
ថ្នា ក់ទី១ 
តេស្តតាមតមត ៀនថ្នាក់ទី ១ 

ល.រ សសៀវស ៅក្រសងួ ផ្នែរសរៀន ផ្នែរវៅយតម្លៃ 
១ សរៀនគូសបន្ទៅត់ និងផ្សែស ៅង គ្មៅន គ្មៅន 

២ ចសក្លៀងក្សៈ គ្មៅន គ្មៅន 

៣ ក្សៈនសិែ័យ ២៣ ត ួ សលសរៀនទី៣៖ ា  ា ិា ី សតសតសលសរៀនទី៣ 
៤ ព្យញ្ជនៈ ៣៣ ត ួ សលសរៀនទី៤៖ រ ស គ សតសតសលសរៀនទី៤ 
៥ រ សលសរៀនទី៥៖ រ+ា  សតសតសលសរៀនទី៥ 
៦ ស សលសរៀនទី៦៖ ស+ា ា  សតសតសលសរៀនទី៦ 
៧ ច សលសរៀនទ៧ី៖ ច+សា  សតសតសលសរៀនទី៧ 
៨ ឆ សលសរៀនទ៨ី៖ ឆ+ា  សតសតសលសរៀនទី៨ 
៩ ដ សលសរៀនទ៩ី៖ ដ+ា ី សតសតសលសរៀនទី៩ 

១០ ឋ គ្មៅន គ្មៅន 
១១ ណ សលសរៀនទ១ី០៖ ណ+ផ្ា សតសតសលសរៀនទី១០-១១ 
១២ ត ថ សលសរៀនទ១ី២៖ ត+ា  នងិ ថ+ផ្ា សតសតសលសរៀនទី១២ 
១៣ ប ន សលសរៀនទ១ី៣៖ សបេះ និង ន+ផ្ា សតសតសលសរៀនទី១៣ 
១៤ ស ហ សលសរៀនទ១ី៤៖ ស   និង ស ៅេះ សតសតសលសរៀនទី១៤ 
១៥ ឡ អ សលសរៀនទ១ី៥៖ ឡូ និង សអេះ សតសតសលសរៀនទី១៥ 
១៦ គ សលសរៀនទ១ី៦៖ គ+សា  សតសតសលសរៀនទី១៦ 
១៧ ឃ 

សលសរៀនទី១៧៖ ឃ+ា ា  នងិ ង+ា  សតសតសលសរៀនទី១៧-១៨ 
១៨ ង 
១៩ ជ សលសរៀនទ១ី៩៖ ជ+ា ី សតសតសលសរៀនទី១៩ 
២០ ឈ 

សលសរៀនទី២០៖ ឈ+ ា  និង ញ+ា ី សតសតសលសរៀនទី២០-២១ 
២១ ញ 
២២ ឌ 

សលសរៀនទី២៤៖ឌ+ា  និង ទ+ា  សតសតសលសរៀនទី២២-២៤ ២៣ ឍ 
២៤ ទ ធ 



តេស្តតាមតមត ៀនថ្នាក់ទី ១ 
ល.រ សសៀវស ៅក្រសងួ ផ្នែរសរៀន ផ្នែរវៅយតម្លៃ 
២៥ ន ព្ សលសរៀនទ២ី៥៖ ន+ា ា  នងិ ព្+ា ា  សតសតសលសរៀនទី២៥ 
២៦ ភ ល សលសរៀនទ២ី៦៖ ភ+សា និង ល+ាី សតសតសលសរៀនទី២៦ 
២៧ យ រ សលសរៀនទ២ី៧៖ យ+ ា  និង រ+ ា ា  សតសតសលសរៀនទី២៧ 
២៨ ល វ សលសរៀនទ២ី៨៖ ល+ ា ូនិង វ+ ម្ា សតសតសលសរៀនទី២៨ 
២៩ បទចសក្លៀង សៅរិ ៅផ្រវសអើយ សលសរៀនទី២៩៖ រឭំរ រ ស និង ា  ា ិ គ្មៅន 
៣០ ង ៉

សលសរៀនទី៣០-៣៦៖ ង៉ ញ៉ ប ៉ល៉ រ៉ វ ៉ សតសតសលសរៀនទី៣០-៣៦ 

៣១ ញ ៉
៣២ ប ៉
៣៣ ល ៉
៣៤ យ ៉
៣៥ រ៉ 
៣៦ វ៉ 
៣៧ ប ៊

សលសរៀនទី៣៧-៤០៖ ប ៊ស៊ ហ៊ អ៊ សតសតសលសរៀនទី៣៧-៤០ 
៣៨ ស ៊
៣៩ ហ ៊
៤០ អ ៊
៤១ ផ្ល៉ឪមៅនគ ណ គ្មៅន គ្មៅន 
៤២ ក្បរបនងឹ រ  រ ់

សលសរៀនទី៤៣៖ ក្បរបនឹង រ  រ់ សតសតសលសរៀនទី៤២-៤៣ 
៤៣ ក្បរបនងឹ រ  រ ់(ត) 
៤៤ ក្បរបនងឹ ង  ង ់ 

សលសរៀនទី៤៤-៤៥៖ ក្បរបនឹង ង  ង ់ សតសតសលសរៀនទី៤៤-៤៥ 
៤៥ ក្បរបនងឹ ង  ង ់(ត) 
៤៦ ក្បរបនងឹ ច  ច ់

សលសរៀនទី៤៦-៤៧៖ ក្បរបនងឹ ច  ច ់ សតសតសលសរៀនទី៤៦-៤៧ 
៤៧ ក្បរបនងឹ ច  ច ់(ត) 
៤៨ ក្បរបនងឹ ញ  ញ ់

សលសរៀនទី៤៨-៤៩៖ ក្បរបនងឹ ញ  ញ ់ សតសតសលសរៀនទី៤៨-៤៩ 
៤៩ ក្បរបនងឹ ញ  ញ់ (ត) 
៥០ ក្បរបនងឹ ត  ត ់

សលសរៀនទី៥០-៥១៖ ក្បរបនឹង ត  ត ់ សតសតសលសរៀនទី៥០-៥១ 
៥១ ក្បរបនងឹ ត  ត ់(ត) 



តេស្តតាមតមត ៀនថ្នាក់ទី ១ 
ល.រ សសៀវស ៅក្រសងួ ផ្នែរសរៀន ផ្នែរវៅយតម្លៃ 
៥២ ក្បរបនងឹ ន  ន ់

សលសរៀនទី៥២-៥៣៖ ក្បរបនងឹ ន  ន ់ សតសតសលសរៀនទី៥២-៥៣ 
៥៣ ក្បរបនងឹ ន  ន ់(ត) 
៥៤ ក្បរបនងឹ ប  ប ់

សលសរៀនទី៥៤-៥៥៖ ក្បរបនឹង ប  ប ់ សតសតសលសរៀនទី៥៤-៥៥ 
៥៥ ក្បរបនងឹ ប  ប ់(ត) 
៥៦ ក្បរបនងឹ ល 

សលសរៀនទី៥៦-៥៧៖ ក្បរបនងឹ ល សតសតសលសរៀនទី៥៦-៥៧ 
៥៧ ក្បរបនងឹ ល (ត) 
៥៨ ក្បរបនងឹ យ 

សលសរៀនទី៥៨-៥៩៖ ក្បរបនងឹ យ សតសតសលសរៀនទី៥៨-៥៩ 
៥៩ ក្បរបនងឹ យ (ត) 
៦០ ក្បរបនងឹ ល  ល ់

សលសរៀនទី៦០-៦១៖ ក្បរបនឹង ល  ល ់ សតសតសលសរៀនទី៦០-៦១ 
៦១ ក្បរបនងឹ ល  ល់ (ត) 
៦២ ក្បរបនងឹ វ សលសរៀនទី៦២៖ ក្បរបនឹង វ សតសតសលសរៀនទី៦២ 
៦៣ ក្បរបនងឹ ស  ស ់

សលសរៀនទី៦៣-៦៤៖ ក្បរបនងឹ ស  ស ់ សតសតសលសរៀនទី៦៣-៦៤ 
៦៤ ក្បរបនងឹ ស  ស់ (ត) 
៦៥ ក្សៈសព្ញតួ អ អៅ ឥ ឦ ឧ ឩ ឪ 

សលសរៀនទី៦៥-៦៦៖ ក្សៈសព្ញតួ សតសតសលសរៀនទី៦៥-៦៦ 
៦៦ ក្សៈសព្ញតួ ឫ ឬ ឭ ឮ ឯ ឰ ឱ ឳ 
៦៧ ព្យព្ជនៈ និងសជើងព្យញ្ជនៈ  សលសរៀនទី៦៧៖ សជើងព្យញ្ជនៈ សតសតសលសរៀនទី៦៧ 
៦៨ សនញើសជើង រដ  រប រែ រអ  

សលសរៀនទី៦៨-៦៩៖ សនញើសជើង រ+ក្ា សតសតសលសរៀនទី៦៨-៦៩ 
៦៩ សនញើសជើង រង រែ រម ក្រ រៃ 
៧០ សនញើសជើង សច សញ សត សែ 

សលសរៀនទី៧០-៧១៖ សនញើសជើង ស+ាច សតសតសលសរៀនទី៧០-៧១ 
៧១ សនញើសជើង សម សយ សៃ សវ សែ 
៧២ សនញើសជើង គែ គម ក្គ សលសរៀនទី៧២៖ សនញើសជើង គ+ក្ា សតសតសលសរៀនទី៧២ 
៧៣ សនញើសជើង ឃញ ឃែ ឃៃ ឃវ សលសរៀនទី៧៣៖ សនញើសជើង ឃ+ាៃ សតសតសលសរៀនទី៧៣ 
៧៤ ចត្មៀង គ្មៅន  
៧៥ សនញើសជើង ចប បែ ចយ ក្ច សលសរៀនទី៧៥៖ សនញើសជើង ច+ាប សតសតសលសរៀនទី៧៥ 
៧៦ សនញើសជើង ឆក ឆង ឆដ ឆែ 

សលសរៀនទី៧៦-៧៧៖ សនញើសជើង ឆ+ាម សតសតសលសរៀនទី៧៦-៧៧ 
៧៧ សនញើសជើង ឆម ឆៃ ឆវ ឆអ 
៧៨ សនញើសជើង ក្ជ ជវ សលសរៀនទី៧៨៖ សនញើសជើង ជ+ក្ា សតសតសលសរៀនទី៧៨ 



តេស្តតាមតមត ៀនថ្នាក់ទី ១ 
ល.រ សសៀវស ៅក្រសងួ ផ្នែរសរៀន ផ្នែរវៅយតម្លៃ 
៧៩ សនញើសជើង ឈង ឈែ ឈម ឈៃ ឈវ សលសរៀនទី៧៩៖ សនញើសជើង ឈ+ាង សតសតសលសរៀនទី៧៩ 
៨០ សនញើសជើង តប តម ក្ត សលសរៀនទី៨០៖ សនញើសជើង ត+ាប សតសតសលសរៀនទី៨០ 
៨១ សនញើសជើង ថក ថង ថែ ថម ថៃ ថវ សលសរៀនទី៨១៖ សនញើសជើង ថ+ាក សតសតសលសរៀនទី៨១ 
៨២ សនញើសជើង ក្ទ ទវ សលសរៀនទី៨២៖ សនញើសជើង ទ+ាវ សតសតសលសរៀនទី៨២ 
៨៣ សនញើសជើង ធង ធែ ធម សលសរៀនទី៨៣៖ សនញើសជើង ធ+ាវ សតសតសលសរៀនទី៨៣ 
៨៤ សនញើសជើង បដ ក្ប បៃ បអ សលសរៀនទី៨៤៖ សនញើសជើង ប+ាដ សតសតសលសរៀនទី៨៤ 
៨៥ សនញើសជើង នក នង នច នញ 

សលសរៀនទី៨៥-៨៦៖ សនញើសជើង ន+ាអ សតសតសលសរៀនទី៨៥-៨៦ 
៨៦ សនញើសជើង នដ នត នែ នៃ នែ នអ 
៨៧ សនញើសជើង ព្ែ ព្យ ក្ព្ ព្ៃ សលសរៀនទី៨៧៖ សនញើសជើង ព្+ាយ សតសតសលសរៀនទី៨៧ 
៨៨ សនញើសជើង ភង ភជ ភញ ភែ ភៃ សលសរៀនទី៨៨៖ សនញើសជើង ភ+ាង សតសតសលសរៀនទី៨៨ 
៨៩ សនញើសជើង លក លខ លច លដ 

សលសរៀនទី៨៩-៩១៖ សនញើសជើង ល+ាខ សតសតសលសរៀនទី៨៩-៩១ ៩០ សនញើសជើង លង លជ លញ លទ 
៩១ សនញើសជើង លែ លភ លយ ក្ល លៃ 
៩២ សនញើសជើង លខ លប លៃ លអ សលសរៀនទី៩២៖ សនញើសជើង ល+ាហ សតសតសលសរៀនទី៩២ 
៩៣ សនញើសជើង សក សដ សថ សប ក្ស 

សលសរៀនទី៩៣-៩៤៖ សនញើសជើង ស+ាថ សតសតសលសរៀនទី៩៣-៩៤ 
៩៤ សនញើសជើង សង សែ សម សៃ សវ សអ 
៩៥ ព្ាងគតក្លតួ ងក ងខ ងវ ងែ ងហ ងអ 

សលសរៀនទី៩៥-៩៦៖ ព្ាងគតក្លតួ ង+ាក សតសតសលសរៀនទី៩៥-៩៦ 
៩៦ ព្ាងគតក្លតួ ងគ ងឃ ក្ង 
៩៧ ព្ាងគតក្លតួ ញ្ច ញ្ឆ ញ្ជ ញ្ឈ ញ្ញ សលសរៀនទី៩៧៖ ព្ាងគតក្លួត ញ+ាច សតសតសលសរៀនទី៩៧ 
៩៨ ព្ាងគតក្លតួ ណដ ណណ ណឋ សលសរៀនទី៩៨៖ ព្ាងគតក្លួត ណ+ាត សតសតសលសរៀនទី៩៨ 
៩៩ ព្ាងគតក្លតួ នយ នធ នៃ នែ សលសរៀនទី៩៩៖ ព្ាងគតក្លួត ន+ាយ សតសតសលសរៀនទី៩៩ 

១០០ ព្ាងគតក្លតួ លប លព លភ លម ក្ល លៃ សលសរៀនទី១០០៖ ព្ាងគតក្លួត ល+ក្ា សតសតសលសរៀនទី១០០ 
១០១ ព្ាងគតក្លតួ ង្កងក ង្កងគ សលសរៀនទី១០១៖ ព្ាងគតក្លួត ង+ាក+ក្ា សតសតសលសរៀនទី១០១ 
១០២ ព្ាងគតក្លតួ ង្កញ្ច ង្កញ្ជ សលសរៀនទី១០២៖ ព្ាងគតក្លួត ញ+ាច+ក្ា សតសតសលសរៀនទី១០២ 
១០៣ អែរក្គសូញញ  សលសរៀនទី១០៣៖ អែរក្គូសញញ  សតសតសលសរៀនទី១០៣ 
១០៤ សៅលៅសរៀនសញញ   សលសរៀនទី១០៤៖ សៅលៅសរៀនសញញ  សតសតសលសរៀនទី១០៤ 

 



 

្រឡងថ្នាក់ទី ១ 
ល.រ ក្បឡងក្បចៅ ផ្ស សលសរៀនផ្ដលមៅនក្តូវសចេះ សនែងៗ 
១ ក្បឡងក្បចៅ ផ្ស១ សលសរៀនព្យញ្ជនៈព្ួរអនែ ក្សៈ ៥, ៦, ៧, ៨, ៩, ១០-១១, ១២, ១៣, ១៤, ១៥ 

២ ក្បឡងក្បចៅ ផ្ស២ សលសរៀនព្យញ្ជនៈព្ួរអន៊ែ ក្សៈ ១៦, ១៧-១៨, ២៩, ២០-២១, ២២-២៤, ២៥, ២៦, ២៧, ២៨ 

៣ ក្បឡងក្បចៅ ផ្ស៣ សលសរៀនវណណយ តត ា៉   និង  ា ៊ ៣០-៣៦, ៣៧-៤០ 
៤ ក្បឡងឆមៅសទី១ ក្បឡងក្បចៅ ផ្ស១,២,៣ សតសតសលសរៀនទី៥ ដល់ សតសតសលសរៀនទី៣៧-៤០ 
៥ ក្បឡងក្បចៅ ផ្ស៤ សលសរៀនពៅរយក្បរប ៤២-៤៣, ៤៤-៤៥, ៤៦-៤៧, ៤៨-៤៩, ៥០-៥១,  ៥២-៥៣, ៥៤-៥៥, ៥៦-៥៧, ៥៨-៥៩, ៦០-៦១, ៦២, ៦៣-៦៤   
 ក្បឡងក្បចៅ  សលសរៀនក្សៈសព្ញត ួ ៦៥-៦៦ 
៦ ក្បឡងក្បចៅ ផ្ស៥ សលសរៀនពៅរយសនញើសជើង ៦៨-៦៩, ៧០-៧១, ៧២, ៧៣, ៧៥, ៧៦-៧៧, ៧៨, ៧៩, ៨០, ៨១, ៨២, ៨៣, ៨៤, ៨៥-៨៦, ៨៧, ៨៨, ៨៩-៩១, ៩២, ៩៣-៩៤ 
៧ ក្បឡងក្បចៅ ផ្ស៦ សលសរៀនពៅរយព្ាងគតក្លួត ៩៥-៩៦, ៩៧, ៩៨, ៩៩, ១០០, ១០១, ១០២ 
៨ ក្បឡងឆមៅសទី២ ក្គប់សលសរៀនទៅ ងអស។់ ក្គប់សលសរៀនទៅ ងអស ់

 

  



ថ្នា ក់ទី២ 
តេស្តតាមតមត ៀនថ្នាក់ទី ២ 

ល.រ សសៀវស ៅក្រសងួ ផ្នែរសរៀន ផ្នែរវៅយតម្លៃ 
១ ក្សៈនសិែ័យ និង ព្យញ្ជនៈ គ្មៅន  

២ រំឭរព្យញ្ជនៈ អ នែ ក្សៈ សលសរៀនទី២៖ រឭំរព្យញ្ជនៈ អ នែ ក្សៈ 

សតសតសលសរៀនទី៤ 

៣ រំឭរព្យញ្ជនៈ អ៊ នែ ក្សៈ សលសរៀនទី៣៖ រឭំរព្យញ្ជនៈ អ ៊នែ ក្សៈ 
៤ រំឭរ ង ៉ញ ៉ប៉ ល៉ យ ៉រ៉ វ ៉ សលសរៀនទី៤៖ រឭំរ ង៉ ញ៉ ប ៉ល៉ យ៉ រ៉ វ ៉
៥ រំឭរ ប ៊ស៊  ហ ៊ អ ៊ សលសរៀនទី៥៖ រឭំរ ប៊ ស៊  ហ៊  អ៊ 
៦ រំឭរពៅរយក្បរបនឹង រ ស គ ឃ ច ជ ត ថ ទ ព្ ប ស សលសរៀនទី៦៖  រំឭរពៅរយក្បរបនឹង រ ស គ ឃ ច ជ ត ថ ទ ព្ ប ស 
៧ រំឭរពៅរយក្បរបនឹង ន ណ ង ញ ល យ ល វ សលសរៀនទី៧៖ រំឭរពៅរយក្បរបនឹង ន ណ ង ញ ល យ ល វ 
៨ រំឭរក្សៈសព្ញតួ អ អៅ ឥ ឦ ឧ ឩ ឪ ឫ ឬ ឭ ឮ ឯ ឰ ឱ ឳ សលសរៀនទី៨៖ រំឭរក្សៈសព្ញតួ អ អៅ ឥ ឦ ឧ ឩ ឪ ឫ ឬ ឭ ឮ ឯ ឰ ឱ ឳ 
៩ ព្យញ្ជន់សនញើសជើង សជ សទ សព ឆដ ឆគ ឆព សលសរៀនទី៩៖ ព្យញ្ជន់សនញើសជើង សជ សទ សព ឆដ ឆគ ឆព 

សតសតសលសរៀនទី៩ 

១០ ព្យញ្ជន់សនញើសជើង តែ តៃ តអ ថក ថគ ថែ ថព ថម ថៃ សលសរៀនទី២៖ ព្យញ្ជន់សនញើសជើង តែ តៃ តអ ថក ថគ ថែ ថព ថម ថៃ 
១១ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង ធយ ធៃ ធវ នក នគ នច នទ 

សលសរៀនទី១១-១២ ៖ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង ធយ ធៃ ធវ នក នគ នច នទ នង នញ នដ នត នែ នែ នអ 
១២ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង នង នញ នដ នត នែ នែ នអ 
១៣ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង ព្ែ ព្យ ក្ព្ ភជ ភញ ភែ ភៃ សលសរៀនទី១៣៖ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង ព្ែ ព្យ ក្ព្ ភជ ភញ ភែ ភៃ 
១៤ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង ថគ ថព ធយ ធៃ ធវ រគ នទ គ្មៅន 
១៥ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង លក លខ លច លជ លដ លទ លែ 

សលសរៀនទី១៥-១៦៖ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង លក លខ លច លជ លដ លទ លែ លយ ក្ល លៃ លែ លហ លអ 
១៦ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង លយ ក្ល លៃ លែ លហ លអ 
១៧ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង លខ លង លប លព លម លវ លហ លអ សលសរៀនទី១៧៖ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង លខ លង លប លព លម លវ លហ លអ 
១៨ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង សក សគ សង សញ សដ 

សលសរៀនទី១៨-២០៖ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង សក សគ សង សញ សដ  សថ សទ សប សព សម ក្ស សៃ សវ សអ ១៩ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង សថ សទ សប សព 
២០ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង សម ក្ស សៃ សវ សអ 
២១ ព្យញ្ជនៈសនញើសជើង លែ លហ លអ លង លព លវ សគ សញ សទ សព គ្មៅន 
២២ ព្ាងគតក្លតួ ងក ងខ ងគ ងឈ  

សលសរៀនទី២២-២៣៖ ព្ាងគតក្លួត ងក ងខ ងគ ងឈ ក្ង ងវ ងែ ងហ ងអ 
សតសតសលសរៀនទី២២ 

២៣ ព្យព្ាងគតក្លួត ក្ង ងវ ងែ ងហ ងអ 
២៤ ព្ាងគតក្លតួ ញ្ច ញ្ឆ ញ្ជ ញ្ឈ ញ្ញ សលសរៀនទី២៤៖ ព្ាងគតក្លួត ញ្ច ញ្ឆ ញ្ជ ញ្ឈ ញ្ញ 
២៥ ព្ាងគតក្លតួ ណដ ណឋ ណណ សលសរៀនទី២៥៖ ព្ាងគតក្លួត ណដ ណឋ ណណ 



តេស្តតាមតមត ៀនថ្នាក់ទី ២ 
ល.រ សសៀវស ៅក្រសងួ ផ្នែរសរៀន ផ្នែរវៅយតម្លៃ 
២៦ ព្ាងគតក្លតួ ងក ងគ ក្ង ងវ ងហ ងអ ញ្ច ញ្ឆ ញ្ជ ញ្ញ ណដ គ្មៅន 
២៧ ព្ាងគតក្លតួ នត នថ នទ នធ នៃ នែ សលសរៀនទី២៧៖ ព្ាងគតក្លួត នត នថ នទ នធ នៃ នែ 
២៨ ព្ាងគតក្លតួ លក លង លច លប លផ លែ លអ 

សលសរៀនទី២៧៖ ព្ាងគតក្លួត លក លង លច លប លផ លែ លអ លព លភ លម ក្ល លៃ 
២៩ ព្ាងគតក្លតួ លព លភ លម ក្ល លៃ 
៣០ ព្ាងគតក្លតួ ង្កងក ង្កងគ ង្កញ្ច ង្កនត ង្កនទ សលសរៀនទី២៧៖ ព្ាងគតក្លួត ង្កងក ង្កងគ ង្កញ្ច ង្កនត ង្កនទ 
៣១ ព្ាងគតក្លតួ នត នថ នទ នធ នៃ នែ ង្កងក ង្កងគ ង្កញ្ច ង្កញ្ជ ង្កនត ង្កនទ គ្មៅន 
៣២ បសវសន ៅល សលសរៀនទី៣២៖ បសវសន ៅល សតសតសលសរៀនទី៣២ 
៣៣ សព្លសចញសលង សលសរៀនទី៣៣៖ សព្លសចញសលង សតសតសលសរៀនទី៣៣ 
៣៤ ឆ្មៅចង់ស ៅសរៀន សលសរៀនទី៣៤៖ ឆ្មៅចង់ស ៅសរៀន សតសតសលសរៀនទី៣៤ 
៣៥  ៅរផ្ណន្ៅ លិតតឱយសគៅលគ់្ែៅ សលសរៀនទី៣៥៖  ៅរផ្ណន្ៅ លិតតឱយសគៅលគ់្ែៅ សតសតសលសរៀនទី៣៥ 
៣៦ សតវក្រសៅរ សលសរៀនទី៣៦៖ សតវក្រសៅរ សតសតសលសរៀនទី៣៦ 
៣៧  ៅរសិតស សរៀនសូក្ត សលសរៀនទី៣៧៖  ៅរសតិស សរៀនសូក្ត សតសតសលសរៀនទី៣៧ 
៣៨ សរឿងផ្រអរ ៅររូន សលសរៀនទី៣៨៖ សរឿងផ្រអរ ៅររនូ សតសតសលសរៀនទី៣៨ 
៣៩ សយើងស ៅសៅលៅសរៀន សលសរៀនទី៣៩៖ សយើងស ៅសៅលៅសរៀន សតសតសលសរៀនទី៣៩ 
៤០  ៅរសធវសក្បផ្ហស សលសរៀនទី៤០៖  ៅរសធវសក្បផ្ហស សតសតសលសរៀនទី៤០ 
៤១ មដៅយឪព្ រសញញ  សលសរៀនទី៤១៖ មដៅយឪព្ រសញញ  សតសតសលសរៀនទី៤១ 
៤២ សព្លសភញៀវលរសលងនទេះ សលសរៀនទី៤២៖ សព្លសភញៀវលរសលងនទេះ សតសតសលសរៀនទី៤២ 
៤៣  ៅរសក្បើពៅរយ របសស់ញញ  របស់ឯង របស់សយើង សលសរៀនទី៤៣៖  ៅរសក្បើពៅរយ របស់សញញ  របសឯ់ង របស់សយើង សតសតសលសរៀនទី៤៣ 
៤៤ សរឿងឪព្ រនិងរូនដរឹលៅស ៅលរ ់ សលសរៀនទី៤៤៖ សរឿងឪព្ រនិងរូនដរឹលៅស ៅលរ ់ សតសតសលសរៀនទី៤៤ 
៤៥ លិតតលអរបសរ់ូនឆ្មៅបូប ូ សលសរៀនទី៤៥៖ លិតតលអរបសរ់នូឆ្មៅបូប ូ សតសតសលសរៀនទី៤៥ 
៤៦  ៅរសរៀនអរែរនចង ់ សលសរៀនទី៤៦៖  ៅរសរៀនអរែរនចង់ សតសតសលសរៀនទី៤៦ 
៤៧  ៅរសរៀបរៅប់សមៅជិររែញងក្គសួៅរ សលសរៀនទី៤៧៖  ៅរសរៀបរៅបស់មៅជិររែញងក្គសួៅរ សតសតសលសរៀនទី៤៧ 
៤៨ សរឿងរសង្ក្ជៅងនិងរូនព្ផ្ព្ សលសរៀនទី៤៨៖ សរឿងរសង្ក្ជៅងនងិរូនព្ផ្ព្ សតសតសលសរៀនទី៤៨ 
៤៩ សរឿងរូនទនាយនងិរនូឆ្មៅ សលសរៀនទី៤៩៖ សរឿងរូនទនាយនិងរូនឆ្មៅ សតសតសលសរៀនទី៤៩ 
៥០ ក្គួសៅររីររៅយ សលសរៀនទី៥០៖ ក្គួសៅររីររៅយ សតសតសលសរៀនទី៥០ 
៥១ ចមកៅររបស់ជើតៅសញញ  សលសរៀនទី៥១៖ ចមកៅររបសជ់ើតៅសញញ  សតសតសលសរៀនទី៥១ 
៥២ សលមៅន់ និងរនូ សលសរៀនទី៥២៖ សលមៅន ់និងរនូ សតសតសលសរៀនទី៥២ 



តេស្តតាមតមត ៀនថ្នាក់ទី ២ 
ល.រ សសៀវស ៅក្រសងួ ផ្នែរសរៀន ផ្នែរវៅយតម្លៃ 
៥៣  ៅរសរៀបរៅប់អ ព្ី រូប រៃិន ព្ណ ៌ស សឡង រសជៅតិ សលសរៀនទី៥៣៖  ៅរសរៀបរៅប់អ ព្ី រូប រៃិន ព្ណ ៌ស សឡង រសជៅតិ សតសតសលសរៀនទី៥៣ 
៥៤ អៅសតែៅតសគ្ៅសញញ  សលសរៀនទី៥៤៖ អៅសតែៅតសគ្ៅសញញ  សតសតសលសរៀនទី៥៤ 
៥៥ ពៅរយបង្ហៅញលរខណៈ វតថញ លន សែ សតវ រ រខជៅត ិ សលសរៀនទី៥៥៖ ពៅរយបង្ហៅញលរខណៈ វតថញ លន សែ សតវ រ រខជៅត ិ សតសតសលសរៀនទី៥៥ 
៥៦ សទសភៅព្វៅលផ្ក្សស ៅរដូវវសា សលសរៀនទី៥៦៖ សទសភៅព្វៅលផ្ក្សស ៅរដូវវសា សតសតសលសរៀនទី៥៦ 
៥៧ អែរលរ់លួរនិងសតវសវៅ សលសរៀនទី៥៧៖ អែរលរល់ួរនងិសតវសវៅ សតសតសលសរៀនទី៥៧ 
៥៨  ៅរង្ៅរព្ រផ្ល៉សញញ  សលសរៀនទី៥៨៖  ៅរង្ៅរព្ រផ្លស៉ញញ  សតសតសលសរៀនទី៥៨ 
៥៩ ល សរបរអែរភលូិសញញ  សលសរៀនទី៥៩៖ ល សរបរអែរភលូសិញញ  សតសតសលសរៀនទី៥៩ 
៦០ សដើលសតែៅត សលសរៀនទី៦០៖ សដើលសតែៅត សតសតសលសរៀនទី៦០ 
៦១ រិចច ៅរស ៅសៅលៅសរៀន សលសរៀនទី៦១៖ រចិច ៅរស ៅសៅលៅសរៀន សតសតសលសរៀនទី៦១ 
៦២ រៅជធៅនីភែ សព្ញ សលសរៀនទី៦២៖ រៅជធៅនភីែ សព្ញ សតសតសលសរៀនទី៦២ 
៦៣ ភូលិរ ងសរឿង សលសរៀនទី៦៣៖ ភូលិរ ងសរឿង សតសតសលសរៀនទី៦៣ 
៦៤ នឹរទរឹរសវរ់ន្ៅ ឱយសរើតជ ង ឺ សលសរៀនទី៦៤៖ នឹរទរឹរសវរ់ន្ៅ ឱយសរើតជ ង ឺ សតសតសលសរៀនទី៦៤ 
៦៥ សរឿងសតវលលរនិងក្សសមៅចស្មៅ សលសរៀនទី៦៥៖ សរឿងសតវលលរនិងក្សសមៅចស្មៅ សតសតសលសរៀនទី៦៥ 
៦៦ សរឿងចៅបនងិដ រ ី សលសរៀនទី៦៦៖ សរឿងចៅបនិងដ រី សតសតសលសរៀនទី៦៦ 
៦៧ វតថញសក្បើក្រៅស់ស ៅរែញងនទេះ សលសរៀនទី៦៧៖ វតថញសក្បើក្រៅស់ស ៅរែញងនទេះ សតសតសលសរៀនទី៦៧ 
៦៨ សរឿងដឹងសងដងឹ អ ផ្បងសងអ ផ្បង សលសរៀនទី៦៨៖ សរឿងដងឹសងដងឹ អ ផ្បងសងអ ផ្បង សតសតសលសរៀនទី៦៨ 
៦៩ បឹងទសនៃសៅប សលសរៀនទី៦៩៖ បឹងទសនៃសៅប សតសតសលសរៀនទី៦៩ 
៧០ សរឿងសង្កង្គៅលរវៅងគីងគរ់នងិតៅក្ព្ហម សលសរៀនទី៧០៖ សរឿងសង្កង្គៅលរវៅងគីងគរន់ិងតៅក្ព្ហម សតសតសលសរៀនទី៧០ 
៧១ សរឿងដងកូវនងិផ្រអរ សលសរៀនទី៧១៖ សរឿងដងកូវនិងផ្រអរ សតសតសលសរៀនទី៧១ 
៧២ ចារដ ណៅ  សលសរៀនទី៧២៖ ចារដ ណៅ  សតសតសលសរៀនទី៧២ 
៧៣ នារភូលិសញញ  សលសរៀនទី៧៣៖ នារភលូិសញញ  សតសតសលសរៀនទី៧៣ 
៧៤  ៅរសក្បៀបសធៀបទីរផ្នៃងនងិវតថញ សលសរៀនទី៧៤៖  ៅរសក្បៀបសធៀបទីរផ្នៃងនងិវតថញ សតសតសលសរៀនទី៧៤ 
៧៥ សរឿងសលក្រួចនិងព្ស ់ សលសរៀនទី៧៥៖ សរឿងសលក្រួចនងិព្ស ់ សតសតសលសរៀនទី៧៥ 
៧៦ សរមងស ចរិត សលសរៀនទី៧៦៖ សរមងស ចរតិ សតសតសលសរៀនទី៧៦ 
៧៧ ជើដូនជើតៅ សលសរៀនទី៧៧៖ ជើដូនជើតៅ សតសតសលសរៀនទី៧៧ 
៧៨ សសចរដជីូនដ ណឹង សលសរៀនទី៧៨៖ សសចរដជីូនដ ណឹង សតសតសលសរៀនទី៧៨ 
៧៩ សរឿងសតវតមៅត សលសរៀនទី៧៩៖ សរឿងសតវតមៅត សតសតសលសរៀនទី៧៩ 



តេស្តតាមតមត ៀនថ្នាក់ទី ២ 
ល.រ សសៀវស ៅក្រសងួ ផ្នែរសរៀន ផ្នែរវៅយតម្លៃ 
៨០ ម្ថងប ណយចូលឆ្ែៅ  សលសរៀនទី៨០៖ ម្ថងប ណយចលូឆ្ែៅ  សតសតសលសរៀនទី៨០ 
៨១ ប ណយភជញ បិណឌ សលសរៀនទី៨១៖ ប ណយភជញ បណិឌ សតសតសលសរៀនទី៨១ 

 

្រឡងថ្នាក់ទី ២ 
ល.រ ក្បឡង សលសរៀនផ្ដលមៅនក្តូវសចេះ សនែងៗ 

១ ក្បចៅ ផ្ស១ មេម ៀនទី២ ដល់ មេម ៀនទី៣១ មេម ៀន ឭំកពីថ្នា ក់ទី១ ពយញ្ជ នៈ  ម្ញើម ើង  ពាងគតម្េួត  

២ ក្បចៅ ផ្ស២ មេម ៀនទី៣២ ដល់ មេម ៀនទី៤០ មេម ៀនអំណាន ម ឿងខ្លី 
៣ ក្បចៅ ផ្ស៣ មេម ៀនទី៤១ ដល់ មេម ៀនទី៥០ មេម ៀនអំណាន ម ឿងខ្លី 
៤ ឆមាស្ទី១ ្រឡង្រចាាំខែ១,២,៣  

៥ ក្បចៅ ផ្ស៤ មេម ៀនទី៥១ ដល់ មេម ៀនទី៦០ មេម ៀនអំណាន ម ឿងខ្លី 
៦ ក្បចៅ ផ្ស៥ មេម ៀនទី៦១ ដល់ មេម ៀនទី៧០ មេម ៀនអំណាន ម ឿងខ្លី 
៧ ក្បចៅ ផ្ស៦ មេម ៀនទី៧១ ដល់ មេម ៀនទី៨១ មេម ៀនអំណាន ម ឿងខ្លី 
៨ ឆមាស្ទី២ ្ររ់តមត ៀនទាាំងអស្ ់  

 

 

 
  



ថ្នា ក់ទ៣ី 
 

តេស្តតាមតមត ៀនថ្នាក់ទី ៣ 
ល.រ សសៀវស ៅក្រសងួ ផ្នែរសរៀន ផ្នែរវៅយតម្លៃ 
១ សៅលៅរ មៅរសលក្ត ី សលសរៀនទី១៖ សៅលៅរ មៅរសលក្តី សតសតសលសរៀនទី១ 

២ សវវចនសព្ទ សលសរៀនទី២៖ សវវចនសព្ទ គ្មៅន 

៣ សិសែឧសាហ ៍ សលសរៀនទី៣៖ សិសែឧសាហ ៍ សតសតសលសរៀនទី៣ 
៤  ៅរសមអៅតថ្ែៅរ់សរៀន សលសរៀនទី៤៖  ៅរសមអៅតថ្ែៅរ់សរៀន សតសតសលសរៀនទី៤ 
៥ ពៅរយចួន សលសរៀនទី៥៖ ពៅរយចនួ សតសតសលសរៀនទី៥ 
៦ សព្លសគ្ៅរព្ទងជ់ៅត ិ សលសរៀនទី៦៖ សព្លសគ្ៅរព្ទង់ជៅតិ សតសតសលសរៀនទី៦ 
៧  ៅរក្រៅប់ព្ត៌មៅនផ្ទៅលស់ៃួន សលសរៀនទី៧៖  ៅរក្រៅប់ព្ត៌មៅនផ្ទៅលស់ៃួន សតសតសលសរៀនទី៧ 
៨ សរឿងទឹរចតិតដ៏ក្បម្ព្ សលសរៀនទី៨៖ សរឿងទរឹចតិតដ៏ក្បម្ព្ សតសតសលសរៀនទី៨ 
៩ សិសែគ រ ូ សលសរៀនទី៩៖ សិសែគ រ ូ សតសតសលសរៀនទី៩ 

១០ សមៅជរិក្គួសៅរសញញ  សលសរៀនទី១០៖ សមៅជិរក្គួសៅរសញញ  សតសតសលសរៀនទី១០ 
១១ បដិសព្ទ សលសរៀនទី១១៖ បដសិព្ទ គ្មៅន 
១២ គ ណឪព្ រមដៅយ សលសរៀនទី១២៖ គ ណឪព្ រមដៅយ សតសតសលសរៀនទី១២ 
១៣  ៅរព្ណន៌្ៅអ ព្លីន សែ សលសរៀនទី១៣៖  ៅរព្ណ៌ន្ៅអ ព្ីលន សែ សតសតសលសរៀនទី១៣ 
១៤ សរឿងសគ្ៅ ក្របគី្មៅនសធមញសលើ សលសរៀនទី១៤៖ សរឿងសគ្ៅ ក្របគី្មៅនសធមញសលើ សតសតសលសរៀនទី១៤ 
១៥ អ ព្ីន្ៅល សលសរៀនទី១៥៖ អ ព្ីន្ៅល សតសតសលសរៀនទី១៥ 
១៦ អែរមៅនគ ណ សលសរៀនទី១៦៖ អែរមៅនគ ណ សតសតសលសរៀនទី១៦ 
១៧ អន្ៅលយ័ សលសរៀនទី១៧៖ អន្ៅលយ័ សតសតសលសរៀនទី១៧ 
១៨ រិចច ៅរសយើងស ៅនទេះ សលសរៀនទី១៨៖ រិចច ៅរសយើងស ៅនទេះ សតសតសលសរៀនទី១៨ 
១៩ តួអងគ សលសរៀនទី១៩៖ តអួងគ សតសតសលសរៀនទី១៩ 
២០ សលសរៀនរូនចៅ  សលសរៀនទី២០៖ សលសរៀនរនូចៅ  សតសតសលសរៀនទី២០ 
២១ ស្ញៅសណឌ “។” សលសរៀនទី២១៖ ស្ញៅសណឌ “។” គ្មៅន 
២២ រ មៅរសចេះសនែ ស ម្ច សលសរៀនទី២២៖ រ មៅរសចេះសនែ ស ម្ច សតសតសលសរៀនទី២២ 
២៣  ៅរព្ណន៌្ៅអ ព្សីតវ សលសរៀនទី២៣៖  ៅរព្ណន៌្ៅអ ព្ីសតវ សតសតសលសរៀនទី២៣ 



តេស្តតាមតមត ៀនថ្នាក់ទី ៣ 
ល.រ សសៀវស ៅក្រសងួ ផ្នែរសរៀន ផ្នែរវៅយតម្លៃ 
២៤ អែរជតិខៅងលអ សលសរៀនទី២៤៖ អែរជតិខៅងលអ សតសតសលសរៀនទី២៤ 
២៥ សទិសសព្ទ សលសរៀនទី២៥៖ សទសិសព្ទ គ្មៅន 
២៦ ព្ិធីប ណយដៅរលៅនស ៅភលូិសញញ  សលសរៀនទី២៦៖ ព្ិធីប ណយដៅរលៅនស ៅភូលិសញញ  សតសតសលសរៀនទី២៦ 
២៧ អ ព្ីគ ណន្ៅល សលសរៀនទី២៧៖ អ ព្គី ណន្ៅល សតសតសលសរៀនទី២៧ 
២៨ ផ្លបងសរៅេះអងគញ ់ សលសរៀនទី២៨៖ ផ្លបងសរៅេះអងគញ ់ សតសតសលសរៀនទី២៨ 
២៩  ៅរផ្ណន្ៅ ទីរផ្នៃងសទសចរណ៍រែញងភូល ិ សលសរៀនទី២៩៖  ៅរផ្ណន្ៅ ទីរផ្នៃងសទសចរណ៍រែញងភូល ិ សតសតសលសរៀនទី២៩ 
៣០ ទឹរជ នន់ស ៅភូលិសញញ  សលសរៀនទី៣០៖ ទឹរជ នន់ស ៅភលូិសញញ  សតសតសលសរៀនទី៣០ 
៣១  ៅរសគៅល់សហត  និងនល សលសរៀនទី៣១៖  ៅរសគៅល់សហត  និងនល សតសតសលសរៀនទី៣១ 
៣២ ល សរបរចញិ្ចលឹក្ត ី សលសរៀនទី៣២៖ ល សរបរចិញ្ចលឹក្តី សតសតសលសរៀនទី៣២ 
៣៣  ៅរសរៀបរៅប់ព្សី សភៅព្ នងិអៅ ៅសធៅត  សលសរៀនទី៣៣៖  ៅរសរៀបរៅប់ព្សី សភៅព្ នងិអៅ ៅសធៅត  សតសតសលសរៀនទី៣៣ 
៣៤  ៅរលរដ់ូរ សលសរៀនទី៣៤៖  ៅរលរដ់ូរ សតសតសលសរៀនទី៣៤ 
៣៥ អ ព្ីរិរយិៅ សលសរៀនទី៣៥៖ អ ព្ីរិរយិៅ គ្មៅន 
៣៦  ៅរ ៅត់ក្រៅណ សលសរៀនទី៣៦៖  ៅរ ៅត់ក្រៅណ សតសតសលសរៀនទី៣៦ 
៣៧ សយើងស ៅលណឌលស សភៅព្ សលសរៀនទី៣៧៖ សយើងស ៅលណឌលស សភៅព្ សតសតសលសរៀនទី៣៧ 
៣៨ ព្ណ៌ន្ៅអ ព្ីក្ព្តឹតិ ៅរណ ៍ សលសរៀនទី៣៨៖ ព្ណ៌ន្ៅអ ព្ីក្ព្តឹតិ ៅរណ ៍ សតសតសលសរៀនទី៣៨ 
៣៩ សទៅសម្នសក្គឿងសញៀន សលសរៀនទី៣៩៖ សទៅសម្នសក្គឿងសញៀន សតសតសលសរៀនទី៣៩ 
៤០ សរៀបរៅប់ព្ីសមៅជិរក្គួសៅរ នងិល សរបរ សលសរៀនទី៤០៖ សរៀបរៅប់ព្សីមៅជិរក្គសួៅរ នងិល សរបរ សតសតសលសរៀនទី៤០ 
៤១ ឥទថិព្លម្នសក្គឿងក្សវឹង សលសរៀនទី៤១៖ ឥទថិព្លម្នសក្គឿងក្សវឹង សតសតសលសរៀនទី៤១ 
៤២ ស្ញៅសួរ “ ? ”   សលសរៀនទី៤២៖ ស្ញៅសួរ “ ? ”   គ្មៅន 
៤៣ សិបបរលមថមផ្រវ សលសរៀនទី៤៣៖ សិបបរលមថមផ្រវ សតសតសលសរៀនទី៤៣ 
៤៤ ដ ណៅ ដ ឡូងល ី សលសរៀនទី៤៤៖ ដ ណៅ ដ ឡូងល ី សតសតសលសរៀនទី៤៤ 
៤៥  ៅរព្ណន៌្ៅទីរផ្នៃង សលសរៀនទី៤៥៖  ៅរព្ណ៌ន្ៅទរីផ្នៃង សតសតសលសរៀនទី៤៥ 
៤៦ ស ជើវធល៌តៅលទីសៅធៅរណៈ សលសរៀនទី៤៦៖ ស ជើវធល៌តៅលទីសៅធៅរណៈ សតសតសលសរៀនទី៤៦ 
៤៧ លូសិរទនត ឬសធមញរណដុរ “ ា ៉”   សលសរៀនទី៤៧៖ លសូិរទនត ឬសធមញរណដុរ “ ា ៉”   គ្មៅន 
៤៨ បរក្សៅយសភៃើង និងសៃៅរស្ញៅចរៅរណ ៍ សលសរៀនទី៤៨៖ បរក្សៅយសភៃើង និងសៃៅរស្ញៅចរៅរណ ៍ សតសតសលសរៀនទី៤៨ 
៤៩ សៃៅរស្ញៅស វតថិភៅព្ន្ៅន្ៅ សលសរៀនទី៤៩៖ សៃៅរស្ញៅស វតថិភៅព្ន្ៅន្ៅ សតសតសលសរៀនទី៤៩ 
៥០ សលិទធនលថមីៗ សលសរៀនទី៥០៖ សលទិធនលថមីៗ សតសតសលសរៀនទី៥០ 



តេស្តតាមតមត ៀនថ្នាក់ទី ៣ 
ល.រ សសៀវស ៅក្រសងួ ផ្នែរសរៀន ផ្នែរវៅយតម្លៃ 
៥១ សរឿងទឹរចតិតប៉លូីស សលសរៀនទី៥១៖ សរឿងទរឹចតិតប៉លូីស សតសតសលសរៀនទី៥១ 
៥២ ក្តីសព្ទ ឬស្ញៅសរ់ រ “ ា ៊”   សលសរៀនទី៥២៖ ក្តីសព្ទ ឬស្ញៅសរ់ រ “ ា ៊”   គ្មៅន 
៥៣ ប ណយសល ក្ទ សលសរៀនទី៥៣៖ ប ណយសល ក្ទ សតសតសលសរៀនទី៥៣ 
៥៤ សរឿងភៅព្សសមៅេះក្តង ់ សលសរៀនទី៥៤៖ សរឿងភៅព្សសមៅេះក្តង ់ សតសតសលសរៀនទី៥៤ 
៥៥ បរក្សៅយរូបភៅព្ “  ៅរសមអៅតបរិសថៅន ” សលសរៀនទី៥៥៖ បរក្សៅយរូបភៅព្ “  ៅរសមអៅតបរសិថៅន ” សតសតសលសរៀនទី៥៥ 
៥៦ រផ្នៃងសទសចរណ៍រែញងក្បសទសរលពញជៅ សលសរៀនទី៥៦៖ រផ្នៃងសទសចរណ៍រែញងក្បសទសរលពញជៅ សតសតសលសរៀនទី៥៦ 
៥៧ បនតរ់ “ ា ់” សលសរៀនទី៥៧៖ បនតរ់ “ ា់ ” គ្មៅន 
៥៨ ធនធៅនធលមជៅត ិ សលសរៀនទី៥៨៖ ធនធៅនធលមជៅតិ សតសតសលសរៀនទី៥៨ 
៥៩ ប ណងសញញ  សលសរៀនទី៥៩៖ ប ណងសញញ  សតសតសលសរៀនទី៥៩ 
៦០ សរឿងភូលិ ឃ  មៅនស វតថភិៅព្ សលសរៀនទី៦០៖ សរឿងភូល ិឃ  មៅនស វតថភិៅព្ សតសតសលសរៀនទី៦០ 
៦១ ឧបររណ៍តង្កនតីផ្សមរ សលសរៀនទី៦១៖ ឧបររណត៍ង្កនតផី្សមរ សតសតសលសរៀនទី៦១ 
៦២ សញញ ក្សឡៅញ់ទរឹដើផ្សមរ សលសរៀនទី៦២៖ សញញ ក្សឡៅញ់ទរឹដើផ្សមរ សតសតសលសរៀនទី៦២ 
៦៣ នលក្បសយៅជន៍ម្នបសចចរវិទាព្័ត៌មៅន សលសរៀនទី៦៣៖ នលក្បសយៅជន៍ម្នបសចចរវិទាព្ត័៌មៅន សតសតសលសរៀនទី៦៣ 
៦៤ សមៅគលអៅស៊ៅន សលសរៀនទី៦៤៖ សមៅគលអៅស៊ៅន សតសតសលសរៀនទី៦៤ 

 

 

  



 

្រឡងថ្នាក់ទី ៣ 
ល.រ ក្បឡង សលសរៀនផ្ដលមៅនក្តូវសចេះ សនែងៗ 

១ ក្បចៅ ផ្ស១ មេម ៀនទី១ ដល់ មេម ៀនទី១០ ១,៣,៤,៥,៦,៧,៨,៩,១០ 

២ ក្បចៅ ផ្ស២ មេម ៀនទី១២ ដល់ មេម ៀនទី២០ ១២, ១៣,១៤,១៦,១៧,១៩,២០, 

៣ ក្បចៅ ផ្ស៣ មេម ៀនទី២២ ដល់ មេម ៀនទី៣០ ២២,២៣,២៤,២៦,២៧,២៨,២៩,៣០, 
៤ ឆមាស្ទី១ ្រឡង្រចាាំខែ១,២,៣  

៥ ក្បចៅ ផ្ស៤ មេម ៀនទី៣២ ដល់ មេម ៀនទី៤០ ៣២,៣៣,៣៤,៣៦,៣៧,៣៨,៣៩,៤០, 
៦ ក្បចៅ ផ្ស៥ មេម ៀនទី៤១ ដល់ មេម ៀនទី៥០ ៤១,៤៣,៤៤,៤៥,៤៦,៤៨,៤៩,៥០, 
៧ ក្បចៅ ផ្ស៦ មេម ៀនទី៥១ ដល់ មេម ៀនទី៦៤ ៥១,៥៣,៥៤,៥៥,៥៦,៥៨,៥៩,៦០,៦១,៦២,៦៣,៦៤ 

៨ ឆមាស្ទី២ ្ររ់តមត ៀនទាាំងអស្ ់  

 


