Contact list of Kampong Thom provicince
លរ

ឈ្មោះ

Name

តួនាទី

អាសយដ្ឋានអីមែល

១

ឯកឧតតែ ឈន ឈន់

H.E CHHUN Chhun

ប្រធានប្កុែប្រឹកាឈខតត

២

ឯកឧតតែ សខ លូ

H.E SOK Lou

អភិបាលឈខតត

៣

ឯកឧតតែ គង់ វ ិមាន

H.E KONG Vimean

អភបា
ិ លរងឈខតត

៤

ឯកឧតតែ ហួន វ៉ា ន់នត
ិ

H.E HUON VANNITH

អភបា
ិ លរងឈខតត

vannithhuon@yahoo.com

៥

ឯកឧតតែ ប្បាក់ សារ៉ា ត

H.E BRAK SARATH

អភបា
ិ លរងឈខតត

praksarath2222@yahoo.com

៦

ឈោកជំទាវ ឃួន ឃនឌី

M.D KHOUN KHUNDY

អភបា
ិ លរងឈខតត

៧

ឯកឧតតែ ងួន សជាតិ

H.E NGUON SOCHEATH

អភបា
ិ លរងឈខតត

socheat068@gmail.com

៨

ឈោក មា៉ាក់ រនហង

Mr. MAK Bunhong

នាយករដ្ាបាល

makbunhong@gmail.com

៩

ឈោក អក រនឈ ឿន

Mr. OK BUNTHOEUN

នាយករងរដ្ាបាល

bunthoeun_ok@mail.com

១០

ឈោក ស បា៉ាហូ

Mr. SHAW Paho

នាយករងរដ្ាបាល

shawpaho@kpt.ncdd.gov.kh

១១

ឈោក យ៉ាូវ ឈសងគណ

Mr. YOV SENGKUN

នាយករងរដ្ាបាល

sengkun.yov@gmail.com

១២

ឈោក ចន មរន៉ា

Mr. CHAN REN

នាយកទីចាត់ការរដ្ាបាល

chanren.ktm@gmail.com

១៣

ឈោក ជិែ ហងឈប្សង

Mr. CHIM HONGSRENG

នាយករងទីចាត់ការរដ្ាបាល

១៤

ឈោក ទង់ គឹែតល

Mr. TOUNG KIMTOL

នាយករងទីចាត់ការរដ្ាបាល

toungkimtol@gmail.com

១៥

ឈោក សួរ ច័នទតារ

Mr. SOUR CHANDARA

នាយកទីចាត់ការប្គរ់ប្គង នធានែនសស

sourchandara@gmail.com

១៦

ឈោក ឌឹរ គឺែហង

Mr. DEUB KIMHONG

នាយករងទីចាត់ការប្គរ់ប្គង នធានែនសស

diub.kimhong@gmail.com

១៧

ឈោក ឈហង សូ លីឌីន

Mr. HENG SOLIDIN

នាយករងទីចាត់ការប្គរ់ប្គង នធានែនសស

hengsolidin@gmail.com

១៨

ឈោក លី ឈវត៉ា

Mr. LY VET

នាយកទីចាត់ការមែនការ និងវ ិនិឈោគ

vetly17@gmail.com

១៩

ឈោក ឈព្ប្ជ សធា

Mr, PICH SOTHEA

នាយករងទីចាត់ការមែនការ នង
ិ វ ិនឈិ ោគ

២០

ឈោកប្សី លំ គនាារ ី

Ms. LUM KUNTHEARY

នាយកទចា
ី ត់ការហរិ ញ្ញវតថ

kunthearylum@gmail.com

២១

ឈោក ឈសក វ ិរល

Mr. SEK VIBOL

នាយកទរី ងចាត់ការហរិ ញ្ញវតថ

vibolsek777@gmail.com

២២

ឈោក លី គែ
ឹ ពាវ

Mr. LY KIMPEAV

នាយកទចា
ី ត់ការអនតរវ ិស័យ

kpt.intersectoral@gmail.com

២៣

ឈោក ឈសាែ វណណថន

Mr. SOM VANTHAN

នាយករងទីចាត់ការអនតរវ ិស័យ

២៤

ឈោក អង
ឹ គយអាត់

Mr. EUNG KUYORT

នាយករងទីចាត់ការអនតរវ ិស័យ

KTMmapu@gmail.com

២៥

ឈោក លី សែបតតិ

Mr. LY SAMBATH

ប្រធានអងគភាព្លទាកែម

lysambath168@gmail.com

២៦

ឈោកប្សី អ៊ុំ ឈសៀងហហ

Ms. UM SEANG HIY

អនប្រធានអងគភាព្លទាកែម

២៧

ឈោក វងស ប្ទី

Mr. VONG Try

ទីប្រឹកាប្គរ់ប្គងកែមវ ិ ីជាតិថ្នាក់ឈខតត

vongtry@kpt.ncdd.gov.kh

២៨

ឈោក ជាែ ែនាី

Mr. CHEAM Mony

ទីប្រឹកាអភិវឌឍន៍សែតថភាព្ថ្នាក់ឈខតត

mony.cheam@kpt.ncdd.gov.kh

២៩

ឈោក យន
ិ សរិនត

Mr. YIN Sobin

ទីប្រឹកាឈហដ្ឋារចនាសែព័នាថ្នាក់ឈខតត

sobin@kpt.ncdd.gov.kh

៣០

ឈោក សយ រតនៈ

Mr. SUY Ratanak

ែន្តនតីព្័ត៌មានវ ិទាថ្នាក់ឈខតត

rattanak@kpt.ncdd.gov.kh

sok.lou1@gmail.com

៣១

ឈោកប្សី ឆូយ សខឃាង

Ms. CHHOY Sokheang

ទប្ី រក
ឹ ាប្សុក កំព្ង់សាាយ

chhoy.sokheang@kpt.ncdd.gov.kh

៣២

ឈោក ឃន សធាន

Mr. KHORN Sothean

ទប្ី រក
ឹ ាប្កុង សទង
ឹ មសន

khorn.sothean@kpt.ncdd.gov.kh

៣៣

ឈោក ឈឆង គែ
ី

Mr. CHHENG Kim

ទប្ី រក
ឹ ាប្សុក ប្បាសាទរល័ងក

chheng.kim@kpt.ncdd.gov.kh

៣៤

ឈោក អត វណ្ណណរន
ី

Mr. UT Vannarin

ទប្ី រក
ឹ ាប្សុក ប្បាសាទសំរូរ

ut.vannarin@kpt.ncdd.gov.kh

៣៥

ឈោកប្សី អាន សខជា

Ms. AN Sochear

ទប្ី រក
ឹ ាប្សុក សនទក

an.sochea@kpt.ncdd.gov.kh

