
06-01 ស្រុកបារាយណ៍

06-001 បាកស់្នា

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ត្រពាំងទូក 1 0001 433 ស្នលាបុណ្យ ភូមិត្រពាំងទូក

ដោម 1 0002 212 ស្នលាបឋមសិកាបាក់ស្នា

បាក់ស្នា ដត្ោម 1 0003 536 បឋមសិកា បាក់ស្នា ដត្ោម

កាំពង់ដពន 1 0004 532 បឋមសិកា បាក់ស្នា ដត្ោម

បាក់ស្នា ដ ើ 1 0005 445 ស្នលាបុណ្យ បាក់ស្នា ដ ើ

1 0006 380 បឋមសិកា ភូមិអដតោ រ

1 0007 381 បឋមសិកា ភូមិអដតោ រ

អូរចាំដរេះ 1 0008 497 បឋមសិកា អដតោ រ

សរុប 8 3,416

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

អដតោ រ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-002 ប លង័ គ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0009 286 វរោត្រពាំងជ្ត្ៃ

1 0010 273 វរោត្រពាំងជ្ត្ៃ

ដូនដួង 1 0011 452 បឋមសិកាដូនដួង

តាឌុក 1 0012 430 ក្កែរផ្ ទេះត្បជាៃន

1 0013 282 បឋមសិកាប ល័ង គ

1 0014 294 បឋមសិកាប ល័ង គ

ត្សដៅរូង 1 0015 465 បឋមសិកាត្សដៅរូង

ត្រពាំងស្នា យ 1 0016 445 មដរោយយត្រពាំងស្នា យ

1 0017 456 បឋមសិកាប ល័ង គ

1 0018 401 បឋមសិកាប ល័ង គ

យាយដទៀង

ប លង័ គ

ត្រពាំងជ្ត្ៃ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0019 400 វរោជ្ត្ពតាត្តាវ

1 0020 327 វរោជ្ត្ពតាត្តាវ

1 0021 502 វរោចាស់

1 0022 469 វរោចាស់

បឹងសំរទិ្ឋ 1 0023 459 វរោចាស់

1 0024 711 ស្នលាបឋមគាំរូ

1 0025 748 ស្នលាបឋមគាំរូ

1 0026 276 ស្នលាបឋមគាំរូ

1 0027 304 ស្នលាបឋមគាំរូ

ៃ័យមងគ 1 0028 548 វរោជ្ត្ពតាត្តាវ

ជ្ត្ពត្សក្ង 1 0029 391 បឋមសិកាជ្ត្ពត្សក្ង

តាដោគ 1 0030 255 ស្នលាបឋមសិកាតាដោគ

សរុប 22 9,174

បារាយណ៍្ជាន់ក្ដក

ត្រស់

ដូង

ជ្ត្ពតាត្តាវ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-003 បារាយណ៍្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ស្នា យ 1 0031 420 វរោស្នា យ

1 0032 406 ស្នលាដរៀនចរុដលាក

1 0033 300 ស្នលាដរៀនចរុដលាក

1 0034 347 ស្នលាដរៀនចរុដលាក

1 0035 297 ស្នលាដរៀនចរុដលាក

ដពធិ៍ពីរ 1 0036 313 វរោបាណ្ក

បាណ្ក 1 0037 387 វរោបាណ្ក

បារាយណ៍្ធាំ 1 0038 352 បឋមសិកាវរោបាណ្ក

1 0039 349 ស្នលាដរៀនសាំដរាង

1 0040 429 ស្នលាដរៀនសាំដរាង

សាំដរាង

ចរុដលាកដៃើង

ចរុដលាករែូង

3/11/2017 4



ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ត្កស្ន ាំងៃ័យ 1 0041 476 ស្នលាដរៀនត្កស្ន ាំងៃ័យ

អូរសួសោី 1 0042 439 ស្នលាដរៀនត្កស្ន ាំងៃ័យ

1 0043 348 ស្នលាដរៀនថ្ ា ់ជារិ

1 0044 262 ស្នលាដរៀនថ្ ា ់ជារិ

ៃីដោក 1 0045 525 ស្នលាដរៀនប នុរា៉ា នហី ុនក្សន

1 0046 246 បឋមសិកាបារាយណ៍្

1 0047 150 បឋមសិកាបារាយណ៍្

បារាយណ៍្រូច 1 0048 385 បឋមសិកាបារាយណ៍្

សរុប 18 6,431

ថ្ា ថ់្ មី

ថ្ ា ជ់ារិ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-004 បឹង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0049 300 ស្នលាបឹងខាងដៃើង

1 0050 346 ស្នលាបឹងខាងដៃើង

1 0051 250 ស្នលាបឹងខាងដៃើង

1 0052 499 ស្នលាបឹងខាងរែូង

1 0053 511 ស្នលាបឹងខាងរែូង

1 0054 450 ស្នលាបឹងខាងរែូង

1 0055 462 ស្នលាបឹងខាងរែូង
បឹងកតោ  

បឹងរែូង

បឹងដៃើង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0056 500 ស្នលាដរៀនត្រពាំងឈូក

1 0057 399 ស្នលាដរៀនត្រពាំងឈូក

1 0058 388 ស្នលាដរៀនត្រពាំងឈូក

1 0059 391 ស្នលាដរៀនដូនក្ប៉ែន

1 0060 350 ស្នលាដរៀនដូនក្ប៉ែន

សរុប 12 4,846

ត្រពាំងឈូក

ដូនក្ប៉ែន
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-005 ដចើងដដើង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

បឹង 1 0061 484 បឋមសិកាដចើងដដើង

ជ្ត្ពដុាំ 1 0062 486 បឋមសិកាជ្ត្ពដុាំ

ពជ្ន ល 1 0063 453 បឋមសិកាពជ្នល

តាដោង 1 0064 512 បឋមសិកាដចើងដដើង

1 0065 349 បឋមសិកាដចើងដដើង

1 0066 348 បឋមសិកាដចើងដដើង

ត្រក្ដរ 1 0067 311 បឋមសិកាពណ្ណរាយ

ពងទឹក 1 0068 331 បឋមសិកាពណ្ណរាយ

ដចើងដដើង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0069 441 វរោពណ្ណរាយ

1 0070 440 វរោពណ្ណរាយ

1 0071 431 វរោត្បនាគ

1 0072 431 វរោត្បនាគ

សាំដៅ ូន 1 0073 534 ស្នលាដរៀនសាំដៅ ូន

សរុប 13 5,551

ត្បនាគ

ពណ្ណរាយ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-006 ត្ចនាង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ត្រពាំងក្វង 1 0074 317 ក្កែរផ្ ទេះ ត្បាក់យន

ដពន 1 0075 292 ក្កែរផ្ ទេះ ខាាំសុន

ថ្លល 1 0076 527 វរោថ្លល

ចាន់ 1 0077 253 ក្កែរផ្ ទេះ ដបា៉ែ ហ ន

កន្ធាំ 1 0078 213 ក្កែរផ្ ទេះ វរ័រិន

1 0079 373 ក្កែរផ្ ទេះ នាងចាន់

1 0080 444 ក្កែរផ្ ទេះ ដស្នមមុ៉ឺន

អងគរជា 1 0081 381 ក្កែរផ្ ទេះ គីមឈន

ដសៀមរាង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0082 347 ក្កែរផ្ ទេះ ដសឿងចាប

1 0083 337 ក្កែរផ្ ទេះ ដសឿងចាប

ត្បាាំងសាំដរាង 1 0084 539 វរោត្សឹង

អូររំដចក 1 0085 557 បឋមសិកា ត្បាាំងសាំដរាង

បា៉ែ ង 1 0086 217 វបិសសនាធុរេះ

ត្សេះបនាទ យ 1 0087 454 វរោត្សេះបនាទ យ

1 0088 316 វរោបាណ្យ

1 0089 316 វរោបាណ្យ

សរុប 16 5,883

ត្រពាំងខ្លង

ត្ចនាង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-007 ឈូកខ្ាច់

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0090 361 វរោោោ មហា

1 0091 385 វរោោោ មហា

1 0092 260 បឋមសិកា តាត្បធក

1 0093 337 បឋមសិកា តាត្បធក

1 0094 268 បឋមសិកា តាត្បធក

ជាាំត្តាច 1 0095 223 បឋមសិកា ជាាំត្តាច

1 0096 300 បឋមសិកា ត្ៃង

1 0097 245 បឋមសិកា ត្ៃង

ថ្ មី 1 0098 314 បឋមសិកា ត្ៃង

1 0099 283 បឋមសិកា ត្ៃង

1 0100 229 បឋមសិកាត្ៃង

តាត្បធក

ោោ មហា

ដូនរុាំ

ចាន់ ហង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ដសរីរាៃយ 1 0101 454 វរោឈូកខ្ាច់

1 0102 308 វរោដតមអម

1 0103 350 វរោដតមអម

1 0104 276 វរោដតមអម

ត្បាស្នទ 1 0105 311 បឋមសិកា ត្បាស្នទ

1 0106 349 វរោដពធិដសោចផ្ ទធាំ

1 0107 369 វរោដពធិដសោចផ្ ទធាំ

សក្ង ែត្ៃធាំ 1 0108 251 បឋមសិកា ត្បាស្នទ

ដពេន 1 0109 175 បឋមសិកា ត្បាស្នទ

ដសរីសុខ្ុម 1 0110 173 បឋមសិកា ឈូកខ្ាច់

ផ្ លវូទទឹង 1 0111 156 បឋមសិកា ឈូកខ្ាច់

សរុប 22 6,377

ផ្លវូត្ាស

ឈូកខ្ាច់១+ឈូកខ្ាច់២
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-008 ចុងដូង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

កាំដបុើយ 1 0112 281 បឋមសិកាកាំដបើយ

ទួ ស្នលា 1 0113 449 បឋមសិកាពដពៃ

1 0114 210 បឋមសិកាគូរ

1 0115 250 បឋមសិកាគូរ

1 0116 298 បឋមសិកាខ្ាច់ អិរ

1 0117 301 បឋមសិកាខ្ាច់ អិរ

1 0118 324 បឋមសិកាខ្ាច់ អិរ

1 0119 300 បឋមសិកាសាំដរាង

1 0120 263 បឋមសិកាសាំដរាង

សាំដរាង

ខ្ាច់ អិរ

គូរ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0121 415 បឋមសិកាចុងដូង

1 0122 400 បឋមសិកាចុងដូង

1 0123 389 បឋមសិកាពដពៃ

1 0124 395 បឋមសិកាពដពៃ

1 0125 383 បឋមសិកាទួ ដាំតក់

1 0126 401 បឋមសិកាទួ ដាំតក់

1 0127 374 បឋមសិកាទួ ដាំតក់

1 0128 359 បឋមសិកាទួ ដាំតក់

សរុប 17 5,792

ចុងដូង

ទួ ដាំតក់

ពដពៃ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-009 ត្ៃ ង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ដសរីចាំបា៉ែ 1 0129 445 បឋម.ទួ អក្ណ្ោរខាង ិច

1 0130 300 បឋម.ទួ អក្ណ្ោរខាងរែូង

1 0131 318 បឋម.ទួ អក្ណ្ោរខាងរែូង

ទួ ទាំពូង 1 0132 417 បឋម.ទួ អក្ណ្ោរខាងរែូង

បុសសក្សែង 1 0133 476 វរោទួ អក្ណ្ោរខាងរែូង

ត្រត 1 0134 352 បឋមសិកាទួ អក្ណ្ោរខាងដៃើង

ត្រពាំងត្ចដនៀង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ជាប 1 0135 398 បឋមសិកាទួ អក្ណ្ោរខាងដៃើង

ត្រពាំងឈូក 1 0136 352 បឋម.ទួ អក្ណ្ោរខាង ិច

ថ្ មអក្ណ្ោរ 1 0137 284 បឋម.ទួ អក្ណ្ោរខាងរែូង

ហាន់ាា រ 1 0138 369 បឋម.ទួ អក្ណ្ោរខាងរែូង

សរុប 10 3,711
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-010 គគីធាំ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ដពន 1 0139 527 បឋមសិកាដពន

ដ ែើក 1 0140 323 បឋមសិកាដពន

1 0141 349 ស្នលាបុណ្យភូមិតាដៅ

1 0142 257 ស្នលាបុណ្យភូមិតាដៅ

ទូកពីរ 1 0143 516 បឋមសិកាទូកពីរ

1 0144 225 បឋមសិកាអនលង់ថ្ ម

1 0145 249 បឋមសិកាអនលង់ថ្ ម

អន លង់ក្វង 1 0146 215 បឋមសិកាអនលង់ថ្ ម

អន លង់ថ្ ម

តាដៅ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

វា ធាំ 1 0147 421 បឋមសិកាវា ធាំ

1 0148 350 បឋមសិកាវា សេរ

1 0149 391 បឋមសិកាវា សេរ

1 0150 236 បឋមសិកាវា សេរ

1 0151 250 បឋមសិកាវា សេរ

សរុប 13 4,309

វា សេរ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-011 ត្កវា៉ា

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0152 510 បឋមសិកាត្កវា៉ា

1 0153 499 បឋមសិកាត្កវា៉ា

ស្នល ក្ករ 1 0154 654 កតោ  ភូមិស្នល ក្ករ

1 0155 450 ពត្ង ីងខាង ិច

1 0156 496 ពត្ង ីងខាងដកើរ

1 0157 344 បឋមសិកា រូង

1 0158 300 បឋមសិកា រូង

រូង

ពត្ង ីង

ត្កវា៉ា
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0159 247 វរោកាំពង់ដសោច

1 0160 257 វរោកាំពង់ដសោច

ជ្ត្ពរលាប 1 0161 417 បឋមសិកាវរោជ្ត្ពរលាប

ចារ 1 0162 400 កតោ  ភូមិ ចារ

1 0163 324 បឋមសិកាោរូ ិក

1 0164 300 បឋមសិកាភាាំថ្ លធក

សរុប 13 5,198

កាំពង់ដសោច

លាវ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-012 អណ្ោូងដពធិ៍

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0165 443 វរោអណ្ោូ ងដពធិ៍

1 0166 400 វរោអណ្ោូ ងដពធិ៍

គុហ៍បាក្រង 1 0167 473 បឋមសិកាហ ុន ក្សនដត្គើ 

ដត្គើ 1 0168 483 បឋមសិកាហ ុន ក្សនដត្គើ 

ក្បកចាន 1 0169 171 បឋមសិកាហ ុន ក្សនដត្គើ 

វា រូច 1 0170 519 បឋមសិកាហ ុន ក្សនដត្គើ 

ៃីវោព 1 0171 487 បឋមសិកាៃីវោព

ដាំរីស្នល ប់ 1 0172 228 បឋមសិកាអណ្ោូ ងដពធិ៍

សរុប 8 3,204

អណ្ោូងដពធិ៍
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-013 ពត្ង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0173 296 ស្នលាបឋមសិកា មាសគង់

1 0174 234 ស្នលាបឋមសិកា មាសគង់

អូររាាំង 1 0175 330 ស្នលាដាំតកអ់ូររាាំង

1 0176 427 ស្នលាដាំតកអ់ូររាាំង

1 0177 439 វរោរសមសី្នមគគី

1 0178 398 បឋមសិកា មាសគង់

1 0179 403 បឋមសិកា មាសគង់

ថ្ ា ក់្កង

ពត្ង

តាជ្ត្ព
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0180 300 បឋមសិកា មាសគង់

1 0181 246 បឋមសិកា មាសគង់

1 0182 351 បឋមសិកា មាសគង់

1 0183 308 បឋម.ដសៀគុយ ដវងមុយ

1 0184 305 បឋម.ដសៀគុយ ដវងមុយ

1 0185 448 បឋម.ដសៀគុយ ដវងមុយ

1 0186 467 បឋម.ដសៀគុយ ដវងមុយ

សរុប 14 4,952

អមទង

ត្រដក់ពង

ត្សេះសាំបួរ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-014 សូដយាង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ខ្លធយ ិច 1 0187 434 វរោតាាំងដោក

ដសៀមរាយ 1 0188 156 វរោតាាំងដោក

ខ្លធយដកើរ 1 0189 374 បឋមសិកាវរោខ្លធយ

សងគមមានៃ័យ 1 0190 159 បឋមសិកាវរោខ្លធយ

ថ្លល កាធង 1 0191 201 បឋមសិកាវរោដខាោ ម

តាមីុ 1 0192 307 ក្កែរផ្ ទេះយី សុខ្ឃី

ដខាោ ម 1 0193 342 បឋមសិកាវរោដខាោ ម
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0194 444 វរោតាាំងដោក

1 0195 412 វរោតាាំងដោក

សូដយាង 1 0196 638 បឋមសិកា តាាំងដោក

ោតាយ 1 0197 532 វរោតាាំងដោក

រសមរីំដោេះ 1 0198 309 ក្កែរផ្ ទេះដោ យាន

សរុប 12 4,308

តាាំងដោក
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-015 ត្សដៅ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

គគរ 1 0199 207 បឋមសិកាវរោឧទុមេរ

ដាង 1 0200 437 បឋមសិកាវរោឧទុមេរ

ដាំតក់ 1 0201 285 បឋមសិកាវរោអាកវាាំង

ដាំរីស្នល ប់ 1 0202 282 បឋមសិកាវរោអាកវាាំង

បុសសលាា 1 0203 320 បឋមសិកាវរោគហុ៍ត្ពេះធារុ

ទួ ពោល 1 0204 418 បឋមសិកាវរោគហុ៍ត្ពេះធារុ

1 0205 169 បឋមសិកាដោកអក្ណ្ោរ

1 0206 441 បឋមសិកាដោកអក្ណ្ោរ

ដសរីស្នមគគដីៃើង 1 0207 385 បឋមសិកាសិរីស្នមគគី

ដោកអក្ណ្ោរ +ដោកត្រក្បក
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

សា ួ 1 0208 186 បឋមសិកាវរោឧទុមេរ

1 0209 292 បឋមសិកាវរោឧទុមេរ

1 0210 298 បឋមសិកាវរោឧទុមេរ

ឧទុមេរ 1 0211 405 បឋមសិកាវរោឧទុមេរ

1 0212 241 បឋមសិកាសិរីស្នមគគី

1 0213 299 បឋមសិកាសិរីស្នមគគី

1 0214 299 បឋមសិកាសិរីស្នមគគី

1 0215 243 បឋមសិកាសិរីស្នមគគី

1 0216 248 បឋមសិកាវរោអាកវាាំង

1 0217 284 បឋមសិកាវរោអាកវាាំង

សរុប 19 5,739

អាកវាាំង

ដសរីស្នមគគរីែូង

ដសរីស្នមគគកីតោ  

ទួ អាំពិ 
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-016 ស្នា យដភលើង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0218 299 បឋមសិកា បណ្ោធ េះវិជាា

1 0219 299 បឋមសិកាបណ្ោធ េះវិជាា

1 0220 300 បឋមសិកាវរោស្នា យដភលើង

1 0221 297 បឋមសិកាវរោស្នា យដភលើង

ត្កូច 1 0222 470 បឋមសិកាបណ្ោធ េះវិជាា

ប៉ែត្បក 1 0223 293 បឋមសិកាវរោឫសសី រ៍

ឫសសី រ៍ 1 0224 384 បឋមសិកាវរោឫសសី រ៍

ខាា យទង 1 0225 253 បឋមសិកាវរោស្នា យដភលើង

ត្រពាំងសក្ង ែ 1 0226 221 បឋមសិកាវរោស្នា យដភលើង

សរុប 9 2,816

ស្នា យដភលើង

ត្បដតាង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-017 ដតាា រៃុាំ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ក្ត្ពកដត្ោ 1 0227 260 បឋមសិកា សិរីដស្នភ័ណ្ឌ

ដៅា 1 0228 246 បឋមសិកា សិរីដស្នភ័ណ្ឌ

ដតាា រៃុាំទី៤ 1 0229 321 បឋមសិកា ដតាា រៃុាំ

1 0230 299 បឋមសិកា ដតាា រៃុាំ

1 0231 178 បឋមសិកាដតាា រៃុាំ

ដតាា រៃុាំទី១ 1 0232 328 បឋមសិកា ដតាា រៃុាំ

1 0233 350 បឋមសិកា បនាទ យចាស់

1 0234 392 បឋមសិកា បនាទ យចាស់

ថ្ មី 1 0235 319 បឋមសិកា បនាទ យចាស់

បនាទ យចាស់

ដតាា រៃុាំទី៣
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0236 250 បឋមសិកា ដតាា រៃុាំ

1 0237 192 បឋមសិកា ដតាា រៃុាំ

1 0238 349 បឋមសិកា កងមាស

1 0239 330 បឋមសិកា កងមាស

សរុប 13 3,814

កងមាស

ដតាា រៃុាំទី២
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-018 ដត្ទៀ 

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0240 239 បឋមសិកា វរោដត្ទៀ 

1 0241 241 បឋមសិកា វរោដត្ទៀ 

រពក់ដពន 1 0242 261 បឋមសិកា ោ

អងគរនាង 1 0243 276 បឋមសិកា ោ

ោ 1 0244 199 បឋមសិកា ោ

ត្បខាា យ 1 0245 220 បឋមសិកា វរោដពធិ

ដតាា រ 1 0246 342 បឋមសិកា វរោដពធិ

ថ្ ា ់ 1 0247 351 បឋមសិកា វរោដពធិ

វា អាំពិ 
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0248 312 បឋមសិកា វរោកោីតាចិន

1 0249 313 បឋមសិកា វរោកោីតាចិន

ស្នលាឃុាំ 1 0250 427 បឋមសិកា ោ

ជ្ត្ពក្វង 1 0251 329 បឋមសិកា គីរីអក្ណ្ោរ

នាង អ 1 0252 264 បឋមសិកា វរោដត្ទៀ 

ត្បិច 1 0253 442 បឋមសិកា វរោដត្ទៀ 

ទដនលវ លិ៍ 1 0254 105 បឋមសិកា វរោដត្ទៀ 

1 0255 307 បឋមសិកា គីរីអក្ណ្ោរ

1 0256 309 បឋមសិកា គីរីអក្ណ្ោរ

1 0257 352 បឋមសិកា វរោដត្ទៀ 

1 0258 351 បឋមសិកា វរោដត្ទៀ 

រំដចក

គីរីអក្ណ្ោរ

ថ្ មី
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ដៅា 1 0259 112 បឋមសិកា វរោដពធិ

1 0260 359 បឋមសិកា វរោដពធិ

1 0261 361 បឋមសិកា វរោដពធិ

ឈូក 1 0262 319 បឋមសិកា វរោកោីតាចិន

កោតីាចិន 1 0263 342 បឋមសិកា វរោកោីតាចិន

កាំចាយមារ 1 0264 119 បឋមសិកា វរោកោីតាចិន

1 0265 341 បឋមសិកា វរោដត្ទៀ 

1 0266 344 បឋមសិកា វរោដត្ទៀ 

1 0267 274 បឋមសិកា វរោដត្ទៀ 

1 0268 273 បឋមសិកា វរោដត្ទៀ 

សរុប 29 8,484

ររ បស្រុក 268 94,005

ដត្ទៀ 

កាំញ៉ែ រ

ស្នា យដមៅ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-02 ស្រុកកំរង់សាា យ

06-019 ៃ័យ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0269 348 បឋមសិកា មហរ៍

1 0270 327 បឋមសិកា មហរ៍

1 0271 269 បឋមសិកា ត្រពាំងោរ័កស

1 0272 300 បឋមសិកាត្រពាំងោរ័កស

ជ្ត្ពទប់ 1 0273 438 បឋមសិកា ជ្ត្ពទប់

កូនដតាា រ 1 0274 204 ស្នា ក់ោរសហគមន៍ត្រពាំងរូង

លាា 1 0275 229 បឋមសិកា លាា

តាធាវ 1 0276 310 អោរសហគមន៍ស្នា យចនឋី

សរុប 8 2,425

មហរ៍

ត្រពាំងោរ័កស
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-020 ដាំរីស្នល ប់

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0277 310 បឋមសិកា វ ័ លិយាវ

1 0278 300 បឋមសិកា វ ័ លិយាវ

មងគ ស្នល 1 0279 415 បឋមសិកាកប់ថ្ លធក

សងគម 1 0280 576 វរោបិយមេវ័ន ោ

ដាំរីស្នល ប់ 1 0281 275 បឋមសិកាដាំរីស្នល ប់

កប់ថ្ លធក 1 0282 502 បឋមសិកា កប់ថ្ លធក

សរុប 6 2,378

វ ័ លយិាវ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-021 កាំពង់ដោ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0283 345 បឋមសិកា ដោេះត្គបបាយ

1 0284 316 បឋមសិកា ដោេះត្គបបាយ

1 0285 318 បឋមសិកា កាំពង់ដោ

1 0286 267 បឋមសិកា កាំពង់ដោ

បូពឹង 1 0287 309 បឋមសិកាបូពឹង

1 0288 296 បឋមសិកា ខ្ាច់ៃីរស់

1 0289 301 បឋមសិកា ខ្ាច់ៃីរស់

1 0290 237 បឋមសិកា កាំពង់ដោដត្ោម

1 0291 199 បឋមសិកា កាំពង់ដោដត្ោម

សរុប 9 2,588

ខ្ាច់ៃីរស់

ដោេះត្គបបាយ

កាំពង់ដោដ ើ

កាំពង់ដោដត្ោម
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-022 កាំពង់ស្នា យ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0292 428 បឋមសិកាទួ កែិ 

1 0293 455 បឋមសិកាទួ កែិ 

សូជ្ៃ 1 0294 405 បឋមសិកាសូៃ័យ

អនលង់ត្កស្ន ាំង 1 0295 273 បឋមសិកាអនលង់ត្កស្ន ាំង

1 0296 251 បឋមសិកាអូរស្នលា

1 0297 248 បឋមសិកាអូរស្នលា

កាំពង់ស្នា យ 1 0298 489 បឋមសិកា កាំពង់ស្នា យ

1 0299 345 វរោកោីចារ

1 0300 349 វរោកោីចារ

1 0301 379 វរោកោីចារ

ដតាា រ

ដទៀមចាស់

អូរស្នលា
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

តាោាំ 1 0302 354 បឋមសិកាតាដបា៉ែ ង

1 0303 267 វរោតាបា៉ែ ង

1 0304 271 វរោតាបា៉ែ ង

1 0305 278 បឋមសិកាចុងជ្ត្ព

1 0306 287 បឋមសិកាចុងជ្ត្ព

ជ្ត្ពត្ពេះ 1 0307 290 បឋមសិកាចុងជ្ត្ព

1 0308 429 វរោឥន ទកុមារ

1 0309 436 ស្នលាដរៀនឥនទកុមារ

1 0310 218 បឋមសិកាត្ចាាំងត្កហម

1 0311 239 បឋមសិកាត្ចាាំងត្កហម

សរុប 20 6,691

ត្ចាាំងត្កហម

ឥនទកមុារ

ចុងជ្ត្ព

តាដបា៉ែ ង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-023 នីដពៃ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0312 379 បឋមសិកា នីដពៃ (ក)

1 0313 349 បឋមសិកា នីដពៃ(ក)

1 0314 399 បឋមសិកា នីដពៃ (ខ្)

1 0315 410 បឋមសិកា នីដពៃ (ខ្)

ដូនឈូក 1 0316 406 អនុវ.ិនិងបឋម.នីដពៃ

សរុប 5 1,943

នីដពៃ (ខ្)

នីដពៃ (ក)
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-024 ផារ់សតោ យ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ដោេះតាដៅ 1 0317 133 បឋមសិកា ផារ់សតោ យ

ផារ់សតោ យ 1 0318 352 បឋមសិកា ផារ់សតោ យ

កាំពង់ចាំ ង 1 0319 344 បឋមសិកា ផារ់សតោ យ

នាងស្នវ 1 0320 441 បឋមសិកា ផារ់សតោ យ

ទួ នាងស្នវ 1 0321 325 ស្នលាទួ នាងស្នវ

តាដស្នមដផ្ារ 1 0322 258 ក្កែរផ្ ទេះត្បជាៃន

សរុប 6 1,853
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-025 ស្នន់គ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0323 396 បឋមសិកាកែិ 

1 0324 430 បឋមសិកាកែិ 

1 0325 351 បឋមសិកាត្ពេះត្កស្ន ាំង

1 0326 415 បឋមសិកាត្ពេះត្កស្ន ាំង

1 0327 433 បឋមសិកាត្កស្ន ាំង 

1 0328 395 បឋមសិកាត្កស្ន ាំង 

1 0329 498 បឋមសិកាស្ននគរ " ខ្ "

1 0330 464 បឋមសិកាស្ននគរ " ខ្ "

1 0331 245 ស្នលាចិនភូមិវា 

1 0332 233 ស្នលាចិនភូមិវា 
វា 

ស្ននគរ ខ្

ត្កស្ន ាំង ខ្

ត្កស្ន ាំង ក

កែិ 

3/11/2017 42



ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ស្ននគរ ក 1 0333 251 បឋមសិកាស្ននគរ

1 0334 250 បឋមសិកាស្ននគរ

1 0335 261 បឋមសិកាស្ននគរ

ក្សលងខ្េស់ 1 0336 256 បឋមសិកា ត្បាស្នទ

ជ្ៃ 1 0337 344 ស្នលាដរៀនភូមិៃ័យ

ត្បាស្នទ 1 0338 253 ស្នលាដរៀនភូមិៃ័យ

តាាំងត្កូច 1 0339 237 បឋមសិកាភូមិប ល័ង គ

ប លង័ គ 1 0340 287 បឋមសិកាប ល័ង គ

អាំពិ 1 0341 139 បឋមសិកាអាំពិ 

1 0342 350 បឋមសិកាស្ននគរ

1 0343 367 បឋមសិកាស្ននគរ

សរុប 21 6,855

សាំដៅមាស

ស្នរី
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-026 ក្រែង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ឫសសីៃេះ 1 0344 577 វរោឫសសីៃេះ

1 0345 254 បឋមសិកាក្រែង

1 0346 277 បឋមសិកាក្រែង

1 0347 296 បឋមសិកាក្រែង

1 0348 350 បឋមសិកាក្រែង

1 0349 401 បឋមសិកាបាគង់

1 0350 389 បឋមសិកាបាគង់

1 0351 441 បឋមសិកាតារាម

1 0352 400 បឋមសិកាតារាម

ត្តាាំខាល 1 0353 426 បឋមសិកាត្តាាំខាល

តារាម

បាគង់

ក្រែង ក

ក្រែង ខ្
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ដពធិ៍ 1 0354 474 បឋមសិកាដពធិ

ជ្ត្ពត្បស់ 1 0355 468 បឋមសិកាជ្ត្ពត្បស់

បឹងអក្ណ្ោង 1 0356 348 បឋមសិកាបឹងអក្ណ្ោង

តាោាំ 1 0357 186 បឋមសិកាតាោាំង

ត្សក្ង៉ែ 1 0358 202 បឋមសិកាត្សក្ង៉ែ

អូរអាំក្បង 1 0359 237 បឋមសិកាអូរអាំក្បង

ដឈើា 1 0360 370 បឋមសិកាដឈើា 

ត្តាច 1 0361 178 បឋមសិកាត្សក្ង៉ែ

ភលង 1 0362 290 បឋមសិកាភលង

សរុប 19 6,564

3/11/2017 45



ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-027 ត្រពាំងឫសសី

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0363 313 វរោ មុនីរងសី

1 0364 297 វរោ មុនីរងសី

1 0365 221 ស្នលាដរៀនដោកងួន

1 0366 251 ស្នលាដរៀនដោកងួន

ត្រពាំងត្ព ិរ 1 0367 275 វរោត្រពាំងត្ព ិរ

ដសរីវងស 1 0368 462 បឋមសិកាដសរីវងស

រូង 1 0369 418 បឋមសិការូង

ត្រពាំងចាំបក់ 1 0370 323 ស្នលាដាំតកភូ់មិត្រពាំងចាំបក់

វ លិ៍យាវ 1 0371 184 វរោវ លិ៍យាវ

ដោកងួន

ដស្នា
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ត្រពាំងថ្ ម 1 0372 246 ស្នលាដាំតកភូ់មិត្រពាំងថ្ ម

ជ្ ា 1 0373 275 បឋមសិកាជ្ ា

1 0374 250 ស្នលាដរៀនត្កស្ន ាំង

1 0375 255 ស្នលាដរៀនត្កស្ន ាំង

1 0376 249 វហិារត្គសីស្នទ នភូមិជ្ត្ពត្ព (ក)

1 0377 241 វហិារត្គសីស្នទ នភូមិជ្ត្ពត្ព (ក)

ត្បាស្នទ 1 0378 283 ស្នលាដរៀនត្បាស្នទ

សាំដរាង 1 0379 220 បឋមសិកាសាំដរាង

1 0380 203 បឋមសិកាលាា ដជាម

1 0381 250 បឋមសិកាលាា ដជាម

អូររំដដង 1 0382 317 ស្នលាអរូរំដដង

ជ្ត្ពត្ព  ក

ត្កស្ន ាំង

លាា ដជាម
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ត្រពាំងឫសសី 1 0383 337 បឋមសិកាត្រពាំងឫសសី

រមាាំងងាប់ 1 0384 357 បឋមសិកាត្រពាំងឫសសី

1 0385 473 បឋមសិកាថ្ា ់ក្បក

1 0386 501 ស្នលាដាំតកភូ់មិថ្ ា ក់្បកដកើរ

1 0387 361 ស្នលាដាំតកភូ់មិថ្ ា ក់្បក ិច

1 0388 305 ស្នលាដាំតក់ភូមិថ្ ា ់ក្បក(ក)

1 0389 299 ស្នលាដាំតក់ភូមិថ្ ា ់ក្បក(ក)

1 0390 271 ស្នលាដរៀនជ្ត្ពព 

1 0391 277 ស្នលាដរៀនជ្ត្ពព 

សរុប 29 8,714

ជ្ត្ពត្ព  ខ្

ថ្ ា ក់្បក‹ក›

ថ្ ា ក់្បក
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-032 កោដូីង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0392 323 បឋមសិកាអូរសាំបួរ

1 0393 324 បឋមសិកាអូរសាំបួរ

1 0394 525 វរោកោដូីង

1 0395 524 ស្នលាបឋមសិកាកោីដូង

1 0396 379 បឋមសិកាពមក្ត្កង

1 0397 380 បឋមសិកាពមក្ត្កង

ក្សលង 1 0398 313 បឋមសិកា ក្សលង

សរុប 7 2,768

ពមក្ត្គង

កោដូីង

អូរសាំបួរ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-034 ជ្ត្ពគុយ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

អនលង់ដលាក 1 0399 354 បឋមសិកាអនលង់ដលាក

កាំពង់ត្កបី 1 0400 196 បឋមសិកាអនលង់ដលាក

សាំបួរ 1 0401 305 បឋមសិកាសាំបូរ

ដត្ពន 1 0402 320 បឋមសិកាដត្ពន

ជ្ត្ពគុយ 1 0403 589 បឋមសិកាជ្ត្ពគុយ

ជ្ត្ពគុយ (ក) 1 0404 550 បឋមសិកាជ្ត្ពគុយ

បិណ្ោ ីយ៍ 1 0405 333 វរោបិណ្ោ ីយ៍

ស្នា យដលល ក 1 0406 153 វរោបិណ្ោ ីយ៍

សរុប 8 2,800

ររ បស្រុក 138 45,579
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-03 ស្កុងរទងឹសរន

06-028 ដាំរីជាន់ខាល

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0407 541 បឋមសិកាប ល័ង គ

1 0408 540 បឋមសិកាប ល័ង គ

1 0409 550 បឋមសិកាប ល័ង គ

1 0410 498 បឋមសិកាដពធិបាក់ ក

1 0411 463 បឋមសិកាដពធិបាក់ ក

1 0412 349 អនុវទិា ័យដាំរីជាន់ខាល

1 0413 334 អនុវទិា ័យដាំរីជាន់ខាល

1 0414 498 បឋមសិកាប ល័ង គ

1 0415 500 បឋមសិកាប ល័ង គ

សរុប 9 4,273

ប លង័ គ ិច

ប លង័ គដកើរ

ដាំរីជាន់ខាល

ដពធិបាក់ ក
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-029 កាំពង់ធាំ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ភូមិទី៥ 1 0416 148 បឋមសិកាកាំពង់ធាំត្កធង

ភូមិទី៦ 1 0417 198 បឋមសិកាកាំពង់ធាំត្កធង

ភូមិទី៧ 1 0418 362 បឋមសិកាកាំពង់ធាំត្កធង

ភូមិទី៤ 1 0419 152 បឋមសិកាកាំពង់ធាំត្កធង

ភូមិទី៣ 1 0420 138 បឋមសិកាកាំពង់ធាំត្កធង

ភូមិទី១ 1 0421 350 បឋមសិកាដរដជាមាស

ភូមិទី២ 1 0422 228 បឋមសិកាដរដជាមាស

សរុប 7 1,576
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-030 កាំពង់រដទេះ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0423 449 វរោដទពនិមិរោ

1 0424 495 ស្នលាដរៀនកាំពង់ធាំ

1 0425 446 ស្នលាដរៀនកាំពង់ធាំ

1 0426 470 ស្នលាដរៀនកាំពង់ធាំ

1 0427 446 អនុវទិា ័យកាំពង់រដទេះ

1 0428 279 បឋមសិកាកាំពង់រដទេះ

1 0429 285 បឋមសិកាកាំពង់រដទេះ

1 0430 293 ភូមិកាំពង់រដទេះ

សរុប 8 3,163

កាំពង់រដទេះ

កាំពង់ធាំ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-031 អូរកនរ្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

អូរកនរ្ដៃើង 1 0431 469 បឋមសិកា អូរកនរ្ដៃើង

បឹងដ ៀស 1 0432 350 បឋមសិកា អូរកនរ្រែូង

1 0433 350 បឋមសិកា អូរកនរ្រែូង

1 0434 369 បឋមសិកា អូរកនរ្រែូង

1 0435 327 បឋមសិកាក្ត្ពកសែូវ

1 0436 328 បឋមសិកាក្ត្ពកសែូវ

1 0437 329 បឋមសិកាក្ត្ពកសែូវ

សរុប 7 2,522

ក្ត្ពកសែូវ

អូរកនរ្រែូង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-033 កាំពង់ត្កដៅ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0438 427 បឋមសិកាកាំពង់ត្កដៅ

1 0439 392 បឋមសិកាកាំពង់ត្កដៅ

1 0440 432 បឋមសិកាសទងឹក្សន

1 0441 610 ផ្ទេះ ស្ន ដម៉ែងហុង

1 0442 603 ផ្ទេះ គង់ ស្នរុន

ក្សាងត្កបី 1 0443 508 អនុវទិា ័យកាំពង់ត្កដៅ

សរុប 6 2,972

សទងឹក្សន

កាំពង់ត្កដៅ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-035 ជ្ត្ពតាហ ូ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0444 437 បឋមសិកាជ្ត្ពតាហ ូ

1 0445 425 បឋមសិកាជ្ត្ពតាហ ូ

1 0446 438 បឋមសិកា ជ្ត្ពតាហ ូ

1 0447 348 បឋមសិកាភូមិកោី

1 0448 327 បឋមសិកាភូមិកោី

1 0449 365 វរោកាំពង់ធាំ

1 0450 400 បឋមសិកាស្នល ក្ករ

1 0451 423 បឋមសិកាស្នល ក្ករ

សរុប 8 3,163

ស្នល ក្ករ

កោី

ជ្ត្ពតាហ ូ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-036 ោចារយលាក់

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0452 421 ស្នលាដរៀនអនុវរោោចារយលាក់

1 0453 420 ស្នលាដរៀនអនុវរោោចារយលាក់

1 0454 420 ស្នលាដរៀនអនុវរោោចារយលាក់

1 0455 449 បឋមសិកា ត្កចាប់

1 0456 449 បឋមសិកា ត្កចាប់

1 0457 465 បឋមសិកាត្កចាប់

1 0458 524 មណ្ឌ កុមារកាំត្ព

1 0459 517 មណ្ឌ កុមារកាំត្ព

សរុប 8 3,665

ជ្ត្ពបនលិច

ត្កចាប់

ោចារយលាក់
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-037 ត្សយ៉ែូវ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0460 347 វរោត្សយ៉ែូវដៃើង

1 0461 342 វរោត្សយ៉ែូវដៃើង

1 0462 351 បឋមសិកាត្សយ៉ែូវដៃើង

កាំក្រ៉ាង 1 0463 483 បឋមសិកាកាំក្រ៉ាង

1 0464 396 បឋមសិការោ

1 0465 370 បឋមសិការោ

1 0466 350 បឋមសិការោ

1 0467 327 បឋមសិកាចាំបក់

1 0468 299 បឋមសិកាចាំបក់

ចាំបក់

រោ

ត្សយ៉ែូវដៃើង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0469 397 បឋមសិកាមាា វ

1 0470 362 បឋមសិកាមាា វ

1 0471 474 វទិា ័យសទងឹក្សន

1 0472 447 វរោកោអីក្ណ្ោរ

1 0473 479 វរោកោអីក្ណ្ោរ

1 0474 418 បឋមសិកាត្សយ៉ែូវរែូង

1 0475 397 បឋមសិកាត្សយ៉ែូវរែូង

1 0476 388 បឋមសិកាត្រពាំងក្វង

1 0477 393 បឋមសិកាត្រពាំងក្វង

ពុកយុក

មាា វ

ដពធិ៍តាអ ុន

ត្សយ៉ែូវរែូង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0478 449 បឋមសិកាត្រពាំងក្វង

1 0479 428 បឋមសិកាត្រពាំងក្វង

1 0480 305 វរោក្សនសិរី

1 0481 264 វរោក្សនសិរី

ត្បមារ់ដី 1 0482 338 បឋមសិកាត្បមារ់ដី

1 0483 319 វរោរ ួស

1 0484 348 វរោរ ួស

1 0485 398 វទិា ័យសទងឹក្សន

1 0486 446 វទិា ័យសទងឹក្សន

សរុប 27 10,315

ររ បស្កុង 80 31,649

ត្រពាំងក្វង

រ ួស

កាំពង់សាំដរាង

ដពធិ៍ក្សនស្នា យ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-04 ស្រុកស្បាសាទបលល័ងគ

06-039 ដូង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0487 249 វរោដូង

1 0488 211 វរោដូង

គគរ 1 0489 204 បឋមសិកា ដូង

ត្គួរ 1 0490 263 កតោ  ភូមិត្គួរ

ដងតាឯក 1 0491 274 កតោ  ភូមិដងតាឯក

ត្កដៅ 1 0492 514 បឋមសិកាត្កដៅ

ដូង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ដងដផ្ ោៀក 1 0493 426 កតោ  ភូមិដងដផ្ ោៀក

ត្គួស 1 0494 337 ស្នលាដរៀនត្គួស

1 0495 289 វរោត្កដៅ

1 0496 250 វរោត្កដៅ

សរុប 10 3,017

តាមុាំ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-040 ត្កយា

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

អនលង់ៃួរ 1 0497 431 ស្នលាពានអនលង់ៃួរ

បុសសធាំ 1 0498 276 ស្នលាបឋមសិកាបុសសធាំ

បារាយណ៍្ 1 0499 404 វរោបារាយណ៍្

1 0500 346 វរោត្កយា

1 0501 343 ស្នលាពានត្កយារែូង

1 0502 326 បឋមសិកាត្កយា

1 0503 332 បឋមសិកាត្កយា

1 0504 423 វរោសងាា រ

1 0505 424 វរោសងាា រ

សរុប 9 3,305

ត្កយាដៃើង

ត្កយារែូង

សងាា រ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-041 ផាន់ដ ើម

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0506 302 វរោសុៃុ 

1 0507 366 បឋមសិកា សុៃុ 

ត្រពាំងកាធង 1 0508 253 បឋមសិកាត្រពាំងកាធង

ត្សម៉ែ 1 0509 287 បឋមសិកាត្រពាំងកាធង

ដផ្ ោៀក 1 0510 552 បឋមសិកាផាន់ដ ើម

ត្ក ូង 1 0511 257 បឋមសិកា ត្ក ូង

ជ្ត្ពត្មីយ៍ 1 0512 294 បឋមសិកា ជ្ត្ពត្មីយ៍

ត្ពហ ូរ 1 0513 452 បឋមសិកាត្ពហ ូរ

ដស្នម  1 0514 304 បឋមសិកា ដស្នម  

សរុប 9 3,067

សុៃុ 
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-042 ស្នត្ោម

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ត្រពាំងត្ពីង 1 0515 407 ស្នលាដរៀនត្រពាំងត្ពីង

ពមោទិរយ 1 0516 209 ស្នលាដរៀនពមោទិរយ

1 0517 330 ស្នលាដរៀនវា ថ្ា ់

1 0518 331 ស្នលាដរៀនវា ថ្ា ់

វា ចាស់ 1 0519 211 ស្នលាដរៀនវា ថ្ា ់

ក្ត្សវា 1 0520 164 ស្នលាដរៀនអូរអងគរ

អូរអង គរ 1 0521 304 ស្នលាដរៀនអូរអងគរ

ត្ពិច 1 0522 96 វរោោនាទ ក

វា ថ្ា ់
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0523 316 វរោោនាទ ក

1 0524 316 វរោោនាទ ក

ស្នត្ោមដៃើង 1 0525 438 ស្នលាដរៀនស្នត្ោមដៃើង

ស្នត្ោមរែូង 1 0526 439 ស្នលាដរៀនស្នត្ោមរែូង

1 0527 360 វរោអរូខ្សង់

1 0528 361 វរោអរូខ្សង់

សរុប 14 4,282

អូរខ្សង់

ោនាទ ក
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-043 ស្នលាវស័ិយ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ឫសសីដួច 1 0529 193 បឋមសិកាឫសសីដួច

បុសសក្វង 1 0530 309 បឋមសិកាបុសសក្វង

1 0531 466 វរោស្នលាវិស័យ

1 0532 501 បឋមសិកាស្នលាវិស័យ

ត្រពាំងថ្ ម 1 0533 395 វរោស្នលាវិស័យ

ត្រពាំងដផ្ ោៀក 1 0534 233 បឋមសិកាត្រពាំងដផ្ ោៀក

បុសសត្សដមាច 1 0535 231 បឋមសិកាត្រពាំងដផ្ ោៀក

ៃ័យ 1 0536 246 បឋមសិកាៃ័យ

ស្នលាវស័ិយ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ស្នលាពដព 1 0537 52 បឋមសិកាពដព 

ត្រពាំងដត្ោ 1 0538 238 បឋមសិកាពដព 

ខាា នដ់ទៀង 1 0539 406 វរោខាា នដ់ទៀង

គគីរ 1 0540 154 ស្នលាបឋមសិកាគគីរ

អូរត្កូច 1 0541 251 ស្នលាពានអូរត្កូច

1 0542 136 បឋមសិកាភូមិខាម ក់ចាស់

1 0543 129 បឋមសិកាភូមិខាម ក់ចាស់

វា លាេក់ 1 0544 553 បឋមសិកាត្រពាំងថ្ មថ្ មី

ដងអនាទ ក់ 1 0545 351 បឋមសិកាដងអនាទ ក់

ខាម ក់

3/11/2017 68



ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ចាំតរ 1 0546 152 បឋមសិកាដងអនាទ ក់

1 0547 272 ស្នលាដាំតកត់ាក្ែក

1 0548 407 បឋមសិកាតាក្ែកចាស់

អតោ ស 1 0549 313 ស្នលាពានអតោ ស

ក្ត្ស 1 0550 468 វរោភូមិក្ត្ស

សរុប 22 6,456

តាក្ែក
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-044 ស្នមគគី

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ត្តាច 1 0551 351 បឋមសិកាត្តាច

កាំព៉ឺរ 1 0552 250 ស្នលាដរៀនកលបឹកុមារកាំព៉ឺរ

1 0553 298 ស្នលាបឋមសិកាសាំដរាង

1 0554 339 វរោសាំដរាង

ចាន់ដសរី 1 0555 242 អោរសហគមន៍ភូមិចាន់សិរី

ថ្ មី 1 0556 472 ស្នលាកលបឹកុមារភូមិថ្ មី

សរុប 6 1,952

សាំដរាង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-045 ទួ ដត្គើ 

ឈ ម្ ោះភូមិ ចនួំនការយិាល័យ ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចនួំនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទតីងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ត្កដពើ 1 0557 385 វរោត្កដពើចាស់

ៃនលសូ 1 0558 229 ស្នលាបឋមសិកាភូមិស្នា យ

ធាំ 1 0559 304 ស្នលាដរៀនភូមិថ្ ា ់

ត្មាក ក 1 0560 299 បឋមសិកា ត្មាក

ត្មាក ខ្ 1 0561 293 បឋមសិកា ត្មាក

ថ្ា ់ 1 0562 469 បឋមសិកា ៃនលសូ

ទួ ដត្គើ 1 0563 500 បឋមសិកា ៃនលសូ

សរុប 7 2,479

ររ បស្រុក 77 24,558
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-05 ស្រុកស្បាសាទរំបូរ

06-046 ឈូក

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ឈូកបឹង 1 0564 281 ស្នលាដាំតកឈូ់កបឹង

ឈូកសទឹង 1 0565 388 បឋមសិកា ឈូក

ទឹកអណ្ោូង 1 0566 175 កតោ  ភូមិអកសរត្កហាយ

ដសរីសុខា+អកសរត្កហាយ 1 0567 123 កតោ  ភូមិអកសរត្កហាយ

អនលង់ខ្ទធាំ 1 0568 119 បឋមសិកា បឹងក្ខ្ាក

អនលង់ក្សលង 1 0569 230 បឋមសិកា បឹងក្ខ្ាក

បឹងក្ខ្ាក 1 0570 204 បឋមសិកា បឹងក្ខ្ាក

ត្រពាំងស្នលា 1 0571 382 បឋមសិកាត្រពាំងស្នលា
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0572 200 បឋមសិកាត្បាស្នទ

1 0573 221 បឋមសិកាត្បាស្នទ

ដសអៀរ 1 0574 169 បឋមសិកាត្បាស្នទ

1 0575 333 បឋមសិកា វា ក្វង

1 0576 300 បឋមសិកា វា ក្វង

1 0577 349 បឋមសិកា តាដោក

1 0578 336 បឋមសិកា តាដោក

ឈូកត្គួស 1 0579 292 បឋមសិកាឈូក

1 0580 373 បឋមសិកា ត្កដៅ

1 0581 100 បឋមសិកាត្កដៅ

សរុប 18 4,575

វា ក្វង

ត្បាស្នទ

ត្កដៅ+កាំពឹសតាគង់

តាដោក

3/11/2017 73



ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-047 ដោ 

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

កាំពង់ ុក 1 0582 250 ស្នលាកលបឹកុមារកាំពង់ ុក

កយូវ 1 0583 256 បឋមសិកាភាាំបាដរៀង

អូរតាដសៀវ 1 0584 175 បឋមសិកាអូរតាដសៀវ

បញ្ចោ 1 0585 278 ស្នលាកលបឹកុមារកាំពង់ ុក

ទួ ធាង់ 1 0586 286 បឋមសិកា ទួ ធាង់

បាក់ត្សី 1 0587 367 បឋមសិកា បាក់ត្សី
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ទួ ពត្ង 1 0588 182 វរោទូ ពត្ង

ដឈើា ត្ៃធាំ 1 0589 191 វរោទូ ពត្ង

កាំពង់ជាា 1 0590 325 វរោកាំពង់ជាា

ចាំដរេះ 1 0591 139 បឋមសិកាកាំពង់ជាា

ទួ ចារ 1 0592 92 បឋមសិកាកាំពង់ជាា

សរុប 11 2,541
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-048 សាំបូរណ៍្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0593 338 ស្នលាដាំតក់

1 0594 336 ស្នលាដាំតក់

ត្ចមា៉ែ ស់ 1 0595 205 ស្នលាដាំតក់

ត្រពាំងត្ៃូក 1 0596 303 បឋមសិកាត្រពាំងត្ៃូក

សាំរិរ 1 0597 279 បឋមសិកាត្រពាំងត្ៃូក

ចារ 1 0598 203 វរោចារយ

ត្បោយ 1 0599 141 ស្នលាដរៀន ចារត្ៃធាំ

1 0600 337 ស្នលាដរៀនចារត្ៃធាំ

1 0601 205 ស្នលាបឋមសិកាត្ចមា៉ែ ស់

ចារត្ៃធាំ

កូនក្កអក
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ត្ចដនៀង 1 0602 107 ស្នលាបឋមសិកាត្ចនាង

ដពធិ៍ដត្ទរ 1 0603 100 វរោក្ត្ពក

ក្ត្ពក 1 0604 303 វរោក្ត្ពក

1 0605 277 ស្នលាដរៀនជាយសាំដៅ

1 0606 156 ស្នលាដរៀនជាយសាំដៅ

ោរ់ស ូ 1 0607 423 ស្នលាដរៀនោរ់ស ូ

1 0608 393 វរោសាំបូរ

1 0609 393 វរោសាំបូរ

1 0610 358 ស្នលាដរៀនអូរត្គូក្ក

1 0611 72 ស្នលាដរៀនអូរត្គូក្ក

1 0612 550 បឋមសិកាកាំពង់ដឈើា 

1 0613 548 បឋមសិកាកាំពង់ដឈើា 

សរុប 21 6,027

អូរត្គកូ្ក

សាំបូរ

ជាយសាំដៅ

កាំពង់ដឈើា 
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-049 ដត្សើង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ជាាំបឹង 1 0614 417 វរោជា ាំបឹង

ដបង 1 0615 189 ស្នលាបឋមសិកាដបង

អនលង់ក្សលង+បឹងក្ខ្ាង 1 0616 119 កតោ  ភូមិដតាា រៃួរ

ដតាា រៃួរ 1 0617 138 កតោ  ភូមិដតាា រៃួរ

1 0618 395 បឋមសិកាទាំនប់

1 0619 393 បឋមសិកាទាំនប់

ដត្សើង 1 0620 248 បឋមសិកាដត្សើងថ្ មី

ថ្ មី 1 0621 408 បឋមសិកាដត្សើងថ្ មី

ស្នា យ 1 0622 341 បឋមសិកា ភូមិស្នា យ

សរុប 9 2,648

ទាំនប់
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-050 តាាំងត្កដៅ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0623 239 ស្នលាដរៀនកាំពង់ដឈើា 

1 0624 246 ស្នលាដរៀនកាំពង់ដឈើា 

សូរិយា 1 0625 141 ស្នលាដរៀនទឹកអណ្ោូង

1 0626 283 ស្នលាដរៀនទឹកអណ្ោូង

1 0627 288 ស្នលាដរៀនទឹកអណ្ោូង

ៃីនាង 1 0628 110 ស្នលាដរៀនដោកត្សធក

1 0629 236 ស្នលាដរៀនដោកត្សធក

1 0630 216 ស្នលាដរៀនដោកត្សធក

តាាំងត្កង 1 0631 273 ស្នលាដរៀនតាាំងត្កង

ដោកត្សធក

ទឹកអណ្ោូង

កាំពង់ដឈើា 
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0632 435 វរោតាាំងត្កដៅ

1 0633 439 ស្នលាដរៀនតាាំងត្កដៅ

តាាំងដស្នទ ង 1 0634 245 ស្នលាដរៀនជ្ត្ពកោី

ថ្ មី 1 0635 139 ស្នលាដរៀនជ្ត្ពកោី

ជ្ត្ពកោី 1 0636 386 ស្នលាដរៀនជ្ត្ពកោី

1 0637 222 ស្នលាដរៀនជាាំ

1 0638 212 ស្នលាដរៀនជាាំ

តាដបា៉ែ ង 1 0639 172 ស្នលាដរៀនត្បោយ

ត្កដៅដត្ស្នង 1 0640 123 ស្នលាដរៀនត្បោយ

ត្បោយ 1 0641 212 ស្នលាដរៀនត្បោយ

កាំពង់ត្កស្ន ាំង 1 0642 198 ស្នលាដរៀនត្បោយ

សរុប 20 4,815

ររ បស្រុក 79 20,606

ជាាំ

តាាំងត្កដៅ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-06 ស្រុករណាត ន់

06-051 ដឈើា 

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

អណ្ោូងត្ពីង 1 0643 330 វរោអណ្ោូ ងត្ពីង

ក្ករ៉ាង 1 0644 516 វរោអណ្ោូ ងត្ពីង

បឹងរ ាំ+ជ្ត្ពកក្ន លង 1 0645 403 វរោដឈើា 

1 0646 288 វរោដឈើា 

1 0647 287 វរោដឈើា 

សាំរិរ 1 0648 494 ស្នលាដរៀនសាំរិរ

ដឈើា 
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

កាំពង់តាក្បន 1 0649 298 វរោបឹងត្បា

បឹងត្បា 1 0650 307 វរោបឹងត្បា

វា ត្ពីងដត្ោម 1 0651 398 ស្នលាដរៀនវា ត្ពីង

ជាាំផាែ 1 0652 400 ស្នលាដរៀនជាាំផាែ

គន លងខ្ទីង 1 0653 150 ស្នលាដរៀនជាាំផាែ

សរុប 11 3,871
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-052 ដងោាំបិរ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

សាំព័ររូច 1 0654 152 ស្នលាដរៀន សាំព័ររូច

សាំព័រធាំ 1 0655 242 ស្នលាដរៀន សាំព័រធាំ

ក្ត្សខ្ាច់ 1 0656 173 ស្នលាដរៀនក្ត្សខ្ាច់

ក្ត្សវា ខាង ិច 1 0657 204 វរោក្ត្សវា  ិច

ក្ត្សវា ខាងដកើរ 1 0658 504 ស្នលាដរៀនក្ត្សវា ខាងដកើរ

សរុប 5 1,275

3/11/2017 83



ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-053 ក្កលង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ពមក្កលង 1 0659 170 ស្នលាដរៀនពងត្កដពើ

រោៃួរ 1 0660 431 ស្នលាដរៀនរោៃួរ

ទឹកវ ិ 1 0661 165 ស្នលាដរៀនរោៃួរ

ជ្ត្ពៃ័រ 1 0662 206 ស្នលាបឋមសិកាជ្ត្ពៃ័រ

ក្កលង 1 0663 264 វរោក្កលង

កាំដពរឈូក 1 0664 205 បឋមសិកាគុដមាេ រឈូក

ត្រកួន 1 0665 114 ស្នលាដរៀនពងត្កដពើ

អង គរក្សនៃ័យ 1 0666 466 បឋមសិកាអងគរក្សនៃ័យ

សរុប 8 2,021
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-054 មានរិទ្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

កនទីរ 1 0667 239 បឋមសិកា កនទីរ

បឹង 1 0668 283 បឋមសិកា បឹង

1 0669 404 ស្នលាដរៀន រែូងទឹក

1 0670 265 ស្នលាដរៀន រែូងទឹក

សាំដោង 1 0671 314 បឋមសិកា សាំដោង

ជាាំស្នា យ 1 0672 282 បឋមសិកា ជាាំស្នា យ

រ៉ាងោា យ 1 0673 251 បឋមសិការ៉ាងោា យ

ត្រពាំងត្រោច 1 0674 187 បឋមសិការ៉ាងោា យ

1 0675 558 បឋមសិកា វងសមានរិទ្

1 0676 494 បឋមសិកា វងសមានរិទ្

សរុប 10 3,277

អូរពកស្នមគគី

រែូងទឹក
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-055 មានៃ័យ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ពពឹង 1 0677 182 ស្នលាដរៀនដផាទ  

ដផាទ  1 0678 168 ស្នលាដរៀនដផាទ  

រំពុេះ 1 0679 323 ស្នលាដរៀនដផាទ  

សមរមយ 1 0680 128 ស្នលាដរៀនជាន់ក្ ង

ជាាំផ្ 1 0681 366 ស្នលាដរៀនជាន់ក្ ង

ថ្ មី 1 0682 379 ស្នលាដាំតកភូ់មិថ្ មី
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ដចកមួយសទង 1 0683 181 ស្នលាដរៀនវា ស្នា យ

វា ស្នា យ 1 0684 303 ស្នលាដរៀន វា ស្នា យ

រនាម 1 0685 454 ស្នលាដរៀនមានៃ័យ

ត្រក្បក 1 0686 261 ស្នលាដរៀនមានៃ័យ

1 0687 382 វរោជានក់្ ង

1 0688 182 វរោជានក់្ ង

សរុប 12 3,309

ជាន់ក្ ង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-056 ងន

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ត្ោាំងដដើម 1 0689 230 ស្នលាដរៀនត្ោាំងដដើម

ដងទទឹង 1 0690 248 ស្នលាដរៀនត្ោាំងដដើម

ក្ខ្មរ 1 0691 353 បឋមសិកាភូមិក្ខ្មរ

1 0692 500 វរោងន

1 0693 436 វរោងន

រដវៀង 1 0694 448 កតោ  ភូមិរដវៀង

ស្នា យ 1 0695 268 កតោ  ភូមិស្នា យ

ត្កបីជ្ត្ព 1 0696 315 ស្នលាដរៀនតាាំងត្កដៅ

តាាំងត្កដៅ 1 0697 389 ស្នលាដរៀនតាាំងត្កដៅ

ងន
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ត្រឹប 1 0698 194 ស្នលាដរៀនអូរដតាា រ

អូរដតាា រ 1 0699 284 ស្នលាដរៀនអូរដតាា រ

សាំភី 1 0700 245 ស្នលាពានភូមិសាំភី

វា ត្ពីងដ ើ 1 0701 170 វរោវា ដត្ពើ 

ត្សដៅ 1 0702 248 វរោវា ដត្ពើ 

សរុប 14 4,328
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-057 សតោ ន់

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ដងហិរ 1 0703 391 ស្នលាដរៀនដងហិរ

បាៃ័យ 1 0704 484 កតោ  ភូមិបាៃ័យ

ជ្ត្ពគគីរ 1 0705 259 ស្នលាដរៀនជ្ត្ពគគីរ

ត្បាស្នទអក្ណ្ោរ 1 0706 334 ស្នលាដរៀនត្បាស្នទអក្ណ្ោរ

សតោ ន់ 1 0707 325 អនុវទិា ័យសតោ ន់

ទឹកមាល ង 1 0708 434 វរោទឹកមាល ង

ស្នា យ 1 0709 318 ស្នលាដរៀនស្នា យ

កា ខាល 1 0710 97 ស្នលាដរៀនស្នា យ

3/11/2017 90



ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ក្ត្សចង់ 1 0711 238 ស្នលាដរៀនក្ត្សចង់

ត្កស្ន ាំង 1 0712 321 ស្នលាដរៀនត្កស្ន ាំង

ឈូក 1 0713 128 ស្នលាដរៀនត្កស្ន ាំង

កាំពង់ត្រក្បក 1 0714 455 កតោ  ភូមិកាំពង់ត្រក្បក

ៃរ 1 0715 556 ស្នលាបុណ្យភូមិៃរ

សរុប 13 4,340
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-058 សុចិត្រ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ដត្ពន 1 0716 267 ស្នលាដរៀនដត្ពន

រំដចក 1 0717 267 ស្នលាដរៀនរំដចក

អនា 1 0718 209 ស្នលាដរៀនដត្ពន

ដពធិ៍ដរាង 1 0719 497 បឋមសិកាដពធិ៍ដរាង

តាយ៉ែង 1 0720 160 ស្នលាឆាន់តាយ៉ែង

ត្ោាំង 1 0721 399 បឋមសិកាត្ោាំង

ក្ត្សត្ពីង 1 0722 100 បឋមសិកាត្ោាំង

សរុប 7 1,899
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-059 ទាំរីង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

រនាម 1 0723 169 ស្នលាដរៀនក្ត្សដពធិ

ក្ ង 1 0724 465 វរោកា ដាំរី

ត្សដៅដត្ស្នង 1 0725 276 ស្នលាដរៀនក្ត្សដពធិ

កា ដាំរី 1 0726 236 វរោកា ដាំរី

សាំដរាង 1 0727 267 វរោកា ដាំរី

រន ទេះ 1 0728 569 ស្នលាដរៀនរន ទេះ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0729 592 បឋមសិកាដខាស

1 0730 506 បឋមសិកាដខាស

1 0731 122 បឋមសិកាដខាស

1 0732 570 បឋមសិកាទាំអរ

សរុប 10 3,772

ររ បស្រុក 90 28,092

ទាំអរ

ដខាស
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-07 ស្រុករនទុក

06-038 រែូងត្កដពើ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0733 399 បឋមសិកាបញ្ញា ៃី

1 0734 361 បឋមសិកាបញ្ញា ៃី

1 0735 348 វរោបញ្ញា ៃី

1 0736 386 វរោបញ្ញា ៃី

អាំពុេះ 1 0737 253 បឋមសិកាអាំពុេះ

1 0738 263 ស្នលាដរៀនចុងោ

1 0739 299 ស្នលាដរៀនចុងោ

1 0740 348 ោត្សមោ ដមឃ

1 0741 312 ស្នលាដរៀនោ ដមឃ

សរុប 9 2,969

ោ ដមឃ

ចុងោ

បញ្ញា ៃី

ដពធិខាវ

3/11/2017 95



ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-060 បឹងលាា

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

សដគងាគ េះ 1 0742 333 ស្នលាដរៀនក្រែង

1 0743 99 វរោក្រែងចាស់

1 0744 130 វរោក្រែងចាស់

1 0745 274 ស្នលាដរៀនបឹងលាា

1 0746 219 ស្នលាដរៀនបឹងលាា

1 0747 426 ស្នលាដរៀនបឹងលាា

អូរអាំពិ  + អូរអងគធ  +

ដោេះបដគគ  + អូរធាំ +

រំដួ ថ្ មី + ជាយក្ត្កង +

អូរត្គ ងូ + អូរគគី +

ត្រពាំងទឹម

ក្រែង

0748 ស្នលាដរៀនបឹងលាា

1 0749 បឋមសិកាជាយក្ត្កង

1

453

382
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ត្រពាំងកដោេះ 1 0750 450 បឋមសិកាជាយក្ត្កង

1 0751 576 បឋមសិកាកាំពប់អាំបិ 

1 0752 251 ស្នលាពានបឹងលាាចាស់

កាំពប់អាំបិ 1 0753 498 បឋមសិកាកាំពប់អាំបិ 

1 0754 157 បឋមសិកាបងគតីាាំងដរន

1 0755 147 បឋមសិកាអូរដស្នម

1 0756 172 បឋមសិកាអូរដស្នម

ត្រពាំងដតោ 1 0757 237 បឋមសិកាត្រពាំងដតោ

សរុប 16 4,804

បឹងលាា

ត្រពាំងត្បី
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-061 ត្ជាប់

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0758 366 វរោទួ វហិារ

1 0759 363 វរោទួ វហិារ

1 0760 347 ស្នលាដរៀនសោធកសោមភ

1 0761 349 ស្នលាដរៀនសោធកសោមភ

1 0762 419 វរោៃយ័មងគ 

1 0763 419 វរោៃយ័មងគ 

អូរដោេះគគីរ 1 0764 107 វរោៃយ័មងគ 

សរុប 7 2,370

ៃ័យមងគ 

សោធកសោមភ

ទួ វហិារ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-062 កាំពង់ថ្ ម

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0765 248 បឋមសិកាទួ សក្ងែ

1 0766 239 បឋមសិកាទួ សក្ងែ

ក្ខ្ាក 1 0767 401 បឋមសិកាក្ខ្ាក

1 0768 234 បឋមសិកាដស្នា  ជ្ឃល

1 0769 214 បឋមសិកាដស្នា  ជ្ឃល

1 0770 297 បឋមសិកាដស្នា  ជ្ឃល

1 0771 327 បឋមសិកាដស្នា  ជ្ឃល

1 0772 446 បឋមសិកា អក់

1 0773 408 ស្នលាដរៀន អក់

ដឈើា 1 0774 296 វរោកាំពង់ថ្ ម

ជ្ឃល

ដស្នា

ទួ សក្ងែ

 អក់
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

កងដៅ 1 0775 261 វរោកាំពង់ថ្ ម

ស្នអ ង 1 0776 206 បឋមសិកា ស្នអ ង

ធន់ដមាង 1 0777 488 វទិា ័យកាំពង់ថ្ ម

ជ្ត្ពភលូ 1 0778 293 ស្នលាដរៀនជ្ត្ពភលូ

1 0779 385 វរោៃនីិរ

1 0780 349 វរោៃនីិរ

សរុប 16 5,092

កាំពង់ថ្ ម
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-063 កដោេះ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0781 337 អនុវទិា ័យហ ុន ក្សនភាាំសនទធក

1 0782 298 អនុវទិា ័យហ ុន ក្សនភាាំសនទធក

គីរីវន័ ោ 1 0783 408 វរោកដោេះ

1 0784 339 វរោកដោេះ

1 0785 349 វរោកដោេះ

1 0786 279 បឋមសិកា កដោេះ

1 0787 300 បឋមសិកា កដោេះ

1 0788 318 វរោគីរីសុខ្ស្ននោ

1 0789 299 វរោគីរីសុខ្ស្ននោ

ៃ័យៃាំនេះ

ៃីមាឃ

ជាយជ្សែ

សាំតក
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

សនទធកកាធង 1 0790 435 វរោស្នា យោ ់

1 0791 298 វរោស្នា យោ ់

1 0792 293 វរោស្នា យោ ់

សនទធកដត្ៅ 1 0793 470 ស្នលាបឋមសិកា ៃីមាឃ

ស្នលាសនទធក 1 0794 322 ស្នលាបឋមសិកា ៃីមាឃ

1 0795 313 វរោរែូងត្កដពើ

1 0796 314 វរោរែូងត្កដពើ

សរុប 16 5,372

រែូងត្កដពើ

ស្នា យោ ់
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-064 ត្កយា

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0797 365 ស្នលាដរៀន ទក់

1 0798 378 ស្នលាដរៀន ទក់

ត្រពាំងត្ពីង 1 0799 425 ស្នលាដរៀនត្រពាំងត្ពីង

1 0800 288 បឋមសិកាតាមិុ 

1 0801 291 បឋមសិកាតាមិុ 

1 0802 278 វរោត្កយា

1 0803 278 វរោត្កយា

1 0804 359 បឋមសិកាត្កយា

1 0805 356 បឋមសិកាត្កយា
ត្កយា

សុភមងគ 

តាមិុ 

ទក់
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0806 309 វរោដងោោ រ

1 0807 306 បឋមសិកាដងោោ រ

1 0808 245 បឋមសិកាដងោោ រ

1 0809 245 បឋមសិកាដងោោ រ

1 0810 537 បឋមសិកា ថ្ មសាំដ ៀង

1 0811 528 បឋមសិកាថ្មសាំដ ៀង

អូរទឹកថ្លល 1 0812 299 បឋមសិកាអូរទឹកថ្លល

ក្សនសិរី 1 0813 217 បឋមសិកា ក្សនសិរី

ក្សនសិរីមង គ 1 0814 205 បឋមសិកា ក្សនសិរី

ត្រពាំងឫសសី 1 0815 456 បឋមសិកាត្រពាំងឫសសី

សរុប 19 6,365

ដងោោ រ

ថ្ មសាំដ ៀង

ដឈើា ត្ៃធាំ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-065 ដៅា

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0816 338 បឋមសិកាដៅា

1 0817 270 បឋមសិកាដៅា

ដត្រើយអូរ 1 0818 565 បឋមសិកាដៅា

កងមាស 1 0819 380 អនុវទិា ័យដៅា

សរុប 4 1,553

ដៅា
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-066 ត្បាស្នទ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចនួំនការយិាល័យ ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចនួំនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទតីងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

តាដញ៉ែ ក 1 0820 451 ស្នលាដរៀនតាដញ៉ែ ក

ក្ត្សតាដោ 1 0821 180 ស្នលាដរៀនក្ត្សតាដោ

1 0822 253 វរោត្បាស្នទ

1 0823 250 វរោត្បាស្នទ

សាំពង់ 1 0824 225 ស្នលាដរៀនចាំបក់ត្ៃធាំ

1 0825 414 ស្នលាដរៀនត្បាស្នទ

1 0826 415 ស្នលាដរៀនត្បាស្នទ

1 0827 333 ស្នលាដរៀនចាំបក់ត្ៃធាំ

1 0828 332 ស្នលាដរៀនចាំបក់ត្ៃធាំ

ចាំបក់ត្ៃធាំ

សីុវតាា

ត្បាស្នទ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0829 268 ស្នលាដរៀនត្បាស្នទ

1 0830 271 ស្នលាដរៀនត្បាស្នទ

1 0831 381 ស្នលាដរៀនបនាទ យដយាមរាៃ

1 0832 382 ស្នលាដរៀនបនាទ យដយាមរាៃ

ដតាា រៃុាំ 1 0833 112 ទីស្នធារណ្ៈភូមិៃុាំ

1 0834 249 ទីស្នធារណ្ៈភូមិៃុាំ

1 0835 248 ស្នលាមដរោយយសហគមន៍

សរុប 16 4,764

បនាទ យដយាមរាៃ

ដត្រើយមា៉ែ ប

លាវ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-067 តាាំងត្កស្ន ាំង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0836 326 វរោទួ ចាន់

1 0837 329 វរោទួ ចាន់

1 0838 275 បឋមសិកា តាាំងត្កស្ន ាំង

1 0839 276 បឋមសិកា តាាំងត្កស្ន ាំង

1 0840 287 ស្នលាដរៀនតាាំងត្កស្ន ាំង

1 0841 289 ស្នលាដរៀនតាាំងត្កស្ន ាំង

សងគមថ្ មី 1 0842 447 វរោធមមនាថ្

1 0843 279 ស្នលាដរៀនវាាំងខាងដៃើង

1 0844 280 ស្នលាដរៀនវាាំងខាងដៃើង

ទួ ចាន់

វាាំងខាងដៃើង

៧មករា

វាាំងខាងរែូង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0845 346 វរោធមមនាថ្

1 0846 345 វរោធមមនាថ្

1 0847 442 វរោសង់លល ាំង

1 0848 440 វរោសង់លល ាំង

ចាំបក់ខាងដៃើង 1 0849 590 ស្នលាដរៀនចាំបក់ខាងដៃើង

1 0850 277 ស្នលាដរៀនទួ ចាន់

1 0851 278 ស្នលាដរៀនទួ ចាន់

1 0852 386 ស្នលាដរៀនតាាំងត្កស្ន ាំង

1 0853 384 ស្នលាដរៀនតាាំងត្កស្ន ាំង

ដឈើ ាីង 1 0854 298 ស្នលាដរៀនដឈើដូង

សរុប 19 6,574

គគីរៃួរ

សង់លល ាំង

ធមមនាថ្

តាាំងត្កស្ន ាំង

3/11/2017 109



ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-068 ទីដព

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ត្រពាំងត្រធាំ 1 0855 161 ស្នលាបឋមសិកាត្រពាំងត្រធាំ

ថ្ មី 1 0856 292 ស្នលាដរៀនភូមិថ្ មី

សាំដរាង 1 0857 103 ស្នលាបឋមសិកាសាំដរាង

ក្ត្សត្សម៉ែ 1 0858 239 ស្នលាដរៀនក្ត្សត្សម៉ែ

ទីដព 1 0859 444 ស្នលាដរៀនវរោទីដព

ឈូករំដួ 1 0860 419 ស្នលាដរៀនឈូករំដួ 

ជាាំថ្លា  1 0861 247 ស្នលាដរៀនឈូករំដួ 

តាត្ពច 1 0862 254 ស្នលាបឋមសិកាតាត្ពច

និមមិរ 1 0863 512 ស្នលាដរៀននិមមិរ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0864 417 ស្នលាដរៀនផ្លធង

1 0865 400 ស្នលាដរៀនផ្លធង

កា បី 1 0866 111 ស្នលាបឋមសិកាកា បី

1 0867 150 បឋម.ក្សនអភិវឌឍន៍១

1 0868 163 បឋម.ក្សនអភិវឌឍន៍១

ក្សនអភិវឌឍន៍២ 1 0869 243 បឋម.ក្សនអភិវឌឍន៍២

អូរធាំ 1 0870 324 បឋមសិកាអូរធាំ

សរុប 16 4,479

ររ បស្រុក 138 44,342

ផ្លធង

ក្សនអភិវឌឍន៍១
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-08 ស្រុកឈសាទ ង

06-069 បនាទ យដស្នទ ង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ដបង 1 0871 415 អនុវទិា ័យដបង

ចនលធេះ 1 0872 202 បឋមសិកាដបង

ដោកសក្ណ្ោក 1 0873 132 បឋមសិកាដពធិដរាង

កុកត្គួស 1 0874 228 បឋមសិកាដពធិដរាង

ដឈើា 1 0875 366 បឋមសិកាដពធិដរាង

ដូនប៉ែកុ 1 0876 202 បឋមសិកាចាំបក់បញ្ញា

ចាំបក់បញ្ញា 1 0877 510 បឋមសិកាចាំបក់បញ្ញា

តាដមុើ 1 0878 105 បឋមសិកាបឹងត្បិយ៏

បក្វង 1 0879 243 បឋមសិកាចាំបក់បញ្ញា
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

រ ួស 1 0880 241 បឋមសិកាបឹងត្បិយ៏

ពនាល ៃ័យ 1 0881 439 បឋមសិកាពនាល ៃ័យ

ដពធិ 1 0882 189 ក្កែរផ្ ទេះ ស្នន់ ោន់

ដត្ស្នមក្ដក 1 0883 512 វរោបនាទ យដស្នទ ង

1 0884 253 ស្នលាដរៀនស្នល ករ

1 0885 290 ស្នលាដរៀនស្នល ករ

1 0886 300 បឋមសិកាបនាទ យដស្នទ ង

1 0887 334 បឋមសិកាបនាទ យដស្នទ ង

សរុប 17 4,961

បនាទ យដស្នទ ង

ស្នល ករ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-070 ចាំតដត្ោម

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ត្ពេះនង គ័ 1 0888 703 វរោត្ពេះនង គ័ 

ដ ៀប 1 0889 124 ស្នលាបឋមដ ៀប

សតោ ន់ 1 0890 487 ស្នលាបឋមសតោ ន់

1 0891 502 បឋមសិកាស្នេ នត្គង

1 0892 285 ភូមិស្នេ នត្គងក្កែរផ្ ទេះណ្ន វន

1 0893 300 ភូមិស្នេ នត្គងក្កែរផ្ ទេះណ្ន វន

1 0894 364 ស្នលាដរៀនៃីោប់

1 0895 350 ស្នលាដរៀនៃីោប់

ៃីោប់

ស្នេ នត្គង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0896 291 វរោចាំតក់

1 0897 305 ស្នលាដរៀនចាំតក់

នាងនយ 1 0898 456 ភូមិនាងនយក្កែរផ្ ទេះហុិន ឌាន

ត្សីរងិរ 1 0899 379 វរោត្សីរងិរ

1 0900 345 ស្នលាដរៀនសាំព័រ

1 0901 349 ស្នលាដរៀនសាំព័រ

1 0902 263 វរោស្នា យដអៀ

1 0903 250 វរោស្នា យដអៀ

សរុប 16 5,753

សាំព័រ

ចាំតក់

ស្នា យដអៀ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-071 ចាំតដ ើ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0904 411 ស្នលាបឋមសិកាកោីត្សក្ង៉ែ

1 0905 350 ស្នលាបឋមសិកាកោីត្សក្ង៉ែ

1 0906 250 បឋមសិកា ហធង

1 0907 210 បឋមសិកា ហធង

ត្សង់ 1 0908 541 ភូមិត្សង់

អណ្ោូ ងត្រធាំ 1 0909 462 កលបឹកុមារភូមិអណ្ោូ ងត្រធាំ

ធលក 1 0910 370 បឋមសិកា ធលក

1 0911 475 ស្នលាដរៀនកអិន

1 0912 450 ស្នលាដរៀនកអិន

ត្រពាំងៃ័រ

កអិន

 ហធង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0913 250 បឋមសិកាត្បាស្នទ

1 0914 293 បឋមសិកាត្បាស្នទ

ដផាល ច 1 0915 262 បឋមសិកាគរ

គរ 1 0916 388 បឋមសិកាគរ

1 0917 250 បឋមសិកាខាម ក់

1 0918 288 បឋមសិកាខាម ក់

សរុប 15 5,250

ខាម ក់

ត្បាស្នទ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-072 កាំពង់ចិនដៃើង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0919 467 ស្នលាដរៀនពត្ង

1 0920 397 ស្នលាដរៀនពត្ង

1 0921 396 ស្នលាដរៀនដតាា រ

1 0922 448 ស្នលាដរៀនដតាា រ

ចក 1 0923 461 កតោ  ភូមិចក

រោ 1 0924 328 កតោ  ភូមិចក

នាងសលាាច 1 0925 278 ស្នលាពាននាងសលាាច

1 0926 510 ស្នលាដរៀនត្តាច

1 0927 450 ស្នលាដរៀនត្តាច

1 0928 95 ស្នលាដរៀនត្តាច

សរុប 10 3,830

ត្តាច

ដតាា រ

ដចក
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-073 កាំពង់ចិនរែូង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0929 530 ស្នលាដរៀនត្ពេះនាង

1 0930 558 មដរោយយត្ពេះនាង

1 0931 327 ស្នលាដរៀនស្នា យ ស

1 0932 299 ស្នលាដរៀនស្នា យ ស

1 0933 318 វរោត្ពេះនាង

1 0934 435 ត្ពេះវហិារត្ពេះនាង

1 0935 297 ត្ពេះវហិារត្ពេះនាង

1 0936 344 ស្នលាដរៀនកាំពង់ចិន

1 0937 369 ស្នលាដរៀនកាំពង់ចិន
កាំពង់ចិន

កាំពង់កោី

ស្នា យស

លាបទង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0938 333 ស្នលាដរៀនដឈើា 

1 0939 345 ស្នលាដរៀនដឈើា 

ៃីដយាគ 1 0940 172 ក្កែរផ្ ទេះថ្ មគ ់ស្នេ នៃីដយាគ

1 0941 318 ស្នលាដរៀនងួនដសៀម

1 0942 299 ស្នលាដរៀនងួនដសៀម

សរុប 14 4,944

ងួនដសៀម

ដឈើា 
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-074 មាត្កង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

សាំបួររែូង 1 0943 246 ស្នលាដរៀនត្បមូ ផ្ោធាំសេ៉ឺ

មាត្កងរែូង 1 0944 279 ស្នលាដរៀនត្បមូ ផ្ោធាំសេ៉ឺ

1 0945 250 ស្នលាដរៀនក្ត្ពកៃីក

1 0946 296 ស្នលាដរៀនក្ត្ពកៃីក

1 0947 271 វរោសេ៉ឺរែូង

1 0948 348 វរោសេ៉ឺរែូង

សាំបា៉ែ ន 1 0949 212 ស្នលាដរៀនសាំបា៉ែ ន

អូរដូង 1 0950 391 កតោ  ភូមិអូរដូង

កាំពង់ត្បដាំ

ដោកត្ា
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0951 228 ស្នលាដរៀនៃីមាស

1 0952 250 ស្នលាដរៀនៃីមាស

មាត្កងដៃើង 1 0953 446 វរោសេ៉ឺដៃើង

ត្បោប 1 0954 292 ស្នលាដរៀនត្បោប

សាំបួរដៃើង 1 0955 304 ស្នលាដរៀនៃីមាស

បរ់ត្រង់ 1 0956 231 ស្នលាដរៀនក្ត្ពកៃីក

សរុប 14 4,044

ៃីមាស
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-075 ពមបាង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

បាែរ 1 0957 98 កតោ  ភូមិបាែរ

ពមបាង 1 0958 331 ស្នលាដរៀនភូមិពមបាង

ដូនដសោើង 1 0959 375 ស្នលាដរៀនដូនដសោើង

ដៅដរីយ 1 0960 338 វរោដៅដរីយ

ដពត្ៃត្កី 1 0961 98 ស្នលាដរៀនដពត្ៃចត្កី

សរុប 5 1,240
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-076 ពពក

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0962 354 ស្នលាដរៀនក្ត្សត្កស្ន ាំង

1 0963 307 ស្នលាដរៀនក្ត្សត្កស្ន ាំង

ផ្ទេះដដើម 1 0964 212 ស្នលាដាំតកផ់្ ទេះដដើម

ខ្ទមមន 1 0965 278 ស្នលាដាំតកផ់្ ទេះដដើម

1 0966 452 ស្នលាដាំតក់ពពក

1 0967 399 ស្នលាដាំតក់ពពក

ដោេះសាំដរាង 1 0968 111 ស្នលាដាំតក់ពពក

ពពក

ក្ត្សត្កស្ន ាំង
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0969 296 បឋមសិកាសាំបួរ

1 0970 257 បឋមសិកាសាំបួរ

ត្រពាំងឫសសី 1 0971 385 បឋមសិកាសាំបួរ

1 0972 530 ស្នលាដរៀនអនលង់ត្ោ ់

1 0973 335 ស្នលាដរៀនអនលង់ត្ោ ់

សរុប 12 3,916

អនលង់ត្ោ ់

សាំបួរ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-077 ត្បោយ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

អនលង់ត្ពីង 1 0974 336 ស្នលាដរៀនអនលធងត្ពីង

1 0975 300 ស្នលាដរៀនកាំត្ព 

1 0976 314 ស្នលាដរៀនកាំត្ព 

ត្បោយ 1 0977 276 វរោលល ាំងខ្ោរូ

ដោករដវៀង 1 0978 338 វរោលល ាំងខ្ោរូ

1 0979 250 ស្នលាដរៀនក្ត្កក

1 0980 227 ស្នលាដរៀនក្ត្កក

នាងសលាាច 1 0981 187 ស្នលាដាំតកស់លាាច

ក្ត្សតាក្ម៉ែន 1 0982 154 ស្នលាដរៀនតាដត្ទៀ 

1 0983 218 ស្នលាដរៀនតាដត្ទៀ 

1 0984 232 ស្នលាដរៀនតាដត្ទៀ 

តាដត្ទៀ 

ក្ត្កក

កាំត្ព 
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

1 0985 240 ស្នលាដរៀនភូមិថ្ មី

1 0986 239 ស្នលាដរៀនភូមិថ្ មី

1 0987 299 ស្នលាដរៀនឈូក

1 0988 248 ស្នលាដរៀនឈូក

កន្ាន 1 0989 315 ស្នលាដរៀនកន្ាន

1 0990 299 ស្នលាដរៀនជ្ត្ពខាល

1 0991 255 ស្នលាដរៀនជ្ត្ពខាល

1 0992 246 ស្នលាដរៀនកាំពង់វាាំង

1 0993 240 ស្នលាដរៀនកាំពង់វាាំង

1 0994 331 ស្នលាដរៀនអង់លល ាំ

1 0995 337 ស្នលាដរៀនអង់លល ាំ

សរុប 22 5,881

ឈូក

ថ្ មី

កាំពង់វាាំង

ជ្ត្ពខាល

អង់លល ាំ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-078 ត្ពេះដាំរី

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

សូភី 1 0996 234 បឋមសិកា កដតោ  ថ្មី

កដតោ  ចាស់ 1 0997 392 បឋមសិកា កដតោ  ថ្មី

កដតោ  ថ្មី 1 0998 208 បឋមសិកា កដតោ  ថ្មី

ដសៀមពយ 1 0999 523 វរោត្ពេះដាំរី

រ ួស 1 1000 277 វរោត្ពេះដាំរី

 ឹក 1 1001 436 ស្នលាដរៀន ឹកៃេះ

ៃេះ 1 1002 202 ស្នលាដរៀន ឹកៃេះ

សាំរ៉ាង 1 1003 106 ស្នលាដរៀន ឹកៃេះ

1 1004 347 ស្នលាដរៀនត្បាស្នទ

1 1005 343 ស្នលាដរៀនត្បាស្នទ

សរុប 10 3,068

ត្បាស្នទ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-079 រុងដរឿង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

កោចីារយ 1 1006 126 ស្នលាដរៀនដពធិ៍

ដពធិ៍ 1 1007 367 ស្នលាដរៀនដពធិ៍

កនោធងរ៉ាុង 1 1008 235 ស្នលាដរៀនកនោធររ៉ាុង

បុេះតាដស្នម 1 1009 425 ស្នលាដរៀនបុសតាដស្នម

ត្ពាំត្សី 1 1010 387 ស្នលាដរៀនស្នា យដរៀង

ស្នា យដរៀង 1 1011 359 ស្នលាដរៀនស្នា យដរៀង

បុទុម ិច 1 1012 365 ស្នលាដរៀនបុទុម

បុទុមដកើរ 1 1013 294 វរោបុទុម

កដន ោើប 1 1014 206 វរោបុទុម

សរុប 9 2,764
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-080 សាំដត្ពច

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ដោកស្នា យ 1 1015 262 បឋមសិកាសាំដត្ពច

ដតាា រគម 1 1016 139 ស្នលាដរៀនសាំដត្ពៃ

ត្បដិរ 1 1017 258 ស្នលាដរៀនស្នល ក់ត្ោ ់

ស្នល ក់ត្ោ ់ 1 1018 473 ស្នលាដរៀនស្នល ក់ត្ោ ់

ចាំបក់ខ្េស់ 1 1019 244 ស្នលាដរៀនត្តាចត្ៃធាំ

ត្តាចត្ៃធាំ 1 1020 370 ស្នលាដរៀនត្តាចត្ៃធាំ

សាំដត្ពច 1 1021 126 វរោអងាែ  ់

អូររំដចក 1 1022 350 វរោអងាែ  ់

ត្កស្ន ាំងត្ៃធាំរែូង 1 1023 216 បឋមសិកាសាំដត្ពច
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ពភលូក 1 1024 215 បឋមសិកាសាំដត្ពច

ត្កស្ន ាំងត្ៃធាំដៃើង 1 1025 413 ស្នលាដរៀនសាំដត្ពច

មឈាយ 1 1026 349 ស្នលាដរៀនអាំពិ 

អាំពិ 1 1027 345 ស្នលាដរៀនអាំពិ 

1 1028 291 វរោដូន អ

1 1029 320 វរោដូន អ

ជ្ព 1 1030 181 វរោដូន អ

លាា 1 1031 316 វរោលាា

អាំដៅជ្ត្ព 1 1032 264 វរោលាា

សរុប 18 5,132

ដូន អ
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

06-081 ត្ា

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

បុសសតាឯក 1 1033 431 វរោអាំពិ ត្ាាំង

តាចរ 1 1034 335 ក្កែរផ្ ទេះ ត្កឹង វន

1 1035 250 វរោត្សីទូ 

1 1036 272 វរោត្សីទូ 

1 1037 286 អាកតាជាប់អងែរ

1 1038 348 អាកតាជាប់អងែរ

ត្ចាាំងស 1 1039 404 កតោ  ភូមិត្ចាាំងស

លាបទង

ផ្ទេះវា 
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

ហប់ 1 1040 200 ស្នលាដរៀនប៉ែ ុអូន

ដោេះ 1 1041 205 ស្នលាដរៀនប៉ែ ុអូន

វា 1 1042 272 ស្នលាដាំតកភូ់មិវា 

ត្ា 1 1043 550 ស្នលាដរៀនត្ា

ស្នមដោអ ក 1 1044 331 ស្នលាដាំតកភូ់មិស្នមដោអ ក

ទា 1 1045 302 វរោហប់

1 1046 150 ស្នលាដរៀនក្ត្រង

1 1047 200 ស្នលាដរៀនក្ត្រង

ស្នល
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ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

*******

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈស្រើរឈរើរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

០៦-ឈខតតកំរង់ធំ

គណៈកម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

កុចទីទុយ 1 1048 191 វរោក្ត្រង

ត្កស្ន ាំង 1 1049 149 វរោក្ត្រង

1 1050 243 វរោទាំដពៃ

1 1051 200 វរោទាំដពៃ

1 1052 155 ទួ អាកតាពពយ

1 1053 140 ទួ អាកតាពពយ

សរុប 21 5,614

ររ បស្រុក 183 56,397

ររ បឈខតត 1,053 345,228

ពពយ

ទាំដពៃ
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