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កចាា យន្រូស្ត្ 

១.រន្ធិ 

១., ១. អហថថ   អកខ រញ្ញា ហថ។ 

២., ២. អកខរាបាទហោ ឯកចថត លិរុំ។ 

៣., ៣ ត្ហថថ ទន្តត  ររា អដ្ឋ។ 

៤., ៤. លហុមថត  ត្ហោ  រា។ 

៥., ៥. អហញា ទីឃា។ 

៦., ៨. ហរសា ពយញជន្ត។ 

៧., ៩. វគ្គគ  បញាបញាហសា មន្តត ។ 

៨., ១០. អុំឥត្ិ ន្គិគហិត្ុំ។ 

៩., ១១. ប រមញ្ញា  បហោហគ។ 

១០., ១២. បុពវមហោឋិត្មរស ំ រហ ន្ វិហោជ្ហយ។ 

១១., ១៤. ន្ហយ ប ំ យុហត្ត។ 

ឥត្ិ រន្ធិកហបេ បឋហម្ក កហណ្តោ ។ 

១២., ១៣. ររា  រហ  ហោបុំ។ 

១៣., ១៥. វា បហរា អរ ូហបា។ 

១៤., ១៦. កវចារវណ្ណ ុំ លុហត្ត។ 

១៥., ១៧. ទីឃុំ។ 

១៦., ១៨. បុហវវ  ច។ 

១៧., ១៩. យហមទន្តរាហទហសា។ 

១៨., ២០. វហម្កទុទន្តត ន្ុំ។ 

១៩.. ២២. រហវវ  ចុំ ត្ិ។ 

២០., ២៧. ហោ ធរស ច។ 

២១., ២២. ឥវហណ្តណ  យុំ ន្វា។ 

២២., ២៨. ឯវាទិរស  ិ បុហវវ  ច  ហរា។ 

ឥត្ិ រន្ធិកហបេ ទុត្ិហោ កហណ្តោ ។ 

២៣., ៣៦. ររា បកត្ិ ពយញជហន្។ 

២៤., ៣៥. រហ  កវចិ។ 

២៥., ៣៧. ទីឃុំ។ 

២៦., ៣៨.  រស ុំ។ 

២៧., ៣៩. ហោបញា ត្ស្ថ ហរា។ 

២៨., ៤០. ប  ហទវភាហវា ឋាហន្។ 

២៩., ៤២. វហគគ ហឃាសាហឃាសាន្ុំ ត្ត្យិបឋម្ក។ 

ឥត្ិ រន្ធិកហបេ ត្ត្ិហោ កហណ្តោ ។ 

៣០., ៥៨. អុំ  ពយញជហន្ ន្ិគគហិត្ុំ។ 

៣១.. ៤៩. វគគន្តុំ វា វហគគ។ 

៣២., ៥០. ឯហហ ញុំ។ 

៣៣.. ៥១. រ ហយ ច។ 

៣៤., ៥២. មោ រហ ។ 

៣៥., ៣៤. យ វ ម ទ ន្ ត្   ោ ចាគម្ក។ 

៣៦., ៤៧. កវច ិឱ ពយញជហន្។ 

៣៧., ៥៧. ន្ិគគហិត្ញា។ 

៣៨., ៥៣. កវចិ ហោបុំ។ 

៣៩., ៥៤. ពយញជហន្ ច។ 

៤០., ៥៥. បហរា វា រហរា។ 

៤១., ៥៦. ពយញជហន្ត ច វិរហញ្ញា ហគ្គ។ 

ឥត្ិ រន្ធិកហបេ ចត្ុហថថ  កហណ្តោ ។ 

៤២., ៣២. ហគ្គរហ  បុថរាគហម្ក កវចិ។ 

៤៣., ៣៣. បារស ចហន្តត   ហរា។ 

៤៤., ២៤ អហវោ  អភិ។ 

៤៥., ២៥. អហជ្ោ អធិ។ 

៤៦., ២៦. ហត្ ន្ វា ឥវហណ្ណ ។ 

៤៧., ២៣. អត្ិរស ចន្តរស។ 

៤៨., ៤៣. កវចិ  បដិ្ បត្ិរស។ 

៤៩., ៤៤. បុថរសុ ពយញជហន្។ 

៥០., ៤៥. ឱ អវរស។ 

៥១., ៥៩. អន្ុបទិោឋ ន្ុំ វុត្តហោគហថ។ 

ឥត្ិ រន្ធិកហបេ បញាហម្ក កហណ្តោ ។ 

រន្ធិរុត្តុំ ន្ិដ្ឋិត្ុំ។ 

២.ន្តម 

៥២., ៦០. ជិ្ន្វចន្យុត្តុំ ហិ។ 

៥៣., ៦១. លិងគញា ន្ិបេជ្ជហត្។ 

៥៤., ៦២. ត្ហថ ច វិភត្តិហោ។ 

៥៥., ៦៣. រិ ហោ អុំ ហោ ន្ត ហិ រ ន្ុំ សាោ  ហិ រន្ុំ  រោិិំរុ។ 

៥៦., ៦៤. ត្ទន្ុបហរាហធន្។ 

៥៧., ៧១. អាលបហន្ រិ គរហញ្ញា ។ 
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៥៨., ២៩. ឥវណ្ណ ុវណ្តណ  ឈោ។ 

៥៩., ១៨២. ហត្ ឥត្ថិធា ហបា។ 

៦០., ១៧៧. អា ហឃា។ 

៦១., ៨៦. សាគហម្ក ហរ។ 

៦២., ២០៦. រុំសាហរវកវចហន្រុ ច។ 

៦៣., ២១៧. ឯត្ិម្ករមិ ។ 

៦៤., ២១៦. ត្រា វា។ 

៦៥., ២១៥. ត្ហថ ររស រាយ។ 

៦៦., ២០៥. ហឃា  រសុំ។ 

៦៧., ២២៩. ហន្ត ច ោវ ទិហថ ន្ុំមហិ។ 

៦៨., ១៨៤. អម្ក បហថ រោិិំសាោ ន្ុំ វា។ 

៦៩., ១៨៦. អាទិហថ ឱ ច។ 

៧០., ៣០. ឈោន្មិយវុា រហ  វា។ 

៧១., ៤៨៩. យវ រា ច។ 

៧២., ១៨៥. បរញារស ច។ 

៧៣., ១៧៤. គ្គវ ហរ។ 

៧៤., ១៦៩. ហោរុ ច។ 

៧៥., ១៧០. អវំមហិ ច។ 

៧៦., ១៧១. អាវរសុ វា។ 

៧៧., ១៧៥, ត្ហថ ន្មុំ បត្ិម្កហ លុហត្ត ច រម្កហរ។ 

៧៨., ៣១. ឱ រហ  ច។ 

៧៩., ៤៦. ត្ពវិប ីត្ូបបហទ ពយញជហន្ ច។ 

៨០., ១៧៣. ហគ្គណ្ ន្ុំមហ ិវា។ 

៨១., ១៧២. រុហិន្តរុ ច។ 

៨២., ១៤៩. អុំហម្ក  ន្គិគហិត្ុំ ឈលហបហិ។ 

៨៣., ៦៧. រ ហោហបា ម្កហទរបចាោទិមហិ រ ហោហប ត្ុ បកត្ិ។ 

៨៤., ១៤៤. អហឃា  រសហមកវចន្ហោរវបិ ច។ 

៨៥., ១៥០. ន្ រិរោិមន្បុុំរ ន្ិ។ 

៨៦., ២២៧. ឧភាទិហថ ន្មិន្នុំ។ 

៨៧., ២៣១. ឥណ្ណមិណ្ណ ន្នុំ ត្ីហិ រងខាហិ។ 

៨៨., ១៤៧. ោរុ កត្ន្ិ  ហោហបរុ ទីឃុំ។ 

៨៩., ៨៧. រុន្ុំហិរុ ច។ 

៩០., ២៥២. បញ្ញា ទីន្មត្តុំ។ 

៩១., ១៩៤. បត្ិរសិន្ីមហិ។ 

៩២., ១០០. ន្តរុសហន្តត  ហោរុ ច។ 

៩៣., ១០៦. រពវរស វា អុំហររុ។ 

៩៤., ១០៥. រិមហិ វា។ 

៩៥., ១៤៥. អគគិរសិន្។ិ 

៩៦., ១៤៨. ហោរវកត្ ហរា ហោ។ 

៩៧., ១៥៦. ហវហវារុ ហោ ច។ 

៩៨., ១៨៩. ម្កត្ុោទីន្ម្កន្ត្តមី ហ ។ 

៩៩., ៨១. សាោ ហិរោិិំន្ុំ ម្កហ ភិមហិ វា។ 

១០០., ២១៤. ន្ ត្ិហមហិ កថ ហ ហិ។ 

១០១., ៨០. រុហិរវ ហរា ឯ។ 

១០២., ២០២. រពវន្តម្កន្ុំ ន្ុំមហិ ច។ 

១០៣., ៧៩. អហថ ហន្ន្។ 

១០៤., ៦៦. ហសា។ 

១០៥., ០. ហសា វា។ 

១០៦., ៣០២. ទីហឃាហ ហិ។ 

១០៧., ៦៩. រពវហោន្ីន្ម្កឯ។ 

១០៨., ៩០. សាោ រោិិំន្ុំ វា។ 

១០៩., ២៩៥. អាយ ចត្ហុត្ថកវចន្រស ត្ុ។ 

១១០., ២០១. ត្ហោ ហន្វ ច រពវន្តហមហិ។ 

១១១., ១៧៩. ឃហថ ន្តទីន្ុំ។ 

១១២., ១៧៣. បហថ ោ។ 

១១៣., ១៣២. រេហថ គហរស វា។ 

១១៤., ១៧៨. ឃហត្ ច។ 

១១៥., ១៨១. ន្ អម្កោ ទិហថ។ 

១១៦., ១៥៧. អកត្ រា លហថ ោវ លបន្រសហវហវា។ 

១១៧., ១២៤. ឈលហថ ររស ហន្ត វា។ 

១១៨., ១៤៦. ឃបហថ ច ហោន្ុំ ហោហបា។ 

១១៩., ១១៥. លហថ ហវា ហរា ច។ 

ឥត្ិ ន្តមកហបេ បឋហម្ក កហណ្តោ ។ 

១២០., ២៤៣. អមហរស  មមុំ រវិភត្តិរស ហរ។ 
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១២១., ២៣៣. មយុំ ហោមហិ បឋហម។ 

១២២., ៩៩. ន្តរុស ហន្តត ។ 

១២៣., ១០៣. ន្តរស ហរ វា។ 

១២៤., ៩៨. អា រិមហិ។ 

១២៥., ១៩៨. អុំ ន្បុុំរហក។ 

១២៦., ១០១. អវណ្តណ  ច ហគ។ 

១២៧., ១០២. ហថ ត្ិថ ររោិិំន្តរុ។ 

១២៨., ១០៤. ន្ុំមហិ ត្ុំ វា។ 

១២៩., ២២២. ឥមរសិទមុំរិរុ ន្បុុំរហក។ 

១៣០., ២២៥. អមុរាទុុំ។ 

១៣១., ០. ឥត្ថិបុមន្បុុំរករងខយុំ។ 

១៣២., ២២៨. ហោរុ ទវិន្នុំ ហទវ ច។ 

១៣៣., ២៣០. ត្ិចត្ុន្នុំ ត្ហិរា ចត្ហរា ត្ហោចថត ហរា ត្ីណិ្ ចថត  ិ។ 

១៣៤., ២៥១. បញ្ញា ទីន្ម ហរា។ 

១៣៥., ១១៨. រាជ្រា  ហញ្ញា  រាជិ្ហន្ត ហរ។ 

១៣៦., ១១៩.  ញាុំ ន្ុំមហិ វា។ 

១៣៧., ១១៦. ន្តមហ ិ ញ្ញា  វា។ 

១៣៨., ១២១. រោិិំម ហិ  ហញា រាជិ្និ្។ 

១៣៩., ២៤៥. ត្ុមហម្កហ កុំ  ត្យិ មយិ។ 

១៤០., ២៣២. ត្វមហុំ រិមហិ ច។ 

១៤១., ២៤១. ត្វ មម ហរ។ 

១៤២., ២៤២. ត្យុហ ុំ មយហញា។ 

១៤៣., ២៣៥. ត្ុំមមុំមហិ។ 

១៤៤., ២៣៤. ត្វំមមញា ន្ វា។ 

១៤៥., ២៣៨. ន្តមហិ ត្ោ មោ។ 

១៤៦., ២៣៦. ត្ុមហរស ត្ុវំត្វមមហិ។ 

១៤៧., ២៤៦. បទហថ ទុត្ិោចត្តុ្ថីឆដ្ឋីរុ ហវា ហន្ត។ 

១៤៨., ២៤៧. ហហហមកវចហន្រុ ច។ 

១៤៩., ២៤៨. ន្ អុំមហិ។ 

១៥០., ២៤៩. វា ត្ត្ិហយ ច។ 

១៥១., ២៥០. ពហុវចហន្រុ ហវា ហន្ត។ 

១៥២., ១៣៦. បុមន្តរា រិមហិ។ 

១៥៣., ១៣៨. អម្កលបហន្កវចហន្។ 

១៥៤., ០. រម្កហរ ច វិភាសា។ 

១៥៥., ១៣៧. ហោសាវ ហន្ត។ 

១៥៦., ១៤២. អាហន្ រោិិំម ហិ វា។ 

១៥៧., ១៤០. ហិវិភត្ថិមហិ ច។ 

១៥១., ១៤៣. រុរោិម្ក  វា។ 

១៥៩., ១៣៩. ឧ ន្តមហិ ច។ 

១៦០., ១៩៧. អកមោន្តរស ច។ 

ឥត្ិ ន្តមកហបេ ទុត្ហិោ កហណ្តោ ។ 

១៦១., ២៤៤. ត្ុមហហមហហិ ន្ម្កកុំ។ 

១៦២., ២៣៧. វា យវ បេឋហម្ក។ 

១៦៣., ២៤០. ររសុំ។ 

១៦៤., ២០០. រពវន្តម  ហត្ បឋហម្ក។ 

១៦៥., ២០៨. ទវន្ទោឋ  វា។ 

១៦៦., ២០៩. ន្តញាុំ រពពន្តមិកុំ។ 

១៦៧., ២១០. ពហុពវីហិមហិ ច។ 

១៦៨., ២០៣. រពវហថ ន្ុំ រុំសាន្ុំ។ 

១៦៩., ១១៧. រាជ្រស រាជុ្ រុន្ុំ ហិរុ ច។ 

១៧០., ២២០. រពវរសិមហរស វា។ 

១៧១., ២១៩. អន្ិមិ ន្តមហិ ច។ 

១៧២., ២១៨. អន្បុុំរករា យុំ រោិមហិ។ 

១៧៣., ២២៣. អមុរស ហម្ក រុំ។ 

១៧៤., ២១១. ឯត្ហត្រុំ ហថ។ 

១៧៥., ២១២. ត្រស វា ន្ត្តុំ រពពត្ថ។ 

១៧៦., ២១៣. រសាោ រោិិំរុំសារវត្តុំ។ 

១៧៧., ២២១. ឥមរទទរស ច។ 

១៧៨., ២២៤. រពវហថ ហ ។ 

១៧៩., ២០៤. ឃបហថ រោិិំ សាន្ុំ រុំសា។ 

១៨០., ២០៧. ហន្ថហិ រោិម្កយោ។ 

១៨១., ៩៥. មហន្តគណ្តទិហថ រោិិំន្តន្មិអា។ 

១៨២., ៩៧. ររស ហចា។ 

១៨៣., ៤៨. ឯហត្រហម្ក ហោហប។ 

១៨៤., ៩៦. រ រហ  វាគហម្ក។ 

១៨៥., ១១២. រន្តរទទរា ហសា ហភ ហវ ចហន្ត។ 
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១៨៦., ១០៧. រិមហិ គចឆន្តត ទីន្ុំ ន្តរហោទ  អុំ។ 

១៨៧., ១០៨. ហរហររុ ន្តវុ។ 

១៨៨., ១៥៥. ស្ពហោត្ត រេ រាជាទិហថ អម្កន្ុំ។ 

១៨៩., ១១៣. រា ច។ 

១៩០., ១១៤. ហោន្ម្កហន្ត។ 

១៩១., ១៣០. រេហថ ចាហោ ហន្ត។ 

១៩២., ១៣៥. រោិហម។ 

១៩៣., ១២២. ស្ពហោហថ វរស ច។ 

១៩៤., ១៣១. រេន្តរសិ ហន្តន្តន្ុំហររុ។ 

១៩៥., ១៣៤. អាហរា ហិមហ ិវា។ 

១៩៦., ១៣៣. រុន្មុំរុ វា។ 

១៩៧., ១២៥. ស្ពហោហថ ត្ ុរោិិំន្ិ។ 

១៩៨., ១២៣. ឧត្តុំ រន្តរុ។ 

១៩៩., ១៥៨. រត្ថបុិថទីន្ម្ក រិរោិិំ រិហោហបា ច។ 

២០០., ១៩៦. អហញាសាវ  ត្តុំ។ 

២០១., ១៦៣. វា ន្ុំមហិ។ 

២០២.. ១៦៤. រត្ថនុ្ត្តញា។ 

២០៣., ១៦២. ឧ ររោិិំ រហោហបា ច។ 

២០៤., ១៦៧. រកាមន្តធ ថទីន្ញា។ 

២០៥., ១៦០. ត្ហថ ហោន្ហម្ក ត្ុ។ 

២០៦., ១៦៥. ត្ហថ រោិមិ។ 

២០៧., ១៦១. ន្ត អា។ 

២០៧., ១៦១. អាហរា  រសមិ ហ ។ 

២០៩., ១៦៨. បិថទីន្មរិមហិ។ 

២១០., ២៣៩. ត្ោត្យិន្ុំ ត្ ហរា ត្វត្តុំ វា។ 

ឥត្ិ ន្តមកហបេ ត្ត្ិហោ កហណ្តោ ។ 

២១១., ១២៦. អត្តហន្តត  ហិរោិមន្ត្តុំ។ 

២១២., ១២៩. ត្ហថ រោិិំ ន្ិ។ 

២១៣., ១២៧. ររសហន្ត។ 

២១៤., ១២៨. សាោ  ន្ត។ 

២១៥., ១៤១. ឈលហថ ច។ 

២១៦., ១៨០. ឃបហថ រោិិំយុំ វា។ 

២១៧., ១៩៩. ហោន្ុំ ន្ ិន្បុុំរហកហិ។ 

២១៨., ១៩៦. អហថ ន្ិចាុំ។ 

២១៩., ១៩៥. រិិំ។ 

២២០., ៧៤. ហររហថ ហោបុំ គរិបិ។ 

២២១., ២៨២. រវវ រម្កវុហសាបរគគន្ិបាថទីហិ ច។ 

២២២., ៣២៧. បុមរស លងិ្គគ ទីរុ រម្កហររុ។ 

២២៣., ១៨៨. អុំ យមីហថ បរញាហថ។ 

២២៤., ១៥៣. ន្ុំ ឈហថ កត្ រា។ 

២២៥., ១៥១. ហោន្ុំ ហន្ត។ 

២២៦., ១៥៤. រោិិំន្ិ។ 

២២៧., ២៧០. កិរស ក ហវ ច។ 

២២៨., ២៧២. កុ ហិិំ ហុំរុ ច។ 

២២៩., ២២៦. ហរហររុ ច។ 

២៣០., ២៦២. ស្ត្ ហថ ហថរុ ច។ 

២៣១., ២៦៣. រពវហរសត្រា ហរា វា។ 

២៣២., ២៦៧. ហស្ត្ ន្ិចាុំ។ 

២៣៣., ២៦៤. ឯ ហថហថរុ ច។ 

២៣៤., ២៦៥. ឥមរសិ ថុំ ោន្ិ ហ ហថ ហធរុ ច។ 

២៣៥., ២៨១. អ ធុន្តមហ ិច។ 

២៣៦., ២៨០. ឯត្  ហិមហិ។ 

២៣៧., ១៧៦. ឥត្ថយិមហថ អាបចាហោ។ 

២៣៨., ១៨៧. ន្ោទិហថ វា ឦ។ 

២៣៩., ១៩០. ណ្វ ណិ្ក ហណ្យយ ណ្ន្តហិុ។ 

២៤០., ១៩៣. បត្ភិិកខរុាជី្  ហន្តហិ ឥនី្។ 

២៤១., ១៩១. ន្តរុស ត្ធី ហ ។ 

២៤២., ១៩២. ភវហថ ហភាហថ។ 

២៤៣., ១១០. ហភា ហគ ត្ុ។ 

២៤៤., ៧២. អ  បិថទយន្តត ន្ម្ក។ 

២៤៥., ១៥២. ឈលបា  រសុំ។ 

២៤៦., ៧៣. អា ហរា វា។ 

ឥត្ិ ន្តមកហបេ ចត្ុហថថ  កហណ្តោ ។ 

២៤៧., ២៦១. ថវ ទហោ  វិភត្តិរញ្ញា ហោ។ 
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២៤៨., ២៦០. កវចិ ហថ បញាមយហត្ថ។ 

២៤៩., ២៦៦. ស្ត្ថ រត្តមិោ រពវន្តហមហិ។ 

២៥០., ២៦៨. រពវហថ ធិ។ 

២៥១., ២៦៩. កិិំសាោ  ហវា។ 

២៥២., ២៧១. ហិិំហុំហិញាន្ុំ។ 

២៥៣., ២៧៣. ត្ម្កហ   ច។ 

២៥៤., ២៧៤. ឥមសាោ  ហោ ច។ 

២៥៥., ២៧៥. យហថ ហិិំ។ 

២៥៦., ០.  ហល។ 

២៥៧., ២៧៦. កិិំរពវហញាកយកុហិ ោោចន្ុំ។ 

២៥៨., ២៧៨. ត្ម្កហ  ោន្ិ ច។ 

២៥៩., ២៧៩. ឥមសាោ   ហិធុន្តោន្ ិច។ 

២៦០., ២៧៧. រពវរស ហសា ោមហិ វា។ 

២៦១., ៣៦៩. អវហណ្តណ  ហយ ហោបញា។ 

២៦២., ៣៩១. វុឌ្ឍរស ហជា ឥយិហដ្ឋរុ។ 

២៦៣., ៣៩២. បរត្ថរស ហសា ច។ 

២៦៤., ៣៩៣. អន្តិករស ហន្ហោ។ 

២៦៥., ៣៩៤. វឡ្ហរស សាហោ។ 

២៦៦., ៣៩៥. អបេរស កណ្។ 

២៦៧., ៣៩៦. យវុាន្ញា។ 

២៦៨., ៣៩៧. វន្តមុន្តវីុន្ញា ហោហបា។ 

២៦៩., ៤១. យវត្ុំ ត្លណ្ទ រាន្ុំ ពយញជន្តន្ិ ចលញជ្  ត្តុំ។ 

២៧០., ១២០. អមហ ត្ុមហ ន្ត ុរាជ្ ស្ពហោត្ត រេ រត្ថុ– បិថទីហិ សាោ  ន្ត

វ។ 

ឥត្ិ ន្តមកហបេ បញាហម្ក កហណ្តោ ។ 

ន្តមរុត្តុំ ន្ិដ្ឋិត្ុំ។ 

៣.  ក 

២៧១., ៨៨. យសាោ   ទហបត្ិិំ ភយម្កទហត្ត វា ត្ទបាោន្ុំ។ (៣០៨) 

២៧២., ៣០៩. ោត្ុន្តម្កន្មុបរគគហោគ្គទីរវបិ ច។ 

២៧៣., ៣១០.  កខណ្ថថ ន្មិចឆិត្ុំ។ 

២៧៤., ៣១១. ហយន្ វា ទរសន្ុំ។ 

២៧៥., ៣១២. ទូ ន្តិកទធ ល ន្ិម្កោ ន្ ថវ ហោប ទិសា ហោគ វិភថត  

បេហោគ រុទធ-បេហម្កចន្ហហត្ុ វិវិត្តបេម្កណ្បុពពហោគ ពន្ធន្គុណ្វចន្ 

បញហកថន្ ហោ ត្ត្តូ-រុ ច។ 

២៧៦., ៣០២. យរស ោត្ុ ហម្ក ហរាចហត្ ោ យហត្ បា ត្ុំ រមេោន្ុំ. 

២៧៧., ៣០៣. រិោឃ ហន្ុ ឋា រប ោ  បិហ កធុ ទុហិហរា រសូ

យ រាធកិខ បចាា រុណ្ អន្ុបត្ិគិណ្ បុពវកថត ហរាចន្ត្ថ ត្ទត្ថ ត្ុមថថ លមត្ថ 

មញ្ញា ន្តទ បាណិ្ន្ិ គត្យត្ថកមោន្ិអារិរត្ថ-រមោតុ្ិភិយយរត្តមយហត្ថរុ 

ច។ 

២៧៨., ៣២០. ហោោហរា ត្ហម្ក រុំ។ 

២៧៩., ២៩២. ហយន្ វា កយិ ហត្ ត្ុំ ក ណ្ុំ។ 

២៨០., ២៨៥, យុំ កហរាត្ិ ត្ុំ កមោុំ។ 

២៨១., ២៩៤. ហោ កហរាត្ិ រ កថត ។ 

២៨២., ២៩៥. ហោ  ហ ហិ រ ហហត្ុ។ 

២៨៣., ៣១៦. យរស វា ប ិគគហោ ត្ុំ សាមី។ 

២៨៤., ២៨៣. លិងគហត្ថ បឋម្ក។ 

២៨៥., ៧០. អាលបហន្ ច។ 

២៨៦., ២៩១. ក ហណ្ ត្ត្ិោ។ 

២៨៧., ២៩៦, រោទិហោហគ ច។ 

២៨៨., ២៩៣. កត្ត ិ ច។ 

២៨៩., ២៩៧. ហហត្វហត្ថ ច។ 

២៩០., ២៩៨. រត្តមយហត្ថ ច។ 

២៩១., ២៩៩. ហយន្ងគវិ ហរា។ 

២៩២., ៣០០.  វិហររហន្ ច។ 

២៩៣., ៣០១. រមេោហន្ ចត្តុ្ថី។ 

២៩៤., ៣០៥. ន្ហម្កហោគ្គទីរវបិ ច។ 

២៩៥., ៣០៧. អបាោហន្ បញាមី។ 

២៩៦., ៣១៤.   ណ្ហត្ថ ច។ 

២៩៧., ២៨៤. កមោហត្ថ ទុត្ិោ។ 

២៩៨.. ២៨៧.  លោធ ន្មចាន្តរុំហោហគ។ 

២៩៩., ២៨៨. កមោបេវចន្ីយយុហត្ត។ 

៣០០., ២៨៦. គត្ិ ពុទធិ ភុជ្ បឋ ហ  ក  រោទីន្ុំ        ិហត្ វា។ 

៣០១., ៣១៥. សាមិរោិិំ ឆដ្ឋ ី

៣០២., ៣១៩. ឱ ហរ  រត្តមី។ 
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៣០៣., ៣២១. សាមិរសរាធិបត្ិ ោោទ រកខី បថិភ ូ   បរុត្ កុរ

ហលហិ ច។ 

៣០៤., ៣២២. ន្ិោធ  ហណ្ ច។ 

៣០៥., ៣២៣. អន្តទហ  ច។ 

៣០៦., ២៨៩. កវចិ ទុត្ិោ ឆដ្ឋីន្មហត្ថ។ 

៣០៧., ២៩០. ត្ត្ិោរត្តមីន្ញា។ 

៣០៨., ៣១៧. ឆដ្ឋី ច។ 

៣០៩., ៣១៨. ទុត្ិោបញាមីន្ញា។ 

៣១០., ៣២៤. កមោក ណ្ន្ិមិត្តហត្ថរុ រត្តមី។ 

៣១១., ៣២៥. រមេោហន្ ច។ 

៣១២., ៣២៦. បញាមយហត្ថ ច។ 

៣១៣., ៣២៧.  លភាហវរុ ច។ 

៣១៤., ៣២៨. ឧប’ធាធិកិរស វចហន្។ 

៣១៥., ៣២៩. មណ្ោ ិត្ុរសុហការុ ត្ត្ិោ ច។ 

ឥត្ិ ន្តមកហបេ   កកហបា ឆហោឋ  កហណ្តោ ។ 

  ករុត្តុំ ន្ិដ្ឋិត្ុំ។ 

៤.រម្ករ 

៣១៦., ៣៣១. ន្តម្កន្ រម្កហសា យតុ្តហថថ ។ 

៣១៧., ៣៣២. ហត្រុំ វិភត្តិហោ ហោបា ច។ 

៣១៨., ៣៣៣. បកត្ិ ចរស រ ន្តរស។ 

៣១៩., ៣៣០. ឧបរគគន្ិបាត្បុពពហ  អពយយីភាហវា។ 

៣២០., ៣៣៥. ហសា ន្បុុំរកលិហង្គគ ។ 

៣២១.. ៣៤៩. ទិគហុរសកត្តុំ។ 

៣២២., ៣៥៩. ត្ោ ទវហន្ទ បាណិ្ ត្ូ ិហយ ហោគគ ហរន្ងគ េុទទជ្ន្តកុ វិវិធ 

 វិ ុទធ វិរភាគ-ថថ ទីន្ញា។ 

៣២៣., ៣៦០.  វិភាសា  ុកខ ត្ិណ្ បរុ ធន្ ធញា ជ្ន្បោ ទីន្ញា។ 

៣២៤., ៣៣៩. ទវិបហទ ត្ុលាធិក ហណ្ កមោោ ហោ។ 

៣២៥., ៣៤៨. រងខាបុហវព  ទិគុ។ 

៣២៦., ៣៤១. ឧហភ ត្បេុ ិសា។ 

៣២៧., ៣៥១. អម្កទហោ ប បហទភិ។ 

៣២៨., ៣៥២. អញាបទហត្ថរុ ពហុពវីហិ 

៣២៩., ៣៥៧. ន្តម្កន្ុំ រមុចាហោ ទវហន្តទ ។ 

៣៣០., ៣៤០. មហត្ុំ មោ ត្លុាធិក ហណ្ បហទ។ 

៣៣១., ៣៥៣. ឥត្ថយិុំ ភារិត្បុមិត្ថី បុម្កវ ហច។ 

៣៣២., ៣៤៣. កមោោ យរហញា ច។ 

៣៣៣., ៣៤៤. អត្តុំ ន្រស ត្បេុ ិហរ។ 

៣៣៤., ៣៤៥. រហ  អន្។ 

៣៣៥., ៣៤៦. កទិ កុរស។ 

៣៣៦., ៣៤៧.  ’បេហត្ថរុ ច។ 

៣៣៧., ៣៥០. កវចិ រម្ករន្ត គថន្ម  ហន្តត ។ 

៣៣៨., ៣៥៦. ន្ទិម្កហ  ច។ 

៣៣៩., ៣៥៨. ជាោយ ត្ុទុំ ជាន្ិ បត្ិមហិ។ 

៣៤០., ៣៥៥. ធន្ុម្កហ  ច។ 

៣៤១., ៣៣៦. អុំវិភត្តីន្ម  ន្តត  អពាយិថវា។ 

៣៤២., ៣៣៧. រហរា  ហរា ន្បុុំរហក។ 

៣៤៣., ៣៣៨. អញាសាោ  ហោហបា ច។ 

ឥត្ិ ន្តមកហបេ រម្ករកហបា រត្តហម្ក កហណ្តោ ។ 

រម្កររុត្ថុំ ន្ិដ្ឋិត្ុំ។ 

៥.ត្ទធិត្ 

២៤៤., ៣៦១. វា ណ្ត’បហចា។ 

៣៤៥., ៣៦៦. ណ្តយន្ ណ្តន្ វចាឆ ទិហថ។ 

៣៤៦., ៣៦៧. ហណ្ហយា កត្តិោទីហិ។ 

៣៤៧., ៣៦៨. អហថ ណិ្ វា។ 

៣៤៨., ៣៧១. ណ្ហវាប វ ទីហិ។ 

៣៤៩., ៣៧២. ហណ្  វិធវាទិហថ។ 

៣៥០., ៣៧៣. ហយន្ វា រុំរដ្ឋុំ ត្ ត្ិ ច ត្ិ វហត្ិ     ណិ្ហ ។ 

៣៥១., ៣៧៤. ត្មធីហត្ ហត្ន្កថធ ិរន្និោន្និ្ហោគ រិបេ ភណ្ោ  ជី្

 វិកហត្ថរុ ច។ 

៣៥២., ៣៧៦. ណ្  រាគ្គ ត្ហរសទមញាហត្ថរុ ច។ 

៣៥៣., ៣៧៨. ជាថទីន្មិមិោ ច។ 

៣៥៤., ៣៧៩. រមូហហត្ថ កណ្ ណ្ត។ 

៣៥៥., ៣៨០. គ្គម ជ្ន្ ពន្ធ ុរោោទីហិ ថ។ 

៣៥៦., ៣៨១. ត្ទរស ឋាន្មិហោ ច។ 

៣៥៧., ៣៨២. ឧបមថថ យិត្ត្តុំ។ 
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៣៥៨., ៣៨៣. ត្ន្និរសិត្ហត្ថ ហោ។ 

៣៥៩., ៣៨៤. អាល ុត្ពវហុហល។ 

៣៦០., ៣៨៧. ណ្តុ្តថ ភាហវ ត្ុ។ 

៣៦១., ៣៨៨. ណ្ វិរម្កទីហិ។ 

៣៦២., ៣៨៩.  មណី្ោទិហថ កណ្។ 

៣៦៣., ៣៩០.  វិហរហរ ត្ ត្មិរិកយិិោឋ ។ 

៣៦៤., ៣៩៨. ត្ទរសត្ថីត្ិ វី ច។ 

៣៦៥., ៣៩៩. ត្បាទិហថ រី។ 

៣៦៦., ៤០០. ទណ្តោ ទិហថ ឥក ឦ។ 

៣៦៧., ៤០១. មោវ ទិហថ ហរា។ 

៣៦៨., ៤០២. គុណ្តទិហថ វន្ត។ុ 

៣៦៩., ៤០៣. រត្ាទីហិ មន្ត។ុ 

៣៧០., ៤០៥. រោធ ទិហថ ណ្។ 

៣៧១., ៤០៤. អាយុរសុ រារ មន្តមុ ហិ។ 

៣៧២., ៣៨៥. ត្បេកត្ិវចហន្  មហោ។ 

៣៧៣., ៤០៦. រងខាបូ ហណ្ ហម្ក។ 

៣៧៤., ៤០៨. រ ឆរស វា។ 

៣៧៥., ៤១២. ឯ ទិហថ ទររសី។ 

៣៧៦., ២៥៧. ទហរ ហសា ន្ចិាញា។ 

៣៧៧., ០. អហន្ត ន្ិគគហិត្ញា។ 

៣៧៨., ៤១៤. ត្ិ ច។ 

៣៧៩., ២៥៨. ល ទ រាន្ុំ។ 

៣៨០., ២៥៥.  វីរត្ិ ទហររុ វ ទវិរស ត្ុ។ 

៣៨១., ២៥៤. ឯ ទិហថ ទរស   រងខាហន្។ 

៣៨២., ២៥៩. អោឋ ទិហថ ច។ 

៣៨៣., ៣៥៣. ហទវកោឋ ន្ម្ក ហរា វា។ 

៣៨៤., ៤០៧. ចត្ុហចឆ ហិ ថ ឋា។ 

៣៨៥., ៤០៩. ទវិត្ីហិ ត្ហិោ។ 

៣៨៦., ៤១០. ត្ហិយ ទុថបិ ច។ 

៣៨៧., ៤១១. ហត្រមឌ្ឍូបបហទន្ អឌ្ឍុឌ្ឍទិវឌ្ឍ ទិយឌ្ឍ’ ឌ្ឍត្ិោ។ 

៣៨៨., ៦៨. រ ូបាន្ ហមកហររវរកិិំ។ 

៣៨៩., ៤១៣. គណ្ហន្ទររស ទវិ ត្ិ ចត្ុ បញា ឆ រត្ត អដ្ឋន្វ ន្ុំ វី ត្ិ 

ចថត   បញ្ញា  ឆ រថត រន្វា ហោរុ ហោន្ញាីរម្ករុំឋិ ិត្ីត្ុត្ិ។ 

៣៩០., ២៥៦. ចត្ូបបទរស ហោហបា ត្ុ’ត្ត បោទិចរស  ចុ ហចាបិ ន្

វា។ 

៣៩១., ៤២៣. យទន្ុបបន្តន  ន្ិបាត្ន្ត រិជ្ឈន្តិ។ 

៣៩២., ៤១៨. ោវ ទិហថ ហ ’ហន្កហត្ថ ច។ 

៣៩៣., ៤១៥. ទរទរកុំ រត្ុំ ទរ ន្ុំ រត្ុំ   រហរសញា ហោមហិ។ 

៣៩៤., ៤១៦. ោវ ត្ទុត្ត ិ ទរគុណិ្ត្ញា។ 

៣៩៥., ៤១៧. រកន្តហមហិ។ 

៣៩៦., ៣៦៣. ហត្រុំ ហណ្ត ហោបុំ។ 

៣៩៧., ៤២០.  វិភាហគ ោ ច។ 

៣៩៨., ៤២១. រពពន្តហមហិ ប  វចហន្ ត្ ុោ។ 

៣៩៩., ៤២២. កិមិហមហិ ថុំ។ 

៤០០., ៣៦៤. វុោធ ទិរ រស វា’រុំហោគន្តរស រហណ្ ច។ 

៤០១., ៣៧៥. ម្កយូន្ម្កគហម្ក ឋាហន្។ 

៤០២.. ៣៧៧. អាត្តញា។ 

៤០៣., ៣៥៤. កវចាទិមជ្ឈុត្តរាន្ុំ ទីឃ រស បចាហយរុ ច។ 

៤០៤., ៣៧០. ហត្រុ វុទធិ ហោបាគម វិ   វិប ិថហទសា ច។ 

៤០៥., ៣៦៥. អយុវណ្តណ ន្ញ្ញា ហោ វុទធិ។ 

ឥត្ិ ន្តមកហបេ ត្ទធិត្កហបា អដ្ឋហម្ក កហណ្តោ ។ 

ត្ទធិត្រុត្តុំ ន្ិដ្ឋិត្ុំ។ 

៦.អាេាត្ិ 

៤០៦., ៤២៩. អថ បុវវ និ្- វិភត្តីន្ុំ ឆ ប រសបោន្ិ។ 

៤០៧., ៤៣៩. បរាណ្តុ្តហន្តបោន្ិ។ 

៤០៨., ៤៣០. ហទវ ហទវ បឋមមជ្ឈិមុត្តមបុ ិសា។ 

៤០៩., ៤៤១. រហពវរហម ភិោហន្ បហរា បុ ិហសា។ 

៤១០., ៤៣២. ន្តមមហិ បយុជ្ជម្កហន្បិ ត្លុាធិក ហណ្    បឋហម្ក។ 

៤១១., ៤៣៦. ត្ហុមហ មជ្ឈិហម្ក។ 

៤១២., ៤៣៧. អហមហ ឧត្តហម្ក។ 

៤១៣., ៤២៦.  ហល។ 

៤១៤., ៤២៨. វត្តម្កន្ត បចាបុេហន្ន។ 

៤១៥., ៤៥១. អាណ្តត្ារិហដ្ឋ’ន្ុត្ត ហល បញាមី។ 

៤១៦., ៤៥៤. អន្ុមត្ិប ិកហបេហត្ថរុ រត្តមី។ 

៤១៧., ៤៦០. អបចាហកខ បហរា ខ ’ត្ីហត្. 

៤១៨., ៤៥៦. ហិហយាបភុត្ិ បចាហកខ ហិយយត្តន្ី។ 
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៤១៩., ៤៦៩. រមីហប’ជ្ជត្ន្។ី 

៤២០., ៤៧១. ម្កហោហគ រពព ហល ច។ 

៤២១., ៤៧៣. អន្តគហត្ ភវិរសន្តី។ 

៤២២., ៤៧៥. ស្កិោត្ិបហន្ន’ត្ីហត្  ោត្ិបត្តិ។ 

៤២៣., ៤២៦. វត្តម្កន្ត ត្ី អន្តិ, រិ ថ, មិ ម ហត្ អហន្ត, ហរហវ ហ, ឯ ហមហ។ 

៤២៤., ៤៥០. បញាមី ត្ ុអន្ត,ុ ហិ ថ, មិ ម, ត្ុំ អន្តុំ, រសុ ហវាហ , ឯ អាម

ហរ។ 

៤២៥., ៤៥៣. រត្តមី ឯយយ ឯយយុុំ, ឯយារិ ឯយាថ, ឯយាមិ ឯ

យាម, ឯថ ឯ ំ, ឯហោ ឯយាហវាហ , ឯយយុំ ឯយាហមហ។ 

៤២៦., ៤៥៩. បហរា ខ  អ ឧ, ឯ ត្ថ, អុំ មហ, ត្ថ ហ , ហថថ  ហវាហ , ឥុំ ហមហ។ 

៤២៧., ៤៥៥. ហិយយត្តន្ី អា ឩ, ឱ ត្ថ, អុំ ម្កហ , ត្ថ ត្ថុុំ, ហរវ ហំ, ឥុំ មហហរ។ 

៤២៧., ៤៦៨. អជ្ជត្ន្ី ឦញុំ ឱត្ថ, ឥុំ ម្កហ , អា ឩ, ហរ វ ហំ, អុំ ហមហ។ 

៤២៩., ៤៧២. រសវិរសន្តី រសត្ិ រសន្តិ, រសរិ រសថ, រាមិ រាម, 

រសហត្ រសហន្ត, រសហរ រសហវ ហ, រសុំ រាហមហ។ 

៤៣០., ៤៧៤.  ោត្ិបត្តិ រា រសុំរុ, ហរស រសថ, រសុំ រាម្ក, 

រសថ រសិរុ, រសហរ រសហវ ហ, រសិិំ រាមហហរ។ 

៤៣១., ៤២៨. ហិយយត្តន្ ីរត្តមី បញាម ីវត្តម្កន្ត រពពោត្ុកុំ។ 

ឥត្ិ អាេាត្កហបេ បឋហម្ក កហណ្តោ ។ 

៤៣២., ៣៦២. ោត្ុលហិងគហិ បរា បចាោ។ 

៤៣៣., ៥២៨. ត្ិជ្គុបកិត្ម្កហន្ហិ េឆសា វា។ 

៤៣៤., ៥៣៤. ភុជ្ឃរហ រុបាទីហិត្ុមិចឆហត្ថរុ។ 

៤៣៥., ៥៣៦. អាយ ន្តមហថ កត្តូបម្កន្តោចាហ ។ 

៤៣៦., ៥៣៧. ឦយូ’បម្កន្ត ច។ 

៤៣៧., ៥៣៨. ន្តមម្កហ ’ត្តិចឆហត្ថ។ 

៤៣៨., ៥៤០. ោត្ូហិ ហណ្ ណ្យ ណ្តហប ណ្តបោ    ិថន្ិ ហហត្វ

ហត្ថ។ 

៤៣៩., ៥៣៩. ោត្ុ ូហប ន្តមសាោ  ណ្ ហោ ច។ 

៤៤០., ៤៤៥. ភាវកហមោរុ ហោ។ 

៤៤១., ៤៤៧. ត្រស ចវគគយ  វ  ត្តុំ រោត្វន្តរស។ 

៤៤២., ៤៤៨. ឥវណ្តណ គហម្ក វា។ 

៤៤៣., ៤៤៩. បុពវ ូបញា។ 

៤៤៤., ៥១១. ត្ោ កត្ត ិ ច។ 

៤៤៥., ៤៣៣. ភូវាទិហថ អ។ 

៤៤៦., ៥០៩.  ុោទិហថ ន្ិគគហិត្បុពពញា។ 

៤៤៧., ៥១០. ទិវាទិហថ ហោ។ 

៤៤៨., ៥១២. សាវ ទិហថ ណ្ណុ្ត ឧណ្ត ច។ 

៤៤៩., ៥១៣. កិោទិហថ ន្ត។ 

៤៥០., ៥១៧. គោទិហថ បេណ្តហ ។ 

៤៥១., ៥២០. ត្ន្តទិហថ ឱយិរា។ 

៤៥២., ៥២៥. ចុរាទិហថ ហណ្ ណ្ោ។ 

៤៥៣., ៤៤៤. អត្តហន្តបោន្ិ ភាហវ ច កមោន្ិ។ 

៤៥៤., ៤៤០. កត្ត ិ ច។ 

៤៥៥., ៥៣០. ោត្ុបេចាហយហិ វិភត្តិហោ។ 

៤៥៦., ៤២០. កត្ត ិ ប រសបទុំ។ 

៤៥៧., ៤២៤. ភូវាទហោ ោត្ហវា។ 

ឥត្ិ អាេាត្កហបេ ទុត្ហិោ កហណ្តោ ។ 

៤៥៨., ៤៦១. កវចាទិវណ្តណ ន្ហមករសរាន្ុំ ហទវភាហវា។ 

៤៥៩., ៤៦២. បុហវវ ’ វោ ហសា។ 

៤៦០., ៥០៦.  ហរា។ 

៤៦១., ៤៦៤. ទុត្យិចត្ុថថ ន្ុំ បឋមត្ត្ិោ។ 

៤៦២., ៤៦៧. កវគគរស ចវហគ្គគ ។ 

៤៦៣., ៥៣២. ម្កន្កិថន្ុំ វ ត្ត្តុំ វា។ 

៤៦៤., ៥០៤. ហរស ហជា។ 

៤៦៥., ៤៦៣. អន្តរសិវណ្តណ  ហរា វា។ 

៤៦៦., ៤៨៩. ន្ិគគហិត្ញា។ 

៤៦៧., ៥៣៣. ត្ហថ បាម្កន្តន្ុំ វាមុំ ហររុ។ 

៤៦៨., ៤៩២. ឋា ត្ិហោឋ ។ 

៤៦៩., ៤៩៤. បា បិហវា។ 

៤៧០., ៥១៤. ញារស ជាជ្ុំន្ត។ 

៤៧១., ៤៨៣. ទិររស បរស ទិរស ទ ខ  វា។ 

៤៧២., ៥៣១. ពយញជន្ន្តរស ហចា ឆបេចាហយរុ ច។ 

៤៧៣., ៥២៩. ហ  ហេ ច។ 

៤៧៤., ៥៣៥. ហ រស គី ហរ។ 

៤៧៥., ៤៦៥. ស្ពូភូន្ម្កហភូវា បហរា ខ យុំ។ 
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៤៧៦., ៤៤២. គមិរសហន្តត  ហចាឆ  វា រវព រុ។ 

៤៧៧., ៤៧៩. វចរស’ជ្ជត្ន្ិមហិ ម រា ឱ។ 

៤៧៨., ៤៣៨. អ ហរា ទីឃុំ ហិមិហមរុ។ 

៤៧៩., ៤៥២. ហិ ហោបុំ វា។ 

៤៨០., ៤៩០. ហោត្ិរសហ ’ ហោ’ហហ ភវិរសន្តិមហិ ររស ច។ 

៤៨១., ៥២៤. ក រស របេចាយរស  ហោ។ 

ឥត្ិ អាេាត្កហបេ ត្ត្ិហោ កហណ្តោ ។ 

៤៨២., ៥០៨. ោទន្តរស ុំ មិហមរុ។ 

៤៨៣., ៥២៧. អរុំហោគន្តរស វុទធិ   ិហត្។ 

៤៨៤., ៥៤២. ឃោទីន្ុំ វា។ 

៤៨៥., ៤៣៤. អហញារុ ច។ 

៤៨៦., ៥៤៣. គុហទុសាន្ុំ ទីឃុំ។ 

៤៨៧., ៤៧៨. វច វរ វោទីន្មុ ហរា វរសហយ។ 

៤៨៨., ៤៨១. ហ វិប ិយហោ ហោ វា។ 

៤៨៩., ៥១៩. គហរស ហឃ ហបេ។ 

៤៩០., ៥១៨. ហហោហបា ណ្តហ មហិ។ 

៤៩១., ៥២៣. ក រស  រត្តមជ្ជត្ន្ិមហិ។ 

៤៩២., ៤៩៩. អរសាោ  មិម្កន្ុំ មិម្កហ ’ន្តហោហបា ច។ 

៤៩៣., ៤៩៨. ថរស ត្ថត្ថុំ។ 

៤៩៤., ៤៩៥. ត្ិរស ត្ិរស ត្ថិត្ថុំ។ 

៤៩៥., ៥០០. ត្ុរស ត្ថតុ្តុំ។ 

៤៩៦., ៤៩៧. រិមហិ ច។ 

៤៩៧., ៤៧៧. លភសាោ  ឦអុំន្ុំ ត្ថត្តុំ។ 

៤៩៨., ៤៨០. កុរសាោ  ទី ចឆិ។ 

៤៩៩., ៤៨០. ោ ោត្ុរស ទជ្ជុំ។ 

៥០០., ៤៨៦. វទរស វជ្ជុំ។ 

៥០១., ៤៤៣. គមិរស ឃមោុំ។ 

៥០២., ៤៩៣. យមហ ិោ ោ ម្ក ឋា ោ បា មហ         មោទីន្ម។ី 

៥០៣., ៤៨៥. យជ្រាទិរសិ។ 

៥០៤., ៤៧០. រពវហថ ឧុំ ឥុំរុ។ 

៥០៥., ៤៨២. ជ្ មរាន្ុំ ជី្  ជី្យយ មីយា វា។ 

៥០៦., ៤៩៦. រពវថថ ’ររាទិហោហបា ច។ 

៥០៧., ៥០១. អរពវោត្ហុក ញា។ 

៥០៨., ៥១៥. ហយយរស ញាហថ ឥោ ញា។ 

៥០៩., ៥១៦. ន្តរស ហោហបា យ  ត្តុំ។ 

៥១០., ៤៨៧. ហោបហញាត្តម ហរា។ 

៥១១., ៥២១. ឧត្តហម្ក ហរា។ 

៥១២., ៥២២. ក រា ហរា ច។ 

៥១៣., ៤៣៥. ឱ អវ រហ ។ 

៥១៤., ៤៩១. ឯ អយ។ 

៥១៥., ៥៤១. ហត្ អាវាោ   ិហត្។ 

៥១៦., ៤៦៦. ឥ រាគហម្ក អរពវោត្ុកមហិ។ 

៥១៧., ៤៨៨. កវចិ ោត្ុវិភត្តិបេចាោន្ុំ ទីឃវិប ីថហទរ ហោបាគម្ក 

ច។ 

៥១៨., ៤៤៦. អត្តហន្តបោន្ិ ប រសបទត្តុំ។ 

៥១៩., ៤៥៧. អ រាគហម្ក ហិយយត្ថន្ីអជ្ជត្ន្ី ោត្ិបត្តរុី។ 

៥២០., ៥០២. ស្ពូហថ ឦ ត្ិមហិ។ 

៥២១., ៤២៥. ោត្ុរសហន្តត  ហោហបា’ ហន្ករ រស។ 

៥២២., ៤៧៦. ឥរុយមូន្មហន្តត  ហចាឆ  វា។ 

៥២៣., ៥២៦.   ិថន្ុំ ហណ្ត ហោបុំ។ 

ឥត្ិ អាេាត្កហបេ ចត្ុហថថ  កហណ្តោ ។ 

អាេាត្រុត្តុំ ន្ិដ្ឋិត្ុំ។ 

៧.កិពវិោន្ 

៥២៤., ៥៦១. ោត្ុោ កម្កោ ទិមហិ ហណ្ត។ 

៥២៥., ៥៦៥. រញ្ញា យម ន្ុ។ 

៥២៦., ៥៦៧. បុហ  ទោ ច ឥុំ។ 

៥២៧., ៥៦៨. រពវហថ ណ្វុ ថវ ’ វី វា។ 

៥២៨., ៥៧៧.  វិរ  ុជ្ បោទិហថ ណ្. 

៥២៩., ៥៨០. ភាហវ ច. 

៥៣០., ៥៨៤. កវិ ច. 

៥៣១., ៥៨៩. ធរាទីហិ   ហម្កោ ។ 

៥៣២., ៥៩០. ត្រសីោទីរុ ណី្ ថវ  វី ច។ 

៥៣៣., ៥៩១. រទទ កុធ ចល មណ្ោ ត្ថ  ុចាទីហិ យុ។ 

៥៣៤., ៥៩២. បារាទិគមិម្កហ   ូ។ 

៥៣៥., ៥៩៣. ភិ ខ ទិហថ ច។ 

៥៣៦., ៥៩៤. ហន្ត្ាទីន្ុំ ណ្ហុ ។ 
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៥៣៧., ៥៦៦. ន្ុ ន្ិគគហិត្ុំ បទហន្ត។ 

៥៣៨., ៥៩៥. រុំហន្ត’ញ្ញា យ វា ហរា ហឃា។ 

៥៣៩., ៥៥៨.  មហិ  ហន្តត  រាទិហន្ត។ 

៥៤០., ៥៤៥. ភាវកហមោរុ ត្វវ ’នី្ោ។ 

៥៤១., ៥៥២. ហណ្ា ច។ 

៥៤២., ៥៥៧. ក ម្កហ   ិចា។ 

៥៤៣., ៥៥៥. ភូហថ’ពវ។ 

៥៤៤., ៥៥៦. វទ មទ គមុ យុជ្ គ ោ រាទីហិ ជ្ជ មោគគហយហយាវាហរា 

វា។ 

៥៤៥., ៥៤៨. ហត្ កិចាា ។ 

៥៤៦., ៥៦២. អហញា កិត្ត។ 

៥៤៧., ៥៩៦. ន្ន្តទ ទីហិ យុ។ 

៥៤៨., ៥៩៧. កត្តកុ ណ្បហទហររុ ច។ 

៥៤៩., ៥៥០.  ោទិហថ ណ្។ 

ឥត្ិ កិពវិោន្កហបេ បឋហម្ក កហណ្តោ ។ 

៥៥០., ៥៤៩. ណ្តទហោ ហត្ លិ ។ 

៥៥១., ៥៩៨. រញ្ញា យុំ ោោហថ ឥ។ 

៥៥២., ៦០៩. ត្ ិកិចាា ’រិហដ្ឋ។ 

៥៥៣., ៥៩៩. ឥត្ថិយមត្ិយហវា វា។ 

៥៥៤., ៦០១. ក ហថ  ិ ិយ។ 

៥៥៥., ៦១២. អត្ីហត្ ត្ ត្វន្ត ុថវី។ 

៥៥៦., ៦២២. ភាវកហមោរុ ត្។ 

៥៥៧., ៦០៦. ពុធគម្កទិហត្ថ កត្ត ិ។ 

៥៥៨., ៦០២. ជិ្ហថ ឥន្ រពវត្ថ។ 

៥៥៩., ៦០៣. រុបហថ ច។ 

៥៦០., ៦០៤. ឦរុំទុរូហិ េ។ 

៥៦១., ៦៣៦. ឥចឆហត្ថរុ រម្កន្កត្តហុករុ ត្ហវ ត្ុុំ វា។ 

៥៦២., ៦៣៨. អ ហរ ា ទីរុ ច។ 

៥៦៣., ៦៣៩. បត្តវចហន្ អលមហត្ថរុ ច។ 

៥៦៤., ៦៤០. បុពវ ហល’កកត្ត ុន្ុំ ត្ុន្ ថវ ន្ ថវ  វា។ 

៥៦៥., ៦៤៦. វត្តម្កហន្ ម្កន្’ន្តត ។ 

៥៦៦., ៥៧៤. សាសាទីហិ  ត្ថ។ុ 

៥៦៧., ៥៧៥. បាត្ិហថ  ិត្ុ។ 

៥៦៨., ៥៧៦. ម្កន្តទីហិ រាត្ុ។ 

៥៦៩., ៦១០. អាគម្ក ត្ហុ ។ 

៥៧០., ៦១១. ភហពវ ឥក។ 

ឥត្ិ កិពវិោន្កហបេ ទុត្ិហោ កហណ្តោ ។ 

៥៧១., ៦២៤. បចាោទន្ិោឋ  ន្ិបាត្ន្ត រិជ្ឈន្តិ។ 

៥៧២., ៦២៥. សារទិរហថ ត្រស  ិហោឋ  ច។ 

៥៧៣., ៦២៦. សាទិរន្ត បុចឆ ភន្ជ ហន្តត ទីហិ ហោឋ ។ 

៥៧៤., ៦១៣. វរហថ ឧត្ថ។ 

៥៧៥., ៦១៤. វរ វាវុ។ 

៥៧៦., ៦០៧. ធ ឍ ភ ហហ ហិ ធឌ្ា ច។ 

៥៧៧., ៦២៨. ភន្ជហថ ហគ្គគ  ច។ 

៥៧៨., ៥៦០. ភុជាទីន្មហន្តត  ហន្ត ទវិ ច។ 

៥៧៩., ៦២៩. វច វា វុ។ 

៥៨០., ៦៣០. គុបាទីន្ញា។ 

៥៨១., ៦១៦. ត្រាទីហិ ឥហណ្តណ ។ 

៥៨២., ៦៣១. ភិោទិហថ ឥន្ន អន្ន ឦណ្ត វា។ 

៥៨៣., ៦១៧. រុរ បច រកហថ កខ  ា  ច។ 

៥៨៤., ៦១៨. បកាម្កទីហិ ហន្តត  ច។ 

៥៨៥., ៦១៩. ជ្ន្តទីន្ ម្ក ត្ិមហិ ច។ 

៥៨៦., ៦០០. គម េន្ ហន្  ម្កទីន្មហន្តត ។ 

៥៨៧., ៦៣២.   ហរា ច។ 

៥៨៨., ឋាបាន្មិឦ ច។ 

៥៨៩., ៦២១. ហហន្តហិ ហោ ហរស ហោ វា អទហន្ោន្ុំ។ 

ឥត្ិ កិពវិោន្កហបេ ត្ត្ហិោ កហណ្តោ ។ 

៥៩០., ៥៧៩. ណ្មហិ  ន្ជរស ហជា ភាវក ហណ្រុ។ 

៥៩១., ៥៤៤. ហន្រស ឃាហថ។ 

៥៩២., ៥០៣. វហោ វា រពវត្ថ។ 

៥៩៣., ៥៦៤. អា  ន្តត ន្ម្កហោ។ 

៥៩៤., ៥៨២. បុ រមុបប ីហិ កហរាត្ិរស េ េរា វា ត្បេចាហយរុ ច។ 

៥៩៥., ៦៣៧. ត្ហវត្ុន្តទីរុ  ។ 

៥៩៦., ៥៥១. គមេន្ហន្តទីន្ុំ ត្ុុំត្វវ ទីរុ ន្។ 
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៥៩៧., ៦៤១. រហពវហិ ត្ុន្តទីន្ុំ ហោ។ 

៥៩៨., ៦៤៣. ចន្ហន្តហិ  ចាុំ។ 

៥៩៩., ៦៤៤. ទិសា សាវ ន្រវន្តហោហបា ច។ 

៦០០., ៦៤៥. មហទហភហិ មោ យហ  ជ្ជ ពោ ោធ  ច។ 

៦០១., ៣៣៤. ត្ទធិត្រម្ករកិត្  ន្តមុំ វា’ត្ហវត្ុន្តទីរុ ច។ 

៦០២., ៦. ទុមហិ គ ុ។ 

៦០៣., ៧. ទីហឃា ច។ 

៦០៤., ៦៨៤. អកខហ ហិ   ។ 

៦០៥., ៥៤៧. យោគមមិ ហរា។ 

៦០៦., ៦៤២. ទធន្តហថ ហោ កវចិ។ 

ឥត្ិ កិពវិោន្កហបេ ចត្ហុថថ  កហណ្តោ ។ 

៦០៧., ៥៧៨. ន្ិគគហិត្ រុំហោគ្គទិ ហន្ត។ 

៦០៨., ៦២៣. រពវត្ថ ហគ ហី។ 

៦០៩., ៤៨៤. រទរស រីទត្ថុំ។ 

៦១០., ៦២៧. យជ្រស រ រសិ ហដ្ឋ។ 

៦១១., ៦០៨. ហចត្ុថថ ន្មន្តត ន្ុំ ហោ ហធ។ 

៦១២., ៦១៥. ហោ ឍ ហ ។ 

៦១៣., ៥៨៣. គហរស ឃ  ហណ្ វា។ 

៦១៤., ៥៨១. ទហរស ហោ ឡ្ុំ។ 

៦១៥., ៥៨៦. ោត្វន្តរស ហោហបា កវិមហិ។ 

៦១៦., ៥៨៧.  វិទហន្ត ឩ។ 

៦១៧., ៦៣៣. ន្ ម ក រាន្មន្តត ន្ុំ ន្យិុត្តត្មហិ។ 

៦១៨., ៥៧១. ន្ ក វត្ថុំ ច ជា ណ្វុ មហិ។ 

៦១៩., ៥៧៣. ក រស ច ត្ត្តុំ ថុរោិិំ។ 

៦២០., ៥៤៩. ត្ុុំត្ុន្ត្ហពវរុ វា។ 

៦២១., ៥៥៣.   ិត្ុំ វិយ ណ្តន្ុពហន្តធ ។ 

៦២២., ៥៧០. អន្  យុ ណ្វូ ន្ុំ។ 

៦២៣., ៥៥៤. ក គ្គ ច ជាន្ុំ។ 

ឥត្ិ កិពវិោន្កហបេ បញាហម្ក កហណ្តោ ។ 

កិពវិោន្រុត្តុំ ន្ិដ្ឋិត្ុំ។ 

៨.ឧណ្តទិកបេ។ 

៦២៤., ៥៦៣. កត្ត ិ កិត្ត។ 

៦២៥., ៦០៥. ភាវកហមោរុ កិចាត្តកខថថ ។ 

៦២៦., ៦៣៤. កមោន្ ិទុត្ិោយ ហថត ។ 

៦២៧., ៦៥២. េាទីហិ មន្ ម ច ហថ វា។ 

៦២៨., ៦៥៣. រម្កទីហិ ថម្ក។ 

៦២៩., ៥៦៩. គហរស’ុបធហរស វា។ 

៦៣០., ៦៥៤. មរុរស រុរស ចឆ ហចឆរា។ 

៦៣១., ៦៥៥. អាបុពវច រស ច។ 

៦៣២., ៦៥៦. អល កល រហលហិ ល ោ។ 

៦៣៣., ៦៥៧. ោណ្ ោណ្ត។ 

៦៣៤., ៦៥៨. មថិរស ថរស ហោ ច។ 

៦៣៥., ៥៥៩. ហបសាត្ិរគគបត្ត ហលរុ កិចាា ។ 

៦៣៦., ៦៥៩. អវរស ធមិហណ្រុ ណី្ ច។ 

៦៣៧., ០. អ ហរ ា ទីហិ ត្ុុំ។ 

៦៣៨., ៦៦៨. វជាទីហិ បពវជាជ ទហោ ន្ិបេជ្ជហន្ត។ 

៦៣៩., ៥៨៥. កវិហោហបា  ច។ 

៦៤០., ០. រចជាន្ុំ ក គ្គ ណ្តន្ុពហន្ធ។ 

៦៤១., ៥៧២. ន្ុោទីហិ យ ុណ្វូ ន្ មន្ត ន្ ន្ត   ន្ ន្   រ  ិហត្ហិ 

ច។ 

៦៤២., ៥៨៨. ឥ យ ត្ ម កិិំ ឯសាន្មន្តរសហរា ទីឃុំ កវច ិទុររស គុ

ណ្ុំ ហោ ំ រ កខី ច។ 

៦៤៣., ៦៣៥. ភាទីហិ មត្ិ ពុធិ បូជាទីហិ ច ហថត ។ 

៦៤៤., ៦៦១. ហវបុ រី ទវ វមុ កុ ោ ភូថវ ទីហិ ថុត្តិម ណិ្ម្ក ន្ិពវហត្ត។ 

៦៤៥., ៦៦២. អហ ា ហរ ន្ម្កហ ន្ិ។ 

៦៤៦., ៤១៩. ឯ ទិហថ រកិរស កខត្តុុំ។ 

៦៤៧., ៦៦៣. រុន្រសុន្ហរា ណ្ វាន្ុវាន្ូន្ន្េុន្តន្ត។ 

៦៤៨., ៦៦៤. ត្ ុណ្រស រុរុ ច។ 

៦៤៩., ៦៦៥. យុវរសុវរសុវុវាន្ន្ូន្ត។ 

៦៥០., ៦៥១.  ហល វត្តម្កន្តត្ីហត្ ណ្តវ ទហោ។ 

៦៥១., ៦៤៧. ភវិរសត្ិ គម្កទីហិ ណី្ ឃិណ្។ 

៦៥២., ៦៤៨. ស្កិោយុំ ណ្វុ  ត្ហវា។ 

៦៥៣., ៣០៧. ភាវវាចិមហ ិចត្តុ្ថី។ 

៦៥៤., ៦៤៩. កមោន្ិ ហណ្ត។ 

៦៥៥., ៦៥០. ហរហរ រសុំ ន្ត ុម្កន្តន្ត។ 

៦៥៦., ៦៦៦. ឆោទីហិ ត្ ស្ត្ណ្។ 
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៦៥៧., ៦៦៧. វោទីហិ ណិ្ហថត  គហណ្។ 

៦៥៨., ៦៦៨. មិោទីហិ ត្តិ ត្ិហោ។ 

៦៥៩., ៦៦៩. ឧរុ ន្ជទសាន្ុំ ទុំររស ទហឌ្ា ឍឋា ច។ 

៦៦០., ៦៧០. រូវុសាន្មូវុសាន្មហថ ហោ ច។ 

៦៦១., ៦៧១.  ន្ជោុទីហិ ធទិទទកិរា កវច ិជ្ទហោហបា ច។ 

៦៦២., ៦៧២. បដិ្ហថ ហិរស ហហ ណ្ ហី ណ្។ 

៦៦៣., ៦៧៣. កោទីហិ ហ ។ 

៦៦៤., ៦៧៤. ខាោមគម្កន្ុំ េន្ធន្ធគន្តធ ។ 

៦៦៥., ៦៧៥. បោទីលយលុំ។ 

៦៦៦., ៦៧៦. បុថរស បុថុ បោ ហម្ក វា។ 

៦៦៧., ៦៧៧. រសាវ ទីហិ ត្ុ ទហវា។ 

៦៦៨., ៦៧៨. ោទីហិ ឦវហរា។ 

៦៦៩., ៦៧៩. មុន្តទីហិ ចិ។ 

៦៧០., ៦៨០.  វិោទីលយូហរា។ 

៦៧១., ៦៨១. ហន្តទីហិ ន្ុ ណ្ ុត្ហវា។ 

៦៧២., ៦៨២. កុោទីហិ ហឋា។ 

៦៧៣., ៦៨៣. មន្ុបូ រុណ្តទីហិ ឧរសន្ុរិសា។ 

ឥត្ិ កិពវិោន្កហបេ ឧណ្តទិកហបា ឆហោឋ  កហណ្តោ ។ 

ឧណ្តទិរុត្តុំ ន្ិដ្ឋិត្ុំ។ 

មោកចាា យន្រោទ បាឋ។ 

 

 

 

 

 

 

 

កស្មងអន្ុរាវ ីយ៍វត្តស្រះមុជ្ជលិន្ទ ហៅហ ះហស្ត្ើង 


