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                                                                      ក    N55/20ត្រីមាសទី៣  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខុទទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
ត្រះរាជត្កឹរយ 

១៨-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៦៧ សតីរី ការតតងតាំងមុខតាំតែងជាព្រធានសាលា
ដាំរូង ចាំនួន ៣ រូរ ៧៧០១ 

១៨-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៦៨ សតីរី ការតតងតាំងមុខតាំតែងឯរឧតតម នួន សាន 
ឧតតមព្រះរាជអាជាញ្ ថ្ន្រ់លេខ ៦ ជាអគ្គព្រះរាជអាជាញ្ ននមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរែ៍
បាត់ដាំរង ៧៧០២ 

១៨-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៦៩ សតីរី ការលទេរ និងតតងតាំងមុខតាំតែងព្រះរាជអាជាញ ្
ចាំនួន ៥ រូរ ៧៧០៣ 

១៨-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៧០ សតីរី ការអនុញ្ញត្ឱ្យលលារព្សី អីុ មា៉ា ណូកា 
លៅព្រមសាលាដាំរូងលខតតរណ្ត្េ ឈរ់សព្ាររកីារងារលៅរនតការសិរ្ា លោយររ្ាព្ររ
ខែឌ និងគ្ម្នព្បារ់លរៀវត្ស រយៈលរេ ២(ររី)ឆន្ាំ ចារ់រីនងៃទ្ី ០៣ តខសីហា ឆន្ាំ ២០២០ 
ដេ់នងៃទី្ ០៣ តខ សីហា ឆន្ាំ ២០២២។  ៧៧០៥ 

១៨-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៧១ សតីរី ការតាំងស៊រ់រនុងឋាននតរស័រតិអនុលៅព្រម នន
ព្ររខ័ែឌលៅព្រម ដេ់លៅព្រមរមមសិរ្ា ៣៩ រូរ នងិចាតឱ់្យលៅរាំលរញការងារលៅសាលា
ដាំរូងរាជធានី-លខតត  ៧៧០៦ 

១៨-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៧២ សតីរី ការតាំងស៊រ់រនុងឋាននតរស័រតិអនុព្រះរាជអាជាញ ្
ននព្ររខែឌព្រះរាជអាជាញ្ ដេ់ព្រះរាជអាជាញ្រងរមមសិរ្ា ១៥ រូរ និងចាត់ឱ្យលៅរាំលរញ
ការងារលៅអយ្យការអមសាលាដាំរូងលខតត ៧៧០៩ 

១៨-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៧៣ សតីរី ការតតងតាំងមុខតាំតែងជាព្រធាន និងជា
លៅព្រម ននសាលាឧទ្ធរែ៍ព្រះសីហនុ ចាំនួន ២ រូរ ៧៧១១ 

២១-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៧៤ សតីរី ការតតងតាំង និងទតេ់ឋានៈឯរឧតតម     
ហេង េ ុយ ជាទី្ព្រឹរ្ាសលមតចវិរុេលសនាភរតី សាយ ឈុុំ ព្រធានព្រឹទ្ធសភា នីតិកាេ 
ទី្៤ ានឋានៈលសមើ អនុរដឋលេខាធិការ រតនែមលេើមុខងាររចចុរ្បនន លោយរុាំទ្ទួ្េព្បារ់
រាំណ្ច់ មុខងារ ៧៧១២ 

២២-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៧៥ សតីរី ការតលមលើងឋាននតរស័រតិដេ់នាយនគ្របាេ ថ្ន្រ់
ឧតតមលសនីយ៍ នងិនាយនគ្របាេជាន់ខពស់ ននព្រសួងមហានទេ ចាំនួន ២៤ រូរ ៧៧១៣ 

 
 



ខ   
២២-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៧៦ សតីរី ការលព្បាសព្រះរាជទាន នូវលព្គ្ឿងឥស្សរិយ- 

យស ព្រះរាជាណ្ចព្ររមពុជា ថ្ន្រ់ មហាលសរវីឌ្ឍន៍ ជារិចចរចាឆ្មរែៈ ចាំល ះ សរឯរ
ឧតតម មីុ មគ្គ ៧៧១៥ 

២២-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៧៧ សតីរី ការលព្បាសព្រះរាជទាន នូវលព្គ្ឿងឥស្សរិយ- 
យស មុនីសារាភ័ែឌ ថ្ន្រ់ មហាលសរីវឌឍ្ន៍ ចាំល ះ ឯរឧតតម ស សខុា ៧៧១៦ 

២២-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៧៩ សតីរី ការោរ់ឱ្យចេូនិវតតន៍ ដេ់នាយទាហាន នន
រងលោធរេលខមរភូមិនេ ចាំននួ ៨៣ រូរ ៧៧១៧ 

២២-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៨០ សតីរី ការទតេ់សញ្ជត្ិតខមរ លោយសញ្ជ្តូរនយីរមម
ដេ់លលារព្ស ីជឹង ឈ ី (ZENG, QI) ជនជាតិចនិ សញ្ជ្តចិិន ៧៧២១ 

២២-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៨១ សតីរី ការទតេ់សញ្ជត្ិតខមរ លោយសញ្ជ្តូរនយីរមម
ដេ់លលារ ស  ូយ៉ាងុឆាវ  (SU, YONGCHAO) ជនជាតិចនិ សញ្ជ្តិចិន ៧៧២២ 

២២-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៨២ សតីរី ការទតេ់សញ្ជត្ិតខមរ លោយសញ្ជ្តូរនីយរមម
ដេ់លលារ ស  ូឆាយគ្យួ  (SU, CAIGUI) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៧៧២៣ 

២២-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៨៣ សតីរី ការទតេ់សញ្ជត្ិតខមរ លោយសញ្ជ្តូរនីយរមម
ដេ់លលារ ស  ូសងុបីុន  (SU, SONGBIN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៧៧២៤ 

២២-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៨៤ សតីរី ការទតេ់សញ្ជត្ិតខមរ លោយសញ្ជ្តូរនយីរមម
ដេ់លលារ ហយៀន ជឺឈុំង  (YUAN, ZHIQIANG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៧៧២៥ 

២២-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៨៥ សតីរី ការទតេ់សញ្ជត្ិតខមរ លោយសញ្ជ្តូរនយីរមម
ដេ់លលារ យ៉ា ង វួយសយងុ  (YANG, WEIXIONG) ជនជាតិចិន សញ្ជត្ិចិន ៧៧២៦ 

២២-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៨៦ សតីរី ការលព្បាសព្រះរាជទាន នូវលព្គ្ឿងឥស្សរិយ- 
យស តមេាំោរ់ថ្នរ្់ ចាំល ះ ឯរឧតតម អស់លលារ លលារព្សី រញ្ញ្ ឧបាសិកា និង      
ព្រះសង្ឃ ចាំនួន ៧៤ រូរ/អងគ ៧៧២៧ 

២២-៧-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៧២០/៧៨៧ សតីរី ការលព្បាសព្រះរាជទាន នូវលព្គ្ឿងឥស្សរិយ- 
យស តមេាំោរថ់្ន្រ់ ចាំល ះ ឯរឧតតម ឧរញ ្ អស់លលារ លលារព្សី និងរញ្ញ្ ចាំនួន 
៧៣ រូរ ៧៧២៩ 

   II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                           ១~អនុត្កឹរយ 
១៧-១-២០២០ -អនុព្រឹត្យលេខ ០៣ អនព្រ.ររ សតីរី ការតរសព្មេួនទេព្ររន័ធរឹងវាេសាំណ្រទ្ាំហាំ ៤ ៨១៥ 

ហិរត សែិតរនុងលខតតរណ្តេ្ ជាសម្បតតិសាធារែៈររស់រដឋ ៧៧៣១ 

                                                       

 



គ្ 
១៧-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យលេខ ១០៩ អនព្រ.ររ សតីរី ការកាត់ល្វៀេដីទ្ាំហាំ ៤៤ ហិរត ៣៩អា និង ៩១ 

សង់ទ្ីអា សែិតលៅព្សុរនព្រនរ់ លខតតព្រះសីហនុ លចញរីតដនគ្ព្មរនព្រលឈើឆន្ាំ២០០២ លធវើអន-ុ
រលោគ្ជាដឯីរជនររស់រដឋ នងិទតេ់រមមសិទ្ធជិូនព្រជារេរដឋតដេកាន់ការ់ជារ់តសតង ៧៧៣៣ 

២០-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យលេខ ១១០ អនព្រ.ររ សតីរី ការលទេរឥែទានងវិកា ៧៧៣៦ 
២០-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យលេខ ១១១ អនព្រ.ររ សតីរី ការលរៀរចាំ និងការព្រព្រឹតតលៅននអនុគ្ែៈរាម្ធិការ

ររស់គ្ែៈរាម្ធិការជាតិសព្ារ់ការអភវិឌ្ឍតមតររព្រជាធិរលតយ្យលៅថ្ន្រ់លព្កាមជាតិ ៧៧៣៨ 
២២-៦-២០២០ -អនុព្រឹត្យលេខ ៥៨៣ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនលមោយការងារ ៧៧៤៧ 
២២-៦-២០២០ -អនុព្រឹត្យលេខ ៥៨៦ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនលមោយសហលមព្ត ី ៧៧៧៤ 
២៣-៦-២០២០ -អនុព្រឹត្យលេខ ៥៨៧ អនព្រ.តត សតីរី ការតតងតាំងមុខតាំតែងមន្តនតីនគ្របាេជាតិ ៧៧៧៥ 
២៤-៦-២០២០ -អនុព្រឹត្យលេខ ៥៨៨ អនព្រ.តត សតីរី ការោរ់នាយទាហានឱ្យចូេនិវតតន ៍ ៧៧៧៦ 
២៤-៦-២០២០ -អនុព្រឹត្យលេខ ៥៨៩ អនព្រ.តត សតីរី ការតលមលើងឋាននតរស័រតិ ជារិចចរចាច្មរែៈ ៧៧៨១ 
២៤-៦-២០២០ -អនុព្រឹត្យលេខ ៥៩០ អនព្រ.តត សតីរី ការតតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៧៧៨៣ 
២៤-៦-២០២០ -អនុព្រឹត្យលេខ ៥៩១ អនព្រ.តត សតីរី ការលទេរព្ររខ័ែឌ នាយទាហាន ៧៧៨៤ 
២៥-៦-២០២០ -អនុព្រឹត្យលេខ ៥៩២ អនព្រ.តត សតីរី ការតតងតាំងមន្តនតីការទ្តូជាន់ខពស ់ ៧៧៨៥ 
២៥-៦-២០២០ -អនុព្រឹត្យលេខ ៥៩៣ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនលមោយការងារ ៧៧៨៧ 

២~ហសចកតីសហត្មច 
២៧-៨-២០២០ -លសចរតីសលព្មចលេខ ៨៨ សសរ សតីរី ការតតងតាំងសាសភារននលេខាធិការោឋ្នរលចចរ- 

លទ្ស សព្ារស់ម្បទានដីលសដឋរិចច ៧៨០៤ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ     
         ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួហសដ្ាកិចច និង េរិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -ព្រកាសលេខ ១៤៧៦ សហវ.អង សតីរី ការព្រគ្េ់កាតរវរិចចព្រមូេចាំែូេព្គ្ឹះសាថន្     
សាធារែៈរដឋបាេ សព្ារ់ការព្គ្រ់ព្គ្ងឆន្ាំ ២០២០                  (តលៅ រាជរិចចលេខ៦៤) ៧៨០៦ 

១៣-២-២០២០ -ព្រកាសលេខ ១៣៨ សហវ.ព្ររ សតីរី ការរលងកើតរជជលទ្យ្យរុលរព្រទានសព្ារ់ឆន្ាំ២០២០ 
ររស់មនេីរលសដឋរិចចនងិហិរញ្ញវតែលុខតតឧតតរានជ័យ ៧៨១៩ 

 
 



 



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77017701



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77027702



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77037703



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77047704



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77057705



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77067706



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77077707



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77087708



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77097709



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77107710



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77117711



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77127712



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77137713



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77147714



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77157715



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77167716



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77177717



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77187718



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77197719



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77207720



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77217721



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77227722



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77237723



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77247724



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77257725



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77267726



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77277727



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77287728



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77297729



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77307730



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77317731



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77327732



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77337733



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77347734



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77357735



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77367736



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77377737



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77387738



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77397739



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77407740



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77417741



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77427742



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77437743



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77447744



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77457745



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77467746



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77477747



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77487748



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77497749



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77507750



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77517751



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77527752



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77537753



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77547754



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77557755



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77567756



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77577757



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77587758



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77597759



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77607760



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77617761



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77627762



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77637763



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77647764



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77657765



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77667766



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77677767



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77687768



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77697769



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77707770



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77717771



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77727772



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77737773



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77747774



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77757775



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77767776



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77777777



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77787778



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77797779



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77807780



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77817781



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77827782



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77837783



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77847784



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77857785



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77867786



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77877787



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77887788



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77897789



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77907790



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77917791



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77927792



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77937793



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77947794



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77957795



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77967796



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77977797



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77987798



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77997799



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78007800



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78017801



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78027802



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78037803



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78047804



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78057805



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៦២

ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78067806



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78077807



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78087808



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78097809



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78107810



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78117811



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78127812



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78137813



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78147814



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78157815



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78167816



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78177817



ត  រា ជកិច្ច លខ ៦៤

ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78187818



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78197819



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78207820



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78217821



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78227822



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78237823



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78247824
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