
បញ្ជ ឈី ម្ ោះគ្រោះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុមិនទទួលគារ់បឈញ្ញ ើ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០២២

ល.រ ឈ ម្ ោះគ្រោះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញវត្ាមុនិទទលួគារ់បឈញ្ញ ើ អាសយដ្ឋា ន ទរូសព័្ទទាំនារ់ទាំនង

១ សីលានិធិ លីមធីីត #១អេសអេហ្វនិង២អេសអេហ្វ ផ្លូវ៥១៦ ភូមទីិ១៣ សង្កា តបឹ់ងកកទី់១ ខណ្ឌ ទូលអោក រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៩០ ២២៥

២ វវលខម ហ្វវ យវនន (អខមបូឌា) ម.ក អាោរអលខ៣៩៨ មហ្វវថីិព្េះមុនីវងស សង្កា តបឹ់ងអកងកង១ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៩៤ ៤៥៥

៣ ម៉ា កសីុ់ម៉ា  ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ ២១អាអប ផ្លូវ២៧១  ភូម១ិ សង្កា តផ់្ារអ ើមថាូវ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ២១៤ ២៤០ 

៤ ឥណ្ទានេលរ ឋរុងអរឿង េិលធីឌី ផ្ទះអលខ៧២អប ផ្លូវអលខ៣១៧ ភូមភូិម៦ិ សង្កា តបឹ់ងកកទី់២ ខណ្ឌ ទលួអោក រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៩០ ២៣៧

៥ ណុ្ងហ្បឹ ហ្វវ យវនន (អខមបូឌា) ម.ក េោរអលខ៣៨៨អា េឺ១ េឺ២ & េឺ៣ មហ្វវថីិព្េះមុនីវងស វកងផ្លូវអលខ៣៥២ សង្កា តបឹ់ងអកងកងទី១ ខណ្ឌ បឹងអកងកង រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៩៨ ២២៦

៦ ឥណ្ទានេភវិឌឍន ៍ ព្បជាជន (េីុ.អេ.ភ)ី ម.ក #១៨៩-១៩១ ផ្លូវកមពុជាអព្កាម (១២៨) សង្កា តម់តិតភាេ ខណ្ឌ ៧មករា ភនអំេញ ០២៣ ៨៨៤ ៣៥៥ / ០៧០ ៩១៣ ៥១៤

៧ ហ្វវ អមើរ ហ្វវ យវនន េិលធីឌី (អេហ្វ.អេហ្វ) ផ្ទះអលខ១៤៦៥ ផ្លូវជាតិអលខ២ សង្កា តច់ាកេ់វព្ងអព្កាម ខណ្ឌ មនជយ័ ភនអំេញ ០២៣ ៦៣៦៣ ១៧២ / ០៨១ ៦៦៨ ៦១៦

៨ ហ្វសឺ  ហ្វវ យវនន ភេិីលសីុ អាោរអលខ២៩៦ ផ្លូវអលខ២៧១ សង្កា តទ់លួទំេូងទី២ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៩៧ ៩៣៧

៩ វ៉ាយ សីុ ភ ីម៉ា យព្កូហ្វវ យវនន ម.ក ផ្ទះអលខ៧៣ ផ្លូវអលខ ១១៨ សង្កា តទឹ់កលអក១់ ខណ្ឌ ទលួអោក រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៨៨២ ៧៧៧

១០ សំរទឹធិស័ក មពី្កូហ្រិញ្ញ វតថុ លីមតីធីត #៥០២ អហ្ស-៥០២ ហ្វស់ មហ្វវថីិព្េះមុនីវងស សង្កា តទ់អនលបាសាក ់ខណ្ឌ ចំការមន ភនអំេញ ០២៣ ៩៩៣ ៣៣៣

១១ អខម មពី្កូហ្រិញ្ញ វតថុ លីមតីធីត #១០១ អា  ផ្លូវ២៨៩ សង្កា តបឹ់ងកក១់ ខណ្ឌ ទលួអោក រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៥៣៣ ៩៩៩៩

១២ អខមរៈ លីមធីីត ផ្ទះអលខអ -១៥ ផ្លូវវេ៊ែរ២អា ភូមភូិម១ិ សង្កា តព់្សះចក ខណ្ឌ  ូនអេញ រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៨៩ ០២៣

១៣ ព្បាយម ៍េិមអេហ្វ េិលធីឌី (ព្បាយម ៍េិមអេហ្វ) ផ្ទះអលខ៤៩៤អស ផ្លូវអលខ២៧១  ភូមសិនសកុំសល៥ សង្កា តបឹ់ងទំេុនទី១ ខណ្ឌ មនជ ័រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៩៣ ៩០៩

១៤ សូណាព្ា ភេិីលសីុ (សូណាព្ា) េោរអលខ ៤៣២ មហ្វវថីិព្េះមុនីវងស សង្កា តទ់អនលបាសាក ់ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ២២៣ ២៥៦ / ០១៦ ៨៦៨ ៨៩៧

១៥ ចអព្មើន ម.ក #៤២៥  ផ្លូវអលខ ២៧១ សង្កា តទ់លួទំេូង២  ខណ្ឌ ចំការមន  រាជធានីភនអំេញ ០៧០ ៥៦៦ ៦៦៩

១៦ អាកទី់វភភីល ភេិីលសីុ អាោរអលខ៨៨ ផ្លូវអលខ ២១៤ វកងផ្លូវអលខ ១១៣ សង្កា តបឹ់ងព្េលឹត ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ២១៤ ២៥៥ / ០៩៥ ៦០០ ៦០៦

១៧ បាយន័ អព្កឌីត ម.ក  ីឡូតិ៍អលខ៣៤២ ជានផ់្ទទ ល់ ី(អប) ជានទី់២ ជានទី់៣(អា) &ជានទី់៦ មហ្វវថីិព្េះមុនីវងស វកងនឹង  ផ្លូវអលខ២៨៨ ភូមភូិម៣ិ សង្កា តបឹ់ងអកងកងទី១ ខណ្ឌ បឹងអកងកង រាជធានីភនអំេញ០២៣ ៦៦៦៦ ៣១៦

១៨ បរបូិរណ៍្ ភេិីលសីុ #១៩ ផ្លូវ ៣៧១ ភូមអិាន តព្ជរ ំសង្កា តបឹ់ងទំេុន ខណ្ឌ មនជយ័ ០២៣ ២២២ ១១៩

១៩ ឃ្វនី ហ្វវ យវនន ម.ក #៤២ អប មហ្វវថីិអ ៉ា អសទុង  សង្កា តបឹ់ងព្តវបក ខណ្ឌ ចំការមន  រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៦៦ ៧៨៩ / ០៨៩ ៨៦៣ ២៨៦

២០ សីុធី  ភេិីលសីុ #៤៧០ មហ្វវថីិព្េះមុនីវងស ភូម ិ១២ សង្កា តទ់អនលបាសាក ់ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ២២១ ៤៨៨

២១ េមតៈ ខាបភ់ថីល  ភេិីលសីុ #៥០២អស-៥០២អ  មហ្វវថីិព្េះមុនីវងស សង្កា តទ់អនលបាសាក ់ខណ្ឌ ចំការមន   ភនអំេញ ០២៣ ២១៤ ៣៨៨

២២ សចចៈ ម៉ា យព្កូហ្វវ យវនន ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ២៥ ផ្លូវ១០១៥ ភូមបិាយ៉ា ប សង្កា តភ់នអំេញថមី ខណ្ឌ វសនសុខ ភនអំេញ ០៦១ ២២២ ០៥៦

២៣ េូរ ៉ា ូហ្វវ យវននខប  ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ១៤៧ មហ្វវថីិព្េះមុនីអរ ៉ាត សង្កា តបឹ់ងសាឡាង ខណ្ឌ ទលួអោក រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៨៨ ៨៩៨ / ០២៣ ៩៥៥ ៥៦៧

២៤ និរនតរ ភេិីលសីុ េោរអលខ ២១-២៣-២៥ ផ្លូវអលខ ៥៩៨ សង្កា តភ់នអំេញថមី ខណ្ឌ វសនសុខ រាជធានីភនអំេញ ០៨៦ ៦៥៥ ៩៩៩

២៥ វឌលា ម៉ា យព្កូហ្វវ យវនន ភេិីលសីុ #៣៥-៣៧ ផ្លូវអលខ៥៨២ សង្កា តបឹ់ងកក២់ ខណ្ឌ ទលួអោក រាជធានីភនអំេញ ០៨១ ៧៧៧ ១៥៥ / ០៨១ ៧៧៧ ០២៥

២៦ អសនជូរ ីអខមបូ ឌីអវឡុបអមន  ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ ៧៤ មហ្វវថីិសហ្េន័ធរុសសុ ីសង្កា តទឹ់កថ្លល  ខណ្ឌ វសនសុខ  រាជធានីភនអំេញ ០៧៧ ៦៨៦ ៩៨៨

២៧ ប៊ែអីេេឹមសីុ ហ្វវ យវនន ម.ក ផ្ទះអលខ ៣១៥អា ផ្លូវអលខ ២១៧ ភូមសំិបរួ សង្កា ត ់អង្កា  ខណ្ឌ  អង្កា  រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩១១ ០០០

២៨ េិភេថមី មពី្កូហ្រិញ្ញ វតថុ  ភេិីលសីុ #២៨៨ ផ្លូវអលខ១០០៣ សង្កា តភ់នអំេញថមី ខណ្ឌ វសនសុខ រាជធានីភនអំេញ ០៧៧ ៩៩៩ ៣៩៣ / ០៧៧ ៣១១ ៨៨៨៨ / ០១៥ ៣២២ ៩២២

គ្រោះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញវត្ាមុនិទទលួគារ់បឈញ្ញ ើ



បញ្ជ ឈី ម្ ោះគ្រោះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុមិនទទួលគារ់បឈញ្ញ ើ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០២២

ល.រ ឈ ម្ ោះគ្រោះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញវត្ាមុនិទទលួគារ់បឈញ្ញ ើ អាសយដ្ឋា ន ទរូសព័្ទទាំនារ់ទាំនង

គ្រោះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញវត្ាមុនិទទលួគារ់បឈញ្ញ ើ

២៩ សិរឧីតតម មពី្កូហ្រិញ្ញ វតថុ  ភេិីលសីុ #អប៉ា៣៧ ផ្លូវអលខ១៩៩ សង្កា តទំ់នបទឹ់ក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ២២៤ ៣៣៦

៣០ សមបតតិ ហ្វវ យវនន  ភេិីលសីុ #២២៨ អជអេ ផ្លូវអលខ៥៩៨ ភូមទិលួអោក សង្កា តទ់លួសវងា ខណ្ឌ ឬសសវីកវ រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៩៧ ៧២២ / ០១៦ ៦៦៥ ៦៤៧

៣១ ប៊ែអីេនអខសីុ (អខមបូឌា)  ភេិីលសីុ េោរ ប៊ែ-ីរា៉ាយ ជានផ់្ទទ ល់ ី-ជានទី់៤  មហ្វវថីិ ព្េះនអរាតតម សង្កា ត ់ទអនលបាសាក ់ខណ្ឌ  ចំការមន រាជធានី ភនអំេញ ០២៣ ២១៣ ៩០០

៣២ វប៊ែមប៊ែូ ហ្វវ យវនន  ភេិីលសីុ េោរអលខ ០៣ មហ្វវថីិមតិតភាេភនអំេញ-ហ្វណូ្យ ភូមអិរាងចព្ក សង្កា តអ់ោកឃ្លល ង ខណ្ឌ វសនសុខ រាជធានីភនអំេញ ០១១ ៧៧៧ ១៧៣ / ០៧០ ៣៦៧ ៩៤៣

៣៣ សហ្ព្រិនភាេ ម៉ា យព្កូហ្វវ យវនន  ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ ៥៨៦ ផ្លូវ ២៧១ ភូម៦ិ សង្កា តផ់្ារអ ើមថាូវ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ២៣០ ៧៨៩

៣៤ ឆាយលីស រ ៉ាយូ៉ា ល់ ហ្វវ យវនន  ម.ក េោរ Keystone អលខ  ១៤៦ (ជានទី់១២)  មហ្វវថីិព្េះនអរាតតម (៤១) សង្កា តទ់អនលបាសាក ់ ខណ្ឌ ចំការមន  រាជធានីភនអំេញ ០៨៥ ៧៧៧ ៤០៥ / ០៩៣ ៧៨១ ០២៣

៣៥ ធីប៊ែបី៊ែ ី(អខមបូឌា)  ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ ២េឺ២អេហ្វ ផ្លូវអលខ៣១៥ សង្កា តបឹ់ងកក១់ ខណ្ឌ ទលួអោក រាជធានីភនអំេញ ០៩៦ ៩៣៩ ៣៣២៦

៣៦ រ ៉ាយូ៉ា ល់ ម៉ា យព្កូហ្វវ យវនន ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ អា១១៤ អប១១៦ និង អសព្តរ័១១៨ អេអវនញូប៊ែ ីភូមបិន្លល សអិត សង្កា តឃ់្មួញ ខណ្ឌ វសនសុខ រាជ ធា នីភនអំេញ ០១២ ៤៨៥ ៥០០

៣៧ សាននី់ ម៉ា យព្កូហ្វវ យវនន ម.ក បនទបអ់លខ ៦០៦ និង ៦០៧ ជានទី់ ៦ អាោរ Exchange Square អលខ ១៩ និង ២០ ផ្លូវអលខ ១០៦ ភូម២ិ សង្កា តវ់តតភន ំខណ្ឌ  ូនអេញ រាជធានីភនអំេញ ០៩៦ ៦៨៩ ១០៣៥ / ០១៥ ២៨៤ ១៥៥០

៣៨ ហ្វូណ្ន មពី្កូហ្រិញ្ញ វតថុ ភេិីលសីុ េោរអលខ ៩៥ មហ្វវថីិមុនីវងស វកងផ្លូវអលខ ១១៨ សង្កា តម់អន្លរមយ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភនអំេញ ០៩៣ ៥០៨ ៨៨៨ / ០៦៧ ៦៦៦ ៧៦៨

៣៩ សមពន័ធសមរម សហ្ព្ោសធុនតូច និងមធយមកមពុជា ភេិីលសីុ េោរ T១៦៦ មហ្វវថីិព្េះនអរាតតម សង្កា តទ់អនលបាសាក ់ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩០១ ៥៧៨

៤០ សាមរគី វឃ្ភថីល ម.ក #៨៣AE0 និង  ៨៣BE0 ផ្លូវ១៩៨៦ សង្កា តភ់នអំេញថមី ខណ្ឌ វសនសុខ រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៦៦៦ ៥៩៥៩

៤១ អខមបូឌាន អឡបឺ វឃ្រ ៍ ភេិីលសីុ េោរអលខ១៣ ផ្លូវ២១ ភូមកំិេងព់្េីង ឃុ្សិំតបូ ព្សរកសាអ ង អខតតកណាត ល ០១៦ ៧៨៩ ៧៦៩

៤២ អខម ខាបភ់ថីល ម.ក ផ្ទះអលខ៣១៨ ផ្លូវអលខ២៧១ ភូម៥ិ សង្កា តស់ទឹងមនជយ័ទី២ ខណ្ឌ មនជយ័ រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៩១ ៩៩៩

៤៣ អេសា៊ែ  អផ្សីុហ្វកិ ហ្វវ យវនន ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ ២៦អា   ផ្លូវអលខ ១១៣ ភូមភូិម៨ិ សង្កា តបឹ់ងអកងកងទី២ ខណ្ឌ បឹងអកងកង រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩០០ ៧៩៩ / ០២៣ ៩០០ ៨៩៩

៤៤ ហ្វូាបា មពី្កូហ្រិញ្ញ វតថុ ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ៧៩៥ មហ្វវថីិព្េះមុនីវងស សង្កា តបឹ់ងព្តវបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ២២៨ ៣៣៣ / ០២៣ ២២៤ ៣៣៣

៤៥ េីុវឌមតីស៊ែុ អសហ្សុង ម៉ា យព្កូហ្វវ យវនន (អខមបូឌា)  ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខអេស០៤ ផ្លូវជាតិអលខ៥ ភូមវិព្េកមហ្វអទេ សង្កា តស់ាវ យអបា៉ា  ព្ករងបាត ំ់បង អខតតបាត ំ់បង ០៥៣ ៩៥៣ ៥០៣

៤៦ ម៉ា វឌរ ហ្វវ យវននសល អយអផ្ន ភេិីលសីុ #២៥៤ បនទបអ់លខG០៨-០៩ ជានផ់្ទទ ល់ ី មហ្វវថីិព្េះមុនីវងស សង្កា តបឹ់ងរាងំ ខណ្ឌ  ូនអេញ រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៦៧ ៧៥០

៤៧ សហ្ការ ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ206 E0 E1 ផ្លូវ 155 សង្កា តទ់លួទំេូង ១ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៦៧ ៧៧៩

៤៨ អហ្វគ ល ិន វឃ្ស ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ៦៨៤ ផ្លូវ៧មករា ភូមជិនលង ់សង្កា តស់ាលាកំអរ ើក ព្ករងអសៀមរាប អខតតអសៀមរាប ០៩២ ៧៤៧ ៤៣៤ / ០៨៧ ៧០០ ៥៥៥ / ០៨៧ ៧០០ ៦៦៦

៤៩ អជារជយ័ ហ្វវ យវនន ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ៩-១១ ផ្លូវអវ ៉ាងអព្សង សង្កា តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩២២ ១២៦ / ០១៧ ៨៦៣ ៣២៧

៥០ សបាយ អព្កឌីត ខមអមើសល ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ២២៨ មហ្វវថីិព្េះនអរាតតម ព្ករម៦៤ សង្កា តទ់អនលបាសាក ់ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០១២ ៣២២ ៣២២

៥១ អជត វឃ្ស បកស៍ ហ្វវ យវនន ភេិីលសីុ េោរអលខ២ហ្វស់ ផ្លូវអលខ១០៥ សង្កា តទ់លួសវងាទី១ ខណ្ឌ ឫសសវីកវ រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩០០ ៦២៣

៥២ លី  ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ ២៣៩ ផ្លូវេឹម០២ វកងេឹម០៦ ភូមទិលួេព្ង សង្កា តអ់ចាមអៅទី១ ខណ្ឌ អោធិ៍វសនជយ័ រាជធានីភនអំេញ ០៨១ ៤០០ ៤០១ / ០១៦ ៦០០ ៩៩៨

៥៣ េិល ប៊ែ ីភ ីមពី្កូហ្រិញ្ញ វតថុ ភេិីលសីុ េោរអលខ D៣ និង E ផ្លូវអលខ ១៦៩ សង្កា តវ់លវង ់ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភនអំេញ ០១២ ៦៨៨ ៤៤៧ / ០២៣ ៨៨៤ ០០៥

៥៤ ព្បសិទធភាេ ហ្វវ យវនន ភេិីលសីុ អាោរអលខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ វកង ៣៨៨ សង្កា តទ់លួសាវ យព្ព្េទី១ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៧០ ០០០

៥៥ ធី & ហ្គូ ហ្វវ យវនន ភេិីលសីុ េោរអលខ អា១-អា២ ផ្លូវអលខ ១៦៣ សង្កា តទ់លួសាវ យព្ព្េទី១ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៦៩៩ ០៥០៥

៥៦ េន្លរត ភេិីលសីុ ផ្ទះអលខ ២៤៥ មហ្វវថីិព្េះមុនីវងស សង្កា តេូ់រឬសស៤ី ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភនអំេញ ០៨៩ ៦៦៦ ៨៣១ / ០២៣ ២២៣ ១៣៩



បញ្ជ ឈី ម្ ោះគ្រោះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុមិនទទួលគារ់បឈញ្ញ ើ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០២២

ល.រ ឈ ម្ ោះគ្រោះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញវត្ាមុនិទទលួគារ់បឈញ្ញ ើ អាសយដ្ឋា ន ទរូសព័្ទទាំនារ់ទាំនង

គ្រោះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញវត្ាមុនិទទលួគារ់បឈញ្ញ ើ

៥៧ ហ្រហ្ាវូ ម.ក ផ្ទះអលខ ៨៣&៨៥ ភូមបិាយ៉ា ប សង្កា តភ់នអំេញថមី ខណ្ឌ វសនសុខ រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ២៣១ ៥៦៧

៥៨ ព្បតង មពី្កូហ្រិញ្ញ វតថុ ភេិីលសីុ ផ្លូវជាតិអលខ ៥  ភូមពិ្ព្េកូនអសក សង្កា តេូ់រចារ ព្ករងបាត ំ់បង អខតតបាត ំ់បង ០៩៦ ៥៨៨ ៥៦៨៩

៥៩ មយី៉ា  ម.ក េោរអលខ៩៣ មហ្វវថីិព្េះនអរាតតម វកងផ្លូវ ២០៨ សង្កា តបឹ់ងរាងំ ខណ្ឌ  ូនអេញ រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៨៩ ២៦២

៦០ អឡង ណាវព្ា វឃ្ភថីល ម.ក មហ្វវថីិេូសីុអាយសីុ ភូមអិរៀនឃ្លល ងំ សង្កា តអ់ព្ជាយចង្កវ រ ខណ្ឌ អព្ជាយចង្កវ រ រាជធានីភនអំេញ ០៨៦ ៨២៨ ២៩៥

៦១ វថីិ ម៉ា យព្កូហ្វវ យវនន ម.ក អលខ៦១៤ ផ្លូវអលខ២៧១ ព្ករមទី៧ ភូមសិនសកុំសល៣ មណ្ឌ ល៤ សង្កា តបឹ់ងទំេុនទី១ ខណ្ឌ មនជយ័ រាជធានីភនអំេញ ០៨១ ២២៧ ៩៩៩ / ០៩៦ ៥០០ ១៥៥៥

៦២ ព្ទេយខ្ុ ំ ម.ក ផ្ទះអលខ ៤៤៥ ផ្លូវអលខ ៤ ភូមសូិភ ី សង្កា តកំ់េង ់សាវ យ ព្ករងសិរអីសាភណ័្  អខតតបន្លទ យមនជយ័ ០១២ ៥៩៩ ០៩៤

៦៣ វខមរ វឃ្ភថីល ម.ក ផ្ទះអលខ១៥៥ មហ្វវថីិ សហ្េន័ធរុសស ីសង្កា តទឹ់កលអកទី់១ ខណ្ឌ ទលួអោក រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ២៣៥ ៥៩៩

៦៤ ភជីី ឌីអវឡុបមុនិ ម.ក ផ្ទះអលខ ២០E0 ផ្លូវអលខ ១៧៨ សង្កា តផ់្ារថមី ទី ៣ ខណ្ឌ  ូនអេញ រាជធានីភនអំេញ ០១៦ ៧៧៩ ២៧៧

៦៥ អជសីុ ហ្វវ យវនន ម.ក ផ្ទះអលខ ៥៦ ផ្លូវអលខ៣១០ សង្កា តបឹ់ងអកងកងទី១ ខណ្ឌ បឹងអកងកង រាជធានីភនអំេញ ០១៦ ៩៦៩ ៨៥៦ / ០១២ ៣៩០ ៨២០ / ០២៣ ២១៤ ៤៨១

៦៦ សីុេិមអខ ម.ក ផ្ទះអលខ១៧១-១៧៣ E0, E1, E2, E3 ផ្លូវអលខ១១០ ភូម៣ិ សង្កា តវ់តតភន ំខណ្ឌ  ូនអេញ រាជធានីភនអំេញ ០៨៥ ៦៦៦ ៧៩៤ / ០២៣ ២២១ ៩៧១

៦៧ រ ៉ាលូា ម.ក េោរអលខ១២៨ អ ៣ និងអ ៤ ផ្លូវសុធារស សង្កា តទ់អនលបាសាក ់ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០១២ ៩០៧ ០០៤

៦៨ េិលសីុអេច ម៉ា យព្កូហ្វវ យវនន ម.ក អាោរអលខ២៣ ជានទី់៥ មជឈមណ្ឌ លោណិ្ជជកមម វេ៊ែតវូត មហ្វវថីិសហ្េន័ធរុសសុ ីសង្កា តទឹ់កថ្លល  ខណ្ឌ វសនសុខ រាជធានីភនអំេញ ០១៦ ២៨៨ ៨៨៨ / ០១៦ ៦៦២ ២៣០

៦៩ ហ្វវ មលីី ម.ក ផ្ទះអលខ KH១-KH២ ផ្លូវ១០៥ ភូមទិលួសំអៅ សង្កា តទ់លួសវងាទី១ ខណ្ឌ ឫសសវីកវ រាជធានីភនអំេញ ០៨៦ ៩៩៩ ៦៥៦ / ០៧៦ ៩៩៤ ៥៨៥៨

៧០ ព្បព្េ ម៉ា យព្កូហ្វវ យវនន ម.ក ផ្ទះអលខ ៧២ អហ្ស និង ៧២ ហ្វស់ មហ្វវថីិសហ្េន័ធរុសសុ ីសង្កា តក់ាកាបទី១ ខណ្ឌ អោធិ៍វសនជយ័ រាជធានីភនអំេញ ០៨១ ៣៣៣ ៨៦៨ / ០៦៩ ២២២ ៩៣៣

៧១ សិុកធី សិុកស៍ ហ្វវ យវនន ម.ក េោរអលខ៤០ ព្ករមទី៤ ផ្លូវជាតិអលខ១ ភូមាិអៅ សង្កា តនិ់អរាធ ខណ្ឌ ចារេំអៅ រាជធានីភនអំេញ ០៨៦ ២២៨ ១១៨ / ០១៧ ៩៣៨ ៩៨៧

៧២ ជី ប៊ែ ីម.ក ផ្ទះអលខ អច៣៧ ផ្លូវលំ សង្កា តទ់អនលបាសាក ់ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនអំេញ ០២៣ ៩៧៧ ៧៧៨

៧៣ វ៉ាយ.េិល.ភ ីមពី្កូហ្រិញ្ញ វតថុ ម.ក ផ្ទះអលខ៦៦៨ ផ្លូវជាតិអលខ៥ ភូមអិោរដ្ឋឋ ន សង្កា តេូ់រេំបិល ព្ករងសិរអីសាភណ័្ អខតតបន្លទ យមនជយ័ ០៦៩ ២៨៣ ៨៥៨

៧៤ អេអវ ើហ្រហ្គនី ម៉ា យព្កូហ្វវ យវនន ម.ក ផ្ទះអលខេឺ១៩ ផ្លូវអលខវេ៊ែរ៣-១ ភូមភូិម១ិ សង្កា តព់្សះចក ខណ្ឌ  ូនអេញ រាជធានីភនអំេញ ០១២ ៣៣៣ ៣២៧

៧៥ សាវ៉ា ត រុងអរឿង ហ្វវ យវនន (អខមបូឌា) ម.ក េោរអលខ៤៧&៤៩ ព្ករមទី៤ ផ្លូវជាតិអលខ១ ភូមាិអៅ សង្កា តនិ់អរាធ ខណ្ឌ ចារេំអៅ រាជធានីភនអំេញ ០៦៩ ៤៥២ ៥៩៨៩

៧៦ វមងអហ្វគ  ហ្វវ យវនន ម.ក ភូមអិព្ចស សង្កា តអ់ោកឃ្លល ង ខណ្ឌ វសនសុខ រាជធានីភនអំេញ ០១២ ៤៥៣ ០៨៧

៧៧ ខូរចី ម៉ា យព្កូហ្វវ យវនន ម.ក ផ្ទះអលខ៩០េឺ០ ៩២េឺ០ & ៩៤េឺ០ ផ្លូវអលខ២១៧ សង្កា តេូ់រឬសសទីី៤ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភនអំេញ ០៧១ ៧៦៧ ៦៧៥៦

៧៨ វវិឌឍន ៍ អហ្វគ លឌិន ហ្វវ យវនន ម.ក ផ្ទះអលខ៦៥៩ ផ្លូវអលខ៣៧១   ភូមមិល័ សង្កា ត ់អង្កា  ខណ្ឌ  អង្កា  រាជធានីភនអំេញ ០៩៦ ៩៥៥ ៥៥៥៥

៧៩ សាយ ហូ្សថល ម៉ា យព្កូហ្វវ យវនន ម.ក ផ្ទះអលខ១៥៣អាអប មហ្វវថីិអ ៉ា អសទុង ភូមភូិម៦ិ សង្កា តទ់លួសាវ យព្ព្េទី១ ខណ្ឌ បឹងអកងកង រាជធានីភនអំេញ ០៦៩ ៦៧៣ ៧១១

៨០ សុខសានត ម.ក ផ្ទះអលខ៤៧៨០េឺ០ ផ្លូវណ្តព្បីត (ព្ទរងមន)់ ភូមពិ្ទា សង្កា តស់ទឹងមនជយ័ទី១ ខណ្ឌ មនជយ័ រាជធានីភនអំេញ ០៨៩ ៥៥៥ ៤៤៥

៨១ អេេិមអហ្សត ម.ក េោរអលខ ៥អ ១ និង៦អប ផ្លូវអលខ១០០៣  ភូមបិាយ៉ា ប សង្កា តភ់នអំេញថមី ខណ្ឌ វសនសុខ រាជធានីភនអំេញ ០៩៨ ៣៥៨ ៣៥៦

៨២ អជកស៍ (អខមបូឌា) ម.ក ផ្ទះអលខ៦៦ មហ្វវថីិអ ៉ា អសងទុង ភូមភូិម១ិ សង្កា តបឹ់ងព្តវបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភអំេញ ០២៣ ៩៧៧ ២៥០


