
បញ្ជីឈ ម្ោះសបបុរសជន ដែលបានជួយចូលរួមឧបត្ថមភថវិកាសម្រាប់ម្របយុទ្ធម្របឆាំងនឹងជាំ
ងឹកូវីែ១៩ ឈៅកមពុជា (បញ្ជីឈ ម្ោះខាងកនុង)  

 

សបបុរសជនជួយចូលរួមឧបត្ថមភថវិកាសម្រាប់ម្របយុទ្ធម្របឆាំងនឹងជាំងឹកូវីែ១៩ឈៅកមពុជា៖ 

១៖ ព្រះមហាក្សព្រី នរោរតម មនុិនាថ សីហនុ ២០មុ៉ឺនដលុ្លារ 

២៖ ព្រះក្រុណា ព្រះបាទសរមតចព្រះនរោរតម សីហមុនី ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

៣៖ ព្ក្ុមហ ុន ជីបម ុង ៥០មុ៉ឺនដុល្លារ 

៤៖ ឧក្ញ៉ា រងុឃាវសស ៥០មុ៉ឺនដុល្លារ 

៥៖ រល្លក្ជំទាវ ទាវ ធីតា និងស្វាមី ៥មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៦៖ អ្នក្ឧក្ញ៉ា គិរ រម ង និងរល្លក្ជំទាវ ៥០មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៧៖ នាយឧរតមរសនីយ៍ ប ុល ស្វររឿន ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៨៖ ឧក្ញ៉ា ថថ ជាហួរ ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

៩៖ ឯក្ឧរតម អ្ុិរ សំរហង ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

១០៖ ឧក្ញ៉ា លី ហួរ ២០មុ៉ឺនដុល្លារ 

១១៖ ឧបនាយក្រដឋមន្តនត ីរហា ណាំហុង និងរល្លក្ជំទាវ ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

១២៖ ឧក្ញ៉ា ព្ទី ភារ និងរល្លក្ជំទាវ ៥០មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១៣៖ ឯក្ឧរតម បា៉ាន សូរស័ក្តិ និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៤៖ ឯក្ឧរតម លឹម គានរហា និងរល្លក្ជំទាវ ២មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១៥៖ ឯក្ឧរតម រវង ស្វខនុ នងិរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១៦៖ ព្ក្ុមហ ុន រន់រជសឋ អ្ិល ធី ឌី ១២៥ដលុ្លារ 

១៧៖ ឯក្ឧរតម ក្ិរតនិីរិរោសលបណ្ឌិរ ប ៊ិន ឈិន និងរល្លក្ជំទាវ ៥០ល្លនររៀល 



១៨៖ ព្ក្ុមហ ុន សម ន ស្វរុន ៥មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៩៖ ព្ក្ុមហ ុនសំណ្ង់ លី ឈួង ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

២០៖ ឯក្ឧរតម ឃឹម រុសសីដា និងរល្លក្ជំទាវ ២ពាន់ដលុ្លារ 

២១៖ រល្លក្ Him Sokcheat ២៥០ដុល្លារ 

២២៖ រល្លក្ ធួន ក្ុសល ២៥ដុល្លារ 

២៣៖ ឧក្ញ៉ា រេង ណាវ ព្តា ២០០ល្លនររៀល 

២៤៖ ឯក្ឧរតម អ្ុឹម ឈនុលឹម និងរល្លក្ជំទាវ ២០ល្លនររៀល 

២៥៖ រល្លក្ជំទាវ ក្ិរតិសងគហបណ្ឌិរ ឃួន សុដារី ២០ល្លនររៀល 

២៦៖ ឯក្ឧរតម អ្ងគ វងសឌានា និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

២៧៖ រល្លក្ជំទាវ រ ឿង សក្ណុា ៥ពាន់ដុល្លារ 

២៨៖ អ្ងគភាររដាាក្រទឹក្សវយ័រព្ក្ុង នំររញ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

២៩៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុក្ ោ ប ុន ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

៣០៖ ឯក្ឧរតម ព្តាក្ ់ថថរសៀង និងរល្លក្ជំទាវ អ្ុឹង ក្នាាផាវី ៥ពាន់ដុល្លារ 

៣១៖ ឯក្ឧរតម ជាវ តាយ នងិរល្លក្ជំទាវ ២មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៣២៖ រល្លក្ រហង ឡាលីន និងរល្លក្ព្សី រសង សុវីរដាឋ ១ពាន់ដុល្លារ. 

៣៣៖ ឯក្ឧរតម ទី សុគនធ រល្លក្ជំទាវ ២០ល្លនររៀល 

៣៤៖ រល្លក្ ចំររើន បញ្ញា ម្ចាស់ហាងោរហវ Artwood តារមៅ និងរល្លក្ព្សី ២៥០០ដលុ្លារ 

៣៥៖ ឯក្ឧរតម វង សូរ និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៣៦៖ ស.ស.យ.ក្ ទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ២៥០ដុល្លារ 

៣៧៖ រវជជបណ្ឌិរ សូរិនទី ោ វុឌឍី និងរល្លក្ព្សី ៥០០ដុល្លារ 

៣៨៖ ឯក្ឧរតម លី រេង និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៣៩៖ រល្លក្ជំទាវ ហា សុខហ័រ ព្ទីរហង ៥០០០ដុល្លារ 



៤០៖ រល្លក្ជំទាវ ក្ង សណ្ម ៥០០ដុល្លារ 

៤១៖ រល្លក្ លី ព្ទ ី២០ដលុ្លារ 

៤២៖ ឯក្ឧរតមក្ិរតិរសដាាបណ្ឌិរ ចម ព្បសិទធ នងិរល្លក្ជទំាវ ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

៤៣៖ ឯក្ឧរតម ឆាយ ថន ៥០០០ដុល្លារ 

៤៤៖ រល្លក្ រហង េុង ១០០០ដុល្លារ 

៤៥៖ ឯក្ឧរតម ស ុយ សសម និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៤៦៖ ឯក្ឧរតម ជា ចាន់រូ និងរល្លក្ជំទាវ ២មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៤៧៖ អ្នក្ឧក្ញ៉ា ហុង រីវ នងិអ្រិថិជនទាំងអ្ស់ថនបុរីរិ រថមី ២ល្លនដុល្លារ 

៤៨៖ ឯក្ឧរតមបណ្ឌរិ ដួង រហង និងរល្លក្ជំទាវ រហង ទាន់ ៥០០០ដុល្លារ 

៤៩៖ ឯក្ឧរដម ព្តំា អ្ុីវរឹក្ ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

៥០៖ ឯក្ឧរតម ក្ិរតិបរិរក្សបណ្ឌិរ គារ ឈន់ និងរល្លក្ជទំាវ ១០ល្លនររៀល 

៥១៖ ឧក្ញ៉ា ផារ់ ប ុន និងរល្លក្ជំទាវ ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

៥២៖ ឯក្ឧរតម ម ម ស្វរិន នងិរល្លក្ជំទាវ ៥០០ដុល្លារ 

៥៣៖ ឯក្ឧរតម ស ុន ចាន់ថលុ និងរល្លក្ជំទាវ ២មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៥៤៖ ធនាគារ M.G.N EMPEROR BANK ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

៥៥៖ ឯក្ឧរតម ញឹក្ ប ុនថេ ១០ល្លនររៀល 

៥៦៖ អ្ ុព្សីម្ចាស់ផ្សារស្វមូដ៉ឺោ  រខរតព្រះសីហនុ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៥៧៖ ឯក្ឧរតម រៅ ធួក្ នងិរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

៥៨៖ ម្ចាស់ហាងបាយ គុយទាវសព្ស១០០ រៅរខរតបារ់ដំបង ១២ដុល្លារ 

៥៩៖ រល្លក្ជំទាវ មិន ម្ចណ្វី រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ជូន និងស្វាមី ១ល្លនររៀល 

៦០៖ រល្លក្ព្សី ផារ់ រិសិដឋតាោ ៤ល្លនររៀល 

៦១៖ រណំាងព្ក្ុមហ ុន អ្ិល រអ្ស ខនព្ស្វាក្់សិន ៥០០ដលុ្លារ 



៦២៖ ឧក្ញ៉ា សផ្ស ហុក្ឈួន នងិរល្លក្ជំទាវ ឧក្ញ៉ា អ្ុឹង សុីព្ស ន ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

៦៣៖ រល្លក្ជំទាវ សុខ សុីថន ជំនួយោរសរមតចរររជា ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៦៤៖ រល្លក្ ថថ ដាោ មន្តនតីស្វល្លោជធានី នំររញ និងរល្លក្ព្សី ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៦៥៖ រល្លក្ជំទាវ សប ន ចន័ទដាវី សម្ចជិក្ព្ក្ុមរលខា ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៦៦៖ រល្លក្ សប ន រិសិដឋ មន្តនតពី្ក្សួងមុខងារស្វធារណ្ៈ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៦៧៖ រល្លក្ យាង វណ្ឌី ព្បធានព្ក្ុមព្រះសុរិយា ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៦៨៖ រល្លក្ សណ្ម វងសស្វនរិ មន្តនតីព្ក្សួងោរពារជារិ និងរល្លក្ព្សី ២០មុ៉ឺនររៀល 

៦៩៖ ឧក្ញ៉ា លី យ ុងផារ់ នងិរល្លក្ជំទាវ ៥០មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៧០៖ ឧក្ញ៉ា សុីវ គង់ព្ទីវ នងិរល្លក្ជំទាវ ហុង ស ួន ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

៧១៖ ឧក្ញ៉ា ក្ុក្ អាន និងរល្លក្ជំទាវ ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

៧២៖ ព្ក្ុមហ ុន សុីម ងរ់៍ ខនស៍ សុីរមន បារ់ដំបង ៥មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៧៣៖ ឧក្ញ៉ា សរ តាំងប  ព្បធាន ព្ក្ុមហ ុន ធី.ធី. ី ព្គុប ១០០ល្លនររៀល 

៧៤៖ ឧក្ញ៉ា ហាន់ រឃៀង ព្បធានព្ក្ុមហ ុន ម ូហុីបា រអ្នជីនាវីង ៨០ល្លនររៀល 

៧៥៖ ឧក្ញ៉ា ល្លង ហុី ព្បធានព្ក្ុមហ ុន KHOU INVESTMENT CO., LTD ៤០ល្លនររៀល 

៧៦៖ ឧក្ញ៉ា លឹម ហ ុយរេង ៤០ល្លនររៀល 

៧៧៖ ឧក្ញ៉ា ឈិន រក្ន អ្គគនាយក្ព្ក្ុមហ ុន APP Group Co., Ltd ១២ល្លនររៀល 

៧៨៖ ឧក្ញ៉ា ទុយ គី អ្គគនាយក្ សណាាគាររខអ្ឹម ១០ល្លនររៀល 

៧៩៖ រល្លក្ ប នុ រហៀង និងរល្លក្ព្សី ១០ល្លនររៀល 

៨០៖ ឧក្ញ៉ា សីុវ ថថ ព្បធានព្ក្ុមហ ុន OMC ៨ល្លនររៀល 

៨១៖ ឧក្ញ៉ា សយ ន ព្ស ន់ ព្បធាន Standard Construction & Engineering Co., Ltd ៨ល្លនររៀល 

៨២៖ រល្លក្ព្សី អ្ុឹង មុយគាង ម្ចាស់ហាងរព្គឿងអ្លងាាររព្ជ ៨ល្លនររៀល 

៨៣៖ ឧក្ញ៉ា សុក្ ដាោ  ម្ចាស់រភាជនីយដាាន រង់ដ៉ឺហវ ក្ំរង់រស្វម ៤ល្លនររៀល 



៨៤៖ ឧក្ញ៉ា ឡាយ ប ហួរ ព្បធានព្ក្ុមហ ុន ឡាយ ប រ ព្គុប ៤ល្លនររៀល 

៨៥៖ ឧក្ញ៉ា អ្ុឹង ឃាង ព្បធាន UNG KHEAN GROUP CO., LTD ៤ល្លនររៀល 

៨៦៖ ឯក្ឧរតម បណ្ឌិរ រហង វុទធី ៤ល្លនររៀល 

៨៧៖ បណ្ឌិរ រសង រិទធ ីអ្គគនាយក្ស្វល្លអ្នតរជារិរហាោលដនិព្ប ីជ នំររញ ២ល្លនររៀល 

៨៨៖ ជំទាវ សំរអ្ឿន សុគនាារី ព្បធានស្វខា Fasmec រខរតក្ណាាល ២ល្លនររៀល 

៨៩៖ ឧក្ញ៉ា ព្ស ុយ រ ៉ា ព្បធានស្វខា Fasmec រខរតរបឃូមុំ ២ល្លនររៀល 

៩០៖ ឧក្ញ៉ា ហង ់សុគនធ ព្បធានស្វខា Fasmec រខរតក្រំង់ធំ ២ល្លនររៀល 

៩១៖ ឧក្ញ៉ា ឆាយ សុធា ព្បធានស្វខា Fasmec រខរតក្រំង់សព៉ឺ ២ល្លនររៀល 

៩២៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុរ ធាង ១ល្លនររៀល 

៩៣៖ រល្លក្ ល្លង រេង ម្ចាស់សិបបក្មមទឹក្ព្រីល្លងរេង ១ល្លនររៀល 

៩៤៖ បណ្ឌិរ វងស សំអាង អ្នពុ្បធាន World Bridge Industrial Developments ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៩៥៖ ឯក្ឧរតម  ៉ឺន ផ្សល្លា និងរល្លក្ជំទាវ ១០ល្លនររៀល 

៩៦៖ រល្លក្ រឈៀង គមីស្វយ និរល្លក្ព្សី រៅ សុខ ៥០០ដុល្លារ 

៩៧៖ ឧក្ញ៉ា រសៀ រិទធី និងរល្លក្ជំទាវ ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

៩៨៖ សម្ចគមអ្នក្លក្់យានយនតក្មពុជា (CADA) ៥ពាន់ដលុ្លារ 

៩៩៖ ព្ក្ុមហ ុន ជានហសុង យូរុង ហសុីយី ហាាហាន ឯ.ក្ ២ពាន់ដុល្លារ 

១០០៖ ឯក្ឧរតម លឹម សុគនាា អ្គគព្រះោជអាជាារង ស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

១០១៖ រល្លក្ ោន់ សុភារៈ ជំនួយោរ គ.ជ.ប និង រិយា ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១០២៖ រល្លក្ អ្ ុក្ រដាា អ្គគនាយក្ព្ក្ុមហ ុនមហារដាាព្រឌីង ៥០០ដុល្លារ 

១០៣៖ ឯក្ឧរតម ម្ចស ច័នទរសិិដឋ ២ពាន់ដុល្លារ 

១០៤៖ ឯក្ឧរតម រសរ មហូាមំ្ច៉ារ់សីុស អ្នុរដឋរលខាធិោរទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ១ល្លនររៀល 

១០៥៖ រល្លក្ជំទាវ ក្រិតិសិងគហបណ្ឌិរ សម ន សំអ្ន ឧបនាយក្រដឋមន្តនតី ២០ល្លនររៀល 



១០៦៖ ឯក្ឧរតម ហា៊ាង ហវូខាយ អ្គាោធិោររង ថនអ្គាោធិោរដាានព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៥ពាន់ដលុ្លារ 

១០៧៖ ឧក្ញ៉ា លឹម ល្លង នងិរល្លក្ជំទាវ ៥ពាន់ដុល្លារ 

១០៨៖ រល្លក្ សុផាន់ តាោរជឿ ៥០០ដុល្លារ 

១០៩៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុរ ឈន និងរល្លក្ជំទាវ ៥ពាន់ដុល្លារ 

១១០៖ ឧក្ញ៉ា ស ុយ សុផាន និងស្វាមី ២មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១១១៖ ឧក្ញ៉ា រចន ហសី ព្បធានព្ក្ុមហ ុន ព្រីនស៍ព្គុប ៥០មុ៉ឺនដុល្លារ 

១១២៖ ឧក្ញ៉ា ឡាវ រម ងឃនី និងរល្លក្ជំទាវ ឧក្ញ៉ា ជីន សុភារ ៥០មុ៉ឺនដុល្លារ 

១១៣៖ ឧក្ញ៉ា ឃុន រម ង នងិរល្លក្ជំទាវ ៥ពាន់ដុល្លារ 

១១៤៖ រល្លក្ជំទាវ នូវ ចានដ់ាោ  អ្ ុក្ ឃនួច អ្គគនាយិោព្ក្ុមហ ុនអ្ចលនព្ទរយ អ្ិលអ្ូឌី ៥០០០ដុល្លារ 

១១៥៖ ព្ក្ុមហ ុន Westline Education Group ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១១៦៖ សហរ័នធរសវអ្ប់រំថនក្មពុជា ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១១៧៖ ក្លឹបអ្នក្ោសសរក្មពុជា ១ល្លនររៀល 

១១៨៖ រល្លក្ រ ៉ា ដារិន រៅរខរតរសៀមោប ១០០ដុល្លារ 

១១៩៖ សម្ចគមបញ្ញាវនតរដើមបីសនតិភារ ១០០ដុល្លារ 

១២០៖ ឯក្ឧរតម រយ រ វីសណ្ល ១០០ដុល្លារ 

១២១៖ រល្លក្  ិន ឈុនរទៀង រមធាវី ២៥០ដលុ្លារ 

១២២៖ រល្លក្ ព្ស ុន ងនួ និងរល្លក្ព្សី ១០០០ដលុ្លារ 

១២៣៖ ឯក្ឧរតម ប នុ សម នងិរល្លក្ជំទាវ ដូ ញូ ៥០០ដលុ្លារ 

១២៤៖ រល្លក្ មុឹង រិស្វល មន្តនតី គ.ជ.ប នងិ រិយា ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១២៥៖ ឯក្ឧរតម សិុក្ ប ុនហុក្ ព្បធាន គ.ជ.ប និងរល្លក្ជទំាវ ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

១២៦៖ ឯក្ឧរតមរវជជបណ្ឌិរ នុរ សុខុម អ្នុព្បធាន គ.ជ.ប និងរល្លក្ជំទាវ ១៥០០ដលុ្លារ 

១២៧៖ ឯក្ឧរតម សំ សិរីររន៍ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងពាណ្ិជជក្មម ២ពាន់ដលុ្លារ 



១២៨៖ ឯក្ឧរតម សុខ សុ ័ន្តក្ត រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងពាណ្ិជជក្មម ២ពាន់ដលុ្លារ 

១២៩៖ ឯក្ឧរតម នរុ ច័នទសុខា រដឋរលខាធិោរព្បចំាោរ ព្ក្សួងក្សិក្មម និងរល្លក្ជំទាវ ១ពាន់ដុល្លារ 

១៣០៖ ឯក្ឧរតម បណ្ឌិរ ស្វ៊ាង ប ុនល្លង និងរល្លក្ជំទាវ ហ ុន ប ុនរធឿន ២ពាន់ដលុ្លារ 

១៣១៖ ឯក្ឧរតម សញ ម វ លី ២៥០ដុល្លារ 

១៣២៖ ព្ក្ុមព្គសួ្វររល្លក្តា ឡាយ រថង  ូមិចំោរស្វមសបិ ឃុំគគរ ព្សុក្ក្ំរង់រសៀម រខរតក្ំរង់ចាម៖ រល្លក្ព្សី 

រថង លីមឈន់ និងស្វាមី, រល្លក្ រថង ញ  នងិ រិយា, រល្លក្ រថង រម ងឆាយ និង រិយា, រល្លក្ រថង រម ងថថ និង

 រិយា, រល្លក្ រថង ក្ុយ និង រិយា, រល្លក្ រថង រម ងឃី នងិ រិយា, រល្លក្ រថង រម ងព្ទី និង រិយា, រល្លក្ រថង 

រម ងអ្ុង និង រិយា ៤ល្លនររៀល 

១៣៣៖ រល្លក្ ងួន វិទូ នងិរល្លក្ព្សី រឆាម រស្វ ័ណ្ឌី ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៣៤៖ រល្លក្ ជា ហ ុយ អ្គគនាយក្រង ព្ក្ុមហ ុន អ្ិន សុី អ្ចិ ៥មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៣៥៖ រល្លក្ ព្ពាប សុវរថិ នងិព្ក្ុមព្គួស្វរ ១ពាន់ដលុ្លារ 

១៣៦៖ អ្នក្នាង ឱក្ សុគនធក្ញ្ញា និងស្វាម ី១ពាន់ដលុ្លារ 

១៣៧៖ អ្នក្នាង រអ្នជី នងិស្វាមី ១ពាន់ដលុ្លារ 

១៣៨៖ រល្លក្ រខមរៈ សិរីមនត និង រិយា ៥០០ដុល្លារ 

១៣៩៖ ក្ញ្ញា ឌួង ហសូរីដា ៥០០ដុល្លារ 

១៤០៖ អ្នក្នាង សួស វីស្វ និងស្វាមី ៥០០ដុល្លារ 

១៤១៖ រល្លក្ រហរ ូ ៥០០ដលុ្លារ 

១៤២៖ រល្លក្ ម្ចន សំអ្ុល ៥០០ដុល្លារ 

១៤៣៖ រល្លក្ ខាន ់រជមស៍ ៣០០ដុល្លារ 

១៤៤៖ រល្លក្ ឆាយ វីរៈយុទធ និង រិយា ២៥០ដុល្លារ 

១៤៥៖ នាយ ក្ុយ ១០០ដលុ្លារ 

១៤៦៖ នាយ សរក្មី ១០០ដលុ្លារ 



១៤៧៖ រល្លក្ រខម ១០០ដលុ្លារ 

១៤៨៖ រល្លក្ ចាន់ មក្ោ ១០០ដុល្លារ 

១៤៩៖ ក្ញ្ញា ម្ចស សុវណ្ណររនា ១០០ដុល្លារ 

១៥០៖ រល្លក្ ចាន់ មក្ោ (បតរីចាមច័នទ) ៥០ដុល្លារ 

១៥១៖ រល្លក្ សយ ម សំអ្ូន ៥០ដុល្លារ 

១៥២៖ អ្នក្នាង យិន ព្សីរៅ ១០ដុល្លារ 

១៥៣៖ រល្លក្ គីស្វន់ ថរ យា៉ា ១០ដុល្លារ 

១៥៤៖ ក្ញ្ញា ព្សីររព្ជ ១០ដលុ្លារ 

១៥៥៖ រល្លក្ សុី វុតាា ១០ដលុ្លារ 

១៥៦៖ រល្លក្ ស្វរ រិទធ ៥ដលុ្លារ 

១៥៧៖ ឯក្ឧរតម សក្វ ររ ម ីនងិរល្លក្ជំទាវ ១០០ដលុ្លារ 

១៥៨៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា ហួរ សុខរហង ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៥៩៖ ឯក្ឧរតម ឃួង រព្សង និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៦០៖ ព្ក្ុមរមធាវី ោជរដាា ិបាល ២ពាន់ដុល្លារ 

១៦១៖ ព្ក្ុមរមធាវី សម័ព្គចិរតសរមតចរររជាសសន ៤ពាន់ដុល្លារ 

១៦២៖ អ្នក្ឧក្ញ៉ា ឃុន រសៀ និងរល្លក្ជំទាវ ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៦៣៖ ព្ក្ុមហ ុន 7NG ឧបរថមភ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៦៤៖ រល្លក្ជំទាវ ទ ីបូោ សីុ និងបុព្តាបុព្រី ១០០០ដុល្លារ 

១៦៥៖ ឯក្ឧរតម ជីវ រក្ង នងិរល្លក្ជំទាវ ៥០០០ដលុ្លារ 

១៦៦៖ រល្លក្ រម ង ប ុនរិទធ នងិ រិយា ១០០០ដុល្លារ 

១៦៧៖ អ្នក្ព្សី សអ្ម ចនាា នងិរល្លក្ ម្ចឃ ថុង ឧបរថមភ ១ល្លនររៀល 

១៦៨៖ ឯក្ឧរតម ម ុក្ ម្ច៉ារររ និងរល្លក្ជំទាវ ២០០០ដុល្លារ 



១៦៩៖ រល្លក្ លឹម រហង នងិរល្លក្ព្សី ម្ចាស់ទីព្ក្ុងថមី ១០០០ដុល្លារ 

១៧០៖ ព្គឹះស្វានមីព្ក្ូហិរញ្ញវរថុ ព្បាស្វក្់ ១០០ល្លនររៀល 

១៧១៖ រល្លក្ ថថ សងាាររៀម និង រិយា ១០០ដុល្លារ 

១៧២៖ ឯក្ឧរតម ឡាយ ណ្ោូ  សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាអ្នក្ចាប់ ២០០ដលុ្លារ 

១៧៣៖ ឧក្ញ៉ា ជា ស្វរ ន នងិរល្លក្ជំទាវ ព្ក្ុមហ ុន ជាស្វរ ន ព្គុប ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៧៤៖ ឯក្ឧរតម ទរិ ថាវរិទធ អ្នុរដឋរលខាធិោរព្ក្សួងវបបធម៌ ២ល្លនររៀល 

១៧៥៖ ឯក្ឧរតម ឆាយ ឬទធីសសន និងរល្លក្ជំទាវ វង គនាារី ១ពាន់ដុល្លារ 

១៧៦៖ ឯក្ឧរតម ជា វ ន់រដរ និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៧៧៖ ក្ញ្ញា សិុន បបូ ៊ិន ៤០០០ដុល្លារ 

១៧៨៖ រល្លក្ សផ្សង វណ្ណៈ ៥០០ដុល្លារ 

១៧៩៖ រល្លក្ ថថ ហុី និង រិយា រម ូមិតារជស ៥០០ដលុ្លារ 

១៨០៖ រល្លក្ជំទាវ ហូ ស្វមរិត រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងក្ិចចោរនារី ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៨១៖ រល្លក្ជំទាវ រទស ចន័ទស្វររឿន អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងក្ិចចោរនារី ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៨២៖ រល្លក្ គឹម រសមី អ្រីររមបញ្ញាោរអាវុធហថរខរតររនគិរី ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៨៣៖ ឯក្ឧរតម រេង គឹមស ុន និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០០ដលុ្លារ 

១៨៤៖ ឧក្ញ៉ាបណ្ឌិរ ឡាច សំរោង ១០០០ដុល្លារ 

១៨៥៖ ឯក្ឧរតម ចាយ បូរិន និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០ដលុ្លារ 

១៨៦៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុក្ ដាមរី រំណាងោព្សតមណ្ឌលក្ណាាល ២០០០ដលុ្លារ 

១៨៧៖ ព្រះព្គូ ចន័ទ  ិន អ្នុគណុ្ព្សុក្ឯក្ នំ រខរតបារ់ដំបង វរតសក្វ ២០ដុល្លារ 

១៨៨៖ ឯក្ឧរតម ស ូ  ិរិនទ នងិរល្លក្ជំទាវ ៣០០០ដលុ្លារ 

១៨៩៖ រល្លក្ជំទាវ ននិ ស្វផ្សុន ថវិោ ១០០០ដុល្លារ 

១៩០៖ ឯក្ឧរតម ព្បាក្់ សុវណ្ណ អ្ ិបាលរខរតព្រះវិហារ នងិរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 



១៩១៖ រល្លក្ព្សី ខុន លក្ខណិា ព្បធានមនទីររសដឋក្ិចច រខរតក្ណាាល ១០០០ដុល្លារ 

១៩២៖ ធនាគារវឌឍនៈរំណាងរដាយឧក្ញ៉ា សំ អាង ២០មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៩៣៖ ឧក្ញ៉ា រជៀម សផ្សន នងិរល្លក្ជំទាវ ២មុ៉ឺនដលុ្លារ  

១៩៤៖ ព្ក្ុមហ ុន គលបូ ល រៅស៍ រំណាងរដាយរល្លក្ជំទាវ គីម ហា៊ាង ២មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១៩៥៖ ព្ក្ុមហ ុន ម្ច៉ាព្ក្ូ (រខមបូឌា) រំណាងរដាយរល្លក្ជទំាវ គីម ហា៊ាង ២មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១៩៦៖ រល្លក្ សុខ រហង អ្នុព្បធានព្ក្ុមហ ុនព្ស្វរបៀ Ganzberg ២០មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៩៧៖ ព្ក្ុមមនុសសធម៌ឧក្ញ៉ា រទៀ វិចិព្រ ទឹក្ព្បាក្់សរុប ១៩៤៤០ដលុ្លារ 

១៩៨៖ ឯក្ឧរតម លន់ លឹមថថ រំណាងោព្សតមណ្ឌលរខរតក្រំង់ចាម និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

១៩៩៖ ព្ក្ុមអ្នក្ឧក្ញ៉ា ហ ុន រូ ៣០មុ៉ឺនដុល្លារ 

២០០៖ ផ្សារថថហួរ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

២០១៖ ឯក្ឧរតម យិន ប ុនណាង រណំាងោព្សតមណ្ឌលរខរតរបូងឃមុំ ១០០០ដុល្លារ 

២០២៖ រល្លក្ អ្ុឹង ថេងួន អ្គគនាយក្ទូរទសសន៍ហងសម្ចស និងរសមីហងសម្ចស ៣មុ៉ឺនដុល្លារ 

២០៣៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុជ គឹមអ្ន រដឋមន្តនតីព្បរិ ូអ្មនាយក្រដឋមន្តនតី និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០ដុល្លារ 

២០៤៖ ឯក្ឧរតម រទរ នីថា អ្គគរលខាធិោរ គ.ជ.ប និងរល្លក្ជំទាវ ម្ចស ភារុន ឧបរថមភ ១ល្លនររៀល 

២០៥៖ ឯក្ឧរតម ខាំ សុផារី ព្រះោជអាជាាអ្មស្វល្លដំបងូរខរតស្វាយររៀង និងរល្លក្ជំទាវ ឧបរថមភ ១ល្លនររៀល 

២០៦៖ ឯក្ឧរតម វងស រិរសន និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០០ដុល្លារ 

២០៧៖ ឯក្ឧរតម ឥរ ស្វោ រ ់និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០០ដុល្លារ 

២០៨៖ ឯក្ឧរតម ឌិរ មនទី ព្បធានរុល្លោរក្ំរូល ២០ល្លនររៀល 

២០៩៖ ឯក្ឧរតម ស ចាន់ធី និងរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

២១០៖ រល្លក្ សក្វ រថន និងរល្លក្ព្សី សិន ស្វរី ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២១១៖ អ្នក្ឧក្ញ៉ា សុខ គង ់និងរល្លក្ជំទាវ ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

២១២៖ ឯក្ឧរតម ម ម ប នុនាង ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 



២១៣៖ ឧក្ញ៉ា អ្ ៊ឹង ប ុនហ ូវ និងរល្លក្ជំទាវ ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

២១៤៖ ឯក្ឧរតម ម ម អ្ំណ្រ ់៥០មុ៉ឺនររៀល 

២១៥៖ រល្លក្ជំទាវ ម ម រមនា ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២១៦៖ ឯក្ឧរតម រចូ ចាន់ក្សុល និងរល្លក្ជំទាវ ឃាង យា៉ាសណ្រ ៥០០ដលុ្លារ 

២១៧៖ ឯក្ឧរតម បួន លឹមរហង និងរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

២១៨៖ ឯក្ឧរតម ស្វាយ ដូរ និងរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

២១៩៖ ឯក្ឧរតម ររុ ចនាារិទធ និងរល្លក្ជំទាវ ១ពានដ់ុល្លារ  

២២០៖ ឯក្ឧរតម រខៀវ ោញរីទធិ និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

២២១៖ រល្លក្ ច័នទរថង ថានរៈ និងរល្លក្ព្សី ១ល្លនររៀល 

២២២៖ ឯក្ឧរតម រថាង វរលក្ខណ្៍ និងរល្លក្ជំទាវ ២០០០ដុល្លារ 

២២៣៖ ឯក្ឧរតម សួស គង ់និងរល្លក្ជំទាវ ២០០០ដុល្លារ 

២២៤៖ រល្លក្ស្វព្ស្វាចារយ ទចូ គីមព្សង ព្បធាមព្ក្ុមអ្នក្ព្ស្វវព្ជាវ និរនធរសៀវរៅ H.S ក្មពុជា ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២២៥៖ ឯក្ឧរតម ឈន ថុង អ្គគនាយក្រដឋបាល និងហិរញ្ញវុរថុ និងរល្លក្ជំទាវ ២០០ដុល្លារ 

២២៦៖ រល្លក្ រអ្ៀង រិសី អ្នក្និរនធរសៀវរៅ H.S ក្មពុជា ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២២៧៖ ឯក្ឧរតម រផាាក្ ផ្សន រដឋរលខាធិោរព្បចំាោរ ព្ក្សួងធមមោរ និងស្វសនា និងរល្លក្ជំទាវ រ ៉ា រិទធី ២ល្លន

ររៀល 

២២៨៖ ថព្បសណ្ីយ៍ក្មពុជា ២០ល្លនររៀល 

២២៩៖ ឯក្ឧរតម រអាក្ បូោ  អ្គគនាយក្ ថព្បសណ្ីយ៍ក្មពុជា និងរល្លក្ជំទាវ ២០០០ដលុ្លារ 

២៣០៖ រល្លក្ នុរ មុននីររន នងិរល្លក្ព្សី ណ្ឹម ថូ ១ល្លនររៀល 

២៣១៖ រល្លក្ព្សី សុឹម រសៀងលី និងស្វាមី ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៣២៖ ក្ញ្ញា នុរ មុនីនាថ នងិក្ញ្ញា នុរ មុនីោ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៣៖ ឯក្ឧរតម ឯក្ សំអ្ុល ព្បធាន សម្ចគមមិរតភារក្មពុជា-ចិន ១២ល្លនររៀល 



២៣៤៖ ឯក្ឧរតម យិន ស្វោ ន់ និងរល្លក្ជំទាវ អា៊ាន រអ្សេន ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

២៣៥៖ ព្រះវិសុទធិញណ្ មុ ំសយ ព្រះរមគុណ្ រខរតស្វាយររៀង ៥០០ដុល្លារ 

២៣៦៖ ឯក្ឧរតម វងសី វិសសុរ និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០០ដលុ្លារ 

២៣៧៖ ឯក្ឧរតម ចាន់ សុធ ីនិងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

២៣៨៖ ឯក្ឧរតម សហម វណ្ណឌី និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដលុ្លារ 

២៣៩៖ ឯក្ឧរតម ផាន់ ផ្សល្លា និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

២៤០៖ ឯក្ឧរតម ហាវ ររនៈ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

២៤១៖ ឯក្ឧរតម រហង សុីរនឿន និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដលុ្លារ 

២៤២៖ ឧរតមរសនីយ៍ ជា គីមរវង នាយក្រងទីចារ់ោរ ចលនូបបរថមភ ៥០០ដលុ្លារ 

២៤៣៖ រល្លក្ Matthew Robinson (ផ្សលិរក្មមសខមររមគងគ) ៥០០០ដលុ្លារ 

២៤៤៖ នាយឧរតមរសនីយ៍ ណ្ុប ររនា អ្គគរមបញ្ញាោររង ខ. .ម រមបញ្ញាោរោំរ លើងធំ និងរល្លក្ជំទាវ 

២២,៣០០,០០០ររៀល 

២៤៥៖ រល្លក្ នង វសនា រំណាងោព្សត មណ្ឌលក្ំរងធ់ំ ៥០០០ដុល្លារ 

២៤៦៖ ឯក្ឧរតម ច័នទ តានី រដឋរលខាធិោរ គណ្ៈរដឋមន្តនតី ១០០០ដុល្លារ 

២៤៧៖ ឯក្ឧរតម ហា៊ាន វណ្ណហន រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងក្សិក្មម រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០

ដុល្លារ 

២៤៨៖ ឯក្ឧរតម តាក្ ស ុនអ្ុ ី៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៩៖ ឯក្ឧរតម សក្ ប នុរខៀង ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៥០៖ ឯក្ឧរតម ជាម សុផ្សល ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៥១៖ ឯក្ឧរតម រខៀវ ណាវី ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៥២៖ ឯក្ឧរតម បា៉ា សុជារិវងស និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

២៥៣៖ រល្លក្ជំទាវ រស្វម គមីសួគ៌ អ្គគសវនក្រ ថនអាជាាធរសវនក្មមជារិ ៥០០០ដុល្លារ 



២៥៤៖ ឯក្ឧរតម យឹម ណ្ុលឡា ព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ារសដឋក្ចិច សងគមក្ិចច វបបធម ៌និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដលុ្លារ 

២៥៥៖ ធនាគារអ្ ិវឌឍន៍ជនបទ និងក្សិក្មម ៨ល្លនររៀល 

២៥៦៖ ព្ក្ុមហ ុនរមធាវី រខមជីន ៤ល្លនររៀល 

២៥៧៖ ឯក្ឧរតម ចន័ទ រុងអ្ីវ ទីព្បឹក្ាោជរដាា ិបាល និងរល្លក្ជំទាវ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៥៨៖ រល្លក្ជំទាវ ឧក្ញ៉ា ស ួន គឹមព្ស ុន ព្បធានព្ក្ុមហ ុន CMVIC និងស្វាមី ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

២៥៩៖ ឯក្ឧរតម ឈួន ដាោ  រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងពាណ្ិជជក្មម និងរល្លក្ជំទាវ យិន សភំា ១០០០ដុល្លារ 

២៦០៖ ឯក្ឧរតម បណ្ឌិរ ហុ៉ឺ វីរៈ និងរល្លក្ជំទាវ យី សុភា ៥០០០ដុល្លារ 

២៦១៖ ឯក្ឧរតម សឹុម ោ អ្នុព្បធានទី១ ព្រឹទធសភា និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

២៦២៖ ឯក្ឧរតម រទសរដឋមន្តនតី រអ្ៀង មូលី ព្បធានអាជាាធរជារិព្បយុទធនឹងជមង៉ឺរអ្ដស៍ នងិរល្លក្ជំទាវ ៥ល្លនររៀល 

២៦៣៖ ឯក្ឧរតម សុខុម  គវនតមុនី រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ជូន និងរល្លក្ជំទាវ ២០ល្លន

ររៀល 

២៦៤៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា សុខ សំណាង អ្គគនាយក្ ព្ក្ុមហ ុន POCARI SWEAT ៥មុ៉ឺនដលុ្លារ 

២៦៥៖ ឯក្ឧរតម វុី សំណាង អ្ ិបាលរខរតក្ំរង់សព៉ឺ ៥ល្លនររៀល 

២៦៦៖ រល្លក្ ស្វរិន វីរៈ ១០០ដុល្លារ 

២៦៧៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា ថុង អ្ យុបា៉ាង និងរល្លក្ជំទាវ ២ល្លនររៀល 

២៦៨៖ អ្គគរលខាធិោរដាានព្ក្ុមព្បឹក្ាជារិអ្ ិវឌឍន៍រដាយចីរភារ ១,៣៨៥ដលុ្លារ 

២៦៩៖ ឯក្ឧរតម សួង រហង រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ១ល្លនររៀល 

២៧០៖ ឯក្ឧរតម រអ្ៀង រវ ងស ុន រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ១ល្លនររៀល 

២៧១៖ ឯក្ឧរតម គឹម ស្វន់ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៧២៖ ឯក្ឧរតម សុឹង សុគង ់អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៧៣៖ រល្លក្ រៅ ម ូលីណា នាយក្វិទាល័យសនធរម ុក្ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៧៤៖ រល្លក្ ជុំ លី នងិរល្លក្ព្សី ទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ៣០មុ៉ឺនររៀល 



២៧៥៖ ឯក្ឧរតម រទសរដឋមន្តនតី ឱម យុិនរទៀង នងិរល្លក្ជទំាវ េុង វិស្វខា ៤០ល្លនររៀល 

២៧៦៖ ព្ក្ុមរមធាវីជួយោរងារចាប់របស់អាជាាធរជារិអ្បសោ ១០០០ដលុ្លារ 

២៧៧៖ រល្លក្  ួង ផ្សលគុណ្ និងព្ក្ុមព្គួស្វរ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៧៨៖ រល្លក្ជំទាវ រស់ ច័នទព្សស់ ៥០០ដុល្លារ 

២៧៩៖ រល្លក្ជំទាវ ឧក្ញ៉ា គូ គឹមេុង ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

២៨០៖ ផ្សារអាហារធមមជារិ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៨១៖ រល្លក្ ជឹម អ្ូន និង រិយា រ ន រចនា ១០០ដុល្លារ 

២៨២៖ ឧក្ញ៉ា ជឹង ធាងគារ និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០០ដុល្លារ 

២៨៣៖ រល្លក្ រេង សផ្សន ២៥០ដុល្លារ 

២៨៤៖ ឯក្ឧរតម យិន ងួនក្ូរលនីន អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងធនធានទឹក្ និងឧរតនុិយម និងរល្លក្ជំទាវ ២០០

ដុល្លារ 

២៨៥៖ ឯក្ឧរតម ឆាន់ ស្វផាន់ និងរល្លក្ជំទាវ ក្ុលណ្ី រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងររៀបចំសដនដី នគរូបនីយក្មម នងិ

សំណ្ង់ ២៥០០ដលុ្លារ 

២៨៦៖ ឯក្ឧរតម រៅ ទិរវសហីា និងរល្លក្ជំទាវ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងររៀបចំសដនដី នគរូបនីយក្មម និងសំណ្ង់ 

១០០០ដុល្លារ 

២៨៧៖ រល្លក្ ម្ចស បា៉ាង អ្គគនាយក្ ព្ក្ុមហ ុនផ្សលិរបំរង់ទីបជ័រ KAP ២មុ៉ឺនដលុ្លារ 

២៨៨៖ រល្លក្ សុខ រិស្វល និងរល្លក្ព្សី យូ សុខហួង (បុរី រអ្ង-រអ្ង) ១០០០ដលុ្លារ 

២៨៩៖ រល្លក្ អា៊ាវ រម ង អ្គគនាយក្ ព្ក្ុមហ ុនសំណ្ង់ E.M អាហារ័ណ្ នីហរ៍ណ្ ព្រមទំាងបុគគលិក្ទំាងអ្ស់ ៤០

ល្លនររៀល 

២៩០៖ ឯក្ឧរតម ឈាង វុន និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

២៩១៖ ឯក្ឧរតម ន ូសុវរថិ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ជូន និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

២៩២៖ រល្លក្ព្សី នូសុវរថិ ចាន់វរតី នាយិោររង ខុទទោល័យ ព្ក្សួងររៀបចំសដនដី នគរូបនយីក្មម និងសំណ្ង់ 



១០០០ដុល្លារ 

២៩៣៖ ឯក្ឧរតម ឯម សូផារ សម្ចជិក្ គ.ជ.ប និងរល្លក្ជទំាវ ៥០០ដុល្លារ 

២៩៤៖ រល្លក្ ក្ឹម សុខា ៥០០០ដុល្លារ 

២៩៥៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុង សំអារ ១០០០ដលុ្លារ 

២៩៦៖ ឯក្ឧរតម គុយ ម្ច៉ារិនឌី និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០ដុល្លារ 

២៩៧៖ ឯក្ឧរតម បា៉ាវ ហមផាន និងរល្លក្ជំទាវ សន ម្ច៉ាោ ដា ៥ល្លនររៀល 

២៩៨៖ ឯក្ឧរតម ប ុន សំបូរ ១០០ដុល្លារ 

២៩៩៖ ោរិយាល័យរដឋបាលសរុប នាយក្ដាាន អ្រតសញ្ញាណ្បណ្ណសញ្ញារិសខមរ ១៦០,០០០ររៀល 

៣០០៖ ឯក្ឧរតម ហុឹម វិបុលឬទធិ អ្គគនាយក្ក្ិចចោរស្វសនា និងរល្លក្ជំទាវ ឈី ព្បាថាា ១ល្លនររៀល 

៣០១៖ ព្រះសងឃ នាម ឱប រុសំសន គង់រៅវរតស្វៅច់សដង ឃំុោម ព្សុក្ថព្រនប់ រខរតព្រះសីហនុ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៣០២៖ ឯក្ឧរតម ព្បាក្់ ផ្សល្លា និងរល្លក្ជំទាវ ទីព្បឹក្ាសរមតច ១ល្លនររៀល 

៣០៣៖ ឯក្ឧរតម យុន ឈុននី និងរល្លក្ជំទាវ ទី មុ ំ៥០០ដលុ្លារ 

៣០៤៖ រល្លក្ សុីម ធ ីអ្គគនាយក្រង ថព្បសណ្ីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

៣០៥៖ ឯក្ឧរតម ក្ុយ រុំ អ្នរុដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងថព្បសណ្ីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ នងិរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

៣០៦៖ រល្លក្ព្សី ឌុក្ ស្វនរិយ និងស្វាមី ៥មុ៉ឺនររៀល 

៣០៧៖ រល្លក្ របើង មុយ និង រិយា ២០ដលុ្លារ 

៣០៨៖ ឧក្ញ៉ា ឈនុ អ្ូន អ្គគនាយក្ ព្ក្ុមហ ុនក្មពុជា ររល្ល ២០មុ៉ឺនដុល្លារ 

៣០៩៖ ឯក្ឧរតម វ  គមឹហុង រទសរដឋមន្តនតី ទទួលបនទុក្ក្ិចចោរព្រំសដន ២០ល្លនររៀល 

៣១០៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុ ស្វរិទធ សម្ចជិក្ឧរតមព្ក្ុមព្បឹក្ាថនអ្ងគរៅព្ក្ម ១ល្លនររៀល 

៣១១៖ ឯក្ឧរតម បលង់ ឆាាម សម្ចជិក្ឧរតមព្ក្ុមព្បឹក្ាថនអ្ងគរៅព្ក្ម ១ល្លនររៀល 

៣១២៖ រល្លក្ជំទាវ ប ុននីញ ប ណុាារី ស្វមជកិ្ឧរតមព្ក្ុមព្បឹក្ាថនអ្ងគរៅព្ក្ម ១ល្លនររៀល 

៣១៣៖ ឯក្ឧរតម ចាយ ច័នទតាោវណ្ណ សម្ចជិក្ឧរតមព្ក្ុមព្បឹក្ាថនអ្ងគរៅព្ក្ម ១ល្លនររៀល 



៣១៤៖ ឯក្ឧរតម រសង ប ុនឃាង សម្ចជិក្ឧរតមព្ក្ុមព្បឹក្ាថនអ្ងគរៅព្ក្ម ១ល្លនររៀល 

៣១៥៖ ឯក្ឧរតម អ្ុីវ បូរិនទ សម្ចជិក្ឧរតមព្ក្ុមព្បឹក្ាថនអ្ងគរៅព្ក្ម ១ល្លនររៀល 

៣១៦៖ ឯក្ឧរតម ព្ស្វ៊ា ររនៈ សម្ចជិក្ឧរតមព្ក្ុមព្បឹក្ាថនអ្ងគរៅព្ក្ម ១ល្លនររៀល 

៣១៧៖ ឯក្ឧរតម សំ ព្បជាម្ចនិរ អ្គគរលខាធិោរថនឧរតមព្ក្មព្បឹក្ាថនអ្ងគរៅព្ក្ម ១ល្លនររៀល 

៣១៨៖ ឯក្ឧរតម យឹម វិសិដឋ ព្បធានអាជាាធរអ្គគិសនីក្មពុជា ១០ល្លនររៀល 

៣១៩៖ ឯក្ឧរតម បណ្ឌិរ ទី ថានី សម្ចជិក្ទី១ អាជាាធរអ្គគិសនីក្មពុជា ៥ល្លនររៀល 

៣២០៖ ឯក្ឧរតម សំរអ្ឿន គមឹរហឿន សម្ចជិក្ទី២ អាជាាធរអ្គគិសនីក្មពុជា ៥ល្លនររៀល 

៣២១៖ ក្ញ្ញា ចាប សុីថា និងក្ញ្ញា សុខ ដានី ២០ដុល្លារ 

៣២២៖ រល្លក្ ឡាយ រម ងជនុ និងព្ក្ុមព្គួស្វរ ១០០ដលុ្លារ 

៣២៣៖ រល្លក្ជំទាវ ហួន ផាន់ណារី អ្នុព្បធានព្បរិ  ូម្ចនឋានៈរសមើរដឋមន្តនតី និងទីព្បឹក្ាោជរដាា ិបាល ១ល្លន

ររៀល 

៣២៤៖ ឯក្ឧរតម រៅ ជីវ័នត រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងអ្ ិវឌឍន៍ជនបទ ១ល្លនររៀល 

៣២៥៖ ឯក្ឧរតម ជួន ដារ ូ នងិរល្លក្ជំទាវ ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងថព្បសណ្ីយ៍ និងទូរគមនាគមន ៍១ល្លនររៀល 

៣២៦៖ ឯក្ឧរតម រ័រន មនុី និងរល្លក្ជំទាវ សហ សុម្ច៉ាលី ១០០០ដុល្លារ 

៣២៧៖ រល្លក្ រសៀង សីុថា និង រិយា ២០០ដុល្លារ 

៣២៨៖ រល្លក្ សរ ហស៉ឺឌី និង រិយា ២០០ដុល្លារ  

៣២៩៖ រល្លក្ សុីយ ុន សុធារក្ស និង រិយា ១០០ដុល្លារ 

៣៣០៖ រល្លក្ អ្ ុន សុីណារ និង រិយា ១០០ដុល្លារ  

៣៣១៖ រល្លក្ ធួន ឯក្សុវណ្ណររន: ៥០ដុល្លារ 

៣៣២៖ រល្លក្ ស្វន់ វណាារដឋ និង រិយា ២៥ដុល្លារ 

៣៣៣៖ រល្លក្ គង ់រិសិដឋ នងិ រិយា ២០មុ៉ឺនររៀល 

៣៣៤៖ រល្លក្ ោំង សុខសូរមតាា និង រិយា ២០មុ៉ឺនររៀល 



៣៣៥៖ រល្លក្ គឹម គនធ ឋាននតរ៍ និង រិយា ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៦៖ រល្លក្ ឡាង សុលីណា និង រយិា ១០មុ៉ឺនររៀល 

៣៣៧៖ រល្លក្ ងួន ម្ច៉ាដូលី និង រិយា ១០មុ៉ឺនររៀល 

៣៣៨៖ រល្លក្ ររៀម រដាា និងព្ក្ុមព្គួស្វរ ២ល្លនររៀល 

៣៣៩៖ រល្លក្ ប  ូសណាាប់ នងិ រិយា ១ល្លនររៀល 

៣៤០៖ រល្លក្ ជុ ំសូលីវណ្ណ និង រិយា ២០០ដុល្លារ 

៣៤១៖ រល្លក្ សក្ ឈុំបញ្ញា និង រិយា ២០០ដុល្លារ 

៣៤២៖ រល្លក្ រយ រ ក្ុលក្ិរា និង រិយា ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៣៤៣៖ រល្លក្ សំរិទឋិ មក្ោ ៥០ដុល្លារ 

៣៤៤៖ រល្លក្ សម ន ោ រសរ និង រិយា ៥០ដលុ្លារ 

៣៤៥៖ រល្លក្ តាំង រហៀងប ងុ ៥០ដុល្លារ 

៣៤៦៖ រល្លក្ គង ់រសងហុង ៥០ដុល្លារ 

៣៤៧៖ រល្លក្ សក្វ ប ង់តា នងិ រិយា ៥០ដលុ្លារ 

៣៤៨៖ រល្លក្ សក្វ ោ ម ូ ៥០ដលុ្លារ 

៣៤៩៖ ក្ញ្ញា ឈុ ំសុីរដនីន ៤០ដុល្លារ 

៣៥០៖ ឯក្ឧរតម ហងស វិចិព្រ និងរល្លក្ជំទាវ មន្តនតីអ្គគរលខាធិោរដាានរដឋសភា ១០០០ដុល្លារ 

៣៥១៖ ឧក្ញ៉ា ធមមបណ្ឌិរ ញឹក្ ប ុន ព្បធានមជឈមណ្ឌលវបបធម៌ព្រះរុទធស្វសនាក្មពុជា ៣០០០ដុល្លារ 

៣៥២៖ អ្ងគភារអ្នក្នាំពាក្យោជរដាា ិបាល ៤ល្លនររៀល 

៣៥៣៖ ឧក្ញ៉ា ម ក្់ គីមហុង អ្គគនាយក្ចំោររៅស ូ និងរល្លក្ជំទាវ ទុយ រសមី ២មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៣៥៤៖ ឯក្ឧរតម តាក្ វណ្ណថា រំណាងោព្សត មណ្ឌលរខរតព្រះសីហនុ ៤ល្លនររៀល 

៣៥៥៖ ឯក្ឧរតម សុះ មូហាមំ្ច៉ារ់ ព្បធានសម្ចគមព្ប រលអក្មពុជា ៥០០០ដុល្លារ 

៣៥៦៖ ឯក្ឧរតម ហ ុន ជា ៤០០០ដុល្លារ 



៣៥៧៖ រល្លក្ តាប ់ម្ច៉ាថេ ព្បធានមនទីរររៀបចំសដនដី រខរតក្រំង់សព៉ឺ ១០០០ដលុ្លារ 

៣៥៨៖ រល្លក្ ហួន លីមីង នងិ រិយា ព្រមទំាងក្ូនៗ ១០០០ដុល្លារ 

៣៥៩៖ ឯក្ឧរតម ជា រជដឋ ព្បធានគណ្ៈក្មមោរទី២ ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៣៦០៖ សម្ចគមនារីក្មពុជារដើមបីសនតិភារ និងអ្ ិវឌឍន៍ ស្វខាព្ក្សួងរ័រ៌ម្ចន ១០០០ដលុ្លារ 

៣៦១៖ ឯក្ឧរតម ឧបនាយក្រដឋមន្តនតី ជា សុផាោ  និងរល្លក្ជទំាវ តាន់ ម្ច៉ាលី ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

៣៦២៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា លឹម រហង ព្បធានព្ក្ុមហ ុន លឹម រហង ព្គុប និងរល្លក្ជំទាវ ១៥មុ៉ឺនដុល្លារ 

៣៦៣៖ រល្លក្ព្សី សក្វ មនាា សិលបៈោរិនីជំនាន់រដើម ២០០ដុល្លារ 

៣៦៤៖ ក្ញ្ញា ព្ស្វ៊ាង ព្សីមុំ ព្រមទំាងព្ក្ុមព្គួស្វរ ៥០០ដលុ្លារ 

៣៦៥៖ មនទីររាបាលរធមញបសចិម ១០ល្លនររៀល 

៣៦៦៖ ឯក្ឧរតម រូច ប នុហួរ និងរល្លក្ជំទាវ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងក្សិក្មម រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ១ល្លនររៀល 

៣៦៧៖ ព្ក្ុមហ ុន ប  ីរអ្ស  ី ហាាយសនន (រខមបូឌា) ម.ក្ BSP Finance (Cambodia) Plc ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៣៦៨៖ ឯក្ឧរតម ថា យា៉ាង អ្គគរបឡាធនាគារជារិថនក្មពុជា និងរល្លក្ជំទាវ ១០ល្លនររៀល 

៣៦៩៖ ឯក្ឧរតម សុខ ក្លាណ្ ព្បធានស្វល្លដំបូង រខរតព្រះសីហនុ និងរល្លក្ជំទាវ ២០០០ដុល្លារ 

៣៧០៖ ឧក្ញ៉ា ឡាយ ប ុនបា៉ា និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

៣៧១៖ រល្លក្ ចន ចំររើន លក្់ម ូរូរៅររនគិរី ៥០០ដុល្លារ  

៣៧២៖ រល្លក្ រម ង ថុង និងរល្លក្ព្សី ខូវ សុគនធី អាជីវក្មមផ្សលិរទឹក្ក្ក្សព្រក្តាម្ចក្់  មូិក្នុង ឃំុសព្រក្តាម្ចក្់ 

ព្សុក្ខាច់ក្ណាាល រខរតក្ណាាល ៤ល្លនររៀល 

៣៧៣៖ ឯក្ឧរតម បា៉ាល់ ចនទតាោ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ៣០០ដុល្លារ 

៣៧៤៖ ឯក្ឧរតម នួន ដាញិុល ៥០០ដុល្លារ 

៣៧៥៖ ឯក្ឧរតម ចាន់ ដារ ុង ៥០០ដុល្លារ 

៣៧៦៖ ឯក្ឧរតម ប ុន ចនទវណ្ណៈ ៣០០ដុល្លារ 

៣៧៧៖ ឯក្ឧរតម  ួង រស្វភា ២០០ដុល្លារ 



៣៧៨៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុក្ រញ្ញា ៣០០ដុល្លារ 

៣៧៩៖ ឯក្ឧរតម ល្លង រសង ៥០០ដុល្លារ 

៣៨០៖ ឯក្ឧរតម ព្ជាយ ប ុម ៣០០ដុល្លារ 

៣៨១៖ ឯក្ឧរតម គឹម វសនា ៣០០ដុល្លារ 

៣៨២៖ រល្លក្ គឹម រសរីវុធ ១០០ដុល្លារ 

៣៨៣៖ រល្លក្ សីុយ ុង សុចពិ្រ ១០០ដលុ្លារ 

៣៨៤៖ រល្លក្ បាន សុម្ច៉ាោ  ៣០០ដុល្លារ 

៣៨៥៖ រល្លក្ គង ់រ ឿន ៣០០ដុល្លារ 

៣៨៦៖ រល្លក្ ល្ល  សំណាង ១០០ដលុ្លារ 

៣៨៧៖ ក្ញ្ញា សុឹម វលក្សណ៍្ ៥០ដុល្លារ 

៣៨៨៖ រល្លក្ ឈិរ លីហាក្ឈ់ុន ៥០ដុល្លារ 

៣៨៩៖ រល្លក្ ស្វង សុគនាា ១០០ដុល្លារ 

៣៩០៖ រល្លក្ ម្ចន ោ វុធ ២០០ដុល្លារ 

៣៩១៖ រល្លក្ បាន បូរ័រន ២០០ដុល្លារ 

៣៩២៖ រល្លក្ ហាក្់ សុខរមឿន ៥០ដុល្លារ 

៣៩៣៖ រល្លក្ព្សី ហួន សុខស្វនត រៅព្សីប ុច ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៣៩៤៖ ឧក្ញ៉ាបណ្ឌរិ ព្តំាង លី ព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ា ិបាល ស្វល្លអ្នតរជារិ សុី អាយ រអ្ និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺន

ដុល្លារ 

៣៩៥៖ រល្លក្ ល្លង សំណារ់ រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្ោ៍ជធានី នំររញ និងរល្លក្ព្សី ឧបរថមចំនួន១ល្លនររៀល 

៣៩៦៖ ឯក្ឧរតម ស្វយ សំអាល់ ១០មុ៉ឺនដុល្លារ  

៣៩៧៖ ព្ក្ុមោរងារ ឯក្ឧរតម ស្វាយ សីុថា ១មុ៉ឺនដលុ្លារ  

៣៩៨៖ ឯក្ឧរតម គឹម វឌឍនរស្វ ័ណ្ និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដុល្លារ  



៣៩៩៖ រល្លក្ រស់  ីរុណ្ នងិរល្លក្ព្សី ១ពាន់ដុល្លារ 

៤០០៖ ឯក្ឧរតម េុង វិស្វរល្ល និងរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

៤០១៖ ឯក្ឧរតម ព្គី ទចូ និងរល្លក្ជំទាវ ៤ល្លនររៀល  

៤០២៖ ហាងលក្់ម រូូ Suzuki រសៀមរហង ក្ំរង់ធំ ៥០ដលុ្លារ  

៤០៣៖ រល្លក្ ហួន លីមីង នងិ រិយា ព្រមទំាងក្ូនៗ ១ពាន់ដុល្លារ 

៤០៤៖ ឯក្ឧរតមអ្គគបណ្ឌិរសភាចារយ អ្ូន រ័នធមុនីរ័រន ឧបនាយក្រដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតីព្ក្សួងរសដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវរថុ ៣មុ៉ឺន

ដុល្លារ 

៤០៥៖ ឯក្ឧរតម ជូ វិជិរត រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងរសដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវរថុ ៥០០០ដុល្លារ 

៤០៦៖ ឧបាសិោ យឹម ឡាង ៥០០ដុល្លារ 

៤០៧៖ ឯក្ឧរតមបណ្ឌិរ បា៉ា រមងហុក្ ទីព្បឹក្ាសរមតចព្បធានរដឋសភា ៥០០ដុល្លារ 

៤០៨៖ វិទាស្វានអ្ ិវឌឍន៍អាសីុសចចៈ ១ល្លនររៀល 

៤០៩៖ ឧក្ញ៉ា េុច ស្វររ រ ព្ក្ុមហ ុន ឆាយណា ោង រធៀ សទីល ១មុឹនដុល្លារ  

៤១០៖ ឧក្ញ៉ា លី ហុង និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៤១១៖ ឯក្ឧរតម នាយឧរតមរសនីយ៍ មឹង សំផ្សន និងរល្លក្ជំទាវចំនួន ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៤១២៖ រល្លក្ព្សី នួន រៅ  មូិ១០ សងាារ់មិរតភារ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤១៣៖ ឯក្ឧរតម រស់ វណាា រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ជូន និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដលុ្លារ 

៤១៤៖ រល្លក្ មួង ម្ច៉ាររឿន នងិសហោរី រៅព្ក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា ១០មុ៉ឺនររៀល 

៤១៥៖ ឯក្ឧរតម នាយឧរតមរសនីយ៍ ឃុន វុធ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងោរពារជារិ ២ល្លនររៀល 

៤១៦៖ រល្លក្ព្សី េុង ផ្សលលី រៅសងាារ់មិរតភារ ៥០ដុល្លារ 

៤១៧៖ រល្លក្ព្គូ រ ៉ា ក្ន ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤១៨៖ រល្លក្ សរ សុីរនឿន ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤១៩៖ រល្លក្ អ្ ុក្ សណ្ម និងរល្លក្ព្សី ៥មុ៉ឺនររៀល 



៤២០៖ រល្លក្ ផាន់  ូមិនទ ៧មុ៉ឺនររៀល 

៤២១៖ ឧបាសិោ អ្ ុក្ នួន ២០មុ៉ឺនររៀល 

៤២២៖ ឧបាសិោ ថាយ រសងហម ២០មុ៉ឺនររៀល 

៤២៣៖ រល្លក្ វ ន់ សុរ និងរល្លក្ព្សី ១០មុ៉ឺនររៀល 

៤២៤៖ ឯក្ឧរតម ជួន ជីវន នងិរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

៤២៥៖ រល្លក្ ហាយ វណ្ណរិន និងរល្លក្ព្សី ឈរ ហុងឆាយ ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

៤២៦៖ ព្ក្ុមហ ុន វីប ីអ្និឌី ប លីរមន ឌីរវេុបមុីន ឯ.ក្ និងបុគគលិក្ ១០០០ដុល្លារ 

៤២៧៖ ឯក្ឧរតម ងា៉ាន់  ិរមយ និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០ដលុ្លារ 

៤២៨៖ ឯក្ឧរតម លី ផ្សល្លារ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងក្សិក្មម រុោា ព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ និងរល្លក្ជំទាវ ៤ល្លនររៀល 

៤២៩៖ រល្លក្ សខ ដាោ រិទធ មន្តនតីគយចូលនិវរតន៍ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៤៣០៖ ឯក្ឧរតម សហម ខន សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៤៣១៖ ឯក្ឧរតម សម ន សីុផាន់ សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៤៣២៖ រល្លក្ជំទាវ ឃួន ឃនុឌី សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៤៣៣៖ រល្លក្ជំទាវ ជា ច័នទរទវី សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៤៣៤៖ រល្លក្ជំទាវ មុំ សណាាប់ សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៤៣៥៖ រល្លក្ជំទាវ សីុ វណ្ណថា សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៤៣៦៖ រល្លក្ជំទាវ ក្ង រៅរ៍ធន សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៤៣៧៖ ឯក្ឧរតម ចាន់ ណាររ រ សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៤៣៨៖ ឯក្ឧរតម គង់ ស្វោជ សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៤៣៩៖ ឯក្ឧរតម ប ុល លឹម សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៤៤០៖ ថាាក្់ដឹក្នំា និងមន្តនតោីជោរ ថនអ្គគរលខាធិោរដាានព្រឹទធសភា ១០ល្លនររៀល 

៤៤១៖ សរមតចព្រះោជបុព្រីព្រះអ្នុជ នរោរតម អ្រុណ្រសមី ឧរតមព្ក្ុមព្បឹក្ាផាាល់ព្រះមហាក្សព្រ ១ល្លនររៀល 



៤៤២៖ គណ្ៈក្មមោរអ្រងេរ របាសសម្ចារ និងព្បឆំាងអ្ំររើរុក្រលួយ ២ល្លនររៀល 

៤៤៣៖ រល្លក្ជំទាវ ទី បូោ សីុ សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៤៤៤៖ រល្លក្ជំទាវ ម្ចន សំអាន សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៤៤៥៖ ឯក្ឧរតម ទឹម ផ្សន សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

៤៤៦៖ ឯក្ឧរតម សុន គនធរ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

៤៤៧៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា លី យូរគៀក្ និងរល្លក្ជំទាវ ២មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៤៤៨៖ រល្លក្ព្សី តាំង ស្វ៊ាងលី លក្់រព្គឿងអ្គគិសនី ផ្សលូវជារិរលខ១ ផ្សារចារអ្ំរៅ និងស្វាមី ៥០០ដុល្លារ  

៤៤៩៖ រល្លក្ព្សី អ្ូន សុ  ីព្បធាន Shipping រោងចព្ក្ International Fashion Royal Co,. Ltd និងស្វាម ី

២០០ដុល្លារ  

៤៥០៖ រល្លក្ រៅ សីហា អ្គគនាយក្រង និងជាព្បធានហិរញ្ញវរថុព្ក្ុមហ ុន Westline Education Group និង

 រិយា ២០០ដុល្លារ 

៤៥១៖ រល្លក្ជំទាវបណ្ឌិរ ហ ុន រសងនី អ្គគនាយិោ ព្ក្ុមហ ុន សនតិសុខ ហាោរូដា ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

៤៥២៖ មហាឧបាសិោ វិច ហុង (ព្ក្ុមព្គួស្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៥៣៖ រល្លក្ជំទាវ អាននី សរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន (ព្ក្មុព្គួស្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៥៤៖ រល្លក្ព្សី សុខ សុផា (ព្ក្ុមព្គួស្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៥៥៖ ឯក្ឧរតម សុខ រផ្សង និងរល្លក្ជំទាវ (ព្ក្ុមព្គសួ្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៥៦៖ រល្លក្ព្សី ទា ក្ូសេរ (ព្ក្ុមព្គួស្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៥៧៖ ឯក្ឧរតម ទា ជុប និងរល្លក្ជំទាវ (ព្ក្ុមព្គួស្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៥៨៖ រល្លក្ រ ៉ា ប ុននិន នងិ រិយា (ព្ក្ុមព្គសួ្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៥៩៖ រល្លក្ សស ស្វមុរ នងិ រិយា (ព្ក្ុមព្គសួ្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៦០៖ ឯក្ឧរតម នាយឧរតមរសនីយ៍ សួស អ្ងាោរ៍ (ព្ក្ុមព្គួស្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៦១៖ ឯក្ឧរតម រសង សោា និងរល្លក្ជំទាវ (ព្ក្ុមព្គសួ្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 



៤៦២៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា រឌៀប បូោ ឌី និងរល្លក្ជំទាវ (ព្ក្ុមព្គសួ្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៦៣៖ រល្លក្ រឌៀប រសរីវិសិទធិ និង រិយា (ព្ក្ុមព្គួស្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៦៤៖ រល្លក្ សង់ សុណីាវិទយ និងរល្លក្ជំទាវ (ព្ក្ុមព្គសួ្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៦៥៖ ឯក្ឧរតម ឧរតមរសនយ៍ីឯក្ ររព្ជ សុទិវ នងិរល្លក្ជំទាវ (ព្ក្ុមព្គួស្វរសរមតចវិបលុបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៦៦៖ ឯក្ឧរតម ឧរតមរសនយ៍ីព្រី រសង មហា និងរល្លក្ជទំាវ (ព្ក្ុមព្គួស្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៦៧៖ រល្លក្ព្សី សុខ រស្វម្ច៉ា (ព្ក្ុមព្គួស្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៦៨៖ ឯក្ឧរតម សុខ ខាវ ន ់និងរល្លក្ជំទាវ (ព្ក្ុមព្គសួ្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៦៩៖ ឯក្ឧរតម សុខ រុទធិវុធ និងរល្លក្ជំទាវ (ព្ក្ុមព្គសួ្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៧០៖ ឯក្ឧរតម សុខ សូោន និងរល្លក្ជំទាវ (ព្ក្មុព្គសួ្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៧១៖ ឯក្ឧរតម សុខ សូរក្ន និងរល្លក្ជំទាវ (ព្ក្មុព្គសួ្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៧២៖ ឯក្ឧរតម សុខ សងាារ (ព្ក្ុមព្គួស្វរសរមតចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន) 

៤៧៣៖ ឯក្ឧរតម សុខ សបាយណា ព្ក្ុមព្គួស្វរសរមតចវិបលុបញ្ញា សុខ អាន សរុប២២នាក្់ ៥មុ៉ឺនដុល្លារ 

៤៧៤៖ រល្លក្ជំទាវ តំាង រម ង លីម ២០០ដុល្លារ 

៤៧៥៖ រល្លក្ជំទាវ ឈា ទូច ១០០ដលុ្លារ 

៤៧៦៖ រល្លក្ជំទាវ លឹម សបំូរ ១០០ដលុ្លារ 

៤៧៧៖ រល្លក្ជំទាវ តំាង គីមរេង (ហានងររជយហុងក្ុង) ១០០ដុល្លារ 

៤៧៨៖ រល្លក្ជំទាវ ថេ សុី ៥០ដុល្លារ 

៤៧៩៖ រល្លក្ជំទាវ ហ ូ សុ ី ៥០ដុល្លារ 

៤៨០៖ រល្លក្ជំទាវ របា៉ា វ នរណ្រ ៥០ដុល្លារ 

៤៨១៖ រល្លក្ជំទាវ លឹម រសៀក្ងីម ២០០ដុល្លារ 

៤៨២៖ រល្លក្ជំទាវ លឹម លីរេង ២០០ដុល្លារ 

៤៨៣៖ រល្លក្ជំទាវ រឹង ចាន់ធី ៥០ដុល្លារ 



៤៨៤៖ រល្លក្ជំទាវ សុខ សុវណ្ណរី ៥០ដុល្លារ 

៤៨៥៖ រល្លក្ជំទាវ សុវណ្ណ ថលុ ១០០ដុល្លារ 

៤៨៦៖ រល្លក្ជំទាវ រហង ម្ច៉ានិរ ៥០ដុល្លារ 

៤៨៧៖ រល្លក្ជំទាវ ហាក្់ វណ្ណនី ១០០ដលុ្លារ 

៤៨៨៖ រល្លក្ព្សី ជា ធីដា (ហាងររព្ជអ្នតរជារិ) ១០០ដលុ្លារ 

៤៨៩៖ រល្លក្ព្សី ហុង ស្វ៊ាម ២០០ដុល្លារ 

៤៩០៖ រល្លក្ព្សី ផាន់ ថារី (លក្់ឡាន) ២០០ដុល្លារ 

៤៩១៖ រល្លក្ព្សី រហង រសៀងថម  ៥០ដុល្លារ 

៤៩២៖ រល្លក្ព្សី សុីវ ឃីម (ម្ច៉ាមី) ៥០ដុល្លារ 

៤៩៣៖ រល្លក្ព្សី សក្វ សុធារី ៥០ដុល្លារ 

៤៩៤៖ រល្លក្ព្សី ថណ្ រឃៀង ៥០ដុល្លារ 

៤៩៥៖ រល្លក្ព្សី យន់ ចនាា ១០០ដុល្លារ 

៤៩៦៖ រល្លក្ព្សី លី ហ ុយរចង ៥០ដុល្លារ 

៤៩៧៖ រល្លក្ព្សី នាង ជា ១០០ដុល្លារ 

៤៩៨៖ រល្លក្ព្សី អ្ុី រទៀង ៣០ដុល្លារ 

៤៩៩៖ រល្លក្ព្សី តាំង សីុវរហៀង ៥០ដុល្លារ 

៥០០៖ រល្លក្ព្សី រហង សុគមី ១០០ដលុ្លារ 

៥០១៖ រល្លក្ព្សី រជៀប អ្ូន ៥០ដុល្លារ 

៥០២៖ រល្លក្ព្សី លី ហ័ង ៣០ដុល្លារ 

៥០៣៖ រល្លក្ជំទាវ សុខ ជ ួ១០០ដុល្លារ 

៥០៤៖ បុគគលិក្សម្ចគមព្ប រលអក្មពុជា ៨២៦,២០០ររៀល 

៥០៥៖ ឯក្ឧរតមបណ្ឌិរ រសង សុមុនី រដឋរលខាធិោរ និងជាអ្នក្នំាពាក្យ ព្ក្សួងធមមោរ និងស្វសនា និងរល្លក្



ជំទាវ អ្ុឹង រហគក្មួយ ២០មុ៉ឺនររៀល 

៥០៦៖ អ្ងគោរអ្ុីគ័នតាវក្មពជុា ៣៥០០ដុល្លារ 

៥០៧៖ សម្ចគមអ្ុីគ័នតាវក្មពជុា ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

៥០៨៖ រល្លក្ រសង ភារ ូ ព្បធាន ព្ក្ុមហ ុន អ្ុិច ហល័រ អាសីុ ឯ.ក្ ១០០០ដុល្លារ 

៥០៩៖ នាយក្ដាានរដឋបាលទូរៅ ថនអ្គគសនងោរដាាននគរបាលជារិ ១,២៥០,០០០ររៀល 

៥១០៖ ហាង Kami Sushi and BBQ ១០០០ដុល្លារ 

៥១១៖ ឯក្ឧរតម សូរ ចាន់ធ ីអ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ និងរល្លក្ជំទាវ រសៀង សុខណា ១០០០ដុល្លារ 

៥១២៖ រល្លក្ជំទាវ េុង េវី និងស្វាមី ព្រមទំាងបុព្រ ៥០០ដុល្លារ 

៥១៣៖ រល្លក្ សុីម សុខល្លង និង រិយា ព្រមទំាងបុព្រ ១០០ដុល្លារ 

៥១៤៖ រល្លក្ ងី សន និងរល្លក្ព្សី ហ ួរ ច័នទសុភា ១០០ដុល្លារ 

៥១៥៖ រល្លក្ ហ ួរ មិថុនា នងិរល្លក្ព្សី រសង ចនទសុវណាារី ៥០ដុល្លារ 

៥១៦៖ រល្លក្ ណារ ោណ្នតដា និងរល្លក្ព្សី ហ ួរ ព្សីនិរយ ៥០ដុល្លារ 

៥១៧៖ ក្ញ្ញា សន សុភាតា ២០ដុល្លារ 

៥១៨៖ ក្ញ្ញា សន សុភារិសី ២០ដុល្លារ 

៥១៩៖ ក្ញ្ញា សន បុរីរ័រន ២០ដុល្លារ 

៥២០៖ ក្ញ្ញា សន សុរុទធី ២០ដុល្លារ 

៥២១៖ ក្ញ្ញា ខូយ មុននីររនា ២០ដុល្លារ 

៥២២៖ ក្ុម្ចោ ខូយ ឃុនធននិ ២០ដលុ្លារ 

៥២៣៖ ក្ុម្ចោ ណារ សុខវឌឍន ២០ដុល្លារ 

៥២៤៖ រល្លក្ព្សី រព្សង ឈនុហ ួយ ២០ដុល្លារ 

៥២៥៖ ឯក្ឧរតម ឧរតមរសនយ៍ីឯក្ ស រថរ អ្គគសនងោររង និងជាសនងោរនគរបាលោជធានី នំររញ ៥០០០ដុល្លារ 

៥២៦៖ រល្លក្ អ្ ុ រិសិដឋ នងិ រិយា ៤០០ដលុ្លារ 



៥២៧៖ រល្លក្ជំទាវ ម្ច៉ាណ្ ណាវី រំណាងោព្សតមណ្ឌល នំររញ ១០ល្លនររៀល 

៥២៨៖ K.C.N ហាងលក្់ហូលផាមួង រៅផ្សារទំរនើបសូរិយា ១ល្លនររៀល 

៥២៩៖ ឯក្ឧរតម ហាក្ ់ចាន់ររឿន រល្លក្ជំទាវ ១០០ដលុ្លារ 

៥៣០៖ ឯក្ឧរតម អ្ ូច ឌណីា និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ 

៥៣១៖ ឯក្ឧរតម េុញ ហា៊ាល និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដលុ្លារ 

៥៣២៖ រល្លក្ តាំង ស ុយជា និងរល្លក្ព្សី ១០០ដលុ្លារ 

៥៣៣៖ ឯក្ឧរតម គឹម រព្សង ទីព្បឹក្ាោជរដាា ិបាល ១០០ដុល្លារ 

៥៣៤៖ ព្ក្ុមហ ុន ហា៊ាង អ្ងគរ ឯ.ក្ ១០០០ដុល្លារ 

៥៣៥៖ រល្លក្ ហុង ហាោន់ នាយក្ស្វល្លបរចចក្វិទាយូរញៀន (UST) ២០មុ៉ឺនររៀល 

៥៣៦៖ ឧក្ញ៉ា ឡាង ទីល្លង និងរល្លក្ជំទាវ ឃួន បោូ លីន ១០០០ដលុ្លារ 

៥៣៧៖ ឧក្ញ៉ា រហង ជាវ ព្ក្មុហ ុននាគរ័នធរព្គឿងសងាារិម ៥០០០ដុល្លារ 

៥៣៨៖ មនទីរសមភរណ្ូសប ល ៥០០០ដុល្លារ 

៥៣៩៖ រល្លក្ ងា៉ាវ រេងគង និងរល្លក្ព្សី គឹម រព្រង រៅរដឋរិចស្វស សហរដឋអារមរិក្ ៥០០ដុល្លារ 

៥៤០៖ ឯក្ឧរតម រស្វម សូរដីា អ្គគរលខាធិោររង គ.ជ.ប និងរល្លក្ជំទាវ ព្បាក្់ សុម្ចលី ២០០ដលុ្លារ  

៥៤១៖ ឯក្ឧរតម ល្លង មុនីរទិធ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដលុ្លារ 

៥៤២៖ ឯក្ឧរតម ជិរ គនធុល និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

៥៤៣៖ រល្លក្ រៅ សុខនី នងិរល្លក្ព្សី ១០០០ដលុ្លារ 

៥៤៤៖ រល្លក្ ស្វលី យា៉ានសី់ព្ោរវ ន និងរល្លក្ព្សី ១០០០ដុល្លារ 

៥៤៥៖ រល្លក្ ហ ុន ចានស់្វន និងរល្លក្ព្សី ១០០០ដលុ្លារ 

៥៤៦៖ រល្លក្ រៅ ររនា និងរល្លក្ព្សី ១០០០ដលុ្លារ 

៥៤៧៖ ឯក្ឧរតម អ្ុី ដារុន ២០០ដុល្លារ 

៥៤៨៖ រល្លក្ ស្វម សុខរហង និងរល្លក្ព្សី ២០០ដុល្លារ 



៥៤៩៖ រល្លក្ រសៀក្ គឹមស្វរ និងរល្លក្ព្សី ២០០ដុល្លារ 

៥៥០៖ រល្លក្ វណ្ណ ប នុណាររឿង និងរល្លក្ព្សី ១០០ដុល្លារ 

៥៥១៖ រល្លក្ រសឿន មុនីរ័រន និងរល្លក្ព្សី ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៥៥២៖ រល្លក្ ទូច សុ ី នងិរល្លក្ព្សី ២០មុ៉ឺនររៀល 

៥៥៣៖ គណ្ៈក្មមោរអ្ប់រំ យុវជន ក្ីឡា ធមមោរ ក្ិចចោរស្វសនា របបធម៌ និងរទសចរណ្៍ថនរដឋសភា ១៣ល្លនររៀល 

៥៥៤៖  ូមិរខម្ចរខរតព្រះសីហនុ ៥មុ៉ឺនដុល្លារ 

៥៥៥៖ ឯក្ឧរតម រងា៉ា សុវណ្ណ ១០០០ដុល្លារ 

៥៥៦៖ ឯក្ឧរតម សរ សិទធិ ៣៥០ដុល្លារ 

៥៥៧៖ ឯក្ឧរតម រហង ហាលីម ២៥០ដុល្លារ 

៥៥៨៖ ឯក្ឧរតម រហៀង សុរខង ១០០ដលុ្លារ 

៥៥ ៩៖ រល្លក្ជំទាវ សុខ វឡិាយ ៥០០ដុល្លារ 

៥៦០៖ ឯក្ឧរតម ម ម វណ្ណៈ ២៧៥ដុល្លារ 

៥៦១៖ ឯក្ឧរតម ក្យ បូរី ១០០ដុល្លារ 

៥៦២៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុន រធៀង ២០០ដុល្លារ 

៥៦៣៖ ឯក្ឧរតម ប ុននី វឌឍនៈបញ្ញា ១០០ដុល្លារ 

៥៦៤៖ ឯក្ឧរតម ព្បាក្់ ចានធ់ី ២០០០ដលុ្លារ 

៥៦៥៖ រល្លក្ជំទាវ លី គឹមរអ្ង ១០០ដលុ្លារ 

៥៦៦៖ រល្លក្ជំទាវ ព្បាក្់ ច័នទណ្យ ២៥០ដុល្លារ 

៥៦៧៖ ឯក្ឧរតម អ្ុឹម វចិិព្រ ១០០ដុល្លារ 

៥៦៨៖ ឯក្ឧរតម ជ័យ សុវណ្ណ ១០០ដលុ្លារ 

៥៦៩៖ រល្លក្ ហ  បូរី ៥០ដលុ្លារ 

៥៧០៖ ឯក្ឧរតម ស ុយ ស្វររ រ ១០០ដលុ្លារ 



៥៧១៖ ឯក្ឧរតម ក្ងឹ រ ៉ា ១០០ដុល្លារ 

៥៧២៖ ឯក្ឧរតម មុ ំប ុនថន ៥០ដុល្លារ 

៥៧៣៖ ឯក្ឧរតម លី ឈួង ១០០ដុល្លារ 

៥៧៤៖ ឯក្ឧរតម ថម  វឌឍនា ៥០ដុល្លារ 

៥៧៥៖ រល្លក្ រ ឿក្ គ៉ឺមសួ ២៥ដុល្លារ 

៥៧៦៖ ឯក្ឧរតម ឡាយ ចានណ់ាររ រ ៥០ដលុ្លារ 

៥៧៧៖ ឯក្ឧរតម ព្បាក្់ វណ្ណូ ៥០ដុល្លារ 

៥៧៨៖ ឯក្ឧរតម ហាន រដាា ៥០ដុល្លារ 

៥៧៩៖ ឯក្ឧរតម គឹម សូរិយា ១០០ដលុ្លារ 

៥៨០៖ ឯក្ឧរតម រសៀន លី ហាក្់ ៥០ដលុ្លារ 

៥៨១៖ ឯក្ឧរតម ឃួន ផ្សុនររនៈ ១០០ដុល្លារ 

៥៨២៖ ឯក្ឧរតម សិ សុវងស ២៥ដុល្លារ 

៥៨៣៖ ឯក្ឧរតម គង់ សំអ្ុន ៥០ដុល្លារ 

៥៨៤៖ ឯក្ឧរតម រៅ ខសូ្វរូ ៥០ដុល្លារ 

៥៨៥៖ ក្ញ្ញា ឈមឹ សុភា ២៥ដុល្លារ 

៥៨៦៖ រល្លក្ រ ៉ា វសនា ២៥ដុល្លារ 

៥៨៧៖ ឯក្ឧរតម ស្វយ រហង ៥០ដុល្លារ 

៥៨៨៖ រល្លក្ ជ័យ សំអ្ូន ២៥ដុល្លារ 

៥៨៩៖ ឯក្ឧរតម រមឿន ប ុនរហង ៥០ដុល្លារ 

៥៩០៖ រល្លក្ជំទាវ េឹង សុីមន ១០០ដលុ្លារ 

៥៩១៖ ឯក្ឧរតម ឌិន វីរៈ ២៥ដុល្លារ 

៥៩២៖ ឯក្ឧរតម រៅ ស្វវ រ ១០០ដលុ្លារ 



៥៩៣៖ ឯក្ឧរតម ទូច រិទធ ី៥០ដុល្លារ 

៥៩៤៖ រល្លក្ គ ីរិសិដឋ ២៥ដុល្លារ 

៥៩៥៖ ក្ញ្ញា នាង លក្ខិណា ២៥ដុល្លារ 

៥៩៦៖ រល្លក្ រលឿង ឆាយ ១០០ដុល្លារ 

៥៩៧៖ រល្លក្ ម្ចស សុណីា ៣០ដុល្លារ 

៥៩៨៖ រល្លក្ ម្ចស ស្វប ន ២៥ដុល្លារ 

៥៩៩៖ រល្លក្ មុ ំសុីសណ្រ ២០ដុល្លារ 

៦០០៖ ឯក្ឧរតម រថាង រញដ ៥០ដុល្លារ 

៦០១៖ ឯក្ឧរតម សក្ ឧរតម ៥០ដុល្លារ 

៦០២៖ ឯក្ឧរតម ក្ង សុវណ្ណអ្ងាោរ ៥០ដុល្លារ 

៦០៣៖ ឯក្ឧរតម រថន រធឿន ១០០ដុល្លារ 

៦០៤៖ ក្ញ្ញា គង់ សុ ី ២០ដលុ្លារ 

៦០៥៖ រល្លក្ព្សី មួង វុតាា ២០ដុល្លារ 

៦០៦៖ រល្លក្ព្សី លី ព្សីសេន ២០ដលុ្លារ 

៦០៧៖ រល្លក្ អ្ ួច សំបូរ ៥០ដុល្លារ 

៦០៨៖ រល្លក្ជំទាវ សប ន េដា ៥០ដុល្លារ 

៦០៩៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុក្ ណាោ  ៥០ដុល្លារ 

៦១០៖ ឯក្ឧរតម េឹង សុីរនៀង ១០០ដលុ្លារ 

៦១១៖ ឯក្ឧរតម បូយ សុចនិាា ៥០ដុល្លារ 

៦១២៖ ឯក្ឧរតម យឹម យា៉ាន់ ៥០ដុល្លារ 

៦១៣៖ ឯក្ឧរតម ក្ុច និមល ៥០ដុល្លារ 



៦១៤៖ រល្លក្ព្សី សុឹម ព្សីលក្ខណ្៍ ៣០០ដុល្លារ 

៦១៥៖ រល្លក្ សុភារ បណ្ឌរិ ៥០ដុល្លារ 

៦១៦៖ ព្រះសងឃនាម រសខ ឧរតមបញ្ញា វរតរព្ជាយថម ព្ក្ុងក្រំង់ចាម ៣០ដុល្លារ 

៦១៧៖ ឯក្ឧរតម ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ រសៀន សុវណាា ម្ចាស់ស្វក្លវិទាល័យ រៅស៍អ្ុីសថ៍រអ្យរសៀ ៤ល្លនររៀល 

៦១៨៖ ឯក្ឧរតម ចា សងាា អ្គគនាយក្ថព្បសណ្ីយ៍ និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០ដុល្លារ 

៦១៩៖ ឯក្ឧរតម ន័យ ថុល និងរល្លក្ជំទាវ ខឹម សមបរតិ ២០០ដុល្លារ 

៦២០៖ រល្លក្ អ្ ុក្ សីុឌិន មន្តនតីសវនក្មម ថនអាជាាធរសវនក្មមជារិ ៥០ដុល្លារ 

៦២១៖ ឯក្ឧរតម សនតិបណ្ឌរិ ចាន់ អា៊ាន រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងមហាថផ្សទ និងរល្លក្ជំទាវ ២០០០ដុល្លារ 

៦២២៖ ឧក្ញ៉ា រហង េុង នងិរល្លក្ជំទាវ ព្ក្ុមហ ុនចំោររៅស ូបឹងរក្រ ១០០០០ដលុ្លារ 

៦២៣៖ ថាាក្់ដឹក្នាំ និងមន្តនតោីរទូរ មន្តនតីោជោរ និងបគុគលិក្របស់ព្ក្សួងោរបររទស និងសហព្បបរតិោរអ្នតរជារិ 

២មុ៉ឺនដុល្លារ  

៦២៤៖ នាយឧរតមរសនីយ៍ ឈន ស្វោ រណ្ នងិរល្លក្ជទំាវ សសម សមផសស ៥០០០ដុល្លារ 

៦២៥៖ រល្លក្ព្សី ទួន រថរ នងិស្វាមី ១០ដុល្លារ 

៦២៦៖ រល្លក្ព្សី អាន អ្ក្ខោ និងស្វាមី ១០ដុល្លារ 

៦២៧៖ រល្លក្ព្សី សង រ សុថា និងស្វាមី ៥មុ៉ឺនររៀល 

៦២៨៖ ឯក្ឧរតម អ្ុឹម ចាន់ថលុ និងព្ក្ុមព្គួស្វរ ២៥០០ដលុ្លារ 

៦២៩៖ ឯក្ឧរតម បណ្ឌិរសភាចារយ ហា៊ាន ស្វហុីប និងរល្លក្ជំទាវ ២០០០ដុល្លារ 

៦៣០៖ ឯក្ឧរតម ហុមឹ សេម រទសរដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតីព្ក្សួងធមមោរ និងស្វសនា និងរល្លក្ជទំាវ ១ល្លនររៀល 

៦៣១៖ ឯក្ឧរតម ជួន វន រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម និងសិបបក្មម និងរល្លក្ជទំាវ ៥០០០ដុល្លារ 

៦៣២៖ រល្លក្ ម ក្់ ររនា និងរល្លក្ព្សី ៥មុ៉ឺនររៀល 

៦៣៣៖ រល្លក្ សុទធ ផ្សលលី នងិរល្លក្ព្សី ៥មុ៉ឺនររៀល 

៦៣៤៖ សហរ័នធក្ីឡាថរោាន់ដូរ ITF ១ល្លនររៀល 



៦៣៥៖ ឯក្ឧរតម ព្ទី រមង រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងអ្ ិវឌឍន៍ជនបទ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

៦៣៦៖ រល្លក្ជំទាវ ឡាយ វីរៈបុព្រ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងអ្ ិវឌឍន៍ជនបទ ៣០០ដលុ្លារ 

៦៣៧៖ រល្លក្ព្សី សំ សុម្ច៉ាលី ១០ដុល្លារ 

៦៣៨៖ ឯក្ឧរតម រយឿន រយឿរ ទីព្បឹក្ាោជរដាា ិបាលក្មពុជា និងរល្លក្ជំទាវ ព្រមទំាងបពុ្រ ១,២០០,០០០ររៀល 

៦៣៩៖ ថាាក្់ដឹក្នាំ និងមន្តនតោីជោរ ថនអ្គគនាយក្ដាានគយ និងរដឋក្រក្មពុជា ១០០ល្លនររៀល 

៦៤០៖ រល្លក្ ហ ន់ រសងអា៊ាម VGO Network Solutions ២០ដុល្លារ 

៦៤១៖ ឯក្ឧរតម លី ច័នទរងសុី ទីព្បឹក្ាបរចចក្រទស រល្លក្ជទំាវក្ិរតិសងគហបណ្ឌិរ ឃួន សុដារី ១ល្លនររៀល 

៦៤២៖ រល្លក្ សួស រុណ្ និង រិយា ៥០០ដលុ្លារ 

៦៤៣៖ រល្លក្ព្សី សួស រស្វភា និងស្វាមី ១០០ដុល្លារ 

៦៤៤៖ រល្លក្ព្សី សួស សុ ី និងស្វាមី ១០០ដុល្លារ 

៦៤៥៖ រល្លក្ព្សី សួស រស្វ ិន និងស្វាម ី១០០ដុល្លារ 

៦៤៦៖ រល្លក្ព្សី សួស មនាា និងស្វាមី ១០០ដុល្លារ 

៦៤៧៖ ក្ញ្ញា សួស វិចឆិោ ១០០ដុល្លារ 

៦៤៨៖ ឯក្ឧរតម សនតិបណ្ឌិរ សុខ ផ្សល រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងមហាថផ្សទ និងរល្លក្ជំទាវ ៣០០០ដុល្លារ 

៦៤៩៖ រល្លក្ជំទាវឧក្ញ៉ាក្រិតិបណ្ឌិរ រសៀង ចាន់រហង ១០ល្លនររៀល 

៦៥០៖ ឯក្ឧរតម រយ រ ចរយិា និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

៦៥១៖ រល្លក្ជំទាវ ហាក្់ ថណ្ ២ល្លនររៀល 

៦៥២៖ ឯក្ឧរតម ថថ ប នុថន អ្គគោជទូរ ថនស្វានរបសក្ក្មមក្មពុជាព្បចំាអ្ងគោររិ ររល្លក្ រៅទីព្ក្ុងហស៉ឺសណ្វ និង

រល្លក្ជំទាវ ព្រមទំាងព្ក្ុមព្គសួ្វរ ១០០០ដុល្លារ 

៦៥៣៖ ព្រះព្រហមវិជាា នីសុវណ្ណមុនីររ រ វរតនាគវ័ន ោជធាន ីនំររញ ៥ល្លនររៀល 

៦៥៤៖ រល្លក្ ដងួ រខមរិន ១០ដុល្លារ 

៦៥៥៖ រល្លក្ រ ៉ា សុីថា រធវើោររៅស្វល្លព្សុក្ឈូក្ រខរតក្ំររ ២៥ដុល្លារ 



៦៥៦៖ ឧក្ញ៉ា ឌួង ឆាយ ព្ក្មុោរងារឯក្ឧរតម ហ ុន ម្ច៉ានរិ ៤០ល្លនររៀល 

៦៥៧៖ រល្លក្ Hamaya Tsutomu ព្បធានព្ក្ុមហ ុន Plus Hama Co., Ltd ២០០០ដុល្លារ 

៦៥៨៖ ក្ញ្ញា រស្វម សូម្ចលីោ ព្បធានព្ក្ុមហ ុន Emario Shonan Marine Corporation., Ltd ២០០០ដុល្លារ 

៦៥៩៖ រល្លក្ សំរអ្ឿន សុភាវងស ព្ក្ុមហ ុន Alpha International Corporation., Ltd ៥០០ដុល្លារ 

៦៦០៖ ថាាក្់ដឹក្នំា និងមន្តនតីរបស់អ្គគនាយក្ ថនអ្គគនាយក្ដាានធនធានសរ  ៣,៩៥០,០០០ររៀល ២៥០ដុល្លារ 

៦៦១៖ ឯក្ឧរតម យស មុនោី រ់ អ្គគនាយក្ ថនអ្គគនាយក្ដាានធនធានសរ  និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដលុ្លារ 

៦៦២៖ រល្លក្ជំទាវ ក្ុល ធារិន សម្ចជិក្សភា ១ល្លនររៀល 

៦៦៣៖ ព្ក្ុមហ ុន CTK Co., Ltd ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៦៦៤៖ ឯក្ឧរតម អ្ុឹម សួសតី និងរល្លក្ជំទាវ ៤ល្លនររៀល 

៦៦៥៖ ឯក្ឧរតម សំ ព្រហមនា ៤ល្លនររៀល 

៦៦៦៖ ឯក្ឧរតម ហុី រស្វភា និងរល្លក្ជំទាវ ៤ល្លនររៀល 

៦៦៧៖ រល្លក្ជំទាវ លី វួចរេង ៤ល្លនររៀល 

៦៦៨៖ រល្លក្ អ្ កុ្ ោម្ច៉ាច នងិរល្លក្ព្សី ២០មុ៉ឺនររៀល 

៦៦៩៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា យុន ប នុលី និងរល្លក្ជំទាវ រហៀវ លន់ ១០ល្លនររៀល 

៦៧០៖ រល្លក្ រអ្ៀ រអ្ងថុង ក្សិក្រចិញ្ចឹមព្ជូក្ និង ិរយា រៅរខរតបារ់ដំបង ១ល្លនររៀល 

៦៧១៖ រល្លក្ ទូច ឆំា មន្តនតជីាប់ក្ិចចសនា រៅអ្ងគភារព្ក្មុព្បឹក្ារសដឋក្ិចច សងគមក្ចិច នងិវបបធម៌ ១០ដលុ្លារ 

៦៧២៖ រល្លក្ ជិន សុ ័ស ព្បធានោរិយាល័យថនគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១៥៥,០០០ររៀល 

៦៧៣៖ រល្លក្ សុខ ររនា ព្បធានោរិយាល័យរដឋបាល បុគគលិក្ ថនគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១៥៥,០០០ររៀល 

៦៧៤៖ រល្លក្ រថាង ច័នទថា ម្ចាស់អ្គារស្វាក្់រៅរឈាៅះ Modena Residence ២០០ដលុ្លារ 

៦៧៥៖ រល្លក្ ចាប ចាន់ណារិរ និងរល្លក្ព្សី ២៥,០០០ររៀល 

៦៧៦៖ ឯក្ឧរតមអ្ ុង ឌបី ូឡា និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

៦៧៧៖ ឧបាសិោ មុឹង ហួយ រខរតតាសក្វ ១០មុ៉ឺនររៀល 



៦៧៨៖ រល្លក្ ងួន លីណា នងិ រិយា មន្តនតីព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៦៧៩៖ រល្លក្ ងួន សុខហា៊ាង និង រិយា នាយរងប ុសតិ៍ (តាសក្វ) ១០មុ៉ឺនររៀល 

៦៨០៖ ឧបាសិោ រខាល សុផារ ព្រមទាំងក្ូនរៅ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៦៨១៖ គណ្ៈក្មមោរនីរិក្មម និងយុរតិធម៌ថនរដឋសភា ៥ល្លនររៀល 

៦៨២៖ រដឋបាលខណ្ឌរពាធិ៍សសនជ័យ ២២,៤៥៥,០០០ររៀល 

៦៨៣៖ ព្ក្ុមជំនួយោរ ឯក្ឧរតមព្បធាន គ.ជ.ប ៧០មុ៉ឺនររៀល 

៦៨៤៖ ឧក្ញ៉ា សុង ស្វរ ន ព្ក្ុមហ ុន Amru Rice (Cambodia) Co., Ltd ១០០០ដលុ្លារ 

៦៨៥៖ រល្លក្   ូវសនា ព្ក្ុមហ ុន Baitang (Kampuchea) ១០០០ដលុ្លារ 

៦៨៦៖ រល្លក្ រហង រផ្សង ព្ក្មុហ ុន Thmor Korl Rice Import Export Co., Ltd ៥០០ដុល្លារ 

៦៨៧៖ រល្លក្ យ ន សុវណ្ណ ព្ក្ុមហ ុនបាយ័ន រសៀមោប ៥០០ដុល្លារ 

៦៨៨៖ ឧក្ញ៉ា ចាន់ សុឃាំង ព្ក្ុមហ ុន Signatures of Asia Co., Ltd ៥០០ដុល្លារ 

៦៨៩៖ រល្លក្ យិន រវងអាន រោងម្ច៉ាសីុនក្ិនព្សូវ យិន ម្ច៉ាន់ ៥០០ដុល្លារ 

៦៩០៖ រល្លក្ រម ង បូោ ន ់រោងម្ច៉ាសីុនក្ិនព្សូវ សីុវ ឡាយ ៥០០ដុល្លារ 

៦៩១៖ រល្លក្ រស់ សុផារិទធ ព្ក្ុមហ ុន Kampongthom Rice Mill Limited ៥០០ដលុ្លារ 

៦៩២៖ រល្លក្ ឡាយ ឈុនហួ ព្ក្ុមហ ុន City Rice Import Export Co., Ltd ១,០០៩ដុល្លារ  

៦៩៣៖ រល្លក្ សរ រសឿផាន់ ព្ក្ុមហ ុន Meas Sor (Kampuchea) Co., Ltd ៥០០ដលុ្លារ 

៦៩៤៖ រល្លក្ ក្ូយ គាំងរហៀង ព្ក្ុមហ ុន Tech Soon Agro-Industry Co., Ltd ៥០០ដុល្លារ 

៦៩៥៖ ក្ញ្ញា ព្សី ទុចំរិយា ព្ក្មុហ ុន Puzzle Solution Co., Ltd ២០០ដុល្លារ 

៦៩៦៖ រល្លក្ គ ីឌីណា ព្ក្ុមហ ុន White Gold Import Export Co., Ltd ៥០០ដលុ្លារ 

៦៩៧៖ រល្លក្ ប ូ វិបុល ព្ក្ុមហ ុន Monita Trading Import Export Co., Ltd ២៥០ដុល្លារ 

៦៩៨៖ រល្លក្ ហុង រុង ព្ក្ុមហ ុន T.M.K Investment Co., Ltd ៥០០ដុល្លារ 

៦៩៩៖ រល្លក្ សួន សសរ ព្ក្មុហ ុន RL Co., Ltd ២៩០ដលុ្លារ 



៧០០៖ រល្លក្ ឡាង វណ្ណវឌឍនា ព្ក្ុមហ ុន Speed Logistics & Transportation Co., Ltd ២៥០ដុល្លារ 

៧០១៖ ឧក្ញ៉ា ហុីម របា៉ារហឿង ព្ក្ុមហ ុន Primalis Corportaion Ltd ២០០០ដលុ្លារ 

៧០២៖ រល្លក្ ហុង នីក្ូលីន ព្ក្ុមហ ុន Nikoline Investment Co., Ltd ៥០០ដុល្លារ 

៧០៣៖ រល្លក្ព្សី គឹម ព្សីរ័រន ព្ក្ុមហ ុន Khmer Foods Group Co., Ltd ៥០០ដលុ្លារ 

៧០៤៖ រល្លក្ ចាន ់វុទធី ព្ក្ុមហ ុន T.O.T (Trust of Trade) Co., Ltd ២០០ដុល្លារ 

៧០៥៖ ឧក្ញ៉ា ហ ុន ឡាក្់ ព្ក្ុមហ ុន Mekong Oryza Trading Co., Ltd ២០២០ដលុ្លារ 

៧០៦៖ ក្ញ្ញា រៅ រខណ្ណរ័រន ព្ក្ុមហ ុន Golden Rice (Cambodia) Co., Ltd ៦១៩ដលុ្លារ 

៧០៧៖ រល្លក្ ហុី ហ រ រោងម្ច៉ាសីុនក្ិនព្សូវ ណ្ម ព្សីុម ២០០ដុល្លារ 

៧០៨៖ ឧក្ញ៉ា វងស ប ុនរហង ព្ក្ុមហ ុន Vong Bunheng Import Export Co., Ltd ៥០០ដុល្លារ 

៧០៩៖ រល្លក្ ហា៊ាង គមឹសួរ ព្ក្ុមហ ុន Eang Heang Import Export Co., Ltd ៣០០ដុល្លារ 

៧១០៖ រល្លក្ ឈុន ធ ំរោងម្ច៉ាសីុនក្ិនព្សូវ ឈុន ធំ ៣០០ដុល្លារ 

៧១១៖ រល្លក្ ថន ជា រោងម្ច៉ាសីុនក្ិនព្សូវ ថន ជា ២០០ដុល្លារ 

៧១២៖ ក្ញ្ញា រឈៀវ លី ព្ក្ុមហ ុន Guohong (Cambodia) Industry Co., Ltd ៣៣៥ដុល្លារ 

៧១៣៖ រល្លក្ អ្ុឹង រេងរសៀ ព្ក្ុមហ ុន Laor Eak Heng Sek Meas RIce Co., Ltd ៣០០ដុល្លារ 

៧១៤៖ រល្លក្ យ ង់ បា៉ាក្់ ព្ក្មុហ ុន Agribee (Cambodia) Plc ១០០ដលុ្លារ 

៧១៥៖ រល្លក្ Pagasit Sutcharit ព្ក្មុហ ុន Buhler (Cambodia) Co., Ltd ៣០០ដុល្លារ 

៧១៦៖ ឯក្ឧរតម គង់ រអ្ៀង ទីព្បឹក្ាសរមតចរររជានាយក្រដឋមន្តនតី និងរល្លក្ជំទាវ ហួរ សុម្ច៉ាលី ព្ក្ុមរលខា សរមតច

រររជានាយក្រដឋមន្តនតី ២០ល្លនររៀល 

៧១៧៖ PS Mart និង PS ស្វេន រៅផ្សលូវ៣១០ មតុំផ្សាររដើមអ្ំរិល សងាារ់បឹងរក្ងក្ងទី៣ ខណ្ឌបឹងរក្ងក្ង ោជ

ធានី នំររញ ៥ល្លនររៀល 

៧១៨៖ ឯក្ឧរតម ខូយ គឹមទួ និងរល្លក្ជំទាវ ២៥០ដុល្លារ 

៧១៩៖ រល្លក្ជំទាវ ជា ល្លង អ្គគព្រះោជអាជាា មហាអ្យយោរអ្មរុល្លោរក្ំរូល ១០០០ដុល្លារ 



៧២០៖ រល្លក្តា លីវ រល្លម និង រល្លក្យាយ ឈន  ុង ម្ចាស់រដប ូររល្ល ក្ុងរល្លម ផ្សារក្ំរង់ថព្ជ ឃុំរស្វៅង ព្សុក្

ព្ទំាង រខរតសក្វ ២០០ដលុ្លារ 

៧២១៖ និសសិរ លីវ រម ងហុង ស្វក្លវិទាល័យ AUPP ៥០ដុល្លារ 

៧២២៖ ក្ុម្ចោ លីវ រម ងហ ុយ សិសសថាាក្់ទី៨ ស្វល្ល ICS ៥០ដុល្លារ 

៧២៣៖ រល្លក្យាយ សំ រយឿន និងរល្លក្យាយ សំ យា៉ា  មូិស្វាយរបូង ឃុំស្វាយខាច់ ន ំព្សុក្ព្សីសនធរ រខរតក្ំរង់

ចាម ៥០ដុល្លារ 

៧២៤៖ រល្លក្ ស្វយ ថវ សម្ចជិក្រមធាវី ថនោរិយាល័យរិរព្គាះចាប់ B.S.W និង រយិា អ្ ួង សមបូរណ្៍ ២០០

ដុល្លារ  

៧២៥៖ រល្លក្ព្សី រស្វម ភាជជនីយ៍ មន្តនតីថនព្ក្សួងថព្បសណ្ីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ នងិស្វាមី ២០០ដុល្លារ 

៧២៦៖ រល្លក្ ព្សិុន រុទធី ព្បធាននាយក្ដាានផ្សគរ់ផ្សគង់ទឹក្ជនបទ ថនព្ក្សួងអ្ ិវឌឍន៍ជនបទ ២០០ដលុ្លារ 

៧២៧៖ រល្លក្ព្សី លឹម សីុវរហគច ម្ចាស់ឱសថស្វានបាយ័ន (អ្ូឡាំរិក្) ២០០ដុល្លារ 

៧២៨៖ ឧក្ញ៉ា លី រសងឃាង និងរល្លក្ជំទាវ ព្បធានព្ក្ុមហ ុន BS Land and Home Co., Ltd ១០០ល្លន

ររៀល 

៧២៩៖ ឧក្ញ៉ា សរ តំាងប , ឧក្ញ៉ា ល្លង ហុី, ឧក្ញ៉ា តំាង គួង, បណ្ឌិរ អ្ ុយ ដាវិន, រល្លក្ សរ រសឿផាន់ រំណាង

ព្ក្ុមព្បឹក្ា ិបាល ថនសមព័នធសម្ចគមសហព្គាសធុនរូច និងមធយមក្មពុជា (FASMEC) ផ្សតល់ទឹក្ល្លងថដ ៥០លីព្រ

ក្នុងមួយព្ក្សួង (៣០ព្ក្សួង x ៧៥០$ = ២២,៥០០$) ៩០ល្លនររៀល 

៧៣០៖ ឧក្ញ៉ា អ្ុឹង ឃាង ព្ក្មុព្បឹក្ារិរព្គាះរយាបល់សមព័នធសម្ចគមសហព្គាសធុនរូច និងមធយមក្មពុជា 

(FASMEC) ផ្សតល់សណាាគារព្រះវិហារជ័យ (៤២បនទប់) ទាងំទឹក្រ លើងរព្បើព្បាស់ជាមនទីរររទយសព្ម្ចបរិនិរយសថទំា និង

រាបាលអ្នក្ជំង៉ឺក្ូវីដ១៩ រដាយឥរគិរថថល 

៧៣១៖ រល្លក្ យិន ម្ច៉ាន់ នងិ រិយា ព្បធានរោងម្ច៉ាសីុនក្និព្សូវ យិន ម្ច៉ាន់ ១២ល្លនររៀល 

៧៣២៖ ឯក្ឧរតម ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ ស ុន ហួរ និងរល្លក្ជទំាវ ៤ល្លនររៀល 

៧៣៣៖ រល្លក្ ឈនុ ក្ុយ នងិ រិយា ព្បធានស្វខា FASMEC រខរតថព្រសវង ២ល្លនររៀល  



៧៣៤៖ រល្លក្ព្សី រសង ណាវី និងស្វាមី ២ល្លនររៀល 

៧៣៥៖ ឯក្ឧរតម ឧក្ញ៉ា ងនួ រម ងរិច នងិរល្លក្ជំទាវ អ្គគនាយក្ សភាពាណ្ិជជក្មមក្មពុជា ២ល្លនររៀល 

៧៣៦៖ រល្លក្ជំទាវ នួន ររព្ជសុផ្សល និងស្វាមី អ្គគនយាក្រង ជាន់ខពស់សភាពាណ្ិជជក្មមក្មពុជា ១ល្លនររៀល 

៧៣៧៖ រល្លក្ព្សី រសង  ោី  និងស្វាមី ១ល្លនររៀល 

៧៣៨៖ រល្លក្ ហម សំខាន់ និងរល្លក្ព្សី េុង រេង រម ង ១ល្លនររៀល 

៧៣៩៖ រល្លក្ សរ  ័ណ្ឌណ្ូោ  អ្នុព្បធាន ធី.ធី.  ីព្គុប ១ល្លនររៀល 

៧៤០៖ រល្លក្ព្សី សរ ក្លិោ អ្នុព្បធាន ធី.ធី.  ីព្គុប ១ល្លនររៀល 

៧៤១៖ រល្លក្ សរ ប រហុង អ្នុព្បធាន ធី.ធី. ី ព្គុប ១ល្លនររៀល 

៧៤២៖ ព្ក្ុមហ ុន MT Engineering Cambodia ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៧៤៣៖ រល្លក្ Lim Kim Seng ជនជារិម្ច៉ារេសុី នាយក្ ោសីុណ្ូឡាក្់គី៨៩ (Lucky89 Border Casino) 

និងោសីុណ្ូឡាក្់គីរ ូប ី (Lucky Ruby Border Casino) ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

៧៤៤៖ ឯក្ឧរតម សក្វ របងវឌឍន៍ និងរល្លក្ជំទាវ១០០០ដលុ្លារ 

៧៤៥៖ ឯក្ឧរតម ស្វ៊ាង ថថ អ្នុរដឋរលខាធិោរ និងជាអ្នក្នំាពាក្យព្ក្សួងពាណ្ិជជក្មម និងរល្លក្ជំទាវ ២០០០ដុល្លារ 

៧៤៦៖ ឯក្ឧរតម ផ្សូង វណ្ណឬទធិ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ 

៧៤៧៖ រល្លក្ព្សី ខលងឹ ចាន់ឌ ីនិងស្វាមី ១ល្លនររៀល 

៧៤៨៖ រល្លក្ ជឹម រម ងអាន និងរល្លក្ព្សី ញិល ព្សីរម្ចម ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៧៤៩៖ ក្ុម្ចរី រហង មុនីរ័រន ១០មុ៉ឺនររៀល 

៧៥០៖ ក្ុម្ចោ រហង មុនីរិទធិ ១០មុឹនររៀល 

៧៥១៖ ក្ុម្ចរី វិន ណ្ូរ ី១០មុ៉ឺនររៀល 

៧៥២៖ ក្ុម្ចរី វិន ក្ុលវឌឍិនី ១០មុ៉ឺនររៀល  

៧៥៣៖ ក្ុម្ចរី វិន ក្ញ្ចនា ១០មុ៉ឺនររៀល 

៧៥៤៖ ឯក្ឧរតមបណ្ឌិរសភាចារយ ហុីង ថូោ ក្់សីុ រដឋរលខាធិោរព្បចំាោរ ទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ១ល្លនររៀល 



៧៥៥៖ ឯក្ឧរតម រយា៉ាក្ សុទធី នាយក្វិទាស្វានជារិបណ្ាតះបណាាលបរចចក្រទស ១០០០ដុល្លារ 

៧៥៦៖ រល្លក្ព្សី ឈាង សខុណា អ្គាោរធិោររង ថនព្ក្សួងអ្ ិវឌឍន៍ជនបទ ១០០ដលុ្លារ 

៧៥៧៖ ព្រះព្គូរបសីរល្ល រហៀក្ េឹង ព្រះរៅអ្ធិោរវរត ព្រះរពាធិសរវគិរីរមយ រខរតក្ំរង់សព៉ឺ ២០០០ដុល្លារ 

៧៥៨៖ ឧបាសក្ ឌី ណ្ន នងិឧបាសិោ ទួន ស្វរមឿន ១០មុ៉ឺនររៀល 

៧៥៩៖ រល្លក្ ឌី សុខសខម នងិរល្លក្ព្សី អ្ ូ យីោ ព្រមទាំងបុព្រ ១០មុ៉ឺនររៀល 

៧៦០៖ រល្លក្ ឌី សុខដុមរមនា និងរល្លក្ព្សី សល់ ឌីណា ព្រមទាំងបុព្រ ១០មុ៉ឺនររៀល 

៧៦១៖ រល្លក្ ឌី វសនា និងរល្លក្ព្សី សមបរតិ បុបាា ព្រមទំាងបុព្រ ១០មុ៉ឺនររៀល 

៧៦២៖ រល្លក្ ឌី ប នុលី និងរល្លក្ព្សី ច័នទ សុវណ្ណគិរី ព្រមទំាងបុព្រ ១០មុ៉ឺនររៀល 

៧៦៣៖ ឯក្ឧរតម ទួន សុីផាន់ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងមហាថផ្សទ និងរល្លក្ជំទាវ ព្រមទំាងបុព្រ ១ល្លនររៀល 

៧៦៤៖ រល្លក្ជំទាវ  ុល ចនទ ីម ក្់ជីរូ ២០០០ដលុ្លារ 

៧៦៥៖ ឯក្ឧរតម ក្ឹម សុីថន រដឋរលខាធិោរ ព្បចំាោរព្ក្សួងពាណ្ិជជក្មម ១ល្លនររៀល 

៧៦៦៖ រល្លក្ជំទាវ ទងូ សុគនធ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ១ល្លនររៀល 

៧៦៧៖ ឯក្ឧរតម ផ្សូង វតាា រដឋរលខាធិោរ និងរល្លក្ជំទាវ ២ល្លនររៀល 

៧៦៨៖ រល្លក្ព្សី ឱ ចាន់ររឿន ៥០ដុល្លារ 

៧៦៩៖ ឯក្ឧរតម ររព្ជ រៅ ទីព្បឹក្ាសរមតចព្បធានសភា ៥០០ដុល្លារ 

៧៧០៖ ឯក្ឧរតម ក្ឹមរ័រន វិសិដឋ នាយក្រងខុទទោល័យ សរមតចរររជា នាយក្រដឋមន្តនតី និងជារដឋរលខាធិោរ ទីសតីោរគ

ណ្ៈរដឋមន្តនតី ២ល្លនររៀល 

៧៧១៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុក្ ស្វវុធ អ្គគព្រះោជអាជាា ស្វល្លឧទធរណ៍្ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដលុ្លារ 

៧៧២៖ ព្ក្មុហ ុន CB General Insurance Plc ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៧៧៣៖ ផ្សាបាយ័ន ១មុ៉ឺនដលុ្លារ  

៧៧៤៖ ឯក្ឧរតម យូ ប ុនរេង ព្បធានស្វល្លឧទធរណ៍្ នំររញ ៥៧៩០ដុល្លារ 

៧៧៥៖ ឯក្ឧរតម ឃុន ល្លងរម ង អ្នុព្បធានស្វល្លឧទធរណ្ ៍នំររញ ១០០០ដលុ្លារ 



៧៧៦៖ ឯក្ឧរតម រសង សុីវុតាា អ្នុព្បធានស្វល្លឧទធរណ៍្ នំររញ ៥០០ដុល្លារ 

៧៧៧៖ ឯក្ឧរតម បា៉ាក្ ច័នទសំបូរ អ្នុព្បធានស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៥០០ដុល្លារ 

៧៧៨៖ ឯក្ឧរតម ញូង ធុល រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ២០០ដុល្លារ 

៧៧៩៖ ឯក្ឧរតម ធ ូមណ្ី រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០០ដុល្លារ 

៧៨០៖ រល្លក្ យូ ប ុនណា រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៥០០ដុល្លារ 

៧៨១៖ រល្លក្ព្សី រយ រ ម ូលីន រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ២០០ដុល្លារ 

៧៨២៖ រល្លក្ សួស សំអារ រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០០ដលុ្លារ 

៧៨៣៖ រល្លក្  ូ រៅស ុន រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០០ដុល្លារ 

៧៨៤៖ រល្លក្ ល្លង សំណារ់ រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០០ដុល្លារ 

៧៨៥៖ រល្លក្ សុិន វិស្វល រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០០ដុល្លារ 

៧៨៦៖ រល្លក្ព្សី ទិរសុទធ ីបោូ ល័ក្ខណ្ រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០០ដុល្លារ 

៧៨៧៖ រល្លក្ យន់ ណារ ុង រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០០ដុល្លារ 

៧៨៨៖ រល្លក្ព្សី គឹម ដានី រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០០ដុល្លារ 

៧៨៩៖ រល្លក្ ងួន ររនា រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០០ដុល្លារ 

៧៩០៖ រល្លក្ អ្ិន វ នវិបុល រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០០ដលុ្លារ 

៧៩១៖ រល្លក្ ប ុល សំរអ្ឿន រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ៍្ នំររញ ១០០ដលុ្លារ 

៧៩២៖ រល្លក្ព្សី ចាន ់ម្ច៉ាឌីណា រៅព្ក្មស្វល្លឧទធរណ៍្ នរំរញ ១០០ដុល្លារ 

៧៩៣៖ ឯក្ឧរតម ទូច ថារិទធិ អ្គគរលខាធិោរស្វល្លឧទធរណ៍្ នំររញ ១ល្លនររៀល 

៧៩៤៖ រល្លក្ព្សី រព្សង សូរយ រ អ្គគរលខាធិោរងស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ២០មុ៉ឺនររៀល 

៧៩៥៖ រល្លក្ ជូ ប ុនរីន ព្បធាននាយក្ដាា នស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១៥មុ៉ឺនររៀល 

៧៩៦៖ រល្លក្ សសម សុផារ ព្បធានាយក្ដាានស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០មុ៉ឺនររៀល 

៧៩៧៖ រល្លក្ ទឹម រេងេុង ព្បធានាយក្ដាានស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 



៧៩៨៖ ក្ញ្ញា ណ្ុប សុធាោ ន ីអ្នុព្បធាននាយក្ដាា នស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១៥មុ៉ឺនររៀល  

៧៩៩៖ រល្លក្ សប ន សដន អ្នពុ្បធាននាយក្ដាានស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៤មុ៉ឺនររៀល 

៨០០៖ រល្លក្ ឡាយ វិស្វល អ្នុព្បធាននាយក្ដាានស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៨០១៖ រល្លក្ ធលក្ វុតាា អ្នុព្បធាននាយក្ដាានស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៨០២៖ រល្លក្ រឈឿង វណ្ណៈ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ២មុ៉ឺនររៀល 

៨០៣៖ រល្លក្ព្សី សុខ ព្សីសណ្រ ព្បធានោរិយាល័យស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៤មុ៉ឺនររៀល 

៨០៤៖ រល្លក្ព្សី េូយ ឃុនលីដា ព្បធានោរិយាល័យស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០មុ៉ឺនររៀល 

៨០៥៖ រល្លក្ ជា ថេវីរៈ ព្បធានោរិយាល័យស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ២មុ៉ឺនររៀល 

៨០៦៖ រល្លក្ ម ន ចាន់ណា ព្បធានោរិយាល័យស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០ដុល្លារ 

៨០៧៖ រល្លក្ព្សី ផ្សល សុ ័ន្តក្ត អ្នុព្បធានោរិយាល័យស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៤មុ៉ឺនររៀល 

៨០៨៖ រល្លក្ សក្ ស័ក្តិសម ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ២០ដុល្លារ 

៨០៩៖ រល្លក្ព្សី សខលន ក្និនរី ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៨១០៖ រល្លក្ព្សី វងស ចន័ទបបុាា ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្ ៍នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៨១១៖ រល្លក្ព្សី ហ ុយ ច័នទរសមី ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្ ៍នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៨១២៖ រល្លក្ព្សី បុិច សីុហ ន ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នរំរញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៨១៣៖ រល្លក្ ឯម សុធន ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៨១៤៖ ក្ញ្ញា ហុង ព្សីររព្ជ ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៨១៥៖ រល្លក្ព្សី រប ស រណីា ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៨១៦៖ រល្លក្ វ ន់ សុគង ់ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៨១៧៖ រល្លក្ លី រព្សង ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៤មុ៉ឺនររៀល 

៨១៨៖ រល្លក្ តាំង សុ ័ន្តក្ត ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៤មុ៉ឺនររៀល 

៨១៩៖ រល្លក្ លីវ ដាោ  ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ៍្ នំររញ ១០ដុល្លារ 



៨២០៖ រល្លក្ ជុរ ប ុនគីម ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០ដុល្លារ 

៨២១៖ រល្លក្ ស ចំររើន ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០ដុល្លារ 

៨២២៖ ក្ញ្ញា លី និររី ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៤មុ៉ឺនររៀល 

៨២៣៖ រល្លក្ ថន រដាា ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០ដុល្លារ 

៨២៤៖ រល្លក្ របា៉ា សុនទោ  ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០ដុល្លារ 

៨២៥៖ រល្លក្ ររញ សុ ក្តិ ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៤មុ៉ឺនររៀល 

៨២៦៖ រល្លក្ ផារ់ មិថុនា ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០ដុល្លារ 

៨២៧៖ រល្លក្ សក្វ វណ្ណៈ ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០ដុល្លារ 

៨២៨៖ រល្លក្ ស្វយ សុខរហៀង ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ១០ដុល្លារ 

៨២៩៖ រល្លក្ ផ្សង់ ស្វញ់ ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៤មុ៉ឺនររៀល 

៨៣០៖ រល្លក្ អ្ ុយ សក្នបូ ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ៣មុ៉ឺនររៀល 

៨៣១៖ រល្លក្ ជួន វុទធី ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លឧទធរណ្៍ នំររញ ២មុ៉ឺនររៀល 

៨៣២៖ រល្លក្ព្សី លី គិមរេង មន្តនតីរដឋបាល ២មុ៉ឺនររៀល 

៨៣៣៖ រល្លក្ សក្ន ណាររ ន មន្តនតីរដឋបាល ២មុ៉ឺនររៀល 

៨៣៤៖ រល្លក្ ស្វយ សុខរហឿន មន្តនតីរដឋបាល ២មុ៉ឺនររៀល 

៨៣៥៖ រល្លក្ ទួន ច័នទក្ុសលយ មន្តនតីរដឋបាល ២មុ៉ឺនររៀល 

៨៣៦៖ ក្ញ្ញា ឆាន់ សុរនីតា បុគគលិក្ក្ិចចសនា ២មុ៉ឺនររៀល 

៨៣៧៖ រល្លក្ មុរ ររនា បុគគលិក្ក្ិចចសនា ២មុ៉ឺនររៀល 

៨៣៨៖ រល្លក្ តាំង មនុនីររន បគុគលិក្ក្ិចចសនា ២មុ៉ឺនររៀល  

៨៣៩៖ ឯក្ឧរតម ឧក្ញ៉ា សំ ប ន ទីព្បឹក្ាសរមតចព្ក្ឡារហាម ស រខង និងរល្លក្ជំទាវ យា៉ាន នី ១០ល្លនររៀល 

៨៤០៖ ឯក្ឧរតម រហៀ ហីុន ទពី្បឹក្ា សរមតចវិបុលរសនា ស្វយ ឈុំ និងរល្លក្ជំទាវ សុខ រស្វ ័ណ្ឌ ១០ល្លនររៀល 

៨៤១៖ រល្លក្ តាំង រប ងហុង និង រិយា ព្រមទំាងព្ក្ុមព្គសួ្វរ ៨ល្លនររៀល 



៨៤២៖ ឯក្ឧរតមបណ្ឌិរ រថា រគឿន អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងធមមោរ និងស្វសនា (អ្ររីរក្មងវរត) និងរល្លក្ជំទាវ 

ម ុក្ សុភា ១០០ដលុ្លារ 

៨៤៣៖ រល្លក្ ហ ុយ សុងឃីម និង រិយា ៥០០ដុល្លារ 

៨៤៤៖ រល្លក្ ចាប គីមរេង និង រិយា ព្រមទាំងព្ក្ុមព្គសួ្វរ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៨៤៥៖ រល្លក្ព្សី អ្ុឹម ព្សីព្សស់ ចំនួន៥ដុល្លារ 

៨៤៦៖ ឯក្ឧរតម អ្ុឹង ឌបី ូឡា និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដលុ្លារ 

៨៤៧៖ សហគមរលរដឋលអ សម្ចគមន៍លអ ១០ល្លនររៀល 

៨៤៨៖ រល្លក្ជំទាវ ក្ុល ធារនិ សម្ចជិក្សភា ១ល្លនររៀល 

៨៤៩៖ ឯក្ឧរតម ឯម សំណាង និងរល្លក្ជំទាវ យឹម សុទាា អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ២០០ដុល្លារ  

៨៥០៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា ប ុន ថហ អ្គគនាយក្ បុរី នំររញថមី ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

៨៥១ ឯក្ឧរតមបណ្ឌិរ វងស ប នុឥន្តនាាវុធ ព្បរិ ូោជរដាា ិបាល ទទួលបនទុក្ជាអ្គគនាយក្ ថនអ្គគនាយក្ដាានររនាគា

រជារិ និងរល្លក្ជំទាវ ៤៥០០ដុល្លារ 

៨៥២៖ ឯក្ឧរតម មុិញ បានសុវណ្ណអាទិចាាសីល្ល អ្គគនាយក្រង ៤ល្លនររៀល  

៨៥៣៖ ឯក្ឧរតម នួន វិទា៉ា អ្គគនាយក្រង ៤ល្លនររៀល  

៨៥៤៖ ឯក្ឧរតម រហង សុខណា អ្គគនាយក្រង ៤ល្លនររៀល  

៨៥៥៖ រល្លក្ព្សី ឃឹម ដារយីា៉ា អ្គគនាយក្រង ៤ល្លនររៀល  

៨៥៦៖ រល្លក្ សួន វិចិព្រ អ្គគនាយក្រង ៥០មុ៉ឺនររៀល  

៨៥៧៖ ឯក្ឧរតម ឈាន រហៀង ទីព្បឹក្ា ១,៥០០,០០០ររៀល  

៨៥៨៖ រល្លក្ ខមឹ រិទធីសសន ព្បធាននាយក្ដាានចំណាយថវិោ ៣ល្លនររៀល  

៨៥៩៖ រល្លក្ ម្ចស ចាន់រដរ ព្បធាននាយក្ដាានគណ្រនយយ ៣ល្លនររៀល  

៨៦០៖ រល្លក្ អ្ ងុ រងសបញ្ញា ព្បធាននាយក្ដាានព្គប់ព្គងររនាគារថាាក្់មូលដាាន ៣ល្លនររៀល  

៨៦១៖ រល្លក្ព្សី ឡាំ យសខិណា ព្បធាននាយក្ដាានព្គបព់្គងស្វច់ព្បាក្់និងវិភាគោរអ្នុវរតថវិោ ១ល្លនររៀល  



៨៦២៖ រល្លក្ វ  សូវី ព្បធាននាយក្ដាានរដឋបាលនិងបុគគលិក្ ២២០,០០០ររៀល  

៨៦៣៖ រល្លក្ ប ូរ វងសវសិ្វល ព្បធាននាយក្ដាានបរចចក្វិទារ័រ៌ម្ចន ២០មុ៉ឺនររៀល 

៨៦៤៖ រល្លក្ ហីុវ បញ្ញាសិទធិ ព្បធានអ្ធិោរក្ិចចររនាគារ ១៥មុ៉ឺនររៀល 

៨៦៥៖ រល្លក្ ជា វណាារ័រន ព្បធាននាយក្ដាានចំណ្ូលថវិោ ១០មុ៉ឺនររៀល  

៨៦៦៖ រល្លក្ ធុល សុីបោូ ន់ ព្បធានរលខាធិោរដាាន ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៨៦៧៖ រល្លក្ ស្វន សុខិដា ២ល្លនររៀល 

៨៦៨៖ រល្លក្ព្សី អ្ ុង ក្ញ្ញា រហាោលលីនន៍ ២ល្លនររៀល 

៨៦៩៖ រល្លក្ វងស ប ុនវិបុល ២ល្លនររៀល 

៨៧០៖ រល្លក្ សំក្ុល សុខា ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៨៧១៖ រល្លក្ព្សី មុឹង សុវណាារី ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៨៧២៖ រល្លក្ ឆាយ ច័នទឆាយា ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៨៧៣៖ រល្លក្ រូច គនាា ៤០មុ៉ឺនររៀល  

៨៧៤៖ រល្លក្ មុី សុជារិ ២០មុ៉ឺនររៀល  

៨៧៥៖ រល្លក្ ស ុន ច័នទក្ក្េដា ២០មុ៉ឺនររៀល  

៨៧៦៖ រល្លក្ រអ្ឿន ច័នទវិសទុធ ១០មុ៉ឺនររៀល 

៨៧៧៖ រល្លក្ រផ្សង សុផានណ់ា ១០មុ៉ឺនររៀល 

៨៧៨៖ រល្លក្ ជា សុជារិ ១០មុ៉ឺនររៀល  

៨៧៩៖ រល្លក្ គិរ ប ុនរហឿន ១០មុ៉ឺនររៀល  

៨៨០៖ រល្លក្ ជុ ំរោសលមុនី ១០មុ៉ឺនររៀល  

៨៨១៖ រល្លក្ ចិន សមបរតិរវហា ១០មុ៉ឺនររៀល  

៨៨២៖ រល្លក្ ហុិន រិចរេង ១០មុ៉ឺនររៀល  

៨៨៣៖ រល្លក្ ផ្សន ចាន់ដាោ  ១០មុ៉ឺនររៀល  



៨៨៤៖ រល្លក្ព្សី ព្បាក្់ រមណ្ី ១០មុ៉ឺនររៀល  

៨៨៥៖ រល្លក្ អ្ កុ្ វណាាោ  ៥មុ៉ឺនររៀល 

៨៨៦៖ រល្លក្ យុរ សវិន ី២ល្លនររៀល 

៨៨៧៖ រល្លក្ សុីវ ុន រខម្ចរុន ២ល្លនររៀល 

៨៨៨៖ រល្លក្ ស ុន រសងងន ២ល្លនររៀល  

៨៨៩៖ រល្លក្ ោណ្ុល ចិព្តា ២ល្លនររៀល 

៨៩០៖ រល្លក្ ព្ទី វ ន់ឌ ី២ល្លនររៀល 

៨៩១៖ រល្លក្ ររ ស្វន ២ល្លនររៀល 

៨៩២៖ រល្លក្ សដក្ ទីវរណាា ២ល្លនររៀល 

៨៩៣៖ រល្លក្ព្សី រុប សីុថា ២ល្លនររៀល 

៨៩៤៖ រល្លក្ យិន រិទាយ ២ល្លនររៀល 

៨៩៥៖ រល្លក្ រប គីមឡាយ ២ល្លនររៀល 

៨៩៦៖ រល្លក្ ដចួ ដាោ  ២ល្លនររៀល 

៨៩៧៖ រល្លក្ ស្វ៊ាង ដាោ  ២ល្លនររៀល 

៨៩៨៖ រល្លក្ អា៊ាង វណ្ណថា ២ល្លនររៀល 

៨៩៩៖ រល្លក្ ស ុន ចំណាន ២ល្លនររៀល 

៩០០៖ រល្លក្ រ ៉ា នរិទធ ២ល្លនររៀល 

៩០១៖ រល្លក្ រក្ន ចាន់ធី ២ល្លនររៀល 

៩០២៖ រល្លក្ ចាន់  ន្តោា ២ល្លនររៀល 

៩០៣៖ រល្លក្ សួន ដាោ រិទធ ២ល្លនររៀល 

៩០៤៖ រល្លក្ រសង រ ៉ា ២ល្លនររៀល 

៩០៥៖ រល្លក្ រគៀក្ រសៀមរហង ២ល្លនររៀល 



៩០៦៖ រល្លក្ សុខ ព្សូយ ២ល្លនររៀល 

៩០៧៖ រល្លក្ រមឿន លីន ២ល្លនររៀល 

៩០៨៖ រល្លក្ ឈុន រហង ២ល្លនររៀល 

៩០៩៖ រល្លក្ រហៀង សុងហួរ ២ល្លនររៀល 

៩១០៖ រល្លក្ សុខ  ក្តី ២ល្លនររៀល 

៩១១៖ រល្លក្ ជា វណាា ២០មុ៉ឺនររៀល 

៩១២៖ រល្លក្ រខៀវ សីុណា ២០មុ៉ឺនររៀល 

៩១៣៖ រល្លក្ ស្វ៊ាង ចិព្តា ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៩១៤៖ រល្លក្ ឈិន លីមរសិ្វល ២០មុ៉ឺនររៀល 

៩១៥៖ រល្លក្ មិន សុផ្សល ១០មុ៉ឺនររៀល  

៩១៦៖ រល្លក្ ប ុក្ បូរិន ១០មុ៉ឺនររៀល 

៩១៧៖ រល្លក្ តាំង គីមេុង ២មុ៉ឺនររៀល 

៩១៨៖ រល្លក្ រហង ផារី ២មុ៉ឺនររៀល 

៩១៩៖ រល្លក្ អ្ ុ ចាន់ណារិន ២មុ៉ឺនររៀល 

៩២០៖ រល្លក្  ិន វិស្វល ២មុ៉ឺនររៀល 

៩២១៖ រល្លក្ អ្ ូច ចំររើន ២មុ៉ឺនររៀល 

៩២២៖ រល្លក្ ញឹម ប ុនថុន ២មុ៉ឺនររៀល 

៩២៣៖ រល្លក្ ព្ស ន ់វុទាា ២មុ៉ឺនររៀល  

៩២៤៖ រល្លក្ រុន ហរងសន ១០មុ៉ឺនររៀល 

៩២៥៖ រល្លក្ បា៉ាងប នុ មក្ោ ៨មុ៉ឺនររៀល 

៩២៦៖ រល្លក្ព្សី ឯក្ តាោន ី១០មុ៉ឺនររៀល 

៩២៧៖ រល្លក្ ប ក្់ សុភារ ៤មុ៉ឺនររៀល 



៩២៨៖ រល្លក្ព្សី ក្ឹម ខាណារី ៤មុ៉ឺនររៀល 

៩២៩៖ រល្លក្ព្សី នាង សុគនាា ៤មុ៉ឺនររៀល 

៩៣០៖ រល្លក្ព្សី អ្ ុង ធាវី ៤មុ៉ឺនររៀល  

៩៣១៖ រល្លក្ព្សី ប ុរ ជាច័នទធី ២មុ៉ឺនររៀល  

៩៣២៖ រល្លក្ព្សី ហួន ោ សដរ ៤មុ៉ឺនររៀល  

៩៣៣៖ រល្លក្ រហង ម្ច៉ាលីដា ២មុ៉ឺនររៀល  

៩៣៤៖ រល្លក្ព្សី សក្វ មនីររនន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៣៥៖ ក្ញ្ញា រស្វម ច័នទសមបរតិ ៤មុ៉ឺនររៀល  

៩៣៦៖ រល្លក្ យឹម រសងព្គី ២មុ៉ឺនររៀល  

៩៣៧៖ រល្លក្ រខម ដាោ  ២មុ៉ឺនររៀល  

៩៣៨៖ រល្លក្ សុខ សំណាង ៤មុ៉ឺនររៀល  

៩៣៩៖ រល្លក្ រេង វីរះ ៤មុ៉ឺនររៀល  

៩៤០៖ រល្លក្ ណ្ុប សុវណ្ណ ៤មុ៉ឺនររៀល  

៩៤១៖ រល្លក្ នូ វណាា ៤មុ៉ឺនររៀល  

៩៤២៖ រល្លក្ព្សី រុន រស្វភា ៤មុ៉ឺនររៀល  

៩៤៣៖ រល្លក្ព្សី រទស ចនទដ័ានី ២មុ៉ឺនររៀល  

៩៤៤៖ រល្លក្ ឆាយ ងី ២មុ៉ឺនររៀល  

៩៤៥៖ រល្លក្ សក្វ វុតាា ២មុ៉ឺនររៀល  

៩៤៦៖ រល្លក្ លី ររនៈ ១មុ៉ឺនររៀល  

៩៤៧៖ រល្លក្ រគៀរ រហង ២មុ៉ឺនររៀល  

៩៤៨៖ រល្លក្ព្សី ររង បណុាារី ៤មុ៉ឺនររៀល  

៩៤៩៖ ក្ញ្ញា ឌីោរ សុខនតី ២មុ៉ឺនររៀល  



៩៥០៖ ក្ញ្ញា លន ់រដលីណា ២មុ៉ឺនររៀល  

៩៥១៖ ក្ញ្ញា  ន់ ស្វ៊ាងហុី ២មុ៉ឺនររៀល  

៩៥២៖ រល្លក្ព្សី វន ម្ច៉ាោ  ២មុ៉ឺនររៀល  

៩៥៣៖ រល្លក្ ហួរ រសរីមងគល ៤០មុ៉ឺនររៀល  

៩៥៤៖ រល្លក្ ប នុ សុខរមនា ២០មុ៉ឺនររៀល  

៩៥៥៖ រល្លក្ព្សី ស្វរ សីលី ២០មុ៉ឺនររៀល  

៩៥៦៖ រល្លក្ព្សី សុឹម សុ ័ព្ក្ ១៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៥៧៖ រល្លក្ព្សី ចាន់ រិសី ១៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៥៨៖ រល្លក្ សុខ រុទធី ១០មុ៉ឺនររៀល  

៩៥៩៖ រល្លក្ សប ន  ីរមយ ១០មុ៉ឺនររៀល  

៩៦០៖ រល្លក្ព្សី ស្វររឿន វ រីយ ង់ ១០មុ៉ឺនររៀល 

៩៦១៖ រល្លក្ យូ វុទធី ៤០មុ៉ឺនររៀល  

៩៦២៖ រល្លក្ព្សី គុណ្ រៅមិនា ២០មុ៉ឺនររៀល  

៩៦៣៖ រល្លក្ សុខ ររព្ជ នលិ ១៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៦៤៖ រល្លក្ព្សី អ្ ុច លក្ខណិា ១៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៦៥៖ រល្លក្ រិទធ សុ ីរមយ ១៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៦៦៖ រល្លក្ព្សី សញ ម ស្វវីសណ្រ ១០មុ៉ឺនររៀល  

៩៦៧៖ រល្លក្ព្សី រក្ង រសមី ១៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៦៨៖ រល្លក្ សក្វ គឹម ហុង ១០មុ៉ឺនររៀល  

៩៦៩៖ រល្លក្ព្សី រឹក្ ដាវី ១៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៧០៖ រល្លក្ អាង ណាក្ ់២០មុ៉ឺនររៀល  

៩៧១៖ រល្លក្ ឃុរ ច័នទយា៉ាសរ ន ១០មុ៉ឺនររៀល  



៩៧២៖ រល្លក្ អ្ ុក្ ប ូលលីវ័នត ១០មុ៉ឺនររៀល  

៩៧៣៖ រល្លក្ រេង វុតាា ៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៧៤៖ រល្លក្ព្សី ក្ុច សុភារុណ្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៩៧៥៖ រល្លក្ ដួង សុធី ១០មុ៉ឺនររៀល  

៩៧៦៖ រល្លក្ព្សី ម្ចន ទចូ ៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៧៧៖ រល្លក្ សហម ស្វឯម ៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៧៨៖ រល្លក្ព្សី  ូ សីុដានី ១០មុ៉ឺនររៀល  

៩៧៩៖ រល្លក្ព្សី សុក្ រសរីររន៍ ៤មុ៉ឺនររៀល  

៩៨០៖ រល្លក្ព្សី ឡាយ ចនាា ៤មុ៉ឺនររៀល  

៩៨១៖ ក្ញ្ញា រស់ ថរ ៤មុ៉ឺនររៀល  

៩៨២៖ រល្លក្ សរ យូរ័រន ៦មុ៉ឺនររៀល  

៩៨៣៖ រល្លក្ព្សី ណាន ថផ្សនូន ១០មុ៉ឺនររៀល  

៩៨៤៖ រល្លក្ ព្ស ុន ណារ ូ ៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៨៥៖ រល្លក្ ក្ុល លីវុធ ៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៨៦៖ រល្លក្ព្សី បុិច រឆាមម្ច៉ានិរ ២មុ៉ឺនររៀល  

៩៨៧៖ រល្លក្ព្សី ម ម សុ ី ៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៨៨៖ រល្លក្ រកឹ្ ក្ក្េដា ១០មុ៉ឺនររៀល  

៩៨៩៖ រល្លក្ព្សី រស្វម ម្ច៉ារឌី ១០មុ៉ឺនររៀល  

៩៩០៖ រល្លក្ រហឿង ហុងជាវ ១០មុ៉ឺនររៀល  

៩៩១៖ រល្លក្ ឡាំ សុ ័ន្តក្ត ១០មុ៉ឺនររៀល  

៩៩២៖ រល្លក្ រេង រេីុរ ៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៩៣៖ រល្លក្ មុ ីសំអារ ១០មុ៉ឺនររៀល  



៩៩៤៖ រល្លក្ព្សី រសង លណីា ៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៩៥៖ រល្លក្ សូ ស្វងជារិ ៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៩៦៖ រល្លក្ សង ម មុននី ៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៩៧៖ រល្លក្ ហាស ស្វរ ន ៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៩៨៖ រល្លក្ ល្លង ថេហ ន ៥មុ៉ឺនររៀល  

៩៩៩៖ រល្លក្ព្សី សួន សំ ី ៥មុ៉ឺនររៀល  

១០០០៖ រល្លក្ ទូច ជារិន ៤មុ៉ឺនររៀល  

១០០១៖ រល្លក្ព្សី រហង េវ ី១០មុ៉ឺនររៀល  

១០០២៖ រល្លក្ព្សី រទស ក្សុលធីតា ២មុ៉ឺនររៀល  

១០០៣៖ រល្លក្ព្សី ព្សី សផុារី ៣មុ៉ឺនររៀល  

១០០៤៖ រល្លក្ព្សី រក្ើរ សុីនួន ៤មុ៉ឺនររៀល  

១០០៥៖ រល្លក្ព្សី ហួយ រហង ១មុ៉ឺនររៀល  

១០០៦៖ រល្លក្ព្សី ស ុក្ ស នុលី ២មុ៉ឺនររៀល  

១០០៧៖ រល្លក្ព្សី ឃឹម ម្ច៉ារុំ ២មុ៉ឺនររៀល  

១០០៨៖ រល្លក្ព្សី ល្លស់ ោ សីុ ២មុ៉ឺនររៀល  

១០០៩៖ រល្លក្ព្សី សុិន ប ុនមី ២មុ៉ឺនររៀល  

១០១០៖ រល្លក្ ល្លង សុភារ ៤មុ៉ឺនររៀល  

១០១១៖ រល្លក្ ស្វ៊ាង តាោវទិូ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១០១២៖ រល្លក្ វ  សុច ៥មុ៉ឺនររៀល  

១០១៣៖ ក្ញ្ញា តាំង មុយរអ្ង ២មុ៉ឺនររៀល  

១០១៤៖ ក្ញ្ញា លី សុ ័ព្ក្សូនីតា ២មុ៉ឺនររៀល  

១០១៥៖ ក្ញ្ញា ចន ម្ច៉ាមលិះ ៤មុ៉ឺនររៀល  



១០១៦៖ ក្ញ្ញា ម ម ចាន់សូលីសណ្រ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១០១៧៖ ក្ញ្ញា រិច ម្ច៉ាោ ឌ ី៥មុ៉ឺនររៀល  

១០១៨៖ រល្លក្ អ្ ៊ិរ រេងរហង ២មុ៉ឺនររៀល  

១០១៩៖ រល្លក្ ណារ ផានណ់ារ់ ៥០មុ៉ឺនររៀល  

១០២០៖ រល្លក្ព្សី រឈៀ រស្វ ័ណ្ ៤០មុ៉ឺនររៀល  

១០២១៖ រល្លក្ រអ្ៀង សុខរឃៀង ៤០មុ៉ឺនររៀល  

១០២២៖ រល្លក្ព្សី រហា ផ្សល្លា ៤០មុ៉ឺនររៀល  

១០២៣៖ រល្លក្ព្សី ព្រុំ សីម្ច ៤០មុ៉ឺនររៀល  

១០២៤៖ រល្លក្ អ្ ុ សុ ័ព្ក្ ៣០មុ៉ឺនររៀល  

១០២៥៖ រល្លក្ សិុន រសឿង ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០២៦៖ រល្លក្ ហួរ សុទធី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០២៧៖ រល្លក្ព្សី សុីន សមបរតិនាររី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០២៨៖ រល្លក្ព្សី ជរ សូរផាណ្ណរ័រន ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០២៩៖ រល្លក្ព្សី រភាគ  នីី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០៣០៖ រល្លក្ ព្សី សុធីរិទធិ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០៣១៖ រល្លក្ ឃុន ឧរតម ៥មុ៉ឺនររៀល  

១០៣២៖ រល្លក្ យិន ររនា ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០៣៣៖ រល្លក្ យុគ សុវណ្ណដាោ  ៨មុ៉ឺនររៀល  

១០៣៤៖ រល្លក្ រហង នីវីរយិា៉ា ៨មុ៉ឺនររៀល  

១០៣៥៖ រល្លក្ ណ្ុប រចនា ៤មុ៉ឺនររៀល  

១០៣៦៖ ក្ញ្ញា លីវ ដាសេន ៨មុ៉ឺនររៀល  

១០៣៧៖ រល្លក្ លីម សុ ័ន្តក្ត ៤០មុ៉ឺនររៀល  



១០៣៨៖ រល្លក្ ព្បាក្់ វីរៈ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១០៣៩៖ រល្លក្ព្សី សុឹម សីុផ្សលលីស ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០៤០៖ រល្លក្ អ្ ុន សីុណាង ៥មុ៉ឺនររៀល  

១០៤១៖ រល្លក្ព្សី ណ្ុប ចនិាា ៥មុ៉ឺនររៀល  

១០៤២៖ រល្លក្ព្សី តាក្ សុវណ្ណលីនី ៥មុ៉ឺនររៀល  

១០៤៣៖ រល្លក្ ស្វន សុជារិ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០៤៤៖ រល្លក្ ភារ រស្វ ណ័្ឌ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១០៤៥៖ រល្លក្ ថហ វណាាវុធ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០៤៦៖ រល្លក្ ជឹម រិទធ ី៥មុ៉ឺនររៀល  

១០៤៧៖ រល្លក្ព្សី ជួប រ័រន ៤មុ៉ឺនររៀល  

១០៤៨៖ រល្លក្ វងស វុទធី ១៥មុ៉ឺនររៀល  

១០៤៩៖ រល្លក្ លី សុភារ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០៥០៖ រល្លក្ព្សី រគៀរ ដាវី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០៥១៖ រល្លក្ វ ន់ រិសិដឋ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០៥២៖ រល្លក្ រខង ហុង ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៥៣៖ ឯក្ឧរតម រស្វម ររនា អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងធមមោរ និងស្វសនា និងរល្លក្ជំទាវេុង រស្វភា ៥០

មុ៉ឺនររៀល 

១០៥៤៖ រល្លក្ ឡាយ រម ងស ុន និងរល្លក្ព្សី រហង សុខរទៀង ព្ក្ុមហ ុន  នំររញសិធ៉ឺ (Phnom Penh Center) 

៥មុ៉ឺនដុល្លារ 

១០៥៥៖ រល្លក្ជំទាវ ជូ ដាោ ររ រ សម្ចជិក្ព្ក្ុមរលខាសរមតចរររជានាយក្រដឋមន្តនតី ១,២០០,០០០ររៀល 

១០៥៦៖ រល្លក្ សុំ វណ្ណៈ មន្តនតីអ្គគនាយក្ដាានរនធដា និងក្ញ្ញា ឈា ប ុនសុវណ្ណទ័យ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៥៧៖ ក្ញ្ញា គង ់នរនាថ ១០មុ៉ឺនររៀល 



១០៥៨៖ ក្ុម្ចោ គង់ មនុិោជ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៥៩៖ ក្ុមោ គង ់មុនីក្ិរា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៦០៖ ក្ុមោ គង ់រុទធិមងគល ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៦១៖ នាយក្ដាានផ្សគរ់ផ្សគងន់ិងហិរញ្ញវរថុ ថនទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ៤,២០០,០០០ររៀល 

១០៦២៖ រល្លក្ ស រិសិដឋ អ្គគនាយក្ព្បរិបរតិ ព្គឹះស្វានព្គសួ្វរឥណ្ទាន  ីអ្ិលសីុ ៥ល្លនររៀល 

១០៦៣៖ រល្លក្ ទី វ  ព្បធាននាយក្ដាានរទសចរណ៍្ គ.រ.ម ៨មុ៉ឺនររៀល 

១០៦៤៖ ព្ក្ុមហ ុន រអ្ឌី រអ្ររសពើក្ ឯ.ក្ ២ល្លនររៀល 

១០៦៥៖ ឯក្ឧរតម ម្ចស ស្វរឹម និងរល្លក្ជំទាវ នាយរងខទុទោល័យ ឯក្ឧរតម ព្ក្ុមព្បឹក្ារដឋធមមនុញ ១ល្លនររៀល 

១០៦៦៖ រល្លក្ ហុី ជីហួរ ១១០ដុល្លារ 

១០៦៧៖ «អ្រីរសិសសវិទាល័យបឹងព្រសបក្ (បាក្់ឌុបឆាា១ំ៩៨៧) ចាប់រីរលខររៀង១០៦៧ ដល់ ១១២០» 

ឧក្ញ៉ា របា៉ា ឌី ២០០០ដលុ្លារ 

១០៦៨៖ រល្លក្ លឹម ប ុនផ្សល ១០០ដុល្លារ 

១០៦៩៖ ឯក្ឧរតម ងិន សុភា ១០០ដលុ្លារ 

១០៧០៖ រល្លក្ ក្ុល ធីតា ២០ដុល្លារ 

១០៧១៖ រល្លក្ សក្វ ដារិន ២៥ដុល្លារ 

១០៧២៖ រល្លក្ ម្ច៉ាន់ គឹមរេង ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៧៣៖ រល្លក្ រនរ សីុវុតាា ៥០ដុល្លារ 

១០៧៤៖ រល្លក្ព្សី គង់ ម្ច៉ាោ  ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៧៥៖ រល្លក្ រផ្សង ផ្សល ៥០ដុល្លារ 

១០៧៦៖ រល្លក្ព្សី រអ្ង សុថានី ៥០ដុល្លារ 

១០៧៧៖ ឯក្ឧរតម តាំង រម ងល្លន ១០០ដុល្លារ 

១០៧៨៖ រល្លក្ព្សី សំ សុភារ ៥០ដុល្លារ 



១០៧៩៖ រល្លក្ វងស វិសសុរ ២០ដុល្លារ 

១០៨០៖ រល្លក្ អ្ ុង រងសបញ្ញា ១០០ដុល្លារ 

១០៨១៖ រល្លក្ ល្លង ថហ ១០០ដុល្លារ 

១០៨២៖ ឯក្ឧរតម រខៀវ សុផ្សល ១០០ដុល្លារ 

១០៨៣៖ រល្លក្ ហួរ ហាក្ ់៥០ដុល្លារ 

១០៨៤៖ រល្លក្ អ្ុឹម សហវុឌឍី ២០ដុល្លារ 

១០៨៥៖ រល្លក្ សុខ បូរិន ១០០ដុល្លារ 

១០៨៦៖ រល្លក្ បា៉ាវ ស្វមុរ ៥០ដុល្លារ 

១០៨៧៖ រល្លក្ រសៀន សុយានី ១០០ដុល្លារ 

១០៨៨៖ រល្លក្ សួន ប ណុាារិទធ ៥០ដុល្លារ  

១០៨៩៖ រល្លក្ រុរ សុខា នងិរល្លក្ព្សី ោន់ សុធាវី ១០០ដុល្លារ 

១០៩០៖ រល្លក្ ជិន គមឹរព្សង ៥០ដុល្លារ 

១០៩១៖ ឧក្ញ៉ា យាង វណាា ៥០០ដុល្លារ 

១០៩២៖ រល្លក្ព្សី រ័រន និមល ២០មុ៉ឺនររៀល 

១០៩៣៖ រល្លក្ព្សី ក្កុ្ សធុាោ  ៥០ដុល្លារ 

១០៩៤៖ រល្លក្ ហុក្ ថុង ៥០ដុល្លារ 

១០៩៥៖ រវជជបណ្ឌិរ លឹម តំាង ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១០៩៦៖ រល្លក្ព្សី អ្  ុនិមល ២០មុ៉ឺនររៀល 

១០៩៧៖ រល្លក្ គឹម រម ងលី ២៥ដុល្លារ 

១០៩៨៖ អ្នក្ព្សី រខៀវ ណារិន ១០០ដលុ្លារ 

១០៩៩៖ រល្លក្ ល្លស់ រី ៥០ដុល្លារ 

១១០០៖ អ្នក្ព្សី ផាង ចាន់មនុនី ២៥ដលុ្លារ 



១១០១៖ រល្លក្ យី សំ ី ២០ដុល្លារ 

១១០២៖ រល្លក្ ន ូសំណាង ២០ដុល្លារ 

១១០៣៖ រល្លក្ រេង សុផារ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១១០៤៖ រល្លក្ ោំង ល្លងហ ួរ ៤០ដុល្លារ 

១១០៥៖ រល្លក្ យូ រហង ១០០ដុល្លារ 

១១០៦៖ រល្លក្ ឃិន សុផ្សល ១០មុ៉ឺនររៀល 

១១០៧៖ រល្លក្ ជីវ សុីវរផ្សង ៥០ដុល្លារ 

១១០៨៖ រល្លក្ ម ក្ ់ប ូលីបា៉ារ់ ៥ដុល្លារ 

១១០៩៖ រល្លក្ សក្ម សុណីា ៥០ដុល្លារ 

១១១០៖ រល្លក្ ឥន េវី ១០មុ៉ឺនររៀល 

១១១១៖ រល្លក្ ព្ស ុន សុខឃិន ៥០ដុល្លារ 

១១១២៖ រល្លក្ព្សី លឹម សុថីា និងស្វាមី ១០មុ៉ឺនររៀល 

១១១៣៖ រល្លក្ រអ្ៀវ រទៀក្រេង និង រយិា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១១១៤៖ រល្លក្ រហ វ ន់ថន ២៥ដុល្លារ 

១១១៥៖ រល្លក្ រសក្  និ ៥០ដុល្លារ 

១១១៦៖ ឧក្ញ៉ា គឹម រម ងហួរ ១០០ដលុ្លារ 

១១១៧៖ រល្លក្ ប ុន រិទធី ២០ដុល្លារ 

១១១៨៖ រល្លក្ ធកុ្ ធារិទធ ៥០ដុល្លារ 

១១១៩៖ រល្លក្ព្សី សក្វ លី ១០មុ៉ឺនររៀល 

១១២០៖ រល្លក្ជំទាវ រខៀវ ណាររ រ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១១២១៖ រល្លក្ ហ ួរ ថហ នងិរល្លក្ព្សី សប ន សុ ន្តទាា ១ល្លនររៀល 

១១២២៖ ឯក្ឧរតម ឃួន ោ ននី និងរល្លក្ជំទាវ ម្ចស ផ្សលលី ២ល្លនររៀល 



១១២៣៖ រល្លក្ ព្សី របា៉ាឃាន នាយក្ព្ក្ុមហ ុន Greenomic Co., Ltd ១០០០ដលុ្លារ 

១១២៤៖ ឯក្ឧរតមឧក្ញ៉ា ព្បាក្់ ចំររើន សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា និងរល្លក្ជំទាវឧក្ញ៉ា បណ្ឌរិ រសង រុទធិឆារ ២មុ៉ឺន

ដុល្លារ 

១១២៥៖ ឯក្ឧរតម សួន លន ់សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១២៦៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុក្ គង់ សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១២៧៖ ឯក្ឧរតម ម ុម រឈឿន សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១២៨៖ ឯក្ឧរតម រឈើយ ចាន់ណា សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១២៩៖ ឯក្ឧរតម រៅ េន សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១៣០៖ ឯក្ឧរតម សុខ យារ សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១៣១៖ ឯក្ឧរតម សញ ម ស្វម ន សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១៣២៖ រល្លក្ជំទាវ អ្ ុ សូម្ច៉ានីន សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល  

១១៣៣៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុក្ ប ុនរឈឿក្ សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១៣៤៖ ឯក្ឧរតម អាយ ខន សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១៣៥៖ ឯក្ឧរតម គឹម ធាសម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១៣៦៖ ឯក្ឧរតម រខៀវ មុរ សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១៣៧៖ ឯក្ឧរតម គឹម សណ្រ សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១៣៨៖ ឯក្ឧរតម រទរ យទុធី សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១៣៩៖ ឯក្ឧរតម ព្សី របន សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១៤០៖ ឯក្ឧរតម លី ស្វរី សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១៤១៖ ឯក្ឧរតម ក្ុក្ អាន សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១៤២៖ ឯក្ឧរតម សរ ណាឌី សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១១៤៣៖ រល្លក្ រិច ឧសភា ១០មុ៉ឺនររៀល 



១១៤៤៖ រល្លក្ព្សី រភាក្ ចន័ទររនា ១០មុ៉ឺនររៀល  

១១៤៥៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រ ៉ា សុបញ្ញា និងរល្លក្ព្សី ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១១៤៦៖ សហគមភាាក្់ងារបញ្ជូនទំនិញក្មពុជា ៩១០០ដលុ្លារ 

១១៤៧៖ ព្ក្ុមោរងារវិម្ចនសនតិភារ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១១៤៨៖ ឧក្ញ៉ា លី របា៉ាយូ និងរល្លក្ជំទាវ ព្រមទំាងបុព្រ ៨០០០ដុល្លារ 

១១៤៩៖ ឯក្ឧរតម អ្ុិន វីរជារិ រដឋរលខាធិោរ និងរល្លក្ជទំាវ ២ល្លនររៀល 

១១៥០៖ ស្វល្លឧទធរណ្ោ៍ជធានី នំររញ ១មុ៉ឺនដុល្លារ និង ២,៨០០,០០០ររៀល 

១១៥១៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា លឹម រស់ និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១១៥២៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា លឹម ប ុនសួរ និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

១១៥៣៖ ឯក្ឧរតម បណ្ឌិរ ម្ច៉ា រឈឿន និងរល្លក្ជំទាវ ក្រិតិបណ្ឌិរ អ្ ុក្ ម្ច៉ាលី ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១១៥៤៖ ឯក្ឧរតម រឈឿន ក្សុលវីរៈ និងរល្លក្ជំទាវ ២០០០ដុល្លារ 

១១៥៥៖ ឯក្ឧរតម សនតបិណ្ឌរិ ឌុល រគឿន និងរល្លក្ជំទាវ សម លក្ខិណា ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

១១៥៦៖ ឯក្ឧរតម ររជ រស្វ ័ន និងរល្លក្ជំទាវ ៥ល្លនររៀល 

១១៥៧៖ រល្លក្ រសង នាង រៅព្ក្មរុល្លោរក្ំរូល និងរល្លក្ព្សី ១ល្លនររៀល 

១១៥៨៖ រល្លក្ជំទាវឧក្ញ៉ា ង ូវ ម ុច និងរល្លក្ឧក្ញ៉ា ង ូវ ព្ស ុន ១០០ល្លនររៀល 

១១៥៩៖ សហភារសហរ័នធយុវជនក្មពុជា ចូលរួមឧបរថមភ ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

១១៦០៖ ឯក្ឧរតម អ្ុីវ ថុង អ្នុព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ា រសដឋក្ិចច សងគមក្ិចច និងវបបធម៌ទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ២ល្លន

ររៀល 

១១៦១៖ រល្លក្ ធចុ បញ្ចៈក្រំូល អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ថនអាជាាធរសវនក្មមជារិ ១ល្លនររៀល 

១១៦២៖ ក្ញ្ញា ឈរិ សុវណ្ណបញ្ញា ១០០០ដុល្លារ  

១១៦៣៖ រល្លក្ Teab Samnang ១០ដុល្លារ 

១១៦៤៖ នាយឧរតមរសនីយ៍ សម តាោ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៥០០ដលុ្លារ 



១១៦៥៖ ឯក្ឧរតម គឹម សនតភិារ និងរល្លក្ជំទាវ ៥ល្លនររៀល  

១១៦៦៖ ឯក្ឧរតម ព្ជនុ រថោ វ រ និងរល្លក្ជំទាវ ៥ល្លនររៀល 

១១៦៧៖ ឯក្ឧរតម សុខ វសនា និងរល្លក្ជំទាវ ៥ល្លនររៀល 

១១៦៨៖ ឯក្ឧរតម ស ូន ីវងសវិសិដឋ ៥ល្លនររៀល 

១១៦៩៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា អ្ ុក្ គឹមស្វន និងរល្លក្ជំទាវ ៥ល្លនររៀល 

១១៧០៖ ព្ក្ុមហ ុន Camwill Global Co., Ltd ១០ល្លនររៀល 

១១៧១៖ ឯក្ឧរតម អ្ុឹម សិទធោី  និងរល្លក្ជំទាវ ៥ល្លនររៀល 

១១៧២៖ ឯក្ឧរតម ម្ចន ចាន់យា៉ាដា និងរល្លក្ជំទាវ ២ល្លនររៀល 

១១៧៣៖ ព្ក្ុមហ ុន 555-Auto Premium Cars ១ល្លនររៀល 

១១៧៤៖ ឯក្ឧរតម សុខ សុមនា និងរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

១១៧៥៖ ឯក្ឧរតម លឹម រសៀងរហង ១ល្លនររៀល 

១១៧៦៖ រល្លក្ អ្ រុ សំអាន និង រិយា ១ល្លនររៀល 

១១៧៧៖ រល្លក្ ឡាយ ស្វយ និង រិយា ១ល្លនររៀល 

១១៧៨៖ រល្លក្ ស ស្វរិន នងិ រិយា ១ល្លនររៀល 

១១៧៩៖ រល្លក្ លី ស្វរុន នងិ រិយា ១ល្លនររៀល 

១១៨០៖ ឯក្ឧរតម ស ុយ ជហីា៊ាង និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

១១៨១៖ ឯក្ឧរតម រៅ ថាច និងរល្លក្ជំទាវ ៤ល្លនររៀល 

១១៨២៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុក្ ភារៈ និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០ដលុ្លារ 

១១៨៣៖ ឯក្ឧរតម ឃន ជ៉ឺ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ 

១១៨៤៖ ឯក្ឧរតម វ  សុធា និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

១១៨៥៖ រល្លក្ សញ ម ដារិទធ និង រិយា ១០០ដុល្លារ 

១១៨៦៖ ឯក្ឧរតម គង់ ច័នទវសនា និងព្ក្ុមោរងារ ទទួលបនទុក្ព្បរទសជប ុន ១០០ដុល្លារ 



១១៨៧៖ រល្លក្ព្សី រី ច័នទសុនីោរ និងស្វាមី ១០០ដុល្លារ 

១១៨៨៖ ឯក្ឧរតម រេង ចាន់វីរៈ និងរល្លក្ជំទាវ ២០០ដលុ្លារ 

១១៨៩៖ រល្លក្ ឯក្ ឃុនរឌឿន និង រិយា ១០០ដលុ្លារ 

១១៩០៖ រល្លក្ សីុវ វិរសស និង រិយា ១០០ដុល្លារ 

១១៩១៖ រល្លក្ ចាន់ រដវរី និង រិយា ១០០ដុល្លារ 

១១៩២៖ រល្លក្ សសម វណ្ណៈ និង រិយា ១០០ដុល្លារ 

១១៩៣៖ ឯក្ឧរតម ហ ុល ប នុថា និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០ដលុ្លារ 

១១៩៤៖ រល្លក្ ចាន់ ហុង នងិ រិយា ២០០ដុល្លារ 

១១៩៥៖ ឯក្ឧរតម សំរិរ ស្វរ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ 

១១៩៦៖ ឯក្ឧរតម របា៉ា រុទាារិទធ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ 

១១៩៧៖ រល្លក្ នាង សំអ្ូន និង រិយា ២០០ដុល្លារ 

១១៩៨៖ ឯក្ឧរតម ញឹុក្ វណាាោ  នងិរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ 

១១៩៩៖ រល្លក្ ផ្សុន សូភារ និង រិយា ១០០ដុល្លារ 

១២០០៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា សុង ស្វរ ន និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០ដុល្លារ 

១២០១៖ ឯក្ឧរតម ច័នទ សតាា និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ 

១២០២៖ ឯក្ឧរតម ោជ សរព្មច និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដលុ្លារ 

១២០៣៖ រល្លក្ រឈៀង គឹមស្វយ និង រិយា ១០០ដលុ្លារ 

១២០៤៖ ឯក្ឧរតម ស្វយ រម ងឈាង នងិរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ  

១២០៥៖ ឯក្ឧរតម ព្បាក្់ សខុយូ និងរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

១២០៦៖ រល្លក្ រហង ោរ ូ នងិ រិយា ១ល្លនររៀល 

១២០៧៖ រល្លក្បណ្ឌិរ ល្លប ប ូេូ និង រិយា ១ល្លនររៀល 

១២០៨៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា ប ី ណាសីុ អ្នុព្បធានរលខាធិោរដាាន គ.ប.ផ្ស.ក្ ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១០០ដលុ្លារ 



១២០៩៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុំ សីហា និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ  

១២១០៖ ឯក្ឧរតម មុិញ បានក្ុសល និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

១២១១៖ ឯក្ឧរដម រអ្ង ររនា និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដលុ្លារ 

១២១២៖ ឯក្ឧរតម រមៀច សរមឿន ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងមហាថផ្សទ ២៥ដុល្លារ 

១២១៣៖ រល្លក្ ណ្យ គមីហុង និងរល្លក្ព្សី រេង សីុវហគិច រៅទូរទសសន៍ជារិក្មពុជា (ទទក្) ១៨ដុល្លារ 

១២១៤៖ រល្លក្ លន់ រដាា មគគុរទទសរទសចរណ៍្ភាស្វរចិនរខរតរសៀមោប ១០០ដុល្លារ 

១២១៥៖ ឧក្ញ៉ា ខូវ គីមបាក្ ់និងរល្លក្ជំទាវ ៤មុ៉ឺនដុល្លារ 

១២១៦៖ ហាងលក្់ររព្ជព្បាស្វទររព្ជ ១០០០ដុល្លារ 

១២១៧៖ រល្លក្ជំទាវ ម្ចឃ ឡាញ់ ថនរប ណា ១ល្លនររៀល 

១២១៨៖ រល្លក្ជំទាវ ម ូល ស្វលីម សប នរយ រ ១ល្លនររៀល 

១២១៩៖ ឯក្ឧរតម ម្ចស ស្វរិន និងរល្លក្ជំទាវ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១២២០៖ ឯក្ឧរតម រ ៉ា ថូោ  និងរល្លក្ជំទាវ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១២២១៖ ឯក្ឧរដម ឌ ីរៅ ជនំួយោរសរមតចអ្គគមហារសនាបរីរររជា ហ ុន សសន នាយក្រដឋមន្តនតីថនព្រះោជាណា

ចព្ក្ក្មពុជា ១០ល្លនររៀល 

១២២២៖ រល្លក្ព្សី ច ូលី ព្បធានព្ក្ុមហ ុន រហសរ. អ្ិល ខនស្វល់រធនសីុ ស៉ឺវីស ឯ.ក្ ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

១២២៣៖ ព្ក្ុមហ ុន ORKIDE GROUP ១០មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១២២៤៖ រល្លក្ សូ សីហា នងិរល្លក្ព្សី ជា សុជាតា ១ល្លនររៀល 

១២២៥៖ រល្លក្ អ្  ូនី និងរល្លក្ព្សី បា៉ា សុគនាារី ១០មុ៉ឺនររៀល 

១២២៦៖ ក្ុម្ចោ ឌីណ្ន រខមោបុព្រ និងក្ុម្ចោ ឌីណ្ន សុវណ្ណ ូមិ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១២២៧៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា យ ន រសងហាន និងរល្លក្ជំទាវ ថម  សុម្ច៉ាលី អ្គគនាយក្ព្ក្ុមហ ុន រសងហាង ឯ.ក្ ១០

ល្លនររៀល 

១២២៨៖ រល្លក្ រសង លី នងិរល្លក្ព្សី គីម ឈីន ៩០០ដុល្លារ 



១២២៩៖ រល្លក្ជំទាវ ស ុ ម្ច៉ានិរ និងព្ក្ុមព្គួស្វរ ៥០០០ដលុ្លារ 

១២៣០៖ រល្លក្ រខៀវ ស្វរិទធ ីសម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ា ឃំុររព្ជចនិាា ព្សុក្ នំព្រឹក្ រខរតបារ់ដំបង និងជាសម្ចជិក្ សសយ

ក្ ព្សុក្ នំព្រឹក្ ២០០ដុល្លារ 

១២៣១៖ រល្លក្ អ្ នុ ស្វលីន និងរល្លក្ព្សី វណ្ណ សូដាល្ល  ១ល្លនររៀល 

១២៣២៖ ថាាក្់ដឹក្នំា និងមន្តនតីសវនក្រទំាងអ្ស់ ថននាយក្ដាានសវនក្មមសហព្គាស ថនអ្គគនាយក្ដាានរនធដារ 

៨,៨១០,០០០ររៀល និង ៣១១០ដលុ្លារ 

១២៣៣៖ សហគមនារីថនអ្គគនាយក្ដាានរនធដារ ៩,០០៥,០០០ររៀល 

១២៣៤៖ ឧក្ញ៉ា ជាម ឃុនណារ និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

១២៣៥៖ ឯក្ឧរតម ររព្ជ គមឹព្ស្វ៊ាង និងរល្លក្ជំទាវ រណំាងោព្សតមណ្ឌលោជធានី នំររញ ១ល្លនររៀល 

១២៣៦៖ ឯក្ឧរតម រជៀប សុីវន និងរល្លក្ជំទាវ រណំាងោព្សតមណ្ឌលោជធានី នំររញ ១ល្លនររៀល 

១២៣៧៖ រល្លក្ សេ សុខរេង ៤០ដុល្លារ 

១២៣៨៖ រល្លក្នាយ អាោសយានិក្ រប ផ្សល ព្ក្ុមហ ុន JC International Airline ២០០ដុល្លារ 

១២៣៩៖ រល្លក្ជំទាវ រខង សំវ ដា ២ល្លនររៀល  

១២៤០៖ រល្លក្ជំទាវ គឹម សីុផារ់ ៥០មុ៉ឺនររៀល  

១២៤១៖ រល្លក្ជំទាវ សីុវណ្ណ បុទុម ៥០មុ៉ឺនររៀល  

១២៤២៖ រល្លក្ជំទាវ អ្ុឹម សុីសថ ៤០មុ៉ឺនររៀល  

១២៤៣៖ រល្លក្ជំទាវ ស្វនដ អ្រុណ្ ៤០មុ៉ឺនររៀល  

១២៤៤៖ រល្លក្ជំទាវ ម្ច៉ាន ចនិាា ៤០មុ៉ឺនររៀល  

១២៤៥៖ រល្លក្ជំទាវ រុន សុវណ្ណរទវី ៤០មុ៉ឺនររៀល  

១២៤៦៖ រល្លក្ជំទាវ ប ុន រទុធី ២០មុ៉ឺនររៀល  

១២៤៧៖ រល្លក្ជំទាវ ររជ រទិូរយរដាា ២០មុ៉ឺនររៀល  

១២៤៨៖ រល្លក្ជំទាវ សុខ មនុី ១០មុ៉ឺនររៀល  



១២៤៩៖ រល្លក្ជំទាវ េុង សុផ្សលលី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៥០៖ រល្លក្ជំទាវ ម្ចន ព្សីណ្ូ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៥១៖ រល្លក្ជំទាវ ជា ហវងឹ ៤០មុ៉ឺនររៀល  

១២៥២៖ រល្លក្ជំទាវ ញណ្ សុចិព្តា ២០មុ៉ឺនររៀល  

១២៥៣៖ រល្លក្ជំទាវ ចាន់ សុធាវី ២០មុ៉ឺនររៀល  

១២៥៤៖ រល្លក្ជំទាវ ប ុនឈរិ វសនា ២០មុ៉ឺនររៀល  

១២៥៥៖ ឯក្ឧរដម រថ ឈុនហាក្់ ២០មុ៉ឺនររៀល  

១២៥៦៖ រល្លក្ជំទាវ ឆាយ សន និងរល្លក្ជំទាវ រហង សុថីុន ២០មុ៉ឺនររៀល  

១២៥៧៖ រល្លក្ជំទាវ រក្រ សំអារ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៥៨៖ រល្លក្ជំទាវ េូយ គមឹស រ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៥៩៖ រល្លក្ជំទាវ គង់ សំអ្ូន ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៦០៖ រល្លក្ជំទាវ ជិន សីុរវរ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៦១៖ ឯក្ឧរតម រេវ ណាល់ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៦២៖ ឯឧរតម យឹម ស្វម ន ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៦៣៖ រល្លក្ជំទាវ សក្ ច័នទដួង ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៦៤៖ រល្លក្ជំទាវ រក្រ ម្ច៉ារឌី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៦៥៖ រល្លក្ជំទាវ រខៀវ សិរីវុឌា ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៦៦៖ រល្លក្ជំទាវ ប ូអាន សីុវុតាា ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៦៧៖ រល្លក្ព្សី រដើក្ ហន ១ល្លនររៀល  

១២៦៨៖ រល្លក្ព្សី គង់ ឬទធី ២០មុ៉ឺនររៀល  

១២៦៩៖ រល្លក្ព្សី និរ ព្សីយា៉ា ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៧០៖ រល្លក្ព្សី យិន ស្វោ រ់ ១០មុ៉ឺនររៀល  



១២៧១៖ រល្លក្ព្សី ឪ ោ នី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៧២៖ រល្លក្ព្សី សុរ សីុផ្សុន ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៧៣៖ រល្លក្ព្សី រសង ផ្សលដាវិន ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៧៤៖ រល្លក្ព្សី ស សីុសណ្រ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១២៧៥៖ រល្លក្ ស ុ សុវណ្ណស្វន ៥មុ៉ឺនររៀល  

១២៧៦៖ រល្លក្ព្សី ជូ សុខផានី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៧៧៖ រល្លក្ព្សី អ្ ុក្ ណានី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៧៨៖ រល្លក្ រធៀម គឹមហ ួ១៥មុ៉ឺនររៀល  

១២៧៩៖ រល្លក្ព្សី ស្វរូ រដឋចរិយា ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៨០៖ រល្លក្ព្សី សួង ម្ច៉ាោ ដា ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៨១៖ រល្លក្ ហុី សុផានី ៤មុ៉ឺនររៀល  

១២៨២៖ រល្លក្ សុខ ក្ុសល ២មុ៉ឺនររៀល  

១២៨៣៖ រល្លក្ព្សី រចង ជិនរណ្រ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១២៨៤៖ រល្លក្ព្សី ក្ង់ វីរីយា៉ា ៤០មុ៉ឺនររៀល  

១២៨៥៖ រល្លក្ព្សី រមៀច សទុាារី ២០មុ៉ឺនររៀល  

១២៨៦៖ រល្លក្ព្សី រៅ សីុថូ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១២៨៧៖ រល្លក្ ម្ចស ជីវុធ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១២៨៨៖ រល្លក្ ញឹប លក្ខណិា ៨មុ៉ឺនររៀល  

១២៨៩៖ រល្លក្ព្សី រទស ព្សីរូច ៥មុ៉ឺនររៀល  

១២៩០៖ ក្ញ្ញា សិទធ ចានណ់ាររន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១២៩១៖ ក្ញ្ញា លន ់សុភា ៥មុ៉ឺនររៀល  

១២៩២៖ រល្លក្ព្សី លឹម ព្សីនី ៤មុ៉ឺនររៀល  



១២៩៣៖ ក្ញ្ញា សរ សុមល៉ា ៤មុ៉ឺនររៀល  

១២៩៤៖ ក្ញ្ញា រទរ ស្វវសមូ្ច៉ានិតា ២មុ៉ឺនររៀល  

១២៩៥៖ ក្ញ្ញា រឹទធ ច័នទម ូនីោ ១មុ៉ឺនររៀល  

១២៩៦៖ រល្លក្ ឃឹម វិចិព្តាតាោ  ៤មុ៉ឺនររៀល  

១២៩៧៖ រល្លក្ព្សី ចាន់ ស្វម៉ឺឌី ៥មុ៉ឺនររៀល  

១២៩៨៖ រល្លក្ព្សី ល្លង ចាន់ធី ៥មុ៉ឺនររៀល  

១២៩៩៖ រល្លក្ព្សី មន ណាវី ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣០០៖ រល្លក្ព្សី ោជ ប ណូាោ  ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣០១៖ រល្លក្ព្សី ចាប ធតីា ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣០២៖ រល្លក្ព្សី របា៉ាង សុធី ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣០៣៖ រល្លក្ព្សី អាយ រស្វភា ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣០៤៖ រល្លក្ព្សី ថន ភារជានីតា ២២២០០ររៀល  

១៣០៥៖ រល្លក្ ជា ហាន់ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣០៦៖ រល្លក្ ហុង  ូម្ច៉ា ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣០៧៖ រល្លក្ព្សី គឹម ផានី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៣០៨៖ រល្លក្ព្សី សរ វួចលីម ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៣០៩៖ រល្លក្ព្សី ឃឹម សុវណ្ណនី ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣១០៖ រល្លក្ព្សី សរ រទវី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៣១១៖ រល្លក្ព្សី អ្ ុក្ ក្សុុមៈរក្សី ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣១២៖ រល្លក្ព្សី ជា សុជាតា ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣១៣៖ រល្លក្ព្សី សូរ ណារិោ ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣១៤៖ រល្លក្ព្សី រម ង ឌណីា ២មុ៉ឺនររៀល  



១៣១៥៖ រល្លក្ព្សី ស្វយ សុភា ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣១៦៖ រល្លក្ព្សី ឌឹម និររ ី២មុ៉ឺនររៀល  

១៣១៧៖ រល្លក្ព្សី រស្វមធន ច័នទចរិយា ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣១៨៖ ក្ញ្ញា រហង សមផសស ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣១៩៖ រល្លក្ ខឹម ណាលីម ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣២០៖ រល្លក្ព្សី សវ ន សុីថា ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣២១៖ រល្លក្ព្សី រៅសូនី ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣២២៖ ក្ញ្ញា សួង មិនា ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣២៣៖ រល្លក្ព្សី សក្វ វឌឍនា ២០មុ៉ឺនររៀល  

១៣២៤៖ រល្លក្ព្សី សប ន គនាា ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៣២៥៖ រល្លក្ព្សី អ្ ុង រខមោ ៣មុ៉ឺនររៀល  

១៣២៦៖ រល្លក្ព្សី រហង នារីផ្សល ៣មុ៉ឺនររៀល  

១៣២៧៖ រល្លក្ព្សី ម្ចស រសីិ ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣២៨៖ ក្ញ្ញា ទឹម ររព្ជរក្សសី ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣២៩៖ រល្លក្ អ្ ន ់បុព្រ ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣៣០៖ រល្លក្ព្សី សរ សុខរខង ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣៣១៖ រល្លក្ រប ង សុធណីា ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៣២៖ រល្លក្ព្សី ព្បាក្់ រស្វភា ៣មុ៉ឺនររៀល  

១៣៣៣៖ រល្លក្ រសឿន វណាារ ូ ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣៣៤៖ រល្លក្ព្សី េយ ឡាវី ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៣៥៖ រល្លក្ ម ម វណ្ណៈ ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៣៦៖ ក្ញ្ញា វ រ ឈុនល្លង ២មុ៉ឺនររៀល  



១៣៣៧៖ រល្លក្ សប ន សមបរតិ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៣៨៖ រល្លក្ព្សី រស់ សុីវណាា ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៣៩៖ រល្លក្ព្សី រប ង ព្សី ័សស ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៤០៖ រល្លក្ព្សី សប ន សំអ្ុល ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៤១៖ រល្លក្ព្សី រសឿង សុខចំររើន ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៤២៖ ក្ញ្ញា េន រដាា ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៤៣៖ រល្លក្ព្សី គាំ សុថានី ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៤៤៖ រល្លក្ព្សី រ ៉ា វណ្ណថា ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៤៥៖ រល្លក្ព្សី េនិ ទិរយទីនី ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៤៦៖ ក្ញ្ញា អ្ ុក្ ច័នទសីុថា ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៤៧៖ ក្ញ្ញា សផ្ស ចន័ទមក្ោ ៤មុ៉ឺនររៀល 

១៣៤៨៖ រល្លក្ព្សី សរ ដាលីន ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៤៩៖ ក្ញ្ញា ឳ េវ ន់ ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥០៖ ក្ញ្ញ គមឹ សុខណ្ឌរី ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥១៖ រល្លក្ ផ្សុន រុធ បូរី ២០មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥២៖ រល្លក្ព្សី សំរស្វ ណ័្ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥៣៖ រល្លក្ព្សី ទ៉ឺ រសមី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥៤៖ រល្លក្ រទរ សីុមន ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥៥៖ រល្លក្ព្សី ស ុន ម ូនចិ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥៦៖ រល្លក្ព្សី ហុង សុគនធ ៣មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥៧៖ រល្លក្ព្សី សុខ ចាន់រសមី ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥៨៖ រល្លក្ព្សី ហុីង ឌីម ង់ ៣មុ៉ឺនររៀល  



១៣៥៩៖ ក្ញ្ញា សន សុណាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៦០៖ រល្លក្ព្សី អ្  ុសុវណ្ណវសនា ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៦១៖ ក្ញ្ញា ឯម រសដឋវិស្វល ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៦២៖ ក្ញ្ញា រតា ព្សីមុំ ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៦៣៖ រល្លក្ រហង ប ុនរខង ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៦៤៖ រល្លក្ អ្ ុ ក្ក្េដា ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣៦៥៖ រល្លក្ព្សី ព្បាក្់ សមុ្ច៉ាលី ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៦៦៖ ក្ញ្ញា រូអ្ងាោោ  ធនូថង ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៦៧៖ ព្បាក្់ក្នុងនាយក្ដាាន (នា.ោរពារផ្សលូវចាប់) ៥០មុ៉ឺនររៀល  

១៣៦៨៖ រល្លក្ រស្វម រិសិដឋ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៣៦៩៖ រល្លក្ព្សី ជា ណាលីន ៨មុ៉ឺនររៀល  

១៣៧០៖ រល្លក្ព្សី គង់ សំនិរ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៣៧១៖ រល្លក្ព្សី ម ុញ ទមឹសុផាវិន ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៧២៖ រល្លក្ រទរ ដាោបញ្ញា ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៧៣៖ រល្លក្ព្សី ហុឹម ស្វរវឿន ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៧៤៖ ក្ញ្ញា សូផាន វល័ក្ខ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៧៥៖ រល្លក្ព្សី ណ្ុប សុខហាក្់ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៧៦៖ អ្នក្ព្សី ខារ់ ណាររ រ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៧៧៖ រល្លក្ព្សី ឌុក្ ម្ច៉ាឡានី ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៧៨៖ រល្លក្ព្សី ទូច មក្ោ ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៧៩៖ សផ្សលក្នីរិក្មម ព្ក្មុព្បឹក្ាជារិក្មពុជារដើមបព្សតី ២០មុ៉ឺនររៀល  

១៣៨០៖ សផ្សនក្សផ្សនោរនិងសហព្បរិបរតិោរ (ព្ក្ុមព្បឹក្ាជារិ) ២០មុ៉ឺនររៀល  



១៣៨១៖ រល្លក្ព្សី អ្ ុក្ ណានូ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៨២៖ រល្លក្ សឹុម សុផារិទធ ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៨៣៖ រល្លក្ព្សី ហ ូ ចិនាា ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៨៤៖ រល្លក្ ជ័រ ច័នទដាោ  ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៨៥៖ រល្លក្ព្សី ខនុ ោ លីន ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣៨៦៖ ក្ញ្ញា សំបូរ សុ ័ព្ក្រិដា ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣៨៧៖ រល្លក្ព្សី ឃន ឌនិោ វី ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៨៨៖ រល្លក្ព្សី ថងរ ៀន េ័យម្ច៉ាលី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៣៨៩៖ រល្លក្ព្សី អ្ កុ្ សុខមុនី ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៩០៖ រល្លក្ព្សី រស្វម អ្ងាោោ  ៦មុ៉ឺនររៀល  

១៣៩១៖ រល្លក្ យិន ក្ននិោ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៩២៖ រល្លក្ ហាវ សុវណ្ណ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៩៣៖ រល្លក្ព្សី យា៉ាន់ ម នូីោ ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៩៤៖ រល្លក្ព្សី នាង ណារី ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៩៥៖ រល្លក្ព្សី រស្វម មនុនីចិនាា ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៩៦៖ រល្លក្ព្សី ព្ពាប ព្សីលក្ខិណា ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៩៧៖ រល្លក្ព្សី គិន ឈាដារវរ ២មុ៉ឺនររៀល  

១៣៩៨៖ រល្លក្ព្សី ហ ន ក្ញ្ចនា ១មុ៉ឺនររៀល  

១៣៩៩៖ ក្ញ្ញា រៅ អ្រុណ្ម្ច៉ាោ ឌី ២មុ៉ឺនររៀល  

១៤០០៖ រល្លក្ព្សី ស ុន ចនាា ១មុ៉ឺនររៀល  

១៤០១៖ ក្ញ្ញា រហង ព្សីនិច ២មុ៉ឺនររៀល  

១៤០២៖ រល្លក្ព្សី យិល សក្វ ២មុ៉ឺនររៀល  



១៤០៣៖ រល្លក្ព្សី រធឿន សមនា ៣៣មុ៉ឺនររៀល  

១៤០៤៖ រល្លក្ព្សី ស្វវ គឹមរសឿន ៨មុ៉ឺនររៀល  

១៤០៥៖ រល្លក្ព្សី គ ីណាសរ ន ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៤០៦៖ រល្លក្ព្សី ស មិនា ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៤០៧៖ រល្លក្ព្សី រហឿប ធបិធីដាវី ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៤០៨៖ រល្លក្ព្សី មុ ំលក្ខណិា ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៤០៩៖ រល្លក្ ព្រំ សិរីក្ុសល់ ២មុ៉ឺនររៀល  

១៤១០៖ រល្លក្ព្សី រៅ សុ ោ នី ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៤១១៖ ក្ញ្ញា ឆាប ់នីោ ២មុ៉ឺនររៀល  

១៤១២៖ រល្លក្ព្សី រទរ មនន ី៣មុ៉ឺនររៀល  

១៤១៣៖ នាយក្ដាានព្សតី នងិសុខភារ ២០មុ៉ឺនររៀល  

១៤១៤៖ រល្លក្ រៅ វងសវីរៈ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៤១៥៖ រល្លក្ រុង រុល្ល ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៤១៦៖ រល្លក្ ស ុ សុវណ្ណររន័ ២មុ៉ឺនររៀល  

១៤១៧៖ ក្ញ្ញា សួន ខាន់ោ ១មុ៉ឺនររៀល  

១៤១៨៖ ក្ញ្ញា សួង សុ ព្ក្័ ១មុ៉ឺនររៀល  

១៤១៩៖ រល្លក្ព្សី បុណ្យនី មលលិោ ១មុ៉ឺនររៀល  

១៤២០៖ រល្លក្ព្សី ប ុន សុគនធី ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៤២១៖ ក្ញ្ញា រយឿង ចាន់ឌ ី៥មុ៉ឺនររៀល  

១៤២២៖ មូលនិធិក្លឹបបាលទារ់ ធិរីវង់សុខសសនជ័យ ២៦៤០០០ររៀល ៤៥០ដុល្លារ  

១៤២៣៖ អ្គគនាយក្ដាាន អ្រនាាព្បរវសន៍ ៤០ល្លនររៀល  

១៤២៤៖ ឯក្ឧរតម ហួរ ចានយ់ា៉ាររ រ និងរល្លក្ជំទាវ សូ ព្សីមុំ ២ល្លនររៀល  



១៤២៥៖ ព្ក្មុសម្ចជិក្គណ្ៈក្មមោរទី៤ ថនព្រឹទធសភា ៤ល្លនររៀល  

១៤២៦៖ ឯក្ឧរតម ឆាយ វណាា និងរល្លក្ជំទាវសម្ចជិក្ព្រ៉ឺទធសភា ១ល្លនររៀល  

១៤២៧៖ រល្លក្ សផ្សន ដាោ  នងិរល្លក្ រេង ថេ ១ល្លនររៀល  

១៤២៨៖ ថាាក្់ដកឹ្នំា និងមន្តនតទំីាងអ្ស់រលខាធិោរដាាន ថនគណ្ៈក្ម្ចៅធិោរជារិសព្ម្ចប់ោរអ្ ិវឌឍតាម សបបព្បជាធិ

បររយយរៅ ថាាក្់រព្ោមជារិ (គ.ជ.អ្.ប) ៦,៧០០,០០០ររៀល ៣១៥ដុល្លារ  

១៤២៩៖ រល្លក្ព្សី ចិនាា លក្ខិណា បុគគលិក្ទូរទសសន៍បាយ័ន និងស្វាម ី១០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៣០៖ ឯក្ឧរតម ជា រៅ អ្គគរលខាធិោររងថនរវទិោសមព័នធសងគមសីុវិល ៣០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៣១៖ រល្លក្ព្សី ស្វន់ ព្សីសក្វ អ្នក្អានររ៌ម្ចនទូរទសសន៍បាយ័ន និងស្វាមី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៣២៖ រល្លក្ រិទធ ណ្ោូ  បគុគលិក្ព្ក្សួងសផ្សនោរ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៤៣៣៖ រល្លក្ព្សី សុខ ចាន់សុខា និងស្វាមី ៦មុ៉ឺនររៀល  

១៤៣៤៖ ក្ញ្ញា រៅ រក្ា អ្នក្អានររ៌ម្ចនទូរទសសន៏បាយ័ន ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៣៥៖ ក្ញ្ញា អាន សំណាង អ្នក្អានររ៌ម្ចនទូរទសសនប៍ាយ័ន ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៣៦៖ ឯក្ឧរតម លឹម សថុាវ អ្គគរលខាធិោរ ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១ល្លនររៀល  

១៤៣៧៖ ឯក្ឧរតម សុខុម រទិធីវុធ អ្គគរលខាធិោររង ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ៨០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៣៨៖ ឯក្ឧរតម រុប ចានរ់ី អ្គគរលខាធិោររង ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ៤០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៣៩៖ ឯក្ឧរតម សហម សុវញិ្ញូ អ្គគរលខាធិោររង ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៤០៖ ឯក្ឧរតម សុខ ស្វវ ន ទីព្បឹក្ា ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១០០ដុល្លារ 

១៤៤១៖ ឯក្ឧរតម រោ ជនុ ទីព្បឹក្ា ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៤៤២៖ ឯក្ឧរតម សរ ឈុនលីម ទីព្បឹក្ា ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៤៤៣៖ ឯក្ឧរតម លឹម រម ងព្សួយ ទីព្បឹក្ា ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ៥០ដុល្លារ  

១៤៤៤៖ ឯក្ឧរតម លី សុវណ្ណរិទធ អ្គគនាយក្រង ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ៥០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៤៥៖ រល្លក្ នួន ចំណ្ូល ព្បធានសផ្សនក្ ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១៥មុ៉ឺនររៀល  



១៤៤៦៖ រល្លក្ អ្ ៊ិរ សុរមធ ព្បធានសផ្សនក្ ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១០ដលុ្លារ 

១៤៤៧៖ រល្លក្ព្សី លឹម សុភា អ្នុព្បធានសផ្សនក្ ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ២០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៤៨៖ រល្លក្ អ្ិន ស ុន អ្នុព្បធានសផ្សនក្ ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៤៤៩៖ រល្លក្ ឈឹម សូនី អ្នុព្បធានសផ្សនក្ ថនអ្គគរលខាធោិរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៤៥០៖ រល្លក្ វងស សុវណ្ណតាោ ព្បធានោរិយាល័យ ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១០ដុល្លារ  

១៤៥១៖ ក្ញ្ញា រៅហីុម វិជជលុតា ព្បធានោរិយាល័យ ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១០ដុល្លារ  

១៤៥២៖ រល្លក្ អ្ុី សុខជា សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១៥ដុល្លារ  

១៤៥៣៖ រល្លក្ អ្ ី សំ សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ២០ដលុ្លារ  

១៤៥៤៖ រល្លក្ ជុំ ច័នទស្វរិទធ សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ៥០ដុល្លារ 

១៤៥៥៖ រល្លក្ ផាំង ច័នទតាោ និង រិយា សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១០០ដុល្លារ  

១៤៥៦៖ រល្លក្ វ រ សុខជារិ សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១០ដុល្លារ 

១៤៥៧៖ រល្លក្ ផ្សល សុវណាារិទធ សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១០ដុល្លារ 

១៤៥៨៖ រល្លក្ ផ្សុន បញ្ញា សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១០០ដុល្លារ 

១៤៥៩៖ រល្លក្ ោរីម ព្សរេះ សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១០ដុល្លារ 

១៤៦០៖ រល្លក្ ឈុន សិរី សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ២០ដុល្លារ 

១៤៦១៖ រល្លក្ រុន រមស្វ សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១០ដុល្លារ 

១៤៦២៖ រល្លក្ ស ុន ប ូលីន សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ២៥ដុល្លារ 

១៤៦៣៖ រល្លក្ រហង បញ្ញា សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១៥ដុល្លារ 

១៤៦៤៖ រល្លក្ ទឹម ចន័ទផ្សលរឹទធ សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ៥ដុល្លារ 

១៤៦៥៖ រល្លក្ ឃុន ដាវិរ ធនធានទឹក្ និងរហដាារចនាសមព័នធជនបទ ១០ដុល្លារ 

១៤៦៦៖ រល្លក្ រ ៉ា វីរៈ សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ២០ដលុ្លារ  

១៤៦៧៖ រល្លក្ រសក្  ិន សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ២៥ដុល្លារ 



១៤៦៨៖ រល្លក្ ព្រំ របតជាា នងិ រិយា សំណ្ង់សីុវិល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ២០ដុល្លារ 

១៤៦៩៖ រល្លក្ រូច ស្វរហៀង និងរល្លក្ព្សី, រល្លក្ រឃាាក្ រប ងហុង និងរល្លក្ព្សី, រល្លក្ រូច បូទិរា និង

រល្លក្ព្សី, 

រល្លក្ រូច ដាវីរ នងិរល្លក្ព្សី, ក្ញ្ញា រូច ច័នទបូផា ២០០០ដុល្លារ 

១៤៧០៖ រល្លក្ព្សី VONG Christian និងព្ក្ុមឱសថោរ ីNextypharm តាមរយៈស្វានទូរក្មពុជា ព្បចំាបាោំង ១

មុ៉ឺនអ្៉ឺរ  ូ

១៤៧១៖ ឯក្ឧរតម ព្រុំ សុខា រដឋមន្តនតីព្ក្សួងមុខងារស្វធារណ្ៈ និងរល្លក្ជំទាវ ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១៤៧២៖ រល្លក្ គមឹ ឡាយ និងអ្នក្ព្សី រសង លី ៣០០ដលុ្លារ 

១៤៧៣៖ អ្ងគភារអ្គគបញ្ញាោរដាាន ថនក្ងរយាធរលរខមរ ូមិនទ ៨ល្លនររៀល ៤២៥០ដុល្លារ 

១៤៧៤៖ ឯក្ឧរតម ម ុម ជឹមហ ុយ សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១៤៧៥៖ ឯក្ឧរតម សួង រម ងគា អ្នុរដឋរលខាធិោរព្ក្សួងរសដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវរថុ ២០០០ដុល្លារ  

១៤៧៦៖ រល្លក្ជំទាវឧក្ញ៉ា រសង គាង និងស្វាមី ៥០០០ដុល្លារ  

១៤៧៧៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា រសៀក្ រិសិដឋ អ្គគនាយក្ព្ក្ុមហ ុនចំោររៅស ូសព្ក្ក្ និងរល្លក្ជំទាវ ២មុ៉ឺនដុល្លារ  

១៤៧៨៖ ឯក្ឧរតម លូ គឹមឈន់ និងរល្លក្ជំទាវ ២មុ៉ឺនដលុ្លារ  

១៤៧៩៖ ឯក្ឧរតម សក្ន សមបរតិ អ្គគនាយក្រង ថនអ្គគនាយក្ដាានរនធដារ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ  

១៤៨០៖ រល្លក្ រហ សុផាន់ណាោ  នងិអ្នក្ព្សី សម ន សីុវតាា ១០០០ដលុ្លារ  

១៤៨១ ៖ ឯក្ឧរតម ឯក្ សុខចាន់ រដឋមន្តនតីព្បរិ ូអ្មនាយក្រដឋមន្តនតី និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០ដុល្លារ  

១៤៨២៖ ឯក្ឧរតម ឌឹម ឈុនរេង ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងមហាថផ្សទ និងរល្លក្ជំទាវ រអាក្ ម្ច៉ារឌី ៣០០ដុល្លារ  

១៤៨៣៖ ក្ញ្ញា យ ង់ រខមោ និងព្ក្ុមព្គួស្វរ ១ល្លនររៀល 

១៤៨៤៖ ឯក្ឧរតម រចវ គមឹរហង និងរល្លក្ជំទាវ រណំាងោព្សតមណ្ឌលព្រះសីហនុ ១ល្លនររៀល 

១៤៨៥៖ រល្លក្ ចាន់ រុទធិធរណ្ិនទ និងរល្លក្ ចាន ់រុទធិអ្ រិល ២៥០ដុល្លារ  

១៤៨៦៖ រល្លក្ រហង  ូមិោ  និងរល្លក្ព្សី ស្វាយ ច័នទនមិល ព្រមទាំងបុព្រ ៤០មុ៉ឺនររៀល 



១៤៨៧៖ រល្លក្ សេក្ សូណាល់ ៥០០ដលុ្លារ  

១៤៨៨៖ ឯក្ឧរតម សុក្ ជា និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០ដលុ្លារ  

១៤៨៩៖ ក្ញ្ញា រេង ម្ច៉ាលីស អ្នក្អានរ័រ៌ម្ចនទូរទសសន៍បាយ័ន ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៩០៖ រល្លក្ ោ សុធី ៥០ដុល្លារ  

១៤៩១៖ រល្លក្ យឹម ក្វី មន្តនតីោជោររៅព្ក្សួងសដនដី នគរូបនីយក្មម និងសំណ្ង់ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៩២៖ ឯក្ឧរតម រខៀវ សមបរតិ អ្គគនាយក្រងអាជាាធរជារិព្រះវិហារ និងរល្លក្ជំទាវ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៩៣៖ រល្លក្ គឹម ល្លន ២៥ដុល្លារ  

១៤៩៤៖ រល្លក្ ដួង រខមរិន ១០ដុល្លារ  

១៤៩៥៖ ឧក្ញ៉ា ឡាង ទីល្លង និងរល្លក្ជំទាវ ឃួន បោូ លីន ១០០០ដលុ្លារ  

១៤៩៦៖ ឈាង ផ្សល្លា រៅ មូិបាណ្ន់ ឃំុក្នទ៉ឺ២ ព្សុក្បាណ្ន់ រខរតបារ់ដំបង ៥ដុល្លារ  

១៤៩៧៖ រល្លក្ ឌី សុបិន ព្គបូរព្ងៀនរៅអ្នុវិទាល័យរម្ចងឫសសី រខរតបារ់ដំបង ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៩៨៖ ឧបាសិោ ថន សុមនុី និងរល្លក្យាយ ថន គង់ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៩៩៖ រល្លក្ ចាន់ ស្វរិន ព្បធានអ្ងគោរ HHC ព្ក្ុងតារមៅ ១០០ដុល្លារ  

១៥០០៖ រល្លក្ លី បា៉ារ់ព្ទី ២៥០ដុល្លារ  

១៥០១៖ រល្លក្ គីម ឡាយ និងរល្លក្ព្សី រសង លី ៣០០ដុល្លារ  

១៥០២៖ ឯក្ឧរតម ឯម ក្ុសល សនងោរនគរបាល រខរតក្ំរង់ចាម ៤ល្លនររៀល 

១៥០៣៖ រល្លក្ នួន អ្ងាោរឫទធិ ៥០ដុល្លារ  

១៥០៤៖ ឯក្ឧរតម នាយឧរតមរសនីយ៍សនតិបណ្ឌិរ ររង ស្វវងស រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ២ល្លនររៀល 

១៥០៥៖ រល្លក្ព្សី ព្ទ ីច័នទោ ឌី និងស្វាម ីគឹម រម ងឃី ម្ចាស់ស្វល្លររៀន ឃីង ឃីដ ២០០ដុល្លារ  

១៥០៦៖ រល្លក្ ស្វំង សុធា អ្នក្ោរសសររសមីក្មពុជា ៥០ដុល្លារ  

១៥០៧៖ ឯក្ឧរតម ម្ចស បោូ  សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាអ្នក្ចាប់ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ  

១៥០៨៖ ឯក្ឧរតម សុក្ រផ្សង រដឋរលខាធិោរទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី អ្នុព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ា និងរល្លក្ជំទាវ ១ល្លន



ររៀល  

១៥០៩៖ រល្លក្ព្សី សរ មុយរអ្ង និងស្វាម ីរៅព្បរទសបាោំង ១០០ដលុ្លារ  

១៥១០៖ រល្លក្ សរ ស្វ៊ាងោ ននី និងរល្លក្ព្សី អ្ ៊ឹង រលៀងរយៀក្ អាជីវក្រលក្់ម ូរូហាងស្វងោ សណ្រ ៥០០ដុល្លារ  

១៥១១៖ រល្លក្ សី សុគនធ នងិរល្លក្ព្សី ស្វ៊ាង ោ សណ្រ អាជីវក្រលក្់ម ូរូហាងសុខគា (សគន់) ៥០០ដុល្លារ  

១៥១២៖ រល្លក្ សសម រសរសួីសតី និងរល្លក្ព្សី ១០ដុល្លារ  

១៥១៣៖ រល្លក្ សឹុម សុជា និងរល្លក្ព្សី ១០ដលុ្លារ  

១៥១៤៖ រល្លក្ េងុក្ វិបុល និងរល្លក្ព្សី ១០ដុល្លារ  

១៥១៥៖ រល្លក្ ឃឹម ផាា និងរល្លក្ព្សី ទួន យា៉ានណ់ា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥១៦៖ រល្លក្ នាក្់ សុ ័ក្ត ក្ញ្ញា នាក្់ រិសី និងក្ញ្ញា នាក្់ សំផ្សស់ ១៥ដុល្លារ  

១៥១៧៖ រល្លក្ ប នុ ឆាយ នងិរល្លក្ព្សី តាន់ សុខា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥១៨៖ រល្លក្ អ្ ុន ស្វលីន និងរល្លក្ព្សី វណ្ណ សុដាល្ល  ១ល្លនររៀល 

១៥១៩៖ ឯក្ឧរតម េូយ សផុារ និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០ដលុ្លារ  

១៥២០៖ ក្ុម្ចោ  រិសិដឋ បញ្ញាស័ក្ត ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥២១៖ ក្ុម្ចោ  មនុី សុម្ច៉ាោ  ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥២២៖ ក្ុម្ចរី មុនី សុម្ច៉ានតីា ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥២៣៖ ធនាគារ ស្វាបនា ៥មុ៉ឺនដុល្លារ  

១៥២៤៖ ស.ស.យ.ក្ អ្ងគភារស្វល្លោជធានី នំររញ ៥០០ដុល្លារ  

១៥២៥៖ រល្លក្ អ្ុឹង វ  នងិរល្លក្ព្សី ជួន សីុមធាង ១០០ដុល្លារ  

១៥២៦៖ ឯក្ឧរតម ហីុ បា៉ាវី នងិរល្លក្ជំទាវ ២មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១៥២៧៖ រល្លក្ព្សី តាំង ស្វ៊ាង រេង និង ស្វាមី ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥២៨៖ រល្លក្ព្សី តាំង ឈនុរហៀង លក្់រព្គឿងអ្គគិសនី នងិស្វាមី ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥២៩៖រល្លក្ តាំង រេង សងុ និង  រិយា ១០មុ៉ឺនររៀល 



១៥៣០៖ រល្លក្ យឹម លក្ខណ្៍ ព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ា ិបាល ថនធនាគារប ី.អាយ.សីុ (រខមបូឌា) សប ង ម.ក្ (B.I.C 

(Cambodia) Bank Plc) ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៥៣១៖ ព្ក្មុហ ុន គលូប ល លីឃវីឌីធី អ្ុិក្រេង ឯ.ក្ (Global Liquidity Exchange Co., Ltd) ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៥៣២៖ រល្លក្ ZHOU HENGFENG ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៥៣៣៖ រល្លក្ ZHOU LIAN ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៥៣៤៖ រល្លក្ ZHANG KUN ២មុ៉ឺនដុល្លារ  

១៥៣៥៖ រល្លក្ MA MAOYUN ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៥៣៦៖ រល្លក្ DENG PIBING ២មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១៥៣៧៖ រល្លក្ LI HONG TU ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៥៣៨៖ រល្លក្ CHEN YONGQUAN ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៥៣៩៖ រល្លក្ LIN JIANWEI ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៥៤០៖ រល្លក្ LI YONGGUI ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៥៤១៖ នាយឧរតមរសនីយ៍ ទូច ណារ ុថ អ្នុរដឋរលខាធិោរព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១០០០ដុល្លារ  

១៥៤២៖ Lsh Cambodia Pte Ltd ១០០០ដុល្លារ  

១៥៤៣៖ Lsh Cambodia Staff ១៧០ដុល្លារ  

១៥៤៤៖ Mr. Ng Lian Hua and Mr. Ng Chor Yee's Family ៥០០ដលុ្លារ  

១៥៤៥៖ រល្លក្ជំទាវ េុង មលលីណា ព្បធានវិទយុបាយ័ន ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៤៦៖ រល្លក្ ល្លង សិរីវុឌឍ នគរបាល ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៥៤៧៖ រល្លក្រមធាវី រុធ ឌមី ង់ និង រិយា ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៤៨៖ រល្លក្ ស្វំង សុវណាារិន និង រយិា (រយាធា) ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៤៩៖ រល្លក្ជំទាវ សចម រវយយរិទធ និងស្វាមី ៣០០ដុល្លារ  

១៥៥០៖ ឧបាសិោ ទួន ស្វរមឿន ព្រមទំាងសម្ចជិក្សម្ចគមដូនជីក្មពុជរដឋ ព្ក្ុងសួង ១៦មុ៉ឺនររៀល 



១៥៥១៖ ដូនជី សអ្ ល ហ ន់ ២មុ៉ឺនររៀល 

១៥៥២៖ ដូនជី ព្រំ យា៉ាន់នី ២មុ៉ឺនររៀល 

១៥៥៣៖ រល្លក្ ញិល សូរវៀរ ៥០ដុល្លារ  

១៥៥៤៖ រល្លក្ វុន សុធន នងិរល្លក្ព្សី ឈន សុភារ ៥០ដុល្លារ  

១៥៥៥៖ រល្លក្ រូច សំបូរ នងិរល្លក្ព្សី ១០ដុល្លារ  

១៥៥៦៖ រល្លក្ រស់ ច័នទរិសី និងរល្លក្ព្សី ១០ដុល្លារ  

១៥៥៧៖ ក្ញ្ញា រហង ថាវីន ១០ដុល្លារ  

១៥៥៨៖ រល្លក្ រខៀវ សំណាង និងរល្លក្ព្សី េងុ ឡាយហួយ ២៥០ដុល្លារ 

១៥៥៩៖ រល្លក្ សុ ិន រិសដិឋ ជំនួយោរអ្មទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី និងរល្លក្ព្សី ខឹម ណារី ក្ូនព្សី សុ ិន វិស្វល 

១០០ដុល្លារ  

១៥៦០៖ រល្លក្ ល្លង សុ ័ន្តក្ត ព្បធានសតីទីក្លឹបអ្នក្ោសសរឯក្ោជយ(ក្.អ្.ឯ) ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៦១៖ រល្លក្ រម ង សិរីវឌឍនា ចាងហាាងោសសរវីរជារិ និងជាអ្គគរលខាធិោររងក្លឹបអ្នក្ោសសរឯក្ោជយ ១០មុ៉ឺន

ររៀល 

១៥៦២៖ ឯក្ឧរតម រមៀច សផុាន់ណា រដឋរលខាធិោរ និងជាគណ្ៈក្ម្ចៅធិោរព្បយុទធព្បឆំាងផ្សលិរផ្សលសក្លងោាយ 

ព្ក្សួងមហាថផ្សទ និងសហោរី ២០ល្លនររៀល  

១៥៦៣៖ មន្តនតី និងបុគគលិក្ព្ក្មុហ ុន រអ្ស្វ៊ារនើររៀល សអ្ រវ យហសីរី អ្ ៊ិន ឯ.ក្ ៥០០ដលុ្លារ  

១៥៦៤៖ ឧក្ញ៉ា ជឹម សុខ នងិរល្លក្ជំទាវ ១០ល្លនររៀល 

១៥៦៥៖ រល្លក្ព្គ ូជា សុខរហង និងរល្លក្ព្សី ឡាង ផ្សល្លា ៥០០ដលុ្លារ  

១៥៦៦៖ ឯក្ឧរតមរទសរដឋមន្តនតី យឹម ណ្ុលឡា និងថាាក្់ដឹក្នំា ទីព្បឹក្ាបរចចក្រទស សម្ចជិក្ សម្ចជិោ ក្សវ 

២១,១៧៦,៥០០ររៀល 

១៥៦៧៖ រល្លក្ រសក្ ឧរតម និង រិយា ១០ដុល្លារ  

១៥៦៨៖ ព្ក្ុមព្បឹក្ាអ្នក្ចាប ់១០ល្លនររៀល 



១៥៦៩៖ ឯក្ឧរតម ឈួន រេង និងរល្លក្ជំទាវ សម្ចជិក្ព្រទឹធសភា ១ល្លនររៀល 

១៥៧០៖ ឯក្ឧរតមក្ិរតិរសដាាបណ្ឌិរ ជាម រយៀប ព្បធានគណ្ៈក្មមោររសដឋក្ិចច ហិរញ្ញវរថុ ធនាគារ និងសវនក្មម ថន

រដឋសភា និង ឯក្ឧរតម រល្លក្ជំទាវក្នុងគណ្ៈក្មមោរ ៥ល្លនររៀល  

១៥៧១៖ សម្ចគម សិសស និសសិរ បញ្ញាវ័នត រក្មងវរត ៣២,៩៨៨,០០០ររៀល 

១៥៧២៖ ឧក្ញ៉ា ចាយ ស្វ៊ាងអ្ ី និងរល្លក្ជំទាវ ២ល្លនររៀល 

១៥៧៣៖ ឧក្ញ៉ា ស ន សុខណា និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០០ដុល្លារ 

១៥៧៤៖ ឯឧរតម ជា សដប នងិរល្លក្ជំទាវ រស្វម ស ុនចា ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៧៥៖ រល្លក្ ប ុន ណាំរហង ៥០ដុល្លារ  

១៥៧៦៖ រល្លក្ ឃុរ ឃុនវរៈវឌឍន៍ ៥០ដុល្លារ  

១៥៧៧៖ រល្លក្   ូសំបូរ ១០០ដុល្លារ  

១៥៧៨៖ ឯក្ឧរតម ឆាយ វ នេ់ន និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដលុ្លារ  

១៥៧៩៖ ឯក្ឧរតម រូច សធុាោ  និងរល្លក្ជំទាវ ជា ស្វរមឿន ១០០ដលុ្លារ  

១៥៨០៖ ឯក្ឧរតម រៅ ម្ច៉ាលី និងរល្លក្ជំទាវ ហឹុម សុីវន រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ៤

ល្លនររៀល  

១៥៨១៖ រល្លក្ ជី សុគនធ ីនងិ រិយា ៥០០ដលុ្លារ  

១៥៨២៖ រល្លក្ សុខ ឆាយ និង  រិយា អ្គគនាយក្ព្ក្ុមហ ុន IBC បណាាគារអ្នតរជារិ ១០០០ដុល្លារ  

១៥៨៣៖ ខុទទោល័យឯក្ឧរតមក្ិរតិនីរិរោសលយបណ្ឌិរ ឧបនាយក្រដឋមន្តនតីព្បចំាោរ រដឋមន្តនតីទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី 

១០០០ដុល្លារ 

១៥៨៤៖ រល្លក្ អ្ ុ វុទធទ ីស្វាបនិក្ និងព្បធានក្ិរតិយស សម្ចគមនិសសិរក្មពុជា ព្បចំាស្វធារណ្រដឋព្បជាម្ចនិរចិន 

១ល្លនររៀល  

១៥៨៥៖ គណ្ៈព្គប់ព្គង មន្តនតីោជោរ ស្វព្ស្វាចារយ និងបគុគលិក្ថនស្វក្លវិទាល័យជារិព្គប់ព្គង ១៣៤៥ដុល្លារ ៤

ល្លនររៀល  



១៥៨៦៖ ឯក្ឧរតម អា៊ាង សុផ្សសលលរ និងរល្លក្ជំទាវ ២ល្លនររៀល 

១៥៨៧៖ រល្លក្ ងិន សុភា នងិរល្លក្ជំទាវ (ទទក្) ៤២មុ៉ឺនររៀល 

១៥៨៨៖ រល្លក្ អ្នឃួន សអំ្ូន (ទទក្) ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៨៩៖ រល្លក្ វ ន ់ស្វោយ (Fresh News) ៤០មុ៉ឺនររៀល  

១៥៩០៖ រល្លក្ ហ ុន យុទធគណុ្ (AKP) ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៥៩១៖ រល្លក្ រស្វម ចនាា (TV3) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩២៖ រល្លក្ អ្ ុន ប ុនោ  (HTV) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩៣៖ រល្លក្ សំ វណាា (SeaTV) ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៥៩៤៖ រល្លក្ ស ូ វណ្ណលុក្ (FM97) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩៥៖ រល្លក្ ហ ន សុ ័ព្ក្ (CNC) ១៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩៦៖ រល្លក្ លឹម មុនី (CTN) ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩៧៖ រល្លក្ ខឹម សុវណាាោ  (AKP) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩៨៖ រល្លក្ រអ្ង សុគណុ្ (CNC) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩៩៖ រល្លក្ សន រិសិដឋ (CTN) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៦០០៖ រល្លក្ ព្បាក្់ សុវណ្ណតាោ (HTV) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៦០១៖ រល្លក្ មុរ សុទធ (BTV) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៦០២៖ រល្លក្ សំ សីហា (SMP Facebook Page) ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៦០៣៖ រល្លក្ ម ក្់ ររ រនីតា (BTV) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៦០៤៖ រល្លក្ សួន ក្ុសល (Fresh News) ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៦០៥៖ រល្លក្ រចង ធួក្ (TV5) ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៦០៦៖ រល្លក្ ក្ុក្ គ ី(SPM Photographer) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៦០៧៖ រល្លក្ រទៀង ប នុថថ (BTV) ៥មុ៉ឺនររៀល  



១៦០៨៖ រល្លក្ រវ ង លឹមហួរ (TV11) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៦០៩៖ រល្លក្ ស ុ វឌឍនៈ (FM96) ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៦១០៖ រល្លក្ ឈាវ ថុក្វិរៈ (PNN) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៦១១៖ រល្លក្ បាន ច័នទតាោរិទធ (រសមីក្មពុជា) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៦១២៖ រល្លក្ ហ ុន លីណ្ូ (PNN) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៦១៣៖ រល្លក្ រៅ ធី (SeaTV) ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៦១៤៖ រល្លក្ អ្ ូ ចនាា (រោះសនតិភារ) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៦១៥៖ រល្លក្ សុផារ វិរៈមនុី (រសមីក្មពុជា) ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៦១៦៖ រល្លក្ រជៀង យា៉ាររ រ (វិទយុជារិក្មពុជា) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៦១៧៖ រល្លក្ ចាន់ ស្វរី (ទទក្) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៦១៨៖ រល្លក្ រម ង អាន (TV8) ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៦១៩៖ រល្លក្ អ្ ុច ស្វខន (TV9) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១៦២០៖ រល្លក្ មុឹង ក្ុសល (TV9) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១៦២១៖ រល្លក្ ព្គីប វ ន់ដា (TV9) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១៦២២៖ រល្លក្ជំទាវ ឃុន រហៀង ម្ចតាស្វានិក្អ្ងគោរមូលនិធិ ធាំង រម ងហ ុយ ១មុ៉ឺនដុល្លារ  

១៦២៣៖ ឯក្ឧរតមសនតិបណ្ឌរិ រ ៉ា ច័នទតាោ និងរល្លក្ជំទាវ ២០០០ដលុ្លារ  

១៦២៤៖ ឯក្ឧរតម ចនទ ស្វរនុ និងរល្លក្ជំទាវ និងព្ក្មុព្គសួ្វរ ៣មុ៉ឺនដុល្លារ  

១៦២៥៖ សភាមុខរបរ នងិមីព្ក្ូសហព្គាសក្មពុជា (CPMEC) ៧៥០ដុល្លារ  

១៦២៦៖ ឯក្ឧរតម រឈៀង ររព្ជ អ្គគនាយក្ថនអ្គគនាយក្ដាាន សតុភារក្មម ព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ចូន 

២០មុ៉ឺនររៀល  

១៦២៧៖ រល្លក្ សូរ ច័នទរិទធ ិអ្នុព្បធានោរិយាល័យររៀបចំសដនដី នគរូបនីយក្មម សំណ្ង់ និងសុរិយាដី  ូមិបាលខ័

ណ្ឌក្ំបូល ៤០មុ៉ឺនររៀល 



១៦២៨៖ ឯក្ឧរតម ជា រថាយ រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ចូន និងរល្លក្ជំទាវ ១០ល្លនររៀល  

១៦២៩៖ ព្ក្មុម ូរូក្ង់បីព្បចាអំាោសយានដាានអ្នតរជារិ នំររញ ១ល្លនររៀល 

១៦៣០៖ ថាាក្់ដឹក្នាំ មន្តនត ីនងិបុគគលិក្ ថនអាជាាធរជារិអ្បសោ ១៦ល្លនររៀល 

១៦៣១៖ ឯក្ឧរតមនាយឧរតមរសនីយ រសង យូអា៊ាន់ អ្គគនាយក្ថនអ្គគនាយក្ដាាន សតុភារ និងហិរញ្ញវរថុ និងរល្លក្

ជំទាវ ៥ល្លនររៀល 

១៦៣២៖ Yang Cheng Yeh ១០៦.៦៧ដលុ្លារ 

១៦៣៣៖ បា៉ាល់ សុីនាថ ៤៦.៦៧ដុល្លារ 

១៦៣៤៖ សួន វិម្ចន ១៨.៣៣ដុល្លារ 

១៦៣៥៖ យឹម រសរីក្ក្េដា ២១.៦៧ដុល្លារ 

១៦៣៦៖ រី សុខល្លង ២១.៦៧ដុល្លារ 

១៦៣៧៖ ម្ចន ថារី ៨.៣៣ដលុ្លារ 

១៦៣៨៖ ហុន រម ងរហៀង ៥២.៦៧ដុល្លារ 

១៦៣៩៖ សួន ស្វរិទធ ២៣.១៧ដុល្លារ 

១៦៤០៖ ខឹម ឃុន ២០ដុល្លារ 

១៦៤១៖ ចក្់ សំោ រ់ឌ ី១៨.៣៣ដុល្លារ 

១៦៤២៖ ររព្ជ វិបុព្រ ១៦.៣៣ដុល្លារ 

១៦៤៣៖ ថណ្ សុីណាប់ ១០.៦៧ដុល្លារ 

១៦៤៤៖ ឌី ដាោ ដាន់ ១២.៨៣ដុល្លារ 

១៦៤៥៖ ហុន រម ងហ័ន ១៨.៦៧ដុល្លារ 

១៦៤៦៖ សសម ក្ុសលយ ៨ដលុ្លារ 

១៦៤៧៖ ប រុ សុរិយា ៩.៦៧ដុល្លារ 

១៦៤៨៖ Liu Hsiang Huei ៥០ដុល្លារ 



១៦៤៩៖ Ryoko Onitsuka ៣០ដុល្លារ 

១៦៥០៖ នួន ម ូលីដា ១៦ដលុ្លារ 

១៦៥១៖ រៅ សុខសដន ១០ដុល្លារ 

១៦៥២៖ ចាវ ប នុរុង ២០ដលុ្លារ  

១៦៥៣៖ ស្វ៊ាវ ស្វននី ១២.៦៧ដុល្លារ 

១៦៥៤៖ រម្ច៉ាល ចាន់ោ  ១១.៦៧ដុល្លារ 

១៦៥៥៖ រហង ថថរ ុង ៦.៦៧ដុល្លារ 

១៦៥៦៖ ខុម សុខុន ៦.៦៧ 

១៦៥៧៖ រសក្ ម្ច៉ារីយា៉ា ៦.៦៧ 

១៦៥៨៖ ឃីម សុ ័នត ២០ដលុ្លារ 

១៦៥៩៖ េងុ សុភារី ៩.៣៣ដុល្លារ 

១៦៦០៖ សណ្រ ចនធូ ៨.៣៣ 

១៦៦១៖ នីលី ហ ួង ៨ដុល្លារ 

១៦៦២៖ នី លីដា ៨ដុល្លារ 

១៦៦៣៖ ម ម លីនដា ៦.៦៧ដុល្លារ 

១៦៦៤៖ ព្បាក្់ ចិនាា ៦.៧០ដុល្លារ  

១៦៦៥៖ ព្សី  ី ៦.៨៣ដុល្លារ 

១៦៦៦៖ រខង ម ុន ៧.៤០ដលុ្លារ 

១៦៦៧៖ លឹម រមៀង ៥.៨៣ដុល្លារ 

១៦៦៨៖ យិន យ ូោ  ៥.៥៣ដលុ្លារ 

១៦៦៩៖ រស់ សុ ី ៥.៨៣ដលុ្លារ 

១៦៧០៖ រក្ អ្ិរ ៥.៨៣ដលុ្លារ 



១៦៧១៖ សរ សុគនិធោ ៥.៨៣ដុល្លារ 

១៦៧២៖ ម្ច៉ាង ច័នទធ ី៥.៣៣ដុល្លារ 

១៦៧៣៖ ញ សុខលីដា ៥.៨៣ដុល្លារ 

១៦៧៤៖ Satoru Miyamoto ៥០ដុល្លារ 

១៦៧៥៖ ឯក្ឧរតម រល្លក្ជទំាវ រល្លក្ រល្លក្ព្សី សបបុរសជន ថនព្ក្ុមអ្រីរនិសសិរក្មពជុារីសូរវៀរ និងរុសសី 

២០០០ដុល្លារ 

១៦៧៦៖ ហ ុន សុចចោ  ២០០ដុល្លារ 

១៦៧៧៖ ច័នទ េវី ១០០ដលុ្លារ  

១៦៧៨៖ រឃៀម ក្ុលនាថ ៦៩ដុល្លារ 

១៦៧៩៖ ស្វរ វុទធី ៥០ដុល្លារ 

១៦៨០៖ រហង មន ី១០ដលុ្លារ 

១៦៨១៖ បា៉ាល់ េន ២០ដលុ្លារ  

១៦៨២៖ ជា វុធណា ៥០ដលុ្លារ 

១៦៨៣៖ ម្ច៉ាច   ូ២០ដលុ្លារ 

១៦៨៤៖ មុំ ចនធី ២០ដុល្លារ 

១៦៨៥៖ ញិល រដាា ២០ដលុ្លារ 

១៦៨៦៖ រសក្ រៅ ២០ដលុ្លារ 

១៦៨៧៖ រកឹ្ផ្សូ សុខារីន ៣០ដុល្លារ 

១៦៨៨៖ សួន សុខឃីម ២៥ដុល្លារ 

១៦៨៩៖ ចាន់  ន្តោា ៣០ដលុ្លារ 

១៦៩០៖ រស្វម គងាោ ១០០ដុល្លារ 

១៦៩១៖ អ្ ុក្ សិទធិជារិ ៣០ដុល្លារ 



១៦៩២៖ ថន វិទា ២០ដលុ្លារ 

១៦៩៣៖ រៅ ផាាយសីុ ២០ដលុ្លារ 

១៦៩៤៖ យូ ឡាណា ៥០ដលុ្លារ 

១៦៩៥៖ រេង សុផារ ១៤ដលុ្លារ 

១៦៩៦៖ លឹម សុវណាា ៥០ដលុ្លារ 

១៦៩៧៖ សសន ក្ុសល ២០ដុល្លារ 

១៦៩៨៖ ស្វ៊ាង សុផ្សល្លា ៣០ដុល្លារ 

១៦៩៩៖ អ្ុឹម វុតាា ៣០ដុល្លារ 

១៧០០៖ ស្វាយ រុមភស្វល ៥០ដុល្លារ 

១៧០១៖ សួន បុបាារ ន ៣០ដលុ្លារ 

១៧០២៖ សុីន សីុយា៉ា ២០ដលុ្លារ 

១៧០៣៖ ផាន់ ក្ុសល ១០០ដុល្លារ 

១៧០៤៖ រឡា ប ុច ៥០ដលុ្លារ 

១៧០៥៖ សូ សុធា ៥០ដុល្លារ 

១៧០៦៖ ទមឹ ចណាារិទធ ២០ដុល្លារ 

១៧០៧៖ ហងស សុផាន់ណាោ  ២០ដលុ្លារ 

១៧០៨៖ អ្ នុ  ិរមយ ២០ដលុ្លារ 

១៧០៩៖ ថ ូប ុនថន ២០ដលុ្លារ 

១៧១០៖ ព្បាក្់ ស្វម ុន ២០ដុល្លារ 

១៧១១៖ ឆាយ សុវណាារី ២០ដុល្លារ 

១៧១២៖ លឹម សុខរយ ន ១២ដុល្លារ 

១៧១៣៖ នូ ម្ច៉ានីរ ៣០ដលុ្លារ 



១៧១៤៖ ហា៊ាង រម ង ២៥ដលុ្លារ 

១៧១៥៖ នូ ណ្ង ២៥ដលុ្លារ 

១៧១៦៖ វងស ប ុនឥន្តនាាវុធ ២០០ដុល្លារ 

១៧១៧៖ ម្ចស ចាន់រដរ ៥០ដុល្លារ 

១៧១៨៖ ម្ច៉ារ សំបូរណា ១០០ដុល្លារ 

១៧១៩៖ ថាប់ សូលីនី និងស្វាមី ៣៧ដលុ្លារ 

១៧២០៖ ស ន ឌីរដនីន ៣០ដុល្លារ 

១៧២១៖ វ ន់ សុផ្សល ៥០ដលុ្លារ 

១៧២២៖ ហួរ វុទធី ១០០ដលុ្លារ 

១៧២៣៖ នូ វឌឍនៈ ៥០ដុល្លារ 

១៧២៤៖ រអ្ៀង ស ុនលី ១០០ដុល្លារ 

១៧២៥៖ ម ក្់ ង យ ៥០ដុល្លារ 

១៧២៦៖ យស់ សុវណាា ១៧ដុល្លារ 

១៧២៧៖ អ្ុឹម សុផាន ២០ដលុ្លារ 

១៧២៨៖ រោះ ក្លាណ្ ២០ដុល្លារ 

១៧២៩៖ ស សុភារ ២០ដលុ្លារ 

១៧៣០៖ រស់ សណាាន ១៥ដុល្លារ 

១៧៣១៖ រូច រសដាា ២០ដលុ្លារ 

១៧៣២៖ យូ វីរៈ ១២ដលុ្លារ 

១៧៣៣៖ រអ្ៀម គនធឌី ៣០ដលុ្លារ 

១៧៣៤៖ សប ន វីរៈ ១២ដុល្លារ 

១៧៣៥៖ ផ្សន បូរី ២០ដុល្លារ 



១៧៣៦៖ ហ ុន ចនទឬទិធ ៣០ដុល្លារ 

១៧៣៧៖ េី វសនា ២០ដលុ្លារ 

១៧៣៨៖ ជីវ សុីវរផ្សង ២៥ដលុ្លារ 

១៧៣៩៖ ឃួន រសរី ២០ដលុ្លារ 

១៧៤០៖ ប នុ ចណំាន ២០ដលុ្លារ 

១៧៤១៖ ហូ ចនាា ២៥ដុល្លារ 

១៧៤២៖ ឈុន រហុ ២៥ដលុ្លារ 

១៧៤៣៖ ហងស ោ វី ២០ដុល្លារ 

១៧៤៤៖ អ្ មុ ច័នទតាោ ១២ដលុ្លារ 

១៧៤៥៖ ទនិ រនលក្ ២៥ដលុ្លារ 

១៧៤៦៖ អ្ុចិ សំអ្ុល ២០ដលុ្លារ 

១៧៤៧៖ ហុីង ថូោ ក្់សីុ ៣០ដុល្លារ 

១៧៤៨៖ ខមឹ រុងសដន ២០ដលុ្លារ 

១៧៤៩៖ ស្វន  ិរណុាា ២០ដុល្លារ 

១៧៥០៖ រនរ រសមី ២៥ដលុ្លារ 

១៧៥១៖ ឃុរ វុទារិទធ ៥០ដលុ្លារ 

១៧៥២៖ ម្ចស សុ ក្តិ ៥០ដលុ្លារ 

១៧៥៣៖ សុខ ណាទី ៥០ដលុ្លារ 

១៧៥៤៖ សុខន សុផានី ២០ដុល្លារ 

១៧៥៥៖ រល្លក្ព្សី រជៀប រិទធ ីព្រមទាំងក្ូន ៥០០ដុល្លារ 

១៧៥៦៖ ឯក្ឧរតម ស្វរិន វណាា ព្បធានមនទីរររៀបចំសដនដនីគរូបនីយក្មម សំណ្ង់ និងសុរិរយាដី ោជធានី នំររញ នងិ

រល្លក្ជំទាវ ៥០០ដុល្លារ 



១៧៥៧៖ រល្លក្ លឹម រ ីព្បធានោរិយាល័យររៀបចំសដនដីនគរូបនីយក្មម សំណ្ង់ និងសុរិរយាដី ខណ្ឌចារអ្ំរៅ និង

រល្លក្ព្សី ៣០០ដុល្លារ 

១៧៥៨៖ រល្លក្ ឡាយ សុ ័ព្ក្ និងរល្លក្ព្សី អាំ សមបរតិ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៧៥៩៖ រល្លក្ព្សី ស ុម ប ូសេន និងស្វាមី ព្រមទំាងបុព្រ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៧៦០៖ សហរ័នធក្ីឡារអ្េចិព្រូនិក្ក្មពុជា និងព្ក្ុមព្គសួ្វរក្ីឡា E.sports ក្មពុជា ១២៤០ដុល្លារ  

១៧៦១៖ ព្ក្ុមហ ុន សីុ ហ៉ឺោ ល់ព្បផ្សឹធីស៉ឺវីស ឯ.ក្ C-Herald Property Service Co, Ltd ២០០០ដលុ្លារ  

១៧៦២៖ រល្លក្ សីុម រជៀងលី និងព្ក្ុមព្គួស្វរ ជាមន្តនតីថនមនទីរអ្ ិវឌឍន៍ជនបទរខរតបនាាយម្ចនជ័យ ៧០ដុល្លារ 

១៧៦៣៖ រល្លក្ មីន មក្ោ ព្បធានស្វល្លដំបូងរខរតរោះក្ងុ និងរល្លក្ព្សី ឧបរថមភ ២ល្លនររៀល 

១៧៦៤៖ រល្លក្ Dato' Sean H'ng Chun Hsiang Chairman of the Board of Directors of 

Cambodian Energy Limited, Cambodian Energy II Co., Ltd និង Cambodian Transmission 

Limited ឧបរថមភចំនួន ៥០មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៧៦៥៖ ព្ក្ុមហ ុន TEXAS TOBACCO (CAMBODIA) Co. Ltd ២មុ៉ឺនដលុ្លារ  

១៧៦៦៖ រល្លក្ សរ សុខហុង និងរល្លក្ព្សី ឡាំ អារ ២០០០ដុល្លារ  

១៧៦៧៖ រល្លក្ សរ សុខេុង និងរល្លក្ព្សី រម ង វី ២ល្លនររៀល 

១៧៦៨៖ រល្លក្ សរ សុខម ុង និងរល្លក្ព្សី រអ្ៀង សុខា ២ល្លនររៀល 

១៧៦៩៖ រល្លក្ព្សី សរ  ិចហ ុន និងរល្លក្ សំ ស្វរ ន ២ល្លនររៀល 

១៧៧០៖ រល្លក្ សរ សុខរព្សង និងរល្លក្ព្សី រអ្ៀង លណីា ២ល្លនររៀល 

១៧៧១៖ ម្ច៉ាក្់ រិ ូ លក្់ធុររនមុខផ្សារព្រពំាងផ្សលឹង ១០ដុល្លារ  

១៧៧២៖ ក្ញ្ញា ឈិរ សុវណ្ណនុោ ១០០ដុល្លារ  

១៧៧៣៖ រល្លក្ រងា៉ា រអ្ង អ្នុព្បធាន មនទីរថព្បសណ្ីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ រខរតបារ់ដំបង និងរល្លក្ព្សី 

១,៥០០,០០០ររៀល 

១៧៧៤៖ សមពនធយុវជនព្សឡាញ់សនតិភារ ៣០ល្លនររៀល 



១៧៧៥៖ រល្លក្ព្គូអាចារយមងគលោរ បា៉ាន់ រសរីវុឌឍ និងឧបាសិោ េុង សុផា ១ល្លនររៀល 

១៧៧៦៖ រល្លក្ រសក្ សិរីវុឌឍី និង រិយា ១ល្លនររៀល 

១៧៧៧៖ ព្រះយសល្លរភា រិរ សុីធី ៣០០ដុល្លារ  

១៧៧៨៖ រល្លក្ជំទាវ ឧក្ញ៉ា អ្ុីវ ព្សីុ ៥០០ដលុ្លារ  

១៧៧៩៖ រល្លក្ ព្សី សុវណ្ណមុនី និងរល្លក្ព្សី ព្រមទាំងបុព្រ ២០០ដលុ្លារ  

១៧៨០៖ រល្លក្ គឹម សុវណ្ណ និងរល្លក្ព្សី ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៧៨១៖ រល្លក្រវជជបណ្ឌិរ ជនិ សំណាង ព្បធានសម្ចគមព្បឹក្ាសុភារព្បជាជន ២០០ដលុ្លារ  

១៧៨២៖ រល្លក្ ហុក្ វ ន់ធណីា ព្បធានស្វល្លដំបូងរខរតក្ណាាល ២ល្លនររៀល 

១៧៨៣៖ រល្លក្ ជា សំអារ និង រិយា ១៥០ដុល្លារ  

១៧៨៤៖ បណ្ឌរិ បុិច សុរខម នាយក្ព្បរិបរតិវិទាស្វាន CDRI និងបគុគលិក្ ៣,២៦០,០០០ររៀល 

១៧៨៥៖ រល្លក្ព្សី គឹម ញឹប អ្ ិបាលថនគណ្ៈអ្ ិបាលខណ្ឌដរងាា និងមន្តនតីោជោរ ៤ល្លនររៀល 

១៧៨៦៖ ឧបាសក្ គឹម គន ់និងឧបាសិោ សញ ម រមឿន ៨០មុ៉ឺនររៀល 

១៧៨៧៖ រល្លក្ ជ ចាន់ស្វ៊ាង និងរល្លក្ព្សី រស់ ច័នទដាវី ១ល្លនររៀល 

១៧៨៨៖ ឧបាសក្ ក្ិៈ ជ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៧៨៩៖ រល្លក្ រស់ រិទធី និងរល្លក្ព្សី ឡាក្់ ច័នទថន ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៧៩០៖ រល្លក្ជំទាវ ព្គួច សំអាន អ្នុព្បធានគណ្ៈក្មមោរនីរិក្មម និងយុរតិធម៌ថនរដឋសភា ២ល្លនររៀល 

១៧៩១៖ ព្ក្ុមសបបុរសធម៌ក្មពុជា ២០០ដុល្លារ  

១៧៩២៖ រល្លក្ រក្ង ថា និងរល្លក្ព្សី ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៧៩៣៖ រល្លក្ ហុីម ម្ច៉ានឡីា ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៧៩៤៖ រល្លក្ ឃាង វណ្ណៈ និងរល្លក្ព្សី ១០មុឹនររៀល 

១៧៩៥៖ រល្លក្ លី វិចឆិោ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៧៩៦៖ រល្លក្ អ្ ុន ោជសី ១០មុ៉ឺនររៀល 



១៧៩៧៖ រល្លក្ អ្ុ ីរខមរិនទ នងិរល្លក្ព្សី ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៧៩៨៖ រល្លក្ ណ្ុប   ីនិងរល្លក្ព្សី ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៧៩៩៖ រល្លក្ជំទាវ សក្វ សុខរិសី និងស្វាមី ១ល្លនររៀល 

១៨០០៖ រល្លក្ ឈឹម  ិរុណ្ និង រិយា ១ល្លនររៀល 

១៨០១៖ រៅព្បុស សុរ ចនទតាោ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៨០២៖ ឯក្ឧរតម ឯក្ វណ្ណឌី រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងថព្បសណ្ីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ១ល្លនររៀល 

១៨០៣៖ រល្លក្បណ្ឌិរ នង សុវណ្ណមុនី ព្បធានសម្ចគមគំាពារសងគមក្ិចច ១ល្លនររៀល 

១៨០៤៖ ធនាគាររអ្សីុលីដា  ីអ្ិលសីុ ៨០០ល្លនររៀល 

១៨០៥៖ រល្លក្ព្សី ជនួ សភុារ និងស្វាមី ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៨០៦៖ រល្លក្ព្សី ជនួ វណ្ណៈ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៨០៧៖ រល្លក្ ជួន ជីវិរ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៨០៨៖ អ្នុរសនីយ៍ឯក្ ហួ ស្វ៊ាងរហង មន្តនតីអ្ធិោរដាាននគរបាលខណ្ឌទួលរគាក្ ថនសនងោរដាាននគរបាលោជ

ធានី នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៨០៩៖ រល្លក្ ថម  ម ុន និងរល្លក្ព្សី ១ល្លនររៀល 

១៨១០៖ រល្លក្ ជា ធារិទធ នងិរល្លក្ព្សី ទុន សុខរលន ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៨១១៖ ឯក្ឧរតម សយ អ្ុឹង និងរល្លក្ជំទាវ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៨១២៖ រល្លក្ លី សុធីរ័រន និងរល្លក្ព្សី រ័រន ធីតា ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៨១៣៖ ក្ញ្ញា ឌឹម ធាោ  ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៨១៤៖ រល្លក្ ហាក្ ់ចានណ់ា និងរល្លក្ព្សី ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៨១៥៖ រល្លក្ នន ់ធូ និងរល្លក្ព្សី រជៀក្ សុីណា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៨១៦៖ រល្លក្ សឹុម រលុ្ល និង រិយា ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៨១៧៖ រល្លក្ ជមឹ សក្ខណា និង រយិា ១០មុ៉ឺនររៀល 



១៨១៨៖ រល្លក្ យន់ ឧបោជ និង រិយា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៨១៩៖ រល្លក្ រូច ររនា នងិ រិយា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៨២០៖ រល្លក្ព្សី ព្គុយ សុគនធរដឋរសមី និងស្វាមី ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៨២១៖ រល្លក្ រជៀក្ សុគនធរដឋបូោ  និង រយិា ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៨២២៖ រល្លក្ព្សី ងន គីមហា៊ា និងស្វាម ី៥មុ៉ឺនររៀល 

១៨២៣៖ ក្ញ្ញា រជៀក្ សុខាមននី ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៨២៤៖ រល្លក្ ហួរ ោ  និង រិយា ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៨២៥៖ រល្លក្ ព្ទី សិទធី ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៨២៦៖ រល្លក្ ជ គឹមវុតាា នងិ រិយា ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៨២៧៖ អ្នក្ ូមិអ្័រគីរដ ឌ៉ឺរ យូា៉ាល់(2) ៣៣០០ដលុ្លារ  

១៨២៨៖ រល្លក្ សីុម រជៀងលី និងរល្លក្ព្សី មន្តនតីមនទីរអ្ វិឌឍន៍ជនបទ រខរតបនាាយម្ចនជ័យ ៧០ដុល្លារ  

១៨២៩៖ រល្លក្ជំទាវ សូ ព្សីមុិច អ្នុរដឋរលខាធិោរព្ក្សួងពាណ្ិជជក្មម ១ល្លនររៀល 

១៨៣០៖ ឯក្ឧរតម រវង សុខនុ និងរល្លក្ជំទាវ រដឋមន្តនតីព្ក្សួងក្សិក្មម រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ (រលើក្ទ២ី) ៤២

ល្លនររៀល 

១៨៣១៖ ឯក្ឧរតម បួន សុមនុី និងរល្លក្ជំទាវ អ្គគរលខាធោិររង អ្គគរលខាធិោរដាានឧរតមព្ក្ុមព្បឹក្ាថនអ្ងគ

រៅព្ក្ម ១ល្លនររៀល 

១៨៣២៖ រល្លក្ រថាង ថាវរិទធ និងរល្លក្ព្សី ថហ សុណារី ១០០០ដុល្លារ  

១៨៣៣៖ ឯក្ឧរតម ឈឹម ឃិនដាររ រ អ្គគរលខាធិោរអ្ជាាធរជារិព្បយុទធនឹងជំង៉ឺរអ្ដស៍ ១ល្លនររៀល 

១៨៣៤៖ ឯក្ឧរតម ចាន់ រហង និងរល្លក្ជំទាវ ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងក្សិក្មម រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ៣ល្លនររៀល 

១៨៣៥៖ ឯក្ឧរតម សម ន វិវឌឍវិទា និងរល្លក្ជំទាវ ថណ្ ររនី ២ល្លនររៀល 

១៨៣៦៖ រល្លក្ព្សី ប នុ មលលោិ និងស្វាមី រេង រដាា ១ល្លនររៀល 

១៨៣៧៖ រល្លក្យាយ នូ សុថីុន (រៅយាយទឹង) ១ល្លនររៀល 



១៨៣៨៖ រល្លក្យាយ នូ សីុថា (រៅយាយម ក្់) ១ល្លនររៀល 

១៨៣៩៖ ឯក្ឧរតម អ្ុឹង ល្លងហួរ សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១៨៤០៖ ឯក្ឧរតម ញ ូវ សុង សម្ចជិក្ព្រឹទធសភា ១ល្លនររៀល 

១៨៤១៖ រល្លក្ ផាន់ វណ្ណរ័រន ព្រះោជអាជាាថនព្ក្សួងយុរតិធម៌ និង រិយា ក្ី ម្ច៉ារន ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១៨៤២៖ ព្ក្មុហ ុន រអ្នសហវ វ ម ូស (ខាមបូឌា) ឯ.ក្ ៥០០ដុល្លារ  

១៨៤៣៖ រល្លក្ព្សី ដងួ គឹមសហ ៥០០ដុល្លារ 

១៨៤៤៖ រល្លក្យាយ សួស រេង ១០០ដុល្លារ  

១៨៤៥៖ ឧបាសិោ ទា ឈុងប ុយ ១០០ដុល្លារ  

១៨៤៦៖ រល្លក្ សុិន ស្វរមយ និង រិយា ព្រមទំាងបុព្រ ២០០ដុល្លារ  

១៨៤៧៖ រល្លក្ រហង ចានណ់ារិន និង រយិា ព្រមទាំងបុព្រ ព្ក្ុមព្បឹក្ាសងាារ់មិរតភារ ៥០ដុល្លារ  

១៨៤៨៖ រល្លក្ រហង សុវឌឍនា ព្ក្ុមព្បឹក្ាសងាារ់មិរតភារ ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៨៤៩៖ រល្លក្ព្សី រស់ រសងឃាង រៅសងាារ់រងទី២ សងាារ់មិរតភារ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៨៥០៖ ថាាក្់ដឹក្នំា សម្ចជកិ្ព្ក្ុមព្បឹក្ាគណ្ៈព្គប់ព្គងស្វព្ស្វាចារយ មន្តនតីក្មមសិក្ា សិសសមន្តនតីថនស្វល្ល ូមិនទរដឋ

បាល ២០ល្លនររៀល  

១៨៥១៖ ឯក្ឧរតម ឧរតមរសនីយ៍ព្រី អ្ុឹង រុងថហ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ  

១៨៥២៖ សម្ចជិក្ខទុទោល័យឯក្ឧរតម ស ុយ សសម រដឋមន្តនតី ព្ក្សួងសរ  និងថាមរល ២ល្លនររៀល 

១៨៥៣៖ ឯក្ឧរតម រិរ ចណំាន រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា ១ល្លនររៀល  

១៨៥៤៖ អ្ររីសិសសបាក្់ឌុបជំនាន់ឆាាំ1990 រៅវិទាល័យទួលទំរូង ៣០០០ដលុ្លារ  

១៨៥៥៖ ថាាក្់ដឹក្នំា នងិមន្តនតោីជោរក្នុងនាយក្ដាានរដឋបាលថនទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ១ល្លនររៀល 

១៨៥៦៖ ឯក្ឧរតម ណាឌី តាន់ ទីព្បឹក្ាោជរដាា ិបាល ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៨៥៧៖ ក្ញ្ញា គង ់លក្ិខណា អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសវនក្មមទី១ ថនអាជាាធរសវនក្មមជារិ ១ល្លនររៀល 

១៨៥៨៖ រល្លក្ សុខ ស្វរវឿន អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងសថិរិថនព្ក្សួងទំនាក្់ទំនងជាមួយរដឋសភា 



ព្រឹទធសភា និងអ្ធិោរក្ិចច និងរល្លក្ព្សី ១០០ដលុ្លារ  

១៨៥៩៖ ឯក្ឧរតម សុខ រសងយីន នាយក្រងស្វល្ល ូមិនទរដឋបាល និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ  

១៨៦០៖ រល្លក្ រឈៀង ច័នទតាោ និងរល្លក្ព្សី គង ់ោរីណា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៨៦១៖ រល្លក្ គង ់ភាវ និងរល្លក្ព្សី សង រ ថា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៨៦២៖ ឯក្ឧរតម រេង ធនយុទាា និងរល្លក្ជំទាវ រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ចូន ៤ល្លនររៀល 

១៨៦៣៖ រល្លក្ សម ន បូរីោ និងរល្លក្ព្សី ឈ លក្ិខណា ១០០០ដុល្លារ  

១៨៦៤៖ ឯក្ឧរតម ប ុន សុផារ និងរល្លក្ជំទាវ អ្នុរដឋរលខាធិោរព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ចូន ៤ល្លនររៀល 

១៨៦៥៖ អ្ររីសិសសមន្តនតីជាន់ខពស់ជំនាន់ឯក្ភារជារិ (ជាន់ទី២) ថនស្វល្ល ូមនិទរដឋបាល (២០០០-២០០១) 

៧,១០០ដលុ្លារ  

១៨៦៦៖ មូលនិធិរបស់អ្ររីសិសសមន្តនតីមធយមស្វល្ល ូមិនទរដឋបាលជំនាន់សនតិភារ២ ៤,៣៦០ដុល្លារ  

១៨៦៧៖ រល្លក្ ហ ុរ គឹមរេង ១០០ដលុ្លារ  

១៨៦៨៖ ឯក្ឧរតម រសៀង គង់ ១០០ដលុ្លារ  

១៨៦៩៖ រល្លក្ មុឹង សរា ៥០ដុល្លារ  

១៨៧០៖ រល្លក្ យិន ព្ស្វង ៥០ដុល្លារ  

១៨៧១៖ រល្លក្ ឡាយ រសររីងស ១០០ដលុ្លារ  

១៨៧២៖ រល្លក្ រសង សីល្ល ៥០ដុល្លារ  

១៨៧៣៖ រល្លក្ ឆាយ ជារហង ៥០ដុល្លារ  

១៨៧៤៖ រល្លក្ ក្ឹក្ ចំររើន ១០០ដុល្លារ  

១៨៧៥៖ ឯក្ឧរតមនាយឧរតមរសនីយ៍ សក្វ វណ្ណថន និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០០ដលុ្លារ  

១៨៧៦៖ ឯក្ឧរតមនាយឧរតមរសនីយ៍ សក្វ រងស និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ  

១៨៧៧៖ រល្លក្ លឹម សុខថផ្ស និងរល្លក្ព្សី ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៨៧៨៖ រៅព្សី លឹម សុខុនមុទិតា ១០មុ៉ឺនររៀល 



១៨៧៩៖ រៅព្សី លឹម សុខុននីរិយា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៨៨០៖ ឧរតមរសនីយ៍ េុង ស្វរវឿន និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ  

១៨៨១៖ ឯក្ឧរតម រិន អ្ុិច និងរល្លក្ជំទាវ ៥០មុ៉ឺនររៀល  

១៨៨២៖ ឯក្ឧរតម ហូ មរនា និងរល្លក្ជំទាវ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៨៨៣៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា ម្ចស សុផាោ  និងរល្លក្ព្សី ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៨៨៤៖ រល្លក្ ស ខនតី នងិរល្លក្ព្សី ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៨៨៥៖ ក្ញ្ញា ធី ម នូីរ ១០០ដុល្លារ  

១៨៨៦៖ រល្លក្ ម ក្់ ចាន់ដា ម្ចាស់ផ្សទះសំណាក្់ដំណាក្់ចនទ និងរល្លក្ព្សី យិន ចាន់សុខា ព្រមទាំងបុព្រ ៥០០

ដុល្លារ  

១៨៨៧៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា ហុង ម ុងរហង និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ  

១៨៨៨៖ ឯក្ឧរតម ខាយ ឃនុរហង រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងថព្បសណ្ីយ៍ និងទូរគមនាគមន ៍១ល្លនររៀល 

១៨៨៩៖ ព្ក្ុមរមធាវីរ ូយា៉ាល់ ១០០០ដុល្លារ  

១៨៩០៖ រល្លក្ ថខ សុវឌឍន៍ និងព្គួស្វរ រៅសងាារ់បឹងរក្ងក្ងI ៥០០ដលុ្លារ  

១៨៩១៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា លី ឃុនថថ ព្បធានសម្ចគមសសបក្រជើងក្មពុជា និងសម្ចជិក្ សម្ចជិោ ៨០ល្លនររៀល 

១៨៩២៖ រល្លក្ ម្ចស វីរីយា៉ា (សំណ្ង់សីុវិល) ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៨៩៣៖ រល្លក្ នួន ចំណ្ន់ និងរល្លក្ព្សី ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៨៩៤៖ រល្លក្ ងូ រិសី (សំណ្ង់សីុវិល) ១០០ដុល្លារ  

១៨៩៥៖ រល្លក្ព្សី អ្ុីវ សុគនាា និងស្វាមី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៨៩៦៖ រល្លក្ព្សី ប នុ ចណាាបុព្រ (សំណ្ង់សីុវិល) ២៥ដុល្លារ  

១៨៩៧៖ រល្លក្ ឃន សុខជា (សំណ្ង់សីុវិល) ២០ដលុ្លារ  

១៨៩៨៖ បណ្ឌិរ យឹម គីមឈាន ព្បធានព្ក្ុមហ ុន យឹម គីមឈាន ព្គបុ ឯ.ក្ និងព្ក្ុមហ ុនព្បរជក្ខនស្វល់អ្ ៊ិនសទិ

ធយូរ ីសីុអាយ ឯ.ក្ ១ល្លន២សសនររៀល  



១៨៩៩៖ រល្លក្ជំទាវ អ្ូរ ដាោ  សម្ចជិក្ព្ក្ុមរលខា និងឯក្ឧរតម ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៩០០៖ រល្លក្ ស ចាន់ព្តា មន្តនតីជាប់ក្ិចចសនាទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ២០មុ៉ឺនររៀល  

១៩០១៖ រល្លក្ ជា ហាក្ ់នងិរល្លក្ព្សី ៥០០ដុល្លារ  

១៩០២៖ រល្លក្ អ្ុឹង េរហៀង និង រិយា (អ្គគនាយក្ព្ក្ុមហ ុនអ្ូសេូអ្ុិនរវសមុិន) ៥០០ដលុ្លារ  

១៩០៣៖ ឯក្ឧរតម ហាក្់ សទុាា និងរល្លក្ជំទាវ (សម្ចជិក្ព្ក្ុមរលខាសរមតចរររជា ហ ុន សសន) ៥០០ដុល្លារ  

១៩០៤៖ គណ្ៈព្គប់ព្គង មន្តនតីោជោរ ស្វព្ស្វាចារយ និងបគុគលិក្ ថនស្វក្ក្លវិទាល័យ  មូិនទនីរិស្វព្សត និងវិទា

ស្វព្សត រសដឋក្ិចច ២៥០០ដលុ្លារ  

១៩០៥៖ រល្លក្ ជា សុខហួរ ១០០ដុល្លារ  

១៩០៦៖ មូលនិធ ិថព្រ (TRI Foundation) ២ល្លនររៀល  

១៩០៧៖ ទីភាាក្់ងាររទសចរណ្៍  ី ធី អ្ឹម PTM (TRAVEL & TOURS) ២ល្លនររៀល 

១៩០៨៖ ឯក្ឧរតម រហង វ នដ់ា នាយក្វិទាស្វាន រហង វ ន់ដា គណ្រនយយ ២០០០ដលុ្លារ 

១៩០៩៖ រល្លក្ រោះ ហាង និងអ្នក្ព្សី អ្ុឹង ស្វគីម ៤ល្លនររៀល 

១៩១០៖ អ្នក្ព្សី អ្ុឹង ស្វវណ្ណ និងស្វាមី ៤ល្លនររៀល 

១៩១១៖ ព្ក្ុមហ ុន អា៊ាម ូ EAMLO Company ៣០០០ដលុ្លារ  

១៩១២៖ រល្លក្ យាន សីុណា អ្គគរលខាធិោររងស្វល្លឧទធរណ៍្រខរតរបូងឃមុំ ១ល្លនររៀល 

១៩១៣៖ រល្លក្ព្សី ផាន់ ចន័ទលី ព្បធាននាយក្ដាានសវនក្មមថផ្សទក្នុងព្ក្សួងយុរតិធម៌ ១ល្លនររៀល 

១៩១៤៖ រល្លក្ ឈិន ចំររើន និងរល្លក្ព្សី ល្លង លីឃាង ព្រមទំាងបុព្រ ១០០ដុល្លារ  

១៩១៥៖ អ្គគនាយក្ដាានរដឋបាលោរពារ និងអ្ ិរក្សធមមជារិថនព្ក្សួងបរិស្វាន ៥,៥២០,០០០ររៀល  

១៩១៦៖ ឯក្ឧរតម រសាង ស្វោ រ នងិរល្លក្ជំទាវចំនួន ១មុ៉ឺនដុល្លារ  

១៩១៧៖ រល្លក្ រក្ើរ សេ និងរល្លក្ព្សី យុរ សុវណ្ណរីដា ១មុ៉ឺនដុល្លារ  

១៩១៨៖ រល្លក្ ឃូ ចាន់ថារទិធ អាជីវក្ររៅោជធានី នំររញ ១០០០ដុល្លារ  

១៩១៩៖ រល្លក្ អ្ ុក្ សុភារ មន្តនតីរដឋបាលខណ្ឌក្ំបូល ោជធានី នំររញ និង រិយា ១០ដលុ្លារ  



១៩២០៖ រល្លក្ព្សី បា៉ាង ចនិាា ព្បធានោរិយាល័យក្មមវិធីផ្សាយ ថនអ្គគនាយក្ដាានវិទយុ និងទូរទសសន៍បាយ័ន ១០

មុ៉ឺនររៀល  

១៩២១៖ រល្លក្ ឯក្ សុភា ព្បធានោរិយាល័យរដឋបាល ថនអ្គគនាយក្ដាានវិទយុ និងទូរទសសន៍បាយ័ន ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៩២២៖ រ ៉ា សំវុទាារី រមធាវី ព្ក្ុមរមធាវី រអ្ច អ្ឹម អ្ិល & ខន់ស្វល់ថិន ២០០០ដុល្លារ  

១៩២៣៖ នាយឧរតមរសនីយ៍ ក្ង សុខន អ្គគនាយក្អ្គគនាយក្ដាានអ្រតសញ្ញាណ្ក្មម ១០០០ដុល្លារ  

១៩២៤៖ រល្លក្ជំទាវ ឆាយ សីុវលីន ព្បធានសម្ចគមន៍រទសចរណ៍្ក្មពុជា CATA ៤ល្លនររៀល  

១៩២៥៖ សម្ចគមមគគុរទទសក្៍រទសចរណ៍្ភាស្វចិន-ក្មពុជា ២ល្លនររៀល 

១៩២៦៖ រល្លក្ ព្ទាវ ជីវ  ព្បធានព្ក្ុមហ ុនរទសចរណ៍្ World Pop និង រិយា ព្រមទាំងបុព្រ ៦០០ដុល្លារ  

១៩២៧៖ រល្លក្ លី យីណុ្ល ទីព្បឹក្ាសម្ចគមរទសចរណ៍្ក្មពុជា CATA ១០០ដុល្លារ  

១៩២៨៖ រល្លក្ព្សី រខង ចនិាា នាយក្ព្ក្ុមហ ុន ៥អ្ូសិន ខូអ្ិលធីឌី ១០០ដុល្លារ  

១៩២៩៖ រល្លក្ព្សី រម ង សុផាវរតី TNTO Travel and Tours ១០០ដលុ្លារ  

១៩៣០៖ រល្លក្ តាំង ទី K-York Travel Service ៥០០ដុល្លារ  

១៩៣១៖ រល្លក្ ជា អា៊ាក្រសង Hong Yi Travel Service Co., Ltd ១០០ដុល្លារ  

១៩៣២៖ ព្ក្មុហ ុន Channel Sight Distribution Co., Ltd ១ល្លនររៀល 

១៩៣៣៖ ឯក្ឧរតម ហ នុ សធុី និងរល្លក្ជំទាវ ហា៊ាង សុភារ ២០២០ដុល្លារ 

១៩៣៤៖ រល្លក្ព្សី ល្លង មុឈីីញ និងស្វាមី ១ល្លនររៀល 

១៩៣៥៖ ក្ញ្ញា ស្វ៊ាន វិទូបបុាាវរតី ៨០មុ៉ឺនររៀល 

១៩៣៦៖ ក្ញ្ញា ស្វ៊ាន វិទូបបុាាររព្ជ ៨០មុ៉ឺនររៀល 

១៩៣៧៖ រល្លក្ ហុីម ក្ំសផ្ស (និសសិររៅចិន) ៥០ដុល្លារ 

១៩៣៨៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា ឌ ីបញ្ញា និងរល្លក្ជំទាវ សិុន សក្េដា ៥០០០ដុល្លារ 

១៩៣៩៖ រល្លក្ ព្បាក្់ រីខន និង រិយា ជួន ព្សីរនា ៣០០០ដុល្លារ  

១៩៤០៖ ឧក្ញ៉ា បណ្ឌិរ ឡាយ លន់ និងរល្លក្ជំទាវ អ្នុព្បធានសភាពាណ្ិជជក្មមមណ្ឌលរខរតរសៀមោប-ឧរតរម្ចន



ជ័យ ៥ល្លនររៀល  

១៩៤១៖ ឧក្ញ៉ា បណ្ឌរិ ហ យុ រ ៀវ និងរល្លក្ជំទាវ ព្បធានសភាពាណ្ិជជក្មមមណ្ឌលរខរតរសៀមោប-ឧរតរម្ចនជ័យ 

៤ល្លនររៀល 

១៩៤២៖ រល្លក្ សុខ ោ ដូ នងិរល្លក្ព្សី ព្បធានសភាពាណ្ិជជក្មមរខរតស្វាយររៀង ២ល្លនររៀល 

១៩៤៣៖ រល្លក្ រសង ដុល្លារ និង រិយា ព្បធានព្ក្ុមហ ុនរវងហ ួរអាលុយមីញ ូម ២ល្លនររៀល 

១៩៤៤៖ ឯក្ឧរតម សុខ រហង និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដលុ្លារ 

១៩៤៥៖ ឯក្ឧរតម សិុន ស ន និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ 

១៩៤៦៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ព្រី មិន េុន និងរល្លក្ព្សី ១០០ដុល្លារ 

១៩៤៧៖ M D S HENGHEGHE INVESTMENT CO..LTD ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៩៤៨៖ XINCHUANGLI Technology Park ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

១៩៤៩៖ រល្លក្ ទាវ វីណាំ នងិរល្លក្ព្សី ចុង សុភា ៥០០០ដុល្លារ 

១៩៥០៖ រល្លក្ ង ូវ បូរណីា ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងទំនាក្់ទំនងជាមួយរដឋសភា-ព្រឹទធសភា និងអ្ធិោរក្ិចច ១០០០ដលុ្លារ  

១៩៥១៖ រល្លក្ ឃុន ស្វរវឿន អ្នុរដឋរលខាធិោរព្ក្សួង ក្សិក្មម រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០

ដុល្លារ  

១៩៥២៖ រល្លក្ព្សី អ្ ៊ឹង សុខគីម ម្ចាស់ហាងរខប ីោបូប ៥០០០ដុល្លារ  

១៩៥៣៖ រល្លក្ រ ៉ា ញ៉ានររនៈ ២០ដុល្លារ  

១៩៥៤៖ រល្លក្ ហ ូវ ន់ឌ ី(WORLD EXPRESS TOURS AND TRAVEL) ១ល្លនររៀល  

១៩៥៥៖ ព្ក្ុមហ ុន DCK TRAVEL AND TOURS ១០០ដុល្លារ  

១៩៥៦៖ ព្ក្ុមហ ុន SUNSUNLY TOURISM AND TRADING CO., LTD ២០០ដលុ្លារ  

១៩៥៧៖ រល្លក្ព្សី គីម រខង (KK INTERNATIONAL TRAVEL AND TOURS CO., LTD) ១០០ដលុ្លារ  

១៩៥៨៖ ឯក្ឧរតម ផ្សូរ សុធារៈ និងរល្លក្ជំទាវ លី ធីតា ៥០០ដុល្លារ  

១៩៥៩៖ ព្ក្ុមហ ុន រខយូ រទសចរណ៍្ ១០០ដុល្លារ  



១៩៦០៖ រល្លក្ព្សី ហូ សុធា ព្បធានព្ក្ុមហ ុន 2WORLD TRAVEL ២០០ដុល្លារ  

១៩៦១៖ ព្ក្មុហ ុន WANLY TRAVEL ១០០ដុល្លារ  

១៩៦២៖ ព្ក្មុហ ុន PARAMOUNT TRAVEL AND TOURS ២០០ដលុ្លារ  

១៩៦៣៖ ព្ក្ុមហ ុន MYSTERY OF MEKONG TRAVEL ៣០០ដុល្លារ  

១៩៦៤៖ ព្ក្ុមហ ុន MEGA ASIA TRAVEL CO., LTD ១០០ដុល្លារ  

១៩៦៥៖ រល្លក្ព្សី វីង ច័នទ រដសីស (ASIA EXOTIC TOURS) ១០០ដុល្លារ  

១៩៦៦៖ ព្ក្ុមហ ុន WE GO TRAVEL AND TOUR ១០០ដុល្លារ  

១៩៦៧៖ រល្លក្ MOHAN RAO GUNTI ADVISOR TO CAMBODIA TOURISM ASSOCIATION (CATA) 

១០១ដលុ្លារ  

១៩៦៨៖ រល្លក្ យី លីណ្ុល ទីព្បឹក្ាសម្ចគមរទសចរណ៍្ក្មពុជា CATA ១៥០ដុល្លារ  

១៩៦៩៖ ព្ក្ុមហ ុន MEKONG DISCOVERY CO., LTD ១ល្លនររៀល 

១៩៧០៖ រល្លក្ព្សី ឡា សុ ៈ (DOUBLE L TRAVEL AND TOURS) ១២០ដុល្លារ  

១៩៧១៖ រល្លក្ រទៀ សណំាង ព្បធានព្ក្ុមហ ុន រអ្សធីប ី រទសចរណ៍្ ១ល្លនររៀល 

១៩៧២៖ រល្លក្ព្សី ទីន ចណំ្ូល (ចំណ្ូល ព្តាសវល) ៣០មុ៉ឺនររៀល 

១៩៧៣៖ ព្ក្ុមហ ុន CAMBODIA DISTRIBUTION SYSTEM ៣០០ដុល្លារ  

១៩៧៤៖ រល្លក្ សុខ ឃាង (អ្ិម រអ្ស រខ ព្តាសវល) ១០០ដុល្លារ  

១៩៧៥៖ រល្លក្ព្សី សម ន រសដាោ វី (RAVY ANGKOR TOURS) ១០០ដុល្លារ  

១៩៧៦៖ រល្លក្ លឹម ហួរ នងិរល្លក្ព្សី ផាន់ ដានី (TEA HENG GOLDEN LUCK TRAVEL CO., LTD) 

១០០ដុល្លារ  

១៩៧៧៖ ព្ក្ុមហ ុន PLUS TRAVEL ១០០ដលុ្លារ  

១៩៧៨៖ ព្ក្ុមហ ុន C.H WORLD TRAVEL CO., LTD ១ល្លនររៀល 

១៩៧៩៖ ឯក្ឧរតម សុខុម រិទធវីុធ ព្បធានទនតររទយក្មពុជា និងសម្ចជិក្ សម្ចជិោទំាងអ្ស់ ៣០ល្លនររៀល  



១៩៨០៖ រល្លក្ព្សី ព្បរសើរ ម ូលីោ និងស្វាមី ព្បធាននាយក្ដាានព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៩៨១៖ ឯក្ឧរតម ព្រហម ឌិន និងរល្លក្ជំទាវ រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងោរពារជារិ ១២០០ដុល្លារ  

១៩៨២៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍រទា រេង ជ័យឬទធី ១០មុ៉ឺនររៀល  

១៩៨៣៖ រល្លក្ជំទាវឧក្ញ៉ា សីុ ចាន់រដាា អ្គគនាយិោព្ក្ុមហ ុនអ្គគិសនីព្រះវិហារ ១០ល្លនររៀល 

១៩៨៤៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍រទា ឃុន ប ុនហូ រមបញ្ញាោររងក្ងោជអាវុធហរថរខរតក្ំរង់ធ ំ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៩៨៥៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ចាន់ ចិនាា រយាធិនរិោរសរមតចរររជាគូរលន ៣១៧ រសៀមោប ៥០មុ៉ឺនររៀល  

១៩៨៦៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា រស្វម ស ុន រមបញ្ញាោររបំន់ព្បរិបរតិោរសឹក្រងក្ំរង់ធំ រយាធ ូមិភាគទី៤ ១

ល្លនររៀល 

១៩៨៧៖ រៅព្បុស ទាផ្សលលី ោ មុនិនទ និងរៅព្បុស ទាផ្សលលី ោ មុនិរយ ១០០ដុល្លារ  

១៩៨៨៖ ឧរតមរសនីយ៍ ហ ុន សុរិទធី អ្គគនាយក្រងថនអ្គគនាយក្អ្រនាាព្បរវសន៍ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ  

១៩៨៩៖ រល្លក្ ជឹង ឃាងលី សនងោររងថនសនងោរដាានរខរតព្រះសីហនុ និងរល្លក្ព្សី ១០០០ដុល្លារ  

១៩៩០៖ រល្លក្ គង់ ថក្ដ ូសនងោររងថនសនងោរដាានរខរតព្រះសីហនុ និងរល្លក្ព្សី ១០០០ដុល្លារ  

១៩៩១៖ ឯក្ឧរតម ររព្ជ វីរៈ ទីព្បឹក្ាឯក្ឧរតមបណ្ឌិរអ្នុព្បធានទី១ រដឋសភា និងរល្លក្ជទំាវ រហង គាងរេង ៥

ល្លនររៀល 

១៩៩២៖ រល្លក្ ម្ចស ទួក្ នងិរល្លក្ព្សី ជិន ស្វរិន ព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ាព្សុក្ថព្រឈររខរតក្ំរង់ចាម ៥ល្លនររៀល 

១៩៩៣៖ រល្លក្ រហង ទូ និងរល្លក្ព្សី បា៉ា រហគក្លី ព្បជារលរដឋរៅ ូមិថព្រទទឹង ឃំុថព្ជរវៀន ព្សុក្ថព្រឈរ រខរត

ក្ំរង់ចាម ៥ល្លនររៀល 

១៩៩៤៖ ឯក្ឧរតមរសនីយ៍រទា ឈាង ស្វរៈ រដឋរលខាធិោរដាានក្ិចចោរទីព្បឹក្ា និងជំនយួោរ ថនអ្គគនាយក្ដាាន 

រលខាធិោរដាាន ព្ក្សួងមហាថផ្សទ និងរល្លក្ជំទាវ ២០០០ដលុ្លារ  

១៩៩៥៖ រល្លក្ជំទាវ ជ័យណារី អ្ ុោព្រ ី រិយាឯក្ឧរតមអ្ ិបាលរខរតបនាាយម្ចនជ័យ ១៥០០ដុល្លារ  

១៩៩៦៖ រល្លក្ អ្ ុ វណិាោ  សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងសិរីរស្វ ័ណ្ ៣០០ដលុ្លារ  

១៩៩៧៖ រល្លក្ អ្ ុ ោព្រីព្បរសើរ និង រិយា ២០០ដុល្លារ  



១៩៩៨៖ ក្ញ្ញា អ្ ុ សុគនធក្ននដិាា ១០០ដុល្លារ  

១៩៩៩៖ ក្ញ្ញា អ្ ុ សុគនធបញ្ញា ១០០ដុល្លារ  

២០០០៖ រល្លក្ ហាក្់ ងួនឈាង ១ល្លនររៀល 

២០០១៖ រល្លក្ ព្គី ណារិទធ និងរល្លក្ព្សី ១ល្លនររៀល 

២០០២៖ រល្លក្ ញន សុ ស័ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០០៣៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ឯក្ សប ន ចាន់ដាោ  សនងោរដាានរខរតក្ំរង់ធំ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០០៤៖ ឯក្ឧរតម អ្  ូឌិហារ ទីព្បឹក្ាោជរដាា ិបាល ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០០៥៖ ក្ញ្ញា សុខ រសរីចំររើន មន្តនតីព្ក្សួងយុរតិធម៌ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០០៦៖ ក្ញ្ញា លី ចាន់រ័រន មន្តនតីព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២០០៧៖ ក្ញ្ញា អ្ុឹង ល្លងជ ូមន្តនតីព្ក្សួងយុរតិធម៌ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០០៨៖ រល្លក្ ោអ្ុន សុបញ្ញារិទធ មន្តនតីព្ក្សួងយុរតធម៌ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០០៩៖ រល្លក្ ហុឹម ឧរតម និងរល្លក្ព្សី ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២០១០៖ រល្លក្ សំរសៀង ររបុរត និងរល្លក្ព្សី ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០១១៖ រល្លក្វររសនីយ៍ ឈួន សីុឃន និងរល្លក្ព្សី អ្គគរលខាធិោរដាានព្ក្សួងោរពារជារិ ៣០០ដុល្លារ  

២០១២៖ រល្លក្វររសនីយ៍ ជា សុខន និងរល្លក្ព្សី អ្គគរលខាធិោរដាានព្ក្សួងោរពារជារិ ៣០០ដុល្លារ  

២០១៣៖ រល្លក្ព្សី ឈិន វួចរម ង ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២០១៤៖ រល្លក្ គុយ ហួ និងរល្លក្ព្សី ម្ចស សុខចននី ៣០០ដុល្លារ  

២០១៥៖ រល្លក្ រ ៉ា ល្ល  មគគុរទសក្៍រទសចរណ៍្រៅមជឈមណ្ឌលព្បល័យរូជស្វសន៍រជើងឯក្ ២០ដលុ្លារ  

២០១៦៖ រល្លក្ ហ ុន ស្វវ នុ សម្ចជិក្ព្ក្ុមរលខាសរមតចរររជា ៥០ដុល្លារ  

២០១៧៖ រល្លក្ រ ៉ា ស្វក្ល អ្នុរ័នធពាណ្ិជជក្មមអ្មស្វានទូរក្មពុជាព្បចំាព្បរទសឥណ្ឌូរនសីុ ២ល្លនររៀល 

២០១៨៖ ឯក្ឧរតមនាយឧរតមរសនីយ៍សនតិបណ្ឌិរ អ្ ុក្ គឹមរលខ រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងមហាថផ្សទ និងរល្លក្ជំទាវ 

១៥០០ដុល្លារ 



២០១៩៖ សហព្គាស តាំង រេងហា៊ាង ៥០០ដុល្លារ  

២០២០៖ អ្នុរសនីយ៍ឯក្ រចង បញ្ញារណ្៌ ក្ងវិសវក្មមក្ងរលរូចរលខ៧០ ៥០ដុល្លារ  

២០២១៖ ក្ញ្ញា ហួ លីន អ្នុព្បធានោរិយាល័យនាយក្ដាានព្រួររិនិរយដល់ទីក្សនលង ធនាគារជារិ ថនក្មពុជា ២០

មុ៉ឺនររៀល 

២០២២៖ រល្លក្ព្សី ហាក្ ់របា៉ាល្លង ព្បធាននាយក្ដាានរិធីោរថនទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ១ល្លនររៀល 

២០២៣៖ រល្លក្ សុទធ ធ ីព្បធាននាយក្ដាាន នាយក្ដាានឯក្ស្វររអ្េិចព្រូនិច និងររម៌្ចនវិទា ២០០ដុល្លារ  

២០២៤៖ រល្លក្ រចប សុខរហង ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០២៥៖ រល្លក្រមធាវី រៅ លីរហង ១៩មុ៉ឺនររៀល 

២០២៦៖ រល្លក្ រសៀ បញ្ញា និង រិយា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០២៧៖ រល្លក្ រៅ ដារំុ នងិ រិយា ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០២៨៖ រល្លក្ជំទាវ េុងឌ ីស្វន់ណាោ  អ្នុរដឋរលខាធិោរព្ក្សួងររ៌ម្ចន ២ល្លនររៀល 

២០២៩៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា នួន សូផារ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្ចក្ទាារទី២ ថនអ្គគនាយក្ដាានអ្រនាាព្បរវសន៍ ៥០០

ដុល្លារ  

២០៣០៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍រទា លឹម ហុងសស នាយក្រងប ុសតិ៍នគរបាលព្ចក្ទាារ ព្រំសដនអ្នតរជារិរោះរោ ៥០០

ដុល្លារ  

២០៣១៖ រល្លក្ព្សី លន់ សុនិតា និងស្វាមី ម្ចាស់ហាងសនុិតារព្គឿងអ្លងាារ ៥០០ដុល្លារ  

២០៣២៖ រល្លក្ព្សី រថង រលុ្ល និងស្វាម ីម្ចាស់ព្ក្ុមហ ុន MADAM TOLA COSMETICS ២០០ដលុ្លារ  

២០៣៣៖ ព្ក្ុមហ ុន រអ្ ីធីរអ្សអ្ ី &សីុ រខមបូឌារីសសស៍ ខូ អ្ិល ធី ឌី ២ល្លនររៀល  

២០៣៤៖ ក្ញ្ញា សក្វ នីស្វ សិលបៈោរនី និងជារិធីក្រព្បចំាទូរទសសន៍ CNC ៤៤៤៤ដុល្លារ  

២០៣៥៖ រល្លក្ព្សី រស់ ឆា ម្ចាស់ហាងររព្ជ រស់ គនាា ផ្សារសូរិយា ១០០០ដុល្លារ  

២០៣៦៖ អ្គគនាយក្ដាានោជក្ិចច និងរមេល់ឯក្ស្វរជារិ ៥០០ដុល្លារ ៣,១១០,០០០ររៀល 

២០៣៧៖ រល្លក្ ធុយ វណាា និងរល្លក្ព្សី ឃុន យា៉ារ ព្រមទំាងក្ូនរៅ ២០មុ៉ឺនររៀល 



២០៣៨៖ ឯក្ឧរតម រស្វម ចន័ទឌីណា នងិព្ក្ុមោរងារ ១០០០ដុល្លារ  

២០៣៩៖ រល្លក្ ផ្សល្លា ផារិទធ និងរល្លក្ព្សី ហ ុន សុគីម (ទរូទសសន៍ររ៌ម្ចន BTV) ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០៤០៖ ឯក្ឧរតម សូ ខនឬទធីគុណ្ រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងបរិស្វាន ១ល្លនររៀល 

២០៤១៖ រល្លក្ជំទាវ ម ុម ថានី រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងបរិស្វាន ១ល្លនររៀល 

២០៤២៖ ឯក្ឧរតម រខៀវ បូរិន អ្គគនាយក្អ្គគនាយក្ដាានសហមគមន៍មូលដាាន ថនព្ក្សួងបរិស្វាន ១ល្លនររៀល 

២០៤៣៖ រល្លក្ អ្ ុក្ ណាវ ន ់អ្គគនាយក្រងអ្គគនាយក្ដាានសហមគមន៍មូលដាាន ថនព្ក្សួងបរិស្វាន ១ល្លនររៀល 

២០៤៤៖ នាយក្ដាានរំបន់របរិក្ ណ្ឌ ថនព្ក្សួងបរិស្វាន ១ល្លនររៀល 

២០៤៥៖ រល្លក្ រសង រស្វរ ៦០មុ៉ឺនររៀល 

២០៤៦៖ រល្លក្ ងួន សសប ៥០មុ៉ឺនររៀល  

២០៤៧៖ រល្លក្ រហង ហងុ ២០២,៩០០ររៀល 

២០៤៨៖ រល្លក្ សុី ោ មុន ី២០មុ៉ឺនររៀល 

២០៤៩៖ រល្លក្ ជិន រម ងឃាង ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០៥០៖ រល្លក្ គង់ រសៀក្លី ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០៥១៖ រល្លក្ រស់ ជ័រ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០៥២៖ រល្លក្ រូក្ ប ុនរថរ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០៥៣៖ រល្លក្ គីម ស្វរិន ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០៥៤៖ រល្លក្ព្សី ហ ូ ក្លាណ្ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០៥៥៖ រល្លក្ អាន រុទាាោ  ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០៥៦៖ រល្លក្ គា ប ូ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០៥៧៖ រល្លក្ សុខ ស្វរម រ ១៥មុ៉ឺនររៀល 

២០៥៨៖ រល្លក្ ឡាយ ស ុនចាន់ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៥៩៖ រល្លក្ ថន ចនធ ី១០មុ៉ឺនររៀល 



២០៦០៖ រល្លក្ សុខ សុវឌឍោ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៦១៖ រល្លក្ ព្ស ុន សុខុន ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៦២៖ រល្លក្ ម្ចស សុធនវឌឍនៈ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៦៣៖ ក្ញ្ញា ខូវ បុបាារ័រន ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៦៤៖ ក្ញ្ញា សហម ចាន់សូរិយា ១០មុ៉ឺនររៀល  

២០៦៥៖ រល្លក្ អ្ ុន រិសី ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៦៦៖ ២០រល្លក្ ម្ចស វីរៈ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៦៧៖ រល្លក្ព្សី ងិន រចនា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៦៨៖ រល្លក្ ចាន់ ណាោ  ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៦៩៖ ក្ញ្ញា ជីវ សីហនាថ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៧០៖ រល្លក្ ទូច ប ុនេុង ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៧១៖ រល្លក្ ខារ់ រសរីឬទធិ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៧២៖ រល្លក្ រអ្ៀង សុខសីហា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៧៣៖ រល្លក្ព្សី ថាន់ ក្រណុា ៥មុ៉ឺនររៀល 

២០៧៤៖ រល្លក្ព្សី លី ស្វវនុ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២០៧៥៖ រល្លក្ព្សី ប ុន ព្សីម ុច ៤មុ៉ឺនររៀល 

២០៧៦៖ រល្លក្ព្សី សុខ វរណ្ណរ ២មុ៉ឺនររៀល 

២០៧៧៖ រល្លក្ព្សី ឈា លីណា ២មុ៉ឺនររៀល 

២០៧៨៖ រល្លក្ រៅ សំណាង ២មុ៉ឺនររៀល 

២០៧៩៖ រល្លក្ នូ ម្ច៉ាលីន ២មុ៉ឺនររៀល 

២០៨០៖ រល្លក្ ក្ង ចាន់សុវណ្ណរដរ ២មុ៉ឺនររៀល 

២០៨១៖ រល្លក្ វីរៈ វ ររធើរ លក្់សីុសទនអ្ ីណ្ុក្ជ័រ ២ល្លនររៀល 



២០៨២៖ រល្លក្ ផាន់  ូមនិទ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៨៣៖ រល្លក្ ទុយ សុ ័ព្ក្ អ្ ិបាលព្សុក្ បូរីជលស្វរ រខរតតាសក្វ ៤ល្លនររៀល 

២០៨៤៖ រល្លក្ លី ព្បុស ទីព្បឹក្ាោជរដាា ិបាល និងជាសហព្បធានព្ក្ុមោរងារោជរដាា ិបាល ចុះជួយព្សុក្គីរីវង់ 

រខរតតាសក្វ ៦០មុ៉ឺនររៀល 

២០៨៥៖ ព្រះព្គូររនវងស សសម វុទធី ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០៨៦៖ ព្រះព្គូធមមវងស រុំ ររនៈ ១០០ដុល្លារ  

២០៨៧៖ ព្រះមហា ហុង ពាន ២០មុ៉ឺនររៀល 

២០៨៨៖ ព្រះសរិវិរិរយា ររព្ជ េវ័នត ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៨៩៖ ព្រះព្គូសងឍបាលមុនី រអ្ៀម សមបរតិ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៩០៖ ព្រះព្គូរជារិបាល ថថ ជាន ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៩១៖ ព្រះព្គញូណ្វងា ហួរ ប ុនរធឿន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២០៩២៖ ព្រះព្គូសីលវងា រលឿន សីុម ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៩៣៖ ព្រះព្គូញណ្ស្វរៈ សវ ន បូរី ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៩៤៖ ព្រះព្គូសុរមធមុនី ននួ លីម ១០មុ៉ឺនររៀល 

២០៩៥៖ ព្រះព្គូបារិរម្ចក្ខសំវរោ ញឹម បូោ  ៥មុ៉ឺនររៀល 

២០៩៦៖ ព្រះព្គូធមមវងស ហឹុម សុខរហង ៥មុ៉ឺនររៀល 

២០៩៧៖ ព្រះព្គូឥនទមុនីវងស ហម សុខរេង ៥មុ៉ឺនររៀល 

២០៩៨៖ ព្រះមហា សរ់ សុ ព័្ក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២០៩៩៖ មហាឧបាសិោ អ្ ូច យា៉ាន់ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២១០០៖ មហាឧបាសិោ លី គឹមហ ន់ ព្រមទាំងបុព្រ និងរៅ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២១០១៖ រល្លក្ព្សី បា៉ាវ នី នងិស្វាមី ព្រមទំាងបុព្រ និងរៅ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២១០២៖ រល្លក្ បា៉ាវ ធារី និងស្វាមី ព្រមទំាងបុព្រ ១០មុ៉ឺនររៀល 



២១០៣៖ រល្លក្ព្សី ជួន ព្បាងគ ព្រមទាំងបុព្រ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២១០៤៖ អ្នក្ព្គូ ក្ុយ សុធា ព្រមទំាងបុព្រ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២១០៥៖ រល្លក្ព្សី គង់ ណារវឿន ១០មុ៉ឺនររៀល 

២១០៦៖ រល្លក្ព្សី ជួន ណារ និងស្វាម ីព្រមទាំងបុព្រ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២១០៧៖ រល្លក្ រៅ វុតាា ៥មុ៉ឺនររៀល 

២១០៨៖ ឯក្ឧរតម រៅ ហ យូា៉ា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២១០៩៖ រល្លក្ រៅ ព្បយុទធ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២១១០៖ រល្លក្ ខនុ ច័នទន ីនងិ រិយា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២១១១៖ រល្លក្ សសន មរនារ័រន ១០មុ៉ឺនររៀល 

២១១២៖ រល្លក្ ជួន ដារនា ៥មុ៉ឺនររៀល 

២១១៣៖ រល្លក្ ព្ស ូ ច័នទតាោ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២១១៤៖ រល្លក្ គុណ្ បូោ  នងិ រិយា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២១១៥៖ រល្លក្ ររឿង ចនទដារ ូ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២១១៦៖ រល្លក្ វួន វ ន់ន ីនរិនធនាយក្ោសសរវីរៈជារិ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២១១៧៖ រល្លក្ បាវ ថផ្ស និរនធនាយក្រងោសសរវីរៈជារិ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២១១៨៖ ឯក្ឧរតម តាំង ជុងលី និហរល្លក្ជំទាវ ស្វរុន វិធរុ័រន ១០០០ដលុ្លារ  

២១១៩៖ ឧរតមរសនីយ៍ ហ ុយ ប ូលីន អ្គគនាយក្រងថនអ្គគនាយក្ដាានសវនក្មមថផ្សទក្នុង ព្ក្សួងមហាថផ្សទ និងរល្លក្

ជំទាវ ៨០មុ៉ឺនររៀល 

២១២០៖ រល្លក្ រៅ វិទូ និងរល្លក្ព្សី នាក្់ សុ ី ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២១២១៖ រល្លក្ ម្ច៉ាង ណារដក្ និងរល្លក្ព្សី ម្ចស ក្ណ្ណោិ ២០០ដុល្លារ  

២១២២៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ ឱក្ សុភា និងរល្លក្ព្សី ហ ល សុីសណ្រ ១៥០ដុល្លារ  

២១២៣៖ រល្លក្ រក្រ សុីសណ្រ ព្បធាននាយក្ដាានបុគគលិក្ស្វល្លជព្មះក្តី ថនព្ក្សួងយុរតធិម៌ និងរល្លក្ព្សី ៦០



មុ៉ឺនររៀល  

២១២៤៖ រល្លក្ជំទាវ ឆាយ សំរនៀង ២០មុ៉ឺនររៀល 

២១២៥៖ រល្លក្ព្សី ហងស ប វូ រី ១០មុ៉ឺនររៀល 

២១២៦៖ សម្ចគមអ្រីរសសិស និសសិររៅក្មពុជា ១,១០០,០០០ររៀល 

២១២៧៖ រល្លក្ ប ក្ ណារ ូន សម្ចជិក្ព្ក្ុមរលខាសរមតចមហារសនាបរីរររជា ហ ុន សសន នាយក្រដឋមន្តនតី និង

រល្លក្ព្សី ៦០មុ៉ឺនររៀល 

២១២៨៖ រល្លក្ សុខ វិបុល រមធាវីរំណាងព្ក្ុមហ ុនអ្ន ័ញ ឯ.ក្ ឧបរថមភសជលល្លងសម្ចារថដម្ច៉ាក្ LIYUAN 

FLOWER ចំនួន ១០០រក្ស ១០០០ដលុ្លារ  

២១២៩៖ រល្លក្ ធន រៅ អ្នពុ្បធាននាយក្ដាាន និងរល្លក្ព្សី នន សុខហា៊ាង ព្បធានោរយិាល័យ ថនរដឋ

រលខាធិោរដាាន អាោសចរសីុវិល ១ល្លនររៀល 

២១៣០៖ រល្លក្ លឹម ទារេង និងរល្លក្ព្សី រហា យុយ ១០ល្លនររៀល 

២១៣១៖ រល្លក្ រហា វ ន់ដា និងរល្លក្ព្សី សួ សុទាាវី ២៥០ដុល្លារ  

២១៣២៖ រល្លក្ជំទាវឧរតមរសនីយ៍ឯក្ អ្ ុក្ ដាោ  អ្គគនាយក្រង ថនអ្គគនាយក្ដាាន សតុភារ-ហិរញ្ញវរថុ ព្ក្សួងោរពារ

ជារិ ៥ល្លនររៀល 

២១៣៣៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា ររៀម ទិរយ រមបញ្ញាោររង ក្ងរលរូចរលខ៧០ បញ្ញាោរដាានក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥ល្លន

ររៀល 

២១៣៤៖ រល្លក្ ររៀម ឧរតម ៥ល្លនររៀល 

២១៣៥៖ រល្លក្ព្សី ទិរយោ  លក្ខិណា និងស្វាមី ព្រមទាំងបពុ្រ ៣ល្លនររៀល 

២១៣៦៖ ក្ញ្ញាឧរតមរសនីយ៍ព្រី ទិរយោ  ឬទធិនី នាយរងរសនាធិោរ ក្ងរលរូចរលខ៧០ បញ្ញាោរដាានក្ងទ័រ

រជើងរគាក្ ១ល្លនររៀល 

២១៣៧៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីរទា រស់ សុខផ្សលគុណ្ និងព្ក្ុមព្គួស្វរ ១ល្លនររៀល 

២១៣៨៖ រល្លក្ ព្ទិញ ប ូចព្ស្វ៊ាង និងរល្លក្ព្សី តាំង សីុវន ព្រមទាំងបុព្តាបុព្រី ១០០០ដុល្លារ  



២១៣៩៖ ឯក្ឧរតម ស ថាវី អ្នុរដឋរលខាធិោរព្ក្សួងោរពារជារិ និងរល្លក្ជំទាវ, រល្លក្ ងួន លីណា និង រិយា, 

រល្លក្ ខូវ ហ ន់ និង រិយា, រល្លក្ មុឹង ព្សួច និង រិយា ១០ល្លនររៀល  

២១៤០៖ រល្លក្ សេ សុធា នងិរល្លក្ព្សី គង់ ឡាង ១០០០ដុល្លារ  

២១៤១៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា នុរ ោ នី និងរល្លក្ជំទាវ អ្ ុន រស្វភា ១០ល្លនររៀល 

២១៤២៖ រល្លក្ព្សី ភា សុធារី ទីលំរៅ ព្សុក្រមស្វង រខរតថព្រសវង ឧបរថមភ ម្ច៉ាស់សខមរ ៣ព្សទាប់ ២៥ព្បអ្ប់  

២១៤៣៖ រល្លក្ សរ ខនតី និងរល្លក្ព្សី ២០មុ៉ឺនររៀល 

២១៤៤៖ ក្ញ្ញា ធ ីម ូនីរខ ១០០ដុល្លារ  

២១៤៥៖ រល្លក្ នុរ វុតាា ជំនយួោរសរមតចរររជា និងរល្លក្ព្សី ២០ល្លនររៀល 

២១៤៦៖ ឧក្ញ៉ា ហួ សុជារិ និងរល្លក្ជំទាវ ស ូ ដារី ៣០០០ដុល្លារ  

២១៤៧៖ ឯក្ឧរតម ព្សីុ ថាមរុងគ និងរល្លក្ជំទាវ រថាង សុជាតា ៥០០ដុល្លារ  

២១៤៨៖ សចព្សីរបូងឃមុំ, រល្លក្ សរ សុខលី និងអ្នក្ព្សី ឃុន រេងល្លង មុខរបរអាជីវក្រ រៅ ូមិជីម្ចន់ ឃំុជីម្ចន់ 

ព្សុក្រញសព្ក្ក្ រខរតរបូងឃមុំ ២០ល្លនររៀល  

២១៤៩៖ រល្លក្ ល្លង វិនេងុ ១ល្លនររៀល 

២១៥០៖ រល្លក្ ធូ អាំងព្គ ីនរិនធនាយក្អ្ងគភារស្វរររ៌ម្ចនដំណ្ឹងក្នុងព្សុក្ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២១៥១៖ រល្លក្ព្សី ហ  មួយវចួ រៅសក្ស ុបចងាាក្់ស្វខារចាមរៅ និងស្វខាក្ំបូល ២០មុ៉ឺនររៀល 

២១៥២៖ រល្លក្ ធ ូអាំងព្គី សម្ចជិក្ព្ក្ុមោរងារចុះជួយព្បជារលរដឋរបស់ឯក្ឧរតម ននួ សុខាវី ២០មុ៉ឺនររៀល 

២១៥៣៖ ឯក្ឧរតមក្ិរតបិណ្ឌរិ ររព្ជ ប ុនធិន រទសរដឋមន្តនតី និងរល្លក្ជំទាវ ល្លង ស្វរិទធ ២០០០ដុល្លារ  

២១៥៤៖ រល្លក្ ស្វន សុភា សនងោររងក្ំរង់ចាម ៥មុ៉ឺនររៀល 

២១៥៥៖ រល្លក្ លី ហុង រណំាងព្ក្ុមហ ុន Simuong Investment Co Ltd និងព្ក្មុហ ុន B Grimm Power 

Plc (thailand) ២មុ៉ឺនដុល្លារ  

២១៥៦៖ រល្លក្រវជជបណ្ឌិរ ម ម សុខវិស្វល និងរល្លក្ព្សី នឹម វណ្ណៈ ២០០០ដុល្លារ  

២១៥៧៖ ឯក្ឧរតមនាយឧរតមរសនីយ៍ ក្ង សុខន អ្គគនាយក្ថនអ្គគនាយក្ដាានអ្រតសញ្ញាណ្ក្មម ១០០០ដុល្លារ  



២១៥៨៖ សម្ចគមធនាគាររៅក្មពុជា និងសម្ចគមមីព្ក្ូហិរញ្ញវរថុក្មពុជា (ជាថវិោនិងសម្ចារៈររទយ) ៤៧,៦៤៥ដុល្លារ 

២៨០,៣៥០,០០០ររៀល 

២១៥៩៖ នាយក្ដាានក្សិក្មម និងធនធានទឹក្ថនទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ១ល្លនររៀល 

២១៦០៖ រល្លក្ ថថ ស ុនលី និងរល្លក្ព្សី រិប សុគនាា ព្រមទំាងបុព្រ ១០០ដលុ្លារ  

២១៦១៖ គណ្ៈក្មមោរស្វខាសម្ចគមក្មពុជារដើមបីសនតិភារ និងោរអ្ ិវឌឍន៏ ព្ក្សួងរសដឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវរថុ ៤ល្លន

ររៀល 

២១៦២៖ ឯក្ឧរតម អ្ូក្ ដូោ ន ីនិងរល្លក្ជំទាវសម្ចជិក្ព្ក្ុមរលខាសរមតចរររជា នាយក្រដឋមន្តនតី ១ល្លនររៀល 

២១៦៣៖ ព្ក្មុោរងារយុវវិសវក្រក្មពុជា ថនគណ្ៈវិសវក្រក្មពុជា ១,៣៩០,០០០ររៀល 

២១៦៤៖ រល្លក្ ជន រៅរណ៍ារមមណ៏្ និងរល្លក្ព្សី ព្រមទំាងបុព្រ ព្បធានគំរោង BMB&A Cambodia J.S 

(Company) ១០០០ដុល្លារ  

២១៦៥៖ រល្លក្ ល្លន ់ប ុនរលឿន ព្បធានោរិយាល័យ  ូគរហស្វព្សត (ម.រ.ស.ស) ១០០ដុល្លារ  

២១៦៦៖ រល្លក្ រៅ ម្ចន សំណ្ង់សីុវិល ៥០ដុល្លារ  

២១៦៧៖ រល្លក្ព្សី សុីវ សុផ្សល សំណ្ង់សីុវិល ៥០ដុល្លារ  

២១៦៨៖ រល្លក្ នួន សុល្ល អ្គគិសនី ២០ដលុ្លារ  

២១៦៩៖ រល្លក្ រព្សង ដាណ្ង់ សំណ្ង់សីុវិល ១០ដលុ្លារ  

២១៧០៖ ឯក្ឧរតម នាយឧរតមរសនីយ៍ អ្ ុង សំខាន់ និងរល្លក្ជំទាវ អ្គគរមបញ្ញាោររង អ្គគបញ្ញាោរដាានក្ងរយាធ

រលរខមរៈ ូមិនទ ១០ល្លនររៀល 

២១៧១៖ រល្លក្ រ ៉ា ច័នទសីហា នាយក្រងទីចារ់ោរក្លយុទធ អ្គគបញ្ញាោរ ១០០ដុល្លារ  

២១៧២៖ ព្ក្ុមហ ុនរមធាវី រអ្ស.វី. ី សដលម្ចនឯក្ឧរតម លី ច័នទរុល្ល ជានាយក្ព្ក្ុមហ ុន ១,២៤៥ដុល្លារ  

២១៧៣៖ រល្លក្ ម្ចស វុទធី នងិរល្លក្ព្សី ររជ បូោ  ព្រមទាងំបុព្រ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២១៧៤៖ រល្លក្ សក្វ របងវឌឍន៍វិសណុ និងរល្លក្ព្សី ឡាយ យ័នយ័ន ២ល្លនររៀល 

២១៧៥៖ ឧបាសក្ ជា លីមឃាង និងឧបាសិោ ប ុន នាង ៥០ដុល្លារ  



២១៧៦៖ រល្លក្ សក្វ ទិរ និងរល្លក្ព្សី ជា វួចងីម អាជីវក្រផ្សារអ្ូឫសសី ៥០ដុល្លារ  

២១៧៧៖ រល្លក្ អាង មីនា ២០មុ៉ឺនររៀល 

២១៧៨៖ រល្លក្ រឃាាក្ រក្សី និងរល្លក្ព្សី រសង ព្សីមុំ ១ល្លនររៀល 

២១៧៩៖ រល្លក្ រេង ម ូវ នងិរល្លក្ព្សី លីម គីមឡាង ៤ល្លនររៀល 

២១៨០៖ ក្ញ្ញា សុខ រហគចថណ្ ២០០ដលុ្លារ  

២១៨១៖ ឯក្ឧរតម េុង រម ង និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០០ដុល្លារ  

២១៨២៖ គណ្ៈក្មមោរសម្ចគមមូលនិធិព្ទព្ទង់សហគន៏ក្មពុជា ៤៥,០៥៧,៥០០ររៀល 

២១៨៣៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនីយ៍ព្រី តាល់ សុខា នាយរងអ្ធិោរក្ិចចក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២៦មុឹនររៀល 

២១៨៤៖ រល្លក្វីរៈរសនីយ៍ឯក្ គង់ ច័នទទី នាយរងអ្ធិោរក្ិចចក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២១៨៥៖ រល្លក្ ណ្ុប គា ព្ក្មុព្បឹក្ាសងាារ់ទឹក្លអក្់ទី១ ខណ្ឌទួលរគាក្ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២១៨៦៖ មន្តនតីខុទទោល័យ ព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ាធមមនុញ្ញ នងិមន្តនតីោជោរ ថនអ្គគរលខាធិោរដាាន ២,១៥០,០០០ររៀល 

២១៨៧៖ ឧក្ញ៉ាបណ្ឌរិ ឡាយ លន់ និងរល្លក្ជំទាវ អ្នុព្បធានសភាពាណ្ិជជក្មមមណ្ឌលរខរតរសៀមោប-ឧរតរម្ចន

ជ័យ ៥ល្លនររៀល 

២១៨៨៖ ឧក្ញ៉ាបណ្ឌិរ ហ ុយ រ ៀវ និងរល្លក្ជំទាវ ព្បធានសភាពាណ្ិជជក្មមមណ្ឌលរខរតរសៀមោប-ឧរតរម្ចនជ័យ 

៤ល្លនររៀល 

២១៨៩៖ រល្លក្ សុខ ោ ដូ នងិរល្លក្ព្សី ព្បធានសភាពាណ្ិជជក្មមរខរតស្វាយររៀង ២ល្លនររៀល 

២១៩០៖ រល្លក្ រសង ដលុ្លារ និង រិយា ព្បធានព្ក្ុមហ ុន រវង ហួរ អាលុយមីញ ូម ២ល្លនររៀល 

២១៩១៖ ឧក្ញ៉ា ហួរ រឈឿន និងរល្លក្ជំទាវ ព្បធានសភាពាណ្ិជជក្មមមណ្ឌលរខរតក្ំរង់ចាម-មណ្ឌលគីរី ២ល្លន

ររៀល  

២១៩២៖ រល្លក្ជំទាវ គឹម សុគនាារី ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងរ័រ៌ម្ចន ១ល្លនររៀល 

២១៩៣៖ រល្លក្ជំទាវ រឈឿន សុម្ចលី ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងរ័រម៌្ចន ១ល្លនររៀល 

២១៩៤៖ រល្លក្ជំទាវ ជា ស នុដាសណ្រ អ្នុរដឋរលខាធិោរព្ក្សួងរ័រ៌ម្ចន ២ល្លនររៀល 



២១៩៥៖ រល្លក្ជំទាវ លឹម មុ ំអ្នុរដឋរលខាធិោរព្ក្សួងរ័រ៌ម្ចន ២ល្លនររៀល 

២១៩៦៖ រល្លក្ព្សី ប ុយររព្ជ បញ្ចនាវី មន្តនតីព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២១៩៧៖ រល្លក្ ថន ចំររើន នងិ រិយា ព្រមទំាងបុព្តាបុព្រី សិបបក្មមផ្សលិរទឹក្សុីអ្ ីវ រលឿង ៥០០ដុល្លារ  

២១៩៨៖ ឯក្ឧរតម េុង ស្វរ ន ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងថព្បសណ្ីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងជាអ្គគនាយក្រងថនអ្គគនាយក្

ដាានទូរគមនាគមន៍ ៥០០ដលុ្លារ  

២១៩៩៖ ឯក្ឧរតម អ្ុិន ម្ចព្តា ២០០ដុល្លារ  

២២០០៖ រល្លក្ អ្ន សុីនួន និង រិយា ២០០ដុល្លារ  

២២០១៖ រល្លក្ វ ូ វណាា និង រិយា ២០០ដុល្លារ  

២២០២៖ ឯក្ឧរតម ស ូម ស្វររឿន និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដលុ្លារ  

២២០៣៖ ឯក្ឧរតម ឫទធី រសមី និងរល្លក្ជំទាវ ២០០ដុល្លារ  

២២០៤៖ រល្លក្ រុង ជីងលី និង រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២០៥៖ រល្លក្ ជាវ វិបុល នងិ រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២០៦៖ រល្លក្ លឹម រសង និង រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២០៧៖ ឯក្ឧរតម សុីន ឃន និងរល្លក្ជំទាវ ២០០ដុល្លារ  

២២០៨៖ រល្លក្ រហឿ រងៀបរេង និង រយិា ២០០ដុល្លារ  

២២០៩៖ រល្លក្  ិន សុភារក្ស និង រិយា ២០០ដុល្លារ  

២២១០៖ រល្លក្ តាំង រេងព្គយុ និង រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២១១៖ រល្លក្ សូ សុវណាាររ រ និង រិយា ២០០ដុល្លារ  

២២១២៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា អ្ុងឹ សុង និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដលុ្លារ  

២២១៣៖ រល្លក្ ចាន់ ធន់ នងិ រិយា ១០០ដុល្លារ 

២២១៤៖ រល្លក្ រឡាក្ ចនាាោ  និង រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២១៥៖ ឯក្ឧរតម អ្ុឹង រុងថហ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដលុ្លារ  



២២១៦៖ រល្លក្ ឈួន រព្ម្ច និង រិយា ៥០ដលុ្លារ  

២២១៧៖ រល្លក្ ចាប ផ្សល្លា និង រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២១៨៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា រេង  ព្តា និងរល្លក្ជំទាវ ១៥០ដុល្លារ  

២២១៩៖ រល្លក្ ននួ សំបូរ នងិ រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២២០៖ រល្លក្ រថង សំណាង និង រិយា ១០០ដលុ្លារ  

២២២១៖ រល្លក្ យា៉ាន់ រនលក្ និង រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២២២៖ រល្លក្ រស្វ សំណាង និង រិយា ១៥០ដលុ្លារ  

២២២៣៖ ឯក្ឧរតម រហង ធូ និងរល្លក្ជំទាវ ៣០០ដលុ្លារ  

២២២៤៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ឯក្ យឹម រផ្សង និងរល្លក្ព្សី សរក្ ររនៈ ៤ល្លនររៀល 

២២២៥៖ រល្លក្ គង់ សុខរចង និង រិយា ១០០ដលុ្លារ  

២២២៦៖ ឯក្ឧរតម ខាន់ វណ្ណៈ និងរល្លក្ជំទាវ ២០០ដុល្លារ  

២២២៧៖ រល្លក្ ឌី រសរីវីរៈ និងគូរដណ្ាឹង ៥០ដលុ្លារ  

២២២៨៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុក្ រញ្ញា និងរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

២២២៩៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា ឡាយ ប រហួ និងរល្លក្ជំទាវ ២០០ដុល្លារ  

២២៣០៖ រល្លក្ ប ុន សុធី នងិ រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២៣១៖ រល្លក្ គា ប នុថន និង រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២៣២៖ ឯក្ឧរតម ប ុន ផ្សលល ីនិងរល្លក្ជំទាវ ៤ល្លនររៀល 

២២៣៣៖ រល្លក្ សុខ ធ ីនិង រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២៣៤៖ ឯក្ឧរតម រហង ចាន់ធួន និងរល្លក្ជំទាវ ២ល្លនររៀល 

២២៣៥៖ ឯក្ឧរតម យស មនុីោ រ់ និងរល្លក្ជំទាវ ២ល្លនររៀល 

២២៣៦៖ ឯក្ឧរតម ឡាវ វ ន់ និងរល្លក្ជំទាវ ៤ល្លនររៀល 

២២៣៧៖ ឯក្ឧរតម ឈឹម ស្វររ រ និងរល្លក្ជំទាវ ៤ល្លនររៀល 



២២៣៨៖ ឯក្ឧរតម រ ៉ា រស្វ ័ណ្ និងរល្លក្ជំទាវ ២ល្លនររៀល 

២២៣៩៖ រល្លក្ សរ រសឿផាន ់និង រិយា ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២២៤០៖ រល្លក្ តំាង គីមររង និង រិយា ២០០ដលុ្លារ  

២២៤១៖ រល្លក្បណ្ឌិរ ធាម ររនៈ និង រិយា ៥០ដុល្លារ  

២២៤២៖ ឯក្ឧរតម ណ្ិប សផំ្សុន និងរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

២២៤៣៖ ឯក្ឧរតម ហួរ វឌឍនា និងរល្លក្ជំទាវ ២០០ដលុ្លារ  

២២៤៤៖ រល្លក្ សួន សុភារ និង រិយា ១៥០ដុល្លារ  

២២៤៥៖ ឯក្ឧរតម មុី សុីបូរិទធ ិ១០០ដលុ្លារ  

២២៤៦៖ រល្លក្ ចាន់  ន្តោា និង រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២៤៧៖ រល្លក្ រនិ និលឡា និង រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២៤៨៖ ឯក្ឧរតម នាក្ ់ដាង និងរល្លក្ជំទាវ ២០០ដុល្លារ  

២២៤៩៖ រល្លក្ លឹម ហួររៅ និង រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២៥០៖ រល្លក្ ហ ន់ សុរចនា និង រិយា ៥ល្លនររៀល 

២២៥១៖ រល្លក្ ថណ្ សុមងគល និង រិយា ១០០ដុល្លារ  

២២៥២៖ រល្លក្ គុយ បា៉ានេ់យ័ ស្វាបនិក្ និង អ្គគនាយក្ព្ក្ុមហ ុន Riellionaine ១ល្លនររៀល 

២២៥៣៖ ឧរតមអ្គាោនុរក្សថាាក្់រលខ២ សុខ សុគនាា ថនអ្គគនាយក្ដាានរនធនាគារ ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១០០០ដុល្លារ  

២២៥៤៖ BRONX TECHNOLOGY Co,Ltd ១០០០ដលុ្លារ  

២២៥៥៖ រល្លក្ ទូច សប រ ចាងហាាងស្វរ័រ៌ម្ចន VOP News និងសម្ចគមអ្នក្ស្វររ័ម៌្ចន ២០០ដុល្លារ  

២២៥៦៖ រល្លក្ជំទាវឧក្ញ៉ា សុខ ស្វររឿន ១ល្លនររៀល 

២២៥៧៖ រល្លក្ ខាន់ សំបាន និងរល្លក្ព្សី ព្បធាននាយក្ដាានដំណាំឧសាហក្មម ថនអ្គគនាយក្ដាានក្សិក្មម ៣

ល្លនររៀល 

២២៥៨៖ Mr. SOK KIMNITH TA ៤០០០ដុល្លារ  



២២៥៩៖ Mr. KIM VIBOL ៣០០ដុល្លារ  

២២៦០៖ រល្លក្ជំទាវ រអ្ៀ ខាវួច និងស្វាមី ៥០០ដុល្លារ  

២២៦១៖ រល្លក្ ហុង ោ  ព្បយុវជនព្សល្លញ់សនតិភារ ព្សុក្ក្ំរង់សិល្ល រខរតព្រះសីហន ុ១ល្លនររៀល 

២២៦២៖ ឯក្ឧរតម ស ុន បញ្ញា ជំនួយោរសរមតចអ្គគមហារសនាបរីរររជា ហ ុន សសន នាយក្រដឋមន្តនតី ១ល្លនររៀល 

២២៦៣៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា អ្ ូ ស្វផ្សុន និងរល្លក្ជំទាវ ជា សុខហីុម (ព្ក្ុមហ ុនរអ្រអ្អ្ ីឌី AAED) ៣០០០ដលុ្លារ  

២២៦៤៖ រល្លក្ លី ប ុនថេ អ្គគនាយក្រងសប លធីព្គុប ៣០០០ដុល្លារ  

២២៦៥៖ រល្លក្ លី សុខឃួន ៥០០ដុល្លារ  

២២៦៦៖ រល្លក្ ហួរ រសង ៥០០ដុល្លារ  

២២៦៧៖ ឯក្ឧរតម េុន ោសី និងរល្លក្ជំទាវ ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងរ័រ៌ម្ចន និងជាព្បធាននាយក្ដាានសវនក្មមថផ្សទក្នុង ១

ល្លនររៀល 

២២៦៨៖ ឯក្ឧរតម ងួន សុវណាារិទធ និងរល្លក្ជំទាវ ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងរ័រ៌ម្ចន និងជាអ្គគនាយក្រងថនអ្គគនាយក្ដាាន

រដឋបាល និងហិរញ្ញវរថុ ១ល្លនររៀល 

២២៦៩៖ ក្ញ្ញា គឹម ម្ច៉ារីយា៉ាន ព្បធាននាយក្ដាានព្ស្វវព្ជាវ និងររៀបចំឯក្ស្វរគំាព្ទក្ិចចព្បជុំ ទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី 

៤០មុ៉ឺនររៀល 

២២៧០៖ រល្លក្ ទចូ ធារិទធ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្ស្វវព្ជាវ និងររៀបចំឯក្ស្វរគំាព្ទក្ិចចព្បជុំ ទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី 

១៥មុ៉ឺនររៀល 

២២៧១៖ រល្លក្ព្សី មុ ំសុគនាា អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្ស្វវព្ជាវ និងររៀបចំឯក្ស្វរគំាព្ទក្ិចចព្បជុំ ទីសតីោរគណ្ៈរដឋម

ន្តនតី ១០មុ៉ឺនររៀល  

២២៧២៖ រល្លក្ ណ្ី វណាារិទធ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្ស្វវព្ជាវ និងររៀបចំឯក្ស្វរគំាព្ទក្ចិចព្បជុំ ទីសតីោរគណ្ៈរដឋម

ន្តនតី ១០មុ៉ឺនររៀល  

២២៧៣៖ រល្លក្ សុង សុធន អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្ស្វវព្ជាវ និងររៀបចំឯក្ស្វរគំាព្ទក្ចិចព្បជុំ ទីសតីោរគណ្ៈរដឋម

ន្តនតី ១០មុ៉ឺនររៀល 



២២៧៤៖ ក្ញ្ញា ឌុំ ផាន់ណា អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្ស្វវព្ជាវ និងររៀបចំឯក្ស្វរគំាព្ទក្ចិចព្បជុំ ទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី 

៥មុ៉ឺនររៀល 

២២៧៥៖ រល្លក្ព្សី ហ ុយ ចន័ទរស្វភា ព្បធានោរិ. នាយក្ដាានព្ស្វវព្ជាវ និងររៀបចំឯក្ស្វរគំាព្ទក្ិចចព្បជុំ ទីសតីោរគ

ណ្ៈរដឋមន្តនតី ៥មុ៉ឺនររៀល 

២២៧៦៖ រល្លក្ រ ៉ា សុផានណ់ាោ  ព្បធានោរិ. នាយក្ដាានព្ស្វវព្ជាវ និងររៀបចំឯក្ស្វរគំាព្ទក្ិចចព្បជុំ ទីសតីោរគ

ណ្ៈរដឋមន្តនតី ១៥មុ៉ឺនររៀល 

២២៧៧៖ រល្លក្ ល្លង ឈីវហួរ អ្នុព្បធានោរិ. នាយក្ដាានព្ស្វវព្ជាវ និងររៀបចំឯក្ស្វរគំាព្ទក្ិចចព្បជុំ ទីសតីោរគ

ណ្ៈរដឋមន្តនតី ១៦មុ៉ឺនររៀល 

២២៧៨៖ រល្លក្ ផ្សនុ បញ្ញា អ្នុព្បធានោរិ. នាយក្ដាានព្ស្វវព្ជាវ និងររៀបចំឯក្ស្វរគំាព្ទក្ិចចព្បជុំ ទីសតីោរគណ្ៈរដឋ

មន្តនតី ៥មុ៉ឺនររៀល 

២២៧៩៖ រល្លក្រមធាវី ព្រហម វិចិព្រអ្ក្ខោ អ្គគរលខាធិោរគណ្ៈរមធាវី ថនព្រះោជាណាចព្ក្ក្មពុជា ១០០ដលុ្លារ  

២២៨០៖ រល្លក្រមធាវី ព្រហម វិចិព្រសុភា សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាគណ្ៈរមធាវី ថនព្រះោជាណាចព្ក្ក្មពុជា ១០០ដលុ្លារ  

២២៨១៖ រល្លក្រមធាវី ហុង ប ុនហួរ ព្បធានព្ក្ុមរមធាវី រខមររដឋ និងសហភាតា ២ល្លនររៀល 

២២៨២៖ ព្ក្ុមហ ុនរមធាវី រអ្ច ប ី រអ្ស និងមនទីរស្វរោរី រអ្ច ប ី រអ្ស ៣ល្លនររៀល 

២២៨៣៖ ក្ញ្ញា សយ ម ូនីោ ៤មុ៉ឺនររៀល 

២២៨៤៖ រល្លក្ រចក្ គា សផ្សនក្រសវក្មមម្ច៉ាសីុនព្រជាក្់សុខគាស ុបរ ើព្រជាក្់ និងជាមន្តនតីថនអ្គគរលខាធិោរដាាន

ព្រឹទធសភា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២២៨៥៖ រល្លក្ នួន ធាោ ក្់ មន្តនតីថនអ្គគរលខាធិោរដាានព្រឹទធសភា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២២៨៦៖ រល្លក្ វុំ វរណ្ណ មន្តនតីថនអ្គគរលខាធិោរដាានព្រឹទធសភា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២២៨៧៖ រល្លក្ ឈាវ សុផារ ព្បធានោរិយាល័យថនអ្គគរលខាធិោរដាានព្រឹទធសភា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២២៨៨៖ ឯក្ឧរតម ថថ រសងេុង ទីព្បឹក្ាអ្មគណ្ៈក្ម្ចៅធោិរជារិររៀបចំបុណ្យជារិ-អ្នតរជារិ ១ល្លនររៀល 

២២៨៩៖ សម្ចជិក្ សម្ចជិោ ព្គួស្វរអ្គាោធិោរដាានព្ក្សួងបរិស្វាន ២ល្លនររៀល 



២២៩០៖ រល្លក្ រហង ររនា និងរល្លក្ព្សី សអ្ ល ជាវី ព្រមទំាងបុព្រ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២២៩១៖ រល្លក្ លុយ រុងហាក្់ ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២២៩២៖ ក្ញ្ញា រសង ច័នទរសីិ ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២២៩៣៖ រល្លក្ព្សី សប រ ស្វវ័នត ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២២៩៤៖ ព្ក្មុរមធាវី ដ៉ឺរហវលក្ និងព្ក្ុមបណាាញោររវក្ិចចសងគម ៩,៣៥០,០០០ររៀល 

២២៩៥៖ ឯក្ឧរតម រទៀ សាម ជំនួយោរសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ឧបនាយក្រដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតីព្ក្សួងោរពារ

ជារិ ១មុ៉ឺនដុល្លារ  

២២៩៦៖ ឯក្ឧរតម ជា ព្ទ ីជនំួយោរសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ឧបនាយក្រដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតីព្ក្សួងោរពារជារិ 

២០០០ដុល្លារ  

២២៩៧៖ ឯក្ឧរតម លី ថាវ ទពី្បឹក្ាសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ឧបនាយក្រដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតីព្ក្សួងោរពារជារិ ១

មុ៉ឺនដុល្លារ  

២២៩៨៖ ឯក្ឧរតម ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ ជា វណាា ទីព្បកឹ្ាសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ឧបនាយក្រដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតី

ព្ក្សួងោរពារជារិ ១០០០ដុល្លារ  

២២៩៩៖ ឯក្ឧរតម ឧរតមរសនីយ៍រទា ឡាយ ស្វ៊ា ទីព្បឹក្ាសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ឧបនាយក្រដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតី

ព្ក្សួងោរពារជារិ ១០០០ដុល្លារ  

២៣០០៖ រល្លក្ព្សី ថងុ ណារ់សា ជំនួយោរសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ឧបនាយក្រដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតីព្ក្សួង

ោរពារជារិ ៥០០ដុល្លារ  

២៣០១៖ ក្ញ្ញា ថាំ អាវីោ រ ់ជនំួយោរសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ឧបនាយក្រដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតីព្ក្សួងោរពារជារិ 

៣០ដុល្លារ  

២៣០២៖ រល្លក្ ក្ង ប ុនទូ ជំនួយោរឯក្ឧរតមបណ្ឌិរ ងនួ ញុិល អ្នុព្បធានទី១ រដឋសភា ២០០ដុល្លារ 

២៣០៣៖ ក្សិក្រ រិន ោ វី ១ល្លនររៀល 

២៣០៤៖ សរមតចព្រះរុទធជ័យមុនី ឃឹម សន ព្រះចរុមមខុមងគលរងសី ព្រះរមគណ្ោជធានី នំររញ ៥ល្លនររៀល 



២៣០៥៖ រល្លក្ ររព្ជ សូរិយា ជាសម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាអ្នក្ចាប់ថនទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ឋានៈរសមើអ្នុរដឋរលខាធិោរ 

២០០ដុល្លារ  

២៣០៦៖ រល្លក្ ងា៉ាវ រេងគង និងរល្លក្ព្សី គ៉ឺម រព្រង រៅរដឋរិចស្វស់ សហរដឋអារមរិក្ ៥០០ដុល្លារ  

២៣០៧៖  កិ្ខុវជិរបបរញ្ញ គូ សុភារ វរតនិរព្គាធវ័ន គល់ទទឹង ៤ល្លនររៀល 

២៣០៨៖ រល្លក្ ឌី សុវណ្ណ នងិ  រិយា អាជីវក្រលក្់ទូរស័រទសុវណ្ណ២ ព្ក្ុងបារ់ដំបង រខរតបារ់ដំបង ១០០ដុល្លារ  

២៣០៩៖ រល្លក្ គង់ ដាោ  នងិ រិយា អាជីវក្រលក្់ទូរស័រទសុវណ្ណ៣ ព្ក្ុងបារ់ដំបង រខរតបារ់ដំបង ១០០ដុល្លារ  

២៣១០៖ រល្លក្ព្សី រហង ររនា និងព្ក្ុមព្គួស្វរ រៅអារមរិក្ ១០០ដលុ្លារ  

២៣១១៖ មិរត ក្េ ិFacebook របស់រល្លក្ សផ្សង វណ្ណៈ ២,៤១០ដុល្លារ  

២៣១២៖ រល្លក្ សេ សុខរេង ៤០ដុល្លារ  

២៣១៣៖ រល្លក្ព្សី តាំង ស្វ៊ាង រេង និងស្វាម ី១០មុ៉ឺនររៀល 

២៣១៤៖ រល្លក្ព្សី តាំង ឈនុរហៀង លក្់រព្គឿងអ្គគិសនី នងិស្វាមី ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៣១៥៖ រល្លក្ តំាង រេង សុង និង រិយា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៣១៦៖ រល្លក្ មីន មក្ោ ព្បធានស្វល្លដំបូងរខរតរោះក្ងុ និងរល្លក្ព្សី ២ល្លនររៀល 

២៣១៧៖ ឯក្ឧរតម ហ ុន សុធី និងរល្លក្ជំទាវ ហា៊ាង សុភារ ២០២០ដុល្លារ  

២៣១៨៖ អ្នក្ព្សី រៅ ព្សីនីរ និងស្វាមី ១ដុល្លារ  

២៣១៩៖ អ្នក្ព្សី ជា រសោ  នងិស្វាមី ២.៥០ដុល្លារ  

២៣២០៖ រល្លក្ ញ ុរ សុភារ និង រិយា ៥ដុល្លារ  

២៣២១៖ ក្ញ្ញា ញិល ព្សីណ្ុច ៥ដុល្លារ  

២៣២២៖ អ្នក្ព្សី រៅ ព្សីណា និងស្វាមី ៥ដលុ្លារ  

២៣២៣៖ រល្លក្ លឹម ជាវរូ ៥ដុល្លារ  

២៣២៤៖ រល្លក្ ព្ស ុន រម ងហុង និង រិយា ១០ដុល្លារ  

២៣២៥៖ អ្នក្ព្សី ជឹម ព្សី នងិស្វាមី ១០ដុល្លារ  



២៣២៦៖ រល្លក្ ផ្សូ លីដា នងិ រិយា ១០ដុល្លារ  

២៣២៧៖ រល្លក្ វីន បូណា និង រិយា ១០ដុល្លារ  

២៣២៨៖ រល្លក្ នាង សូនិរ និង រិយា ១០ដុល្លារ  

២៣២៩៖ ក្ញ្ញា ម្ចស សុធារី ១០ដុល្លារ  

២៣៣០៖ រល្លក្ បា៉ា ផ្សលលី នងិអ្នក្ព្សី ស្វំង សុីរណ្រ ១៥ដុល្លារ  

២៣៣១៖ រល្លក្ ថណ្ គារសង ១៥ដលុ្លារ  

២៣៣២៖ អ្នក្ព្សី ជឹម ចណំាន និងស្វាម ី២០ដលុ្លារ  

២៣៣៣៖ អ្នក្ព្សី ឈូន ររនា និងស្វាមី ២០ដុល្លារ  

២៣៣៤៖ សផ្សនក្លក្់ នងិសផ្សនក្គូរបលង់ ២៦.៥០ដុល្លារ  

២៣៣៥៖ រល្លក្ នូ សុនីរក្ស ៤៥ដុល្លារ  

២៣៣៦៖ អ្នក្ព្សី ទូច គឹមល ីនិងស្វាមី ១មុ៉ឺនររៀល 

២៣៣៧៖ រល្លក្ ទុន ស្វរ័រន ២មុ៉ឺនររៀល 

២៣៣៨៖ រល្លក្ ហួរ សងាា និងអ្នក្ព្សី សង រ គនាា ២មុ៉ឺនររៀល 

២៣៣៩៖ ក្ញ្ញា ហម សុខរហៀង ១មុ៉ឺនររៀល 

២៣៤០៖ អ្នក្ព្សី ឈឹម ចរយិា និងស្វាម ី១មុ៉ឺនររៀល 

២៣៤១៖ រល្លក្ យិន ភារុណ្ និង រិយា ៥០០០ររៀល 

២៣៤២៖ រភាជនីយដាាន ព្គសួ្វររីក្ោយ រៅរខរតក្ំរង់ធំ ២០០ដុល្លារ  

២៣៤៣៖ រល្លក្ រវង សុខគណុ្ អ្រីរនិសសិរអាហារូបក្រណ្៍ស្វធារណ្ៈរដឋព្បជាម្ចនិរចិន ២៥០០ដុល្លារ  

២៣៤៤៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីព្រី រេង វណាាោ  អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្បឆំាងបទរលមើសសលបងពាណ្ិជជក្មម និងរល្លក្

ព្សី តាំង លីគុយ ២ល្លនររៀល 

២៣៤៥៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនីយ៍រទា សុី ឃាង នាយក្រងមជឈមណ្ឌលព្ស្វវព្ជាវយុទធស្វព្សតរយាធាអ្គគបញ្ញាោរក្ង

រយាធរលរខមរ ូមិនទ ៣ល្លនររៀល 



២៣៤៦៖ រល្លក្ សុឹម ជុំ សុខរហង (សិសសរៅព្ក្ម) និងរល្លក្ព្សី យន លក្ខថានី ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៤៧៖ សម្ចជិក្ព្គួស្វរចបំុីរសៀមោប ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៤៨៖ រល្លក្ ព្បណ្ិរ ដាវ ន់ និងរល្លក្ព្សី រៅ ជីឡា ណ្ឌ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៤៩៖ រៅព្សី អ្ ុក្ វងសច័នទរទរធីតា និងរៅព្បុស អ្ ុក្ ឧរតម ៨០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៥០៖ Pricewaterhouse Coopers (Cambodia) Ltd. ២០ល្លនររៀល 

២៣៥១៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីព្រី រខៀវ សុខា ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ៥០មុ៉ឺនររៀល  

២៣៥២៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ រសៀន សុ ន្តក្ត ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៥៣៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា ឈុំ វសនា ជំនួយោរខុទទោល័យខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ៥០មុ៉ឺន

ររៀល 

២៣៥៤៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា រសៀន សុភា ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ៣០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៥៥៖ រល្លក្វររសនីយ៍ព្រី សំ សុីថា ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ៣០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៥៦៖ រល្លក្វររសនីយ៍ព្រី រសៀន សុរ ឿន ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរសនារិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ២០មុ៉ឺន

ររៀល 

២៣៥៧៖ ឯក្ឧរតម រឃាាក្ ដាោ  ព្បធាននាយក្ដាាន ទ.អ្.ដ. ថនព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៨០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៥៨៖ រល្លក្ ង ូ ស្វេុង អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ទ.អ្.ដ. ថនព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៥៩៖ ក្ញ្ញា រហង សុីសណ្រ អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ទ.អ្.ដ. ថនព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៦០៖ រល្លក្ រៅ សុខរហង ព្បធានោរិយាល័យ នាយក្ដាាន ទ.អ្.ដ. ថនព្ក្សួងយុរតធិម៌ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៦១៖ រល្លក្ ជិន មុនី ព្បធានោរិយាល័យ នាយក្ដាាន ទ.អ្.ដ. ថនព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៦២៖ រល្លក្ព្សី តាំង វួចរម ង មន្តនតីព្គប់ព្គងរដឋបាលនាយក្ដាាន ទ.អ្.ដ . ថនព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៣៦៣៖ រល្លក្ ស្វនត ប ុនរធឿន ចាងហាាងោសសររសនហាជារិ ១០០ដុល្លារ  

២៣៦៤៖ ឯក្ឧរតម រក្ង សុម្ច៉ារិទធ នាយក្ស្វល្ល ូមិនទរៅព្ក្ម ១៣,៤១៥,០០០ររៀល 

២៣៦៥៖ ព្ក្ុមអ្រីរសិសសស្វល្លររៀនវរតរោះ ទសវរស 80 ១០២០ដលុ្លារ  



២៣៦៦៖ ឯក្ឧរតម ប ៊ិន សុីនាថ ជំនួយោរសរមតចអ្គគមហារសនាបរីរររជា ហ ុន សសន នាយក្រដឋមន្តនតី ៥ល្លនររៀល 

២៣៦៧៖ សហភារសហរ័នធយុវជនក្មពុជាវិស័យសផ្សនោរ និងមន្តនតីោជោរព្ក្សួងសផ្សនោរ ៧២០ដុល្លារ 

៥,៨២៥,០០០ររៀល 

២៣៦៨៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុង សួនរសមី ២០០ដុល្លារ  

២៣៦៩៖ ព្បជារលរដឋ ឃំុបុ៉ឺស១ ព្សុក្ព្ក្ូចឆាៅរ រខរតរបូងឃមុំ ៤០០ដុល្លារ  

២៣៧០៖ ព្ក្ុមហ ុនស្វរព្រនសព័រ អ្ិចរព្បស ២ល្លនររៀល 

២៣៧១៖ រល្លក្ លី គមឹយូ និង រិយា ១ល្លន៦សសនររៀល 

២៣៧២៖ រល្លក្ ហា៊ាង ឈុនលី ភាាក្់ងារស្វររ័រ៌ម្ចនសំរលងរសនហាជារិ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៧៣៖ រល្លក្ព្សី  ូ ឥនតោ  ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៣៧៤៖ រល្លក្ព្សី រស្វម្ចតារង់ អ្ណ្ិក្ជនសខមររៅសហរដឋអារមរិក្ ៥០០០ដុល្លារ  

២៣៧៥៖ រល្លក្ព្សី ទន់ េងុ អ្ណ្ិក្ជនសខមររៅោណាដា ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៧៦៖ រល្លក្ព្សី ទន់ គីម អ្ណ្ិក្ជនសខមររៅោណាដា ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៧៧៖ រល្លក្ ស ុន រិសិដឋ អ្គគនាយក្រង អ្គគនាយក្ដាានរដឋបាល និងហិរញ្ញវរថុ ព្ក្សួងអ្ ិវឌឍន៍ជនបទ ៥០០

ដុល្លារ  

២៣៧៨៖ រល្លក្ េន វសនា ព្បធាននាយក្ដាានបរចចក្រទសវិទយុជារិក្មពុជា ថនព្ក្សួងរ័រ៌ម្ចន ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៧៩៖ រល្លក្ រអ្ៀង គឹមលីន មន្តនតីថនអ្គគរលខាធិោរដាានព្ក្សួងរសដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវរថុ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៨០៖ រល្លក្ យិន ចានដ់ាោ  សម្ចជិក្ររៀបចំអ្ងគោរចារ់តំាងយុវជនគណ្បក្សព្បជាជនក្មពុជារៅទវីបអ្៉ឺរ ុប ២០

មុ៉ឺនររៀល 

២៣៨១៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ យិន វណាារិទធ អ្ធិោររង ព្សុក្ឧដុងគ រខរតក្ំរង់សព៉ឺ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៨២៖ ឯក្ឧរតម ប ុន អ្ ុយ ទីព្បឹក្ាោជរដាា ិបាល ៨០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៨៣៖ រល្លក្ លឹម ហាំងរគៀង និងរល្លក្ព្សី គិរ សុខហ ុន ១ល្លនររៀល 

២៣៨៤៖ រល្លក្ព្សី ររៀម ក្ញ្ញា និងស្វាម ី១ល្លនររៀល 



២៣៨៥៖ ឯក្ឧរតម រឈឿន ចាន់ថន ៤ល្លនររៀល 

២៣៨៦៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនីយ៍ឯក្ គង់ ទីលីន និងរល្លក្ជំទាវ ៣០០ដុល្លារ  

២៣៨៧៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីព្រី លឹម រអ្ៀង នាយក្រងមជឈមណ្ឌលព្ស្វវព្ជាវយុទធស្វព្សតរយាធា អ្គគបញ្ញាោរដាាន 

និងរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

២៣៨៨៖ សរមតចព្រះអ្ ិសិរសុីគនាាមហាសងឃោជាធិបរី ក្ិរតិឧរទទសបណ្ឌិរ បួរ ព្គី សរមតចព្រះមហាសងឃោជ ថនគ

ណ្ៈធមមយុរតិក្និោយ ថនព្រះោជាណាចព្ក្ក្មពុជា ៣២,២៤០,០០០ររៀល 

២៣៨៩៖ ឯក្ឧរតម ជា សុខមុ រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងធមមោរ និងស្វសនា និងរល្លក្ជំទាវ ៥០០ដុល្លារ  

២៣៩០៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីព្រី រ ៉ា សុផ្សល និងរល្លក្ព្សី ស្វររឿន មក្រ៍ សនងោររងនគរបាលរខរតតាសក្វ ២ល្លន

ររៀល 

២៣៩១៖ រល្លក្រមធាវី សក្វ វណាាេុង ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៩២៖ រល្លក្ព្សី ស្វ៊ាង ទរិយដារីយា៉ា (ព្ក្ឡាបញ្ជីថនស្វល្លដំបូងរខរតរបូងឃមុំ) ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៣៩៣៖ ឯក្ឧរតម រ ូ ប នីថណ្ ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងមហាថផ្សទ ២ល្លនររៀល 

២៣៩៤៖ រមធាវី រៅ សីហា និងសហោរី ថនោរិយាល័យរមធាវី រៅ សីហា និង ធីម ១ល្លនររៀល 

២៣៩៥៖ រល្លក្ រសង ស្វវ រ (និវរតជនព្ក្សួងររ័៌ម្ចន) ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៣៩៦៖ រល្លក្ រស្វម សំរអ្ឿ (និវរតជនព្ក្សួងរ័រ៌ម្ចន) ១០០ដុល្លារ  

២៣៩៧៖ រល្លក្ព្សី ចាន់ សុភាវី (ព្បធានព្ក្ុមហ ុន វីណា ឃីង អ្ ៊ឹមផ្សរ អ្ិចផ្សរ) ២០០០ដុល្លារ  

២៣៩៨៖ រល្លក្ ក្ងរី ររព្ជវងា អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសរុប ១៥មុ៉ឺនររៀល 

២៣៩៩៖ រល្លក្ បា៉ាន់ សីុវន ជំនួយោរអ្មទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤០០៖ រល្លក្ អ្ ូ ងួនជរ ជនំួយោរអ្មទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤០១៖ រល្លក្ នូ រិទធ ីជំនួយោរអ្មទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤០២៖ រល្លក្ Savin Edward Richard និង រិយា ជាម្ចាស់សណាាគារ សុ ីអ្ងគរររ សីុដិន (រខរតរសៀមោប) ១

ល្លនររៀល 



២៤០៣៖ រល្លក្ លីរហង ប ុនសេន មន្តនតីោំក្ុងព្រូល ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤០៤៖ រល្លក្ ឈាង ចនធី អ្នុព្បធានមនទីរសងគមក្ិចច រខរតក្ំរង់ឆាាំង និងរល្លក្ព្សី ចនទ័ ណារិន ៣០មុ៉ឺនររៀល 

២៤០៥៖ រល្លក្ ជា គីមសួរ និងរល្លក្ព្សី យិន សូលីដា ឧបរថមភអ្ងេរចំនួន ២០០០គេីូព្ោម  

២៤០៦៖ ឯក្ឧរតម អ្  ូររនា និងរល្លក្ជំទាវ យ៉ឺម ច័នទម ូលីោ ឧបរថមភអ្ងេរចំនួន ១០០០គីេូព្ោម  

២៤០៧៖ រល្លក្ព្សី ញឹម មុី ឧបរថមភអ្ងេរចំនួន ១រតាន  

២៤០៨៖ រល្លក្ លឹម ឆាង ឧបរថមភ អាក្ុលររទយចំនួន ៥ោន  

២៤០៩៖ រល្លក្ព្សី រស្វម េរណ្ណនារី ឧបរថមភ រ សជជៈរហលចំនួន ១០០រក្ស  

២៤១០៖ រល្លក្ វ ន ចាន់មក្ោ មន្តនតីថនព្ក្សួងរសដឋក្ិចច នងិហិរញ្ញវរថុ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៤១១៖ ឯក្ឧរតម យួន សុជារិ និងរល្លក្ជំទាវ ស្វំង ធាោ  ទីព្បឹក្ាសរមតចអ្គគមហារញចព្ក្ី រហង សំរិន ១

ល្លនររៀល 

២៤១២៖ រល្លក្ ផ្សល សុ រ និងរល្លក្ព្សី សម្ចជិក្ព្ក្ុមរលខាសរមតចរររជា ហ ុន សសន ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៤១៣៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ រអ្ង លីមរហង អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្បឆំាងរ រវក្មម និងឧព្ក្ិដក្មមេលងសដន អ្គគ

សនងោរដាាននគរបាលជារិ ១ល្លនររៀល 

២៤១៤៖ រល្លក្ ចាន់ សុភារទិធ និងរល្លក្ព្សី ៣០មុ៉ឺនររៀល 

២៤១៥៖ រល្លក្ព្សី លឹម សុផារី អ្នុោរិយាល័យទំនាក្់ទំនងរដឋបរវណ្ីព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៦មុ៉ឺនររៀល 

២៤១៦៖ រល្លក្ គួច ឡាយរហង និង រិយា (អាជីវក្រផ្សារអ្ូឫសសី) ៥០០ដុល្លារ  

២៤១៧៖ រល្លក្ អ្ កុ្ ប ុនរឈឿន (ព្បធានគណ្ៈក្មមោរនីរិក្មម និងយុរតិធម៌) ៦ល្លនររៀល 

២៤១៨៖ រមធាវី ឃីម រសៀក្េុង និង រយិា ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៤១៩៖ រល្លក្ រៅ ោ  សម្ចជិក្ព្ក្ុមរលខាសរមតចរររជា នាយក្រដឋមន្តនតី ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤២០៖ នាយក្ដាានរដឋបាល ថនអ្គគរលខាធិោរដាានព្រឹទធសភា ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៤២១៖ រល្លក្យាយ ទុន ស ុននី ព្រមទាំងក្ូនរៅ ២០០ដុល្លារ  

២៤២២៖ រល្លក្ យឹម ប ុនរណ្ ១០មុ៉ឺនររៀល 



២៤២៣៖ រល្លក្ជំទាវ សួន រុធថាវី ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៤២៤៖ ឯក្ឧរតម ប ុន វុទាា និងរល្លក្ជំទាវ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៤២៥៖ រល្លក្ សំអាន សសូទីវ  និង រិយា ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៤២៦៖ រល្លក្ សុវរថិ សុខល្ល  ៩មុ៉ឺនររៀល 

២៤២៧៖ អ្នក្ឧក្ញ៉ា ហួរ វ ន់ថន ១មុ៉ឺនដុល្លារ  

២៤២៨៖ រល្លក្ HUANG WEIXING (SING HE YI AGRICULTURE CO,LTD.) ១០ល្លនររៀល 

២៤២៩៖ រល្លក្រមធាវី គីម សុជារិ ព្បធានព្ក្ុមហ ុនរមធាវី រខអ្ិនសីុ & អាសូសីុរអ្រ ១ល្លនររៀល 

២៤៣០៖ រល្លក្ ក្ង អាណាន់ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៣១៖ រល្លក្ ក្ន សុខោយ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៣២៖ រល្លក្ ឃុរ ឧសភា ១៥មុ៉ឺនររៀល 

២៤៣៣៖ រល្លក្ ចូវ ឈុនឡាយ ១៥មុ៉ឺនររៀល 

២៤៣៤៖ រល្លក្ព្សី ព្ទ ីគឹមរហង ១៥មុ៉ឺនររៀល 

២៤៣៥៖ រល្លក្ ដួង ចាន់ថាា ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៣៦៖ រល្លក្ ឌឹម សុវណ្ណោ  ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៣៧៖ រល្លក្ ព្ទី រវ ងឆាយ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៣៨៖ រល្លក្ ធិប សុវង់ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៣៩៖ រល្លក្ បា៉ាន់ សុវណ្ណឧរតម ៨មុ៉ឺនររៀល  

២៤៤០៖ រល្លក្ សុឹម សុទធសព្មស់ ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៤១៖ រល្លក្ អ្យ សុផានរិ ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៤២៖ រល្លក្ រៅ ររនា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៤៣៖ រល្លក្ អ្ ុក្ វុទធ ី១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៤៤៖ រល្លក្ ផាន់ រុល្ល ១០មុ៉ឺនររៀល 



២៤៤៥៖ រល្លក្ ឈុំ វណ្ណៈ ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៤៦៖ រល្លក្ រហង សមររនា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៤៧៖ រល្លក្ ររឿន ប ុនថា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៤៨៖ រល្លក្ ហាង គីមហួន ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៤៩៖ រល្លក្ សុីវ វិរសស ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៥០៖ រល្លក្ ចាន់ រធង ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៥១៖ រល្លក្ វង វីឬទធ ិ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៥២៖ រល្លក្ ធន សិទធិោ ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៥៣៖ រល្លក្ រជឿន ស្វរុន ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៥៤៖ រល្លក្ សម ន វីរៈ ១៥មុ៉ឺនររៀល 

២៤៥៥៖ រល្លក្ រហៀង សូយារ ូ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៥៦៖ ក្ញ្ញា ឯក្ រសរីររនន ៍១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៥៧៖ រល្លក្ សម ភារមយ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៥៨៖ រល្លក្ រៅ ររនៈ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៥៩៖ រល្លក្ ព្បាជញ រនឿន ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៦០៖ រល្លក្ ផ្សន វុទធ ី១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៦១៖ រល្លក្ រផ្សង ភារមយ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៦២៖ រល្លក្ វន ស្វរុំ ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៦៣៖ រល្លក្ ហម សុផ្សល ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៦៤៖ រល្លក្ រសៀង ច័នទសុវងស ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៦៥៖ រល្លក្ រៅ ក្ំវ ន ់៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៦៦៖ រល្លក្ ជីវ ចាន់ ៨មុ៉ឺនររៀល 



២៤៦៧៖ រល្លក្ មុី គងាោ ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៦៨៖ រល្លក្ រហា សុខជា ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៦៩៖ រល្លក្ សក្វ វុតាា ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៧០៖ រល្លក្ អ្ ៊ឹង ចនទសុវណ្ណ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៧១៖ រល្លក្ ន ីសុខរហង ៦មុ៉ឺនររៀល 

២៤៧២៖ ក្ញ្ញា ហ ុល ដារណ្ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៧៣៖ រល្លក្ ណារ វណ្ណៈ ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៧៤៖ រល្លក្ ហា៊ាង ចានដ់ាោ  ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៧៥៖ រល្លក្ និល មរនាោ ១២មុ៉ឺនររៀល 

២៤៧៦៖ រល្លក្ ជុំ  ិរុណ្ ៨មុ៉ឺនររៀល 

២៤៧៧៖ រល្លក្ ម្ចស ស្វរទិធ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៧៨៖ រល្លក្ Professeur Azedi ne BESCHAOUCH (ទីព្បឹក្ាោជរដាា ិបាល) ១០០០ដុល្លារ  

២៤៧៩៖ ក្ញ្ញា ទូច គនាា រិធោីរនីទូរទសសន៍ BTV ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៨០៖ រល្លក្ រ ុង សុខរហង ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៨១៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា ហ ួរ ស ុនរហង ជំនួយោរអ្គគរលខាធិោរដាានព្ក្សួងោរពារជារិ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៨២៖ រល្លក្ វ  បូរិន ជំនយួោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៨៣៖ ក្ញ្ញា េុំ នីតា ជំនយួោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៨៤៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ ស ុន គីមវួន ជនំួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៨៥៖ រល្លក្ព្សី អ្ ៊ឹង រុទាាវី ព្បធានោរិយាល័យនាយក្ដាានសផ្សនោរ និងអ្ ិវឌឍន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៤៨៦៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ អាយ ោ រ់ធី អ្នុព្បធាននាយក្ដាាននគរបាលព្រំសដនទឹក្ ២ល្លនររៀល 

២៤៨៧៖ គណ្ៈក្មមោរគណ្បក្សព្ក្សួងក្សិក្មម រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ៤០ល្លនររៀល 

២៤៨៨៖ រល្លក្ជំទាវ រេង សុផារី សម្ចជិក្ព្ក្ុមរលខាសរមតចរររជា នាយក្រដឋមន្តនតី និងស្វាមី ៤០មុ៉ឺនររៀល 



២៤៨៩៖ រល្លក្ព្សីរវជជបណ្ឌរិ អ្ិរ ព្សីខួច នងិស្វាមី (មនទរីសំោក្រាបាល និងសមភរ សខុ សំណាង ព្ក្ុង សួង) 

២០០០ដុល្លារ  

២៤៩០៖ រល្លក្ អាំង សុខវសនា និងរល្លក្ព្សី សុង រសៀក្ ១ល្លនររៀល 

២៤៩១៖ រល្លក្  ិន ណារ ុង ព្បធាននាយក្ដាាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៩២៖ រល្លក្ ម ុក្ សុភា អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៤៩៣៖ រល្លក្ ទា ធីរោ អ្នពុ្បធាននាយក្ដាាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៤៩៤៖ រល្លក្ព្សី អ្ ៊ឹង សុគនធមុននីរ័រន អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារ

បរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៤៩៥៖ រល្លក្ អ្ ូ គងផ់្សល អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៤៩៦៖ រល្លក្ព្សី មនុី ចរយិា ព្បធានោរិយាល័យ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៤៩៧៖ រល្លក្ យ ង់ យុទធ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៤៩៨៖ ក្ញ្ញា ប ុន ចនធីដា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៤៩៩៖ រល្លក្ព្សី ស្វរម ង រសរីបុណ្យ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងប

រិស្វានអ្នុព្បធានោរិយាល័យ ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥០០៖រល្លក្ រ ៉ា វណ្ណច័នទ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 



ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥០១៖ រល្លក្ព្សី រេង ណារី មន្តនតី រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន 

១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥០២៖ ក្ញ្ញា យ ង់ សុរធឿន មន្តនតី រដឋបាល សផ្សនោរ និងហរិញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤

មុ៉ឺនររៀល  

២៥០៣៖ រល្លក្ រេង គមឹព្សុង មន្តនតី រដឋបាល សផ្សនោរ នងិហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន 

២០មុ៉ឺនររៀល  

២៥០៤៖ រល្លក្ព្សី រដង ច័នទបូោ មី មន្តនតី រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងប

រិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៥០៥៖រល្លក្ព្សី ឃួន រុទធតិា មន្តនតី រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន 

១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥០៦៖ រល្លក្ រម ង ក្ុក្រផ្សង មន្តនតីក្ិចចសនា រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួង

បរិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល 

២៥០៧៖ រល្លក្  ិន ោ ឌី ព្បធាននាយក្ដាានព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន 

១ល្លនររៀល  

២៥០៨៖ រល្លក្ លឹម ស្វយ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងប

រិស្វាន ៣០មុ៉ឺនររៀល  

២៥០៩៖ រល្លក្ព្សី ព្ស ុន អ្ មី អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួង

បរិស្វាន ១៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥០៩៖ រល្លក្ ចាប ម្ច៉ារិទធិ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងប

រិស្វាន ២៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥១០៖ រល្លក្ រសង ព្គី អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងប



រិស្វាន ២៥មុ៉ឺន  

២៥១១៖ រល្លក្ គន់ ទី ព្បធានោរិយាល័យព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន 

២៥មុ៉ឺនររៀល  

៥២១២៖ រល្លក្ ប នុ សុីរខរត ព្បធានោរិយាល័យព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ ៥២១៣៖ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វានព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២៥មុ៉ឺនររៀល 

២៥១៤៖ រល្លក្ ទុយ រម ងសង័ ព្បធានោរិយាល័យព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងប

រិស្វាន១៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥១៥៖ រល្លក្ រថាង សុខវងា ព្បធានោរិយាល័យព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងប

រិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥១៦៖ រល្លក្ ឯម ចាន់រដរ អ្នុព្បធានោរិយាល័យព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួង

បរិស្វាន ១៥មុ៉ឺនររៀល  

៥២១៧៖ ក្ញ្ញា ជុំ រ ៉ាលក្ខិណា អ្នុព្បធានោរិយាល័យព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ១៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥១៧៖ ក្ញ្ញា ហួរ សុីោ សដរ អ្នុព្បធានោរិយាល័យព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ១៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥១៨៖ រល្លក្ វង ស្វយ អ្នុព្បធានោរិយាល័យព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងប

រិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥១៩៖ រល្លក្ រដាក្ ហាក្់ មន្តនតីព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺន  

៥២២០៖ រល្លក្ ស ូ ផ្សល្លា មន្តនតីព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥២១៖ រល្លក្ព្សី ថណ្ ររនា មន្តនតីព្គប់ព្គងគុណ្ភារទឹក្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺន

ររៀល  



២៥២២៖ រល្លក្ យឹម ចាន់សុខន មន្តនតីព្គប់ព្គងគុណ្ភារទកឹ្ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤៥

មុ៉ឺនររៀល 

២៥២៣៖ រល្លក្ បា៉ាក្ វណ្ណលីបា៉ាក្ វណ្ណលី អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្គប់ព្គងគុណ្ភារខយល់និងសំរេង រដឋបាល 

សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥២៤៖ រល្លក្ ល្លង រម ងល្ល  អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារប

រិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥២៥៖ រល្លក្ ហឹុម ច័នទរដរ អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥២៦៖ រល្លក្ អ្ ីវ សុផ្សល អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥២៧៖ រល្លក្ ជនិ ចំររើន ព្បធានោរិយាល័យ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៥២៨៖ រល្លក្ ថផ្ស សុផានណ់ា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារប

រិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៥២៩៖ រល្លក្ព្សី ស្វន ដាណា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារប

រិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៥៣០៖ រល្លក្ យឹម រសមី អ្នុព្បធានោរិយាល័យ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៥៣១៖ រល្លក្ យា៉ា ំណារិទធ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន 

ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៥៣២៖ រល្លក្ សំ សុខយីរម ង មន្តនតី រដឋបាល សផ្សនោរ នងិហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វា

ន ៤មុ៉ឺនររៀល  



២៥៣៣៖ រល្លក្ ទឹម សុខុម មន្តនតី រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤

មុ៉ឺនររៀល 40,000  

២៥៣៤៖ ក្ញ្ញា រិន រសរីរដឋ មន្តនតី រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤

មុ៉ឺនររៀល ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៥៣៤៖ ក្ញ្ញា លឹម គាម្ចន មន្តនតី រដឋបាល សផ្សនោរ និងហរិញ្ញវរថុ ២៥៣៥៖ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួង

បរិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល 

 

២៥៣៥៖ រល្លក្ សុផ្សល ឡាស្វា ព្បធាននាយក្ដាានព្គប់ព្គងសំណ្ល់រព្គាះថាាក្់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន 1,310,000 ររៀល 

២៥៣៦៖ រល្លក្ព្សី ជា ព្សីនរិ ព្បធានោរិយាល័យព្គប់ព្គងសំណ្ល់រព្គាះថាាក្់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥៣៧៖ រល្លក្ អ្ ួន សុគនាាអ្នុព្បធានោរិយាល័យព្គប់ព្គងសំណ្ល់រព្គាះថាាក្់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន 15មុ៉ឺនររៀល 

២៥៣៨៖ រល្លក្ សួន រនលក្អ្នុព្បធានោរិយាល័យព្គប់ព្គងសំណ្ល់រព្គាះថាាក្់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន 5មុ៉ឺនររៀល 

២៥៣៩៖រល្លក្សរមសុខចានអ់្នុព្បធានោរិយាល័យព្គប់ព្គងសំណ្ល់រព្គាះថាាក្់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន 5មុ៉ឺនររៀល 

២៥៤០៖ រល្លក្ សុផ្សល ឌយីា៉ាណាណាល់ មន្តនតី ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រព្គាះថាាក្់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន 1ល្លនររៀល  

២៥៤១៖ ក្ញ្ញា ផាន់ ដាសណ្រ មន្តនតី ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រព្គាះថាាក្់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន

គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៥៤២៖ ក្ញ្ញា គន គឹមអ្ន មន្តនតី ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រព្គាះថាាក្់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារ



បរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៥៤៣៖ រល្លក្ រ ូ ច័នទណារិទធ មន្តនតី ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រព្គាះថាាក្់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន

គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥៤៤៖ ក្ញ្ញា សសន សុវឌឍនា មន្តនតី ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រព្គាះថាាក្់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន

គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល 

២៥៤៥៖ រល្លក្ព្សី ជា ល្លង ឡាមុី មន្តនតី ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រព្គាះថាាក្់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៥៤៦៖ រល្លក្ ឱក្ សុផាណារមយ មន្តនតី ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រព្គាះថាាក្់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល 

FN Samboo, [09.04.20 20:39] 

២៥៤៧៖ រល្លក្ សុខ អ្ូរ័រ អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៤៧៖ រល្លក្ ឌួង សំរគៀរ អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០០ដលូ្លារ  

២៥៤៨៖រល្លក្ ជ័យ យុទាារិទធ អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០០ដូល្លារ  

២៥៤៩៖ រល្លក្ ជា រេង អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០០ដូល្លារ  

២៥៥០៖ រល្លក្ ជួប សីុវុតាា អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៥១៖ រល្លក្ សុក្ រនលក្ ព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០០ដូល្លារ 



២៥៥២៖ រល្លក្ ប ុរ លី ព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០០ដូល្លារ  

២៥៥៣៖ រល្លក្ ងន រម ងលី ព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០០ដូល្លារ  

២៥៥៤៖ រល្លក្ អ្ ូ សុ ័នត ព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០០ដូល្លារ  

២៥៥៥៖ រល្លក្ ជា បញ្ញារិទធ ព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០០ដូល្លារ  

២៥៥៦៖ រល្លក្ ទូច ររ ណា ព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៣០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៥៧៖ រល្លក្ សរ ក្ុសល ព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៣០មុនឹររៀលល  

២៥៥៨៖ រល្លក្ អ្ ីង ឌ ីព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៥៩៖ រល្លក្ យឹម សុថាន ព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៦០៖ រល្លក្  ួង រស្វ ណ័្ អ្នុព្បធានោរិយាល័យវយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០០ដលូ្លារ  

២៥៦១ ៖ រល្លក្ សង រ ក្តុំភា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០០ដូល្លារ  

២៥៦២៖ រល្លក្ មុី សុីធីន អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  



២៥៦៣៖ រល្លក្ សូរ គនធី អ្នពុ្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៦៤៖ រល្លក្ យា៉ាវ រនរ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៦៥៖ រល្លក្ព្សី ស ុន ចនាា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៦៦៖ រល្លក្ ងួន សុខា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៦៧៖ រល្លក្ រៅសុវណាាោ អ្នុព្បធានោរិយាល័យវយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៦៨៖ រល្លក្ រសង ប ុនថន អ្នុព្បធានោរិយាល័យវយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៦៩៖ រល្លក្ ឡាយ ចានធ់ី អ្នុព្បធានោរិយាល័យវយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៧០៖ រល្លក្ រឈៀង ស្វរៈ អ្នុព្បធានោរិយាល័យវយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៧១៖ រល្លក្ ហា៊ាល បញ្ញា អ្នុព្បធានោរិយាល័យវយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៥៧២៖ រល្លក្ េងឹ សុធារិរ អ្នុព្បធានោរិយាល័យវយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វានព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៧៣៖រល្លក្ េុង ណាវណ្ណនី អ្នុព្បធានោរិយាល័យវយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និង

ហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  



២៥៧៤៖ រល្លក្ ទូច ណារុន អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៧៥៖ រល្លក្ ម ុម នូច អ្នពុ្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៧៦៖ រល្លក្ព្សី ថាន់ រសីិ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៧៧៖ រល្លក្ ជុ ំរដាា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៧៨៖ ក្ញ្ញា ទូច លក្ខិណា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២៥ដលូ្លារ 

២៥៧៩៖ រល្លក្ព្សី ព្បាជញ ម្ច៉ារីយ អ្នុព្បធានោរិយាល័យវយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និង

ហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៨មុ៉ឺនររៀល  

២៥៨០៖ ក្ញ្ញា រម ង គនាាបបុាា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៨មុ៉ឺនររៀល  

២៥៨១៖ រល្លក្ រទរ ស ូបូតា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៨មុ៉ឺនររៀល  

២៥៨២៖ រល្លក្ ឈុន សំណាង អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និង

ហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥៨៣៖ រល្លក្ព្សី សួន បញ្ញាស័ក្ត វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន

គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វានអ្នុព្បធានោរិយាល័យ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥៨៤៖ រល្លក្ព្សី សសម សមុ្ច៉ាដាលីន អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ 

និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  



២៥៨៥៖ រល្លក្ សូព្រ ព្បុស អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥៨៦៖ រល្លក្ សប ន វិសិទធ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥៨៧៖ រល្លក្ អ្ ុក្ ស្វោ ន ់អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥៨៨៖ រល្លក្ ធាន សុវណាារិន អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និង

ហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥៨៩៖ រល្លក្ព្សី សួន សុគុណ្ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និង

ហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០ដូល្លារ  

២៥៩០៖ រល្លក្ ជា រសមី មន្តនត ីវយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារ

បរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤០មុ៉ឺនររៀន  

២៥៩១៖ រល្លក្ យាង ដូណាល់ មន្តនតី វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៩២៖ រល្លក្ អ្ ុក្ សមសុមុនី មន្តនតី វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៩៣៖ រល្លក្ ថាច់ សុបិនត មន្តនតី វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន

គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៩៤៖ រល្លក្ព្សី ស្វររ ន សុខុមសងគមសុម្ច៉ាលី មន្តនតី វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៥៩៥៖ រល្លក្ព្សី សុី សុជាតា មន្តនតី វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  



២៥៩៦៖ ក្ញ្ញា នី លក្ខណិា មន្តនតី វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន

គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥៩៧៖ ក្ញ្ញា ឡាច ព្សីររព្ជ មន្តនតី វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន

គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៥៩៨៖ ក្ញ្ញា យា៉ាន វណ្ណនី មន្តនតី វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន

គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៥៩៩៖ រល្លក្ យា៉ាន ច័នទថន មន្តនតី វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន

គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦០០៖ រល្លក្ ឈិន ចាន់ថន មន្តនតី វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន

គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦០១៖ រល្លក្ ព្បាជញ ម ូន ីមន្តនតី វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហរិញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន

គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦០២៖ រល្លក្ លី ប ណុាាោ  មន្តនតី វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន

គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦០៣៖ រល្លក្ព្សី រស្វម ចន័ទផារ ូ មន្តនតី វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៦០៤៖ ក្ញ្ញា ចាន់ វលក្ខណ័្៍ មន្តនតីក្ិចចសនា វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦០៥៖ រល្លក្ នួន រដឋសំណាងវរបុព្រ មន្តនតីក្ិចចសនា វយរថមលរហរុប ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦០៦៖ ក្ញ្ញា រសក្ ព្សីរ ៉ា មន្តនតីសមព្គ័ចិរត វយរថមលរហរបុ ះពាល់បរិស្វាន រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល  



 

២៦០៧៖ រល្លក្ គីន ឃាងល ីអ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្គប់ព្គងសំណ្ល់រឹង រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៦០៨៖ រល្លក្ សដន វិម្ចនរសមី អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រឹង រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៣០មុ៉ឺនររៀល  

២៦០៩៖ រល្លក្ រូច ចាន់ថា អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រឹង រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៦១០៖ ក្ញ្ញា ម្ចស សុគណុ្ ព្បធានោរិយាល័យ ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រឹង រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៦១១៖ រល្លក្ព្សី អាង សូផា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រឹង រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៦១២៖ រល្លក្ សអ្ល សំអារ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រឹង រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៦១៣៖ រល្លក្ អ្ ៊ឹង ក្ុក្ឃាងំ មន្តនតី ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រឹង រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារប

រិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៨មុ៉ឺនររៀល  

២៦១៤៖ ក្ញ្ញា យឹម ចន័ទព្សីណ្ុច មន្តនតី ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រងឹ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារ

បរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦១៥៖ រល្លក្ព្សី ងា៉ាន ស្វនតព្សីរៅ មន្តនតី ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រឹង រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន

គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦១៦៖ រល្លក្ គឹង រសរម មន្តនតី ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រឹង រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វា

ន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦១៧៖ ក្ញ្ញា ថន គីមឡាយ មន្តនតីក្ិចចសនា ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រឹង រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាាន



គំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២,៥០០០ររៀល  

២៦១៨៖ រល្លក្ព្សី បុល សុចិព្តា មន្តនតីក្ិចចសនា ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រឹង រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២,៥០០០ររៀល  

២៦១៩ ៖ រល្លក្ព្សី ថថ សិរីររនា មន្តនតីសម័ព្គចិរត ព្គប់ព្គងសំណ្ល់រឹង រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៦២០៖ រល្លក្ ស្វរុន សំបូរ ព្ប.នាយក្ដាាន អ្ធិោរក្ិចច នងិរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៨៤០,០០០ររៀល 

២៦២០៖ រល្លក្ ងី វីរៈ អ្នុ. នាយក្ដាាន អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥០មុ៉ឺនររៀល  

២៦២១៖ រល្លក្ ចាប យុធ ីអ្នុ. នាយក្ដាាន អ្ធិោរក្ិចច នងិរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៦២២៖ រល្លក្ រជា ថុល អ្នុ. នាយក្ដាាន អ្ធិោរក្ិចច នងិរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៦២៣៖ រល្លក្ អ្ ុង វុទធី អ្នុ. នាយក្ដាាន អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀ ល 

២៦២៤៖រល្លក្ រៅ គឹមឈី អ្នុ. នាយក្ដាាន អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប ់រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ 

អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀន  

២៦២៥៖ រល្លក្ សដក្ វិម្ចន ក្តី ព្បធានោរិយាល័យ អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និង

ហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៦២៦៖ រល្លក្ព្សី រថាង សុបញ្ញាោ  ព្បធានោរិយាល័យ អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ 

និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀន  

២៦២៧៖ រល្លក្ រព្សង ចនាា ព្បធានោរិយាល័យ អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ



វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៦២៨៖ រល្លក្ ស ុយ ចាន់រះ មន្តនតី អ្ធិោរក្ិចច នងិរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៦២៩៖ រល្លក្ និល ព្ជឹង មន្តនតី អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ នងិហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២រ  មុ៉ឺនររៀល  

២៦៣០៖ រល្លក្ ញូង គណុាា មន្តនតី អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងងឹោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៦៣១៖ រល្លក្ ថុង គនធយូរេង មន្តនតី អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងងឹោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៦៣២៖ រល្លក្ រៅ ច័នទធ ីមន្តនតី អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ នងិហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៦៣៣៖ រល្លក្ ឃុរ សក្វចនិាា មន្តនតី អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងងឹោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៦៣៤៖ រល្លក្ រសង ប ុនរធឿន មន្តនតី អ្ធិោរក្ិចច នងិរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២ មុុ៉ឺនររៀល  

២៦៣៥៖ រល្លក្ សយ ម ច័នទដាោ  មន្តនតី អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦៣៦៖ រល្លក្ រេក្ រដឋ ព្បធានមនទីររិរស្វធន៍ អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៣ល្លនររៀល 

២៦៣៧៖ រល្លក្ សុីវ គង់ អ្នុព្បធានមនទីររិរស្វធន៍ អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប ់រដឋបាល សផ្សនោរ និង

ហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៦៣៨៖ រល្លក្ ងួន គមឹព្ទី ព្បធានោរិយាល័យ អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ



វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦៣៩៖ រល្លក្ រហង សីហា ព្បធានោរិយាល័យ អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និង

ហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៨មុ៉ឺនររៀល  

២៦៤០៖ រល្លក្ គង់ ស្វវុធ ព្បធានោរិយាល័យ អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញ

វរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៦មុ៉ឺនររៀល  

២៦៤១៖ រល្លក្ យឹម ចណំាន ព្បធានោរិយាល័យ អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និង

ហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៦៤២៖ រល្លក្ព្សី ធលក្ សិរបីញ្ញា ព្បធានោរិយាល័យ អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និង

ហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៦៤៣៖ រល្លក្ អារ់ ជាសុខសំអារ អ្នុព្បធានមនទីររិរស្វធន៍ អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល 

សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ១៥មុ៉ឺនររៀល 

២៦៤៤៖ រល្លក្ព្សី ជមឹ សុគនាា អ្នុព្បធានមនទីររិរស្វធន៍ អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ 

និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៦៤៥៖ រល្លក្ ណារ ឌីវសនា មន្តនតី អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគ

នាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៣មុ៉ឺនររៀល  

២៦៤៦៖ រល្លក្ វ រ ់វិស្វល មន្តនតី អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងងឹោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្

ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២មុ៉ឺនររៀល  

២៦៤៧៖ ក្ញ្ញា ព្សូយ សុខល្លង មន្តនតីជាប់ក្ិចចសនា អ្ធោិរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និង

ហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦៤៨៖ រល្លក្ រៅ ងួនណ្ោូ  មន្តនតីជាប់ក្ិចចសនា អ្ធិោរក្ិចច និងរព្ងឹងោរអ្នុវរតចាប់ រដឋបាល សផ្សនោរ និង

ហិរញ្ញវរថុ អ្គគនាយក្ដាានគំាពារបរិស្វាន ព្ក្សួងបរិស្វាន ២មុ៉ឺនររៀល 



២៦៤៩៖ ឯក្ឧរតម ស្វរ ស្វមី រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥០០

ដុល្លារ  

២៦៥០៖ ឯក្ឧរតម រភាគ សុវណ្ណរិទធ និងរល្លក្ជំទាវ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិ

អ្នុវរតន៍ ៤០មុ៉ឺនររៀល  

២៦៥១៖ ឯក្ឧរតម គឹម ទូច រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ១០០ដុល្លារ  

២៦៥២៖ ឯក្ឧរតម រហង សខុគង់ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥០០

ដុល្លារ  

២៦៥៣៖ ឯក្ឧរតម អ្  ុសុថា រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ៥៥៥ដុល្លារ  

២៦៥៤៖ រល្លក្ជំទាវ ឡាយ ណាវីន និងស្វាមី រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុ

វរតន៍ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៦៥៥៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុច បូោ  រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ២០០ដុល្លារ  

២៦៥៦៖ ឯក្ឧរតម ម្ចន សភុា រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២០០

ដុល្លារ  

២៦៥៧៖ ឯក្ឧរតម សក្ គី រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១០០ដុល្លារ  

២៦៥៨៖ ឯក្ឧរតម សយ  ីរមយ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២០០

ដុរល្លារ 

២៦៥៩៖ ឯក្ឧរតម ស្វរុន ឫទាា រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១ល្លន

ររៀល  

២៦៦០៖ ឯក្ឧរតម ចម បូរិទធ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១០០

ដុល្លារ 

២៦៦១៖ ឯក្ឧរតម លឹម គង់ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២០០

ដុល្លារ  



២៦៦២៖ ឯក្ឧរតម សុន រសងហួរ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ 

២០០ដុល្លារ  

២៦៦៣៖ ឯក្ឧរតម លីវ មិនច័នទ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សតបរចចក្វិទានិងអ្នុវរតន១៍០០

ដុល្លារ  

២៦៦៤៖ ឯក្ឧរតម ព្រហម ដលីូន អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១០០

ដុល្លារ  

២៦៦៥៖ ឯក្ឧរតម សឹម ណាោ  អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១ល្លន

ររៀល 

២៦៦៦៖ ឯក្ឧរតម ឡាំ គីមរេង អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១

ល្លនររៀល  

២៦៦៧៖ ឯក្ឧរតម រហង ណ្ន អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១០០

ដុល្លារ  

២៦៦៨៖ រល្លក្ជំទាវ ឃុន វ រី អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១០មុ៉ឺន

ររៀន  

២៦៦៩៖ ឯក្ឧរតម ស៉ឺន សថូា ព្បរិ ូោជរដាា ិបាលទទួលបនទុក្ជាអ្គគនាយក្ក្ិចចោរទូរៅ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ៥០០ដុល្លារ  

២៦៧០៖ ឯក្ឧរតម មុំ ចនទតាោ  អ្គាោធិោរ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៦៧១៖ឯក្ឧរតម ហ រ រផ្សង អ្គគនាយក្សហព្គាសធុនរូច និងមធយម និងសិបបក្មម ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ៥០មុ៉ឺនររៀល  

២៦៧២៖ ឯក្ឧរតម ប ី រិទូរយ ព្បធានមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិ

អ្នុវរតន៍ ៤០មុ៉ឺនររៀល  

២៦៧៣៖ ឯក្ឧរតម អ្ ៊ិន រៅ ទីព្បឹក្ាព្ក្សួង ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥០មុ៉ឺនររៀល  



២៦៧៤៖ ឯក្ឧរតម អ្ ូព្រំ វីរៈ ទីព្បឹក្ាព្ក្សួង និងជាអ្គគនាយក្រងក្ិចចោរទូរៅ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត ប

រចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥០ដលុ្លារ  

២៦៧៥៖ ឯក្ឧរតម រៅ វណ្ណដា ទីព្បឹក្ាព្ក្សួង និងជាព្បធាននាយក្ដាានរដឋបាល ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត 

បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៦៧៦៖ រល្លក្ជំទាវ ម ក្់ បលីូ ទីព្បឹក្ាព្ក្សួង ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១០មុ៉ឺន

ររៀល  

២៦៧៧៖ ឯក្ឧរតម យក្់ ប ុនស ន ទីព្បឹក្ាព្ក្សួង ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១០មុ៉ឺន

ររៀល 

២៦៧៨៖ ឯក្ឧរតម ទឹង សុមរិត ទីព្បឹក្ាព្ក្សួង ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១០មុ៉ឺន

ររៀល  

២៦៧៩៖ រល្លក្ព្សី ផាន រស្វភា អ្គគនាយិោរងក្ិចចោរទូរៅ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វឡិាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុ

វរតន៍ ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៦៨០៖ រល្លក្ព្សី រប ង ដាវុធក្លាណ្ ទីព្បឹក្ាព្ក្សួង នងិជាព្បធាននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងជំរុញោរអ្ ិវឌឍន៍

សហព្គាសធុនរូចនិងមធយម ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៦៨១៖ រល្លក្ សុខ យា៉ានីមល អ្គគនាយក្រងទឹក្ស្វារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ 

២០មុ៉ឺនររៀល  

២៦៨២៖ រល្លក្ រព្ជៀន រសងគង់ អ្គគនាយក្រងឧសាហក្មម ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរត

ន៍ ៥០០ដុល្លារ  

២៦៨៣៖ សម្ចគមនារីក្មពុជា ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៦៨៤៖ រល្លក្ ម ុក្ ក្រិា អ្គាោធិោររង ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៦៨៥៖ រល្លក្ សប ន ភាររ រ ទីព្បឹក្ាព្ក្សួង និងជាព្បធាននាយក្ដាានរដឋបាល ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត ប

រចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២០មុ៉ឺនររៀល  



២៦៨៦៖ រល្លក្ ដន ឌណីា ទីព្បឹក្ាព្ក្សួង និងជាអ្នុព្បធាននាយក្ដាានរដឋបាល ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត 

បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៦៨៧៖ ក្ញ្ញា គីម ច័នទមុន ីអ្នុព្បធាននាយក្ដាានរដឋបាល ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរត

ន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦៨៨៖ រល្លក្ព្សី ឆាយ ចន័ទនីោ  អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសរុប និងរ៌រ៌ម្ចន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្

វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៦៨៩៖ រល្លក្ សក្ ស្វរី អ្នពុ្បធានមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិ

អ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៦៩០៖ រល្លក្ វ ន ់រ ៉ា អ្នពុ្បធានមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិ

អ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៦៩១៖ រល្លក្ រម ង រសរីវ រ់ អ្នុព្បធានមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្

វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៦៩២៖ រល្លក្ អ្ ុ រៅរិសី អ្នុព្បធានមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា 

និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៦៩៣៖ រល្លក្ គង់ បញ្ញារិទធ ព្បធាននាយក្ដាានថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត 

បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៦មុ៉ឺនររៀល  

២៦៩៤៖ រល្លក្ ជូ ប ុនរសៀង អ្នុព្បធាននាយក្ដាានថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៦៩៥៖ រល្លក្ ម ម រសដាា អ្នុព្បធាននាយក្ដាានថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល 

២៦៩៦៖ រល្លក្ បា៉ាន់ សូណា ព្បធានោរិយាល័យថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  



២៦៩៧៖ រល្លក្ ព្សស់ រសមី ព្បធានោរិយាល័យថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត 

បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល 

២៦៩៨៖ រល្លក្ រូ ចាន់រសដាាវុធ ព្បធានោរិយាល័យថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ៣មុ៉ឺនររៀល  

២៦៩៩៖ រល្លក្ រព្សឿង វ ន់រធឿន ព្បធានោរិយាល័យថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ៣មុ៉ឺនររៀល 

២៧០០៖ រល្លក្ យិន វណ្ណរដរ ព្បធានោរិយាល័យថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ៤មុ៉ឺនររៀល 

២៧០១ ៖ រល្លក្ ហុង សុខលីដា អ្នុព្បធានោរិយាល័យថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម 

វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧០២៖ រល្លក្ រទរ ចាន់សុខា មន្តនតីថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា 

និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧០៣៖ រល្លក្ ខលូរ ឧសាហ៍ ព្បធាននាយក្ដាានថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៧០៤៖ រល្លក្ ជួប សុរមធ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧០៥៖ រល្លក្ ឯក្ ណាំហុង ព្បធានោរិយាល័យថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល 

២៧០៦៖ រល្លក្ នួន សុធា អ្នុព្បធានោរិយាល័យថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧០៧៖ រល្លក្ វ ន់ ចាន់ោ រ់ អ្នុព្បធានោរិយាល័យថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧០៨៖ រល្លក្ព្សី រហង លក្ខិណា អ្នុព្បធានោរិយាល័យថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម 



វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧០៩៖ រល្លក្ព្សី រវ ន សណំាង អ្នុព្បធានោរិយាល័យថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម 

វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧១០៖ រល្លក្ អ្ ងី សុភារ័រន អ្នុព្បធានោរិយាល័យថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧១១៖ រល្លក្ មុយ សំររច មន្តនតីថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា 

និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៧១២៖ រល្លក្ រសង បញ្ញា មន្តនតីថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា 

និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧១៣៖ រល្លក្ សុខ គង់ មន្តនតីថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិ

អ្នុវរតន៍ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វឡិាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នវុរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧១៤៖ ក្ញ្ញា ស ុ ក្ញ្ញា មន្តនតីក្ិចចសនាថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្

វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល 

២៧១៥៖ ក្ញ្ញា ផាន ់សុីសដរ មន្តនតីក្ិចចសនាថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត ប

រចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល 

២៧១៦៖ រល្លក្ ននួ សុងុន មន្តនតីក្ិចចសនាថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត ប

រចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល 

២៧១៧៖ ក្ញ្ញា ឯក្ថណ្រហៀង មន្តនតីក្ិចចសនាថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត ប

រចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល 

២៧១៨៖ ក្ញ្ញា រម ង សុីវអ្ ៊ិញ មន្តនតីក្ិចចសនាថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត ប

រចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១ម   នររៀល 

២៧១៩៖ នាយក្ដាានម្ចព្តាស្វព្សតឧសាហក្មម ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិទាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងនវនុវរតន៍ ២០មុ៉ឺន



ររៀល  

២៧២០៖ រល្លក្ សុខ ណារិទធ ព្បធាននាយក្ដាានថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត 

បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧២១៖ រល្លក្ រូន សំបូរ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧២២៖ រល្លក្ រសង សុ ័នត ព្បធាន.ោរិ ក្ិចចោរចាប់ថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡា

ស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧២៣៖រល្លក្សុខប ុនស្វយព្បធាន.ោរិបណ្ាតះបណាាលនិងផ្សសរវផ្សាយថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួង

ឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧២៤៖ រល្លក្ ឈូ ចំររើន អ្នុព្បធានោ.គរព្ម្ចង និងហិរញ្ញក្ិចចថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហ

ក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧២៥៖ រល្លក្ ននួ ចាន់សុភារ មន្តនតីថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្

វិទា និងអ្នុវរតន៍ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥ពាន់ររៀល 

២៧២៦៖ រល្លក្ សក្វ ដាោ  មន្តនតីថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិ

អ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧២៧៖ ក្ញ្ញា សរ រស្វ ណ័្ឌ មន្តនតីក្ិចចសនាថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត ប

រចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល 

២៧២៨៖ រល្លក្ សុខ សុវណ្ណបូរី មន្តនតីក្ិចចសនាថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត 

បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧២៩៖ រល្លក្ េុង ថុល មន្តនតីក្ិចចសនាថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្

វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧៣០៖ រល្លក្ េុង ចាន់រដរ មន្តនតីក្ិចចសនាថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត ប



រចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧៣១៖ រល្លក្ ផ្សល សុផ្សល្លារិទធ មន្តនតីក្ិចចសនាថនមជឈមណ្ឌលម្ចព្តាស្វព្សតជារិ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត 

បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧៣២៖ រល្លក្ រ ៉ា ធោី  ព្បធាននាយក្ដាានថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិ

អ្នុវរតន៍ ២០មុ៉ឺនររៀល  

២៧៣៣៖ រល្លក្ លី ចារជន អ្នុព្បធាននាយក្ដាានថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្

វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៧៣៤៖ រល្លក្ សួន ររនៈ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្

វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៧៣៥៖ រល្លក្ ជា ថារក្ស អ្នុព្បធាននាយក្ដាានថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា 

និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៧៣៦៖ រល្លក្ រខៀវ វិចិព្រ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្

វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៧៣៧៖ រល្លក្ ម ូវ សុគា ព្បធានោរិយាល័យថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា 

និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល ២៧៣៨៖ រល្លក្ សួង ប ណុាារិទរ ព្បធានោរិយាល័យថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួង

ឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៧៣៩៖ រល្លក្ គឹម វិរៅភា ព្បធានោរិយាល័យថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា 

និងអ្នុវរតន៍៥មុ៉ឺនររៀល  

២៧៤០៖ រល្លក្ ោ  រដាា អ្នុព្បធានោរិយាល័យថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា 

និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៧៤១៖ រល្លក្ ល្លង ឃីម អ្នុព្បធានោរិយាល័យថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្

វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺនររៀល 



២៧៤២៖ រល្លក្ គង់ រវ ងព្សីុ អ្នុព្បធានោរិយាល័យថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្

វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៧៤៣៖ រល្លក្ព្សី ទិរ រសរីលក្ខិណា មន្តនតីថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វឡិាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិ

អ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៧៤៤៖ ក្ញ្ញា បូរ ររព្ជរសមី មន្តនតីថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២

មុ៉ឺនររៀល 

២៧៤៥៖ ក្ញ្ញា ភា ថេលីន មន្តនតីជាប់ក្ិចចសនាថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា 

និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧៤៦៖ ក្ញ្ញា ផានណ់ា ដាលីន មន្តនតីជាប់ក្ិចចសនាថនវិទាស្វានសតង់ដារ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្

វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧៤៧៖ នាយក្ដាានសវនក្មមថផ្សទក្នុង ព្ក្សួងឧសាហក្មម វទិាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងនវនុវរតន៍ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៧៤៨៖ មនទីរឧសាហក្មម វទិាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងនវនុវរតន៍ រខរតក្ំរង់ចាម ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិទាស្វព្សត 

បរចចក្វិទា និងនវនុវរតន ៍២ល្លនររៀល 

២៧៤៩៖ រដាាក្រទឹក្សវយ័ររសៀមោប ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១ល្លនររៀល  

២៧៥០៖ នាយក្ដាានក្ិចចោរសិបបក្មម ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិទាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងនវនុវរតន៍ ១០០ដុល្លារ 

២៧៥១៖ រល្លក្ ហ ុន ស្វង ព្បធាននាយក្ដាានសផ្សនោរ សថិរិ សហព្បរិបរតិោរ និងោរងារអាស្វ៊ាន ព្ក្សួង

ឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៧៥២៖ រល្លក្ ជន វ នធ់ូ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសផ្សនោរ សថិរិ សហព្បរិបរតិោរ និងោរងារអាស្វ៊ាន ព្ក្សួង

ឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៧៥៣៖ រល្លក្ អ្ ុយ រខម្ច ព្បធានោរិយាល័យថននាយក្ដាានសផ្សនោរ សថិរិ សហព្បរិបរតិោរ និងោរងារអាស្វ៊ាន 

ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៧៥៤៖ រល្លក្ ហួរ ម ូលីោ ព្បធានោរិយាល័យថននាយក្ដាានសផ្សនោរ សថិរិ សហព្បរិបរតិោរ និងោរងារអាស្វ៊ា



ន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៧៥៥៖ រល្លក្ វុធ លីន ព្បធានោរិយាល័យថននាយក្ដាានសផ្សនោរ សថិរិ សហព្បរិបរតិោរ និងោរងារអាស្វ៊ាន 

ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៧៥៦៖ រល្លក្ ស ុ វ រ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺន

ររៀល  

២៧៥៧៖ រល្លក្ព្សីទូច វសនា អ្នុព្បធានោរិយាល័យថននាយក្ដាានសផ្សនោរ សថិរិ សហព្បរិបរតិោរ និងោរងារ

អាស្វ៊ាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វឡិាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នវុរតន៍ ៤មុ៉ឺនររៀល 

២៧៥៨៖ រល្លក្ ង ូវ ថានី អ្នពុ្បធានោរិយាល័យថននាយក្ដាានសផ្សនោរ សថិរិ សហព្បរិបរតិោរ និងោរងារអាស្វ៊ាន 

ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៣មុ៉ឺមររៀល  

២៧៥៩៖ រល្លក្ព្សី រិន ស្វោ រ់ មន្តនតីថននាយក្ដាានសផ្សនោរ សថិរិ សហព្បរិបរតិោរ និងោរងារអាស្វ៊ាន ព្ក្សួង

ឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុឹនររៀល  

២៧៦០៖ រល្លក្ ជា រហៀង មន្តនតីថននាយក្ដាានសផ្សនោរ សថិរិ សហព្បរិបរតិោរ និងោរងារអាស្វ៊ាន ព្ក្សួងឧសាហ

ក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧៦១៖ រល្លក្ សួន ផ្សលលីន មន្តនតីថននាយក្ដាានសផ្សនោរ សថិរិ សហព្បរិបរតិោរ និងោរងារអាស្វ៊ាន ព្ក្សួង

ឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧៦២៖ រល្លក្ អ្ ចុ គឹមអ្  ីមន្តនតីថននាយក្ដាានសផ្សនោរ សថិរិ សហព្បរិបរតិោរ និងោរងារអាស្វ៊ាន ព្ក្សួងឧសាហ

ក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧៦៣៖ រល្លក្ ស្វ៊ាន ធារិទធ មន្តនតីថននាយក្ដាានសផ្សនោរ សថិរិ សហព្បរិបរតិោរ និងោរងារអាស្វ៊ាន ព្ក្សួង

ឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៧៦៤៖ រល្លក្ ព្សីទួន គនាា មន្តនតីជាប់ក្ិចចសនាថននាយក្ដាានសផ្សនោរ សថិរិ សហព្បរិបរតិោរ និងោរងារអាស្វ៊ាន 

ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧៦៥៖ រល្លក្ គឹម សុគារ អ្ធិោរ ថនអ្គាោធិោរដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ 



១០ដុល្លារ  

២៧៦៦៖ រល្លក្ េឹង គឹមនី ព្បធានោរិយាល័យថននាយក្ដាានរដឋបាល ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា 

និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៧៦៧៖ ឯក្ឧរតម សប ន រគៀហាក្់ អ្គគនាយក្រងឧសាហក្មម ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុ

វរតន៍ ៥០មុ៉ឺនររៀល  

២៧៦៨៖ ឯក្ឧរតម សង រ វិបលុ អ្គគនាយក្រងឧសាហក្មម ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ 

១០មុ៉ឺនររៀល  

២៧៦៩៖ រល្លក្ រហង រអ្ៀង អ្គគនាយក្រងឧសាហក្មម ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ 

១០មុ៉ឺនររៀល  

២៧៧០៖ រល្លក្ ញឹក្ វីរៈអ្គគនាយក្រងឧសាហក្មម ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១០

មុ៉ឺនររៀល  

២៧៧១៖ រល្លក្ ស្វរិ ផ្សល្លា ព្បធាននាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១០មុ៉ឺន

ររៀល  

២៧៧២៖ រល្លក្ រសង វបិុលល អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤

មុ៉ឺនររៀល 

២៧៧៣៖ រល្លក្ព្សី ងួន ផ្សល្លា អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤

មុ៉ឺនររៀល  

២៧៧៤៖ រល្លក្ សុខ សមបរតិ ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន

ររៀល  

២៧៧៥៖ រល្លក្ អ្ ុន ររនៈ ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺន

ររៀល 



២៧៧៦៖ រល្លក្ សុខ  ោី  ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន

ររៀល  

២៧៧៧៖ រល្លក្ អ្ុល ភារិទធ អ្នុ.ោរិយាល័យសតីទី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺន

ររៀល  

២៧៧៨៖ រល្លក្ព្សី សុខ សីុណារ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរត

ន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧៧៩៖ រល្លក្ព្សី ចាន់ ម្ច៉ានី អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២

មុ៉ឺនររៀល 

២៧៨០៖ រល្លក្ ល្លន េុង អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន

ររៀល  

២៧៨១៖ រល្លក្ ថវ ឡាវី អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺន

ររៀល  

២៧៨២៖ រល្លក្ ចកឹ្ សុផ្សល អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤

មុ៉ឺនររៀល 

២៧៨៣៖ រល្លក្ សួង សំណាង អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ 

២មុ៉ឺនររៀល 

២៧៨៤៖ រល្លក្ ស្វ៊ាន រិទធី អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៣មុ៉ឺន

ររៀល  

២៧៨៥៖ រល្លក្ យឹម រិទធី អ្នពុ្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺន

ររៀល  

២៧៨៦៖ រល្លក្ ម្ចន ជំនាញ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤

មុ៉ឺនររៀល  



២៧៨៧៖ រល្លក្ សប ន សុគនាា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ 

១៥,០០០ររៀល  

២៧៨៨៖ រល្លក្ រទរ លំអ្ មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧៨៩៖ រល្លក្ព្សី ស្វរីម បរូី មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វឡិាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នវុរតន៍ ១៥,០០០ររៀល 

២៧៩០៖ រល្លក្សិុន ទិរយផ្សលគុន មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧៩១៖ រល្លក្ រៅ យុទធ មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺមររៀល  

២៧៩២៖ រល្លក្ ប  ូវណ្ណរិទធ មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧៩៣៖ រល្លក្ របឿន រោូ  មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧៩៤៖ រល្លក្ព្សី ធុយ នរនីី មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វឡិាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នវុរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧៩៥៖ រល្លក្ សូ  ក្ត ីមន្តនត ីព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧៩៦៖ រល្លក្ លី ហាក្់សុមី មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វឡិាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នវុរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧៩៧៖ រល្លក្ព្សី ង ូវ សុខយូ មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វឡិាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នវុរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៧៩៨៖ ក្ញ្ញា រឆាម ព្សីមុិច មន្តនតី ក្ិចចសនា ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៧៩៩៖ រល្លក្ ហុឹម ផានិរ ព្បធានមជឈមណ្ឌល ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១១មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨០០៖ រល្លក្ អ្ ុ រសរីវុទធ អ្នុព្បធានមជឈមណ្ឌល ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨០១៖ រល្លក្ព្សី ឃុន រំរយាល អ្នុព្បធានមជឈមណ្ឌល ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ 

១មុ៉ឺនររៀល 

២៨០២៖ រល្លក្ វ  ច័នទមក្ោវធុ អ្នុព្បធានមជឈមណ្ឌល ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤

មុ៉ឺនររៀល  

២៨០៣៖ រល្លក្ព្សី សុ៉ឺ រស្វភា អ្នុព្បធានមជឈមណ្ឌល ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២



មុ៉ឺនររៀល  

២៨០៤៖ រល្លក្ព្សី អ្ ៊ិន ចានធ់ាវី ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២

មុ៉ឺនររៀល  

២៨០៥៖ រល្លក្ អ្ ុន សុខហា៊ាង ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨០៦៖ រល្លក្ ម យ សុខរយ ម ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១

មុ៉ឺនររៀល  

២៨០៧៖ រល្លក្ ជ សុផានណ់ា ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨០៨៖ រល្លក្ព្សីបាន ស្វ៊ាងលីន អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរត

ន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៨០៩៖ ក្ញ្ញា សបស ចន្តនាា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨១០៖ រល្លក្ សុខ ប ុនព្សីុ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២

មុ៉ឺនររៀល  

២៨១១៖ រល្លក្ ទមឹ រិទធី អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន

ររៀល 

២៨១២៖ រល្លក្ សុិន រិទធ ីអ្នពុ្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨១៣៖ រល្លក្ព្សីញណ្ សលា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរត

ន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  



២៨១៤៖ ក្ញ្ញា លី ចាន់ថុល អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១

មុ៉ឺនររៀល 

២៨១៥៖ រល្លក្ព្សី រចង ផ្សលលីន មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៨១៦៖ រល្លក្ សផ្ស ចន័ទព្តាវុឌឍ ព្បធាន នាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១០

មុ៉ឺនររៀល  

២៨១៧៖ រល្លក្ រជរ សុភារ អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១

មុ៉ឺនររៀល  

២៨១៨៖ រល្លក្ ឈាន រិសដិឋ អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២

មុ៉ឺនររៀល  

២៨១៩៖ រល្លក្ព្សី ឱ វណ្ណឌមី្ច៉ា អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៣

មុ៉ឺនររៀល 

២៨២០៖ រល្លក្ ជុំ សុរុទធ ីអ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៨មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨២១៖ រល្លក្ ស្វាយ ររ ន ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុឹ

នររៀល  

២៨២២៖ ក្ញ្ញា ទិ ច័នទថាឌី ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨២៣៖ រល្លក្ ប ៊ិន ចំររើនសរា ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១

មុ៉ឺនររៀល  

២៨២៤៖ រល្លក្ព្សី រព្បម ព្បាថាា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ 

៤,០០០ររៀល  

២៨២៥៖ រល្លក្ រក្ើរ សុភារ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ 



៥,០០០ររៀល  

២៨២៦៖ រល្លក្ រហង ឧរតម អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ 

៦,០០០ររៀល 

២៨២៧៖ ក្ញ្ញា រហង អ្រុណ្ក្ក្េដា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរត

ន៍ ៣មុ៉ឺនររៀល  

២៨២៨៖ រល្លក្ រ ៉ា សុទាារិទិធ មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វឡិាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នវុរតន៍ ២មុ៉ឺនររៀល  

២៨២៩៖ ក្ញ្ញា ធុក្ ច័នទនីតា មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ៥,០០០រ ៀល  

២៨៣០៖ រល្លក្ ហូយ សុភារ ព្បធាន នាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺន

ររៀល 

២៨៣១៖ រល្លក្ ធន ់ផ្សុន អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨៣២៖រល្លក្ ខូយ ឃីម អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨៣៣៖ រល្លក្ រ ៉ា ព្រហសបរតិ៍ អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ 

២មុ៉ឺនររៀល  

២៨៣៤៖ ក្ញ្ញា រេង រម្ចនភីា ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨៣៥៖ រល្លក្ ជឹម ឈាន់ ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨៣៦៖ រល្លក្ យ ូរ វិចិព្រ ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨៣៧៖ រល្លក្ លឹម ហុង ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន



ររៀល  

២៨៣៨៖ រល្លក្ ឥនធ ដាោ  អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨៣៩៖ រល្លក្ សំរិរ ណារ ូ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺ

មររៀល  

២៨៤០៖ រល្លក្ព្សី សុ៉ឺន ម្ច៉ានិចច អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ 

១មុ៉ឺនររៀល  

២៨៤១៖ រល្លក្ព្សី រ ៉ា ចាន់ព្សីណាក្់ មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៨៤២៖ ក្ញ្ញា យ៉ឺន វល័ក្ខណ្ មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៨៤៣៖ ក្ញ្ញា ហុង សីុណា មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ ៥,០០០ររៀល  

២៨៤៤៖ រល្លក្ អ្ ូច ម្ច៉ានី ព្បធាន នាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល  

២៨៤៥៖ រល្លក្ សុខ ជា អ្នពុ្បធាននាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ២មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨៤៦៖ រល្លក្ព្សី រទរ ោ ន ីអ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤

មុ៉ឺនររៀល  

២៨៤៧៖ រល្លក្ ចុង ប ូ អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៤មុ៉ឺនររៀល  

២៨៤៨៖ រល្លក្ លី ច័នទថន ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន

ររៀល  

២៨៤៩៖ រល្លក្ ព្ស ុន ល៉ឺ ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៨៥០៖ រល្លក្ ឌី ដារិន ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៨៥១៖ រល្លក្ ថផ្ស ដាោ  អ្នពុ្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន

ររៀល  



២៨៥២៖ រល្លក្ ម្ច៉ាន់ ចានណ់ារិទធ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នុវរតន៍ 

១មុ៉ឺនររៀល 

២៨៥៣៖ រល្លក្  ុំ ម្ចនរិទូរយ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ៨

ពាន់ររៀល  

២៨៥៤៖ រល្លក្ រេង  ីរុណ្ អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១

មុ៉ឺនររៀល  

២៨៥៥៖ រល្លក្ សក្ន សុធា អ្នុព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិឡាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងអ្នុវរតន៍ ១មុ៉ឺន

ររៀល 

២៨៥៦៖ រល្លក្ សប ន ស្វម ន មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វឡិាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នវុរតន៍ ៥ពាន់ររៀល  

២៨៥៧៖ រល្លក្ ង ូវ រម ងហុង មន្តនតី ព្ក្សួងឧសាហក្មម វឡិាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិអ្នវុរតន៍ ១មុ៉ឺនររៀល  

២៨៥៨៖ នាយក្ដាានបុគគលិក្ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិទាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងនវនុវរតន ៍៤១៥,០០០ររៀល  

២៨៥៩៖ មនទីរឧសាហក្មម វទិាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងនវនុវរតន៍ ោជធានី នំររញ ១,៣៣០,០០០ររៀល  

២៨៦០៖ មនទីរឧសាហក្មម វទិាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងនវនុវរតន៍រខរតក្ំររ ២ល្លនររៀល 

២៨៦១៖ រល្លក្ នួន សុ ័ណ្ឌ ព្បធានមនទីរឧសាហក្មម វិទាស្វព្សត បរចចក្វិទា នងិនវនុវរតន៍រខរតក្ំរង់សព៉ឺ ១ល្លន

ររៀល  

២៨៦២៖ នាយក្ដាាននីរិក្មមថនអ្គគនាយក្ដាានក្ិចចោរទូរៅ ព្ក្សួងឧសាហក្មម វិទាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងនវនុ

វរតន៍ ២៥៥,០០០ររៀល  

២៨៦៣៖ មនទីរឧសាហក្មម វទិាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងនវនុវរតន៍ រខរតបារ់ដំបង ៥,៤៦០,០០ររៀល 

២៨៦៤៖ ឯក្ឧរតម វ ន់ រុទធិរល និងរល្លក្ជំទាវ អ្គគនាយក្រង ថនអ្គគនាយក្ដាានរនធដារ ២០០០ដលុ្លារ  

២៨៦៥៖ រល្លក្ ឌី រជារ និងរល្លក្ព្សី ល្លង ធាោ  ៥ល្លនររៀល 

២៨៦៦៖ ព្ក្ុមបញ្ញវនតព្រះសងឃសខមរ ៣,២០០,០០០ររៀល 



២៨៦៧៖ រល្លក្ជំទាវ ម ុក្ សំណាង ព្រូវជា រិយានាយឧរតមរសនីយ៍ រិន ណារិទធ (រមបញ្ញាោរក្ងរហាះដឹក្ជញ្ជូន

ព្បរិ ូជាន់ខពស់ និងជារមបញ្ញាោររងក្ងទ័ររជើងអាោស ១០ល្លនររៀល 

២៨៦៨៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា យូ រសងរដាា អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្បឆំាងបទរលមើសសលបងពាណ្ិជជក្មម និងរល្លក្ព្សី ២

ល្លនររៀល 

២៨៦៩៖ ព្ក្ុមហ ុន MING LIANG GROUP CO., LTD ១០០ដុល្លារ  

២៨៧០៖ រល្លក្ រហង ព្ស ុនរហង ព្បធានព្ក្ុមហ ុន SOK CHAMROEUN LEAP TRADING CO., LTD ៥ល្លន

ររៀល 

២៨៧១៖ រល្លក្ រហង ព្ស ុនហួរ ព្ក្ុមហ ុន SOK CHAMROEUN LEAP TRADING CO., LTD ៣ល្លនររៀល 

២៨៧២៖ រល្លក្ KONG KUOK LEONG អ្គគនាយក្ព្ក្ុមហ ុន XIGANG V-CONTINENT INTERNATIONAL 

INVESTMENT CO., LTD (ព្ក្ុមហ ុនវិនិរយាគសណាាគាររឈាៅះ SIHANOUKVILLE V-CONTINENT 

INTERNATIONAL HOTEL) ឧបរថមភម្ច៉ាស់ចំនួន ៨០,០០០ ម្ច៉ាស និងអាល់ក្ុលចំនួន ២០០ោន ៥មុ៉ឺនដុល្លារ  

២៨៧៣៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា ប ន សំអារ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្រហមទណ្ឌ និងរល្លក្ជទំាវ រព្សឿង វ ននី ព្បធានព្ក្ុម

ហ ុន មួយរេង ប ីយូធី ឧបរថមភសជលល្លងថដ ៥០០០ដប ១០០០ដុល្លារ  

២៨៧៤៖ ក្ញ្ញា ម្ច៉ា ព្សីរៅ ជនំួយោររល្លក្ជំទាវបណ្ឌិរសភាចារយ ខលូរ ធីតា ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៨៧៥៖ រល្លក្ សក្ ស្វន និងរល្លក្ព្សី រវង ផ្សលរេង ព្រមទំាងបុព្រ ៨០មុ៉ឺនររៀល 

២៨៧៦៖ រល្លក្ អ្ ុក្ នាង នងិរល្លក្ព្សី សុខ  ី ព្រមទំាងបុព្រ ១២មុ៉ឺនររៀល 

២៨៧៧៖ រល្លក្ ប ុរ ចាន់ររនា អ្នុព្បធានោរិយាល័យោជក្ិចច ថនទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៨៧៨៖ រល្លក្ សួន សុវនាារ អ្នុព្បធានមនទីរអ្ ិវឌឍន៍ជនបទ រខរតឧរតរម្ចនជ័យ ១០មុ៉ឺនររៀល  

២៨៧៩៖ រល្លក្ រហង ម ងអ្ ន់ និងរល្លក្ព្សី ព្រមទាំងបុព្រ ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ 

២៥០ដុល្លារ  

២៨៨០៖ រល្លក្ រអ្ៀង សុង និងរល្លក្ព្សី គឹម សុដាាវី ព្រមទំាងបុព្រ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៨៨១៖ រល្លក្ េន រខមោ មន្តនតីរនធដារ រខរតក្ំររ ២០មុ៉ឺនររៀល 



២៨៨២៖ ក្ញ្ញា យា៉ាន សុថាររន៍ មន្តនតីរនធដារ រខរតព្រះសីហនុ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៨៨៣៖ រល្លក្ រិន ប ណុាារទិធិ ១ល្លនររៀល 

២៨៨៤៖ ឯក្ឧរតម សិុន ឃិន ទីព្បឹក្ាអ្មទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ឋានៈរសមើអ្នុរដឋរលខាធិោរ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៨៨៥៖ ក្ញ្ញា តាន់ ព្ទីយា៉ា នាយិោរព្ក្ុមហ ុន តាន់ហ វូរ ២ល្លនររៀល 

២៨៨៦៖ រល្លក្ អ្ ុន ដាវីឌ សិសសរៅព្ក្ម ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៨៨៧៖ រល្លក្ រអ្ឿន សំអ្លុ សិសសរៅព្ក្ម ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៨៨៨៖ រល្លក្ នួន ល្លន នងិរល្លក្ព្សី ស ូ លីណា ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៨៨៩៖ រល្លក្ រសង ចាន់ថលុ និងរល្លក្ព្សី ស្វម្ច៉ាន ចាន់ម ូលីនដា ព្រមទាំងបុព្រ ១៨មុ៉ឺនររៀល 

២៨៩០៖ រល្លក្ ហ ន ដាលីន និងរល្លក្ព្សី ព្គី សុីណា ព្រមទំាងបុព្រ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៨៩១៖ រល្លក្ព្សី ឯម ោ នី ព្រមទំាងព្ក្ុមព្គួស្វរ ១ល្លនររៀល 

២៨៩២៖ រល្លក្ សផ្សង ឆាំងរវ ង សម្ចជិក្រលខាធិោរដាាន ថនព្ក្ុមព្បឹក្ាបណាាស្វរ ថនទសីតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ១០មុ៉ឺន

ររៀល 

២៨៩៣៖ រល្លក្ ឈួន ហាវ ុន ព្បធានព្ក្ុមហ ុន HAWON AUTO ១ល្លនររៀល 

២៨៩៤៖ រល្លក្ អ្ុឹង ថរហ័រ ព្បធានព្ក្ុមហ ុន VTH 666 ១ល្លនររៀល 

២៨៩៥៖ ព្ក្ុមហ ុន TOHO Brand Online Shop ១ល្លនររៀល 

២៨៩៦៖ រល្លក្ ស្វ៊ា យាង នងិរល្លក្ព្សី តាន់ ហុងឃីម រខរតក្ំរង់ធំ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៨៩៧៖ រល្លក្ ជូ ប នុោ  រខរតក្ំរង់ធំ ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៨៩៨៖ រៅព្បុស រសមី សប លរហគរ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៨៩៩៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ ទិរយ អាោ ហវីន និងរល្លក្ព្សី អ្នុព្បធាននាយក្ដាានរដឋបាលសរុប ២ល្លនររៀល 

២៩០០៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ វណាា សុីរន នងិរល្លក្ព្សី មន្តនតីបំររើោរងាររៅព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១,៥៥៦ដុល្លារ  

២៩០១៖ ឯក្ឧរតម សក្វ រៅ និងរល្លក្ជំទាវ ព្សី ណារី ១ល្លនររៀល 

២៩០២៖ រល្លក្ លី ចនទរិទធ ី១ល្លន២សសនររៀល 



២៩០៣៖ រល្លក្ វ  លឹមសុង ២៥មុ៉ឺនររៀល 

២៩០៤៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា រហង ហ ុយ និងរល្លក្ជំទាវ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានរសុើបអ្រងេរ និងអ្នុវរតនរីិវិធី ថនអ្គគ

នាយក្ដាាន អ្រនាាព្បរវសន៍ ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ២ល្លនររៀល 

២៩០៥៖ ព្រះរស្វមរវទី អ្ុឹម សុ ក្តិ ព្រះស្វក្លវិទាធិោរ ព្រមទំាងគណ្ៈព្គប់ព្គង មន្តនតោីជោរ បុគគលិក្ ថនរុទធិក្

ស្វក្លវិទាល័យ សរមតចអ្គគមហារសនាបរីរររជា ហ ុន សសន ១ល្លន៥សសនររៀល 

២៩០៦៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ព្រី សក្វ ជា អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្ចក្ទាារទី២ និងជានាយប ុសតិនគរបាល ព្ចក្ទាារអ្នតរ

ជារិរោះរោ ថនអ្គគនាយក្ដាានអ្នតព្បរវសន៍ ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៤០០ដុល្លារ  

២៩០៧៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ររន ស ូតាារិទធី អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ថនអ្គគនាយក្ដាានសវនក្មមថផ្សទក្នុង ព្ក្សួង

មហាថផ្សទ ២ល្លនររៀល 

២៩០៨៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍រទា រសង គឹមល្លង អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ថនអ្គគនាយក្ដាានសវនក្មមថផ្សទក្នុង ព្ក្សួង

មហាថផ្សទ ២ល្លនររៀល 

២៩០៩៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ ព្ចាង ច័នទព្បុស មន្តនតីថនអ្គគនាយក្ដាាន សតុភារនិងហិរញ្ញវរថុ ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១

ល្លនររៀល 

២៩១០៖ ព្ក្មុហ ុន Suno Tech ២ល្លនររៀល 

២៩១១៖ រល្លក្ សក្ រុល្ល ២ល្លនររៀល 

២៩១២៖ រល្លក្ សក្វ ផ្សុង និង រិយា ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៩១៣៖ រល្លក្ ព្ស ុន ថថស័រ អ្គគនាយក្ស្វាប័នវិវឌឍន៏រហាោលឌិន ហាាយសនន ម.ក្ ១០ល្លនររៀល 

២៩១៤៖ សភាពាណ្ិជជក្មម មណ្ឌលរខរតក្ំររ-សក្ប ២,៦៥០ដុល្លារ  

២៩១៥៖ រល្លក្ជំទាវ សុឹម មនិា និងស្វាមី ១ល្លនររៀល 

២៩១៦៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍រទា ផ្សុង ក្ង នាយរងោរិយាល័យ សតុភា និងគណ្រនយយ ថននាយក្ដាាននគរបាល

ោរពារព្រំសដនទឹក្ ១ល្លនររៀល 

២៩១៧៖ រល្លក្ ហ ូ ក្សំ្វនត អ្នុោរិយាល័យសំណ្ង់ថនមនទីរររៀបចំសដនដី នគរូបណ្ីយ៍ក្មមសំណ្ង់ និងសុរិរយាដី 



ោជធានី នំររញ ៥០០ដលុ្លារ  

២៩១៨៖ ឯក្ឧរតម នូវ សុវរថិរ ូ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងរ័រ៌ម្ចន និងរល្លក្ជំទាវ ៦០មុ៉ឺនររៀល 

២៩១៩៖ ឯក្ឧរតម រៅ វលក្ខណ្៍ ព្បធានព្ក្ុមោរងារ ឃំុរៅាទី១ ព្សុក្សីុធរក្ណាាល រខរតថព្រសវង ១មុ៉ឺនររៀល  

២៩២០៖ ឯក្ឧរតម ស្វយ ប នុរសឿន និងរល្លក្ជំទាវ អ្នុព្បធានព្ក្ុមោរងារ ឃំុរៅាទី១ ព្សុក្សីុធរក្ណាាល រខតថព្រ

សវង ៨០មុ៉ឺនររៀល 

២៩២១៖ ឯក្ឧរតម ឧរតមរសនីយ៍ឯក្  ័ព្ក្ វ ន់ឌី សម្ចជិក្ព្ក្ុមរលខាសរមតចរររជា និងជាអ្នុព្បធាននាយក្ដាានក្

ណាាលសនតិសុខ ១ល្លនររៀល 

២៩២២៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ផាន សុ ័ព្ក្ ព្បធានរលខាធិោរដាាន ថននាយក្ដាានក្ណាាលសនតិសុខ ៥០០ដុល្លារ  

២៩២៣៖ ព្ក្មុហ ុន Koober Engineering Co.Ltd ២០០០ដុល្លារ  

២៩២៤៖ រល្លក្ សុខ សំរអ្ឿន និងរល្លក្ព្សី អ្នុព្បធាននាយក្ដាានអ្ ិវឌឍន៍ជនបទ ស្វធារណ្ោរនិងដឹក្ជញ្ជូន 

២០មុ៉ឺនររៀល 

២៩២៥៖ អាជីវក្រ លី ហុង នងិរល្លក្ព្សី រៅ គឹមចិនាា ព្រមទំាងបុព្រ ១ល្លនររៀល 

២៩២៦៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ ញឹម វីរៈអ្នុព្បធានមនទីរយុរតិធម៌ បញ្ញាោរដាានអាវុធហរថ រខរតរសៀមោប ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៩២៧៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី លី ជាហុង មន្តនតីប ូលីសថនសនងោរដាាននគរបាលរខរតក្ណាាល ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៩២៨៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍រទា សុិន រិសិដឋផាឌីរ ូ ជំនួយោរោរិយាល័យហិរញ្ញវរថុថនបញ្ញាោរដាានក្ងោជអាវុធហរថ 

រខរតរសៀមោប ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៩២៩៖ អ្គគរលខាធិោរដាាន គណ្ៈក្ម្ចៅធិោរជារិព្បឆំាងរលក្មមក្ុម្ចរ និងនាយក្ដាានោរងារក្ុម្ចរ 

១៣,៥០០,០០០ររៀល 

២៩៣០៖ បុគគលិក្ធនាគារអ្ ិវឌឍន៍ជនបទ និងក្សិក្មម ៤២៥ដុល្លារ ៥,៤៨០,០០០ររៀល 

២៩៣១៖ ក្ញ្ញា រហង ចរិយា មន្តនតីជាប់ក្ិចចសនា ថនរវទិោសមព័នធសងគមសីុវិល ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៩៣២៖ ក្ញ្ញា ផ្សល គមឹស្វន ព្បធានោរិយាល័យរដឋបាលនិងបុគគលិក្ ថនរវទិោសមព័នធសងគមសីុវិល ៦០មុ៉ឺនររៀល 

២៩៣៣៖ រល្លក្ព្សី ចាន់ ម្ច៉ារីស្វ មន្តនតីនាយក្ដាានរដឋបាល និងហិរញ្ញវរថុ ថនរវទិោសមព័នធសងគមសីុវិល ៦០មុ៉ឺនររៀល 



២៩៣៤៖ រល្លក្ ឡាច ផានណ់ា និងរល្លក្ព្សី លន់ ចាន់រថន ព្រមទំាងបុព្រ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៩៣៥៖ ឃាាំងលក្់រថយនត រអ្ស អ្ូរូ (S Auto Cambodia) ៥០០ដុល្លារ  

២៩៣៦៖ រល្លក្ លឹម សីុរេង អ្នុព្បធាននាយក្ដាានបរចចក្វិទារ័រ៌ម្ចន ព្ក្សួងរសដឋក្ចិច និងហិរញ្ញវរថុ និងរល្លក្

ព្សី េុង សុខសិទធីណា ១ល្លនររៀល 

២៩៣៧៖ រល្លក្ ស ុរ ឌណីា និងរល្លក្ព្សី ស ុន សុគនធម្ចល្ល ២៥០ដុល្លារ  

២៩៣៨៖ ឧបាសក្ ចាន់ សំអ្ុល ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៩៣៩៖ រល្លក្វរអ្គាោនុរក្សថាាក្់រលខ១ ព្បាជញ សុ ី អ្នុព្បធានមណ្ឌលអ្ប់រំសក្សព្បទី៤ ថនអ្គគនាយក្ដាានរនធនាគារ 

ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៥៥មុ៉ឺនររៀល 

២៩៤០៖ រល្លក្ ល្លង សុ ័ន្តោា អ្នុព្បធានព្ក្ុម Facebook និងរមើល Website គណ្បក្សោជធានី នំររញ ៥០

ដុល្លារ  

២៩៤១៖ រល្លក្ សន សុ ័ន្តក្ត អ្នុព្បធានព្ក្ុម Facebook និងរមើល Website គណ្បក្សោជធានី នំររញ ៣០មុ៉ឺន

ររៀល 

២៩៤២៖ រល្លក្ព្សី សយ រម ងល្លប សម្ចជិក្ព្ក្ុម Facebook និងរមើល Website គណ្បក្សោជធានី នំររញ 

១០មុ៉ឺនររៀល 

២៩៤៣៖ រល្លក្ នូ សំណ្ប់ សម្ចជិក្ព្ក្ុម Facebook នងិរមើល Website គណ្បក្សោជធានី នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៩៤៤៖ រល្លក្ លឹម ចនាាន សម្ចជិក្ព្ក្ុម Facebook នងិរមើល Website គណ្បក្សោជធានី នំររញ ១០មុ៉ឺន

ររៀល 

២៩៤៥៖ រល្លក្ ហុង វិសាឋានុរងស សម្ចជិក្ព្ក្ុម Facebook និងរមើល Website គណ្បក្សោជធានី នំររញ ២០

មុ៉ឺនររៀល 

២៩៤៦៖ រល្លក្ ល្លយ ឧរតម សម្ចជិក្ព្ក្ុម Facebook នងិរមើល Website គណ្បក្សោជធានី នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៩៤៧៖ ក្ញ្ញា អ្ុឹង រសដាានាថ សម្ចជិក្ព្ក្ុម Facebook និងរមើល Website គណ្បក្សោជធានី នំររញ ៦មុ៉ឺន

ររៀល 



២៩៤៨៖ រល្លក្ សក្ម  ក្ត ីមន្តនតីមនទីរោរងារោជធានី នំររញ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៩៤៩៖ រល្លក្ព្សី ប  ីគឹមសសន និងសម្ចជិក្ោរិយាល័យអ្ធិោរក្ិចច ថនមនទីរអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡាោជធានី នំររញ 

១,៥៥០,០០០ររៀល 

២៩៥០៖ រល្លក្ ព្ស្វ៊ាន សណំាង អ្គគនាយក្ព្ក្ុមហ ុន សណំាងជូអ្ ីសុីញ អ្ ីមផ្សរ អ្ ៊ិចផ្សរ ឯ.ក្ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

២៩៥១៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា ប ន សំអ្ុល អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសនតិសុខថផ្សទក្នុង និងរល្លក្ព្សី ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៩៥២៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា មុិច វុឌឍី និងរល្លក្ព្សី ១០០ដលុ្លារ  

២៩៥៣៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា អ្ ុយ ចាន់ថា និងរល្លក្ព្សី ១០០ដុល្លារ  

២៩៥៤៖ រល្លក្វររសនីយ៍ព្រី ហងស  ីណាវីរៈ និងរល្លក្ព្សី ១០០ដុល្លារ  

២៩៥៥៖ ឯក្ឧរតម លី រេង ជារមធាវី ទីព្បឹក្ាសរមតចព្ក្ឡារហាម ស រខង និងជាស្វាបនិក្ព្ក្ុមហ ុន សនតិសុខ 7 

YHPS SOULUTION GROUP LTD ៣៥០ដុល្លារ  

២៩៥៦៖ ព្ក្ុមហ ុន ថាាំល្លប នីបផ្សន (NIPPON PAINT) ៥ល្លនររៀល 

២៩៥៧៖ រល្លក្ ឃិន យ ង់ រលខាអ្ចិថន្តនតយ៍វិទាស្វានមនសុសស្វព្សត និងវិទាស្វព្សតសងគម និងរល្លក្ព្សី គីម ផ្សល្លា 

៣០មុ៉ឺនររៀល 

២៩៥៨៖ រល្លក្ សួ ប ុណាាោ រ់ ព្បធានសផ្សនក្ព្បវរតិវិទា នងិវិទាស្វព្សតនរយាបាយ ថនវិទាស្វានមនុសសស្វព្សត និង

វិទាស្វព្សតសងគម និងរល្លក្ព្សី វុទធី សុវីន ២០មុ៉ឺនររៀល 

២៩៥៩៖ រល្លក្ ស្វន រចង មន្តនតីព្ស្វវព្ជាវ វិទាស្វានមនសុសស្វព្សត និងវិទាស្វព្សតសងគម និងរល្លក្ព្សី ៣០មុ៉ឺន

ររៀល 

២៩៦០៖ រល្លក្ ថហ សុគនាា មន្តនតីព្ស្វវព្ជាវ វិទាស្វានមនសុសស្វព្សត និងវិទាស្វព្សតសងគម និងរល្លក្ព្សី ព្បាក្់ 

រសរីរដឋ ៣០មុ៉ឺនររៀល 

២៩៦១៖ រល្លក្បណ្ឌិរ ហឹុម ញណ្រិទធ មន្តនតីព្ស្វវព្ជាវ វិទាស្វានមនុសសស្វព្សត និងវិទាស្វព្សតសងគម និងរល្លក្ព្សី 

អ្ ៊ឹមជុំ វិស្វខា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៩៦២៖ រល្លក្ សីុន ស្វោ យ ព្បធានោរិយាល័យនាយក្ដាានក្ិចចោររិរ័រណ៌្ព្ក្សួងពាណ្ិជជក្មម និងរល្លក្ព្សី 



ឃិន នារីរ័រន ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៩៦៣៖ រល្លក្ រស់ ស្វរ ុម ព្បធានសម្ចគមជ័យល្ល ីបញ្ញាជនក្មពុជា ១,៨៥៥,០០០ររៀល 

២៩៦៤៖ រល្លក្ លីម របា៉ាគាង និង រល្លក្ព្សី ជងឹ មុយរទៀង ៥ពាន់ដុល្លារ  

២៩៦៥៖ រល្លក្ វណ្ណ ហុង នងិ រល្លក្ព្សី អ្ ៊ឹមផាន វណ្ណឌី ១ម៉ឺនដុល្លារ  

២៩៦៦៖ រល្លក្ ស្វព្ស្វាចារយ ររង រសឿន និង រល្លក្ព្សី ២ពាន់ដុល្លារ  

២៩៦៧៖ រល្លក្ជំទាវ បា៉ាន់ ព្តាព្បណី្ គុណ្ ញឹម ២មុ៉ឺនដលុ្លារ  

២៩៦៨៖ រល្លក្ព្សី ទន់ ធាវី ២៥០ដុល្លារ  

២៩៦៩៖ រល្លក្ព្សី លីម ព្សីព្សស់ ៥០០ដុល្លារ  

២៩៧០៖ រល្លក្ព្សី សស លីលី ៥០០ដុល្លារ  

២៩៧១៖ រល្លក្ព្សី ច័នទ បូរម ី៥០ដុល្លារ  

២៩៧២៖ ក្ញ្ញា វណ្ណ ធីតា ៥០០ដុល្លារ  

២៩៧៣៖ រល្លក្ព្សី ហុង រសីិ ៥០០ដុល្លារ  

២៩៧៤៖ រល្លក្ព្សី លឹម ហ ុយរទៀង ២០០ដុល្លារ  

២៩៧៥៖ រល្លក្ព្សី ឈួរ លីជូ ១០០ដលុ្លារ  

២៩៧៦៖ រល្លក្ព្សី នាវនារីបញ្ចរិសី ៥០០ដុល្លារ  

២៩៧៧៖ រល្លក្ព្សី ហ ន ចាន់ោ  ១០០ដុល្លារ  

២៩៧៨៖ រល្លក្ព្សី អ្ ៊ឹមផាន វណ្ណដា ២០០ដុល្លារ  

២៩៧៩៖ រល្លក្ព្សី ចាន់ ស្វវរី ១០០ដលុ្លារ  

២៩៨០៖ រល្លក្ព្សី សក្វ ដាលីស ១០០ដុល្លារ  

២៩៨១៖ រល្លក្ រីន ភារុន នងិ  រិយា ៥០០ដុល្លារ  

២៩៨២៖ រល្លក្ព្សី ជូ ម្ច៉ារីសណ្រ ១០០ដលុ្លារ  

២៩៨៣៖ រល្លក្ព្សី រធៀង ក្រិោ ១០០ដុល្លារ  



២៩៨៤៖ រល្លក្ព្សី រឈើយ ផ្សល្លា ៥០ដលុ្លារ  

២៩៨៥៖ រល្លក្ព្សី ឈាង បោូ នី ១០០ដុល្លារ  

២៩៨៦៖ រល្លក្ព្សី ហួន ព្សីលី ១០០ដុល្លារ  

២៩៨៧៖ រល្លក្ព្សី ព្បាក្់ ចាន់សុធា ៥០ដុល្លារ  

២៩៨៨៖ រល្លក្ព្សី រៅ សិរី ៥០ដុល្លារ  

២៩៨៩៖ រល្លក្ព្សី ររឿន ោ ឌី ១០០ដុល្លារ  

២៩៩០៖ រល្លក្ព្សី  ជួ៉ឺ អ្ងាោវលក្ខណ្៍ ១០០ដុល្លារ  

២៩៩១៖ រល្លក្ព្សី ស ូ សូណារ ១០០ដុល្លារ  

២៩៩២៖ Mr Michal Sykulski ១០០ដុល្លារ  

២៩៩៣៖ រល្លក្ រ ៉ា បូោ  ១០០ដុល្លារ  

២៩៩៤៖ រល្លក្ព្សី ហគិច ហួង ៥០ដុល្លារ  

២៩៩៥៖ រល្លក្ រផ្សង ច័នទវសិ្វល ៥០ដុល្លារ  

២៩៩៦៖ រល្លក្ព្សី រី ណាវី ១០០ដុល្លារ  

២៩៩៧៖ ក្ញ្ញា សុទធ ររព្ជរស្វភា ៥០ដុល្លារ  

២៩៩៨៖ រល្លក្ព្សី តាន់ សុគនាា ៥០០ដុល្លារ  

២៩៩៩៖ រល្លក្ រម ង វណ្ណថន ៥០ដុល្លារ  

៣០០០៖ រល្លក្ ហុង សុខអ្នូ ៥០ដុល្លារ  

៣០០១៖ រល្លក្ព្សី ឃ៉ឺម ោ ឌ ី២២ដលុ្លារ  

៣០០២៖ រល្លក្ សខុ រសង ៣០ដុល្លារ  

៣០០៣៖ រល្លក្ព្សី រហង សុគនធ ៣០ដុល្លារ  

៣០០៤៖ រល្លក្ លី ហ ុយ ៥០ដុល្លារ  

៣០០៥៖ រល្លក្ សុខ រងស ី៣០ដុល្លារ  



៣០០៦៖ ក្ញ្ញា ចំររើន ររន័ ៣០ដុល្លារ  

៣០០៧៖ រល្លក្ ទិរយ សុខារុណ្ ៥០ដុល្លារ  

៣០០៨៖ រល្លក្ព្សី ចាន់ ថារ ី៣០ដុល្លារ  

៣០០៩៖ រល្លក្ រគឿន ផ្សល្លា ១០០ដុល្លារ  

៣០១០៖ រល្លក្ ររព្ជ មនន ី២៥ដុល្លារ  

៣០១១៖ រល្លក្ព្សី នួន ឌីម ង់ ៣០ដុល្លារ  

៣០១២៖ រល្លក្ព្សី ម្ច៉ាច សុខលីម ២៥ដុល្លារ  

៣០១៣៖ រល្លក្ ឯម រទបង ១០០ដុល្លារ  

៣០១៤៖ រល្លក្ វណ្ណ ហុង ៥០០ដុល្លារ  

៣០១៥៖ រល្លក្ ឈិន បូរិន ២០០ដុល្លារ  

៣០១៦៖ រល្លក្ ថក្ សុធាោ  ៥០ដុល្លារ  

៣០១៧៖ រល្លក្ ឈុយ ប ុនរទបង ១០០ដលុ្លារ  

៣០១៨៖ រល្លក្ ណ្ុប ផ្សុន ៥០ដុល្លារ  

៣០១៩៖ រល្លក្ ឌី ោ ឌី ៥០ដុល្លារ  

៣០២០៖ រល្លក្ យស់ ប ុនរទបង ៥០ដុល្លារ  

៣០២១៖ រល្លក្ អ្ ី ម្ច៉ានិរ ២០០ដុល្លារ  

៣០២២៖ រល្លក្ ជា ឌណីា ១០០ដុល្លារ  

៣០២៣៖ រល្លក្ តាំង សំណាង ១០០ដុល្លារ  

៣០២៤៖ រល្លក្ អ្ ួ គីមរសង ៥០ដុល្លារ  

៣០២៥៖ ឯក្ឧរតម ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ អ្ំ វីឡា ១ពាន់ដុល្លារ  

៣០២៦៖ រល្លក្ លឹម សុជារិ និង  រិយា ១៥០០ដុល្លារ  

៣០២៧៖ រល្លក្ សក្វ សុធា ១ពាន់ដុល្លារ  



៣០២៨៖ រល្លក្ រថង ម ុងហ នួ ៣០០ដុល្លារ  

៣០២៩៖ រល្លក្ េុង រក្ស រីមយ ៥០០ដុល្លារ  

៣០៣០៖ រល្លក្ សំ ប នុរៅ ៥០០ដុល្លារ  

៣០៣១៖ រល្លក្ ជា វណ្ណៈ ៥០០ដុល្លារ  

៣០៣២៖ ឯក្ឧរតម ឧរតមរសនីយ៍រទា ប ុល ររនា ១ពាន់ដលុ្លារ  

៣០៣៣៖ រល្លក្ បលង់ សុផ្សល ៥០០ដុល្លារ  

៣០៣៤៖ ឯក្ឧរតម ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ ហ ុន សំណាង ១ពាន់ដុល្លារ  

៣០៣៥៖ រល្លក្ រហា គារេង ៥០០ដុល្លារ  

៣០៣៦៖ រល្លក្ យ ុន ប ុនណា ៥០០ដលុ្លារ  

៣០៣៧៖ រល្លក្ គុជ គីមេងុ ៥០០ដុល្លារ  

៣០៣៨៖ រល្លក្ គចួ សុខលី ៥០០ដុល្លារ  

៣០៣៩៖ រល្លក្ ព្ស នុ អ្ងគររ ន 1,000,000.00  

៣០៤០៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា លី ធាន ១ពាន់ដុល្លារ  

៣០៤១៖ រល្លក្ជំទាវ ស្វយ រស្វភា ១ពាន់ដុល្លារ  

៣០៤២៖ រល្លក្ អា៊ាន រសមី ៣០០ដុល្លារ  

៣០៤៣៖ ក្ញ្ញា រេង ចាន់ ងួ ១០០ដលុ្លារ  

៣០៤៤៖ រល្លក្ ដងួ រស្វ ណ័្ណ ៥០ដុល្លារ  

៣០៤៥៖ រល្លក្ ទនតបណ្ឌិរ រេង រុង និង រល្លក្ព្សី ១ពាន់ដុល្លារ  

៣០៤៦៖ Cambodia Investor Club (CIC) ១៧០០ដលុ្លារ 

៣០៤៧៖ ឧក្ញ៉ា គួច រផ្សង ១ពាន់ដុល្លារ  

៣០៤៨៖ រល្លក្ ោង រេង ១ពាន់ដុល្លារ  

៣០៤៩៖ រល្លក្ ហុង ល្លងអ្  ី៥០០ដុល្លារ  



៣០៥០៖ រល្លក្ រទៀ សណំាង ៥០០ដុល្លារ  

៣០៥១៖ រល្លក្ ឌីន សំធារិទធ ៥០០ដុល្លារ  

៣០៥២៖ រល្លក្ ជី សីល្ល ៣០០ដុល្លារ  

៣០៥៣៖ រល្លក្ បុចិ បូសេន ៣០០ដុល្លារ  

៣០៥៤៖ អ្នក្ព្សី ប ុរ រក្ោ ឌី ៣០០ដុល្លារ  

៣០៥៥៖ ឧក្ញ៉ា ឃន ឈុនដាោ ៣០០ដុល្លារ  

៣០៥៦៖ រល្លក្ ចាង ប ុនល្លង ២៥០ដលុ្លារ  

៣០៥៧៖ រល្លក្ រញ ប ទីណាល់ ២០០ដុល្លារ  

៣០៥៨៖ រល្លក្ រសង េូន ២០០ដុល្លារ  

៣០៥៩៖ រល្លក្ តាំ សុជារិ ២០០ដុល្លារ  

៣០៦០៖ អ្នក្ព្សី សក្វ សុចិនាា ២០០ដលុ្លារ 

៣០៦១៖ អ្នក្ព្សី រថរ ក្ណ្ណោិ ២០០ដុល្លារ  

៣០៦២៖ រល្លក្ ជា ហាោរូដា ១៥០ដុល្លារ  

៣០៦៣៖ អ្នក្ព្សី យូ បូរី ១០២ដុល្លារ 

៣០៦៤៖ រល្លក្ ចាន់ វសនា ១០០ដលុ្លារ  

៣០៦៥៖ រល្លក្ ហាក្់ ល្លងហ  ១០០ដុល្លារ  

៣០៦៦៖ រល្លក្ រហង បូរនិ ១០០ដុល្លារ  

៣០៦៧៖ រល្លក្ ហុក្ សុវណ្ណ ១០០ដលុ្លារ  

៣០៦៨៖ រល្លក្ ហ ួយ ប ុនទរិយ ១០០ដលុ្លារ  

៣០៦៩៖ រល្លក្ គមឹ សុខរអ្ង ១០០ដលុ្លារ  

៣០៧០៖ រល្លក្ គឹម វិជាា ១០០ដុល្លារ  

៣០៧១៖ រល្លក្ លឹម ឫទធ ី១០០ដុល្លារ  



៣០៧២៖ រល្លក្ រឡា ចន ១០០ដុល្លារ  

៣០៧៣៖ រល្លក្ លី សសនរសរី ១០០ដុល្លារ  

៣០៧៤៖ រល្លក្ ណា សុធ ី១០០ដុល្លារ  

៣០៧៥៖ រល្លក្ ររ ន សុីណា ១០០ដុល្លារ  

៣០៧៦៖ រល្លក្ ស គីណាល់ ១០០ដុល្លារ  

៣០៧៧៖ រល្លក្ ស សំបូរ ១០០ដុល្លារ  

៣០៧៨៖ រល្លក្ រសៀរ សីុសុ ក្ដិ ១០០ដុល្លារ  

៣០៧៩៖ រល្លក្ សុខ សុរផ្សង ១០០ដលុ្លារ  

៣០៨០៖ រល្លក្ ររឿន រដាា ១០០ដុល្លារ  

៣០៨១៖ អ្នក្ព្សី រមឿង លក្ខិណា ១០០ដុល្លារ  

៣០៨២៖ អ្នក្ព្សី ព្សស់ ចរយិា ១០០ដុល្លារ  

៣០៨៣៖ អ្នក្ព្សី ជា សុខរហៀក្ ១០០ដុល្លារ  

៣០៨៤៖ អ្នក្ព្សី េុង សុខឡាយ ១០០ដុល្លារ  

៣០៨៥៖ រល្លក្ ឈុន ររព្ជ ២៥ដុល្លារ  

៣០៨៦៖ ថាាក្់ដឹក្នាំ និង មន្តនតីោជោរ ថនអ្គគនាយក្ថនអ្គគនាយក្ដាានគយ និងរដឋក្រក្មពុជា ៥០ល្លនររៀល 

៣០៨៧៖ រល្លក្ រហា រសង និង រល្លក្ព្សី លឹម របា៉ារសៀក្ ៥ពាន់ដុល្លារ  

៣០៨៨៖ Mr MA Jiangrong Chaimman of the board / Executive Director / Chairman of the 

CR&S Committee of Shenzhou （Cambodia)co.,Ltd. ២០មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៣០៨៩៖ ឱសថោរី សហ ល សូយា៉ាន និង ស្វាមី ១ពាន់ដលុ្លារ 

៣០៩០៖ ឱសថោរី រហា ឆាយ និង  រិយា ១ពាន់ដុល្លារ 

៣០៩១៖ ក្ញ្ញា សរ រចនា (ហាង លីណា លក្់សំរលៀក្បពំាក្់) ១ពាន់ដុល្លារ 

៣០៩២៖ ឯក្ឧរតម ជា រិសី អ្ ិបាលខ័ណ្ឌឬសសីសក្វ ២០ល្លនររៀល  



៣០៩៣៖ រល្លក្ជំទាវ ខាន់ ម្ច៉ានីដា ១ពាន់ដុល្លារ 

៣០៩៤៖ រល្លក្ជំទាវ គង ់លក្មសី ១ពាន់ដុល្លារ 

៣០៩៥៖ ឯក្ឧរតម ជូ រហង និង រល្លក្ជំទាវ ១៥០០ដលុ្លារ  

៣០៩៦៖ រល្លក្ជំទាវបណ្ឌិរ រក្ង ច័នទសុ ព្ក្ ៣ពាន់ដុល្លារ  

៣០៩៧៖ រល្លក្ នង គនាាវី ១ពាន់ដុល្លារ  

៣០៩៨៖ រល្លក្ សសន រិសដរ ១ពាន់ដុល្លារ 

៣០៩៩៖ រល្លក្ព្សី េូវ ផ្សលលី ១ពាន់ដុល្លារ 

៣១០០៖ រល្លក្ជំទាវ ហ ុន ផ្សលលីន ១ពាន់ដុល្លារ  

៣១០១៖ រល្លក្ជំទាវ ង ូវ រសីិ ២ពាន់ដុល្លារ  

៣១០២៖ រល្លក្ ជា មុន ី១ពាន់ដុល្លារ 

៣១០៣៖ រល្លក្ សុខ រចង និង រល្លក្ព្សី ព្បាជញ លក្ខិណា ១ពាន់ដុល្លារ 

៣១០៤៖ រល្លក្ ម ុក្ ចន័ទក្រណុា និង  រិយា ៥០០ដុល្លារ  

៣១០៥៖ ក្ញ្ញា លី យូសា៉ា ៣០០ដុល្លារ 

៣១០៦៖ ព្ក្ុមហ ុន MUDHITA Trading Co.LTD ៥០០ដុល្លារ  

៣១០៧៖ រល្លក្ឱសថោរី រេង ប ុនលី នងិ រល្លក្ព្សី ១០០ដុល្លារ  

៣១០៨៖ រល្លក្ឱសថោរី គង់ រម ង និង រល្លក្ព្សី ២០០ដុល្លារ 

៣១០៩៖ រល្លក្ជំទាវឱសថោរី ស្វរររ សុខុម និងឯក្ឧរតម ព្រមទាំងក្ូនៗ ៥០ដលុ្លារ  

៣១១០៖ ឱសថបណ្ឌិរ ឆាយ គនធី និងរល្លក្ព្សី ១០០ដលុ្លារ 

៣១១១៖ រល្លក្ព្សី ឱសថោរី អ្ ុច រម្ចនីភារ និង ស្វាម ី១០០ដុល្លារ  

៣១១២៖ រល្លក្ជំទាវ ឱសថោរី ោន់ សុរទៀង និង ស្វាមី ១ពាន់ដុល្លារ 

៣១១៣៖ រល្លក្ព្សី ឱសថោរី ឈឹម សុគនាា និង ស្វាម ី៥០ដល្លារ  

៣១១៤៖ រល្លក្ព្សី ឱសថោរី អ្ ី ដារី និង ស្វាម ី៥០០ដល្លារ  



៣១១៥៖ រល្លក្ព្សី ឱសថោរី ជា ចាន់ធី និង ស្វាម ី៥០ដុល្លារ  

៣១១៦៖ រល្លក្ព្សី ឱសថោរី ស ន សុខខី និង ស្វាម ី៥០ដុល្លារ  

៣១១៧៖ រល្លក្ព្សី ឱសថោរី រោះ ជួបជុំ និង ស្វាម ី៥០ដុល្លារ  

៣១១៨៖ ឱសថោរី ហាំង សីុវរទបង ៥០ដុល្លារ 

៣១១៩៖ រល្លក្ឱសថោរី ព្សិុន រុទធី និង រល្លក្ព្សី ២០០ដុល្លារ 

៣១២០៖ រល្លក្ព្សីឱសថោរី ស្វន រីណា និង ស្វាមី ២០០ដុល្លារ  

៣១២១៖ G Gear Group Co., Ltd ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

៣១២២៖ ឧក្ញ៉ា សុខ រិសិដឋ និង រល្លក្ជំទាវ ៣ពាន់ដលុ្លារ 

៣១២៣៖ រល្លក្ ល្លង ប ុនបា៉ា ២០ដុល្លារ  

៣១២៤៖ អ្នក្ព្សី បូ មុនន ីនិង ស្វាមី ២៥០ដុល្លារ  

៣១២៥៖ អ្នក្ព្សី អ្ ីវ សុគនាារ័រន និង ស្វាមី ៣០ដលុ្លារ  

៣១២៦៖ រល្លក្ បុិច ស្វោ រវឿ ន និង  រយិា ៥០ដលុ្លារ  

៣១២៧៖ ក្ញ្ញា រស់ រខម្ចវរ ី៣០ដុល្លារ 

៣១២៨៖ អ្នក្ព្សី វ ន់ វួចសអ្ម និង ស្វាម ី២០ដលុ្លារ 

៣១២៩៖ អ្នក្ព្សី រសង មួយគាង និង ស្វាម ី២០ដលុ្លារ 

៣១៣០៖ រល្លក្ ហ  ធីឡា នងិ  រិយា ៥០ដលុ្លារ 

៣១៣១៖ រល្លក្ ឈិន សមបរតិ និង  រិយា ២០ដលុ្លារ  

៣១៣២៖ រល្លក្ យុន សុចិព្តា និង  រិយា ៥០ដុល្លារ  

៣១៣៣៖ រល្លក្ ផ្សុន សំណាង និង  រិយា ៣០ដុល្លារ  

៣១៣៤៖ រល្លក្ រចន បញ្ញា និង  រិយា ៣០ដុល្លារ  

៣១៣៥៖ រល្លក្ សុឹម ស្វររ ន និង  រិយា ១០០ដុល្លារ  

៣១៣៦៖ រល្លក្ រិរ សុភារៈ និង  រិយា ២៥ដល្លារ  



៣១៣៧៖ រល្លក្ អ្ ៊ឹម វុទធ ី២៥ដុល្លារ 

៣១៣៨៖ អ្នក្ព្សី លី រ ហាន និង ស្វាម ី១០ដលុ្លារ  

៣១៣៩៖ រល្លក្ ស្វយ សិុនរេង ៥ដុល្លារ  

៣១៤០៖ Mr Woo Seungchul & Spouse ២០០ដលុ្លារ  

៣១៤១៖ រល្លក្ ហម ហុង ២០ដុល្លារ 

៣១៤២៖ រល្លក្ សក្វ គិររថង ២៥ដុល្លារ  

៣១៤៣៖ ក្ញ្ញា ច័នទ តាោវលក្ខ័ ២០ដលុ្លារ 

៣១៤៤៖ រល្លក្ ម្ច៉ា ោព្រី និង  រិយា ៥០ដលុ្លារ  

៣១៤៥៖ រល្លក្ រ ៉ា វ ន់ធា និង  រិយា ២៥ដុល្លារ 

៣១៤៦៖ រល្លក្ ព្រំ វីោ  និង  រិយា ៥០ដុល្លារ  

៣១៤៧៖ រល្លក្ រេង សុខរហង និង  រិយា ១០ដុល្លារ 

៣១៤៨៖ អ្នក្ព្សី រអ្ៀច សុផារ និង ស្វាមី ២០ដុល្លារ  

៣១៤៩៖ រល្លក្ រហង រសងហា៊ារ និង  រិយា ២០ដុល្លារ 

៣១៥០៖ ក្ញ្ញា ហ ុន ឡាលីន ២០ដុល្លារ 

៣១៥១៖ រល្លក្ ស្វំង សំបូរ និង  រិយា ២០ដុល្លារ 

៣១៥២៖ អ្នក្ព្សី ឆាយ សុគនធដាសណ្រ ២០ដុល្លារ 

៣១៥៣៖ រល្លក្ ហ  ហាប់ នងិ  រិយា ២០ដុល្លារ 

៣១៥៤៖ រល្លក្ សុខ វិរា នងិ  រិយា ២០ដុល្លារ 

៣១៥៥៖ អ្នក្ព្សី សប ន សុរសីិ និង ស្វាមី ៣០០ដល្លារ  

៣១៥៦៖ រល្លក្ សុិន សុរផ្សង ១០ដុល្លារ 

៣១៥៧៖ រល្លក្ ស សំណាង និង  រិយា ២០ដលុ្លារ  

៣១៥៨៖ រល្លក្ គួច ស្វយអ្ូវ និង  រិយា ១៥ដលុ្លារ  



៣១៥៩៖ រល្លក្ អ្ុឹម បូរិន នងិ  រិយា ២០ដុល្លារ 

៣១៦០៖ រល្លក្ រឃាាក្ បញ្ញា និង  រិយា ២០ដលុ្លារ 

៣១៦១៖ រល្លក្ លី សុវណ្ណដាោ  និង  រិយា ២០ដលុ្លារ 

៣១៦២៖ អ្នក្ព្សី លី ព្សីនាង និង ស្វាមី ២០ដុល្លារ 

៣១៦៣៖ រល្លក្ ណា វណ្ណន ីនិង  រិយា ២០ដុល្លារ  

៣១៦៤៖ រល្លក្ សក្វ វិស្វ នងិ  រិយា ៣០ដលុ្លារ  

៣១៦៥៖ រល្លក្ បុិច មក្ោ នងិ  រិយា ១៣ដុល្លារ  

៣១៦៦៖ រល្លក្ យន់ លីណា និង  រិយា ១៣ដលុ្លារ  

៣១៦៧៖ រល្លក្ ជា គីរី និង  រិយា ២០ដលុ្លារ  

៣១៦៨៖ អ្នក្ព្សី ហុី ព្សីឡា និង ស្វាមី ២០ដុល្លារ  

៣១៦៩៖ រល្លក្ ធិន ចណំាន និង  រិយា ២៥ដលុ្លារ  

៣១៧០៖ អ្នក្ព្សី ឌូ ចាន់រដាា និង ស្វាម ី១៥ដលុ្លារ  

៣១៧១៖ រល្លក្ ឆាយ គ័ងជវី និង  រិយា ២៥ដុល្លារ  

៣១៧២៖ Mr Herring Jon Philip & Spouse ៨០ដលុ្លារ  

៣១៧៣៖ រល្លក្ មុិល សុភារ ២០ដលុ្លារ  

៣១៧៤៖ រល្លក្ សុីវ មុយ នងិ  រិយា ២០ដុល្លារ  

៣១៧៥៖ រល្លក្ ឈិរ លំអ្ង និង  រិយា ២០ដលុ្លារ  

៣១៧៦៖ អ្នក្ព្សី រសើ សុីយា៉ា និង ស្វាម ី៣០ដុល្លារ  

៣១៧៧៖ អ្នក្ព្សី នូ រមតាាព្រសុំខជារិ និង ស្វាមី ២៥ដលុ្លារ  

៣១៧៨៖ រល្លក្ រប ង ស្វរ ុម និង  រិយា ១០០ដលុ្លារ 

៣១៧៩៖ រល្លក្ ហុីន ប ុនមី ៤៩ដុល្លារ  

៣១៨០៖ រល្លក្ សុខ រនលក្ និង  រិយា ២០ដុល្លារ  



៣១៨១៖ រល្លក្ ញឹម ស្វវុធ ១៣ដុល្លារ  

៣១៨២៖ រល្លក្ ឃុរ រឈឿង និង  រិយា ២០ដលុ្លារ  

៣១៨៣៖ អ្នក្ព្សី អាង ស្វលីណា និង ស្វាមី ១០ដុល្លារ  

៣១៨៤៖ ក្ញ្ញា ស្វំ ររនា ១មុ៉ឺនររៀល 

៣១៨៥៖ ក្ញ្ញា រៅ រនីតា ៥ដុល្លារ 

៣១៨៦៖ រល្លក្ ឈាន ់ភារមយ និង  រិយា ១០ដុល្លារ 

៣១៨៧៖ រល្លក្ ថុង សុខថថ ១០ដុល្លារ 

៣១៨៨៖ រល្លក្ ភារ  ិរមយ ១មុ៉ឺនររៀល 

៣១៨៩៖ អ្នក្ព្សី អាន សុខររន និង ស្វាមី ៥០០០ររៀល 

៣១៩០៖ ក្ញ្ញា ខាន់ព្សីររព្ជ ៥០០០ររៀល 

៣១៩១៖ រល្លក្ អ្ុល មក្ោ ៥ដុល្លារ  

៣១៩២៖ ក្ញ្ញា េូរ សុខលីម ៥០០០ររៀល  

៣១៩៣៖ ក្ញ្ញា ររព្ជ ហាសឡ់ាលីន ៥០០០ររៀល 

៣១៩៤៖ អ្នក្ព្សី សុខ ចរិយា និង ស្វាម ី២មុ៉ឺនររៀល 

៣១៩៥៖ ក្ញ្ញា យីម រម ងជ ូ១មុ៉ឺនររៀល 

៣១៩៦៖ អ្នក្ព្សី ឆាយ ដារន និង ស្វាម ី២មុ៉ឺនររៀល 

៣១៩៧៖ ក្ញ្ញា សុន សុីវមុី ១មុ៉ឺនររៀល 

៣១៩៨៖ រល្លក្ រន ររន័នា ១មុ៉ឺនររៀល 

៣១៩៩៖ រល្លក្ រអ្ៀង ព្បាក្់ ១មុ៉ឺនររៀល 

៣២០០៖ អ្នក្ព្សី ថហ ហតាាវនត័ និង ស្វាមី ២មុ៉ឺនររៀល 

៣២០១៖ រល្លក្ សយ ម យន ១មុ៉ឺនររៀល 

៣២០២៖ ក្ញ្ញា សយ ម សុ ណ្័ឌ ១មុ៉ឺនររៀល 



៣២០៣៖ ក្ញ្ញា ហ ុយ គីមថណ្ ៥០០០ររៀល 

៣២០៤៖ រល្លក្ រជឿន បូផា ១មុ៉ឺនររៀល 

៣២០៥៖ រល្លក្ បុំ សីុថន ១មុ៉ឺនររៀល 

៣២០៦៖ រល្លក្ សយ សុ ័ក្ត ៥០០០ររៀល 

៣២០៧៖ រល្លក្ ធី ប ូសេន ១មុ៉ឺនររៀល 

៣២០៨៖ រល្លក្ ជា សុខសុភារិទធ ១មុ៉ឺនររៀល 

៣២០៩៖ រល្លក្ អា៊ាន់ រិសី ២មុ៉ឺនររៀល 

៣២១០៖ ក្ញ្ញា រងា៉ា សុខឃីម ២មុ៉ឺនររៀល 

៣២១១៖ ក្ញ្ញា ឈកូ្ ច័នទសុដា ១មុ៉ឺនររៀល 

៣២១២៖ រល្លក្ ថន សីហា ២មុ៉ឺនររៀល 

៣២១៣៖ រល្លក្ យាន ចាន់រលៀប ៤មុ៉ឺនររៀល 

៣២១៤៖ រល្លក្ ថថ សុឃី ១មុ៉ឺនររៀល 

៣២១៥៖ រល្លក្ រសៀម សុខជា ២០០០ររៀល 

៣២១៦៖ រល្លក្ សុខ ចិនាា ២០០០ររៀល 

៣២១៧៖ ក្ញ្ញា ហុ៉ឺម ម្ច៉ាន ី១មុ៉ឺនររៀល 

៣២១៨៖ ក្ញ្ញា េន ស្វនិតាា ៥០០០ររៀល 

៣២១៩៖ ក្ញ្ញា រទរ ធីដា ៤០០០ររៀល 

៣២២០៖ រល្លក្ រអ្ៀង ឈុងហា៊ាង ៦០០០ររៀល 

៣២២១៖ ក្ញ្ញា អ្ ីវ ផាវី ៥០០០ររៀល 

៣២២២៖ រល្លក្ នមឹនាង បរុវតាា ៥០០០ររៀល 

៣២២៣៖ រល្លក្ ហ ួ ររងហុង ៤០០០ររៀល 

៣២២៤៖ ក្ញ្ញា ជា ណាវី ៤០០០ររៀល 



៣២២៥៖ រល្លក្ រនឿន រិទធ ២០០០ររៀល 

៣២២៦៖ រល្លក្ ចាន់ បោូ  នងិ  រិយា ១០ដុល្លារ  

៣២២៧៖ រល្លក្ សូរ សុផាណាា និង  រិយា ១០ដុល្លារ  

៣២២៨៖ រល្លក្ រិន ជូល្លង និង  រិយា ១០ដលុ្លារ  

៣២២៩៖ រល្លក្ រនរ ររនៈ និង  រិយា ២៥ដុល្លារ  

៣២៣០៖ រល្លក្ សូ សំរអ្ឿន និង  រិយា ១០ដលុ្លារ  

៣២៣១៖ រល្លក្ ណ្ម រដាា និង  រិយា ១០ដុល្លារ  

៣២៣២៖ រល្លក្ សន រវ ងហួរ ១០ដុល្លារ  

៣២៣៣៖ រល្លក្ រព្សន ដាោ  និង  រិយា ១០ដលុ្លារ 

៣២៣៤៖ រល្លក្ ថា ធាោ  ៥ដុល្លារ 

៣២៣៥៖ រល្លក្ រឹក្ របុ ៣០០ដុល្លារ  

៣២៣៦៖ រល្លក្ រឡា ធូោ  ៥០ដុល្លារ  

៣២៣៧៖ រល្លក្ រប ង ចន័ទសប រណា ៥០ដុល្លារ  

៣២៣៨៖ រល្លក្ គង់ គា ២៥០ដុល្លារ  

៣២៣៩៖ រល្លក្ អ្ ុក្ មនុិនទ ១០០ដុល្លារ  

៣២៤០៖ ឯក្ឧរតម សេ លីឌនី ២៥០ដលុ្លារ  

៣២៤១៖ ព្ក្មុអ្រីរយុវជនសម័ព្គចិរតចូលបរព្មើក្ងទ័រ ថថងទី២៥ សខក្ញ្ញា ឆាាំ១៩៨៦ ៧៧៥ដុល្លារ  

៣២៤២៖ រល្លក្ ព្បុក្ ស្វវុន ១ពាន់ដុល្លារ 

៣២៤៣៖ រល្លក្ ទិរយ សុវណាាោ  ៣០០ដុល្លារ  

៣២៤៤៖ រល្លក្ ហងស សុផាណាោ  ៣០០ដុល្លារ  

៣២៤៥៖ រល្លក្ រដាក្ សុផា ១០០ដុល្លារ  

៣២៤៦៖ រល្លក្ ថេ ចិនាា ១០០ដុល្លារ  



៣២៤៧៖ រល្លក្ អ្ ូ បាខាល់ ១០០ដុល្លារ  

៣២៤៨៖ រល្លក្ សញ ម ប ុនរធឿន ១០០ដលុ្លារ  

៣២៤៩៖ រល្លក្ ក្ុល ប ុនលី ១០០ដុល្លារ  

៣២៥០៖ រល្លក្ ម ក្ សមបរតិ ១០០ដុល្លារ  

៣២៥១៖ រល្លក្ លី សុធា ១០០ដុល្លារ  

៣២៥២៖ រល្លក្ អ្ូន រិសិដឋ ១០០ដុល្លារ  

៣២៥៣៖ រល្លក្ ក្ូវ វណ្ណោ  ១០០ដុល្លារ  

៣២៥៤៖ រល្លក្ លី សុវណ្ណ ១០០ដុល្លារ  

៣២៥៥៖ រល្លក្ អ្ ុន  ីរមយ ១០០ដុល្លារ  

៣២៥៦៖ រល្លក្ រស្វម គងាោ ១០០ដុល្លារ  

៣២៥៧៖ រល្លក្ ស្វាយ រចនា ១០០ដុល្លារ  

៣២៥៨៖ រល្លក្ ស ុ រៅ ២០ដុល្លារ  

៣២៥៩៖ រល្លក្ សប ន ផ្សល្លា ១៥ដុល្លារ 

៣២៦០៖ រល្លក្ វ ន់ លីម ២៥ដុល្លារ  

៣២៦១៖ រល្លក្ ហួរ ចាន់ោ វធុ ២០ដលុ្លារ  

៣២៦២៖ រល្លក្ ខាន់ ធុល ២០ដុល្លារ  

៣២៦៣៖ រល្លក្ រន់ ស្វលី ២៥ដុល្លារ  

៣២៦៤៖ រល្លក្ រៅ មុននីរ័រន ១៥ដុល្លារ  

៣២៦៥៖ រល្លក្ លឹម សុខា ៥០ដុល្លារ 

៣២៦៦៖ រល្លក្ សក្វ រិទាា ៥០ដុល្លារ 

៣២៦៧៖ រល្លក្ រហង រ័រនសមី្ច៉ា ៥០ដុល្លារ 

៣២៦៨៖ រល្លក្ រស្វម សួគ៌ ២៥ដុល្លារ  



៣២៦៩៖ រល្លក្ សរ សខុព្សូយ ៧៥ដុល្លារ  

៣២៧០៖ រល្លក្ នី ម ូរណ្ ៧៥ដុល្លារ 

៣២៧១៖ រល្លក្ គង់ ចាន់ដា ៥០ដុល្លារ 

៣២៧២៖ រល្លក្ សឹងហ រក្ា ៥០ដុល្លារ 

៣២៧៣៖ រល្លក្ ចាន់ រហង ៥០ដុល្លារ 

៣២៧៤៖ រល្លក្ រ ៉ា ផ្សល្លា ៥០ដុល្លារ 

៣២៧៥៖ រល្លក្ រស្វ ស្វម្ច៉ាល់ ៥០ដុល្លារ 

៣២៧៦៖ រល្លក្ ព្សី ម្ច៉ាឡារ់ ២០ដលុ្លារ  

៣២៧៧៖ រល្លក្ ធុច ឈុនល្លប ២០ដុល្លារ 

៣២៧៨៖ រល្លក្ រស្វម សុផ្សល ២៥ដុល្លារ  

៣២៧៩៖ រល្លក្ រស្វម សីុធ ូ១៥ដុល្លារ 

៣២៨០៖ រល្លក្ ទី ោ  ២៥ដលុ្លារ  

៣២៨១៖ រល្លក្ គឹម ថាច ២០ដុល្លារ 

៣២៨២៖ រល្លក្ លឹម សុខរយ ង ២០ដុល្លារ  

៣២៨៣៖ រល្លក្ ទូច សុ ីរិនទ ២៥ដុល្លារ  

៣២៨៤៖ រល្លក្ សក្វ សុខុម ២០ដុល្លារ  

៣២៨៥៖ រល្លក្ វងស វុនព្ស ុន ២០ដុល្លារ  

៣២៨៦៖ រល្លក្ សុខ ណា ២៥ដុល្លារ  

៣២៨៧៖ រល្លក្ អ្ ុង ចំររើន ១៥ដុល្លារ  

៣២៨៨៖ រល្លក្ ផារ់ ផារិទធ ១៥ដុល្លារ  

៣២៨៩៖ រល្លក្ អ្ុឹម សីុនួន ២០ដុល្លារ  

៣២៩០៖ រល្លក្ រុប ង ី១៥ដុល្លារ 



៣២៩១៖ រល្លក្ សហល ស្វម ុន ១០ដលុ្លារ 

៣២៩២៖ រល្លក្ ឯម រិទធ ១៥ដុល្លារ  

៣២៩៣៖ រល្លក្ ហ ូវ ស្វំង ២០ដុល្លារ  

៣២៩៤៖ រល្លក្ រភាគ សដន ១០ដុល្លារ  

៣២៩៥៖ រល្លក្ ទុយ ស្វមរុ ២៥ដលុ្លារ  

៣២៩៦៖ រល្លក្ ខឹម ផានណ់ា ១៥ដុល្លារ  

៣២៩៧៖ រល្លក្ សុឹម យាន ១៥ដុល្លារ  

៣២៩៨៖ រល្លក្ សុឹង រិសិដឋ ២០ដុល្លារ  

៣២៩៩៖ រល្លក្ ស្វង ដារិន ១០ដុល្លារ  

៣៣០០៖ រល្លក្ យី លីណ្លុ ៥០ដុល្លារ  

៣៣០១៖ រល្លក្ អ្ ុក្ សុវណ្ណ ២៥ដុល្លារ  

៣៣០២៖ រល្លក្ យ ីសម័យ ២០ដុល្លារ  

៣៣០៣៖ រល្លក្ វ  មុនន ី៥០ដុល្លារ  

៣៣០៤៖ ឯក្ឧរតម អ្ុឹង រអ្ៀង និងរល្លក្ជំទាវ ព្ស ុន សុខា ៥០០ដុល្លារ  

៣៣០៥៖ ឯក្ឧរតម ម ុក្ ចន័ទសុធា និង រល្លក្ជំទាវ សុខ មនិា ១ល្លនររៀល 

៣៣០៦៖ ឯក្ឧរតមបណ្ឌិរ រយាក្ សុទធី នាយក្ NTTI និងជាព្បធានសម្ចគមបុគគលិក្សិក្ាវិទាស្វានជារិ បណ្ាតះប

ណាាលបរចចក្រទស ព្រមទាំងមន្តនតីោជោរ ស្វព្ស្វាចារយ ២ល្លនររៀល 

៣៣០៧៖ រល្លក្ ឈរ សំអ្លុ ១ពាន់ដុល្លារ  

៣៣០៨៖ សិបបក្មមផ្សលិរមី ហគូយ រឃវង រហង ២៥០០ដលុ្លារ  

៣៣០៩៖ រល្លក្ព្សី តាំង រេងអ្ ីម និង ស្វាមី ៥០ដុល្លារ  

៣៣១០៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រសង រិទូរយ និង រល្លក្ព្សី ម្ចស សុភា រ័រន ៥០០ដុល្លារ 

៣៣១១៖ ឯក្ឧរតម យឹម ស្វលីន និងរល្លក្ជំទាវ ហា៊ាង ហងសមលលិោ ១ពាន់ដុល្លារ  



៣៣១២៖ រល្លក្ ស្វលីន សរុុទាា ១០០ដុល្លារ  

៣៣១៣៖ រល្លក្ ម ុក្ ច័នទដាោ  និងរល្លក្ព្សី ១០០ដុល្លារ 

៣៣១៤៖ រល្លក្ រហង សុខស្វ៊ា ២០០ដុល្លារ 

៣៣១៥៖ រល្លក្ ព្បាក្់ ព្ស ុន ២០០ដលុ្លារ 

៣៣១៦៖ រល្លក្ រហា រប ង ២០០ដុល្លារ 

៣៣១៧៖ រល្លក្ ជួន ម្ច៉ាឌ ី២០០ដុល្លារ 

៣៣១៨៖ រល្លក្ព្សី ឃួយ សុខរអ្ង ២០ដុល្លារ 

៣៣១៩៖ រល្លក្ េុង ចនាា ១០០ដុល្លារ 

៣៣២០៖ រល្លក្ ប ៊ិន ណាឡា ២០ដុល្លារ  

៣៣២១៖ រល្លក្ព្សី ចឹក្ ព្សីរៅ ២៥ដុល្លារ 

៣៣២២៖ រល្លក្ រចង ប ុនចន ៥០ដុល្លារ 

៣៣២៣៖ រល្លក្ យា៉ាង សុង ២០ដុល្លារ  

៣៣២៤៖ រល្លក្ព្សី អ្ ៊ិន បលីូន ៥០ដុល្លារ  

៣៣២៥៖ រល្លក្ ម ម សុមនន ី៣០ដុល្លារ 

៣៣២៦៖ រល្លក្រងូ េុង ៣០ដុល្លារ 

៣៣២៧៖ រល្លក្ ល្លង សួគ៌ ១០០ដុល្លារ  

៣៣២៨៖ រល្លក្ អ្ ៊ឹម ឆាយរហៀង ៥០ដុល្លារ  

៣៣២៩៖ រល្លក្ យ ុ   ប ុនរហង ៥០ដុល្លារ 

៣៣៣០៖ រល្លក្ យ ង់ សុខុម ៥០ដុល្លារ 

៣៣៣១៖ រល្លក្ព្សី ចាន់ ម្ច៉ានី ៥០ដុល្លារ 

៣៣៣២៖ រល្លក្ សប ន សុទាា ៥០ដុល្លារ 

៣៣៣៣៖ រល្លក្ រប ង េុង ២០០ដុល្លារ 



៣៣៣៤៖ រល្លក្ ស្វន់ ចានឌ់ី ៥០ដុល្លារ 

៣៣៣៥៖ រល្លក្ ឯម សុីថាោ ១០០ដលុ្លារ  

៣៣៣៦៖ រល្លក្ ងនួ សុវណ្ណ ១០០ដលុ្លារ  

៣៣៣៧៖ រល្លក្ ស្វំង វិរិយុរត ៣០ដុល្លារ  

៣៣៣៨៖ រល្លក្ សហម តាោ ២០០ដុល្លារ  

៣៣៣៩៖ រល្លក្ ស ុន សុធាោ រ់ ៣០ដលុ្លារ 

៣៣៤០៖ រល្លក្ រឡា វណ្ណថារី ៣០ដុល្លារ 

៣៣៤១៖ រល្លក្ រស្វម សុគនធី ១០០ដលុ្លារ  

៣៣៤២៖ រល្លក្ ឈុន ចានធ់ូ ៥០ដុល្លារ 

៣៣៤៣៖ រល្លក្ព្សី ព្ទី ច័នទោ ឌី នាយិោ ស្វល្លររៀន ឃីងឃីដ បណ្ាតះបណាាលស្វៅរីក្ុម្ចរអ្ូទីសស៉ឺម ៥០០ដុល្លារ  

៣៣៤៤៖ រល្លក្ ជុ ំរនលក្ ២០ដុល្លារ  

៣៣៤៥៖ រល្លក្ រសៀ ទីន ក្ងោជអាវុធហរថោជធានី នំររញ ៥០០ដុល្លារ 

៣៣៤៦៖ រល្លក្ ហ រ រិសិដឋ និងរល្លក្ព្សី ថថ លីយី ទីលំរៅបចចុបបនន  ូមិ បុរីក្មមក្រ សងាារ់ទឹក្ថាា ខ័ណ្ឌសសន 

សុខ ោជធានី នំររញ បានឧបរថមភ ម្ច៉ាស់ចំនួន ៥រក្ស (រសមើនឹង១មុ៉ឺនម្ច៉ាស់) ព្ស្វរយអាល់ក្ុល ៥រក្ស និង សជលល្ល

ងថដ ៥រក្ស  

៣៣៤៧៖ ព្ក្ុមហ ុន មនូថេថ ៍វ ញ &របរវើរីច ឯ.ក្ ឧបរថមភ រ សជជៈសុខភារ ស ូបរ ើស ូរបា៉ាវ ចំនួន ១០០រក្ស  

៣៣៤៨៖ រល្លក្ព្សី រៅ លីរខង និងព្ក្ុមព្គួស្វរ អាជីវក្រផ្សារអ្ូរឬសសី ឧបរថមភសជលល្លងថដចំនួន ៥០រក្ស រសមើ

នឹង ៤,៨០០ដប  

៣៣៤៩៖ ព្ក្ុមហ ុន GRAND SUNSET TRAVEL & TOURS ២០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៥០៖ ផ្សារបាយ័ន ១០០ដុល្លារ  

៣៣៥១៖ វររសនីយ៍ព្រ ីជិន ចាន់ណា និងរល្លក្ព្សី ១០០ដុល្លារ  

៣៣៥២៖ រល្លក្ ច័នទរថរ ថាណារ័រន អ្នុព្បធានអ្ងគភារលទធក្មមព្ក្សួងសផ្សនោរ ១៥ដលុ្លារ  



៣៣៥៣៖ អ្នក្ព្សីឱសថបណ្ឌរិ ច័នទរថរ សុខារទវ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្ក្សួងអ្ ិវឌឍន៍ជនបទ ១៥មុ៉ឺនររៀល 

៣៣៥៤៖ រល្លក្ ព្រឹក្ វងសបណ្ាូល អ្នុព្បធាននាយក្ដាានរដឋបាលព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៦០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៥៥៖ រល្លក្ព្សី ថថ ម្ច៉ាលី ព្បធានព្ក្ុមព្បឹក្ា ិបាល ព្ក្ុមហ ុន ររៀល ឌាល អ្ ៊ិនរធើរីច និងស្វាមី ព្រមទំាងបុព្រ ៤

ល្លនររៀល  

៣៣៥៦៖ ក្មួយព្បុស ហាន ហាំ ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៥៧៖ អ្នុរសនីយ៍ឯក្ ធ ីរូខយូ អ្នុព្បធានស្វាក្់ោរព្បឆំាងចារក្មមោជធានី នំររញ ថននាយក្ដាានចារក្មម អ្គគសនង

ោរដាាននគរបាលជារិ ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៦០មុ៉ឺនររៀល 

៣៣៥៨៖ រល្លក្ ផាន ទូច ព្បធានោរិយាល័យអ្ប់រំ និងផ្សសរវផ្សាយក្សិក្មម នាយក្ដាានផ្សសរវផ្សាយក្សិក្មម រុោា

ព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ថនព្ក្សួងក្សិក្មម រុោា ព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ២០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៥៩៖ រល្លក្ ជា សុខុន អ្នុព្បធាននាយក្ដាានផ្សសរវផ្សាយ ក្សិក្មម រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ថនព្ក្សួងក្សិក្មម 

រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ៣០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៦០៖ រវជជបណ្ឌិរ គា ច័នទរុល្ល ព្បធានសម្ចគមសហគមព្គូររទយរដើមបីព្បជាជនសខមរ នងិសម្ចជិ៤០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៦១៖ រល្លក្ គង់ រុទាារិទធ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានផ្សសរវផ្សាយក្សិក្មម រុោា ព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ថនព្ក្សួង

ក្សិក្មម រុោា ព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ៣០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៦២៖ រល្លក្ រសក្ សំអ្នុ ព្បធានោរិយាល័យអ្ ិវឌឍន៍ធនធានមនុសស ផ្សសរវផ្សាយក្សិក្មម នាយក្ដាាន

ផ្សសរវផ្សាយក្សិក្មម រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ថនព្ក្សួងក្សិក្មម រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ២០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៦៣៖ រល្លក្ព្សី ហ ូ សុរណ្៌ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានផ្សសរវផ្សាយក្សិក្មម រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ថនព្ក្សួង

ក្សិក្មម រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ៣០មុ៉ឺណ្ររៀល  

៣៣៦៤៖ រល្លក្ លី សុភាន ព្បធានោរិយាល័យរដឋបាលសផ្សនោរ គណ្រនយយ និងសហព្បរិបរតិោរអ្នតរជារិ 

នាយក្ដាានផ្សសរវផ្សាយក្សិក្មម រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ២០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៦៥៖ រល្លក្ រហង ជេូងុ ព្បធានោរិយាល័យព្បរ័នធរសវរ័រ៌ម្ចនវិទយក្សិក្មម នាយក្ដាានផ្សសរវផ្សាយក្សិក្មម 

រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ២០មុ៉ឺនររៀល  



៣៣៦៦៖ រល្លក្ព្សី ម្ចច ស្វរី ព្បធានោរិយាល័យព្បរ័នធក្សិក្មម និងរសដឋក្ិចច ក្សិក្មម  

៣៣៦៧៖ ថននាយក្ដាានផ្សសរវផ្សាយក្សិក្មម រុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ២០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៦៨៖ រល្លក្ អ្នូ រិស្វល អ្គាោធិោររង ថនអ្គាោធិោរដាានក្ិចចរុល្លោរ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៥០មុ៉ឺណ្ររៀល  

៣៣៦៩៖ រល្លក្ េុច សុខរលៀង អ្គាោធិោររង ថនអ្គាោធិោរដាានក្ិចចរុល្លោរ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៥០ ុមុ៉ឺនររៀល  

៣៣៧០៖ រល្លក្ រសៀ រងុ អ្គាោធិោររង ថនអ្គាោធិោរដាានក្ិចចរុល្លោរ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៥០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៧១៖ រល្លក្ គឹម រស្វ ណ័្ អ្ធិោរ ថនអ្គាោធិោរដាានក្ិចចរុល្លោរ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៤០ ុមុ៉ឺនររៀល  

៣៣៧២៖ រល្លក្ លិន សីល្ល អ្ធិោរ ថនអ្គាោធិោរដាានក្ិចចរុល្លោរ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ២០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៧៣៖ រល្លក្ ឃី ឈរិ អ្ធិោរ ថនអ្គាោធិោរដាានក្ិចចរុល្លោរ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៤០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៧៤៖ រល្លក្ រហង រសង អ្ធិោរ ថនអ្គាោធិោរដាានក្ិចចរុល្លោរ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៤០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៧៥៖ រល្លក្ សុន ស  អ្ធិោរ ថនអ្គាោធិោរដាានក្ិចចរុល្លោរ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៤០មុ៉ឺនររៀ  

៣៣៧៦៖ រល្លក្ រសង សុវណ្ណ អ្ធិោរ ថនអ្គាោធិោរដាានក្ិចចរុល្លោរ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៤០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៧៧៖ រល្លក្ ប ុន ចន័ទក្មុភៈ អ្ធិោរ ថនអ្គាោធិោរដាានក្ិចចរុល្លោរ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៤០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៧៨៖ រល្លក្ព្សី សុខ វសិ្វល ព្រះោជអាជាា ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៣៣៧៩៖ រល្លក្ របៀរ ច័នទសុភា អ្នុព្បធានរលខាធិោរដាាន ថនអ្គាោធិោរដាានក្ិចចរុល្លោរ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ២០

មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៨០៖ រល្លក្ សក្ ឧរតម ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៨១៖ រល្លក្ ដន សុផ្សណាា ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ១០មុ៉ឺររៀល  

៣៣៨២៖ រល្លក្ រខៀវ ទិរយវណ្ណៈ ព្បធានោរិយាល័យ ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៨៣៖ រល្លក្ ថផ្ស រផ្សន មន្តនតី ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៨៤៖ រល្លក្ រម ង គឹមរថន មន្តនតី ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ១០មុ៉ឺនររៀល 

៣៣៨៥៖ រល្លក្ ថាយ សំអ្នូ មន្តនតី ព្ក្សួងយុរតិធម៌ ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៨៦៖ រល្លក្ព្សី ឈិន សុផ្សល ៤០រម្ចះ ៉ឺនររៀល  



៣៣៨៧៖ រៅព្បុស ស្វរិន រចស្វារិទធ ២០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៨៨៖ រៅព្បុស ស្វរិន រទុធិោ  ២០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៨៩៖ រៅព្សី ស្វរិន លីវិជជនី ២០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៩០៖ រៅព្សី ស្វរិន លីរចនា ២០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៩១៖ ក្ញ្ញា ហុឹម ប ូលីន ១០មុ៉ឺណ្ររៀន 

៣៣៩២៖ ឯក្ឧរតម លី សីុវណាា ទីព្បឹក្ាអ្មទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ២០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៩៣៖ រមធាវី ឃីម រសៀក្ឡាយ (អ្រតរលខ 972 ជាសម្ចជិក្គណ្ៈរមធាវី ថនព្រះោជាណាចព្ក្ក្មពុជា) ៥០មុ៉ឺន

ររៀល  

៣៣៩៤៖ ព្ក្ុមហ ុន ដាយ អ្មឹុិន ព្រីនធីង ឯ.ក្ ២ល្លនររៀល 

៣៣៩៥៖ រល្លក្ លី ោ សីុ នងិរល្លក្ព្សី ឃុន សុវណ្ណរនព្តា ១ល្លនររៀល  

៣៣៩៦៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីរទា សុព្ក្ិរយ ថនឥសសោ  នងិរល្លក្ព្សី ណ្យ ចរិយា ១០០ដុល្លា 

៣៣៩៧៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា គុយ ឃុននី អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសវនក្មមទី2 ថនអ្គគនាយក្ដាានសវនក្មមថផ្សទក្នុង 

ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១០០ដុល្លារ  

៣៣៩៨៖ រល្លក្ ឃុន ល្លងព្គី ព្បធានព្ក្ុមហ ុនរអ្វីឌី រិចណ្ូេូជី ៣០មុ៉ឺនររៀល  

៣៣៩៩៖ ក្ញ្ញា ក្ុច សុដា មន្តនតីព្ក្សួងយុរតិធម៌ ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤០០៖ ក្ញ្ញា ក្ុច សុខឌី មន្តនតីព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៥០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤០១៖ រល្លក្ ហុក្ វិសិទធ អ្នុព្បធានអ្ងគភារលទធក្មមរខរតសទឹងសព្រង ៦០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤០២៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា នី មក្ោ នាយទាហានោរិយាល័យទី1 ក្ងទ័ររជើងរគាក្ នងិរល្លក្ព្សី រស់ រិទធី ២០

មុ៉ឺនររៀល  

៣៤០៣៖ ឯក្ឧរតម គង់ អ្កួ្ ទីព្បឹក្ាអ្មទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ១០០ដលុ្លារ  

៣៤០៤៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ សួន សុជារិ (នារី) ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤០៥៖ អ្នុរសនីយ៍រទា ឯម អ្ូោ ល់ ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា ១០មុ៉ឺនររៀល  



៣៤០៦៖ អ្នុរសនីយ៍ព្រី ឌុន សុផ្សល ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤០៧៖ អ្នុរសនីយ៍ព្រី តំាង រខវិន ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា ៥មុ៉ឺនររៀល  

៣៤០៨៖ អ្នុរសនីយ៍ព្រី ស្វរមឹ ច័នទរិសិទធិ ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា ៥មុ៉ឺនររៀល  

៣៤០៩៖ អ្នុរសនីយ៍ព្រី សិរ រុល្ល ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា ៥មុ៉ឺនររៀល  

៣៤១០៖ អ្នុរសនីយ៍ព្រី សឹុម សីល្ល ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា ៥មុ៉ឺនររៀល  

៣៤១១៖ អ្នុរសនីយ៍ព្រី សសរ ររង ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា ៥មុ៉ឺនររៀល  

៣៤១២៖ នាយចំណ្ង់ សសម ទិរា ជនំួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤១៣៖ នាយចំណ្ង់ រ ៉ា ព្សីរៅ (នារី) ជំនួយោរខុទទោល័យសរមតចរិជ័យរសនា ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤១៤៖ រល្លក្ ហុឹម រីដា អ្គគរលខាធិោររងសហរ័នធររោាន់ដូ ITF ក្មពុជា ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤១៥៖ រល្លក្ បា៉ាល់ ជីវ័ន ក្ីឡាក្រជរព្មើសជារិររោាន់ដូ ITF ២០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤១៦៖ រល្លក្ តាំង រសៀសុង ក្ីឡាក្រជរព្មើសជារិររោាន់ដូ ITF ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤១៧៖ រល្លក្ ស ុ គង់រហង ក្ីឡាក្រជរព្មើសជារិររោាន់ដូ ITF ១០មុ៉ឺនររៀល 

៣៤១៨៖ រល្លក្ រឃឿន ប ុនេុង ក្ីឡាក្រជរព្មើសជារិររោាន់ដូ ITF ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤១៩៖ រល្លក្ រនព្រ ហាក្លី់ ក្ីឡាក្រជរព្មើសជារិររោាន់ដូ ITF ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤២០៖ រល្លក្ បួន ចាន់ថាោ រ់ ក្ីឡាក្រថាាលររោាន់ដូ ITF ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤២១៖ រល្លក្ សុ ័ន្តក្ត ចនទឧរតម ក្ីឡាក្រថាាលររោាន់ដូ ITF ១០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤២២៖ ថាាក្់ដកឹ្នំា និងមន្តនតីោជោ ថនអ្គាោធិោរដាាន ព្ក្សួងអ្ ិវឌឍន៍ជនបទ ២,៤០០,០០០មុ៉ឺនររៀល  

៣៤២៣៖ រល្លក្ ឈូក្ បណ្ឌរិ និងរល្លក្ព្សី ២,០០០ដលុ្លារ  

៣៤២៤៖ រល្លក្ ងួន សុផ្សល ១០០ដុល្លារ  

៣៤២៥៖ រល្លក្ ឈឹម បញ្ញា អ្គគនាយក្បូរី ច័នទខាល់សល ១ល្លនររៀល  

៣៤២៦៖ ក្ញ្ញា រខៀវ សុងច័នទសុវណ្ណគីរីរីនោ ២០០ដុល្លារ  

៣៤២៧៖ គណ្បក្សបំណ្ងរលរដឋ ១,០៣០,០០០ររៀល  



៣៤២៨៖ ព្ក្ុមហ ុន វី វ ីអ្ិល ស្វរិន ឌីរវេុបមុិន ១,០០០ដលុ្លារ  

៣៤២៩៖ ឯក្ឧរតម សខក្ ម្ច៉ាណូ្ោ  និងរល្លក្ជំទាវ ជា ប ូលីោ ១ល្លនររៀល  

៣៤៣០៖ រល្លក្   ូមី មុននីរិទធ អ្នុព្បធានយុវជនគណ្បក្សព្បជាជនក្មពុជា ព្សុក្ក្ំរង់សលិ្ល រខរតព្រះសីហនុ ១

ល្លនររៀល  

៣៤៣១៖ រល្លក្ លីម ឈាងហាក្់ និងរល្លក្ព្សី រៅ ឈីវរសៀម ១មុ៉ឺនដុល្លារ  

៣៤៣២៖ រល្លក្ រហា រសង និងអ្នក្ព្សី លីម របា៉ារសៀក្ ៥ពាន់ដុល្លារ  

៣៤៣៣៖ រល្លក្ លីម របា៉ានាង និងរល្លក្ព្សី ជឹង មុយរទៀង អ្គគនាយក្ និងអ្គគនាយិោ ថនព្ក្ុមហ ុន ោដាវីនរដ

រវេុបមិន ខូអ្ិលធីឌ ី៥ពាន់ដលុ្លារ  

៣៤៣៤៖ រល្លក្ ជុ ំវណ្ណឌី អ្នុព្បធានមនទីរពាណ្ិជជក្មមរខរតបនាាយម្ចនជ័យ ៣ល្លនររៀល 

៣៤៣៥៖ រល្លក្ព្គូ យីុម រម ងហុង និងរល្លក្ព្សី រធឿង សធុាោ  ៥មុ៉ឺនររៀល 

  

គិត្ម្រត្ឹមឈា៉ោង ១៦៖០០នាទ្ី ថ្ថៃទ្ី១១ ដែឈមសា ឆនាំ២០២០. 

============================ 

  

ខាងឈម្រកាមជាបញ្ជីឈ ម្ោះអ្នកឧបត្ថមភ តាមរយៈម្រកសួងសុខាភិបាល៖ 

១៖ ឯក្ឧរតម ហ ុន ម្ច៉ានិរ ឧបរថមភ១មុឹនដលុ្លារ 

២៖ ឯក្ឧរតម រ ៉ា ហាវណាាល់ និងរល្លក្ជំទាវ ឧបរថមភ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

៣៖ ឯក្ឧរតម ឈនុ គឹមព្ស ុន និងរល្លក្ជំទាវ ហ ុន សុភា ឧបរថមភ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៤៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា គួច សុខលី ឧបរថមភ៦,២២២.០៦ដុល្លារ 

៥៖ រល្លក្ជំទាវរវជជបណ្ឌិរ យក្់ សមបរតិ និងឯក្ឧរតម ឧបរថមភ២ពាន់ដុល្លារ 

៦៖ ឯក្ឧរតម សុគនធ វិស្វល ឧបរថមភ១ពាន់ដលុ្លារ 



៧៖ ឯក្ឧរតម ល្លង រសៀបលក្ខស័ក្ ឧបរថមភ១ពានដ់ុល្លារ 

៨៖ ឯក្ឧរតម ខុយ ឃុនហួរ និងរល្លក្ជំទាវ ឧបរថមភ១ពាន់ដលុ្លារ 

៩៖ ឯក្ឧរតម រខៀវ សុខា ឧបរថមភ១ពាន់ដុល្លារ 

១០៖ ឯក្ឧរតម នឹម ថូរ និងរល្លក្ជំទាវ គឹម ចនធ ូឧបរថមភ១ពាន់ដុល្លារ 

១១៖ គាៅនរឈាៅះ ឧបរថមភ៥០០ដុល្លារ 

១២ ៖ ឯក្ឧរតម លី សុីសដន ឧបរថមភ១០០ដុល្លារ 

១៣៖ រល្លក្ វងស សុខា ឧបរថមភ៥០ដុល្លារ 

១៤៖ រល្លក្ គឹម ម ុង ឧបរថមភ១០ដុល្លារ 

១៥៖ រល្លក្ គុយ ណាោ  ឧបរថមភ១០ដុល្លារ 

១៦៖ រល្លក្ យា៉ាំង ជាហាា ឧបរថមភ១០ដលុ្លារ 

១៧៖ រល្លក្ ចាំង ឌី ឧបរថមភ១០ដុល្លារ 

១៨៖ រល្លក្ ចាង សំណាង ឧបរថមភ១០ដលុ្លារ 

១៩៖ រល្លក្ លី ល្លង ឧបរថមភ១០ដុល្លារ 

២០៖ រល្លក្ ឆាយ ថខហងស ឧបរថមភ១០ដលុ្លារ 

២១៖ រល្លក្ រវង សុីរសង ឧបរថមភ១០ដុល្លារ 

២២៖ រល្លក្ ហងស ចិនាា ឧបរថមភ១០ដុល្លារ 

២៣៖ រល្លក្ ចាន ់រេង ឧបរថមភ៦.៨០ដុល្លារ 

២៤៖ រល្លក្ ជា ងួនស័ក្ ឧបរថមភ ៤ដុល្លារ 

២៥៖ រល្លក្ ផ្សន សុធី ឧបរថមភ១០ដុល្លារ 

២៦៖ រល្លក្ គី វណាារិទធ ិឧបរថមភ៥ដុល្លារ 

២៧៖ ោំង ថណ្ហ ួយ និង រៅ សុភារ ឧបរថមភ១៦៨ដលុ្លារ 

២៨៖ ឯក្ឧរតម រៅ សុខណា ឧបរថមភ១ដុល្លារ 



២៩៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា គួច សុខលី ឧបរថមភ២,០២២,៥០០ររៀល 

៣០៖ ឯក្ឧរតម សុខ សុវណ្ណវឌឍនាស្វប ុង ១០ល្លនររៀល 

៣១៖ រល្លក្ បា៉ា ដាោ  ១ដលុ្លារ 

៣២៖ ស្វាង សុផានី ៥ដុល្លារ 

៣៣៖ រសន សុខរគៀ ៥ដុល្លារ 

៣៤៖ ប ុនណា សុខច័នទរទវី ១០០០ដុល្លារ 

៣៥៖ អ្ ុ សុវណ្ណគិរីរដាា ៥ដលុ្លារ 

៣៦៖ លី ច័នទរុល្ល ៥០០ដលុ្លារ 

៣៧៖ អ្ ុក្ ប នូីន ១០០ដុល្លារ 

៣៨៖ លី ច័នទធី ១០០ដុល្លារ 

៣៩៖ សួស សំរអ្ឿន ៥០ដលុ្លារ 

៤០៖ េុង រខមរិទធ ៨ដុល្លារ 

៤១៖ ឌី សុ ័ព្ក្បញ្ញា ៣០០០ដុល្លារ 

៤២៖ ស្វវី បុព្រចរិយា ១០០ដុល្លារ 

៤៣៖ វងស ប ុនហួរ ៥ដលុ្លារ 

៤៤៖ ចរិយា រិសិទធ ១០ដុល្លារ 

៤៥៖ អ្ ុង សុខររព្ជ ៥០ដលុ្លារ 

៤៦៖ ម្ចស សុីថន ៥០ដុល្លារ 

៤៧៖ វន សុធា ១០០ដុល្លារ 

៤៨៖ សរ សិទធិោរ ៣០ដុល្លារ 

៤៩៖ ថន វិចឆិោរ ១០០ដុល្លារ 

៥០៖ លនុ ដាវី ១០០ដលុ្លារ 



៥១៖ ហ  ថវ  ២៥ដុល្លារ 

៥២៖ រម ង សុវណាា ១០០ដលុ្លារ 

៥៣៖ បុិន ជីវនតមនុនីរ័ក្ស ១០ដលុ្លារ 

៥៤៖ រេង សុវណាាគុជ ២០ដុល្លារ 

៥៥៖ ស្វ៊ាម ចន័ធី ៥០០ដលុ្លារ 

៥៦៖ រខង វណ្ណថា ២៥ដុល្លារ 

៥៧៖ ព្បាក្់ គឹមសីុញ ៥០ដលុ្លារ 

៥៨៖ ស្វនត រសង ១០ដុល្លារ 

៥៩៖ លី រចនា ១ដុល្លារ 

៦០៖ ម្ចឃ ស្វភារិទធ ២ដលុ្លារ 

៦១៖ ប ុន គឹមរហង ១០០០ដុល្លារ 

៦២៖ ឈាន រវងហួរ ១០០០ដុល្លារ 

៦៣៖ ព្ោយ គឹមរទៀង ១០ដលុ្លារ 

៦៤៖ ខូវ ឈីវហុង ១០ដុល្លារ 

៦៥៖ ឈីវ ស ុនរហង ១០ដលុ្លារ 

៦៦៖ ប ូ រមស្វ ៥ដុល្លារ 

៦៧៖ សក្វ ស័ក្ ីរមយ ៧ដុល្លារ 

៦៨៖ ច័នទ សមបរតិ ៥.៩៦ដលុ្លារ 

៦៩៖ ព្រហម វចិិរត ១០ដុល្លារ 

៧០៖ ឆាន់ សុផ្សល ១០០០ដលុ្លារ 

៧១៖ រសង អ្ ី ៥.៥៥ដុល្លារ 

៧២៖ វុន សុវណ្ណ ២០ដុល្លារ 



៧៣៖ ម ុក្ ប ោូ ១ដុល្លារ 

៧៤៖ ព្បាក្់ សុវណាារិទធ ៦.៩៥ដុល្លារ 

៧៥៖ ឯក្ឧរតម គួច សវងព្ស ុន ១០០ដលុ្លារ 

៧៦៖ រល្លក្ ហុង មុននីឬទធិ ៣០០ដុល្លារ 

៧៧៖ ឯក្ឧរតម អ្ិរ ព្បំាង នងិរល្លក្ជំទាវ សញ ម រសដាា ៥០០០ដុល្លារ 

៧៨៖ ឧក្ញ  អ្ ុល ចណំាន នងិរល្លក្ជំទាវ (មូបបទានប័ព្រ) ២មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៧៩៖ រល្លក្ ឡាយ ស្វរុំ ៥០ដុល្លារ 

៨០៖ រល្លក្ រៅ ធាោ  ៩០ដលុ្លារ 

៨១៖ រល្លក្ រៅ សណំាង ១០០ដុល្លារ 

៨២៖ ព្ក្ុមហ ុន Home Master Group National Concrete & National Development ២៥០០ដុល្លារ 

៨៣៖ រល្លក្ ថរ គឹមហា៊ាន់ ១០០ដុល្លារ 

៨៤៖ ឡាយ ផ្សលូក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

៨៥៖ អ្ ុង បូរីររនៈ ៤០,៤៥០,០០០ ររៀល 

៨៦៖ ព្ស ុន ព្សីនាង ២,០២២,៥០០ ររៀល 

៨៧៖ ឯក្ឧរតម នាយក្ឧរតមរសនីយ៍ ចាយ ស្វំងយុន ១ល្លនររៀល 

៨៨៖ ព្ក្ុម ស.ស.យ.ក្ រខរតក្ំរង់សព៉ឺ យុវជនសខមររៅោណាដា និងសម្ចគមចិនព្បចំារខរតព្រះសីហនុ ១២ល្លនររៀល 

៨៩៖ ឧបាសក្ អ្ ៊ិន វ ន់នី ២០មុ៉ឺនររៀល 

៩០៖ រល្លក្ ហ ុន  មោ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៩១៖ រល្លក្ តាំង ណាំចំាង ២០មុ៉ឺនររៀល 

៩២៖ រល្លក្ រៅ ប ណុាាវឌឍន៍ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៩៣៖ រល្លក្ រក្ង ថា ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៩៤៖ លី ទិរយបូណាមុី ៥០ដលុ្លារ 



៩៥៖ អា៊ា រុល្ល ១ដុល្លារ  

៩៦៖ ប ុក្ ផាន់សណ្រ ៥០០ដលុ្លារ 

៩៧៖ ជីវ លីនណា ១០ដលុ្លារ 

៩៨៖ ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ សប ន ផ្សលរិសិដឋ ១០០០ដលុ្លារ 

៩៩៖ សរ សុប ុនណា ៥ដុល្លារ 

១០០៖ Yotsoeun Molyka and Foidl Michael Alexander ៥០ដុល្លារ 

១០១៖ រេង សុបញ្ញា ៥០ដលុ្លារ 

១០២៖ សំ ព្សីល័ក្ខ ១០ដលុ្លារ  

១០៣៖ អ្ុិរ ចាន់ថា ១០០ដលុ្លារ  

១០៤៖ នួន ចំររើន ១០០ដលុ្លារ 

១០៥៖ ឈី វ ន់ឌី ២៥០ដលុ្លារ  

១០៦៖ រខៀវ ម្ចល្ល ៤០០ដលុ្លារ 

១០៧៖ រហង ព្គី ១៥០ដលុ្លារ  

១០៨៖ រលៀង  ួងសមផសស ២០ដុល្លារ 

១០៩៖ ឃាង រសៀងលីម ២០ដុល្លារ 

១១០៖ អ្ កុ្ រចនា ៥០ដលុ្លារ 

១១១៖ សុីម ចាន់ធួន នងិ យ ូផាន់ណារិទធិ ១០០០ដុល្លារ  

១១២៖ រល្លក្ សំរិទធ សុវណ្ណ ១០០ដុល្លារ  

១១៣៖ អ្ ៊ឹង សំនីដា ២០ដលុ្លារ 

១១៤៖ ឯក្ឧរតម តំាង ររនា ២០០ដុល្លារ 

១១៥៖ មុ ីថារីសុជាតា ២០ដលុ្លារ 

១១៦៖ រៅ សុចិន្តតាា ១០ដលុ្លារ 



១១៧៖ ឃី រៅនី ១០ដុល្លារ 

១១៨៖ គ ីវសនា ២៥ដុល្លារ 

១១៩៖ ជនួ ធានី ៥ដលុ្លារ 

១២០៖ ព្តាក្់ សុវីរៈ ១០ដុល្លារ  

១២១៖ រហឿន គឹមរហង ០.៥០ដុល្លារ 

១២២៖ ឈិន ឆាយា ១០ដលុ្លារ 

១២៣៖ ឈ៉ឺ វណាាោ  ១០ដលុ្លារ  

១២៤៖ ក្សិដាានអ្មរៈ ១ល្លនររៀល 

១២៥៖ រមណ្ីដាាន  ូមិដណំាក្់ដំរី ៦ល្លនររៀល  

១២៦៖ រភាជនីយ៍ដាាន ព្គួស្វររាល់សខមរ ៤ល្លនររៀល 

១២៧៖ រដឋបាល ខ័ណ្ឌទួលរគាក្ ១០០០ដលុ្លារ 

១២៨៖ រល្លក្ នួន ផារ័រន ៥០០ដុល្លារ 

១២៩៖ ឯក្ឧរតម ស្វន វិស្វល ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៣០៖ រមឃំុ រម ូម ិនិងព្បជាជន ៩០មុ៉ឺនររៀល 

១៣១៖ ក្ញ្ញា សងួន វរតី ២០ដលុ្លារ 

១៣២៖ រល្លក្ ឌួង រដាា នងិ រិយា ១០០ដលុ្លារ 

១៣៣៖ រល្លក្ លី វណ្ណៈ ១០០ដុល្លារ 

១៣៤៖ រល្លក្ រៅ សុវរថិសិរីវឌឍន៍ និង រិយា ព្រមទំាងបុព្រ ៥០ដុល្លារ 

១៣៥៖ រល្លក្ ខុន មននឧីរតម និង រិយា ព្រមទាំងបុព្រ ៥០ដុល្លារ 

១៣៦៖ រល្លក្ ធូក្ សូវតាា នងិ រិយា ៥០ដលុ្លារ 

១៣៧៖ រល្លក្ អ្ុឹង សីុរហង ៥០ដុល្លារ 

១៣៨៖ រល្លក្ រហង រប ង លីម ១០០ដលុ្លារ 



១៣៩៖ រល្លក្ រហង រិទូរយសូរយោន ១០០ដុល្លារ 

១៤០៖ រល្លក្ ឡាយ បញ្ញារទិធិ ១០០ដលុ្លារ 

១៤១៖ រល្លក្ បុឹង រហង និង  រិយា ២០ដុល្លារ 

១៤២៖ រល្លក្ ជីវ ប ុនលី និង រិយា ៣០ដុល្លារ 

១៤៣៖ រល្លក្ សស រផ្សង ២០ដុល្លារ 

១៤៤៖ រល្លក្ព្សី ហា៊ាង របា៉ាស្វន និងស្វាមី ១០ដុល្លារ 

១៤៥៖ រល្លក្ព្សី ព្សី លក្ខណ័្៍ ២០ដុល្លារ 

១៤៦៖ រល្លក្ គឹម រិទូរយ ២៥ដុល្លារ 

១៤៧៖ រល្លក្ ឈុន សុខុន និង រិយា ២០ដុល្លារ 

១៤៨៖ រល្លក្ លី គានប ូន នងិ រិយា ២០ដុល្លារ 

១៤៩៖ រភាជនីយ៍ដាាន បាយ័ន ២០ដលុ្លារ 

១៥០៖ ឯក្ឧរតមបណ្ឌិរ ភាវ សុវុទធី និងរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

១៥១៖ រល្លក្ ភាវ សួរ និងអ្នក្ព្សី ហួរ រទៀង ព្រមទំាងព្គួស្វរ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៥២៖ រល្លក្ រេង ចាន់ណារ ១០០ដុល្លារ 

១៥៣៖ រល្លក្ ហាក្់ ណ្ូដណូា និង  រិយា ៥០ដុល្លារ 

១៥៤៖ រល្លក្ ហូ សុវណាាោ  និង  រិយា ៣០ដុល្លារ 

១៥៥៖ ឯក្ឧរតម នាយឧរតមរសនីយ៍ ចាយ ស្វំងយុន រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងោរពារជារិ ១ល្លនររៀល 

១៥៦៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា វិញ ហរួ និងរល្លក្ជំទាវ ព្រមទំាងព្គសួ្វរ ឧបរថមភអាវោរពារចំនួន ១០០០ឈុរ នងិព្ក្ម្ច៉ា

ចំនួន ១០០០, ៥មុ៉ឺនដុល្លារ 

១៥៧៖ រល្លក្ជំទាវ ថា៉ាយ វ  គង់សំអ្ុល ព្បធានមនទីរររទយ សមភរបញ្ញា ៥០០០ដុល្លារ 

១៥៨៖ ឯក្ឧរតម ញណ្ រេង អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងរសដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវរថុ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដលុ្លារ 

១៥៩៖ ព្ក្ុមហ ុន វ ង រុិច ១០០០ដុល្លារ 



១៦០៖ ឯក្ឧរតម គឹម ប ុណាា និងរល្លក្ជំទាវ អ្នុរដឋរលខាធោិរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ៣០០ដលុ្លារ 

១៦១៖ រល្លក្ លន់ ច័នទរសមី អ្គគនាយក្រងបរចចក្រទសសុខា ិបាល ១០០០ដុល្លារ 

១៦២៖ រល្លក្ ហ ុន ហួង អ្គគនាយក្រងបរចចក្រទសសុខា ិបាល ១០០ដុល្លារ 

១៦៣៖ ឧបាសិោ េុង បូ អាយុ៨១ឆាាំ ១០០ដលុ្លារ 

១៦៤៖ រហង សុភារ ១០០ដុល្លារ 

១៦៥៖ ជា រឈៀង ១០០ដលុ្លារ 

១៦៦៖ សុបព្រ ស្វរ័រន ២០ដលុ្លារ 

១៦៧៖ រល្លក្ព្សី ចំររើន ស្វវនីណា ៥ដលុ្លារ 

១៦៨៖ រហង សុ ័ន្តក្ត ២០ដលុ្លារ 

១៦៩៖ រល្លក្ រហង ស្វវី នងិអ្នក្ព្សី ហួរឡាង ១០ដុល្លារ 

១៧០៖ ឧបាសក្ ជីវ ស ុនហួរ និងឧបាសិោ សរ ឃីរហង ១០ដុល្លារ 

១៧១៖ ឧបាសក្ រហង ព្ស ុន និងឧបាសិោ ស ុយ ឡាំងហួយ ១០ដុល្លារ 

១៧២៖ ក្ុម្ចរី រហង សុបុព្រររនា និងក្ុម្ចោ រហង សុបុព្រររនៈ ១០ដុល្លារ 

១៧៣៖ នួន វណ្ណៈ ១ដលុ្លារ 

១៧៤៖ ទ៉ឺម លរ ២ដុល្លារ 

១៧៥៖ ហួរ លីរហង ៥ដលុ្លារ 

១៧៦៖ េុង រហង ២០ដុល្លារ 

១៧៧៖ ចាង ឈូរហង ៥ដលុ្លារ 

១៧៨៖ ឌិរ ផាន់ណា ៣០ដលុ្លារ 

១៧៩៖ អាន ស្វោ  ៥០ដុល្លារ 

១៨០៖ ឈឹម វសនាដារណ្ ៥០ដុល្លារ 

១៨១៖ អ្ កុ្ ណាន និង រខង ៣០ដុល្លារ 



១៨២៖ ស្វន់ រិសិដឋ ២០ដលុ្លារ 

១៨៣៖ រសង ររនា ៥ដលុ្លារ 

១៨៤៖ ោរិយាល័យរមធាវី សិទធិស័ក្ ៥០០ដុល្លារ 

១៨៥៖ រល្លក្ អ្ ួង រសមីររនា ២០០ដុល្លារ 

១៨៦៖ រល្លក្ ផ្សល សុ ័ណ្ឌ និង រិយា ២០០ដុល្លារ 

១៨៧៖ រល្លក្ សក្ ក្ុសល ១០ដុល្លារ 

១៨៨៖ រល្លក្ ស្វន រទុធិរិទធ និង រិយា ២០ដុល្លារ 

១៨៩៖ រល្លក្ រូ សុ ័ណ្ឌ ១០០ដុល្លារ 

១៩០៖ រល្លក្ ររព្ជ វឌឍនា ធនាគាររអ្សីុលីដា ៥០ដុល្លារ 

១៩១៖ ក្ញ្ញា ចំររើន សុជាតា ធនាគារ Maybank ៥០ដលុ្លារ 

១៩២៖ រល្លក្ រហា សំណាង មនទីរសព្ម្ចក្រាបាលក្មពុជា ១០០ដុល្លារ 

១៩៣៖ រល្លក្ លីវ សមបរត ិមន្តនតីព្ក្សួងរសដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវរថុ៥០ដុល្លារ 

១៩៤៖ រល្លក្ ជា សុវណ្ណ បុគគលិក្គរព្ម្ចងមូលនិធិសក្ល ៤០ដុល្លារ 

១៩៥៖ រល្លក្ អាន ស្វបិណ្ឌ បុគគលិក្គរព្ម្ចងមូលនិធិសក្ល ១០ដុល្លារ 

១៩៦៖ រល្លក្ វ ន់ សុីឌាន អ្រីរបុគគលិក្គរព្ម្ចងមូលនិធសិក្ល ២០ដុល្លារ 

១៩៧៖ រល្លក្ព្សី ក្ុល ស័ក្តិព្គីយា៉ា អ្រីរបគុគលិក្គរព្ម្ចងមូលនិធិសក្ល ២០ដុល្លារ 

១៩៨៖ រល្លក្ សុខ វ រលុ្ល អ្រីរបុគគលិក្គរព្ម្ចងមូលនិធសិក្ល ២០ដុល្លារ 

១៩៩៖ រល្លក្ព្សី សុខុន លីនរដ អ្រីរបុគគលិក្គរព្ម្ចងមលូនិធិសក្ល ១០ដុល្លារ 

២០០៖ រល្លក្ ទូច វីរៈ បុគគលិក្គរព្ម្ចងមូលនិធិសក្ល ១០ដុល្លារ 

២០១៖ រល្លក្ព្សី ហម គនាា អ្រីរបុគគលិក្គរព្ម្ចងមូលនិធសិក្ល ២០ដុល្លារ 

២០២៖ ក្ញ្ញា ទិរ ណារី គរព្ម្ចងមូលនិធិសក្ល ១០ដុល្លារ 

២០៣៖ រល្លក្ ខាន ់គង់ គរព្ម្ចងមូលនិធិសក្ល ១០ដុល្លារ 



២០៤៖ រល្លក្ ម ុក្ វិចិព្រ គរព្ម្ចងមូលនិធិសក្ល ២០ដុល្លារ 

២០៥៖ រល្លក្ ប ុន ហុង គរព្ម្ចងមូលនិធិសក្ល ១០ដុល្លារ 

២០៦៖ រល្លក្ព្សី អ្  ុសុធាវី គរព្ម្ចងមូលនិធិសក្ល ១០ដលុ្លារ 

២០៧៖ រល្លក្ ោវ ល្ល  គរព្ម្ចងមូលនិធិសក្ល ១៥ដុល្លារ 

២០៨៖ រល្លក្ព្សី ចក្ ់សុលីសណ្រ ព្ក្សួងសុខា ិបាល ២០ដុល្លារ 

២០៩៖ រល្លក្ គឹម បញ្ញា មន្តនតីមនទីរសុខា ិបាលរខរតក្ំររ ១០ដុល្លារ 

២១០៖ រល្លក្ រវុើ ដាយា៉ា ព្បធានគណ្រនយយ មនទីរសុខា ិបាលរខរតរោះក្ុង ៥០ដុល្លារ 

២១១៖ ក្ុម្ចោ តំាង សុខរម ង និង ក្ុម្ចោ តាំង សុខសីុង ២០ដុល្លារ និង ៦៣០០ររៀល 

២១២៖ ឯក្ឧរតម យិន បណុាា និងរល្លក្ជំទាវ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ចូន ១,៥០០,០០០

ររៀល 

២១៣៖ ឯក្ឧរតម សប ន ធីរុងគ ព្ក្សួងរសដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវរថុ ១ល្លនររៀល 

២១៤៖ រល្លក្ តាំង ងុិចរហៀង ម្ចាស់ហាងស ុបរសរតាឃុន ព្រមទាំងព្ក្ុមព្គួស្វរ ១ល្លនររៀល 

២១៥៖ ឯក្ឧរតម ចន័ទ សុផ្សល អ្នុព្បធានគណ្ៈក្មមោរទី៤ ថនរដឋសភា និងជារំណាងោព្សតរខរតបារ់ដំបង ៤០មុ៉ឺន

ររៀល 

២១៦៖ ព្ក្ុមសនទូចរីក្ោយ ២ល្លនររៀល 

២១៧៖ រល្លក្ ខន ដារនរ អាជាាធរជារិសវនក្មម ១០មុ៉ឺនររៀល 

២១៨៖ រល្លក្ ឃួន វីរៈ មន្តនតីព្ក្សួងពាណ្ិជជក្មម ១៥មុ៉ឺនររៀល 

២១៩៖ រល្លក្ បា៉ា វ ន់ហន អ្គគរលខាធិោរដាានរដឋសភា ១០មុ៉ឺនររៀល 

២២០៖ រល្លក្ រស្វម សក្វវណ្ណសក្តិ អ្នុព្បធានមនទីរសុខា ិបាលរខរត រពាធិ៍ស្វរ់ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២២១៖ រល្លក្ សុរ វុទឋ ីនិងរល្លក្ព្សី រផ្សង ររឿន ១០មុ៉ឺនររៀល 

២២២៖ រល្លក្ព្សី តាំង រសងនារី និងក្ូន ១០មុ៉ឺនររៀល 

២២៣៖ រល្លក្ រនរ រសិ្វល និង រិយា ៤០មុ៉ឺនររៀល 



២២៤៖ តាន់ រស្វ ័ណ្ដារិទធ ព្បធាននាយក្ដាាន ១១មុ៉ឺនររៀល 

២២៥៖ ទមឹ រួន អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ៤មុ៉ឺនររៀល 

២២៦៖ អ្ ុល សីុណារ អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ៦មុ៉ឺនររៀល 

២២៧៖ ររឿន វណាា អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ១០មុ៉ឺនររៀល 

២២៨៖ ឃី វុទធ ីអ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ៥មុ៉ឺនររៀល 

២២៩៖ ឃឹម រម ងរអ្ៀង អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៣០៖ ឯម ស្វរ ន ព្បធានោរិយាល័យ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៣១៖ សក្វ ចន័ទឧរតម ព្បធានោរិយាល័យ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៣២៖ រេង ច័នទឌ ីព្បធានោរិយាល័យ ៤មុ៉ឺនររៀល 

២៣៣៖ សុខ ដារីសនា ព្បធានោរិយាល័យ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៣៤៖ ធាង រលុ្ល អ្នុោរយិាល័យ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៣៥៖ ព្ក្ូច សង រ អ្នុោរិយាល័យ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៣៦៖ រល្លក្ព្សី ឃុន សុខសីុណាក្់ អ្នុោរិយាល័យ ៤មុ៉ឺនររៀល 

២៣៧៖ ឌីម ុនីរិទធ អ្នុោរិយាល័យ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៣៨៖ ឈួរ ព្សីនាង អ្នុោរិយាល័យ ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៣៩៖ រអ្ង សំ ី មន្តនតីព្គបព់្គងរដឋបាល ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៤០៖ រព្សង ហុងព្ស ុន មន្តនតពី្គប់ព្គងរដឋបាល ៤មុ៉ឺនររៀល 

២៤១៖ សក្វ គីមស្វយ មន្តនតីព្គប់ព្គងរដឋបាល ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៤២៖ សហន សុខិតា មន្តនតីព្គប់ព្គងរដឋបាល ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៤៣៖ ឃឹម រខមោ មន្តនតីព្គបព់្គងរដឋបាល ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៤៖ រល្លក្ព្សី ន ូចាន់ព្បស្វារ មន្តនតីព្គប់ព្គងរដឋបាល ៥មុ៉ឺនររៀល 

២៤៥៖ ជា ល្លប ី មន្តនតីបរចចក្រទស ៦មុ៉ឺនររៀល 



២៤៦៖ រល្លក្ ម ម ស្វរ ីនិង សុខ យ ុម ព្រមទំាងក្ូនៗ ១០មុ៉ឺនររៀល 

២៤៧៖ ព្ក្ុមហ ុន សខមរ សប រវើរីជីស ឧបរថមភទឹក្សុទធ ៣០០០រក្ស សព្ម្ចប់សខមីនា រមស្វ ឧសភា 

២៤៨៖ រហៀក្ មុីមុី ៥ដុល្លារ 

២៤៩៖ រៅ លីនដា ១០០ដលុ្លារ 

២៥០៖ លី រអ្ង ២០ដុល្លារ 

២៥១៖ សីុន ល៉ឺវីស អានរូន ីសមររីន ១០០ដុល្លារ 

២៥២៖ អ្  ុប ុនររ រ ២០ដុល្លារ 

២៥៣៖ រល្លក្ េង គីសឹង នងិព្ក្ុមព្គួស្វរ ២៥០ដុល្លារ 

២៥៤៖ យុ៉ឺក្ ច័នទរុោា នងិព្ក្ុមព្គួស្វរ ៥០ដុល្លារ 

២៥៥៖ រៅ ដាោ  ៥ដុល្លារ 

២៥៦៖ ឈុំ រម ងឈាន ២៥ដលុ្លារ 

២៥៧៖ រល្លក្ រហា សំណាង អ្គគនាយក្មនទីរសព្ម្ចក្រាបាលក្មពុជា ម្ច៉ាស ១០,០០០ រព្ស្វមថដ ២៥,០០០ អា

ល់ក្ុល ១,៥០០ លីព្រ និងម្ច៉ាសីុនបាញ់ក្ំរៅ ១៥ រព្គឿង សរុបជាទឹក្ព្បាក្់ ១០,០៥០ដុល្លារ 

២៥៨៖ រល្លក្ជំទាវ រុ ំសុីចាន់ ទីព្បឹក្ាសរមតចវិបុលរសនា ក្តី ស្វយ ឈុំ ព្បធានព្រឹទធសភា ១០០០ដុល្លារ  

២៥៩៖ ឯក្ឧរតម នាយឧរតមរសនីយ៍សនតិបណ្ឌិរ រ ៉ា ប ុនណារិន និងរល្លក្ជំទាវ រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងមហាថផ្សទ 

៥០០ដុល្លារ 

២៦០៖ រល្លក្ សញ ម រមឿន នងិអ្នក្ព្សី សសម ក្ុសល ព្រមទាំងក្ូន ៥០០ដុល្លារ 

២៦១៖ រល្លក្ អ្ ុយ វងំសង់ ៥០០ដុល្លារ 

២៦២៖ ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ ខ៉ឺមជា ស្វរឃឿន និងរល្លក្ជំទាវ រសៀក្ សុគនាារី ៣០០ដុល្លារ 

២៦៣៖ រល្លក្ សុខ វណ្ណៈ ព្បធានព្ក្ុមហ ុន សុខ អ្ ៊ិនដាស់ព្សទី ២០០ដុល្លារ 

២៦៤៖ រល្លក្ ម្ចស បញ្ញាសិទធ និងរល្លក្ព្សី ខឹមជា ម្ច៉ានោីរ ២០០ដុល្លារ 

២៦៥៖ រល្លក្ រៅ ធី និងរល្លក្ព្សី លឹម ររននារី ព្ក្ុមហ ុនថាាំររទយ រដលីឡាយស្វយអ្ិនស៍ ២០០ដុល្លារ 



២៦៦៖ មជឈមណ្ឌលព្ស្វវព្ជាវ និងនវនុវរត វិទាស្វានបរចចក្វទិាក្មពុជា 

២៦៧៖ រល្លក្ ម ក្់ ចំររើន អាជីវក្រ រៅខណ្ឌសព្រក្រៅា ៥០ដុល្លារ 

២៦៨៖ រល្លក្ ទនតបណ្ឌិរ ព្តាក្់ សំរអ្ឿន និង រិយា នាយក្ដាាន អ្ ិវឌឍន៍ធនធានមនសុស ២០ដុល្លារ 

២៦៩៖ រល្លក្ សសរ សុផានិរ នាយក្ដាាន អ្ ិវឌឍន៍ធនធានមនុសស ២០ដុល្លារ 

២៧០៖ ឯក្ឧរតម ទនតបណ្ឌិរ រអ្ឿន បូោររនន៍ និងរល្លក្ជំទាវ ២ល្លនររៀល 

២៧១៖ ឯក្ឧរតម  ួង សីុផាន ១ល្លនររៀល 

២៧២៖ គណ្ៈក្ម្ចៅធិោរបក្សខ័ណ្ឌ ៧ មក្ោ ១ល្លនររៀល 

២៧៣៖ រល្លក្ អ្ូន ប នុហាក្ ់មន្តនតីព្ក្សួងរសដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវរថុ ១ល្លនររៀល 

២៧៤៖ រល្លក្ ប ុន រុិ និង  រយិា ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៧៥៖ ក្ញ្ញា គឹម សុ ័ន្តោា ៤០មុ៉ឺនររៀល 

២៧៦៖ សីុថន សុមនា ៣០ដលុ្លារ 

២៧៧៖ ដួង រហង ១០ដុល្លារ 

២៧៨៖ ោ រមស ម្ច៉ាថេចាន់មី ២០ដុល្លារ  

២៧៩៖ វ ន់ សុភាររ រ ១០ដលុ្លារ 

២៨០៖ ល្លំង រិទធិ ួង វិ  ូ២០ដុល្លារ 

២៨១៖ តាក្់ ចាន់ថាោ  ៥០ដលុ្លារ 

២៨២៖ រសងលី លីនណា ១០ដុល្លារ 

២៨៣៖ រេង ច័នទវល័ក្ខ និង សុខ ជិនតាោ ១០ដុល្លារ 

២៨៤៖ ថហ សុវុធី ១០ដុល្លារ 

២៨៥៖ ណ្ុប ហួង ២០ដលុ្លារ 

២៨៦៖ ណាន់ វណ្ណរដរ ២៥ដុល្លារ 

២៨៧៖ អ្ ុក្ ផ្សនលក្ខណិា ១០ដុល្លារ 



២៨៨៖ គង់ គីរីយា៉ា ១ដុល្លារ 

២៨៩៖ សុវណ្ណ ណារី ៥០ដលុ្លារ 

២៩០៖ រខម សុីថា និង លី សីុរឌឿន ១០០ដុល្លារ 

២៩១៖ សុខ ព្សីសំរិទធវងស ៥ដុល្លារ  

២៩២៖ ម្ចន ភារមយ ៥ដុល្លារ 

២៩៣៖ សក្ លីរហង ៥ដលុ្លារ 

២៩៤៖ ឈិន រ ៉ា ១០ដុល្លារ 

២៩៥៖ អាន ស្វបិណ្ឌ ២.៥ដលុ្លារ 

២៩៦៖ រឹក្ លីមរេង ៥០ដលុ្លារ  

២៩៧៖ រេង នីផ្សន ៥០ដុល្លារ 

២៩៨៖ លីម មួយរលៀង ១០០ដុល្លារ 

២៩៩៖ ស ូ រទរី ១៥ដុល្លារ 

៣០០៖ សុខ គនាា ២០ដុល្លារ 

៣០១៖ សន សីហាទិរយ ២ដលុ្លារ 

៣០២៖ ស ុ វុតាា ៥០ដលុ្លារ 

៣០៣៖ រល្លក្ ស្វន់ ឌី ៥០.០២ដុល្លារ 

៣០៤៖ អ្នក្នាង មុ៉ឺយ ចិនាា នងិ ស្វាមី ២០០០ដលុ្លារ 

៣០៥៖ រល្លក្ ហ ួង ស ុនធនួ ១០០០ដុល្លារ 

៣០៦៖ ខូវ ចាន់សុោ រដឿន ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

៣០៧៖ ហុក្ វណ្ណី ១០ដុល្លារ 

៣០៨៖ ឈិន រទ ីរៈ ១០០០ដុល្លារ 

៣០៩៖  ិន ណារី ១០ដុល្លារ 



៣១០៖ រអ្ៀ រិចរហង ២០ដលុ្លារ 

៣១១៖ សក្វ រដវីរ ២៥ដលុ្លារ 

៣១២៖ ឡាម គឹមរេង ៥០ដុល្លារ  

៣១៣៖ សូផារ ច័នទលក្ខណិា ១០ដុល្លារ  

៣១៤៖ អ្ ីម រិសី ៥០ដុល្លារ 

៣១៥៖ ឯក្ឧរតម សប ន ថុល ទីព្បឹក្ាគណ្ៈរដឋមន្តនតី ១០០០ដុល្លារ 

៣១៦៖ ឯក្ឧរតម ងី តាយី នងិរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

៣១៧៖ រល្លក្ នាង ភារី ៥០ដុល្លារ 

៣១៨៖ នី ស្វន់ណាអាលីស្វ ៥ដុល្លារ និង៦មុ៉ឺនររៀល 

៣១៩៖ ក្ំរងច់ំលង នំររញ អ្រិយក្សព្រ ២០ល្លនររៀល 

៣២០៖ រល្លក្ ឯក្ បវរ អ្នុព្បធានគណ្រនយយមនទីរសុខា ិបាលរខរតតាសក្វ ៥០ដុល្លារ  

៣២១ ៖ រល្លក្ឧញ្ញ៉ា គិរ សសនសូរិយា៉ា និងរល្លក្ជំទាវ ល្លង រខង K Four group LTD ៥០០០ដុល្លារ 

៣២២៖ រល្លក្ជំទាវ ហងស សូោន ទីព្បឹក្ាសរមតចរៅហាាវងំ ព្ក្សួងព្រះបរមោជវងំ ១០០០ដុល្លារ 

៣២៣៖ ឯក្ឧរតម ហងស សណាាប់ អ្នុរដឋរលខាធិោ ព្ក្សួងរទសចរណ៍្ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ 

៣២៤៖ រល្លក្ព្សី ហងស បោូ មី និងស្វាម ី២០មុ៉ឺនររៀល 

៣២៥៖ រល្លក្ ព្បាងហងស រសរីរិ ព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោល និងដឹក្ជញ្ជូន ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៣២៦៖ រល្លក្ជំទាវ ឥម នីថាោ  រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងរទសចរណ៍្ ៤ល្លនររៀល 

៣២៧៖ ព្ក្ុមហ ុន ដូនររញ តាដាបូរគា ទឹក្សុទធ៥០០រក្ស 

៣២៨៖ ឯក្ឧរតម រថាង ខុន រដឋមន្តនតីព្ក្សួងរទសចរណ៍្ ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

៣២៩៖ ោរិយាល័យព្ទរយរដឋ និងសំណ្ង់ ព្ក្សួងសុខា ិបាល ២៤០,០០០ររៀល 

៣៣០៖ រល្លក្ អា៊ាង វណ្ណៈ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៣៣១៖ ព្ក្ុមហ ុន Mister Cup ៤ល្លនររៀល 



៣៣២៖ រល្លក្ ម ុក្ ស្វគិរ ៥០ដុល្លារ 

៣៣៣៖ ព្ក្ុមហ ុន ដាណាព្ទី ២មុ៉ឺនដុល្លារ 

៣៣៤៖ នាយឧរតមរសនីយ៍ រៅ សុខា និងរល្លក្ជំទាវ រួមទំាងបុព្តា បុព្រី និងរៅព្សី អ្គគរមបញ្ញាោររង និងជារម

បញ្ញាោរ អ្.ហ.ផ្ស. ១២,០០០ដុល្លារ 

៣៣៥៖ សហរ័នធក្ីឡាបាល់ទារ់ក្មពុជា ១២,០០០ដុល្លារ 

៣៣៦៖ ឯក្ឧរតម ឬទធី រសមី ១២,០០០ដុល្លារ 

៣៣៧៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា តាវ គារី នាយរងរសនាធិោរ អ្.ហ.ផ្ស.ទ ៦០០០ដុល្លារ 

៣៣៨៖ ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ រ័រន ព្ស្វ៊ាង រមបញ្ញាោរ អ្.ហ ោជធានី នំររញ ៥០០០ដុល្លារ 

៣៣៩៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា វ ន ់ប ុនរេរ នាយរងរសនាធិោរ អ្.ហ.ផ្ស.ទ ៥០០០ដលុ្លារ 

៣៤០៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រ ីរហង ប ុនទី រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតព្រះសីហនុ ៥០០០ដុល្លារ 

៣៤១៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី របាន ប ៊ិន រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតបនាាយម្ចនជ័យ ៣០០០ដុល្លារ 

៣៤២៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី សំ រុល្ល រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតក្ណាាល ២៥០០ដុល្លារ 

៣៤៣៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី សស វុទធី រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតស្វាយររៀង ២០០០ដុល្លារ 

៣៤៤៖ រល្លក្ លី ធាន ២០០០ដុល្លារ 

៣៤៥៖ វររសនីយ៍រទា ហ រ សីហា រមបញ្ញាោរ អ្.ហ ព្ក្ុងព្រះសីហនុ ២០០០ដុល្លារ 

៣៤៦៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រស្វ ស្វរវឿន រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតក្ំរង់ចាម ១២៥០ដលុ្លារ 

៣៤៧៖ ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ ហងុ វិណ្ុល រមបញ្ញាោររង អ្.ហ.ផ្ស.ទ ១២០០ដុល្លារ 

៣៤៨៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ស្វនត ប ុនថាន រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតព្ក្រចះ ១២០០ដុល្លារ 

៣៤៩៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រអាក្ សំណាង នាយក្រង ខុទទោល័យ អ្.ហ.ផ្ស.ទ ១២០០ដលុ្លារ 

៣៥០៖ រល្លក្ព្សី ហុង គឹមល្លង ១២០០ដុល្លារ 

៣៥១៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី របា៉ា វណ្ណនិរ រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតរសៀមោប ១២០០ដុល្លារ 

៣៥២៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រ ីម្ចស សុវណ្ណ រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតបារ់ដំបង ១២០០ដលុ្លារ 



៣៥៣៖ រល្លក្ ចាន់ ដាោ  ១២០០ដុល្លារ 

៣៥៤៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា ងា៉ាន់ ច័នទវឌឍនា នាយរងរសនាធិោរ អ្.ហ.ផ្ស.ទ ១០០០ដលុ្លារ 

៣៥៥៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ហ ង បូោ  នាយរងោរិ.ហិរញ្ញវរថុ អ្.ហ.ផ្ស.ទ ១០០០ដលុ្លារ 

៣៥៦៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ជូ ស្វរុន រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតក្ំរង់សព៉ឺ ១០០០ដុល្លារ 

៣៥៧៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី សហម បូណាសរ ល រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតមណ្ឌលគីរី ១០០០ដលុ្លារ 

៣៥៨៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី វ  ស្វរិទធ រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតរបូងឃមុំ ១០០០ដលុ្លារ 

៣៥៩៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ឈនួ គឹមស្វន រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតថព្រសវង ១០០០ដុល្លារ 

៣៦០៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី វ ន ់ណាេុង រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតរពាធិ៏ស្វរ់ ១០០០ដុល្លារ 

៣៦១៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី អ្ ុក្ ស្វម ុន រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតរពាធិ៏ស្វរ់ ១០០០ដុល្លារ 

៣៦២៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ឡា ថេ រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតតាសក្វ ១០០០ដលុ្លារ 

៣៦៣៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ថាវ រយ ន រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតររន:គីរី ១០០០ដុល្លារ 

៣៦៤៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ថុង ណារុង រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតរោះក្ុង ១០០០ដលុ្លារ 

៣៦៥៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ក្ង រៅគុណ្ រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតព្រះវិហារ ១០០០ដុល្លារ 

៣៦៦៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ហងស ថុល រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតក្ំរង់ធំ ១០០០ដុល្លារ 

៣៦៧៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រុទធ ស្វោ ន់ រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតឧរតរម្ចនជ័យ ១០០០ដលុ្លារ 

៣៦៨៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា ផាន់ វណ្ណររ រ នាយរងរសនាធិោរ អ្.ហ.ផ្ស.ទ ១០០០ដុល្លារ 

៣៦៩៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រអ្ង ហុី សនងោរ សនងោរដាានទំនាក្់ទំនងក្ិចចោរស្វធារណ្: ១០០០ដុល្លារ  

៣៧០៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី សក្វ សុផ្សល រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតក្ំររ ១០០០ដុល្លារ 

៣៧១៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ង ូវ ដូឃីន ១០០០ដលុ្លារ 

៣៧២៖ រល្លក្ ដួង សុវណ្ណ ១០០០ដុល្លារ 

៣៧៣៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រអ្ៀង វ ន់ឌី រមបញ្ញាោរ អ្.ហ រខរតសទឹងសព្រង ៧០០ដលុ្លារ 

៣៧៤៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី គង ់ច័នទរ័រន រមបញ្ញាោររង អ្.ហ ោជធានី នំររញ ១០០ដលុ្លារ 



៣៧៥៖ ឯក្ឧរតម វង់ សណាាប់ និងរល្លក្ជំទាវ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងរសដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវរថុ ២ល្លនររៀល 

៣៧៦៖ រល្លក្ព្សី ឃុរ ថាវរី ១០០ដុល្លារ 

៣៧៧៖ រល្លក្ឧក្ញ្ញ៉ា គីម ហា៊ាង KW Khmer Real Estate ៥ល្លនររៀល 

៣៧៨៖ រល្លក្ សញ ម សុធា KW Khmer Real Estate ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៣៧៩៖ រល្លក្ សំ សុខរនឿន KW Sen Sok ១ល្លនររៀល 

៣៨០៖ រល្លក្ ម្ច៉ាក្់ សូន ីKW Chroy Changva ១ល្លនររៀល 

៣៨១៖ រល្លក្ រវជជបណ្ឌិរ ស្វាង សូម្ច៉ា KW Dangkor ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៣៨២៖ រល្លក្ អ្ ីង ដាោ  KW Battambong ១ល្លនររៀល 

៣៨៣៖ រល្លក្ ឧក្ញ្ញ៉ា គង់ ននួ ព្បធានព្ក្ុមហ ុន រូយ ូតា (រខមបូឌា) រថយនត១៦រៅអ្ីម្ច៉ាក្ Hiace ១រព្គឿង 

៦១,៩០០ដលុ្លារ 

៣៨៤៖ រល្លក្ សក្វ សុខជារិ ៦០មុ៉ឺនររៀល 

៣៨៥៖ រល្លក្ សុី ប ុនថាយ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៣៨៦៖ រល្លក្ េុង គីមរហង KW Kampong Speu ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៣៨៧៖ រល្លក្ជំទាវស្វព្ស្វាចារយ ព្គុយ ល្លងសីុម អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងសុខា ិបាល ២ល្លនររៀល 

៣៨៨៖ រល្លក្រមធាវី រចង រប ងហាប់ ១០០ដុល្លារ 

៣៨៩៖ រល្លក្រមធាវី លី សុវណ្ណបញ្ញា ១០០ដុល្លារ 

៣៩០៖ រល្លក្រមធាវី រៅ សមបរតិ ១០០ដលុ្លារ 

៣៩១៖ រល្លក្រមធាវី សុង រ ៉ា ១០០ដុល្លារ 

៣៩២៖ រល្លក្រមធាវី យិច រទុធិរោសលយ ៥០ដុល្លារ 

៣៩៣៖ រល្លក្រមធាវី សូរ គុជយរសៀក្ ៥០ដុល្លារ 

៣៩៤៖ រល្លក្រមធាវី មរនា វសនា ៥០ដុល្លារ 

៣៩៥៖ រល្លក្ព្សីរមធាវី រេង ព្សីណ្ុច ៣០ដុល្លារ 



៣៩៦៖ រល្លក្រមធាវី ជួន ចាន់ធារិទធ ៣០ដុល្លារ 

៣៩៧៖ ក្ញ្ញរមធាវី ជា ងីង ៣០ដុល្លារ 

៣៩៨៖ រល្លក្រមធាវី ទូច ប ុនណា ៣០ដលុ្លារ 

៣៩៩៖ រល្លក្រមធាវី សូរ ហុក្រសង ៣០ដុល្លារ 

៤០០៖ រល្លក្រមធាវី ជិន ភារមយ ៣០ដុល្លារ 

៤០១៖ រល្លក្ព្សីរមធាវី សប ន សុវណ្ណនី ២០ដុល្លារ 

៤០២៖ រល្លក្រមធាវី រចង រុងរអ្ៀង ៣០ដុល្លារ 

៤០៣៖ រល្លក្រមធាវី ជួន រសិិដឋ ៤០ដុល្លារ 

៤០៤៖ ក្ញ្ញរមធាវី ម្ច៉ាលីស ក្និោ ២០ដុល្លារ 

៤០៥៖ រល្លក្រមធាវី អ្ ៊ិន ទណីារ់ ៣០ដលុ្លារ 

៤០៦៖ ក្ញ្ញា គារ ចាន់ម្ច៉ារ័រន ១០ដុល្លារ 

៤០៧៖ ក្ញ្ញា មុរ សុវរតី ២០ដុល្លារ 

៤០៨៖ ឯក្ឧរតម ឱក្ តាោរិទធ ិអ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងរទសចរណ៍្ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ 

៤០៩៖ ឯក្ឧរតម ហួរ ស្វរឺម និងរល្លក្ជំទាវ ព្ក្សួងអ្ ិវឌឍន៍ជនបទ ១ល្លនររៀល 

៤១០៖ រល្លក្ជំទាវ ឃីន ចំររើន រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងក្ិចចោរនារី ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៤១១៖ ព្ក្ុមោរងារថាាក្់ក្ណាាលចុះជួយព្សុក្ រោះសូទិន ទទួលបនទុក្ោរងារយុវជន ៥០០ដុល្លារ 

៤១២៖ រវជជបណ្ឌិរ ម្ចជ ស្វថម និង រិយា ២០មុ៉ឺនររៀល 

៤១៣៖ ឯក្ឧរតម ប ូ គុយរសង អ្នុព្បធានគណ្ៈក្ម្ចៅធិោរសិទឋិមនុសសក្មពុជា ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

៤១៤៖ រល្លក្ រហង សុីវរហៀង និង អ្នក្ព្សី   ីថេហ ុន រណំាង HCN Group ១មុ៉ឺនដលុ្លារ 

៤១៥៖ រល្លក្ លីម ហ ុយ ហាងថាាំចិនសស ១៥០០ដលុ្លារ 

៤១៦៖ ឯក្ឧរតម បួន ស្វរៈមនុនី រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងពាណ្ិជជក្មម ១០០០ដុល្លារ 

៤១៧៖ ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ ទយុ សមបរតិ អ្គគរលខាធិោររងព្ក្សួងោរពារជារិ និងរល្លក្ជំទាវ សុខ ហា៊ាន ១០០០



ដុល្លារ 

៤១៨៖ ឯក្ឧរតម េឹង ចនាា ១០០ដុល្លារ 

៤១៩៖ ឯក្ឧរតម សុខ ដាោ  ១០០ដុល្លារ  

៤២០៖ រល្លក្ព្សី រក្ើរ ររព្ជចិនាា នាយក្ទីភាាក្់ងារបញ្ញាក្់ចំណាយសុខា ិបាល ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៤២១៖ រល្លក្ព្សី ជា លីណា ១០០ដលុ្លារ 

៤២២៖ ព្ក្ុមហ ុន រសវក្មមរធិីោរយុវមងគល ២០មុ៉ឺនររៀល 

៤២៣៖ ព្ក្ុមោយរឹទធររៀមចបងោជធានី នំររញ ៦៩០,០០០ររៀល និង១៤៥ដុល្លារ 

៤២៤៖ ព្ក្ុមហ ុន Medico Trading (s) Pte LTD Cambodia ៤០ល្លនររៀល 

៤២៥៖ រល្លក្ជំទាវ រកឹ្សរ រ ក្រំង រដឋរលខាធិោរថនព្ក្សួងពាណ្ិជជក្មម ៥ល្លនររៀល 

៤២៦៖ រមឃំុ រម ូម ិនិងព្បជនជន រៅឃំុស្វាយព្ជុំ ព្សុក្ខាច់ក្ណាាល រខរតក្ណាាល ៦មុ៉ឺនររៀល 

៤២៧៖ ឯក្ឧរតម ស ូ សុជារិ អ្គគនាយក្គណ្ៈក្មមោរមូលបព្រក្មពុជា និងរល្លក្ជំទាវ ១០ល្លនររៀល 

៤២៨៖ ឯក្ឧរតម ឈុន សមបរតិ ៥០ដុល្លារ  

៤២៩៖ ឯក្ឧរតម រសៀង ធីរិទធ ៥០មុ៉ឺនររៀល  

៤៣០៖ រល្លក្ ឃឹម ឧរតម ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៣១៖ រល្លក្ព្សី អ្ុល សុជាតា ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៣២៖ រល្លក្ ណា រៅបញ្ញារិទធ ១០ដុល្លារ 

៤៣៣៖ ក្ញ្ញា ឈាន សុខារី ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៣៤៖ រល្លក្ ហងស សុធារៈ ១០ដុល្លារ 

៤៣៥៖ រល្លក្ព្សី ធាង សិទធរ ៣មុ៉ឺនររៀល 

៤៣៦៖ រល្លក្ អ្ ុយ សុខរហង ២មុ៉ឺនររៀល 

៤៣៧៖ រល្លក្ រវង រុល្ល ១មុ៉ឺនររៀល 

៤៣៨៖ រល្លក្ ហុង សុរវ ន ១មុ៉ឺនររៀល 



៤៣៩៖ រល្លក្ ហួ វសនា ៣មុ៉ឺនររៀល 

៤៤០៖ រល្លក្ព្សី ជីវ សុខរហង ២មុ៉ឺនររៀល 

៤៤១៖ រល្លក្ ព្ស ុន ប ុនសីុម ៤មុ៉ឺនររៀល 

៤៤២៖ រល្លក្ ឃុន សុហ ួរ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៤៣៖ រល្លក្ ស្វយ ស្វររឿន ១មុ៉ឺនររៀល 

៤៤៤៖ រល្លក្ ថន សំណាង ៤មុ៉ឺនររៀល 

៤៤៥៖ រល្លក្ សក្ប សំ ី ៥០ដុល្លារ 

៤៤៦៖ រល្លក្ព្សី ជា សុខរទៀង ២មុ៉ឺនររៀល 

៤៤៧៖ រល្លក្ព្សី ររង ចានត់ាោ  ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៤៨៖ រល្លក្ ប នុ ឧរតមបញ្ញា ៣មុ៉ឺនររៀល 

៤៤៩៖ រល្លក្ ទចូ សុវក្ា ៥ដុល្លារ 

៤៥០៖ រល្លក្ព្សី ហ រ់ សុវណាារី ៣មុ៉ឺនររៀល 

៤៥១៖ រល្លក្ នួន សំររនា ១០មុ៉ឺនររៀល 

៤៥២៖ រល្លក្ លីហូ រសងហា៊ាង ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៥៣៖ រល្លក្ អ្ ួន រិទធី ២ដលុ្លារ 

៤៥៤៖ រល្លក្ព្សី ហ  លីគា ៥០ដុល្លារ 

៤៥៥៖ រល្លក្ម ុក្ ោ ឌី ៥០ដលុ្លារ 

៤៥៦៖ ក្ញ្ញា រសឿន ក្ណ្ណិោ ៥ដុល្លារ 

៤៥៧៖ រល្លក្ ឃុន វសនា ២០ដុល្លារ 

៤៥៨៖ រល្លក្ រហង សំអ្ុល ៥ដុល្លារ 

៤៥៩៖ រល្លក្ ររព្ជ រមស្វ ១០ដុល្លារ 

៤៦០៖ រល្លក្ ររនា ោ ឌី ១៥ដុល្លារ 



៤៦១៖ រល្លក្ ឃី រុជឈី ១៥ដលុ្លារ 

៤៦២៖ រល្លក្ព្សី រសង រសៀក្លីន ៥ដុល្លារ 

៤៦៣៖ ក្ញ្ញា រអ្ៀង ច័នទសិទធលីីហា ៥ដុល្លារ 

៤៦៤៖ ក្ញ្ញា លឹម សុរិសី ៥ដុល្លារ 

៤៦៥៖ រល្លក្ព្សី ឆាយ ឃុនណារី ១០ដលុ្លារ 

៤៦៦៖ ក្ញ្ញា សំ លក្ខណិា ១៥ដុល្លារ 

៤៦៧៖ រល្លក្ ហាយ សុវណាា ១០ដុល្លារ 

៤៦៨៖ ក្ញ្ញា ឌីសីុ នសរ ន ៥ដលុ្លារ 

៤៦៩៖ រល្លក្ រលខា វិចិព្រ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៧០៖ រល្លក្ សុិន សុខា ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៧១៖ ក្ញ្ញា សុខ សមជសស ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៧២៖ រល្លក្ សុខ មក្ោ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៧៣៖ រល្លក្ យឹម វីរៈ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៧៤៖ រល្លក្ សក្ន រដាា ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៧៥៖ រល្លក្ ឆាយ សុវណ្ណរី ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៧៦៖ រល្លក្ ជី គន់ន ី៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៧៧៖ ក្ញ្ញា ស ុន សុខហ ួរ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៧៨៖ រល្លក្ ប ុន ហ ុច ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៧៩៖ រល្លក្ សក្ម បញ្ញា ២មុ៉ឺនររៀល 

៤៨០៖ រល្លក្ រសង រសៀក្លីន ២មុ៉ឺនររៀល 

៤៨១៖ ក្ញ្ញា រេង សុ ន្តោា ៣មុ៉ឺនររៀល 

៤៨២៖ រល្លក្ រៅ គីមរ ុង ២មុ៉ឺនររៀល 



៤៨៣៖ ក្ញ្ញា សុជារិ រេងល ី២មុ៉ឺនររៀល 

៤៨៤៖ ក្ញ្ញា រិន សុវណ្ណនីតា ៣មុ៉ឺនររៀល 

៤៨៥៖ រល្លក្ សរ វសនា ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៨៦៖ រល្លក្ លុយ ហុក្ ២០ដុល្លារ 

៤៨៧៖ រល្លក្ព្សី ថថ សុខផ្សលលីន ២០មុ៉ឺនររៀល 

៤៨៨៖ ក្ញ្ញា ងួន សុធា ២០ដុល្លារ 

៤៨៩៖ រល្លក្ លឹម ចានណ់ា ២០ដុល្លារ 

៤៩០៖ រល្លក្ព្សី ហុង សុជាតា ៥មុ៉ឺនររៀល 

៤៩១៖ រល្លក្ព្សី សព្ចង ររនា ៨មុ៉ឺនររៀល 

៤៩២៖ ក្ញ្ញា ជា យា៉ាអ្ ីម ៨មុ៉ឺនររៀល 

៤៩៣៖ រល្លក្ រសៀង ធានហុង និងរល្លក្ព្សី មុនន ីច័នធឌូោ  ៨មុ៉ឺនររៀល 

៤៩៤៖ រល្លក្ តាន់ ចាន់តាោ  ៤មុ៉ឺនររៀល 

៤៩៥៖ រល្លក្ព្សី ររជ ចន័ទដាោ  ៤មុ៉ឺនររៀល 

៤៩៦៖ រល្លក្ព្សី ហាក្ ់គនាា ៤មុ៉ឺនររៀល 

៤៩៧៖ រល្លក្ ឆាយ វណ្ណរិទធ ៤មុ៉ឺនររៀល 

៤៩៨៖ ក្ញ្ញា រៅ ម្ច៉ាសេន ៤មុ៉ឺនររៀល 

៤៩៩៖ ក្ញ្ញា គី រចនី ៥មុ៉ឺនររៀល 

៥០០៖ ក្ញ្ញា ប ុន ររព្ជនារី ៤មុ៉ឺនររៀល 

៥០១៖ ក្ញ្ញា ហម ច័នទនិមល ៥មុ៉ឺនររៀល 

៥០២៖ ក្ញ្ញា ក្ប ធីតា ៤មុ៉ឺនររៀល 

៥០៣៖ រល្លក្ព្សី សក្ប សិរីបពុ្រ ៤មុ៉ឺនររៀល 

៥០៤៖ រល្លក្ រសង ឈាងឡាយ ៤មុ៉ឺនររៀល 



៥០៥៖ រល្លក្ សុខ ចិព្តា ៤មុ៉ឺនររៀល 

៥០៦៖ ក្ញ្ញា ព្បាក្់ រសមី ៤មុ៉ឺនររៀល 

៥០៧៖ ក្ញ្ញា ស ុន សូនីតា ៤មុ៉ឺនររៀល 

៥០៨៖ រល្លក្ រវឿន គុយរអ្ង ៤មុ៉ឺនររៀល 

៥០៩៖ រល្លក្បណ្ឌិរ វិន  ក្តី ២០មុ៉ឺនររៀល 

៥១០៖ រល្លក្ ជា បុលលិោ ៤មុ៉ឺនររៀល 

៥១១៖ រល្លក្ ព្ស ុន ចនទ័សិតាា ២មុ៉ឺនររៀល 

៥១២៖ ក្ញ្ញា ទឹម ចាន់តាោររន័ ២មុ៉ឺនររៀល 

៥១៣៖ រល្លក្ព្សី រសតើង យលីូម ១០ដុល្លារ 

៥១៤៖ រល្លក្ ផារ់ សុជារិ ២មុ៉ឺនររៀល 

៥១៥៖ រល្លក្ លឹម រហៀង ២ដុល្លារ 

៥១៦៖ រល្លក្ រិន រដាា ១មុ៉ឺនររៀល 

៥១៧៖ រល្លក្ព្សី គឹម សុីរដរ ១មុ៉ឺនររៀល 

៥១៨៖ រល្លក្ េយ ច័នទមក្ោ ១មុ៉ឺនររៀល 

៥១៩៖ រល្លក្ សុឹង សុភាស់ ១មុ៉ឺនររៀល 

៥២០៖ ក្ញ្ញា ស្វយ សិនាន ២មុ៉ឺនររៀល 

៥២១៖ រល្លក្ ររព្ជ រិទធី ២ដលុ្លារ 

៥២២៖ រល្លក្ ហ ន ផានិរ ១មុ៉ឺនររៀល 

៥២៣៖ រល្លក្ សុឹម ណារីក្ិរា ២មុ៉ឺនររៀល 

៥២៤៖ រល្លក្ ឈុំ រសរីវុធ ៥មុ៉ឺនររៀល 

៥២៥៖ រល្លក្ អ្ុឹម សុផ្សល ៤មុ៉ឺនររៀល 

៥២៦៖ រល្លក្ វណ្ឌី រមស្វ ៤មុ៉ឺនររៀល 



៥២៧៖ រល្លក្ រទរ សុ ័ក្ ១០ដុល្លារ 

៥២៨៖ រល្លក្ គឹម ណាសរ ន អ្នុព្បធាននាយក្ដាានថវិោ និងហិរញ្ញវរថុ ព្ក្សួងសុខា ិបាល ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៥២៩៖ រល្លក្ រ ៉ា ស្វក្ល អ្នុរ័នធពាណិ្ជជក្មម អ្មស្វានទូរក្មពុជា ព្បចំាព្បរទសឥណ្ឌូរនសីុ ២០មុ៉ឺនររៀល 

៥៣០៖ រភាជនីយដាាន បាយ័នត ២០មុ៉ឺនររៀល 

៥៣១៖ ឯក្ឧរតម យ៉ឺន សូផ្សល និង រល្លក្ជំទាវ ជ៉ឺន ចាន់លី ៥០០ដុល្លារ 

៥៣២៖ រអ្ង ររនៈវិស្វល ១៥ដុល្លារ  

៥៣៣៖ ឈី សីហា ៥ដលុ្លារ 

៥៣៤៖ វ រី ធ ូ១ដុល្លារ  

៥៣៥៖ សក្វ សុថារ័រន ១.១៤ដុល្លារ  

៥៣៦៖ ស្វររ រ មិនា ២០ដលុ្លារ 

៥៣៧៖ ខឹម ចន្តនាា ១ដុល្លារ 

៥៣៨៖ ព្សី សុផា ១ដុល្លារ  

៥៣៩៖ ជា និសិសរ ១ដលុ្លារ 

៥៤០៖ រៅ េុង ១ដុល្លារ 

៥៤១៖ សំណាង សូនី ១ដលុ្លារ 

៥៤២៖ យិន រិសិដឋ ២ដុល្លារ 

៥៤៣៖ យុន វិជាា ២ដលុ្លារ 

៥៤៤៖ ព្ស ុន រ័រនថា ២ដលុ្លារ 

៥៤៥៖ អ្ ុ រនលក្ និងគង ់រសៀមមិច ១០ដុល្លារ  

៥៤៦៖ េួន សមបរតិ ១ដុល្លារ 

៥៤៧៖ ណ្ុប រិទធ ី២០ដលុ្លារ 

៥៤៨៖ ឈាង មួយលី ១០ដលុ្លារ 



៥៤៩៖ គង់ សុ ន្តតាា ១០ដលុ្លារ 

៥៥០៖ រល្លក្ឧក្ញ  អ្ ចុ សមបរតិ និងរល្លក្ជំទាវ ២០ល្លនររៀល 

៥៥១៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុក្ ព្បាថាា រដឋរលខាធិោរព្បចំាោរព្ក្សួងរ័រ៌ម្ចន និងរល្លក្ជំទាវ ទ ីម្ច៉ាោ  ២ពាន់ដលុ្លារ 

៥៥២៖ ក្ញ្ញា សួង ចាន់មក្ោ ៤មុ៉ឺនររៀល 

៥៥៣៖ រល្លក្ រទៀ ឆាយរវង និងសបបុរសជនសរុប ១៨ នាក្់ ៥០០ដុល្លារ 

៥៥៤៖ រល្លក្ ឡាយ ររន៍សមី្ច ១០មុ៉ឺនររៀល 

៥៥៥៖ ក្ញ្ញា ឡាយ ររន៍មលលិោ ១០មុ៉ឺនររៀល 

៥៥៦៖ រល្លក្ព្សី សក្ម ធារី នងិស្វាមី ២០មុ៉ឺនររៀល 

៥៥៧៖ ព្ក្ុមហ ុន J&T Express ឧបរថមភម្ច៉ាស ១៤០ព្បអ្ប់, អាល់ក្ុល ៨ោន, ឯក្សណាានោរពារ ១៦០ឈុរ, 

រព្ស្វមថដ ១៦០ព្បអ្ប់ សរុបជាទឹក្ព្បាក្់ចំនួន ២១,២០០,០០០ររៀលគរ់ 

៥៥៨៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា វិញ ហ ួ និងរល្លក្ជំទាវ ព្រមទំាងព្ក្ុមព្គួស្វរ បានឧបរថមភបសនថមសវ នតា ៨០, រព្ស្វមថដ 

១០០០គូរ 

៥៥៩៖ រល្លក្ វ  រសរីវុឌឍី ព្ក្មុហ ុន ម្ចស ចាន់នី ឧបរថមភម ី២២០រក្ស, ម្ច៉ាស ១០រក្ស សរុបជាទឹក្ព្បាក្់ ៣០

ល្លនររៀល 

៥៦០៖ រល្លក្ ជមឹ សង រ អ្គគនាយក្ថនព្ក្ុមហ ុនសនតិសុខ សុី រអ្ស រអ្ម ៤ល្លនររៀល 

៥៦១៖ ឯក្ឧរតម ញុកឹ្ សុរមធ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ថនព្ក្សួងសរ  និងថាមរល និងរល្លក្ជទំាវ ១ល្លនររៀល 

៥៦២៖ FAMOUS HAIR & NAIL SPA ព្រមទំាងបុគគលិក្ ១២៥០ដុល្លារ 

៥៦៣៖ រល្លក្ គឹម វិចិព្រ និងរល្លក្ ព្សី រហា សុខនី ៥០០ដុល្លារ 

៥៦៤៖ រល្លក្ សឹុង ស្វេន និងអ្នក្ព្សី ហុង ណាររ រ ៣០០ដុល្លារ 

៥៦៥៖ រល្លក្ រ ុង មក្ោ និងរល្លក្ព្សី លី សុធានី ១០០ដលុ្លារ 

៥៦៦៖ រល្លក្ជំទាវ រៅ វរលក្មសណ៍្ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងឧសាហ៍ក្មម វិទាស្វព្សត បរចចក្វិទា និងនវនុវរតន ៍

១០០ដុល្លារ 



៥៦៧៖ ឯក្ឧរតម រេង ស្វររឿន រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងទំនាក្់ទំនងរដឋសភា និងព្រឹទធសភា ១០០ដុល្លារ 

៥៦៨៖ រល្លក្ព្សី ថថ សិរីយា៉ាម្ច៉ាោ  អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ Friend of NZ Alumni ១០០ដុល្លារ 

៥៦៩៖ រល្លក្ វង់ សីុេង់ រនួាទី Founder រៅValue Advertising (Digital & Mobility) Company 

Limited អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni 2013 (Auckland) ៥០ដុល្លារ 

៥៧០៖ រល្លក្ អ្ ុក្ រី ស្វក្លវិទាល័យ រួនាទី Co-Founder រៅ BNO Law Firm អ្ររីនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័

យ NZ Alumni (Otago) ៥០ដុល្លារ 

៥៧១៖ រល្លក្ព្សី រម ង ចននី រូនាទី Lecturer រៅ Phnom Penh International University អ្រីរនិសសិរ

ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni 2018 (Auckland) ៣៥ដុល្លារ 

៥៧២៖ រល្លក្ រខៀវ វុទធធូន រនួាទី Civic Engagement Advisor រៅ Pact អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ 

Alumni (Wellington) ២០ដុល្លារ 

៥៧៣៖ រល្លក្ រហង រនល៉ឺ អ្ររីនិសសិរស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni 2019 (Welllington) ៣០ដលុ្លារ 

៥៧៤៖ រល្លក្ ឡាយ សុផានរិ អ្រីរនិសសិរស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni 2019 (Lincoln) ២៥ដុល្លារ 

៥៧៥៖ រល្លក្ព្សី រស់ ព្សីទចូ អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni (Auckland) ២០ដុល្លារ 

៥៧៦៖ រល្លក្ រអ្ង ោ មុនី អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni (Wellington) ១០មុ៉ឺនររៀល 

៥៧៧៖ រល្លក្ព្សី សូព្រ សុ ព្ក្័បញ្ញា អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni (Auckland) ៨មុ៉ឺនររៀល 

៥៧៨៖ រល្លក្ រជៀប សុចាន់ព្តា អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni ៥០ដុល្លារ 

៥៧៩៖ រល្លក្ព្សី ហុង ព្សីយា៉ា អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni (Wellington) ៣០ដលុ្លារ 

៥៨០៖ រល្លក្ ស្វ៊ារ វិចិព្រ អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni ៥០ដុល្លារ 

៥៨១៖ រល្លក្ អ្ុិរ រហរ ូ អ្ររីនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni 2010 (Massey Uni, Palmerston 

North) ៥០ដុល្លារ 

៥៨២៖ រល្លក្ រូ រេើរ អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni (Wellington) ៣០ដុល្លារ 

៥៨៣៖ រល្លក្ ក្ុយ រនល៉ឺ អ្ររីនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni (AUT) ២០ដលុ្លារ 



៥៨៤៖ រល្លក្ ប នុ រប ងហ ុយ អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាលយ័ NZ Alumni (Wellington) ២០ដុល្លារ 

៥៨៥៖ រល្លក្ព្សី សអ្ម ព្សីមុំ អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាលយ័ NZ Alumni (Wellington) ២០ដុល្លារ 

៥៨៦៖ រល្លក្ គមី ស្វន អ្ររីនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni (Wellington) ៣០ដុល្លារ 

៥៨៧៖ រល្លក្ព្សី រមឿង សុវណ្ណសដន អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni (Wellington) ៥០ដុល្លារ 

៥៨៨៖ រល្លក្ព្សី ក្ុយ សុគនាា អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni (Wellington) ២៥ដុល្លារ 

៥៨៩៖ រល្លក្ព្សី យី សូលីដា អ្រីរនិសសិរ ស្វក្លវិទាល័យ NZ Alumni (Wellington) ១០មុ៉ឺនររៀល 

៥៩០៖ ឯក្ឧរតម សក្វ គង់ និងរល្លក្ជំទាវ ព្ក្សួងទំនាក្់ទំនងរដឋសភា ព្រឹទធសភា និងអ្ធោិរក្ិចច ១០មុ៉ឺនររៀល 

៥៩១៖ រល្លក្ព្សី សូណាររ ន ព្ក្សួងទំនាក្់ទំនងរដឋសភា ព្រឹទធសភា និងអ្ធិោរក្ិចច ២០មុ៉ឺនររៀល 

៥៩២៖ ឯក្ឧរតម លី គឹមសី និងរល្លក្ជំទាវ ព្ក្សួងទំនាក្ទ់ំនងរដឋសភា ព្រឹទធសភា និងអ្ធិោរក្ិចច ១០មុ៉ឺនររៀល 

៥៩៣៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុក្ ថនុ នងិរល្លក្ជំទាវ ព្ក្សួងទំនាក្់ទនំងរដឋសភា ព្រឹទធសភា និងអ្ធិោរក្ិចច ៥មុ៉ឺនររៀល 

៥៩៤៖ រល្លក្ព្សី របទូច សីហា ព្ក្សួងទំនាក្់ទំនងរដឋសភា ព្រឹទធសភា និងអ្ធិោរក្ិចច ៥មុ៉ឺនររៀល 

៥៩៥៖ រល្លក្ ស្វយ គីមរេង និងរល្លក្ព្សី ហួង ល្លង រខរតថព្រសវង ១០មុ៉ឺនររៀល 

៥៩៦៖ រល្លក្ជំទាវឧក្ញ៉ា ជងុ ចាន់រស្វភា ព្បធានមូលនធិិអ្បសោ និង អ្បសោធួរន្តហគប់ ៣០០០ដុល្លារ 

៥៩៧៖ ស្វន ់ររ  ីដ ២៥ដលុ្លារ 

៥៩៨៖ ព្ក្ុមហ ុន រស្វម្ច៉ា ព្គុប ៤០២៩.២៥ដុល្លារ 

៥៩៩៖ រល្លក្ រងា៉ា រខវិន ២០០ដុល្លារ  

៦០០៖ អ្នក្ព្សី អ្ ុង ណារី និងស្វាមី ៩០ដលុ្លារ  

៦០១៖ ព្ក្ុមហ ុន រស្វ ម្ច៉ា ហាាម ៥៥៧.៥០ដុល្លារ  

៦០២៖ រល្លក្ លី ដាោ វុធ ១០០ដុល្លារ 

៦០៣៖ អ្នក្ព្សី រៅ សុភារ និងស្វាមី ២០ដុល្លារ  

៦០៤៖ រល្លក្ គមី ស្វង និង រិយា ១០០ដុល្លារ  

៦០៥៖ រល្លក្ វ រ វុតាា និង រយិា ៧៥ដលុ្លារ 



៦០៦៖ រល្លក្ រសង រិសិដឋ ១២.៥០ដលុ្លារ 

៦០៧៖ រល្លក្ ជឹង ទូច ១០ដុល្លារ 

៦០៨៖ ក្ញ្ញា គិរ រសរីរ័រន ១០ដុល្លារ 

៦០៩៖ អ្នក្ព្សី លី ច័នទសុនតីា ១០ដុល្លារ 

៦១០៖ ស្វក្លវិទាល័យរុទធិស្វព្សត ៥០០ដុល្លារ 

៦១១៖ ព្ក្ុមហ ុន រស្វម្ច៉ា រអ្រនើជី ៣០០ដុល្លារ 

៦១២៖ អ្នក្ព្សី ផ្សល ធានី នងិស្វាមី ៤០ដលុ្លារ 

៦១៣៖ ក្ញ្ញា ព្ស ុន ហួច ៥ដលុ្លារ 

៦១៤៖ ព្ក្ុមហ ុន (រខមបូឌា) រៅវ័រ សព្ទនមីសិន ឡាញ (CPTL) ៥០០ដុល្លារ 

៦១៥៖ រល្លក្ រខង រិសិដឋ នងិ រិយា ៥០ដលុ្លារ 

៦១៦៖ ក្ញ្ញា រសៀក្ ព្សីររព្ជ ១០ដុល្លារ 

៦១៧៖ រល្លក្ នួន ជីវ័នត និង រិយា ២០ដលុ្លារ 

៦១៨៖ រល្លក្ ឈុន យា៉ារ័រន នងិ រិយា ១០ដុល្លារ 

៦១៩៖ រល្លក្ ចាន់ ណារ នងិ រិយា ២៥ដុល្លារ 

៦២០៖ រល្លក្ រនរ ខឹមណ្ុង ២០ដុល្លារ 

៦២១៖ ព្ក្ុមហ ុន រស្វម្ច៉ា ខនព្ស្វាក្សិន រអ្នឌីរវេុមិន ២០០០ដុល្លារ 

៦២២៖ រល្លក្ គុជ សុខរៅ ៥០ដុល្លារ 

៦២៣៖ រល្លក្ អ្ំ មក្ោ ៥ដលុ្លារ 

៦២៤៖ រល្លក្ ហុក្ រសៀវប ី ២.៥០ 

៦២៥៖ រល្លក្ ថាំង ចិនាា ១២.៥០ដុល្លារ 

៦២៦៖ រល្លក្ ឃុន រឹទធី ១២.៥០ដុល្លារ 

៦២៧៖ អ្នក្ព្សី រកឹ្ គុណ្ក្ណ្ណិោ ២.៥០ដុល្លារ 



៦២៨៖ ក្ញ្ញា បា៉ាង ចាន់សុធណីា ១ដលុ្លារ 

៦២៩៖ អ្នក្ព្សី ផាង ស្វោំ ១ដុល្លារ 

៦៣០៖ រល្លក្ សុខ វ័យ ២.៥០ដុល្លារ 

៦៣១៖ រល្លក្ មុយ ររព្ជសុវណ្ណ ១.២៥ដលុ្លារ 

៦៣២៖ រល្លក្ នី  ន្តោា ១.២៥ដុល្លារ 

៦៣៣៖ អ្នក្ព្សី ចាង គីមរវៀង ២.៥០ដុល្លារ 

៦៣៤៖ អ្នក្ព្សី ហងស ដាលីន ១.២៥ដលុ្លារ 

៦៣៥៖ រល្លក្ ប ៊ិន ហូរ័រន ២.៥០ដុល្លារ 

៦៣៦៖ ក្ញ្ញា គមឹ ម្ច៉ារីយា៉ា ២.៥០ដុល្លារ 

៦៣៧៖ រល្លក្ ខាន ់វុទធី ១០ដុល្លារ 

៦៣៨៖ រល្លក្ អ្ ុក្ ស្វក្ុល ១០០ដុល្លារ 

៦៣៩៖ រល្លក្ រទរ  ន្តោា ១២.៥០ដុល្លារ 

៦៤០៖ រល្លក្ លី សុធី ២០ដលុ្លារ 

៦៤១៖ រល្លក្ ជុំ រជឿរ ១៥ដលុ្លារ 

៦៤២៖ រល្លក្ ញឹក្ ចាន់រិសិដឋ ១២.៥០ដុល្លារ 

៦៤៣៖ រល្លក្ ហុង ចាន់ដា ២៥ដុល្លារ 

៦៤៤៖ រល្លក្ គង់ វិចិព្រ ១២.៥០ដុល្លារ 

៦៤៥៖ រល្លក្ ហួរ ផ្សល្លា ១០ដុល្លារ 

៦៤៦៖ រល្លក្ ពា រិសិដឋ ១០ដុល្លារ 

៦៤៧៖ រល្លក្ ឈរិ ឌីស្វវ រ ១០ដលុ្លារ 

៦៤៨៖ រល្លក្ ហុច ចនថូ ១០ដុល្លារ 

៦៤៩៖ រល្លក្ រស់ ថេ ១០ដលុ្លារ 



៦៥០៖ រល្លក្ រៅ សុវណាាោ  ១៥ដុល្លារ 

៦៥១៖ រល្លក្ ជា ស្វវុធ ៧.៥០ដុល្លារ 

៦៥២៖ រល្លក្ ណ្ឹប ស្វោ រ់ ១០ដុល្លារ 

៦៥៣៖ អ្នក្ព្សី សយ ម សុធារី ១០ដុល្លារ 

៦៥៤៖ រល្លក្ ថន វីរៈ ១០ដលុ្លារ 

៦៥៥៖ រល្លក្ សីុវ គីមលី ៧.៥០ដុល្លារ 

៦៥៦៖ រល្លក្ ឆំាង សុរឈឿរ ៧.៥០ដុល្លារ 

៦៥៧៖ រល្លក្ សន រេងហាន ៥ដុល្លារ 

៦៥៨៖ រល្លក្ សិរ រខមោ  ១០ដុល្លារ  

៦៥៩៖ រល្លក្ Adisorn Masaw ១០ដុល្លារ 

៦៦០៖ រល្លក្ អ្  ុស្វោ រ់ ២៥ដុល្លារ 

៦៦១៖ រល្លក្ រ ៀន សុខា ៥ដុល្លារ 

៦៦២៖ រល្លក្ ឆាយ ប ុនរធឿន ២.៥០ដលុ្លារ 

៦៦៣៖ រល្លក្ ព្បាក្់ សណំាង ៥ដុល្លារ 

៦៦៤៖ ក្ញ្ញា វ ន់ ព្សីល័ក្ខ ៥ដុល្លារ 

៦៦៥៖ រល្លក្  ងួ វិចិព្រ ៥ដលុ្លារ 

៦៦៦៖ រល្លក្ ជុ ំច័នទរសមី ២.៥០ដុល្លារ 

៦៦៧៖ រល្លក្ រ ន ីអាតំា ១០ដុល្លារ 

៦៦៨៖ រល្លក្ រៅ សុខន ១០ដុល្លារ 

៦៦៩៖ ព្ក្ុមហ ុន រស្វម្ច៉ា ខូសប លក្ូ វ រធើ សឹបផាាយ ៣៨០ដលុ្លារ 

៦៧០៖ រល្លក្ ជា  ិណ្ុច ១០ដុល្លារ 

៦៧១៖ រល្លក្ ថព្ក្ ថាោ  ៣៧.៥០ដុល្លារ 



៦៧២៖ រល្លក្ អាល់រន្តហវដូ ទូេូដ ២០ដុល្លារ 

៦៧៣៖ រល្លក្ ញន ផ្សល្លា ១០ដុល្លារ 

៦៧៤៖ រល្លក្ ឈុ ំសំអ្ុល ២.៥០ដុល្លារ 

៦៧៥៖ រល្លក្ ឡា ំសុផ្សល ៧.៥០ដុល្លារ 

៦៧៦៖ រល្លក្ ហ រ ់វ ន់ទាន ៥ដុល្លារ 

៦៧៧៖ រល្លក្ វ រ ់ព្រិច ៥ដលុ្លារ 

៦៧៨៖ រល្លក្ ញុឹល គុយមុឹង ៥ដុល្លារ 

៦៧៩៖ រល្លក្ព្សី សុខ ព្សីទចុ ៥ដុល្លារ 

៦៨០៖ រល្លក្ ប ងុ វិចឆិោ ៥ដលុ្លារ 

៦៨១៖ រល្លក្ សក្វ ស្វនី ៥ដលុ្លារ 

៦៨២៖ រល្លក្ រឈៀង ឡារ់ ៥ដុល្លារ 

៦៨៣៖ រល្លក្ សុក្ ចនថន ៧.៥០ដុល្លារ 

៦៨៤៖ រល្លក្ យា៉ាន សុភារ ៧.៥០ដុល្លារ 

៦៨៥៖ រល្លក្ មនុីរមយ វរវឌឍន៍ ១០ដុល្លារ 

៦៨៦៖ រល្លក្ ថា សុីឈុន ៧.៥០ដុល្លារ 

៦៨៧៖ រល្លក្ អ្ួង ស្វណ្ុស ១០ដុល្លារ 

៦៨៨៖ រល្លក្ ងនួ ធា ៥ដលុ្លារ 

៦៨៩៖ រល្លក្  មឹ រហង ១០ដុល្លារ 

៦៩០៖ រល្លក្ គ ីគឹមរេង ៥ដុល្លារ 

៦៩១៖ រល្លក្ មិញ ណារររ ១០ដុល្លារ 

៦៩២៖ រល្លក្ រុិរ ស្វររឿរ ៥ដុល្លារ 

៦៩៣៖ រល្លក្ រទរ សុភារ ៥ដុល្លារ 



៦៩៤៖ រល្លក្ រក្ៀង រីទធីយា៉ា ១០ដុល្លារ 

៦៩៥៖ រល្លក្ ព្រហម ជងី ៥ដលុ្លារ 

៦៩៦៖ រល្លក្ សម ន សុវិជាា ៥ដុល្លារ 

៦៩៧៖ រល្លក្ រៅ សំអ្ូន ៥ដុល្លារ 

៦៩៨៖ រល្លក្ ជនួ និរល ៥ដុល្លារ 

៦៩៩៖ រល្លក្ សញ ម ថាមក្ោ ៥ដុល្លារ 

៧០០៖ រល្លក្ ជា សំណាង ៧.៥០ដុល្លារ 

៧០១៖ រល្លក្ រអ្ឿន បោូ ក្់ ២.៥០ដុល្លារ 

៧០២៖ រល្លក្ រយឿប វុទធី ២.៥០ដុល្លារ 

៧០៣៖ រល្លក្ រោ ញ រសមី ២.៥០ដុល្លារ 

៧០៤៖ រល្លក្ លី សុគុណ្ ២.៥០ដុល្លារ 

៧០៥៖ រល្លក្ ខុន ដាោ  ៧.៥០ដុល្លារ 

៧០៦៖ រល្លក្ ប ក្់ សុធា ២.៥០ដុល្លារ 

៧០៧៖ រល្លក្ ឃុន គឹមហ រ់ ៧.៥០ដុល្លារ 

៧០៨៖ រល្លក្ ថាន ់សុវណ្ណឌី ៥ដុល្លារ 

៧០៩៖ រល្លក្ រ ឿន រដៀប ៥ដុល្លារ 

៧១០៖ រល្លក្ ទូច សុភា ៤០ដុល្លារ 

៧១១៖ រល្លក្ អ្ ៊ឹង ប ុនស្វយ ២០ដុល្លារ 

៧១២៖ រល្លក្ សុខ ប នុសុង ១០ដុល្លារ 

៧១៣៖ រល្លក្ សវ ន សុគនធ ១០ដុល្លារ 

៧១៤៖ ក្ញ្ញា បញ្ញា ឌីសណ្រ ៥ដុល្លារ 

៧១៥៖ អ្នក្ព្សី រលខ ក្ញ្ចនារីហា ៥ដុល្លារ 



៧១៦៖ អ្នក្ព្សី រជឿន សុខជាតា ៥ដុល្លារ 

៧១៧៖ អ្នក្ព្សី រសង វណ្ណធី ៥ដុល្លារ 

៧១៨៖ អ្នក្ព្សី រចង ណាោ រ ់៥ដុល្លារ 

៧១៩៖ រល្លក្ ធុយ ចាប ៥ដលុ្លារ 

៧២០៖ រល្លក្ ហុង ចាន់រិទទី ៥ដុល្លារ 

៧២១៖ ក្ញ្ញា ព្បាក្់ សូលីដា ៥ដុល្លារ 

៧២២៖ Golden West Humanitarian Foundation (Mr Allen Dodgson Tan) ឧបរថមភ ម្ច៉ាស់ ១០០ 

(Shiel Mass)  

៧២៣៖ រល្លក្ព្សី ឡាយ មនុនរី័រន និងស្វាមី ៤០ដុល្លារ 

៧២៤ ៖ THOU CHAKTODARASOVANN ៥០ដុល្លារ 

៧២៥៖ KEO PICHSEREYROTH ១០ដុល្លារ 

៧២៦៖ CHHANN HAVLING ៥ដុល្លារ 

៧២៧៖ NEOU SOKRIDA ១០ដុល្លារ 

៧២៨៖ YOURNG PAKK ២៥ដុល្លារ 

៧២៩៖ Mrss. Ly ៥ដុល្លារ 

៧៣០៖ VA CHANSOPHANMAI ១០ដលុ្លារ 

៧៣១៖ KONG SOTHA ២០ដុល្លារ 

៧៣២៖ KHEANG SUKEANG ១០ដុល្លារ 

៧៣៣៖ LY LEAKHENA ២០ដុល្លារ 

៧៣៤៖ NINLY CHHAILEAP ៥ដុល្លារ 

៧៣៥៖ VONG CHAKRIYA ១០ដុល្លារ 

៧៣៦៖ CHUM CHINITH ១០ដុល្លារ 



៧៣៧៖ RETH DARA ១០ដុល្លារ 

៧៣៨៖ LEAN CHANTHDY ២០ដលុ្លារ 

៧៣៩៖ PRING NARITH ១៥ដុល្លារ 

៧៤០៖ LOCH BOEURN ១០ដុល្លារ 

៧៤១៖ HOM SOK SOKHOM ៣០ដលុ្លារ 

៧៤២៖ MEAS CHANTHEA ១០ដុល្លារ 

៧៤៣៖ ROS KANIKA ១០ដុល្លារ 

៧៤៤៖ MEAS MAOSOTHEARY ១០ដុល្លារ 

៧៤៥៖ CHEA THAVY ១០ដុល្លារ 

៧៤៦៖ HEAN SOPHEAK ២៥ដុល្លារ 

៧៤៧៖ CHHAY SOKCHEAT ៥ដុល្លារ 

៧៤៨៖ NHEK SREYLEAK ១០ដុល្លារ 

៧៤៩៖ PHEAK PAILIN ១០ដុល្លារ 

៧៥០៖ EUNG SOKUNVEARY ១០ដុល្លារ 

៧៥១៖ HIM CHANTHIDA ៥ដុល្លារ 

៧៥២៖ YUTHNY LIVANN ២០ដុល្លារ 

៧៥៣៖ TOUCH SOPHORN ១០ដុល្លារ 

៧៥៤៖ THONG VANNITA ៥ដុល្លារ 

៧៥៥៖ KHLORK LEHEANG ៥ដុល្លារ 

៧៥៦៖ EOUNG LY HORNG ២០ដុល្លារ 

៧៥៧៖ CHEA CHAN ២០ដុល្លារ 

៧៥៨៖ KIM SOVANNARETH ២៧ដលុ្លារ 



៧៥៩៖ SIN SOKOLTHYDA ២០ដុល្លារ 

៧៦០៖ CHHIN LEANG SIM ១០ដលុ្លារ 

៧៦១៖ HENG TEANG ១៥០ដុល្លារ 

៧៦២៖ TEN SREY NEANG ៥៧៨ដុល្លារ 

៧៦៣៖ EANG SALINNA ២០ដុល្លារ 

៧៦៤៖ PHEAK SOVANLITA ១៥ដុល្លារ 

៧៦៥៖ CHEN SOPHEARY ១០ដលុ្លារ 

៧៦៦៖ MEAS THIDA ២០ដុល្លារ 

៧៦៧៖ KIM SREYNOCH ១០ដុល្លារ 

៧៦៨៖ TAING SOKLY ១០ដុល្លារ 

៧៦៩៖ HUY CHANRAKSMEY ៣០ដុល្លារ 

៧៧០៖ PENG PHANITH ៥ដុល្លារ 

៧៧១៖ CHHAY KIMHOUR ១០ដលុ្លារ 

៧៧២៖ EANG SAINNA ១០ដុល្លារ 

៧៧៣៖ KHUN CHANPOLIN ១៥ដុល្លារ 

៧៧៤៖ PRAK MONYSOHEAP (Bong Pheap) ២០ដលុ្លារ 

៧៧៥៖ HENG SOKTHAIR ៥០ដុល្លារ 

៧៧៦៖ UL SEREY RAKSA ១០ដុល្លារ 

៧៧៧៖ HUN RINTETH ៥ដុល្លារ 

៧៧៨៖ HORT LYLY ២០ដលុ្លារ 

៧៧៩៖ BE KHAKEANG ១៥ដុល្លារ 

៧៨០៖ VONG SINA ១០ដលុ្លារ 



៧៨១៖ KIN SREAN ១៥ដលុ្លារ 

៧៨២៖ THUM SIEKY ១០ដុល្លារ 

៧៨៣៖ SAY VISAL ១៩ដលុ្លារ 

៧៨៤៖ UK SOTHA ៥០ដលុ្លារ 

៧៨៥៖ SEAN SREY MOM ១០ដលុ្លារ 

៧៨៦៖ SUN SODETH ១០ដុល្លារ 

៧៨៧៖ REOEUN CHEAVIRAK ២០ដុល្លារ 

៧៨៨៖ CHAN SOPHA ២០ដុល្លារ 

៧៨៩៖ NGOV CHEKPHANG ៣០ដុល្លារ 

៧៩០៖ UK BUN HENG ១០ដុល្លារ 

៧៩១៖ CHHEUNG YUKKAIM ២០ដុល្លារ 

៧៩២៖ BUNSRUN KUCHSOTHIPICH ១០ដលុ្លារ 

៧៩៣៖ DOUNG VANITH ឧបរថមភទឹក្សុទធ ៥០០ យរួ  

៧៩៤៖ រល្លក្រវជជបណ្ឌិរ អ្ ូ ច័នទតាោមុននី និងរល្លក្ព្សី យា៉ានូ ក្លាណ្ី ព្បធានោរិ.សុខា ិបាល ព្សុក្ព្បរិបរតិល្លា

ឯម រខរតក្ណាាល ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៧៩៥៖ រល្លក្រវជជបណ្ឌិរ ព្សុង លីម ព្បធានោរិ.សុខា ិបាល ព្សុក្ព្បរិបរតិអ្ងគសនួល រខរតក្ណាាល ៥០មុ៉ឺនររៀល  

៧៩៦៖ ព្ក្ុមហ ុន Elite Maison Co., LTD ១០០០ដុល្លារ 

៧៩៧៖ ឯក្ឧរតម នាយឧរតមរសនីយ៍ ឯល វ ន់ស្វោ រ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងោរពារជារិ និងរល្លក្ជំទាវ ព្រមទំាង

មន្តនតីរព្ោមឱវទ ៣ល្លនររៀល 

៧៩៨៖ មនទីរសព្ម្ចក្រាបាល មូលមិរត រដើមរោរ ១០មុ៉ឺនររៀល 

៧៩៩៖ ព្ក្ុមហ ុន MGA ASIA INSURANCE BROKERS Co.,LTD ១០០០ដលុ្លារ 

៨០០៖ រល្លក្ លឹម ឃាង រណំាងសិបបក្មមផ្សលិរម្ច៉ាស់ DENG RONG ឧបរថមភម្ច៉ាសចនំួន ៥០,០០០ ម្ច៉ាស 



៨០១៖ ព្ក្ុមហ ុន គនំិរសខមរ អ្ មីផ្សរ ខូអ្ិលធីឌី ឧបរថមភ សជលល្លងថដម្ច៉ាក្ LONKOOM ចំណ្ុះ ៥០០ML ចនំួន 

១២០ ដប, ម្ច៉ាក្ WEFEN 80g ចំនួន ១២០ ទីប, WEFEN 200ML ចំនួន ១២០ ដប 

៨០២៖ ប ុន ថាវីោឆាោ  ២៥ដលុ្លារ 

៨០៣៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា ល្លង ស្វំង និងរល្លក្ជំទាវ ខលឹង ផ្សលលី អ្គគនាយក្ព្ក្ុមហ ុន រអ្ស អ្ិល ហាយ ធិច ឧបរថមភ

ទឹក្សុទធ Hi Tech 2000 រក្ស (គិរជាទឹក្ព្បាក្់ ៦០០០ដុល្លារ) 

៨០៤៖ ព្ក្ុមហ ុនធានាោ ប់រងបនតក្មពុជា ១មុ៉ឺនដុល្លារ 

៨០៥៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា អ្ុី ស្វនី អ្គគនាយក្ ព្ក្ុមហ ុន អ្ុសី្វនី រព្រឌីង ឯ.ក្ និងអ្គគនាយក្គរព្ម្ចងអ្ ិវឌឍន៍ដីេូរ៍

រខរតក្ំរង់ឆាាំង ១០០០ដុល្លារ  

៨០៦៖ ស្វក្លវិទាល័យអ្នតរជារិ ៥០០ដុល្លារ  

៨០៧៖ រល្លក្ អា៊ារ រម ងឆាយ និងរល្លក្ព្សី រហង សុធារី ១០០ដលុ្លារ 

៨០៨៖ ឯក្ឧរតម ទុន ម្ចនប នុ និងរល្លក្ជំទាវ ៤០០ដុល្លារ  

៨០៩៖ ក្ញ្ញា ស ុ ោ នី ១០ដលុ្លារ  

៨១០៖ OEUR VANDY ១០ដុល្លារ  

៨១១៖ េន សំណាង ១០ដលុ្លារ  

៨១២៖ DEVID DEVID ១០ដុល្លារ  

៨១៣៖ CHUM KOEUN ៥ដុល្លារ  

៨១៤៖ ព្គឹះស្វានមីព្ក្ ូប ី រអ្ន រខ សុី (រខមបូឌា)  ី អ្ិល សីុ ៤ល្លនររៀល 

៨១៥៖ អ្ងគភាររ័រ៌ម្ចន  នំររញរដលី (PHNOM PENH DAILY MEDAI) ៨០មុ៉ឺនររៀល 

៨១៦៖ រល្លក្ រខម ប ុនឈាន និងរល្លក្ព្សី ៥០មុ៉ឺនររៀល 

៨១៧៖ រល្លក្ព្រឹទធព្គូគងាាល ងួន សំ ព្បធានសម្ចគមព្រះគមពីប ៊ឹបក្មពុជា ៤០មុ៉ឺនររៀល 

៨១៨៖ រអ្ង សុជារិ ៥ដុល្លារ  

៨១៩៖ េុន មីដូ ៥ដុល្លារ  



៨២០៖ ម ម បូរមី ៥ដលុ្លារ  

៨២១៖ រសឿង រស្វម្ច៉ា ១០ដលុ្លារ  

៨២២៖ គង់ រមតាា ៥ដុល្លារ  

៨២៣៖ មុី ថារីសូលីដា ១០ដលុ្លារ 

៨២៤៖ រល្លក្ឧក្ញ៉ា ងូវ ល្លងហ ួរ អ្គគនាយក្ព្ក្ុមហ ុន រអ្ច ជី ប ី ព្គបុ ៥មុ៉ឺនដុល្លារ  

៨២៥៖ ឯក្ឧរតមស្វព្ស្វាចារយ ឃួន រីជិរ នងិរល្លក្ជំទាវរវជជ. ឈឹម តាសរ នណា ១០០០ដុល្លារ  

៨២៦៖ រល្លក្រវជជបណ្ឌិរ អ្ុន សីុផាន់ និង រិយា អ្នុព្បធានមជឍមណ្ឌលជារិក្ំចារ់រោគររបង និងហង់សិន ១០០

ដុល្លារ  

៨២៧៖ ព្ក្ុមហ ុន អ្ចលនព្ទរយ អាយ អ្ រំណាងរដាយរល្លក្ យូសុះ រអ្ៀរ ស្វរ ២០ល្លនររៀល 

៨២៨៖ រល្លក្ជំទាវ ជ ូប ុនរអ្ង រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៣ល្លនររៀល 

៨២៩៖ រល្លក្ជំទាវបណ្ឌិរ រសឿន សុជាតា អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងអ្ប់រំយុវជន និងក្ឡីា ២ល្លនររៀល 

៨៣០៖ ឯក្ឧរដម ហាក្់ សុខរហង និងរល្លក្ជំទាវ (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទ១ី០) ២០០ដុល្លារ  

៨៣១៖ ឯក្ឧរដម ញន វណ្ណៈ និងរល្លក្ជំទាវ (អ្រីរព្ក្ុមនសិសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ៥០០ដុល្លារ 

៨៣២៖ រល្លក្ ស ូ សុខជា នងិ ិរយា (អ្ររីព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ២៥០ដុល្លារ 

៨៣៣៖ រល្លក្ ថុក្ សមបរតិ នងិ រិយា (អ្ររីព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ២៥០ដុល្លារ 

៨៣៤៖ រល្លក្ រទៀង សណំាង (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជនំាន់ទី១០) ១០០ដលុ្លារ 

៨៣៥៖ រល្លក្ព្សី លី សូដាសណ្រ និងស្វាម ី(អ្រីរព្ក្មុនសិសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ១០០ដុល្លារ 

៨៣៦៖ រល្លក្ រហង ហុងលីម និង រិយា (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទ១ី០) ១០០ដលុ្លារ 

៨៣៧៖ រល្លក្ព្សី ណ្ុប ស ូរវើរនៀរ និងស្វាមី (អ្រីរព្ក្ុមនសិសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ១០០ដុល្លារ 

៨៣៨៖ រល្លក្ព្សី ណ្ុប គនាា និងស្វាមី (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ១០០ដលុ្លារ 

៨៣៩៖ រល្លក្ព្សី សុខ រដាា និងស្វាមី (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ១០០ដុល្លារ 

៨៤០៖ រល្លក្ព្សី សក្វ ក្ណ្ោី និងស្វាមី (អ្រីរព្ក្ុមនិសសរិចាប់ជំនាន់ទ១ី០) ៧៧ដលុ្លារ 



៨៤១៖ រល្លក្ព្សី គង ់រលៀងជូ និងស្វាម ី(អ្រីរព្ក្មុនិសសិរចាប់ជំនាន់ទ១ី០) ៥០ដលុ្លារ 

៨៤២៖ រល្លក្ រុប បញ្ញា និង រិយា (អ្រីរព្ក្មុនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ៥០ដុល្លារ 

៨៤៣៖ រល្លក្ ទាង ឆាយរហៀង និង រិយា (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ៥០ដលុ្លារ 

៨៤៤៖ ហាង សួនបសនលមរនារមយ (បសនលធមមជារិ-អ្រីរព្ក្ុមនសិសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ៥០ដុល្លារ 

៨៤៥៖ រល្លក្ គមឹ ចាន់វិបុល និង រិយា (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ៥០ដុល្លារ 

៨៤៦៖ រល្លក្ និល ររនៈ និង រិយា (អ្រីរព្ក្មុនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ៥០ដុល្លារ 

៨៤៧៖ រល្លក្ តាន ់ចាន់ថុល និង រិយា (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិចាប់ជំនាន់ទី១០) ៣០ដលុ្លារ 

៨៤៨៖ រល្លក្ព្សី ចាន់ សូបានីោ និងស្វាមី (អ្រីរព្ក្ុមនសិសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ៣០ដុល្លារ 

៨៤៩៖ ក្ញ្ញា ព្ទ ីមួយហុង (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាបជ់ំនាន់ទី១០) ៣០ដុល្លារ 

៨៥០៖ រល្លក្ អាន ឌីស្វន (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាបជ់ំនាន់ទី១០) ៣០ដុល្លារ 

៨៥១៖ រល្លក្ រអ្រ វណ្ណៈ និង រិយា (អ្រីរព្ក្មុនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ៧០ដលុ្លារ 

៨៥២៖ រល្លក្ ថាច ់សុផាន់នរិ និង រិយា (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទ១ី០) ៥០ដលុ្លារ 

៨៥៣៖ រល្លក្ព្សី ទិរយ ដាសេន និងស្វាមី (អ្រីរព្ក្ុមនសិសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ៥០ដុល្លារ 

៨៥៤៖ រល្លក្ រខន សុវតាាោ  និង រិយា (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ៥០ដុល្លារ 

៨៥៥៖ រល្លក្ រសង ថហ និង រិយា (អ្រីរព្ក្មុនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ៥០ដុល្លារ 

៨៥៦៖ រល្លក្ េុង យា៉ារដរ (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនានទ់ី១០) ២០ដុល្លារ 

៨៥៧៖ រល្លក្ ខឹម សុភាមុននី និង រិយា (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ២០ដុល្លារ 

៨៥៨៖ រល្លក្ អ្ កុ្ ដូនីរ័រន (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទ១ី០) ២០ដុល្លារ 

៨៥៩៖ ក្ញ្ញា សសន រិសិដឋដានីតា (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាបជ់ំនាន់ទី១០) ៥០ដុល្លារ 

៨៦០៖ រល្លក្ព្សី ឌឹម សុ  ីនងិស្វាមី (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ២០ដលុ្លារ 

៨៦១៖ រល្លក្ សង រ ព្រុំ នងិ រយិា (អ្រីរព្ក្មុនិសសិរចាប់ជនំាន់ទី១០) ២០ដុល្លារ 

៨៦២៖ ក្ញ្ញា យី សុគនាា (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទ១ី០) ១០ដុល្លារ 



៨៦៣៖ រល្លក្ អ្  ូ ីេុរ (អ្ររីព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទ១ី០) ១០ដលុ្លារ 

៨៦៤៖ រល្លក្ ថណ្ សផាន់រ័រន (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) ១០ដលុ្លារ 

៨៦៥៖ ក្ញ្ញា រខ ក្ញ្ញា (អ្ររីព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទ១ី០) ១០ដលុ្លារ 

៨៦៦៖ រល្លក្ រសៀង វសនា (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនានទ់ី១០) ៥ដុល្លារ 

៨៦៧៖ រល្លក្ វិរ ម្ច៉ាោ ឌី (អ្រីរព្ក្ុមនិសសិរចាប់ជំនាន់ទ១ី០) ១០ដុល្លារ 

៨៦៨៖ ថវិោរួមរបស់ព្ក្ុមនិសិសរ (សល់រីោរររៀបចំក្មមវិធីអាហារស្វមគគី របស់អ្រីរព្ក្មុនសិសិរចាប់ជំនាន់ទី១០) 

ថនស្វក្លវិទាល័យ  ូមិនទនីរសិ្វព្សត និងវិទាស្វព្សតរសដឋក្ចិច ៣២៨ដលុ្លារ 

៨៦៩៖ សហព្គាសចិនរៅក្មពុជា/ជនរួមជារិចិន ៣៥២ដលុ្លារ 

៨៧០៖ CAMBODIA AIR TRAFFIC SERVICES CO LTD ១០មុ៉ឺនដុល្លារ 

៨៧១៖ ណាម ណាររន ៤៨.៩០ដុល្លារ 

៨៧២៖ យូស រនល៉ឺ ៥ដុល្លារ 

៨៧៣៖ ព្គី សុណាារ ី៥០ដលុ្លារ 

៨៧៤៖ ផាយ ចាន់រដន ៥ដលុ្លារ 

៨៧៥៖ ស្វររឿន សក្ល ២០០ដុល្លារ 

៨៧៦៖ ររព្ជ ព្សីរណ្រ ៣០ដុល្លារ 

៨៧៧៖ លី ម្ច៉ាលីដា ១០ដលុ្លារ 

៨៧៨៖ គឹម ហូវ ១០ដុល្លារ 

៨៧៩៖ រល្លក្ព្សី គីម ចំររើន និងស្វាមី ១ល្លនររៀល  

៨៨០៖ រល្លក្ ផា ដលូ្លា ព្ក្សងួសរ  និងថាមរល ៨មុ៉ឺនររៀល  

៨៨១៖ រល្លក្ ឈុន អ្ុីហា មន្តនតីព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ៤មុ៉ឺនររៀល  

៨៨២៖ រល្លក្ ឆាយ បូោ  និងរល្លក្ព្សី ហាវ  ីរមយ ៥០០ដលុ្លារ  

៨៨៣៖ រល្លក្ រហង ៥០ដលុ្លារ  



៨៨៤៖ រឃលឿង វុធីតា ២៥ដលុ្លារ 

៨៨៥៖ វ  វិចិព្រ (VAR VICHETH) ១ដុល្លារ 

៨៨៦៖ ឯក្ឧរតម ម ម ប នុរហង រដឋមន្តនតីព្ក្សួងសុខា ិបាល និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដុល្លារ  

៨៨៧៖ រល្លក្ គិរ នាគសសន និង អ្នក្ព្សី សុឹង ម្ច៉ាណារ ២០មុ៉ឺនររៀល  

៨៨៨៖ ឯក្ឧរតម វណ្ណ សុខរខង និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០ដលុ្លារ  

៨៨៩៖ ឯក្ឧរតមបណ្ឌិរ រសឿង ម ូោ រិទធ នងិរល្លក្ជំទាវ លី ផ្សុសសរី ៨០មុ៉ឺនររៀល  

៨៩០៖ ឯក្ឧរតម គុយ សុផ្សល ឧរតមព្បឹក្ាផាាល់ព្រះមហាក្សព្រ រទសរដឋមន្តនតីទទួលបនទុក្ក្ិចចោរទូរៅ អ្មព្ក្សួងព្រះ

បរមោជវំង និងរល្លក្ជំទាវ ៣ល្លនររៀល  

៨៩១៖ ឯក្ឧរតម សម ន វុទធ ីទីព្បឹក្ាសរមតចរៅហាាវំង គង់ សំអ្ុល ឋានៈរសមើរដឋរលខាធិោរ និងរល្លក្ជំទាវ ១០០

ដុល្លារ  

៨៩២៖ ឯក្ឧរតម ហូ ឌីណ្ូ ទពី្បឹក្ាព្ក្សួងព្រះបរមោជវំង ឋានៈរសមើអ្នុរដឋរលខាធិោរ និងរល្លក្ជំទាវ ២០មុ៉ឺនររៀល 

៨៩៣៖ ឯក្ឧរតម ផ្សលរី ឌណីា ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងព្រះបរមោជវំង ឋានៈរសមើអ្នុរដឋរលខាធិោរ និងរល្លក្ជំទាវ ២៥

ដុល្លារ  

៨៩៤៖ ឯក្ឧរតម រឃៀង ចំររើន ជំនួយោរព្ក្សួងព្រះបរមោជវំង ឋានៈរសមើអ្គគនាយក្ និងរល្លក្ជំទាវ ២០មុ៉ឺនររៀល  

៨៩៥៖ ឯក្ឧរតម ផ្សូ សុធា នងិរល្លក្ជំទាវ ចាន់ នី ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងទំនាក្់ទំនងជាមួយរដឋសភា-ព្រឹទធសភា និងអ្ធិោរ

ក្ិចច ៥០មុ៉ឺនររៀល  

៨៩៦៖ ឯក្ឧរតម រ ៉ា ហាក្់ អ្នុព្បធាន អាជាាធរទរនលស្វប និងរល្លក្ជំទាវ ១០០ដុល្លារ 

៨៩៧៖ ឯក្ឧរតម សុិន វិសិទធ អ្គគរលខាធិោរ អាជាាធរទរនលស្វប និងរល្លក្ជំទាវ ៤០មុ៉ឺនររៀល  

៨៩៨៖ ឯក្ឧរតមបណ្ឌិរ អ្ ៊ិរ សំរហង រដឋមន្តនតីព្ក្សួងោរងារ និងបណ្ាតះបណាាលវិជាាជីវៈ ៣០ល្លនររៀល 

៨៩៩៖ ឯក្ឧរតម ឈី សុខា និងរល្លក្ជំទាវ អ្នុរដឋរលខាធោិរព្ក្សួងថព្បសណ្ីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ៥០០ដលុ្លារ  

៩០០៖ ព្គឹះស្វានមីព្ក្ូហិរញ្ញវរថុ អ្ព្មឹរ ៥០ល្លនររៀល  

៩០១៖ សរមតចព្រះរពាធិវ័ងស អ្ំ លីមរហង សងឈនាយក្រងទី១ថនព្រះោជាណាចព្ក្ក្មពុជា ១០ល្លនររៀល  



៩០២៖ សរមតចព្រះធមមលិខិរបណ្ឌិរ រៅរ៍ ចនទថុលល ព្រះោជាគណ្ៈថាាក្់ឯក្ និងជាឧរតមព្បឹក្ាគណ្ៈ មហានិោយថន 

ព្រះោជាណាចព្ក្ក្មពុជា ១២៥០ដុល្លារ  

៩០៣៖ ឯក្ឧរតម បា៉ាន សូរស័ក្េិ រដឋមន្តនតីព្ក្សួងពាណ្ិជជក្មម ៣៣,០០៥,០០០ររៀល  

៩០៤៖ លី សុខណា ១០ដលុ្លារ  

៩០៥៖ សរ សុផ្សុនណា ៥ដលុ្លារ 

៩០៦៖ ព្ក្ុមោរងារ Chip Mong Land គរព្ម្ចង PLSOM ៨៣ដុល្លារ ៦២មុ៉ឺនររៀល 

៩០៧៖ ព្គឹះស្វានមីព្ក្ូហិរញ្ញវរថុ WB Finance ១មុ៉ឺនដុល្លារ  

៩០៨៖ បណ្ឌិរ នង សុវណ្ណមនុនី ព្បធានសម្ចគមគំាពារសងគមក្ិចច ឧបរថមភទឹក្សុទធ ១០០រក្ះ ម្ច៉ាស ៤០០០ម្ច៉ាស 

និងថវិោ ៧០០ដលុ្លារ ៩០៩៖ រល្លក្ រចវ សុរខន ព្បធាននាយក្ដាានសវនក្មមថផ្សទក្នុង ព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្

ជញ្ជូន ៥០០ដុល្លារ  

៩១០៖ ឯក្ឧរតម សផ្សង សុវិជាារនា រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន និងរល្លក្ជំទាវ ១០០០

ដុល្លារ  

៩១១៖ ឯក្ឧរតម ឧរតមរសនយ៍ីឯក្ អ្ ុច វ ន់ថា និងរល្លក្ជទំាវ ថណ្ ហួន រមបញ្ញាោររងក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១០០០

ដុល្លារ  

៩១២៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា រវជជបណ្ឌិរ ឱម ខនតី ១០០ដុល្លារ  

៩១៣៖ រល្លក្ ហ ុន វុទធី និង រិយា ៥០ដុល្លារ  

៩១៤៖ រល្លក្ ផ្សន សុធាវី នងិ រិយា ២០ដុល្លារ  

៩១៥៖ រល្លក្ ម ន ម្ច៉ានិរ នងិ រិយា ២០ដុល្លារ  

៩១៦៖ ក្ុម្ចោ ម ន បញ្ញារ ុង ៥ដុល្លារ  

៩១៧៖ ក្ុម្ចោ ម ន មុននីនាគ ៥ដុល្លារ  

៩១៨៖ ក្ុម្ចោ រេង វងសវិសសរុ ៥ដុល្លារ  

៩១៩៖ ឯក្ឧរតម វងស រិសិដឋ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ២០០ដុល្លារ  



៩២០៖ ឯក្ឧរតម វ សឹុម សុរិយា អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន និងរល្លក្ជំទាវ ៨០មុ៉ឺន

ររៀល 

៩២១៖ ឯក្ឧរតម នាយឧរតមរសនីយ៍ សុខ ភារ រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងោរពារជារិ ១ល្លនររៀល 

៩២២៖ រល្លក្ លី រិទាា មន្តនតនីគរបាលជារិ ៧០ដុល្លារ  

៩២៣៖ រល្លក្ជំទាវ ឡាក្ ់អ្នូ ទីព្បឹក្ា សរមតចព្បធានព្រទឹធសភា ៣ល្លនររៀល 

៩២៤៖ ឯក្ឧរតម ក្ុល ប ុនល ីនិងរល្លក្ជំទាវ រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងព្រះបរមោជវំង ១ល្លនររៀល 

៩២៥៖ ឯក្ឧរតម ព្រំ សុ មងគល និងរល្លក្ជំទាវ អ្គគរលខាធិោរ អាជាាធរក្មពុជាព្គប់ព្គងសក្មមភារមីន និងសរន្តងាោះ

ជនរិោររដាយស្វមីន ៥ល្លនររៀល 

៩២៦៖ នាយឧរតមរសនីយ៍ ចាយ ស្វំងយុន រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងោរពារជារិ ១០០០ដុល្លារ 

៩២៧៖ រល្លក្ រព្ចៀង ផ្សល័ក្ខ អ្គគនាយក្រង ថនអ្គគនាយដាានសផ្សនោររគាលនរយាបាយ ១០០ដុល្លារ 

៩២៨៖ ហូរ សូដាវីដ ១ដលុ្លារ 

  

៩២៩៖ ព្ក្ុមហ ុន MORAKOT ឧបរថមភ Gel 500ml ១៨០ដប, Gel 300ml ១២០ដប, Gel 100ml ២៥០ដប, 

Gel 60ml ៤០០ដប, Spray 100ml ៣០០ដប គិរជាទឹក្ព្បាក្់ ៥,៤៤០ដុល្លារ 

៩៣០៖ ហាងសផ្សលរឈើ រឡា ម យុរសង ៣ល្លនររៀល 

៩៣១៖ ឯក្ឧរតម រអ្ង យា៉ាន និងរល្លក្ជំទាវ េឹង សុីណា ទីព្បឹក្ាសរមតចព្បធានរដឋសភាជារិ ១០០០ដលុ្លារ  

៩៣២៖ ស្វក្លវិទាល័យ ូមិនទ នំររញ ២៥០០ដលុ្លារ  

៩៣៣៖ ព្ក្ុមហ ុន ហូមរដខរ សិនរធើរ (COTTO) រល្លក្ ឡាយ ជីន ៥០០០ដលុ្លារ  

៩៣៤៖ រល្លក្ ហ ុយ វ ថារ ូ ១០០ដុល្លារ  

៩៣៥៖ រល្លក្ ររន័ វសនា ១០០ដុល្លារ  

៩៣៦៖ រល្លក្ ឈ េុងសមបរតិ ២០ដលុ្លារ 



៩៣៧៖ រល្លក្ព្សី មុី ចាន់ដានាថ ១០ដុល្លារ 

៩៣៨៖ រល្លក្ព្សី ព្បាក្់ មរក្រ ១៥ដលុ្លារ 

៩៣៩៖ រល្លក្ េយ វួចរអ្ៀង ១៥ដុល្លារ 

៩៤០៖ រល្លក្ គមឹ ក្ន ១០ដលុ្លារ 

៩៤១៖ រល្លក្ ថេ លីម ២០ដុល្លារ 

៩៤២៖ រល្លក្ ឈុន រិតាា ១០ដុល្លារ 

៩៤៣៖ រល្លក្ វ ន់ ច័នទសីុណា ១០ដុល្លារ 

៩៤៤៖ ក្ញ្ញា ហ ុយ រិសី ១០ដុល្លារ 

៩៤៥៖ រល្លក្ព្សី ជូ សុរមយនាថ ២០ដលុ្លារ 

៩៤៦៖ រល្លក្ ហ ន រសងរនឿន ៥ដុល្លារ 

៩៤៧៖ រល្លក្ ឈមឹ សុខលី ៣០ដុល្លារ 

៩៤៨៖ រល្លក្ព្សី ណ្យ សុវណាារី ២០ដលុ្លារ 

៩៤៩៖ Mr. Bun Haypheng ៣០ដុល្លារ 

៩៥០៖ រល្លក្ ង ូវ រេង ៥០ដុល្លារ 

៩៥១៖ រល្លក្ ស្វ៊ាង សុ ក្ត ិ២០ដុល្លារ 

៩៥២៖ រល្លក្ ខារ់ វិោជ ២០ដុល្លារ 

៩៥៣៖ រល្លក្ សង រ ប ុនរធឿន ២០ដុល្លារ 

៩៥៤៖ រល្លក្ រអ្ៀង ប ូលីន ២០ដុល្លារ 

៩៥៥៖ រល្លក្ ហុង ប ុនហួ ៣០ដុល្លារ 

៩៥៦៖ Mr. Seang Kimvisal ២០ដុល្លារ 

៩៥៧៖ ព្ក្ុមហ ុនជារិធានាោ ប់រងក្មពុជា (ោមិនក្ូ) ១០០ដុល្លារ 

៩៥៨៖ រល្លក្ព្សី ជា សុព្ក្ក្ញ្ញា ៥០ដុល្លារ 



៩៥៩៖ រល្លក្ព្សី រេង រសៀក្ឡា ២០ដុល្លារ 

៩៦០៖ Mr. Heang Bunhay ១០ដុល្លារ 

៩៦១៖ រល្លក្ រខង ស ុនទី ៣០ដុល្លារ 

៩៦២៖ រល្លក្ព្សី ជុ ំ ិរមយ ៥០ដុល្លារ 

៩៦៣៖ Mr. Yun Socheat ៥០ដុល្លារ 

៩៦៤៖ Ms. Lin Chia Chen ២០ដុល្លារ 

៩៦៥៖ CB General Insurance Plc ២០០ដុល្លារ  

៩៦៦៖ CB General Insurance Plc's staffs ១៦០ដលុ្លារ ២៦មុ៉ឺនររៀល  

៩៦៧៖ People and Partners Insurance Plc's staff ២០០ដលុ្លារ  

៩៦៨៖ East Insurance Plc ៥០០ដុល្លារ  

៩៦៩៖ Mr.Huang You Feng ( Simon Huang) ៥០ដុល្លារ  

៩៧០៖ Mr.Zhang DI ៥០ដុល្លារ  

៩៧១៖ Mr.Savuth Ezekiel ៥ដុល្លារ  

៩៧២៖ Ms. Bou Mary ៥ដុល្លារ  

៩៧៣៖ Ms. Yon You Teang ៥ដុល្លារ  

៩៧៤៖ Ms. Sok Cheadalin ៥ដុល្លារ  

៩៧៥៖ Mrs. Chheav Davina ៥ដុល្លារ  

៩៧៦៖ Ms. Du Yang ១០ដុល្លារ  

៩៧៧៖ Ms. Li ling ១០ដលុ្លារ  

៩៧៨៖ Mr.Fang Hongpeng ៥ដុល្លារ  

៩៧៩៖ Mrs. Xie Limei ៥ដុល្លារ  

៩៨០៖ រល្លក្ព្សី ប ក្់ សុជាន ៥០ដុល្លារ  



៩៨១៖ រល្លក្ ឌី សីុសេន ២០ដុល្លារ  

៩៨២៖ Mr. Or Akara ១០ដុល្លារ  

៩៨៣៖ រល្លក្ព្សី ព្សី អ្ូន ៥ដុល្លារ  

៩៨៤៖ ក្ញ្ញា គង់ ដា ៥ដលុ្លារ  

៩៨៥៖ រល្លក្ យឹម ដុង ១០ដុល្លារ  

៩៨៦៖ Mr. Pin Nirorn ៥០ដុល្លារ  

៩៨៧៖ Dr. Ly Rith ១០០ដលុ្លារ  

៩៨៨៖ Cambodia Vietnam Insurance PLC ២០០ដុល្លារ  

៩៨៩៖ នាយឧរតមរសនីយ៍ ប នុ រសង រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងោរពារជារិ ៥០០ដុល្លារ  

៩៩០៖ ឯក្ឧរតម អ្ ុក្ គមឹសិទធ អ្គគព្រះោជអាជាារងថន មហាអ្យយោរអ្មរុល្លោរក្ំរូល ២០០ដុល្លារ 

៩៩១៖ រល្លក្ រអ្ឿន រសៀង រៅព្ក្មរុល្លោរក្ំរូល ២០០ដុល្លារ  

៩៩២៖ រល្លក្ គង់ តាោឆារ រៅព្ក្មរុល្លោរក្ំរូល ២០០ដុល្លារ  

៩៩៣៖ រល្លក្ ថថ រសរីវុឌឍ (និសសិរ) ១មុ៉ឺនររៀល 

៩៩៤៖ ក្ញ្ញា ទា មុយឃីម (បុគគលិក្ព្ក្ុមហ ុន) ១មុ៉ឺនររៀល 

៩៩៥៖ ឯក្ឧរតម ឌុច សុវណាារី រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងទំនាក្់ទំនងជាមួយរដឋសភា ព្រឹទធសភា និងអ្ធិោរក្ិចច ១ល្លន

ររៀល 

៩៩៦៖ រល្លក្ វង់ ឈមួ ព្បធាននាយក្ដាាន សផ្សនោរ និងរគាលនរយាបាយ ព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន 

១០០ដុល្លារ 

៩៩៧៖ រល្លក្ ស្វំង ណ្ន អ្នុោរិយាល័យគយ និរដឋក្ររខរតរសៀមោប ១ល្លនររៀល 

៩៩៨៖ រល្លក្ព្សី រិន វុទាា ព្បធាននាយក្ដាាន ICD ព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ១ល្លនររៀល 

៩៩៩៖ ឯក្ឧរតម រ ៉ា ឡាំង អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ១០០ដុល្លារ  



១០០០៖ ឯក្ឧរតម បុង ប ុនហួន រដឋរលខាធិោរព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន និងរល្លក្ជំទាវ ព្គួច ោ យ ូសណ្

រ ២ល្លនររៀល 

១០០១៖ ឯក្ឧរតម ឡាក្់ គី ទីព្បឹក្ាសរមតចរៅហាាវំង វររវៀងជ័យ អ្ធិបរីព្សឹងាោរ គង់ សំអ្ុល ឧបនាយក្រដឋមន្តនតី 

និងជារដឋមន្តនតីព្ក្សួងព្រះបរមោជវំង ១ល្លនររៀល 

១០០២៖ ឯក្ឧរតម សប ន សជុារិ ជំនួយោរព្ក្សួងព្រះបរមោជវំង ២០មុ៉ឺនររៀល 

១០០៣៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី អ្ យុ មុននីោ  សនងោររង ថនសនងោរដាានហវឹក្ហវ៉ឺន និងរឃាសនារ័រ៌ម្ចនថនបញ្ញាោរដាាន

ក្ងទ័ររជើងអាោស ២ល្លនររៀល 

១០០៤៖ ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ គង់ មុនី រមបញ្ញាោររង ក្ងទ័ររជើងអាោស អ្គគបញ្ញាោរដាាន ២ល្លនររៀល 

១០០៥៖ ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ យិន សុខា រមបញ្ញាោររង ក្ងទ័ររជើងអាោស អ្គគបញ្ញាោរដាាន ២ល្លនររៀល 

១០០៦៖ ឯក្ឧរតម រផ្សង  ីរណុ្ និងរល្លក្ជំទាវ ១ល្លនររៀល 

១០០៧៖ YET KEAV ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១០០៨៖ PHAT SOPHEA ១ល្លនររៀល 

១០០៩៖ PECH KIMKHUN ២០ដុល្លារ  

១០១០៖ HENG THEANY ៥០ដុល្លារ  

១០១១៖ HUN SOTHARORTH ២ដលុ្លារ  

១០១២៖ CHHAY HY ១០០ដុល្លារ  

១០១៣៖ PHAT SOPHEA ២០ដុល្លារ  

១០១៤៖ CHAP RATANA AND HANG SREYMACH ៥ដុល្លារ 

១០១៥៖ រល្លក្ គង ់ស្វវុទធ អ្ណ្ិក្ជនសខមរ រស់រៅទីព្ក្ុងសីុដនី ព្បរទសអ្ូព្ស្វាលី ៥០០ដុល្លារ 

វររសនីរទា ថាំង សសនរឌឿន ជំនួយោរឯក្ឧរតម នាយឧរតមរសនីយ៍ សឹង សំណាង អ្គគរមបញ្ញាោររង រមបញ្ញាោរ

ក្ងទ័រអាោស និងនាយសផ្សនក្សុខា ិបាលមូលដាានទ័រអាោស PCT ៦ល្លនររៀល 

១០១៦៖ រល្លក្ព្សី នុរ សុភាវរី អ្ងគភារ PCA ៤មុ៉ឺនររៀល 



១០១៧៖ រល្លក្ព្សី សូសិរី អ្ងគភារ PCA ២០ដុល្លារ 

១០១៨៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា សុខ  ុនសំបូរ នាយរសនាធិោររង នាយោរិយាល័យ ហិរញ្ញវរថុក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១

ល្លន៥សសនររៀល 

១០១៩៖ វររសនីយ៍ព្រី រនរ ប ុនរធឿន នាយសផ្សនក្រលខាធិោរដាាន ោរិយាល័យ ហិរញ្ញវរថុ ក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១០មុ៉ឺន

ររៀល 

១០២០៖ វររសនីយ៍ព្រី រិន ចាន់រដាា នាយរងសផ្សនក្ព្គប់ព្គងសបងសចក្ោរិយាល័យហិរញ្ញវរថុក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺន

ររៀល 

១០២១៖ វររសនីយ៍ព្រី រអ្ឿក្ អ្ូន នាយរងោរិយាល័យហិរញ្ញវរថុក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០២២៖ អ្នុរសនីយ៍រទា សូ សំណាង ជំនួយោរសផ្សនក្រលខាធិោរដាាន ោរិយាល័យហិរញ្ញវរថុក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៣

មុ៉ឺនររៀល 

១០២៣៖ បគុគលិក្អ្បរំ នាយដាានរដឋបាល ថនព្ក្សួងអ្បរំយុវជន និងក្ីឡា ២,១៥០,០០០ររៀល 

១០២៤៖ ឧបាសក្ ជិន សុិនហុង និងឧបាសិោរ រម ង វួចលីម ២០០០ដលុ្លារ 

១០២៥៖ ឯក្ឧរតម សុខ ឬទធី អ្គគនាយក្ព្គឹះស្វានរបាះរុមព និងសចក្ផ្សាយ ថនព្ក្សួងអ្បរយុំវជន និងក្ីឡា ៤ល្លន

ររៀល 

១០២៦៖ រល្លក្ ប ុន ទូច អ្គគនាយរង ថន (គ ប ច) ២០មុ៉ឺនររៀល 

១០២៧៖ រល្លក្ សឹុម ចាន់ធ ីអ្គគនាយក្រងថន (គ ប ច) ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០២៨៖ រល្លក្ព្សី អ្ ុក្ រធឿន អ្គគនាយក្រងថន (គ ប ច) ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០២៩៖ រល្លក្ ជា រម ងឆាយ អ្គគនាយក្រងថន (គ ប ច) ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៣០៖ រល្លក្ មុឹង ឈន ់ព្បធានអ្ងគភារសវនក្មមថផ្សទក្នុងថន (គ ប ច) ១០មុ៉ឺនររៀល  

១០៣១៖ រល្លក្ ប ុន ថហ អ្នពុ្បធាននាយក្ដាានថន (គ ប ច) ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៣២៖ រល្លក្ រុំ ប ុនន ីអ្នុព្បធាននាយក្ដាានថន (គ ប ច) ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៣៣៖ រល្លក្ សុឹង សំររច អ្នុព្បធាននាយក្ដាានថន (គ ប ច) ១៥មុ៉ឺនររៀល 



១០៣៤៖ រល្លក្ េឹក្ ឬទធី ព្បធានោរិយាល័យរដឋបាល ថន (គ ប ច) ១៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៣៥៖ រល្លក្ សុីរម មួយរហៀង ព្បធានោរិយាល័យលទធក្មមថន (គ ប ជ) ៥០មុ៉ឺនររៀល  

១០៣៦៖ រល្លក្ សសន ប ុន ព្បធានោរិយាល័យ សផ្សនោរ ថន គ ប ជ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៣៧៖ រល្លក្ ជុំ សរា ព្បធានោរិយាល័យ វិចិព្រក្មម ថន (គ ប ជ) ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៣៨៖ រល្លក្ ជិន វិស្វល ព្បធានោរិយាល័យគណ្រនយយ ោល់សម ព្រ ៨០មុ៉ឺនររៀល 

១០៣៩៖ រល្លក្ព្សី ទនួ សុខរចតាា ព្ក្សួងទំនាក្់ទំនង ជាមួយព្រឹទធសភា និងអ្ធិោរក្ិចច ៤មុ៉ឺនររៀល 

១០៤០៖ រល្លក្ព្សី ម្ចស ឧរតម អ្នុព្បធាននាយក្ដាាន (ទ.រ.រ.អ្) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៤១៖ រល្លក្ព្សី បលុង ចានប់ូរី អ្នុោរិ. (ទ.រ.រ.អ្) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១០៤២៖ រល្លក្ រសខ ឧរតម មន្តនតី (ទ.រ.រ.អ្) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១០៤៣៖ វររសនីយ៍ឯក្ វង់ វសិ្វល អ្នុព្បធាននាយក្ដាានស្វាបនា និងវិសវក្មមថនអ្គគនាយក្ដាាន សតុភា និងហិរញ្ញ

វរថុ ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១០៤៤៖ ឯក្ឧរតម សង រ ចដាាវី សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាោជធាន ី១០០ដុល្លារ  

១០៤៥៖ ឯក្ឧរតម ប  ីរព្បម សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាោជធានី ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១០៤៦៖ ឯក្ឧរតម សមូហក្បណ្ឌិរ េី សុភារ សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាោជធានី ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១០៤៧៖ រល្លក្ ឃុរ សុខខា ព្បធានព្ក្ុមរហវសប ុក្ ថនគណ្ៈក្ម្ចៅធិោរគណ្បក្ស ព្បជាជនោជធានី  នំររញ ១០០

ដុល្លារ 

១០៤៨៖ រល្លក្ រ ុង ររនៈ ជាជំនួយោរ សរមតចរិជ័យរសនា រទៀ បាញ់ ឧបនាយក្រដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតីព្ក្សួងោរពារ

ជារិ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១០៤៩៖ នាយឧរតមរសនីយ៍ សំ វណ្ណថន អ្គគរលខាធិោរថនឧរតមព្ក្ុមព្បឹក្ាោរពាជារិ នងិជាអ្គគលរខាធិោរ

ព្ក្សួងោរពាជារិ ៦ល្លនររៀល 

១០៥០៖ នាយឧរតមរសនីយ៍ អ្ ុ បុព្រ រដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងោរពារជារិ ១ល្លនររៀល 

១០៥១៖ នាយចំណ្ង់ គង់ ប នុ សុរុទធិ ជាសិោាោមស្វល្លនាយទាហានោំរ លើងធំ ោំព្ជួចព្បរិក្មមទីព្ក្ុងហាណ្ូយ 



៤០មុ៉ឺនររៀល  

១០៥២៖ ឯក្ឧរតម ម ូវ ចរិយា ព្បធាន និយ័រក្រទូរគមនាគមន៍ក្មពុជាព្ក្សួងថព្បសណ្ីយ៍ និងគមនាគមន៍ ២០០០

ដុល្លារ 

១០៥៣៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍រទា រឈៀវ ឆាណា ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៥៤៖ រល្លក្អ្នុរសនីយឯក្ ខឹង សុជារិ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៥៥៖ រល្លក្ ព្បុក្ នូវីដា មន្តនតីព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ៨មុ៉ឺនររៀល 

១០៥៦៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ គង់ ស្វក្់ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៥៧៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ ញឹម ស្វខន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៤មុ៉ឺនររៀល 

១០៥៨៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍រទា ររង រៅ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៥៩៖ រល្លក្អ្នុរសនីរទា អ្ ុក្ ក្ក្េដា ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៤មុ៉ឺនររៀល 

១០៦០៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី ររព្ជ រធឿន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៦១៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី រភាគ ម្ច៉ាប់ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៦មុ៉ឺនររៀល 

១០៦២៖ រល្លក្នាយចំណ្ង់ អារ ចំររើន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ៣មុ៉ឺនររៀល 

១០៦៣៖ រល្លក្នាយចំណ្ង់ រៅ សុីណូ្ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៤មុ៉ឺនររៀល 

១០៦៤៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី អ្ ូច វិបុល ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៤មុ៉ឺនររៀល 

១០៦៥៖ រល្លក្ព្រនិបាលរទា រសង សុខោ  ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៦៦៖ រល្លក្ព្រនិបាលរទា វ ន សុខវណ្ណនិចច ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៤មុ៉ឺនររៀល 

១០៦៧៖ រល្លក្រលបាលរទា ហាន ហាន់ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៦មុ៉ឺនររៀល 

១០៦៨៖ រល្លក្នាយឯក្ ដុង អ្សណ្ារ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល  

១០៦៩៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា ឃឹម ប ុនណារុំ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១០៧០៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា សូ វណ្ណដាោ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១០៧១៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ ទិរ ឈុំ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១០មុ៉ឺនររៀល 



១០៧២៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា ហងស សុខន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៧៣៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ ចាន់ សីល្ល ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៧៤៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ យា៉ាន គារ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៧៥៖ រល្លក្វររសនីយ៍ព្រី អ្ ុច ហង ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៧៦៖ រល្លក្វររសនីយ៍ព្រី សក្វ ស្វម្ចន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៧៧៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី  ួង សុ ័ណ្ឌ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១០៧៨៖ រល្លក្វររសនីយ៍ព្រី ញឹក្ ស្វររឿន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១០៧៩៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី ផាន់ ដារិទធ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១០៨០៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍រទា និន សក្ុវ័យ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៨១៖ រល្លក្នាយចំណ្ង់ រ ៉ា ណ្ុល ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១០៨២៖ រល្លក្នាយចំណ្ង់ ប ុន រធឿន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១០៨៣៖ រល្លក្រលបាលឯក្ វ ន់ ស្វរយឿន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១០៨៤៖ រល្លក្នាយចំណ្ង់ ររង ខុម ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១០៨៥៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍រទា ទឹម ោក្់ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១០៨៦៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ រអ្ឿន សុដាេុច ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៨៧៖ រល្លក្វររសនីយ៍ព្រី ស្វន រីវននី ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១០៨៨៖ រល្លក្វររសនីយ៍ព្រី សុខ ស្វររឿន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៨៩៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ អ្ ុច ប ណុាា ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១០៩០៖ រល្លក្ព្រនិបាលរទា ខន ស្វរិទធ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១០៩១៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី ចាន់ នីោ  ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១០៩២៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី និន សក្ុដា ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៩៣៖ រល្លក្នាយចំណ្ង់ អ្ូន ផារ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 



១០៩៤៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី រហង ក្ក្េដា ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១០៩៥៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី ចាន់ សុវណាារិទធ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១០៩៦៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា រមុើ ប ុមរធឿន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៩៧៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា ស្វង រឃឿន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១០៩៨៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា គីម ឌុន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១០៩៩៖ រល្លក្វររសនីយ៍ព្រី សក្វ ស្វន់ឌី ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១០០៖ រល្លក្វររសនីយ៍ព្រី ផ្សូ សុភារ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១១០១៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ លឹម រឡាម ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៣មុ៉ឺនររៀល 

១១០២៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ សនី ទិរយ យា៉ារដរ ក្ម្ចាំងវសិវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១១០៣៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ សនី ទិរយ អាសដវន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១១០៤៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ ជួប សុ ័ណ្ឌ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១១០៥៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី សួន សក្វ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១០៦៖ រល្លក្ ម្ចស ចាន់រថង ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១១០៧៖ រល្លក្ រ ឿន សុផានីរ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១១០៨៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី ខុន ផ្សលលីន ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១១០៩៖ ឯក្ឧរតម ព្សី ណ្ូរី ឧរតមព្បឹក្ាផាាល់ព្រះមហាក្សព្រ និងនាយក្ព្រះោជខុទទោល័យព្រះមហាក្សព្រ និង

រល្លក្ជំទាវ ១០០០ដលុ្លារ  

១១១០៖ រល្លក្ជំទាវ សុខ សូថផ្ស ទីព្បឹក្ាអ្មព្រះោជខុទទោល័យសរមតចព្រះមហាក្សព្រព្រីនរោរតមមុនីនាថសីហនុ 

១០០០ដុល្លារ  

១១១១៖ រល្លក្ជំទាវ សុខ គមឹរលៀង ឯក្អ្គគោជទរូអ្មព្រះោជខុទទោល័យសរមតចព្រះមហាក្សព្រព្រីនរោរតមមនុី

នាថសីហនុ ២០០ដុល្លារ  

១១១២៖ ឯក្ឧរតម សូ សីុននួ អ្នុរដឋរលខាធិោរព្ក្សួងព្រះបរមោជវំង ៦០០ដុល្លារ  



១១១៣៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍រទា រអ្ៀង គយ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១១៤៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍រទា សយ វិស្វល ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១១៥៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី ខឹង សំណ្ង ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៣មុ៉ឺនររៀល 

១១១៦៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា ផ្សន ចនធូ ជំនួយោរអ្គគនាយក្ដាានសម្ចារៈបរចចក្រទសព្ក្សួងោរពារជារិ ១ល្លន៤

សសនររៀល 

១១១៧៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី និន ព្សីសណ្រ ក្ងក្ម្ចាំងវសិវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៣មុ៉ឺនររៀល 

១១១៨៖ រល្លក្ព្រិនទបាលឯក្ ខឹក្ សីហា ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១១៩៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី ម ុក្ វណ្ណធី ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១១២០៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រៅ ស្វវី និងរល្លក្ជំទាវ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១១២១៖ រល្លក្ ម្ចស សក្សិរីរដឋ មន្តនតីព្ក្សួងយុរតិធម៌ ៣០មុ៉ឺនររៀល 

១១២២៖ រល្លក្ ម្ចស ងុឹក្ នងិអ្នក្ព្សី សក្វ វួច ១២៥ដុល្លារ 

១១២៣៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី រអ្ៀន បុិច នងិរល្លក្ជំទាវ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១១២៤៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ ជាង សុខុម ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១១២៥៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា រជឿន រជឿរ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១១២៦៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ អ្ូន សល់ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១១២៧៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍រទា នុរ ស្វវុធ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១២៨៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី រៅ រិទធ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៤មុ៉ឺនររៀល 

១១២៩៖ សម្ចគមនាយក្ព្បរិបរតិវ័យរក្មង ឧបរថមភជាម្ច៉ាស់ ២៥រក្ស (១០០០ព្បអ្ប=់50,000 ម្ច៉ាស)  

១១៣០៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា គង់ ណារិន និងរល្លក្ជំទាវ នាយក្រងមហាវិទាល័យអ្ប់រំចិរតស្វព្សត និងព្ស្វវព្ជាវវិទា

ស្វព្សតរយាធា ២០មុ៉ឺនររៀល 

១១៣១៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី ហ រូម្ច៉ា ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១៣២៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី សួន រថង ុក្ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 



១១៣៣៖ រល្លក្នាយចំណ្ង់ ឌិក្ ស្វញ់ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១៣៤៖ រល្លក្នាយចំណ្ង់ រពារ សំនាង ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៣៥៖ រល្លក្នាយចំណ្ង់ ស្វ៊ាន ល្លប ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១៣៦៖ រល្លក្នាយចំណ្ង់ បា៊ារ វីរ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១៣៧៖ រល្លក្នាយចំណ្ង ់ព្បាក្់ សុវណាា ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១៣៨៖ រល្លក្ព្រិនទបាលឯក្ នូ ផានិរ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល  

១១៣៩៖ រល្លក្រលបាលព្រី រឌឿន វឌឍនៈ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៤០៖ រល្លក្រលបាលព្រី ឋាន តាោ  ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៤១៖ រល្លក្នាយឯក្ ររៀក្ ប ក្់ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១៤២៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា រសង ស្វរវរ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១១៤៣៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា ប ុល សក្ន ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១១៤៤៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ រឌៀប វិស័សយ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៣មុ៉ឺនររៀល 

១១៤៥៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ សក្វ រៅ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៤៦៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ លី រអ្ៀមឡាក្់ ក្ងក្ម្ចាំងវសិវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៤៧៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍រទា ក្ុយ វីរៈ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៤៨៖ រល្លក្ព្រិនទបាលឯក្ សញ ម ស្វម ុន ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៤៩៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ ហ ុន វណាាោ  ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៥០៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី បាន រដាា ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១៥១៖ រល្លក្ព្រិនទបាលឯក្ ក្ង រុល្ល ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១៥២៖ រល្លក្ព្រិនទបាលឯក្ ក្៉ឺ សីុនា ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១៥៣៖ រល្លក្ព្រិនទបាលឯក្ សុីន ផានិរ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១៥៤៖ រល្លក្រលបាលរទា រសតើង ចក្់ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 



១១៥៥៖ រល្លក្នាយឯក្ អ្ យុ វុធ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១៥៦៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ រហា ោ រដ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១១៥៧៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី រូច មុននីរ័រន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៥៨៖ រល្លក្រលបាលឯក្ ផា គឹមសនត ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៥៩៖ រល្លក្រលបាលឯក្ ងន ងីម ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១៦០៖ រល្លក្នាយឯក្ ឈមឹ ល្លង ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៦១៖ រល្លក្នាយចំណ្ង់ ហ ុន ដាង ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ១មុ៉ឺនររៀល 

១១៦២៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ ហា៊ាង សុរឃឿន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១១៦៣៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា ប ុល សក្ន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ៣មុ៉ឺនររៀល 

១១៦៤៖ រល្លក្វររសនីយ៍ព្រី របា៉ាង ររនៈ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៣មុ៉ឺនររៀល 

១១៦៥៖ រល្លក្ព្សីអ្នុរសនីយ៍រទា ធូ ស្វរ ន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១១៦៦៖ រល្លក្ព្សីអ្នុរសនីយ៍រទា ញឹម វន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៦៧៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី ដុំ រិសិដឋ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៦៨៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី សប ន េងឌី ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៦៩៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា ចាន់ លីម ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៧០៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី ខឹម រដាា ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៧១៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី រេង បោូ  ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៧២៖ រល្លក្ព្រិបាលឯក្ រិល វិចិព្រ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៧៣៖ រល្លក្នាយឯក្ រខឿន ខន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៧៤៖ រល្លក្នាយឯក្ រលុ្ល ដាោវិទូ ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៧៥៖ រល្លក្នាយចំណ្ង់ រមឿន ចននី ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១១៧៦៖ រល្លក្ព្សីអ្នុរសនយ៍ីព្រី ឈិន រសៀរងួន ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 



១១៧៧៖ រល្លក្វររសនីយ៍ព្រី សវ ន រលៀម ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១១៧៨៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ រសៀក្ សីុណ្ុប ក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១១៧៩៖ សរមតចព្រះមហាអ្រយិវងសបណ្ឌិរ ឃី សុវណ្ណររនា ៤ល្លនររៀល 

១១៨០៖ សរមតចព្រះឧរតមក្រយិាបណ្ឌិរ ឈឹម ប ុនឈា ៤ល្លនររៀល 

១១៨១៖ រល្លក្ ខារ់ វសនា (NAA) ១៦មុ៉ឺនររៀល 

១១៨២៖ រល្លក្ ឆាយ វណ្ណវសិិទធិ (NAA) ១៦មុ៉ឺនររៀល 

១១៨៣៖ រល្លក្ ឈូក្ សុខស្វនត (NAA) ១៦មុ៉ឺនររៀល 

១១៨៤៖ រល្លក្ព្សី ឈីវ រដាា (NAA) ១៦មុ៉ឺនររៀល 

១១៨៥៖ រល្លក្ព្សី ប ុក្ ចានដ់ាោ  (NAA) ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១១៨៦៖ រល្លក្ រជឿន សុភារ (NAA) ៨មុ៉ឺនររៀល 

១១៨៧៖ រល្លក្ សុខំា សុទាាោ  (NAA) ៨មុ៉ឺនររៀល 

១១៨៨៖ រល្លក្ ហុង សុភារៈ (NAA) ៨មុ៉ឺនររៀល 

១១៨៩៖ រល្លក្ ឆាយ វណាាោ  (NAA) ២០មុ៉ឺនររៀល 

១១៩០៖ បញ្ញាោរដាានោរពាររោះរេន ក្ងទ័ររជើងទឹក្ ៥៥ល្លនររៀល 

១១៩១៖ រល្លក្ ប នុ ណារនិ សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្ំររ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១១៩២៖ រល្លក្ ឈឹម ញឹល សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្ំររ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១១៩៣៖ រល្លក្ រ ៉ា រផ្សង សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្ំររ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១១៩៤៖ រល្លក្ មួង ធី សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្រំរ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១១៩៥៖ រល្លក្ សក្វ ក្ក្ ់សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្ំររ ២៥មុ៉ឺនររៀល 

១១៩៦៖ រល្លក្ព្សី រុប សីុថន សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្រំរ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១១៩៧៖ រល្លក្ ធមម រ ឿង សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្ំររ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១១៩៨៖ រល្លក្ ម្ច៉ាន សួរ សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្ំររ ២០មុ៉ឺនររៀល 



១១៩៩៖ រល្លក្ រហង សំបូរ សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្ំររ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១២០០៖ រល្លក្ព្សី អ្ ុ ច័នទោ វ ីសម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្ំររ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១២០១៖ រល្លក្ ព្ស ុន ហុង សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្ំររ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១២០២៖ រល្លក្ សរក្ យា៉ានីន សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្ំររ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១២០៣៖ រល្លក្ ជួប សំណាង សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្រំរ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១២០៤៖ រល្លក្ សន ស្វលីម សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាព្ក្ុងក្រំរ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១២០៥៖ រល្លក្ ហូង ឃួយ មន្តនតីស្វាក្់ោរគណ្បក្សព្ក្ុងក្រំរ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១២០៦៖ រល្លក្រវររសនីយ៍ឯក្ មុី រដាា នាយក្រងោរិយាល័យហិរញ្ញវរថុក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១២០៧៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីព្រី មិន នរី នាយក្រងោរិយាល័យហិរញ្ញវរថុក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១២០៨៖ រល្លក្រវជជ. មុយ ស្វ៊ាងហ ន់ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានោរពារសុខភារព្ក្សួងសុខា ិបាល ១០មុ៉ឺនររៀល 

១២០៩៖ រល្លក្ព្សី ឌុក្ សំុ រៅម្ច៉ាក្់អាព្សី និងស្វាមី លក្រ់ខាអាវរៅផ្សាររពាធិចិនរុងរូបរលខ២០ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១២១០៖ រល្លក្ព្សី យី វណាាររ  អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសវនក្មមថផ្សទក្នុង ថននិយ័រក្រទូរគមនាគមន៍ក្មពុជា ព្ក្សួង

ថព្បសណ្ីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១២១១៖ រល្លក្ សូ អ្ិរ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសវនក្មមថផ្សទក្នុងថននិយ័រក្រទូរគមនាគមនក៍្មពុជាព្ក្សួងថព្បសណ្ីយ៍

និងទូរគមនាគមន៍ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១២១២៖ រល្លក្ សវ ន ទីន អ្នពុ្បធាននាយក្ដាានសវនក្មមថផ្សទក្នុងថននិយ័រក្រទូរគមនាគមន៍ក្មពុជាព្ក្សួង

ថព្បសណ្ីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ១ល្លនររៀល 

១២១៣៖ ឯក្ឧរតម យឹម វិសិដឋ ព្បធានអាជាាធរអ្គគិសនីក្មពុជា ១ល្លនររៀល 

១២១៤៖ ឯក្ឧរតម សំរអ្ឿន គឹមរហឿន សម្ចជិក្ទី២ថនអាជាាធរអ្គគិសនីក្មពុជា ៨០មុ៉ឺនររៀល 

១២១៥៖ បុគគលិក្អ្ប់រំថននាយក្ដាានររ៌ម្ចន និងក្ិចចោរអាស្វ៊ាន ២ល្លន៦មុ៉ឺនររៀល 

១២១៦៖ រល្លក្ជំទាវ ឃួន គមីនី សម្ចជិក្ព្ក្ុព្បឹក្ាោជធាន ីនំររញ ១០០ដុល្លារ  

១២១៧៖ ឯក្ឧរតម ម ក្ ់ថាយ សម្ចជិក្ព្ក្ុព្បឹក្ាោជធាន ីនំររញ ១០០ដុល្លារ  



១២១៨៖ ឯក្ឧរតម គឹម ស្វវធុ សម្ចជិក្ព្ក្ុព្បឹក្ាោជធាន ីនរំរញ ១០០ដុល្លារ  

១២១៩៖ ឯក្ឧរតម ម ម យុធ ិសម្ចជិក្ព្ក្ុព្បឹក្ាោជធានី នំររញ ១០០ដុល្លារ  

១២២០៖ រល្លក្ ចនិ វិបុល សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាខណ្ឌបឹងរក្ងក្ង ២០មុ៉ឺនររៀល 

១២២១៖ ឯក្ឧរតម ររង រៅ និងរល្លក្ជំទាវ យា៉ាង នាង ៣០០ដុល្លារ 

១២២២៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ គង់ សំអារ អ្ងគភារក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១២២៣៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនីយ៍រទា គង់ ប ក្់ អ្ងគភារក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១២២៤៖ រល្លក្ឧរមរសនីយ៍ព្រី គន់ រ័រនមុនី ទីព្បឹក្ាគណ្ក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ១ល្លនររៀល 

១២២៥៖ ឯក្ឧរតម យិន ច័នទវសនា ទីព្បឹក្ាគណ្ក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ៦០មុ៉ឺនររៀល 

១២២៦៖ ឯក្ឧរតម ចយ សុភារ ទីព្បឹក្ាគណ្ក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ៦០មុ៉ឺនររៀល 

១២២៧៖ ឯក្ឧរតម ឈឹម ស្វររ រ ទីព្បឹក្ាគណ្ក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ៩០មុ៉ឺនររៀល 

១២២៨៖ រល្លក្ជំទាវ ឃី ម្ច៉ានី ទីព្បឹក្ាគណ្ក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ១ល្លនររៀល 

១២២៩៖ រល្លក្ ថផ្ស សុភារ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានថនគណ្ក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ១ល្លនររៀល 

១២៣០៖ រល្លក្ រៅ សុភារ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានរដឋបាល និងហិរញ្ញវរថុថនគណ្ក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះ

មហនតោយ ៣០មុ៉ឺនររៀល 

១២៣១៖ រល្លក្ សម រៅ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងព្ស្វវព្ជាវថនគណ្ក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនត

ោយ ៨០មុ៉ឺនររៀល 

១២៣២៖ រល្លក្ សក្វ សុវណ្ណរី អ្នុព្បធាននាយក្ដាានអ្ប់រំផ្សសរវផ្សាយ និងបណ្ាតះបណាាលថនគណ្ក្ម្ចៅធិោរជារិ

ព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១២៣៣៖ រល្លក្ សអ្ម សំណាង ព្បធានោរិយាល័យ ថនអ្គគរលខាធិោរដាាន ១២៣៤៖ គណ្ៈក្ម្ចៅធិោរជារិ

ព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយថនទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ២០មុ៉ឺនររៀល 

១២៣៥៖ រល្លក្ ហួន សុីន ព្បធានោរិយាល័យរដឋបាល បុគគលិក្ ថននាយក្ដាានរដឋបាល និងហិរញ្ញវរថុ ថនអ្គគ



រលខាធិោរដាាន  

១២៣៦៖ គណ្ៈក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយថនទីសតីោរគណ្ៈរដឋមន្តនតី ២០មុ៉ឺនររៀល 

១២៣៧៖ រល្លក្ ម ន ផ្សល្លា មន្តនតី ថនអ្គគរលខាធិោរដាាន គណ្ៈក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ៦០មុ៉ឺន

ររៀល 

១២៣៨៖ អ្ងគោរចិរតសងគម អ្នតរវបបធម៌ក្មពុជា ៤ល្លនររៀល 

១២៣៩៖ រល្លក្ លន់ ព្ទរយ មន្តនតី ថនអ្គគរលខាធិោរដាាន គណ្ៈក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ១០មុ៉ឺន

ររៀល 

១២៤០៖ រល្លក្ ធិន ភារុណ្ មន្តនតី ថនគណ្ៈក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១២៤១៖ រល្លក្ ស្វ៊ាន សុទាា មន្តនតី ថនគណ្ៈក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១២៤២៖ រល្លក្ ម្ចស រសមី មន្តនតី ថនគណ្ៈក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១២៤៣៖ រល្លក្ព្សី ង ូវ ស្វរ មុ មន្តនតី ថនគណ្ៈក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១២៤៤៖ រល្លក្ ស្វំង វុតាា មន្តនតី ថនគណ្ៈក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ២៥មុ៉ឺនររៀល 

១២៤៥៖ រល្លក្ គុណ្ វិរៈ អ្នុ.នាយក្ដាាន ថនមន្តនតី ថនគណ្ៈក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១២៤៦៖ រល្លក្ រ ៉ា រៅហន ព្បធានោរិយាល័យ ថនគណ្ៈក្ម្ចៅធិោរជារិព្គប់ព្គងរព្គាះមហនតោយ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១២៤៧៖ រល្លក្ ម្ចស វីរីយា៉ា (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាវរត ន)ំ ៦មុ៉ឺនររៀល 

១២៤៨៖ ក្ញ្ញា ឃី ព្សីវីន (ព្ក្ុមហ ុនអ្ឹម សីុ លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាវរត នំ) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១២៤៩៖ រល្លក្ រអ្ៀម ដារ ូរ (ព្ក្ុមហ ុនអ្ឹម សីុ លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាវរត នំ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៥០៖ រល្លក្ សរ ន វសនា (ព្ក្ុមហ ុនអ្ឹម សីុ លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាវរត នំ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៥១៖ រល្លក្ អ្ុល រសមី (ព្ក្ុមហ ុនអ្ឹម សីុ លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាវរត នំ) ៥០០០ររៀល  

១២៥២៖ អ្នក្នាង ម្ចស សលីូដា (ព្ក្ុមហ ុនអ្ឹម សីុ លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាវរត នំ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៥៣៖ ក្ញ្ញា ជ ីព្សីនិចច (ព្ក្ុមហ ុនអ្ឹម សីុ លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាវរត នំ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៥៤៖ ក្ញ្ញា ព្សីុន ព្សីធំ (ព្ក្ុមហ ុនអ្ឹម សីុ លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាវរត នំ) ១មុ៉ឺនររៀល 



១២៥៥៖ អ្នក្ព្សី រយាន រនឿន (ព្ក្ុមហ ុនអ្ឹម សីុ លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាវរត នំ) ៥០០០ររៀល 

១២៥៦៖ រល្លក្ រណ្ន រវនឈុន (ព្ក្ុមហ ុនអ្ឹម សីុ លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាវរត ន)ំ ៥០០០ររៀល 

១២៥៧៖ រល្លក្ រមឿន ធាវី (ព្ក្ុមហ ុនអ្ឹម សីុ លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាវរត នំ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៥៨៖ ក្ញ្ញា ឃុរ ព្សីណា (ព្ក្ុមហ ុនអ្ឹម សីុ លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាវរត ន)ំ ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៥៩៖ ក្ញ្ញា សន សុ ព្ក្ (ព្ក្ុមហ ុនអ្ឹម សីុ លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាវរត នំ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៦០៖ រល្លក្ ស្វន សំរ ងឌ់ី (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ៨មុ៉ឺនររៀល 

១២៦១៖ រល្លក្ ឈួន គឹមសស (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១២៦២៖ រល្លក្ សក្វ វិបាន (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១០មុ៉ឺនររៀល 

១២៦៣៖ ក្ញ្ញា សុិន ម ូឡាឌ ី(ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ៦មុ៉ឺនររៀល 

១២៦៤៖ ក្ញ្ញា សុខ ព្រយីា៉ានរុ (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ២មុ៉ឺនររៀល 

១២៦៥៖ រល្លក្ លន់ សុវណ្ណោ  (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៦៦៖ រល្លក្ ររង គឹមរសង (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១២៦៧៖ ក្ញ្ញា សន ចរិយា (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៦៨៖ រល្លក្ ចិរត ឆាណាន់ (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១២៦៩៖ រល្លក្ លី សុីរថ (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៧០៖ ក្ញ្ញា ររ ម សុធារី (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សីុ លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៧១៖ រល្លក្ ចយ ចំររើន (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៧២៖ រល្លក្ នូ វងស (ព្ក្មុហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល  

១២៧៣៖ ក្ញ្ញា ស្វក្់ វិម្ចណ្ររនា (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៧៤៖ រល្លក្ អ្ កុ្ ររនា (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៧៥៖ រល្លក្ ចាន់ ជីចយ (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៧៦៖ រល្លក្ អ្ កុ្ ចំររើន (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 



១២៧៧៖ រល្លក្ សួន នាង (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៧៨៖ រល្លក្ រហង សក្វ (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៧៩៖ អ្នក្នាង ស្វ ស ុលហានី (ព្ក្ុមហ ុន អ្មឹ សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៨០៖ ក្ញ្ញា ផ្សន ព្សីល្លប (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ២មុ៉ឺនររៀល 

១២៨១៖ រល្លក្  នុ ផាន់យា៉ា (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៨២៖ រល្លក្ ចាន់ រសៀវធាន (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្ស ីអ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៨៣៖ ក្ញ្ញា សុិរន ព្សីរចូ (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៨៤៖ អ្នក្នាង ររង ថេរហង (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្ស ីអ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៨៥៖ រល្លក្ ងឹម ឡាច (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៨៦៖ រល្លក្ រហង សុផារ (ព្ក្ុមហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៨៧៖ រល្លក្ ហាក្់ រិសិទធណា (ព្ក្មុហ ុន អ្ឹម សុី លក្សី អ្ ៊ិន រវស មិន ឯ.ក្ ស្វខាបា៉ាសទ័រ) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៨៨៖ ផាន សុភា (ស្វានយ៍ីរព្បង PTT មុននីឧរតម) ៥មុ៉ឺនររៀល 

១២៨៩៖ រិច សុ ័ព្ក្ (ស្វានយ៍ីរព្បង PTT មុននីឧរតម) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១២៩០៖ ស្វំង ស្វរិន (ស្វានយ៍ីរព្បង PTT មុននីឧរតម) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៩១៖ សំ ម្ច៉ាលីស (ស្វានយ៍ីរព្បង PTT មុននីឧរតម) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៩២៖ មុរ ស្វរមៀន (ស្វានីយ៍រព្បង PTT មុននីឧរតម) ២មុ៉ឺនររៀល  

១២៩៣៖ ទចូ ជីនណា (ស្វានីយ៍រព្បង PTT មុននីឧរតម) ១មុ៉ឺនររៀល  

១២៩៤៖ ទូច ដាសណ្រ (ស្វានីយ៍រព្បង PTT មុននីឧរតម) ១មុ៉ឺនររៀល  

១២៩៥៖ េុង រៅលី (ស្វានយ៍ីរព្បង PTT មុននីឧរតម) ១មុ៉ឺនររៀល 

១២៩៦៖ រុធ ច័នទដាោ រួ (ស្វានីយ៍រព្បង PTT មុននីឧរតម) ២មុ៉ឺនររៀល 

១២៩៧៖ ឃឹម សុភារ (ស្វានីយ៍រព្បង PTT មុននីឧរតម) ៨០០០ររៀល 

១២៩៨៖ ដុះ ដុឡា (ស្វានីយរ៍ព្បង PTT មុននីឧរតម) ៥០០០ររៀល  



១២៩៩៖ ម្ចស យា៉ាបូណា (ស្វានីយ៍រព្បង PTT មុននីឧរតម) ៥០០០ររៀល 

១៣០០៖ សចរ ល័ក្ខ (ស្វានយ៍ីរព្បង PTT មុននីឧរតម) ១៥០០ររៀល 

១៣០១៖ រហង មិថុនា (ស្វានីយ៍រព្បង PTT មុននីឧរតម) ១មុ៉ឺនររៀល 

១៣០២៖ រហង ព្សីហុង (ស្វានីយ៍រព្បង PTT មុននីឧរតម) ១មុ៉ឺនររៀល 

១៣០៣៖ ហ ួរ គឹមហាក្់ (ស្វានីយ៍រព្បង PTT មុននីឧរតម) ១មុ៉ឺន២ពាន់ររៀល 

១៣០៤៖ ស ន រិសិទធ (ស្វានយ៍ីរព្បង PTT មុននីឧរតម) ១មុ៉ឺនររៀល 

១៣០៥៖ ររឿន រិសី (ស្វានីយរ៍ព្បង PTT មុននីឧរតម) ១មុ៉ឺនររៀល 

១៣០៦៖ ហា៊ាន រុងអ្  ី(ស្វានយ៍ីរព្បង PTT មុននីឧរតម) ១មុ៉ឺនររៀល 

១៣០៧៖ សំអាង ព្សីម្ចន (ស្វានីយ៍រព្បង PTT មុននីឧរតម) ១មុ៉ឺនររៀល 

១៣០៨៖ ចុង រៅជា (ស្វានយ៍ីរព្បង PTT មុននីឧរតម) ២មុ៉ឺនររៀល 

១៣០៩៖ ចុង រៅតាោ (ស្វានីយ៍រព្បង PTT មុននីឧរតម) ១មុ៉ឺនររៀល 

១៣១០៖ រល្លក្ ខាន់ សុវឌឍនា (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ៨មុ៉ឺនររៀល 

១៣១១៖ ក្ញ្ញា គាំ គុណ្ (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ២មុ៉ឺនររៀល 

១៣១២៖ ក្ញ្ញា ខន គា (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ១មុ៉ឺនររៀល 

១៣១៣៖ រល្លក្ រហង មក្ោ (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ១មុ៉ឺនររៀល 

១៣១៤៖ ក្ញ្ញា ព្រហមររព្ជនតីា (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ១មុ៉ឺនររៀល 

១៣១៥៖ អ្នក្នាង បាន ចិព្តា (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ៥០០០ររៀល 

១៣១៦៖ រល្លក្ មីន ដូរី (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ៥០០០ររៀល  

១៣១៧៖ រល្លក្ ស ុ បញ្ញា (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ៥០០០ររៀល  

១៣១៨៖ រល្លក្ លីន មក្ោ (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ៥០០០ររៀល  

១៣១៩៖ រល្លក្ព្សី អ្ ុន គីមសុន (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ៥០០០ររៀល  

១៣២០៖ រល្លក្ព្សី អ្ ុន ចំររើន (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ៥០០០ររៀល  



១៣២១៖ អ្នក្នាង ប ុន ព្សីរចូ (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ៥០០០ររៀល  

១៣២២៖ រល្លក្ អ្ នុ ផ្សល្លា (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ៥០០០ររៀល  

១៣២៣៖ រល្លក្ គង់ ប ុនព្ទយួ (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ២មុ៉ឺនររៀល 

១៣២៤៖ រល្លក្ ហីុន ោ  ី (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ៤មុ៉ឺនររៀល 

១៣២៥៖ រល្លក្ ថន ឧរតម (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ៥០០០ររៀល 

១៣២៦៖ រល្លក្ គីម ធាោ រ (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ៥០០០ររៀល 

១៣២៧៖ រល្លក្ ស្វំង រដាា (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ១មុ៉ឺនររៀល 

១៣២៨៖ រល្លក្ វណ្ណដារ ូ (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ២មុ៉ឺនររៀល 

១៣២៩៖ រល្លក្ សុន សុខក្ង និង រិយា (ស្វានីយ៍រព្បង PTT ផ្សលូវជារិរលខ១) ១ល្លនររៀល 

១៣៣០៖ MR CHEA DARA ២ល្លនររៀល 

១៣៣១៖ HAK SOVYRANY ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៣៣២៖ OUN CHANTHA ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៣៣៣៖ SON SOVANNY ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៣៣៤៖ EAM PHAKDEY AND CHRIN TEVY ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៣៣៥៖ TOL SOPHEA ១០១,៥០០ររៀល 

១៣៣៦៖ CHHANG DANY ១០១,៥០០ររៀល 

១៣៣៧៖ LATH VANNAK ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៣៣៨៖ KHLOT CHANDA ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៣៣៩៖ KLOT SINA ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៣៤០៖ LY SIDA ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៣៤១៖ KLOT PHARY ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៣៤២៖ ទកឹ្ព្បាក្់ទទួលតាមរយៈ វីង (Wing Wallet) ៤,១១០,០០០ររៀល 



១៣៤៣៖ VENG BUNNGET ២៥ដុល្លារ  

១៣៤៤៖ SEAK SEIHA ១០ដុល្លារ 

១៣៤៥៖ KOUR SOCHEAT ១០ដូល្លារ  

១៣៤៦៖ VEN SINUON AND IECH SETHA ៥០ដលូ្លារ  

១៣៤៧៖ ORM SONCHANPISEY ១០ដលូ្លារ  

១៣៤៨៖ HANG PISETH ៣ដូល្លារ  

១៣៤៩៖ SIV BORA 101,500ររៀល 

១៣៥០៖ CHEA KANNIKA ២០៣,០០០ររៀល  

១៣៥១៖ MR. SONG SAO BORA (DEPARTMENT OF COMMERCE TAKEO PROVINCE ) 

2,120,000ររៀល 

១៣៥២៖ រល្លក្ព្សី រស់ សុផ្សល ព្បធានអ្ងគភារ ទិននន័យ ថនអ្ជាាធរក្មពុជាព្គប់ព្គងសក្មមភារក្ំចារ់មីន និងស

រន្តងាោះជនរិោរ ១០០ដូល្លារ 

១៣៥៣៖ ឯក្ឧរតម ព្បាក្់ សុភារ អ្គគរលខាធិោរង អាជាាធរក្មពុជាព្គប់ព្គង សក្មមភារ ក្ំចារ់មីន និងសរន្តងាោះជន

រិោររដាយស្វរមីន ២០មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥៤៖ រល្លក្ព្សី រទៀង រដាា អាជាាធរមីន ១០ដូល្លារ  

១៣៥៥៖ ក្ញ្ញា ឡាយ លីរម ង អាជាាធរមីន ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥៦៖ រល្លក្ព្សី រវុើន ផ្សល្លា អាជាាធរមីន ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥៧៖ រល្លក្ ោន់ ឃី អាជាាធរមីន ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥៨៖ រល្លក្ ចាន់ រស្វ ណ័្ឌ អាជាាធរមីន ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៥៩៖ រល្លក្ លូ រីតា អាជាាធរមីន ១០ដូល្លារ  

១៣៦០៖ ក្ញ្ញា ហា៊ានង ដាលីន អាជាាធរមីន ១០ដូល្លារ  

១៣៦១៖ រល្លក្ ោំ រិរសស អាជាាធរមីន ១០ដូល្លារ  



១៣៦២៖ រល្លក្ អ្ ៊ិន សុភារ អាជាាធរមីន ១៥ដូល្លារ  

១៣៦៣៖ រល្លក្ វង់ វិេុង អាជាាធរមីន ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៦៤៖ រល្លក្ សប ន វិរៈ អាជាាធរមីន ៤មុ៉ឺនររៀល  

១៣៦៥៖ រល្លក្  ួង ម្ច៉ាល័យ សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាោជធានី នំររញ ១០០ដលូ្លារ  

១៣៦៦៖ រល្លក្ព្សី ផ្សល គុជជឌី អ្គគនាយិោរ ព្ក្ុមហ ុនស្វមនរខមរៈអ្ ិវឌឍន៍ ១,០០០ដលូ្លារ  

១៣៦៧៖ ឯក្ឧរតម សូវិសុទធី អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងរទសចរណ៍្ ៤ល្លនររៀល  

១៣៦៨៖ អ្នុរសនីយ៍ឯក្ រទរ  ន្តតាា បញ្ញាោរដាានវិសវក្មមក្ហទ័ររជើងរគាក្ ក្ងរលរលខ៧០ ៣៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៦៩៖ រល្លក្ព្សី រៅ សុភារ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៣៧០៖ នាយឧរតមរសនីយ៍ រិន ណារិទធ រមបញ្ញាោររង ក្ងទ័ររជើងអាោស រមបញ្ញាោរក្ងក្ងយនតរហាះដឹក្

ជញ្ជូនព្បរិ ូជាន់ខពស់ ២ល្លនររៀល  

១៣៧១៖ ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ ញឹម សុវណ្ណ រមបញ្ញាោរក្ងទរ័រជើងអាោស ១ល្លនររៀល 

១៣៧២៖ រល្លក្ព្សី គឹម ញឹប អ្ ិបាលថនគណ្ៈអ្ ិបាលខណ្ឌដរងាា ១ល្លនររៀល 

១៣៧៣៖ រល្លក្ជំទាវ ឧរតមរសនីយ៍រទា សុី ណា អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសផ្សនោររសដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវរថុសផ្សនក្សនតិ

សុខស្វធារណ្ៈ ៦ល្លនររៀល 

១៣៧៤៖ រល្លក្ ម្ចរ យា៉ារិទធ នាយក្ក្មមវិធីរ័រ៌ម្ចនអ្បសោណ្ិរថនអ្គគនាយក្ដាានវិទយុ និងទូរទសសអ្បសោ ៣០០

ដុល្លារ  

១៣៧៥៖ ស្វល្លអារមរិក្ោំងរហាោលឌិនរហគរ ៨ល្លនររៀល 

១៣៧៦៖ ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ ប ូ សុខគីម អ្គគរលខាធិោររងព្ក្សួងោរពាជារិ ៦ល្លនររៀល 

១៣៧៧៖ ព្ក្ុមោរងារយុវជនបក្សព្បចំាព្បរទសសវីស ទីព្ក្ុងលីយ ុង និងទីព្ក្ុងសំរបរី ថនព្បរទសបាោំង ១មុ៉ឺនដលុ្លារ  

១៣៧៨៖ ឯក្ឧរតម សន នរនិទ ទីព្បឹក្ាសរមតចអ្គគមហារញ្ញាចព្ក្ី រហង សំរិន ២ល្លនររៀល 

១៣៧៩៖ ឯក្ឧរតម រសន សុហី រ់ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ២ល្លនររៀល 

១៣៨០៖ ឯក្រតម ម្ច៉ា ស ុនហួរ អ្នុរដឋរលខាធិោរ ព្ក្សួងស្វធារណ្ោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ២ល្លនររៀល 



១៣៨១៖ រល្លក្ េុង រសដាា ព្បធាននាយក្ដាានរដឋបាល ថនអ្ជាាធជារិព្រះវិហារ ១៥មុ៉ឺនររៀល 

១៣៨២៖ ឯក្ឧរតម ហាក្់ រសៀក្លី រមធាវីព្បចំាព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១ល្លនររៀល 

១៣៨៣៖ ឯក្ឧរតម ររព្ជ សរូិយា រមធាវីព្បចំាព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១ល្លនររៀល 

១៣៨៤៖ ឯក្ឧរតម រៅ ប ុនហួន រមធាវីព្បចំាព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១ល្លនររៀល 

១៣៨៥៖ ឯក្ឧរតម រសង ឈនុលី រមធាវីព្បចំាព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១ល្លនររៀល 

១៣៨៦៖ រល្លក្ជំទាវ និរ នរីីយា៉ាណា រមធាវីព្បចំាព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១ល្លនររៀល 

១៣៨៧៖ រល្លក្ ខូ គមឹឈាង ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លដំបងូោជធានី នំររញ ២០មុ៉ឺនររៀល  

១៣៨៨៖ រល្លក្ រិច ប នុថា ព្ក្ឡាបញ្ជីអ្យយោរអ្មស្វល្លដំបូងោជធានី នំររញ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៣៨៩៖ រល្លក្ សវ ន សអំារ ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លដំបូងោជធានី នំររញ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៣៩០៖ រល្លក្ វ រ់ ម ុនសុផារី ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លដំបូងរខរតក្ណាាល ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៣៩១៖ រល្លក្ ស្វរ ប ុនរធឿន ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លដំបងូោជធានី នំររញ ៦មុ៉ឺនររៀល 

១៣៩២៖ រល្លក្ ថន ផ្សល ព្ក្ឡាបញ្ជីអ្យយោរអ្មស្វល្លដំបូងោជធានី នំររញ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៣៩៣៖ រល្លក្ ឈុន សុវណ្ណ ព្ក្ឡាបញ្ជីស្វល្លដំបូងោជធានី នំររញ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៣៩៤៖ រល្លក្ជំទាវ ឧក្ញ៉ា ចាន់ សុទាា អ្នុព្បធានសភាពាណ្ិជជក្មមោជធានី នំររញ ព្បធានព្ក្ុមហ ុន Century 

Group ឧបរថមភម្ច៉ាស់ចំនួន ១០០០ ម្ច៉ាស់  

១៣៩៥៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី យង់ សុផ្សុន នាយរងោរិយាល័យហិរញ្ញវរថុរជើងរគាក្ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៣៩៦៖ វររសនីយ៍រទា ររព្ជ មុននី នាយរងសផ្សនក្រលខាធិោរដាាន ោរិយាល័យហិរញ្ញវរថុក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៣៩៧៖ វររសនីយ៍រទា សុីម រិសិដឋ នាយរងោរិយាល័យហិរញ្ញវរថុក្ងទ័ររជើងរគាក្ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៣៩៨៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រ ៉ា ផ្សលរិន នាយរងោរិយាល័យហិរញ្ញវរថុក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៣៩៩៖ ព្ក្ុមហ ុន Huawei Technologies Cambodia ឧបរថមភម្ច៉ាស់ ១០០,០០០ ម្ច៉ាស់  

១៤០០៖ រល្លក្ រៅ ស្វ៊ាងហ ន និង រិយា ១ពាន់ដុល្លារ  

១៤០១៖ ព្រះរសរី វិសិទធិ សុខភារ ព្រះោជាគណ្ៈថាាក្់ចតាា ព្បធានសផ្សនក្ រុទធិក្បឋមសិក្ា និងធមមវិន័យថនអ្គាោធិ



ោរដាានរុទធិក្សិក្ាជារិ ១ល្លនររៀល 

១៤០២៖ រល្លក្ ជា ចិន្តនាា នងិ រល្លក្ព្សី អ្ ុរ ស្វោ នី ១ល្លនររៀល 

១៤០៣៖ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មម ក្ងទ័ររជើងរគាក្ ព្បចាំរៅោរដាានឃមួញ ២០ដុល្លារ ៦៩៥,០០០ររៀល 

១៤០៤៖ ព្គឹះស្វានរអ្ស្វ៊ាសឃស អ្ ៊ិចរព្បស រៅអាសីុរវលុយ ១,២០០ដលុ្លារ 

១៤០៥៖ សាមគូបូតា ខបរ ើររសិន Sian Kubota Corpuration Co.Ltd ១មុ៉ឺនដុល្លារ  

១៤០៦៖ រល្លក្ រសង សុភារដឋ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានផ្សលូវសដក្ថនព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៤០៧៖ ធនាគារវឌឍនៈអាសីុចំោរ់ និងព្បជាជនក្មពុជា ១៨,០០០ដុល្លារ  

១៤០៨៖ រល្លក្ រិន រដាាណា អ្នុព្បធានោរិ.សវនក្មមថផ្សទក្នុងថនរបឡាជារិសនតិសុខសងគមថនព្ក្សួងោរងារ ៦០មុ៉ឺន

ររៀល 

១៤០៩៖ ព្រះអ្ងគម្ចាស់នរោរតម ព្បីយរស្វ ័ណ្ឌ សម្ចជិក្ព្រទឹធសភា ១,២០០,០០០ររៀល 

១៤១០៖ ព្ក្មុសរន្តងាោះបនាាន់៧១១ ក្ងរលរូចរលខ ៧០ ៨៧មុ៉ឺនររៀល 

១៤១១៖ ក្ងរលរូចរលខ ៧០ ក្ងអ្នុរសនាធំបនាាយព្សី ១,៥៨០,០០០ររៀល 

១៤១២៖ រល្លក្ ឈន រ ៉ា ព្គូលបុក្េរតាព្បចំាក្ងរលរូចរលខ ៧០ ៤មុ៉ឺនររៀល 

១៤១៣៖ រល្លក្ រចង ឌីន ព្គលូបុក្េរតាព្បចំាក្ងរលរូចរលខ ៧០ ២មុ៉ឺនររៀល 

១៤១៤៖ ក្ងរលរូចរលខ ៧០ ក្ងរនលរ់អ្គគី ័យ ៧១១ ១,៩០០,០០ររៀល 

១៤១៥៖ ក្ងរលរូចរលខ ៧០ ោរិ.ទី៥ ៥៧មុ៉ឺនររៀល 

១៤១៦៖ ឯក្ឧរតមនាយឧរតមរសនីយ៍ នាង ផារ រដឋរលខាធិោរព្បចំាោរព្ក្សួងោរពារជារិ ៥ល្លនររៀល 

១៤១៧៖ ក្ងរលរូចរលខ ៧០ ោរិ.ទី១ ៨៤មុ៉ឺនររៀល 

១៤១៨៖ រយាធិនក្នុងវររសនារូចរិរសសព្បឆំាងរ វរក្មមក្ងរលរូច ៧០ ៤,១៨០,០០០ររៀល 

១៤១៩៖ រល្លក្ព្សី សញ ម លីរអ្ង អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសផ្សនោរថនព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ៥០មុ៉ឺន

ររៀល 

១៤២០៖ រល្លក្ រៅ ឡាធី អ្គគនាយក្រងសផ្សនោរ និងរគាលនរយាបាយថនព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន 



១០០ដុល្លារ  

១៤២១៖ ជួររមបញ្ញារោរក្ងរលរូចរលខ ៧០ ៣៧ល្លនររៀល 

១៤២២៖ រងរសនាធិោរក្ងរលរូចរលខ ៧០ ៣,៦០០,០០០ររៀល 

១៤២៣៖ ជនំួយោររមបញ្ញាោរក្ងរលរូចរលខ ៧០ ២,៣០០,០០០ររៀល 

១៤២៤៖ វររសនារូចរលខ ២ ក្ងរលរូចរលខ ៧០ ២,៩៣៥,០០០ររៀល 

១៤២៥៖ ោរិ.សុខា ិបាលក្ងរលរូចរលខ ៧០១,២៨០,០០០ររៀល 

១៤២៦៖ ក្ងរលរចូរលខ ៧០ ោរិ.ព្បឆំាងរ វរក្មមក្ងរលរូច ៧០ ៣៣០,០០០ររៀល 

១៤២៧៖ ក្ងរលរូចរលខ ៧០ វរៈរសនារូចរលខ ៣ ៣,១៨០,០០០ររៀល 

១៤២៨៖ រល្លក្ រឹង សុធា និវរតន៍ជនអ្រីរនាយក្វិទាលយ័ហ ុនសសន រ ូតាខាច់ក្ណាាល ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៤២៩៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ សុខ សំណាង ជនំួយោរឯក្ឧរតមរខៀវ សុ ័ក្ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៣០៖ ឯក្ឧរតម សុខ ឥស្វនត ព្បធានគណ្ក្មមោរមហាថផ្សទ ោរពារជារិទំនាក្់ទំនងរដឋសភា ព្រឹទធសភា អ្ធិោរ

ក្ិចច និងមុខងារស្វធារណ្ៈថនព្រឹទធសភា និងអ្នក្នំាពាក្យគណ្បក្សព្បជាជនក្មពុជា ១ល្លនររៀល 

១៤៣១៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនីយ៍ឯក្ ម្ចស ម្ច៉ារឌី នាយរងរលខាធិោរចព្មុះអ្គគបញ្ញាោរ ២ល្លនររៀល 

១៤៣២៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនីយ៍ឯក្ អ្ ុ វននី នាយរងរលខាធិោរចព្មុះអ្គគបញ្ញាោរ ១ល្លនររៀល 

១៤៣៣៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនីយ៍ឯក្ មុននី រហាោ រ់ នាយរងរលខាធិោរចព្មុះនាយទីចារ់ោរបំ ័នតអ្ក្ខរៈ អ្គគ

បញ្ញាោរ ៤,៨០០,០០០ររៀល 

១៤៣៤៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនីយ៍ឯក្ ជា សុវណ្ណទុម នាយរងរលខាធិោរចព្មុះនាយទីចារ់ោរអ្ ិវឌឍន៍ អ្គគបញ្ញាោរ 

១,៥០០,០០០ររៀល 

១៤៣៥៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនីយ៍ឯក្ ហួរ ឈាងអ្ន នាយរងរលខាធិោរចព្មុះអ្គគបញ្ញាោរ ៦ល្លនររៀល 

១៤៣៦៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនីយ៍ឯក្ គឹម វណាា នាយមជឈមណ្ឌលព្ស្វវព្ជាវយុទធស្វព្សតរយាធា អ្គគបញ្ញាោរ ៥០

មុ៉ឺនររៀល  

១៤៣៧៖ ឯក្ឧរតម នរុ ជា សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាោជធានី នំររញ ១០០ដូល្លារ  



១៤៣៨៖ ឯក្ឧរតម ផ្សន ដាវី សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាោជធានី នំររញ ១០០ដូល្លា  

១៤៣៩៖ រល្លក្ជំទាវ ជា សុគនធ សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាោជធានី នំររញ ១០០ដលូ្លារ  

១៤៤០៖ រល្លក្ជំទាវ ម ម សុធី សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាោជធាន ីនំររញ ១០០ដូល្លារ  

១៤៤១៖ ព្ក្មុហ ុន Holiday Palace ម្ច៉ាសីុនវស់ក្ំរៅ ៣រក្ស(១៥០រព្គឿង)នងិព្បដាប់ររសតរក្រមរោគ២រក្ស

(៨០០ររសត)  

១៤៤២៖ រល្លក្ជំទាវ ចាន់ នឡីា សម្ចជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាោជធានី នំររញ ១០០ដលូ្លារ  

១៤៤៣៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា ទុរ សុគនាាោ  នាយសផ្សនក្គណ្រនយយោរិ.ហិរញ្ញវរថុក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៤៤៖ រល្លក្ព្សី ហង់ សុជីវី អ្គគនាយក្រងថនព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ៦០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៤៥៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ រៅ សីហា នាយក្ោរិ.ព្បវរតិស្វព្សតរយាធាអ្គគរលខាធិោរដាានព្ក្សួងោរពារជារិ 

១០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៤៦៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា ឃួន គឹមសស នាយក្រងោរិ.ព្បវរតិស្វព្សតរយាធា ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៤៤៧៖ រល្លក្វររសនីយ៍ព្រី ជួន ប ុនថា ជំនួយោរោរិ.ព្បវរតិស្វព្សតរយាធាអ្គគរលខាធិោរដាានព្ក្សួងោរពារជារិ 

៨មុ៉ឺនររៀល  

១៤៤៨៖ រល្លក្វររសនីយ៍ឯក្ សក្វ ច័នទរិសិដឋ ជំនួយោរោរិ.ព្បវរតិស្វព្សតរយាធាអ្គគរលខាធិោរដាានព្ក្សួងោរពារ

ជារិ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៤៤៩៖ រល្លក្វររសនីយ៍រទា សក្វ ច័នទរិសិដឋ ជំនួយោរោរិ.ព្បវរតិស្វព្សតរយាធាអ្គគរលខាធិោរដាានព្ក្សួងោរពារ

ជារិ ៥មុ៉ឺនររៀល  

១៤៥០៖ រល្លក្ សក្វ វិបុល នាយក្ព្ក្ុមហ ុនមិរតព្គុប ខូអ្លិធីឌី (Met Group Co., Ltd) ២ល្លនររៀល  

១៤៥១៖ រល្លក្ ស្វឡា រអ្អ្សី្វ ជំនួយោរឯក្ឧរតមរទសរដឋមន្តនតីអ្នុព្បធានទី១អាជាាធរមីន ៥០០ដលូ្លារ  

១៤៥២៖ រល្លក្ អ្ ៊ិន វសនា អ្នុព្បធាននាយក្ដាានទីចារ់ោររនធដាោជធានី នំររញក្នុងអ្គគនាយក្ដាានរនធដាថន

ព្ក្សួងរសដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវរថុ ២ល្លនររៀល  

១៤៥៣៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនីយ៍រទា សប ន សុព្ក្ឹរយវិទា នាយរងរលខាធិោរចព្មុះអ្គគបញ្ញាោរ ៣ល្លនររៀល  



១៤៥៤៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនយ៍ីរទា សុឹម យូហុង នាយមជឈមណ្ឌលព្ស្វវព្ជាវយុទធស្វព្សតរយាធា អ្គគបញ្ញាោរ ៥០

មុ៉ឺនររៀល  

១៤៥៥៖ឯក្ឧរតមឧរតមរសនយ៍ីរទា លឹម រសង នាយមជឈមណ្ឌលព្ស្វវព្ជាវយុទធស្វព្សតរយាធា អ្គគបញ្ញាោរ ៥០

មុ៉ឺនររៀល 

១៤៥៦៖ឯក្ឧរតមឧរតមរសនយ៍ីរទា រទរ បា៉ា នាយមជឈមណ្ឌលព្ស្វវព្ជាវយុទធស្វព្សតរយាធា អ្គគបញ្ញាោរ ៥០មុ៉ឺន

ររៀល  

១៤៥៧៖ឯក្ឧរតមឧរតមរសនយ៍ីរទា មិន រស្វ ័ណ្ឌ នាយមជឈមណ្ឌលព្ស្វវព្ជាវយុទធស្វព្សតរយាធា អ្គគបញ្ញាោរ 

៥០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៥៨៖ វរៈរសនីយ៍ព្រី យាន រៅ នាយរងោរិ.ព្ស្វវព្ជាវយុទធស្វព្សតរជើងរគាក្ ម.ស.យ ២០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៥៩៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនយ៍ីរទា លី  ក្តី នាយរងទីចារ់ោរហិរញ្ញវរថុ អ្គគបញ្ញាោរ ៦០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៦០៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនយ៍ីរទា ររន័ រលឿរ នាយរងទីចារ់ោរហិរញ្ញវរថុ អ្គគបញ្ញាោរ ៦០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៦២៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនីយ៍រទា គឹម ស្វោ ន់ នាយរងទចីារ់ោរហិរញ្ញវរថុ អ្គគបញ្ញាោរ ៦០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៦៣៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនីយ៍រទា រៅ ស្វររឿន នាយរងទីចារ់ោរហិរញ្ញវរថុ អ្គគបញ្ញាោរ ៦០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៦៤៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនយ៍ីរទា អ្ ុក្ ណាវុធ នាយរងទចីារ់ោរហិរញ្ញវរថុ អ្គគបញ្ញាោរ ៦០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៦៥៖ ឯក្ឧរតមឧរតមរសនយ៍ីព្រី សម សុវណ្ណ នាយរងទីចារ់ោរហិរញ្ញវរថុ អ្គគបញ្ញាោរ ១៥មុ៉ឺនររៀល  

១៤៦៦៖ រល្លក្ ឯម ម្ចឃ ១៥មុ៉ឺនររៀល  

១៤៦៧៖ រល្លក្ សមន ន្តហវដដាវីឌ សញ្ញារិអារមរិក្ ជានាយក្ថនអ្ងគោរសីុ សអ្ន អ្ឹម អ្ ក្មពុជា ១ល្លនររៀល  

១៤៦៨៖ វរៈរសនីយ៍ឯក្ សុខ ឧរតម ជាជំនួយោរឯក្ឧរតមនាយឧរតមរសនីយ៍ ស ូ គឹមស ុន ក្ងរលរូចរថមើររជើងរលខ 

៧០ ៤០មុ៉ឺនររៀន  

១៤៦៩៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រេ ព្ស ុន ជាជំនួយោរឯក្ឧរតមនាយឧរតមរសនីយ៍ ស ូ គឹមស ុន ក្ងរលរូចរថមើររជើង

រលខ ៧០ ៤០មុ៉ឺនររៀន 



១៤៧០៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ព្រី ោយ ស្វវី ក្ងរយាធរលរខមរ ូមិនទ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៤៧១៖ នាយក្ដាានសហព្បរិបរតិោរអ្នតរជារិថនព្ក្សួងក្សិក្មមរុោាព្បម្ចញ់ និងរនស្វទ ៥,១៥៨,៨០០ររៀល 

១៤៧២៖ រល្លក្ជំទាវ រខៀវ េលិោ ឯក្អ្គគោជទូរអ្មព្រះោជខុទទោល័យ សរមតចព្រះនរោរតម មុនីនាថសីហនុព្រះវរ

ោជម្ចតាជារិសខមរ ក្នុងសិរីភារ រសចក្តីថថលថនូរ និងសុ មងគល ម្ចនឋានៈរសមើអ្នុរដឋរលខាធិោរ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៧៣៖ ឯក្ឧរតម លឹម ស្វេង់ឌី និងរល្លក្ជំទាវ ព្រមទាងំបុគគលិក្រៅមជឈមណ្ឌលសថរក្ាសមភសស Liz House 

of Beauty ១ល្លនររៀល 

១៤៧៤៖ ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ សំេន សុ ័ន្តោា អ្គគរលខាធិោររងព្ក្សួងោរពារជារិ និងជានាយក្ នាយក្ដាានរមេល់

ឯក្ស្វរ ៤ល្លនររៀល 

១៤៧៥៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍រទា ប ុនរធឿន សិរីររនៈ ជំនួយោរអ្គគរលខាធិោរដាានព្ក្សួងោរពារជារិ ២០មុ៉ឺនររៀល  

១៤៧៦៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា សួន ររព្ជរិទូរយ នាយរង នាយក្ដាានក្ិចចោររដឋបាល អ្គគរលខាធិោរដាានព្ក្សួង

ោរពារជារិ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៧៧៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីរទា គឹម និរ នាយរង នាយក្ដាានក្ិចចោររដឋបាល អ្គគរលខាធិោរដាានព្ក្សួងោរពារ

ជារិ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៧៨៖ ឯក្ឧរតម មូល ស្វររឿន ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងព្រះបរមោជវំង ៨០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៧៩៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា ល្លង វិស្វល អ្នុព្បធាននាយក្ដាានព្ចក្ទាារទី២ថនអ្គគនាយក្ដាានអ្រនាាព្បរវសន៍ 

១,១០០,០០០ររៀល 

១៤៨០៖ ថាាក្់ដឹក្នាំ នងិមន្តនតោីក្បាទព្ក្ហមក្មពុជា ៨០ដលុ្លារ ១៥,៨៦០,៥០០ររៀល 

១៤៨១៖ មនទីរស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូនរខរតសទឹងសព្រង ៣,២៨០,០០០ររៀល 

១៤៨២៖ ឧរតមរសនីយ៍រទា ហុឹម សុធី នាយរសនាធិោររងបញ្ញាោរដាានក្ងទ័ររជើងអាោស ២ល្លនររៀល 

១៤៨៣៖ ឧរតមរសនីយ៍ព្រី សក្វ វណ្ណណ្ូ នាយោរិ.ហិរញ្ញវរថុថនបញ្ញាោរដាានក្ងទ័ររជើងអាោស ៦០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៨៤៖ ឯក្ឧរតម ច័នទ សុវណាាររ រ អ្គគរលខាធិោររងថនអ្គគរលខាធិោរដាានព្ក្ុមព្បឹក្ាធមមនុញ្ញ ២ល្លនររៀល 

១៤៨៥៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ឯក្ ទិន សិរីវិនទ នាយរង ោរិ.ហិរញ្ញវរថុថនបញ្ញាោរដាានក្ងទ័ររជើងអាោស ២០មុ៉ឺនររៀល 



១៤៨៦៖ មន្តនតោីជោរក្នុងអ្គគនាយក្ដាានព្បរ័នធចរព្ម្ចះទឹក្ក្ខវក្់ថនព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ៦៧មុ៉ឺន

ររៀល 

១៤៨៧៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ឯក្ ព្បាក្់ សីុផ្សូយ នាយរងរសនាធិោរបញ្ញាោរដាានោរពារអាោសក្ងទ័ររជើងរគាក្ 

១០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៨៨៖ នាយក្ដាានក្ិចចោរបុិសតិ៍នគរបាលថនអ្គគសនងោរដាាននគរបាលជារិ ៤,៥០០,០០០ររៀល 

១៤៨៩៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ព្រុំ សុីវតាា សនងោររង សនងោរដាាន សតុភារថនបញ្ញាោរដាានក្ងទ័ររជើងអាោស 

១,០០០,០០០ររៀល 

១៤៩០៖ ព្ក្ុមហ ុន Colgate Palmolive Thailand and CP&A Trading International ឧបរថមភ ស្វប ូដុំ 

Protex ចំនួន ១,០០០,០០៨ដុំ រសមើនឹងទឹក្ព្បាក្់ ៥១២,៦៩៩ដុល្លារ  

១៤៩១៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា អ្ ូ សុផ្សល អ្នុព្បធាននាយក្ដាានអ្ងគរក្សថនអ្គគសនងោរដាាននគរបាលជារិព្ក្សួង

មហាថផ្សទ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៩២៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ រសង ចាន់ថន អ្នុព្បធាននាយក្ដាានអ្ងគរក្សថនអ្គគសនងោរដាាននគរបាលជារិ

ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៩៣៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីឯក្ រ ម ឌីម ង ់អ្នុព្បធាននាយក្ដាានអ្ងគរក្សថនអ្គគសនងោរដាាននគរបាលជារិ

ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៩៤៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ព្រី គិរ ថេអ្ ីម នាយរងោរិ.នាយក្ដាានអ្ងគរក្សថនអ្គគសនងោរដាាននគរបាលជារិ

ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៩៥៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ឯក្ របា៉ា សុផា ព្បធានអ្ងគភារឥសសរជននាយក្ដាានអ្ងគរក្សថនអ្គគសនងោរដាាននគរបាល

ជារិព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៩៦៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ឯក្ ឃឹម សុលីដា អ្នុព្បធានអ្ងគភារឥសសរជន នាយក្ដាានអ្ងគរក្សថនអ្គគសនងោរដាាន 

នគរបាលជារិព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៣០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៩៧៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រ័រន ឆាយ នាយោរិ.នាយក្ដាានអ្ងគរក្សថនអ្គគសនងោរដាាននគរបាលជារិព្ក្សួង



មហាថផ្សទ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៩៨៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា នាង ស្វរិ ព្បធានអ្ងគភារោរពារព្រឹទធសភានាយក្ដាាន អ្ងគរក្សថនអ្គគសនងោរដាាន 

នគរបាលជារិព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៦០មុ៉ឺនររៀល 

១៤៩៩៖ ព្ក្ុមហ ុន ហវ៉ឺស យណូាយ រណ្ររវើក្ រអ្នរធើធិនមុិន ឯ.ក្ (Fun Entertainment) ឧបរថមភម្ច៉ាស់ចំនួន 

១៧,៥០០ម្ច៉ាស  

១៥០០៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍រទា ព្បាក្់ អាននន នាយរងសផ្សនក្សបបបទប ុសតិ៍នគរបាលព្ចក្ទាារអាោសយានដាានអ្នតរជារិ

រខរតព្រះសីហនុ នាយក្ដាានព្ចក្ទាារទី១ថនអ្គគនាយក្ដាានអ្រនាាព្បរវសន៍ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៥០១៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ព្រី មុននី វឌឍនៈ នាយរងប ុសតិ៍នគរបាលព្ចក្ទាារព្រំសដនអ្នតរជារិចំាយាម នាយក្ដាានព្ចក្

ទាារទី១ ថនអ្គគនាយក្ដាានអ្រនាាព្បរវសន៍ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៥០២៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី លី វណ្ណរិទធ មន្តនតីប ុសតិ៍នគរបាលព្ចក្ទាារព្រំសដនអ្នតរជារិចំាយាម នាយក្ដាានព្ចក្ទាារ

ទី១ ថនអ្គគនាយក្ដាានអ្រនាាព្បរវសន៍ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ២៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥០៣៖ រល្លក្ ណ្ូ ម្ច៉ារ់ស្វរ ហាក្ឹម(រៅអ្ធិោរ)គណ្ៈក្មមោរវិហារធំឥស្វាមគីេូសម ររលខ៩ / ៤ល្លនររៀល 

១៥០៤៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍រទា ឆាយ រឆាលី នាយរងរលខាធិោរដាានបញ្ញាោរដាានោំរ លើងធំថនបញ្ញាោរដាានក្ងទ័រ

រជើងរគាក្ ១២មុ៉ឺនររៀល 

១៥០៥៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ ហាន់ សុវណ្ណ នាយក្នាយក្ដាានព្ស្វវព្ជាវចារក្ិចចអ្គគបញ្ញាោរ ៣ល្លនររៀល 

១៥០៦៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា េំ វិបុល អ្នុព្បធានអ្ងគភារោរពារព្រះបរមោជវំង នាយក្ដាានអ្ងគរក្សព្ក្សួង

មហាថផ្សទ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥០៧៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា សក្វ ឫទធិ អ្នុព្បធានអ្ងគភារោរពារព្រះបរមោជវំង នាយក្ដាានអ្ងគរក្សព្ក្សួង

មហាថផ្សទ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥០៨៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា ប ៊ិន ស្វវ រ អ្នុព្បធានអ្ងគភារោរពារព្រះបរមោជវំង នាយក្ដាានអ្ងគរក្សព្ក្សួង

មហាថផ្សទ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥០៩៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ព្រី ទួន រដាា អ្នុព្បធានអ្ងគភារោរពារព្រះបរមោជវំង នាយក្ដាានអ្ងគរក្សព្ក្សួង



មហាថផ្សទ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥១០៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រម្ច៉ា ស្វរឹម នាយសផ្សនក្រដឋបាលសរុបអ្ងគភារោរពារព្រះបរមោជវំង នាយក្ដាានអ្ងគ

រក្សព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥១១៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រឡា លីវងស នាយរងសផ្សនក្រដឋបាលសរុបអ្ងគភារោរពារព្រះបរមោជវំង នាយក្ដាាន

អ្ងគរក្សព្ក្សួងមហាថផ្សទ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥១២៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ព្រី សរម ស្វរ ុន អ្នុព្បធានអ្ងគភារោរពារព្រះបរមោជវំង នាយក្ដាានអ្ងគរក្សព្ក្សួង

មហាថផ្សទ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥១៣៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីព្រី រៅ ស្វរឹម អ្នុព្បធានអ្ងគភារោរពារព្រះបរមោជវងំ នាយក្ដាានអ្ងគរក្សព្ក្សួង

មហាថផ្សទ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥១៤៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ព្រី ឃុន វណាា នាយរងសផ្សនក្អ្ងគភារោរពារព្រះបរមោជវំង នាយក្ដាានអ្ងគរក្សព្ក្សួង

មហាថផ្សទ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥១៥៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ គឹម សុគនធវរី នាយរងសផ្សនក្អ្ងគភារោរពារព្រះបរមោជវងំ នាយក្ដាានអ្ងគរក្ស

ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥១៦៖ ព្រនិទបាលរទា សុខ ចំណាន មន្តនតនីគរបាលជារិអ្ងគភារោរពារព្រះបរមោជវំង នាយក្ដាានអ្ងគរក្សព្ក្សួង

មហាថផ្សទ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥១៧៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីព្រី អ្ ីម ល្លង អ្នុព្បធានអ្ងគភារោរពារព្រះបរមោជវំង នាយក្ដាានអ្ងគរក្សព្ក្សួង

មហាថផ្សទ ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥១៨៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ឯក្ រៅ យុរតិបុព្រ នាយក្ទីចារ់ោរសផ្សនោរអ្គគបញ្ញាោរដាាន ៤,៣២០,០០០ររៀល 

១៥១៩៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា រហង គង់ នាយក្ទីចារ់ោរសផ្សនោរអ្គគបញ្ញាោរដាាន ៥,១៩០,០០០ររៀល 

១៥២០៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា សយ ម រចនា នាយក្ទីចារ់ោរសផ្សនោរអ្គគបញ្ញាោរដាាន ៦ល្លនររៀល 

១៥២១៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា ឯម សុខរៅ នាយក្ទីចារ់ោរសផ្សនោរអ្គគបញ្ញាោរដាាន ៥ល្លន៧សសនររៀល 

១៥២២៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា គឹម ម ុង នាយក្ទីចារ់ោរសផ្សនោរអ្គគបញ្ញាោរដាាន ៦ល្លន២៧មុ៉ឺនររៀល 



១៥២៣៖ ឯក្ឧរតមរសនីយ៍រទា នាង សុវណាា នាយក្ទីចារ់ោរសផ្សនោរអ្គគបញ្ញាោរដាាន ៦០មុ៉ឺនររៀល 

១៥២៤៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា ឈុំ ស្វោ រ់ នាយក្ទីចារោ់រសផ្សនោរអ្គគបញ្ញាោរដាាន ៦០មុ៉ឺនររៀល 

១៥២៥៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា ភាវ រិសិដឋ នាយក្ទីចារ់ោរសផ្សនោរអ្គគបញ្ញាោរដាាន ៦០មុ៉ឺនររៀល 

១៥២៦៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា មុី ចាន់វីរៈ នាយក្ទីចារ់ោរសផ្សនោរអ្គគបញ្ញាោរដាាន ៦០មុ៉ឺនររៀល 

១៥២៧៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីរទា ព្ក្ូច ណារិទធ នាយក្ទចីារ់ោរសផ្សនោរអ្គគបញ្ញាោរដាាន ២ល្លនររៀល 

១៥២៨៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍រទា រៅ ឈីវ នាយក្ទីចារ់ោរសផ្សនោរអ្គគបញ្ញាោរដាាន ៤ល្លនររៀល 

១៥២៩៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រផ្សង ហុង នាយក្ទីចារ់ោរសផ្សនោរអ្គគបញ្ញាោរដាាន ៦០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៣០៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីព្រី សប ន ណារ ុង នាយក្ទចីារ់ោរសផ្សនោរអ្គគបញ្ញាោរដាាន ១ល្លន៩៣មុ៉ឺនររៀល 

១៥៣១៖ រល្លក្ គិន សុជារិ អ្គគនាយក្ព្ក្ុមហ ុន SJ Shipping Co,.Ltd និងជាសម្ចជិក្ព្ក្ុមោរងារ អ្ងគោរចារ់

តំាងព្ក្ុម យុវជនគណ្បក្សព្បជាជនក្មពុជាព្បំារដឋ Oregon សហរដឋអារមរិក្ ២ល្លនររៀល 

១៥៣២៖ ព្ក្មុហ ុនថាាំសម្ចាប់សរវលអិរម្ច៉ាក្សតុប (STOP) ៤ល្លនររៀល 

១៥៣៣៖ ព្រះធមមវងាធិបរី សុខ ថាន ព្រះព្បធានស្វខាព្រមទំាង គណ្ៈព្គប់ព្គងមន្តនតីោជោរបុគគលិក្ ថនថនស្វល្ល

រុទធិក្ ស្វក្លវិទាល័យព្រះសីហនុោជរខរតក្ំរង់ឆាាំង ១ល្លនររៀល 

១៥៣៤៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីរទា ងួន ឌី នាយរងទីចារ់ោរហិរញ្ញវរថុ ៦០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៣៥៖ រល្លក្ឧរតមរសនយ៍ីព្រី សុខ ប ូលី នាយរងនាយក្ដាានោរពារគីមីស្វព្សត អ្គគនាយក្ដាានសម្ចារៈ

បរចចក្រទសព្ក្សួងោរពារជារិ ៥៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៣៦៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ឯក្ សូរ ស្វរឹម នាយក្ោរិ.រដឋបាលសរុប នាយក្ដាានព្ចក្ទាារទី១ អ្គគនាយក្ដាាន អ្រនាា

ព្បរវសន៍ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៤០មុ៉ឺនររៀល  

១៥៣៧៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ សូ សសល នាយរងសផ្សនក្ប ុសតិ៍នគរបាលព្ចក្ទាារព្រំសដនអ្នតរជារិចំាយាមោរិ.ព្ចក្ទាារ

ព្រំសដនអ្នតរជារិ នាយក្ដាានព្ចក្ទាារទី១ថនអ្គគនាយក្ដាានអ្រនាាព្បរវសន៍ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៣០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៣៨៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ រស្វម សុធាោ  នាយរងោរិ.ព្បវរតិស្វព្សតរយាធាអ្គគរលខាធិោរព្ក្សួងោរពារជារិ 

១០មុ៉ឺនររៀល 



១៥៣៩៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ឯក្ ជឹម  ិរមយ នាយោរិ.ព្ចក្ទាារព្រំសដនអ្នតរជារិ នាយក្ដាានព្ចក្ទាារទី១ អ្គគនាយក្

ដាាន អ្រនាាព្បរវសន៍ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៤០៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ព្រី ស្វ៊ា សុ ័ព្ក្ នាយរងប ុសតិ៍នគរបាលព្ចក្ទាារព្រំសដនអ្នតរជារិចំាយាម នាយក្ដាានព្ចក្

ទាារទី១ អ្គគនាយក្ដាានអ្រនាាព្បរវសន៍ព្ក្សួងមហាថផ្សទ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៤១៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍រទា គឹម ររនៈ នាយរងរលខាធិោរដាានោរិ.ហិរញ្ញវរថុក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៣មុ៉ឺនររៀល 

១៥៤២៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ឯក្ ស្វយ គឹមអ្ន នាយរងោរិ.ហិរញ្ញវរថុក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៤៣៖ រល្លក្ ឃឹម ស្វរមរ មន្តនតីោរិ.ហិរញ្ញក្ិចច និងថវិោថននាយក្ដាានហិរញ្ញវរថុព្ក្សួងស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្

ជញ្ជូន ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៤៤៖ រល្លក្ សខក្ សុ ័ន្តក្តណា មន្តនតីោរិ.ព្គប់ព្គងព្ទរយសមបរតិរដឋ និងសហព្គាសស្វធារណ្ៈថននាយក្ដាានហិរញ្ញ

វរថុព្ក្សួង ស្វធារណ្ៈោរ និងដឹក្ជញ្ជូន ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៤៥៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍រទា នូវ សុផ្សល នាយរងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៤៦៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ឯក្ ប ៊ិន រចនា ជំនួយោរហវឹក្ហវ៉ឺនក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១៥៤៧៖ រល្លក្ អ្ុីវ សំណាង ឧបរថមភ ថាាំ ២ រក្ស និងរជលល្លងថដ ៣ រក្ស ១០០ដលុ្លារ  

១៥៤៨៖ រល្លក្ឧរតមរសនីយ៍ព្រី រ័រន ក្ុសល រមបញ្ញាោររងក្ងក្មមាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៤៩៖ មព្នីតរៅមនទីរទំនាក្ទ់ំនងជាមួយរដឋសភា ព្រឹទធសភា និងអ្ធិោរក្ិចច ១ល្លន១៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៥០៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ ម្ច៉ា សក្វ ជំនួយោរហវឹក្ហវ៉ឺនក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១៥៥១៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍រទា សន ោ  នាយោរិ.បញ្ជូនស្វរក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៥២៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី រសៀក្ រេង ជំនួយោរបញ្ជនូស្វរក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទរ័រជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 

១៥៥៣៖ ព្រិនទបាលឯក្ សន ឃុនក្រុណា ២មុ៉ឺនររៀល 

១៥៥៤៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ សួន សុផ្សល ២មុ៉ឺនររៀល 

១៥៥៥៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ ទិរយ ធារី បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៥៦៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ ព្បាក្់ សុផ្សល បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៥



មុ៉ឺនររៀល 

១៥៥៧៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍រទា មុីម សុជារិ បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៥មុ៉ឺន

ររៀល 

១៥៥៨៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី ចាប សុភារ បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៥មុ៉ឺន

ររៀល 

១៥៥៩៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី ចាន់ សុវណាា បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៥មុ៉ឺន

ររៀល 

១៥៦០៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ព្រី រេើរ ោ ក្ ់បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៦១៖ នាយចំណ្ង់ ររឿន  ី បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៦២៖ នាយចំណ្ង់ តំាង គីមហុង បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៦៣៖ នាយចំណ្ង់ គង ់ភាន់ បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៦៤៖ អ្ររីនិសសិរវគគបណ្ាតះបណាាលបញ្ញាោររសនាធិោរជំនាន់ទី ១៧ ឆាាំសិក្ា ២០១៨ ថនស្វក្លវិទាល័យ

ោរពារជារិ ៣ល្លនររៀល 

១៥៦៥៖ ព្រិនទបាលឯក្ សុីន សុខា បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៦៦៖ ព្រិនទបាលឯក្ រសៀង រឌឿន បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាងំវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៦៧៖ ព្រិនទបាលឯក្ ធីន សុខា បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៦៨៖ ព្រិនទបាលរទា  ូរ  រ័ បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៦៩៖ ព្រិនទបាលរទា ផ្សន ជីវី បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៤មុ៉ឺនររៀល 

១៥៧០៖ រលបាលរទា សុខ រុល្ល បញ្ញាោរដាានក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ោររដាានអាសរ ង ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៧១៖ រល្លក្ ថម ចិនាា ១មុ៉ឺនររៀល 

១៥៧២៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍រទា រឆាម ស្វោ ម ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៣មុ៉ឺនររៀល 

១៥៧៣៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍រទា ម្ចស ថេ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២មុ៉ឺនររៀល 



១៥៧៤៖ រល្លក្អ្នុរសនីយ៍ឯក្ ជុំ ជ័យ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥០០០ររៀ 

១៥៧៥៖ នាយចំណ្ង់ សេ រសង ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥០០០ររៀល 

១៥៧៦៖ នាយចំណ្ង់ សីុម សុផារ ក្ងក្ម្ចាំងវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ៥០០០ររៀល 

១៥៧៧៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ឯក្ រៅ ស្វមឌី នាយទាហានរងក្ងរលរលខ៧០ ៤០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៧៨៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ឯក្ សំរិរ សំអារ រយាធិនក្ងរលរលខ៧០ ២០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៧៩៖ ឯក្ឧរតម រស់ នមីស្វរុន និងរល្លក្ជំទាវ ទីព្បឹក្ាព្ក្សួងមហាថផ្សទម្ចនឋានៈរសមើរដឋរលខាធិោរ ២ល្លនររៀល 

១៥៨០៖ ព្ក្ុមោរងារគណ្ៈរព្ងឹងព្ក្ុមព្បឹក្ា នងិព្បជារលរដឋឃំុស្វាង នំ ៣,៩០៣,៥០០ររៀល 

១៥៨១៖ ព្ក្មុក្ីឡាបាល់ទារ់បុរសនារីឃំុស្វាង នំ ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៨២៖ រល្លក្ព្សី វរៈរសនីយ៍ឯក្ រសៀង សុភារ នាយរងរសនាធិោរវិសវក្មមក្ងទ័ររជើងរគាក្ ២០០០ដុល្លារ ៤០

មុ៉ឺនររៀល 

១៥៨៣៖ រល្លក្វរៈរសនីយ៍ឯក្ រៅ ស្វវុធ អ្នុរន័ធរយាធា(រៅម្ច៉ារេសុី) ២ល្លន៥សសនររៀល 

១៥៨៤៖ អ្នុព្បធានមនទីរព្បធានោរិ. អ្នុព្បធានោរិ. និងមន្តនតីថនមនទីរបរិស្វានោជធានី នំររញ ៣ល្លន៥២មុ៉ឺនររៀល  

១៥៨៥៖ រល្លក្ រយាគ សីុធន និងរល្លក្ព្សី ឯម សូផានី ព្រមទាំងបុព្រ ជាមន្តនតីសូលនិវរតន៍ ១០០ដលុ្លារ  

១៥៨៦៖ មន្តនតីក្នងុនាយក្ដាានោរព្បក្ួរព្បសជង និងោរោរពារអ្នក្រព្បើព្បាស់ថននិយ័រក្រទូរគមនាគមន៍ក្មពុជា(TRC) 

១ល្លនររៀល 

១៥៨៧៖ សផ្សនក្ព្គប់ព្គងអ្ចលនព្ទរយទីព្ក្ុងអ្ូឡាំរា ៦៥៦,៤០០ររៀល 

១៥៨៨៖ រល្លក្ ររនា សូបុព្តា អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុថននិយ័រក្រទូរគមនាគមន៍ក្មពុជា ២០

មុ៉ឺនររៀល 

១៥៨៩៖ រល្លក្ព្សី យស់ រសិិដឋ អ្នុព្បធាននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុថននិយ័រក្រទូរគមនាគមន៍ក្មពុជា ២០

មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩០៖ រល្លក្ព្សី ហួង  ណីា ព្បធានោរិ.ព្គប់ព្គងចណំាយថននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុថននិយ័រក្រ

ទូរគមនាគមន៍ក្មពុជា ១០មុ៉ឺនររៀល 



១៥៩១៖ រល្លក្ រព្សង វិចឆ័យ ព្បធានោរិ.រដឋបាលថននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុថននិយ័រក្រទូរគមនាគមន៍ក្មពុ

ជា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩២៖ រល្លក្ព្សី គី រទវី ព្បធានោរិ.ព្គប់ព្គងចំណ្ូលថននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុថននិយ័រក្រ

ទូរគមនាគមន៍ក្មពុជា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩៣៖ រល្លក្ព្សី យី វណ្ណររ័ន ព្បធានោរិ.ថវិោថននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុថននិយ័រក្រទូរគមនាគមន៍ក្មពុ

ជា ១២មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩៤៖ រល្លក្ព្សី ខមឹ ចានន់ី អ្នុព្បធានោរិ.រដឋបាលថននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុថននិយ័រក្រ

ទូរគមនាគមន៍ក្មពុជា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩៥៖ ក្ញ្ញា សរ លក្ខិណា អ្នុព្បធានោរិ.ព្គប់ព្គងចំណ្លូថននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុថននិយ័រក្រ

ទូរគមនាគមន៍ក្មពុជា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩៦៖ រល្លក្ព្សី ខមុ ររនា មន្តនតីោរិ.រដឋបាលថននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុថននិយ័រក្រទូរគមនាគមន៍ក្មពុ

ជា ១០មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩៧៖ រល្លក្ ចាន់ សុីណារ មន្តនតីោរិ.រដឋបាលថននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុថននិយ័រក្រទូរគមនាគមន៍ក្មពុ

ជា ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩៨៖ រល្លក្ព្សី រចង ព្សីនាង មន្តនតីោរិ.ព្គប់ព្គងចំណ្ូលថននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុថននិយ័រក្រ

ទូរគមនាគមន៍ក្មពុជា ៥មុ៉ឺនររៀល 

១៥៩៩៖ រល្លក្ សុឹង សក្េដា មន្តនតីោរិ.ព្គប់ព្គងចំណាយថននាយក្ដាានសផ្សនោរ និងហិរញ្ញវរថុថននិយ័រក្រ

ទូរគមនាគមន៍ក្មពុជា ៤មុ៉ឺនររៀល 

១៦០០៖ វីន ណាដាលីន ៥០ដុល្លារ  

១៦០១៖ ហូ ឡារ  ូ៧៥ដលុ្លារ  

១៦០២៖ រណ្ម ផាន់នី និង រធឿន ចាន់ថា ៥០,០៣៦.៤០ររៀល 



គិត្ម្រត្ឹមឈា៉ោង ១៦៖០០នាទ្ី ថ្ថៃទ្ី១១ ដែឈមសា ឆនាំ២០២០. 

 


