
11-01 ស្រុកកកវរីមា

11-001 ចុងផ្លា ស់

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

1 0001 360 សាលាររៀនអូរខ្ាព្រៃមាស

1 0002 363 សាលាររៀនអូរខ្ាព្រៃមាស

ៃូទង់ 1 0003 100 ទីសាធារណៈភូមិៃូទង់

ៃូហ ូង 1 0004 247 សាលាររៀនភូមិៃូហ ូង

ខ្ខ្ែង+ចក់ចារ 1 0005 168 សាលាររៀនភូមិខ្ខ្ែង

សរុប 5 1,238

១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

អូរខ្ាព្រៃមាស

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-002 រមម៉ង់

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

ៃូចា 1 0006 118 សាលាររៀនអូររទ

ៃូរ ៉ល 1 0007 206 សាលាររៀនភូមិៃូរ ៉ល

ៃូញ៉វ 1 0008 104 សាលាររៀនភូមិៃូរ ៉ល

ៃូរកេះ 1 0009 228 សាលាររៀនភូមិៃូរកេះ

ទួល 1 0010 424 សាលាររៀនភូមិទួល

សរុប 5 1,080
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-003 ខ្រសឈូក

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

1 0011 327 បឋមសិកាហ ុន ខ្សនខ្រសឈូក

1 0012 220 បឋមសិកាហ ុន ខ្សនខ្រសឈូក

កមមូ 1 0013 164 បឋមសិកាហ ុន ខ្សនខ្រសឈូក

ខ្រសអរតោ ល 1 0014 147 បឋមសិកាខ្រសអរតោ ល

រៃេះ 1 0015 213 បឋមសិការៃេះ

រខ្ណង 1 0016 174 បឋមសិការខ្ណង

ខ្ទង់ 1 0017 267 សាលាររៀនភូមិខ្ទង់

អូរកប 1 0018 66 ទីសាធារណៈភូមិអូរកប

សរុប 8 1,578

ចក់ចារ
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-004 ខ្រសខ្ទមុ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

1 0019 459 សាលាររៀនអូរអាម

1 0020 454 សាលាររៀនអូរអាម

1 0021 453 សាលាររៀនអូរអាម

1 0022 481 សាលាររៀនអូរអាម

1 0023 534 សាលាររៀនឡាប៉រខ្

1 0024 485 សាលាររៀនៃនាឺថ្ មី

1 0025 613 សាលាររៀនររពាំងរអ េរ
ររពាំងរអ េរ

ឡាប៉រខ្

អូរអាម
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

1 0026 367 សាលាររៀនខ្នែងររៅ

1 0027 476 សាលាររៀនខ្នែងររៅ

1 0028 125 សាលាររៀនខ្នែងកែុង

ខ្រសអាំៃិល 1 0029 154 សាលាររៀនខ្រសអាំៃិល

ខ្រសល វី 1 0030 68 សាលាររៀនខ្រសល វី

ខ្រសខ្ទមុ 1 0031 264 សាលារបជុាំភូមិខ្រសខ្ទមុ

អូរត 1 0032 322 សាលាររៀនអូរត

សរុប 14 5,255

ខ្នែង
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-005 ខ្រសរៃេះ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

ហ្គា ទី 1 0033 138 សាលាររៀនភូមិហ្គា ទី

ៃូគុង 1 0034 189 សាលាររៀនភូមិៃូគុង

អូររចា 1 0035 169 សាលាររៀនភូមិអូររចា

ៃូចារ 1 0036 165 សាលាររៀនភូមិៃូចារ

ខ្រសរៃេះ 1 0037 505 សាលាររៀនភូមិខ្រសរៃេះ

សរុប 5 1,166

ររ បស្រុក 37 10,317
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-02 ស្រុកឈកាោះកែក

11-006 ណងឃីលិក

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

ពមជីរមៀរ 1 0038 269 សាលាររៀនភូមិណងប ួរ

ណងប រួ 1 0039 380 សាលាររៀនភូមិណងប ួរ

រ េះរមឿលរលើ 1 0040 231 ទីសាធារណៈភូមិរ េះរមឿលរលើ

រ េះរមឿលររ ម 1 0041 295 សាលាររៀនភូមិរ េះរមឿលររ ម

ខ្រសព្រជ 1 0042 369 សាលាររៀនភូមិខ្រសព្រជ

សរុប 5 1,544
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-007 អបួនរលើ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

អរបួនរលើ 1 0043 402 សាលាររៀនភូមិអរបួនរលើ

អររន ោេះ 1 0044 233 សាលាររៀនភូមិអរបួនរលើ

ទួល 1 0045 249 សាលាររៀនភូមិទួល

សរុប 3 884
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-008 រយ៉

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

រយ៉ 1 0046 375 សាលាររៀនភូមិរយ៉

រមមូ៉ម 1 0047 348 សាលាររៀនភូមិរមមូ៉ម

រវ៉ា ក់ 1 0048 207 សាលាររៀនភូមិរវ៉ា ក់

រ ោ យ 1 0049 100 សាលាររៀនភូមិរ ោ យ

សរុប 4 1,030
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-009 សុខ្សានោ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

ខ្រសធាំ 1 0050 251 សាលាររៀនភូមិខ្រសធាំ

កេនូ 1 0051 224 អទេះសាធារណៈភូមិខ្រសថាស

ជីកាបរលើ 1 0052 176 សាលាររៀនកាង់ខ្ែ

កាង់ខ្ែ 1 0053 218 សាលាររៀនកាង់ខ្ែ

អូរអញ្ជ័រ 1 0054 171 សាលាររៀនកាង់ខ្ែ

ថ្មី 1 0055 247 បឋមសិកាខ្កររៅ

សរុប 6 1,287
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-010 ខ្រសហ ុយ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

1 0056 389 សាលាររៀនភូមិខ្រសហ ុយ

1 0057 376 សាលាររៀនភូមិខ្រសហ ុយ

ឈូល 1 0058 389 សាលាររៀនភូមិឈូល

សរុប 3 1,154

ខ្រសហ ុយ
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-011 ខ្រសសងាម

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

មានជ័យ 1 0059 116 បឋមសិកាវរោគិរីរមយ

រសរីមានរិទធិ 1 0060 118 បឋមសិកាវរោគិរីរមយ

រសរីមង ាល 1 0061 138 បឋមសិកាវរោគិរីរមយ

ចាំររីន 1 0062 253 បឋមសិកាវរោគិរីរមយ

កាលររោយ 1 0063 164 បឋមសិកាខ្រសសងាម

កាលរ េះ 1 0064 194 បឋមសិកាខ្រសសងាម

1 0065 400 បឋមសិកាហ ុន ខ្សនរ េះខ្ែក

1 0066 449 បឋមសិកាហ ុន ខ្សនរ េះខ្ែក

1 0067 386 បឋមសិកាហ ុន ខ្សនរ េះខ្ែក

រងសី
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

រសរីរដ្ ឋ 1 0068 205 ទីសាធារណៈភូមិរសរីរដ្ ឋ

អូររយេះ 1 0069 400 ទីសាធារណៈភូមិអូររយេះ

នក់ខ្ដ្ក 1 0070 346 សាលាររៀនភូមិនក់ខ្ដ្ក

សរុប 12 3,169

ររ បស្រុក 33 9,068
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-03 ស្រុកអូររាងំ

11-012 ដាក់ដាាំ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

ៃូខ្ររង 1 0071 396 អនុវទិាល័យដាក់ដាាំ

ៃូនប 1 0072 336 បឋមសិកាដាក់ដាាំ

ៃូរទបេះ 1 0073 560 បឋមសិកាដាក់ដាាំ

សរុប 3 1,292

3/11/2017 14



១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-013 ខ្សនមរោរមយ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

ៃូរទូ 1 0074 177 សាលាររៀនភូមិៃូរទូរលើ

ៃូរ៉ា ង 1 0075 241 សាលាររៀនភូមិៃូរ៉ា ង

អណោូ ងរកែឹង 1 0076 290 សាលាររៀនៃូជូ

1 0077 482 សាលាររៀនៃូហាម

1 0078 354 សាលាររៀនៃូហាម

រ 1 0079 168 សាលាររៀនរ ថ្មី

សរុប 6 1,712

ររ បស្រុក 9 3,004

ៃូហាម
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-04 ស្រុកឈរស្ជាដ្ឋ

11-014 រកង់ររេះ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

រកង់ររេះ 1 0080 364 សាលាររៀនភូមិរកង់ររេះ

ររាំ ច់ 1 0081 171 សាលាររៀនភូមិៃូរ៉ា រប៉រ

ៃូរ៉ា រប៉រ 1 0082 200 សាលាររៀនភូមិៃូរ៉ា រប៉រ

រៅររមៀរ 1 0083 121 សាលាររៀនភូមិរៅររមៀរ

អូរររទរ 1 0084 367 សាលាររៀនអូររទ

សរុប 5 1,223
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-015 ៃូព្រជ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

1 0085 576 សាលាររៀនៃូព្រជ

1 0086 426 សាលាររៀនៃូព្រជ

ៃូព្រជចុងផ្លង 1 0087 506 សាលាររៀនរដ្រអ

រមព្ប៉ 1 0088 379 បឋមសិការមគងា

ៃូព្រជចាង 1 0089 283 បឋមសិកាៃូព្រជចាង

ទួលរៃីង 1 0090 627 អនុវទិាល័យទួលរៃីង

អរនទង 1 0091 298 ទីសាធារណៈភូមិអរន ទង

សរុប 7 3,095

ៃូរង
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-016 ខ្រសអាំៃូម

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

ៃូរ៉ា ខ្ដ្រ 1 0092 423 សាលាររៀនភូមិខ្រសអាំៃូម

ៃូរកូច 1 0093 254 សាលាររៀនភូមិខ្រសអាំៃូម

ៃូររគង 1 0094 277 សាលាររៀនភូមិៃូររគង

សរុប 3 954
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-017 ប រូសា

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

ៃូទឺរ 1 0095 526 វទិាល័យររោេះប ូរសា

ៃូរាំង 1 0096 180 វទិាល័យររោេះប ូរសា

ប រូសា 1 0097 405 វទិាល័យររោេះប ូរសា

ឡាាំរម៉េះ 1 0098 269 បឋមសិកាខ្រសខ្កាង

ៃូចា 1 0099 352 វទិាល័យររោេះប ូរសា

ៃូលុ 1 0100 353 វទិាល័យររោេះប ូរសា

ៃូទិល 1 0101 300 បឋមសិកាខ្លងឈូង

ខ្លងឈូង 1 0102 249 បឋមសិកាខ្លងឈូង

សរុប 8 2,634

ររ បស្រុក 23 7,906
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-05 ស្កុងករនមឈនារមយ

11-018 មរោរមយ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

រដ្ើមរសល់ 1 0103 452 វរោខ្សនមរោរមយ

ព្រជខ្សន 1 0104 511 សាលាររៀនមូលនិធិភូមិព្រជខ្សន

សរុប 2 963
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-019 សុខ្ដុ្ម

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

រដាេះរកមុាំ 1 0105 536 ទីសាធារណៈភូមិរដាេះរកមុាំ

មានលាភ 1 0106 278 ទីសាធារណៈភូមិមានលាភ

1 0107 147 ទីសាធារណៈភូមិរដាេះរកមុាំ

1 0108 135 ទីសាធារណៈភូមិរដាេះរកមុាំ

រៅ 1 0109 369 សាលាររៀនភូមិរៅ 

សរុប 5 1,465

សាវ យរចក
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-020 សាា នមានជ័យ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

1 0110 289 បឋម.ហ ុន ខ្សន ខ្សនមរោរមយ

1 0111 348 បឋម.ហ ុន ខ្សន ខ្សនមរោរមយ

1 0112 248 បឋម.ហ ុន ខ្សន ខ្សនមរោរមយ

1 0113 225 បឋម.ហ ុន ខ្សន ខ្សនមរោរមយ

1 0114 247 បឋម.ហ ុន ខ្សន ខ្សនមរោរមយ

1 0115 269 បឋម.ហ ុន ខ្សន ខ្សនមរោរមយ

1 0116 298 បឋម.ហ ុន ខ្សន ខ្សនមរោរមយ

1 0117 266 បឋម.ហ ុន ខ្សន ខ្សនមរោរមយ

1 0118 400 បឋម.ហ ុន ខ្សន ខ្សនមរោរមយ

សរុប 9 2,590

កតោ ល

ចាំបក់

អូរសាា ន

ចាំ រខ្រ
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១១-ឈខតតមណ្ឌ លគិរី

ស្រោះរាជាណាចស្កកមពជុា

ជាតិ   សារនា   ស្រោះមហាកសស្ត

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈ ោះឈនោ តឈស្រើរឈរីរស្កុមស្បឹកាឃ ំ រង្កា ត់  អាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

គណ្ៈកមាម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈ ោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្បតិបតតិការ

*******

11-021 រមោ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ឈលខកូដការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះកោងុបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈ ោះឈនោ ត

ៃូលូង 1 0119 411 សាលាររៀនភូមិៃូលូង

ៃូររុាំ 1 0120 464 សាលាររៀនភូមិៃូររុាំ

ខ្រសអុី 1 0121 186 សាលាររៀនភូមិខ្រសអុី

ៃូរាំង 1 0122 423 សាលាររៀនភូមិៃូរាំង

សរុប 4 1,484

ររ បស្កុង 20 6,502

ររ បឈខតត 122 36,797
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