវារៈ ២៣៤ 

អនុហោម ២៣៤ 
បចចនីយៈ ២៣៥ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៣៦ 
បចចនិោនុហោម ២៣៧ 
បចចយវារៈ ២៣៧ 

អនុហោម ២៣៧ 
បចចនីយៈ ២៣៩ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៤០ 
បចចនិោនុហោម ២៤០ 
 ុំ ដាវារៈ ២៤១ 

បញា វារៈ ២៤១ 

អនុហោម ២៤១ 
បចចនីយៈ ២៥៥ 
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អនុហោមបបចចនីយៈ ២៥៦ 
បចចនិោនុហោម ២៥៧ 

ហកនចវិហិញ្ញយយទុកៈ  

បដិចចវារៈ ២៥៧ 

អនុហោម ២៥៧ 
បចចនីយៈ ២៦២ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៦២ 
បចចនិោនុហោម ២៦២ 

អា វទុកៈ  

បដិចចវារៈ ២៦៣ 

អនុហោម ២៦៣ 
បចចនីយៈ ២៦៥ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៦៦ 
បចចនិោនុហោម ២៦៧ 
បចចយវារៈ ២៦៧ 

អនុហោម ២៦៧ 
 ុំ ដាវារៈ ២៧០ 

បញា វារៈ ២៧១ 

អនុហោម ២៧១ 
បចចនីយៈ ២៨៩ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ២៩១ 
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បចចនិោនុហោម ២៩១ 

ា វទុកៈ  

បដិចចវារៈ ២៩១ 

អា វ មបយុតទុ្កៈ  

បដិចចវារៈ ២៩៣ 

អនុហោម ២៩៣ 
បចចនីយៈ ២៩៩ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៣០៣ 
បចចនិោនុហោម ៣០៣ 
បចចយវារៈ ៣០៤ 

អនុហោម ៣០៤ 
 ុំ ដាវារៈ ៣១០ 

អនុហោម ៣១០ 
បញា វារៈ ៣១១ 

អនុហោម ៣១១ 
បចចនីយៈ ៣៣៦ 
អនុហោមបបចចនីយៈ ៣៣៨ 
បចចនិោនុហោម ៣៣៨ 

អា វា វទុកៈ  

បដិចចវារៈ ៣៣៨ 
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បញា វារៈ ៣៤១ 

អា វអា វ មបយុតទុ្កៈ  

បដិចចវារៈ ៣៤៤ 

បញា វារៈ ៣៤៨ 
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 101) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

អដ្ឋមភាគ ១០១ 
(រ.ស. ២៥១២) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
 ហញញ  នទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១ 
 ុំ ដាវារៈ ៣៥ 
បញា វារៈ ៣៦ 

 ហញញ  ន  ហញញ  និយទុកៈ ៦០ 
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បដិចចវារៈ ៦០ 

 ហញញ  ន  ហញញ  ន មបយុតទុ្កៈ ៦៣ 

បដិចចវារៈ ៦៣ 
បញា វារៈ ៦៧ 

 ហញញ  នវបិបយុត ្ ហញញ  និយទុកៈ ៧៣ 

បដិចចវារៈ ៧៣ 

គនែទុកៈ ៧៤ 

បដិចចវារៈ ៧៤ 
បចចវារៈ ៧៩ 
បញា វារៈ ៨២ 

គនែនិយទុកៈ ៩៨ 

បដិចចវារៈ ៩៨ 

គនែ មបយុតទុ្កៈ ៩៩ 

បដិចចវារៈ ៩៩ 
បចចវារៈ ១០៥ 
 ុំ ដាវារៈ ១០៩ 
បញា វារៈ ១១១ 

គនែគនែនិយទុកៈ ១៤០ 

បដិចចវារៈ ១៤០ 
បញា វារៈ ១៤១ 
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គនែគនែ មបយុតទុ្កៈ ១៤៤ 

បដិចចវារៈ ១៤៤ 
បញា វារៈ ១៤៧ 

គនែវបិបយុត ្គនែនិយទុកៈ ១៥១ 

បដិចចវារៈ ១៥១ 

ឱ ហោគហគ្គចឆកទុកៈ ១៥១ 

បដិចចវារៈ ១៥១ 
បចចវារៈ ១៥៨ 
 ុំ ដាវារៈ ១៦២ 
បញា វារៈ ១៦៣ 

នីវរណិយទុកៈ ១៧៩ 

បដិចចវារៈ ១៧៩ 

នីវរណ មបយុតទុ្កៈ ១៨០ 

បដិចចវារៈ ១៨០ 
បចចវារៈ ១៨២ 
 ុំ ដាវារៈ ១៨៥ 
បញា វារៈ ១៨៦ 

នីវរណនីវរណិយទុកៈ ២០១ 

បដិចចវារៈ ២០១ 
បញា វារៈ ២០២ 
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នីវរណនីវរណ មបយុតទុ្កៈ ២០៥ 

បដិចចវារៈ ២០៥ 
បញា វារៈ ២០៩ 

បរាមា ទុកៈ ២១៥ 

បដិចចវារៈ ២១៥ 
បចចវារៈ ២១៨ 
 ុំ ដាវារៈ ២២១ 
បញា វារៈ ២២១ 

បរាមា  មបយុតទុ្កៈ ២៣៩ 

បដិចចវារៈ ២៣៩ 
បចចវារៈ ២៤២ 
 ុំ ដាវារៈ ២៤៦ 
បញា វារៈ ២៤៧ 

បរាមា បរាមដាទុកៈ ២៦៣ 

បដិចចវារៈ ២៦៣ 
បញា វារៈ ២៦៥ 

បរាមា វបិបយុតប្រាមដាទុកៈ ២៦៧ 

បដិចចវារៈ ២៦៧ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 102) 
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អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

នវមភាគ ១០២ 
(រ.ស. ២៥១២) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
ារមមណទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១ 
បចចយវារៈ ៧ 
 ុំ ដាវារៈ ១២ 
បញា វារៈ ១៣ 

ចតិទុ្កៈ  

បដិចចវារៈ ២៦ 
បចចយវារៈ ៣៤ 
 ុំ ដាវារៈ ៣៩ 
បញា វារៈ ៤១ 

ហចត ិកទុកៈ  

បដិចចវារៈ ៥៧ 
បចចយវារៈ ៦៦ 
 ុំ ដាវារៈ ៧១ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះអភធិមមបដិក -    Page 73/98 

 

បញា វារៈ ៧២ 

ចតិ ្មបយុតទុ្កៈ  

បដិចចវារៈ ៩១ 
បចចយវារៈ ៩៦ 
 ុំ ដាវារៈ ១០០ 
បញា វារៈ ១០១ 

ចតិ ្ុំ ដាទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១១៣ 

ចតិ ្មុោា នទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១១៤ 
បចចយវារៈ ១២៣ 
បញា វារៈ ១២៨ 

ចតិ ្េភុទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១៥២ 
បចចយវារៈ ១៥៧ 
 ុំ ដាវារៈ ១៦០ 
បញា វារៈ ១៦២ 

ចត្ិា្នុបរវិត្ទុិកៈ  

បដិចចវារៈ ១៧៤ 

ចតិ ្ុំ ដា មុោា នទុកៈ  
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បដិចចវារៈ ១៧៤ 
បចចយវារៈ ១៨២ 
 ុំ ដាវារៈ ១៨៦ 
បញា វារៈ ១៨៨ 

ចតិ ្ុំ ដា មុោា ន េភុទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១៩៩ 

 ុំ ដា មុោា  នុបរវិត្ទុិកៈ  

បដិចចវារៈ ២០០ 

អ ឈត្កិទុកៈ  

បដិចចវារៈ ២០០ 
បចចយវារៈ ២១០ 
 ុំ ដាវារៈ ២១៤ 
បញា វារៈ ២១៦ 
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 103) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

ទសមភាគ ១០៣ 
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(រ.ស. ២៥១២) 
 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 

អនុហោមទុកបបោា ន  

ឧបាទទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១ 
បចចយវារៈ ១១ 
 ុំ ដាវារៈ ១៧ 
បញា វារៈ ១៩ 

ឧបាទិននទុកៈ  

បដិចចវារៈ ៣៦ 
បចចយវារៈ ៤៥ 
 ុំ ដាវារៈ ៥០ 
បញា វារៈ ៥២ 

ឧបាទនទុកៈ  

បដិចចវារៈ ៧៥ 
បចចយវារៈ ៨១ 
 ុំ ដាវារៈ ៨៣ 
បញា វារៈ ៨៥ 

ឧបាទនិយទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១០៤ 
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ឧបាទន មបយុតទុ្កៈ  

បដិចចវារៈ ១០៥ 
បចចយវារៈ ១១៣ 
 ុំ ដាវារៈ ១១៦ 
បញា វារៈ ១១៧ 

ឧបាទឧបាទនិយទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១៤០ 
បញា វារៈ ១៤៣ 

ឧបាទនឧបាទន មបយុតទុ្កៈ  

បដិចចវារៈ ១៤៦ 
បញា វារៈ ១៤៧ 

កហិល ទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១៥៥ 
បចចយវារៈ ១៦១ 
 ុំ ដាវារៈ ១៦៤ 
បញា វារៈ ១៦៥ 

 ងកហិល ិកទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១៨១ 

 ងកលិិដាទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១៨២ 
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បចចយវារៈ ១៨៤ 
 ុំ ដាវារៈ ១៨៨ 
បញា វារៈ ១៩០ 
 

 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 104) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

ឯកាទសមភាគ ១០៤ 
(រ.ស. ២៥១២) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 

អនុហោមទុកបបោា ន  

ទ សហននបហាតរវហេតុកទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១ 
បចចយវារៈ ៦ 
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 ុំ ដាវារៈ ១១ 
បញា វារៈ ១៤ 

ភាវ យបហាតរវហេតុកទុកៈ  

បដិចចវារៈ ៣៣ 
បញា វារៈ ៣៣ 

 វតិកកទុកៈ  

បដិចចវារៈ ៤១ 
បចចយវារៈ ៤៦ 
 ុំ ដាវារៈ ៥០ 
បញា វារៈ ៥១ 

 វចិ្ឆរទុកៈ  

បដិចចវារៈ ៧២ 

 បបតីទុិកៈ  

បដិចចវារៈ ៧២ 
បចចយវារៈ ៧៦ 
 ុំ ដាវារៈ ៧៧ 
បញា វារៈ ៧៨ 

បតី ិេគតទុកៈ  

បដិចចវារៈ ៩៦ 

 ុខ េគតទុកៈ  
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បដិចចវារៈ ៩៧ 
បញា វារៈ ៩៩ 

ឧហបកាខ  េគតទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១០៧ 
បចចយវារៈ ១១៣ 
 ុំ ដាវារៈ ១១៥ 
បញា វារៈ ១១៦ 

កាមាវចរទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១២៤ 
បចចយវារៈ ១២៨ 
 ុំ ដាវារៈ ១៣២ 
បញា វារៈ ១៣៣ 

រូបាវចរទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១៤៩ 
បចចយវារៈ ១៥៥ 
 ុំ ដាវារៈ ១៥៩ 
បញា វារៈ ១៦០ 

អរូបាវចរទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១៧៦ 
បចចយវារៈ ១៨០ 
 ុំ ដាវារៈ ១៨៣ 
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បញា វារៈ ១៨៣ 

បរោិបននទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១៩៧ 

និយានិកទុកៈ  

បដិចចវារៈ ១៩៧ 
បចចយវារៈ ២០១ 
 ុំ ដាវារៈ ២០៤ 
បញា វារៈ ២០៥ 

និយតទុកៈ  

បដិចចវារៈ ២១៥ 
បញា វារៈ ២១៥ 

 ឧតរ្ទុកៈ  

បដិចចវារៈ ២២៦ 

 រណទុកៈ  

បដិចចវារៈ ២២៧ 
បចចយវារៈ ២២៨ 
បញា វារៈ ២៣០ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 105) 
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អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

ទ្វា ទសមភាគ ១០៥ 
(រ.ស. ២៥១២) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
អនុហោមទុកត្កិបបោា ន  

ហេតុទុកកុ លត្ិកៈ ១ 
ហេតុទុកហវទ ត្ិកៈ ២១ 
ហេតុទុកវបិាកត្ិកៈ ៣៨ 
ហេតុទុកឧបាទិននត្ិកៈ ៥៣ 
ហេតុទុក ងកិលិដាត្ិកៈ ៧០ 
ហេតុទុកវតិកកត្ិកៈ ៨៣ 
ហេតុទុកបីតិត្ិកៈ ៩៤ 
ហេតុទុកទ សនត្ិកៈ ១០៣ 
ហេតុទុកទ សហននបហាតរវហេតុកត្ិកៈ ១១៣ 
ហេតុទុកអាចយគ្គមិត្ិកៈ ១២១ 
ហេតុទុកហ កខត្ិកៈ ១៣១ 
ហេតុទុកបរតិត្្ិកៈ ១៤២ 
ហេតុទុកបរត្ិា្រមមណត្ិកៈ ១៥១ 
ហេតុទុកេីនត្ិកៈ ១៦២ 
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ហេតុទុកទុកមចឆតត្្ិកៈ ១៧០ 
ហេតុទុកមគ្គគ រមមណត្ិកៈ ១៧៩ 
ហេតុទុកអតីតត្ិកៈ ១៩០ 
ហេតុទុកអតីតា្រមមណត្ិកៈ ១៩២ 
ហេតុទុកអ ឈតត្្ិកៈ ២០៣ 
ហេតុទុកអ ឈត្ា្រមមណត្ិកៈ ២១០ 
ហេតុទុក និទ សន បបដិ ត្ិកៈ ២១៥ 
 ហេតុទុកទុកកុ លត្ិកៈ ២២០ 
ហេតុ មបយុតទុ្កកុ លត្ិកៈ ២៣១ 
ហេតុ ហេតុក កុ លត្ិកៈ ២៣៩ 
ហេតុហេតុ មបយុតកុ្ លត្ិកៈ ២៤៦ 
នហេតុ ហេតុទុកកុ លត្ិកៈ ២៥២ 
 បបចចយទុកកុ លត្ិកៈ ២៥៧ 
 ងខតទុកកុ លត្ិកៈ ២៦០ 
 និទ សនទុកកុ លត្ិកៈ ២៦០ 
អបបដិ ទុកកុ លត្ិកៈ ២៦៣ 
រូបីទុកកុ លត្ិកៈ ២៦៦ 
ហោកកិយទុកកុ លត្ិកៈ ២៧០ 
ហកនចិវហិញ្ញយយទុកកុ លត្ិកៈ ២៧៤ 
អា វទុកកុ លត្ិកៈ ២៧៦ 
ា វទុកកុ លត្ិកៈ ២៧៨ 
អា វ មបយុតទុ្កកុ លត្ិកៈ ២៨០ 
អា វ ា វទុកកុ លត្ិកៈ ២៨៤ 
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អា វ អា វ មបយុតទុ្កកុ លត្ិកៈ ២៨៧ 
អា វវបិបយុត ្ា វទុកកុ លត្ិកៈ ២៨៩ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 106) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

តតរសម្ភាគ  
១០៦ 

(រ.ស. ២៥១២) 
 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
អនុហោមទុកត្កិបបោា ន  

 ហញញ  ន ទុកកុ លត្ិកៈ ១ 
 ហញញ  និយ ទុកកុ លត្ិកៈ ៣ 
 ហញញ  ន មបយុត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ៦ 
 ហញញ  ន ហញញ  និយ ទុកកុ លត្ិកៈ ៩ 
 ហញញ  ន ហញញ  ន មបយុត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ១០ 
 ហញញ  នវបិបយុត ្ហញញ  និយ ទុកកុ លត្ិកៈ ១៣ 
គនែ ទុកកុ លត្ិកៈ ១៦ 
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គនែនិយ ទុកកុ លត្ិកៈ ១៨ 
គនែ មបយុត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ២០ 
គនែគនែនិយ ទុកកុ លត្ិកៈ ២២ 
គនែគនែ មបយុត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ២៤ 
គនែវបិបយុត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ២៦ 
នីវរណៈ ទុកកុ លត្ិកៈ ២៩ 
នីវរណិយ ទុកកុ លត្ិកៈ ៣១ 
នីវរណ មបយុត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ៣៣ 
នីវរណ នីវរណនិយ ទុកកុ លត្ិកៈ ៣៤ 
នីវរណ នីវរណ  មបយុត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ៣៦ 
នីវរណវបិបយុត ្នីវរណិយ ទុកកុ លត្ិកៈ ៣៦ 
បរាមា  ទុកកុ លត្ិកៈ ៣៧ 
បរាមដា ទុកកុ លត្ិកៈ ៣៩ 
បរាមា   មបយុត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ៤០ 
បរាមា  បរាមដា ទុកកុ លត្ិកៈ ៤៣ 
 បរាមា វបិបយុត ្បរាមដា ទុកកុ លត្ិកៈ ៤៥ 
ារមមណ ទុកកុ លត្ិកៈ ៤៧ 
ចិត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ៥០ 
ហចត ិក ទុកកុ លត្ិកៈ ៥៥ 
ចិត ្មបយុត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ៦០ 
ចិត ្ុំ ដា ទុកកុ លត្ិកៈ ៦៣ 
ចិត ្មុោា ន ទុកកុ លត្ិកៈ ៦៥ 
ចិត ្ហេតុ ទុកកុ លត្ិកៈ ៦៩ 
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ចិត្ា្នុ បរវិត្ិ ទុកកុ លត្ិកៈ ៧១ 
ចិត ្ុំ ដា មុោា ន ទុកកុ លត្ិកៈ ៧៣ 
ចិត ្ុំ ដា មុោា ន េ ទុកកុ លត្ិកៈ ៧៧ 
ចិត ្ុំ ដា មុោា   នុបរវិត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ៧៩ 
អ ឈត្ិ ទុកកុ លត្ិកៈ ៨១ 
ឧបាទ ទុកកុ លត្ិកៈ ៨៥ 
ឧបាទិនន ទុកកុ លត្ិកៈ ៨៨ 
ឧបាទន ទុកកុ លត្ិកៈ ៩២ 
ឧបាទនិយ ទុកកុ លត្ិកៈ ៩៤ 
ឧបាទន មបយុត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ៩៦ 
ឧបាទន ឧបាទនិយ ទុកកុ លត្ិកៈ ៩៨ 
ឧបាទន ឧបាទន មបយុត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ១០០ 
ឧបាទន វបិបយុត ្ឧបាទនិយទុកកុ លត្ិកៈ ១០១ 
កិហល  ទុកកុ លត្ិកៈ ១០៣ 
 ងកិហល ិក ទុកកុ លត្ិកៈ ១០៦ 
 ងកិលិដា ទុកកុ លត្ិកៈ ១០៨ 
កិហល   មបយុត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ១០៩ 
កិហល   ងកិហល ិក ទុកកុ លត្ិកៈ ១១០ 
កិហល   ងកិលិដា ទុកកុ លត្ិកៈ ១១២ 
កិហល  កិហល   មបយុត ្ទុកកុ លត្ិកៈ ១១៣ 
កិហល  វបិបយុត ្ ងកិហល ិក ទុកកុ លត្ិកៈ ១១៤ 
ទ សហនន បហាតរវ ទុកកុ លត្ិកៈ ១១៦ 
ភាវ យ បហាតរវ ទុកកុ លត្ិកៈ ១១៨ 
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ទ សហនន បហាតរវ ហេតុក ទុកកុ លត្ិកៈ ១១៩ 
ភាវ យ បហាតរវ ហេតុក ទុកកុ លត្ិកៈ ១២២ 
 វតិកក ទុកកុ លត្ិកៈ ១២៤ 
 វចិ្ឆរ ទុកកុ លត្ិកៈ ១៣០ 
 បបតិីក ទុកកុ លត្ិកៈ ១៣២ 
បីតិ េគត ទុកកុ លត្ិកៈ ១៣៦ 
 ុខ  េគត ទុកកុ លត្ិកៈ ១៣៧ 
ឧហបកាខ   េគត ទុកកុ លត្ិកៈ ១៣៧ 
កាមាវចរ ទុកកុ លត្ិកៈ ១៣៨ 
រូបាវចរ ទុកកុ លត្ិកៈ ១៤១ 
អរូបាវចរ ទុកកុ លត្ិកៈ ១៤៣ 
បរោិបននទុកកុ លត្ិកៈ ១៤៦ 
និយានិក ទុកកុ លត្ិកៈ ១៤៧ 
និយត ទុកកុ លត្ិកៈ ១៤៨ 
 ឧតរ្ ទុកកុ លត្ិកៈ ១៥០ 
 រណ ទុកកុ លត្ិកៈ ១៥១ 
 រណទុក ហវទ ត្ិកៈ ១៥៣ 
 រណទុក វបិាកត្ិកៈ ១៥៤ 
 រណទុកឧបាទិននត្ិកៈ ១៥៥ 
 រណទុក  ងកិលិដាត្ិកៈ ១៥៧ 
 រណទុក វតិកកត្ិកៈ ១៥៨ 
 រណទុក បិតិត្ិកៈ ១៥៩ 
 រណទុក ទ សនត្ិកៈ ១៦១ 
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 រណទុក ទ សហនន បហាតរវ ហេតុ កត្ិកៈ ១៦២ 
 រណទុក អាចយគ្គមត្ិកៈ ១៦៣ 
 រណទុក ហ កខត្ិកៈ ១៦៤ 
 រណទុក បរតិត្្ិកៈ ១៦៥ 
 រណទុក បរត្ិា្រមមណត្ិកៈ ១៦៦ 
 រណទុក េីនត្ិកៈ ១៦៧ 
 រណទុក មិចឆតត្្ិកៈ ១៦៨ 
 រណទុក មត្ា្រមមណត្ិកៈ ១៦៩ 
 រណទុក ឧបបននត្ិកៈ ១៧០ 
 រណទុក អតីតត្ិកៈ ១៧១ 
 រណទុក អតីតា្រមមណត្ិកៈ ១៧១ 
 រណទុក អ ឈតត្្ិកៈ ១៧៣ 
 រណទុក អ ឈត្ា្រមមណត្ិកៈ ១៧៤ 
 រណទុក  និទ សនត្ិកៈ ១៧៥ 

អនុហោមត្កិទុកបបោា ន  

កុ លត្ិក ហេតុទុកៈ ១៧៧ 
ហវទ ត្ិក ហេតុទុកៈ ១៩០ 
វបិាកត្ិក ហេតុទុកៈ ១៩៧ 
ឧបាទិននត្ិក ហេតុទុកៈ ២០៥ 
 ងកលិដាិក ហេតុទុកៈ ២១៤ 
វតិកកត្ិក ហេតុទុកៈ ២២២ 
បីតិត្ិក ហេតុទុកៈ ២៣៧ 
ទ សនត្ិក ហេតុទុកៈ ២៤៦ 
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ទ សហនន បហាតរវ ហេតុកត្ិក ហេតុទុកៈ ២៥២ 
អាចយគ្គមិត្ិក ហេតុទុកៈ ២៥៥ 
ហ កខត្ិក ហេតុទុកៈ ២៦៥ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 107) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

ចុទទសមភាគ ១០៧ 
(រ.ស. ២៥១២) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
អនុហោមត្កិទកបបោា ន  

បរតិត្្ិក ហេតុទុកៈ ១ 
បរត្ិា្រមមណត្ិក ហេតុទុកៈ ៧ 
េីនត្ិក ហេតុទុកៈ ១១ 
មិចឆតត្្ិក ហេតុទុកៈ ១៤ 
មគ្គគ រមមណត្ិក ហេតុទុកៈ ២១ 
ឧបបននត្ិក ហេតុទុកៈ ៣១ 
អតិតត្ិក ហេតុទុកៈ ៣៤ 
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អតិតា្រមមណត្ិក ហេតុទុកៈ ៣៦ 
អ ឈតត្្ិក ហេតុទុកៈ ៤០ 
អ ឈត្ា្រមមណត្ិក ហេតុទុកៈ ៤៣ 
 និទ សនត្ិក ហេតុទុកៈ ៤៦ 
កុ លត្ិក  ហេតុកទុកៈ ៥៣ 
កុ លត្ិក ហេតុ មបយុតទុ្កៈ ៥៨ 
កុ លត្ិក ហេតុ ហេតុកទុកៈ ៦៣ 
កុ លត្ិក ហេតុហេតុ មបយុតទុ្កៈ ៦៧ 
កុ លត្ិក នហេតុ  ហេតុក ទុកៈ ៧០ 
កុ លត្ិក  បបចចយ ទុកៈ ៧៣ 
កុ លត្ិក  ងខត ទុកៈ ៧៦ 
កុ លត្ិក  និទ សន ទុកៈ ៧៦ 
កុ លត្ិក  បបដិ  ទុកៈ ៧៩ 
កុ លត្ិក រូបី ទុកៈ ៨១ 
កុ លត្ិក ហោកិយ ទុកៈ ៨៣ 
កុ លត្ិក ហកនចិវហិញ្ញយយ ទុកៈ ៨៧ 
កុ លត្ិក អា វ ទុកៈ ៩០ 
កុ លត្ិក ា វ ទុកៈ ៩៣ 
កុ លត្ិក អា វ មបយុត ្ទុកៈ ៩៦ 
កុ លត្ិក អា វ ា វ  ទុកៈ ៩៨ 
កុ លត្ិក អា វ អា វ  មបយុត ្ទុកៈ ១០១ 
កុ លត្ិក អា វវបិបយុត ្អា វ ទុកៈ ១០២ 
កុ លត្ិក នហគ្គចឆក ទុកៈ ១០៦ 
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កុ លត្ិក ារមមណ ទុកៈ ១០៦ 
កុ លត្ិក ចិត ្ទុកៈ ១០៨ 
កុ លត្ិក ហចត ិក ទុកៈ ១១០ 
កុ លត្ិក ចិត ្មបយុត្ា្ទិអដា ទុកៈ ១១១ 
កុ លត្ិក អ ឈត្ិទុកៈ ១១២ 
កុ លត្ិក ឧបាទ ទុកៈ ១១៤ 
កុ លត្ិក ឧបាទិនន ទុកៈ ១១៦ 
កុ លត្ិក ឧបាទនហគ្គចឆ ទុកៈ ១១៨ 
កុ លត្ិក កិហល  ទុកៈ ១១៨ 
កុ លត្ិក  ងកិហល ិក ទុកៈ ១១៩ 
កុ លត្ិក  ងកិលិដាទុកៈ ១២២ 
កុ លត្ិក  ងកិហល ិក ទុកៈ ១២៤ 
កុ លត្ិក កិហល   ងកិលិដា ទុកៈ ១២៦ 
កុ លត្ិក កិហល  កិហល  រវយុត ្ទុកៈ ១២៧ 
កុ លត្ិក កិហល វបិបយុត ្ ងកិហល ិក ទុកៈ ១២៨ 
កុ លត្ិក ទ សហនន បហាតរវ ទុកៈ ១៣១ 
កុ លត្ិក ភាវ យ បហាតរវ ទុកៈ ១៣៣ 
កុ លត្ិក ទ សហនន បហាតរវ ហេតុក ទុកៈ ១៣៣ 
កុ លត្ិក ភាវ យ បហាតរវ ហេតុក ទុកៈ ១៣៤ 
កុ លត្ិក   វតិកក  ទុកៈ ១៣៥ 
កុ លត្ិក   វចិ្ឆរ ទុកៈ ១៣៧ 
កុ លត្ិក   បបតិី ទុកៈ ១៣៧ 
កុ លត្ិក   បីតិ េគតា្ទិត្ិ  ទុកៈ ១៤០ 
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កុ លត្ិក កាមវចរ  ទុកៈ ១៤០ 
កុ លត្ិក  រូបាវចរ  ទុកៈ ១៤៣ 
កុ លត្ិក  អរូបាវចរ  ទុកៈ ១៤៥ 
កុ លត្ិក បរោិបនន  ទុកៈ ១៤៥ 
កុ លត្ិក និយានិក  ទុកៈ ១៤៨ 
កុ លត្ិក  និយត   ទុកៈ ១៤៩ 
កុ លត្ិក  ឧតរ្   ទុកៈ ១៥០ 
កុ លត្ិក  រណ ទុកៈ ១៥២ 
ហវទ ត្ិក  រណ ទុកៈ ១៥៤ 
វបិាកត្ិក  រណ ទុកៈ ១៥៦ 
ឧបាទិននត្ិក  រណ ទុកៈ ១៥៨ 
 ងកិលិដាត្ិក  រណ ទុកៈ ១៦០ 
វតិកកត្ិ  រណ ទុកៈ ១៦១ 
បីតិត្ិក  រណ ទុកៈ ១៦៣ 
ទ សនត្ិក  រណ ទុកៈ ១៦៤ 
ទ សហនន បហាតរវ ហេតុកត្ិ  រណ ទុកៈ ១៦៥ 
អាចយគ្គមិត្ិក  រណ ទុកៈ ១៦៦ 
ហ កខត្ិក  រណ ទុកៈ ១៦៨ 
បរតិត្្ិក  រណ ទុកៈ ១៦៩ 
បរត្ិា្រមមណត្ិក  រណ ទុកៈ ១៧១ 
េីនត្ិក  រណ ទុកៈ ១៧២ 
មិចឆតត្្ិក  រណ ទុកៈ ១៧៣ 
មគ្គគ រមមណត្ិក  រណ ទុកៈ ១៧៤ 
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ឧបបននត្ិក  រណ ទុកៈ ១៧៥ 
អតីតត្ិក  រណ ទុកៈ ១៧៦ 
អតីតា្រមមណត្ិក  រណ ទុកៈ ១៧៧ 
អ ឈតត្្ិក  រណ ទុកៈ ១៧៨ 
អ ឈត្ា្រមមណត្ិក  រណ ទុកៈ ១៧៩ 
 និទ សនត្ិក  រណ ទុកៈ ១៨០ 

អនុហោមត្កិត្ិបបោា ន  

កុ លត្ិក ហវទ ត្ិកៈ ១៨២ 
កុ លត្ិក   វបិាកត្ិកៈ ១៨៦ 
កុ លត្ិក  ឧបាទិននត្ិកៈ ១៨៨ 
កុ លត្ិក   ងកិលិដាត្ិកៈ ១៩២ 
កុ លត្ិក វតិកកត្ិកៈ ១៩៣ 
កុ លត្ិក  បីតិត្ិកៈ ១៩៦ 
កុ លត្ិក  ទ សនត្ិកៈ ១៩៨ 
កុ លត្ិក  ទ សហនន បហាតរវត្ិកៈ ១៩៩ 
កុ លត្ិក  អាចយគ្គមិត្ិកៈ ២០០ 
កុ លត្ិក ហ កខត្ិកៈ ២០១ 
កុ លត្ិក បរតិត្្ិកៈ ២០៣ 
កុ លត្ិក  បរត្ិា្រមមណត្ិកៈ ២០៥ 
កុ លត្ិក  កេីនត្ិកៈ ២០៧ 
កុ លត្ិក  មិតត្្ិកៈ ២០៩ 
កុ លត្ិក មគ្គគ រមមណត្ិកៈ ២១១ 
កុ លត្ិក ឧបបននត្ិកៈ ២១២ 
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កុ លត្ិក  អតីតត្ិកៈ ២១២ 
កុ លត្ិក  អតីតា្រមមណត្ិកៈ ២១២ 
កុ លត្ិក  អ ឈតត្្ិកៈ ២១៥ 
កុ លត្ិក  អ ឈត្ា្រមមណត្ិកៈ ២១៨ 
កុ លត្ិក  និទ សនត្ិកៈ ២១៨ 
ហវទ ត្ិក កុ លត្ិកៈ ២២០ 
វបិាកត្ិក កុ លត្ិកៈ ២២២ 
ឧបាទិននត្ិក កុ លត្ិកៈ ២២៣ 
 ងកិលិដាត្ិក កុ លត្ិកៈ ២២៤ 
វតិកកត្ិក កុ លត្ិកៈ ២២៥ 
បីតិត្ិក កុ លត្ិកៈ ២២៦ 
ទ សនត្ិក កុ លត្ិកៈ ២២៨ 
ទ សហនន បហាតរវ ហេតុកត្ិក កុ លត្ិកៈ ២២៩ 
អាចយគ្គមិត្ិក កុ លត្ិកៈ ២៣០ 
ហ កខត្ិក កុ លត្ិកៈ ២៣០ 
បរតិត្្ិក កុ លត្ិកៈ ២៣១ 
បរត្ិា្រមមណត្ិក កុ លត្ិកៈ ២៣២ 
េីនត្ិក កុ លត្ិកៈ ២៣៣ 
មិចឆតត្្ិក កុ លត្ិកៈ ២៣៤ 
មគ្គគ រមមណត្ិក កុ លត្ិកៈ ២៣៥ 
ឧបននត្ិក កុ លត្ិកៈ ២៣៦ 
អតីតត្ិក កុ លត្ិកៈ ២៣៦ 
អតីតា្រមមណត្ិក កុ លត្ិកៈ ២៣៧ 
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អ ឈតត្្ិក កុ លត្ិកៈ ២៣៨ 
អ ឈត្ា្រមមណត្ិក កុ លត្ិកៈ ២៣៩ 
 និទ សនត្ិក កុ លត្ិកៈ ២៤០ 

អនុហោមទុកទុកបបោា ន  

ហេតុទុក  ហេតុក ទុកៈ ២៤៣ 
ហេតុទុក ហេតុ មបយុត ្ទុកៈ ២៤៨ 
ហេតុទុក ហេតុ ហេតុ ទុកៈ ២៥០ 
ហេតុទុក ហេតុហេតុ មបយុត ្ទុកៈ ២៥១ 
ហេតុទុក  នហេតុ  ហេតុ ទុកៈ ២៥១ 
ហេតុទុក  បបចចយ ទុកៈ ២៥២ 
ហេតុទុក  ងខត ទុកៈ ២៥៣ 
ហេតុទុក   និទ សន ទុកៈ ២៥៣ 
ហេតុទុក  បបដិ  ទុកៈ ២៥៤ 
ហេតុទុក រូបី ទុកៈ ២៥៥ 
ហេតុទុក  ហោកិយ ទុកៈ ២៥៦ 
ហេតុទុក ហតនចិរហិញ្ញយយ ទុកៈ ២៥៧ 
ហេតុទុក  អា វ ទុកៈ ២៥៨ 
ហេតុទុក  អា វ មបយុត ្ទុកៈ ២៥៩ 
ហេតុទុក អា វ ា វ ទុកៈ ២៦០ 
ហេតុទុក  អា វ អា វ មបយុត ្ទុកៈ ២៦០ 
ហេតុទុក  អា វវបិបយុត ្អា វ ទុកៈ ២៦១ 
ហេតុទុក  នហគ្គចឆក ទុកៈ ២៦២ 
ហេតុទុក ារមមណ ទុកៈ ២៦២ 
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ហេតុទុក ចិត ្ទុកៈ ២៦៣ 
ហេតុទុក ហចត ិក ទុកៈ ២៦៣ 
ហេតុទុក ចិត ្មបយុត ្ទុកៈ ២៦៤ 
ហេតុទុក  ចិត ្ុំ ដា ទុកៈ ២៦៤ 
ហេតុទុក  ចិត ្មុោា ន ទុកៈ ២៦៥ 
ហេតុទុក  ចិត ្ហេតុ ទុកៈ ២៦៥ 
ហេតុទុក ចិត្ា្នុបរវិត្ិ ទុកៈ ២៦៦ 
ហេតុទុក ចិត ្ុំ ដា  មុោា ន ទុកៈ ២៦៦ 
ហេតុទុក  ចិត ្ុំ ដា  មុោា ន  ហេតុ ទុកៈ ២៦៧ 
ហេតុទុក  ចិត ្ុំ ដា  មុោា  នបរវិត្ិ ទុកៈ ២៦៧ 
ហេតុទុក អ ឈតក្ ទុកៈ ២៦៨ 
ហេតុទុក ឧបាទ ទុកៈ ២៦៨ 
ហេតុទុក  ឧបាទិនន ទុកៈ ២៦៩ 
ហេតុទុក ឧបាទនហគ្គចឆក ទុកៈ ២៦៩ 
ហេតុទុក  កិហល ហគ្គចឆក ទុកៈ ២៦៩ 
ហេតុទុក បិដាិ ទុកៈ ២៧០ 
 ហេតុទុក ហេតុ ទុកៈ ២៧៣ 
ហេតុ មបយុតទុ្ក ហេតុទុកៈ ២៧៣ 
ហេតុ  ហេតុទុក ហេតុទុកៈ ២៧៣ 
ហេតុ ហេតុ មបយុតទុ្ក ហេតុទុកៈ ២៧៤ 
នហេតុ  ហេតុទុក ហេតុទុកៈ ២៧៤ 
ចូ នរ្ទុក ហេតុទុកៈ ២៧៥ 
អា វ ហគ្គចឆកទុក ហេតុទុកៈ ២៧៧ 
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នហគ្គចឆកទុក ហេតុទុកៈ ២៧៨ 
មេនរ្ទុក ហេតុទុកៈ ២៧៩ 
ឧបាទនហគ្គចឆកទុក ហេតុទុកៈ ២៧៩ 
កិហល ហគ្គចឆកទុក ហេតុទុកៈ ២៨០ 
បិដាិទុក ហេតុទុកៈ ២៨០ 
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 108) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន  

បណ្ណា រសមភាគ  ១០៨ 
(រ.ស. ២៥១២) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
បចចនីយបបោា ន  

បចចនីយត្ិ កបបោា ន ១ 
បចចនីយទុ កបបោា ន ២០ 
បចចនីយទុកត្ិ កបបោា ន ៨០ 
បចចនីយត្ិកទុ កបបោា ន ១១៥ 
បចចនីយត្ិកត្ិ កបបោា ន ១៤៧ 
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បចចនីយទុកទុ កបបោា ន ១៩១ 
 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 109) 

អភិធម្ែរិដក្ 
រដ្ឋា ន 

សោឡសមភាគ ១០៩ 
(រ.ស. ២៥១២) 

 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
អនុហោមបបចចនីយបបោា ន  

អនុហោមបបចចនីយត្ិ កបបោា ន ១ 
អនុហោមបបចចនីយទុ កបបោា ន ៥៣ 
អនុហោមបបចចនីយទុកត្ិ កបបោា ន ៨៤ 
អនុហោមបបចចនីយត្ិទុ កបបោា ន ១៤១ 
អនុហោមបបចចនីយត្ិកត្ិ កបបោា ន ១៤៨ 
អនុហោមបបចចនីយទុកទុ កបបោា ន ២៨៧ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្ារ់មាតិកា (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 110) 

អភិធម្ែរិដក្ 
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រដ្ឋា ន  
សតតរសមភាគ ១១០ 

(រ.ស. ២៥១២) 
 

មាតិកា ហលខទុំរ័រ 
បចចនីោនុហោមបបោា ន  

បចចនីោ នុហោមត្ិ កបបោា ន ១ 
បចចនីោ នុហោមទុ កបបោា ន ២១ 
បចចនីោ នុហោមទុកត្ិ កបបោា ន ៤៩ 
បចចនីោ នុហោមត្ិទុ កបបោា ន ១៨១ 
បចចនីោ នុហោមត្ិកត្ិ កបបោា ន ១៩៨ 
បចចនីោ នុហោមទុកទុ កបបោា ន ២៥៣ 
 

 

 

 

 

 

 


