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ដូច េនះែដរ េ ក មតិមធ មសិក ទុតិយភូម ិ អ ប ប់ រសិក របស់សិស សីខស់
ងសិស បស គប់ សិំក  ( ហិក១៤)។ េ ះ ៉ ងេនះកី និ រ គរយសិស ែដល ន

ប ប់ រសិក ក មតិមធ មសិក ទុតិយភមូ ិ ន រេកនេឡង បនប ប់ ងំសិស សី និង
សិស បស។  

 

ហិក១៤៖ គរយសិស ែដល នប ប់ រសិក កម់ធ មសិក ទុតិយភមូ(ិវទិ ល័យ) 

 
បភព: ទនិនយ័ មនីរអបរ់កុំង សិំក ២០១៧- ២០១៨ 

េខតត ូងឃំុ សិស ែដល នប ប់ រសិក ជំ ញបេចកេទសវ ិ ជីវៈកុង ២ំ០១៨ 
សរបុចំនួន ៦១៥ ក ់( សី៣០៣ ក)់។ 

ហិក ១៥៖ ចំនួនសិស នប ប់ រសិក ជំ ញបេចកេទសវ ិ ជីវៈ ែបងែចក មេភទ 

 

បភព: ទនិនយ័ មនីរ រ រ នងិបណុះប លវ ិ ជវីៈកុង  ំ២០១៨ 
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៥.  រចូលរមួរបស់ ស ី
 គរយម នី ជ រ បរុសែដលបំេរ  រ រកុងរដ លេខតត ូងឃំុ ខស់ ង សី េលក
ែលងែតទី ត់ រហិរ វតុែដល ន សីេ ចន ងបរុស និង ន សី អភិ លរងេខត០១របូ។ 
 ហិក ២៤៖ គរយម នី ជ រេ រដ លេខត ែបងែចក មេភទ  

 
បភព: ទនិនយ័ រដ លេខត ២ំ០១៨ 
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