
បញ្ជ ឈី ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនភតិសនាហរិញ្ញវតថ៊ុ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២

ល.រ ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនភតិសនាហរិញ្ញវតថ៊ុ អាសយដ្ឋា ន ទូរសព័្ទទាំនារ់ទាំនង

១ ជីអិល ហ្វា យនែែ ភអិីលស ី #២៧០-២៧៤ មហ្វវថីិកមព ជាក្រោម សង្កា តម់តិតភាព ខណ្ឌ ៧មករា រាជធាែីភនកំ្ពញ ០៩៥ ៨៨៧ ៣៧៣

២ ប កី្អសភ ីហ្វា យនែែ (ក្ខមបូឌា) ម.ក អាគារក្លខ១៦០ មហ្វវថីិរពះម ែីវង្ស នកង្ផ្លូវ២៧៨ ភូម៤ិ សង្កា តបឹ់ង្ក្កង្កង្ទី១ ខណ្ឌ ចំោរមែ រាជធាែីភនកំ្ពញ ០២៣ ៨៨៣ ៤៨៨

៣ ក្មហ្វា  លីស ីង្ ភអិីលស ី ផ្ទះក្លខ១១៣អា ផ្លូវក្លខ២៧១ សង្កា តស់ទឹង្មាែជយ័ ខណ្ឌ មាែជយ័ រាជធាែីភនកំ្ពញ ០២៣ ២១៤ ៧៥៦

៤ សួសតី ហ្វា យនែែ ភអិីលស ី #១១៩-១២១ មហ្វវថីិសហពែ័ទរ សស  ីសង្កា តទឹ់កថ្លល  ខណ្ឌ នសែស ខ រាជធាែីភនកំ្ពញ (+៦៦)០៨១-៨៥៩ ១៣៨៥

៥ ក្ខក្ខហ្វា ែ ់លីស ឹង្ ភអិីលស ី ផ្ទះក្លខ អា៦៩&អា៧១ អឺ០ ផ្លូវក្លខ២៧១ ភូមភូិម៤ិ សង្កា តទំ់ែបទឹ់ក ខណ្ឌ បឹង្ក្កង្កង្ រាជធាែីភនកំ្ពញ ០២៣ ៥៣៣ ៧៧៧៧

៦ តូយ ូតា ស  យស ូ ហ្វា យនែែ (ក្ខមបូឌា) ភអិីលស ី អគារក្លខ១០៤ មហ្វវថីិសហពែ័ធរ សស  ីសង្កា តទឹ់កលអក់១ ខណ្ឌ ទលួក្គាក រាជធាែីភនកំ្ពញ ០២៣ ៩៦៦ ៣១៦ / ០៩៨ ៧៩៨ ៥៩៨ / ០២៣ ៩៦៦ ៣១៧

៧ ម ូបីលីធី ហ្វា យនែែ (ក្ខមបូឌា) ម.ក ដីឡូតក៍្លខ៤២៥ ជាែទី់៥ ផ្លូវក្លខ២៧១ សង្កា តទ់លួទំពូង្ទី២ ខណ្ឌ ចំោរមែ រាជធាែីភនកំ្ពញ ០៨៥ ៨៨៨ ៤២០

៨ អាយ ហ្វា យនែែ លីស ីង្ ភអិីលស ី អគារ ស ីធី ក្ៅក្វ ើ ជាែ ់អឹម បែទបក់្លខ អឹម១ & អឹម២ក្ប មហ្វវថីិក្  ក្សទ ង្ សង្កា តផ់្ារប ូទី១ ខណ្ឌ ទលួក្គាក រាជធាែីភនកំ្ពញ ០៨១ ៧៦១ ១១១

៩ លី  ហួរ លីស ីង្ ភអិីលស ី ផ្ទះក្លខ២៤៣-២៤៤ ផ្លូវក្លខ៥៩៨ ភូមទិលួថ្លា ែ ់សង្កា តទ់លួសនង្ាទី២ ខណ្ឌ ឬសសនីកវ រាជធាែីភនកំ្ពញ ០២៣ ៩០០ ៧៧៨

១០ ឆាយ លីស  រ  យូ ល់  លីស ីង្ ម.ក អគារក្លខ២១៦ក្ប ជាែទី់៣ មហ្វវថីិរពះែក្រាតតម សង្កា តទ់ក្ែលបាសាក ់ខណ្ឌ ចំោរមែ រាជធាែីភនកំ្ពញ ០២៣ ៩០១ ៧២៨

១១ ខូមា តស់   លីស ីង្ (ក្ខមបូឌា) ម.ក កាលដីក្លខ៧១៣ ផ្លូវក្វង្ក្រសង្ ភូមរិតពងំ្ថលឹង្ សង្កា តក់្ោមក្ៅ ខណ្ឌ ក្ពធិ៍នសែជយ័ រាជធាែីភនកំ្ពញ (+៦៦)៨៤ ៤២៧ ៣១០២

១២ គូបូតា លីស ីង្ (ក្ខមបូឌា) ម.ក ផ្ទះក្លខ២៣៧H រកុមទី១០ ផ្លូវជាតិក្លខ៦អា ភូមកិ្គៀែឃ្ល ងំ្ សង្កា តន់រពកក្លៀប ខណ្ឌ ក្រជាយចង្កា រ រាជធាែីភនកំ្ពញ ០១២ ៣៧៨ ១១១

១៣ អិល អូ ឌី លីស ីង្ ម.ក ផ្ទះក្លខ៣៥៩ រកុមទី១០ ភូមកិមមករ សង្កា តស់ាា យក្បា  រកុង្បាតដំ់បង្ ក្ខតតបាតដំ់បង្ ០១២ ៤៥៦ ៧៣៩

១៤ អភធីីអិែ អឹឡាយអិែ ហ្វា យនែែសល លីស ីង្ ម.ក ផ្ទះក្លខ៨១អឺ០អឺ១ & អឺ២ ភូមនិរពកក្លៀប សង្កា តន់រពកក្លៀប ខណ្ឌ ក្រជាយចង្កា រ រាជធាែីភនកំ្ពញ ០២៣ ៩០១ ៧៤៤ / ០១១ ៥០៩ ៩៤៤

១៥ អាយនែរ លីស ីង្ ម.ក ផ្ទះក្លខ ១១៧ក្សក្ដ ផ្លូវក្លខ២៧១ សង្កា តស់ទឹង្មាែជយ័ទី១ ខណ្ឌ មាែជយ័ រាជធាែីភនកំ្ពញ ០២៣ ៩៦០ ៩៦០

១៦ ហារក្វ ើដ លីស ីង្ ម.ក ផ្ទះក្លខ១១៥ មហ្វវថីិសហពែ័ធរ សស  ីសង្កា តទឹ់កថ្លល  ខណ្ឌ នសែស ខ រាជធាែីភនកំ្ពញ ០៩៥ ៨៨៨ ៧៥៦

ក្រុមហ ៊ុនភតិសនាហរិញ្ញវតថ៊ុ


