
431

តា រា ងលិបិក ម

  ះជំងឺ និងប   សុខភា ពផ្សងៗដលមា ន  ក្ន ុងសៀវ  នះ  ូវបា នរៀបតា មលំដា ប់អក្សរព្យញ្ជ នៈខ្ម រ។ 

លខទំព័រដលដិតធំ ដិតធំ   ប់អំពីទំព័រដល  ូវស្វ ងរកអត្ថ បទម  ក្ន ុងសៀវ  នះ។   ះថា  ំពទ្យដលបា ន 
បញ្ច ូល  ក្ន ុងទំព័របតង គឺស្ថ ិត  ក្ន ុងតា រា ងលិបិក មនថា  ំ។

កា រខា ំកា រខា ំ

  យសត្វ    (អំពីជំងឺឆ្ក ឆ្ក ួត) ១៨១

  យសត្វ មា នពិស ១០៤-១០៦

 ដលអា ចបណា្ខ  លមា នកា របង្ក  គ ៨៩

 កា រព  បា ល ៨៦

កា រពិបា ករំលា យអា ហា រ កា រពិបា ករំលា យអា ហា រ ១២៨-១២៩

កា រកើតមុន  មុខ ២១១កា រកើតមុន  មុខ ២១១, ៣៩៥, ៤១៩

កា រចា ក់ម្ជ ុលវិទ  សា ្ត   កា រចា ក់ម្ជ ុលវិទ  សា ្ត   ៧៤, ៤០១

កា រធា  ក់សុក ២៦២-២៦៤កា រធា  ក់សុក ២៦២-២៦៤, ២៦៩, ៤២៦

កា រ  មឹក    ១៤៨-១៤៩កា រ  មឹក    ១៤៨-១៤៩, ៤១៦-៤១៧, ៤១៩

កា រចុកណនក្ន ុង  ូង កា រចុកណនក្ន ុង  ូង ៣២៥

កា រចុក កា រចុក ៤២១

  ះវៀន ១២, ៣៥, ១០៦, ១៤៥, ១៤៧, ២៤៣, ៣៨១

 ក    ៨១

កា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរី កា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរី ២៧៣-២៧៥

កា រងូតទឹកកា រងូតទឹក

 និងអនា ម័យ ១៣៣

 ឲ្យទា រក ៧, ២១៥, ២៦៣

 មា  យដលទើបស   លកូនរួច ៨, ២៧៦

 ឲ្យអ្ន កជំងឺ ៧, ៣៩

កា រចា ក់ប ស ហ្ស ១៤៧កា រចា ក់ប ស ហ្ស ១៤៧, ១៨០, ១៨៥

កា រស   លកូន កា រស   លកូន (មើលស   លកូន)

កា រពន  រកំណើតកា រពន  រកំណើត (មើលផនកា រ  ួសា រ)

កា រហើមកា រហើម

 កា រហើមនិងមា នដំុ   ះ ២៧៨-២៧៩

 បណា្ខ  លមកពីកា រ  ើថា  ំ ៦៨, ៧០-៧១, ២៣១

 កា រព  បា លតា មផ្ទ ះ ១២

 ស   ប់មនុស្សចា ស់ ៣២៣

 ចំ  ះកា របា ក់ដឬជើង ១៤

 ហើមដនិងមុខ ១០៨, ២៣៩, ២៤៩

 កា រ   ចនិង   ះ ១០២

 ភ្ន ក ១៤៤, ២២១, ៣១៣

 ជើង ១១៣, ១២៤, ១៤៤, ១៧៦, ២៤៨-២៤៩, ៣២១

 ហើមថង់ពងសា  ស ៣១២, ៣១៧

  យកា របង្ក  គ ១៩៤

កា រហូរឈា មកា រហូរឈា ម

 និងភា ពស្ល កសា  ំង ១២៤

 ចំ  ះ  ី្ត អស់រដូវកា ល ២៤៦

 ក្ន ុងអំឡុងពលមា នផ្ទ  ះ ២៤៩, ២៨១

 អ   ញធ្ម ញ ១០៧, ២៣១

 វិធីឃា ត់ឈា ម ១៣, ៨២-៨៣

 ចំ  ះមនុស្សបា ត់បង់សា  រតី ៧៨

 ក្ន ុងផ្ន កសនភ្ន ក ២២៥

 នទា រក ២៧២, ៣៣៧, ៣៩៤

 ធ្ង ន់ធ្ង រ ៨២, ២៤៣, ២៤៦, ២៦៤, ២៨១, ៤០៤, ៤១០, 

  ៤១៤

 បញ្ឈប់ក  យពលស   ល ២៦៣-២៦៦, ៣៣៧, 

  ៣៩១ (មើលពីឈា ម)

កា រចា ក់បញ្ច ូលឈា ម កា រចា ក់បញ្ច ូលឈា ម ៤០១ 

កា រញៀន កា រញៀន ៤១៦-៤១៧

កា រវិភា គ  សិកា  កា រវិភា គ  សិកា  ២៨០

កា រដកដង្ហ ើម កា រដកដង្ហ ើម ៤២៦

 ពិបា ក ៥៧, ១៦៨, ១៨១, ២៧៤, ៣២៥, ៤១០ 

  យឆ្ព ង់ទឹក    ៤៧, ១៦៨

 របស់អ្ន កជំងឺ ៣២

 ចងា  ក់ ៣២

 ឈប់ដកដង្ហ ើម ៨០

 (មើលជំងឺសួត កា រផ្ត ល់ដង្ហ ើមមា ត់ទល់និងមា ត់)

កា រស   លកូនប  ្ច ាស់ជើង កា រស   លកូនប  ្ច ាស់ជើង ២៥៧, ២៦៨ ២៦៨ 

កា ររលា ក កា ររលា ក ១៣, ៩៦-៩៧៩៦-៩៧

 និងជំងឺឃ្ល ង់ ១៩២

 ចំ  ះភ្ន ក ២១៩

កា រដា ច់សរសឈា មខួរក  ល កា រដា ច់សរសឈា មខួរក  ល ៣៧, ៧៨, ២៨៨, ៣២៧ ៣២៧ 

កា រកា ត់ស្បកលិង្គ  កា រកា ត់ស្បកលិង្គ  ៧៤, ៤០១, ៤០៤៤០៤

កា រអស់រដូវកា ល កា រអស់រដូវកា ល ២៤៦

កា រដកលិង្គ ចញកា រដកលិង្គ ចញ ២៨៥, ២៩៤២៩៤

កា រស្អ ំ  យក ណា ត់  ជា ក់ កា រស្អ ំ  យក ណា ត់  ជា ក់ ១៩៣-១៩៤

កា រពន  រកំណើត ២៨៤-២៩៤កា រពន  រកំណើត ២៨៤-២៩៤, ៣៩៤-៣៩៦ 

កា រញា ក់ក    ក់ កា រញា ក់ក    ក់ (មើលកា រ  កា ច់ កា រក    ក់)

កា រ  ើ   ស់ថា  ំ  កប  យ   ះថា  ក់ កា រ  ើ   ស់ថា  ំ  កប  យ   ះថា  ក់ ៥០
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កា រថ្ល ង់ កា រថ្ល ង់ 

 វិធីព  បា លតា មផ្ទ ះស   ប់ ១១

 ចំ  ះកុមា រ ៣១៨

 ហុឹង  ចៀកនិងវិលមុខ

កា រមា ន  ង់   យមិនធម្ម តា  កា រមា ន  ង់   យមិនធម្ម តា  ៤២១

 ពីកំណើត ២៨៩, ៣១៦-៣២១

  យជំងឺឃ្ល ង់ ១៩១-១៩២

កា ររវីរវា យ កា ររវីរវា យ ៤២១

 និងជំងឺ  ុនចា ញ់ ១៨៦

 និងជំងឺ  ុន  ះវៀន ១៨៩

កា ររំលា យអា ហា រកា ររំលា យអា ហា រ ១៣

កា រវិលមុខ កា រវិលមុខ ៣២៧, ២៤៩

កា រមា នគភ៌ក  ស្ូបន កា រមា នគភ៌ក  ស្បូន ៣៦, ២៤៣, ២៤៩, ២៨០២៨០, ៤១៤

កា រស្ទ ះខ្យល់ក្ន ុងសួត កា រស្ទ ះខ្យល់ក្ន ុងសួត ១៧០

កា រវា យតម្ល  ដំ.២០កា រវា យតម្ល  ដំ.២០, ៤២២

កា រពិនិត្យកា រពិនិត្យ

  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ២៥០-២៥៣

 អ្ន កជំងឺ ២៩-៣៨

  ះ ២៧៩

 ភ្ន ក ៣៣, ២១៧

 គំហើញ ២២៣

 ជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន ៣៦, ៩៥

 ក្ល នលូន ៩៤, ៣១៧

 កា រក    ក់នជង្គ ង់ ១៨៣

កា រកា ត់ស្បកលើ  ដា ប់ភទ កា រកា ត់ស្បកលើ  ដា ប់ភទ ៤០៤

កា រខ  ះ  យក    កា រខ  ះ  យក    ៨១

កា រពិ  ធន៍ កា រពិ  ធន៍ ដំ.១៥

កា រធ្វ ើតស្ត ៍គំហើញរបស់ភ្ន ក កា រធ្វ ើតស្ត ៍គំហើញរបស់ភ្ន ក ២២៣

កា រងងឹតមុខ កា រងងឹតមុខ ៧៨, ៧៩, ៨១, ៣២៥, ៣២៧

កា រឈឺ  ះស   លកូន មិនពិត កា រឈឺ  ះស   លកូន មិនពិត ២៥៨

កា រមើលឃើញឆា  យ ៣២៣កា រមើលឃើញឆា  យ ៣២៣, ៤២២

កា រ  កា ច់ ១៧៨កា រ  កា ច់ ១៧៨, ៤២២

 បណា្ខ  លមកពី  ុន   ខា  ំង ៧៦

 បណា្ខ  លមកពីកើតមិន  ប់លក្ខ ណៈ ២៧៣, ៣១៩

 បណា្ខ  លមកពីជំងឺ  ុនចា ញ់ប៉ះពា ល់ខួរក  ល ១៨៦, 

  ៣៦៧

 ចំ  ះកុមា រ ៣០៧, ៣១៩

 ជំងឺរលា ក   មខួរក  ល ១៨៥

 ថា  ំស   ប់ ៣៣៦, ៣៨៩-៣៩១

កា រពុលអា ហា រ កា រពុលអា ហា រ ១០៣, ១៣៥១៣៥, ១៥៣, ១៦១

កា របំបកថា  ំ ៥៩-៦០កា របំបកថា  ំ ៥៩-៦០, ៣៤០

កា របា ក់ឆ្អ ឹង កា របា ក់ឆ្អ ឹង (មើលឆ្អ ឹងបា ក់)

កា ររន្ធ ត់ចិត្ត  កា ររន្ធ ត់ចិត្ត  ៤២២

កា រហុឹង  ចៀក កា រហុឹង  ចៀក ៤២៣

កា របង្ក  គ  យម  គផ្សិត កា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសត ១៩, ៥៨

   ង ភ្ល ឺ ២០៥-២០៦, ៣៧២-៣៧៣

   ំងអណា្ខ  ត ២៣២

 ផ្ិសត  ទា  រមា ស ២៤២, ៣៧០

កា រលូតលា ស់របស់កុមា រ កា រលូតលា ស់របស់កុមា រ ១០៧, ២៩៧-៣០៤២៩៧-៣០៤

កា ររមា ស់ កា ររមា ស់ 

 បណា្ខ  លមកពីមា នម  គផ្ិសត ២០៥, ២៤២

 បណា្ខ  លមកពី  ើថា  ំពទ្យ ៦៨, ៧០-៧១, ១៦៦

 បណា្ខ  លមកពីរុក្ខ ជា តិ ២០៤

 ថា  ំស   ប់ ៣៣៥, ៣៨៦

 នដរបស់អ្ន កមា នជំងឺសា  យ ២៣៨

  ក្ន ុងគូថ(អៀន) ១៤១

 កន្ទ ួលរមា ស់ អា ល់ឡសុី ៦៨, ១៦៦, ២០៣, ២៣៦, 

២៣៨ 

  យមា នជំងឺអុ៊តសា  យ ៣១១

  យមា នកមរមា ស់ ១៩៩

  យមា នកា របង្ក  គ  យ  ូន ១៤០-១៤២, ២២៨

កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបនកងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន ២៨១, ២៨៥, ២៩០២៩០, ៣៩៦ 

កា រថទា ំទា រកបបមា  យកង់ហា្ក  រូ ៤០៥កា រថទា ំទា រកបបមា  យកង់ហា្ក  រូ ៤០៥, ៤០៨

កា រឈឺ  ះស   លកូន ២៥៨-២៦២កា រឈឺ  ះស   លកូន ២៥៨-២៦២, ២៦៤, ៤២៤

 កា រឈឺ  ះស   លមិនពិត ២៥៨

 ប   ក្ន ុងពលស   លកូន ២៦៧

 ស ្ញ  ដលបងា  ញថា កា រស   លជិតចូលមកដល់ ២៥៨

 ដំណា ក់កា លន ២៥៩-២៦២

កា រសិក   កា រសិក   ដំ.៤, ដំ.២១-ដំ.២៨, ៣២២៣២២

កា រយល់ដឹង, មា នកំណត់ កា រយល់ដឹង, មា នកំណត់ ដំ.៤

កា របា ត់បង់ឈា ម កា របា ត់បង់ឈា ម (មើលឈា ម និងកា រធា  ក់ឈា ម)

កា របា ត់បង់សា  រតី កា របា ត់បង់សា  រតី (មើលជនបា ត់បង់សា  រតី)

កា របា ត់បង់ញា ណដឹង កា របា ត់បង់ញា ណដឹង ៣៨, ១២៧, ១៦២, ១៧៣, ១៩១, 

១៩២, ២៧៩ 

កា របា ត់បង់គំហើញ កា របា ត់បង់គំហើញ ២២៥, ៤១២

កា រសា កសួរ  វត្ត ិជំងឺ កា រសា កសួរ  វត្ត ិជំងឺ ២០, ២៩, ៤៤, ២៥០-២៥៣, ៤២៣

កា រព  បា លបបបុរា ណកា រព  បា លបបបុរា ណ ១-៣

 ទឹកបញ្ច ុះនិងកា រលា ងជ  ះ ១៥ 

 ស   ប់ភា ពអា រ ២៤៤ 

 សំណួរនិងចំលើយអំពី ៦-៨           

 វិធីដើម្ីបឲ្យដឹងថា វា មា ន  សិទ្ធ ភា ពឬទ ១០-១១

 កា រ  ើ   ស់ដល  ឹម  ូវ ដំ.២

កា រសួរសុខទុក្ខ តា មផ្ទ ះ កា រសួរសុខទុក្ខ តា មផ្ទ ះ ដំ.២៤

កា រស្អ ំ  យស្ប    ១៩៣-១៩៥កា រស្អ ំ  យស្ប    ១៩៣-១៩៥, ៤០៦

កា រលើសឈា ម កា រលើសឈា ម 

 ជំនឿអំពី ១១

កា រចញឈា ម  ក  យផ្ន ក   នភ្ន ក កា រចញឈា ម  ក  យផ្ន ក   នភ្ន ក ២២៥

កា ររំជួលចិត្ត យា៉ ងខា  ំង កា ររំជួលចិត្ត យា៉ ងខា  ំង ២, ៤២៣៤២៣
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កា រចា ក់វ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺ កា រចា ក់វ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺ ១៩, ១៤៧១៤៧, ២៩៦, ៣៣៧

កា រមិនរំលា យអា ហា រ កា រមិនរំលា យអា ហា រ 

 របបអា ហា រ ១២៨-១២៩

 ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ ២៤៨

 ថា  ំស   ប់ ៣៨១-៣៨២ 

 ថា  ំដល  ូវជៀសវា ង ៥៤, ៦៤

កា របង្ក  គ កា របង្ក  គ ៤២៣

 ក  យពលស   លកូន ២៧៦ 

 និងជំងឺរា ក ១៥៤, ១៥៧ 

 ចំ  ះទា រក ១៨២-១៨៣, ២៧៥ 

  មុខរបួស ៨៨-៨៩, ៩៦, ២១៣ 

 ថា  ំស   ប់ ៥៥-៥៨, ៣៣៥-៣៣៦ 

 ខ្ន ង  ះវៀន ៩៤-៩៥

  ភ្ន ក ២១៧, ២១៩, ២២០, ២២១

 ន  ដា ប់ភទ ២៣៦-២៣៩, ២៤១-២៤២

   ះវៀន ៩៤-៩៥, ១៣៥, ២៤៣

  ក ពញទឹកភ្ន ក ២២៣

   ពន្ធ ័ទឹក  ម ២៣៤-២៣៥

 កា រទប់ទល់និង ១០៨, ១២០, ២៧១

 ស ្ញ  នជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ៨៨, ១៩៤, ២៧២-២៧៥

កា រគា  នកូន កា រគា  នកូន ២៤៤

កា រចា ក់ថា  ំ កា រចា ក់ថា  ំ ៦៥-៧៣

  តិកម្ម ដ៏   ះថា  ក់  យកា រចា ក់ថា  ំ ៥៤, ៧០-៧១

 កា រស   ្គ ាះបនា  ន់ដល  ូវកា រ ៦៦

 ថា  ំដលមិន  ូវចា ក់ ៥១, ៥៦, ៦៧

 វីតា មីន ១១៨

   ះថា  ក់និងកា រ  ុង  យត្ន ័ ៦៨-៦៩

 សមា  រៈស   ប់ ៣៣៦

 ដលអា ចបណា្ខ  លឲ្យកុមា រពិកា រ ៧៤, ៣១៤ 

 ដើម្ីបបងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ ២៨៥, ២៩៣, ៣៩៦

 ពលចា ក់ថា  ំ ៦៥, ៦៧

កា រ  ុង  យ័ត្ន ក្ន ុងកា រ  ើថា  ំកា រ  ុង  យ័ត្ន ក្ន ុងកា រ  ើថា  ំ

 ជំងឺដល  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់ពិសស ១៧៩-១៩២ 

 ពល  ូវរកជំនួយពទ្យ ៤៣, ១៥៩

កា ររលូតកូន កា ររលូតកូន ២៤៦, ២៤៩, ២៦៦, ២៨១២៨១, ៤១៤

កា រចា ញ់កូន កា រចា ញ់កូន ២៤៨, ២៨៧ 

កា រផ្ល ុំបញ្ច ូលខ្យល់តា មមា ត់ទល់មា ត់ ៧៨-៨០កា រផ្ល ុំបញ្ច ូលខ្យល់តា មមា ត់ទល់មា ត់ ៧៨-៨០, ៤១៣

 ចំ  ះទា រក ២៦២

កា រលើកអ្ន ករបួស កា រលើកអ្ន ករបួស ៩៩-១០០

កា រមា៉ ស   កា រមា៉ ស   

  ិចឬបា ក់ ៩៩ ,១០២

 ទា  រស   លកូន ២៦៩

 ស្បូន ២៦៤-២៦៥

កា ររលា កសរសវ៉ន កា ររលា កសរសវ៉ន ២៨៨

កា រឈឺចា ប់ កា រឈឺចា ប់ 

 កា រសួរអំពី ២៩

 ខ្ន ង ១៧៣-១៧៤, ២៤៨

 ដើម  ូង ១៧៩, ៣២៥ 

  ក្ន ុង  ះ ១២, ៣៥-៣៦, ៩៤-៩៥, ១២៨, ១៤៦, 

២៤៣ 

  ក្ន ុងភ្ន ក ២១៧, ២១៩, ២២១, ២២២ 

  ក្ន ុងសនា  ក់ ១០១-១០២, ១៧៣, ៣១០, ៣២៤ 

  ជើង ២៨៨

  ធ្ម ញ ១៦៥, ២៣១ 

 ពល  ម ១៤៦, ២៣៥-២៣៦, ២៣៩, ២៤២-២៤៣ 

 ថា  ំស   ប់ ១៩, ៥២, ៧៥-៧៦, ១៦២, ៣៣៥, ៣៧៩-

៣៨០ 

 (មើលរមួលក ពើនិងឈឺក  ល) 

កា រសំដងរឿង កា រសំដងរឿង ដំ.២៣ 

កា រពុល ១០៣កា រពុល ១០៣, ៣៩៨ 

 អា ហា រ ១៣៥, ១៣, ១៦១ 

 ពលមា នផ្ទ  ះ ២៤៩, ៤២២

 ទឹក  ម ២៣៩-២៤០ 

កា រប ្ច ញស្ល សកា រប ្ច ញស្ល ស ១៦៩

កា រមា នផ្ទ  ះ កា រមា នផ្ទ  ះ ២៤៧-២៥៥

 ភា ពស្ល កសា  ំងក្ន ុងពល ១២៤, ២៤៨-២៤៩, ៣៩២, 

៣៩៣ 

 ធា  ក់ឈា មពល ២៤៩, ២៦៤, ២៨១ 

 កា រពិនិត្យពល ដំ.២៤, ២៥០-២៥៣, ៤១០ 

 ស ្ញ    ះថា  ក់ក្ន ុងពល ២៤៩-២៥១ 

 ប   ដលបណា្ខ  លឲ្យមា នភា ពអា រ ២៤៤ 

 កា រមា នគភ៌ក  ស្បូន ៣៦, ២៤៣, ២៤៩, ២៨០, ៤១៤ 

 ស្អ ូចក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ ២៤៧, ៣១២ 

 កា រលូតលា ស់និងទ  ង់របស់ទា រក ២៥១-២៥២, ២៥៧

 របៀបបងា្ក  រ ២៨៣-២៩៥ 

 របៀបថទា ំសុខភា ពឲ្យល្អ ពល ២៤៧ 

 របៀបគិតអំពីថ្ង ស   ល ២៥២ 

 ថា  ំពទ្យក្ន ុងពល ៦, ៨, ៥៤, ២៤៧ 

 ប   បនា  ប់បន្ំសពល ១៧៤, ២៤៨, ២៥១ 

 អា ហា របំប៉នក្ន ុងពល ១១៨, ២៥០ 

 កំណត់ហតុពលមា នផ្ទ  ះ ២៥៣ 

 ស ្ញ  ន ២៤៧ 

 សមា  រៈដលគួរតមា នជា   ចមុនពលស   ល 

២៥៤-២៥៥

 (មើលផនកា រ  ួសា រ) 

កា រថទា ំមុនស   ល កា រថទា ំមុនស   ល ២៥០-២៥៣ 

កា រស   លដចញមកមុន ២៦៨កា រស   លដចញមកមុន ២៦៨, ៤២៦ 

កា រធា  ក់  សា ល់គូថ ១៤២កា រធា  ក់  សា ល់គូថ ១៤២, ៤២៦ 
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កា រដកលិង្គ ចញ (បងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ) កា រដកលិង្គ ចញ (បងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ) ២៨៥, ២៩៤២៩៤

កា រពិនិត្យមើលកូនក មំុភ្ន ក កា រពិនិត្យមើលកូនក មំុភ្ន ក ២១៧

កា រហូរខ្ទ ុះ កា រហូរខ្ទ ុះ ២៣១ 

កា រខា  ចទឹក កា រខា  ចទឹក ១៨១

កា រឈឺចា ប់ កា រឈឺចា ប់ ៣៥, ៩៥៩៥, ៤២៦ 

កា រដកដង្ហ ើម កា រដកដង្ហ ើម (មើលកា រដកដង្ហ ើម)

កា រពន  រកំណើតតា មវិធីវដ្ត រដូវ កា រពន  រកំណើតតា មវិធីវដ្ត រដូវ ២៨៥, ២៩១-២៩២ ២៩១-២៩២ 

កា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរី កា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរី ២៧៥, ៤២៧ 

កា ររមា ស់ កា ររមា ស់ ១៩៩-២០០, ៣៣៥, ៣៧៣ 

កា រជក់បា រីកា រជក់បា រី

 ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ ៣១៨, ៤១៦

 ប   ដលបណា្ខ  លមកពី ១១៩, ១២៩, ១៤៩-១៥០, 

 ២៨៩, ៣២៥, ៤០០, ៤១៦

កា រក  ្ត ាក់រឹងសា ច់ដំុ ១៨៣កា រក  ្ត ាក់រឹងសា ច់ដំុ ១៨៣, ៤២៧

  យពីងពា ងខា ំ ១០៦

  យជំងឺតតា ណូស ១៨២-១៨៤

កា រក    ក់គា ំង កា រក    ក់គា ំង ៣៨, ៣១៩-៣២០៣១៩-៣២០

កា ររីកអណ្ណ ើក កា ររីកអណ្ណ ើក ១៥៨, ១៨៦១៨៦, ៣៩៣, ៤២៧

កា រអត់ឃា  ន កា រអត់ឃា  ន (មើលកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ )

កា ររមា  ប់ម  គ កា ររមា  ប់ម  គ ៤២៧

 លើសមា  រៈ ៧៤, ៤០១

 សឺរុា ំង ៦៩, ៧២, ៧៤

 ដើម្ីបបងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ ២៨៥, ២៩៣

កា រទិចកា រទិច

 ឃ្ម ុំ ៧០

 ខ  រដំរី ១០៦

កា រនិយា យរឿង កា រនិយា យរឿង ដំ.២៣

កា រ  យភ្ន ក កា រ  យភ្ន ក ១០២

កា រវះកា ត់កា រវះកា ត់

 កា រវះកា ត់បនា  ន់ ៩១-៩៥, ១៧៧, ២២២, ២៦៧

 ដលអា ច  ូវកា រ ១០២, ១៧៥, ១៧៧, ២១១, ២២២, 

២២៥, ២៣៥, ២៤៣, ២៧៩, ២៨០, ២៩៣, ៣១៧, 

៣១៩, ៣២៩

កា រប  ៀន កា រប  ៀន ដំ.២, ដំ.៤-ដំ.៥, ដំ.២១-ដំ.២៨ដំ.២១-ដំ.២៨, ៣២១

 សមា  រ, អា ស័យដា  ន ៤២៩-៤៣២

កា រចងដស្ូបន កា រចងដស្ូបន ២៩៣

កា រលៀនផ្ច ិត កា រលៀនផ្ច ិត ៣១៧, ៣១៨, ៤២៨

កា រពិបា ក  ម កា រពិបា ក  ម ២៣៤-២៣៦, ២៣៩-២៤០, ៣២៤៣២៤, ៤០៣, 

៤១០

កា រ  ើ   ស់សៀវ  នះកា រ  ើ   ស់សៀវ  នះ ដំ.២៨

កា រផ្ត ល់ថា  ំបងា្ក  រ កា រផ្ត ល់ថា  ំបងា្ក  រ ១៩, ១៤៧១៤៧, ១៨០, ២៥០, ២៩៦, ៣២១, 

៣៣៧, ៤០៥

កា រធា  ក់ស ២៤១-២៤២កា រធា  ក់ស ២៤១-២៤២, ៣៧០-៣៧១

កា រ  ូបចំហា យទឹក    កា រ  ូបចំហា យទឹក    ៤៧, ១៦៨១៦៨

កា ររីកសរសវ៉ន ១៧៥កា ររីកសរសវ៉ន ១៧៥, ២១៣, ២៨៨, ៤១០, ៤២៨

 ដំ  រុា ំរ៉ ២០, ២១២, ២១៣, ៣២៤

 ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ ២៤៨

កា រចងបំពង់មជីវិត   ល ២៩៣កា រចងបំពង់មជីវិត   ល ២៩៣

កា រព  បា លបឋមក្ន ុងភូមិ កា រព  បា លបឋមក្ន ុងភូមិ ៣៣៦-៣៣៧

កា រក្អ ួត កា រក្អ ួត ១៦១

 ពលមា នផ្ទ  ះ ២៤៨, ២៤៩

 ថា  ំបញ្ច ុះ និងថា  ំបន្ទ ន់លា មក ១៥

 មូលហតុ ១០៣, ៣៨៩

 របស់ទា រក ២៧៣

 ថា  ំស   ប់ ១៦១, ៣៣៥, ៣៨៦-៣៨៧

 កា រក្អ ួតខា  ំង/ធ្ង ន់ធ្ង រ ១៥១

 ក្អ ួតធា  ក់ឈា ម(ថ្ល ើមក ិន) ៣២៨

 ក្អ ួតធា  ក់ឈា ម(ដំ  ក ពះ) ១២៨

 ជា មួយរា ក ១៥១, ១៥៧

 ជា មួយកា រពុលទឹក  ម ២៣៩

កា រស្អ ំ  យក ណា ត់  លក់ទឹក   កា រស្អ ំ  យក ណា ត់  លក់ទឹក    ១៩៣-១៩៥

កា រព  បា ល  យទឹក កា រព  បា ល  យទឹក ៤៥-៤៨

 និងអនា ម័យ ៤៦, ១៣១, ១៣៥, ១៣៧-១៣៩, ១៤៤, 

១៤៦

 និងកា រឆ្ល ងរា លដា លនជំងឺ ១៤៦, ១៨៨

  ស   ប់  ុន    ៧៥

 ដើម្ីបបន្ថ យកា រឈឺចា ប់  យសា រកា ររលា ក ៩៦

 ចំហា យទឹក ៤៧, ១៦៨, ៣៨៤

កា រ  កទម្ង ន់ កា រ  កទម្ង ន់ 

 ជំងឺរុា ំរ៉ ១៧៩, ១៨០, ៤០០

 មូលហតុផ្សងៗ ២០

 វិធីសំរកទម្ង ន់ ១២៦

 ចំ  ះទា រក ២៧៣

 ភា  មៗ (កា របា ត់បង់ជា តិទឹក) ១៥១

កា រថទា ំសុខភា ព  ្ត ីកា រថទា ំសុខភា ព  ្ត ី ២៤១

កា រសហកា រគា   កា រសហកា រគា   ដំ.៥, ដំ.២៤

កា របង្ក  គ  យម  គផ្សិត កា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសត ៥៨, ២៣២, ២៤២២៤២, ៣៧០-

៣៧១, ៣៧៣

កា រធ្វ ើអំពើ កា រធ្វ ើអំពើ ៥

កា រស   លកូន កា រស   លកូន 

 ចំណីអា ហា រសមរម្យ ៧

កា រមា នជំងឺ កា រមា នជំងឺ 

 កា រងូតទឹក ៧

កា របំ  កូន  យទឹក  ះមា  យ កា របំ  កូន  យទឹក  ះមា  យ 

 ជំនឿអំពី ៧ 

កា ំរស្ម ីអុិចកា ំរស្ម ីអុិច 

 ជំនឿអំពី ៨

កូកា អុីន កូកា អុីន ៤១៦-៤១៧
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កា រវះកា ត់កា រវះកា ត់ 

 ជំនឿអំពី ៨

កា រចម្ល ង  គ កា រចម្ល ង  គ 

 ជំនឿអំពី ១១

កា រក្អ ក កា រក្អ ក ១៥

កង្វ ះជីវជា តិអា  កង្វ ះជីវជា តិអា  ២២៦

កន្ទ ក់ កន្ទ ក់ ១៦, ១២៦, ៣៨៣

កា ល់ស្ូយមកា ល់ស្យូម

 និងក ិស ១២៥

   ះថា  ក់នកា រចា ក់ថា  ំ ៥៣, ៦៧

 ស   ប់ពីងពា ងខា ំ ១០៦

 ស   ប់ឆ្អ ឹងខ  យ ២៤៦

 ក្ន ុងសំបកសុ៊ត ១១៦

កង់ឌីដា  កង់ឌីដា  (មើលមូ៉នីលីយា៉ សុីស)

កា បូនអុី្រ ដា ត (អា ហា រថា មពល)កា បូនអុី្រ ដា ត (អា ហា រថា មពល) ១១០, ១២១, ៤២០

ក្ត ួច ១១៧ក្ត ួច ១១៧, ១៣០, ៤២០

 ស   ប់កា រទល់លា មក ១៦, ១២៦, ៣៨៣

ក្អ ក ក្អ ក ១៦៨-១៦៩

 រុា ំរ៉ ១៦៨, ៣២៤, ៤០០

 បណា្ខ  លមកពី ១៦៨

 ក្អ កមា នឈា ម ១៤០, ១៧១, ១៧៤, ១៧៩

 ថា  ំស   ប់ ៥២, ៣៨៤

  យកា រជក់បា រី ១៤៩

កា លបរិច្ឆ ទផុតកំណត់  ើ   ស់ កា លបរិច្ឆ ទផុតកំណត់  ើ   ស់ ៣៣២

កន្ទ ួលរមា ស់  យក ណា ត់   ប់ទឹក  ម ២១៥កន្ទ ួលរមា ស់  យក ណា ត់   ប់ទឹក  ម ២១៥, ៤២២

ករណីបនា  ន់បណា្ខ  លមកពីភា ព  ជា ក់ ករណីបនា  ន់បណា្ខ  លមកពីភា ព  ជា ក់ ៤០៨-៤០៩

ករណីបនា  ន់បណា្ខ  លមកពីក    ករណីបនា  ន់បណា្ខ  លមកពីក    ៨១ 

កសិកម្ម កសិកម្ម  ដំ.១៣, ៤១២-៤១៣

ក្ល ូកូមា៉  ក្ល ូកូមា៉  ៣៣, ២២២២២២, ៣២៣

កា វហិត ៤១៦កា វហិត ៤១៦

ក  ម ខា  តរងា  ស់ ៥៩-៦០ក  ម ខា  តរងា  ស់ ៥៩-៦០, ៤២៣

ក លៀន កូនកណ្ណ ុរ  ក្ន ុង ៨៨ក លៀន កូនកណ្ណ ុរ  ក្ន ុង ៨៨, ២៣៨, ៤២៣

 (សូមមើលក្ល នដរ)

ក ុមពិភា ក   ក ុមពិភា ក   ដំ.២៤-ដំ.២៧

ក  ល ក  ល 

 កា របង្ក  គ  យម  គផ្ិសត ២០៥

 របួស ៣៧, ៧៨, ៩១

 ហើមកូនកណ្ណ ុរ  លើក  ល ៨៨ 

ក   ក    

 កា រចុកចា ប់ ៨១

 កា រខ  ះ  យក    ៨១ 

   ះថា  ក់ ៧៨, ៨១

ក ពញ  ូសា  ត ក ពញ  ូសា  ត ២៣៣, ២៣៥-២៣៦, ៤២៦

កន្ទ ុយថ្ល ន ២២៤កន្ទ ុយថ្ល ន ២២៤, ៤២៦

ក្ល នលូន ១៧៧ក្ល នលូន ១៧៧, ៤២៣

 ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ ២៥៦

  ក លៀនរបស់ទា រក ៣១៧

 កា រស្ទ ះ  ះវៀន ៩៤

កនា  ល  អា កកនា  ល  អា ក ៦៨, ១៦៦, ២០៣២០៣, ៤២៣

កងដា ក់  ដស   ប់ពន  រកំណើត កងដា ក់  ដស   ប់ពន  រកំណើត ២៨៥, ២៩៣២៩៣, ៣៩៧

កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន កងដា ក់ក្ន ុងស្ូបន ២៨១, ២៨៥, ២៩០២៩០, ៣៩៦

កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ 

 និងជំងឺរា ក ១៥៣-១៥៥

 មូលហតុ ១១៥, ២៨៣, ៤១២

 កា រពិនិត្យរកមើល ១០៩, ១១២-១១៣, ២៩៧, ៣០៤

 អំឡុងពលមា នផ្ទ  ះ ២៤៨

 ចំ  ះកុមា រ ១០៧, ១១៤, ៣០៥-៣០៦

  ភទន ១១២-១១៤

 កា របងា្ក  រនិងកា រព  បា ល ១០៨, ១០៩, ១១២-១១៣, 

១៥៥-១៥៦, ៣៩២-៣៩៤ 

 ប   បណា្ខ  លមកពី ១០៧, ៣០៦ 

 ស ្ញ  ន ៣០, ៣៧, ៣០៨, ១១២, ១១៣, ២០៨-២០៩, 

៣០៥

ក    ក    ៤១៦

ក  ្ជ ឹល ក  ្ជ ឹល ៣០, ១០៨, ២២៦, ៣១១៣១១, ៣៩២

 ជំនឿអំពី ១០

 ថា  ំបងា្ក  រ ១៤៧, ៣១២, ៣២១

កញ្ច ឹងកកញ្ច ឹងក

 បា ក់ ៩៩ 

 រឹង ៣៨, ១៨២-១៨៥, ២៧៤

កន្ទ ួល  លើស្បក កន្ទ ួល  លើស្បក ២១៦, ២៣៦, ៤០០ 

 ជំនឿអំពី ១០, ១១, ១៦

  យសា រក ណា ត់   ប់ទឹក  ម ២១៥, ៤២១ 

 ដូចសា  មជា ំតូចៗ ១៩០ 

 ន  តិកម្ម អា ល់ឡសុី ៦៨, ១៦៦, ២០៣-២០៤, ៣៥៨ 

 នអ៊ុតសា  យ ៣១១

 នក  ្ជ ឹកអា ឡឺម៉ង់ ៣១២ 

 នក  ្ជ ឹល ៣០, ៣១១ 

 នជំងឺសា  យ ២៣៨ 

 នជំងឺ  ុន  ះវៀន ១៨៩ 

 កា របងា្ក  រ ១៣៣

 មា នរមា ស់ ១៩៩-២០០, ២០៣ 

 ស៊ូ (   មអនា ម័យ)  ស៊ូ (   មអនា ម័យ) ២៣៩, ២៨៥, ២៩០២៩០, ៣៩៦, 

៤០១-៤០៣

កមរមា ស់ កមរមា ស់ ៣៤, ១៩៩-២០០១៩៩-២០០, ៣៣៥, ៣៧៣ 

ក ណា ត់  លក់ទឹក ក ណា ត់  លក់ទឹក ១០២

កូន   ះ កូន   ះ ២៥១, ២៥៦, ២៦៩២៦៩, ២៨៩

កនា  ល  អា ក កនា  ល  អា ក ៦៨, ២០៣២០៣, ២៣៨
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កា ំរស្ម ីអុីច កា ំរស្ម ីអុីច ១០២

កុមា រ កុមា រ 

 និងជំងឺរា ក ១៥១-១៥៣, ១៥៩

 អា ហា រស   ប់ ១១២, ១១៣, ១២០-១២២, ២៩៥ 

 កា រចា ក់ថា  ំដល់ ៧៣

 កា រលូតលា ស់ន ១០៧, ២៩៧-៣០៤

 កា រមា នកូនតា មចំនួនដលចង់បា ន ២៨៣-២៩៤

 ជំងឺឆ្ល ង ៣១១-៣១៥

 កង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ១១២-១១៤, ១៥៤, ៣០៣, 

  ៣០៥-៣០៦ 

 ប ្ញ  អប្ប ថ្ល ង់ ឬមិន  ប់លក្ខ ណៈ ៣១៨ 

 ប   ដលកើតមា នពីកំណើត ៣១៦-៣២១

 ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ២១៤

 កា រចា ក់ថា  ំបងា្ក  រចំ  ះក្ម ង ១៤៧, ២៩៦

 (មើលកុមា រ និងទា រក)

ក ិនថ្ល ើម ក ិនថ្ល ើម ១០៨, ១៤៨, ៣២៨៣២៨

ខ្យល់គ (apoplexy) ខ្យល់គ (apoplexy) ៣៧, ៧៨, ២៨៨, ៣២៧៣២៧

ខា  ក់ភ្ន ក ២២១-២២២ខា  ក់ភ្ន ក ២២១-២២២, ៤១២ 

បណា្ខ  លមកពីមា នរបួស  ក្ន ុងភ្ន ក ២១៨

 ខា  ក់មា ន់ ១១៣, ២២៦-២២៧ 

 កា របងា្ក  រចំ  ះទា រក ២២១, ២៣៧, ៣៧៩

ខូចខួរក  ល ខូចខួរក  ល ៣១៩-៣២០

 និងកា រ  កា ច់ ៣១៩ 

 បណា្ខ  លមកពី  ុន   ខា  ំង ៧៦

 បណា្ខ  លមកពីមា នពង  ូនសំប៉ត ១៤៣

ខា  ញ់ ១១១ខា  ញ់ ១១១, ១២១

ខ្ទ ឹមស ខ្ទ ឹមស ១២, ២៤១, ២៤២

ខ្ទ ុះ  ក  យផ្ន ក   នភ្ន ក ខ្ទ ុះ  ក  យផ្ន ក   នភ្ន ក ២២៥

ខា  តគីឡូក  ម ៦២ខា  តគីឡូក  ម ៦២, ៤២៤

ខា  តរងា  ស់ជា លី   ៦១ខា  តរងា  ស់ជា លី   ៦១, ៤២៤

ខា  តរងា  ស់ ខា  តរងា  ស់ 

 សមា  ធឈា ម ៤១០-៤១១

 ជា  ននិងជា គីឡូ ៦២

 ថា  ំពទ្យ ៥៩-៦១, ៣៤០

ខ្វ ិន ខ្វ ិន 

 កា រពិនិត្យ ៣៧

 បណា្ខ  លមកពីថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត ៤១២

 បណា្ខ  លមកពីច ២០១ 

 ចំ  ះកុមា រញា ក់ញរ័ ៣២០

 ក្ន ុងជំងឺឃ្ល ង់ ១៩១ 

 ក្ន ុង  ុនស្វ ិតដជើង ៣១៤-៣១៥ 

 ក្ន ុងជំងឺដា ច់សរសឈា មខួរក  ល ៣៧, ៣២៧ 

 ក្ន ុងជំងឺរបងឆ្អ ឹងខ្ន ង ១៨០ 

  លើមុខ ៣៧, ៣២៧ 

ខ  ដំរីទិច ខ  ដំរីទិច ១១, ១០៦១០៦, ៣៣៧, ៣៨៨ 

ខ្យង ខ្យង ១៤៦

ខា  ស្យគ័រ ខា  ស្យគ័រ ៣០, ១១៣១១៣, ៤២៤

ខ  ះជា តិទឹក ១៥១-១៥២ខ  ះជា តិទឹក ១៥១-១៥២, ៤២១

 និងជំងឺរា ក ៤៦, ១៥៥

 បណា្ខ  លឲ្យបង្ហ ើយផត ៩, ២៧៤

   ះថា  ក់នកា រ  ើថា  ំបញ្ច ុះចំ  ះ ១៥, ៣៨៣ 

 ថា  ំដលមិន  ូវ  ើ ៥២-៥៣, ១៥៦

 កា របងា្ក  រនិងកា រព  បា ល ៩, ១៥២, ១៥៦, ៣៨២-៣៨៣

  ប់ធញ្ញ ជា តិ   ប់ធញ្ញ ជា តិ ១៥២, ៣៨២

 ុនចា ញ់ប៉ះពា ល់ដល់ខួរក  ល  ុនចា ញ់ប៉ះពា ល់ដល់ខួរក  ល ៣០, ១៧៨, ១៨៦, ៣៦៧

 ុន    និង  ុនផា  សា យ  ុន    និង  ុនផា  សា យ ១១៩

 ុន   ក  យពលស   លកូន  ុន   ក  យពលស   លកូន ២៧, ២៧៦២៧៦, ២៨៣, ៤២០

 ុនដលមា នចញពងបក  មា ត់  ុនដលមា នចញពងបក  មា ត់ ៤៨, ៤៧១, ២៣២, 

 ៤០២

គរ័ទីកូ ស្ត រូ៉អុីដ គរ័ទីកូ ស្ត រូ៉អុីដ ៥១, ១២៩, ៣៦៤

គរ័ទីសូន គរ័ទីសូន ៥១

ខ្ន ង  ះវៀន ៩៤ ខ្ន ង  ះវៀន ៩៤ 

  ះថា  ក់នកា រដា ច់សរសឈា មខួរក  ល   ះថា  ក់នកា រដា ច់សរសឈា មខួរក  ល ៣៧, ៧៨, ២៨៨, 

 ៣២៧៣២៧

គីស គីស ១៤៣, ២៤៣, ២៨០, ៤២១

 ុនឈា ម  ុនឈា ម ២៧, ១៨៧

 ឿងញៀន  ឿងញៀន ៣៩៩, ៤០១, ៤១៦-៤១៧៤១៦-៤១៧

 ុន    ុន   

 ជំនឿអំពី ៧

 ពលស   លកូន ២៧, ២៧៦, ២៨៣

 របបអា ហា រជា មួយនិង ៨ 

 ខា  ំង ៦, ១៥, ៧៥-៧៦, ៣៣៥

 របៀបបញ្ច ុះក    ៧៥, ៧៦, ៣៣៥ 

 ចំ  ះកុមា រ ៣០៦

 ចំ  ះទា រក ២៧០, ២៧៣

 ក្ន ុងជំងឺផ្សងៗ ២៦-២៧, ៣០, ៣១

 ុនរលា ក  មុះ ១៦៥ ុនរលា ក  មុះ ១៦៥, ៤២៧

គងមិនលក់ ៣២៨គងមិនលក់ ៣២៨, ៤២៣

 ួសត  ង  ម ២៣៥ ួសត  ង  ម ២៣៥, ៤២៤

 ុនចា ញ់ ១៨៦-១៨៧  ុនចា ញ់ ១៨៦-១៨៧ 

 ហា  សុីបា៉ រូ៉ម ១៥៨, ៣៦៥

 លក្ខ ណៈន  ុន    ២៦

 ថា  ំពទ្យស   ប់ ៣៣៧, ៣៦៥-៣៦៨

គំរូនកា រប  ៀន គំរូនកា រប  ៀន ដំ.២២

  ច ១០២  ច ១០២, ៤២៧

  ចសនា  ក់   ចសនា  ក់ ១០២

 ួសក្ន ុងត  ង  ម  ួសក្ន ុងត  ង  ម ១២

 ថា  ំធម្ម ជា តិ ១២
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 ុន  ះវៀន ១៨៨-១៩០ ុន  ះវៀន ១៨៨-១៩០

 លក្ខ ណៈន  ុន    ២៦

 ថា  ំស   ប់ ៣៥៧-៣៥៨

 ជីពចររបស់អ្ន កជំងឺ  ុន  ះវៀន ៣៣

 ភា ពសុា ំនឹងថា  ំពទ្យ ៥៨

គណៈកម្ម កា រសុខភា ពភូមិ គណៈកម្ម កា រសុខភា ពភូមិ ដំ.២៤

tឃ្ល ង់   ឃ្ល ង់    ២០៧

ឃា  ំងដា ក់ឥវ៉ា ន់ក្ន ុងភូមិ ឃា  ំងដា ក់ឥវ៉ា ន់ក្ន ុងភូមិ ៣៣៨

ច ច ១៩០, ២០១២០១, ៤២៨

  សដុសធ្ម ញ ធ្វ ើ  យខ្ល ួនឯង   សដុសធ្ម ញ ធ្វ ើ  យខ្ល ួនឯង ២៣០

ចតឹកក ២០១ចតឹកក ២០១, ៤២០ 

ចុក  ះ (ឈឺចុកចា ប់   ះវៀន) ៣៥ចុក  ះ (ឈឺចុកចា ប់   ះវៀន) ៣៥, ១៤៥, ១៥៧, 

 ៤២១

ច ច ១៩០

ចា  ដ ៉  ១៤៥ចា  ដ ៉  ១៤៥, ៣៣៦, ៣៦៨-៣៧០, ៤២៣

 និងជំងឺរា ក ១៥៣, ១៥៨

ចងា  ក់បះដូង ចងា  ក់បះដូង ៣២-៣៣, ៧៧

ច ច ១៣៤, ១៩០, ២០០២០០, ៣៧៣

ចំនួន  ជា ពលរដ្ឋ  ចំនួន  ជា ពលរដ្ឋ  ដំ.១០, ១១៥

ចុង  ះវៀនធំចុង  ះវៀនធំ

 កា រធា  ក់ ១៤២, ៤២៦

 មុះ តឹង  មុះ និងហៀរសំ  រ ១៦៤-១៦៥ មុះ តឹង  មុះ និងហៀរសំ  រ ១៦៤-១៦៥, ៣៨៤

ឆបក អូមមា ត់ ៣១៨-៣១៩ឆបក អូមមា ត់ ៣១៨-៣១៩, ៤២១

ឆ្អ ឹងឆ្អ ឹង

 កា ល់ស្យូមស   ប់ ២៤៦

 កា រខូច  ង់   យ ១២៥, ៣១៩    

ប៉ះទង្គ ិច  យ   ប់កា ំភ្ល ើង ៩០

 ភា  ត់ចញពីសនា  ក់ ១០១

 (មើលកា របា ក់ឆ្អ ឹង)

ឆ្អ ល់ចុងដង្ហ ើម ឆ្អ ល់ចុងដង្ហ ើម ៤២៣ 

 អា ហា រស   ប់ ១២៨-១២៩

 ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ ២៤៨ 

 ថា  ំស   ប់ ៣៨១-៣៨២

 ថា  ំដល  ូវជៀសវា ង ៥៤,៦៤

ឆ្ម ប ឆ្ម ប 

 ស ្ញ    ះថា  ក់ក្ន ុងពលស   លកូន ២៤៩ 

 ព័ត៌មា នអំពី ២៤៥-២៨២

 កា រថទា ំមុនស   ល ២៥០ 

   ះថា  ក់ពិសស  ពលស   ល ២៥៦ 

 អ្វ ីដលមិន  ូវធ្វ ើ ២៦០ 

 សមា  រៈដល  ូវមា នជា   ចមុនពលស   លកូន 

២៥៤-២៥៥

ជា តិអុ៊យរ៉ក្ន ុងឈា ម ជា តិអុ៊យរ៉ក្ន ុងឈា ម ២៣៩-២៤០

ជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន ជំងឺរលា កខ្ន ង  ះវៀន ៣៦, ៩៤-៩៥៩៤-៩៥

ជំងឺរលា កសនា  ក់(កា រឈឺសនា  ក់) ១៧៣ជំងឺរលា កសនា  ក់(កា រឈឺសនា  ក់) ១៧៣, ៣២៤      

ថា  ំស   ប់ ៥១, ៣៧៩-៣៨០

ជំងឺហឺត ១៦៧ជំងឺហឺត ១៦៧, ៣៣៧, ៣៨៥-៣៨៦

ជំងឺរលា កទងសួត ជំងឺរលា កទងសួត ១៧០

ជំងឺដា ច់សរសឈា មខួរក  ល ជំងឺដា ច់សរសឈា មខួរក  ល ៣២០ 

ជំងឺអុ៊តសា  យ ២០៤, ៣១១ជំងឺអុ៊តសា  យ ២០៤, ៣១១

ជំងឺភ្ន កក ហម ២១៩-២២១ជំងឺភ្ន កក ហម ២១៩-២២១, ៣០៨

ជំងឺរបង ជំងឺរបង (មើលជំងឺរបង)

ជំងឺរលា កស្បក ២០៤ជំងឺរលា កស្បក ២០៤, ៤២១

ជំងឺដល   ះថា  ក់ ជំងឺដល   ះថា  ក់ ដំ.២៨, ៤២, ១៧៩-១៩២១៧៩-១៩២

ជំងឺរលា កស្បក ២០៤ជំងឺរលា កស្បក ២០៤, ៤២១

ជំងឺទឹក  មផ្អ ម ជំងឺទឹក  មផ្អ ម ១២៧, ២៥១, ៤១០

ជំងឺរា ក ជំងឺរា ក ១៥១-១៦០

 កា របំ  កូន  យទឹក  ះមា  យ ៦, ៧

 និងរា កមួល ១៤៤-១៤៥, ១៥៣, ៣០៦

 ទា រកមា នរា ក ១៥៩, ២៧១ 

 មូលហតុ ៧, ១៧, ១០៧, ១៣២-១៣៣, ១៣៥, ១៥៣, 

៣៩៩, ៤០០ 

 បណា្ខ  លឲ្យបង្ហ ើយផត ៩

 វិធីព  បា លតា មផ្ទ ះ ៨, ១១ 

 កា របងា្ក  រ ដំ.៧, ៤៦-៤៧, ១៥៤

 ធ្ង ន់ធ្ង រ ១៥១, ១៦០

 កា រព  បា ល ៩, ៥៨, ១៥២, ១៥៥-១៥៨, ៣៨៤

 មា នឈា ម ១៤៤-១៤៥, ១៥៧-១៥៨, ៣០៦, ៤០១

  យមា នក្អ ួត ១៥១, ១៥៧

  យមា ន  ូន ១៤២ 

ជំងឺខា ន់សា  ក់ ជំងឺខា ន់សា  ក់ ១៤៧, ២៩៦, ៣១៣-៣១៤៣១៣-៣១៤

ជំងឺ  ន(មុខដូចជនជា តិមុ៉ង ្ក  លី) ៣១៨ជំងឺ  ន(មុខដូចជនជា តិមុ៉ង ្ក  លី) ៣១៨, ៤២៥

ជំងឺស្ង ួតភ្ន ក ជំងឺស្ង ួតភ្ន ក ១០៧, ១១៣, ២២៦២២៦, ៣៩២

ជំងឺកង្វ ះអា ហា ររូបត្ថ ម្ភ  (មា៉ រ៉ា ស) ជំងឺកង្វ ះអា ហា ររូបត្ថ ម្ភ  (មា៉ រ៉ា ស) ១១២-១១៣

ជំងឺក ឡា ភ្ល ើងជំងឺក ឡា ភ្ល ើង ២៤៩២៤៩, ៤២២

ជំងឺ  អក ជំងឺ  អក ២១៦

ជំងឺឆ្ក ួត  ូក ជំងឺឆ្ក ួត  ូក ៣៨, ១៧៨១៧៨, ២១៩, ៣៨៩-៣៩១

ជំងឺ  ុនចា ញ់ ជំងឺ  ុនចា ញ់ ហា  ល់សុីបា៉ រូ៉ម ហា  ល់សុីបា៉ រូ៉ម ១៥៨, ១៨៦, ៣៦៥

ជំងឺខា  ច ជំងឺខា  ច ២១-២៦

ជំងឺរលា កក ពះ ជំងឺរលា កក ពះ ១២៨-១២៩

 ថា  ំធម្ម ជា តិ ១៣

ជំងឺពកក ១៣០ជំងឺពកក ១៣០, ៤២៣

ជំងឺហង់សិន ជំងឺហង់សិន (មើលជំងឺឃ្ល ង់)

ជំងឺក ិនថ្ល ើម ២៦, ១៧២ជំងឺក ិនថ្ល ើម ២៦, ១៧២, ៤១៦

ជំងឺ   និង  ជា ក់ ជំងឺ   និង  ជា ក់ ១១៩

ជំងឺឆ្ល ងជំងឺឆ្ល ង ១៨-១៩១៨-១៩, ១៣៥, ៤២៣

ជំងឺខា ន់លឿង ជំងឺខា ន់លឿង ៣០, ១៧២១៧២, ២៧៤, ៣១៨, ៣២១, ៣២៨-

៣២៩, ៣៩៣, ៤២៤
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ជំងឺឃ្ល ង់ ១៩១-១៩២ជំងឺឃ្ល ង់ ១៩១-១៩២, ២០៦, ៣៣៧, ៣៦៣-៣៦៥

ជំងឺសួតជំងឺសួត 

 និងកា រជក់បា រី ១៤៩

 ជំងឺហឺត ១៦៧ 

 ជំងឺរលា កទងសួត ១៧០

 ជំងឺរលា កសួត ១៧១

 ជំងឺរបង ១៧៩

ជំងឺរលា ក  ចៀកជំងឺរលា ក  ចៀក ៣២៧

ជំងឺរលា ក   មខួរក  ល ១៨៥ជំងឺរលា ក   មខួរក  ល ១៨៥, ២៧៤, ៣០៧

ជំងឺផ្ល ូវចិត្ត  ជំងឺផ្ល ូវចិត្ត  ១៨, ១១៤, ៣១៨

ជំងឺមុ៉ង ្គ  លី ៣១៨ជំងឺមុ៉ង ្គ  លី ៣១៨, ៤២៥

ជំងឺភ្ន កក ហមលើទា រក ជំងឺភ្ន កក ហមលើទា រក ២២១

ជំងឺខា  ក់មា ន់ជំងឺខា  ក់មា ន់ ៧, ១១៣, ២២៦-២២៧២២៦-២២៧, ៣៣៧ 

 ជំនឿអំពី ៨

ជំងឺមិនឆ្ល ង ជំងឺមិនឆ្ល ង ១៨

ជំងឺ   ះបក  កា រ ជំងឺ   ះបក  កា រ ១១៤, ២០៨-២០៩ ២០៨-២០៩ 

ជំងឺរលា កអា ង  គា ក ជំងឺរលា កអា ង  គា ក ២៣៧, ២៤៣២៤៣, ២៤៤, ៣៩៦

ជំងឺរលា ក   ម  ះ ៩៤-៩៥ជំងឺរលា ក   ម  ះ ៩៤-៩៥, ១២៩, ១៨៩, ៤២៥

ជំងឺភ្ន កក ហម ២១៩-២២១ជំងឺភ្ន កក ហម ២១៩-២២១, ៣០៨  

ជំងឺស្បកភីនតា  ជំងឺស្បកភីនតា  ២០៧

ជំងឺរលា កសួត ជំងឺរលា កសួត ២៧, ៤១, ១៧១១៧១, ៣៩៩, ៤០០, ៤១៣ 

ជំងឺ  ុនស្វ ិតដជើង ជំងឺ  ុនស្វ ិតដជើង ៣១៤

 ស ្ញ  ន ៣៧

 កា រផ្ត ល់ថា  ំបងា្ក  រ ១៤៧, ២៩៦, ៣១៤

ជំងឺរលា ក  មុះ ១៦៥ជំងឺរលា ក  មុះ ១៦៥, ៤២៦

ជំងឺឆ្អ ឹងទន់ ជំងឺឆ្អ ឹងទន់ ១២៥ 

ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ជំងឺធ្ង ន់ធ្ង រ ដំ.២៨, ៤២, ១៧៩-១៩២ ១៧៩-១៩២ 

ជំងឺកា ម  គ ជំងឺកា ម  គ ២៣៦-២៣៩, ២៨៥-២៨៦, ២៩០, ៣៩៩-៣៩៩-

៤០៣៤០៣, ៤២៧, ៤២៨ 

ជំងឺ ជំងឺ 

 មូលហតុន ១៧-២០, ១០៧ 

 ដលកើតជា ញឹកញា ប់ ១៥១-១៧៨ 

 ធ្ង ន់ធ្ង រ ដំ.២៨, ៤២, ១៧៩-១៩២ 

 "ជំងឺនឹក  ុក" ២១

 "   " និង "  ជា ក់" ១១៩ 

 ឆ្ល ង ១៨-១៩

 មិនឆ្ល ង ១៨ 

 កុមា រ ២១៥, ២៧២-២៧៥, ៣១១-៣១៤ 

 ចំ  ះមនុស្សចា ស់ ៣២៣-៣៣០ 

 ចំ  ះ  ្ត ី ២៤១ 

 កា របងា្ក  រជំងឺ ១៣១-១៥០ 

 កា ររា លដា លន ១៣១-១៣៧, ១៤០, ១៨៨-១៨៩, 

២៣៧-២៣៩, ៣៩៩ 

 កា រពិបា កញកឲ្យដា ច់ពីគា   ២០-២១

ជំងឺរលា ក  មុះ ជំងឺរលា ក  មុះ ១៦៥, ៤២៧

ជំងឺ  ុនរលា កសនា  ក់ ជំងឺ  ុនរលា កសនា  ក់ ២៧, ៣១០ 

ជំងឺរលា កសនា  ក់ ជំងឺរលា កសនា  ក់ ៣២៤  

ជំងឺឆ្ល ង ១៣១-១៣៧ជំងឺឆ្ល ង ១៣១-១៣៧, ១៤០, ១៩០, ២៣៧-២៣៩, 

៣៩៩-៤០៣

ជំងឺស្ទ ះ/ដា ច់សរសឈា មខួរក  ល ជំងឺស្ទ ះ/ដា ច់សរសឈា មខួរក  ល ៣៧, ៧៨, ២៨៨, ៣២៧, 

៤១០

ជំងឺសា  យ ២៣៧-២៣៨ជំងឺសា  យ ២៣៧-២៣៨, ៤០៣

ជំងឺតា ឡា សសមី ៣៩៣ជំងឺតា ឡា សសមី ៣៩៣, ៤២៨

ជំងឺក ឡា ភ្ល ើង ជំងឺក ឡា ភ្ល ើង ២៤៩, ៤២២

ជំងឺរបង ជំងឺរបង ១០៨, ១៧៩-១៨០១៧៩-១៨០, ៣៣៧

 និងជំងឺអដស៍ ៤០០

 និងកុមា រ ១៣៦

 និងក ្ជ  ឹល ៣១១

 ថា  ំស   ប់ ៣៦១-៣៦៣

 របងកូនកណ្ណ ុរ ២១២

 របងស្បក ២១២

 របងឆ្អ ឹងខ្ន ង ១៧៣

 ស ្ញ  ន ៣០, ៣៧

 កា រផ្ត ល់ថា  ំបងា្ក  រ ១៤៧

ជំងឺកា ម  គ ២៣៨ជំងឺកា ម  គ ២៣៨, ៤២០

ជំងឺសិរមា ន់ ជំងឺសិរមា ន់ ២១០

ជំងឺសិរមា ន់ ២១០ជំងឺសិរមា ន់ ២១០, ២១២, ៤០០, ៤០២

ជំងឺកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ ជំងឺកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ១១៣

ជំងឺក្អ កមា ន់ ជំងឺក្អ កមា ន់ ១៦៨, ៣១៣៣១៣

 ថា  ំព  បា ល ៣៣៦

 កា រផ្ត ល់ថា  ំបងា្ក  រ ១៤៧, ២៩៦

ជំងឺភ្ន កស្ង ួត ជំងឺភ្ន កស្ង ួត ១១៣, ២២៦២២៦, ៣០៦, ៣៣៧, ៣៩២, ៤២៨

ជំងឺតា ឡា សសមី ៣២១ជំងឺតា ឡា សសមី ៣២១

ជំងឺអុតធំ ជំងឺអុតធំ 

 ជំនឿអំពី ១១

ជំងឺរលា កទា  រមា ស ជំងឺរលា កទា  រមា ស 

 កា របង្ក  គ ១២

 ថា  ំធម្ម ជា តិ ១២

ជំងឺខ  យ ជំងឺខ  យ 

 ថា  ំធម្ម ជា តិ ១៥

ជំងឺ  កា ំង ១៦២ជំងឺ  កា ំង ១៦២, ៤២៤

ជា ំមុខពលមា នផ្ទ  ះ ជា ំមុខពលមា នផ្ទ  ះ ២០៧

ជំនឿជំនឿ

 ដលមា ន   ះថា  ក់ ៤, ៥, ១០-១១

 ឥទ្ធ ិពលព  បា លន ២

ជំនឿពីដូនតា ជំនឿពីដូនតា  ៣, ៦-៨៦-៨, ១២៣

ជើង  ងចូលក្ន ុង ជើង  ងចូលក្ន ុង ៣១៩

ជប់ខ្យល់ ជប់ខ្យល់ ៤២១ 
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ជំនួយស   ្គ ាះ ៧៥-១០៦ជំនួយស   ្គ ាះ ៧៥-១០៦, ៤២២

ជើង ជើង 

 ខ្វ ងដូចក ្ត    ៣២០

 កា រពិនិត្យជើង ៣៧

 ឈឺចុកចា ប់ក្ន ុង ២៨៨, ៣២១

ជា តិទឹក ៣៩-៤០ជា តិទឹក ៣៩-៤០, ១៥១

ជីពចរ ៣២-៣៣ជីពចរ ៣២-៣៣, ៤១, ៤១០-៤១១, ៤២៦

ជញ្ជ ីង ជញ្ជ ីង (ថ្ល ឹងទា រក) ២៩៧ 

ជា តិម   ជា តិម   ១១០, ២០៣, ៤០៨, ៤២៧

  ំង  ំង ២៣២, ២៤២, ៤០០

ឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ង ១៧៣-១៧៤ឈឺឆ្អ ឹងខ្ន ង ១៧៣-១៧៤, ២៤៨

ឈា មឈា ម

 និងជំងឺអដស៍ ៣៩៩, ៤០១

 ដំុឈា មកក ២៨៨

 ក្អ កធា  ក់ឈា ម ១៦៨

  ូន ១៤៦

 ក្ន ុងលា មក ១២៨, ១៤៤-១៤៦, ១៥៧-១៥៨, ៣០៦, 

  ៤០១ 

 ក្ន ុងទឹក  ម ១៤៦, ២៣៤

 ក្ន ុងកំអួត (ក ិនថ្ល ើម) ៣២៨ 

 ក្ន ុងកំអួត (ដំ  ក ពះ) ១២៨ 

 (មើលកា រហូរឈា ម) 

ឈើ  ត់ និងរបៀបធ្វ ើ ឈើ  ត់ និងរបៀបធ្វ ើ ៣១៥

ឈឺក  ល ១៦២ឈឺក  ល ១៦២, ២៤៩, ៤១០ 

ឈឺចា ក់ក្ន ុងសនា  ក់ ឈឺចា ក់ក្ន ុងសនា  ក់ ១០១-១០២, ១៧៣, ៣១០, ៣២៤ 

ឈឺចា ប់ឆ្អ ឹងខ្ន ងខា ងក  ម ឈឺចា ប់ឆ្អ ឹងខ្ន ងខា ងក  ម ១៧៣, ២៤៨

ឈឺបំពង់កឈឺបំពង់ក ១៦៣, ៣០៩-៣១០៣០៩-៣១០

ឈឺក ពះ ឈឺក ពះ ១២, ៩៣, ៤២៧

ឈឺធ្ម ញ ឈឺធ្ម ញ ២៣១

ដ

 សា ច់ដំុនិងសរស  សា ទ ៣៧

 ស្ព ឹក ឬឈឺចា ប់   ៣២៥

ដំ     ដំ     ១៣, ២១៤២១៤, ៤២០

ដបបំ   ដបបំ   ១២០, ១៥៤, ២៩៦

 ះ ះ

 កា រថទា ំ ២៧៧, ២៧៩

 ហើម ២៧៨-២៧៩

ដើមដំបងយក្ស ដើមដំបងយក្ស ១៣, ២៣២

ដំ  រលួយក្ន ុងមា ត់ ដំ  រលួយក្ន ុងមា ត់ ២៣២

ដំ  ទា មឡា  ដំ  ទា មឡា  ២៣៧

ដំណើរឈា មរត់ ខ  យ ដំណើរឈា មរត់ ខ  យ (មើលសរសវ៉ន) 

ដា ំដំណា ំឆា  ស់គា   ដា ំដំណា ំឆា  ស់គា   ដំ.១៣, ១១៥, ១១៧, ៤២៧

ដំណើរចះត  ួយថា មា នជំងឺ ដំណើរចះត  ួយថា មា នជំងឺ ៣២៩

ដំ  រលួយ ២១៣ដំ  រលួយ ២១៣

ដង្ក ូវក្ន ុងសា ច់ ដង្ក ូវក្ន ុងសា ច់ ១៤៤

ដកដក

 ឆា  ំងដក ១១៧

 អា ហា រដលមា នជា តិដក ១២៤

 ពីដក  លក្ន ុងទឹកក ូចឆា   ១១៨

 ថា  ំ   ប់ ៥១, ១១៨, ១២៤, ៣០៧, ៣៣៥, ៣៩៣, 

៤០៥ 

ដកមិនលក់ ដកមិនលក់ ៣២៨

ដំុ ដំុ 

  ក្ន ុង  ះ ៣៥, ២៤៣, ២៨០

  ក្ន ុង  ះ ២៧៩ 

  លើមុខនិងដងខ្ល ួន ១៩១, ២២៨

 ដលចះតធំឡើង ១៩៦, ២៨០

ដំ  លើ  ដា ប់ភទ ២៣៨ដំ  លើ  ដា ប់ភទ ២៣៨, ៤២០

ដំណើរនកា រអស់រដូវ  ចា ំខ ២៤៦ដំណើរនកា រអស់រដូវ  ចា ំខ ២៤៦, ៤២៤

ដំុដស្ូបន ដំុដស្បូន ២៨០ 

ដំណា ំឆា  ស់គា   ដំ.១៣ដំណា ំឆា  ស់គា   ដំ.១៣, ១១៥, ១១៧, ៤២៧ 

ដំ  តូចៗមា នខ្ទ ុះ ដំ  តូចៗមា នខ្ទ ុះ ២០១, ២១១

ដំ  ដំ  

 ដំ     ៤១, ២១៤

 រុា ំរ៉ ២០, ១២៧, ២១២, ២១៣, ២៣៦, ៣២៤, ៤០៦

 ចំហ ធំ ១២៧, ២១៣-២១៤

 មា ត់ ២៣២

 ជើង ៣២៤

 លិង្គ  ឬ  ដា ប់ភទ ១៩៩, ២០៥, ២៣២, ២៣៧, ២៣៨, 

២៤២, ៤០០, ៤០២-៤០៣

 ស្ក រនិងទឹកឃ្ម ុំជា ថា  ំព  បា ល ២១៣, ២១៤

 ដំ  ដលរកីធំ  ៗ ១២៧, ១៩១, ២១១, ២១៣, ២១៤

 ដលគា  នកា រឈឺចា ប់ ១៩១, ២៣៧, ២៧៩

 លា យខ្ទ ុះ ១៩៩, ២០១, ៤០៦

 ថា  ំធម្ម ជា តិ ១៣

ដំ   ដំ   ៤២៨

  កញ្ច ក់ភ្ន ក ២២៤-២២៥

 ស្បក ២០, ២១២, ២១៣, ៣២៤

 ក ពះ ១៣, ៣៦, ៥៣, ១២៨-១២៩, ១៤៩, ៣៨២

ដំ  ក ពះ ១២៨-១២៩ដំ  ក ពះ ១២៨-១២៩, ១៤៩, ៣៨១-៣៨២

 ថា  ំធម្ម ជា តិ ១៣

ដើមឥស្សីផ្សំ   ច ១២ដើមឥស្ីសផ្ំស   ច ១២

ដើមសា វមា៉ វ    ដើមសា វមា៉ វ    

 កា រដកមិនលក់ ១៣

 ថា  ំធម្ម ជា តិ ១៣

ដំ  រលា ក ដំ  រលា ក 

 ថា  ំធម្ម ជា តិ ១៣
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ដីធ្ល ីដីធ្ល ី

 កា របងចកដីធ្ល ី ដំ.៧, ដំ.១១, ៤១៣

 កា រ  ើ ដំ.១១, ដំ.១៣-ដំ.១៦, ១១៥

ថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ ៣៧៩-៣៨០ថា  ំបំបា ត់កា រឈឺចា ប់ ៣៧៩-៣៨០

ថា  ំសន្ត ំ ថា  ំសន្ត ំ ៣៨០-៣៨១

ថា  ំ  ឆា ំងអា សុីត ថា  ំ  ឆា ំងអា សុីត ៥២, ៦៤, ១២៩១២៩, ២៤៨, ៣២៤, 

 ៣៨១-៣៨២

ថា  ំ  ឆា ំងរា ក ថា  ំ  ឆា ំងរា ក ១៥៦

ថា  ំអង់ទីអុីសា  មីន ថា  ំអង់ទីអុីសា  មីន ៧០, ១៦៥, ២០៤, ៣៨៦-៣៨៧៣៨៦-៣៨៧, ៤១៩

ថា  ំអង់ទីស  ស្ម ូដិក ថា  ំអង់ទីស  ស្ម ូដិក ២៣៥, ៣២៩, ៣៨១៣៨១

ថា  ំអង់ទីតុកសុីន ៣៨៨-៣៨៩ថា  ំអង់ទីតុកសុីន ៣៨៨-៣៨៩, ៤១៩ 

 និងស្ហ ុកអា ល់ឡសុី ៧០, ១០៥

 ស   ប់តតា ណូស ៣៨៩

 (មើលថា  ំ  ឆា ំងពិស)

ថា  ំ  ឆា ំងពិស ថា  ំ  ឆា ំងពិស ៧០, ៣៨៨-៣៨៩

 ស   ប់ខ  ដំរីទិច ៣៨៨

 ស   ប់ពស់ចិក ១០៥, ៣៨៨

 កា រព  បា ល  តា មផ្ទ ះ ស   ប់ពស់ចិក ៣

ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ២៨៥, ២៨៦-២៨៩២៨៦-២៨៩, ៣៩៤-៣៩៥, 

 ៤១០

ថា  ំដលមា ន   ះពា ណិជ្ជ កម្ម  ថា  ំដលមា ន   ះពា ណិជ្ជ កម្ម  ៥៥, ៣៣៣, ៣៣៩៣៣៩, ៤២០ 

ថា  ំផ្សំគា   ថា  ំផ្ំសគា   ៥២, ២៨៥

ថា  ំពពុះពន  រកំណើត ២៩០ថា  ំពពុះពន  រកំណើត ២៩០, ៣៩៦

ថា  ំបន្ត ក់  មុះ ១៦៤ថា  ំបន្ត ក់  មុះ ១៦៤, ១៦៥, ៤២១

ថា  ំបងា្ក  រ ជំងឺខា ន់សា  ក់ ក្អ កមា ន់ និងតតា ណូស ថា  ំបងា្ក  រ ជំងឺខា ន់សា  ក់ ក្អ កមា ន់ និងតតា ណូស ១៤៧

ថា  ំទមា  ក់កំហា ក ថា  ំទមា  ក់កំហា ក ៥២, ៣៨៤, ៤២២

ថា  ំពពុះពន  រកំណើត ថា  ំពពុះពន  រកំណើត ២៨៥, ២៩០២៩០, ៣៩៦

ថា  ំវិទ  សា  ្ត  ថា  ំវិទ  សា  ្ត  ៣៣៣, ៣៣៩៣៣៩, ៤២៣ 

ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត ១៩, ១០៣, ១៨៧, ៣៧៣, ៤១២-៤១៣៤១២-៤១៣, 

៤២៣

ថា  ំស   ប់ចា ក់តា មសរសឈា ម ថា  ំស   ប់ចា ក់តា មសរសឈា ម ៤០, ៥៣៥៣, ៦៧, ១៥២

ថា  ំបញ្ច ុះ ១៥-១៦ថា  ំបញ្ច ុះ ១៥-១៦, ៣៨៣

 កា រ  ើថា  ំបញ្ច ុះខុស ១២៦

ថា  ំរុក្ខ ជា តិ ថា  ំរុក្ខ ជា តិ ១២-១៣

ថា  ំណវីរ៉ា ពីន ២៤៩ថា  ំណវីរ៉ា ពីន ២៤៩, ៤០០

ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ២៨៥-២៨៩ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ២៨៥-២៨៩, ៣៩៤-៣៩៥

ថា  ំធា  ក់/យា រសា ច់ដំុ ថា  ំធា  ក់/យា រសា ច់ដំុ ២២០

ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត ថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត 

 រលា កភ្ន ក ២១៩

 បណា្ខ  លឲ្យទា រកកើតមិន  ប់លក្ខ ណៈ ២៤៧

 កា រ  ើ   ស់ខុសន ៤១២-៤១៣ 

ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ២៨៥-២៨៩ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ២៨៥-២៨៩, ៣៩៤-៣៩៥ 

ថា  ំជក់ ថា  ំជក់ ១២៩, ៤១៦-៤១៧

ថា  ំដុសធ្ម ញ ថា  ំដុសធ្ម ញ ២៣០

ថា  ំពទ្យ ថា  ំពទ្យ 

   ះពា ណិជ្ជ កម្ម  ៥៥, ៣៣, ៣៣៩

 កា រ  យត្ន ័ក្ន ុងកា រឲ្យថា  ំ  ទា រក ៥៤, ២៧២

   ះថា  ក់នកា រ  ើថា  ំខុស ៥០-៥៣

 ក្ន ុងអំឡុងពលស   លកូនឬក  យពលស   លកូន 

២៦៦

 ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ ៥៤, ២៤៧

 ចំ  ះកុមា រតូចៗ ៦២

   ះថា  ំវិទ  សា  ្ត  ៣៣៣, ៣៣៩ 

 កា រណនា ំក្ន ុងកា រ  ើ ដំ.១៨, ដំ.១៩, ៤៩-៧៣, ៣៣៩, 

៣៩៦ 

 កា រព  បា ល  យមិនចា ំបា ច់  ើថា  ំពទ្យ ៤៥-៤៨

 របៀបវា ស់និងឲ្យថា  ំ ៥៩-៦៤, ៣៤០ 

 របៀបសរសរកា រណនា ំ ៦៣-៦៤

 កា រ  ើថា  ំពទ្យឲ្យមា នកំណត់ ដំ.១៨-ដំ.១៩, ៤៩

 ថា  ំដលមិនមនស   ប់ចា ក់ ៥៦

  តិកម្ម ចំ  ះ ៦៨, ៧០-៧១, ៣៥១

 កា រ  ើថា  ំ ក  ិត  ើ និងកា រ  ុង  យត្ន ័ ៣៣៩-៣៩៨

 ពលដលមិន  ូវ  ើ ៥៤-៦៤

ថា  ំបងា្ក  រ ថា  ំបងា្ក  រ ដំ.១៧, ១៧, ១៣១-១៥០១៣១-១៥០

 អនា ម័យ ១៣១-១៣៦ 

 របៀបជៀសវា ងជំងឺ ១០៨, ១៨-១៥០, ២៤២, ៣២៦

 កា រអនា ម័យ ១៣៧-១៣៩ 

 ជំងឺកា ម  គ ២៣៩, ៤០១-៤០៣ 

 ថា  ំវ៉ា ក់សា ំងបងា្ក  រជំងឺ ១៤៧ 

  ូននិងបា៉ រ៉ា សុីត  ះវៀនដទទៀត ១៤០-១៤៦

ថា  ំបញ្ច ុះ ថា  ំបញ្ច ុះ ១៥-១៦

 កា រ  ើខុសន ៩២, ១២៦

ថា  ំសមា  ប់មជីវិត   ល ថា  ំសមា  ប់មជីវិត   ល ២៨៥, ៣៩៦

ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ២៨៩, ២៩៤, ៣៩៥៣៩៥

ថា  ំសំរកហើម ២២៤ថា  ំសំរកហើម ២២៤, ៤២៧

ថា  ំបំបា ត់ ថា  ំបំបា ត់ ៤២៧

 ក្អ ក ៥២, ៣៨៤

ថា  ំបុរា ណ ថា  ំបុរា ណ ១, ៦

 សំនួរចម្ល ើយអំពី ៦

 វិធីប   ក់ថា មា ន  សិទ្ធ ភា ព ១០១០

ថ្ន រ ៨៦ថ្ន រ ៨៦, ២៥៥, ២៦៩, ៤២៣

 ថា  ំស្ព ឹកស   ប់ ៣៨០

ថង់ទឹក  មា ត់ ថង់ទឹក  មា ត់ ៤២២

ថង់ទឹក   ះ ថង់ទឹក   ះ ២៥៦, ២៥៨, ២៥៩-២៦០២៥៩-២៦០, ៤២០

ថង់ទឹកភ្ន ក និងកា របង្ក  គ ថង់ទឹកភ្ន ក និងកា របង្ក  គ ២១៧, ២២៣២២៣

ថ្ង ដលអា ចមា នកា របង្ក កំណើត ថ្ង ដលអា ចមា នកា របង្ក កំណើត ២៤៤, ២៩១ ២៩១ 

ថ្ល ើម ៣៦ថ្ល ើម ៣៦, ៤២៤

 អា ប់ស ១៤៤-១៤៥ 
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 ជំងឺ ១៧២, ២៨៨, ៣២៨

 ជា តិចំរា ញ់ពីថ្ល ើម ៦៥, ៦៧

ថង់ពងសា  ស ថង់ពងសា  ស ២៣៣, ៤២៧ 

 ដំ  តូចៗ  លើ ១៩៩ 

 ហើម ៣១៧

តមហា រីក  ះ តមហា រីក  ះ ២៧៩

 ចៀក ចៀក

 របៀបពិនិត្យ  ចៀកអ្ន កជំងឺ ៣៤

 កា របង្ក  គ   ៣០៩

 កូនកណ្ណ ុរ  ពីក  យ ៨៨

 ហុឹង ១០៧, ៣២៧

ត  ង  ម ២៣៣-២៣៤ត  ង  ម ២៣៣-២៣៤, ៤២៤

តនញា៉  ១៤៣តនញា៉  ១៤៣, ៣៧៦

តតា ណូស តតា ណូស ១៨២-១៨៤

 បង្ក  យរបួស ៨៤, ៨៩, ៤០៧

 លើទា រក ១៨២-១៨៣, ២៧៣

 ថា  ំស   ប់ ៣៣៦-៣៣៧, ៣៨៩-៣៩០

 កា រផ្ត ល់ថា  ំបងា្ក  រ ១៤៧, ១៨៤, ២៩៦

  កូម   កូម ២២០

ទងផ្ច ិតទងផ្ច ិត ៤២៨

 និងជំងឺតតា ណូស ១៨២

 វិធីកា ត់ទងផ្ច ិត ២៦២-២៦៣

 កា របង្ក  គ ២៧០, ២៧២

 ព័ទ្ធ ជំុវិញកទា រក ២៦៨

ទឹកថា  ំស   ប់លា ងសមា  ត ទឹកថា  ំស   ប់លា ងសមា  ត ៧៤, ៤០១

ទា មឡា  ២៣៨ទា មឡា  ២៣៨, ៤០៣, ៤២០

ទឹកថា  ំស   ប់លា ងសមា  តទា  រមា ស ២៤១ទឹកថា  ំស   ប់លា ងសមា  តទា  រមា ស ២៤១, ២៤៧, ២៥៨, 

២៨១, ២៩២, ៣៦១, ៤២២

ទល់លា មក ទល់លា មក ១៦, ១២៦១២៦

 ជា ស ្ញ  មួយនប    ះ  ួច   ល់ ៩៤ 

 ក្ន ុងអំឡុងពលមា នផ្ទ  ះ ២៤៨ 

 កា រព  បា លនិងកា របងា្ក  រ ១២៦, ៣៨៣ 

ទា  រស   លកូន (មើលទា  រមា ស)ទា  រស   លកូន (មើលទា  រមា ស)

ទឹកបញ្ច ុះ ទឹកបញ្ច ុះ ១៥, ៧៦, ៩២, ៤២២

ទឹក  ះ   ទឹក  ះ   

 និងជំងឺរា ក ១៥៦

 និងដំ  ក ពះ ១២៩ 

 ម   ៣៩២ 

ទឹក  ះមា៉ ញ៉សុី ទឹក  ះមា៉ ញ៉សុី ១៦, ៣៨៣

ទា រក ទា រក 

 និងជំងឺតតា ណូស ១៨២-១៨៣ 

 កា របង្ក  គក្ន ុងឈា ម  យបា ក់តរី ២៧៥ 

 ងូតទឹក ៧, ២៦៣, ២៧០ 

 ភ្ន ក ២២១, ២៣៧, ២៧០ 

 កា របំ   ះ ១២០, ២៦៣, ២៧១ 

 ក្ល នលូន ៣១៧

 ជំងឺរបស់ ២៧២-២៧៥ 

 ថា  ំស   ប់ ៥៤, ២៧២, ៣៣៧ 

 ប   ពលស   លកូន ២៦៨ 

 តូច កើតមិន  ប់ខ និងមិន  ប់ទម្ង ន់ ៤០៥ 

 ទងផ្ច ិត ២៦២-២៦៣, ២៧០

 កូន   ះ ២៦៩

ទម្ង ន់ទម្ង ន់

   កា រងូតទឹក ៦

 កា រពិនិត្យទា រក ៣៤

 កា របំ  ទា រក ១២០-១២១

 កើតជំងឺរា ក ១៥៩

 មា នប   ស្បក ២១៥

 (មើលកុមា រនិងទា រក)

 និងរបបអា ហា រ ១១០-១១១, ១២៧

 កា រកំណត់ក  ិត  ើ   ស់ថា  ំ ៣៤០

 ជញ្ជ ីង ដលធ្វ ើ  តា មផ្ទ ះ ២៥០

 សា រសំខា ន់នកា រ  កទម្ង ន់ ១២៥-១២៧, ៣២៥-៣២៦

 ទម្ង ន់គិតជា  ន និងគីឡូ ៦២

 កា រវា ល់ថា  ំពទ្យ ៥៩-៦១

 កា រឡើងទម្ង ន់ ចំ  ះកុមា រ ២៩៧-៣០៤

 កា រឡើងទម្ង ន់ ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ ២៤៧, ២៥០

ទឹកអូរ៉ា លីត ១៥២ទឹកអូរ៉ា លីត ១៥២, ៣១១, ៣៨២-៣៨៣, ៤០០, ៤២៦ 

 និងកា រក្អ ួត ១៦១ 

 ជា ទឹកបញ្ច ុះ ១៥ 

 ស   ប់ប    ះ  ួច   ល់ ៩៥ 

 ស   ប់កា រខ  ះជា តិទឹក ៩, ៤៦, ១៥៨, ៣០៦ 

 ស   ប់ទា រក ២៧៣ 

 ស   ប់អ្ន កជំងឺ ៤០, ៥៣ 

ទា  រលា មក ២៣៣ទា  រលា មក ២៣៣, ៤១៩

 មា នឫសដូងបា ត ១៧៥

 ដំ  ក្ន ុង ២៣៨, ៤០០, ៤០២, ៤០៣

ទឹក  មទឹក  ម

 ឈា មក្ន ុងទឹក  ម ១៤៦, ២៣៤, ៣៧៧

 ពណ៌   ត ១៧២

 ពណ៌លឿងទំុ ១៥១

 បរិមា ណតិចជា ងធម្ម តា  ១៥១, ២៣៦

  ម  ើន ឬញឹកញា ប់ ១២៧, ២៣៤

 លា យខ្ទ ុះ ២៣៦

ទា  រមា ស ២៣៣ទា  រមា ស ២៣៣, ៤២៨

 កា របង្ក  គ ២៤១-២៤២, ៣៧០

 កា រស្ទ ះសុក ២៤៩

 កា ររហកទា  រមា សពលស   ល
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ទឹកកា ម ទឹកកា ម ២៣៣, ២៤៤

ទមូ៉ម៉ត ៣១ទម៉ូម៉ត ៣១, ៣៣៤

 ីកូមូ៉ណា ស  ីកូមូ៉ណា ស ២៤១

ទីហ្វ ុស ទីហ្វ ុស ២៦, ១៩០១៩០

ទឹក  ះ  ជូរ ទឹក  ះ  ជូរ ៥៧, ២៣២, ២៤២

ទឹក  ះដំបូង ២៧៧ទឹក  ះដំបូង ២៧៧, ៤២១

ធា ត់ ១២៦ធា ត់ ១២៦, ៣២៥-៣២៦, ៣២៩

ធនធា ន ធនធា ន ដំ.៨, ដំ.១២, ១១៥, ២៨៣, ៤២៦ 

ធ្ម ញ ធ្ម ញ ១៣៣, ២២៩-២៣២២២៩-២៣២

ប    ះ  ួច   ល់ប    ះ  ួច   ល់ ១៥, ៩៣-៩៤៩៣-៩៤, ៤១៩

 (មើល  ះវៀន កា រហើម  ះ)

 តិកម្ម ទំនា ស់  តិកម្ម ទំនា ស់ ៥៤, ១៦៦១៦៦

 លើស្បក ២០៣, ២៨៥, ២៩០

 ថា  ំស   ប់ ៣៣៧, ៣៨៦-៣៨៧

 ជា មួយថា  ំពទ្យ ៥៤, ៥៦, ៦៨, ៧០-៧១, ៣៥១

 ទា លកន្ទ ុយក ពើ  ទា លកន្ទ ុយក ពើ ១៣, ១២៩ 

បា ក់តរី ១៩បា ក់តរី ១៩, ៥៥, ៤២០

បង់រំុ បង់រំុ ៨៥, ៨៧, ១០១-១០២១០១-១០២, ៣៣៦ 

បី៊ឡា ហ   បី៊ឡា ហ   ១៤៦

ប   ពីកំណើត ប   ពីកំណើត ៦, ២៤៧, ២៧២, ២៨៩, ៣១៨-៣២១៣១៨-៣២១, 

 ៤១២

  ក  ម   ក  ម ២៣៣

 កា របង្ក  គ ២៤៣

  ួសក្ន ុង   ក  ម ២៣៤, ២៣៥

បូស (អា ប់ស) ២០២បូស (អា ប់ស) ២០២, ៤២០

ប   របង់លា ម ២៤២ប   របង់លា ម ២៤២, ៤២០

 (មើលលា មក)

បំ   យទឹក  ះមា  យ បំ   យទឹក  ះមា  យ ដំ.១២, ១២០-១២២

 និងកា រពន  រកំណើត ២៨៥, ២៨៩, ២៩៤, ៣៩៥

 និងអា ហា រចិញ្ច ឹមរា ងកា យយា៉ ងល្អ  ១១៤, ១១៦, ៣០៤

 និងបងា្ក  រជំងឺរា ក ១៥៤, ១៥៦ 

 ដល់ទា រក ២៧១, ២៧៧, ៤០៥

 ជំនឿអំពី ២, ៧

 (មើល  ះ)

បា ក់ឆ្អ ឹង បា ក់ឆ្អ ឹង ១៤, ៩៨-៩៩៩៨-៩៩

  ងល្ហ ុង   ងល្ហ ុង ១៦

  ងក្ន ុងធ្ម ញ ២២៩-២៣០  ងក្ន ុងធ្ម ញ ២២៩-២៣០, ៤២០

ប័ណ្ណ សុខភា ពកុមា រ ប័ណ្ណ សុខភា ពកុមា រ ដំ.២០, ដំ.២៤, ២៩៧-៣០៤២៩៧-៣០៤, ៤២០ 

 មះទឹកថា    មះទឹកថា   ២២១, ២៣៤, ២៣៦-២៣៧២៣៦-២៣៧, ៣៥៦, ៣៦០, 

 ៣៧៩

បា រី បា រី (មើលកា រជក់បា រី)

ប   ដលមា នពីកំណើត ប   ដលមា នពីកំណើត ៧, ២៨៩, ៣១៦-៣២១៣១៦-៣២១, ៤២១

របបអា ហា រស   ប់  ភទជំងឺផ្សងៗ របបអា ហា រស   ប់  ភទជំងឺផ្សងៗ ៤០, ១២៤-១៣០១២៤-១៣០

 ពិបា ករំលា យអា ហា រ, ឆ្អ ល់ចុងដង្ហ ើម, និងដំ  ក ពះ 

១២៨-១២៩

 ភា ពស្ល កសា  ំង ១២៤

 ទល់លា មក ១៦, ១២៦, ៣៨៣

 ជំងឺទឹក  មផ្អ ម ៤០, ១២៧

 រា ក ១៥៥-១៥៦, ១៥៩

 មនុស្សធា ត់ ១២៦

 ជំងឺពកក ១៣០

 ជំងឺលើសឈា ម ១២៥

 អប់ជើង  អប់ជើង 

  ងចូលក្ន ុង ៣១៩

 បា ត់បង់ញា ណដឹងក្ន ុង ១២៧, ១៦២, ១៧៣, 

  ១៩១-១៩២

 ហើម ១១៣, ១២៤, ១៤៤, ១៧៦, ២៤៨-២៤៩, ៣២៣

 ដា ប់បន្ត ពូជ  ដា ប់បន្ត ពូជ ២០៥, ២៣២, ២៣៣-២៤៤២៣៣-២៤៤, ៤២៣

 ដំ   លើ ២៣៧, ៤០២-៤០៣

 មះទឹកបា យ  មះទឹកបា យ ២២១, ២៣៦-២៣៧២៣៦-២៣៧, ២៥៥, ៣៦០ 

 (មើលជំងឺកា ម  គ)

បង្ហ ើយ បង្ហ ើយ 

 ផត ៦, ៩, ១៥១, ២៧៤

 ៉ ង ២៧៤

 (មើលកា រខ  ះជា តិទឹក)

បបូរមា ត់ឆប ៣១៨បបូរមា ត់ឆប ៣១៨, ៤២៣

បះដូងបះដូង

 គា ំងបះដូង ៣២៥

 កា រភា ន់  ឡំជា មួយនិងកា រឆ្អ ល់ក ពះ ១២៨

 ប    ៣៣, ៣១០, ៣២៥, ៤១០

ប   ដលទា កទងនឺងតំណរពូជ ១៨ប   ដលទា កទងនឺងតំណរពូជ ១៨, ៣១៨-៣១៩, ៣២១, 

៤២៣

បង្គ ន់អនា ម័យ បង្គ ន់អនា ម័យ ១៣៧-១៣៩, ១៥៣

 តិកម្ម នជំងឺឃ្ល ង់  តិកម្ម នជំងឺឃ្ល ង់ ១៩១, ៣៦៤

 អប់ថា  ំពទ្យ  អប់ថា  ំពទ្យ ៣៣១-៣៣៧

  ងរំអិល   ងរំអិល ១៦, ៣៨៣

បង្គ ន់ បង្គ ន់ ១៣៧-១៣៩

បា៉ រ៉ា សុីត ១៩បា៉ រ៉ា សុីត ១៩, ៤២៥ 

 ក្ន ុង  ះវៀន ១៩, ១៤០-១៤៥, ៣០៨

  លើស្បក ១៩, ១៩៩-២០១  

 ូតអុីន  ូតអីុន ១១០-១១៣, ១១៦-១១៨, ១២១ 

ប ្ញ  អប្ប ប ្ញ  អប្ប ១១៤, ៣០៦, ៣១៨, ៣២០-៣២១, ៤២៦ 

បា ក់ឆ្អ ឹងជំនីរ បា ក់ឆ្អ ឹងជំនីរ ៩៩ 

បង្អ មបង្អ ម ១១៥, ១១៩, ១២២, ២២៩, ៤០៨

បំពង់កបំពង់ក

 ដំុពកលើបំពង់ក ១៣០, ៤២៣

 វត្ថ ុជា ប់ក្ន ុង ៧៩

 ឈឺបំពង់ក ១៦៣, ៣០៩-៣១០
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 ពណី  ពណី ដំ.៣, ដំ.១១, ១, ២, ២១

បំពង់ទឹក  ម បំពង់ទឹក  ម ២៣៣

បង្ហ ួរ  ម បង្ហ ួរ  ម ២៣៣, ២៣៥, ៤២៨

បង្គ ន់អនា ម័យដលមា នខ្យល់ចញចូល បង្គ ន់អនា ម័យដលមា នខ្យល់ចញចូល ១៣៩

បង្គ ន់អនា ម័យពិសស បង្គ ន់អនា ម័យពិសស ១៣៩

បណា្ខ  សា  បណា្ខ  សា  ៦

 ទា លកន្ទ ុយក ពើ ១៣ ទា លកន្ទ ុយក ពើ ១៣

  ងខ្យល់   ងខ្យល់ ១៥

ផា សុខភា ពនអ្ន កជំងឺ ផា សុខភា ពនអ្ន កជំងឺ ៣៩

ផលវិបា កនកា ររំលូតកូន ផលវិបា កនកា ររំលូតកូន ២៤៣, ៤១៤-៤១៥៤១៤-៤១៥

ផ្ន ក   នភ្ន ក ផ្ន ក   នភ្ន ក ២១៧, ២១៨, ២២៤, ២២៥, ២២៦, ២២៨

ផនកា រ  ួសា រ ផនកា រ  ួសា រ ដំ.១៦, ២៤៦, ២៨៣-២៩៤២៨៣-២៩៤, ៣៩៤-៣៩៦, 

៤១៥

 និងកា រមិនអា ចមា នកូន ២៤៤

ផ្ទ ះសម្បង ផ្ទ ះសម្បង ដំ.១០

ផ្ច ិត ផ្ច ិត ៤២៥

 កា ត់ទងផ្ច ិត ២៦២-២៦៣ 

 ផ្ច ិតលៀន ៣១៧, ៣១៨

 កា របង្ក  គ ១៨២, ២៧២

ផ្ល ូវទឹក  ម ផ្ល ូវទឹក  ម ៣៦, ២៣៣-២៣៤២៣៣-២៣៤, ៤២៨

ផ្ល ល្ហ ុង ១៣ផ្ល ល្ហ ុង ១៣

ផា  សា យ និង "ផា  សា យធំ" ផា  សា យ និង "ផា  សា យធំ" ៤៥, ៥៧, ១៦៣១៦៣, ៣០៨

 របបអា ហា រ ១២៣

 ថា  ំធម្ម ជា តិ ១៦

ផា  សា យធំ ផា  សា យធំ ៤៥, ៥៧, ១៦៣១៦៣, ៣០៨, ៤២២

ពិកា រសា ច់ដំុមុខ ពិកា រសា ច់ដំុមុខ ៣២៧

 ះ ះ

 ប    ះ  ួច   ល់ ៩៣-៩៤

 កា រពិនិត្យ  ះ ៣៥-៣៦

 ដំុក្ន ុង  ះ ២៨០

 ឈឺចា ប់  ផ្ន កខា ងក  មន  ះ ២៤៣      

(មើល  ះវៀន ហើម  ះ)

ពងទឹក  ស្បកពងទឹក  ស្បក

 មកពីថា  ំ ៣៥៨, ៣៦១

 មកពីកា រប៉ះពា ល់រុក្ខ ជា តិមួយចំនួន ។ល។ ២០៤

  យកា ររលា ក ៩៦

  យកើតជំងឺអុ៊តសា  យ ៣១១

  យកើតជំងឹ  អក ២១៦

 ត ២១០ ត ២១០, ៤២១

ពិកា រភា ពពិកា រភា ព (មិន  ប់លក្ខ ណៈ) ៣១៨(មិន  ប់លក្ខ ណៈ) ៣១៨, ៤២១

ពិកា រភា ពពិកា រភា ព

 កា រចា ក់ថា  ំដលបណា្ខ  លឲ្យ ៧៤, ៣១៤

 ចំ  ះកុមា រ ៧៤, ៣១៤, ៣១៨-៣២១

ព័ត៌មា នស្ត ីពីក  ិត  ើ   ស់ថា  ំ ព័ត៌មា នស្ត ីពីក  ិត  ើ   ស់ថា  ំ ៣៤០

 ិលភ្ន កមើលរូបបកជា ពីរ  ិលភ្ន កមើលរូបបកជា ពីរ ២២៧

ពិសស្បក ពិសស្បក ២១២

  ក   មដនិងឬជើង   ក   មដនិងឬជើង ៣១៨-៣១៩

ពងបកក្ន ុងមា ត់ ពងបកក្ន ុងមា ត់ ៤៨, ១៧១, ២៣២២៣២

 ូន ឈា ម ១៤៦ ូន ឈា ម ១៤៦, ៣៧៧, ៤២២

 ះវៀន  ះវៀន 

 កា រចុក ១២, ១០៦, ១៤៥, ១៥៧, ២៤៣, ៣៨១ 

 ករណីបនា  ន់ ៣៥, ៩៣-៩៤

 កា របង្ក  គ ៤៧, ១៣១, ១៤៤-១៤៥, ១៥៣, ១៨៩ 

 ស្ទ ះ  ះវៀន  , ៩៤

 ធា  ក់ចញក  ទា  រលា មក ១៤២ 

 ធា  យចញតា មមុខរបួស ៩២

 របួស ៩២

 ូនទំពក់  ូនទំពក់ ១៣៣, ១៤២១៤២, ២៩៦, ៣០៧

ពពឆ្ក  ពពឆ្ក  ២២៤ 

ពងបក  ក្ន ុងមា ត់ ២០២ពងបក  ក្ន ុងមា ត់ ២០២

 ូនក្ន ុង  ះវៀន  ូនក្ន ុង  ះវៀន ១៣, ១៤០-១៤៥១៤០-១៤៥, ៤២៣

 ះវៀនបត់ចូល  ក្ន ុងរន្ធ  ះវៀន ៩៤ ះវៀនបត់ចូល  ក្ន ុងរន្ធ  ះវៀន ៩៤, ៤២៤

ពា ក្យស   ប់ឱសថសា  ន ពា ក្យស   ប់ឱសថសា  ន ៣៣៨ 

ពិស ពិស 

 ខា ំ ១០៤-១០៦

 រុក្ខ ជា តិ ២០៤

ពិនិត្យមើលចលនា រផ្ល ិច ពិនិត្យមើលចលនា រផ្ល ិច ១៨៣, ៤២៦

 ូនមូល (អា សា្ក  រីស)  ូនមូល (អា សា្ក  រីស) ១៤០-១៤១ 

ពស់ចឹក ពស់ចឹក ១០៤-១០៥

 ថា  ំ  ឆា ំងពិស ១០៥, ៣៣៧, ៣៨៨

 កា រព  បា លតា មផ្ទ ះ ៣

ពីងពា ងខា ំ ពីងពា ងខា ំ ១០៦

ពន្ល ឺថ្ង  ពន្ល ឺថ្ង  

 និងមុន ២១១

 និងជំងឺឆ្អ ឹងទន់ ១២៥

 និងប   ស្បក ១៩៥

ពងសា  សពងសា  ស ១១, ២៣៣

 កា រហើមពងសា  ស ៣១២, ៣១៧

 ូន ១៤០-១៤៦ ូន ១៤០-១៤៦, ២២៧-២២៨, ៤០៦-៤០៧

 បណា្ខ  លឲ្យស្ទ ះ  ះវៀន ៩៤

 ចំ  ះកុមា រ ៣០៨

 ថា  ំស   ប់ ៣៣៥, ៣៧៤-៣៧៦

 កា របងា្ក  រ ៤៧, ១៣១-១៣៤

 ូន  ូន ១៤១

 ូនទំពក់  ូនទំពក់ ១៣៣, ១៤២១៤២

 ូនមូល  ូនមូល ១៤២

 ថា  ំធម្ម ជា តិ ១៣
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ភា ពស្ល កសា  ំង ១២៤ភា ពស្ល កសា  ំង ១២៤, ៤១៩

 បណា្ខ  លមកពី ១១៣, ១២៤

 ក្ន ុងអំឡុងពលមា នផ្ទ  ះ ២៤៨-២៤៩

 ចំ  ះកុមា រ ៣០៧, ៣២១

 កា រព  បា ល ៣៣៥, ៣៩២-៣៩៤

ភា ពសាុ ំ ភា ពសុា ំ ៤២៦

 ជា មួយអង់ទីបី៊យ៉ូទិក ដំ.១៩, ៥៧-៥៨, ២៣៧, ៣៥១ 

 នឹងកា របង្ក  គ ១០៨, ១២០, ២៧១ 

ភា  ត់សា   ភា  ត់សា   ១០១  

ភា  ត់ឆ្អ ឹងកងភា  ត់ឆ្អ ឹងកង ១៧៣

ភសជ្ជ ៈ ភសជ្ជ ៈ ១៥៥, ១៦១, ២២៩

ភ្ន ក  លៀង ភ្ន ក  លៀង ២២៣

ភា  ក់ងា រសុខភា ពភូមិ ភា  ក់ងា រសុខភា ពភូមិ ដំ.១-ដំ.៧, ដំ.២៩, ៤៣, ៣៤០

ភា ពខ  យ, អស់កមា  ំង ភា ពខ  យ, អស់កមា  ំង ១២៤, ៣២៣, ៤០០

ភសជ្ជ ៈកា បូណា ត ភសជ្ជ ៈកា បូណា ត ១១៥, ១៥០១៥០

ភ្ន កឡើងបា យ ២២៥ភ្ន កឡើងបា យ ២២៥, ៣២៣, ៤២០

ភ្ន ក  ឡវ ២២៣ភ្ន ក  ឡវ ២២៣, ៣១៨

ភា  ត់ឆ្អ ឹង ភា  ត់ឆ្អ ឹង ៣៨, ១០១, ៣១៦, ៤២២

ភសជ្ជ ៈ(   ) ១៤៨-១៤៩ភសជ្ជ ៈ(   ) ១៤៨-១៤៩, ៣១៨, ៣២៥, ៣២៦,៣២៨, 

៤០០, ៤១៦

ភ្ន ក ភ្ន ក ២១៧-២២៨

 ភ្ន ក  ឡវ ២២៣

  គស ្ញ    ះថា  ក់ ៣៣, ២១៧

 ភា ពស្ង ួតនភ្ន ក ១០៧, ១១៣

 ពិនិត្យភ្ន ក ៣៣

 ប   ភ្ន កចំ  ះមនុស្សចា ស់ ៣២៣

 ប   ភ្ន ក  យជំងឺឃ្ល ង់ ១៩២ 

 ធូលីចូលភ្ន ក ៤៨, ២១៨

 នទា រក ២២១, ២៧០, ៣៧៩, ៣៩២ 

 ក ហមហើយឈឺ ២១៩, ២២៥

 ពណ៌លឿង ៣០, ១៧២, ២៧៤, ៣២៨, ៣២៩

ភា  ក់ងា រសុខភា ព ភា  ក់ងា រសុខភា ព ដំ.១, ដំ.៧, ដំ.២៩, ៤៣, ២៤៦, ៣៤០

ភ្ន កខ  យភ្ន កខ  យ ២២៣

ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំ ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំ ដំ.៥

មន្ត អា គម មន្ត អា គម ២, ៥, ៦, ៤២០

មុនពណ៌   តូចៗ ២១១មុនពណ៌   តូចៗ ២១១, ៤២០

មន្ត អា គមផ្ល ូវងងឹត ៥មន្ត អា គមផ្ល ូវងងឹត ៥

មហា រីក មហា រីក ៤១២, ៤២០

 ជំនឿអំពី ១១

 និងថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ២៨៨-២៨៩

 និងកា រជក់បា រី ១១៩, ១៤៩, ១៦៨

  ះ ២៧៩

 ស្បក ១៩៧, ២១១, ៣៩៩

 ស្បូន ២៨០

មូលហតុនជំងឺ មូលហតុនជំងឺ ដំ.៦-ដំ.៧, ដំ.១០, ដំ.២៧, ១៧-១៩១៧-១៩

មា ត់ស្ូបន ២៨៨មា ត់ស្បូន ២៨៨, ៤២០

មុត មុត ៨៤-៨៦

មរណភា ព មរណភា ព កា រទទួលយក ៣៣០

មុខមុខ

 ស្ព ឹក ៣១៨

 ដំុពកៗ  លើមុខ ១៩១

 កា រខ្វ ិនន ៣៧, ៣២៧

ម  គ ១៩ម  គ ១៩, ៤២៣

មា៉ រ៉ា ស្ម  មា៉ រ៉ា ស្ម  ១១២ 

មីក ូស្ក ុបមីក ូស្ក ុប ១៩, ១៤៤

មូ៉នីលីយា៉ សុីស (   ំង) មូ៉នីលីយា៉ សុីស (   ំង) ២៣២, ២៤២, ៤០០

មូស មូស ១៨៦-១៨៧

មា  យ មា  យ 

 សុខភា ពក  យពលស   លកូន ២៧៦, ២៨០ 

 សុខភា ពនិងជំងឺរបស់កូន ២៩៥-៣២១

 ព័ត៌មា នអំពី ២៤៥-២៨២ 

 កា រថទា ំពលស   លកូន ២៥០-២៥៣

 (មើលផនកា រ  ួសា រ) 

មា ត់ មា ត់ ១០៧, ២២៩-២៣២ ២២៩-២៣២ 

ម្ជ ុល ម្ជ ុល ៧៤, ៣៩៩, ៤០១ 

មនុស្សចា ស់ជរា  មនុស្សចា ស់ជរា  ៨៣, ២១៤, ២៣៥, ៣២៣-៣៣០ 

មុនមុខ ២១១មុនមុខ ២១១, ៤១៩ 

 (មើលអ៊ុតសា  យ)

មនុស្សសន្ល ប់ ៧៨មនុស្សសន្ល ប់ ៧៨, ៤២៤

 កា រដកដង្ហ ើម ៣២

 ភា ពខុសគា  នទំហំកូនក មំុភ្ន ក ៣៣

 ស្ហ ុក ៧៧

 ុំ  ុំ ១៥

រឹងសរសអា ទ រឹងសរសអា ទ ៣២៦

រំលូតកូន រំលូតកូន ២៤៣, ២៨៤, ៤១៤-៤១៥៤១៤-៤១៥

 (មើលកា ររលូតកូន)

រលា ក  មុះ  យ  តិកម្ម ទំនា ស់ រលា ក  មុះ  យ  តិកម្ម ទំនា ស់ ១៦៥, ៤២៧

រា កមួល  យបា ក់តរី រា កមួល  យបា ក់តរី ១៤៥

រណបរណប ៣១៥ 

របួស  យ   ប់កា ំភ្ល ើងរបួស  យ   ប់កា ំភ្ល ើង

  ដឬជើង ៩០

   ះ ១៥, ៩២-៩៣

  ក  ល ៩១

រលា ក  សិកា ស្បក រលា ក  សិកា ស្បក ២១២

រលា កភ្ន ក  យជា តិគីមី រលា កភ្ន ក  យជា តិគីមី ២១៩

របួស  ូង របួស  ូង ៩១

រួញសា ច់ដំុ រួញសា ច់ដំុ ៣១៤, ៤២១

រួមសហកា រណ៍ រួមសហកា រណ៍ ដំ.២៤
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រលា កថង់ទឹកភ្ន ក រលា កថង់ទឹកភ្ន ក ២២៣

របបអា ហា ររបបអា ហា រ ៤២១

 ចំ  ះ  ុន    ៨

 ស   ប់មា  យបនា  ប់ពីស   លកូន ៨, ១២៣, ២៧៦ 

 ស   ប់អ្ន កជំងឺ ៤០, ១២៣

 ស   ប់កុមា រតូចៗ ១២០-១២២

 ស   ប់អ្ន កជំងឺផ្សងៗ ៤០, ១២៤-១៣០, ១៥៤-១៥៦

  បល់មិនល្អ អំពី ១២៣

 អ្វ ីដល  ូវជៀសវា ង ១១៩

 ដល  ូវបរិ  គដើម្ីបឲ្យមា នសុខភា ពល្អ  ១១០-១១១

  ពលលបថា  ំ ១២៣

 ជា មួយកា រលបថា  ំ   ប់ពន  រកំណើត ២៨៦

 (មើលអា ហា រនិងអា ហា រូបត្ថ ម្ភ )

រា កមួល ១៤៤-១៤៥រា កមួល ១៤៤-១៤៥, ៤២២

 (ចូរមើលជំងឺរា ក)

រុយ រុយ 

 និងជំងឺ ដំ.២៣, ១៣៥, ២២៧-២២៨, ៤០៦

 ចំណុចពណ៌  មុខភ្ន ក ២២៧, ៣២៣

រន្ធ  ក្ន ុង  បកភ្ន ក រន្ធ  ក្ន ុង  បកភ្ន ក ២២០

រុក្ខ ជា តិ ព  បា ល ១២-១៣រុក្ខ ជា តិ ព  បា ល ១២-១៣, ៤២៣

រីមធំ ២០៤រីមធំ ២០៤, ៤០០

រលា កសា ច់បំពង់ក រលា កសា ច់បំពង់ក ៣០៩

របួស របួស 

 កា រលើកអ្ន ករបួស ៩៩-១០០

 នអ្ន កបា ត់បង់សា  រតី ៧៨

 ធ្ង ន់ធ្ង រ ៣៣

  ក្ន ុងភ្ន ក ២១៨

រលា ក   ីភ្ន ក រលា ក   ីភ្ន ក ៣៣, ២១៩, ២២១២២១

រឹងថា្គ  ម រឹងថា្គ  ម (មើលតតា ណូស)

រដូវ  ចា ំខ ២៤៥-២៤៦រដូវ  ចា ំខ ២៤៥-២៤៦, ២៨១, ២៨៥, ២៩៤, ៣៩៤-

៣៩៧

 គក ឡឺទន  គក ឡឺទន ៣១២

របា យកា រណ៍អ្ន កជំងឺ របា យកា រណ៍អ្ន កជំងឺ ៤៤ 

រុក្ខ ជា តិ រុក្ខ ជា តិ 

 ថា  ំ ១២-១៣

 បណា្ខ  លឲ្យរមា ស់ ២០៤

រយៈពលក  យស   លកូន រយៈពលក  យស   លកូន ៤២៦ 

 របបអា ហា រ ១២៣ 

 កា រធា  ក់ឈា មក  យ ២៦៦, ៣៩១

របងកូនកណ្ណ ុរ របងកូនកណ្ណ ុរ ២១២ 

រីមធំ ២០៤រីមធំ ២០៤, ៤០០ 

 គស ្ញ   គស ្ញ   ២០, ២៩២៩, ៤២៧

រលា កបំពង់ក  យម  គ ្ត  ិបតូកូក រលា កបំពង់ក  យម  គ ្ត  ិបតូកូក ៣១០

រទះរុញ ១០០រទះរុញ ១០០

 គស ្ញ   គស ្ញ   ២៩

រលា កបំពង់ក រលា កបំពង់ក ៣០៩

រងា  ស់ជា អុ៊យនីត រងា  ស់ជា អុ៊យនីត ៦០

 គស ្ញ  នកា រផា  ច់  ឿងញៀន  គស ្ញ  នកា រផា  ច់  ឿងញៀន 

 ពីកា រញៀន  ឿង ៤១៧

 ដើម្ីបបងា្ក  រកា រមា នផ្ទ  ះ ២៨៥, ២៩៤២៩៤

 គស្បកផ្សូរីយា៉ សុីស  គស្បកផ្ូសរីយា៉ សុីស ២១៦ 

របួសរបួស

  ះ ៩២

   ប់កា ំភ្ល ើង ៩០-៩៣

  ូង ៩១

 កា រឃា ត់ឈា ម ៨២

    ៨៩-៩២

  យសា រឆ្អ ឹងដលបា ក់ ៩៩

 វិធីបិទ ៨៥-៨៦

 របួសដលមា នកា របង្ក  គ ៨៨-៨៩, ២១៣, ៤០១

 កា ំបិត និង   ប់កា ំភ្ល ើង ៨៩-៩៣

 ថា  ំ ៩៣-៣៣៤

 តូច ៨៤

 ដលអា ចបណា្ខ  លឲ្យកើតតតា ណូស ៨៩, ១៨២

 ភ្ន ក ២១៧-២១៨

ឫស  បា តជើង ឫស  បា តជើង ២១០ 

ឫសដូងបា ត ឫសដូងបា ត ១៦, ១៧៥១៧៥, ៤២៣

 ក្ន ុងពលមា នផ្ទ  ះ ២៤៨

 ថា  ំស   ប់ ៣៩២

លង់ទឹក ៧៩លង់ទឹក ៧៩, ៤២២

លា មក លា មក ១៣២, ២៤២, ៤២២

 និងកា របង្ក  គ ៨៤, ៩៦, ១៣១

 កា រព  បា លតា មផ្ទ ះ ១១ 

 ក្ន ុងមា ត់និង  មុះរបស់ទា រក ២៦៨

លា មកឆ្ល ង  មា ត់, ជំងឺឆ្ល ងមកពី ១៣១-១៣៣លា មកឆ្ល ង  មា ត់, ជំងឺឆ្ល ងមកពី ១៣១-១៣៣, ១៤០, ១៨៨

លំនឹងធម្ម ជា តិ លំនឹងធម្ម ជា តិ ៥៨

ល្ហ ុង ល្ហ ុង ១៣

លិង្គ  លិង្គ  ១៩៩, ២៣២, ២៣៣, ២៣៥-២៤០, ៤០២-៤០៣ 

លា មកលា មក

 ក្ន ុងប    ះ  ួច   ល់ ៩៤

 ជំងឺរា ក ១៤៤-១៤៥

 លា មកដូចទឹកអង្ក រ ១៥៨

 ពណ៌ស ឬស្ល ក ១៧២

 លា យឈា ម ១២៨, ១៤៦, ១៨៩

 ជំងឺសុីស្ត ូសូមីយា៉ សុីស ១៤៦, ៣៧៧

 ជំងឺ  ុន  ះវៀន ១៨៩-១៩០

 មា នដំ   ១២៨

ល្ម ៀត ល្ម ៀត ១៦
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វិធីសា  ្ត រួមបញ្ច ូលគា  ស   ប់កា រពន  រកំណើត វិធីសា  ្ត រួមបញ្ច ូលគា  ស   ប់កា រពន  រកំណើត ២៨៥, ២៩២២៩២

វិធីសា  ្ត ពិនិត្យមើលទឹករំអិល វិធីសា  ្ត ពិនិត្យមើលទឹករំអិល ២៨៥, ២៩២

វិបត្ត  ុងក ឡា ភ្ល ើង វិបត្ត  ុងក ឡា ភ្ល ើង ២៤៩ 

វិធីពន  រកំណើត វិធីពន  រកំណើត ២៩៤

វីរុស វីរុស ១៩, ៣៩៩-៤០១

វីតា មីន វីតា មីន ១១០, ១១១, ១១៦-១១៨, ៣៩២-៣៩៤, ៤០៥

 កា រចា ក់ ៦៥, ៦៧, ១១៨

 វិធីល្អ បំផុតក្ន ុងកា រទទួលបា ន ៥២, ១១៨

 វីតា មីនអា  ២២៦, ៣៩២

 វីតា មីនប ២០៨

 វីតា មីនស ២៤៨, ៣៣៥

 វីតា មីនប៦ ៣៦១, ៣៩៤

 វីតា មីនប១២ ៥១, ៦៥, ៣៩៣

 វីតា មីនកា  ២៦៥, ២៧២, ៣៧៣, ៣៩៤

វិ ្ញ  ណអា ក ក់ វិ ្ញ  ណអា ក ក់ ៥

សមា  ធឈា មចុះទា ប សមា  ធឈា មចុះទា ប ៤១១

សា ច់ដំុ សា ច់ដំុ 

 កា រពិនិត្យ ៣៧-៣៨

 កា របា ត់បង់កា រ  ប់  ង ៣២០

ស្ទ រូ៉អុីត ស្ទ រូ៉អុីត ៥១

សក់  ត សក់  ត 

 ហើម ១២

 នជើង ១២

 ថា  ំធម្ម ជា តិ ១២

      

 និង   សន្ធ ំ ៨១

 ប   បណា្ខ  លមកពី ១១៩, ១៤៨-១៤៩, ៣២៥, ៣២៦,   

  ៤០០, ៤១៦

ស្ហ ុកអា ល់ឡសុី ៧០ស្ហ ុកអា ល់ឡសុី ៧០, ១០៥, ៣៥១, ៣៨៦-៣៨៧, ៤១០

សមា  រៈស   ប់ស   លកូនសមា  រៈស   ប់ស   លកូន ២៥៤-២៥៥

សមា  ធឈា មសមា  ធឈា ម ៤២០

 ខ្ព ស់ ១២៥, ២៤៩, ២៨៨, ៣២៥-៣២៦, ៣៩៥, ៤១១ 

 របៀបវា ស់ ៤១០-៤១១

 ទា ប ៧៧, ៤១១

 (មើលស្ហ ុកអា ល់ឡសុី)

ស្បក បបូរមា ត់ និងក ចក មា នពណ៌ខៀវ ស្បក បបូរមា ត់ និងក ចក មា នពណ៌ខៀវ ៣០

   មា៉ ត់មនុស្ស    មា៉ ត់មនុស្ស ១៦

សង្ក ើច សង្ក ើច ២០០

ស្បកក ិន ២១០ស្បកក ិន ២១០

សិតយកទឹក ១៤សិតយកទឹក ១៤, ៩៨, ៣១៩, ៤២០

សុងបូមទឹក  ម ២៣៩-២៤០សុងបូមទឹក  ម ២៣៩-២៤០, ៣៣៦, ២០

ស   លកូនស   លកូន

 កា រធា  ក់ឈា មក  យស   លកូន ២៦៤-២៦៥

 កា រ  ើថា  ំអុកសុីតូសុីនឲ្យបា ន  ឹម  ូវ ២៦៥-២៦៦

 កា រកា ត់ទងផ្ច ិត ២៦២-២៦៣

 ស   លកូន  យពិបា ក ២៦៧-២៦៩, ៣១៩

 កា របង្ក  គ ២៦០, ២៧៦

 ទីតា ំងរបស់ទា រក ២៥៧, ២៦១, ២៦៧

 ទីតា ំងរបស់មា  យ ២៦០

 មិន  ប់ខ ២៦២

 កា ររៀបចំស   ប់កា រស   លកូន ២៥៤-២៥៦

 ស ្ញ  នកា រឈឺ  ះស   លកូន ២៥៨

 រហកទា  រមា ស ២៦៩

សា  ក់ ឬឈ្ល ក់ សា  ក់ ឬឈ្ល ក់ ៧៩, ៣១៤

សិរ សិរ ២៣៣

សន្ល ប់ ៧៨សន្ល ប់ ៧៨, ៤២១

ស្បរំុ ១៩៣-១៩៥ស្បរំុ ១៩៣-១៩៥, ៤២១

  មអនា ម័យ   មអនា ម័យ ២៣៩, ២៨៥, ២៨៦, ២៩០២៩០, ៣៩៦, 

 ៤០១-៤០៣

សរសសក់  ត សរសសក់  ត ១២

សន្ទ ះដ ៉ ្រ ហា  ម សន្ទ ះដ ៉ ្រ ហា  ម ២៨៥, ២៩០២៩០, ៣៩៦

សង្ក ត់  យផា  ល់ សង្ក ត់  យផា  ល់ ៨២

ស    ្គ ាះបនា  ន់ស    ្គ ាះបនា  ន់

 ប   ក្ន ុង  ះវៀន ៩៣-៩៥

 ថា  ំពទ្យ ៣៣២ 

 កា រចា ក់ថា  ំ ៦៦

សិរមា ន់ សិរមា ន់ ៣៧៤, ៤០២

ស្អ ូច ស្អ ូច ២៤៧, ៣១២៣១២, ៣២០

  មដ ជរ័ ឬបា  ស្ទ ិក   មដ ជរ័ ឬបា  ស្ទ ិក ២៥៥, ២៦២, ២៦៤, ៤០១

សក់សក់ 

 ផា  ស់ប្ត ូរ  យខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ១០៧ 

 ពិនិត្យមើលច ២០០

  ុះសក់ ១០៧

សុខភា ព សុខភា ព ដំ.៧, ដំ.១១

ស្ល ឹកត ១, ៨ស្ល ឹកត ១, ៨

សមា  ធឈា មឡើងខ្ព ស់ ១២៥សមា  ធឈា មឡើងខ្ព ស់ ១២៥, ២៤៩, ៣២៥-៣២៦, ៤១១

សីតុណ ភា ពក្ន ុងខ្ល ួនទា ប សីតុណ ភា ពក្ន ុងខ្ល ួនទា ប ៤០៩

សា រធា តុរ៉ សា រធា តុរ៉ ១១១, ១១៦-១១៨១១៦-១១៨, ៤២៥

សា  មអុជ   លើ   ប់ភ្ន ក សា  មអុជ   លើ   ប់ភ្ន ក ២២៧

ស្ល ស របៀបប ្ច ញ ១៦៩ស្ល ស របៀបប ្ច ញ ១៦៩, ៤២៥

សរស  សា ទ សរស  សា ទ ៤២៥ 

 សា ច់ដំុនិង ៣៧-៣៨

ស្ទ ះ  ះវៀន, ៩៤ស្ទ ះ  ះវៀន, ៩៤

 (មើល  ះវៀន)

សុក ២៦២-២៦៤សុក ២៦២-២៦៤, ២៦៩, ៤២៦

សុកពា ំងមា ត់ស្ូបន ២៤៩សុកពា ំងមា ត់ស្បូន ២៤៩, ៤២៦

  មអនា ម័យស   ប់បងា្ក  រ  គ    មអនា ម័យស   ប់បងា្ក  រ  គ  ២៣៩, ២៨៥, ២៩០២៩០, 

 ៣៩៦, ៤០១-៤០៣



447

សំណួរដើម្ីបសួរអ្ន កជំងឺ សំណួរដើម្ីបសួរអ្ន កជំងឺ ២៩, ៤៤

  ង ២០៥-២០៦  ង ២០៥-២០៦, ៣៧២ 

សមា  ក សមា  ក 

  លើផ្ន ក   នភ្ន ក ២២៤, ២២៦, ២២៨ 

  លើ  បកភ្ន ក ២២០ 

 បងា្ក  រកា ររលា ក ៩៧

សុីស្ត ូសូមីយា៉ សុីស សុីស្ត ូសូមីយា៉ សុីស ១៤៦, ៣៣៧, ៣៧៧

  មអនា ម័យ   មអនា ម័យ ២៣៩, ២៨៥, ២៩០២៩០, ៣៩៦, ៤០១-៤០៣ 

សុីហ្សឡា  សុីហ្សឡា  ១៤៥, ១៥៨, ៣៥៤, ៣៥៩

ស្ហ ុក ស្ហ ុក ៣០, ៧៧៧៧, ៣២៥, ៤២៧ 

 អា ល់ឡសុី ៧០, ១០៥, ១៦៦, ៣៥១ 

 បណា្ខ  លមកពីកា ររលា កធ្ង ន់ធ្ង រ ៩៧ 

 ចងា  ក់បះដូងក្ន ុងអំឡុងពល ៣៣, ៤១០-៤១១ 

 ចំ  ះមា  យក  យស   លកូន ២៦៥

ស្បកស្បក

 មហា រីក ២១១, ៣៩៩

 តា រា ងនជំងឺផ្សងៗ ១៩៦-១៩៨

 ជំងឺ ១៩៣-២១៦, ៤០៦, ៤២១

 ភា ពស្ង ួត ១០៧, ២០៨

 វិធីពិនិត្យ ៣៤

 ស   ប់កុមា រ ២១៥, ៣០៨

 ថា  ំព  បា ល ៣៣៤-៣៣៥, ៣៧១-៣៧៤

 ពងបកមិនឈឺ ១៩១, ២៣៧, ២៧៩

 របង ១៧៩, ២១២

 ដំ   ២១២-២១៣

សា  នភា ពសង្គ ម សា  នភា ពសង្គ ម ២៨៣, ៤០១, ៤១៥, ៤១៧

ស្ទ រីល ស្ទ រីល ៤២៧

 បង់រំុរបួស ៨៧

 បុរសនិង  ្ត ី ២៣៦, ២៤៤, ៤១២

ស្ត តូស្ក ូប ស្ត តូស្ក ូប ៤១០

ស្ក រ ស្ក រ ១១០, ១១១១១១, ៣៨២, ៤២៧

ស៊ុលហ្វ ូណា មីត ៥៥ស៊ុលហ្វ ូណា មីត ៥៥, ៣៥៨

សឺរុា ំង ៧២សឺរុា ំង ៧២, ៧៤, ៣៣៦, ៣៣៩, ៤០១, ៤០៥

សា  ប   កា ហ្វ  ស   ប់វា ល់ សា  ប   កា ហ្វ  ស   ប់វា ល់ ៦១

សីតុណ ភា ព ៣០-៣១សីតុណ ភា ព ៣០-៣១

  ង   ង ២០៥-២០៦

សរសវ៉ន កា ររលា ក សរសវ៉ន កា ររលា ក ២២៨

ស ្ញ  ជីវិត ស ្ញ  ជីវិត ៤១

សា  មអុចៗលើស្បក ២០៦-២០៧សា  មអុចៗលើស្បក ២០៦-២០៧, ២៣២

ស្ូបនស្បូន ៤២៨

 មហា រីក ២៨០

 កា រក  ្ត ាក់ ២៥៨, ២៦៦

 កា រមា៉ ស   ២៦៤-២៦៥

 ទីតា ំងទា រក ២៥១, ២៥៧

សា  មអុជ  ពីមុខភ្ន ក សា  មអុជ  ពីមុខភ្ន ក ២២៧

ស្ល ឹក    ស្ល ឹក    ១៦

ហ្វ  រ័រ៉ា យ ស   ប់ធ្ម ញ ហ្វ  រ័រ៉ា យ ស   ប់ធ្ម ញ ២២៩ 

ហ្វ ូកលិកអា សុីដ ហ្វ ូកលិកអា សុីដ ១១៨, ៣២១, ៣៩៣៣៩៣, ៤២២

ហើម   មពងសា  ស ហើម   មពងសា  ស ៣១៧

ហើមកូនកណ្ណ ុរ ៨៨ហើមកូនកណ្ណ ុរ ៨៨, ៣១៧, ៤២៤

 បណា្ខ  លមកពីអា ប់ស ២០២

  ក លៀន ២៣៨, ៤០៣

 ស ្ញ  នជំងឺ ១៩៤

 របងន ២១២

  យជំងឺអដស៍ ៤០០

  យជំងឺមហា រីក ២៧៩

  យមា នទីហ្វ ស ១៩០

  យស្អ ូច ៣១២

  យកមរមា ស់ឬច ១៩៩, ២០០

ហុឹង  ចៀក ថ្ល ង់ និងវិលមុខ ហុឹង  ចៀក ថ្ល ង់ និងវិលមុខ ១០៧, ៣២៧៣២៧, ៣៥៩, ៣៦៣, 

 ៣៧៩ 

ហូរឈា មតា ម  មុះ ៨៣ហូរឈា មតា ម  មុះ ៨៣

ហើម  ះហើម  ះ

 មូលហតុផ្សងៗ ២០

 ចំ  ះកុមា រ ១០៧, ១១២, ១១៤, ៣២១

  យកា របង្ក  គ  ក្ន ុង  ះវៀន ១៤៥

 កា រស្ទ ះ  ះវៀន ៩៤

 កង្វ ះអា ហា ររូបត្ថ ម្ភ  ១១២, ១១៤

 ពលមា នផ្ទ  ះ ២៤៨, ២៤៩

អា ប់ស អា ប់ស ៤១៩

  ះ ២៧៨

 បណា្ខ  លមកពីកា រចា ក់ថា  ំ ៦៧, ៦៩, ៧៤

 ថ្ល ើម ១៤៤-១៤៥

 ធ្ម ញ ២៣០-២៣១

 ក  មស្បក ២០២

អដស៍ អដស៍ ១៥៣, ១៧១, ២៣៦, ២៤៥, ២៨៦, ២៩០, ៣៩៦,  

 ៣៩៩-៤០១៣៩៩-៤០១, ៤១៦

 និងកា រមា នផ្ទ  ះ ២៤៩

 និងរីមធំ ២០៤

 និង   ំងអណា្ខ  ត ២៣២

 និងជំងឺរបង ១៧៩

អា មីប ១៤៤-១៤៥អា មីប ១៤៤-១៤៥, ៣៣៦, ៣៦៨-៣៦៩, ៤១៩

អង់ទីបី៊យ៉ូទិក អង់ទីបី៊យ៉ូទិក ៥២, ៥៥-៥៨៥៥-៥៨, ១៥៦, ៣៥១-៣៦៥

អា សា្ក  រី (  ូនមូល) ១៤០-១៤១អា សា្ក  រី (  ូនមូល) ១៤០-១៤១, ៤២០

 និងជំងឺហឺត ១៦៧

អា កា រៈមួ ៉ តប់  មល់ អា កា រៈមួ ៉ តប់  មល់ ៣២៩

អា ចម៍រុយ អា ចម៍រុយ ២២៧-២២៨

អា ហា រសា  បនា រា ងកា យ អា ហា រសា  បនា រា ងកា យ ១១០
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អា ប់ស  ះ (ជំងឺរលា ក  ះ) ២៧៨អា ប់ស  ះ (ជំងឺរលា ក  ះ) ២៧៨, ៤២៤

អង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលមា ន  សិទ្ធ ភា ពទូលំទូលា យ ៥៦អង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលមា ន  សិទ្ធ ភា ពទូលំទូលា យ ៥៦, ៥៨, 

៣៥៣, ៣៥៦-៣៥៩

អា សន្ន  គ អា សន្ន  គ ១៥៨

អនា ម័យ ១៣១-១៣៩អនា ម័យ ១៣១-១៣៩

 កា រណនា ំអំពី ១៣៣-១៣៩

 ក្ន ុងពលស   លកូន ២៦០, ២៦៣ 

 ចំ  ះកុមា រ ១៣៦, ២៩៦ 

 សមា  រៈ ៧៤, ៤០១

 មា ត់និងធ្ម ញ ២២៩-២៣១ 

 ផា  ល់ខ្ល ួន ៣៩, ៤១, ១៣៣-១៣៥

 សា ធា រណៈ ១៣៧-១៣៩

 ដើម្ីបបងា្ក  រកា របង្ក  គ ៧៤, ៨៤, ៤០១, ៤១៤ 

  ពលចា ក់ថា  ំ ៦៨, ៧៤, ៤០១

អា កា សធា តុ  ជា ក់ អា កា សធា តុ  ជា ក់ ៤០៨-៤០៩

អា ចម៍ក បីអា ចម៍ក បី ២១៥ 

អង្គ រ ២១៥អង្គ រ ២១៥, ៤២១

អា ចម៍  ចៀក អា ចម៍  ចៀក ៤០៥

អា ហា រថា មពល អា ហា រថា មពល ១១០-១១១

អៀន អៀន ១៤១

អំបិលអុីពសំ(មា៉ ញ៉ស្ូយមស៊ុលហា  ត) អំបិលអីុពសំ(មា៉ ញ៉ស្យូមសុ៊លហា  ត) ១៦

អស់កមា  ំង អស់កមា  ំង ១២៤, ៣២៣៣២៣, ៤០០

អា ហា រអា ហា រ

 តម្ល ទា ប ១១៦-១១៨

 ស   ប់អ្ន កជំងឺរា ក ១៥៥-១៥៦

 ស   ប់អ្ន កជំងឺ ៤១

 ស   ប់កុមា រតូច ១២០-១២២

 អា ហា របំប៉ន ១១០-១១១, ២៩៥

 រុក្ខ ជា តិ ១១៦

  គផល  ដំ.១១

 ផ្អ ូម ១០៣, ១៣៥ 

 (របបអា ហា រនិងអា ហា របំប៉ន)

 វិធីព  បា លបុរា ណស   ប់ ១២ 

 ឈឺចា ក់  ក្ន ុង ៣៦

 ប    ៣២៩

អ៊ប៉សលើ  ដា ប់បន្ត ពូជ អ៊ប៉សលើ  ដា ប់បន្ត ពូជ ៤០២-៤០៣

អ   ញធ្ម ញ អ   ញធ្ម ញ ២២៩-២៣២

 ហូរឈា មពី ១០៧, ២៣១

 ស្ល កសា  ំង ១២៤

 ហើមបណា្ខ  លមកពីលបថា  ំ ២៣១

អរ័មូ៉ន អរ័មូ៉ន ២២៤, ២៨៧, ៣៩៤, ៤២៣

អា ភៀន អា ភៀន ៤១៦-៤១៧ 

អំបិលអុីយ៉ូដ ១៣០អំបិលអីុយ៉ូដ ១៣០, ៣១៨

អា ប់ស  ះ ២៧៨អា ប់ស  ះ ២៧៨, ៤២៤

អង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលមា ន  សិទ្ធ ភា ពចង្អ ៀត ៥៦អង់ទីបី៊យ៉ូទិកដលមា ន  សិទ្ធ ភា ពចង្អ ៀត ៥៦, ៤២៥

អា ហា រូបត្ថ ម្ភ  អា ហា រូបត្ថ ម្ភ  ដំ.១១, ដំ.១៣-ដំ.១៦, ១០៧-១៣០១០៧-១៣០, ២៩៥

 (មើលកា រខ្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ )

អា ភៀន ៤១៦អា ភៀន ៤១៦

អូវ ៣៦អូវ ៣៦, ២៨០, ៤២៥

អុកសុីតូសុិក អុកសុីតូសុិក ៥០, ២៦៥-២៦៦២៦៥-២៦៦, ៣១៩, ៣៩១

អៀន អៀន ១២, ១៤១១៤១

អា ហា រកា រពា រ ១១០អា ហា រកា រពា រ ១១០, ៤២៦ 

អំបិល អំបិល 

 អុីយ៉ូដ ១៣០, ២៤៧, ៣១៨ 

 លា ងសំអា ត ១៦

  ើបន្ត ិចបន្ត ួច ១២០, ១២៥, ១៧៦, ២៤៩, ៣២៥, 

៣២៦ 

អនា ម័យ អនា ម័យ ដំ.១០, ១៣៧-១៣៩១៣៧-១៣៩, ១៥៣, ៤២៧ 

អង្គ អង្គ  ២១៥

អុ៊តសា  យ អុ៊តសា  យ ១៤៧

អណា្ខ  ត អណា្ខ  ត ២៣២

អំពើអា បធ្ម ប់ អំពើអា បធ្ម ប់ ៥

អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក អង្គ កា រសុខភា ពពិភព  ក ៤៩, ៤៣២

ឧបករណ៍សា  ប់ចងា  ក់បះដូងទា រកក្ន ុងផ្ទ  ២៥២ឧបករណ៍សា  ប់ចងា  ក់បះដូងទា រកក្ន ុងផ្ទ  ២៥២, ២៥៥, ៤២២

ឧបករណ៍វា ស់សមា  ធឈា ម ឧបករណ៍វា ស់សមា  ធឈា ម ៤១០

ឧបករណ៍/សមា  រឧបករណ៍/សមា  រ

 ស   ប់ពលស   លកូន ២៥៤-២៥៥

 ស   ប់  អប់ថា  ំពទ្យ ៣៣៤, ៣៣៦


