មនីរេពទ
និងគីនិកៃដគូ

មនីរេពទ និងគីនិកៃដគូ
ភំេពញ
មនីរេពទ រូ ៉ ល់ភំេពញ

មនីរេពទ

៉ សុីហិក

អ រេលខ ៨៨៨ ម វថីសហព័នរុស ី ខ័ណែសនសុខ
ខ័ណទួលេ ក ជ នីភំេពញ

អ រេលខ ៩៩ ម វថីសហព័នរុស ី ស ត់ទឹកលក់១
ខ័ណទួលេ ក ជ នីភេំ ពញ

០២៣ ៩៨ ៦៩ ៩៣ / ០២៣ ៩៩១ ០០០

០៨៩ ៩៩ ០១ ៣៣ / ០២៣ ៤៥ ៤៥ ៨៩៩

គីនិក េខ ៉

មនីរេពទ េសន តល
ផះេលខ ៨២ ផវេលខ ១៥៤ ស ត់ផ រថី៣
ខ័ណដូនេពញ ជ នីភំេពញ

ផះេលខ ២៨ ផវេលខ ២៩៤ ស ត់បឹងេកងកង១
ខ័ណចំ រមន ជ នីភំេពញ

០២៣ ២១៤ ៩៥៥ / ០៩២ ៧៦០ ០៥៦

០៩៩ ២២២ ៤១១ / ០៩២ ២២២ ៤១២

មនីរស

កព

ល និងសមព េខ ៉

គីនិក

ំ ប៊ុន ំ

អ រេលខ ១៨ ផវេលខ ៥២៨ ស ត់បឹងកក់១
ខ័ណទួលេ ក ជ នីភំេពញ

ផះេលខ ៣៤៨ ផវ តិេលខ ៤ ភូមិជមវ័ន ស ត់េ មេ
ខ័ណេ ធិែសនជ័យ ជ នីភំេពញ

០២៣ ៨៨០ ៩៤៩ / ០៩២ ៦១៦ ១១៣

(០១២-០១៦) ៦៦ ៤៤ ៥៧

មជ មណលេវជ
អ រ ឌឹ បីជ
ស ត់ទេន

ស សិងបូរ (េអសជីេអមសុី)

ន់ទី ៣ ម វថីរដស
ក់ ខណចំ រមន ជ នីភំេពញ

0០២៣ ២៣៦ ៩០០ / ០១២ ៦១២ ០៦០

គីនិក និងសមព អេរៀ ន
អ រេលខ 9A ផវេលខ 466 ស ត់ទេន
ខណចំ រមន ជ នីភំេពញ

ក់

០២៣ ២២៣ ៧៨៩ / (០១២-០១៦) ៥៩៣ ៧៨៩

កណាល
គីនិក ថល់ទទឹង

គីនិក សុខៈ

ផវ តិេលខ ៤ ភូមិៃ ពេ

សុកអងសល េខតកណាល

០១២ ២៧៩ ៦៣២ / ០១៦ ៧៧៣ ១៨៤

គីនិក កុ រេព ជ ៣
ភូមិកង ឃុំែ ពក
េខតកណាល

ផះេលខ ៧២ប៊ ផវេលខ ២១ ភូមិថី ស ត់ េ
កុង េ
០១៥ ៨៨ ២២ ៨៨ / ០១២ ៨៥ ២២ ៣៣

គីនិក រតនៈសម តិ

ក់ សុកខ ច់កណាល

០១០ ៥៩៧ ១២០ / ០១០ ៤០១ ៤០១

ភូមិែ ពកសង ឃុំែ ពកកុយ សុក

ង េខតកណាល

០១៧ ២៣៤ ១៤១ / ០៧០ ៧៩២ ៥០១

មនីរេពទ និងគីនិកៃដគូ
កំពង់សឺ
គីនិក ផ រ

គីនិក ាក់
ភូមិេ

បែលង

ភូមិ ផ រ បែលង ឃុំ
េខតកំពង់សឺ

រទី១ ឃុំរ ធំ កុងច រមន េខតកំពង់សឺ

០១៧ ៨៨៧ ៥៨០ / ០២៥ ៩៨ ៧១ ៤៥ / ០១៦ ៤៥០ ៨៥៥

យរ

សុក សិត

០៩៦ ៦៣១ ៩១១០ / ០៧១ ៣៤៣ ៤៨៣៥ / ០៩៦ ៩ ១១១១ ៥៩

ពះសីហនុ
គីនិក វណី

គីនិក សុីធី
ផវេលខ ៤៧ ភូមិបុរកមករ ស ត់ ២

ផវ តិេលខ ៤ ភូមិបឹងែវង ឃុំ លេរញ សុកៃ ពនប់
េខត ពះសីហនុ

០៧០ ៧៩២ ៦៦៨ / ០៩៦ ៨៨ ៦៦៦៦

០៧០ ២២០ ២២២ / ០១៦ ៩៨៩ ០៦៣

កំពត
គីនិក រសីឈូក

គីនិក បូេ
ផវេលខ ៧១០ ស ត់កំពង់ យ កុងកំពត

ផវ តិេលខ៣ ភូមិ ត ំង ក

០១១ ២៧២ ៦៣១ / ០១៧ ៦២០ ៥៣១

០១៦ ៤១៥ ៧៧៧ / ០៨៨ ៨៤០ ៧៧៤០

មនីព

ល និងសមព សុខ ល កំពង់

ភូមិ១ ឃុំកំពង់

ច សុកកំពង់

ំង សុកឈូក េខតកំពត

ច

ច េខតកំពត

០១១ ៨៩ ៩៩ ៨៧ / ០១០ ២៧ ៨៧ ០៤

េ ះកុង
ប៊េនត សុខ េម
ភូមិទី ១៣ ស ត់

គីនិក និងសមព េ ះកុង
ច់ នជ័យ កុងេខមរភូមិន េខតេ ះកុង

(០១២-០១៦) ៨៩៣ ៨៧១

ភូមិទី៣ ស ត់ដងទង់ កុងេខមរភូមិន េខតេ ះកុង
០៩៦ ៥៤៥ ០២២៦ / ០១៦ ៩៨៣ ៣១៧

មនីរេពទ និងគីនិកៃដគូ
ែកវ
គីនិក ាក់

ប៊េណ ប៉ុល សុ
ផះេលខ ១៥០ ផវេលខ ២០ ស ត់រ េ
េខត ែកវ

កុងដូនែកវ

០១៦ ៨២៥ ២៦៦ / ០៨៨ ៨៨២ ៥២២៣

ផវ តិេលខ ៨ ភូមិឡរ ស ត់រ កង កុងដូនែកវ េខត ែកវ
០១២ ៩៥៩ ០៩៥ / ០៩៣ ៧០០០ ៩៣ / ០៣២ ៩៣១ ៣៦១

ប៊េណ កំពង់ៃ ជ
ភូមិ ត ំង

ក់ ឃុំេ

ង សុកេ ទៀ ង េខត ែកវ

017 900 718

ៃ ពែវង
ប៊េណ

គីនិក េឡង ពីនី
ផវេលខ ៣

ឃុំកំពង់

ង

មីត (

ផះេលខ ៦៩៧ ភូមិ៥ ឃុំែ ពក

វ េខតៃ ពែវង

០១១ ៣៨៤ ២០៨ / ០១១ ៩២៥ ១១២ / ០១២ ៩៥៥ ៩៤៩

កសិទ)
យ សុក មរ េខតៃ ពែវង

(០១១-០១៥) ៧៣៧ ២០៧ / ០៧៨ ៥០ ៩៩ ៤៤ / ០១៥ ៩៧ ៥០ ៧០

យេរៀ ង
គីនិក

សុក ព

ភូមិ លយុន ស ត់

យេរៀ ង េខត

យរ ង

(០១១-០១៦) ៣៨៨ ៧៧៧

ត ងឃំ
េទពនិមិត
ផវ តិេលខ ៧ ឃុំសួង កុងសួង េខតត ងឃំ
០១២ ៧៣៧ ៧៩៩ / ០៩៧ ៧៧៨ ៩៣៨៨

េទព

េរត

ផវ តិេលខ ៧ ភូមិជំ ក ឃុំ តមួង សុកេមមុត េខតត ងឃំ
០១២ ៨៤០ ៣៣៦ / ០១១ ៨៤០ ៣៣៦

មនីរេពទ និងគីនិកៃដគូ
កំពង់ ម
ប៊េណ េសង គីមេឡង

គីនិក ែកវ វណៈ
ផះេលខ ៣៩-៤១ ផវ ពះអងេអង សុកកំពង់ ម កុងកំពង់ ម

ភូមិសន់ ឃុំសូទិប សុកេជើងៃ ព េខតកំពង់ ម

០១២ ៦០២ ៣៩០ / ០១២ ៦៨១ ៦៨២

០៧៨ ៧៩៨ ២៩៩

កំពង់ ំង
ប៊េណ ពះច័ន

គីនិក ែត វណៈ
ភូមិ

េលខ ៥ ឃុំអូឬស ី សុកកំពង់ ត

ច េខតកំពង់ ំង

ផះេលខ ៧៩ F ផវផ រេលើ ភូម ត ំង យ ស ត់
កុងកំពង់ ំង
០១២ ២៥៥ ០៥៣ / ០៩៧ ៧២៥ ៥០៥៣

០១១ ៩៧៨ ៥៩៧ / ០៩៦ ៨៩៩ ៧៧ ៥៥

កំពង់ធំ
គីនិក វរៈែសនជ័យ

គីនិក លីម ស៊ុនប៊ុនហុង
ផះេលខ ៣២ ភូមិសឹងែសន ស ត់កំពង់ កេ
េខតកំពង់ធំ

កុងសឹងែសន

គីនិក ញឹម ពីង
យ ឃុំ

ំង សុក

យណ៍ េខតកំពង់ធំ

០៦២ ៦៦២ ៥៨ ៥៨ / ០៩២ ៤២៣ ២៤៣

េ ធិ

ត់

គីនិក មុត

ស ត់ែ ពក ហូ កុងសឹងែសន

០៧៨ ៨៨៨ ០៩២ / ០៩៧ ៧៧៧៧ ៩៦៩

០១២ ៨៣៦ ៥៨៨

ភូមិ ត ំង

ផវ តិេលខ ៦
េខតកំពង់ធំ

រុណ

ភូមិ លែញក ស ត់ សៃ ព កុងេ ធិ
012 435 843 / 097 756 877

ត់ េខតេ ធិ

ត់

ំង

មនីរេពទ និងគីនិកៃដគូ
ត់ដំបង
គីនិក សុវណប៉ូលី

យី គុក
ភូមិវតគ ស ត់វតគ កុង ត់ដំបង េខត ត់ដំបង

អ រេលខ៧៧ ផវ ពះវ
េខត ត់ដំបង

០៥៣ ៦៦៦ ៩៦៧១ / ០៩៥ ៤៩០ ១៧១

០១២ ៥៣០ ៥៤០ / ០៧៧ ៦១៨ ៨៦៥

គីនិក យស

េតវន រក សុខ ៣

រ ស ត់

យេ ៉ កុង ត់ដំបង

វ័ន

ផវ តិេលខ ៥៦ ភូមិដូង ឃុំបឹង ំង សុកកំេរៀ ង េខត ត់ដំបង

ភូមិេ ង ឃុំេ ង សុកេ ងឬស ី េខត ត់ដំបង

070 202 232 / 012 938 538

០១២ ៩៤៧ ១២៩

េសៀ ម ប
គីនិក ផ រេ

គីនិក អងរសង់េត

ម

ផះេលខ ១៤៥ ភូមិវ

រចិន ស ត់

យដងំ េខតេសៀ ម ប

០១៧ ៣១៣ ១៤៨ / ០១៥ ៥២៥ ៧៩៥

មនីរេពទ រូ

ល់អងរ

ផវ តិេលខ ៦ ភូមិកសិកម ឃុំ កែញ៉ េខតេសៀ ម ប
០៦៣ ៧៦១ ៨៨៨ / ០៩២ ៥៣២ ៦៦២

ផះេលខ ០៧១៨ ផវេ ក ណយ ស ត់ស
កុងេសៀ ម ប េខតេសៀ ម ប

ម

០៦៣ ៧៦៦ ១១៩ / ០១២ ៩៣១ ៣៩៦

គីនិក សុីង រទីេរត
ភូមិដំែដក ឃុំដំែដក សុកសូ តនិគម េខតេសៀ ម ប
០៦១ ២០ ២០ ២០២ / ០១៧ ៣៧ ២៧ ២៧ / ០៩២ ២៣ ២០ ០០

ប យ នជ័យ
គីនិក សុខ វ

ល

គីនិក

ន សុខ

ផវ តិេលខ ៥ ស ត់េ ៉ យែប៉ត កុងេ ៉ យែប៉ត េខតប យ នជ័យ

ផវ តិេលខ ៥៦ (ផវេលខ១) ឃុំកំពង់
េខតប យ នជ័យ

០១២ ៩៦៥ ៦៣៦

០១២ ៨៥២ ១១២

យ សុកសិរេ

ភ័ណ

មនីរេពទ និងគីនិកៃដគូ
ឧតរ នជ័យ
គីនិក

ប៊េណ ធុយ ថូនីន

នសុខ

ភូមិផ រសំេ ង ឃុំផ រសំេ ង កុងសំេ ង េខតឧតរ នជ័យ

ឃុំអងង់ែវង សុកអងង់ែវង េខតឧតរ នជ័យ

០១២ ២២៨ ១៦៦ / ០៩៧ ៨៣៣៣ ៨១១

០១៥ ៩៤ ៩៧ ៩៧

ពះវ

រ
គីនិក ទីន វត ៉

គីនិក ែហម ៉ រ
ស ត់កំពង់ ប

ក់ កុង ពះវ

រ េខត ពះវ

រ

ភូម ន ល ស ត់កំពង់ ប

ក់ កុង ពះវ

រ េខត ពះវ

០៩២ ៣៨៤ ៤៣៨

០១២ ៩៣៧ ៣៧៥ / ០៩២ ៧៧៥ ៧៥៩

ៃប៉លិន
គីនិក េខមរៈ

គីនិក សុឹក រតនៈ
ផវេលខ ៥៧ ែកងចំណត

ន កុង ស ត់ទួល

កុងៃប៉លិន េខតៃប៉លិន

០១៧ ៨៨២ ២៨០ / ០៩៧ ៨៧៨ ៩១០៩

ភូមិវត ស ត់ៃប៉លិន៊ កុងៃប៉លិន េខតៃប៉លិន
០៩៧ ៦៨៨ ៦០៦៦ / ០៩៦ ៦៨៨ ៦០៦៦

កេចះ
គីនិក

ន់

ពួន

គីនិក និងសមព រសីសល

ភូមិ កេចះ ស ត់ កេចះ កុង កេចះ េខត កេចះ

ភូមិផ រសល ឃុំផ រសល សុកផ រសល េខត កេចះ

០៧០ ៩០៧ ០០២ / ០១២ ៩៥៤ ៨៥០

០៩៧ ៨០០៨ ៥៥៥ / ០១១ ៨៩ ៣៩ ៣៩

ប៊េណ ប៊ន បុ
ភូមិេ

េវត

យថេលើ ឃុំឈង សុកឈង េខត កេចះ

០១២ ៥០ ២៩ ៣០ / ០៩៧ ៧៧ ២២ ៩៥៥

រ

មនីរេពទ និងគីនិកៃដគូ
សឹងែ តង
គីនិក សុ ព
ភូមិកណាល ស ត់សឹងែ តង កុងសឹងែ តង េខតសឹងែ តង
(០១២-០១០) ៩០៨ ៥៩០

រតនៈគីរ
ប៊េណ កុង ែវង
ភូមិអូរកែ នល ស ត់បឹងកែន ង កុង នលុង េខតរតនៈគីរ
០៩៧ ៩៩៥ ៥៦៦៦ / ០១១ ៧៤១ ៨៨៨

មណលគីរ
គីនិក មណលគីរ
ភូមិកណាល ស ត់

ប៊េណ េ ះែញក
ន នជ័យ កុងែសនមេ រម េខតមណលគីរ

០១២ ៣៧ ៩៤ ៧៨ / ០៩២ ៧៣ ៧១ ១២

០១០ ៤៦៥ ៨៦៨ / ០៧៣ ៥៥៥៥ ១១៧

គីនិក ៃថ ចិ
ផវ តិេលខ ៧៦
េខតមណលគីរ

ភូមិចំបក់ ស ត់

ភូមិរង ី ឃុំែ សសងម សុកេ ះែញក េខតមណលគីរ

ន នជ័យ កុងែសនមេ រម

០១២ ៤៨៦ ២៩៤ / ០៨៨ ២២៦ ២៥៦៥

