
20-01 ក្រុងបាវិត

20-001 បាទី

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ច្រកឫស្សី 1 0001 427 វត្តដងទង់

1 0002 434 វត្តថ្នា ញ

1 0003 400 វត្តថ្នា ញ

1 0004 430 វត្តស្វា យកណ្តត ល

1 0005 400 វត្តស្វា យកណ្តត ល

ច្រស្រ់លាក់ 1 0006 436 វត្តច្រស្រ់លាក់

1 0007 307 វត្តដងទង់

1 0008 313 វត្តដងទង់

ស្រុរ 8 3,147

ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

ថ្ាលក់កង

ច្ត្ពាំងផ្ លងុ

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

ថ្នា ញ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-002 បាវិត្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0009 549 វត្តពពធិ៍ថ្ មី

1 0010 578 វត្តពពធិ៍ថ្ មី

1 0011 447 វត្តពពធិ៍ថ្ មី

1 0012 597 វទិាល័យបាវិត្

1 0013 598 វទិាល័យបាវិត្

1 0014 441 វទិាល័យបាវិត្

1 0015 546 វត្តពពធិ៍ថ្ មី

1 0016 583 វត្តពពធិ៍ថ្ មី
ច្រកលាវ

បាវតិ្ពលើ

តាពៅ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0017 693 រឋមសិ្កាបាវតិ្កណ្តត ល

1 0018 693 រឋមសិ្កាបាវតិ្កណ្តត ល

1 0019 695 រឋមសិ្កាបាវតិ្កណ្តត ល

1 0020 733 រឋមសិ្កាបាវតិ្កណ្តត ល

1 0021 499 រឋមសិ្កា ហ ុន កស្ន បាវិត្

1 0022 590 រឋមសិ្កា ហ ុន កស្ន បាវិត្

1 0023 528 រឋមសិ្កា ហ ុន កស្ន បាវិត្

1 0024 493 រឋមសិ្កា ហ ុន កស្ន បាវិត្

ស្រុរ 16 9,263

តារឹរ

បាវតិ្កណ្តត ល

3/11/2017 3



ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-006 ច្បាស្វទ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0025 574 ស្វលារឋមសិ្កាច្បាស្វទ

1 0026 598 ស្វលារឋមសិ្កាច្បាស្វទ

ច្បាស្វទ 1 0027 385 រឋមសិ្កាឧរស្មពន័ ឋច្បាស្វទ

ស្រុរ 3 1,557

កណ្តត ល
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-007 ព្ច្ៃអងគញុ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

អងគស្វលា 1 0028 489 ស្វលាឧរស្មពន័ ឋភូមិអង គស្វលា

ព្ច្ៃទរ់ 1 0029 504 ស្វលាទទួលពភញៀវវត្តព្ច្ៃអងគញុ

កាំពពត្ពលៀរ 1 0030 358 ស្វលាឆាន់ វត្តព្ច្ៃអងគញុ

កាំពពត្ច្រូក 1 0031 426 ស្វលាឆាន់ វត្តព្ច្ៃអងគញុ

1 0032 576 ស្វលាឆាន់វត្តស្វមគ្គមុីន ាីរ័ត្ា

1 0033 592 ស្វលាទទួលពភញៀវវត្តស្វមគ្គមុីនីរ័ត្ា

1 0034 496 កកែរផ្ ទះ បា៉ា ង ណ្តច្គ្ី

1 0035 287 រឋមសិ្កាព្ច្រធាំ

រុស្សច្កស្វ ាំង 1 0036 365 រឋមសិ្កាវត្តព្ច្ៃអងគញុ

ព្ច្ៃអងគញុ 1 0037 500 រឋមសិ្កាវត្តព្ច្ៃអងគញុ

ស្រុរ 10 4,593

ព្ច្រធាំ

ពោកពល ាៀង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-070 ច្រកពមទស្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ថ្ាលជ់ាត្ិ 1 0038 223 រឋមសិ្ការ នុ រ៉ា ន ីហ ុន កស្ន រីភូ

1 0039 385 វត្តសុ្វណ្តា រម

1 0040 396 វត្តសុ្វណ្តា រម

1 0041 493 វត្តធលក

1 0042 469 វត្តធលក

1 0043 402 កកែរផ្ ទះ ពកើត្ ស្ាំរូរ

1 0044 400 កកែរផ្ ទះពលាក គ្ង់ មិន

ថ្ មី 1 0045 337 រឋមសិ្កាព្ច្ៃទរ់

វាល 1 0046 321 វត្តទួលច្រម៉ា

កាំពពត្ស្វគ រ 1 0047 313 វត្តទួលច្រម៉ា

ព្ច្ៃទរ់ 1 0048 445 រឋមសិ្កាព្ច្ៃទរ់

ព្ច្ៃពតត

ធលក

ទួលអាំៃិល
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ស្វលាទាន 1 0049 169 វទិាល័យរីភូ

កាំពពត្ច្រស់្ 1 0050 483 វទិាល័យរីភូ

ស្វមគ្គី 1 0051 168 កកែរផ្ ទះ លិញ ស្វវា៉ា ន់

ថ្ ាលទ់ទឹង 1 0052 519 កកែរផ្ ទះ គ្ឹម ស្វរ៉ាុន

ដាំរូករួរ 1 0053 356 កកែរផ្ ទះ ហុី រក់

រត្់ស្លឹក 1 0054 187 វត្តច្រកពមទស្

1 0055 462 វត្តច្រកពមទស្

1 0056 537 វត្តអមពវ័ន ត

ស្រុរ 19 7,065

សរ បក្រុង 56 25,625

ច្រកពមទស្
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-02 ក្សុរចន្ទ្នាា

20-003 រន្ទ្រទ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0057 319 វត្តច្ៃះអងគថ្នា

1 0058 300 វត្តច្ៃះអងគថ្នា

កស្នត្ 1 0059 403 ស្វលាឆទាន

រន្ទ្រទ 1 0060 445 អនុវទិាល័យរន្ទ្រទ

1 0061 315 មរឈមណ្ឌលសិ្កាស្ហគ្មន៍

1 0062 344 ស្វលាមពត្តយយស្ហគ្មន៍

ស្រុរ 6 2,126

កត្ងព ៉ា

ពោកកត្ក
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-004 ពច្រស្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0063 350 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងធលក

1 0064 342 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងធលក

ទួលស្វព ន 1 0065 381 រឋមសិ្កាទួលអាំៃិល

ច្ត្ពាំងពដៀពលើ 1 0066 567 អនុវទិាល័យពច្រស្

ទួលអាំៃិល 1 0067 327 រឋមសិ្កាទួលអាំៃិល

ររល ស្អិត្ 1 0068 409 កកែរផ្ ទះ ពលាក ចាន់ ស្វន

ច្ត្ពាំងពដៀពច្ោម 1 0069 310 កកែរផ្ ទះ ពលាក ស្វា យ អូយ

1 0070 437 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងរុន

1 0071 408 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងរុន

1 0072 363 កកែរផ្ ទះ ពលាក ហុង ឡាក

1 0073 366 កកែរផ្ ទះពលាក អ កុ យី

ស្រុរ 11 4,260

ដូនណ្យូ

ច្ត្ពាំងរុន

ច្ត្ពាំងធលក
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-005 ពមស្រថ្ ងក

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0074 419 វត្តរាំរក់ធាំ

1 0075 400 វត្តរាំរក់ធាំ

តាពដវ 1 0076 285 ស្វលារុណ្យភូមិតាពដវ

បារ៉ា យ 1 0077 559 វត្តបារ៉ា យ

1 0078 567 វត្តពមស្រថ្ ងក

1 0079 591 វត្តពមស្រថ្ ងក

ស្វា យគ្ុយ 1 0080 433 វត្តបារ៉ា យ

1 0081 301 វិ. រ នុ រ៉ា ន ីហ ុន កស្ន រន្ទ្រទ

1 0082 351 វិ. រ នុ រ៉ា ន ីហ ុន កស្ន រន្ទ្រទ

ស្រុរ 9 3,906

រុស្ស

ពពធិ

ដីច្កហម
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-008 ព្ច្ៃគ្គ្ីរ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0083 374 រឋមសិ្កាព្ច្ៃគ្គ្ីរ

1 0084 375 រឋមសិ្កាព្ច្ៃគ្គ្ីរ

រាំោរលាវ 1 0085 583 រឋមសិ្ការាំោរលាវ

1 0086 388 រឋមសិ្កាព្ច្ៃគ្គ្ីរ

1 0087 387 រឋមសិ្កាព្ច្ៃគ្គ្ីរ

ពោះពោ 1 0088 540 ស្វលាឧរស្មពន័ ធពោះពោ

1 0089 359 រឋមសិ្កាព្ច្ៃគ្គ្ីរ

1 0090 360 រឋមសិ្កាព្ច្ៃគ្គ្ីរ

ស្រុរ 8 3,366

ច្ត្ពាំងរុណ្យ

អងគកតរួ

ព្ច្ៃគ្គ្ីរ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-009 ស្ាំពរង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0091 605 វត្តរុទុមរងសី

1 0092 603 វត្តរុទុមរងសី

ពោះកានខាងពរើង 1 0093 501 រឋមសិ្កាស្វា យថ្លឹង

ពោះកានកណ្តត ល 1 0094 618 អនុវ.ិផ្ន កស្ន ពទៃធីតា

ស្រុរ 4 2,327

ពរក
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-010 ទួលស្តី

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0095 262 វត្តស្ងសុមីុ

1 0096 262 វត្តស្ងសុមីុ

1 0097 282 រឋមសិ្កាទួលស្តី

1 0098 292 រឋមសិ្កាទួលស្តី

1 0099 248 រឋមសិ្កាដូនព្ទ

1 0100 245 រឋមសិ្កាដូនព្ទ

ស្រុរ 6 1,591

សរ បក្សុរ 44 17,576

ដូនព្ទ

ទួលស្តី

ពោះឫស្សី
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-03 ក្សុររំរង់ឈរាទិ៍

20-011 ររទ យច្ោាំង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ពពធិច្កូរ 1 0101 251 រឋមសិ្កាពពធិច្ក ូរ

កកវរះ 1 0102 215 រឋមសិ្កាពពធិច្ក ូរ

ច្ររន្ទ្រទ 1 0103 280 រឋមសិ្ការរទ យច្ោាំង

ររទ យច្ោាំង 1 0104 609 រឋមសិ្ការរទ យច្ោាំង

ធាំ 1 0105 233 រឋមសិ្ការរទ យច្ោាំង

ស្រុរ 5 1,588
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-012 ញរ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0106 299 វទិាល័យ ហ ុន កស្ន កាំៃង់ពរទិ៍

1 0107 331 វទិាល័យ ហ ុន កស្ន កាំៃង់ពរទិ៍

1 0108 299 វទិាល័យ ហ ុន កស្ន កាំៃង់ពរទិ៍

ច្ត្ពាំងឆលញូ 1 0109 341 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងឆលញូ

1 0110 471 វត្តពរទិ៍

1 0111 447 វត្តពរទិ៍

1 0112 299 វត្តញរ

1 0113 298 វត្តញរ

1 0114 399 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងច្តាវ

1 0115 357 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងច្តាវ

ព្ច្ៃច្ត្ុាំ 1 0116 693 រឋមសិ្កា ជា សីុ្ម ព្ច្ៃច្ត្ ុាំ

ស្រុរ 11 4,234

ច្ត្ពាំងច្តាវ

ញរ

ស្វា យអាណ្តត្

ពរទិ៍
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-013 កសសច្ត្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0117 266 រឋមសិ្កាកតកីណ្តត ល

1 0118 276 រឋមសិ្កាកតកីណ្តត ល

1 0119 338 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងកាំៃឹស្

1 0120 341 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងកាំៃឹស្

1 0121 297 រឋមសិ្កាឫស្សីអម

1 0122 292 រឋមសិ្កាឫស្សីអម

ព្ច្ៃរាំណ្តរ 1 0123 384 រឋមសិ្កាព្ច្ៃរាំណ្តរ

ច្ត្ពាំងឈូក 1 0124 184 វត្តព្ច្ៃរាំណ្តរ

ច្ត្ពាំងស្វម រ់ 1 0125 356 មពត្តយយស្ហគ្មន៍

ពពធិ 1 0126 419 រឋមសិ្កាកសសច្ត្

ច្ត្ពាំងកាំៃឹស្

ស្វម៉ា

ឫស្សីអម
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0127 288 ស្វលាឆទាន

1 0128 269 មពត្តយយស្ហគ្មន៍

ព្ច្ៃចារ 1 0129 467 រឋមសិ្កាព្ច្ៃចារ

ព្ច្ៃតាញ៉ាយ 1 0130 533 វត្តព្ច្ៃតាញ៉ាយ

ពច្តាក 1 0131 379 ស្វលាឆទាន

កណ្តត ល 1 0132 504 វត្ត ៧ មករ

កសសច្ត្ 1 0133 531 វត្តកសសច្ត្

1 0134 264 រឋមសិ្កាកតកីណ្តត ល

1 0135 261 រឋមសិ្កាកតកីណ្តត ល

ស្រុរ 19 6,649

ថ្មី

ព្ច្ៃស្កង ែ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-014 ច្ៃះៃរល

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ច្ត្ពាំងរុន 1 0136 401 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងលារ

ច្ៃីងច្រុាំ 1 0137 265 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងលារ

ច្ត្ពាំងលារ 1 0138 316 វត្តច្ត្ពាំងលារ

អងគកតរួ 1 0139 346 វត្តច្ត្ពាំងលារ

ច្ត្កដត្ 1 0140 453 រឋមសិ្កាច្ត្កដត្

អូរដូនអាម 1 0141 306 រឋមសិ្កាច្ៃះៃរល

ពច្តាក 1 0142 483 រឋមសិ្កាច្ៃះៃរល

1 0143 379 វត្ត ច្ៃះៃរល

1 0144 346 វត្ត ច្ៃះៃរល

ស្រុរ 9 3,295

ច្ៃះៃរល
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-015 ព្ច្ៃធាំ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0145 397 វត្តមហាវ័ន ត

1 0146 357 វត្តមហាវ័ន ត

ច្ៃះបាក់ក 1 0147 439 កកែរផ្ ទះពលាក ហាស់្ ហាក់

ព្ច្ៃស្វគ្ុាំ 1 0148 233 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងឆលញូ

តាកឹង 1 0149 288 វត្តឫស្សីស្វញ់

គ្ច្គ្ួស្ 1 0150 430 វត្តឫស្សីស្វញ់

ស្រុរ 6 2,144

ព្ច្ៃធាំ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-016 ររមនទីរ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ច្ត្ពាំងថ្នា 1 0151 599 វត្តច្ត្ពាំងថ្នា

កដកពភលើង 1 0152 405 រឋមសិ្ការរមនទីរ

ឫស្សីពោរ 1 0153 392 រឋមសិ្ការរមនទីរ

1 0154 334 វត្តភាាំច្ស្ ូវ

1 0155 340 វត្តភាាំច្ស្ ូវ

ស្រុរ 5 2,070

ភាាំច្សូ្វ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-017 ស្ាំឡី

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ស្វា យពរក 1 0156 480 កកែរផ្ ទះពលាក រ៉ាកុ វា៉ា ន

1 0157 295 រឋមសិ្កាតាពបា៉ា

1 0158 300 រឋមសិ្កាតាពបា៉ា

ព្ច្ៃផ្អអ វ 1 0159 494 វត្តពពធិរុោា រ៉ា ម

1 0160 249 ស្វលាមពត្តយយស្ហគ្មន៍

1 0161 322 ស្វលាមពត្តយយស្ហគ្មន៍

1 0162 365 រឋមសិ្កាព្ច្ៃពភាៀត្

1 0163 370 រឋមសិ្កាព្ច្ៃពភាៀត្

ស្ាំឡីខាងត្ែូង 1 0164 432 កកែរផ្ ទះពលាក អ យុ ត្ុល

ព្ច្ៃពភាៀត្

ស្វា យ

តាពបា៉ា
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0165 326 រឋមសិ្កាព្ច្ៃមា ស់្

1 0166 299 រឋមសិ្កាព្ច្ៃមា ស់្

1 0167 298 កកែរផ្ ទះពលាក ពស្ក ស្វរុន

1 0168 274 កកែរផ្ ទះពលាក មស្ ពធឿន

ស្រុរ 13 4,504

ស្ាំឡីខាងពរើង

ព្ច្ៃមា ស់្

3/11/2017 22



ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20- 018 ស្ាំព ៉ា ង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0169 345 អនុវទិាល័យ ស្ាំព ៉ា ង

1 0170 346 អនុវទិាល័យ ស្ាំព ៉ា ង

ស្វា យគ្កន្ទ្ន ទ 1 0171 163 ស្វលាមពត្តយយស្ហគ្មន៍

1 0172 350 រឋមសិ្កាស្ាំព ៉ា ង

1 0173 376 រឋមសិ្កាស្ាំព ៉ា ង

ស្រុរ 5 1,580

ឫស្សីពលៀរ

ស្ាំព ៉ា ង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-019 ស្វា យតា ន

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ពដើមពពធិ 1 0174 386 កកែរផ្ ទះពស្កចាន់រ៉ា

ស្វា យតា ន 1 0175 515 រឋមសិ្កាស្វា យតា ន

1 0176 332 រឋមសិ្កាស្វមគ្គរីត្នៈមុន ាី

1 0177 336 រឋមសិ្កាស្វមគ្គរីត្នៈមុន ាី

1 0178 469 រឋមសិ្កាព្ច្ៃធលក

1 0179 462 រឋមសិ្កាព្ច្ៃធលក

1 0180 300 កកែរផ្ ទះពលាក ទិត្ យី

1 0181 265 កកែរផ្ ទះពោគ្ ឡា

ច្ត្ពាំងច្តារ 1 0182 505 រឋមសិ្កាស្វមគ្គមុីន ាីស្វគ្រ

1 0183 355 រឋមសិ្កាព្ច្ៃពស្ទៀង

1 0184 348 រឋមសិ្កាព្ច្ៃពស្ទៀង

រុស្ស

ព្ច្ៃពស្ទៀង

ពស្កច្រុាំ

ព្ច្ៃធលក
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0185 346 រឋមសិ្ការមពជារ

1 0186 341 រឋមសិ្ការមពជារ

1 0187 249 កកែរផ្ ទះពលាក រ៉ាុល

1 0188 275 កកែរផ្ ទះពលាក កកវ ពស្ៀន

1 0189 380 ស្វលាមពត្តយយស្ហគ្មន៍

1 0190 379 កកែរផ្ ទះពលាក ឈុន ហុន

ស្រុរ 17 6,243

ពពធិថ្ មី

ព្ច្ៃពច្រើស្

រមពជារ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-021 ថ្មី

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0191 467 រឋមសិ្ការរ់ច្ៃីង

1 0192 450 រឋមសិ្ការរ់ច្ៃីង

1 0193 349 វត្តព្ច្ៃវល លិ៍

1 0194 321 វត្តព្ច្ៃវល លិ៍

វាលមអម 1 0195 230 ស្វលាមពត្តយយស្ហគ្មន៍

ពោះច្តារ 1 0196 476 រឋមសិ្កាពោះច្តារ

ថ្មី 1 0197 308 អនុវទិាល័យថ្មី

1 0198 330 រឋមសិ្កាថ្មី

1 0199 348 រឋមសិ្កាថ្មី

ស្រុរ 9 3,279

ព្ច្ៃវល លិ៍

អូរ

ររ់ច្ៃីង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-022 ពតាា ត្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ពច្តាក 1 0200 235 វត្តពតាា ត្

ខាងពកើត្វត្ត 1 0201 335 វត្តពតាា ត្

ខាងលិរវត្ត 1 0202 255 វត្តពតាា ត្

1 0203 343 រឋមសិ្កា ហ ុនកស្ន ពតាា ត្

1 0204 300 រឋមសិ្កា ហ ុនកស្ន ពតាា ត្

រុណ្យ 1 0205 234 រឋមសិ្កា ហ ុនកស្ន ពតាា ត្

ធាំ 1 0206 424 ស្វលាស្នស ាំកុស្ល

ធលកថ្ មី 1 0207 113 វត្តស្វា យរុទុម

កាលថ្ាល់
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ពពធិ 1 0208 261 រឋមសិ្កាពពធិមអម

ព្ច្ៃររឹស្ 1 0209 428 វត្តស្វា យរុទុម

កណ្តត ល 1 0210 384 វត្តពពធិមអម

ពពធិមអម 1 0211 435 រឋមសិ្កាពពធិមអម

ស្រុរ 12 3,747

សរ បក្សុរ 111 39,333
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-04 ក្សុររដំួល

20-023 រុស្មន

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0212 291 រឋមសិ្កាច្ស្ម៉ា

1 0213 293 រឋមសិ្កាច្ស្ម៉ា

រុស្មនពលើ 1 0214 528 រឋមសិ្ការុស្មន

រុស្មនពច្ោម 1 0215 274 កកែរផ្ ទះពលាក អ ងុ ស្ ន់

រុស្ស្វា យ 1 0216 488 រឋមសិ្ការុស្ផ្អល ាំង

រុស្ផ្អល ាំង 1 0217 507 អនុវទិាល័យពៅ ៉ា ត្ រុស្ផ្អល ាំង

ថ្ មី 1 0218 460 ស្វលាឆទានភូមិថ្ មី

វាល 1 0219 237 កកែរផ្ ទះ ឡាយ ពច្ោះ

ស្រុរ 8 3,078

ច្ស្ម៉ា
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-024 ធ្មម

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ច្កស្វ ាំង 1 0220 229 កកែរផ្ ទះច្ៃាំ រន

ព្ច្ៃពពធិ៍ 1 0221 213 ស្វលាឆទានព្ច្ៃពពធិ៍

កច្ៃកពតាា ត្ 1 0222 141 កកែរផ្ ទះសួ្ស្ ដុក

រឹងកកក 1 0223 313 រឋមសិ្កាៃច្ង

ៃច្ង 1 0224 252 រឋមសិ្កាៃច្ង

ច្ត្ពាំងពពន 1 0225 328 ស្វលាឆទាន

ធ្មម 1 0226 302 រឋមសិ្កាធ្មម

ព្ច្ៃរាំោរ 1 0227 285 រឋមសិ្កាធ្មម

ស្រុរ 8 2,063
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-025 កាំៃង់រក

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0228 448 រឋមសិ្កាកូវស្វមុត្

1 0229 399 រឋមសិ្កាកូវស្វមុត្

1 0230 399 រឋមសិ្កាកូវស្វមុត្

ព្ច្ៃោវ 1 0231 485 កកែរផ្ ទះពរត្ ចាន់ថ្ន

1 0232 309 កកែរផ្ ទះឥន ោ

1 0233 236 កកែរផ្ ទះខាា ន ់ស្ាំពអឿន

ឆអងឹៃស់្ 1 0234 280 កកែរផ្ ទះពលាក គ្ង់ស្វ ាំ

លាក់រជា 1 0235 320 វត្តលការជា

រាំរក់ពោង 1 0236 218 កកែរផ្ ទះរង រ៉ាុន

ស្រុរ 9 3,094

ស្វា យរូង

រក
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-026 ច្រងុៃពៃល

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0237 265 រឋមសិ្កាភូមិច្ក ូរ

1 0238 264 រឋមសិ្កាភូមិច្ក ូរ

1 0239 293 រឋមសិ្កាទួលស្វលា

1 0240 295 រឋមសិ្កាទួលស្វលា

ទួលច្ទា 1 0241 348 អនុវទិាល័យទួលស្វលា

ច្ត្ពាំងច្គ្ួស្ 1 0242 466 រឋមសិ្កាច្រ ងុៃពៃល

ច្ត្ពាំងកច្កត្ 1 0243 536 រឋមសិ្កាច្រ ងុៃពៃល

ច្ៃះអងគកកវ 1 0244 383 វត្តកកវមណី្រម

រងចាន់ 1 0245 288 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងកវង

ស្រុរ 9 3,138

ទួលស្វលា

ភូមិច្កូរ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-027 កាំៃង់អាំៃិល

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0246 399 វទិាល័យស្ាំពរង

1 0247 398 វទិាល័យស្ាំពរង

តាកត្ 1 0248 311 រឋមសិ្កាទួលពច្រស្

រឹង 1 0249 219 រឋមសិ្កាទួលពច្រស្

កាំៃង់អាំៃិល 1 0250 444 រឋមសិ្កាកាំៃង់អាំៃិល

តាស្ក់ 1 0251 221 រឋមសិ្កាកាំៃង់អាំៃិល

ទួលពច្រស្ 1 0252 213 រឋមសិ្កាទួលពច្រស្

ស្វា យរលាំ 1 0253 262 រឋមសិ្កាទួលពច្រស្

ស្រុរ 8 2,467

ច្ត្ពាំងដាំរី
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-028 មុ៉ឺនរ័យ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

រុងកច្ៃក 1 0254 342 រឋមសិ្ការ័យមុនាី

ច្ត្ពាំងកពណ្តត ល 1 0255 397 រឋមសិ្កាទួលច្រច្សី្

1 0256 300 វត្តទួលច្រច្សី្

1 0257 280 ស្វលារុណ្យព្ច្ៃរឹង

ច្តារទទឹង 1 0258 223 រឋមសិ្កាមុ៉ឺនរ័យ

1 0259 281 រឋមសិ្កាមុ៉ឺនរ័យ

1 0260 285 រឋមសិ្កាមុ៉ឺនរ័យ

អងគៃក 1 0261 417 វត្តរយ័មុន ាី

មុ៉ឺនរ័យ 1 0262 472 រឋមសិ្ការ័យមុនាី

តាពសង 1 0263 290 វត្តទង់មស្

អាំៃិល 1 0264 202 វត្តទង់មស្

កហកស្ាំណ្តញ់ 1 0265 485 រឋមសិ្កាទួលច្រច្សី្

ស្រុរ 12 3,974

វាល

ព្ច្ៃរឹង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-029 ៃងទឹក

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ទួលតាយូន 1 0266 288 ស្វលាឆទានទួលតាយូន

ច្ត្ពាំងផ្អអ វ 1 0267 502 វទិាល័យ ហ ុនកស្ន ៃងទឹក

រុស្ត្ូរ 1 0268 404 កកែរផ្ ទះ ឡុង សុ្ត្

ពស្កយាំ 1 0269 460 វត្តពស្កមស្

1 0270 311 កកែរផ្ ទះ រ នុ ស្ន

1 0271 312 កកែរផ្ ទះ ពៅ ណ្នុ

1 0272 513 រឋមសិ្កាព្ច្ៃតាយ័ន ត

1 0273 506 ស្វលាឆទានអងគកតរួ

អណ្តូ ងច្កស្វ ាំង 1 0274 381 រឋម.ពរៀងអាំ ពស្ោឋ  ៃងទឹក

ព្ច្ៃច្ស្គ្ុាំ 1 0275 248 ស្វលាឆទានព្ច្ៃច្ស្គ្ុាំ

ទួលតាកកវ 1 0276 248 វត្តទួលតាកកវ

ស្រុរ 11 4,173

ច្ត្ពាំងថ្ ែវូ

ព្ច្ៃតាយ័ន ត
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-030 ស្កងែ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ពពន 1 0277 368 រឋមសិ្កាស្កងែ

តាពបា៉ា ង 1 0278 273 រឋមសិ្កាហ ុនកស្ន វត្តថ្ មី

ទួលរាំរក់ 1 0279 220 កកែរផ្ ទះ អ ុ៊ុំ ថ្ង

ច្ត្ពាំងរុន 1 0280 293 កកែរផ្ ទះ ឡុង ធី

ពោកច្ស្ម៉ា 1 0281 421 ស្វលាមពត្តយយស្ហគ្មន៍

1 0282 325 កកែរផ្ ទះ អ  ូស្វវា៉ា ន

1 0283 233 កកែរផ្ ទះ ពទៃ ពស្រីផ្ល

ស្វា យរំពរ 1 0284 279 ស្វលាឆទាន

តាពជារ 1 0285 340 វត្តស្កង ែ

ស្រុរ 9 2,752

តាកណ្ង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-031 ស្វា យពរក

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ច្ត្ពាំងរាំរក់ 1 0286 239 កកែរផ្ ទះ គ្ុរ ស្វមុន

ៃៃូល 1 0287 247 វត្តច្មក

1 0288 249 រឋមសិ្កាពរងដាំរី

1 0289 288 រឋមសិ្កា ពរងដាំរី

បាច្កុង 1 0290 486 រឋមសិ្កាបាច្ក ុង

ច្រកស្គរ 1 0291 287 វត្តពពធិ៍សិ្រី

ថ្ មី 1 0292 207 រឋមសិ្កាច្មក

កណ្តត ល 1 0293 420 រឋមសិ្កាច្មក

1 0294 224 វត្តពពធិ៍មុនី

1 0295 249 វត្តពពធិ៍មុនី

អន លង់ស្វព ន 1 0296 366 រឋមសិ្កាស្វា យពរក

ស្រុរ 11 3,262

ស្វា យពរក

ពរងដាំរី
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-032 ថ្នា ធាង់

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0297 273 រឋមសិ្កា២ធាូ

1 0298 247 រឋមសិ្កា២ធាូ

1 0299 248 រឋមសិ្កាថ្នា ធាង់

1 0300 290 រឋមសិ្កាថ្នា ធាង់

ច្ត្ពាំងថ្ ម 1 0301 333 រឋមសិ្កាពស្រីវងស

1 0302 287 វត្តថ្នា

1 0303 241 វត្តថ្នា

រាំណ្ត្ច្តារ

ច្ត្ពាំងកាុង

ថ្នា
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0304 276 រឋមសិ្កាវត្តធាង់

1 0305 246 រឋមសិ្កាវត្តធាង់

ថ្ មី 1 0306 354 វត្តរញំង

1 0307 250 រឋមសិ្កាកច្ៃកៃក

1 0308 222 រឋមសិ្កាកច្ៃកៃក

ស្រុរ 12 3,267

សរ បក្សុរ 97 31,268

កច្ៃកៃក

ធាង់
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-05 ក្សុររម្មសហែរ

20-033 អាំៃិល

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

រមស្កហក 1 0309 329 វត្តរមស្កហក

កច្ស្ឫស្សី 1 0310 262 រឋមសិ្ការមស្កហក

កត្ែង 1 0311 388 កកែរផ្ ទះ សូ្ ពរ៉ា

ពច្តាក 1 0312 433 កកែរផ្ ទះ ពមៀវ ណ្ត ាំ

ច្ត្ពាំងច្រីយ៍ 1 0313 165 កកែរផ្ ទះ ម៉ា ន់ រង

អាំៃិល 1 0314 344 វទិាល័យជា សីុ្ម អាំៃិល

ទឹកវលិ 1 0315 217 កកែរផ្ ទះ គ្ឹម សុ្ខា

តាព ៉ា 1 0316 149 កកែរផ្ ទះ កកវ យឹម

ច្ត្ពាំងៃពៃល 1 0317 459 រឋមសិ្កាអាំៃិល

1 0318 357 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងៃិោរ

1 0319 355 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងៃិោរ

ស្រុរ 11 3,458

ច្ត្ពាំងៃិោរ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-034 អណ្តូងពពធិ៍

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ពរងពស្វា 1 0320 544 វត្តធនវងសមុនី

ច្ត្ពាំងរុស្ស 1 0321 209 វត្តអណ្តូ ងពពធិ៍

រុងកច្ៃក 1 0322 388 រឋមសិ្កាទួលតាធន់

រមពស្រ 1 0323 424 រឋមសិ្កាទួលតាធន់

ច្ត្ពាំងត្ាល់ 1 0324 291 រឋមសិ្កាអណ្តូ ងពពធិ៍

រុស្សគ្គ្ីរ 1 0325 306 រឋមសិ្កាអណ្តូ ងពពធិ៍

ច្ត្ពាំងររទ យ 1 0326 296 រឋមសិ្កាអណ្តូ ងពពធិ៍

ច្ត្ពាំងរ័រ 1 0327 260 រឋមសិ្កាអណ្តូ ងពពធិ៍

ថ្ មី 1 0328 436 អាោរពណិ្រ ជកមម

អារកសស្វា យ 1 0329 316 អាោរពណិ្រ ជកមម

ស្រុរ 10 3,470
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-035 អណ្តូងច្ត្ករក

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ទួល 1 0330 394 វត្តដូនតាា ន

ទួលពច្រស្ 1 0331 397 វត្តដូនតាា ន

1 0332 471 រឋមសិ្ការីកដី

1 0333 471 រឋមសិ្ការីកដី

1 0334 462 រឋមសិ្ការីកដី

1 0335 334 រឋមសិ្កាច្រករំដួល

1 0336 308 រឋមសិ្កាច្រករំដួល

អណ្តូ ងច្ត្ករក 1 0337 414 រឋមសិ្កាអណ្តូ ងច្ត្ករក

កាំករ៉ាង 1 0338 576 រឋមសិ្កាកាំករ៉ាង

ស្រុរ 9 3,827

ច្ត្ពាំងស្វម រ់

រីកដី
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-036 អងគច្រកច្ស្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

អងគកាុង 1 0339 177 កកែរផ្ ទះពលាក សូ្ ស្វបាន

ថ្ាលព់ម 1 0340 202 កកែរផ្ ទះពលាកច្សី្ ចាន់ ស្មែត្តិ

ច្រកច្មក់ 1 0341 202 កកែរផ្ ទះពលាកច្សី្ កសម ស្វរិន

ច្ត្ពាំងរំពដញ 1 0342 449 រឋមសិ្កាវត្តច្ត្ពាំងធាំ

ោអ ម 1 0343 428 រឋមសិ្កាវត្តច្ត្ពាំងធាំ

1 0344 349 វត្តច្ត្ពាំងច្ៃីង

1 0345 266 វត្តច្ត្ពាំងច្ៃីង

ស្ាំពរង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

កាលច្កពៃើ 1 0346 367 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងច្ៃីង

ច្ត្ពាំងច្ៃីង 1 0347 330 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងច្ៃីង

ករកចាន 1 0348 169 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងច្ៃីង

អងគច្រកច្ស្ 1 0349 213 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងច្ៃីង

ច្ត្ពាំងរាំង 1 0350 470 កកែរផ្ ទះពលាក ពស្វម លឹម

ច្ត្ពាំងធាំ 1 0351 304 វត្តច្ត្ពាំងធាំ

ស្រុរ 13 3,926
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-037 រន្ទ្ន តី

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

តាសិន 1 0352 363 រឋមសិ្ការន្ទ្នតី

រន្ទ្ន តី 1 0353 434 រឋមសិ្ការន្ទ្នតី

ច្ត្ពាំងត្ុាំ 1 0354 476 រឋមសិ្កាស្វា យរុាំ

ស្មលរពៅ 1 0355 339 រឋមសិ្កាស្វា យរុាំ

ច្ត្ពាំងពពន 1 0356 178 រឋមសិ្កាស្វា យរុាំ

ច្ត្ពាំងធលកខាងពរើង 1 0357 224 រឋមសិ្កាស្វមគ្គចី្ត្ពាំងធលក

ច្កហមក 1 0358 433 ស្វលាឆទាន

ច្ត្ពាំងរុនទី ៣ 1 0359 183 អនុវទិាល័យច្ត្ពាំងរុន

ច្ត្ពាំងរុនទី ២ 1 0360 223 អនុវទិាល័យច្ត្ពាំងរុន

ច្ត្ពាំងរុនទី ១ 1 0361 314 អនុវទិាល័យច្ត្ពាំងរុន

រល លង័ គជា 1 0362 292 រឋមសិ្ការល ល័ង គជា
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ព្ច្ៃទទឹង 1 0363 276 រឋមសិ្ការល ល័ង គជា

ព្ច្ៃរលួស្ 1 0364 325 រឋមសិ្ការល ល័ង គជា

ច្ត្ពាំងធលកខាងត្ែូង 1 0365 185 រឋមសិ្កាស្វមគ្គចី្ត្ពាំងធលក

រុងកច្ៃក 1 0366 160 រឋមសិ្ការន្ទ្នដី

តាភរ 1 0367 271 រឋមសិ្ការន្ទ្នដី

គ្រ 1 0368 242 រឋមសិ្ការន្ទ្នដី

ព្ច្ៃករាស្ 1 0369 362 រឋមសិ្ការន្ទ្នដី

ស្រុរ 18 5,280
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-038 ព្ច្រធាំ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0370 347 វទិាល័យហ ុន កស្ន ព្ច្រធាំ

1 0371 338 វទិាល័យហ ុន កស្ន ព្ច្រធាំ

ច្ត្ពាំងតាកកវ 1 0372 340 វត្តព្ច្រធាំ

ច្ត្ពាំងស្វម រ់ 1 0373 454 រឋមសិ្កាពពធិ៍ថ្ មី

1 0374 250 រឋមសិ្កាពពធិ៍ថ្ មី

1 0375 240 រឋមសិ្កាពពធិ៍ថ្ មី

1 0376 406 កកែរផ្ ទះ គ្ង់ ឆយ

1 0377 366 កកែរផ្ ទះ គ្ង់ ឆយ

ដងោត រ 1 0378 471 រឋមសិ្កាព្ច្រធាំ

ព្ច្ៃរំពដង 1 0379 350 រឋមសិ្កាព្ច្រធាំ

ព្ច្ៃពឈើទាល 1 0380 255 រឋមសិ្កាព្ច្រធាំ

រុងព្ច្ៃ

ស្ពណ្តត

ច្ត្ពាំងពោល ះ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

អពនាង 1 0381 484 រឋមសិ្កាអពនាង

កច្ៃករពមៀត្ 1 0382 216 រឋមសិ្កាសពរច្តារ

សពរច្តារ 1 0383 429 រឋមសិ្កាសពរច្តារ

1 0384 398 វទិាល័យហ ុន កស្ន ព្ច្រធាំ

1 0385 362 វទិាល័យហ ុន កស្ន ព្ច្រធាំ

ថ្ មី 1 0386 338 រឋមសិ្កាពពធិ៍ថ្ មី

ដក់ៃរ 1 0387 298 រឋមសិ្កាពពធិ៍ថ្ មី

ស្រុរ 18 6,342

ច្ស្ះ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-039 ដូង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ច្ត្ពាំងរំពក់ 1 0388 280 កកែរផ្ ទះ អ  ូសីុ្ថ្ន

ថ្ មី 1 0389 303 រឋមសិ្កាភូមិថ្ មី

តាសួ្ស្ 1 0390 412 កកែរផ្ ទះ ហ ួន ស្វវន

រុស្សស្ងឃរ 1 0391 94 កកែរផ្ ទះ ច្បាក់ ស្វពម៉ាត្

ស្វា យៃក 1 0392 327 រឋមសិ្កាជាធ្មរ

ច្កញូង 1 0393 369 រឋមសិ្កាព្ច្ៃច្ៃះ

ថ្ លកុច្ៃីង 1 0394 328 ស្វលាឆទានកកែរផ្ ទះ បា៉ា ង ធី

ជាធ្មរ 1 0395 307 កកែរផ្ ទះ ពកើត្ ធន់

កាំៃង់ថ្នា 1 0396 282 រឋមសិ្កាកាំៃង់ថ្នា

អងគញុ 1 0397 447 រឋមសិ្កាអងគញ់
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ច្កឡាញ់ 1 0398 215 កកែរផ្ ទះ ពស្វម អា 

ច្ត្ពាំងស្វា យ 1 0399 150 រឋមសិ្កាដូង

គ្រ 1 0400 217 កកែរផ្ ទះ ច្បាក់ ហម

ពឈើទាល 1 0401 303 វត្តពឈើទាល

ព្ច្ៃទួល 1 0402 265 រឋមសិ្កាវត្តដូង

ច្ត្ពាំងធាំ 1 0403 285 កកែរផ្ ទះ ពសៀវ ពលឿន

ច្ត្ពាំងស្វល 1 0404 140 រឋមសិ្កាដូង

ច្ត្ពាំងធលក 1 0405 216 កកែរផ្ ទះ ពៃច្រ ស្វន

ច្ៃិរ 1 0406 167 កកែរផ្ ទះ ពស្វម ផ្លាល

ច្ត្ពាំងផ្ លងុ 1 0407 248 រឋមសិ្កាវត្តដូង

ដូង 1 0408 529 រឋមសិ្កាវត្តដូង

1 0409 206 រឋមសិ្កាពពន

1 0410 208 រឋមសិ្កាពពន

ស្រុរ 23 6,298

ពពន
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-040 កាំៃង់ច្តារ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0411 405 វត្តស្មណ្ៈរម

1 0412 400 វត្តស្មណ្ៈរម

1 0413 449 វត្តស្មណ្ៈរម

1 0414 699 រឋមសិ្កាកាំៃង់ច្តារ

1 0415 696 រឋមសិ្កាកាំៃង់ច្តារ

តាហង់ 1 0416 464 វត្តតាហង់

ព្ច្ៃខាជ យ 1 0417 300 វត្តតាហង់

1 0418 300 វត្តតាហង់

1 0419 261 វត្តតាហង់

1 0420 299 វត្តខាល ពលាត្

1 0421 329 វត្តខាល ពលាត្

ខាល ពលាត្

រុងអូរ

តាច្តាវ

កាំៃង់ច្តារ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ព្ច្ៃច្កឡាញ់ 1 0422 526 វត្តខាល ពលាត្

តាសុរ 1 0423 503 រឋមសិ្កាតាសុរ

1 0424 296 វត្តច្ត្ពាំងច្គ្ ួស្

1 0425 300 វត្តច្ត្ពាំងច្គ្ ួស្

1 0426 266 វត្តច្ត្ពាំងច្គ្ ួស្

1 0427 303 វត្តច្ត្ពាំងច្គ្ ួស្

ស្រុរ 17 6,796

ច្រមត្ច់្បាាំ

ពឈើពភលើង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-041 គ្គ្ីរ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

គ្គ្ីរ 1 0428 284 រឋមសិ្កាវត្តគ្គ្ីរ

ព្ច្ៃកតី 1 0429 437 កកែរផ្ ទះ ហុីង ស្យ

1 0430 221 មពត្តយយស្ហគ្មន៍

1 0431 232 មពត្តយយស្ហគ្មន៍

1 0432 301 កកែរផ្ ទះ ដុាំ ម៉ាូញ

1 0433 281 កកែរផ្ ទះ ដុាំ ម៉ាូញ

ច្ត្ពាំងស្គន់ 1 0434 347 មពត្តយយស្ហគ្មន៍

ស្រុរ 7 2,103

តាវាាំង

តាពស្ក
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-042 ច្កស្វ ាំង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

តាមិុញ 1 0435 469 កកែរផ្ ទះពលាក រស់្ អ ន់

ឈូក 1 0436 201 អនុវទិាល័យព្ច្ៃរិទមស្

ព្ច្ៃពផ្ គៀក 1 0437 362 អនុវទិាល័យព្ច្ៃរិទមស្

ថ្លកុវាយទី  ១ 1 0438 201 កកែរផ្ ទះពលាក យឹម ពវ៉ាត្

ថ្ លកុវាយទី  ២ 1 0439 266 រឋមសិ្កាទួលតារម

ច្ត្ពាំងព្ច្រ 1 0440 322 រឋមសិ្កាទួលតារម

ធាង់ 1 0441 225 កកែរផ្ ទះពលាក ពហង ម៉ា ង

ស្វម រ់ 1 0442 178 រឋមសិ្កាច្កស្វ ាំង

ថ្ មី 1 0443 299 រឋមសិ្កាច្កស្វ ាំង

ច្កស្វ ាំង 1 0444 495 រឋមសិ្កាច្កស្វ ាំង

ស្រុរ 10 3,018
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-043 មុសោ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ថ្ាលទ់ទឹង 1 0445 409 កកែរផ្ ទះ ពៃៀក ស្វម៉ាន

រុស្ករាស់្ 1 0446 205 កកែរផ្ ទះ ណ្រុ រ៉ា

1 0447 343 រឋមសិ្កាវត្តមុសោ

1 0448 300 រឋមសិ្កាវត្តមុសោ

1 0449 300 រឋមសិ្កាវត្តមុសោ

1 0450 347 វត្តច្កញូង

1 0451 377 វត្តច្កញូង

1 0452 376 រឋមសិ្កាហ ុនកស្នមុសោ

1 0453 350 រឋមសិ្កាហ ុនកស្នមុសោ

ព្ច្ៃពតត  ១ 1 0454 279 អនុវទិាល័យហ ុនកស្នមុសោ

ច្កញូង

ស្ាំពរង

មុសោ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ព្ច្ៃពតត  ២ 1 0455 294 អនុវទិាល័យហ ុនកស្នមុសោ

ច្ត្ពាំងត្ាល់ 1 0456 300 ទីស្វា ក់ោរបា៉ា ដិរ

រពមៀត្ 1 0457 293 កកែរផ្ ទះ កុល គ្ុត្

ថ្ ាលច់្គ្ូស្ 1 0458 337 កកែរផ្ ទះ អុមឹ ព ៉ា

ស្រុរ 14 4,510
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-044 ច្មម

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ធ្មម 1 0459 294 រឋមសិ្កាព្ច្ៃកច្ៃក

កត្ែង 1 0460 244 រឋមសិ្កាព្ច្ៃកច្ៃក

តាបា៉ា ង 1 0461 206 អនុវទិាល័យអាំៃិលពពធិ៍ធាំ

រឹងមាង 1 0462 217 អនុវទិាល័យអាំៃិលពពធិ៍ធាំ

តាច្ទូ 1 0463 294 ពរងស្ហគ្មន៍

ពលែើក 1 0464 394 ពរងស្ហគ្មន៍

ព្ច្ៃរ័រ 1 0465 236 រឋមសិ្កាពពធិ៍ធាំ

វាល 1 0466 250 រឋមសិ្កាពពធិ៍ធាំ

ច្ត្ពាំងច្ត្ស្ក់ 1 0467 166 រឋមសិ្កាពពធិ៍ធាំ

ៃពយ 1 0468 244 រឋមសិ្កាពពធិ៍ធាំ

ទួលច្ស្ងុាំ 1 0469 104 អនុវទិាល័យអាំៃិលពពធិ៍ធាំ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ព្ច្ៃកច្ៃក 1 0470 434 រឋមសិ្កាព្ច្ៃកច្ៃក

ច្រងៃពៃល 1 0471 408 រឋមសិ្កាទង់ររ

អកមួល 1 0472 372 រឋមសិ្កាច្មម

ច្មមខាងត្ែូង 1 0473 454 រឋមសិ្កាច្មម

ច្មមខាងពរើង 1 0474 381 រឋមសិ្កាច្មម

រឹងពភ 1 0475 177 រឋមសិ្កាច្មម

ច្ត្ពាំងរ័រ 1 0476 410 រឋមសិ្កាច្មម

អាំៃិល 1 0477 244 រឋមសិ្កាពពធិ៍ធាំ

ច្ត្ឡារ 1 0478 293 ស្វលាមពត្តយយស្ហគ្មន៍

ស្រុរ 20 5,822
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-045 ស្ាំរួរ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ច្រស្វទ 1 0479 301 វត្តទួលច្បាស្វទ

រិទមស្ 1 0480 118 រឋមសិ្កាទួលច្បាស្វទ

រមាំងពច្ទត្ 1 0481 317 អនុវទិាល័យទួលច្បាស្វទ

ពច្តាក 1 0482 196 កកែរផ្ ទះ រស់្ សីុ្នួន

សូ្ភី 1 0483 305 កកែរផ្ ទះពលាក ហាយ ផ្អត្

ស្ាំរួរ 1 0484 341 កកែរផ្ ទះ ធូ អា ង

តាម ត្ៃង 1 0485 338 កកែរផ្ ទះ ច្បាក់ ស្ាំអាត្

កច្ៃកពតាា ត្ 1 0486 397 រឋមសិ្កាកច្ៃកពតាា ត្

ព្ច្ៃគ្ួរ 1 0487 109 រឋមសិ្កាកត្ែងរាំ

ច្ៃិរ 1 0488 123 រឋមសិ្កាកត្ែងរាំ

អណ្តូ ងសមត្់ 1 0489 324 វត្តកត្ែងរាំ

ស្រុរ 11 2,869
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-046 ស្មែត្តិមនរ័យ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ទួលស្វម៉ា 1 0490 149 កកែរផ្ ទះ មឹុង សុ្ធន់

រាំោរពោះ 1 0491 350 វត្តព្រៃច្ង

ព្ច្ៃច្ស្ះ 1 0492 410 វត្តច្ៃះឥនទមិិត្ត

ពលែើក 1 0493 455 កកែរផ្ ទះ ច្ៃុាំ រុី

រិត្ទឹង 1 0494 363 កកែរផ្ ទះពលាក ព្ផ្ កន

ច្ត្ពាំងឫស្សី 1 0495 175 កកែរផ្ ទះ ដុាំ ពញឿន

ព្ច្ៃតាមូ 1 0496 176 កកែរផ្ ទះ យ កិ

ច្ត្ពាំងស្គន់ 1 0497 190 កកែរផ្ ទះ ច្ៃាំ ណ្តក់

ទួលរ័យ 1 0498 116 កកែរផ្ ទះ សូ្ ថ្ន
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ច្កឡាញ់ទី១ 1 0499 117 កកែរផ្ ទះ រិន សុ្សុន

ច្កឡាញទី់ ២ 1 0500 162 កកែរផ្ ទះ យិន ស្វពរឿន

ថ្ ាល់ 1 0501 392 កកែរផ្ ទះ ពលាកច្សី្ សិុ្ន ច្កូរ

ព្ច្ៃច្កញូង 1 0502 404 រឋមសិ្កាព្ច្ៃស្វា យ

ស្រុរ 13 3,459
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-047 ច្ត្ពាំងពៅត

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ច្ត្ពាំងស្គន់ចាស់្ 1 0503 355 កកែរផ្ ទះ ព ៉ា  ស្វមិត្ត

ស្វា យពបា៉ា 1 0504 379 ស្វលាមពត្តយយស្ហគ្មន៍

ច្មះពច្ៅ 1 0505 234 រឋមសិ្កាស្វា យទនទឹម

តាកុត្ 1 0506 275 ស្វលាឧត្តមស្វមគ្គី

ច្ត្ពាំងពៅត 1 0507 147 កកែរផ្ ទះ ច្បាក់ រិន្ទ្រទ

សាងច្រកូខាងពកើត្ 1 0508 218 កកែរផ្ ទះ កហម ថ្ុន

សាងច្រកូខាងលិរ 1 0509 134 កកែរផ្ ទះ មស្ ស្វបាន

ររល ស្អិត្ 1 0510 160 ស្វលាឆទានររល ស្អិត្

ស្វា យទនទឹម 1 0511 399 រឋមសិ្កាស្វា យទនទឹម

អងគ 1 0512 269 កកែរផ្ ទះ ពថ្នង ស្វរ៉ា ត្់
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ទួលរពមៀត្ 1 0513 173 កកែរផ្ ទះ មីុ ទូរ

ច្ត្ពគ្ៀរោត ម 1 0514 312 ស្វលាឆទានច្ត្ពកៀរោត ម

ទួលរ័រ 1 0515 189 ស្វលាឆទានទួលរ័រ

វត្តចាស់្ 1 0516 177 រឋមសិ្កាទួលសុ្ច្កាំ

ច្ត្ពាំងស្គន់ថ្ មី 1 0517 189 កកែរផ្ ទះ ពៅ បា ន

ទួលសុ្ច្កាំ 1 0518 254 រឋមសិ្កាទួលសុ្ច្កាំ

ច្ត្ពាំងរំពដញ 1 0519 328 រឋមសិ្កាទួលសុ្ច្កាំ

ថ្ មី 1 0520 239 ស្វលាឆទានភូមិថ្ មខីាងត្ែូង

ច្ត្ពាំងឈ្នា ង 1 0521 393 កកែរផ្ ទះ មុាំ រូផ្អ

ទួលច្កូរ 1 0522 168 ស្វលាឆទានទួលច្កូរ

ស្រុរ 20 4,992

3/11/2017 63



ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-048 ច្ត្ស់្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ៃពៃល 1 0523 407 រឋមសិ្កាតាសួ្ស្

តាសួ្ស្ 1 0524 302 រឋមសិ្កាតាសួ្ស្

ពស្រីពអា 1 0525 238 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងររទ យ

ច្ត្ពាំងររទ យ 1 0526 280 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងររទ យ

រុស្ស 1 0527 131 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងររទ យ

រឹង 1 0528 413 វត្តតាសួ្ស្

វត្ត 1 0529 172 រឋមសិ្កាច្ត្ពាំងររទ យ

វាលតាម ត្ 1 0530 244 កកែរផ្ ទះ ព្រ ស្វវា៉ា ន់

3/11/2017 64



ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ៃៃូល 1 0531 195 កកែរផ្ ទះ ម៉ា ន់ មន

វាលកវង 1 0532 168 កកែរផ្ ទះ ពស្ាង សុ្ផ្អ

ច្មក់ទារ 1 0533 272 រឋមសិ្កាច្មក់ទារ

ច្ត្ស់្ 1 0534 346 វត្តច្ត្ស់្

មុន ាចី្ៃឹកា 1 0535 284 វត្តច្ត្ពាំងររទ យចាស់្

ស្រុរ 13 3,452

សរ បក្សុរ 227 69,622
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-06 ក្សុរសាា យក្រំ

20-049 អងគតាសូ្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ស្ពណ្តត ត្ 1 0536 407 រឋមសិ្កា ស្ពណ្តត ត្

ថ្ មពន 1 0537 411 វត្តរោ

ច្ត្ពាំងឈូក 1 0538 296 វត្តស្ពណ្តត ត្

ព្ច្ៃពឈើទាល 1 0539 186 រឋមសិ្កាស្ពណ្តត ត្

មុ៉ឺនស្វយ 1 0540 143 រឋមសិ្កាស្ពណ្តត ត្

មអម 1 0541 227 វត្តចារ

ច្ត្ពាំងថ្ ម 1 0542 196 រឋមសិ្កាចារ

រឹងពច្កៀល 1 0543 256 ពរងច្ររុាំស្ាំររ់ភូមិ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ស្វា យមីង 1 0544 360 រឋមសិ្កាចារ

រឹង 1 0545 308 រឋមសិ្កាចារ

1 0546 173 រឋមសិ្ការោ

1 0547 182 រឋមសិ្ការោ

រោ 1 0548 457 រឋមសិ្ការោ

ស្រុរ 13 3,602

ករងកម៉ាង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-050 បាស្វក់

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0549 499 រឋមសិ្កាបា ៉ា រ

1 0550 417 រឋមសិ្កាបា ៉ា រ

1 0551 386 រឋមសិ្កាទួលពច្រះ

1 0552 369 រឋមសិ្កាទួលពច្រះ

1 0553 299 រឋមសិ្កាពពធិតារស់្

1 0554 368 រឋមសិ្កាពពធិតារស់្

1 0555 400 រឋមសិ្កា៧មករ បាស្វក់

1 0556 347 រឋមសិ្កា៧មករ បាស្វក់

1 0557 438 រឋមសិ្កា៧មករ បាស្វក់

1 0558 476 រឋមសិ្កាស្វា យតាភល

1 0559 500 រឋមសិ្កាស្វា យតាភល

ស្រុរ 11 4,499

ស្វា យតាភល

ស្វលាពរៀន

ពពធិតារស់្

បាស្វក់

បា ៉ា រ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-051 រាំរក់

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ព្ច្ៃតាពៅ 1 0560 451 រឋមសិ្កាពពធិ៍ធាំ

អាំពៅព្ច្ៃ 1 0561 349 រឋមសិ្កាពពធិ៍ធាំ

1 0562 445 រឋមសិ្កាតានូ

1 0563 397 រឋមសិ្កាតានូ

1 0564 400 រឋមសិ្កាតានូ

1 0565 350 រឋមសិ្កាពពធិ៍ធាំ

1 0566 342 រឋមសិ្កាពពធិ៍ធាំ

អង គស្វលា 1 0567 547 រឋមសិ្កាពពធិ៍ធាំ

ទួលពច្រស្

តានូ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0568 269 រឋមសិ្កាតានូ

1 0569 349 រឋមសិ្កាតានូ

1 0570 540 រឋមសិ្កាភូមិថ្ មី

1 0571 547 រឋមសិ្កាភូមិថ្ មី

1 0572 545 រឋមសិ្កាភូមិថ្ មី

ស្រុរ 13 5,531

ថ្មី

ទួលសពស់្
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-052 កាំៃង់រាំឡង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0573 342 រឋមសិ្កាពរៀស្ឫស្សី

1 0574 352 រឋមសិ្កាពរៀស្ឫស្សី

1 0575 516 រឋមសិ្កាពរៀស្ឫស្សី

1 0576 579 រឋមសិ្កាពរៀស្ឫស្សី

1 0577 458 រឋមសិ្កាតាព្រ

1 0578 449 រឋមសិ្កាតាព្រ

1 0579 493 រឋមសិ្កាតាព្រ

1 0580 498 រឋមសិ្កាតាព្រ

តាព្រ

ពច្តាក

ពរៀស្ឫស្សី

វាលពល ងើត្

3/11/2017 71



ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0581 498 រឋមសិ្កាតាស្វអ ង

1 0582 522 រឋមសិ្កាតាស្វអ ង

ឫស្សីព្ច្ៃ 1 0583 745 រឋមសិ្កាឫស្សីព្ច្ៃ

1 0584 400 រឋមសិ្ការាំរក់គ្ុយ

1 0585 406 រឋមសិ្ការាំរក់គ្ុយ

ស្រុរ 13 6,258

រាំរក់គ្ុយ

តាស្វអ ង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-053 តាសួ្ស្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0586 450 រឋមសិ្ការាំាំរក់ពោង

1 0587 435 រឋមសិ្ការាំាំរក់ពោង

1 0588 481 វត្តពជាត្ោិរម

1 0589 451 វត្តពជាត្ោិរម

1 0590 450 វត្តពជាត្ោិរម

1 0591 399 រឋមសិ្កាកច្ៃកទរ់

1 0592 363 រឋមសិ្កាកច្ៃកទរ់

1 0593 394 រឋមសិ្ការាំរក់ពោង

1 0594 367 រឋមសិ្ការាំរក់ពោង

តារ៉ា

រាំរក់ពោង

រឹងអកណ្តង

ច្ត្ករកច្រពហាង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0595 328 វត្តស្ងឃស្វមី

1 0596 393 វត្តស្ងឃស្វមី

1 0597 299 វត្តស្ងឃស្វមី

1 0598 399 រឋមសិ្កាតាសួ្ស្

1 0599 400 រឋមសិ្កាតាសួ្ស្

1 0600 349 រឋមសិ្កាតាសួ្ស្

1 0601 304 រឋមសិ្កាតាសួ្ស្

1 0602 266 វត្តទួលស្វទឹម

1 0603 236 វត្តទួលស្វទឹម

ស្រុរ 18 6,764

ពច្តាក

ពៅា

អងគ ស្ដី

ស្វា យកកអ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-055 ពឈើទាល

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

តារក់ 1 0604 418 រឋមសិ្កាពឈើទាល

ពឈើទាល 1 0605 453 រឋមសិ្កាវត្តពឈើទាល

1 0606 300 រឋមសិ្កាអងគស្ត្ា

1 0607 343 រឋមសិ្កាអងគស្ត្ា

ព្ច្ៃរាំរក់ 1 0608 393 រឋមសិ្កាអងគស្ត្ា

1 0609 348 រឋមសិ្កាវត្តពឈើទាល

1 0610 384 រឋមសិ្កាវត្តពឈើទាល

ពរក 1 0611 390 វត្តស្វល

1 0612 225 រឋមសិ្កាវត្តពឈើទាល

1 0613 205 រឋមសិ្កាវត្តពឈើទាល

ព្ច្ៃរោ

ឈូកស្

ររពទន
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0614 350 រឋមសិ្កាពឈើទាល

1 0615 349 រឋមសិ្កាពឈើទាល

ស្កងែ 1 0616 430 រឋមសិ្កាពឈើទាល

ស្ាំពរង 1 0617 271 វត្តស្វល

ពពនកក 1 0618 324 វត្តស្វល

រំពដញ 1 0619 349 កកែរផ្ ទះ សុ្ស ស្វលុត្

ស្រុរ 16 5,532

ពច្តាក
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-056 ដូនស្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

រឹងកកក 1 0620 357 ស្វលាឆទានភូមិរឹងកកក

អូច្ស្ងាំ 1 0621 404 ស្វលាឆទានភូមិអូច្ស្ងាំ

ដូងច្ៃះ 1 0622 456 រឋមសិ្កាអងគពវៀន

ច្តារ 1 0623 329 ស្វលាឆទានភូមិច្តារ

គ្ួយ 1 0624 443 វទិាល័យហ ុនកស្ន ដូនស្

រ័នា 1 0625 410 រឋមសិ្ការ័នា

ដូនស្ 1 0626 483 វទិាល័យហ ុនកស្ន ដូនស្

រំពត្់ច្រូក 1 0627 289 ស្វលាឆទានភូមិរំពត្់ច្រូក

ព្ច្ៃពពធិ 1 0628 384 រឋមសិ្កាហ ុនកស្ន រ នុរ៉ា ន ីពល ងើន

ព្ច្ៃរោ 1 0629 490 រឋមសិ្កាសូ្

សូ្ 1 0630 315 វត្តសូ្

ស្រុរ 11 4,360
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-057 ពោកច្ៃីង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0631 309 រឋមសិ្កាអងគករាស្

1 0632 303 រឋមសិ្កាអងគករាស្

1 0633 308 រឋមសិ្កាអងគករាស្

1 0634 295 រឋមសិ្កាអងគករាស្

1 0635 333 រឋមសិ្កាកត្ែង

1 0636 299 រឋមសិ្កាកត្ែង

រាំរក់ថ្ លឹង 1 0637 462 រឋមសិ្កាកត្ែង

1 0638 346 រឋមសិ្កាទួលធ្មត្ុ

1 0639 320 រឋមសិ្កាទួលធ្មត្ុ

1 0640 303 រឋមសិ្កាទួលធ្មត្ុ

ដូនកលរ

កត្ែង

កនទតួ្ពច្បាង

កតមុពី
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

លារឈូក 1 0641 369 រឋមសិ្កាស្វា យច្ៃហ ូត្

1 0642 318 រឋមសិ្កាស្វា យច្ៃហ ូត្

1 0643 299 រឋមសិ្កាស្វា យច្ៃហ ូត្

អងគករាស្ 1 0644 411 រឋមសិ្កាអងគករាស្

កណ្តត ល 1 0645 229 ស្វលារុណ្យ

ថ្នា 1 0646 403 ស្វលារុណ្យ

ស្រុរ 16 5,307

ស្វា យច្ៃហ ូត្
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-058 ពច្ោលពោ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ព្ច្ៃខាល 1 0647 383 រឋមសិ្កាពច្ោលពោ

ព្ច្ៃធាង់ 1 0648 360 រឋមសិ្កាពច្ោលពោ

1 0649 328 រឋមសិ្កាវាលខាា រ

1 0650 417 ស្វលារុណ្យទួលអងគរោ

1 0651 412 រឋមសិ្កាមងគលរោរម

1 0652 367 រឋមសិ្កាមងគលរោរម

ឫស្សីរួរខាងត្ែូង 1 0653 258 ស្វលារុណ្យទួលអងគរោ

1 0654 291 រឋមសិ្ការឹងព្រ៉ា

1 0655 297 រឋមសិ្ការឹងព្រ៉ា

ឃួរ

ឫស្សីរួរខាងពរើង

រឹងព្រខាងពរើង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ឫស្សីទទឹង 1 0656 263 វត្តមង គលរោរម

ររល ស្អិត្ 1 0657 406 វត្តមង គលរោរម

ពោកកពណ្តត ល 1 0658 450 វទិាល័យហ ុនកស្ន ពច្ោលពោ

1 0659 250 រឋមសិ្កាពច្ោលពោ

1 0660 248 រឋមសិ្កាពច្ោលពោ

1 0661 448 រឋមសិ្កាពច្ោលពោ

1 0662 436 រឋមសិ្កាពច្ោលពោ

1 0663 449 វត្តពច្ោលពោ

1 0664 469 វត្តពច្ោលពោ

រឹងព្រត្ែូង 1 0665 449 វត្តរឹងព្រ៉ា

ស្រុរ 19 6,981

ធលក

ព្ច្ៃញ៉ាយ

ពច្ោលពោ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-059 ច្គ្ួស្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

លាា 1 0666 315 វទិាល័យពពធិ៍ធាំ

ច្គ្ួស្ 1 0667 354 រឋមសិ្កាច្គ្ួស្

1 0668 318 វទិាល័យពពធិ៍ធាំ

1 0669 300 វទិាល័យពពធិ៍ធាំ

1 0670 276 វទិាល័យពពធិ៍ធាំ

1 0671 250 វទិាល័យពពធិ៍ធាំ

1 0672 299 ស្វលាឆទានភូមិពច្តាក

1 0673 308 ស្វលាឆទានភូមិពច្តាក

1 0674 408 រឋមសិ្កាច្កស្វ ាំងច្រាំ

1 0675 401 រឋមសិ្កាច្កស្វ ាំងច្រាំ

1 0676 403 រឋមសិ្កាច្កស្វ ាំងច្រាំ

ច្កស្វ ាំងច្រាំ

ពច្តាក

រាំរក់

ថ្នា
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0677 230 រឋមសិ្កាភូមិកណ្តត ល

1 0678 230 រឋមសិ្កាភូមិកណ្តត ល

1 0679 274 រឋមសិ្កាភូមិកណ្តត ល

1 0680 300 រឋមសិ្កាភូមិកណ្តត ល

1 0681 374 រឋមសិ្កាច្គ្ ួស្

1 0682 349 រឋមសិ្កាច្គ្ួស្

1 0683 300 រឋមសិ្កាច្គ្ ួស្

1 0684 301 រឋមសិ្កាច្គ្ ួស្

1 0685 299 រឋមសិ្កាស្ាំពរង

1 0686 327 រឋមសិ្កាស្ាំពរង

ស្រុរ 21 6,616

ស្ាំពរង

ពច្ៅ

រពវៀង

កណ្តត ល

ពោល ះ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-060 ពពធិររ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

តាមុាំ 1 0687 380 អនុវទិាល័យពពធិររ

1 0688 297 ស្វលាពរៀនវត្តស្វា យ

1 0689 251 ស្វលាពរៀនវត្តស្វា យ

អញ្ចា ញ 1 0690 372 ស្វលាពរៀនអញ្ចា ញ

អូរស្ាំដី 1 0691 414 ស្វលាពរៀនអញ្ចា ញ

ច្ត្ពាំងធលក 1 0692 389 ស្វលាពរៀនវត្តស្វា យ

ព្ច្ៃដាំឡូង 1 0693 571 ស្វលាពរៀនវត្តស្វា យ

ព្ច្ៃខាល 1 0694 492 ស្វលាពរៀនវត្តស្វា យ

ឃ្ល ាំង 1 0695 343 ស្វលាពរៀនវត្តពពធិៃិសី្

ពពធិររ 1 0696 446 ស្វលាពរៀនវត្តពពធិៃិសី្

កត្ែង 1 0697 340 ស្វលាពរៀនវត្តស្វា យ

រិនា 1 0698 320 ស្វលាពរៀនវត្តស្វា យ

ស្រុរ 12 4,615

ច្បាស្វទ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-061 ស្វា យអងគ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

សារុខាងពរើង 1 0699 332 វត្តទួលច្បាស្វទច្កហម

ធាង់ 1 0700 310 រឋម.ហ ុន កស្ន ស្វា យកផ្អម

1 0701 281 រឋមសិ្កាភូមិពោល

1 0702 272 រឋមសិ្កាភូមិពោល

អណ្តូង 1 0703 264 រឋម.ហ ុនកស្ន ស្វា យកផ្អម

កណ្តត ល 1 0704 250 រឋម.ហ ុនកស្ន ស្វា យកផ្អម

ស្វា យកផ្អម 1 0705 262 រឋម. ហ ុន កស្ន ស្វា យកផ្អម

ស្វា យអងគ 1 0706 305 រឋម. ហ ុន កស្ន ស្វា យកផ្អម

ស្ាំៃ័រ 1 0707 380 រឋម. ហ ុន កស្ន ស្វា យកផ្អម

1 0708 250 ស្វលាមពត្តយយស្ហគ្មន៍

1 0709 250 កកែរផ្ ទះពលាក ឌឹម ឌូ

ស្រុរ 11 3,156

សារុខាងត្ែូង

ពោល
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-062 ស្វា យច្រាំ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0710 341 រឋមសិ្កាស្វា យច្រាំ

1 0711 335 រឋមសិ្កាស្វា យច្រាំ

ស្វា យពោង 1 0712 442 វទិាល័យហ ុនកស្ន ស្វា យច្រាំ

កច្ៃកទរ់ 1 0713 161 វទិាល័យហ ុនកស្ន ស្វា យច្រាំ

ឃមត្់ 1 0714 505 រឋមសិ្កាស្វា យច្រាំ

1 0715 245 វទិាល័យហ ុនកស្ន ស្វា យច្រាំ

1 0716 248 វទិាល័យហ ុនកស្ន ស្វា យច្រាំ

1 0717 247 រឋមសិ្កាថ្មស្

1 0718 240 រឋមសិ្កាថ្មស្

រឹងកវង 1 0719 512 រឋមសិ្កាស្វា យច្រាំ

ស្រុរ 10 3,276

ថ្មស្

ច្ត្ករក

ស្វា យច្រាំ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-063 ស្វា យធាំ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0720 349 រឋមសិ្កាវត្តទួល

1 0721 394 រឋមសិ្កាវត្តទួល

ស្វា យ 1 0722 326 រឋមសិ្កាស្ាំពរងពៃច្រ

1 0723 247 រឋមសិ្កាស្ាំពរងពៃច្រ

1 0724 250 រឋមសិ្កាស្ាំពរងពៃច្រ

ច្ោាំងលាវ 1 0725 486 រឋមសិ្កាស្ាំពរងពៃច្រ

ពច្តាកត្ូរ 1 0726 486 រឋមសិ្កាស្ាំពរងពៃច្រ

ស្វា យដូនអី 1 0727 526 រឋមសិ្កាវត្តទួល

1 0728 446 រឋមសិ្កាដក់ៃរ

1 0729 396 រឋមសិ្កាដក់ៃរ

ទួលច្ទា

ដក់ៃរ៍

រាំពរះ

3/11/2017 87



ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ពច្តាកធាំ 1 0730 391 រឋមសិ្កាអងគឫស្សី

អងគឫស្សី 1 0731 454 រឋមសិ្កាអងគឫស្សី

ធាង់ 1 0732 401 រឋមសិ្កាស្វា យធាំ

1 0733 314 រឋមសិ្កាស្វា យធាំ

1 0734 339 រឋមសិ្កាស្វា យធាំ

1 0735 425 រឋមសិ្កាស្ាំពរងពៃច្រ

1 0736 400 រឋមសិ្កាស្ាំពរងពៃច្រ

ស្រុរ 17 6,630

ៃពរ

ស្វា យពរក
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-064 ស្វា យ 

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ស្វា យរាំពៅ 1 0737 393 រឋមសិ្កាស្វា យរាំពៅ

ស្វា យ 1 0738 476 រឋមសិ្កាស្វា យ 

1 0739 363 រឋមសិ្កាឈូកមស្

1 0740 363 រឋមសិ្កាឈូកមស្

1 0741 300 រឋមសិ្កាស្វា យ 

1 0742 313 រឋមសិ្កាស្វា យ 

កតសី្វល 1 0743 360 រឋមសិ្កាកតីស្វល

ច្រម៉ា 1 0744 419 រឋមសិ្កាកតីស្វល

មហាសួ្ន 1 0745 283 រឋមសិ្កាស្វា យរាំពៅ

ព្ច្ៃររទ យ 1 0746 371 រឋមសិ្កាព្ច្ៃររទ យ

1 0747 291 រឋមសិ្កាស្វា យរាំពៅ

1 0748 282 រឋមសិ្កាស្វា យរាំពៅ

ដាំណ្តកក់នទតួ្

ព្ច្ៃផ្ អងុ

សីុ្ោរ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

ទួលវហិារ 1 0749 359 រឋមសិ្កាកតីស្វល

រពបាះច្ៃីង 1 0750 282 រឋមសិ្កាពកៀនតាសីុ្វ

1 0751 282 រឋមសិ្កាឈូកមស្

1 0752 290 រឋមសិ្កាឈូកមស្

តាពោ 1 0753 599 រឋមសិ្កាឈូកមស្

ពកៀនតាសីុ្វ 1 0754 235 រឋមសិ្កាពកៀនតាសីុ្វ

កាលដាំរី 1 0755 364 រឋមសិ្កាពកៀនតាសីុ្វ

ស្រុរ 19 6,625

រាំោរពរក
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-065 ធលក

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

កណ្តត ល 1 0756 306 រឋមសិ្កាធលក

1 0757 235 វត្តធលក

1 0758 236 វត្តធលក

ស្វា យច្ោង 1 0759 252 រឋមសិ្កាច្ទា

អាំពៅព្ច្ៃ 1 0760 232 រឋមសិ្កាច្ទា

1 0761 366 រឋមសិ្កាភូមិធាំ

1 0762 349 រឋមសិ្កាភូមិធាំ

ព្ទ 1 0763 398 កកែរផ្ ទះស្ ពអត្

ស្ាំដី 1 0764 442 ស្វលាឆទានស្ាំដី

ដូនទង 1 0765 299 ស្វលាឆទានទួលស្មឹង

ស្រុរ 10 3,115

សរ បក្សុរ 230 82,867

ធាំ

ធលក
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-07 ក្រុងសាា យឈរៀង

20-020 ស្វា យពត្ឿ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ស្វមគ្គី 1 0766 541 កកែរផ្ ទះពលាក ឥនទ នុត្

ទាហានពលើ 1 0767 310 អនុវទិាល័យស្វា យពត្ឿ

ទាហានពច្ោម 1 0768 484 រឋមសិ្កាស្វា យពត្ឿ

ស្វា យពត្ឿ 1 0769 451 រឋមសិ្កាស្វា យពត្ឿ

1 0770 222 កកែរផ្ ទះពលាកច្សី្ ពទៃ ស្វរូ

1 0771 266 កកែរផ្ ទះពលាកច្សី្ ពទៃ ស្វរូ

1 0772 447 វត្តច្ៃះៃុទឋ

1 0773 498 វត្តច្ៃះៃុទឋ

តាពជារ 1 0774 257 កកែរផ្ ទះពលាកច្សី្ ពស្វម ស្វរ៉ាុន

ស្រុរ 9 3,476

តាណ្រ

ពឃ្ស្វង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-054 ពរក

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0775 487 វត្តពរក

1 0776 452 វត្តពរក

កណ្តត ល 1 0777 284 ស្វលារុណ្យទួលអណ្តូង

ពមពលាង 1 0778 440 ស្វលារុណ្យទួលពពធិ៍

ឃ្ល ាំង 1 0779 331 ស្វលារុណ្យទួលពពធិ៍

គ្ក់ករ៉ា 1 0780 276 រឋមសិ្កាពរក

1 0781 308 រឋមសិ្កាពរក

1 0782 350 រឋមសិ្កាពរក

1 0783 329 រឋមសិ្កាពរក

ស្វា ត្ 1 0784 137 វទិាល័យហ ុន កស្នពរក

ទទា

ពរក
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0785 367 វទិាល័យហ ុន កស្នពរក

1 0786 295 វទិាល័យហ ុន កស្នពរក

1 0787 499 រឋមសិ្កាកនទយុព្វ

1 0788 535 រឋមសិ្កាកនទយុព្វ

1 0789 351 វត្តស្វមគ្គឧីត្តម

1 0790 296 វត្តស្វមគ្គឧីត្តម

ស្រុរ 16 5,737

រាំរក់

ធមល់

ស្វា យ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-066 ស្វា យពរៀង

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0791 544 រឋមសិ្ការុងកច្ៃក

1 0792 538 រឋមសិ្ការុងកច្ៃក

1 0793 497 រឋមសិ្ការុងកច្ៃក

1 0794 594 ស្វលារណ្តុ ះរណ្តត លវជិាជ រីវះ

1 0795 576 ស្វលារណ្តុ ះរណ្តត លវជិាជ រីវះ

1 0796 449 រឋមសិ្កាច្ៃះសី្ហនុ

1 0797 448 រឋមសិ្កាច្ៃះសី្ហនុ

1 0798 416 រឋមសិ្កាច្ៃះសី្ហនុ

1 0799 445 រឋមសិ្កាច្ៃះសី្ហនុ

1 0800 411 រឋមសិ្កាច្ៃះសី្ហនុ

ច្ស្ះវង់

ពមពភលើង

ស្វា យពរៀង

វាលយនត
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0801 416 វត្តធមមយតុ្តិ

1 0802 430 វត្តធមមយតុ្តិ

1 0803 499 វត្តស្នតិោៃ

1 0804 472 វត្តស្នតិោៃ

1 0805 448 វត្តស្នតិោៃ

1 0806 589 ស្វលាមពត្តយយកមុរថ្ មី

1 0807 544 ស្វលាមពត្តយយកមុរថ្ មី

ស្រុរ 17 8,316

ពរងរកនល

រុងកច្ៃក

ពកៀនស្វ ាំង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-067 ព្ច្ៃឆាល ក់

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

រូរពោ 1 0808 567 រឋមសិ្កា ២ធាូ

អណ្តូ ងតាសី្ 1 0809 387 រឋមសិ្កា ២ធាូ

ស្វលាច្សុ្កចាស់្ 1 0810 563 រឋមសិ្កា ២ធាូ

ព្ច្ៃឆាល ក់ 1 0811 415 រឋមសិ្កា ២ធាូ

សួ្នថ្ មី 1 0812 455 រឋមសិ្កា ២ធាូ

ស្រុរ 5 2,387
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-068 គ្យច្ត្ករក

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0813 549 រឋម.ហ ុន កស្ន គ្យច្ត្ករក

1 0814 450 រឋម.ហ ុន កស្ន គ្យច្ត្ករក

1 0815 457 រឋម.ហ ុន កស្ន គ្យច្ត្ករក

1 0816 499 រឋម.ហ ុន កស្ន គ្យច្ត្ករក

ស្រុរ 4 1,955

គ្យច្ត្ករក

តារងបាល់
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-069 ពពធិ៍តាពហា

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ទែ 1 0817 349 រឋមសិ្កា ៧មករ

ពពធិ៍តាពហា 1 0818 297 រឋមសិ្កា ៧មករ

កាលស្វព ន 1 0819 219 រឋមសិ្កា ៧មករ

ថ្ាលក់កង 1 0820 381 រឋមសិ្កា ៧មករ

ស្រុរ 4 1,246
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-079 ស្ងឃ័រ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0821 334 រឋមសិ្កាៃោល អករគ្

1 0822 351 រឋមសិ្កាៃោល អករគ្

1 0823 317 រឋមសិ្កាច្ៃះទពន ល

1 0824 297 រឋមសិ្កាច្ៃះទពន ល

រាំរក់ពម 1 0825 440 រឋមសិ្កាច្កស្វ ាំងច្រាំ

ច្ស្ម៉ាច្រុាំ 1 0826 265 រឋមសិ្កាច្កស្វ ាំងច្រាំ

ធលក 1 0827 400 រឋម. ស្វមគ្គបីាក់ររស់្

ច្ៃះទពន ល

ៃោល
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0828 348 រឋម. ស្វមគ្គបីាក់ររស់្

1 0829 308 រឋម.ស្វមគ្គបីាក់ររស់្

1 0830 300 វត្តរមពចូ្ៃឹកា

1 0831 214 វត្តរមពចូ្ៃឹកា

1 0832 357 វត្តកតរីំដួល

1 0833 399 វត្តកតរីំដួល

ស្រុរ 13 4,330

សរ បក្រុង 68 27,447

អករគ្

ថ្មី

បាក់ររស់្
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-08 ក្សុរសាា យទាប

20-071 គ្គ្ីពស្វម

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ទួលអងគ 1 0834 541 រឋមសិ្កាទួលអងគ

1 0835 281 រឋមសិ្កាបាត្់ថ្ង់

1 0836 252 រឋមសិ្កាបាត្់ថ្ង់

1 0837 335 វត្តពឈើទាល

1 0838 300 វត្តពឈើទាល

វាយ 1 0839 188 មពត្តយយស្ហគ្មន៍

ពឈើទាល 1 0840 231 រឋមសិ្កាពឈើទាល

កាំពពត្ទូក 1 0841 429 វត្តកាំពពត្ទូក

ស្ងគម

បាត្់ថ្ង់
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0842 498 រឋមសិ្កាគ្គ្ីពស្វម

1 0843 488 រឋមសិ្កាគ្គ្ីពស្វម

1 0844 354 វត្តព្ច្ៃតាធឹក

1 0845 349 វត្តព្ច្ៃតាធឹក

ស្រុរ 12 4,246

ព្ច្ៃតាធឹក

កត្ែង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-072 កពណ្តៀងរយ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0846 461 វទិាល័យហ ុនកស្ន ច្រសូ្ត្ិ

1 0847 465 វទិាល័យហ ុនកស្ន ច្រសូ្ត្ិ

1 0848 255 វទិាល័យហ ុនកស្ន ច្រសូ្ត្ិ

1 0849 266 វទិាល័យហ ុនកស្ន ច្រសូ្ត្ិ

កាលថ្ាល់ 1 0850 561 វត្តព្ច្ៃអងគ

ពដើមពពធិ 1 0851 404 កកែរផ្ ទះ ពស្ក មនាី

1 0852 446 កកែរផ្ ទះសួ្ស្ សុ្ខា

1 0853 455 កកែរផ្ ទះ នង ពយឿន

ថ្ ាលក់កង 1 0854 496 រឋមសិ្កាមឹុង ស្ាំផ្ន

ររ់

ច្រសូ្ត្ិ ទី២

ច្រសូ្ត្ិ ទី១
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0855 363 រឋមសិ្កាមឹុង ស្ាំផ្ន

1 0856 366 រឋមសិ្កាមឹុង ស្ាំផ្ន

1 0857 448 រឋមសិ្កាកពណ្តៀងរយ

1 0858 472 រឋមសិ្កាកពណ្តៀងរយ

1 0859 355 វត្តពពធិ៍ររទ យ

1 0860 358 វត្តពពធិ៍ររទ យ

ស្រុរ 15 6,171

ពលៀរ

ររទ យ

កពណ្តៀងរយ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-073 មពររមយ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

អូរតាពម 1 0861 535 រឋមសិ្កាមពររមយ

មពររមយ 1 0862 281 រឋមសិ្កាមពររមយ

ស្រុរ 2 816
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-074 ៃកៃត្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ទួលពច្រស្ 1 0863 327 រឋមសិ្កាហ ុនកស្ន ថ្ លកុច្ៃីង

1 0864 441 រឋមសិ្កាហ ុនកស្ន ថ្ លកុច្ៃីង

1 0865 420 រឋមសិ្កាហ ុនកស្ន ថ្ លកុច្ៃីង

កាំៃង់រពទះ 1 0866 373 រឋមសិ្កាញមឹ យន់ ៃកៃត្

ថ្ ាលក់កង 1 0867 507 រឋមសិ្កាហ ុនកស្ន ថ្ ាល់កកង

1 0868 340 អនុវ.ិហ ុន កស្ន ៃកៃត្

1 0869 354 អនុវ.ិហ ុន កស្ន ៃកៃត្

ស្វា យគ្យ 1 0870 637 រឋមសិ្កាញមឹ យន់ ៃកៃត្

ស្រុរ 8 3,399

កាំពពត្ច្មក់

ថ្ លកុច្ៃីង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-075 ព្ច្ៃតាអី

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ច្ត្ពាំងស្ែូវ 1 0871 366 វត្តព្ច្ៃតាអី

ច្ត្ពាំងរក 1 0872 384 រឋមសិ្កាព្ច្ៃតាអី

តាពបា៉ា ញ 1 0873 397 រឋមសិ្កាព្ច្ៃតាអី

ច្ត្ពាំងផ្អល ាំង 1 0874 452 រឋមសិ្កាព្ច្ៃតាអី

ស្វា យកផ្អម 1 0875 413 វត្តព្ច្ៃតាអី

ច្ត្ពាំងតាអី 1 0876 484 រឋមសិ្កាព្ច្ៃតាអី

ស្រុរ 6 2,496
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-076 ច្រសូ្ច្ត្

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

1 0877 313 រឋមសិ្កាព្ច្ៃពឈើទាល

1 0878 337 រឋមសិ្កាព្ច្ៃពឈើទាល

1 0879 288 កកែរផ្ ទះ អុក យ៉ាន

1 0880 299 មពត្តយយស្ហគ្មន៍

ទួលច្ត្ករក 1 0881 506 រឋមសិ្កាពៃច្រមន្ទ្នតី

1 0882 310 រឋមសិ្កាពៃច្រមន្ទ្នតី

1 0883 298 រឋមសិ្កាពៃច្រមន្ទ្នតី

ព្ច្ៃរំដួល 1 0884 475 រឋមសិ្កាព្ច្ៃរំដួល

ព្ច្ៃទទឹង 1 0885 396 រឋមសិ្កាព្ច្ៃរំដួល

អងគស្វា យ

ព្ច្ៃតាយឹង

ព្ច្ៃពឈើទាល
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0886 300 រឋមសិ្កាពៃច្រមន្ទ្នតី

1 0887 314 រឋមសិ្កាពៃច្រមន្ទ្នតី

ព្ច្ៃទួល 1 0888 381 រឋមសិ្កាស្វរ៉ា យ

1 0889 311 រឋមសិ្កាស្វរ៉ា យ

1 0890 326 រឋមសិ្កាស្វរ៉ា យ

ស្រុរ 14 4,854

អងគតាពមគ្

ពពធិវងស
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-077 រមាំងពថ្នែ ល

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

ខាជ យ 1 0891 256 រឋមសិ្កាខាជ យ

សារុ 1 0892 507 អនុវទិាល័យខាជ យ

ព្ច្ៃធាង់ 1 0893 343 វត្តព្ច្ៃធាង់

ឫស្សីរច្ងុក 1 0894 441 រឋមសិ្កាខាជ យ

1 0895 482 រឋមសិ្កាខាជ យ

1 0896 484 រឋមសិ្កាខាជ យ

រមាំងពថ្នែ ល 1 0897 245 រឋមសិ្កាករកចាន

ករកចាន 1 0898 486 រឋមសិ្កាករកចាន

ស្វា យ 1 0899 233 អនុវទិាល័យខាជ យ

ទពនលៀង 1 0900 586 អនុវទិាល័យខាជ យ

ស្រុរ 10 4,063

ច្កញូង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-078 ស្ាំរួរ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

អូរោអ ម 1 0901 473 រឋមសិ្កាស្ាំរួរ

ស្ពន្ទ្ងគ ះ 1 0902 561 រឋមសិ្កាស្ាំរួរ

ច្ត្ពាំងអាំៃិល 1 0903 440 រឋមសិ្កាតានូ

1 0904 283 រឋមសិ្កាតានូ

1 0905 344 រឋមសិ្កាតានូ

1 0906 404 រឋមសិ្កាព្ច្ៃទទឹង

1 0907 420 រឋមសិ្កាព្ច្ៃទទឹង

ថ្ មី

ព្ច្ៃទទឹង
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

1 0908 353 រឋមសិ្កាស្វមគ្គីរងសី

1 0909 353 រឋមសិ្កាស្វមគ្គីរងសី

1 0910 399 រឋមសិ្កាស្ាំរួរ

1 0911 410 រឋមសិ្កាស្ាំរួរ

1 0912 451 រឋមសិ្កាស្វមគ្គីរងសី

1 0913 451 រឋមសិ្កាស្វមគ្គីរងសី

ស្រុរ 13 5,342

ទួលអងគរ់

ស្មព័រ

ស្ាំរួរ
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ក្រោះរាជាណាចក្ររមពជុា

ជាតិ   សាសនា   ក្រោះមហារសក្ត

*******

គណៈរម្មម ធិការជាតិឈរៀបចកំារឈបាោះឈនោ ត

អគគឈលខាធិការដ្ឋា ន

នាយរដ្ឋា នក្បតិបតតិការ

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះទតីងំការិយាល័យឈបាោះឈនោ តឈក្រើសឈរើសក្រុមក្បឹរាឃ ំ សង្កា ត់  អាណតតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧

២០-ឈខតតសាា យឈរៀង

20-080 ស្វា យរំពរ

ឈ ម្ ោះភូមិ ចំនួនការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ឈលខរូដការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត ចំនួនឈ ម្ ោះរោងុបញ្ជ ីឈបាោះឈនោ ត ទីតងំការយិាល័យឈបាោះឈនោ ត

កកឆែត្ 1 0914 380 ស្វលារុណ្យ

ច្ស្ម៉ា 1 0915 345 រឋមសិ្កាអងគស្វា យ

1 0916 313 វត្តអង គស្វា យ

1 0917 300 វត្តអង គស្វា យ

អាំៃិល 1 0918 312 ស្វលារុណ្យ

1 0919 412 រឋមសិ្កាពពធិ៍ទនទឹម

1 0920 399 រឋមសិ្កាពពធិ៍ទនទឹម

ស្វា យធាំ 1 0921 580 វទិាល័យហ ុនកស្ន ស្វា យរំពរ

ស្រុរ 8 3,041

សរ បក្សុរ 88 34,428

សរ បឈខតត 921 328,166

អន្ទ្ងែង

កក់
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