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ល.រ ភលខឯកសារ តនួាទី វធីិសាស្រ្ត ឬប្បភេទនៃការភធវទីារណុកម្ម នងៃខខឆ្ន ំ្ ម្ភា ្ៃ៍ ទីកខៃែង្ម្ភា ្ៃ៍ 
១ D24817 អនក្ួរចភម្ែីយភៅ្-២១ យកភ្ោងប្ចកមុ្ខឲ្យងប់ដភងហីម្, យកខម្ក

ភ នីវ ៉ៃ, យកដង្កា ប់ដកប្កចក, ប្រមុ្រទឹក 
នងៃទី២៦ ខខម្ករា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្ភមម ខញី ឃុបំ្តពងំសាប ប្្ុកបាទី ភខតត
តាខកវ 

២ D24822 អនកភទា្ភៅម្ៃទីរសាន យពល់ យកប្កណាត់ភមម រុមុំ្ខភ យីបាញ់ភោល, 
អាករៃឹងធាងភតាន ត 

នងៃទី១៩ ខខភម្សា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្តាភោ ឃុសំារកិាខកវ ប្្ុកល្វវ ឯម្ ភខតតក
ណាត ល 

៣ D24826 ប្បធាៃប្កុម្យុទធរៃការពរ
ភៅម្ៃទីរ្-២១ 

នវ ៉ៃអនកភទា្ នងៃទី១២ ខខកុម្ាះ 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្អៃែង់តាសាៃ ឃុខំប្ពក្តី ប្្ុកភកាះធំ 
ភខតតកណាត ល 

៤ D25046 អតីតយុទធរៃម្ៃទីរ្-២១ ឆក់ខខែរភេែីង នងៃទី១៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

េូមិ្ល្វវ  ឃុភំពប្រចង្កវ  ប្្ុកបរបូិរណ៍ ភខតត
កំពង់ឆ្ន ងំ 

៥ D25047 អតីតយុទធរៃម្ៃទីរ្-២១ ចងនដរចួរុមុំ្ខៃឹងប្កម្ភ ភ យីនវ ៉ៃៃឹងខដក នងៃទី១៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

េូមិ្ប្កាងំកភកាះ ឃុភំពប្រចង្កវ  ប្្ុកបរបូិរណ៍ 
ភខតតកំពង់ឆ្ន ងំ 

៦ D25048 អតីតយុទធរៃម្ៃទីរ្-២១ ប្ចកទឹកកនុងម្ភត់, រុមុំ្ខ នងៃទី១៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

េូមិ្ល្វវ  ឃុភំពប្រចង្កវ  ប្្ុកបរបូិរណ៍ ភខតត
កំពង់ឆ្ន ងំ 

៧ D25049 អតីតយុទធរៃម្ៃទីរ្-២១ នវ ៉ៃៃឹងដំបងរចួឆក់ខខែភេែីង, បាញ់ភោល, ដុត
អនកភទា្ទាងំរ្់(រៃោតិបរភទ្) 

នងៃទី២៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

េូមិ្សាពណ៌ ឃុតំាភរ្ ប្្ុកកំពង់ប្តឡាច 
ភខតតកំពង់ឆ្ន ងំ 

៨ D25051 អតីតយុទធរៃម្ៃទីរ្-២១ ឆក់ខខែភេែីង, វះភពះ, អាករ, នវ ៉ៃៃឹងភលែ រភទះ នងៃទី១៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ េូមិ្ពនៃែ ឃុពំភពល ប្្ុកបរបូិរណ៍ ភខតតកំពង់
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១៩៩៩ ឆ្ន ងំ 
៩ D25052 អតីតយុទធរៃម្ៃទីរ្-២១ រុមុំ្ខរចួយកចបនវ ៉ៃ, អាករៃឹងកាបិំត, កប់ប្តឹម្

ក 
នងៃទី១៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

េូមិ្ធែកភប្ៅ ឃុអំញ្ចា ញរូង ប្្ុកបរបូិរណ៍ 
ភខតតកំពង់ឆ្ន ងំ 

១០ D25086 ៃីរសាកងពល ចងមុ្ខទាហាៃរចួនវ ៉ៃភោល នងៃទី១០ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

េូមិ្អញ្ចា ញរូង ឃុអំញ្ចា ញរូង ប្្ុកបរបូិរណ៍ 
ភខតតកំពង់ឆ្ន ងំ 

១១ D25087 អនកភបីកឡាៃកងពល នវ ៉ៃៃឹងតបូងចប (គុកភៅលខងវក) នងៃទី២៥ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

ឃុអំញ្ចា ញរូង ប្្ុកបរបូិរណ៍ ភខតតកំពង់ឆ្ន ងំ 

១២ D25053 អតីតយុទធរៃម្ៃទីរ្-២១ ោក់ៃឹងកាបិំតភ យីប្បឡាក់អំបិល ឬយក
សាប ូចុច 

នងៃទី២៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

េូមិ្បនាទ យម្ភ្ ឃុខំ្ប ប្្ុកំពង់ប្តឡាច 
ភខតតកំពង់ឆ្ន ងំ 

១៣ D25096 យុទធនារ ី យករពំត់នវ ៉ៃភៅកខៃែងភធវីការ     (អញ្ចា ញ
រូង) 

នងៃទី២៤ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

ឃុអំញ្ចា ញរូង ប្្ុកបរបូិរណ៍ ភខតតកំពង់ឆ្ន ងំ 

១៤ D25100 ភម្កងចល័ត ោប់ចង់, នវ ៉ៃ នងៃទី២៥ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

ប្្ុកសាម្គគីម្ភៃរ័យ ភខតតកំពង់ឆ្ន ងំ 

១៥ D25101 កងចល័ត នវ ៉ៃៃឹងដំបង(វតត្ខណត កគុក) នងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

ប្្ុកំពង់ប្តឡាច ភខតតកំពង់ឆ្ន ងំ 

១៦ D25102 កងចល័ត នវ ៉ៃៃឹងរពំត់(គុកទំៃប់ភម្ឿៃ) នងៃទី២២ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

ឃុបំ្កាងំល្វវ  ប្្ុកបរបូិរណ៍ ភខតតកំពង់ឆ្ន ងំ 

១៧ D25103 កងចល័ត ចងភ យីនវ ៉ៃកណាត លយប់ឲ្យប្្ភម្ភចខ,ំ 
ភបាកភកមងៃឹងគល់ភ (ីកំពង់ឆ្ន ងំ) 

នងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

ប្្ុកំពង់ប្តឡាច ភខតតកំពង់ឆ្ន ងំ 

១៨ D25056 អតីតយុទធរៃម្ៃទីរ្-២១ បាញ់ភោល, ភវះភពះ, នវ ៉ៃៃឹងដំបង នងៃទី២៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ េូមិ្តា្ុក ឃុខំ្ប ប្្ុកំពង់ប្តឡាច ភខតត
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១៩៩៩ កំពង់ឆ្ន ងំ 
១៩ D24928 ប្បធាៃប្កុម្ យកពូភៅនវ ៉ៃទម្ភែ ក់រភតត  មិ្ៃម្ភៃនងៃខខឆ្ន  ំ េូមិ្សាវ យតាភម្ឃ ឃុភំកាះធំ ប្្ុកភកាះធំ 

ភខតតកណាត ល 
២០ D24946 ភោធា ចងនដចងភរីង, បងអត់បាយ នងៃទី៨ ខខម្ករា ឆ្ន ំ

២០០៣ 
េូមិ្ចុងភកាះ ឃុភំកាះធំ ប្្ុកភកាះធំ ភខតតក
ណាត ល 

២១ D24953 អនកោម្ភៅ្-២១ ឆក់ខខែភេែីង, ចងពយួរភរីង នងៃទី៨ ខខម្ករា ឆ្ន ំ
២០០៣ 

េូមិ្ខប្ពកបិុ ឃុភំកាះធំ ប្្ុកភកាះធំ ភខតតកណាត
ល 

២២ D24894 យុទធនារ ី នវ ៉ៃៃឹងចប, អូ្ៃងគ័លរំៃួ្ភោ នងៃទី១៧ ខខកកាោ 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

េូមិ្ប្បធាតុ ឃុខំប្ពក្តី ប្្ុកភកាះធំ ភខតតក
ណាត ល 

២៣ D24899 ភោធា រុញចូលអណតូ ង នងៃទី១៧ ខខកកាោ 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

េូមិ្ភពធិ៍រាម្ភ ឃុខំប្ពក្តី ប្្ុកភកាះធំ ភខតតក
ណាត ល 

២៤ D24909 កម្មករភរាងចប្កតម្ោញ យកខដកភោលភោតនដ នងៃទី៨ ខខកកាោ 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

េូមិ្ប្បធាតុ ឃុខំប្ពក្តី ប្្ុកភកាះធំ ភខតតក
ណាត ល 

២៥ D24934 យុទធនារ ី យកម្ៃុ្ែេជួរខប្្ នងៃទី៧ ខខម្ករា ឆ្ន ំ
២០០៣ 

េូមិ្ភ ភីមម  ឃុភំ ភីមម  ប្្ុកភកាះធំ ភខតតក
ណាត ល 

២៦ D24923 ្ៃតិ្ុខម្ៃទី្-២១ នវ ៉ៃភ យីឲ្យអាប្តាក់កិៃ នងៃទី20 ខខ្ីហា 
ឆ្ន ២ំ០០៣ 

េូមិ្ខប្ពកងមី ឃុខំប្ពកងមី ប្្ុកភកាះធំ ភខតតក
ណាត ល 

២៧ D24926 ភ្ដឋកិចានប្ព្ នវ ៉ៃភ យីចងភរីងភ ងីភលី មិ្ៃម្ភៃនងៃខខឆ្ន  ំ េូមិ្ខប្ពកងមី ឃុខំប្ពកងមី ប្្ុកភកាះធំ ភខតតក
ណាត ល 

២៨ D25131 កងកុម្ភរ នវ ៉ៃៃឹងភដីម្សាម ច់ នងៃទី១១ ខខមិ្ងុនា េូមិ្ខ្ែងភប្កាម្ ឃុខំញ៉ៃញ៉ៃង ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតត
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ឆ្ន ២ំ០០១ តាខកវ 
២៩ D25133 កងកុម្ភរ នវ ៉ៃភ យីចងោក់្ំបុកប្្ភម្ភច នងៃទី១១ ខខមិ្ងុនា 

ឆ្ន ២ំ០០១ 
េូមិ្ដំណាក់ ឃុឧំតតម្្ូរោិ ប្្ុកប្តាកំក់ 
ភខតតតាខកវ 

៣០ D25136 កងកុម្ភរ នវ ៉ៃៃឹងដំបង ភ យីចងទម្ភែ ក់ទឹក នងៃទី៧ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្ធនង់រភលីង ឃុលំ្វយបូរ ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតត
តាខកវ 

៣១ D25146 ឪពុករប្់កងកុម្ភរ នវ ៉ៃ១២រពំត់ នងៃទី១០ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្តាល្វក់ ឃុគុំ្ ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតតតាខកវ 

៣២ D25106 កុម្ភរភពទយ ចងោប់ៃឹង្្រ, នវ ៉ៃៃឹងរពំត់ នងៃទី២៩ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្នប្ពដកពណ៌ ឃុបំ្តពងំធំ ប្្ុកប្តាកំក់ 
ភខតតតាខកវ 

៣៣ D25119 កុម្ភរកងទ័ព ោប់ទាហាៃភវៀតណាម្យកនវ ៉ៃភោល នងៃទី២៨ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្ប្កាងំសាវ យ ឃុខំប្្រភនាង ប្្ុកប្តាកំក់ 
ភខតតតាខកវ 

៣៤ D25120 កុម្ភរកងទ័ព ោប់ចង, ចងមុ្ខ នងៃទី១៤ ខខមិ្ងុនា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្្ទឹង ឃុអូំរសារា៉ៃយ ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតត
តាខកវ 

៣៥ D25124 កុម្ភរៃីរសា ប្ចកកោលៃឹងងង់បាែ ្ទិក នងៃទី១៥ ខខមិ្ងុនា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្ឫ្ែបី្្ុក ឃុខំញ៉ៃងញ៉ៃង ប្្ុកប្តាកំក់ 
ភខតតតាខកវ 

៣៦ D25125 កុម្ភរៃីរសា ៃិង ែប នវ ៉ៃរ ូតដល់សាែ ប់ នងៃទី១៣ ខខមិ្ងុនា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្ដំណាក់រភវៀង ឃុពំភពល ប្្ុកប្តាកំក់ 
ភខតតតាខកវ 

៣៧ D25128 កុម្ភរកងទ័ព នវ ៉ៃ នងៃទី២៩ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្ពងទឹក ឃុគុំ្ ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតតតាខកវ 

៣៨ D25130 កុម្ភរកងទ័ព ធាែ ប់ភឃញីភគយកៃីរសាប្្ុកយកភៅនវ ៉ៃ នងៃទី១៣ ខខមិ្ងុនា េូមិ្ប្្ខង៉ៃ ឃុឧំតតម្្ូរោិ ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតត



5 | P a g e  
 

ភោល ឆ្ន ២ំ០០១ តាខកវ 
៣៩ D25057 អតីតយុទធរៃម្ៃទីរ្-២១ ចងខខែអប្ងឹង ចងមុ្ខៃឹងប្កម្ភ ភ យីនវ ៉ៃ

ភោល 
នងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

េូមិ្ងមឥដឋ ឃុងំមឥដឋ ប្្ុកំពង់ប្តឡាច ភខតត
កំពង់ឆ្ន ងំ 

៤០ D25058 អតីតយុទធរៃម្ៃទីរ្-២១ ោប់ចងភ យីនវ ៉ៃភោល នងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៩ 

េូមិ្ប្កាងំភ្គៀ ឃុបំ្កាងំភ្គៀ ប្្ុកទឹកផុ្ 
ភខតតកំពង់ឆ្ន ងំ 

៤១ D25061 អតីតយុទធរៃម្ៃទីរ្-២១ វាយខបកឈាម្ នងៃទី២៥ ខខកុម្ាះ 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

េូមិ្ពៃី ឃុពំៃី ប្្ុកំពង់ប្តឡាច ភខតតកំពង់
ឆ្ន ងំ 

៤២ D24592, 
D24840 

អតីតអនកភទា្្-២១ឃ ចងពយួរភរីងភ ងីភលី, យកកុម្ភរ ភបាះឲ្យ
ប្កភពី្ុី(កំពង់ឆ្ន ងំ) 

នងៃទី២ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុភំកាះធំ ប្្ុកភកាះធំភខតតកណាត ល 

៤៣ D24839 អតីតប្បធាៃម្ៃទីរកងពល 
៧០៣ 

ភឃញី  ្ុង រភំល្វេនារភី យី ្ម្ភែ ប់ភោល
(អម្ល្វងំ) 

នងៃទី១២ ខខមិ្ងុនា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្ពម្ប្បរំុ ឃុខំប្ពកអំបិល ប្្ុកសាអ ង ភខតត
កណាត ល 

៤៤ D24534 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ្ៃតិ
្ុខតំបៃ់២៥«ម្ៃទីរ១៥» 

 ្កខដកចូលភរីងចងភាជ ប់ភៅអី នងៃទី១៥ ខខម្ករា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុភំកាះធំ ប្្ុកភកាះធំភខតតកណាត ល 

៤៥ D24535 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ្ៃតិ
្ុខតំបៃ់២៥«ម្ៃទីរ១៥» 

ចងពយួរភ ងីភលី, ប្ចកបាវ  នងៃទី១៥ ខខម្ករា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្ភលខ៨ ឃុភំពធិ៍ទីបាៃ ប្្ុកភកាះធំ ភខតត
កណាត ល 

៤៦ D24536 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ្ៃតិ
្ុខតំបៃ់៣៥ 

ចងនដភៅភប្កាយ, យកភ វីាយ ភរីង នងៃទី២០ ខខម្ករា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ភខតតកំពត 

៤៧ D24537 កងចល័តប្្ុក ភឃញីភគចងឪពុក នងៃទី១៨ ខខម្ករា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ប្្ុកកំពង់ប្តាច ភខតតកំពត 

៤៨ D24538 គណៈឃុ ំ ភឃញី្ៃតិ្ុខភប្បីដំបងវាយអនកភទា្ នងៃទី១៨ ខខម្ករា ប្្ុកដងទង់ ភខតតកំពត 
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ឆ្ន ២ំ០០១ 
៤៩ D24539 ប្បោរៃោ្់ ប្ចកបាវវាយភោល, ោប់ប្បោរៃងមី នងៃទី១៧ ខខម្ករា 

ឆ្ន ២ំ០០១ 
ប្្ុកដងទង់ ភខតតកំពត 

៥០ D24541 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ      
្ៃតិ្ុខតំបៃ់៣៥ 

យកនា កិាោបអត់ឲ្យដកដភងហីម្, យក
ភ្ោងផ្លែ ្ទិចម្កប្ចកមុ្ខ 

នងៃទី២០ ខខម្ករា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ប្្ុកដងទង់ ភខតតកំពត 

៥១ D24542 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរអប់រ ំ
ប្្ុក១០៥ 

យកោវអាករចួអូ្ទម្ភែ ក់រភតត  នងៃទី៣ ខខកុម្ាះ ឆ្ន ំ
២០០១ 

ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតតតាខកវ 

៥២ D24543 អតីតកម្ភម េិបាលម្ៃទីរអប់រ ំ
ប្្ុក១០៥ 

ភប្បីដំបងភពល្ួរចភម្ែីយ នងៃទី២៩ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុពំភពល ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតតតាខកវ 

៥៣ D24544 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ      
្ៃតិ្ុខម្ៃទីរតានអ 

អនកណា ភឺគវាយភោល នងៃទី២៨ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្េនំតូច ឃុំ្ ូេី ប្្ុកបាទី ភខតតតាខកវ 

៥៤ D24545 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ      
្ៃតិ្ុខេូមិ្ភាគ 

បភណតី រយកភៅ្ម្ភែ ប់ 
 

នងៃទី២៨ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្េនំតូច ឃុំ្ ូេី ប្្ុកបាទី ភខតតតាខកវ 

៥៥ D24546 អតីតកូៃអនកភទា្ម្ៃទីរ 
្ៃតិ្ុខកភកាះ 

យកភៅ្ម្ភែ ប់ នងៃទី២៨ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុំ្ ូេី ប្្ុកបាទី ភខតតតាខកវ 

៥៦ D24548 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ      
្ៃតិ្ុខចំការដូង 

ចងនដភៅភប្កាយៃឹងខខែអប្ងឹង ភ យីពយួរ
ភរីងភ ងីភលី 

នងៃទី២៩ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្េនំតូច ឃុំ្ ូេី ប្្ុកបាទី ភខតតតាខកវ 

៥៧ D24549 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ      
្ៃតិ្ុខវតតកភកាះ 

ទាក់កឲ្យភដីរ ភ យីចងមុ្ខភទីបវាយទម្ភែ ក់រ
ភតត  

នងៃទី២៩ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្េនំតូច ឃុំ្ ូេី ប្្ុកបាទី ភខតតតាខកវ 

៥៨ D24550 អតីតកម្ភម េិបាលចំការដូង ចងៃឹងធាងភតាន ត ភ យីវាយភោល, កាប់ នងៃទី២៩ ខខមិ្នា េូមិ្េនំតូច ឃុំ្ ូេី ប្្ុកបាទី ភខតតតាខកវ 
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ៃឹងពូភៅ, វាយៃឹងរពំត់ ឆ្ន ២ំ០០១ 

៥៩ D24551 អតីតកម្ភម េិបាលចំការដូង វាយៃឹងតបូងចប, ឫ្ែ ីភ យីទម្ភែ ក់រភតត  នងៃទី២៩ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្េនំតូច ឃុំ្ ូេី ប្្ុកបាទី ភខតតតាខកវ 

៦០ D24552 អតីតអនកភទា្នប្រអូភនន  ចងឆ្ា ងៃឹងកង់រភទះ នងៃទី២៨ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុកុំម្ភររាោ ប្្ុកបាទី ភខតត តាខកវ 

៦១ D24553 អតីតកម្ភម េិបាលម្ៃទីរ     
្ៃតិ្ុខចំការដូង 

យកភៅ្ម្ភែ ប់ នងៃទី២៨ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុកុំម្ភររាោ ប្្ុកបាទី ភខតត តាខកវ 

៦២ D24554 អតីតកម្ភម េិបាលម្ៃទីរ    
្ៃតិ្ុខចំការដូង 

ចងភ យីភប្បីដំបងវាយ នងៃទី២៧ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្េនំតូច ឃុំ្ ូេី ប្្ុកបាទី ភខតតតាខកវ 

៦៣ D24555 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរតានអ ចងភ យីវាយៃឹងចប នងៃទី២៧ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្េនំតូច ឃុំ្ ូេី ប្្ុកបាទី ភខតតតាខកវ 

៦៤ D24557 កងចល័តនារ ី ធាែ ប់ភឃញីភគបភណតី រអនកភទា្ នងៃទី៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ
២០០១ 

ឃុគុំ្ ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតតតាខកវ 

៦៥ D24559 កងចល័ត យកដំបងវាយកញ្ា ឹងក រចួរុញទម្ភែ ក់រភតត  នងៃទី១០ ខខធនូ ឆ្ន ំ
២០០១ 

ប្្ុកប្ទាងំ ភខតតតាខកវ 

៦៦ D24560 អនកភទា្ភៅប្កាងំបនាទ យ ទះកំភផែៀង, យកកាបិំតកាប់កោល, កាប់សាម
ៃិងខនង 

នងៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្ន ំ
២០០១ 

ឃុំ្ ំភរាង ប្្ុក្ំភរាង ភខតត តាខកវ 

៦៧ D24561 អតីតអនកភទា្ ចងនដៃឹងខខែអប្ងឹង នងៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្ន ំ
២០០១ 

ឃុំ្ ំភរាង ប្្ុក្ំភរាង ភខតត តាខកវ 

៦៨ D24562 អតីតកម្ភម េិបាលម្ៃទីរអប់រ ំ ចងខខែភោ, យកអាចម៍្ប្រូកញាត់ម្ភត់ នងៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្ន ំ ឃុំ្ ំភរាង ប្្ុក្ំភរាង ភខតត តាខកវ 
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វតតប្្ះបនាទ យ ២០០១ 

៦៩ D24563 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរអប់រ ំ
១០៥ 

ភខន ះ៣ោៃ់ នដ, ប្ទូង, ភរីង,  នងៃទី៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ
២០០១ 

ឃុគុំ្ ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតតតាខកវ 

៧០ D24564 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរអប់រ ំ
១០៥ 

វាយៃឹងភលែ រភទះ ភ យីទម្ភែ ក់ចូលរភតត , 
ខដកពីភប្កាម្ោបក 

នងៃទី៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ
២០០១ 

ឃុគុំ្ ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតតតាខកវ 

៧១  កុម្ភរៃីរសាតំបៃ់២៤ ភឃញីកុម្ភរប្តូវបាៃវាយៃឹងតបូងចប ធាង
ភតាន ត រុញទម្ភែ ក់រភតត ៃឹងោក់ប្ចវា៉ៃ ក់ពីភលី 

នងៃទី២៤ ខខភម្សា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្្ំបា៉ៃ ៃ ឃុភំកាះធំ ប្្ុកភកាះធំភខតតកណាត
ល 

៧២ D24567 ភ្ដឋកិចាឃុ ំ ភឃញីភគោប់ទាងំខខែៗយកភៅ វាយភោល នងៃទី១១ ខខធនូ ឆ្ន ំ
២០០១ 

ឃុធំាែ ប្បរំុ ប្្ុកភកាះអខណត ត ភខតតតាខកវ 

៧៣ D24569 អតីតកម្ភម េិបាលម្ៃទីរអប់ រ ំ
១០៥ 

វាយៃឹងគល់ឫ្ែ,ី តបូងចប, ដំបង មិ្ៃម្ភៃនងៃខខឆ្ន  ំ ឃុរំនាម្ ប្្ុកប្ទាងំ ភខតតតាខកវ 

៧៤ D24572 អតីតអនកភទា្វតតប្្ះ
បនាទ យ 

វាយៃឹងដងខរក, ញាត់អាម្ច៍ នងៃទី៤ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ប្្ុក្ំភរាង ភខតតតាខកវ 

៧៥ D24573 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ១៥ ភ្ោងភៅ  ្ូប្គបមុ្ខ, វាយៃឹងដំបង នងៃទី២ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុភំកាះធំ ប្្ុកភកាះធំភខតតកណាត ល 

៧៦ D24577 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរអប់រ ំ
ប្្ុក១០៥ 

ភឃញីវាយអនកភទា្ភពះធំ, ភបាះកូៃ ភកមង
ចូលរភតត ទាងំរ្់ 

នងៃទី៧ ខខកកាោ 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុោំងទង ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតតតាខកវ 

៧៧ D24578 កូៃអតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ 
អប់របំ្្ុក១០៥ 

យកចំពុះទុងោក់ក នងៃទី៦ ខខកកាោ 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុោំងទង ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតតតាខកវ 

៧៨ D24579 កូៃអតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ វាយៃឹងខខែតី នងៃទី៤ ខខកកាោ ប្្ុកភលីកខដក ភខតតកណាត ល 
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អប់របំ្្ុក១៤ ឆ្ន ២ំ០០១ 

៧៩ D24580 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ អប់រ ំ
ប្្ុក១៤ 

ភប្បីខដកកាប់ោបសាច់ ោប់្ែឹក ប្តភចៀក នងៃទី៤ ខខកកាោ 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុខំប្ពកោច់ ប្្ុកភលីកខដក ភខតតកណាត ល 

៨០ D24581 គណៈឃុ ំ ចងសាែ បភ្ក នងៃទី៦ ខខកកាោ 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុឧំតតម្្ូរោិ ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតតតាខកវ 

៨១ D24583 ប្បោរៃងមី វាយ៣ដំបង នងៃទី៦ ខខកកាោ 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុភំពធិ៍ប្កង ប្្ុកបភ្ដឋ ភខតតកំពង់្ពឺ 

៨២ D24584 កងចល័ត វាយៃឹងដំបង នងៃទី៦ ខខកកាោ 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុភំពធិ៍ប្កង ប្្ុកបភ្ដឋ ភខតតកំពង់្ពឺ 

៨៣ D24590 អតីតអនកភទា្ឃុលំំចង់ ចងរបឹដូចប្រូកោក់រភទះភ្ះ នងៃទី៧ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុលំំចង់ ប្្ុក្ំភរាង ភខតតតាខកវ 

៨៤ D24589 អតីតកម្ភម េិបាលឃុលំំចង់ វាយៃឹងរពំត់, ដំបង, ខខែភោ ៃិងោក់ភខន ះ នងៃទី៦ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ឃុលំំចង់ ប្្ុក្ំភរាង ភខតតតាខកវ 

៨៥ D24595 អនកភទា្នប្រអូរភនន  ភឃញី ែបវាយៃឹងទំពក់រនា្់ នងៃទី៦ ខខមិ្នា ឆ្ន ំ
២០០១ 

ប្្ុកគងពិ្ី ភខតតកំពង់្ពឺ 

៨៦ D24602 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ      
្ៃតិ្ុខេូមិ្ភាគេនំ្ៃែុង 

ភឃញីវាយពីភប្កាយៃឹងគល់ឫ្ែ,ី វះភពះ
យកភងែីម្ឆ្ ូប, វាយខបកកោល 

នងៃទី១១ ខខវចិឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្ប្បាងគអងគរ ឃុំ្ ៃែុង ប្្ុកប្ទាងំ ភខតតតាខក
វ 

៨៧ D24604 អតីតអនកភទា្្ៃតិ្ុខ 
េូមិ្ភាគេនំ្ៃែុង 

ចងពយួរភរីងភ ងីភលី, ប្ចកភ្ោងភៅ  ្ូ នងៃទី១១ ខខវចិឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្ប្ពះ្ុខ ឃុំ្ ៃែុង ប្្ុកប្ទាងំ ភខតតតាខកវ 

៨៨ D24605 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ      ចងភ យីវាយ ៃិងកាប់កោលៃឹងកាបិំត នងៃទី១១ ខខវចិឆិកា េូមិ្ប្ពះ្ុខ ឃុំ្ ៃែុង ប្្ុកប្ទាងំ ភខតតតាខកវ 
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្ៃតិ្ុខេូមិ្ភាគេនំ្ៃែុង ឆ្ន ២ំ០០១ 

៨៩ D24607 អតីតកម្ភម េិបាលម្ៃទីរអប់រ ំ
ប្្ុកប្តាកំក់ 

ចងមុ្ខៃឹងប្កម្ភ ភ យីវាយកោលៃិងកាត់ក
, វាយៃឹងចប 

នងៃទី១ ខខតុល្វ ឆ្ន ំ
២០០១ 

េូមិ្ប្កាងំតាោៃ់ ឃុគុំ្ ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតត
តាខកវ 

៩០ D24608 អតីតអនកភទា្ម្ៃទីរ      
្ៃតិ្ុខតំបៃ់២៥ 

យកភៅ  ្ូប្គបមុ្ខ ចងនដោប់ៃឹងភៅអី 
ភ យីឆក់ខខែភេែីង 

នងៃទី២០ ខខធនូ ឆ្ន ំ
២០០១ 

មិ្ៃបាៃបញ្ចជ ក់ទីលំភៅ 

៩១ D24863 អតីតយុទធរៃការពរ       
អនកភទា្ម្ៃទីរ្-២១ 

ធាែ ប់វាយ, ធាែ ប់ដំ នងៃទី២៤ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្្ំបា៉ៃ ៃភប្កាម្ ឃុខំប្ពកអំបិល ប្្ុកសាអ ង 
ភខតតកណាត ល 

៩២ D24864 យុទធរៃអគគិ្ៃីម្ៃទីរ្-២១ វាយភោល នងៃទី២០ ខខតុល្វ 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្អងគ ឃុពំភពល ប្្ុកបរបូិរណ៍ ភខតតកំពង់
ឆ្ន ងំ 

៩៣ D24866 យុទធរៃកងការពរ        
អនកភទា្ភៅម្ៃទីរ្-២១ 

ភឃញីភគ្ម្ភែ ប់អនកភទា្ នងៃទី៣១ ខខម្ករា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

េូមិ្កំពង់្ំបរួភលី ឃុខំប្ពកងមី ប្្ុកភកាះធំ 
ភខតតកណាត ល 

៩៤ D71434 ប្បោរៃងមី ភឃញីភគរភំល្វេអនកភទា្ប្្ី ១៩៩៧ េូមិ្ពនៃែ ឃុបំ្បេនំ ប្្ុកអងគររ័យ ភខតតកំពត 
៩៥ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ ចងបភណីត រ ៃិងោក់ប្ចវា៉ៃ ក់, ចងពយួរភរីង ១៩៩៧ េូមិ្តាម្៉ៃៃ ឃុបំ្បេនំ ប្្ុកអងគររ័យ ភខតតកំពត 
៩៦ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ ភឃញីភគរភំល្វេអនកភទា្ប្្ី ភ យី្ម្ភែ ប់

ភោល 
១៩៩៧ េូមិ្ខប្្ោ ឃុចំំបីុ ប្្ុកអងគររ័យ ភខតតកំពត 

៩៧ D71435 កងចល័តប្្ុក វាយៃឹងកាត រ, ោក់ថ្ន ំ្ ម្ភែ ប់ ១៩៩៨ េូមិ្នប្ពប្កឡា ឃុទឹំកម្ភ្ ប្្ុកអងគររ័យ 
ភខតតកំពត 

៩៨ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ បាញ់្ម្ភែ ប់អនកភទា្ ១៩៩៨ ភខតតកំពត 
៩៩ D71437 កងចល័ត វាយៃឹងតបូងចប, វាយៃឹងដំបងោក់រភតត  នងៃទី២៤-២៥ ខខមិ្

នា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
េូមិ្ប្តពងំប្រនាង ឃុខំប្្ោ ប្្ុកដងទង់ 
ភខតតកំពត 



11 | P a g e  
 

១០០ D71438 កងចល័ត កាត់ក នងៃទី៩ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០៧ 

េូមិ្តានាវ ឃុបំ្តពងំេែង ប្្ុក ូក ភខតត
កំពត 

១០១ D71431 រៃរងភប្ោះ ចងៃឹងខខែលួ្, ឆក់ទម្ភែ ក់ពីភលីរភទះ នងៃទី២៤ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

េូមិ្វាល ឃុសំាវ យទាប ប្្ុកចំការភលី ភខតត
កំពង់ោម្ 

១០២ ប្បោរៃមូ្លោឋ ៃ ចងសាែ បភ្ក ៃិងលុតរងគង់ម្ភត់រភតត  
ភ យីវាយៃឹងខដក ទីបទម្ភែ ក់រភតត  

នងៃទី២៤ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ប្្ុកចំការភលី ភខតតកំពង់ោម្ 

១០៣ កងរភទះដឹកអុ្ វាយៃឹងបំពង់ទីប នងៃទី២៤ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

េូមិ្វាល ឃុសំាវ យទាប ប្្ុកចំការភលី ភខតត
កំពង់ោម្ 

១០៤ ភម្េូមិ្ ោក់អនកភទា្ប្្ីៃឹងកាបិំត,កាប់ៃឹងពូភៅ 
ៃិង្ន 

នងៃទី២៤ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ប្្ុកចំការភលី ភខតតកំពង់ោម្ 

១០៥ ឆមប្ន្ ភឃញីភគសាែ ប់ភោយពុលបាយ, វាយទម្ភែ ក់
អណតូ ង 

នងៃទី២៤ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ប្្ុកចំការភលី ភខតតកំពង់ោម្ 

១០៦ កម្មករចំការភៅ  ្ូ ចងនដចងភរីង ៃឹងវាយភោល, យកធាង
ភតាន តោបក 

នងៃទី២៤ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ប្្ុកចំការភលី ភខតតកំពង់ោម្ 

១០៧ ្ម្ភរិកភៃសាទប្តី ចងមុ្ខវាយៃឹងដំបង, បំពង់ទីប, វាយ 
ទម្ភែ ក់អណតូ ង, ប្ចកម្ៃុ្ែកនុង្ងា្ីភ យី
ភបាះភោល 

នងៃទី២៦ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ប្្ុកនប្ព រ ភខតតកំពង់ោម្ 

១០៨ កងចល័ត វាយម្ៃុ្ែភោល នងៃទី២៤ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

េូមិ្រដំលួ ឃុគំរ ប្្ុកនប្ព រ ភខតតកំពង់ោម្ 

១០៩ កងចល័ត វាយៃឹងដងខរក, វាយភ យីភបាះចូលបងគៃ់ នងៃទី២៦ ខខឧ្ភា េូមិ្តាមូ្ត ឃុគំរ ប្្ុកនប្ព រ ភខតតកំពង់ោម្ 
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ឆ្ន ២ំ០០០ 
១១០ កងការពរម្ៃទីរ្ៃតិ្ុខ 

ប្្ុកនប្ព រ 
វាយទម្ភែ ក់អណតូ ង មិ្ៃម្ភៃនងៃខខឆ្ន  ំ េូមិ្អណតូ ងតាភពប្រ ឃុងំមពូៃ ប្្ុកនប្ព រ 

ភខតតកំពង់ោម្ 
១១១ កងកុម្ភរ ចងនដរចួវាយៃឹងគល់ឫ្ែ,ី តបូងចប, កាប់

ៃឹងកាបិំត 
នងៃទី២៧ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

េូមិ្ងាូវ ឃុបំ្តប់ ប្្ុកបាធាយ ភខតតកំពង់ោម្ 

១១២ កងចល័ត ភឃញីចងសាែ បភ្ក ៃិងភោតខខែភប្កាម្ភខែៀ
ក, វាយៃឹងគល់ឫ្ែ ីៃិងភប្បីោវោក់ 

មិ្ៃម្ភៃនងៃខខឆ្ន  ំ េូមិ្តាប្ពង ឃុបំ្តប់ ប្្ុកបាធាយ ភខតតកំពង់
ោម្ 

១១៣ ក្ិករ ចងនដវាយទម្ភែ ក់រភតត ៃឹងបំពង់ទីប រចួ
បាញ់ខងម្ 

នងៃទី២៧ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

េូមិ្១៦ ប្្ុកតបូងឃមុ ំភខតត       កំពង់ោម្ 

១១៤ D71432 ប្បោរៃោ្់ វាយៃឹងខដកភលែ រភទះ ៃិងអខប្ងរ នងៃទី៩ ខខ្ីហា ឆ្ន ំ
២០០១ 

ប្្ុកអូររាងំឪ ភខតតកំពង់ោម្ 

១១៥ ប្បោរៃោ្់ ្ម្ភែ ប់ភ យីោក់ទឹកអា្ុីតកំុឲ្យភ មី្ ៃិង
្អុយ 

នងៃទី៩ ខខ្ីហា ឆ្ន ំ
២០០១ 

ប្្ុកអូររាងំឪ ភខតតកំពង់ោម្ 

១១៦ ប្បោរៃោ្់ វាយទម្ភែ ក់អណតូ ង នងៃទី៩ ខខ្ីហា ឆ្ន ំ
២០០១ 

ប្្ុកអូររាងំឪ ភខតតកំពង់ោម្ 

១១៧ ្ិបបកម្មវាយខដក វាយៃឹងប្ពៃង់ ភ យីទម្ភែ ក់      រភតត  នងៃទី៩ ខខ្ីហា ឆ្ន ំ
២០០១ 

ប្្ុកអូររាងំឪ ភខតតកំពង់ោម្ 

១១៨ ប្បោរៃោ្់ ភឃញីពីម្ភត់រភតត ្ពម្ៃុ្ែប្្ីភគយក
ខម្ក្ខងាភោត ប្បោប់ភេទ 

នងៃទី៩ ខខ្ីហា ឆ្ន ំ
២០០១ 

ប្្ុកអូររាងំឪ ភខតតកំពង់ោម្ 

១១៩ ប្បោរៃោ្់ ភឃញីពីម្ភត់រភតត ្ពម្ៃុ្ែប្្ីភគយក នងៃទី៩ ខខ្ីហា ឆ្ន ំ ប្្ុកអូររាងំឪ ភខតតកំពង់ោម្ 
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ខម្ក្ខងាភោតប្បោប់ភេទ ២០០១ 

១២០ ប្បោរៃោ្់ ចងបភណតី រយកភៅ្ម្ភែ ប់ នងៃទី៩ ខខ្ីហា ឆ្ន ំ
២០០១ 

ប្្ុកអូររាងំឪ ភខតតកំពង់ោម្ 

១២១ ប្បោរៃោ្់ កប់អនករំងឺទាងំរ្់ នងៃទី៩ ខខ្ីហា ឆ្ន ំ
២០០១ 

ប្្ុកអូររាងំឪ ភខតតកំពង់ោម្ 

១២២ ប្បោរៃោ្់ ចងភរីងប្រមុ្រទឹក, កាត រឬអខប្ងរ្ប្ម្ភប់
្ងាត់ភពះឲ្យភចញទឹក 

នងៃទី៩ ខខ្ីហា ឆ្ន ំ
២០០១ 

ប្្ុកអូររាងំឪ ភខតតកំពង់ោម្ 

១២៣ ប្បោរៃោ្់ វាយៃឹងគល់ពីងពង់ នងៃទី១១ ខខ្ីហា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ប្្ុកអូររាងំឪ ភខតតកំពង់ោម្ 

១២៤ ភកមងឃ្វវ លប្កបី ទាញទម្ភែ ក់ពីភលីឡាៃចូលភៅ  រភតត  នងៃទី១១ ខខ្ីហា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ប្្ុកអូររាងំឪ ភខតតកំពង់ោម្ 

១២៥ កងចល័តប្្ុក បាញ់្ម្ភែ ប់ នងៃទី១១ ខខ្ីហា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ប្្ុកអូររាងំឪ ភខតតកំពង់ោម្ 

១២៦ ភ្ដឋកិចាប្្ុក វាយចំម្ភត់ទាវ រម្ភ្ ភ យីអូ្ទម្ភែ ក់រភតត  នងៃទី១១ ខខ្ីហា 
ឆ្ន ២ំ០០១ 

ប្្ុកអូររាងំឪ ភខតតកំពង់ោម្ 

១២៧ D71433 កងចល័តប្្ុក យកភោធាពិកាភៅ្ម្ភែ ប់ភោល នងៃទី២៩ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

ប្្ុកដំខបរ ភខតតកំពង់ោម្ 

១២៨ ពណិរជកម្មេូមិ្ភាគ ្ៃតិ្ុខចងោក់ឡាៃ នងៃទី២៩ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

ប្្ុកដំខបរ ភខតតកំពង់ោម្ 

១២៩ កម្មករភរាងចប្កតម្ោញ ភបាកភកមងៃឹងគល់ដូង, កាប់ៃឹងកាបិំត នងៃទី២៩ ខខឧ្ភា ប្្ុកដំខបរ ភខតតកំពង់ោម្ 
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ឆ្ន ២ំ០០២ 

១៣០ កងចល័តប្្ុក វាយៃឹងដំបង នងៃទី៣០ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

ប្្កុប្្ី្ៃធរ ភខតតកំពង់ោម្ 

១៣១ កងចល័តឃុ ំ វាយៃឹងដំបង, ខដកភលែ រភទះ, ោក់ៃឹងកាបិំត
ភ្នៀត 

នងៃទី៣០ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

ប្្កុប្្ី្ៃធរ ភខតតកំពង់ោម្ 

១៣២ ប្បោរៃោ្់ យកប្កណាត់រុភំលែ រភទះ្ំរាប់វាយកំុឲ្យ នឺដ នងៃទី៣០ ខខឧ្ភា 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

ប្្កុប្្ី្ៃធរ ភខតតកំពង់ោម្ 

១៣៣ D71444 កងចល័ត ចងនដភៅភប្កាយ នងៃទី២០ ខខកុម្ាះ 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

េូមិ្ចៃែុះ ឃុភំប្គៀល ប្្ុក្ណាត ៃ់ ភខតតកំពង់
ធំ 

១៣៤ កងចល័ត ចងភរីងពីភលីម្កភប្កាម្ នងៃទី២០ ខខកុម្ាះ 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

េូមិ្ចៃែុះ ឃុភំប្គៀល ប្្ុក្ណាត ៃ់ ភខតតកំពង់
ធំ 

១៣៥ កងចល័ត នដចងខខែ ភ យីភរីងោប់ប្ចវា៉ៃ ក់ ភ យីអូ្ នងៃទី២០ ខខកុម្ាះ 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

េូមិ្ចៃែុះ ឃុភំប្គៀល ប្្ុក្ណាត ៃ់ ភខតតកំពង់
ធំ 

១៣៦ កងចល័ត ចងនដភៅភប្កាយ ភ យីវាយៃឹង គល់ឫ្ែ ី នងៃទី២០ ខខកុម្ាះ 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

េូមិ្ចៃែុះ ឃុភំប្គៀល ប្្ុក្ណាត ៃ់ ភខតតកំពង់
ធំ 

១៣៧ D71442 ប្បោរៃោ្់ វាយភៅកខៃែង្ួរចភម្ែីយ(គុកទលួេែង) ១៩៩៨ េូមិ្ប្តាច ឃុចិំៃ ប្្ុកភសាទ ង ភខតតកំពង់ធំ 
១៣៨ កងចល័តនារ ី ភឃញីវាយអនកភទា្ទម្ភែ ក់      អណតូ ង ១៩៩៨ េូមិ្សាល្វបាន្ ឃុសំាល្វបាន្ ប្្ុក

ប្បាសាទបលែ័ងា ភខតតកំពង់ធំ 
១៣៩ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ វាយទម្ភែ ក់រភតត (វតតប្្ីភទព) ១៩៩៨ ប្្ុកប្បាសាទបលែ័ងា ភខតតកំពង់ធំ 

១៤០ កងចល័ត វាយទម្ភែ ក់រភតត  ១៩៩៨ ប្្ុកប្បាសាទបលែ័ងា ភខតតកំពង់ធំ 
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១៤១ ៃីរសា ដំខដកភោលោក់បាតនដ, ចង, ធាក់ ១៩៩៨ ប្្ុកប្បាសាទបលែ័ងា ភខតតកំពង់ធំ 

១៤២ D71443 កងចល័ត វាយៃឹងគល់ឫ្ែបីាក់ឆអឹងរំៃី ១៩៩៩ េូមិ្ដូៃ ឃុចុំងដូង ប្្ុកបារាយណ៍ ភខតត
កំពង់ធំ 

១៤៣ អនកភទា្ឃុបំលែងគ័ វាយៃឹងតបូងចប, ញញួរ, គល់ឫ្ែ,ី ដំបង ១៩៩៩ ឃុលំែ័ងា ប្្ុកបារាយណ៍ ភខតតកំពង់ធំ 
១៤៤ D71445 អនកភទា្ភកាះខយង ភឃញីវាយពីចំភ ៀង, យកប្កណាត់ភៅ  ្ូរុ ំ

មុ្ខ, វាយពីភប្កាយៃឹងដងចប, កាប់ៃឹង
ពូភៅភ យីទម្ភែ ក់រភតត  

នងៃទី១៧ ខខកុម្ាះ 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ភខតតកំពង់ភសាម្ 

១៤៥ អនកភទា្ភកាះខយង ចងដូចប្រូក, វាយ៣ដំបង, ចងនដៃឹងខខែលី
 ុង, វាយ៤ដងចប, ចងកពយួរោប់ៃឹង
រញ្ចជ ងំ, កាត់កោលវះភពះរុអំាវភេែៀង 

នងៃទី១៧ ខខកុម្ាះ 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ភខតតកំពង់ភសាម្ 

១៤៦ អនកភទា្ភកាះខយង ោក់ភខន ះភរីង នងៃទី១៧ ខខកុម្ាះ 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ភខតតកំពង់ភសាម្ 

១៤៧ អនកភទា្ភកាះខយង ោក់ភខន ះភរីង, ភឃញីភគោក់ភពះភវះយក
ភងែីម្ៃិងប្បម្ភ៉ៃ ត់ 

នងៃទី១៧ ខខកុម្ាះ 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ភខតតកំពង់ភសាម្ 

១៤៨ D71447 កងចល័ត វាយទម្ភែ ក់រភតត ភ យីោក់អង្កា ម្ដុត នងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៨ 

ប្្ុកប្កឡាញ់ ភខតតភ្ៀម្រាប 

១៤៩ កងចល័ត វាយៃឹងឫ្ែ ី នងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៨ 

ប្្ុកប្កឡាញ់ ភខតតភ្ៀម្រាប 

១៥០ កងចល័ត យកខដក្ំរាប់វាយ, វាយខបកកោលៃិង
ោក់ ដុត 

នងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៨ 

ប្្ុកប្កឡាញ់ ភខតតភ្ៀម្រាប 
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១៥១ អនកភធវីរភទះ ោប់អាក នងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ
១៩៩៨ 

ប្្ុកប្កឡាញ់ ភខតតភ្ៀម្រាប 

១៥២ D71448 ប្បោរៃោ្់ វាយៃឹងដំបង មិ្ៃម្ភៃនងៃខខឆ្ន  ំ ឃុខំប្្ភ្ដីង ប្្ុកវារៃិ ភខតតភ្ៀម្រាប 
១៥៣ ប្បោរៃោ្់ ចងបភណតី រម្ៃុ្ែយកភៅវាយភោល មិ្ៃម្ភៃនងៃខខឆ្ន  ំ េូមិ្ខតបង ឃុខំតបង ប្្ុកបនាទ យប្្ី ភខតត

ភ្ៀម្រាប  
១៥៤ ប្បោរៃោ្់ វាយទាងំនដោប់ចំណង, វាយទម្ភែ ក់អណតូ ង មិ្ៃម្ភៃនងៃខខឆ្ន  ំ េូមិ្ភោកងមី ឃុតំាភសាម្ ប្្ុកអងគររំុ ភខតត

ភ្ៀម្រាប 
១៥៥ ប្បោរៃោ្់ វាយទម្ភែ ក់អណតូ ង មិ្ៃម្ភៃនងៃខខឆ្ន  ំ ភខតតភ្ៀម្រាប 
១៥៦ D71450 កងកុម្ភរ វាយៃឹងដំបងទម្ភែ ក់ចូលរភតត  កនុងរភតត

ម្ភៃភោតចំរូងខដកភោល(ម្ៃទីរ្ៃតិ្ុខនប្ព
រភំដង) 

១៩៩៧ ឃុនំប្រធំ ប្្ុករម្ភ្ខ ក ភខតតសាវ យភរៀង 

១៥៧ កងចល័ត ចងមុ្ខភ យី្ម្ភែ ប់ទម្ភែ ក់       រភតត , រៃ
ពិការោក់រុមឺ្៉ៃកដឹកយកភៅ្ម្ភែ ប់(ម្ៃទីរ្ៃតិ
្ុខទលួពពកវលិ) 

១៩៩៧ ឃុកំំពង់អំពិល ប្្ុករដំលួ ភខតតសាវ យភរៀង 

១៥៨ D71451 ទាហាៃកងពលភលខ៣ ទះ២នដ(ម្ៃទីរ្ៃតិ្ុខវាលសាវ យ) នងៃទី១៧ ខខ្ីហា 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ប្្ុកកំពង់ភរាទិ៍ ភខតតសាវ យភរៀង 

១៥៩ ឆមប ចងភ យីបភណតី រយកភៅ្ម្ភែ ប់ (គុកឫ្ែី
សាញ់) 

នងៃទី១៩ ខខ្ីហា 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ប្្ុកកំពង់ភរាទិ៍ ភខតតសាវ យភរៀង 

១៦០ កងចល័ត វាយៃឹងរពំត់ខខែតី, វាយរងគង់មិ្ៃទាៃ់សាែ ប់
ភទ យកភៅកប់(គុកឫ្ែសីាញ់) 

នងៃទី១៩ ខខ្ីហា 
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ប្្ុកកំពង់ភរាទិ៍ ភខតតសាវ យភរៀង 
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១៦១ D71456 ្ិបបកម្មោងភ  ី យកកខៃែងចងមុ្ខភ យីវាយទម្ភែ ក់រភតត  ១៩៩៧ ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតតតាខកវ 
១៦២ កងចល័ត ្ម្ភែ ប់ទម្ភែ ក់រភតត  ១៩៩៧ ប្្ុកប្តាកំក់ ភខតតតាខកវ 
១៦៣ D71454 ភោធា ្ម្ភែ ប់ោក់កនុងរភតត (គុកបឹងកខៃែង) មិ្ៃម្ភៃនងៃខខឆ្ន  ំ េូមិ្៣ ឃុឡំាបាៃភ្ៀក ប្្ុកបាៃលុង ភខតត

រតៃគិរ ី
១៦៤ D71461 កងចល័ត វាយទម្ភែ ក់ប្តង់ភ្(គុកភោក  ប្គួ្) នងៃទី៥ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ំ

២០០៥ 
ឃុនំប្ពរភំដង ប្្ុកគិរវីងែ ភខតតតាខកវ 

១៦៥ កងចល័ត កាប់បីកំណាត់ ៃិងបាញ់ភោល, ចងសាែ ប
ភ្ក 

នងៃទី៥ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០០៥ 

ឃុបំ្ពះបាទោៃ់រំុ ប្្ុកគិរវីងែ ភខតតតាខកវ 

១៦៦ D71462 ប្បោរៃោ្់ ចងៃឹងខខែកាប, វាយៃឹងគល់ពីងពង់, តបូង
ចប 

១៩៩៧ ឃុំ្ ំភរាង ប្្ុកភ្រភីសាេណឌ  ភខតតបនាទ យ
ម្ភៃរ័យ 

១៦៧ ប្បោរៃោ្់ វាយទម្ភែ ក់រូងេនំ ១៩៩៧ ឃុំ្ ំភរាង ប្្ុកភ្រភីសាេណឌ  ភខតតបនាទ យ
ម្ភៃរ័យ 

១៦៨ កងចល័ត ចង៩ខខ  កនុងម្យួនងៃវាយ៣ដង(គុកចំការ
ខនុរ) 

១៩៩៧ ភខតតបនាទ យម្ភៃរ័យ 

១៦៩ D71464 កងចល័ត ្ម្ភែ ប់ភ យីទម្ភែ ក់ចូលល្វអ ង (េនំ្ំភន) ១៩៩៧ ភខតតបាត់ដំបង 
១៧០ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ យកពូភៅវាយកោល ភ យីទម្ភែ ក់ចូលរ

ភតត  ៃិងវះភពះយកភងែីម្, ចងភរីងភៅភលី
ភពល ្ួរចភម្ែីយ 

១៩៩៧ ភខតតបាត់ដំបង 

១៧១ D71471 កងចល័ត ភឃញីភគវាយទម្ភែ ក់អណតូ ង(្ៃតិ្ុខចំការ
បុ្ែខនុរ) 

១៩៩៥ ប្្ុកកំពង់ភ្ៀម្ ភខតតកំពងោម្ 
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១៧២ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ ភឃញីភគវាយៃឹងប្ពៃង់, ធាងភតាន ត, យក
ខដកវាយ 

១៩៩៥ ភខតតនប្ពខវង 

១៧៣ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ យកភលែ រភទះវាយ, តបូងចប ១៩៩៥ ភខតតនប្ពខវង 

១៧៤ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ ចងមុ្ខរចួយកខដកវាយ ១៩៩៥ ភខតតនប្ពខវង 

១៧៥ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ វាយៃឹងតបូងចបពីភប្កាយ ១៩៩៥ ភខតតនប្ពខវង 

១៧៦  ែប វាយៃឹងដំបង, ភលែ រភទះ, ោក់ភកមងៃឹងចំពុះ
ទង់,  

១៩៩៥ ភខតតកំពងោម្ 

១៧៧ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ វាយៃឹងគល់ឫ្ែទីម្ភែ ក់កនុងបឹង ១៩៩៥ ភខតតកំពងោម្ 

១៧៨ អនកភទា្ ចងសាែ បភ្ក ៃិងចងមុ្ខ, វាយៃឹងប្ពៃង់ ១៩៩៥ ភខតតកំពងោម្ 

១៧៩ D71475 អនកឃ្វវ លប្កបី យកម្ៃុ្ែទឹម្រំៃួ្ ភោ ភបីអ្់កំល្វងំ
យកភៅ្ម្ភែ ប់(ម្ៃទីរ្ៃតិ្ុខឃុកំភោ) 

នងៃទី២៥ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

ប្្ុកនប្ពខវង ភខតតនប្ពខវង 

១៨០ កងចល័ត ចងមុ្ខភ យីវាយៃឹងប្ពៃង់, ខដកភលែ
រភទះ(ម្ៃទីរ្ៃតិ្ុខឃុកំភោ) 

នងៃទី២៥ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

ប្្ុកនប្ពខវង ភខតតនប្ពខវង 

១៨១ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ វាយ្ម្ភែ ប់ៃឹងតបូងចប, ប្ពៃង់ នងៃទី២៥ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

ប្្ុកនប្ពខវង ភខតតនប្ពខវង 

១៨២ កងចល័ត អនកភទា្នារ ី្ ំរា៉ៃ ត់ភខអាវអ្់ ោប់រភំល្វេ
ភទីបោក់្ម្ភែ ប់ៃឹងកាបិំត, អនកភទា្ប្បុ្
ចងនដភៅភប្កាយភ យីរុញទម្ភែ ក់ទឹកប្្ះ, 
អារកទម្ភែ ក់រភតត (គុកសាន យពល), 

នងៃទី២៥ ខខមិ្នា 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

ប្្ុកនប្ពខវង ភខតតនប្ពខវង 

១៨៣ កងចល័ត ចងនដៃិងរុមុំ្ខ(អតីតវទិាល័យ ពរាងំ) នងៃទី២៥ ខខមិ្នា ប្្ុកនប្ពខវង ភខតតនប្ពខវង 
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ឆ្ន ២ំ០០២ 

១៨៤ D71476 អនកភទា្ រុមុំ្ខ ភ យីយកខដកវាយពីភប្កាយ ១៩៩៥ ភខតតកំពង់ោម្-ភខតតនប្ពខវង 
១៨៥ D71477 កងេជួរ បាញ់ទាហាៃ្ម្ភែ ប់ទម្ភែ ក់      អណតូ ង ៃិង

ប្្ះទឹករចួ ូ្កប់(ទលួភពធិ៍ នប្រ), 
្ម្ភែ ប់ប្បោរៃោក់កនុង (្ ករណ៍េូមិ្
ភពធិ៍) 

មិ្ៃម្ភៃនងៃខខឆ្ន  ំ ប្្ុកកភណត ៀង ភខតតភពធិ៍សាត់ 

១៨៦ D71479 មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ អនកភទា្ប្សាលភប្បីដំបង្ំរាប់ វាយ, អនក
ភទា្ធៃៃ់ភប្បីខដក    ្ំរាប់វាយ ៃិងោក់ប្ច
វា៉ៃ ក់ភពល ភធវីការ 

១៩៩៥ ប្្ុកកភណត ៀង ភខតតភពធិ៍សាត់ 

១៨៧ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ ភប្បីកាបិំតោក់ចំបំពង់ក, ភប្បី ដំបង្ប្ម្ភប់
វាយ, រីករភតត   ្ំរាប់ោដូំងភ យីយក
កូៃភកមងភៅកប់រិតរភតត ោដូំង(ម្ៃទីរ្ៃតិ
្ុខ បាក់ប្តកួៃ) 

១៩៩៥ ប្្ុកកភណត ៀង ភខតតភពធិ៍សាត់ 

១៨៨ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ បភណតី រយកភៅវាយោក់កនុងប្្ះ,អនកភទា្
ធៃៃ់ភពលភចញភធវីការម្ភៃោក់ប្ចវា៉ៃ ក់ភរីង 

១៩៩៥ ប្្ុកកភណត ៀង ភខតតភពធិ៍សាត់ 

១៨៩ D71482 មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ វាយៃឹងឫ្ែ,ី តបូងចប នងៃទី៨-១០ ខខមិ្ងុ
នា ឆ្ន ១ំ៩៩៨ 

ឃុេំនំបាទ ប្្ុកពញាឮភខតតកណាត ល 

១៩០ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ វាយៃឹងគល់ឫ្ែ,ី ខដក, តបូងចប, (បនាទ យ
ប្តពងំភតាន ត) 

នងៃទី៨-១០ ខខមិ្ងុ
នា ឆ្ន ១ំ៩៩៨ 

េូមិ្ប្តពងំអៃទង់ ឃុោំៃ់ខ្ៃ ប្្ុកឧតតុងគ 
ភខតតកំពង់្ពឺ 

១៩១ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ កុម្ភរភបាះភៅភលីយករំពុះទង់រងពីភប្កាម្, នងៃទី៨-១០ ខខមិ្ងុ េូមិ្ប្តពងំភលី ឃុបំ្តាចទង ប្្ុកឧតតុងគ ភខតត
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នារយីកដំបងវាយចំ កញ្ា ឹងក, បុរ្ វាយ
ៃឹងតបូងចប អារកៃឹងធាងភតាន ត(គុកឫ្ែ១ី
គុម្ព) 

នា ឆ្ន ១ំ៩៩៨ កំពង់្ពឺ 

១៩២ D71483 មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ វាយ្ម្ភែ ប់ភៅកនុងវហិារ       (វតតអំខពេនំ) នងៃទី២១ ខខកញ្ចា  
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ប្្ុក្ំភរាងទង ភខតតកំពង់្ពឺ 

១៩៣ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ វាយ្ម្ភែ ប់ៃឹងបលែ័ងគប្ពះ នងៃទី២១ ខខកញ្ចា  
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ប្្ុក្ំភរាងទង ភខតតកំពង់្ពឺ 

១៩៤ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ ចងឆ្ា ងភ យីវះភពះយកភងែីម្ ៃិងប្បម្ភ៉ៃ ត់ នងៃទី២១ ខខកញ្ចា  
ឆ្ន ២ំ០០០ 

ប្្ុក្ំភរាងទង ភខតតកំពង់្ពឺ 

១៩៥ D71490 កង្ៃតិ្ុខម្-១៣ ចងពយួរភ យីវះភពះឲ្យភចញឈាម្ ភពល
្ៃែប់យកភៅហាល ្ភៃែមី្ភពលដឹងខែួៃ
យកម្កចង ពយូរភទៀត, ចងមុ្ខភ យីអាករ 
ទម្ភែ ក់រភតត , ភពល្ួរចភម្ែីយ យកញញួរ
ភ វីាយពីប្ទូង, ខនង 

នងៃទី២៨ ខខភម្សា 
ឆ្ន ២ំ០០៣ 

េូមិ្្ដុកសាអ ត ឃុមំ្ភៃរ័យ      ប្្ុកឧតតុងគ 
ភខតតកំពង់្ពឺ 

១៩៦ កង្ៃតិ្ុខម្-១៣ ោក់ប្ចវា៉ៃ ក់កភពលភធវីការ, ភពល ្ួរចភម្ែីយ
មិ្ៃភឆែីយយកភេែីងដុត ៃិងបាញ់ 

នងៃទី៣០ ខខភម្សា 
ឆ្ន ២ំ០០៣ 

េូមិ្កុម្ភរម្ភ្ ឃុអំម្ល្វងំ     ប្្ុកងពង ភខតត
កំពង់្ពឺ 

១៩៧ កងការពរម្ៃទីរ្ៃតិ្ុខ   
ម្-១៣ 

ដំបងខដក, ដំបងឫ្ែវីាយអនកភទា្ នងៃទី២៨ ខខភម្សា 
ឆ្ន ២ំ០០៣ 

េូមិ្ប្កាងំ ឃុបំ្បាពីំរមំុ្ ប្្ុកងពង ភខតតកំពង់្ពឺ 

១៩៨ អនកភ ងីភតាន ត យកទាហាៃ្ម័្យលៃ់ ៃល់ ភៅបាញ់
្ម្ភែ ប់ភៅកនុងបនាទ យភោះកញ្ជ រ 

នងៃទី៨-១០        
ខខមិ្ងុនា ឆ្ន ំ

េូមិ្រលួ្ ឃុភំពធិ៍បាទ ប្្ុកេនំប្្ួច ភខតត
កំពង់្ពឺ 
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១៩៩៨ 

១៩៩ អនកភទា្វតតខកអកទំុ ្ម្ភែ ប់អនកភទា្រចួញាត់ភៅកនុង  ដុតធយូង
(េនំប្គល្វក់) 

នងៃទី៨-១០ ខខមិ្ងុ
នា ឆ្ន ១ំ៩៩៨ 

េូមិ្ប្កាងំតាផៃ ឃុបំ្កាងំខា ប្្ុកេនំប្្ួច 
ភខតតកំពង់្ពឺ 

២០០ D71492 មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ បាញ់ម្ៃុ្ែ ១៩៩៨ ភខតតប្កភចះ 
២០១ អនកភទា្ ប្តូវភគវាយបាក់ឆអឹងរំៃី, ្ម្ភែ ប់ ៨០០នាក់, 

ខែះកប់, ៃិងខែះភទៀតវាយភោលកនុងនប្ព, 
ភទា្ប្សាលមិ្ៃឲ្យផឹកទឹកៃិងមុ្រទឹក, 
សាែ ប់ភោយសារវាយផង អត់បាយផង  ឺ
ផង 

១៩៩៨ ភខតតប្កភចះ 

២០២ ោបំាយ បងអត់បាយ, វាយធាក់, លឺ្ំភលងវាយ ១៩៩៨ ភខតតប្កភចះ 

២០៣ ប្គូបភប្ងៀៃកុម្ភរ ចងពយួរភរីង, ម្ជុលភោតចុងប្កចក, អនក
ភទា្អងគុយរិតរភតត  រចួវាយៃឹងតបូងចប, 
កប់ទាងំរ្់ 

១៩៩៨ ភខតតប្កភចះ 

២០៤ D71493 ប្បោរៃមូ្លោឋ ៃ ោក់ភខន ះនដ-ភរីង, វាយកោលៃឹងតបូងចប, 
ចងម្ៃុ្ែអូ្ទាងំរ្់, ោក់ៃឹងចំពុះទង់ 

១៩៩៨ ភខតតប្កភចះ 

២០៥ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ ោក់ភខន ះនដ ភរីង, ចងពយួរភរីងភ ងី
ភលី(គុកអូរលង) 

១៩៩៨ ភខតតប្កភចះ 

២០៦ មិ្ៃម្ភៃបញ្ចជ ក់ រភំល្វេមុ្ៃៃឹង្ម្ភែ ប់ ១៩៩៨ ភខតតប្កភចះ 

២០៧ D71494 អនកភ ងីភតាន ត វាយទម្ភែ ក់ទឹក, ចងនដ ភរីង ោក់ដំុងមទម្ភែ ក់
ទឹក 

នងៃទី២៥ ខខមិ្ងុនា 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

ប្្ុក្ំបូរ ភខតតប្កភចះ 
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២០៨ ភធវីងនល់ វាយៃឹងប្ពៃង់ នងៃទី២៥ ខខមិ្ងុនា 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

ប្្ុក្ំបូរ ភខតតប្កភចះ 

២០៩ អនកភទា្ ោក់ភខន ះនដ-ភរីង(ភកាះ្ំ), វាយៃឹងខនង
កាបិំត 

នងៃទី២៥ ខខមិ្ងុនា 
ឆ្ន ២ំ០០២ 

ប្្ុក្ំបូរ ភខតតប្កភចះ 

 


