
ទីតាំងដេប ៉ូសាំបកកង់ផលូវការ

ដលខដរៀង ដ ្មោះដេប ៉ូ អាសយដ្ឋមនដេប ៉ូ ដខត្ត/ក្កុង ដលខទ៉ូរស័ពទ

1 ប៊៊ី ឃវីក  អុ ីអន ១
ផសារទំេនើប  អុ ីអន១ សង្កសត់ទេនលបាសាក់ ខណ្ឌ
ចំការមន

ភនំេពញ 010 439 797

2 ប៊៊ី ឃវីក អុ ីអន ែសនសុខ ខណ្ឌែសនសុខ ភនំេពញ 097 480 47 80

3 ថាយ៍េផលើសបូកេោ ខាងេរកាយការ សសសាំងកាល់តិចសតុបបូកេោ ភនំេពញ 023 866 646

4 ថាយអឺផ្លសសចាក់អែរង
ផទះេលខ#៦៩៤ ផលូវជាតិេលខ២ សង្កសត់ចាក់
អែរងេរកាម ខណ្ឌមានជ័យ ភនំេពញ

ភនំេពញ 023 866 646

5 អូ៊េម៉ង េៅេ ់សេសងទុង ភនំេពញ 012 916 659

6 ខូវ ហ៊ុយេសង ផលូវ ១៨២ ផសារេដបូ៉១ ខណ្ឌទួលេោក ភនំេពញ ភនំេពញ 012 507053

7 េហង យួត ផលូវ ១៨២ ផសារេដបូ៉១ ខណ្ឌទួលេោក ភនំេពញ ភនំេពញ 016 775777

8 េម៉ង អ៊៊ី ផសារេដបូ៉១ ខណ្ឌទួលេោក ភនំេពញ ភនំេពញ 011 959614

9 បុ៊ន ហួរ ផសារេដបូ៉១ ខណ្ឌទួលេោក ភនំេពញ ភនំេពញ 077 62 83 83

10 ចាន់រសមី ផទះេលខ២CEo ផលូវ ៦១ វតតភនំ ភនំេពញ 012 548 788

11 ឆាយ េហង ផទះេលខ៨៥-៨៧Eo ផលូវកមពុជាេរកាម១២៨ ភនំេពញ 012 525317

12 ថ្មរដា ១
ផទះេលខ១២០+១២២Eo ផលូវ១២៨ សង្កសត់
មេោរមសយ ខណ្ឌ៧មករ រធានីភនំេពញ

ភនំេពញ 011 73 63 11

13 អុ៊ង សុគនធ ផលូវ សុ ីសុវតថិ ទុលមុខ ែផសថួត  ភនំេពញ ភនំេពញ 012 82 20 72

14 ជីប េរសង ភនំេពញថ្មី ភនំេពញ 012 936 308

15 យឺ ុក េអៀងឆាយ
ផទះេលខ ៥៨E ផលូវ១២៦ សង្កសត់ផសារថ្មី ខណ្ឌ
ចំការមន ភនំេពញ

ភនំេពញ 012 818 318

16 េវង ហុង ផសាេដបូ៉១ ខណ្ឌទួលេោក ភនំេពញ ភនំេពញ 089 505 991

17 ឌុយ  មិុច ផលូវ កមពុជាេរកាម ភនំេពញ ភនំេពញ 012 259 922

18 េសង េហង ផសារេដបូ៉១ ខណ្ឌទួលេោក ភនំេពញ ភនំេពញ 012 424 191

19 សុី ឃាង
ផទះេលខ១៨៧+១៨៩ ផលូវ២១៥ សង្កសត់ ផសារ
េដើមគរ ខណ្ឌ  ទួលេោក  ភនំេពញ

ភនំេពញ 012 257 778

20 សុខលឺមll េៅ ផលូវ នេរតតម  ែកសបរ  អូប បុរិន ភនំេពញ 012 704353

21 េហង េតកហ៊ុយ េៅបីងកក់២ ភនំេពញ ភនំេពញ 012 503 557

22 ជ័យ ខលឹង េៅផលូវេ  សេសងទុង  ភនំេពញ ភនំេពញ 016 824 251

23 អឹម េៅ េៅផលូវមុននីវងសឝ ភនំេពញ ភនំេពញ 012 869 450

24 អីលេអច ៣៣៣ េៅទល់មុខបុរីពិភពថ្មី ទូលេោក ភនំេពញ ភនំេពញ 011 563 175

25 លឹម េម៉ងេហង ភនំេពញថ្មី ភនំេពញ ភនំេពញ 011 777 861

26 អូនរីទធ ោគមាស េៅ ទល់មុខផសារោគមាស ភនំេពញ ភនំេពញ 012 99 77 97



ទីតាំងដេប ៉ូសាំបកកង់ផលូវការ

ដលខដរៀង ដ ្មោះដេប ៉ូ អាសយដ្ឋមនដេប ៉ូ ដខត្ត/ក្កុង ដលខទ៉ូរស័ពទ

27 របាក់  លីហួរ េៅផសារថ្មី  ភនំេពញ 012 892 072

28 គឹម រស៊ុនហួត ផសារេដបូ៉ ខណ្ឌទួលេោក ភនំេពញ ភនំេពញ 012 939 953

29 បូ៉ បុ៊នលី ផទះេលខ ១៨១ Eo ផលូវ ១១០ វតតភនំ ភនំេពញ 012 618 979

30 អូ៊ បុ៊នេហង េៅេ  សេសងទុង ភនំេពញ 012 415868

31 អូឡំសពិច សប ែកសបផសារអូឡំពិច សង្កសត់ ទួលសាវសយៃរព ភនំេពញ 015 270 767

32 ែកវ សារ សត េៅផលូវកមពុជាេរកាម ភនំេពញ 012 902 109

33 តំង តិចលី េៅេ  សេសងទុង ភនំេពញ 070 228 226

34 គឹម ហួរ
ផទះេលខB7 ផលូវេលខ១៩៨៦ សង្កសត់ ភនំេពញថ្មី 
ខណ្ឌែសនសុខ

ភនំេពញ 011 938 580 

35 តំង គីមអូន េៅេ  សេសងទុង ភនំេពញ 012 800 076

36 អូនរិទឌ េ  សេសងទុង េៅេ  សេសងទុង ភនំេពញ 017 997 797

37 មូ៉វ រគី េៅផសារថ្មី ភនំេពញ 012 854 012

38 កាំង បុ៊នហាក់ ជិតរងវងមូលទួលេោក ខណ្ឌទួលេោក ភនំេពញ 016 997 517

39 តំង  គុងោ ផលូវ ២៧១ ទល់មុខសាលាសាមគគី ភនំេពញ 011 666 710

40 អុប  បូរិន េៅផលូវនេរមតតម ភនំេពញ 011 888 096

41 េ  សឡយ េៅេ  សេសងទុង ភនំេពញ 012 779 553

42 អ៊៊ីន ដា ផសារេដបូ៉ ខណ្ឌទួលេោក ភនំេពញ ភនំេពញ 077 959 697

43 ឡក់ ទិ េៅេ  សេសងទុង ភនំេពញ 012 869 450

44 អូតូ ហវិច
ទល់មុខសតុប រតេលាកែបក  ផទះេលខ ៥៦ ផលូវ 
៥៩៨ ខណ្ឌទួលេោក

ភនំេពញ 015 222 799

45 ភូ សំបូរ ភូមិបឹងតរុង ឃុំៃរពឃមុំ រសុក ឈកូ េខតតកំពត េខតតកំពត 010 666 779 

46 េហង គីមឈវី ផលូវជាតិេលខ៤ ភូមិផសារែរតងរតយឹង េខតតកំពង់សពឺ េខតតកំពង់សពឺ 081 410444

47 ហា ស បញារី ផលូវជាតិេលខ៣ េខតតតែកវ េខតតតែកវ 088 6525535 

48 ជាង  ទសាក់ េខតតកំពង់សពឺ េខតតកំពង់សពឺ 016 548159

49 ជាង កដី េខតតតែកវ េខតតតែកវ 070 970 052 

50 ធី រសីមំុ េខតតកំពង់សពឺ កំពង់សពឺ 097 6363080

51 រសុយ ទី តូច េខតតតែកវ េខតតតែកវ 015 554 575

52 ផលាលស សុ ីទសា េខតតតែកវ េខតតតែកវ 016 397 283

53 ហា ស បញា េខតតកំពង់សពឺ េខតតកំពង់សពឺ 081 889959
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ដលខដរៀង ដ ្មោះដេប ៉ូ អាសយដ្ឋមនដេប ៉ូ ដខត្ត/ក្កុង ដលខទ៉ូរស័ពទ

54 ចាន់ សុីណា េខតតកំពត េខតតកំពត 012 692 445

55 កនិកា េខតតតែកវ េខតតតែកវ 012 561 319 

56 ជា គង់ េខតតតែកវ េខតតតែកវ 011 713240

57 េហង េសង េខតតកំពត េខតតកំពត 012 522 663

58 េឡង សុធា េខតតកំពង់សពី េខតតកំពង់សពឺ 078 610 333

59 រសមី៩៩ ផទះ១៤២ ផលូវ ជាតិេលខ ៣ រកុង េខតតកំពត េខតតកំពត 012 283672

60 រគុយ រសីមំុ េខតត កំពង់សពឹ ចំេហៀង សូ សុភា េខតត កំពង់សពឹ 016 222240

61 លី ហាក់នឺច រសុកគីរីវង់ េខតតតែកវ េខតតតែកវ 097 877 9677

62 េសង សំអាត េៅវាល រិញ  េខតតរពះសុីហនុ  េខតតរពះសុីហនុ 012 513029

63 សូ សុភា េខតតកំពង់សពឺ េខតតកំពង់សពឺ 016 601 333

64 ែកន វា សន់នី បឹងកក់ ភនំេពញ 012 325 726

65 គន់  គីន វាលសសបូវ ភនំេពញ 012 984 393

66 រដធ បាសាក់ តេ្មស រកុងតេ្មស 012 720 028

67 ជាង បា សវ II ចាក់អែរងេរកាម ភនំេពញ 093 224 051

68 វីអីម ការ សស់ ផលូវជាតិេលខ ៦អា ែកសបររកុមហ៊ុន េខអិអិ ភនំេពញ ភនំេពញ 077 678 003

69 លអ េពញចិតត ចំការដូង ខណ្ឌដេង្កស ភនំេពញ ភនំេពញ 077 66 99 11

70 ស៊ុន េៅ វាលសសបូវ ភនំេពញ 010 704 048

71 វីជាជស រីតគីមេលង ផលូវៃរពសរ ខណ្ឌដេង្កស ភនំេពញ 069 654 445

72 ដុយមុ ីច  េវល បឹងកក់ ភនំេពញ 012 34 99 98

73 ជាង  ែវ៉ែនត ផទះេលខ ១៤៤ េខ ផលូវេលខ ៥៩៨ ផលូវជាសុផ្រ ស ភនំេពញ 012 21 22 47

74 ហ៊ុន  សុីវធី ផទះេលខអា ៤ ផលូវ ២៧១ ចំការដូង ខណ្ឌចំការដូង ភនំេពញ 017 303 536

75 គីមលី ែរពកេៅនស
ផលូវជាតិេលខ៥ សង្កសត់ែរពកេៅនស ខណ្ឌែសនសុខ 
ភនំេពញ

ភនំេពញ 011 680 680

76 ធន់ េធឿន ផទះេលខ១០៧  េខ ទួលសែង ភនំេពញ 092 649 710

77 ធី ហាក់រទ័យ ទួលសែង ភនំេពញ 012 690 066

78 បុ៉ន ឆាយ
ផទះេលខ ៤៣-៤៤ ផលូវជាតិេលខ ៤ សង្កសត់េចាម
េៅ

ភនំេពញ 081 989 995

79 លីម េរសង ផទះេលខ ២៤២ ផលូវេវងរសង សង្កសត់េចាមេៅ ភនំេពញ 017 930 599

80 ជាង រសុង តេ្មស តេ្មស 012 434 484

81 សុខ េប៉ងហួត ចាក់អែរងេរកាម និងផលូវរពះសីហនុ ភនំេពញ 077 310 033
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ដលខដរៀង ដ ្មោះដេប ៉ូ អាសយដ្ឋមនដេប ៉ូ ដខត្ត/ក្កុង ដលខទ៉ូរស័ពទ

82 ទូច សុផ្ ចសារអំេៅ ភនំេពញ 096 666 5453

83 ចោថស
ទល់មុខមណ្ឌលសុខភាព ែរពកឯង  សង្កសត់ែរពក
ឯង

ភនំេពញ 017 898 828

84 សុខ គីម ចសារអំេៅ ភនំេពញ 012 564 445

85 ច័នធ សុខជា ចាក់អែរងេរកាម ទល់មុខេដបូ៉ជាង បា សវ ភនំេពញ 012 565 505

86 េៅ ហ៊ល ផលូវ ២៧១ ទល់មុខសាលាបឹងរតែបក ភនំេពញ 092 896 034

87 េហង  វា សនណាក់ ផលូវ ២៧១ ទល់មុខសាថសនីយ៍បឹងរតែបកកសាលថ្នល់ ភនំេពញ 092 672 906

88 សុខ លីម៣ ផលូវ ២០០៤ សង្កសត់េោធិ៍ែសនជ័យ ភនំេពញ 069 556 668

89 តំង គីមនី
ផទះេលខ ១A+២A ផលូវ ៣៥៥ ទួលសែង 
ខណ្ឌឬសសឝីែកវ

ភនំេពញ 012 818 187

90 ចិត្តតរស គីមហាក់ ផលូវជាតិេលខ ៦ ែរពកលាប ភនំេពញ 070 707 754

91 ហ៊ួងេសៀង េអៀង ផលូវជាតិេលខ ៦ ែរពកលាប ភនំេពញ 012 800 977

92 េសង គីមេឡង ផលូវជាតិេលខ ៦ ែរពកលាប ភនំេពញ 078 676 464

93 លុយជា១៦៨ ផលូវជាតិេលខ ៦ ែរពកលាប ភនំេពញ 011 861 912

94 សមសបូ  រទពសយសមសបតតិ ផទះេលខ ៩៤ ផលូវ ២០០៤ ភនំេពញ 012 586 956

95 េហង  សុីវហួង ផលូវ ២៧១ ជិតការ សស់សាំងតូតល់ ភនំេពញ 012 742 168

96 ហីង េសក ផលូវ ២០១១ សង្កសត់ភនំេពញថ្មី ភនំេពញ 012 282 911

97 េហង ចំណ្ង់ ឧដុងគ កណាតសល ភនំេពញ 015 944461

98 សារត់់  សុភាវី ឧដុងគ កណាតសល ភនំេពញ 077 565 000

99 ៃឡ ចោថស ឧដុងគ កណាតសល ភនំេពញ 012 620 460

100 េៅ េឆង ឧដុងគ កណាតសល ភនំេពញ 012 446 707

101 អូ៊ វង់ដី ផលូវ ២៧១ ជិតការ សស់សាំងតូតល់ ភនំេពញ 089 765 788

102 ជា សុខហួយ ផលូវ ២៧១ ភនំេពញ 017 788 883

103 ធី េវីល ផលូវ ២៧១ ភនំេពញ 012 800 689

104 បុ៊ន កូ ផលូវទំនប់កប់រសូវ ភនំេពញ 017 257 879

105 េសង  រគី ផលូវ ២៧១ ភនំេពញ 011852 020

106 ភីភីអិល ផលូវេលខ ១ ខណ្ឌមានជ័យ ភនំេពញ 012 325 726

107 អឺង  ឆាយេហង ផលូវេលខ ៥ ខណ្ឌឬសសឝីែកវ ភនំេពញ 077 866 611

108 យានដាធសន វាសោ ផលូវេលខ ៦ ខណ្ឌឬសសឝីែកវ ភនំេពញ 081 985 954

109 េហង េហៀប ភូមិរំេចក4 សង្កសត់រតនះ រកុងបាត់ដំបង េខតតបាត់ដំបង 012 216144
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ដលខដរៀង ដ ្មោះដេប ៉ូ អាសយដ្ឋមនដេប ៉ូ ដខត្ត/ក្កុង ដលខទ៉ូរស័ពទ

110 គី យូឡុង ភូមិសាវសយេបា ស សង្កសត់សាវសយេបា ស រកុងបាត់ដំបង េខតតបាត់ដំបង 078 640 909

111 វា ស សុគុន ភូមិ អូរដាេលើ ឃុំបីងរំង រសុកកំេរៀង េខតតបាត់ដំបង 012 649 734

112 ឆាន់ បុ៊នគង់
ភូមិកំពុងសាវសយ រសុកេសរីេសាភ័ណ្ បោទសយមាន
ជ័យ

េខតតបោទសយមានជ័យ 012 756868

113 ឈនិ សុខេហង េខតតបាត់ដំបង េខតតបាត់ដំបង 099 846066

114 ជីប ណារ៉ែុង ភូមិសាវសយេបា ស សង្កសត់សាវសយេបា ស រកុងបាត់ដំបង េខតតបាត់ដំបង 012 530 600

115 លី ហាវសត
ភូមិកំពង់សាវសយ រសុកេសរីេសាភ័ណ្ បោទសយមាន
ជ័យ

េខតតបោទសយមានជ័យ 012 771 288 

116 ចាន់ េៅ ភូមិសាវសយេបា ស សង្កសត់សាវសយេបា ស រកុងបាត់ដំបង េខតតបាត់ដំបង 089 747575

117 ឌី ជាង ភូមិថ្នល់ែចក ឃុំកំពុងថ្ម រសុកបារយណ្៍ េខតតកំពង់ធំ 097 693 8053

118 ហាក់ បុ៊នលី ភូមិដំរីជាន់ខាលស ឃុំដំរីជាន់ខាលស រកុងសទីងែសន េខតតកំពង់ធំ 012 446 062

119 ហួរ លីដា ភូមិដំរីជាន់ខាលស ឃុំដំរីជាន់ខាលស រកុងសទីងែសន េខតតកំពង់ធំ 017 776 252

120 គង់់ តុង ភូមិកដី ឃុំៃរពតហ៊ូ រសុកសទឹងែសន េខតតកំពង់ធំ 012 934282

121 មុ ី លី ភូមិដំរីជាន់ខាលស ឃុំដំរីជាន់ខាលស រកុងសទឹងែសន េខតតកំពង់ធំ 077 942 818

122 រិន ឌីណា
ភូមិអាចារសយលាក់ សង្កសត់អាចាសយលាក់ រកុងសទឹង
ែសន

េខតតកំពង់ធំ 012 666 155

123 អាំង វា សន់ៃណ្ ភូមិេតនសត ឃុំកំពុងចិនេជើង រសុកេសាទសង េខតតកំពង់ធំ 012 768 511

124 េសា គឹមនីន ភូមិថ្នល់ែចក ឃុំកំពុងថ្ម រសុកបារយណ្៏ េខតតកំពង់ធំ 012 203 648

125 លឹម ផលាលស រកុងេបា សយែប៉ត េខតតេបា សយែប៉ត េខតតេបា សយែប៉ត 012 865 623

126 យិន សុខនួន រសុកអនលង់ែវង េខតតឧតតរមានជ័យ េខតតឧតតរមានជ័យ 099 959697

127 សរ វា សនឆា ស
ភូមិកំពុងសាវសយ រសុកេសរីេសាភ័ណ្ បោទសយមាន
ជ័យ

េខតតបោទសយមានជ័យ 012 777 317

128 សុឹង វុទធី ភូមិចុងេៅស៊ូ សង្កសត់សលររកាម រកុងេសៀមរប េខតតេសៀមរប 012 949 611

129 ធា សាំហុក រសុករកឡញ់ េខតតេសៀមរប េខតតេសៀមរប 092 208 830

130 េង្ ស អួ៊យឈាង ភូមិចុងេៅស៊ូ សង្កសត់សលររកាម រកុងេសៀមរប េខតតេសៀមរប 012 979959

131 ខូវ បូរមី ភូមិបឹងខានស ឃុំ បឹងខានស រសុកបាកាន េខតតេោសាត់ 093 983 414

132 ងន សុខឃាន ភូមិបឹងខានស ឃុំ បឹងខានស រសុកបាកាន េខតតេោសាត់ 092 747 675

133 េៅ រី ភូមិបឹងខានស ឃុំ បឹងខានស រសុកបាកាន េខតតេោសាត់ 012 996 207

134 ឆាយ ហ៊ុយមំុ ភូមិបឹងខានស ឃុំ បឹងខានស រសុកបាកាន េខតតេោសាត់ 012 971 734

135 ជំុ ចាន់តរ ស ភូមិសាវសយអាត់ ឃុំសាវសយអាត់ រសុកេោធិសាត់ េខតតេោសាត់ 011 733 755

136 ជា ទូច ភូមិសាវសយអាត់ ឃុំសាវសយអាត់ រសុកេោធិសាត់ េខតតេោសាត់ 092 433 175
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ដលខដរៀង ដ ្មោះដេប ៉ូ អាសយដ្ឋមនដេប ៉ូ ដខត្ត/ក្កុង ដលខទ៉ូរស័ពទ

137 លី ចាន់សុពិទូ រកុងកំពង់ឆានសំង េខតតកំពង់ឆានសំង េខតតកំពង់ឆានសំង 089 850 809

138 េឈឿន ឆន ភូមិសាវសយេបា ស សង្កសត់សាវសយេបា ស រកុងបាត់ដំបង េខតតបាត់ដំបង 012 501 411

139 េសង លីេហៀង េខតតកំពង់សពឺ េខតតកំពង់សពឺ 010 788 883

140 េហង េអៀងហាក់ ភូមិវតតដំណាក់ សង្កសត់សាលាកំេរីក េខតតេសៀមរប េខតតេសៀមរប 012 723 460

141 ជាង ហុង រសុករបាសាទមាស  េខតតឧតតរមានជ័យ េខតតឧតតរមានជ័យ 096 683 3327

142 គឹម េសង បោទសយមានជ័យ រកុងបោទសយមានជ័យ េខតតបោទសយមានជ័យ  េខតតបោទសយមានជ័យ 066 861 761

143 គួច េសៀង េសៀមរប េខតតេសៀមរប 092 37 37 45 

144 ឡង ណាែរ៉ែន េសាទសង េសៀមរប េខតតេសៀមរប 095 44 32 33

145 ជាង ថា បាត់់ដំបង ភនំរពឹក េខតតបាត់ដំបង 011 63 50 73

146 េសង  សុខា កំពង់ឆានសំង េខតតកំពង់ឆានសំង 012 403 011

147 លី េចងរសួយ ហួសកំពង់ថ្ម េខតតកំពង់ធំ 087 222 039

148 េសារ គឹមេផង ភូមិចុងេៅស៊ូ សង្កសត់សលររកាម រកុងេសៀមរប េខតតេសៀមរប 012 929 282

149 ោង សុ ីណា បាត់ដំបង េខតតបាត់ដំបង 012 558 981

150 លឹម េសង បវិល បាត់ដំបង េខតតបាត់ដំបង 012 980 764

151 ៃឆ លាភ រកុងបោទសយមានជ័យ េខតតបោទសយមានជ័យ េខតតបោទសយមានជ័យ 012 643474

152 ចាន់ ណា អនកេលឿង េខតតសាវសយេរៀង 011 711712

153 ជាង របុស រកុងៃរពែវង េខតតៃរពែវង 096 4380932

154 ឆាយ  មីុ
ផលូវជាតិេលខ៧ សង្កសត់វាលវង់ េខតតកំពង់ចាម
(ែកងសតុបទល់មុខធោោរRHB BANK)

េខតតកំពង់ចាម 092 596969

155 េហឿន ចាន់ណាត រកុងកំពង់ចាម េខតតកំពង់ចាម 012 57 77 91

156 េគៀត  សុេខឿន រកុងរកេចះ េខតតរកេចះ 092 821215

157 រកុងសួងេពញចឺតត សួង េខតតតសបូងឃមុំ 092 777 967

158 លាង េម៉ង(ទី) សួង េខតតតសបូងឃមុំ 012 485 955

159 លី  ឈនុណាង រកុងកំពង់ចាម េខតតកំពង់ចាម 012 811627

160 មាស  សុខលាង រតនៈគិរី េខតតរតនៈគិរី 012 257228

161 អុ ឺង េម៉ងអ៊ន់ សួង េខតតកំពង់ចាម 012 259 199

162 បា សល់ សុចាន់ រកុងបានលុង េខតតរតនៈគិរី 012 834594

163 ពូ លាង 27 កំពង់ចាម (សគន់) េខតតកំពង់ចាម 012 507 650

164 ស៊ន ផ្ន់នី សួង េខតតតសបូងឃមុំ 017 371 212
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165 ែកវ េម៉ងេហង េមម៉ត់ េខតតតសបូងឃមុំ 099 474797

166 ែកវ សារ សវុធ េមម៉ត់ េខតតតសបូងឃមុំ 012 834007

167 លឺ គុយអា សង កំពង់ចាម េខតតកំពង់ចាម 071 2121168

168 មីុ អ៊៊ី រកុងៃរពែវង េខតតៃរពែវង 076 5555970

169 សុឹង សំអាត កំពង់ចាម (សគន់) កំពង់ចាម 012 953055

170 សុភ័ត្តកត អូតូថាយ សាវសយអនធរ េខតតៃរពែវង 077 630163

171 តំង េចងលាំង

សាខាទី១:ភូមិេឈើទាល ឃុំេ្រសជំុ រសុកេជើងៃរព
(ែកសបរហាងបាយ៨៨)
សាខាទី២:ផទះេលខ៤ផលូវ១៩២៨(ផលូវឧញា ស មុ៉ងរឺទ្
ធី)ខណ្ឌែសនសុខរជធានីភនំេពញ

េខតតកំពង់ចាម 092 488 888

172 ទុយ េឆងអូន
សថិតេៅជាប់េដបូ៉រសាេបៀរអងគរ េខតតរកេចះ 
(ខាងេជើង)

េខតតរកេចះ 099 969296

173 េដបូ៉ រ៉ែូនី រសុកកសាលសនួល រសុកសនួល េខតតរកេចះ េខតតរកេចះ 012 93 84 34

174 ែចរ មា សប់ពូរ ស រកុងសាវសយេរៀង េខតតសាវសយេរៀង 088 4164999

175 ឃាង ហួរ
ផទះេលខ១៨ ភូមិ អូកែនសឝង សង្កសត់បឹងកែនសឝង  
រកុងបានលុង េខតតរតនះគិរី

 េខតតរតនះគិរី 099 996005

176 ធី ឡុង
ភូមិ អូកែនសឝង សង្កសត់បឹងកែនសឝង  រកុងបានលុង 
េខតតរតនះគិរី

 េខតតរតនះគិរី 012 616153

177 េៅ សុខា រតនៈគិរី េខតតរតនៈគិរី 099 558491

178 េឡ េសងហាក់ រកុងៃរពែវង េខតតៃរពែវង 012 979441

179 រស៊ន់ ធួក សួង េខតតតសបូងឃមុំ 017 371379

180 ឃាង រ សន់ រកុងែសនមេោរមសយ េខតតមណ្ឌលគិរី 097 47 90 477

181 អូ ឌឺម កំពង់ចាម (សគន់) េខតតកំពង់ចាម 012 238404

182 រ៉ែុង សំណាង កំពង់ចាម េខតតកំពង់ចាម 012 59 07 98

183 សឹង ហា រកុងែសនមេោរមសយ េខតតមណ្ឌលគិរី 070 85 28 38

184 ថាត ថារី សាវសយអនធរ េខតតៃរពែវង 012 842489

185 េសង ហ័រ ភូមិផសារសនួល ឃុំសនួល រសុកសនួល េខតតរកេចះ េខតតរកេចះ 097 456 1206

186 មឺ ឈនី រសុកសាវសយអនទរ រកុងៃរពែវង េខតតៃរពែវង 089 506782

187 លឺម ហាន េខតតសទឹងែរតង េខតតសទឹងែរតង 017 301414

188 ចាំសង សុីនិត សង្កសត់ផសារេដបូ៉ ខណ្ឌទួលេោក រកុងភនំេពញ 097 3302633

189 ែកវ ជិននហាន ភូមិជប់េរៅ ឃុំជប់ រសុកតសបូងឃមុំ េខតតតសបូងឃមុំ េខតតតសបូងឃមុំ 098 93 11 44
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190 ថ្មដា  Express េខតតតសបូងឃមុំ េខតតតសបូងឃមុំ 086 74 56 96

191 េហង  លីទី រកុងៃរពែវង េខតតៃរពែវង 086 86 2086

192 លន់ សុខឃុន រកុងកំពង់ចាម េខតតកំពង់ចាម 097 9001225

193 េម៉ង ហួង េខតតរតនៈគិរី េខតតរតនៈគិរី 012 305254

194 បុ៊ន  ណាក់ រកុងសទឹងែរតង េខតតសទឹងែរតង 012 58 53 93

195 ភីម វា សន់ណា រកុងសាវសយេរៀង េខតតសាវសយេរៀង 099 24 6706

196 ខូវ  ឈាសា សន រកុងៃរពែវង េខតតៃរពែវង 012 55 01 01


