
តារាងសកលវទិ្យាល័យ និងវទិ្យាស្ថា នបណ្ត ុះបណ្្តលគិលានតបដ្ឋា ក ដែលមានការ
ទ្យទួ្យលស្ថា ល់នៅកនតងប្បនទ្យសកម្ពតជា 

ល.រ. ន ម្ ុះសកលវទិ្យាល័យ 
និងវទិ្យាស្ថា ន 

ប្បនេទ្យ អាស័យដ្ឋា ន 

១ ស្ថលាបនចេកនទ្យសដែទាំ
នវជ្ជស្ថស្តស ្

រែា ផ្លូ វនោធពលនេម្រេូមិ្នទ (ផ្លូ វនលេ 
២៧១) ជិ្តម្នទីនពទ្យយដេមរសូនវៀត
១២៣០៦ េនាំនពញ 
ទូ្យរស័ពទ៖ ០២៣ ២២០ ៤៧១ 
ទូ្យរស្ថរ៖ ០២៣ ២១១ ៨៤៤ 

២ ស្ថលាម្ធយម្សិកាសតខាេិ
បាលេូមិ្ភាគកាំពត 

រែា េូមិ្កាំពង់បាយ សង្កា ត់កាំពង់បាយ ប្កុង
កាំពត នេតក្ាំពត  
ទូ្យរស័ពទ៖ ០៩៧ ៧៦៦ ១៧០៥ 
ទូ្យរស្ថរ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៩៣១  
០៣៣ ៩៣២ ៧៣២ 
០៣៣ ៩៣២ ៣៦៥ 
អតីនម្៉េល៖ krtcnang@yahoo.com  

3 ស្ថលាម្ធយម្សិកាសតខាេិ
បាលេូមិ្ភាគបាត់ែាំបង 

រែា េូមិ្រ ាំនចក ៥ សង្កា ត់រតនៈ ប្កុងបាត់
ែាំបង នេតប្ាត់ែាំបង 
ទូ្យរស័ពទ៖ ០១៧ ៣៤៥ ៤៣៧ 
០៩៦ ៣០៧ ៨២៨១ 
អតីនម្៉េល៖ 
battambang.rtc.2016@gmail.com  

៤ ស្ថលាម្ធយម្សិកាសតខាេិ
បាលេូមិ្ភាគកាំពង់ចាម្ 

រែា ម្ហាវែីិនកតតមាលា េូមិ្ ៦ សង្កា ត់
កាំពង់ចាម្ ប្កងុកាំពង់ចាម្ នេតក្ាំពង់
ចាម្ 
ទូ្យរស្ថរ៖ ០៤២ ៩៤១ ៣១០ 
អតីនម្៉េល៖ tenmardy77@gmail.com 
huong.sarin@gmail.com 
sarin.huong@yahoo.com  

5 ស្ថលាម្ធយម្សិកាសតខាេិ
បាលេូមិ្ភាគសទឹងដប្តង 

រែា េូមិ្ដរសនោធិ៍ សង្កា ត់រសៈឫសសី ប្កុង
សទឹងដប្តង នេតស្ទឹងដប្តង 
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ទូ្យរស្ថរ៖ ០៧៤ ២១០ ០៤១ 
អតីនម្៉េល៖ lengsoeutek@yahoo.com  
rtc.stg@yahoo.com  

6 ស្ថកលវទិ្យាល័យអនរ្ជាតិ ឯកជ្ន អគារ ៨៩-៩១-៩៣ សង្កា ត់េនាំនពញែមី 
េណឌ ដសនសតេ េនាំនពញ កម្ពតជា 
ទូ្យរស័ពទ៖ (៨៥៥)០២៣ ៨៨១ ៦២៣  
អតីនម្៉េល៖ iusabo@yahoo.com  
www.iu.edu.kh/index.php/about-
university/contact-us  

៧ ស្ថកលវទិ្យាល័យនចនឡា ឯកជ្ន ផ្ទៈនលេ ៤៣ ផ្លូ វនលេ ២៣១ ១២១៥៩ 
េនាំនពញ 
ទូ្យរស័ពទ៖ ០២៣ ៨៨៣ ២៦៩ 
អតីនម្៉េល៖ inf@chenla-edu.org  

៨ ស្ថកលវទិ្យាល័យពតទ្យធិស្ថ
ស្តស ្

ឯកជ្ន ផ្ទៈនលេ ៥៥ ផ្លូ វនលេ ១៨០-១៨៤ 
សង្កា ត់បឹងរាាំង េណឌ ែូននពញ េនាំនពញ 
ទូ្យរស័ពទ៖ (៨៥៥)២៣ ២២១ ៦២៤ 
ទូ្យរស្ថរ៖ (៨៥៥)២៣ ២១១ ៧៧២ 
អតីនម្៉េល៖ info@puthisastra.edu.kh  
នវបស្ថយ៖ www.puthisastra.edu.kh  

៩ វទិ្យាស្ថា នវទិ្យាស្ថស្តសអ្ាសតី ឯកជ្ន េូមិ្បាោ៉េប សង្កា ត់េនាំនពញែមី េណឌ
ដសនសតេ រាជ្ធានីេនាំនពញ (នៅជាប់
ស្ថលានរៀន អន្រជាតិអូស្តស្្ថលី និង
ទ្យល់ពីនប្កាយធនាគារជាតិែមី)  
ទូ្យរស័ពទ៖ (៨៥៥)២៣ ៦៦៦ ៨៦៦៦ 
(៨៥៥)១០ ៣០០ ៧៦៨ 
អតីនម្៉េល៖ info@ais-edu.com 
នវបស្ថយ៖ www.ais-edu.com  

១០ ស្ថកលវទិ្យាល័យន័រតតន ឯកជ្ន ផ្លូ វដកវ ជា សង្កា ត់នប្ជាយចង្កា  េណឌ
នប្ជាយចង្កា  េនាំនពញ កម្ពតជា 
ទូ្យរស័ពទ៖ ០៩៣ ៨៨៨ ៥៧៧ 
០៩៣ ៨៨៨ ៥៦៩ 
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០៩៣ ៨៨៨ ៣៥៩ 
០៩៣ ៨៨៨ ១១៥ 
អតីនម្៉េល៖ info@norton-u.com   

11 វទិ្យាស្ថា នវទិ្យាស្ថស្តសដ្ែទាំ 
និងអម្នវជ្ជស្ថស្តសេ្នាំនពញ 

ឯកជ្ន ផ្ទៈនលេ ៦១០ ផ្លូ វឧកញ៉េ  ឃ្ល ាំងនម្ឿង 
(ផ្លូ វនលេ ៧០) ១២១០៥ េនាំនពញ 
ទូ្យរស័ពទ៖ ០២៣ ៩៨៧ ០១១  

12 វទិ្យាស្ថា នវទិ្យាស្ថស្តសស្តខា
េិបាលននកងនោធពលនេ
ម្រេូមិ្នទ 

Public ផ្លូ វជាតិនលេ ៣ េូមិ្ប្កាាំងែូនទី្យ សង្កា ត់
នចាម្នៅ េណឌ នោធិដសនជ័្យ រាជ្
ធានីេនាំនពញ  
ទូ្យរស័ពទ៖ ០២៣ ៦៤៦ ៥៧៧៧ 
អតីនម្៉េល៖ info@insti-sante.edu.kh  
នវបស្ថយ៖ www.insti-sante.edu.kh      

13 ស្ថកលវទិ្យាល័យឡាយហ្ា ឯកជ្ន ប្កមុ្១១ ម្ណឌ ល៣ សង្កា ត់ ២ នេតប្្ពៈ
សីហ្នត  
ទូ្យរស័ពទ៖ ០៣៤ ៩៣៤ ៤៩៨ 
អតីនម្៉េល៖ admin@lifeun.edu.kh  
នវបស្ថយ៖ www.lifeun.edu.kh  
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