
ល.រ ឈ ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ អាសយដ្ឋា ន រាជធានី-ឈេត្ត ឈលេទរូសព្ទ

១ អង្គការអភវិឌ្ឍនស៏េដ្ឋកិច្ចជនបទសៅកម្ពុជា ផ្ទះសេខ១១៨អាអឺ១ផ្លូវសេខ១៨៦េង្កា តទឹ់កេអក់៣ខណ្ឌ ទួេសោករាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០២៣៩៨៧៧៩៣

២ ជូជីវន័ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១៦០ក្កុម្ទី៦ភូម្អូិរតាោ២ំេង្កា តទ់េួតាឯកក្កុង្បាតដំ់្បង្សខតតបាត់ដំ្បង្ បាតដំ់្បង្ ០៥៣៤៥៤៥៤៤៤/ ០១៧៧៧៦១៧៦/ ០១២៥៨០៥១០/ ០១២៧៣២៣២០

៣ េមាគម្នជ៏យួកេិករ ភូម្ភិនរូំង្ឃុំបឹង្សបង្ក្េុកមា៉ា ឡៃសខតតបន្ទទ យមានជយ័ បន្ទទ យមានជយ័ ០៨៨៤២៦៥៩៨១/ ០១២៦៨៨៨១០

៤ េមាគម្នេុ៏ខមាេភាេស្រេតីសខតតក្កសច្ះ ភូម្និក្េសតត ឃុំអូរបញេសីក្េុកក្កសច្ះសខតតក្កសច្ះ ក្កសច្ះ ០១២៩១៦៣២៩

៥ គសក្មាង្ឥណ្ទានក្កេួង្អភវិឌ្ឍនជ៏នបទ ក្កេួង្អភវិឌ្ឍនជ៍នបទដី្ៃូតស៍េខ៧៧១-៧៧៣ម្ហ្វវថីិក្េះមុ្នីវង្សេង្កា តបឹ់ង្ក្តនបកខណ្ឌ ចំ្ការម្នរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១១៩៣៤៩៥៤/ ០២៣៩៦៥៤៤៣/ ០១៧៣០៤០៣៨

៦ បវរហ្វា យនននម្.ក ភូម្រិសំច្ក៥ឃុំរតនៈក្េុកបាតដំ់្បង្សខតតបាត់ដំ្បង្ បាតដំ់្បង្ ០១២៤១៨៧១៨

៧ ពាយេ័យហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១ផ្លូវសេខ១៥៩សដ្ក្កុម្១ភូម្រិតនៈេង្កា តរ់តនៈក្កុង្បាតដំ់្បង្សខតតបាត់ដំ្បង្ បាតដំ់្បង្ ០៩២៥៣០៨៩៦/ ០៨៩៨៨៨០០៨

៨ េមាគម្នអ៏ភវិឌ្ឍនេ៏នណ្ត កសេៀង្តាអុង្ ភូម្តិាអុង្ឃុំតាអុង្ក្េុកចំ្ការសេើសខតតកំេង្ច់ាម្ កំេង្ច់ាម្ ០១២៦៦៤៣៨៦

៩ សម្ហ្វគ ក្តាេហ្វា យនននម្.ក អាោរ៣៦(ជានទី់១) ផ្លូវ១៦៩េង្កា តវ់ាេវង្់ខណ្ឌ ៧ម្ករារាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៥៥៥៤៤៤

១០ អាសាដ្ហ្វា យនននម្.ក ភូម្ឡិក្េក្កឡាខាង្េិច្ឃុំទូកមាេខាង្េិច្ក្េុកបន្ទទ យមាេសខតតកំេត កំេត ០១២៧០១៧៨៧

១១ សេនហ្វា យនននេ៍ម្.ក ផ្ទះសេខ៦០ផ្លូវ៥៩២េង្កា តបឹ់ង្កកទី់២ខណ្ឌ ទួេសោករាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៦៧០០១៣/ ០៩៣៩០០៥៩៩

១២ អង្គការកេិករនខែរបាតដំ់្បង្ ផ្ទះសេខ១២៤ភូម្កិឡនសបន្ទទ យឃុំសមាង្ក្េុកសមាង្ឫេសីសខតតបាត់ដំ្បង្ បាតដំ់្បង្ ០៥៣២១៧១៩៧

១៣ អង្គការអភវិឌ្ឍនក៏្គួសារក្កីក្កជាម្យួក្បេន័ធកេិកម្ែសៅកម្ពុជា ផ្ទះសេខ៨៩ផ្លូវសេខ២៨ភូម្ថិនេ់នបកេង្កា តរ់កាសក្ៅក្កុង្ដូ្ននកវសខតតតានកវ តានកវ ០១៧២៣០១៣០/ ០៩២៥០០០៣៥

១៤ អង្គការេុទធសាេន្ទសដ្ើម្បអីភវិឌ្ឍន៏ វតតអនលង្វ់េិភូម្អិនលង្វ់េិឃុំអនលង្វ់េិក្េុកេនង្ាសខតតបាត់ដំ្បង្ បាតដំ់្បង្ ០១២៨១៧៩១៥/ ០១២៥៤២២៨៨/ ០៩៨៧១៧១១៨/ ០៥៣៦៣៧០០៤១

១៥ ម្តិតភាេហ្វា យនននម្.ក ភូម្កិ្តពាងំ្សេះេង្កា តស់ោកច្កក្កុង្សេៀម្រាបសខតតសេៀម្រាប សេៀម្រាប ០៨៧៧៨៣៤៧៩/ ០៩២៧៨៣៤៧៩/ ០១៧៦៥២៦៦៣

១៦ អិេអីុឌី្សអនឃភថីេភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ៦២សេ-៦២សដ្ផ្លូវសេខ៤០២េង្កា តទំ់នបទឹ់កខណ្ឌ ចំ្ការម្នរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៥៧៧៧៩៥៤/ ០៨៩៩០០៦០៩/ ០៩០៤៤៤៥០៥/ ០១២៩០៧២៩៤

១៧ សអនេីុឌី្ហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខB២៣ផ្លូវណ្តរក៍្បរតិេង្កា តទឹ់កថ្លល ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨៧៧០០៥៦៦/ ០៨៧៧០០១១៩/ ០៦៦៩០០១១១

១៨ េីដ្-ធីអាយភីសអេហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១៤៦ផ្លូវសេខ១៥៦េង្កា តទឹ់កេអក២់ខណ្ឌ ទួេសោករាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៧៥៥៧៥៦/ ០៧៧៦០០១២០

១៩ ឡដ្គូហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្លូវជាតិសេខ២ភូម្ឃិ្ល ងំ្េម្បតតិឃុំេតេ់រក្េុកបាទីសខតតតានកវ តានកវ ០១៦៥៣៣៣៦៨/ ០៨៨៥៩៧១៦១៦

២០ អង្គការមូ្េនិធិអភវិឌ្ឍនេ៍ហគម្ន៍ ក្តពាងំ្មានឃុំេនំក្កសេើក្េុកគង្េិេីសខតតកំេង្េ់ពឺ កំេង្េ់ពឺ ០១២៧៥៩៣៥៣/ ០៦៦៨១៨១៨១/ ០៦០៨១៨១៨១

២១ ក្េះខន័អភវិឌ្ឍន៍ម្.ក ផ្ទះសេខ៤៣៧ផ្លូវសោកតាសនើយភូម្ដិ្កសពាធិ៍េង្កា តេ់លក្កាម្ក្កុង្សេៀម្រាបសខតតសេៀម្រាប សេៀម្រាប ០១២៦៣៧៨៦៧/ ០១២៥៩៦២៩៨/ ០៨៧៥៩៦២៩៨

២២ េីុ.េីុ.ឌី្.សអហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១០អាផ្លូវ៣៧១ភូម្កិាេទំប់េង្កា តបឹ់ង្ទំេន់ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៨០៩២៣៤៧៤៥៧/០៩២៣៤៧៤៥៧/ ០២៣២២០៣៨០

២៣ សក្កប៉ាូហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខសហសររ៤៣ភូម្ថិែី២េង្កា តត់ាសមែ ក្កុង្តាសមែ សខតតកណ្ដា េ កណ្ដត េ ០១៧៨០៤៩៨៥/ ០៨៧៨១៧៧៧១

២៤ វ.ីភដិី្ច្ម្.ក ផ្ទះសេខ5E0 បលុកC26 បុរផុី្នេរុយភូម្ឡិក្ជសកាង្េង្កា តស់ចាម្សៅខណ្ឌ សពាធិ៍នេនជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២២០០៩១៧/ ០២៣៦៧២៨៨៧/ ០៩៦៣៣៤៤៤៤៤/ ០៩៦៥០៥៤៤៤៤

បញ្ជ ឈី ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ

ថ្ងៃទ៣ី១ ខេធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២
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ល.រ ឈ ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ អាសយដ្ឋា ន រាជធានី-ឈេត្ត ឈលេទរូសព្ទ

បញ្ជ ឈី ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ

ថ្ងៃទ៣ី១ ខេធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២

២៥ េំឡាញ់ហ្វា យនននខាបភ់ថីេម្.ក ផ្ទះសេខ០៩ផ្លូវសេខ១១ភូម្េំិបរួេង្កា តដ់្សង្កា ខណ្ឌ ដ្សង្កា រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៧៩២៤៩៤/ ០៩០៧៩២៧៩៤

២៦ អង្គការអភវិឌ្ឍនេ៍ហគម្នក៍្េះអាទិតយ ផ្ទះសេខ២អឺផ្លូវជាតិសេខ២ភូម្សិដ្ើម្សម្ៀន១េង្កា តស់ដ្ើម្សម្ៀនក្កុង្តាសមែ សខតតកណ្ដត េ កណ្ដត េ ០៨៧៨៨៨៨១៣/ ០៩២៥៤២៥៤៣

២៧ េិរេួីេតីពាណិ្ជជភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ១៧៨ផ្លូវសេខ២១ភូម្និក្េកថែីឃុំនក្េកថែីក្េុកសកាះធំសខតតកណ្ដត េ កណ្ដត េ ០១៦៦៩៦៤០៧/ ០៧០៥៧៨៧៨១

២៨ អូេីុដាហាហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៧៣ផ្លូវជាតិសេខ២១ភូម្ថិែីេង្កា តត់ាសមែ ក្កុង្តាសមែ សខតតកណ្ដត េ កណ្ដត េ ០១២៤១៩០០០/ ០៨៧៦៦៦០៨២

២៩ ក្គួសាររុង្សរឿង្ហ្វា យនននម្.ក ភូម្និក្េកបិឃុំសកាះធំក្េុកសកាះធំសខតតកណ្ដត េ កណ្ដត េ ០៦៨៦៦៦៦៨៥/ ០៧៨៧៨៧២៧៨/ ០៩៧៣៩៥៥៤៨៨

៣០ មុ្ីជីង្ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៣ច្អឺ០&អឺ១ភូម្កិ្តពាងំ្ថលងឹ្៣េង្កា ត់សចាម្សៅទី១ខណ្ឌ សពាធិ៍នេនជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១០២៨៣៣៩៩/ ០៩៩២៨៣៣៩៩

៣១ ភេីុីអូហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ២៨១ក្កុម្៨ភូម្កិម្ែករេង្កា តស់ាា យសបា៉ា ក្កុង្បាតដំ់្បង្សខតតបាត់ដំ្បង្ បាតដំ់្បង្ ០៦៩៧៣៧៦៦៧/ ០៨៨៩៣៦៥៣២៥

៣២ បាសាក់ហ្វា យនននម្.ក ភូម្និក្េកថែីឃុំនក្េកថែីក្េុកសកាះធំសខតតកណ្ដត េ កណ្ដត េ ០៦៦៦៦៦៩៨៣

៣៣ ហុីោននឃភថីេម្.ក ភូម្វិតតគរេង្កា តវ់តតគរក្កុង្បាតដំ់្បង្សខតតបាត់ដំ្បង្។ បាតដំ់្បង្ ០៩២៥១៣៥១៣

៣៤ កូននខែរម្ង្គេហរិញ្ញ វតថុម្.ក ផ្ទះសេខ៦៣ផ្លូវសេខ១៩២៨ភូម្កិ្កាងំ្អស្រង្ាង្េង្កា ត់ក្កាងំ្ធនង្់ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៧៨៨០០៨៦២

៣៥ មានជយ័សក្កឌី្តម្.ក ផ្ទះសេខ០១៦ផ្លូវសេខ២ភូម្និក្េកតាៃុង្េង្កា តច់ាកអ់នក្ង្សក្កាម្ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៦៧៤២៨៨៨៨

៣៦ ក្បសេើរហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១៣& ១៥& ១៧វថីិសខម្រភូម្និទភូម្ភូិម្ទីិ៧េង្កា តកំ់េង្ច់ាម្ក្កុង្កំេង្ច់ាម្សខតតកំេង្ច់ាម្ កំេង្ច់ាម្ ០៩៦៣៣៣៥០៤៣/ ០៨៨៩៧៧៧៧៤១

៣៧ ភេីុីអិេហ្វា យនននភអិីេេីុ ភូម្និក្េកេួង្ឃុំនក្េកេួង្ក្េុកខាច្ក់ណ្ដត េសខតតកណ្ដត េ កណ្ដត េ ០១៧៩០០៩១១/ ០១៦៩០០៩១១

៣៨ មាោ៌ា ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៧១ផ្លូវសអហាភូម្កិ្បការេង្កា តឡ់ក្េេខណ្ឌ ដ្សង្កា រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៧៣៧៣៧២/ ០១០៧៣៧៣៩៥

៣៩ សខភេីុីសអហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៦១ផ្លូវសេខសប៉ា១១ភូម្បិាយ៉ា បេង្កា តភ់នសំេញថែីខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០២៣៩៨៣២៣៣/ ០១៥៣៣៣១០១

៤០ ដាកូហ្វា យនននភអិីេេីុ អោរសេខ៧៣៦ផ្លូវសេខ២៥ភូម្ថិនេ់នបកេង្កា តរ់កាសក្ៅក្កុង្ដូ្ននកវសខតតតានកវ តានកវ ០៣២៥៥៥៥២៨៦/ ០១២៩៧២៩៨៧

៤១ ហូេីហ្វា យនននម្.ក ផ្ទៈសេខ០៣ផ្លូវសេខ៣០ភូម្កិ្តពាងំ្ថលងឹ្េង្កា តស់ចាម្សៅខណ្ឌ សពាធិ៍នេនជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៦៥២៤៦៩២

៤២ េំណ្ដង្ក្បតិបតតិការម្.ក ផ្ទះសេខ៣អឺ០ផ្លូវអិនឌុ្បដឺ្សវ-១ភូម្ភូិម្ទីិ៧េង្កា តកំ់េង្ច់ាម្ក្កុង្កំេង្ច់ាម្សខតតកំេង្់ចាម្ កំេង្ច់ាម្ ០៨១៦០១៤៤៤៤/ ០៩៧៦០៩០៩៩៩

៤៣ នីកកាហ្វា យនននម្.ក ផ្លូវជាតិសេខ៧ភូម្មិា៉ា េីុនទឹកឃុំសម្ម្ត់ក្េុកសម្ម្ត់សខតតតបូង្ឃែុ ំ តបូង្ឃែុ ំ ០៩៩៦៤៦២៦៣/ ០៩២២២៧៧២៩

៤៤ េមាគម្សេើកកំេេ់ជីវភាេេង្គម្ ភូម្សិកាះខលូតឃុំកំេង្ក់្តាច្ខាង្សកើតក្េុកកំេង្ក់្តាច្សខតតកំេត កំេត ០១២៦២៥៣៦០/ ០៩៧៧៧៧៤៩៨១

៤៥ គុណ្ភាេហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៦០៩ផ្លូវសេខ១១(បុរេិីភេថែ)ី ភូម្េំិបរួេង្កា តដ់្សង្កា ខណ្ឌ ដ្សង្កា រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៨២៥១៥២/ ០១៦៨២៥១៥២

៤៦ អង្គការេម្បតតិេំរទឹធ ផ្ទះសេខ១៥A ផ្លូវសេខ៣៧១ភូម្សិតាន តក្ជំុេង្កា តបឹ់ង្ទំេុនខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨៦៩៨៩៨៤២

៤៧ េំរទិធិសេក្ជហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៣៣៨ក្កុម្៥ភូម្រិសំច្ក៤េង្កា តរ់តនៈក្កុង្បាតដំ់្បង្សខតតបាត់ដំ្បង្ បាតដំ់្បង្ ០៩២៥៥៥៦៦៦/ ០៩៦៧៧៩៤៨២៣

៤៨ អង្គការេម្ធម្៌ាអភវិឌ្ឍនស៍េដ្ឋកិច្ច ផ្ទះសេខ៣១A ភូម្ទិេួរការ១េង្កា តច់ាកអ់នក្ង្សក្កាម្ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨៩៩៩៤៦៩៤/ ០៨១៧៧៧៦០៩
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ល.រ ឈ ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ អាសយដ្ឋា ន រាជធានី-ឈេត្ត ឈលេទរូសព្ទ

បញ្ជ ឈី ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ

ថ្ងៃទ៣ី១ ខេធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២

៤៩ សារណី្ដសក្កឌី្តម្.ក ផ្ទះសេខ១៧៤ភូម្០ិ២េង្កា តស់ាែ ច្ម់ានជយ័ក្កុង្សខម្រភូម្និទសខតតសកាះកុង្ សកាះកុង្ ០១៥៨០៣០០០/ ០៩៩៨០៣០០០

៥០ អង្គការសេើកកំេេ់ជីវភាេកេិករ ផ្ទះសេខ៤៨៦ភូម្សិពាធិចិ្ន្ទត ឃុំសាា យអនទរក្េុកសាា យអនទរសខតតឡក្េនវង្ ឡក្េនវង្ ០១៧៧៤៣៩៧៤/០១២២៤៩៧៩២/ ០៧១៧៤០៦៦៦៦

៥១ េមាគម្អភវិឌ្ឍនក៍ម្ពុជា ភូម្កិ្បាេឃុំតានីក្េុកអង្គរជយ័សខតតកំេត កំេត ០១២៥៨២៧៧៦

៥២ បរ.ីវា៉ាយ.ជីហ្វា យនននម្.ក ផ្លូវេំភូម្បិាយ៉ា បេង្កា តភ់នសំេញថែីខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៥៧៥៩៦៧/ ០១៥៣៣៣៣១៨

៥៣ េុខៈក្បជាហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៥៦A ផ្លូវ៥១៨ភូម្ទិេួសោកេង្កា តទ់េួេនង្ាខណ្ឌ ឫេសនីកវរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៧៥៥៦៣៦៤/ ០១១៩៦៩៥៤៥

៥៤ ឃាកីអម្តៈម្.ក ផ្ទះសេខសអហា០៨រុកខវថីិអង្គរេង្កា តទ់េួេនង្ាទី២ខណ្ឌ ឫេសនីកវរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩២៦៦៧៥៥៥/ ០៨១២៩៩៥៥៥

៥៥ អិេសអច្ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៥៣E0E1 ផ្លូវ០៥េង្កា តក់្កាងំ្ធនង្់ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨៩៧៦៧៧០០

៥៦ ឡបតង្ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ1A 3A និង្5A ផ្លូវសេខ១ភូម្េំិបូរេង្កា តដ់្សង្កា ខណ្ឌ ដ្សង្កា រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៦៥៥៩៧៧៧៧/ ០៩៦៥៥២៨៨៨៨

៥៧ សខ.ឌី្.អូហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១២សដ្ភូម្តិិកខបសញញ េង្កា តេំ់សរាង្សក្កាម្ខណ្ឌ សពាធិ៍នេនជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៧៤៩៩៨៨០/ ០៨៦៤០៥០១៦/ ០៩៨៣៥៤៤៣៨

៥៨ ចី្រភាេហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ២០៦ផ្លូវសេខ៣៧១ភូម្កិាេទំនប១់េង្កា តបឹ់ង្ទំេុនខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៧១៥១០២២២២/ ០៨៧២២២២៩៧

៥៩ ជំុេំណ្ដង្ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៥៥អាផ្លូវសេខ១១៣ភូម្ភូិម្ិ៤េង្កា តបឹ់ង្សកង្កង្ទី៣ខណ្ឌ បឹង្សកង្កង្រាជធានីភនសំេញ។ ភនសំេញ ០៨៥៨៧៧៧៩៩/ ០១០៣៣០៩១៩

៦០ សខម្ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៣៤៤ផ្លូវសេខ៣៧១ក្កុម្៦ភូម្អូិរនបកកអម្េង្កា តអូ់រនបកកអម្ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៦២០១៨៥៧២/ ០៩៧៨២៨២៧០៩/ ០១៧៩០០០៥១/ ០១៦៤៤៤៦០៩

៦១ អង្គការសេដ្ឋកិច្ចក្គួសារកម្ពុជា ផ្ទះសេខ១៨F-Geoផ្លូវK៤A េង្កា តទឹ់កថ្លល ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៧៩០០០៥១/ ០១៦៤៤៤៦០៩

៦២ ឥណ្ទានអីុហសុីហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្លូវ៧ម្ករាភូម្វិតតបូរណ៍្េង្កា តស់ាោកំសរ ើកក្កុង្សេៀម្រាបសខតតសេៀម្រាប សេៀម្រាប ០៦៨២១០១០១/ ០៨១៥២៤០៤០/ ០៩៩៥៧៥៧៩៣

៦៣ ក្កុង្នខែរហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ០៨ផ្លូវអាភូម្កិ្កាងំ្អស្រង្ាង្េង្កា តក់្កាងំ្ធនង្់ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨១៨៤០៩០៩/ ០៨៩៨៤០៩០៩

៦៤ េំណ្ដង្ហ្វា យនននម្.ក ភូម្និក្េកតាសៅេង្កា តន់ក្េកក្បាខណ្ឌ ច្ារអំសៅរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨៨៣៨៧៣៣៣៣/ ០១៦៦០២២០៥

៦៥ េលឹកមាេនខែរហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ២៧ផ្លូវ៣១៥ភូម្េួិនថែីេង្កា តឡ់ក្េឆ្លល ក់ក្កុង្សាា យសរៀង្សខតតសាា យសរៀង្ សាា យសរៀង្ ០១២៩៨៥៩២៥/ ០៩៧៧៤៩៤៤០៣

៦៦ សអឌី្សអជហ្វា យនននម្.ក ភូម្កិ្កាងំ្េង្កា តក់្កាងំ្អំេិេក្កុង្កំេតសខតតកំេត កំេត ០៩២៦៤៥៦៦៥/ ០៧៨៧៤៣៣៣៥

៦៧ ម្រតកអភវិឌ្ឍន៍ម្.ក ផ្ទះសេខ១៨ផ្លូវសេខ៣៣៦ភូម្ិ៦េង្កា តបឹ់ង្សាឡាង្ខណ្ឌ ទួេសោករាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៧៥៩៦៦៦/ ០៩០៧៥៩៧៧៧

៦៨ មា៉ា រកីាអម្តៈហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ១៦១ផ្លូវ១០៥ភូម្កិ្េះវង្់េង្កា តស់ាា យសរៀង្ក្កុង្សាា យសរៀង្សខតតសាា យសរៀង្ សាា យសរៀង្ ០៨៨៤៩២២២០០

៦៩ កេាណ្អភវិឌ្ឍន៍ភអិីេេីុ ភូម្សិពាធិ៍ឃុំភនកុំង្ក្េុកអង្គរជយ័សខតតកំេត កំេត ០៨៨៦២១៦៦៦៦/ ០៧៨៧៧៦៧៧៩

៧០ ភូម្និទសក្កឌី្តភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ២០ភូម្ពិាណិ្ជជកម្ែេង្កា តរ់កាធំក្កុង្ច្ារម្នសខតតកំេង្េ់ពឺ កំេង្េ់ពឺ ០១៦៣៣៣០០៧/ ០១២៥០០៥៦៣

៧១ វរីៈបុក្តហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ១៨១សបផ្លូវសេខ២០០២ភូម្តិាង្នួ១េង្កា តក់ាកាបទី១ខណ្ឌ សពាធិ៍នេនជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៧១២០១៨/ ០១៦៧១២០១៨/ ០១៦៦៩៩៩៨៦

៧២ េុវណ្ណ ភូម្ិហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ១០០ផ្លូវ៣១៤ភូម្នំិសក្កៀេេង្កា តន់ក្េកក្េះសេតច្ក្កុង្បាតដំ់្បង្សខតតបាត់ដំ្បង្ បាតដំ់្បង្ ០៥៣៦៦៦២៥៧៧/ ០៨៦៧០២៤៧៧
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ល.រ ឈ ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ អាសយដ្ឋា ន រាជធានី-ឈេត្ត ឈលេទរូសព្ទ

បញ្ជ ឈី ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ

ថ្ងៃទ៣ី១ ខេធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២

៧៣ េនលកឺេិករនខែរភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ៦៣៥ភូម្ភូិម្២ិេង្កា តកំ់េង្ស់ាា យក្កុង្េិរសីសាភ័ណ្សខតតបន្ទទ យមានជយ័ បន្ទទ យមានជយ័ ០៨១៥១០៧០៧/ ០៩២២៦៩២៩៨

៧៤ ឥណ្ទានជនបទនខែរ(អីុេីុសខ) ភអិីេេីុ ភូម្ិ៣េង្កា តក់្េះេន្ទល ក្កុង្េិរសីសាភ័ណ្សខតតបន្ទទ យមានជយ័ បន្ទទ យមានជយ័ ០១២៥៥៩៩៩៣/ ០៩២២២៣៤៨៤

៧៥ ថវកិាហ្វា យនននភអិីេេីុ អាោរសេខ១៥០ឌី្បរីផ្លូវសេខ៥១៦េង្កា តបឹ់ង្កក១់ខណ្ឌ ទួេសោករាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៦៩៧១៩៨១/ ០៩២៧៧៧៩៥៧

៧៦ អភវិឌ្ឍនអ៍រុណ្រះហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ៣៥អាផ្លូវសេខ០៧ភូម្ទិេួរកា១េង្កា តច់ាកអ់នក្ង្សក្កាម្ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២២៧៩២៥៣/ ០៩៧៤៨៤៤៤៤៦

៧៧ សអេសអច្ជីហ្វា យនននភអិីេេីុ អោរសេខ៣៣៥ភូម្ភូិម្ិ៦េង្កា តបឹ់ង្កកទី់១ខណ្ឌ ទួេសោករាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១១៦០៨០៥០

៧៨ អរនអនឌី្បរីហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខសអហា១២៥& ១២៦ផ្លូវបុររីតនៈភូម្រិសំច្ក៤េង្កា តរ់តនៈក្កុង្បាតដំ់្បង្សខតតបាត់ដំ្បង្ បាតដំ់្បង្ ០៥៣៥០៣០៩៩៩/ ០១០២២២៨២៣

៧៩ កេិករមានមានភអិីេេីុ ភូម្ភិនតូំច្ឃុំសេក្ជចិ្ន្ទត ក្េុកភនកំ្េឹកសខតតបាត់ដំ្បង្ បាតដំ់្បង្ ០៧៧៦២៥០០០/ ០៨៨៦៥០៥០០០

៨០ ផ្កា ឈូកហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ០៧ភូម្ទិេួរកា៣េង្កា តច់ាកអ់នក្ង្សក្កាម្ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៤៩៣៩៣៦/ ០៩៦៣០១៥០៥

៨១ េុខេបាយហរិញ្ញ វតថុម្.ក ផ្ទះសេខអាអា១២ផ្លូវសេខ៩៩ភូម្ភូិម្ិ៦េង្កា តបឹ់ង្ក្តនបកខណ្ឌ ចំ្ការម្នរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៧០៧៧៧៤៣១

៨២ សខ.សខ.េីុ.អិម្ហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ០០២ភូម្បិន្ទទ យដី្សក្កាម្េង្កា តប់ន្ទទ យដី្ក្កុង្សពាធិ៍សាត់សខតតសពាធិ៍សាត់ សពាធិ៍សាត់ ០៩៧៦៣៣២៣៣៧

៨៣ រា៉ា ដូ្ជីកូហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខអឺ១១បុរចី្ន័ទេម្បតតិភូម្កិ្តពាងំ្សពាធិ៍េង្កា តស់ចាម្សៅទី៣ខណ្ឌ សពាធិ៍នេនជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៦៨៦០០២០០/ ០៩៩២៨៨៨៨១

៨៤ ក្បេិទិឋភាេសក្កឌី្តភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ១៧ផ្លូវសដានសថ្លនភូម្កិ្ទុង្មាន់េង្កា តអូ់រនបកកអម្ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៨៨០៨៤២/ ០៧១២៨៩៩៩៩៩

៨៥ ហគូបេនៃនឌី្ង្ហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ២៩៦ភូម្និក្េកខាយឃុំនក្េកខាយកក្េុកពាម្រក៍សខតតឡក្េនវង្ ឡក្េនវង្ ០១២៦៤៦៤៧៤/ ០១២៥០៣៨៣៨

៨៦ អិេឌី្សអហ្វា យនននម្.ក ភូម្កិ្កាងំ្េង្កា តក់្កាងំ្អំេិេក្កុង្កំេតសខតតកំេត កំេត ០១២៧១៥០០៦/០៩៨៤០២០០០

៨៧ ឥណ្ទានន្ទរីហ្វា យនននភអិីេេីុ ភូម្ផិ្ារតាសកាេង្កា តរ់កាកនុង្ក្កុង្ដូ្ននកវសខតតតានកវ តានកវ ០១៥៧៧៧២២៥/ ០១២៧២០៥៣៩

៨៨ េិសដារសស្រហ្វគ ម្.ក ផ្ទះសេខ១៣ផ្លូវសេខ២៩ភូម្ទិេួរកា១េង្កា តច់ាកអ់នក្ង្សក្កាម្ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨៩៨១៨១៨៧/ ០៦៩៦០០០០៣៨

៨៩ សាា យឡាយហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១០សហសររផ្លូវសេខ១០៧ភូម្វិាេយនតេង្កា តស់ាា យសរៀង្ក្កុង្សាា យសរៀង្សខតតសាា យសរៀង្។ សាា យសរៀង្ ០៨៨៥០០០៩៩៦/ ០៩២៦៨២៧៨៦

៩០ តារាហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ១៥២ផ្លូវជាតិសេខ៦ភូម្ចុិ្ង្សៅេរូ េង្កា តេ់លក្កាម្ក្កុង្សេៀម្រាបសខតតសេៀម្រាប សេៀម្រាប ០១៥៨៩១១១១/ ០១២៨២៤៤៤២

៩១ អីុកស្រហគូហ្វា យនននភអិីេេីុ ភូម្េីិហ្វឃុំចំ្បក់ក្េុកបាទីសខតតតានកវ តានកវ ០១២២៨៣២២៥/ ០១៦៥៩២២៥៥

៩២ កូនកេិករហ្វា យនននភអិីេេីុ ភូម្កំិេង្ក់្តាច្ទី២ឃុំកំេង្ក់្តាច្ខាង្េិច្ក្េុកកំេង្ក់្តាច្សខតតកំេត កំេត ០១២៣០៨០៨៦

៩៣ ឥណ្ទានកុេបុក្តនខែរភអិីេេីុ ភូម្៣ិឃុំនក្េកខាយ(ខ) ក្េុកពាម្រក៏សខតតឡក្េនវង្ ឡក្េនវង្ ០៦០៣៣៣៣២៤/ ០៩៦៧៦៩៤៩៤៣

៩៤ ណ្ដរា៉ា េិកាហ្វា យនននភអិីេេីុ ភូម្កិ្បយុគឃុំទំនប់ក្េុកបាធាយសខតតកំេង្ច់ាម្ កំេង្ច់ាម្ ០១៧៥៥៧៧០៣

៩៥ េហធនហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ៦៣E0 ផ្លូវNW០៦ភូម្និក្េកេំសរាង្េង្កា តត់ាសមែ ក្កុង្តាសមែ សខតតកណ្ដត េ កណ្ដត េ ០៧១៣៣៧៥៥៥៥/ ០១៥៧៣៩៩១៨

៩៦ ឃហី្វា ភអិីេេីុ ផ្ទះសេខសដ្០៧ក្កុម្ទី៧ផ្លូវសឌ្ៀសណ្េភូម្ទឹិកថ្លល េង្កា តទឹ់កថ្លល ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៧២២២២១០៣/ ០១២៤៦៦៦០០
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ល.រ ឈ ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ អាសយដ្ឋា ន រាជធានី-ឈេត្ត ឈលេទរូសព្ទ

បញ្ជ ឈី ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ

ថ្ងៃទ៣ី១ ខេធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២

៩៧ សរៀេហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ៩៤២G ផ្លូវណ្តក្បរតីភូម្និេលង្រសេើង្េង្កា តទឹ់កថ្លល ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០២៣៦៥០០៨០០/ ០១២៦៦៧៣៣២/ ០១៥៦៦៦០៧៥

៩៨ េីុសអហាអាយសអភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ៣៤A ភូម្បឹិង្សាឡាង្េង្កា តឬ់េសនីកវខណ្ឌ ឬេសនីកវរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៧៩០០០៤៤៦/ ០១០៦០០១៥៥/ ០១៧២៧៧៧០៧

៩៩ នអហាេីុឌី្អូហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្លូវជាតិសេខ៦ភូម្ឡិក្េតាក្តាវឃុំបេល័ង្ក្េុកបារាយណ៍្សខតតកំេង្ធំ់ កំេង្ធំ់ ០៩៦៧១៨៥១២២/ ០១៧៥០២០០៨

១០០ េីុ.អីុ.ឌី្.សអហ្វា យនននភអិីេេីុ ភូម្បីិឡេឃុំបឹង្ក្តាញ់ខាង្សជើង្ក្េុកេំសរាង្សខតតតានកវ តានកវ ០៩៧៤៤៤៣៣៣៤/ ០១៦៨៦៨៧៩៧

១០១ ក្គួសារឥណ្ទានភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ១០៨ផ្លូវជាតិសេខ៦ក្កុម្ទី៥ភូម្សិាោឃុំឃុំសក្ទៀេក្េុកតាងំ្សោកសខតតកំេង្ធំ់ កំេង្ធំ់ ០១២៤០៩១៥០

១០២ អម្តៈរុង្សរឿង្ម្.ក ផ្ទះសេខ១២អឺ០-អឺ២ផ្លូវសេខ០១ភូម្េំិបរួេង្កា ត់ដ្សង្កា ខណ្ឌ ដ្សង្កា រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៧៦៥៤៦៩៧/ ០៩៨៥៣៦៨៤៤

១០៣ នខែរអង្គរហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ១៣៥ផ្លូវសេខ២០១៤ក្កុម្១៣ភូម្បិ៉ាក្បកខាង្តបូង្េង្កា តក់ាកាបខណ្ឌ សពាធិ៍នេនជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៩៤៣៧២២

១០៤ វឌ្ឍនអភវិឌ្ឍន៍សក្កឌី្តភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ២៧៨ផ្លូវ១០៥ភូម្សិាា យសរៀង្េង្កា តស់ាា យសរៀង្ក្កុង្សាា យសរៀង្សខតតសាា យសរៀង្ សាា យសរៀង្ ០៩៦៥៣៧០៤០៣

១០៥ គន្ទធ ម្ហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ៣៣K ភូម្កិ្ទា៣េង្កា តេ់ទឹង្មានជយ័ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៥៩០០១៣៥

១០៦ េំបូរណ៍្ក្ទេយហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ១៩៩ភូម្េំិណ្ង្់េង្កា តរ់កាធំក្កុង្ច្ារម្នសខតតកំេង្េ់ពឺ កំេង្េ់ពឺ ០១២៩៥១៥១៧

១០៧ បរកិសអសារ ហ្វា យនននភអិីេេីុ ផ្ទះសេខ១២៤ផ្លូវសេខ១ភីេីុឌី្ភូម្ថិែីេង្កា តដ់្សង្កា ខណ្ឌ ដ្សង្កា រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨១៨៩៧៦៦៦

១០៨ េីសហង្អឹុង្ហ្វា យនននម្.ក ភូម្និក្េកថែីឃុំនក្េកថែីក្េុកសកាះធំសខតតកណ្ដត េ កណ្ដត េ ០១២៩៩៣២៨០/ ០៧០៣៣៣៣០២/ ០៨៨៩៩៩៤០០០

១០៩ ទីបុតាត ហ្វា យនននភអិីេេីុ ភូម្េំិបរួឃុំឡក្េឃនួេក្េុកសម្សាង្សខតតឡក្េនវង្ ឡក្េនវង្ ០១២៦៩៣៦១៣/ ០៨៨៦៥៥៥១១

១១០ េីុ.សខហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខសអហា២១ផ្លូវសេខ១៩ភូម្ដំិ្ណ្ដកធំ់៣េង្កា តេ់ទឹង្មានជយ័ទី៣ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៩៣៤២១៩

១១១ រា៉ាយសាែ តហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ២២ផ្លូវសេខ០៨(បុរេិីភេថែឈូីកវា៉ា ២) ភូម្តិិកខបសញញ េង្កា តេំ់សរាង្សក្កាម្ខណ្ឌ សពាធិ៍នេនជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៧១៩៦៤៨/ ០២៣៦៨៧០០៥៩

១១២ េក្ម្តឹសក្កឌី្តម្.ក ភូម្េិទឹង្ថែីេង្កា តស់ាា យដ្ង្គំក្កុង្សេៀម្រាបសខតតសេៀម្រាប សេៀម្រាប ០៩៣៧៩៨៧៩៨/ ០៩៧៩៩២៦៣៣៣

១១៣ អអិនសខឌី្សវេៃុបម្និភអិីេេីុ ភូម្ក្តពាងំ្ឬេសីឃុំរកាេក្បាំក្េុកតបូង្ឃែុ ំសខតតតបូង្ឃែុ ំ តបូង្ឃែុ ំ ០៩២៧៧៧១៣៥/ ០៩៧៩០៤៤៤៤៥

១១៤ សស្រហ្វគ សខសអច្ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខសដ្១៥ផ្លូវសេខ១០១េង្កា តបឹ់ង្ក្តនបកខណ្ឌ ចំ្ការម្នរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៧១៧០០០០៧៧

១១៥ ម្ឡិរ ៉ាសក្កឌី្តម្.ក ផ្ទះសេខ៤៥០ភូម្កិ្តពាងំ្ឈូកេង្កា តអូ់រនបកកអម្ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៥២២៥៥៨៦/ ០១២២២៥៥៨៦

១១៦ អង្គរឆេាណ្ណ ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៣១៦ភូម្វិតតបូេ៌ាេង្កា តស់ាោកំសរ ើកក្កុង្សេៀម្រាបសខតតសេៀម្រាប សេៀម្រាប ០៩៧៩១៦៥០០/ ០៧១៥១៩៩៩១១

១១៧ វ-ីធីេីុសក្កឌី្តម្.ក ភូម្ិសាោកននសង្េង្កា តស់ាា យដ្ង្គំក្កុង្សេៀម្រាបសខតតសេៀម្រាប សេៀម្រាប ០៧០២៣៦៥៥៥/ ០៩២៦១៨៨៣៨

១១៨ កាកក់បហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខនអរ០២ភូម្សិក្កាេសោេង្កា តគី់ៃូនម្៉ាតសេខ៦ខណ្ឌ ឫេសនីកវរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨៨៣៣៣៩៩៥៥

១១៩ សាែ យហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១១ម្ហ្វវថីិេហេន័ធរុេសុីភូម្កិាកាបេង្កា តក់ាកាបទី២ខណ្ឌ សពាធិ៍នេនជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៧៧២២៩១១

១២០ េកេហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ២៥សដ្ផ្លូវ៥៧៨េង្កា តបឹ់ង្កក២់ខណ្ឌ ទួេសោករាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨៦៣១០៣១១/ ០៦១៦១៩៩៩៩
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ល.រ ឈ ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ អាសយដ្ឋា ន រាជធានី-ឈេត្ត ឈលេទរូសព្ទ

បញ្ជ ឈី ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ

ថ្ងៃទ៣ី១ ខេធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២

១២១ សអអីុឌី្អង្គរសក្កឌី្តម្.ក ភូម្ដំិ្រជីានខ់ាល េង្កា តដំ់្រជីានខ់ាល ក្កុង្េទឹង្នេនសខតតកំេង្ធំ់ កំេង្ធំ់ ០៨៨៨០៤០៣៣៣/ ០១៦៣៣៣០៥៦

១២២ ឥណ្ទានសេើកេទួយេម្តថភាេក្គួសារម្.ក ភូម្ោិា ឃុំោា ក្េុកឡក្េឈរសខតតកំេង្ច់ាម្ កំេង្ច់ាម្ ០១២៤១២២២៦

១២៣ សអក្គូេរេហ្វា យនននម្.ក ក្កុម្ទី៩ភូម្ថិែីេង្កា តស់ាា យដ្ង្គំក្កុង្សេៀម្រាបសខតតសេៀម្រាប សេៀម្រាប ០៩២៦៩០០០៦/ ០១៧២៨៥៥៥៦

១២៤ អង្គរេំរទឹធម្.ក ផ្ទះសេខ៣១សបផ្លូវសេខ៤៩ភូម្ទីិ១៥េង្កា តកំ់េង្ច់ាម្ក្កុង្កំេង្ច់ាម្សខតតកំេង្ច់ាម្ កំេង្ច់ាម្ ០៩៩៩៨៧៣៧៣/ ០៩៧៩០៤៧៧៧៧/ ០១២៦៧៩៣៩៧

១២៥ ក្េះច្ន័ទហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៣៥៧E0E1E2 ផ្លូវប៉ាូឡារេីភូម្បឹិង្ឈូកេង្កា តនិ់សរាធខណ្ឌ ច្ារអំសៅរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៧៩០៤២២២២/ ០៩៧៩០៦១១១១

១២៦ អូណូ្ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៦១០ភូម្េិនសកុំេេ៣េង្កា តបឹ់ង្ទំេុនខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៥៦៦៦២១៨

១២៧ យូនីដាហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៧៣ផ្លូវសេខ៤៨០េង្កា តទ់េួទំេូង្ទី១ខណ្ឌ ចំ្ការម្នរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០២៣៦៦៦៦៥៥៩/ ០១២៤៤៧៤១៨/ ០១៦៨៩៣០១៥

១២៨ សេនហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៩េីុផ្លូវសេខ៣៩សបសតេង្កា តបឹ់ង្ទំេន់ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២២៨២៧៣៧

១២៩ សក្កដ្ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខអឺ-០៣ផ្លូវកសកាះភូម្ភូិម្ធំិឃុំភូម្ធំិក្េុកសកៀនសាា យសខតតកណ្ដត េ កណ្ដត េ ០១០៩០៥៥៥៥/ ០១២៨៩១១២៤

១៣០ ធូសវ ើដ្ហ្វា យនននម្.ក ភូម្កំិបា៉ា េ់ឃុំេនណ្ត កក្េុកបាធាយសខតតកំេង្ច់ាម្ កំេង្ច់ាម្ ០៩៣២០០៦០០/ ០៣១២៦៨៦២២២

១៣១ បលូហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៥៩អាផ្លូវ១០៥េង្កា តបឹ់ង្ក្េេឹតខណ្ឌ ៧ម្ករារាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២២៥៧៨២៣

១៣២ សអេសអច្ហ្វា យនននម្.ក ផ្លូវជាតិសេខ៥ភូម្ធិម្ែយុតតិេង្កា តស់បអរក្កុង្កំេង្ឆ់្លន ងំ្សខតតកំេង្ឆ់្លន ងំ្ កំេង្ឆ់្លន ងំ្ ០១២៦១៦៤០០/ ០៩៨៦២០០៦៦

១៣៣ សខម្រាហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៩៤ផ្លូវសេខ១៩ភូម្េំិបរួេង្កា តដ់្សង្កា ខណ្ឌ ដ្សង្កា រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០២៣៦៧៧៧៧០០/ ០១៧៣២២៣៦២

១៣៤ សខសអេ-េីុភេីុីហ្វា យនននម្.ក ភូម្កិ្ទាផ្លូវេំេង្កា តេ់ទឹង្មានជយ័ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៩៧៧៦២៨/ ០៩៣៩៧៧៦២៨

១៣៥ សខម្ហ្វា ន់ក្បាថ្លន ម្.ក ផ្ទះសេខ១៧៥សបអឺ០ផ្លូវសេខ៨សបសតភូម្េិនសកុំេេ១េង្កា តបឹ់ង្ទំេុនទី១ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩២៥៦១៥៦០/ ០៧០៨៦៩៧២៩/ ០៩៣៥០៤០០៥

១៣៦ សអសអហាជីហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៣៨ផ្លូវសេខ១០ភូម្បិាយ៉ា បេង្កា តភ់នសំេញខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៣៦២៤៦៧៨/ ០៩៣៦៥៥៦៤៤

១៣៧ រចំ្ង្់អបសភើសរេិនហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៥C ភូម្កិសន្ទទ កសជើង្េង្កា តក់សន្ទទ កខណ្ឌ សពាធិ៍នេនជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៣៣៩០៩០៩

១៣៨ កេិករកូននខែរហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៤សេផ្លូវសេខ៣៦១ភូម្កិណ្ដត េេង្កា តច់្ារអំសៅ២ខណ្ឌ ច្ារអំសៅរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៦០៣៣៣៤៤៥/ ០៦៧៣៣៣៦៧២

១៣៩ មា៉ា សម្ឌី្ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១២១អាភូម្ឫិេស១ីេង្កា តេ់ទឹង្មានជយ័ទី៣ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨១៦៩៨៩៨០/ ០៩៥៤៥៥៥៤៤

១៤០ រនិទបញញ រតនៈហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១៧អាផ្លូវសេខ១១៥ភូម្និក្េកេំសរាង្េង្កា តន់ក្េកេំសរាង្ក្កុង្តាសមែ សខតតកណ្ដត េ កណ្ដត េ ០៧៧៣១២១១១/ ០៦៩៥៤៣៦៣៦

១៤១ មា៉ា រកូីម្.ក ភូម្ដំិ្ណ្ដកច់្សង្អើរេង្កា តឡ់ក្េធំក្កុង្នកបសខតតនកប នកប ០១២៤៩៣៥០៣/ ០៩៧៦៨១៨៤១០

១៤២ នខែររុង្សរឿង្ហ្វា យនននម្.ក ភូម្កំិេង្ប់ាយខាង្តបូង្េង្កា តកំ់េង្ប់ាយខាង្តបូង្ក្កុង្កំេតសខតតកំេត កំេត ០១២៩៧៩៦៩២

១៤៣ ធារទិធិហ្វា យនននម្.ក ភូម្១ិឧេភាេង្កា តកំ់េង្ក់ណ្ដត េក្កុង្កំេតសខតតកំេត កំេត ០៦០៧៨៩១២៣

១៤៤ វរីៈេ័កហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៨អាក្កុម្ទី២ផ្លូវសបតុង្ភូម្ទឹិកថ្លល េង្កា តទឹ់កថ្លល ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២២៣៣៨៨០/ ០៦៧៧៤៤៩៩៩
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ល.រ ឈ ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ អាសយដ្ឋា ន រាជធានី-ឈេត្ត ឈលេទរូសព្ទ

បញ្ជ ឈី ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ

ថ្ងៃទ៣ី១ ខេធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២

១៤៥ នខែរនឃភថីេហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ២កផ្លូវ៣៧១ភូម្កិ្ទា៤េង្កា តេ់ទឹង្មានជយ័ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៧៦៥៥៥៥៤៤៦

១៤៦ អឹម្អាយអូសក្កឌី្តម្.ក ផ្ទះសេខសប១១ផ្លូវឯកឧតតម្អរុង្សអឿនភូម្កិ្តពាងំ្សេះេង្កា តស់ោកច្កក្កុង្សេៀម្រាបសខតតសេៀម្រាប សេៀម្រាប ០៩៨៩៩៩៦៣០/ ០៩៨៩៩៩៦៤៩

១៤៧ ភសីអហាឌី្ហ្វា យនននម្.ក ភូម្េិក្ង្ឃុំសេតើង្ជយ័ក្េុកសជើង្ឡក្េសខតតកំេង្ច់ាម្ កំេង្ច់ាម្ ០៩៧៦៥៩៤៤៤៤

១៤៨ រា៉ាឆ្លម្.ក ផ្ទះសេខ១៦០ផ្លូវសេខ៧១េង្កា តទ់សនលបាសាក់ខណ្ឌ ចំ្ការម្នរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០២៣២១៣៧២៤

១៤៩ ឥណ្ទានេម្បតតិសយើង្ម្.ក ផ្ទះសេខ១៤បូរនីីសាផ្លូវក្បណិ្ត១េង្កា តភ់នសំេញថែីខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៦៦៩៦៣០៩៩/ ០១២៩៤៤៩១៧

១៥០ សខម្វវិឌ្ឍន៍ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៦៩ផ្លូវសេខ១៥អឺភូម្ទឹិកថ្លល េង្កា តទឹ់កថ្លល ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៧០៨៣៨៥៨៣/ ០៨០៨៨៤៤៤៤

១៥១ េីុអីុអូហ្វា យនននម្.ក ភូម្សិាា យទង្ឃុំខាា វក្េុកេំសរាង្សខតតតានកវ តានកវ ០៦៩៣០២១៣២/ ០១២៧៧២៥៩២

១៥២ នបរៃនឹេ៍សអសារ ហ្វា យនននម្.ក ភូម្ចុិ្ង្ថនេ់ទី២ឃុំបឹង្កុកក្េុកកំេង្ច់ាម្សខតតកំេង្ច់ាម្ កំេង្ច់ាម្ ០៨៦៦៨៦៣២៧

១៥៣ សច្នឡាហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខសអេ៤៨ផ្លូវេីុេវរ័ភូម្៤ិេង្កា តទំ់នបទឹ់កខណ្ឌ ចំ្ការម្នរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៤២៥២៧៧/ ០៨៨៧៧០៧៧៨៨

១៥៤ ផ្កតនរ័ហារសស្រហ្វគ ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខជី៤៩ភូម្េំិបូរេង្កា តដ់្សង្កា ខណ្ឌ ដ្សង្កា រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០២៣២២៣៦៤០/ ០១២៥១៤៧៥៥/ ០៧៧៥៧៧៨៩៩

១៥៥ ឥណ្ទានផ្កា ឈូកនខែរម្.ក ផ្ទះសេខ១៥៨ផ្លូវសេខ៣២ភូម្កិាេទំនប២់េង្កា តបឹ់ង្ទំេុនខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៨៧០០៥១/ ០២៣៥៣១៥៩៩៩

១៥៦ ឥណ្ទានមូ្េដាឋ នម្.ក ផ្ទះសេខ៤៤៥ផ្លូវសេខ៤ភូម្េូិភីេង្កា តកំ់េង្ស់ាា យក្កុង្េិរសីសាភ័ណ្សខតតបន្ទទ យមានជយ័ បន្ទទ យមានជយ័ ០៩៥៧៩៨៦៨៦/ ០៩៧៣៣៣៥៩៣៦

១៥៧ េុវណ្ណ ដារា៉ា ហ្វា យនននម្.ក ផ្លូវជាតិសេខ៧ភូម្េិគន់ឃុំេូទិបក្េុកសជើង្ឡក្េសខតតកំេង្ច់ាម្ កំេង្ច់ាម្ ០៩២៥៨៤១៧៨/ ០១០៥៩៦៣៧១

១៥៨ េក្ម្បេក្មួ្េហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១អឺ០ភូម្បិ៉ាក្បកខាង្តបូង្េង្កា តក់ាកាបទី១ខណ្ឌ សពាធិ៍នេនជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៦៨០០០៦៩/ ០១៦៨២០៨៦៦

១៥៩ សាត ហ្វា ន់ម្.ក ផ្ទះសេខ៨៥ក្កុម្២ភូម្និបកចានថែីេង្កា តន់ក្េកក្េះសេតច្ក្កុង្បាតដំ់្បង្សខតតបាត់ដំ្បង្ បាតដំ់្បង្ ០១២២៤២០២៣

១៦០ អភវិឌ្ឍនអ៍ាេីុម្.ក ផ្ទះសេខ៩អឹម្ផ្លូវជាតិសេខ៥ភូម្ខិ១េង្កា តក់្ចាងំ្ចំ្សរះទី២ខណ្ឌ ឫេសនីកវរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៦៥៩២២២៩/ ០១១៦០៨៨៦០

១៦១ ក្បាថ្លន សក្កឌី្តម្.ក ផ្ទះសេខ៧២អឺេូនយផ្លូវសេខ២៧៨េង្កា តអូ់ឡាេិំកខណ្ឌ ចំ្ការម្នរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩២៩៨០៤៦៩/ ០១២៩០២២០០/ ០៩៦៧៧៧៧៣៥៩

១៦២ សអហាសអហាឌី្ហ្វា យនននម្.ក ភូម្១ិេង្កា តរ់កាកនុង្ក្កុង្ដូ្ននកវសខតតតានកវ តានកវ ០៨១២៣៥៣១៥/ ០១៦៩៩៩០៦៤

១៦៣ ទំនុកចិ្តតភីភេឹហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១៦៨អាផ្លូវជាតិសេខ២ភូម្និក្េកតាៃុង្េង្កា តច់ាកអ់នក្ង្សក្កាម្ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៦៦៦៤៤៤៤៧/ ០៦៦៦៤៤៤៤៤៧

១៦៤ អិេសអឌី្សអេហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១៤០អាផ្លូវសេខ០៣ភូម្កិ្បការេង្កា តឡ់ក្េេខណ្ឌ ដ្សង្កា រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៩០២៤១៨/ ០២៣៦៥០៤៣០៩/ ០៧០៩៩៧៩៩៩/ ០៧០៨៨៨៧៤៥

១៦៥ បរុនហរួហ្វា យនននម្.ក ផ្លូវសេខ១៩៨៦ភូម្ភិនសំេញថែីេង្កា តភ់នសំេញថែីខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០២៣៦៩៩៩១១៦

១៦៦ េិេណុកាហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខអា៦៩សអសវនញូសអេង្កា តភ់នសំេញថែីខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៦៦៦៦៣២៦/ ០៩៦៩៦០៩៩៩៩/ ០១៥៥៧៧១៦៨/ ០៧៧៧៧៧២៦៩/ ០១២៤២០៩៩៩

១៦៧ ក្បាកហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៥៣ផ្លូវសេខ៧០៩ភូម្ភូិម្១ិឧេភាេង្កា តកំ់េង្ក់ណ្ដត េក្កុង្កំេតសខតតកំេត កំេត ០១២៧៥៨៥៨៨/ ០៨៨៣៣៥៥៦៦៦

១៦៨ េីជូនឃភថីេម្.ក ផ្ទះសេខ៩១ផ្លូវអាភូម្កិ្កាងំ្អស្រង្ាង្េង្កា តក់្កាងំ្ធនង្់ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៧៦៦៦២២៩

Page 7



ល.រ ឈ ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ អាសយដ្ឋា ន រាជធានី-ឈេត្ត ឈលេទរូសព្ទ

បញ្ជ ឈី ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ

ថ្ងៃទ៣ី១ ខេធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២

១៦៩ េីុដ្ខូអបសភើសរធីវម្.ក ផ្ទះសេខ១៦០ផ្លូវសេខ០៩(បុរេិីភេថែចំី្ការដូ្ង្) េង្កា តដ់្សង្កា ខណ្ឌ ដ្សង្កា រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៧៧៤៥៦០០១/ ០៨១៤៥៦០០១/ ០២៣៦៧៦៧៥៣៦

១៧០ សអ.េីុ.អិេ.ភ.ីអិេហ្វា យនននម្.ក ផ្លូវជាតិសេខ៣ភូម្សិឈើទាេឃុំឈូកក្េុកឈូកសខតតកំេត កំេត ០១៥៦០០៨០០/ ០១៥៦០០៤០០/ ០៣៣៦៤០០៤០០

១៧១ េនលវឺណ្ដណ ហ្វា យនននម្.ក ផ្លូវជាតិសេខ២ភូម្ផិ្ារតាសកាេង្កា តរ់កាកនុង្ក្កុង្ដូ្ននកវសខតតតានកវ តានកវ ០៧៧៥៥៩៨៩៨

១៧២ សខអីុភីហ្វា យនននម្.ក ភូម្មុិ្ខសខតតេង្កា តរ់កាធំក្កុង្ច្ារម្នសខតតកំេង្េ់ពឺ កំេង្េ់ពឺ ០១២២៤៥៨៨៧/ ០១០២៤៥៨៨៧

១៧៣ េនលសឺាន ម្ញញឹម្ហ្វា យនននម្.ក ផ្លូវជាតិសេខ៨អាភូម្ទិានសភលើង្ឃុំសសាែ ង្ខាង្សជើង្ក្េុកកំចាយមារសខតតឡក្េនវង្ ឡក្េនវង្ ០១៥៧២៦១៩២/ ០៩០៧០៤៥០៥/ ០១២៤១៩៨៧២

១៧៤ ម្រតកក្គួសារម្.ក ផ្លូវជាតិសេខ២ភូម្ថិនេ់នបកេង្កា តរ់កាសក្ៅក្កុង្ដូ្ននកវសខតតតានកវ តានកវ ០៧០២៧៤៤៤៤/ ០៨៩៦៧៧៣៦៦

១៧៥ វា៉ា នឌី់្ហ្វា យនននម្.ក ភូម្អូិរក្ច្សនៀង្ឃុំកំេង្ក់្តាច្ខាង្េិច្ក្េុកកំេង្ក់្តាច្សខតតកំេត កំេត ០៧១៩៩០៧៦៧៣/ ០៩៦៦៨៧៧៤៤១

១៧៦ អឌី្អូហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខG12 ផ្លូវសេខ១០៧ភូម្វិាេយនតេង្កា តស់ាា យសរៀង្ក្កុង្សាា យសរៀង្សខតតសាា យសរៀង្ សាា យសរៀង្ ០៩៨៦១៨៧៥៣/ ០៦៩២១៩៨៤៨/ ០៩២៨៤៤៧០៤

១៧៧ រេែីេិរមី្ង្គេហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ២៩-៣០វីភូម្ដំិ្ណ្ដក់េង្កា ត់ភនសំេញថែីខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៦៦៦៦៤៤៥៥

១៧៨ សម្តាត ហ្វា យនននម្.ក ភូម្កំិេង្ក់្តាច្ទី១ឃុំកំេង្ក់្តាច្ខាង្សកើតក្េុកកំេង្ក់្តាច្សខតតកំេត កំេត ០៩៦៧៣៣៦៨៦៧

១៧៩ ឥណ្ទានកេិកររកីចំ្សរ ើនម្.ក ភូម្សិកៀនសំាង្េង្កា តស់ាា យសរៀង្ក្កុង្សាា យសរៀង្សខតតសាា យសរៀង្ សាា យសរៀង្ ០៧១៧៨៦៦៦៦១/ ០៨១៩៧១៦៤៧/ ០១២៣៤៥៤៨៤/០១២៩៧១៦៤៧

១៨០ រេែីជយ័ជំនះម្.ក ភូម្ទិាខីាង្សជើង្េង្កា តអ់ណ្ាូ ង្នខែរក្កុង្កំេតសខតតកំេត កំេត ០១៧៤៥៧២៣១/ ០៦៨៨៨៨៧៣៧

១៨១ រកីរាយហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៩៩ផ្លូវសេខ២១០ភូម្សិកៀនសំាង្េង្កា តស់ាា យសរៀង្ក្កុង្សាា យសរៀង្សខតតសាា យសរៀង្ សាា យសរៀង្ ០៩៧៦១៩៣៥១៤/ ០១៦២៦៥៧៦៦

១៨២ េីុ.សខ.អិេ.សអេហ្វា យនននម្.ក ភូម្កិ្តពាងំ្គេ់េង្កា តក់សន្ទទ កខណ្ឌ សពាធិ៍នេនជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៧៧៨២៧៧៨៧/ ០១៦៨២៧៧៨៧

១៨៣ សាែ តហ្វា យនននេេសបេម្.ក ផ្ទះសេខ០១៧ផ្លូវបុរកីម្ែករភូម្២ិេង្កា ត២់ក្កុង្ក្េះេីហនុសខតតក្េះេីហនុ ក្េះេីហនុ ០១៥៥៥៩៩៧៩/ ០៩៧៦៦៦៦៣៣០

១៨៤ យូនីក្តាេ់ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១៩៥អឺ១ផ្លូវសេខ៦៣េង្កា តបឹ់ង្សកង្កង្១ខណ្ឌ ចំ្ការម្នរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៥៥៦២០២/ ០១០២២១៦៥៦

១៨៥ សរ ៉ាដាយូសញៀនម្.ក ផ្លូវជាតិសេខ៧ភូម្សិៅន សកើតឃុំឡក្េចារក្េុកសជើង្ឡក្េសខតតកំេង្ច់ាម្ កំេង្ច់ាម្ ០៨១៩៩៩៩៥៣/ ០៨៨៩៧៩៩៧៧៣

១៨៦ ឥណ្ទានអភវិឌ្ឍន៍អាជីវកម្ែម្.ក ផ្ទះសេខ១០៧អាផ្លូវភនសំេញថែីភូម្កិ្តពាងំ្ឈូកេង្កា តទឹ់កថ្លល ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៦៣៥៥៨២/ ០៦៩២៤១១០៦

១៨៧ ក្គីសាត េ់ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខសប២៨ផ្លូវសេខ២០០R-II េង្កា តគី់ៃូនម្៉ាតសេខ៦ខណ្ឌ ឬេសនីកវរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៧២៤៤៤៤២១/ ០៩០៨៨៨៨៣៣

១៨៨ រតនៈកេិករម្.ក ភូម្សិាា យេង្កា ត់សច្កក្កុង្សាា យសរៀង្សខតតសាា យសរៀង្ សាា យសរៀង្ ០១២៥៦២៩៨៣/ ០១៦៥៣៧០២១/ ០៧១៣៤៥៦៣៥២/ ០៤៤៦៩០៣៧៦៩

១៨៩ សដ្ើម្មានហ្វា យនននម្.ក ភូម្និក្េករុនឃុំនក្េកគយក្េុកសាអ ង្សខតតកណ្ដត េ កណ្ដត េ ០១២៦២១០០០/ ០១៦៦២១០០០

១៩០ េីុ.វ.ីសអហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៥៧ភូម្កិ្តពាងំ្សេើកេង្កា តរ់កាធំក្កុង្ច្ារម្នសខតតកំេង្េ់ពឺ កំេង្េ់ពឺ ០៨៦៣៦២០០៦/ ០១៥៥១៣០៥៨/ ០៩៦៦៦៦៩៩៦៦

១៩១ អាខាបារម្.ក ភូម្គិគីរឃុំគគីរក្េុកសកៀនសាា យសខតតកណ្ដត េ កណ្ដត េ ០១២៧៧៨៨៧៥

១៩២ រកសីហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៦ផ្លូវសេខ៤ភូម្កិ្តពាងំ្ថលងឹ្េង្កា តស់ចាម្សៅខណ្ឌ សពាធិន័េនជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨៦២០០១១១/ ០៩២២២២៧៣៦
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ល.រ ឈ ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ អាសយដ្ឋា ន រាជធានី-ឈេត្ត ឈលេទរូសព្ទ

បញ្ជ ឈី ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ

ថ្ងៃទ៣ី១ ខេធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២

១៩៣ រទិធីហ្វា យនននម្.ក ភូម្កំិេង្ឡ់ក្ជឃុំសសាែ ង្ក្េុកក្ទាងំ្សខតតតានកវ តានកវ ០៩៧៣៥៧៩៦៥១/ ០១៦៧៩៣៨៥១

១៩៤ ធនោភហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៥១ផ្លូវសេខ១១៤ភូម្សិរាង្បននលេង្កា តស់ាា យសរៀង្ក្កុង្សាា យសរៀង្សខតតសាា យសរៀង្ សាា យសរៀង្ ០៧១៣២១៣៧១២/ ០១២៧៥១២៧៥/ ០១២៣១២៧១២

១៩៥ េម្ធម្៌ាហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១សអេអឺ០ផ្លូវ៦២៨ភូម្សិដ្ើមា៉ា កស់កលឿេង្កា តច់្ារអំសៅ១ខណ្ឌ ច្ារអំសៅរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៣២៦៩៦៩

១៩៦ េីុដាហ្វា យនននម្.ក ភូម្កំិេង្ក់្តាច្ឃុំកំេង្ក់្តាច្ក្េុករមាេនហកសខតតសាា យសរៀង្ សាា យសរៀង្ ០៩៦៦៦២៥០២៦

១៩៧ មូ្េដាឋ នជនបទម្.ក អោរអិេសអេអាយបនទបស់អហា៣.០១(ជានទី់៣) ម្ហ្វវថីិហ្វណូ្យេង្កា តភ់នសំេញថែីខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៧០៧៣៨០៧០/ ០៨១៣៩៥១៧៦

១៩៨ អិេសអហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១សបផ្លូវេំភូម្ដំិ្ណ្ដកធំ់២េង្កា តេ់ទឹង្មានជយ័ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨៦៩០៤០១៩/ ០៨៥៨៨៦៦៣៦

១៩៩ ផ្កតសនើរអិនខម្នផ្នេិនហ្វា ន់ម្.ក ផ្ទះសេខ៥០សបផ្លូវសេខ៣៣៦ភូម្ភូិម្ិ១េង្កា តបឹ់ង្សាឡាង្ខណ្ឌ ទួេសោករាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៤១៤៦៨៩

២០០ រាហរូហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១២អាអឺ០ផ្លូវសេខ២៣ភូម្កិ្បការេង្កា តឡ់ក្េេខណ្ឌ ដ្សង្កា រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៦៩៩៩៩៧០៤

២០១ េុវណ្ណ ភូម្ិេូេេឌី្សវៃុបមុ្និម្.ក ផ្ទះ៤៨៦អាផ្លូវ២៧១េង្កា តទ់េួទំេូង្២ខណ្ឌ ចំ្ការម្នរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៧៩០០៥៦៧/ ០២៣២២០៣០៦/ ០១៦៦៩៩៩៨៦/ ០១២៨៨៨៨៣៤

២០២ ធិតិមាហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ១១៤អឺ០អឺ១ភូម្កិ្កាងំ្អស្រង្ាង្េង្កា តក់្កាងំ្ធនង្់ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៦២៧៩៦៥/ ០៨៧៣៧៧៧៧១/ ០៦០៥៥៥៧៨១

២០៣ សហបភីហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះ១៨H  ផ្លូវសខ៤េង្កា តទឹ់កថ្លល ខណ្ឌ នេនេុខរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៦៤៨២២៩៣/ ០៧៧៨៩៩៧១៧

២០៤ សខអីុឌី្ហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសអេ០៦ផ្លូវសអេេង្កា តច់ាកអ់នក្ង្សក្កាម្ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៩៩៤៤៤២០៤/ ០១៥៧៥៣៧៥៨

២០៥ ស្រហគីនអីុសឃើណ្ម្ីហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះ១១៨អាផ្លូវជាតិសេខ១ភូម្សិាា យតាអុកេង្កា តវ់ាេេបូវខណ្ឌ ច្ារអំសៅរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១២៧៧៣២៦២/ ០១៥៩៩៥៧២៧/ ០២៣៧២១៤៦៨

២០៦ ម្សន្ទហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៩០េទួនភូម្េិនសកុំេេ១េង្កា តបឹ់ង្ទំេន់ខណ្ឌ មានជយ័រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០៨៨៧៦៦៦៦៧៧/ ០១២៩៤៩២៦៧

២០៧ សអេ. អិម្. អីុ. សអេសអកូហ្វា យនននម្.ក ផ្ទះសេខ៦សអហាផ្លូវសបតុង្ភូម្កិ្ទា៣េផ្ទះសេខ២៣អឺ០ផ្លូវសេខ២ភូម្ិនក្េកេំសរាង្៣េង្កា ត់តាសមែ ក្កុង្តាសមែ សខតតកណ្ដត េ កណ្ដត េ ០១២៥៩៩២៣៥

២០៨ អិម្សអហាម្េិីនម្.ក ផ្ទះសេខហ្វេ៦ផ្លូវ៥៦សអេង្កា តទ់េួេនង្ាខណ្ឌ ឫេសនីកវរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១០៦៦៤៨៨៦/ ០១៦៦០០១៤៥

២០៩ ផ្កនីតដាហ្វា យនននម្.ក ភូម្ឡិក្េក្កញូង្ឃុំេម្បតតិមានជយ័ក្េុករមាេនហកសខតតសាា យសរៀង្ សាា យសរៀង្ ០៨១២៧៨៣៣៥

២១០ អូខិនដិ្នសម្ក្តីឥណ្ទានម្.ក ផ្លូវសេខ៥៦អាភូម្ខិាល កូនចាេ់េង្កា តកំ់េង្ស់ាា យក្កុង្េិរសីសាភ័ណ្សខតតបន្ទទ យមានជយ័ បន្ទទ យមានជយ័ ០១២៤២១២៤២/ ០២៣៧២១៩៣៥/ ០១២៧៥៧៤៩២

២១១ េម្ផេសហ្វា យនននម្.ក ភូម្អិង្គតាសសាម្ឃុំអង្គតាសសាម្ក្េុកក្តាកំក់សខតតតានកវ តានកវ ០៣២៦៧៧៣៧៣/ ០១៥២២២៣២៣

២១២ អេីុភីហ្វា យនននម្.ក ផ្លូវជាតិសេខ២ភូម្សិដ្ើម្សផ្តៀកឃុំឡក្េេលឹកក្េុកក្ទាងំ្សខតតតានកវ តានកវ ០៩២៦៨២៦៨០/ ០៨៨៥១៣៣៣៥៥

២១៣ ម្តិតនខែរអភវិឌ្ឍនអ៍ម្តៈម្.ក ភូម្ឡិក្េរសំដ្ង្ឃុំអង្គតាសសាម្ក្េុកក្តាកំក់សខតតតានកវ តានកវ ០១៦៩០០៣៥៥

២១៤ េីុសអហាសអភីសហ្វា នសដ្េិនម្.ក ផ្ទះសេខ២៤១ផ្លូវសេខ២០៨ភូម្កិ្េះវង្់េង្កា តស់ាា យសរៀង្ក្កុង្សាា យសរៀង្សខតតសាា យសរៀង្ សាា យសរៀង្ ០៤៤៩៤៥៥៥៣/ ០១៦៩៤៨៥៥៣

២១៥ សអេីុឌី្េីុហ្វា យនននម្.ក ភូម្រូិបសោេង្កា តឡ់ក្េឆ្លល ក់ក្កុង្សាា យសរៀង្សខតតសាា យសរៀង្ សាា យសរៀង្ ០៩៧៦៨៨៤៨១៥/ ០៩៣៣០២៤៨៤

២១៦ ហ័បហ្វា ន់ម្.ក ភូម្សិាា យសតឿេង្កា តស់ាា យសតឿក្កុង្សាា យសរៀង្សខតតសាា យសរៀង្ សាា យសរៀង្ ០១១៩១១៩៨៧/ ០៩២៩៥៦២៧០
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ល.រ ឈ ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ អាសយដ្ឋា ន រាជធានី-ឈេត្ត ឈលេទរូសព្ទ

បញ្ជ ឈី ម្ ោះគ្រោះស្ថា នឥណទានជនបទ

ថ្ងៃទ៣ី១ ខេធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២

២១៧ ម្រតកសយើង្ហ្វា យនននម្.ក ភូម្េំិរុង្សក្កាម្ឃុំេំរុង្េ/កឡក្េនប់សខតតក្េះេីហនុ ក្េះេីហនុ ០១៧៥០០៥១៤

២១៨ ម្រកតហ្វា យនននេេម្.ក អោរសេខ២០៣(ជានទី់២) ផ្លូវសេខ២៤៥ភូម្ភូិម្៦ិេង្កា តទ់េួសាា យឡក្េទី២ខណ្ឌ បឹង្សកង្កង្រាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៥៤២៨២៩៥/ ០៩៧៧៤២៨២៩៥

២១៩ កេិកររកីរាយរុង្សរឿង្ម្.ក
អោរអិេសអេអាយបនទបស់អហា៣.០១(ជានទី់៣) ម្ហ្វវថីិម្តិតភាេភនសំេញហ្វណូ្យ(សេខ១០១៩) េង្កា តភ់នសំេញថែីខណ្ឌ នេនេុខ
រាជធានីភនសំេញ

ភនសំេញ ០១២២៨៥៧២០

២២០ កេិកម្ែរកីរាយម្.ក
អោរអិេសអេអាយបនទបស់អហា៣.០១(ជានទី់៣) ម្ហ្វវថីិម្តិតភាេភនសំេញហ្វណូ្យ(សេខ១០១៩) េង្កា តភ់នសំេញថែីខណ្ឌ នេនេុខ
រាជធានីភនសំេញ

ភនសំេញ ០៩៩៩៩៤៤២១

២២១ កំេង្ច់ាម្អភវិឌ្ឍម្.ក
អោរអិេសអេអាយបនទបស់អហា៣.០១(ជានទី់៣) ម្ហ្វវថីិម្តិតភាេភនសំេញហ្វណូ្យ(សេខ១០១៩) េង្កា តភ់នសំេញថែីខណ្ឌ នេនេុខ
រាជធានីភនសំេញ

ភនសំេញ ០១២៩៤៤៤៦៥

២២២ អភវិឌ្ឍជីវភាេជនបទម្.ក
អោរអិេសអេអាយបនទបស់អហា៣.០១(ជានទី់៣) ម្ហ្វវថីិម្តិតភាេភនសំេញហ្វណូ្យ(សេខ១០១៩) េង្កា តភ់នសំេញថែីខណ្ឌ នេនេុខ
រាជធានីភនសំេញ

ភនសំេញ ០៩៥៧៧៧៨៥៥

២២៣ វីេឺវេីហ្វា យនននម្.ក ភូម្កិ្គឹះសេខ៣៥១ផ្លូវសេខ១៦៣នកង្៤៧៨េង្កា តទ់េួទំេូង្ទី២ខណ្ឌ ចំ្ការម្នរាជធានីភនសំេញ ភនសំេញ ០១៧៨៨៨៨២០/ ០១២៤៤៤៤៦២
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