


ឯកសារភ្ជា ប់ទី ១ 

តំបន់គោលគៅសម្រាប់ 
អនុវតតម្រកប័ណ ឌ្ ការងារគ្គនយ្យភ្ជពសង្គម 

ផែនការរយ្ៈគពល៣ ឆ្ន  ំ(២០១៥-២០១៧)របសអ់ង្គការទសសនៈពិភពគោក 

ខេត្ត ស្រុក ២០១៤  ស្រុក ២០១៥  ស្រុក ២០១៦  ស្រុក ២០១៧  

ខរៀមរាប 

 

 វ៉ា រនិ  វ៉ា រនិ វ៉ា រនិ វ៉ា រនិ 

 ស្កឡាញ់ ស្កឡាញ់ ស្កឡាញ់ ស្កឡាញ់ 

 
ជីក្ស្កង ពួក ពួក 

  
 

ជីក្ស្កង ជីក្ស្កង 

      

កំពងធ់ំ 
 

 ខទោ ង  ខទោ ង  ខទោ ង  ខទោ ង 

 កំពងទ់ា យ  កំពងទ់ា យ  កំពងទ់ា យ  កំពងទ់ា យ 

 

រនោុក ស្រទទបាល្ល័ង ស្រទទបាល្ល័ង 

  
 

រនោុក រនោុក 

      

បន្ទោ យមានជ័យ 

 
 

 ភ្នំស្រុក  ភ្នំស្រុក  ភ្នំស្រុក  ភ្នំស្រុក 

 ទា យខេក ទា យខេក ទា យខេក ទា យខេក 

 

ថ្មពួក ថ្មពួក ថ្មពួក 

  
មងគល្បូរ ី មងគល្បូរ ី មងគល្បូរ ី

     

ររុប ៦ ១០ ១២ ១២ 

 



ឯកសារភ្ជា ប់ទ២ី    
 

តំបន់គោលគៅសម្រាប់ 
ការអនុវតតម្រកបខ័ណ្ឌ ការងារគណ្គនយ្យភ្ជពសង្គម ២០១៥  

របសអ់ង្គការទស្សនៈពិភពលោក 

សរបុរមួ 

សរុបឃុុំ សរុបមណ្ឌ លសខុភាព សរុបសាលាបឋមសកិ្សា 

៥១ ៤៦ ១១១ 
 

 

ខខត្ត ស្សុក្ស ឃុុំ មណ្ឌ លសខុភាព  សាលាបឋមសកិ្សា  

ក្សុំពងធ់ុំ 

ក្សុំពងស់ាា យ ១. សាន់គ មណ្ឌ លសុខភាពសាន់គរ សាលាបឋមសិក្សាអុំពិល 
សាលាបឋមសិក្សាស្សែងខពស ់

២. ស្ត្ែង មណ្ឌ លសុខភាពព្ស្ពស្រស ់ សាលាបឋមសិក្សាស្រុំខ្លែ  
សាលាបឋមសិក្សាបងឹអស្នតង 

៣. នីខពជ គ្មា ន សាលាបឋមសិក្សាដងសស្មិត្ 
សាលាបឋមសិក្សានីខពជ 

៤. ជ័យ មណ្ឌ លសុខភាពជ័យ សាលាបឋមសិក្សាព្ស្ពទុប 
សាលាបឋមសិក្សាលាា  

៥. ក្សុំពងស់ាា យ មណ្ឌ លសុខភាពក្សុំពងស់ាា យ សាលាបឋមសិក្សា អនែងស់្ក្សសាុំង 
សាលាបឋមសិក្សា អូសាលា 

៦. ព្ស្ពគុយ មណ្ឌ លសុខភាពព្ស្ពគុយ សាលាបឋមសិក្សា អនែងខលាក្ស 
សាលាបឋមសិក្សាសុំបួរ 

ខសាោ ង ៧. បន្ទោ យខសាោ ង មណ្ឌ លសុខភាពបន្ទោ យខសាោ ង សាលាបឋមសិក្សាពន្ទែ ជ័យ 
សាលាបឋមសិក្សាខបង 



៨. សុំខស្ោជ មណ្ឌ លសុខភាពសុំខស្ោជ សាលាបឋមសិក្សាសុំខស្ោច 
សាលាបឋមសិក្សាសាែ ក្ស់ស្ាញ ់

៩. ចុំណាខស្ាម មណ្ឌ លសុខភាពចុំណាខស្ាម សាលាបឋមសិក្សាសុំព័រ 
សាលាបឋមសិក្សាហ ុនស្សនឈូក្សជីស្ពះ 

១០. ចុំណាខលើ មណ្ឌ លសុខភាពចុំណាខលើ សាលាបឋមសិក្សាខ្លា ក្ស ់
សាលាបឋមសិក្សាលហុង 

១១. រុងខរឿង គ្មា ន សាលាបឋមសិក្សាបទុម 
សាលាបឋមសិក្សាបុសរខសាម 

១២. ស្ា មណ្ឌ លសុខភាពស្ា សាលាបឋមសិក្សាប ុលអួន 
សាលាបឋមសិក្សាផ្ោះវាល 

សនោុក្ស ១៣.បឹងលាា  គ្មា ន(ស្រជាជន ខៅទទួល
ខសវាពីក្សុំពងថ្ានិងលអក្ស់) 

សាលាបឋមសិក្សាបងឹលាា  
សាលាបឋមសិក្សាស្ត្ែងសខរ គ្ ះ 

១៤.ទីខោ មណ្ឌ លសុខភាពទីខោ សាលាបឋមសិក្សាស្ត្ោុំងស្ត្ុុំ 
សាលាបឋមសិក្សាថ្ាី  

១៥. ស្ាសាទ មណ្ឌ លសុខភាពស្ាសាទ សាលាបឋមសិក្សាស្ស្សរស្ក្សវ 
សាលាបឋមសិក្សារខោក្ស 

ខសៀមរាប 

ស្ក្សឡាញ់ ១៦. ស្សនសុខ មណ្ឌ លសុខភាពស្សនសុខ សាលាបឋមសិក្សាស្សនសុខ 
សាលាបឋមសិក្សា ឈូក្សរងស ី

១៧. ចន្ទែ សព្ដ មណ្ឌ លសុខភាព ចន្ទែ សព្ដ សាលាបឋមសិក្សា រុន 
សាលាបឋមសិក្សាចន្ទែ សព្ដ 

១៨. ខរាងខគ្ម មណ្ឌ លសុខភាពខរាងខគ្ម សាលាបឋមសិក្សា ហស.ខរាងខគ្ម 
សាលាបឋមសិក្សាខលែើក្សស្រីយ ៍

១៩. ក្សុំពងថ់្កូវ មណ្ឌ លសុខភាពក្សុំពងថ់្កូវ សាលាបឋមសិក្សាក្សុំពងថ់្កូវ 
២០. ស្ក្សឡាញ់ គ្មា ន សាលាបឋមសិក្សា ស្ក្សឡាញ់ 

សាលាបឋមសិក្សា សុំខៅលូន 



២១. ស្ក្សូចគរ មណ្ឌ លសុខភាពស្គចូគរ សាលាបឋមសិក្សា ព្ស្ពខយង 
សាលាបឋមសិក្សា ស្ាសាទខ្លា រ 

២២. សុំបួរ មណ្ឌ លសុខភាពសុំបួរ សាលាបឋមសិក្សា ដុំណាក្ស់ខ្លា ស់ 
សាលាបឋមសិក្សា អុំពិល 

២៣. សាួល មណ្ឌ លសុខភាពសាលួ សាលបឋមសកិ្សា សាួល 
សាលាបឋមសិក្សា ព្ស្ពខលងៀង 

២៤. ស្សណាល មណ្ឌ លសុខភាពស្សណាល សាលាបឋមសិក្សា ស្សណាល 
សាលាបឋមសិក្សាមហាសាមគគី 

២៥. រអាន មណ្ឌ លសុខភាពរអាន សាលាបឋមសិក្សាហស.រអាន 
សាលាបឋមសិក្សា ទឹក្សជុុំ  

វា រនិ ២៦. វា រនិ មណ្ឌ លសុខភាពវា រនិ សាលាបឋមសិក្សាទួលរខមៀត្ 
សាលាបឋមសិក្សាវា រនិ 

២៧. សាា យ ស មណ្ឌ លសុខភាពសាា យស សាលាបឋមសិក្សាក្សុំខោ 
សាលាបឋមសិក្សាសាា យស 

២៨. ស្ាសាទ គ្មា ន សាលាបឋមសិក្សាស្ាសាទ 
សាលាបឋមសិក្សាក្សញ្ជន់រុន 

២៩. លាា ស្ាុំង មណ្ឌ លសុខភាពលាា ស្ាុំង សាលាបឋមសិក្សាចន័ោគីរ ី
សាលាបឋមសិក្សាខគ្មក្សចាន ់

៣០. ស្ស្សណូ្យ មណ្ឌ លសុខភាពស្ស្សណូ្យ សាលាបឋមសិក្សាស្ស្សខោធិ ិ៏ 
សាលាបឋមសិក្សាព្ស្ពខាុរ 

ជីស្ស្ក្សង ៣១. អនែងស់ុំណ្រ មណ្ឌ លសុខភាពអនែងស់ុំណ្រ សាលាបឋមសិក្សាស្ក្សរសាីរដឋ 
សាលាបឋមសិក្សាអនែងស់ុំណ្រ 

៣២. ក្សុំពងក់្សដ ី មណ្ឌ លសុខភាពក្សុំពងក់្សត ី សាលាបឋមសិក្សារសាីសាមគគ ី
សាលាបឋមសិក្សាហ ុនស្សនគុំរូ 

៣៣. ខគ្មក្សធែក្ស មណ្ឌ លសុខភាពខគ្មក្សធែក្ស សាលាបឋមសិក្សាខ្លា ធាង ់



ខស្ាម ខស្ាម សាលាបឋមសិក្សាស្ក្សបីខរៀល 
៣៤. ខគ្មក្សធែក្សខលើ មណ្ឌ លសុខភាពខគ្មក្សធែក្សខលើ សាលាបឋមសិក្សាខគ្មក្សធែក្ស 

សាលាបឋមសិក្សារភាា  
៣៥. សខងាើយ មណ្ឌ លសុខភាពសខងាើយ សាលាបឋមសិក្សាក្សស្នសង 

សាលាបឋមសិក្សាភមូិអូរ 

បន្ទោ យមាន
ជ័យ  

ភាុំស្សុក្ស ៣៦. ណាុំខៅ មណ្ឌ លសុខភាពណាុំខៅ សាលាបឋមសិក្សាភមូិថ្ាី   
សាលាបឋមសិក្សាស្សែង  
សាលាបឋមសិក្សាធាង ់ 
សាលាបឋមសិក្សាសុំខរាង 

៣៧. ភាុំដី មណ្ឌ លសុខភាពភាុំដី សាលាបឋមសិក្សាភាុំដី 
សាលាបឋមសិក្សាបុសែូវ 
សាលាបឋមសិក្សាពព្នែ   
សាលាបឋមសិក្សាខ្លជ យ 

៣៨. សាព នស្ស្សង មណ្ឌ លសុខភាពសាព នស្ស្សង សាលាបឋមសិក្សាពស្ងក្សខណាត ល 
សាលាបឋមសិក្សាខរាគ 

៣៩. ខោ យចារ មណ្ឌ លសុខភាពខោ យចារ សាលាបឋមសិក្សាពស្ង  
សាលាបឋមសិក្សាសុំបួរ 
សាលាបឋមសិក្សាខោ យចារ   
សាលាបឋមសិក្សារអងុ 

សាា យខចក្ស ៤០. ផ្គ ុំ មណ្ឌ លសុខភាពផ្គ ុំ  សាលាបឋមរដួល  
សាលាបឋមស្ាសទខវៀន  
សាលាបឋមខ    
សាលាបឋមរគល ់

៤១. សារងគ មណ្ឌ លសុខភាពសារងគ  សាលាបឋមក្សរនោង ់ 
សាលាបឋមអុំពិល 



៤២. រផ្ ូ មណ្ឌ លសុខភាពរផ្ ូ សាលាបឋមផ្ាឹ ក្ស(ខៅឃុុំរផ្ូ ស្ត្សថិត្ក្សាងុក្សស្មង
ស្ាសាទ)  
សាលាបឋមបន្ទោ ត្់ខោះ 

៤៣. ស្ាស មណ្ឌ លសុខភាពស្ាស សាលាបឋមអុំពិលស្ពង ់ 
សាលាបឋមអូរក្សខាះ 

មងគលបូរ ី ៤៤. បន្ទោ យន្ទង មណ្ឌ លសុខភាពបន្ទោ យន្ទង សាលាបឋមសិក្សាឃីឡិក្ស 
សាលាបឋមសិក្សាដងរុន 
សាលាបឋមសិក្សាអូរអណ្តូ ង  
សាលាបឋមសិក្សា អូរសងួត្ 

៤៥. ចុំខណាម មណ្ឌ លសុខភាពចុំខណាម សាលាបឋមសិក្សាដងស្រង 
សាលាបឋមសិក្សាបងឹស្ត្ស ់

៤៦. ខសឿ មណ្ឌ លសុខភាពខសឿ សាលាបឋមសិក្សាខគ្មក្សសុំខរាង  
សាលាបឋមសិក្សាផ្ែូវដុំ រខីស្ាម 

៤៧. ស្សះរាុំង មណ្ឌ លសុខភាពស្សះរាុំង សាលាបឋមសិក្សាខគ្មក្សស្សុក្ស  
សាលាបឋមសិក្សាខគ្មក្សស្ក្សសាុំង 

៤៨. រឡុំ មណ្ឌ លសុខភាពរឡុំ សាលាបឋមសិក្សាចងុខគ្មក្ស  
សាលាបឋមសិក្សារឡុំ 

ថ្ាពួក្ស ៤៩. ភូមិថ្ាី  មណ្ឌ លសុខភាពភូមថិ្ាី  សាលាបឋមសិក្សាទា  
សាលាបឋមសិក្សារលុំព្ស្ជ 

៥០. ខគ្មក្សក្សឋិន មណ្ឌ លសុខភាពខគ្មក្សក្សឋិន សាលាបឋមសិក្សាខគ្មក្សខពស់  
សាលាបឋមសិក្សាដឺ 

៥១. គុំរូ មណ្ឌ លសុខភាពគុំរូ សាលាបឋមសិក្សាអណ្តូ ងខែុង 
សាលាបឋមសិក្សារយឹងព្ស្ពស្វង) 

៣ខខត្ត ១០ស្សកុ្ស ៥១ឃុុំ ៤៦ មណ្ឌ លសខុភាព ១១១ សាលាបឋមសកិ្សា 
 


