
 
 
 
 

 
ບະກາດສ າຘັກຄາຘເຂດພ ີ້ ຘທ ີ່ ກາຘສຶກສາບະຖົມສຶກສາໜຬຄາງ ເຂດ ໑ 

ເລ ີ່ ຬຄ  ເດ າຘົຄສຸດະຫ ຼິ ດໃຘກາຘນ ລຼິ ຫາຘຄາຘ 

ສ າຘັກຄາຘເຂດພ ີ້ ຘທ ກາຘສຶກສາບະຖົມສຶກສາໜຬຄາງ ເຂດ ໑ 

 
  ສ າຘັກຄາຘເຂດພ ີ້ ຘທ ີ່ ກາຘສຶກສາບະຖົມສຶກສາຫໜຬຄາງ ເຂດ ໑ ມ ວາມ    

ມຸີ້ ຄເເໜັີ້ ຘໃຘກາຘນ ລຼິ ຫາຘຄາຘໃຫີ້ ສ າເລັດຕາມພັຘທະກຼິ ດງີ່ າຄມ ທ າມາພຼິ ນາຘໂດງໃຫີ້ວາມ 

ສ າັຘກັນກາຘບີ້ຬຄກັຘແລະບານບາມກາຘສ ີ້ ໂກຄແລະບະພຶດນ ີ່ ຖ ກຕີ້ຬຄເພຶີ່ ຬສີ້ າຄວາມສັດທາ

ແລະເຆ ີ່ ຬໜຼິີ້ ຘແກີ່ ສັຄົມວີ່ າສ າຘັກຄາຘເຂດພ ີ້ ຘທ ີ່ ກາຘສຶກສາບະຖົມສຶກສາໜຬຄາງ ເຂດ ໑ 

ເບັຘຬົຄກຬຘທ າມາພຶນາຘໃຘຖາຘະປ ີ້ ນ ລຼິ ຫາຘສ າຘັກຄາຘເຂດພຶີ້ ຘທ ີ່ ກາຘສຶກສາບະຖົມສຶກສາ

ໜຬຄາງ ເຂດ ໑ ຶີ່ ຄຂ ບະກາດເດ າຘົຄໃຘກາຘນ ລຼິ ຫາຘຄາຘດີ້ ວງວາມຆຶີ່ ສັດສ ດະຫ ຼິ ດ 

ງີ່ າຄໂບີ່ ຄໃສ ສາມາດກວດສຬນໄດີ້  ພີ້ ຬມອັນປຼິ ດຆຬນແລະຕ ີ່ ຕີ້ າຘກາຘສ ີ້ ໂກຄທຸກອ ບແນນ ທັຄມ ີ້  

ຂ ໃຫີ້ ນຸກະລາກຬຘທ ກົມມຸີ້ ຄໜຼິີ້ ຘບະຕຼິ ນັດຄາຘຕາມພາລະກຼິ ດດີ້ວງວາມຆຶີ່ ສັດ ສຸດະຫ ຼິ ດ  

ມ ຸຘຘະທ າ ແລະບາດສະາກກາຘສ ີ້ ໂກຄພາງໃຕີ້ຘະໂງນາງດັີ່ ຄຕ ີ່ ໄບຘ ີ້   
 ໑   ດີ້ າຘວາມໂບີ່ ຄໃສ   ເບ ດເປ ງຂ ີ້ ມ ຘກາຘດ າເຘ ຘພາລະກຼິ ດຂຬຄໜີ່ວງຄາຘ 

ລວມເຖ ຄ ຂ ີ້ ມ ຘກາຘັດຆ ີ້  ັດີ້ າຄເບ ດໂຬກາດໃຫີ້ບະຆາຆົຘຫ  ປ ີ້ ມ ສີ່ ວມໄດີ້ ສີ່ ວມເສງເຂົີ້ າມາ    

ມ ສີ່ວຘອີ່ວມໃຘກາຘກວດສຬນ ແລະມ ລະນົນກາຘນ ລຶຫາຘັດກາຘເລຶີ້ ຬຄອີ້ຬຄອຽຘທ ີ່ ຆັດເຘ 

໒   ດີ້ າຘວາມພີ້ ຬມອັນປຼິ ດ ຶ ມຸີ້ ຄໜຼິີ້ ຘຕັີ້ ຄໃບະຕຼິ ນັດລາດຆະກາຘງີ່ າຄເຕັມ

ບະສຼິ ດທຼິ ພານ ພາງໃຕີ້ ກົດໜາງລະນຽນ ຬຼິ ທ ກາຘທ ີ່ ຖ ກຕີ້ ຬຄ ອັນປຶດຆຬນຕ ີ່ ກາຘຕັດສຼິ ຘໃ

ແລະກາຘນ ລຼິ ຫາຘຄາຘແລະພີ້ ຬມທ ີ່ ະຖ ກກວດສຬນເພຶີ່ ຬໃຫີ້ ບະຆາຆົຘເກ ດວາມເຆຶີ່ ຬໜັີ້ ຘ   

ຕ ີ່ ສ າຘັກຄາມເຂດພ ີ້ ຘທ ີ່ ກາຘສ ກສາບະຖົມສຶກສາໜຬຄາງ ເຂດ ໑ 

໓   ດີ້ າຘວາມບາດສະາກກາຘສ ີ້ ໂກຄ ຶ ບະຕຼິ ນັດໜີ້ າທ ີ່ ດີ້ວງວາມຆຶີ່ ສັດສຸດະຫຼິ ດ 

ນ ີ່ ຬີ້ າຄຕ າແໜີ່ ຄໜີ້ າທ ີ່ ເຬ ີ້ ຬບະໂຫງດໃຫີ້ແກີ່ ຕົຘເຬຄຫ  ອັນສຶຘນົຘ 

໔   ດີ້ າຘວັດທະຘາທ າ ຸຘຘະທ າໃຘຬົຄກຬນ   ນ ງຬມອັນກາຘສ ີ້ ໂກຄທຸກບະເພດ

ແລະນ ີ່ ເພ ກເສ ງ ທ ີ່ ະດ າເຘຶຘກາຘເພ ີ່ ຬງັນງັີ້ ຄກາຘສ ີ້ ໂກຄໃຘໜີ່ວງຄາຘ 

໕   ດີ້ າຘຸຘຘະທ າກາຘເອັດວຽກໃຘໜີ່ ວງຄາຘ   ກ າໜົດມາດຕະຖາຘ           

ກາຘບະຕຼິ ນັດຄາຘທ ີ່ ຆັດເຘ ມ ວາມເບັຘທ າໃຘກາຘບະຼິ ນັດຄາຘຬ າຘວງວາມງຸຕຼິ ທ າ ແລະມ 

ວາມໂບີ່ ຄໃສໃຘກາຘນ ລຼິ ຫາຘຄາຘນຸກົຘ ກາຘນ ລຼິ ດຫາຘັດກາຘຄົນບະມາຘ ແລະກາຘມຬນ

ໜາງຄາຘ  

 ຶີ່ ຄບະກາດໃຫີ້ຆານແລະຖຶບະຕຶນັດໂດງທົີ່ວກັຘ 

ບະກາດໃຘວັຘທ     ໑໒    ມຼິ ຖຸຘາ  ພ  ສ  ໒໕໖໒ 

 

 

 

(ທີ່າຘຬະຘັຘ  ພັຘຘຶກ) 

ປ ີ້ ຬ າຘວງກາຘສ າຘັກຄາຘເຂດພຶີ້ ຘທ ີ່ ກາຘສຶກສາບະຖົມສຶກສາໜຬຄາງ ເຂດ ໑ 
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