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Map of Cambodia 

០១. រាជធានីភនំខពញ 

1. េណ្ឌ  ដខកោ   
2. េណ្ឌ  មានជ័យ  

3. េណ្ឌ  ចមាោ រមន  

4. េណ្ឌ  ទួលខោរ  

5. េណ្ឌ  ឫរសីករវ  
6. េណ្ឌ  ដូនខពញ  

7. េណ្ឌ  ៧មររា  

8. េណ្ឌ  ករនរុេ (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  

០២. ខេត្ត រំពង់ចាម 

1. ស្រុរ ត្បូងឃ្មុំ  
2. ស្រុរ ព្រពឈរ  
3. ស្រុរ ខមមត់្  

4. ស្រុរ ចមាោ រខលើ  
5. ស្រុរ ពញាករររ  

6. ស្រុរ ស្រីរនធរ  
7. ស្រុរ រទឹងរត្ង់  

8. ស្រុរ រំពង់ខរៀម  

9. ស្រុរ បាធាយ  

10. ស្រុរ រងមារ  

11. ស្រុរ ររូចឆ្មម រ  
12. ស្រុរ ខជើងព្រព  

13. ស្រុរ តំ្កបរ  
14. ស្រុរ អូររាងំឪ  

15. ស្រុរ ខោះរូទិន  
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16. ររុង រំពង់ចាម (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  
17. ររុង រួង (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  

០៣. ខេត្ត រណ្ដា ល 

1. ស្រុរ ខរៀនស្វវ យ  

2. ស្រុរ ស្វា ង  

3. ស្រុរ ខោះធំ  

4. ស្រុរ េាច់រណ្ដា ល  

5. ស្រុរ ពញាឮ  

6. ស្រុរ អងគរនួល  

7. ស្រុរ រណ្ដា លរទឹង  

8. ស្រុរ មុេរំពូល  

9. ស្រុរ ល្វវ ឯម  

10. ស្រុរ ខលើរកដរ  

11. ររុង តាខមម  (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  

០៤. ខេត្ត បាត់្ដំបង 

1. ស្រុរ ថ្មខោល  

2. ស្រុរ ខមាងឫរស ី 
3. ស្រុរ រកងោ  
4. ស្រុរ បាណ្ន់  

5. ស្រុរ បខវល  

6. ស្រុរ ឯរភនំ  
7. ររុង បាត់្ដំបង (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  
8. ស្រុរ ភនំរពឹរ  

9. ស្រុរ រំខរៀង  

10. ស្រុរ រត្នមណ្ឌ ល  

11. ស្រុរ រំឡូត្  

12. ស្រុរ ោរ់ររឡ  

13. ស្រុរ ររុខគិរ ី(ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  
14. ស្រុរ រំខៅលូន  

០៥. ខេត្ត ព្រពកវង 



1. ស្រុរ ពារាងំ  

2. ស្រុរ រពះខរាច  

3. ស្រុរ រំពង់រត្កបរ  

4. ស្រុរ ស្វវ យអនទរ (បាូរពីស្រុរ ព្រពកវង)  

5. ស្រុរ ខមស្វង  

6. ស្រុរ បាភនំ  
7. ស្រុរ រីុធររណ្ដា ល  

8. ស្រុរ រខច រ្ ៀច  

9. ស្រុរ ពាមជរ  
10. ស្រុរ ពាមររ៍  

11. ស្រុរ រំចាយមារ  
12. ស្រុរ រំពង់ល្វវ  
13. ររុង ព្រពកវង (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  

០៦. ខេត្ត ខរៀមរាប 

1. ស្រុរ ជីកររង  

2. ស្រុរ ពួរ  

3. ស្រុរ រូរទនិគម  

4. ស្រុរ របាស្វទបាគង  

5. ស្រុរ ររឡាញ់  

6. ស្រុរ អងគរជំុ  

7. ររុង ខរៀមរាប (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  
8. ស្រុរ បន្ទទ យស្រី  

9. ស្រុរ ស្រីរនំ  
10. ស្រុរ ស្វវ យខលើ  
11. ស្រុរ វ៉ារនិ  

12. ស្រុរ អងគរធំ  

០៧. ខេត្ត បន្ទទ យមានជ័យ 

1. ស្រុរ មងគលបូរ ី 
2. ស្រុរ រពះខនរត្រពះ  

3. ស្រុរ អូរខរៅ  

4. ររុង រិរខីស្វភ័ណ្ (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  



5. ស្រុរ ភនំស្រុរ  

6. ស្រុរ ស្វវ យខចរ  

7. ររុង ខបាាយកបាត្ (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  
8. ស្រុរ ថ្មពូរ  

9. ស្រុរ មាា ព្ឡ  

០៨. ខេត្ត តាករវ 

1. ស្រុរ បាទី  

2. ស្រុរ រតំាររ់  

3. ស្រុរ រំខរាង  

4. ស្រុរ រាំង  

5. ស្រុរ គិរវីង់  

6. ស្រុរ ព្រពរបារ  

7. ស្រុរ អងគរបូរ ី 
8. ស្រុរ ខោះអកណ្ា ត្  

9. ររុង ដូនករវ (បាូរពីស្រុរ ដូនករវ)  
10. ស្រុរ បុរជីលស្វរ  

០៩. ខេត្ត រំពង់រព ឺ

1. ស្រុរ បខរដឋ  
2. ស្រុរ គងពិរី  

3. ស្រុរ ឧដុងគ  
4. ស្រុរ រំខរាងទង  

5. ស្រុរ ភនំស្រួច  

6. ស្រុរ ថ្ពង  

7. ររុង ចារមន (បាូរពីស្រុរ ចារមន)  

8. ស្រុរ ឱរាាល់  

១០. ខេត្ត រំពង់ធំ 

1. ស្រុរ បារាយណ៍្  

2. ស្រុរ ខស្វទ ង  

3. ស្រុរ រំពង់ស្វវ យ  



4. ស្រុរ រនទុរ  

5. ស្រុរ របាស្វទបលល័ងគ  
6. ស្រុរ របាស្វទរមបូរ  
7. ស្រុរ រណ្ដា ន់  

8. ររុង រទឹងករន (បាូរពីស្រុរ រទឹងករន)  

១១. ខេត្ត រំពង់ឆ្មន ំង 

1. ស្រុរ រល្វខបាៀរ  
2. ស្រុរ រំពង់រត្ឡាច  

3. ស្រុរ ស្វមគគីមានជ័យ  

4. ស្រុរ រំពង់កលង  

5. ស្រុរ បរបូិណ៍្  

6. ស្រុរ ទឹរផុរ  

7. ររុង រំពង់ឆ្មន ំង (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  
8. ស្រុរ ជលគិរ ី 

១២. ខេត្ត រំពត្ 

1. ស្រុរ ទឹរឈូ (បាូរខមម ះពីស្រុររំពត្)  

2. ស្រុរ រំពង់រតាច  

3. ស្រុរ ឈូរ  

4. ស្រុរ បន្ទទ យមារ  

5. ស្រុរ អងគរជ័យ  

6. ស្រុរ ដងទង់  

7. ស្រុរ ជំុគិរ ី 
8. ររុង រំពត្ (បាូរពីស្រុរ រំពង់បាយ)  

១៣. ខេត្ត ស្វវ យខរៀង 

1. ស្រុរ រមារកែរ  

2. ស្រុរ ស្វវ យរជំ  

3. ស្រុរ រំពង់ខរាទ៍  

4. ស្រុរ រដួំល  

5. ស្រុរ ស្វវ យាប  



6. ររុង ស្វវ យខរៀង (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  
7. ស្រុរ ចចន្ទទ   
8. ររុង បាវតិ្ (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  

១៤. ខេត្ត ខពាធ៍ស្វត់្ 

1. ស្រុរ បាោន  

2. ស្រុរ ររគរ  
3. ររុង ខពាធ៍ស្វត់្ (បាូរពីស្រុរ រំខៅមារ)  

4. ស្រុរ ភនំររវ៉ញ  

5. ស្រុរ រខណ្ា ៀង  

6. ស្រុរ វ៉លកវង  

១៥. ខេត្ត ខោះរុង 

1. ររុង ខេមរភូមិនទ (បខងោើត្ថ្មី)  
2. ស្រុរ បទុមស្វគរ  
3. ស្រុរ កស្រអំបិល  

4. ស្រុរ មណ្ឌ លរីមា  

5. ស្រុរ គិរសី្វគរ  
6. ស្រុរ ខោះរុង (មិនចារ់ថាជាស្រុរ ឬជាររុង ខមម ះចារ់ស្រុរ ស្វម ច់មានជ័យ)  

7. ស្រុរ ថ្មបំាង  

១៦. ខេត្ត ររខចះ 

1. ស្រុរ ករពររបរពវ  
2. ស្រុរ ឆលូង  

3. ស្រុរ រមបូរ  
4. ស្រុរ រនួល  

5. ស្រុរ ចិរត្បូរ ី(ខមម ះចារ់ ស្រុរ ររខចះ)  

6. ររុង ររខចះ (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  

១៧. ខេត្ត រពះវហិារ 

1. ស្រុរ រខវៀង  

2. ស្រុរ ជំារានត  



3. ស្រុរ គូកលន  

4. ស្រុរ ជ័យករន  

5. ស្រុរ រងគមថ្មី  
6. ស្រុរ កឆប  

7. ររុង រពះវហិារ (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  
8. ស្រុរ កត្បងមានជ័យ  

១៨. ខេត្ត រត្នគិរ ី 

1. ររុង បានលុង (ខទើបបខងោើត្ថ្មី)  
2. ស្រុរ អូរជំុ  

3. ស្រុរ ខវ ើនព្រ  

4. ស្រុរ បរករវ  
5. ស្រុរ លំផាត់្  

6. ស្រុរ រូនររមំុ  

7. ស្រុរ អណ្ាូ ងមារ  

8. ស្រុរ អូរយ៉ាដាវ  
9. ស្រុរ តាកវង  

១៩. ខេត្ត រពះរីែនុ (ខទើបបខងោើត្ថ្មី) 

1. ស្រុរព្រពនប់  

2. ររុង រពះរីែនុ  

3. ស្រុរ រំពង់រីល្វ (ពីមុនរថិត្ខៅរនុងខេត្ត ខោះរុង)  

4. ស្រុរ រទឹងហាវ  

២០. ខេត្ត រទឹងករត្ង 

1. ស្រុរ ថាឡាបវវិ៉ាត់្  

2. ររុង រទឹងករត្ង (បាូរពីស្រុរ រទឹងករត្ង)  

3. ស្រុរ ខរស្វន  

4. ស្រុរ ខរៀមបាាង  

5. ស្រុរ ខរៀមបូរ  

២១. ខេត្ត ឧត្ារមានជ័យ 



1. ររុង រំខរាង (បាូរពីស្រុរ រំខរាង)  

2. ស្រុរ បន្ទទ យអំពិល  

3. ស្រុរ អនលង់កវង  

4. ស្រុរ រត្ពំាងរបាស្វទ  

5. ស្រុរ ចុងោល់  

២២. ខេត្ត មណ្ា លគិរ ី 

1. ស្រុរ ករវរីមា  

2. ស្រុរ ខោះកញរ  

3. ស្រុរ អូររាងំ  

4. ស្រុរ ខពរជាដា  

5. ររុង ករនមខន្ទរមយ (បាូរពីស្រុរ ករនមខន្ទរមយ)  

២៣. ខេត្ត ព្បាលិន (ខទើបបខងោើត្ថ្មី) 

1. ររុង ព្បាលិន  

2. ស្រុរ ស្វល្វខរៅ  

២៤. ខេត្ត ករប (ខទើបបខងោើត្ថ្មី) 

1. ស្រុរ ដំណ្ដរ់ចខងាើរ  
2. ររុង ករប  

 

 


