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                                                                      ក    N55/20ររមីាសទ៣ី  

   មារិកា 
 

I~រពះរាជខុទទកាលយ័រពះមហាកសររ 
     ១~រពះរាជរកម 

២៧-៦-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/០៦២០/០២១ សតីពី ការរបកាសឱ្យបរបើច្បាបស់តីពី ការរបឆាំង        
ការសម្អា តរារ ់និងហិរញ្ញបបទានបភរវរមម                             ៦៧០៣ 

     ២~រពះរាជរកឹរយ 
១១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៣២ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិខ្មមរ បោយសញ្ជា តូបនីយរមម

ដល់បោររសី ដាម៉ង់ស របរីហ្សរីត ម៉ាររៀ ម៉ារស (DAMANCE BRIGITTE 

MARIE MARTHE) ជនជាតិារា ាំង សញ្ជា តិារា ាំង បោយបតូរប ម្ ះជា ដាម៉ង់ស     
របរីហ្សរីត (DAMANCE BRIGITTE) ៦៧២៩ 

១១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៣៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិខ្មមរ បោយសញ្ជា តូបនីយរមម
ដល់បោរ មម៉រទមពយរ អាណូល ហ្វលីបីរព យ៉ន (MAITREPIERRE 

ARNOLD PHILIPPE YANN) ជនជាតិារា ាំង សញ្ជា តិារា ាំង បោយបតូរប ម្ ះជា      
មម៉រទមពយរ អាណូល (MAITREPIERRE ARNOLD) ៦៧៣០ 

១១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៣៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិខ្មមរ បោយសញ្ជា តូបនីយរមម
ដល់បោរ មម៉រទមពយរ លយី៉មូណល នីកឡូាស ឡអីុូស (MAITREPIERRE 

LIONEL NICOLAS LOIS) ជនជាតិារា ាំង សញ្ជា តិារា ាំង បោយបតូរប ម្ ះជា         
មម៉រទមពយរ លយី៉មូណល (MAITREPIERRE LIONEL) ៦៧៣១ 

១១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៣៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិខ្មមរ បោយសញ្ជា តូបនីយរមម
ដល់បោរ មម៉រទមពយរ វីរលៀម ហ្គមីឡម (MAITREPIERRE WILLIAM 

GUILHEM) ជនជាតិារា ាំង សញ្ជា តិារា ាំង បោយបតូរប ម្ ះជា មម៉រទមពយរ វីរលៀម 
(MAITREPIERRE WILLIAM) ៦៧៣២ 

១១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៣៦ សតីពី ការខ្តងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម ល ីរេរ 
ជាទីរបឹរាសបមតច្បអគ្គមហាពញាច្បររី រហ្ង សរំនិ របធានរដឋសភា នីតិកាលទី ៦ ម្អន    
ឋានៈបសមើ រដឋមន្តនត ី ៦៧៣៣ 

១១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៣៧ សតីពី ការខ្តងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម      
ហ្គុយ ឆាយ ជាទីរបឹរាសបមតច្បអគ្គមហាពញាច្បររី រហ្ង សរំនិ របធានរដឋសភា      
នីតិកាលទី ៦ ម្អនឋានៈបសមើ រដឋមន្តនត ី ៦៧៣៤ 

 
 



ខ   
១១-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៣៨ សតីពី ការខ្តងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម ឈនិ បូ 

ជាទីរបឹរាសបមតច្បអគ្គមហាពញាច្បររី រហ្ង សរំនិ របធានរដឋសភា នីតិកាលទី ៦ ម្អន     
ឋានៈបសមើ រដឋមន្តនត ី ៦៧៣៥ 

១២-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៣៩ សតីពី ការបញ្ច បមុ់មតាំខ្ែងទីរបឹរា ជាំនួយការ 
បលខាធិការ និងមន្តនតីខ្ដលម្អនឋានៈបសមើ បៅររសួងយុតតធិម ៌ ររសួងប្របសែីយ ៍ និង
ទូរគ្មនាគ្មន ៍ ររសួងធមមការ និងសាសនា និងររសួងមុមងារសាធារែៈ ខ្ដលាន
ខ្តងតាំងបោយរពះរាជររឹតយ មុនប្ងៃទី ៣០ ខ្ម មនីា ឆន ាំ ២០២០ ៦៧៣៦ 

១២-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៤០ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិខ្មមរ បោយសញ្ជា តូបនីយរមម
ដល់បោរ លនី រខលវីន (LIN KELVIN) ជនជាតិអាបមរ៉រិ សញ្ជា តិអាបមរ៉រិ ៦៧៣៧ 

១២-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៤១ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិខ្មមរ បោយសញ្ជា តូបនីយរមម
ដល់បោររសី ហុ្ង យធីូង (HUANG, YU-TING) ជនជាតិចិ្បនប្តវ៉ន ់ សញ្ជា តិ      
ចិ្បនប្តវ៉ន ់ ៦៧៣៨ 

១២-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៤២ សតីពី ការផតល់សញ្ជា តិខ្មមរ បោយសញ្ជា តូបនីយរមម
ដល់បោររសី រសរៀវ ហ្វនឹ (XIAO, FEN) ជនជាតិចិ្បន សញ្ជា តិចិ្បន បោយបតូរប ម្ ះជា 
ហុ្ន ល ី(HUN LY) ៦៧៣៩ 

១៥-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៤៣ សតីពី ការខ្តងតាំង និងផតល់ឋានៈ ជាទីរបឹរាររសួង
មុមងារសាធារែៈ ៦ របូ ៦៧៤០ 

១៥-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៤៤ សតីពី ការខ្តងតាំង និងផតល់ឋានៈ ជាទីរបឹរាអម
ររសួងយុតតិធម ៌១១ របូ ៦៧៤១ 

១៦-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៤៥ សតីពី ការបាំពារប់រគ្ឿងឥសសរយិយស ប្នរពះរាជា-  
ណាច្បរររមពុជា តមឋានានុររមដល់ សម្អជិរ សម្អជិកា រដឋសភានីតិកាលទី ៦ បលើរទី ១ 
ច្បាំនួន ១២៥ របូ ៦៧៤៣ 

១៦-៦-២០២០ -រពះរាជររឹតយ នស/ររត/០៦២០/៦៤៦ សតីពី ការបរាសរពះរាជទាន ជារិច្បចបឆាមរ មរែៈ 
ច្បាំបពាះសពឯរឧតតម សុនិ ចរិា នូវបរគ្ឿងឥសសរយិយស សុវតា រា ថ្នន រ ់មហាបសរវីឌ្ឍន ៍ ៦៧៥២ 

   II~រាជរដាា ភិបាល 
                                                           អនុរកឹរយ 

២៥-៦-២០២០ -អនុររឹតយបលម ៩២ អនររ.បរ សតីពី ការបធវើអនុបបោគ្ បតូរច្បាំណាតថ់្នន រ ់ ពីរទពយសមបតត ិ   
សាធារែៈរបស់រដឋ មរជារទពយសមបតតិឯរជនរបស់រដឋ ៦៧៥៣ 

១០-៦-២០២០ -អនុររឹតយបលម ៥៥២ អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្នន រម់ន្តនតីរាជការ ៦៧៥៧ 
១១-៦-២០២០ -អនុររឹតយបលម ៥៥៤ អនររ.តត សតីពី ការខ្តងតាំងជាំនួយការអមររសួងយុតតិធម ៌ ៦៧៦០ 
១១-៦-២០២០ -អនុររឹតយបលម ៥៥៥ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមោយការងារ ៦៧៦២ 



គ    

III~ការងារបណ្តត រកសងួ     
         ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួរសដ្ាកិចច នងិ ហ្រិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -របកាសបលម ១៤៧៦ សហវ.អង សតីពី ការរបគ្ល់កាតពវរិច្បចរបមូលច្បាំែូលរគឹ្ះសាា ន     
សាធារែៈរដឋាល សរម្អបក់ាររគ្បរ់គ្ងឆន ាំ ២០២០                   (តបៅ រាជរិច្បចបល៥៦) ៦៧៧៧ 

២៦-២-២០២០ -របកាសអនតរររសួងបលម ១៨៦ សហវ.របរ សតីពី ការបបងកើតរជាបទយយបុបររបទាន សរម្អប ់    
ឆន ាំ ២០២០ របស់នាយរោឋ នបែតុ ះបណាត ល និងវរិរឹតការ ៦៧៩០ 

២៦-២-២០២០ -របកាសអនតរររសួងបលម ១៨៧ សហវ.របរ សតីពី ការបបងកើតរជាបទយយបុបររបទាន សរម្អប ់    
ឆន ាំ ២០២០ របស់វទិាសាា នបបច្បចរវទិារាំពងស់ពឺ ៦៧៩៥ 

១៧-៦-២០២០ -បសច្បរតីសបរមច្បបលម ០៤៤ សហវ សតីពី កាលបរបិច្បរទ ប្នការអនុវតតរមមវធីិឧបតាមភសាច្បរ់ារជូ់ន
រគួ្សារររីររ និងងាយរងបររះរនុងអាំឡុងបពលរបយុទធនឹងជាំងឺរូវដី-១៩ ៦៨០០ 

     ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហ្កមម និង សបិបកមម 
៧-២-២០២០ -របកាសបលម ០៦១ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ជញ តឱ្យររុមហុ៊ន អូម៉ូរ៉ា មនរគី្ដ មូ អិល 

ធីឌី្ បបងកើតបរាងច្បររ ផលិតសម្អភ រៈសាំែងរ់គ្បរ់បបភទ  ៦៨០២ 
៧-២-២០២០ -របកាសបលម ០៦២ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ជញ តឱ្យររុមហុ៊ន អីុសបធើន ហាវ ញ បម-

មមីល (បមមបូឌា) មមបភនី លីមធីីត បបងកើតបរាងច្បររ ផលិតសាល រសបមលៀរបាំពារ ់ ៦៨០៥ 
៧-២-២០២០ -របកាសបលម ០៦៣ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ជញ តឱ្យររុមហុ៊ន ញូ វសី អិុនោស

បន្តសរៀល បបងកើតបរាងច្បររ កាតប់ដរសបមលៀរបាំពារ ់ ៦៨០៨ 
៧-២-២០២០ -របកាសបលម ០៦៥ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ជញ តឱ្យររុមហុ៊ន ជាាំងសាង           

(បមមបូឌា) សព័ត & បសតសិនែឺរ ី ឯ.រ បបងកើតបរាងច្បររ តបមលើងសុ៊មរបូងត និងោបពែ៌    
ររណាតឱ់្យរងឹ ៦៨១១ 

  ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួមរ ៉និង ថាមពល 
១៤-២-២០១៩ -របកាសបលម ០០២០ រង.អរបរ.របរ សតីពី លរខមែឌ ប្នលិមិតអនុញ្ជញ តដាំបែើ រការសាា នីយ

រមួបរបង និងឧសម័នឥនធនៈបលម ០០២០ រង.អរបរ.លអ ចុ្បះប្ងៃទី ១៤ ខ្ម រុមភៈ ឆន ាំ ២០១៩ ៦៨១៤ 
៤-៤-២០១៩ -របកាសបលម ០០៤៨ រង.អរបរ.របរ សតីពី លរខមែឌ ប្នលិមិតអនុញ្ជញ តដាំបែើ រការសាា នីយ

បរបងឥនធនៈបលម ០០៤៨ រង.អរបរ.លអ ចុ្បះប្ងៃទី ៤ ខ្ម បមសា ឆន ាំ ២០១៩ ៦៨១៨ 
៤-៤-២០១៩ -របកាសបលម ០០៥០ រង.អរបរ.របរ សតីពី លរខមែឌ ប្នលិមិតអនុញ្ជញ តដាំបែើ រការសាា នីយ

បរបងឥនធនៈបលម ០០៥០ រង.អរបរ.លអ ចុ្បះប្ងៃទី ៤ ខ្ម បមសា ឆន ាំ ២០១៩ ៦៨២២ 

       ៤~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួមហាផ្ផទ 
៤-២-២០២០ -របកាសបលម ១៣៣៦ របរ សតីពី ការចុ្បះប ម្ ះរនុងបញ្ា ីសម្អគ្ម ៦៨២៦ 

 





ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67036703



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67046704



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67056705



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67066706



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67076707



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67086708



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67096709



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67106710



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67116711



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67126712



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67136713



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67146714



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67156715



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67166716



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67176717



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67186718



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67196719



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67206720



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67216721



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67226722



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67236723



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67246724



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67256725



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67266726



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67276727



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67286728



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67296729



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67306730



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67316731



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67326732



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67336733



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67346734



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67356735



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67366736



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67376737



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67386738



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67396739



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67406740



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67416741



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67426742



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67436743



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67446744



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67456745



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67466746



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67476747



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67486748



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67496749



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67506750



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67516751



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67526752



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67536753



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67546754



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67556755



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67566756



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67576757



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67586758



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67596759



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67606760



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67616761



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67626762



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67636763



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67646764



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67656765



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67666766



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67676767



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67686768



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67696769



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67706770



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67716771



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67726772



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67736773



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67746774



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67756775



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67766776



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៥៤

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67776777



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67786778



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67796779



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67806780



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67816781



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67826782



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67836783



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67846784



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67856785



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67866786



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67876787



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67886788



ត  រា ជកិច្ច លខ ៥៦

ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67896789



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67906790



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67916791



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67926792



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67936793



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67946794



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67956795



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67966796



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67976797



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67986798



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67996799



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68006800



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68016801



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68026802



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68036803



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68046804



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68056805



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68066806



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68076807



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68086808



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68096809



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68106810



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68116811



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68126812



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68136813



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68146814



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68156815



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68166816



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68176817



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68186818



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68196819



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68206820



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68216821



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68226822



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68236823



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68246824



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68256825



ឆា  ំទី២០ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68266826
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