បញ្ជ ឈី ្មោះមូេដ្ឋានសុខាភិបាេដែេបានចុោះកិចព្ច រមឈព្រៀងជាមួយ
នាយកដ្ឋានឈរទយការងារ ននព្កសួងការងារ និងបណ្ុោះបណ្ត
្ េវិជាជជីវៈ
េ.រ

ឈ្មោះ

អាសយដ្ឋាន

ឈេខទំនាក់ទំនង

រាជធានីភ្ពនំ េញ
១

១ មនទរី សំ រាកេាបាល និងសមភេសុ វណ្ណរា៉ា

ផ្ទះពលខ១២A-១២B ផ្លូវពលខ៣៣ សង្កាត់បឹងទំេុន ខណ្ឌមានជ័យ

023 6367967, 078 867967

២

២ មនទរី េហុេាបាល និងសមភេសុ វណ្ណរា៉ា II

ផ្ទះពលខ១០៥៦-១០៥៧ ផ្លូវគ្មានពលខ សង្កាត់សំពរាងពរោម ខណ្ឌពោធិ៍សសនជ័យ

023 939168, 086 539168

៣

៣ មនទីរេហុេាបាល សុ ខ លាភ្ពមរតី

ផ្ទះពលខ៤៧D ផ្លូវពលខ៣៦០ សង្កាត់បឹងពកងកង១ ខណ្ឌចំោរមន

023 555 1855, 011 39 8888

៤

៤ មនទីរេហុេាបាល សុ ខ លាភ្ពមរតី ២

ផ្ទះពលខ១៦-១៧ ផ្លូវពវងពរសង-០៣ សង្កាត់ពោមពៅទី១ ខណ្ឌពោធិសសនជ័យ

077 676 117, 011 39 8888

៥

៥ មនទរី េហុេាបាល សុ ខ លាភ្ពមរតី ៤

ផ្ទះពលខG១២ ផ្លូវពលខ៨៦៩ សង្កាត់ោោបទី២ ខណ្ឌពោធិសសនជ័យ

061 888 799, 011 39 8888

៦

៦ មនទរី សំ រាកេាបាល រតនៈ

ផ្ទះពលខ១៩៦ ផ្លូវពលខ៨៦K សង្កាត់ពោមពៅទី៣ ខណ្ឌពោធិសសនជ័យ

077 629 629, 093 629 629

៧

៧ មនទីរសំ រាកេាបាល មាតាអូឌឹម

ផ្ទះពលខ១C-២C ផ្លូវជាតិពលខ៤ សង្កាត់កពទទក ខណ្ឌពោធិសសនជ័យ

012 306 918

៨

៨ មនទីរសំ រាកេាបាល សុ ខាកំបូល

ផ្ទះពលខ២៤-២៥ ផ្លូវជាតិពលខ៤ សង្កាត់កំបូល ខណ្ឌកំបូល

012 402 909, 015 600 767

៩

៩ មនទរី ពេទយ សូ រយា
ិ

ផ្ទះពលខ៥០-៥២ ផ្លូវពលខ១៧២ សង្កាត់ផ្ារថ្ាីទ៣
ី ខណ្ឌដូ នពេញ

023 212 166

ធ ល
១០ ១០ មនទរី សំ រាកេាបាល របសិទផ្

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវពលខ១៥១ សង្កាត់េញាេន់ ខណ្ឌសរេកពនន

099 667 878, 096 566 7878

១១ ១១ មនទរី សំ រាកេាបាល ឯកពទស

ផ្ទះពលខ៣៧៧ ផ្លូវគ្មានពលខ សង្កាត់សឹ ង
ទ មានជ័យទី២ ខណ្ឌមានជ័យ

085 568 926, 016 568 926

១២ ១២ មនទីរសំ រាកេាបាល សុ ខដុ មរមយទ

ផ្ទះពលខ២E០E១-៣E០E១ ផ្លូវពលខ១៣៣ សង្កាត់ពោមពៅ ខណ្ឌពោធិ៍សសនជ័យ

076 333 3360, 098 599 677

ត េវតតសសលង
១៣ ១៣ មនទីរសំ រាកេាបាល មត
ិ ភា

ផ្ទះពលខ០៧ ផ្លូវជាតិពលខ៣ សង្កាត់េងទឹក ខណ្ឌដពង្កា

070 817 801, 096 449 9456

១៤ ១៤ មនទរី សំ រាកេាបាល ឯករាជយ

ផ្ទះពលខ១៦៨BC&D ផ្លូវពវងពរសង ភ្ូមរិ តោំងថ្លឹង សង្កាត់ពោមពៅ ខណ្ឌពោធិ៍សសនជ័យ

093 683 368, 089 683 368

១៥ ១៥ មនទរី សំ រាកេាបាល សុ វតថភា
ិ េពោមពៅ

ផ្ទះពលខF៥ ផ្លូវពបតុង សង្កាត់ពោមពៅទី២ ខណ្ឌពោធិ៍សសនជ័យ

017 997 919

១៦ ១៦ មនទីរសំ រាកេាបាល សសនមពទរមយ

ផ្ទះពលខE១០ ផ្លូវគ្មានពលខ សង្កាត់កពទទក ខណ្ឌកំបូល

078 800 071, 069 800 039

១៧ ១៧ មនទីរសំ រាកេាបាល សុ ខាតាពកពរ ត េ៍

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវគ្មានពលខ សង្កាត់កំបូល ខណ្ឌកំបូល

096 449 9456

1

ឈសេងៗ

េ.រ

ឈ្មោះ

អាសយដ្ឋាន

ឈេខទំនាក់ទំនង

១៨ ១៨ មនទរី សំ រាកេាបាល រម
ី សុ គទធ

ផ្ទះពលខ៤១ ផ្លូវពបតុង ភ្ូមព្ិ រេបឹង សង្កាត់កពទទក ខណ្ឌកំបូល

012/081 206 296, 017 707 048

១៩ ១៩ មនទរី សំ រាកេាបាល សខារ ពមឌីសែត

ផ្ទះពលខ២០ ផ្លូវជាតពិ លខ៣ សង្កាត់ពភ្លង
ើ ព ះរពទះ ខណ្ឌកំបូល

095 591 551, 069 591 551

២០ ២០ មនទីរេហុេាបាល សុ ខ សកវ

ផ្ទះពលខ២០ ផ្លូវពលខ១២៣ ភ្ូមរិ តោំងពោធិ៍ សង្កាត់ពោមពៅទ៣
ី ខណ្ឌពោធិ៍សសនជ័យ

061 938 193, 010 938 193

២១ ២១ មនទរី េហុេាបាល សុ ខសានត

ផ្ទះពលខ៧៦៤ ផ្លូវជាតិពលខ៥ សង្កាត់ឫសសសី កវ ខណ្ឌឫសសសី កវ

017 892 289, 010 892 289

២២ ២២ មនទរី សំ រាកេាបាល សុ ភ្មត
ិ ត

ផ្ទះពលខ៣ ផ្លូវពវងពរសង ភ្ូមព្ិ រជពោង សង្កាត់ពោមពៅទី២ ខណ្ឌពោធិ៍សសនជ័យ

011 699 339, 010 699 339

ពខតតកំេង់ោម
២៣

១ មនទីរេហុេាបាល និងសមភេសុ វណ្ណរា៉ា III

ផ្លូវជាតិពលខ៦A ែុ ំពគ្មកពរៀង រសុកពជើងព្រេ

070 867 967

២៤

២ មនទរី សំ រាកេាបាល គលន
ី ិករា៉ា ក់ កំេង់ោម

ផ្ទះពលខ១០ ផ្លូវរតសក់សផ្ែម សង្កាត់កំេង់ោម រកុងកំេង់ោម

012 815 008

ពខតតសាាយពរៀង
២៥

១ មនទីរសំ រាកេាបាលេនលឺបូោ៌ា

ផ្លូវជាតិពលខ១ ភ្ូមតា
ិ រកុងបាវត
ិ
ិ បឹប សង្កាត់បាវត

097 28 88 797, 088 33 10 236

២៦

២ មនទីរសំ រាកេាបាល ដុ កទ័រ អុម
ឹ បុរត

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពលខ១ សង្កាត់បាវត
ិ រកុងបាវត
ិ

088 888 0366

២៧

ខ
៣ មនទីរសំ រាកេាបាល សុ វណ្ណចំពរនសុ
ើ

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវពលខ១០៥ សង្កាត់សាាយពរៀង រកុងសាាយពរៀង

090 216 668, 088 9927 792

ពខតតកណ្ត
ត ល
២៨

១ មនទីរេហុេាបាល សុ ខ លាភ្ពមរតី ៣

ផ្ទះពលខ២០០ ផ្លូវគ្មានពលខ សង្កាត់តាពមា រកុងតាពមា

023 639 0003, 011 39 8888

២៩

២ មនទីរសំ រាកេាបាល មា៉ានី

ផ្ទះពលខ៣៨E0 ផ្លូវពលខ១០៦ សង្កាត់តាពមា រកុងតាពមា

012 991 687, 077 548 582

៣០

៣ មនទរី សំ រាកេាបាល សុ ខាសបកោន

ផ្ទះពលខ១២៨ ផ្លូវជាតពិ លខ៤ ែុ ំសបកោន រសុកអងគសួ ល
ន

012 236 464, 015 334 406

៣១

៤ មនទរី ពេទយ កមពុជា គុ យសវត៉ា

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតពិ លខ៦ ែុ ំសរេកអញ្ចាញ រសុកមុខកំេូល

024 655 5595, 010 345 835

៣២

គ៌ា សង់ពត
៥ មនទរី សំ រាកេាបាល វហារសួ
ិ

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតពិ លខ៨ ភ្ូមវិ ហារសួ
គ៌ា ែុ ំវហារសួ
គ៌ា រសុកខាច់កណ្ត
ា ល
ិ
ិ

089 997 736

ផ្ទះពលខG១៨៩ ផ្លូវគ្មានពលខ ែុ ំអូរឬសស ី រសុកកំេង់រតឡាច

071 7575567, 011978 597

ពខតតកំេង់ឆ្នង
ំ
៣៣

១ មនទរី សំ រាកេាបាល សត វណ្ត
ណ

2

ឈសេងៗ

េ.រ

ឈ្មោះ

អាសយដ្ឋាន

ឈេខទំនាក់ទំនង

៣៤

២ មនទរី សំ រាកេាបាល ផ្ន វាសទ

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវភ្ូមរិ តោំងពមទស ែុ ំសាាយជុ ក រសុកសាមគគមា
ី នជ័យ

071 7575567, 011978 597

៣៥

៣ មនទីរេហុេាបាល បុររមយ
ី

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពលខ៥ សង្កាត់កំេង់ឆ្នង
ំ រកុងកំេង់ឆ្នង
ំ

012 706 548, 097 363 9903

ពខតតតាសកវ
៣៦

១ មនទរី សរមាកេាបាល របជាជន

ផ្លូវជាតពិ លខ៣ ភ្ូមច
ិ មេល ែុ ំេពេល រសុករតាំកក់

086 666 504

៣៧

២ មនទរី សំ រាកេាបាល របាសាទ២

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវគ្មានពលខ ែុ ំកណ្តឹង រសុកបាទី

010 628 161

៣៨

៣ មនទីរសំ រាកេាបាល ពសាមរា៉ា លាយបូរ

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពលខ២២ ែុ ំលាយបូរ រសុករតាំកក់

016 303 709

៣៩

៤ មនទីរសំ រាកេាបាល សុ ខាបាទី

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពលខ២ ែុ ំេត់សរ រសុកបាទី

012 774 648, 016 206 603

ពខតតកំេង់សឺ ព
៤០

១ មនទរី សរមាកេាបាល ជា សុ ខលឹម

ផ្លូវជាតពិ លខ៣ ែុ ំទួលអំេល
ិ រសុកបរពសដឋ

016 305 686

៤១

២ មនទីរសំ រាកេាបាល ពទេរបសិទធ

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពលខ៤ ែុ ំរតោំងគង រសុកសំ ពរាងទង

089 967 156

៤២

៣ មនទីរសំ រាកេាបាល បពសដឋ

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពលខ៤១ ែុ ំភារមានជ័
យ រសុកបពសដឋ
ី

070 207 077

៤៣

៤ មនទីរសំ រាកេាបាល ពផ្ង សុ ភ្ក្ត្័ ោត

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពលខ៤ ែុ ំអូរ រសុកភ្នរំ សួច

093 803 531

៤៤

៥ មនទរី សំ រាកេាបាល ពផ្ង សុ ភ្ក្ត្័ ោត ២

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតពិ លខ៤ ែុ ំវលលិសរ រសុកសំ ពរាងទង

070 773 665

៤៥

៦ មនទរី សំ រាកេាបាល បាត់ដឹង

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតពិ ល៥១ ែុ ំពកសមកាន រសុកឧដុ ងគ

096 9999 530, 061 475 061

៤៦

៧ មនទីរសំ រាកេាបាល សនតិភាេ ៤៤

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពល៤៤ សង្កាត់ចារមន រកុងចារមន

096 733 7277, 096 9999 530

៤៧

៨ មនទីរសំ រាកេាបាល អងគពមរតី

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពល៤១ ែុ ំរោពោះ រកុងគងេិសី

069 243 466, 096 9999 530

៤៨

៩ មនទរី សំ រាកេាបាល មូលមត
ិ ពត ដើមរោ

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតពិ លខ៣ ែុ ំវាល រសុកគងេស
ិ ី

089 245 361, 070 894 421

ធ ល២
៤៩ ១០ មនទរី សំ រាកេាបាល របសិទផ្

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតពិ លខ៤ ភ្ូមសិ រេកគុ យ ែុ ំរតោំងគង រសុកសំ ពរាងទង

099 755 656, 015 844 666

ន ថ្
៥០ ១១ មនទីរសំ រាកេាបាល មុនីទ

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពលខ៣ ែុ ំអងគេពេល រសុកគងេិសី ពខតតកំេង់សឺ ព

012 940 564

ពខតតបាត់ដំបង
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ឈសេងៗ

េ.រ

ឈ្មោះ

អាសយដ្ឋាន

ឈេខទំនាក់ទំនង

៥១

១ មនទរី សរមាកេាបាល យី គក់

ផ្លូវជាតិ១៥៥ សង្កាត់វតតគរ រកុងបាត់ដំបង

012530171, 070 530 171

៥២

២ មនទីរេហុេាបាល សុ វណ្ណ

ផ្ទះពលខ៧៧ ផ្លូវរេះវហារ
សង្កាត់សាាយពបា៉ា រកុងបាត់ដំបង
ិ

077 995 500, 090 444 777

ពខតតរេះសីហនុ
៥៣

១ មនទរី សរមាកេាបាល មត
ត េ
ិ ភា

ផ្ទះពលខ៨០ ផ្លូវបុរកមា
ី ករ សង្កាត់ពលខ៣ រកុងរេះសីហនុ

015 754 760, 097 713 1432

៥៤

២ មនទរី សរមាកេាបាល កងពកង

ែុ ំបឹតរតាង រសុកព្រេនប់

015 754 760

៥៥

៣ មនទីរសំ រាកេាបាល វណ្ណឌី

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពលខ៤ ែុ ំវាលរញ
ិ រសុកព្រេនប់

016 989 063

ពខតតពសៀមរាប
៥៦

១ មនទរី សំ រាកេាបាល អងគរបយ
ី ូស៉ា ែរ

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវ៣០សម៉ារត សង្កាត់ពគ្មកចក រកុងពសៀមរាប

092844 526

៥៧

២ មនទរី សំ រាកេាបាល តារេហា

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតពិ លខ៦A សង្កាត់សរល ោម រកុងពសៀមរាប

017 431 123,099 991 119

៥៨

៣ មនទីរសំ រាកេាបាល ពខមរអងគរ២

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវវតតបូេ៌ា សង្កាត់សាលាកំពរក
ើ រកុងពសៀមរាប

070 343 000, 077 343 000

៥៩

៤ មនទីរសំ រាកេាបាល សិរមានជ័
យ
ី

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពលខ៦៤ ែុ ំសាាយពលើ រសុកសាាយពលើ

087 908 899

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតពិ លខ៦A សង្កាត់សរេកហូ រកុងសទឹងសសន

078 888 092

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវគ្មានពលខ សង្កាត់ដងទង់ រកុងពខមរភ្ូមន
ិ ទ

016 265 020, 067 518 489

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវគ្មានពលខ សង្កាត់កំេង់កណ្ត
ត ល រកុងកំេត

093 224 511

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពលខ១១ សង្កាត់កំេង់លាវ រកុងព្រេសវង

017 474 749, 012 566 505

ពខតតកំេង់ធំ
៦០

១ មនទរី សំ រាកេាបាល វរៈសសនជ័
យ
ី
ពខតតពោះកុ ង

៦១

១ មនទីរសំ រាកេាបាល ពោះកុ ង
ពខតតកំេត

៦២

១ មនទរី សំ រាកេាបាល កំេតសង់ពត
ពខតតព្រេសវង

៦៣

១ មនទីរសំ រាកេាបាល កូ វ ពសតេិសិដឋ
ពខតតបទទយមានជ័យ
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ឈសេងៗ

េ.រ

ឈ្មោះ

អាសយដ្ឋាន

ឈេខទំនាក់ទំនង

៦៤

១ មនទរី សំ រាកេាបាល ឱក ទីនណ្ត

ផ្លូវជាតពិ លខ៥ ភ្ូមបា
ិ ៉ា ពលពលយយ៏១ សង្កាត់ពបា៉ាយសប៉ាត រកុងពបា៉ាយសប៉ាត

012 531 232, 085 999 917

៦៥

២ មនទីរសំ រាកេាបាល អគ្មរថ្ាី

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវជាតិពលខ៥ សង្កាត់ពបា៉ាយសប៉ាត រកុងពបា៉ាយសប៉ាត

012 212 182

៦៦

៣ មនទីរេហុេាបាល ពទវនទ
ិ រកាសុ ខ

ផ្ទះពលខ៣៩៦ ផ្លូវជាតិពលខ៥៦A សង្កាត់កំេង់សាាយ រសុកសិរពសាភ្័
ណ្
ី

078 699 666

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវគ្មានពលខ សង្កាត់សួង រកុងសួ ង

092 770 277

ពខតតតបូងែាុំ
៦៧

១ មនទរី សំ រាកេាបាល សុ ខ សំ ណ្តង
ពខតតរកពចះ

៦៨

១ មនទីរពេទយបសងែកពខតតរកពចះ

ភ្ូមរិ កពចះ សង្កាត់រកពចះ រកុងរកពចះ

012 663 148

៦៩

២ មនទរី សំ រាកេាបាល រសាីសួ ល
ន អង វណ្ត
ណ រា៉ា

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវពលខ៧A ភ្ូមផ្
ន រសុកសនួល
ិ ារសនួល ែុ ំសួ ល

071 666 0011

ផ្ទះគ្មានពលខ ផ្លូវពលខ៣៣ សង្កាត់ព្រេធំ រកុងសកប

015 545 355, 093 555 756

ពខតតសកប
៧០

១ មនទីរសំ រាកេាបាល សុ ខុមាលសកប
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ឈសេងៗ

