តារាងបញ្ជ ីឈ្មោះមន្ត្រីប្បចាំការប្រកឈរញ-រូលតែមួយតាមបណ្ដ
ា ការិយាល័យ
ដ្សសភរាជធា្ី ឈេែរ
ល.រ
១

២

៣

អាស័យដ្ឋា្

ឈ្មោះមន្ត្រី

ឈលេទូរស័ព្ទ

ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ

-ពោក សហម ដារិទ្ធិ

០៧៧ ៩២៧ ៧៧៧

ផ្លូវែហព័នធរុែសី

-ពោក បន
ុ ពែង

០១២ ៨៦៧ ១៣៧

ែង្កាត់កាកាប ខណ្ឌ

-ពោក ងួន បន
ុ បុ

០៩២ ៩៦០ ០១៣

ពោធិ៍សែនជ័យ រាជ

នណា

០១២ ៨៥២ ៦៤៨

ធានីភ្ពនំ ពញ

-ពោក ទ្ួន ែុីវន
ុ

ខណ្ឌដពង្កា ផ្លូវ២១៧

-ពោក នុត ដារា

០១២ ៧០០ ៦៦៦

ភ្ូមិថ្មី ែង្កាត់ដពង្កា

-ពោក ហុី ម៉ា នីឡា

០១២ ៥២៩ ២៥៧

ខណ្ឌដពង្កា រាជធានី

-ពោកស្ែី ហួ ែុផានី

០១២ ៤៧៥ ៨៥៨

ភ្នំពពញ

-ពោក ែូ សាមីឌី

០១២ ២២០ ៨៧៦

ខណ្ឌសែនែុខ ផ្ទះ

-ពោក បុេ
ិ កុែេ

០១២ ៨៤៩ ៦៦៦

ពេខ២៦២ ផ្លូវ

-ពោក ទ្ី អុយ
ី រា
៉ាូ មុននី

០១២ ៤៨៤ ៧៨៩

ហាណ្ូយ ភ្ូមពិ រាង

-ពោក ែូ រម
ុ

០១២ ៦៦០ ៨៩៦

ចស្ក ខណ្ឌ

-ពោកស្ែី អូ ែុខា

០១៧ ២៨៨ ២៩២

ខណ្ឌមនជ័យ ផ្ទះ

-ពោក ពពស្ជ សកវមុនី

០១២ ៣៣០ ០៣៦

ពេខ៣ ផ្លូវជាតិ

-ពោក ែុត ែុវណ្ណ

០១២ ៦៨១ ៦១៦

ពេខ២ ែង្កាត់ចាក់

-កញ្ញា បត
ុ ពិែី

០១២ ៨១៧ ៨៥៦

អសស្ងពស្កាម ខណ្ឌ

ពោកស្ែី តុប ែុីវហន
ុ

០១១ ៦៥៤ ១១៦

-ពោក គួច ចំព រើន

០១២ ៨៣០ ០៥២

-ពោក សាម ពម៉ាងអង
ុ

០១២ ៩៤១ ៣៤៣

-ពោកស្ែី នូ ថាវរើ

០១២ ៨៦៣ ៣០៥

-ពោកស្ែី ឌី ែតា

០១២ ៧៨៥ ៨៣៩

អីតម៉ែល

owso.psc99@gmail.com

manilashadow@gmail.com

zerp123456@gmail.com
sokha.ou1965@gmail.com

សែនែុខ
រាជធានីភ្ពនំ ពញ
៤

sothsovann8@gmail.com

មនជ័យ
រាជធានីភ្ពនំ ពញ
៥

ខណ្ឌដូនពពញ

mengoun2000@gmail.com

៦

៧

ខណ្ឌសស្ពកពនន

--ពោក ែុខ ែមបតតិ
-ពោក ឈាន ែុ វិទ្ា

០៧៧ ៩០២ ២៩០

-ពោក ឈឹម រកា

០៩៩ ២២៤ ២២៥

-ពោក ែួង សកវវឌឍី

០៩២ ៩១២ ០៤

sovithveachhean@gmail.com

ខណ្ឌពស្ជាយចង្ការ ផ្លូវ -ពោក ឃ្លង
ំ ហួត
ពេខ៦ ភ្ូមពិ គៀ

-ពោក ម៉ាក
ុ មករា

០១២ ៥៩៤ ៦៤៧

នឃ្ល ំង ែង្កាត់សស្ពក

-ពោក ែួង បូ រន
ិ

០១៥ ៥៥៥ ៣៦៣

ោប

-ពោក ឃុន សាន

០១២ ៧៧២ ៤៣០

ខណ្ឌចារអំពន ភ្ូមិ

-ពោក អំង ែុផា
ី ន

០១២ ៣៣៦ ៦០៦

ស្គឹះពេខ៣ ផ្លូវពេខ

-ពោក យី ធីរាត

០១២ ៩៣០ ៦០៧

៦៣១ ភ្ូមសិ ស្ពក

-ពោកស្ែី ពខៀវ ែុភា វើ

០១២ ៥៦៥ ០៥៦

ែង្កាត់ចារអំពនទ្ី១

-ពោកស្ែី បុី ណណ្

០១១ ៥៨០ ០៨៨

ខណ្ឌទ្ួេពោក ដីឡូ

-ពោក ឯក ឃុនពឌឿន

០១២ ៤៥៦ ៦៧៨

តិ៍ពេខ១៨៦ ផ្លូវ

-ពោក ឌី ែុវណ្ណ រតនៈ

០១១ ៨៩០ ៨៦៣

ពេខ១៨២ ភ្ូម៤
ិ

-ពោក ពែដើង វណ្ណ ថា វើ

០១២ ៩៤៩ ១២៧

ែង្កាត់ផ្ារពដប៉ាទ្
ូ ី១

-ពោក សម៉ាន គីមងន

០១២ ៨៩៦ ១៣៣

ខណ្ឌ៧មករា ដីឡូតិ៍

-ពោក េីម ែុភា

០១២ ៥០៦ ៣៣៣

ពេខ៤៩ ផ្លូវពបតុង

-ពោក មុំ េឹមហួរ

០១៧ ៧៤៧ ៤៣២

សកងនិងផ្លូវ

-ពោក ែម ែត្ថា

០១១ ៧៣៤ ៤៤៨

១៦៩ ភ្ូមិ១២

-ពោក គី យូធន

០១២ ៩៣៥ ១៥៣

arinmakara@gmail.com
borinsoung@gmail.com

ខណ្ឌពស្ជាយចង្ការ
រាជធានីភ្ពនំ ពញ
៨

yitghirath@gmail.com

ខណ្ឌចារអំពន រាជ
ធានីភ្ពនំ ពញ
៩

toulkor5@gmail.com

ខណ្ឌទ្ួេពោក រាជ
ធានីភ្ពនំ ពញ
១០

ែង្កាត់វាេវងស ខណ្ឌ
៧មករា រាជធានី
ភ្នំពពញ

khandary-sak@yahoo.com

១១

ខណ្ឌចំការមន ផ្ទះ

-ពោក ស្ពំ ែំខាន់

០១២ ៩៧៣ ៧៩៨

ពេខ១៦៨ ផ្លូវព ៉ា ពែ -ពោក ពហង ច័នទដារា

០១៦ ៨៤៨ ២២២

ទ្ុង ែង្កាត់

-ពោក សប៉ាន ែុភា

០១២ ៩៨០ ៧៧៨

បឹងពកងកង៣ ខណ្ឌ

-ពោក យឹម ែុវណាណ

០១២ ៩៦៨ ៩៣២

ខណ្ឌឫែសីសកវ ផ្លូវ

-ពោក ជា ពិែី

០១២ ៦២៦ ០៦៤

ជាតិពេខ៥ ភ្ូមប
ិ ឹង

-ពោក ែុខ វិចិកា
ឆ

០១១ ២៤០ ១៦២

ឈូក ែង្កាត់

-ពោក ពនត ពត្ថន

០១៧ ៤៨៩ ៥៨៥

ស្កុងពែៀមរាប ភ្ូមិ

-ពោក ែូ ប្លលតុង

០១២ ៧៧៧ ៥៧០

កែិកមម ែង្កាត់ស្ែ

-ពោក និេ េីហួរ

០១២ ៧១៨ ១៦៦

ុ
សង៉ា ស្កង

-ពោក ពឡ រន
ុ

០៩២ ៨៥២ ៤៨៥

ពែៀមរាប ពខតត

-ពោក ពពស្ជ សាម៉ាន

០១២ ៨៨៦ ១៨៩

ស្កុងប្លត់ដប
ំ ង ផ្លូវ

-ពោក ពែៀងឯម វូនែី ហ

០៧៧ ៣០៨ ៨៦៦

wounzy2011@gmail.com

ពេខ៣ ភ្ូមក
ិ មមករ

-ពោក នី ែុផាន់

០១៧ ៥៥១ ៦១៦

suphannny@gmail.com

ែង្កាត់សាាយពប្ល៉ា

-ពោក ឯម វរិទ្ធ

០១២ ៩៥៣ ៤១៨

ស្កុងែទង
ឹ សែន ផ្លូវ

-ពោក ហុក រិន

០១២ ៩៦០ ១៣៣

ជាតិពេខ៦ ភ្ូមិ

-ពោក ហាវ បន
ុ ពហង

០១២ ៦០២ ៣៥៦

កំពង់ធំ ែង្កាត់កំពង់

-ពោក គឹម ែុផ្េ

០៨៩ ៧៥៨ ៣១៥

រពទ្ះ

-ពោកស្ែី ឌុក ផ្េរ័តន

០៩២ ៩៤៨ ៥៨៥

hengchandara15@gmail.com

ចំការមន រាជធានី
ភ្នំពពញ
១២

គីឡសូ ម៉ាតពេខ៦
ខណ្ឌឫែសីសកវ រាជ
ធានីភ្ពនំ ពញ
១៣

nillihour-srcity@gmail.com

ពែៀមរាប
១៤

ស្កុងប្លត់ដប
ំ ង ពខតត
ប្លត់ដប
ំ ង
១៥

ស្កុងែទង
ឹ សែន ពខតត
កំពង់ធំ

heavbunheng@gmail.com

១៦

ស្កុងែួង ភ្ូមពិ ោធិ៍

-ពោក ជា ណារន
ុ

០១២ ៦០៣ ០០៧

កិេ ែង្កាត់

-ពោក ផាន់ ផ្េ

០៩២ ៥៧១ ៥៨១

ុ ែួង ពខតត
ែួង ស្កង

-ពោកខា ពខមរ័តន

០៩៧ ៤ ៩៩៩ ៦៩៦

តបូងឃមុ ំ (ែាត
ិ កនង
ុ

-ពោក អន
ុ រាមី

០៨៨ ៧ ២៩៧ ១៧១

ស្កុងពប្ល៉ា យសប៉ាត ផ្លូវ

-ពោក ពង្ក៉ា ពម៉ាងស្ជួន

០៧៧ ៧៨៣ ៧៧៧

ជាតិពេខ៥ ភ្ូមផ្
ិ ារ

-ពោក ញឹម ពភ្ឿង

០១២ ៩០២ ៤១៤

nhimpheoeung168@gmail,com

កណា
ដ េ ែង្កាត់ផ្ារ

-ពោក មែ ែំណាង

០១១ ៣០៦ ៦០០

samnang.meas@gmail.com

កណា
ដ េ

-ពោក គួន ឃ្ង

០៧៨ ២៣១ ២៣២

ស្កុងស្ពះែីហនុ ផ្លូវ

-ពោក អុី ែុខពឡង

០១៥ ៤៨៤ ៧៧៥

មិតភា
ត ព ភ្ូមិ៥

-ពោក ហូយ ណារិទ្ធ

០៨១ ៤៤៤ ០០៧

ុ ស្ពះ
ែង្កាត់៤ ស្កង

-ពោកស្ែី ពទ្ព សាវើ

០១៦ ៥០០ ៨៩៧

ែីហនុ ពខតត

-ពោក ឈីវ ពរៀង

០១២ ៩៦០ ០២៧

khakhemsoth@gmail.com

បរិពវណ្សាោស្កុង
តបូងឃមុ ំ )
១៧

ស្កុងពប្ល៉ា យសប៉ាត ពខតត
បន្ទទយមនជ័យ
១៨

hoynarith@gmail.com
tep-savy@yahoo.com

ស្ពះែីហនុ
១៩

ស្ែុកោមរក៍ ភ្ូមោ
ិ ម -ពោក ភ្ុន ែមផែស
ពកាះ ឃុោ
ំ មរក៍

២០

-ពោក យិន សាពរត

០១៦ ៤៩៩ ៤៣៨

ស្ែុកោមរក៍ ពខតតណស្ព -ពោក ជីម ផ្េលី

០១៦ ៥០០ ៧៣៦

សវង

-ពោក ឈុំ ឈួន

០១៦ ៦០៣ ២៨៧

ស្កុងត្ថពមម ផ្លូវពេខ

-ពោក ពហង ពធៀម

២០៦ ភ្ូមិពដើមពមៀន

-ពោក ខឹម ែុភាព

០១២ ៨៣១ ៩៤២

-ពោក រុយ ឈុនេី

០១១ ៨១៨ ១០៤

-ពោក ធូ វិបុេ

០៩៧ ៥ ០៩៧ ៧៧៧

ែង្កាត់ពដើមពមៀន

yinsareth@yahoo.com

ksluckytranslationg@gmail.com

ស្កុងត្ថពមម ពខតត
កណា
ដ េ
២១

ស្កុងពខមរភ្ូមន
ិ ទ ភ្ូមិ

ែទឹងសវង ែង្កាត់ពខមរ -ពោក សាក់ រា វើ
-ពោកស្ែី េួន ែុផ្េ

០៩៥ ៥១៥ ៦៤៦
០៩៧ ៧ ៥៣៣៣៣៦

ravykk@gmail.com

ភ្ូមន
ិ ទ ស្កុងពខមរភ្ូមិ
ពខតតពកាះកុង
២២

២៣

២៤

ស្កុងប្លវិត ែង្កាត់ប្ល

-ពោក ពែង ែីោ

០១៧ ៦២៦ ២៥៦

ុ
វិត ស្កង

-ពោក ជូ ពខមរ័តន

០៩៧ ៧៧៧ ០០៩ ០

ប្លវិត ពខតតសាាយពរៀង -ពោក សប៉ាន វណ្ណ ៈ

០៩៧ ២ ៥០៣ ០៩៩

-ពោក ព ៉ា ែមបតតិ

០៩៦ ៩ ៤៤៤ ០៣៦

ស្កុងពោធិ៍សាត់ ភ្ូមិ

-ពោក ចាប ន្ទង

០១២ ៩៥៩ ១២៦

មាក់ ែង្កាត់រពេៀប

-ពោកស្ែី បន
ុ បញ្ញា រិទ្ធ

០១៦ ៦២៩ ៩៩៥

ស្កុងពោធិ៍សាត់ ពខតត

-ពោក ពចង ផ្ោល

០១២ ៧៣៤ ៥៣៩

ពោធិ៍សាត់

-ពោក ែំ អត

០១២ ៩១៤ ៣៥០

ស្កុងកំពង់ឆ្នំង ផ្លូវ

-ពោក ណហ មពន្ទរមយ

០១១ ៥៦៧ ៨២៦

ជាតិពេខ៥ ភ្ូមសិ ស្ែ

-ពោក មុំ ែំពអឿន

០១២ ៩១៦ ៣៥៨

ស្ពីង ែង្កាត់

-ពោកស្ែី វន នី

០៧៧ ៦៨៣ ៨៣៤

កំពង់ឆ្នំង ស្កុងកំពង់

-ពោក សតម ែំអត

០៨៩ ៤៦១ ០២៦

choukhemrath@gmail.com
vannakowso@gmail.com

bunpanharith@yahoo.com
phalla.cheng@yahoo.com

tem.samath@gmail.com

ឆ្នំង ពខតត
កំពង់ឆ្នំង
២៥

ស្កុងប្លនេុង ភ្ូមិ

-ពោក អុក ែំអេ
ុ

ជ័យ

-ពោកស្ែីសយ៉ាម ែុខជា

០១៧ ៩៣១ ៨៤៩

ជំនះែង្កាត់មពន្ទរមយ

-ពោកស្ែី ែន ែុគន្ទធ

០៩២ ៥៦៨ ៨៤១

ស្កុងប្លនេុង ពខតត

-ពោកស្ែី ពកត ពិែី

០១២ ៥៥១ ៥៦៧

ស្កុងសែនមពន្ទរមយ

-ពោក ឡុង វិបេ
ុ

០១២ ៩៤៤ ៦៤៧

longviboll12@gmail.com

ភ្ូមិពដើមស្ែេ់

-កញ្ញា អំ ែុពី ណ្ត

០១៧ ៥៤២ ៩៣៧

amsineth14@gmail.com

sokchea.yem@gmail.com

រតនៈគី រើ
២៦

ែង្កាត់មពន្ទរមយ ស្កុង -ពោកស្ែី ឡក ែុភាព

០១២ ៩០៦ ៩៦៦

មពន្ទរមយ ពខតត

០១២ ២២៥ ៧១៧

-ពោក ន្ទង យ៉ាន

មណ្ឌេគី រើ
២៧

ស្កុងស្ពះវិហារ ផ្លូវ

-ពោក នុត ពសាភ្័ណ្ឌ

ជាតិពេខ៦២ ភ្ូមិ

-ពោកស្ែី សផ្ន ែុភាព

០៩៥ ៥៨០ ០០៦

-កញ្ញា ពយ៉ាន ែុន
ី ន
ួ

០៩៧ ២ ១០៨ ៤៤៦

sopheapphen@gmail.com

ភារកិចច ែង្កាត់ប្ល៉ាវ

-ពោកស្ែី យិន ែុីភ្ន

០៩៧ ៦ ៦៨៣ ៧៨៥

ស្កុងែទង
ឹ សស្តង ផ្លូវ

-ពោក បន
ុ ណាវើ

០៧៧ ៨៧៧ ៨៥៥

ពេខ៦១ ភ្ូមិ

-ពោកស្ែីអន
ុ ស្ែីពភាែ

កណា
ដ េ ែង្កាត់ែឹង
ទ

-ពោក អុ៊ុំ ែំអន
ូ

០១២ ៩៦៤ ៤៩៦

ស្កុងចារមន

-ពោក ពប្ល៉ា ក ពែដាា

០១៥៦១០១៧១

ផ្លូវពេខ ១០៥ ភ្ូមិ

-ពោកស្ែី មុត ែុស្ត្ថ

០១៦៥៧៧១៤៣

ស្តែ់ ែង្កាត់សាាយ

-ពោក ជា សារុុំ

០១២៧៥៣៧៩៨

-ពោក ន្ទក់ ែុវណាណ រើ

០១២៨២០៤៤៦

ផ្លូវពេខ ៧២៩ ភ្ូមិ១ -ពោក ពហង បន
ុ ហុង

០១២៩៩៤១៨៤

ឧែភា ែង្កាត់កំពង់

-ពោក សប៉ាន សាង

០៩២៤០៤៦៥៦

កពណា
ត េ ស្កុងកំពត

-ពោក នួន ែុផ្ន
ុ

០៩៧៨៩៥៧៦៧៦

ស្កុងដូនសកវ ផ្លូវ

-ពោក មូេ វិចិស្ត

០៨១ ៥២២ ៨៤៩

ពេខ១៣ ភ្ូមិឡូ រើ

-ពោក ស្ែី ដា

០៧០ ៨០៩ ០៥៨

ុ
ែង្កាត់រការកនុង ស្កង

-ពោក ពទ្ែ បណា
ុ ណ

០៧១ ៦៩៨៣ ៣៣៣

ដូនសកវ ពខតតត្ថសកវ

-ពោក ែុន
ិ ពែឿង

០១៦ ៩៥៨ ៦៤៩

ស្កុងែំពរាង ផ្លូវ៦៨

-ពោក អន
ុ ែុភ្័ស្ក

០៧១ ៨៤៥ ៨៨៨៨

un_sopheak@yahoo.com

ភ្ូមិបុ រើរដាប្លេ

-ពោក ពយ៉ាត ចំណ្ង

០១១ ៧៤០ ០៩២

yetcham0155@yahoo.com

ុ
ែង្កាត់ែពំ រាង ស្កង

-ពោក ខុង ច័នទពសាភា

០១២ ៩០០ ៥០១

dopvh13@gmail.com

ុ ស្ពះវិហារ
ហាេ ស្កង
ពខតតស្ពះវិហារ
២៨

សស្តង ស្កុងែទង
ឹ សស្តង
ពខតត
ែទឹងសស្តង
២៩

muthaothra@yahoo.com

ស្កវាន់ ស្កុងចារមន
ពខតតកំពង់ែឺព
៣០

ស្កុងកំពត

ពខតតកំពត
៣១

៣២

ែំពរាង ពខតត
ឧតដរមនជ័យ

tak.sryda@gmail.com

sinsoeung@gmail.com

khongchannsophea@gmail.com

៣៣

៣៤

៣៥

ស្កុងសកប ផ្លូវពេខ

-ពោក ទ្ិត ែុខា

០៩៧ ៨ ០៩០ ៦៨៨

៣៣ ភ្ូមសិ កប

-ពោកស្ែី មុំ ចាន់ ដាវើ

០៩៧ ៣ ៣៦៤ ៧១៩

ែង្កាត់សកប

-ពោក នី ម៉ា ត់េី

០៩៧ ៧ ១៥១ ៥៣៦

ស្កុងសកប ពខតតសកប

-ពោកស្ែី ែឹង េីណា

០៩៧ ២ ៥៩៦ ៥៣៣

ស្កុងណប៉ាេន
ិ ភ្ូមិអូរ

-ពោក ែន
ុ យី

០១៦ ៦០០ ៧៣៣

ត្ថពុកពស្កាម ែង្កាត់

-ពោក អុេ ែំណាង

០៩៧ ៥ ២៨៥ ១៧៧

ុ
ទ្ួេោា ស្កង

-ពោកស្ែី ពអត េីណា

០១៥ ៩០០ ២៨៧

ណប៉ាេន
ិ ពខតតណប៉ាេន
ិ

-ពោក ពអឿ សាពរឿន

០៩៧ ៦ ០៩៥ ៤៥៤

ស្ែុកបពវេ ភ្ូមិ

-ពោក ទ្ឹម ដាពរត

០១២ ៩១៦ ១២៧

ទ្ំនប់ទ្ក
ឹ ឃុំបពវេ

-ពោក ែឹង សារាវ័នត

០៧៧ ៥៤៤ ៤៧០

ស្ែុកបពវេ ពខតត

-ពោក កាលំង ែុក

០៩៧ ៥ ៧៩០ ២៧១

ស្កុងណស្ពសវង ភ្ូមឡ
ិ ូត៍

-ពោក ោត ភ្ិរុណ្

០៣១ ៤៤៤៤ ៨៤២

leat.phirun@gmail.com

៨ ែង្កាត់កំពង់ោវ

-ពោកស្ែី សារៈ រតន្ទ

០៩៧ ៩ ៧៣៤ ៨១១

rotanasreymom28@gmail.com

-ពោក ែុខ វេ័កខ

០៩៧ ៧ ៤៤៨ ៧៤៤

chanrasmey206@gmail.com

ណស្ពសវង

-ពោក ែុន
ិ ឆុន

០១២ ៧៣៩ ១២៥

ស្កុងសាាយពរៀង ភ្ូមិ

-ពោក យូ បន
ុ នី

០៩៧ ៧ ៦៨៦ ២២២

svayreingkrong@yahoo.com

ពមពភ្លើង ែង្កាត់សាាយ

-ពោក ជួន ម៉ា េីែ

០៨៨ ៤ ៩៤៥ ២៥២

malischoun@gmail.com

ពរៀង ស្កុងសាាយពរៀង

-ពោក ជ័យ វាែន្ទ

០៩៧ ៨ ៧៧១ ០៧៧

ពខតតសាាយពរៀង

-ពោក គិម ពហង

០៩៧ ៩ ៥១២ ៨០៦

ស្កុងកំពង់ចាម ផ្លូវ

-ពោក ចាន់ ផ្េលី

០១២ ២៧២ ៧០៤

ស្ពះកិតម
ុ ោ

-ពោក ពែង រដាា

ែង្កាត់កំពង់ចាម

-ពោក ពហង បន
ុ ហង
ួ

០៩៧ ៧ ៦៣៤ ១២០

ស្កុងកំពង់ចាម ពខតត

-ពោក ជាម វាន់ សាក់

០១២ ៣០៦ ៨០៣

ប្លត់ដប
ំ ង
៣៦

ស្កុងណស្ពសវង ពខតត

៣៧

៣៨

nymathly01@gmail.com
inhun_kep@hctmail.com

ulsamnng@gmail.com

sara.voern@yahoo.com
khaingsouk@gmail.com

unsreyhpos03@gmail.com

កំពង់ចាម
៣៩

ស្កុងស្កពចះ ភ្ូមសិ ស្ែ

-ពោក យិន វណ្ណ ៈ

ពដដ ែង្កាត់អឫ
ូ ែសី

-ពោក ពចង ច័នទយរា
ូ ន់

ស្កុងស្កពចះ ពខតត

-ពោក េី វុត្ថា

ស្កពចះ

-ពោក ជូ ែន
ុ ណហ

០៩៧ ៨ ៣៤៤ ៤៤៨

levautha88@yahoo.com

៤០

ស្កុងែិ រពើ សាភ្័ណ្ ផ្លូវ -ពោកស្ែី ចាន់ ពថ្ន

០៩៩ ៦២៦ ២០០

ជាតិពេខ៥៦អ

-ពោក ចាន់ ភ្ីពរត

០៧៧ ៨៥៣ ៣៦៣

ភ្ូមិខាលកូនចាែ់

-ពោក ស្ប្លក់ ែុផ្េ

ែង្កាត់កំពង់សាាយ

-ពោក រងង ែំអង

ពខតតបន្ទទយមនជ័យ

បញ្ឈប់បញ្ជ ីប្ែឹមឈលេឈរៀងទី ៤០ ។

០១២ ៧៣១ ១១៥

thengchann.ssp@gmail.com

