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ក    N54/20ររីមាសទី៣ 

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
១~ររះរាជរកម 

២៧-៦-២០២០ -ររះរាជររម នស/ររម/០៦២០/០២០ សតីរី ការររកាសឱ្យបររើចារ់ សតីរីការជួយ គ្នា  
បៅវញិបៅមរផ្នារ ចារ់រាុងវស័ិយររហ្មទណ្ឌ  ៦៥៧៧ 

២~ររះរាជរកឹរយ 
១១-៦-២០២០ -ររះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៣០ សតីរី ការត្បមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នា រ់ររចាំឆ្ា ាំ នន 

រររខ័ណ្ឌ ររូរបរងៀនររមិត្ឧត្តម បកររសួងបរ់រ ាំ យុវជន និងរីា ដល់មន្តនតីរាជការ 
២១៩៥ ររូ                                                                  (ត្មររី រាជរិចច ៥៣)                                                               ៦៥៩៩ 

១១-៦-២០២០ -ររះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៣១ សតីរី ការនតល់សញ្ជា តិ្ផ្ខមរ បោយសញ្ជា តូ្រនីយរមម 
ដល់បោរ មម៉ែរទមរយរ ជជរា៉ែ  ដូមីនីហ្គ (MAITREPIERRE GERARD DOMINIQUE) 
ជនជាតិ្បារា ាំង សញ្ជា តិ្បារា ាំង បោយរតូរប ម្ ះជា មម៉ែរទមរយរ ជជរា៉ែ  (MAITREPIERRE 

GERARD)  
៦៦១៩ 

២៤-៦-២០២០ -ររះរាជររឹត្យ នស/ររត្/០៦២០/៦៦២ សតីរី ការត្បមលើងឋាននតរស័រត ិ និងថ្នា ររ់រចាំឆ្ា ាំ 
ដល់មន្តនតីរាជការ ៧ ររូ និងនិយត័្រមមត្បមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នា រត់ាមបតី្ត្ភារការងារដល់ 
បោរ ដល់បោរ សាន់ សយូ៉ែ ន បកររសួងបទសចរណ៍្ ៦៦២០ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 

  ១~អនុរកឹរយ    
២៥-៦-២០២០ -បនុររឹត្យបលខ ៩១ បនររ.ររ សតីរី ការផ្រសរមួលមារតា ១ ននបនុររឹត្យបលខ ២១៧ បនររ.ររ 

ចុះនងៃទី១៣ ផ្ខធ្ាូ ឆ្ា ាំ២០១៧ សតីរីការរាំណ្ត្ត់្ាំរនស់ហ្រមនន៍នឧទានជាតិ្ររះសីហ្នុ”រាម” 
បលើននទដីទាំហ្ាំ ៦៦៧,៩៦ ហិ្រតា (របាាំមយួរយហុ្រសិររបាាំរីរហិ្រតា បៅសិររបាាំមយួអា) 
សថិត្រាុងភូមសិាន្តសតឃុាំរាម រសុរនររនរ ់បខត្តររះសីហ្នុ ៦៦២២ 

៩-៦-២០២០ -បនុររឹត្យបលខ ៥៤៩ បនររ.ត្ត្ សតីរី ការត្បមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នា រម់ន្តនតរីាជការ ៦៦២៩ 

២~ជសចកតីសជរមច 
១-៧-២០២០ -បសចរតីសបរមចបលខ ៧០ សសរ សតី រី ការផ្ត្ងតាាំង ផ្លល ស់រតូ រ នាយទាហាន បមសាថ ន 

ត្ាំណាងននររះរាជាណាចរររមពុជាបកររបទស ៦៦៥៩ 

III~ការងារបណ្តត រកសងួ 
     ១~ទីសតកីាររដាមន្តនតរីកសងួជសដាកិចច និង ហ្រិញ្ញវរថុ 

 ៣១-១២-២០១៩ -ររកាសបលខ ១៤៧៦ សហ្វ.បង សតីរី ការរររល់កាត្រវរិចចររមូលចាំណូ្លររឹះសាថ ន- 
សាធារណ្ៈរដឋបាលសរមារក់ារររររ់រងឆ្ា ាំ២០២០ ៦៦៦២ 



ខ 

  ២៦-៥-២០២០ -ររកាសបនតរររសួងបលខ ៤៩៤ សហ្វ.រររ សតីរី ការរបងកើត្រជាបទយយរុបរររទានសរមារ ់
ឆ្ា ាំ២០២០ ររស់សារលវទិាល័យ ភូមនិទភាាំបរញ ៦៦៦៩ 

  ២៨-៥-២០២០ -ររកាសបនតរររសួងបលខ ៥០១ សហ្វ.រររ សតីរី ការរបងកើត្រជាបទយយរុបរររទានសរមារ ់
ឆ្ា ាំ២០២០ ររស់សារលវទិាល័យ ជា សីុម រាំចយមារ ៦៦៧៩ 

  ១-៦-២០២០ -ររកាសបនតរររសួងបលខ ៥០៥ សហ្វ.រររ សតីរី ការផ្ត្ងតាាំងរជាបទយយរររបុរររទាន 
និងរជាបទយយរររុបរររទានរងររចាំបកសារលវទិាល័យភូមនិទវចិិរត្សិលបៈ ននររសួងវរបធ្ម ៌
និងវចិិរត្សិលបៈ ៦៦៨៤ 

  ២៨-៥-២០២០ -បសចរតសីបរមចបលខ ០៣៩ សហ្វ សតីរី ការរបងកើត្រណ្ៈរមមការបនតរររសួងចាំប ះរិចច 
សរមារប់រៀរចាំនីតិ្វធីិ្រ ាំលត្រិ់ចចសនា សតីរីការររររ់រងសាំរាម សាំណ្ល់រងឹ រាុងរាជធានីភាាំបរញ 
រវាងររុមហុ៊្ន សីុនរទី និងសាោរាជធានីភាាំបរញ ៦៦៨៧ 

២~ទីសតកីាររដាមន្តនតីរកសងួឧសាហ្កមម និងសបិបកមម 
  ៩-១-២០១៩ -ររកាសបលខ ០១២ ឧស.រឧ.រររ០១ សតីរី ការបនុញ្ជា ត្ឱ្យររុមហុ៊្ន បរទនសាន ់

សាយបិនស៍ បបន បងរណ្ឡជី ឯ.រ របងកើត្បរាងចររ នលិត្បមៅកាកាវ 
 
៦៦៩១ 

  ១០-២-២០២០ -ររកាសបលខ ០៦៦ ឧស.រឧ.រររ០២ សតីរី ការបនុញ្ជា ត្ឱ្យររុមហុ៊្ន លីត្ខន បងរណ្ឡជី 
(បខមរូឌា) ឯ.រ របងកើត្បរាងចររ នុ្ាំត្បមលើងបាំរូលបភលើងររររ់របភទ 

 
៦៦៩៤ 

  ២១-២-២០២០ -ររកាសបលខ ០៨៨ ឧស.រឧ.រររ០២ សតីរី ការបនុញ្ជា ត្ឱ្យររុមហុ៊្ន ោ រ៉ុន រាំរត្ សព័ត្ 
របងកើត្បរាងចររ នលិត្រូនបាល់បរសបល និងសមាា រៈរីា 

 
៦៦៩៧ 

  ២៤-២-២០២០ -ររកាសបលខ ០៩០ ឧស.រឧ.រររ០២ សតីរី ការបនុញ្ជា ត្ឱ្យររុមហុ៊្ន ណាយស៍ ផ្ភរឃីជីង 
(បខមរូឌា) ឯ.រ របងកើត្បរាងចររ នលិត្ររបរ ់ និងងងយួ់រនដបនុសាវរយី(៍រីររោស និង 
ររណាត្ ់Non-Woven) 

 

 

៦៧០០ 

 
 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65776577



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65786578



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65796579



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65806580



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65816581



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65826582



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65836583



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65846584



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65856585



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65866586



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65876587



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65886588



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65896589



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65906590



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65916591



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65926592



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65936593



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65946594



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65956595



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65966596



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65976597



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65986598



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៥៣

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65996599



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66006600



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66016601



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66026602



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66036603



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66046604



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66056605



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66066606



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66076607



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66086608



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66096609



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66106610



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66116611



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66126612



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66136613



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66146614



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66156615



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66166616



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66176617



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66186618



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66196619



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66206620



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66216621



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66226622



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66236623



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66246624



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66256625



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66266626



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66276627



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66286628



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៥៣

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66296629



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66306630



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66316631



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66326632



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66336633



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66346634



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66356635



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66366636



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66376637



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66386638



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66396639



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66406640



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66416641



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66426642



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66436643



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66446644



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66456645



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66466646



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66476647



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66486648



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66496649



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66506650



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66516651



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66526652



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66536653



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66546654



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66556655



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66566656



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66576657



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66586658



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66596659



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66606660



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66616661



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៥៣

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66626662



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66636663



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66646664



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66656665



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66666666



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66676667



ត  រា ជកិច្ច លខ ៥៥

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66686668



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66696669



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66706670



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66716671



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66726672



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66736673



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66746674



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66756675



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66766676



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66776677



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66786678



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66796679



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66806680



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66816681



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66826682



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66836683



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66846684



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66856685



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66866686



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66876687



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66886688



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66896689



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66906690



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66916691



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66926692



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66936693



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66946694



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66956695



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66966696



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66976697



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66986698



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66996699



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67006700



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67016701



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67026702
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