
 

 

 

 

សទ�នីតិប�ករេណ សតុ���យ 

សតុ��េ� 

�ពះអគ�វំសម�េថរៈ 

រច� 

 
�រផ�យរបស់ពុទ�ិកបណ� ិតស� 

ៃន�កលវ�ទ�ល័យប�� ��ស�កម� �� 

បរ�វត�េ�យ 

ហួយ �៉នថ់ន 

ព.ស. ២៥៥៩



 

 

 

សទ�នតីិប�ករេណ សតុ���យ 

សតុ��េ� 

 �តិ�          បិដ�េ��  

 ១.សន�ិកប�      ១ 

 ២. �មកប�      ១៥ 

៣. Ȥរកកប�     ៣៥ 

៤. ស�សកប�     ៤២ 

៥. តទ�ិតកប�      ៤៧ 

៦. �ខ�តកប�     ៥៤ 

៧. កិតកប�      ៦៨ 



 

1 

 

សទ�នតីបិ�ករេណ សតុ���យ 

សតុ��េ� 

១.សន�កិប� 

១. អប�ភេុតក�លីស ស�� � វ�� �។ 

២. អកȧ � ច េត។ 

៣. តត��� �េ� ស�។ 

៤. ឯកម�� � �ទិតតិយប�� � រស�។ 

៥. អេ�� ទ� ិម�� � ទȹី។ 

៦. េស� អឌ�ម�� � ព��� �។ 

៧. Ȥទិម�� � វȴȲ �។ 

៨. អ ំឥំ ឧមិតិ យំ សរេ� បរ� សុយ�ត។ិ និគȲហីតំ។ 

 (ក)អ � អវេ�� �។ 

 (ខ) ឥ ឦ ឥវេ�� �។ 

 (គ) ឧ ឩ ឧវេ�� �។ 

 (ឃ) េត ឯវ យុគ� សវ�� �។ 

 (ង) ឯȤេ�Ȥ� អសវ�� �។ 

 (ច) សវ�� � សរ��។ 

 (ឆ) អវ�� �ទីនំ េស� ឆ ឆ អសរ��។ 
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 (ជ) ឯȤរស� សត�។ 

 (ឈ) តេ�Ȥរស�។ 

៩. ទេីȹ គរ�។ 

១០. សំេ�គបេ� ច។ 

១១. អស�រព��� នេ� បុព� រេស� ច។ 

១២. រេស� លហុ។ 

១៣.អសំេ�គបេ� ច។ 

១៤.វេគȲសុ បឋមតតិយំ សិថិល។ំ 

១៥. ទតុិយចតុត�ំ ធនិតំ។ 

១៦. សិថិលំ អផុដ�,ំ ធនិត ំផុដ�ំ។ 

១៧. បឋមទតុិ�និេ� ច អេȹ�។ 

១៨. តតិយចតុត�ប�� � យរលវហ� េȹសវេ�� �។ 

១៩. បរបេទន សម�ន�ិ�� � វ�ត�ំ សម�ន�ំ។ 

២០. បទេច�ទំ ក�� � វ�ត�ំ វវត�ិតំ។ 

២១. ករ�និ អនិគȲេហ�� �  វ �វេដន  មុេខន វត�ព�  ំ វ �មុត�។ំ 

ឥតិ មូលស�� �វ ��នំ និដ�ិត។ំ 

២២. ក� ចិ សេ�� �គបុ�� � ឯȤេ�Ȥ� រស�វ វត��� �។ 

២៣. �នករណបយតេនហិ វ�� �នមុប�ត�។ិ 
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 (ក) ករណំ ជិ���មជ�ទិ។ 

 (ខ) បយតនំ សំវ��ទិករណវ�េសេ�។ 

 (គ) អវណ�កវគȲហȤ� កណ� �។ 

 (ឃ) ឥវណ�ចវគȲយȤ� �ល�ុ។ 

 (ង) ឧវណ�បវȴȲ � ឱដ��។  

 (ច) ដវគȲរឡȤ� មុទ��។ 

 (ឆ) តវគȲលសȤ� ទន��។ 

 (ជ) ឯȤេ� កណ� �លេុ�។ 

 (ឈ) ឱȤេ�  កេ�� �ដ�េ�។ 

 (ញ) វȤេ� ទេ�� �ដ�េ�។ 

 (ដ) និគȲហីតំ �សិក�� �នជំ។ 

 (ឋ) វគȲ�� � សក�� �ន�សិក�� �ន�។ 

 (ឌ) យរលវឡប�� េមហិ យុេ�� � ហȤេ� ឧរសិេ�, 

េកវេ� កណ� េ�វ។ 

 (ឍ) ជិ���មជ�ំ �ល�ុនំ ករណំ។ 

 (ណ) ជិេ���បគȲំ មុទ��នំ។ 

 (ត) ជិវ �គȲំ ទន��នំ។  

 (ថ) េស� សក�� �នករ�។ 
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 (ទ) សំវ�ដត�ំ អȤរស�។  

 (ធ)  វ �វដត�ំ �Ȥ�ទីនំ សȤរហȤ�ន�� ។ 

 (ន) ស� និស��។  

 (ប) ព��� � និស�ិ�។  

 (ផ) ប�� �� �នកȢមនិស��ទិេ� អកȧ រកȢេ�។ 

   ឥតិ សិȤȧ �វ ��នំ និដ�ិតំ។ 

២៤. បុព� ប�ទីនិ សន�ិ�កិេ�បករ�និ។ 

 (ក) បឋមុ�� �រ �តំ បុព� ំ។ 

 (ខ) ប�� � ឧ�� �រ �តំ បរ�។ 

 (គ) សេ�  វ ��េ� េ�េ�។ 

 (ឃ) យស� អេ�� � យុជ�ត,ិ សេ�� � ច នប�យុជ�ត,ិ េ�បិ 

េ�េ�។ 

 (ង) អ��េ� វ�� �គមន�គេ�។ 

 (ច) ស�នន�រ �Ȥនំ ទ� ិន�ំ តិណ�ំ � ព��� �នេមក�ត សងȲតិ 

សំេ�េȴ។ 

 (ឆ) សរេ�  វ �និេ�� �េȴ  វ �េ�េȴ។ 

 (ជ) សេរន ព��� េនន � ឯកីករណំ បរនយនំ។ 

 (ឈ) វ�� �នំ េហដ� �បរ �យ�  វ �បរ �យេ�។ 
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 (ញ) វណ�ន�រ� ឯកេ� សំេ�គ� ច  វ �Ȥេ�។  

 (ដ) ព��� �នំ សរ��ព��� នត�ំ សរស� ច��សរត�ំ 

 វ �បរ �ត�។ 

២៥. ឱ �វ �បរ �េ�។ 

២៦. ឧវេ�� �ច។ 

ឥតិ ឧបករណស�� �វ ��នំ និដ�ិតំ។ 

២៧.  វ �ភត�ន�មវ �ភត�ន�ំ � អត�េ�តកំ បទំ។ 

២៨. ស�  វ �េ�ជេយ ព��� នំ, ត�� ស� បុេព�  ឋេបយ�។  

២៩. េនតព� មស�រ� បរកȧ រ� នេយ។ 

ឥតិ សទ�នីតិយំ សន�ិកេប� ស�� �បរ ���វ��នំ និដ�ិតំ។ 

៣០. ស� េ�បំ បេប�ន�ិ សេរ។ 

៣១. បេ� � អសរ��។ 

៣២. បស�� សរ�េ�។ 

៣៣. ក� ចិ ឥម�� � ឥតិស�ិ។ 

៣៤. លេុត� អសវណ�ំ។ 

៣៥. សេរ បុេ�� �។ 

៣៦. បុព� ស�ឹ ទីឃំ។ 

៣៧. ន សំេ�គបុេ�� �  វ �� អȤរ�េកȧ ហិ ត�� �វ�។ 
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៣៨. ឥ� បុ�� �Ȥរស� េ�េ� ចិេស� ច។ 

៣៩. អវណ�ស� ចិតិ�� �។  

៤០. េ�តិ េកស�� ិ មេតន។ 

៤១. ន � � � �� � �ត �� � �� �ទីនំ សរេ�េប អយ���គȷ-

ស��ស�នមȤេ� ទីឃំ។ 

៤២. សស� ក� ចន��� �នំ។ 

៤៣. េតេមបព� ត�ទីនេមស� េ�  វ �� េយȤេរន។ 

៤៤. ក ខ ត ថ ទ ន យ ស �នំ េ�ទទុ�� �នំ។ 

៤៥. ន បេរបិ សេរ េហតុ��ទីនមុស� �វចេន ច។ 

៤៦. អតិបតីតីនំ តិ ចំ។ 

៤៧. ឥតិស� តិសទ�ព��� េ�បិ។ 

៤៨. ទ� ិសន�ិតិសេងȧេប និច�មិȤរេ�េ� ន យត� ចំ។ 

៤៩. ឯវេស�Ȥេរ ឥតិស���ស� ចិស� េ�។ 

៥០. ឯក�� � ឥធស� ធស� េ� និច�ំ។  

៥១. យមិវេ�� � ន�។ 

៥២. ឯវេស�ស�  រ � បុេ�� � ច រេស�។ 

៥៣. សេរ បុថស� ȴគេ� ច ក� ចិ។ 

៥៤. �ស� ច តទេ�� � រេស�។  
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៥៥. ឱស��។ 

៥៦. យវមទនតរល� �។ 

៥៧. អភិស�េ�� �។ 

៥៨. អធិស�េជ�។ 

៥៩. េត ន � ឥវេណ�។ 

៦០. តិ ច ចំ។ 

៦១. ទ� ិន��Ȥរ�Ȥ�នេមត�ំ ត�ទីសុ។ 

ឥតិ សទ�នីតិយំ សរសន�ិវ ��នំ និដ�ិតំ។ 

៦២. ស� បកតី ព��� េន។  

៦៣. ក� ចិ សេរ។ 

ស�នំ បកតិវ ��នំ និដ�ិតំ។ 

៦៤. ស� ព��� េន ទីឃំ។ 

៦៥. រស�។ំ 

៦៦. េ�បំ ត��Ȥេ� ច។ 

៦៧. បរស� ទ� ិត�ំ �េន។ 

៦៨. វេគȲ េȹ�េȹ�នំ សវេគȲ តតិយបឋ�។ 

៦៩. សរេ�េ� យមន�ទីសុ �។ 

៧០. យ��វចនំ  វ �ធិ។  
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៧១. អនិមិេ�� �បិ � ទីȹទិ។ 

៧២. េ� ធស� វណ�សន�ិម �ិ។ 

៧៣. េ� ទស�។ 

៧៤.េ� តស�។ 

៧៥. េ� តស� គេ�� �កȢម�សេន� សេត�។ 

៧៦. េ�� ត�ស�។ 

៧៧. េȤ គស�។ 

៧៨. េ� រស�។ 

៧៩. េ� យស�។  

៨០. េ� វស�។ 

៨១. េȤ យស�។ 

៨២. េ� ជស�។  

៨៣. េȤ តស�។ 

៨៤. េ� តស�។ 

៨៥ .េ� បស�។ 

៨៦. េ�� ទស�។  

៨៧. េȹ ខស�។ 

៨៨. េ� ជស�។  
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៨៩. ប��ត�ិប�� ��នំ ញញស� េ�� �។ 

៩០. ប�� វ �សតិ� បញចស� បេ�� �។  

៩១. េ� នស�។ 

៩២.ណស�  ច េ�។ 

៩៣. េ� ទស�។ 

៩៤. េ� យស�។ 

៩៥. �យុស� យស� េ� បណ�ត�ិយំ។ 

៩៦. លស� េ�។ 

៩៧. េ� កស�។ 

៩៨. េ� មស�។  

៩៩. វនប�តិស� បស� េ�។ 

(ក) អថ � បតិម �ិ វ�Ȥេ� អមំ។ 

១០០. េ�  វ �ស� វស� ច។ 

១០១. េ� បស�។ 

១០២. វ��� �វ��� �នំ ព��� �នំ អ��ព��� នត�ម�ិ។  

១០៣. ឯឡេ� មុខស� មូេȴ។ 

 (ក) អថ � មុខស� មូេȤ។ 

១០៤. តយទ�នំ សេ�� �េȴច�យុគជ�យុគំ។  
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១០៥. នស� និគȲហីតំ ត�នេមេȤ េ�។ 

១០៦. ថយធ�នំ ច�យុគជ�យុគំ។ 

១០៧. ត�នំ ដ�យុគំ។ 

១០៨. ក�នំ កȢយុគំ ជ�យុគ�� ។  

១០៩. ចយជ�នំ ច�យុគជ�យុគំ។  

១១០. ល�នំ  ល�យុគំ។  

១១១. វ�នំ ព� យុគំ។ 

១១២.េស� ស�យុគំ។ 

១១៣. េគ� គȲយុគំ។ 

១១៤. េប� ប�យុគំ េ� ច។ 

១១៥. េឃ� េគɀ។  

១១៦. េដ� ច�យុគំ។ 

១១៧. េន� ��យុគំ េណ� ច។ 

១១៨. េភ� ព�យុគំ។ 

១១៩. ម�យុគំ េម�។ 

១២០. តីសុ ព��� េនេស� េȤ សរ�េ� េ�បំ  

១២១. មតន�េរ ឧទនុិេ� បរ� ទ� ិ�វ� សទិសេត�ន។ 

១២២. ផដុ�កȧ រសេ�� �េគ បុព� មផុដ�ត�ំ។  
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១២៣. អផដុ�កȧ រសេ�� �េគ បរ� ក� ចិ ផុដ�ត�ំ។ 

១២៤.  វ �ស�គសេ�� �េគ ឯេȤ ឯកស� ស�គត�ំ។ 

១២៥. �តិ� ជេ�� � ក� ចិ ព��� េន។ 

១២៦. អវេស�។ 

១២៧. ឯវ�ខ� ន�េរ  វ �យស� ព�។ 

១២៨. ��យ េព� បេថ។ 

១២៩. ឧ ព��� េន  បុថស�េ�� �។ 

១៣០. ក� េ�Ȥ�គេ�។ 

១៣១. នបុំសេក តំស�� �ទីនំ និគȲហីតំ ព��� េន និស�រ� តȤរ� 

េ� ច សស�រ� ទȤរ� ក� ចិ ȴ�យំ។ 

១៣២. អធិស� េជ�។ 

១៣៣. អេ�� � ភមូេយ បេរ។ 

ឥតិ សទ�នីតិយំ ព��� នសន�ិវ ��នំ និដ�ិតំ។ 

១៣៤. ឯȤេ� អȤរ� ឥȤរ� � ȴថំ ប�� �។ 

១៣៥. ស��� េ�� � ព��� េ�  វ �សេ�� �េȴ។ 

១៣៦. អសេ�� �េȴ សសេ�� �េȴ ច។ 

១៣៧. ក� ចិ សេរ ព��� េន � បដ ិបតិស�។ 

១៣៨. និគȲហីតំ វេគȲ វគȲន�ំ �។ 
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១៣៩. េល លȤរ�។ 

១៤០. ញេមេហ។ 

១៤១. េយ សហ។ 

១៤២. នបុំសេក យេតេតហិ េ� សេរ �េយន។ 

១៤៣. េ� ឥតេរ។ 

១៤៤. ស�េស េ� តិលិេងȲ។ 

១៤៥. េសសេ� េ� េ� ច សេរ ព��� េន �។ 

១៤៦. ក� ចិ និគȲហី�គេ�។ 

១៤៧. េ�បំ។ 

១៤៨. បេ� សេ� �។ 

១៤៩. លេុត� ព��� េ�  វ �សេ�� �េȴ។ 

១៥០. និគȲហីតប�េ� ឥȤេ� អȤរ� ឧȤរ��  មȤេរ។ 

១៥១. អȤេ� ឯȤរ� ហȤេរ។ 

១៥២. សហកស� កស� បតិម �ិ និគȲហីតត�ំ។ 

១៥៣. ព��� េន និគȲហីតមំ។  

១៥៤. បរ ��ទីនំ រ�ទិវណ�ស� យ�ទីហិ  វ �បរ ��េ�។ 

១៥៥. សំសេទ� បរេ�េប បុេ�� � ទីឃំ។ 

១៥៦. �សិដ�ស�ិȤេ� ឯត�ំ �វចេន។ 
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១៥៧. វណ�និយេ� ឆេ�� � គរ�លហុនិយេ� វ�ត�ិ។ 

១៥៨. ȴ�សុ ឆន�មេភទត�មកȧ រេ�េ�។ 

១៥៩. វ��� �នរុកȧ ណត�ំ  វ �បរ �ត�។ 

១៦០. សុេត� សុខ�ុ� �រណត�មកȧ រេ�េ�  វ �បរ �ត� ច។ 

១៦១. អប�កȧ �នំ ពហុត�ម��ថត��� ។ 

១៦២. ពហ� កȧ �នំ អប�ត�ម��ថត��� ។ 

១៦៣. ក� ចិ សេរ ព��� េន � ឱទ�� �នំ ��នំ អȤរន�ត�ំ បកតិ។ 

១៦៤. វ�ត�ិរកȧ េណ �គេម។ 

១៦៥. �េទេស អȤេ� ទីឃំ។ 

១៦៦. អបិចស�ិេ�េ� បស� ចត�ំ។ 

១៦៧. អតិច�ស� � តិេ�េ�។ 

១៦៨. �នន�រគតិ និគȲហីតស�។ 

១៦៩. ឥȤេ� អȤរ� តន�ិមិត�ំ តȤរេ�េ�។ 

១៧០. អȤេ� ឯȤរ� �េន។ 

១៧១. អȤេ� ក� ចិ ឱȤរ�។ 

១៧២. ឧȤេ� ឱȤរ�។ 

១៧៣. េគហេស�Ȥេ� អȤរ� ឥȤរ��  ស�សតទ�ិេតសុ។ 

១៧៤. ឯȤេ� ឥȤរ�។ 

១៧៥. អȤរេ�� Ȥ�គេម។ 
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១៧៦. ឱȤេ� �Ȥរ� ឧȤរ�� ។ 

១៧៧. ឧស�ី ព��� េម។ 

១៧៨. យ�ត�េ� អ��េ� � ឯវេស�Ȥេ� ឥȤរ�។ 

១៧៩. សេ�� �េគ �ត�  �ថ� �គេម ទីេȹ រស�។ំ 

១៨០. បុគȲល�ចិេ� �សវស� សស� ទ� ិត�ំ។ 

១៨១. បដិប�យ ទស� ព��� េន ក� ចិ  េ�េ�។ 

១៨២. សកិស� ឥស�Ȥេ� ស�គេមន �ȴមិម �ិ។ 

១៨៣. បតិស� បេ�� �សរនិមិត�ស� � ព��� ននិមិត�ស� �។ 

១៨៤. ��សិសិដ�ត�ំ អន�គ�ទីនិ បតន�ិ បទេន�។ 

១៨៥. យត� សន�ិេត សេរ ន បទំ សុខ�ុ� �រណីយ,ំ ន តត� ស�នំ 

សន�ិ។ 

១៨៦. យត� សន�ិេ� សេ� អត�ំ ទេូសត,ិ ន តត� សន�ិ។ 

១៨៧. ទ� ីសុ បេទសុ ន ព��� េន ស�នំ សន�ិ។ 

១៨៨. ឯកបទេ�� �គេធ ព��� េន ស�នំ ក� ចិ សន�ិ។ 

១៨៩. ន សុទ�ស�រេ�េ� �ទិស�Ȥេរ សរន�េរ �។  

១៩០.ឧបបេទ សុ�� � សុ�� �នំ េ�េ� សេន�បិ តស�ឹ អ��ស�ឹ �។ 

១៩១. សុទ�ស�រ�� � ឥតិស� ឥស� េ�េ�។ 

េ�មិស�កសន�ិវ ��នំ និដ�ិតំ។ 

សន�ិកេប� និដ�ិេ�។
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២. �មកប� 

១៩២. វ �សទ�� �ទិសហិតំ លីនត�គមកំ និប�ន�វចនំ លិងȲំ។ 

១៩៣.  វ �សទំ បុល�ិងȲំ។ 

១៩៤. អវ �សទមិត�ិលិងȲំ។ 

១៩៥. េនវវ �សទំ �វ �សទំ នបុំសកលិងȲំ។ 

១៩៦. �តុបច�យវ �ភត�ិវជ�ិតមត�វ� លិងȲំ។ 

១៩៧. ឧបសគȲនិ�� ច។ 

១៩៨. ស�ទេ� ត�ទេ� ច  វ �ភត�ិេ�។ 

១៩៩. ស�ទេ� �េម ត�ទេ� �ខ�េត។ 

២០០. សិ េ� អំ េ� � ហិ ស នំ �� � ហិ ស នំ ស�ឹ សុ។ 

២០១. ទ� ីសុ ទ� ីសុ បឋមំ បឋមំ ឯកវចនំ បច�ិម ំបច�មិំ ពហុវចនំ។ 

២០២. លីនងȲេ� �។ 

២០៣. រ��� �នកុរេ�បសȴȲ �ទិេ� ច។ 

២០៤. �មន�េន សិ គសេ�� �។ 

២០៥. ឈលិវណ�� វ�� �។ 

២០៦. ឥត�ិយំ េត េ�។ 

២០៧. �Ȥេ� េȹ។ 

២០៨. បុំនបុំសេកសុ េស �គេ�។ 
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២០៩. សំ�េស� កវចេនសុ ថិយំ។ 

២១០. ឯតិ�ទីនមិ។ 

២១១. �យ �។ 

២១២. េតតិ�េ� សស� ស�យ។ 

២១៣. រស�ត�ំ េȹ។ 

២១៤. �� �ទិេ� ទស�� � �គេ� នំម �ិ។ 

២១៥. តិចតុេ� ថិយំ ឥស�មស�។ំ 

២១៦. បេ� ស�ឹ�� �នំ អ� �។ 

២១៧. �សស�ឹន�។ 

២១៨. �ទិេ� អំឱ។  

២១៩. អ���� � � ច។ 

២២០. សេរ ឈ�នមិយុ�។ 

២២១. ឥȤរស� អេ� �នពុេន�។ 

២២២. បស� េ�។ 

២២៣. បិតុស��េ�េ� �ម �ិ �ស� ច � �។ 

២២៤. េȴស��� េ�អំ�ស�� �ស�ឹសុសុ។ 

២២៥. �េវ កេត េ�នមី។ 

២២៦. អំ�� �វស�� �។ 
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២២៧. េȴេ� នមំ។ 

២២៨. បតិ�� �លេុត� ច ស�េស។ 

២២៩. លេុត� ឱ សេរ ព��� េន ច។ 

២៣០. េȴស� សព� ស� � នំម �ិ គុ។ 

២៣១. មតន�េរ សុនំហិសុ េȴណ។ 

២៣២. ស�ទិេស�សុ ច។ 

២៣៣. គុណ�តុេ� ន េȴស� េȴេ�។  

២៣៤. ឧវណ��� �នំ ស�េឹ�សុ ឧវអវឧ� ក� ចិ។ 

២៣៥. ឈលេបហិ និគȲហីតមំ�នំ។ 

២៣៦. អ�េទសបច��គេមសុ ក� ចិ សរេ�េ� េតសំ បកតិ 

ច។ 

២៣៧. អ�េទេសកវចនេ�េគស� េȹ រស�។ំ 

២៣៨. ន េ�េបតេព�  េ�ម �ិ។ 

២៣៩. អនបុំសȤនិ សិម �ិ។ 

២៤០. នបុំសȤនិ រស�។ំ 

២៤១. ឧភ�� � នមិន�ំ។ 

២៤២. មតន�េរ ទ� ិេ� ច។ 

២៤៣. តិេ� ឥណ�មិណ�ន�ំ។ 
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២៤៤. នំម �ិ ទ� ិស� ទុវ �។ 

២៤៥. េ�សុ ទីឃំ កតេ�បនិȤេរសុ។ 

២៤៦. សុនំហិសុ។ 

២៤៧. ប�� �ទីនមេ�� � អត�ំ េ�សុ ច។ 

២៤៨. បតិស�ិនីបច�េយ។ 

២៤៩. ន� �ស� អំេ��ហិសនំសុ�� �ស�ឹសុ។ 

២៥០. នបុំសេក េ�សុ េ�ន�� ិត�ំ។ 

២៥១. អំេសសុ � សព� ស�។ 

២៥២. សិម �ិ កត�ចិ។ 

២៥៣. អភិ�តេព�  និប�ជ�េត។ 

២៥៤. អគȲិម �ិ អគȲិនីតិ គិនីតិ ច។ 

២៥៥. សេត� សត��តិ។ 

២៥៦. ឧទេក ទកន�ិ កន�ិ ច។ 

២៥៧. ឧទកស� ក� ចិ កេ�េ� ច។ 

២៥៨. មូេឡ� មុ�� �តិ។ 

២៥៩. េ�ស� ត�មកតរេស� េ�។ 

២៦០. េ� ច េវេ�សុ។ 

២៦១. �តុ�ទីនមេ�� � �េ� ឦបច�េយ។ 



២. �មកប� 

19 

 

២៦២. នទិ� ទិស� �� � េ�សុ �។ 

២៦៣. េ�ហិ សហ េ�� �។ 

២៦៤. �េទ�កវចេនហិ �� � ស�ឹ� ជ��� ។ 

២៦៥. សព� េ� ហិស� ភិ �។ 

២៦៦. �� �ស�ឹនំ យ�កȢម ំយ�រហំ �� �ម �ិ។ 

២៦៧.ក�Ȥេរហិ ន តិេមហិ។ 

២៦៨. សុហិសុ លិ�Ȳ �Ȥេរ ឯ។ 

២៦៩. សព� កត�ទេ� សព� ��និ។ 

២៧០. សព� ��នំ បន នំម �ិ។ 

២៧១. អេ� �េយន។ 

២៧២. សិស� ឱ។ 

២៧៣. េ� � �េន។ 

២៧៤.ទីេȹរេ� �� �ស�។ 

២៧៥. េ�នំ និន�� �ឯ។ 

២៧៦. �� �ស�ឹនំ។ 

២៧៧. តិលិងȲេ� �េន សិេ�នេម។ 

២៧៨. េឆទ�ទីសុ យំ បេ�ជនំ េ� តទេ�� �។ 

២៧៩. តទេត� ចតុេត�កវចនស�េ� អត��� ។ 
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២៨០. ក� ចិ ទតុិ�តតិ�ប�� មីឆដ�ីសត�មីនមេត� បុន�បុំសេកហិ 

ចតុេត�កវចនំ តស� �េ�។ 

២៨១. ន តេ� សព� �មេ�។ 

២៨២. អថេវកេច�ហិ �� �ស�ឹន�ឯ ភវន�ិ។ 

២៨៣. ឃេ� �ទីនេមកវច�ន�េ�។ 

២៨៤. ប�� � �។ 

២៨៥.សខេ� គស�វេ�� �។ 

២៨៦. ឥវេណ�Ȥរត�ំ មតន�េរ។ 

២៨៧. �ពហ� មុ�ទិេ� ឯ �។ 

២៨៨. ឃេ� និច� ំឯ។ 

២៨៩. ស�េស ��ទិេ� ច។ 

២៩០. េនវ�� �ទិេ�។ 

២៩១. រស� លេ� �� �លបនស� េវេ�។ 

២៩២. ឈេលហិ � សស� េ�។ 

២៩៣. ឃបេ� ច េ�ន ំលតុ�ិ។ 

២៩៤. លេ� យ�សម�វ� េ� េ� ច។ 

២៩៥. អម �ស� សវ �ភត�ិកស� មមំ េស។ 

២៩៦. េ�ម �ិ បឋេម មយំ។ 
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២៩៧. ន� �ស� េ�� � � ច។ 

២៩៨. េស � ន�ស� ។ 

២៩៩. សិ�� � និច�ំ។ 

៣០០. នបុំសេក អំ �។ 

៣០១. មតន�េរ េគ។ 

៣០២. អវេ�� � យ�រហំ។ 

៣០៣. �ស�ឹេសសុ � �តិេ�។ 

៣០៤. ត ំនំម �ិ។ 

៣០៥. ឥទស�ិមំ សិម �ិ នបុំសេក។ 

៣០៦. អយមនបុំសកស� និច�ំ។ 

៣០៧. េ�អំ�ទីសុ ច េតលិងȲកស�ិេ� �។ 

៣០៨. អមុស�ទមុំសិសុ នបុំសេក។ 

៣០៩. ឥត�ិបុមនបុំសកសងȧ�ំ។ 

៣១០. េ�សុ ទ� ិន�ំ េទ�  ទេុវ។ 

៣១១. តិវតុន� ំតិេស� ចតេស� តេ� ច�� �េ� តីណិ ច�� �រ �។ 

៣១២. ឧភភូយេ� េ�នេ�។ 

៣១៣. សុហិសុ អេ�� � ច។ 

៣១៤. �ជស� សវ �ភត�ិកស� េស រេ�� � �ជិេ�។ 
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៣១៥. នំម �ិ រ��ំ វ។ 

៣១៦. �ម �ិ រ�� � �ជិ�។ 

៣១៧. ស�ឹម �ិ រេ�� �ជិនី។ 

៣១៨. តុ�� �ម �ស� តយិ មយិ។ 

៣១៩. អហមហកំ សិម �ិ។ 

៣២០. ឥតរស� តុវ� ត� ំ។ 

៣២១. តវមម តុយ �ំមយ ���  េស។ 

៣២២. អំម �ិ តំមំ តវ�មម�� ។ 

៣២៣. ត� ម� �ស�ឹ។ 

៣២៤. តុម �ស�មំ �ិ តុវ�ត� ំ។ 

៣២៥. បទ�� � ទតុិ�ចតុត�ីឆដ�ីសុ េ�េ� ន�។ 

៣២៦. បច�ិ�នេមកវចេន ន� េតេម។ 

៣២៧. ន  ទតុិេយកវចេន។ 

៣២៨. តតិេយកវចេន �។ 

៣២៩. េ�េ� ពហុវចេន។ 

៣៣០. េ�ម �ិ បឋេម ច។ 

៣៣១. បុមន�ស� សិម �ិ �។ 

៣៣២. មឃ�ទីនំ និច�ំ។ 
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៣៣៣. មតន�េរ បុមស� អ�លបេនកវចេន។ 

៣៣៤. ស�េស ច  វ ���។ 

៣៣៥. �េ� េ�សុ។ 

៣៣៦. ស�ឹ�� �េន �។ 

៣៣៧. ហិវ �ភត�ិយំ។ 

៣៣៨. ស�� �សុ បុមកម���នមុ។ 

៣៣៩. � � សុស�ឹ។ 

៣៤០. �ម �ិ ច។ 

៣៤១. កម�ន�ស� អȤរ�Ȥ�។ 

៣៤២. ក� ចិ យុ�ទីន�  សុ�សុ។ 

៣៤៣. ស�� ��� �ន។ 

៣៤៤. តុម �េម �ហិ ន�កំ។ 

៣៤៥. អំ�ន��  អប�ឋេ� េ�។ 

៣៤៦. មតន�េរ សស� � អំ។ 

៣៤៧. សព� �មȤរេ� េ� បឋេ� ឯ។ 

៣៤៨. ទ� េន� ឋិ� �។ 

៣៤៩. �េ�� � សព� �មវ �ធ។ិ 

៣៥០. តតិ�តប��រ �េស ច។ 
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៣៥១. ពហុព� ីហិស�ិ�� ។ 

៣៥២. េ�តិ ទិ�សព� ��នំ។ 

៣៥៣. សព� �មេ� នំ សំ�នំ។ 

៣៥៤. �ជស� សុនំហិសុ �ជុ។ 

៣៥៥. ក� ចិ ស�សុត�របទេត� ��ទេ� បុរ �សន�។ 

៣៥៦. ឥទេស� សព� ស�។ 

៣៥៧. �ម �ិ អនិមិ។ 

៣៥៨. សិ�� �យមនបុំសកស�។ 

៣៥៩. អមុេ� េ� សំ។ 

៣៦០. េតតេតសំ។ 

៣៦១. នត�ំ តស� � សព� លិេងȲសុ។ 

៣៦២. អត�ំ ស�� �ស�ឹសំ�សុ។ 

៣៦៣. ឥទំសទ�ស� ច។ 

៣៦៤. សព� �មេ� កȤ�គេ� យ�តន�ិ។ 

៣៦៥. ឃេបហិ ស�ឹ�នំ សំ�។ 

៣៦៦. ��� �ស�ឹឥេច��និ េសវ។ 

៣៦៧. ថិយំ េ� សំ នំម �ិ �។ 

៣៦៨. � ច តិលិេង�។ 
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៣៦៩. មតន�េរ ឃេបហិ ស�ឹ �យ�។ 

៣៧០. េ�េន�វ។ 

៣៧១. មនវ�ទេ� មេ�គ�។ 

៣៧២. ពិលប�ទេ� មេ�គ�ទិȤ។ 

៣៧៣. មេ�គ�ទីហិ � ស�ឹេ� ឥ ��� �ន�។ 

៣៧៤. ឱ សស�។ 

៣៧៥. តទេ�� �  វ �ភត�ិេ�េប។ 

៣៧៦. មេ�គណេ� សេរ �គេ�។ 

៣៧៧. អំវចនេស�។ 

៣៧៨. សន�ស� េ� េភ អេន� េ�។ 

៣៧៩. Ȥ�ទីសុ ច។ 

៣៨០. ស�ទីសុ សព�ិ។ 

៣៨១. សទភិទិេ�ថ� សព�ីតិ សិទ�ិ។ 

៣៨២. ប��ត�ិយំ សន�ស� េ�� � សិម �ិ។ 

៣៨៣. គច��� �ទីនំ �។ 

៣៨៤. ថិយម�ិ �។ 

៣៨៥. អថ � បុេម េ�បឋេម។ 

៣៨៦. សស�ឹ�នំសុ ន� �វ។ 
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៣៨៧. អរហ�� �ទីន��  េ�បឋេម។ 

៣៨៨. សន�ស� េ�� � អត�មំម �ិ �។ 

៣៨៩. �យស�ន� �េ� និច� ំ�� � ទ� ីសុ។ 

៣៩០. �ពហ� ត�សខ��ទិេ� ស�។ 

៣៩១. េ�� បឋេ�។ 

៣៩២. �េ� េ�នំ។ 

៣៩៣. អ�នំ។ 

៣៩៤. �េ�េ� សខេ� េ�នំ។ 

៣៩៥. រហេ� េ�បឋមស� េ� អេ�� � ចិȤេ�។ 

៣៩៦. �ម �ិ រហទឡ�ឋ�� �នំ។ 

៣៩៧. វត��ទិេ� ឥតរស�េន។ 

៣៩៨. វត�ហរហទ��េ� ស�ិ�េន។ 

៣៩៩. តទេ�� � សុស�ិ�នំ។ 

៤០០. វ�ត�សិ�ទីនំ ហិស�ឹ។ 

៤០១. រហស�ិនំ។ 

៤០២. សស�ឹ វត�ហស�ិ។ 

៤០៣. អទ�ស�� ��� �េសសុ។ 

៤០៤. អទ�មុទ�កម�ចម�ឃ�� �ទិេ� � ស�ឹ និ។ 
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៤០៥. �ពហ� ត�េ� និច�ំ។ 

៤០៦. សស�ទិេ� �។ 

៤០៧. សខន�ស�ិត�ំ េ��នំេសសុ។ 

៤០៨. �េ� ហិម �ិ។ 

៤០៩.អំសុនំសុ។ 

៤១០. �ពហ� ស��ត�ំ សនំ�សុ។ 

៤១១. សត� �បិ�ទីន� សិេ�សុ តំេ�េ� ច។ 

៤១២. �� �ទី�� �េ� �។ 

៤១៣. បិ�ទីនំ ស�េស ស�ទីសុ។ 

៤១៤. ស�� �ទីនំ េ�ម �ិ។ 

៤១៥. ស�សគត�េម ក� ចិ។ 

៤១៦. នំម �ិ។ 

៤១៧. �ត��� ។ 

៤១៨. ឧ សម �ិ សលតុ�ិ ច។ 

៤១៩. ម�� �តុស�ត�ំ ស�េស។ 

៤២០. ��ទីន� និច�ំ។ 

៤២១. �� េ�នេ�។ 

៤២២. ស�ិមិ។ 
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៤២៣. �ស�។ 

៤២៤. �េ� រស�មិម �ិ។ 

៤២៥. អសិស�ឹ បិ�ទីន�។ 

៤២៦. គ�� �ទីនំ �េ� � អំម �ិ។ 

៤២៧. ��ទីនមន�ស�ិ េ�ភ�ទីសុ។ 

៤២៨. ស�េស �តុធីតូនេម េគ។ 

៤២៩. � ច �ស�� �ស�ឹសុ។ 

៤៣០. េនត� �េ� ស�ិេម។ 

៤៣១. និ�េ� ច។ 

៤៣២. ក�� �ទេិត គស� ច។ 

៤៣៣. បិតុ��ទិេ� �គេ� សស�ឹ។ 

៤៣៤. ធីតុ� អត�មំម �ិ។ 

៤៣៥. ត�តយិនំ េ� ត� ត�ំ។ 

៤៣៦. �សុតម �ិនំ ត�ត�ំ។ 

៤៣៧. តំសទ�ស� តុម �ត�ស� ត�ំ។ 

៤៣៨. អ�� �កមេម �សុនំ េ�� � ស�ត�ំ។  

៤៣៩. អត�េ�� � អនត�ំ ហិម �ិ។ 

៤៤០. ត�� � សស� េ�។ 
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៤៤១. សុ�ស� �។  

៤៤២. ឈេលហិ ច។ 

៤៤៣. ឃេបហិ ស�ឹ យំ �។ 

៤៤៤. នបុំសេកហិ េ�នំ និ។ 

៤៤៥. និច�មេ�។ 

៤៤៦. សិេ� អំ។ 

៤៤៧. េសេសហិ េ�បំ េȴ សិ ច។ 

៤៤៨. ស�� �ស�ខ�តវជ�ិេ�បសគȲនិ��ទីហិ ច យ�រហំ។ 

៤៤៩. បុមស� ស�េស លិ�Ȳ �ទីសុ។ 

៤៥០. អំ យមិវ�� � � �។ 

៤៥១. ឈ�� � នំ កតរស�។ 

៤៥២. េ�នំ ត�� � េ�។ 

៤៥៣. វជ�ទស�ទីនមិេ� អំេ�ស�ឹសូសុ។ 

៤៥៤. បណុ��េ� ស�ឹេ� �េយ ȴ�យំ។ 

៤៥៥. លជ�ិេ� តព� ស� សវ �ភត�ិកស� �េយ។ 

៤៥៦. កិស� េវ ក។ 

៤៥៧. ថំហំស�ទីសុ ច។ 

៤៥៨. នបុំសេក អំសិសុ �។ 
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៤៥៩. េȤ ឥតិ ស�េស �េម។ 

៤៦០. កុ ហឹហំហិ�� ិហិ�� នំ�តេ�ថ�ចនំ�សុ។ 

៤៦១. សព� េស�តស�ត�ំ េ�េថសុ �។ 

៤៦២. និច� ំេ�ត។ 

៤៦៣. ឥទស�ិ ថំ�និហេ�េធសុ។ 

៤៦៤. ធុ�ម �ត�ំ។ 

៤៦៥. រហិេម �ត។ 

៤៦៦. អវណ�ន�ិត�ិ� �បច�េ�។ 

៤៦៧. ឦ ន�ទីហិ �។ 

៤៦៨. ណវណិកណន� �េណេយ�ហិ។ 

៤៦៩. បត�ទិភិȤȧ �ទិ��ទីទេន�ហិ ឥនី។ 

៤៧០. ឥទ�ិមន� �េ� ច។ 

៤៧១. ន� �ស� េ� ឦȤេរ។ 

៤៧២. ភវន�ស� េ�ត។ 

៤៧៣. េ� េគ។ 

៤៧៤. អថេវកពហ� េត�សុ េ� និ�េ�។ 

៤៧៥. មតន�េរ អȤរបិ�ទីន�។ 

៤៧៦. េ� រស� ំ�។ 
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៤៧៧. បឈ� និច�ំ។ 

៤៧៨. ��ទិស�� �ហិេ� គស�ត�ំ។ 

៤៧៩. �ព�� �ទិក�� �ទិេ� �។ 

៤៨០. មតន�េរ ភវន�ស� េ�ន�ភេន�េ�េ�� � ភេទ� េគ គេ�េ�។ 

៤៨១. េ�ន�ីតិ អប�សិទ�ំ។ 

៤៨២. ភេន�ភេទ�តិ ឯក បុថុវចនន�មព�យំ។ 

៤៨៣. អយ�េ� �លបេនកវចនពហុវច�នេ� �។ 

៤៨៤. សវ �ភត�ិកស� េ�េ�� � បច��� �លបនេត� េ�សុ។ 

៤៨៥. ��� �េសសុ េ��េ�េ�។ 

៤៨៦. មតន�េរ វេស��េ� ក� ចិ េ�សុ។ 

៤៨៧. ភទ�ន�ស� � ភទេន� េគ។ 

៤៨៨. មតន�េរ ភទន�ភេន� េ�សុ ច។ 

៤៨៩. សទ�និេទ�េ�វ អត�និេទ�េ�។ 

៤៩០. អត�និេទ�េ�វ សទ�និេទ�េ�។ 

៤៩១. អម �តុ�� �នំ េ�ម �ិ មមតវ។ 

៤៩២. �� �ទេ� ឯកពវ �េត�សុ  វ �ភត�ិស�� �។ 

៤៩៣. តតិ�ប�� មីឆដ�ីសត�មីយេត�សុ េ� ក� ចិ។ 

៤៩៤. សត�មិ�  �តថ សព� �មេ�។ 
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៤៩៥. យ�� � បឋមេត�។ 

៤៩៦. ឥតិ� និទ�ិសិតេព�  េ�។ 

៤៩៧. យេតហិ បច�ត�វចនស� េ� និ��ទីសុ។ 

៤៩៨. កឹសទ�ស� និគȲហីតេ�េ� ស�ឹេសសុ។ 

៤៩៩. សត�មិ� វ កិ�� �។ 

៥០០. ហឹហំហិ�� នំហិ�� ិ។ 

៥០១. តេ� ហឹហំ។ 

៥០២. សព� �� � ធិ។ 

៥០៣. ឥទេ� ហ�។ 

៥០៤. យ�� � ហឹ។ 

៥០៥. កឹសព� េ��កកុហិ Ȥេល ��ចនំ។ 

៥០៦. ត�� � ��និ។ 

៥០៧. ឥទេ� រហិធុ��និ។  

៥០៨.សព� ស� �ម �ិ េ� �។ 

៥០៩. អវេ�� � យម �ិ េ�បំ។ 

៥១០. បស�ស� សេ�� � និច�ំ។ 

៥១១. សត�ស� េ� តេម។ 

៥១២. បសត�ស� ឥយិេដ�សុ។ 



២. �មកប� 

33 

 

៥១៣. េ� វ�ឌ�ស�។ 

៥១៤. េនទន�ិកស�។ 

៥១៥. �េ� �ឡ�ស�។ 

៥១៦. ខទុ�កស� កេ�។ 

៥១៧. មតន�េរ យុវស� ច។ 

៥១៨. លតុ�ិ វន� �មន� �វ �នំ។ 

៥១៩. និ�េន កិស� កុេ� ស�េស។ 

៥២០. ឥទស� ឥេ�។ 

៥២១. ឥត���  �េម។ 

៥២២. ក� ចិ ក� ស� េȤ ឥតិ។ 

៥២៣. េ�ស� សុ។ 

៥២៤. េ�ស� ន ុអម �េត�។ 

៥២៥. កិតេក អន�េ� សិស�� �។ 

៥២៦. �ចរ �យស�េចេ�។ 

៥២៧. សំសទ�ស� និគȲហីតំ មត�មីȤេរ សេ� ទីឃំ េម។ 

៥២៨. េក កត��� ។ 

៥២៩. �មី�មិនីន�Ȥេ� ឧ� េម។ 

៥៣០. សកស�ស���។ 
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៥៣១. ជន� ��ចីសត�ស�េ�។ 

៥៣២. ចន�ស�  ចន�េ� ��យ ȴ�យំ។ 

៥៣៣. រតនស� រេ�� �។ 

៥៣៤. េមរយស� មជ�Ȥេ�  ឯត�ំ។ 

៥៣៥. េហ�ធិបតិេ� ស�េឹ� �បច�យវចេន។ 

៥៣៦. អត�ិនត�ិេ� បច�យវចេន � និច�ំ សស�ច។ 

៥៣៧. ឥត�ិយមុ�សȤទិកស�ិេȤ និច�ំ។ 

៥៣៨. ស�� �យំ យ�រ�តេមវ។ 

៥៣៩. តូ រ �យស� តូេ�។ 

៥៤០. សូរ �យស� សូរ។ 

៥៤១. ព�គȷស� វគȷ។ 

៥៤២. អម �តុម �ន� ��ជ�ពហ� ត�សខសត� �បិ�ទិេ� �� ��វ។ 

៥៤៣.អម �ស� ម ំស�េស។ 

៥៤៤. តុម �ស� ត� ំ។ 

៥៤៥. តុ�� ��� �កំ ត� េ�េគ យស� ទ� ិត�ំ។ 

៥៤៦. វន� �ស� តុេ�េ� េ� និគȲហីតំ មូ�ទីសុ។  

�មកេប� និដ�ិេ�។
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៣. Ȥរកកប� 

៥៤៧. �កិ�និមិត�ំ Ȥរកំ។ 

៥៤៨. េ� កុរ�េត េ� � �យតិ, េ� ក�� �។ 

៥៤៩. អសន�ំ សន�ំវ កប�ិយតិ, ត�� ។ 

៥៥០. េ� Ȥេរតិ េ� � ឧ�� �បយតិ, េ� េហតុ។ 

៥៥១.យំ កុរ�េត យំ � បស�តិ, តំ កម�ំ។ 

៥៥២. េយន កុរ�េត, េយន � បស�តិ, តម�ិ ករណំ។ 

៥៥៣. យស� �តុȤេ� យស� � រ�ច�តិ, ត ំសម��នំ។ 

៥៥៤. សិ�ឃហន�ុសប�របិហកុធទហុិស�ស��យ��ធិកȧ -

ប�� �សុណអនបុតិគិណបុព� ក�� �េ�ចនត�តទត�តុម�� �លមត�ម�� �-

�ទរប�ណិនិ នយនគត�ត�កម�និ �សីសត�សម� �តិតតិយ�� �ទីស ុ

ច។ 

៥៥៥. យេ� អេបតិ, យេ� � �គច�តិ, តទ��នំ។ 

៥៥៦. ភ�ទ��ប�ត�ិ េហតុ។ 

៥៥៧. យេ� បចតិ  វ �េ�� �តតិ �។ 

៥៥៨. ប�ទិបុព� ជិ��ទបិ�េ�េគ។ 

៥៥៩. អ�� �ទិ�មប�េ�េគ។ 

៥៦០. វជ�ន�� �បបរ �េ�េគ។ 
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៥៦១. ឧទ�ំសមន�ត� �បរ �េ�េគ។ 

៥៦២. មរ ���ភិវ �ធត���វេ�េគ។ 

៥៦៣. បតិនិធិបតិ�នត�បតិេ�េគ។ 

៥៦៤.  វ �សុំបុថេ�េគ។ 

៥៦៥. អ���តេ�េគ ប�� មី តតិ� ច។ 

៥៦៦.  រ �េតវ ��េ�េគ ទតុិ� ច។ 

៥៦៧.បភតុ�ទ�េត� តទត�ប�េ�េគ ច។ 

៥៦៨. Ȥរក�កិ�នំ មជ��� � Ȥល�� � ច។ 

៥៦៩. រកȧ ណ�� �នមិច�ិតមនិច�ិត�� ។ 

៥៧០. យស�ទស�នមិច�មន�រ�យតិ។ 

៥៧១.ទរូន�ិកទ�Ȥលនិ�� �ន�� �េ�បទិ�េ�គវ �ភ�� �រប�េ�គ-

សុទ�ប�េ�ចនេហតុវ �វ �ត�ប��ណបុ�� �ទិេ�គពន�នគុណវចនប-

��កថនេ�កកិច�កតិប�កត� �សុ ច។ 

៥៧២.េ� ��េ�, តេ�Ȥសំ។ 

៥៧៣. យត�ិទ�ិយន�រ�យតិ។ 

៥៧៤. ន ឆដ�ីវ �ហិតេ�� � ȤរេȤ យ�មន�នំ។ 

៥៧៥. យស� សំ យស� � បតិ, តំ �មិ។ 

៥៧៦. យំ �លបតិ, ត�មន�នំ។ 
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៥៧៧. លិងȲេត� បឋ�។  

៥៧៨. �លបេន ច។ 

៥៧៩. េហតុម �ិ។ 

៥៨០. កម�េត� ទតុិ�។ 

៥៨១. Ȥល�� �នមច�ន�សំេ�េគ។ 

៥៨២. អ�� �ទិធិ�ទេ� កម�ប�វចនី�។ 

៥៨៣. លកȧ ណសហេត� ហីេន �ន។ុ 

៥៨៤. ឥត�ម� �តȤȧ �ន�គវ ��� �សុ ច បតិប�ន។ុ 

៥៨៥. លកȧ ណវ �ច�ិត�ម� �េតស� ភិ។ 

៥៨៦. កម�ប�វចនីយយុេត�។ 

៥៨៧. គតិពទុ�ិភជុបឋហរករស�ទីនំ Ȥរ �េត �។ 

៥៨៨. ក� ចិ ឆដ�ីនមេត� អន��ទិេ�េគ។ 

៥៨៩. តតិ�សត�មីន�� ។ 

៥៩០. �វនបុំសេក ទតុិេយកវចនំ។ 

៥៩១. ករេណ តតិ�។ 

៥៩២. ស�ទិេ�េគ ច។ 

៥៩៣. សហេត�។ 

៥៩៤. កត�រ � បឋ� តតិ� ច។ 
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៥៩៥. ទតុិយេត� តតិ�។ 

៥៩៦. ប�� មិយេត�។ 

៥៩៧. បច�េត�។ 

៥៩៨. ឥត�ម� �តលកȧ េណ។ 

៥៩៩. �កិ�បវេគȲ។ 

៦០០. បុព� សទិសសមូនកលហនិបុណមិស�កសខិ�ទិេ�េគ។ 

៦០១. េហតុត�ប�េ�េគ។ 

៦០២. សត�មិយេត�។ 

៦០៣. េយនងȲវ �Ȥេ�។ 

៦០៤.  វ �េសសេន បកតិ�ទីសុ ច។ 

៦០៥. សម��េន ចតុត�ី។ 

៦០៦. នេ�េ�ត�ិ�� �គ�ទិេ�េគ ច។ 

៦០៧. ���នេន ប�� មី។ 

៦០៨. Ȥរណេត� ច។ 

៦០៩. ឆដ�ី �មិម �ិ។ 

៦១០. �កិ�Ȥរក�េត អេស�ទមិតិ�វេហតុម �ិ។ 

៦១១. �វេហតុមេត�។ 

៦១២. សម�ន�សម�ន�ីសម�េន�សុ។ 
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៦១៣.  វ �េសសនវ �េសសិត�� �នំ � សម�ន�នំ សម�េ�� �។ 

៦១៤. សម�ន�ទ� ��េរ។ 

៦១៥. �គវ �សិដ�េត�។ 

៦១៦. អេភេទ េភេ�ប�េរ។ 

៦១៧. ឆវសីសេ� តកȢត�ជេន។ 

៦១៨.  វ �សិេលេស។ 

៦១៩. រ�ជតិេ�េគ។ 

៦២០. បរ ��ណគណនេ�េគ។ 

៦២១. អព�យទិ�េ�េគ។ 

៦២២. បទេ�េគ។ 

៦២៣. �វត�េ�េគ។ 

៦២៤. េហតុេ�េគ។ 

៦២៥. ឧជ�ប�ទេិ�េគ។ 

៦២៦. �វ�ធ�ទិេ�េគ។ 

៦២៧. យុណ� � តុបច��នំ កម�និ។ 

៦២៨. ភីរ��េ�េគ ទតុិ�តតិ�េ� ច។ 

៦២៩. �គមិ�� �និេ� ច។ 

៦៣០. ឱȤេស សត�មី។ 
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៦៣១. �មិស��ធិបតិ��ទសកȧ ិបតិភបូសុតកុស�ទីហិ។ 

៦៣២. ឧ�� �ហេន ច។ 

៦៣៣. អ�ទរម �ិ ច។ 

៦៣៤. ក� ចិ តតិ�សត�មិយេត� ឆដ�ី។ 

៦៣៥.តតិយេត� � តតិ�។ 

៦៣៦. យជស� ករេណ។ 

៦៣៧. បូរ �តត�េ�េគ។ 

៦៣៨. តុល�ត�កិមល�ទិេ�េគ។ 

៦៣៩. សត�មិយេត� កុស�ទិេ�េគ។ 

៦៤០. ទតុិ�ប�� មីន�� ។ 

៦៤១. កម�ករណនិមិត�េត�សុ សត�មី។ 

៦៤២. សម��េន ច។ 

៦៤៣. ប�� មិយេត� ច។ 

៦៤៤. Ȥល�េវសុ ច។ 

៦៤៥. ឧ�ធិេ�េគ អធិកិស�រវចេន។ 

៦៤៦. ឧស��កȢមណ� ិេតសុ តតិ� ច។ 

៦៤៧. អȤȧ �តរ � ឧបេ�េគ ប�� មី។ 

៦៤៨. យំតំ ក ឹេ�េគ Ȥរណេ� ក� ចិ។ 
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៦៤៩. Ȥរណេត� េហតុកឹយេតហិ បឋ�។ 

៦៥០. កឹ�� � ឆដ�ី។ 

៦៥១. េហតុេ� ឆដ�ិ� េ�េ�តិ េកចិ។ 

៦៥២. យ�តន�ិ ឆដ�ីបឋ�នំ �ឡិ។ 

៦៥៣. បឋ�ប�� មីនំ។ 

៦៥៤. តព� ិបរ ��ន�� ។ 

៦៥៥. យំȤរណិ�� �ទិ និ�តសមុ�េ�តិ �។ 

៦៥៦. េយភេុត�និ�� �ទេ�  វ �ភត�ន�បតិរ�បȤ។ 

៦៥៧. សហសទ�ឹេ�េគ តតិយេត� ក� ចិ  ប�� មី។ 

៦៥៨. សហេ�េគ តតិយេត� សត�មី។ 

៦៥៩. បឋមេត� តតិ�សត�មិេ�។ 

៦៦០. តតិយេត� បឋ�។ 

៦៦១. តតិយេត� សត�មី។ 

៦៦២. សមេយ ករេ�បេ�គភមុ�វច�និ បដិកកȢេមន។ 

៦៦៣. សងȧ�លិងȲ�� �វ �ករណត�មុប�ត�ិ  វ �ភត�ីនំ។ 

៦៦៤. ឯកម �ិ ឯកវចនំ។ 

៦៦៥. ឯកម �ិ  វ �យ ពហុម �ិបិ។ 

៦៦៦. ពហុម �ិ ពហុវចនំ។ 
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៦៦៧. ពហុម �ិ  វ �យ ឯកម �ិបិ។  

៦៦៨. សមុ�យ�តិនិស�េយកត�លកȧ េណេស� កវចនំ។ 

៦៦៩. ពហុម �ិ សមុ�េយ ពហុវចនំ។ 

៦៧០. ក� ចិ �តិអត�គរ�សុ ច។ 

៦៧១. អបរ �េច�ទ�តិȤនសុន�ិនយបុ�� �នសុន�ិនយបុ�� �ស�គ-

បុថុចិត�ស�េ�គបុថុ�រម�ណតន�ិ�សតំបុេត�Ȥភិ�នតន�ិស�ិ-

�េបȤȧ �រម�ណកិច�េភេទសុ ច។ 

៦៧២. លិងȲវ �ភត�ិវចនȤលបុរ �សកȧ �នំ  វ �ប�� �េ�។ 

៦៧៣. ȴ�សុ ឥត�ិយំ ម �ិȤេ�។ 

៦៧៤. ក� ចិ អដ�ក�សុ ចណុ�ិយបេទ។ 

Ȥរកកេប� និដ�ិេ�។ 

៤. ស�សកប� 

៦៧៥. �េ�បសគȲនិ��នំ យុត�េ�� � ស�េ�។ 

៦៧៦. ក� ចិ  វ �ភត�ិេ�បំ។ 

៦៧៧. ស�សតទ�ិ�ខ�តកិតȤនំ បច�យបទកȧ �គ� ច។ 

៦៧៨. ន ប�នំ  វ �ប�កេតនតុ�េរន ស�េ�។ 

៦៧៩. �� �បច�យ�� �ទីហិ ច។ 

៦៨០. �នតតវន� ��វ �ហិ ច។ 
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៦៨១. អសុខ�ុ� �រេណ អវ �ទិតេត� ច �ក�េមវ។ 

៦៨២. ឧបបេទ �តុម�នំ និច�ំ ស�េ�។ 

៦៨៣. �� �បច�យ�� �ទីហិ ច បុេព� ហិ។ 

៦៨៤. ឥតិ� ច។ 

៦៨៥. លតុ�ីតិ�ខ�េតន ច។ 

៦៨៦. អលតុ�វ �ភត�ិេកន ប�ន�� ។ 

៦៨៧. រ�ឡ�ី�េមហិ ច។ 

៦៨៨. អយុត�េ�� � យុត�េ�� �វ  វ �េសសនីយវ �េសសេន។ 

៦៨៩. ស�� �សត� មតិច� �វនិេសេធ ច។ 

៦៩០. អន� រ �ក�េបកȧ ស� អគមក�� � �នន�េរន ស�េ�។ 

៦៩១. ទ� ីហិ សមបេទហិ  វ �សិេដ�កេត� គមក�� � ស�េ� និច�ំ។ 

៦៩២. ក� �នន�រ �កស��ត�េរន។ 

៦៩៣.  វ �ភត�ិេ�េប សរន�ស� លិងȲស� បកតិ។ 

៦៩៤. ក� ចិ ព��� នន�ស�។ 

៦៩៥. ឧបសគȲនិ�� អព��។ 

៦៩៦. អព�យបុព� េȤ អព�យី�េ�។ 

៦៩៧. តំសទិេ� ច។ 

៦៩៨. នបុំសេȤវ េ�។ 
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៦៩៩. ឯកត�ំ ទិគុស�។ 

៧០០. ទ� េន� �ណិតូរ �យេ�គȲេសនងȲខទុ�ជន� �កវ �វ �ធវ �រ�ទ�វ �ស�គ-

�� �ទីន�� ។ 

៧០១. រ�កȧ តិណបសុធនធ��ជនប�ទីន��   វ ���។ 

៧០២. េទ�  ប�និ សមសិយន�ិ តុល�ធិករ�និ េ� កម�-

�រេ�។ 

៧០៣. សងȧ�បុេ�� � ទិគុ។ 

៧០៤. អ�ទេ� សមសិយន�ិ បរបេទភ,ិ េ� តប��រ �េ�។ 

៧០៥. ឥតិេ�េប បឋ� បឋ�យ។ 

៧០៦. មតន�េរ បឋ� ឆដ�ិ� ច។ 

៧០៧. េត ចេុ�។ 

៧០៨. ពហុព� ីហ��បទេត�។ 

៧០៩. ����នេមកវ �ភត�ិȤនំ សមុច�េ� ទ� េ�� �។ 

៧១០. មហន�មហិ�នំ ម� តុល�ធិករេណ បេទ។ 

៧១១. តប��រ �េស ច។ 

៧១២. មហេ� មហន�ស� ម�។ 

៧១៣. ក� ចិ មហ ស�េស។ 

៧១៤. ថិយំ តុល�ធិករេណ េច �សិតបុំសបុំសȤ យ�រហំ 
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បុំនបុំសȤវ។ 

៧១៥. មតន�េរ ឥត�ិយំ �សិតបុមិត�ិ បុ�វ េចតិ បុព� បេទ។ 

៧១៦. កម��រេយ ច បុេព�  �សិតបុ� បុ�វ។ 

៧១៧. នស�ត�ំ តប��រ �សពហុព� ីហីសុ។ 

៧១៨. សេរ អន ៑។ 

៧១៩. កុស� កទ៑។ 

៧២០. អប�េត� Ȥ។ 

៧២១. ក� ចិ កុច�ិតេត� ច។ 

៧២២. ស�សន�គ�នមេ�� � អវណ�ិȤរ�Ȥរត�ំ។ 

៧២៣. េតហិ កបច�េ�។ 

៧២៤. ថិយមីȤរ�Ȥ� នទី។ 

៧២៥. នទីេ� េȤ។ 

៧២៦. េយសុ យស� េ�េ�, តទ�េវ ត�� �េ�។ 

៧២៧. បុំនបុំសក�� �តិេទេស អȤេ� េក ឥȤរ�។ 

៧២៨. អ�តិេទេស ឦȤរ�Ȥ� រស�។ំ 

៧២៩. �Ȥរ�Ȥរវ �វជ�ិត� ិន បុំនបុំសȤវ។ 

៧៣០. អព�យី�េវ ន បុ�វ �ត�ី។ 

៧៣១. ��យ ក� ចិ តុទ�ំនិ បតិម �ិ។ 
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៧៣២. � ធ�� �ទិេ�។ 

៧៣៣. អȤរ�� �ព�យី��  វ �ភត�ីនមំ។ 

៧៣៤. សេ� និច�ំ នបុំសេក រេស�។ 

៧៣៥. េ�ប���� �។ 

៧៣៦. ��ទីន� ទ� េន� បិ�ទីសុ។ 

៧៣៧. ពហុព� ីហិម �ិ ច សរ��នំ ប�នេមកេសេ�។ 

៧៣៨. ស�េស តទ�ិតេន�។ 

៧៣៩. អកȧ �នំ។ 

៧៤០. បុរ ��តិ ទ� េ�� �តិ ឯេកន។ 

៧៤១. បុរ �េ�តិ ស�េ� សកមេត។ 

៧៤២. ស�យតេន  វ �រ�បសរ��នំ។ 

៧៤៣. នទិយំ ខទុ�ស� កុន៑។ 

៧៤៤. ខ ុខ�ុ� �យ បិ��យំ។ 

៧៤៥. ក� ចិ ស�នស� េ�។ 

៧៤៦. សហស� ហស� ច េ�េ� �។ 

៧៤៧. ស�សគត�មមេជ� េវ េ� ច និបតន�ិ �េន។ 

៧៤៨. ទិន�សទ�ស� ទេ�� � ស�េស។ 

៧៤៩. និច�ំ សȤȢ �ទិេ� ទត�ិេ�។ 
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៧៥០. ទ� ិទិតិនមិេស�  

ស�សកេប� និដ�ិេ�។ 

៥. តទ�តិកប� 

៧៥១. �េ� វ�ទ�ី។ 

៧៥២. អបេច� េ�។ 

៧៥៣. មនេុ� ឧស��សណ៑។ 

៧៥៤. ក�� �ទិេ� �ន�យ�។ 

៧៥៥. កត�ិȤទិេ� េណេយ�។ 

៧៥៦. ទȤȧ �ទិេ� យ�សម�វ� ណិណិកណិ�។ 

៧៥៧. ឧបȤ� �ទិេ� ណេ�។ 

៧៥៨.  វ �ធ�ទិេ� េណេ�។ 

៧៥៩. អត�ិេក ច។ 

៧៦០. យំ�េវ យេ� បកȧ ន�តិ, យត� ភវតិ វឌ�តិ�� �ទីសុបិ 

េណេយ�។ 

៧៦១.  វ �ទិតបរ ��បន�សម�េតសុ ណិយណិȤ។ 

៧៦២. �េវ ច ណិេ�។ 

៧៦៣. ឥន�េ� លិងȲសិដ�េទសិតទិដ�ជុដ�ិស�រ �យេត� ច។ 

៧៦៤. យត� �េ�, វសតិ, យំ អធីេត, េយន សំសដ�ំ, កត,ំ តរតិ 
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ចរត ិ វហតិ សន�ិ�ន និេ�គ សិប�ភណ� ជីវ �ក�� �ទីសុ ច 

ណិេȤ។ 

៧៦៥. េតន រត�ំ តេស�ទម��េត�សុ ច េ�។ 

៧៦៦. សុវណ�េ� តំ�សេត� ណេ�។ 

៧៦៧. �តិនិយុត�េត�សុ ឥមិ�។  

៧៦៨. តទស�ត�ីតិ ឥេȤ ច។ 

៧៦៩. និយុត�េត� កិេ�។ 

៧៧០. សមូហេត� ក�� �។ 

៧៧១. ជនពហ� � ស��ទិេ� �។ 

៧៧២. េទ�ទិេ� សកេត�។ 

៧៧៣. ឥេ� តទស��� �នមិច�េត�។  

៧៧៤. ឧ���ទិេ� ឥេ� ហិត�� �ទីសុ។ 

៧៧៥. អរហេត� ឦេយយ�។ 

៧៧៦. តេស�ទន�ិ ណក ណិេ� ច។ 

៧៧៧. �យិតត�មុបមេត�។ 

៧៧៨. តំ�ននិស�ិតេត� េ�។ 

៧៧៩. តព� ហុេល �ល។ុ 

៧៨០. ណ�ត�ត�នព�� �េវ។ 
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៧៨១.  វ �ស�ទិេ� េ�។ 

៧៨២. រមណី�ទីហិ កណ៑។ 

៧៨៣. តស�ធុម �ិ េណ�។ 

៧៨៤.បុរេ� ឦ តព��ទីសុ។ 

៧៨៥. ឥច�តិេព�  អ។ 

៧៨៦. តរត�  វ �េសេស ឥសិកិយិ�� � ច។ 

៧៨៧. តទស�ត�ីតិ ��ទិេ�  វ �។ 

៧៨៨. សុេម� េ�។ 

៧៨៩. សី ត�ទីហិ។ 

៧៩០. ឦឥេȤ ទ�� �ទីហិ។ 

៧៩១. ម�� �ទីហិ េ�។ 

៧៩២. គុ�ទិេ� យ�តន�ិ វន� �។ 

៧៩៣. មន� � សត�ទិេ�។ 

៧៩៤. ច�� �ទិេ� ឥមន� �។ 

៧៩៥. ស�� �ទិេ� ណ។ 

៧៩៦. ប�� �ទិេ� េ�។ 

៧៩៧. មន� �ម �ិ �យុស� ឧȤេ� អសំ។ 

៧៩៨. តប�កតន�ិ មេ�។ 
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៧៩៩. តន�ិព� ត�ត�សកេត�សុ ច។ 

៨០០. សូរេ� � េតន កតេត� ទីេȹ ច រេស�។ 

៨០១. វរ�ណេ� ឦ រេស� ច ទីេȹ។ 

៨០២. សងȧ�បូរេណ ប�� ស�� �ទិេ� េ�។ 

៨០៣. ឆដ�េ� ច សកេត� ȴ�យំ។ 

៨០៤. ឆស� េ� �។ 

៨០៥. ឯȤទីហិ ទសេន� ឦ។ 

៨០៦. ទេស និច�ំ េ�។ 

៨០៧. អេន� និគȲហីតន�ិ គរ�។ 

៨០៨. ត�គេ�  វ �សតឹេសហិ។ 

៨០៩. សងȧ�យំ ទ�នំ េ�។ 

៨១០.  វ �សតិទេសសុ � ទ� ិស�។ 

៨១១. ទ� ិស� ទទុិេ�។ 

៨១២. ឯȤទីហិ � ទសស� ទស� េ� សងȧ�េន។ 

៨១៣. អ�� �ទីហិ ច។ 

៨១៤. ប�� េ� ទសស� ទស� េ� រម �ិ ប�� ស� បេ�� � និច�ំ។ 

៨១៥. េទ� ក�� �នំ � �Ȥេ�។ 

៨១៦. ចតុច�េ� ត��� �។ 
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១៧. ទ� ិតិេ� តិេ�។ 

៨១៨. តិេយ ទ�ុ។ 

៨១៩. េតសមឌ��បបេទន អឌ��ឌ�ទិវឌ�ទិយឌ�ឌ�តិ�។ 

៨២០. ពវ �ត��បនិ�� �យំ សរ��នេមកេសេ�។ 

៨២១. មតន�េរ  វ �រ�េបកេសេ�។ 

៨២២. សេ��និ�� �យេមកេត� ពហុវចនំ។ 

៨២៣. �ពហ� ិន� ពទុ� បុរ �ស �តុȴ�ទិ វជ�ិត បុល�ិងȲ បុថុវចន-

និេទ�េស គហិតិត�ិេ�បិ។ 

៨២៤. គណេន ទសស� ទ� ិតិចតុប�� ឆសត�ដ�នវȤនំ  វ �តិច�� �រ-

ប�� �ឆស�� �សន� េ�សុ, េ�ន�� ីស�សំឋិរ �តីតុតិ។ 

៨២៥. អថ  វ �សតឹសត�ទីនិ នវ�តិបរ �យ�� �េនកវចន�� � និត�-ិ

លិ�Ȳ �និ។ 

៨២៦. ចតូបទស� តុេ�េ� ឧត�រប�ទិចស� ចេុ� ក� ចិ។ 

៨២៧. ច�� �លី��ទិវណ�ស� ច។ 

៨២៨. ចតុ�សីតិ� តុេ�េ�, ចស� ច,ុ រស� េ�, ទ� ិត��� ។ 

៨២៩. �� �សដ�ិ� សេ�េ� អត��។ 

៨៣០. មតន�េរ យទនបុប�� � និ�ត� សិជ�ន�ិ។ 

៨៣១. អេនកេត� �� �ទិេ� េȤ។ 
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៨៣២. ទសទសកំ សត ំទសȤនំ សតំ សហស� ំេ�ម �ិ។ 

៨៣៣. �វ តទតុ�រ � ទសគុណិតំ អព� �ទេ� �  វ �សតិគុណំ។ 

៨៣៤. ណវតំ េ� េ�បំ។ 

៨៣៥. ហីឡ�នកុម�ខទុ�កកុច�ិតសកេត�សុ េȤ។ 

៨៣៦. ឯȤទិេ�  វ ��េគ �។ 

៨៣៧. ឯកទ� ីហិ េជ�។ 

៨៣៨. �Ȥរ បȤរ  វ ��គ េកវលតតិយេត�សុ េ�។ 

៨៣៩. លហុេ� សកេត� ស។ 

៨៤០. ទ� ិេ� ឡ�េȤ�េវ។ 

៨៤១. បច�យេ�បិ បច�េ�។ 

៨៤២. នី�េ� យុ�� �ណិេ�។ 

៨៤៣. តវេ� តេស�ទមិច�េត� ឥេ� តស�េ� ចុ។ 

៨៤៤. សព� �េមហិ �ត�� � បȤរវចេន។ 

៨៤៥. កិមិេមហិ ថំ។ 

៨៤៦.ឯវស�ិត�ំ �េម។ 

៨៤៧. អសេ�� �គ�� �នំ ស�នំ សេណ វ�ទ�ិ។ 

៨៤៨. �  វ ��ករ�ទីសុ យូន�គេ� �េន។ 

៨៤៩. និប�ជ�េត។ 
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៨៥០. ព�ករណស� សេណ  វ ��ករ�តិ។ 

៨៥១. សគȲស� សុអȴȲ �តិ។ 

៨៥២. ន�យស� និ��តិ។ 

៨៥៣. ព�វច�ស�  វ ��វ�� �តិ។ 

៨៥៤. �� �រស� ទអុ�តិ។ 

៨៥៥. ព�គȷស�  វ �អគɀតិ។ 

៨៥៦. អេ��សម�� �និបិ។ 

៨៥៧. ឥសុស�ទីសុ យូន�ត�ំ  រ � �េន។ 

៨៥៨. �ទិមជ��ត�រស�នំ ក� ចិ ទីឃរស�ត�ំ។ 

៨៥៩. េតសុ វ�ទ�ិេ��គមវ �Ȥរវ �បរ ��េទ� ច។ 

៨៦០. អយុវ�� �ន�េ� វ�ទ� ីអវ�ទ�ី ច។ 

៨៦១. វសិ�� �ទីសុ សេណ និ�� � វ�ទ�ិ។ 

៨៦២.  វ �ន�ទីសុ អនិ�� �។ 

៨៦៣. ន វ�ទ�ិ នី�ទីសុ។ 

៨៦៤.  វ �ចិ�� តទ�ិតវ�ត�ិ។ 

តទ�ិតកេប� និដ�ិេ�។ 
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៦. �ខ�តកប� 

៨៦៥. បុ�� �និ  វ �ភត�ីនំ ឆ បរស�ប�និ។ 

៨៦៦. ប�និ អត�េ�ប�និ។ 

៨៦៧. េទ�  ទ�  បឋមមជ�ិមុត�មបុរ ��។ 

៨៦៨. ឯȤភិ�េន បេ� បុរ �េ�។ 

៨៦៩. �េម បយុជ��េនបិ តុល�ធិករេណ បឋេ�។ 

៨៧០. តុេម � មជ�ិេ�។ 

៨៧១. អេម � ឧត�េ�។ 

៨៧២. បច� �ប�េន� Ȥេល វត���។ 

៨៧៣. តំសមីេបតីេត។ 

៨៧៤. �វបុេរបុ�េ�េគ�គេត។ 

៨៧៥. ឯកំ�វស�មុ�វ ��និយមេត�សុ។ 

៨៧៦. មតន�េរ ក�ករហីនំ េ�េគ �។ 

៨៧៧. ននមុ � ិបុដ�បដិវចេនតីេត ច។ 

៨៧៨. ននសូុ ច �។ 

៨៧៩. អត�ប�Ȥសនសមេត� ច។ 

៨៨០. �ណត�សិដ�េȤȢ �សសបថ�ចនវ �ធិនិមន��មន��ជ�ិដ�-

សម��ច�នបត��សុ ប�� មី។
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៨៨១.អនមុតិបរ �កប�វ �ធិនិមន��ទីសុ សត�មី។ 

៨៨២. េប�តិសគȲបត�Ȥេលសុ េទ� ។ 

៨៨៣. Ȥលសមយេវ�សុ យម �ិ សត�មី។ 

៨៨៤. អរហសត�ីសុ ច។ 

៨៨៥. អប�ច�េកȧ តីេត បេ�Ȥȧ �។ 

៨៨៦. បច�េកȧ  � ហិេយ�បភតុិ ហិយ�ត�នី។ 

៨៨៧. អជ�តនី សមីបម �ិ។ 

៨៨៨. �េ�គ�� �េន � �េយន។ 

៨៨៩. អប�ិȤ �ឡិយំ ប�� មី។ 

៨៩០. បេ�Ȥȧ �វត��� អប�កត�។ 

៨៩១. មតន�េរ �េ�េគ ហិយ�ត�នជ�តនីប�� មិេ� សព� -

Ȥេល។ 

៨៩២. អ�គេត ភវ �ស�ន�ី។ 

៨៩៣. កថ��ិ�មេ�េគ�តីេត�តតេស�វ បេ�េȴ។ 

៨៩៤. មតន�េរ តំȤលវចនិ�� �យមតីេតបិ ភវ �ស�ន�ី។ 

៨៩៥. �កិ�តិបេន�តីេត�គេត ច Ȥ�តិបត�ិ។ 

៨៩៦. វត��� តិ អន�,ិ សិ ថ, ម ិម, េត អេន�, េស េវ �, ឯ េម �។ 

៨៩៧. ប�� មី តុ អន� �, ហិ ថ, ម ិម, តំ អន�ំ, សុ េ���, ឯ �មេស។ 
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៨៩៨. សត�មី ឯយ� ឯយ��ំ, ឯយ�សិ ឯយ�ថ, ឯយ�មិ ឯយ�ម, 

ឯថ ឯរ�, ឯេ� ឯយ�េ���, ឯយ�ំ ឯយ�េម �។ 

៨៩៩.បេ�Ȥȧ � អ ឧ, ឯ ត�, អំ ម �, ត� េរ, េ� េ��, ឥំ េម �។ 

៩០០. ហិយ�ត�នី � ឩ, ឱ ត�, អ ំ�� �, ត� ត� �ំ,  េស វ ��, ឥំ ម �េស។ 

៩០១. អជ�តនី ឦ ឧ,ំ ឱ ត�, ឥំ �� �, � ឩ, េស វ ��, អំ េម �។ 

៩០២. ភវ �ស�ន�ី ស�តិ ស�ន�ិ, ស�សិ ស�ថ, ស�មិ ស�ម, ស�េត 

ស�េន�, ស�េស ស�េវ �, ស� ំស�េម �។ 

 ៩០៣. Ȥ�តិបត�ិ ស� ស�សំុ, េស� ស�ថ, ស� ំស��� �, ស�ថ 

ស�ិស,ុ ស�េស  ស�េវ �, ស� ឹស�ម �េស។ 

៩០៤. ហិយ�ត�នីសត�មីប�� មីវត��� សព� �តុកំ។ 

៩០៥. �តុលិ�Ȳ �នកុរេណហិ បច��។ 

៩០៦. តិ� ខន�ិយំ េȩ។ 

៩០៧. គុ� េ� និ�� �យំ។ 

៩០៨. កិ� ឆ េ�ȴបនយេន។ 

៩០៩. �នេ� េ�  វ �មំ�យំ។ 

៩១០. តុមិច�េត�សុ ភជុឃសហរសុ�ទិេ� �។ 

៩១១. �យ �មេ� កត� �ប�� ��រេត�។ 

៩១២. ឦេ� ចបុ��។ 
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៩១៣. អត�ិច�េត� �មេ�។ 

៩១៤. េណណន�េប�ប� េហត� េត� �តុេ�, Ȥរ �� ច 

េត។ 

៩១៥. េណណ� ឧវណ�េន�ហិ។ 

៩១៦. �េប�ប� �ទេន�ហិ។ 

៩១៧. អេនកស�រេ� ចតុេ� េទ�  �។ 

៩១៨. ច�ុទីទិ �េប�ប�។ 

៩១៩. �តុរ�េប �មេ� ណេ� ច។ 

៩២០. កេម� េ� �េវ ច។ 

៩២១. យស� ចវគȲយវត�ំ ស�ត� ន�ស�។ 

៩២២. ឥវ�� �គេ� តម �ិ �។ 

៩២៣. បុព� រ�បំ េ�។ 

៩២៤. ត� កត�រ �បិ។ 

៩២៥. ភ�ូទិេ� ច។ 

៩២៦. រ��ទិេ� ច មេជ� និគȲហីតំ។ 

៩២៧. យ�រហំ ឥវេណ�Ȥេ�Ȥ� ច។ 

៩២៨. ទិ�ទិេ� េ�។ 

៩២៩. �� �ទីហិ ណុ�ឧ�។ 
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៩៣០. កី�ទិេ� �។ 

៩៣១. គ�ទិេ� យ�រហំ �ខ�តេត� �មេត� ច ប��� �។ 

៩៣២. ត�ទិេ� ឱយិ�។ 

៩៣៣. ច�ុទិេ� េណណ�។ 

៩៣៤. �វកេម�ស� ត�េ�បទំ។ 

៩៣៥. កត�រ � ច។ 

៩៣៦. �តុបច�េយហិ  វ �ភត�ិេ�។ 

៩៣៧. កត�រ � បរស�បទំ។ 

៩៣៨. ភ�ូទេ� �តេ�។ 

៩៣៩. ក� �ទិវណ�េស�កស�រស� ទ� ិត�ំ។ 

៩៤០. បុេ�� ��� �េ�។ 

៩៤១. រេស�។ 

៩៤២. ទតុិយចតុ�� �នំ បឋមគតិ�។ 

៩៤៣. កវេȴ� � ចវគȲត�ំ។ 

៩៤៤. �នកិ�នំ វតត�ំ �។ 

៩៤៥. ហស� េ�។ 

៩៤៦. អន�ស�ិវ�� �Ȥេ� �។ 

៩៤៧. និគȲហី�គេ� ច។ 
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៩៤៨. តេ� ���នំ �មំ េសសុ។ 

៩៤៩. ��នំ តិដ�បិ�។ 

៩៥០. �ស� �ជំ�។ 

៩៥១. េបកȧ េន ទិសស� បស�ទȤȧ �។ 

៩៥២. ព��� នន�ស� េ� េឆ។ 

៩៥៣. េខ េȤ។ 

៩៥៤. គី េស ហរស�។ 

៩៥៥. ជិស� ច។ 

៩៥៦. �ព �ភនូំ បេ�Ȥȧ �យ�ហភ�ុ។ 

៩៥៧. គមិស�េ�� � សេព� សុ េ�� � �។ 

៩៥៨. វចស�Ȥេ� អជ�តនិយេ�។ 

៩៥៩. ទីឃមȤេ� ហិមិមេម �សុ។ 

៩៦០. ហិ ច � េ�បំ។ 

៩៦១. េ�តិស�េ� ភវ �ស�ន�ិយេមេ�េហ ស�ស� ច។ 

៩៦២. ករស� Ȥេ�។ 

៩៦៣. វចហនេ� ស�មិស��នំ ȩមិȩ�។ 

៩៦៤. វសលេភហិ �មិ�ម។ 

៩៦៥. វចេ�� � េȤ ȩមិȩេមសុ។ 
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៩៦៦. វសលភេ�� � េ� �មិ�េមសុ �។ 

៩៦៧. ហនេ�� � និគȲហីតំ ȩមិȩេមសុ។ 

៩៦៨. វសលភេ� ភវ �ស�ន�ីស�ស� េ� ចត�មេ�� � េឆ។ 

៩៦៩. ហនេ� េȩ េ� និគȲហីតំ េខ។ 

៩៧០. វច�� � ខេ�� � កត�ំ និច�ំ។ 

៩៧១. អថ � វចស� វេȤȧ � � ភវ �ស�ន�ិយំ  វ �ភត�ិយំ។ 

៩៧២. �ទន�ស� អំ មិេមសុ។ 

៩៧៣. �តុស� អសេ�� �គន�ស� Ȥរ �េត វ�ទ�ិ។ 

៩៧៤.  វ �កេប�ន ឃ�ទីនំ។ 

៩៧៥. អេ��សុបិ។ 

៩៧៦. វ �ករណស� ច ណុេ�។ 

៩៧៧. គុហទសុស�េ� ទីឃំ។ 

៩៧៨. វចវសវ�ទិវស��ត�ំ េយ ច។ 

៩៧៩. ឧម �ិ វ�គេ� និច�ំ �រចេន។ 

៩៨០. ហវ �បរ ��េ� យស� េ� �។ 

៩៨១.គហស� េឃ េប�។ 

៩៨២. ហេ�េ� �� �ម �ិ។ 

៩៨៣. ករស� Ȥសជ�តនិយំ។ 
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៩៨៤. ហូ��ព �េ� �គេ� យ�រហំ។ 

៩៨៥. បវ �បរ �ឧទេ� �ព �េ� �� េស។ 

៩៨៦. ឧមំសុ។ 

៩៨៧. អសេ� មិ�នំ ម �ិម �ន�លតុ�ិ ច។ 

៩៨៨. ថស� ត�ត�ំ។ 

៩៨៩. តិស� ត�ិត�ំ។  

៩៩០. ស��ិ�� �យ�ខ�តំ ភវតិ �មិកំ។ 

៩៩១. តុស� ត� �ត�ំ។ 

៩៩២. សិហីសុ ច។ 

៩៩៣. តេ� ឯយ��ំេមយ�នំ ឥយុមិ�។ 

៩៩៤. ឯយ��មិយំសុ ឯយ�មិយំ។ 

៩៩៥. តស� េសយ�យ អស�ត�ំ។ 

៩៩៦. េសយ��ស� អស��ត�ំ។ 

៩៩៧. េសយ�សិស� អស�ត�ំ។ 

៩៩៨. េសយ�ថស� អស�ថត�ំ។ 

៩៩៩. េសយ�មិស�ស�។ំ 

១០០០. េសយ�មស�ស�ម។ 

១០០១. អȤ�គមស� ទឃីត�មជ�តនិយំ។ 
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១០០២. ឱស�ិ ច។ 

១០០៣. លភេ� ឦឥំនំ ត�ត�ំ តទន�េ�េ� ច។ 

១០០៤. កុ� ច�ិ។ 

១០០៥. �ស� � ទេ�� �។  

១០០៦. វេ�� � វទស�។ 

១០០៧. ទជ��� � ឯយ�េស��។ 

១០០៨. ឯយ��មុំ។ 

១០០៩. ឯយ�មិស�។ំ 

១០១០. វជ�េម �យ�សិស�សិ។ 

១០១១. ឯ�� �  អន�ិស�Ȥរេ�េ�។ 

១០១២. �េតȤរស�េ� ត�ទីសុ។ 

១០១៣. គមិស� ឃម�គគȷ។ 

១០១៤. �����មហម�ទីនំ យម �ិ ឦ។ 

១០១៥. យជស�ទិស�ិ។ 

១០១៦. ឧមឹសុ សេព� ហិ។ 

១០១៧. ទិស�សុំ។ 

១០១៨.ជរម�នំ ជីរជិយ�មិយ�។ 

១០១៩. អសស�ទិេ�េ� សព� ត�។ 
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១០២០. អសព� �តុេក ភ។ូ 

១០២១. �េ� ឯយ�ស�ិ�� �។ 

១០២២. �ស� េ�េ� យȤរត�ំ។ 

១០២៣. ឯត�មȤេ� េ�ប�� ។ 

១០២៤. ឧត�េ�Ȥេ�។ 

១០២៥. ករស�Ȥេ� ច។ 

១០២៦. កុ �ក� េ�ស� វត�ំ សព� ត�។ 

១០២៧. ឱ អវ សេរ។ 

១០២៨. ឯ អយ។ 

១០២៩. Ȥរ �េត េត ���។ 

១០៣០. អសព� �តុេក ឥȤ�គេ�។ 

១០៣១. អត�េ�ប�និ ក� ចិ បរស�បទត�ំ។ 

១០៣២. អȤ�គេ� ហិយ�ត�នជ�តនីȤ�តិបត�ីសុ។ 

១០៣៣. �ព �េ� ឦ តិម �ិ។ 

១០៣៤. �តុស�េ�� � េ�េ�េនកស�រស�។ 

១០៣៥. ឥសុយ�ទីនមេ�� � េ�� � �។ 

១០៣៦. តរក�ទិេ� ឧមំសុ។ 

១០៣៧. ក ករស� ស�មំ �ិ។ 
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១០៣៨.  វ �ហរស� ហ។ 

១០៣៩. ស�េ�េ� ស�ត�ទីនំ។ 

១០៤០. សីទស�ីȤេ� េណ �ត�។ំ 

១០៤១.  វ �ភត�ិស�េ� រេស�។ 

១០៤២. �តុស�េ� សេ�� �េគ។ 

១០៤៣. វចស� វស�Ȥេ� ឱ ហិយ�ត�នជ�តនីសុ។ 

១០៤៤. វចេ� ឧ ត�េម �សុ។ 

១០៤៥. រ�ទស� ទស� េ� ភវ �ស�ន�ិយំ សស� ច េ�។ 

១០៤៦. �នីេ� កុ�ទីនំ ទ� ិត�ំ រស� ច េត។ 

១០៤៧. បវ �សស� �េវកȧ ជ�តនិយំ។ 

១០៤៨. ហវ �បរ �យេ�  េយ។ 

១០៤៩. េ� � យស�។ 

១០៥០. វហស� វស�Ȥេ� ឧត�ំ លេយសុ។ 

១០៥១. ហូស��Ȥេ� ហិយ�ត�និយមុេ�។ 

១០៥២. អជ�តនិ� ឦស� េ�េ�។ 

១០៥៣. ឱស�ិ។ 

១០៥៤. ឥំ ឧ ំក� ចិ។ 

១០៥៥. ស�� �េ� �គេ� តម � ិរេស�។ 
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១០៥៦. បតិ�� �េ� េ� ច។ 

១០៥៧. បីបស� បស� េ� �។ 

១០៥៨. ហនស� វេ� សព� ត�។ 

១០៥៩. �េ� បុព� ស�បិេ� និច�មȤរេ�េ� ធស� ច េ� 

អ�� �សវ �សេយ។ 

១០៦០. ភជុេ� ស�ស� េȩ តម �ិ ជស� េȤ �។ 

១០៦១. សសេ�� �គន�េត�េក បកតិ� វ�ទ�ី។ 

១០៦២. ន និគȲហី�គេ�។ 

១០៦៣. យម �ិ ��ស�េ�� � ឥត�ំ។ 

១០៦៤.ជនស�េ�� �។ 

១០៦៥. សកន�ស� េȩ កȤ�គេមនជ�ត�ទីសុ។ 

១០៦៦. �ម �ិ កីស� រស�ត�ំ េ� ច េ�។ 

១០៦៧. យ�រហំ �តុេ� �គេ� �។ 

១០៦៨. ករស� រស� េ� យម �ិ កេម�។ 

១០៦៩. �ស�េ�� � ឯត��� ។ 

១០៧០. ក� ចិ ឯយ�មេស�មុ។ 

១០៧១. ត�ទិេ� ឱមុ។ 

១០៧២. ��តុយំ យបុព� េ� ស�ស� ហិ។ 
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១០៧៣. �នេ�� � ឥ �ម � ិនិច�ំ។ 

១០៧៤. �តុស�េ�� � រេស�។ 

១០៧៥. �គេ� យ�រហំ �តុេ�។ 

១០៧៦. ឥេស�ត�ំ។ 

១០៧៧. កេ�តិស� កស�េ�� � ឧត�ំ។ 

១០៧៨. ករស� រស� េ�េ� ឧȤេរ ឧេ� ចសុ� ពត�ំ។ 

១០៧៩. យិេរ ច។ 

១០៨០. មតន�េរ កេម� យ�នំ  វ �បរ �យេ�។ 

១០៨១. យិរេ� ឯយ�ស� �ត�ំ។ 

១០៨២. ឯថស�ថ។ 

១០៨៣. ឯយ��មុំ។ 

១០៨៤. ឯយ�សិស�សិ។ 

១០៨៥. ឯយ�ថស�ថ។ 

១០៨៦. ឯយ�មិស�មិ។ 

១០៨៧. ឯយ�មស�ម។ 

១០៨៨. ស�� �េហយ�េសយ�េមយ�នេម។ 

១០៨៩. ហិយ�ត�និយំ ករស�ត�ំ �។ 

១០៩០. អភសង Ȣរស� ខេ� ត�ទីសុ។ 
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១០៩១. គមិស�េ�� � ក� ចិ អេ�� � អជ�តនិយំ។ 

១០៩២. គមិ�� � �គេ� ច។ 

១០៩៣. ឧមំសុ។ 

១០៩៤. ឧ�គេ� ត�េម �សុ។ 

១០៩៥. គមិស� គត�ំ យ�តន�ិ។ 

១០៩៦. ភវ �ស�ន�ិយំ ឆិទស� � េឆេ�� � េស�ន។ 

១០៩៧. ភិទស� េភេ�� �។ 

១០៩៨. ឆិទភិ�នមជ�តនិយ�� ។ 

១០៩៩. ក� ចិ បុរ �សវ �ប�� �េ�។ 

១១០០. លនូីេ� Ȥរ �េតសុ េណវ។ 

១១០១. បរ �អវេ�េ� េណ ច �េប ច។ 

១១០២. េសȤ�គេ� �ខ�ត�េមហិ។ 

១១០៣. ȴ�យមតីតេត� ឥមិស�។ំ 

១១០៤. អជ�តនិយ�ត�ម ឹ� អំ �។ 

១១០៥. មតន�េរ ក� ចិ �តុវ �ភត�ិបច��នំ ទីឃវ �បរ ��េទស-

េ��គ� ច។  

�ខ�តកេប� និដ�ិេ�។
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៧. កតិកប� 

១១០៦. ក�� �ទិម �ិ �តុេ� េ�។ 

១១០៧. ស�� �យម�� �គេ�។ 

១១០៨. បុេរ ទ� ច ឥំ។ 

១១០៩. ណ� � �� �វ � � ស�� �ហិ។ 

១១១០.  វ �សរ�ជប�ទីហិ េ�។ 

១១១១. �វេត� ច។ 

១១១២. ក�  ិសព� េ�។ 

១១១៣. ធ�ទិេ� រេ�� �។ 

១១១៤. តស�ីលតទ�ម�តស�ធុȤរ�សុ ណី�� �វ �។ 

១១១៥. គមិេ� េ� ឱទេ�� �។ 

១១១៦. សុេ� �។ 

១១១៧. សទ�កុធចលមណ� ត�រ��ទិេ� យុ។ 

១១១៨.��ទិគមិេ� រ�។ 

១១១៩. ភិȤȧ �ទីហិ ច។ 

១១២០. ណុេȤ ហនត�ទីនំ។ 

១១២១. អ��េត�សុ ច ណី។ 

១១២២. បទេន� �� �គេ� និគȲហីតំ។ 
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១១២៣. ស�ទិហនត� �� �យ � េ� ហនស� េȹ។ 

១១២៤. រម �ិ រេ�� � �ទិ េ�បំ។ 

១១២៥. �េវ កេម� ច ត�� �នី�។ 

១១២៦. េណ� េតេយ� ច។ 

១១២៧. ករេ�  រ �ច�។ 

១១២៨. ភេូ� ណ�ស�ព� �Ȥេរន។ 

១១២៩. វទមទគមយុជគរ�Ȥ�ទីហិ ជ�ម�គȲេយ �យ�ȴេ� �។ 

១១៣០. កត�រ � ច តេព� យ�តន�ិ។ 

១១៣១. េត  កិ�� �។ 

១១៣២. អេ�� កតិ៑។ 

១១៣៣. ន�� �ទិេ� យុ។ 

១១៣៤. កត� �ករ�ធិករេណសុ ច។ 

១១៣៥. រ�ទិេ� អនស� េ�។ 

១១៣៦. ន វនគហ�ទីសុ។ 

១១៣៧. �ទេ� េតȤលិȤ។ 

១១៣៨. ស�� �យ ម ិ��ហិ។ 

១១៣៩. ត ិកិត៑ �សិេដ�។ 

១១៤០. ឥត�ិយំ យ�តន�ិ មតិយេ�។ 
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១១៤១. ករ�� �  រ �រ �យ។ 

១១៤២. តតវន� ��វ �តីេត។ 

១១៤៣. �េវ កេម� ច ត។ 

១១៤៤. ពធុគ�ទីហិ សព� ត� កត�រ �។ 

១១៤៥. ជិ�� � ឥន។ 

១១៤៦. សុប�� � �េវ ច។ 

១១៤៧.ឦសទសុុេ� េȩ �វកេម�សុ។ 

១១៤៨. ឥច�េត�សុ តេវតុ ំ� ស�នកត� �េកសុ។ 

១១៤៩. តុមរហសȤȢ �ទីសុ។ 

១១៥០. បុព� Ȥេលកកត� �Ȥនំ តុន�� �ន�� � �េយន។ 

១១៥១. ក�ចិ ស�េន ច។ 

១១៥២. អបេរ ច។ 

១១៥៣. អស�នកត�រ �បិ។ 

១១៥៤. បរបទេ�េគ ច។  

១១៥៥. លកȧ ណេហតុ�ទិប�េ�េគ ច។ 

១១៥៦. ព�ត�េយ សទ�សិទ�ប�េ�េគ ច។ 

១១៥៧. វត��េន  វ �ប�កតវចេន �ន�� �។ 

១១៥៨. អវ �ប�កតវចេន អនិ�មិតȤេល អេ�� �។ 
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១១៥៩. ��ទិេ� រត� �។ 

១១៦០. �ទិេ�  រ �តុ។ 

១១៦១. ��ទីហិ �តុ។ 

១១៦២. �គមិេ� តុេȤ។ 

១១៦៣. ឥេȤ ភេព� ។ 

១១៦៤. មតន�េរ បច��ទនិ�� � និ�ត� សជិ�ន�ិ។ 

១១៦៥. េគ គី តតីសុ។ 

១១៦៦. នតិ�� � តស� សច�ដ�េន�ន។ 

១១៦៧. ឥមស��បេរហិ ជ�ជ� �។ 

១១៦៨. ឥមស�ត�ំ ជ�ម �ិ។ 

១១៦៩. ស�នស� ជ�ម �ិ េ�។ 

១១៧០. �សទិេសហិ  រ �េ�� � តស�។ 

១១៧១. ទិសេ� កិច�តស� រេ�� �។ 

១១៧២. តុំ�� �នំ រដ� �។ំ 

១១៧៣. �� �ស� រ�� � ច។ 

១១៧៤. ទិសស� � សេ��េទេសនិស�ត��� ។ 

១១៧៥. ទិដ�ស�ិត�ំ បេត�។ 

១១៧៦. ស�ទិ� សន�បចុ�ភន�ហន�ទីហិ តស� េ�� �។ 
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១១៧៧. ឧេ�� � វ�។ 

១១៧៨. វសស� វស� � វ�។ 

១១៧៩. ធឍភេហហិ ធ� ច។ 

១១៨០. ភន��� � េȴȲ � ច។ 

១១៨១. ភ�ុទីនមេ�� � េ� ទ� ិត��� ។ 

១១៨២. វចស� វស��។ 

១១៨៣. គុ�ទីន�� ។ 

១១៨៤. ត�ទីហិេ�� �។ 

១១៨៥. ភិ�ទីហិ � ឥន�ន�ី�។ 

១១៨៦. សុសបចសេកហិ កȧ ȤȢ � ច។ 

១១៨៧. ក�ទីហិ េ�� � ច។ 

១១៨៨. ខ�ទីហិ ន�ិ ច។ 

១១៨៩. ជ�ទីនមន�ស� តិម �ិ ច។ 

១១៩០. គមខនហនរ�ទីនមេ�� � េ�បំ។ 

១១៩១. �ត� ន�រȤេ� ច។ 

១១៩២. ��នមេ�� � ឥវេ�� � ច។ 

១១៩៣. ហេន�ហិ េ� ហស� េ� � អទហន�នំ។ 

១១៩៤. រន�ស� េ� �វកត� �ករេណសុ ណម �ិ �។ 
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១១៩៥. ȹេ� ហនតិស�។ 

១១៩៦. សព� ត� � វេ�។ 

១១៩៧. �Ȥរ�� �ន�េ�។ 

១១៩៨. បុរសមុបបរ �ហិ ករស� ខខ� � តបច�េយសុ ច។ 

១១៩៩. តេវតុ�ទីសុ Ȥ។ 

១២០០. គមខនហ�ទីនំ តុំត�� �ទីសុ ន។ 

១២០១. សេព� ហិ តុ�ទីនំ េ�។ 

១២០២. �េ� ច។ 

១២០៣. រច� ំចនរ�� �ទីហិ។ 

១២០៤. ទិ� �� �ន�� �ន�លតុ�ិ ច។ 

១២០៥. មហទេភហិ ម�យ �ជ�ព��� � ច។ 

១២០៦. ធេន�ហិ �� ��� �� �� ��� ��ន�� ។ 

១២០៧. លភ�� � �� �នស� �� �ន។ 

១២០៨. អកȧ រេ� Ȥេ�។ 

១២០៩. ន �វន�េរន។ 

១២១០. យ�គមមិȤេ�។ 

១២១១. ទធន�េ� ក� ចិ េ�។ 

១២១២. និគȲហីតំ េ� សេ�� �ȴហទិ។ 
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១២១៣. សទស� សីេ�។ 

១២១៤. សន�ិបុព� ស� សិេ�។ 

១២១៥. យជស� សរស� េដ� ឥ។ 

១២១៦. ហចតុ�� �នម�� �នំ េ� េធ។ 

១២១៧. េ� ឍȤេរ។ 

១២១៨. មតន�េរ គហស� ឃរ េណ �។ 

១២១៩. ទហស� េ� ឡត�ំ។ 

១២២០. �ត� ន�ស� ក� ិស�ឹ េ�េ�។ 

១២២១. ភជុស� ក� ចិ េ�េ� �� ��� �េនសុ។ 

១២២២.  វ �ទេន� ឩ។  

១២២៣. នមក�នម�� �នំ និយុត�តម �ិ។ 

១២២៤. ច� ណ� � ម �ិ កគត��� ។ 

១២២៥. តត�ំ ក�ទីនមន�ស� តុម �ិ។ 

១២២៦. តុំតុនតេព� សុ ករស� �។ 

១២២៧. �នពុេ�� � Ȥរ �តំវ។ 

១២២៨. អនȤ យុណ� � នំ។ 

១២២៩. កគត�ំ ច�នំ។ 

១២៣០. យ�សម�វ� �តូនមន�កȧ រេ�េ� តស�ឹ តស�ឹ បច�េយ។ 
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១២៣១. កត�រ � កិត៑។ 

១២៣២. �វកេម�សុ កិច�ត�កȧ �� �។ 

១២៣៣. កម�និ ទតុិ�យ េȤ� �។ 

១២៣៤. ខ�ទិេ� មន៑ អទេ� ច មស� េ� �។ 

១២៣៥. ទីេȹ អទស�ហិ មន៑ បេរ ទស� តត�មុȤ�គេ� 

មេជ� ច។ 

១២៣៦. ស�ទិេ� េ� េ� ច។ 

១២៣៧. អន�កȧ រេ� បុព� កȧ រមុប�។ 

១២៣៨. គហស��បធេស�ត�ំ អស�េស និច�ំ។ 

១២៣៩. មសុស� សុស� ច�រេច��។ 

១២៤០. �ចរស� ច�រ �េ� ច រេស�។ 

១២៤១. អលកលសលេ� េ� េ� ច។ 

១២៤២. កលសលេ� �េ� �េ� ច។ 

១២៤៣. មថិស� ថស� ល�ល�Ȥ។ 

១២៤៤. េប�តិសគȲបត�Ȥេលសុ កិ�� �។ 

១២៤៥. អវស�Ȥធមិេណសុ ណី ច។ 

១២៤៦. អរហសȤȢ �ទីហិ តុំ។ 

១២៤៧. វជឥជអ�� ស�� �ទិេ� េណ�។ 
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១២៤៨. ស�� �េ� អ។ 

១២៤៩. �ទិេ� ច។ 

១២៥០. រ��ទិេ� េ�។ 

១២៥១. តិរេ� ច��� ��។  

១២៥២. បិសេ� ឆិេ�� �។ 

១២៥៣. មុសេ� ត��ដ� �។ 

១២៥៤. អថ� មរេ� រត�។ 

១២៥៥. ឧធូេ� េត�។ 

១២៥៦. អថ� ឧទ�តេ� �េវ េណ�។ 

១២៥៧. កុករេ� ច។ 

១២៥៨. អថ� កុកតេ� �េវ េណ�។ 

១២៥៩. អជសទេ� េ�។ 

១២៦០. សតនតនិតិេ� េត�។ 

១២៦១. កុកតស� េȤ ទ� ិត�មស��ត�ំ ណ�ម �ិ។ 

១២៦២. �ទីសុ េ� �ត� េ�� �។ 

១២៦៣. េទ� ជ�យុគំ។ 

១២៦៤. មុសស��Ȥេ� អត�ំ ត��ដ� �សុ។ 

១២៦៥. ធូស�� ច ត�ម �ិ។ 
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១២៦៦. េយហិ ក�  ិេតហិ ភធូូ�ទីហិស� េ�េ�។ 

១២៦៧.  សច�នំ កȴ �នពុេន� បេរ។ 

១២៦៨. ន�ុទីហិ យុណ� � នម�ន�ȤននȤ សȤវ�េតហិ ច។ 

១២៦៩. ឥយតមកឹឯ�នមន�ស�េ� ទីឃំ ក� ចិ ទសុស� គុណំ 

េ� រ� សកȧ ី ច។ 

១២៧០. ភ�ទិេ� មតិពទុ�ិបូ�ទីហិ ច េȤ� �។ 

១២៧១. េវបុសិទវវមុេ� ថុ និព� ត�េត�។ 

១២៧២. ភកុូ�េ� ត�ិេ�។ 

១២៧៣. ហុេ� ណិេ�។ 

១២៧៤. អ��េ�បិ េត។ 

១២៧៥. កុ ករស� ត�ិេម។ 

១២៧៦. កុត�ិេ� � ឥេ�។ 

១២៧៧. ត�� �វ�កិ�យមិេ�។ 

១២៧៨. អហំ បុព� ន�ិ �កិ�យំ ឥេȤ។ 

១២៧៩. អេ�បុរ �សេ� ទប�េន ណិេȤ។ 

១២៨០. តមិវ បរ �កប�ិតកី�ភេណ�  បុ�� �ទិេ�  លិេȤ។ 

១២៨១. នម � ិអេȤȢ �េស �និ។ 

១២៨២. ឯȤទិេ� �រេត� កȧ ត� �ំ។ 
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១២៨៣. �េត� � ក� ចិ កȧ ត� �ំ។ 

១២៨៤. មតន�េរ ឯȤទិេ� សកិស� កȧ ត� �ំ។ 

១២៨៥. សុនស��នេស�ណ�ន�ុនណុូនខ�ុ�។ 

១២៨៦. សុេ�តិ�� � � ឱ�ទេ�។ 

១២៨៧. ឧ�នឧនឩ� � យុវស��វស�។ 

១២៨៨. វត���តីេតសុ ណុយុ�។ 

១២៨៩. ភវ �ស�តិȤេល ណីឃិណ៑ គ�ទិេ�។ 

១២៩០. ណ� � តុ �កិ�យំ ក�ទិេ�។ 

១២៩១. �វវចេន ចតុត�ី។  

១២៩២. កម� �បបេទ េ�។ 

១២៩៣. េសសេត� ស�នំ� ����។ 

១២៩៤. អនិយតȤេល គ�ទិេ� ណី។ 

១២៩៥. ឆ�ទិេ� េ�។ 

១២៩៦. �តណ� ិ ច គរ�។ 

១២៩៧. វ�ទិេ� គេណ ណិេ�� �។ 

១២៩៨. មិ�ទិេ� ត�ិតិេ�។ 

១២៩៩. ឧសុរន�េ� ឌ��� � ។ 

១៣០០. មតន�េរ ទំសស� ទេឌ�។ 
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១៣០១. សូវ�អសេ� េ� ឩឧអ�នមេ�។ 

១៣០២. រន� ��ទិេ� ធទិទ�កិ� កត�ចិ ជទេ�េ� ច។ 

១៣០៣. បដិហរត� ិ� ហស�េ� ឯȤរ�Ȥ�Ȥរត�ំ។ 

១៣០៤. មតន�េរ បដិេ� ហិស� េហរណ៑ ហីរណ៑។ 

១៣០៥. ក ក�ទិេ�។ 

១៣០៦. ȩទេ� ចស� ខេ�� �។ 

១៣០៧. មតន�េរ ȩ�មគ�នំ ខន�ន�គ�� �។ 

១៣០៨. ប�ទិេ� អលំ។ 

១៣០៩. បុថស� បុថុប�។ 

១៣១០. ឧវស��Ȥេ� អត�ំ។ 

១៣១១. បុថស��Ȥេ� ច ថស� ធត�ំ។ 

១៣១២. បឋេ� អេ�។ 

១៣១៣. ស�ទិេ� តុទេ�។ 

១៣១៤. ចិ�ទិេ� ឦវេ�។ 

១៣១៥. ឥ មុ�ទិេ�។ 

១៣១៦. ឩេ�  វ ��ទិេ�។ 

១៣១៧. ណុនតុុ ហ�ទិេ�។ 

១៣១៨. កុ�ទិេ� េ�។ 
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១៣១៩. មនបុូរសុនកុសុឥ�ទិេ� ឧស� នសុិ�។ 

១៣២០. អរេ� តុ តម �ិ អរស��។ 

១៣២១. ករកិេរហិ រ�េ�។ 

១៣២២. ករ�ធិេ� េ� ធេ�េ� េណ។ 

១៣២៣. �តុសរស�ត�ំ។ កិរតីតិ ករ��។ 

១៣២៤. ចរ�� � ណេȤ ភកȧ េន។ 

១៣២៥. េមធរ��� �នេ� អ។ 

១៣២៦. មិធុេ� ណ។ 

១៣២៧. �េន វ�� �គេ�។  

១៣២៨. �េន វណ�វ �បរ �យេ�។ 

១៣២៩. �េន វណ�វ �Ȥេ�។ 

៣៣០. �េន វណ�វ ��េ�។ 

១៣៣១. �េន �តូនម�� �តិសយេ�េȴ។ 

១៣៣២. �េន រស�នំ ទីឃត�ំ។ 

១៣៣៣. �េន ទȹីនំ រស�ត�ំ។ 

១៣៣៤. �េន ស�នំ អ��ស�រត�ំ។ 

១៣៣៥. �េន ព��� �នំ អ��ព��� នត�ំ។ 

១៣៣៦. �េន ស�នំ ព��� នត�ំ។ 
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១៣៣៧. �េន ព��� �នំ សរត�ំ។ 

១៣៣៨. យ�រហមិវ�� �គេ� ភកូេរសុ។ 

១៣៣៩. ស�� �យមុទ�មុខស� ធមេ�េ� ឧេ� អកំ ខេ� 

អលំ។ 

១៣៤០. �រ �ស� េ� �ហេក �ហកស� វស� េ�។ 

១៣៤១. សយេន ឆវស� សុ យស� េ�េ� សស�េ� ទីឃ។ំ 

១៣៤២. �ព �េ� ភិ សេទ សទស� ច េ� ឦបច�េយ។ 

១៣៤៣. ពហ� កȧ េរសុ ស��ិ�� �យមិដ�ȴȲ �េ�។ 

១៣៤៤. �េ� កȧ ិេ�។ 

១៣៤៥. ទកȧ េ� ឥេ�។ 

១៣៤៦. �វ�ចេȤ េ� បុល�ិេងȲ។ 

១៣៤៧. េ� នបុំសេក។ 

កិតកេប� និដ�ិេ�។ 

សទ�នីតិប�ករេណ សុត���យ 

សតុ�ំ និដ�តិំ។ 


