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                                                                      ក    N69/20ត្រីមាសទី៣  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខុទទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
ត្រះរាជត្កឹរយ 

២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៨៩៩ សតីរី ការតម្លើងឋាននតរស័រតិ ឧតត្មសនយី៍មោ ជា  
រិច្ចបច្ឆ្្រណៈ ច្ំម ះឧតត្មសនីយ៍ព្តី ឯក សវុណ្ណា  នាយនគរបាលថ្ន្រ់ឧតត្មសនីយ ៍
ព្របខ័ណឌ្ន្រនតីនគរបាលជាតិរ្ពុជា ននព្រសួង្ហានទៃ ដែលបានទទួល្រណភារ ៨៤៤៥ 

២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩០០ សតីរី ការតម្លើងឋាននតរស័រតិ ឧតត្មសនយី៍ព្តី ែល់ 
នាយនគរបាលជាន់ខពស់ ព្របខណ័ឌ្ន្រនតនីគរបាលជាតិរ្ពុជា ននព្រសងួ្ហានទៃ ច្នំួន ៣៧ របូ ៨៤៤៦ 

២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩០១ សតីរី ការតម្លើងឋាននតរស័រតិ ឧតត្មសនយី៍ឯរ ែល់
ឧតត្មសនីយ៍មោ ឈន ត្ាសាទ នាយនគរបាលថ្នរ្់ឧតត្មសនីយ៍ ព្របខណ័ឌ្ន្រនតី
នគរបាលជាតិរ្ពុជា ននព្រសួង្ហានទៃ  ៨៤៤៨ 

២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩០២ សតីរី ការទតល់មោរ្ងារមោរ ភេ រិសដិ្ឋ ជា 
ឧរញ ្  ៨៤៤៩ 

២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩០៣ សតីរី ការបញ្ចប់្ុខតដំណងឯរឧតត្ ភរឿន រទិធរីរ័ន រី
អនុរែឋមលខាធិការ នងិដតងតំង្ុខតំដណងឯរឧតត្ ជាអគគនាយរ ននអគគនាយរដ្ឋន្ រិច្ច
ការរែឋបាល និងហិរញ្ញវតថុ ននព្រសួងសងគ្រិច្ច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិស្្បោ ៨៤៥០ 

២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩០៤ សតីរី ការមព្បាសព្រះរាជោន នូវមព្គឿងឥស្សរយិយស 
្ុនីសារាភណ័ឌ ត្លំដ្បថ់្នរ្់ ច្ំម ះ ឯរឧតត្ អស់មោរ និងរងរមំ្្ងព្បដ្ប់អាវធុ 
ច្ំនួន ១៨ រូប ៨៤៥១ 

២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩០៥ សតីរី ការមព្បាសព្រះរាជោន នូវមព្គឿងឥស្សរយិយស 
ត្លំដ្ប់ថ្នរ្់ ច្ំម ះ រងរម្្ំងព្បដ្បអ់ាវុធ ច្ំនួន ១៥ រូប ៨៤៥៣ 

២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩០៦ សតីរី ការមព្បាសព្រះរាជោន នូវមព្គឿងឥស្សរយិយស 
ត្លំដ្ប់ថ្នរ្់ ច្ំម ះ ឯរឧតត្ អស់មោរ និងមោរព្សី ច្ំនួន ៤១ រូប ៨៤៥៥ 

២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩០៧ សតីរី ការទតល់សញ្ជ្តិដខែរ មដ្យសញ្ជត្ូបនីយរ្ែ
ែល់មោរ ឈនិ សសឺងុ  (CHEN SHISONG) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន ៨៤៥៧ 

 
 
 



ខ   
២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩០៨ សតីរី ការទតល់សញ្ជត្ិដខែរ មដ្យសញ្ជ្តូបនយីរ្ែ

ែល់មោរ ល ីថៃសានត  (LEE, TAI-SHAN) ជនជាតិច្និនតវ ្ន់ សញ្ជ្តិចិ្ននតវ ្ន ់ ៨៤៥៨ 
២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩០៩ សតីរី ការទតល់សញ្ជត្ិដខែរ មដ្យសញ្ជ្តូបនយីរ្ែ

ែល់មោរ ល ីហ្គូជឺ  (LEE, KUO-TZU) ជនជាតិច្ិននតវ ន្់ សញ្ជ្តិចិ្ននតវ ្ន ់ ៨៤៥៩ 
២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩១០ សតីរី ការទតល់សញ្ជត្ិដខែរ មដ្យសញ្ជ្តូបនយីរ្ែ

ែល់មោរ ស  ូយ ងុឈាំង  (SU, YONGQIANG) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន មដ្យបតូរ
ម ្្ះជា ស  ូយ ងុ (SU YONG) ៨៤៦០ 

២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩១១ សតីរី ការទតល់សញ្ជត្ិដខែរ មដ្យសញ្ជ្តូបនយីរ្ែ
ែល់មោរ ហ្ង័ ជីងេីង (HUANG, JUNPING) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន  ៨៤៦១ 

២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩១២ សតីរី ការទតល់សញ្ជត្ិដខែរ មដ្យសញ្ជ្តូបនីយរ ែ្
ែល់មោរ ឈនិ យ ងវ័យ (CHEN, YANGWEI) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន  ៨៤៦២ 

២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩១៣ សតីរី ការទតល់សញ្ជត្ិដខែរ មដ្យសញ្ជ្តូបនយីរ្ែ
ែល់មោរ ភហ្ ា ន (HE, PAN) ជនជាតិច្និ សញ្ជ្តិចិ្ន មដ្យបតរូម ្ះ្ជា          
ា យ ភហាអុ ី(BAI HAOYU) ៨៤៦៣ 

២៧-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩១៤ សតីរី ការទតល់សញ្ជត្ិដខែរ មដ្យសញ្ជ្តូបនយីរ្ែ
ែល់មោរព្ស ីវ ងកាម ុនមីរ េីមផាវ ន់ (WANGAMONMIT PIMPAWAN) 
ជនជាតិនៃ សញ្ជ្តិនៃ មដ្យបតរូម ្ះ្ជា ណ្ណាំ លភីេ (NAM LYNE) ៨៤៦៤ 

២៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩១៥ សតីរី ការតម្លើងឋាននតរស័រតិែលន់ាយនគរបាលថ្នរ្់
ឧតត្មសនីយ៍ និងនាយនគរបាលជាន់ខពស់ ព្របខ័ណឌ្ន្រនតនីគរបាលជាតិរ្ពុជា ននព្រសួង
្ហានទៃ ច្ំនួន ២០ រូប ៨៤៦៥ 

២៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩១៦ សតីរី ការទតល់សញ្ជ្តិដខែរ ត្សញ្ជ្តបូនីយរ ែ្
ែល់មោរ ឈនិ ជាងប  (CHEN JIANGPO) ជនជាតិច្និ សញ្ជ្តិចិ្ន ៨៤៦៧ 

២៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩១៧ សតីរី ការទតល់សញ្ជ្តិដខែរ ត្សញ្ជត្ូបនយីរ ែ្
ែល់មោរ ឈនិ ជានហ្ ុយ (CHEN JIANHUI) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន ៨៤៦៨ 

២៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩១៨ សតីរី ការទតល់សញ្ជត្ិដខែរ មដ្យសញ្ជ្តូបនយីរ្ែ
ែល់មោរ យ វ ជាអុ ី(YAO, JIAYI) ជនជាតិច្និ សញ្ជ្តិចិ្ន ៨៤៦៩ 

 
 

 
 



គ 
២៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩១៩ សតីរី ការទតលម់ោរ្ងារមោរ ភហា សាំណ្ណង ជា 

ឧរញ  ្ ៨៤៧០ 

 II~រាជរដ្ឋឋ េិាល 
                                                             អនុត្កឹរយ 
១១-៨-២០២០ -អនុព្រឹត្យមលខ ១២៤ អនព្រ.បរ សតីរី ការមរៀបច្ំ និងការព្បព្រឹតតមៅននរាជបណឌិត្យសភារ្ពុជា ៨៤៧១ 
១៦-៧-២០២០ -អនុព្រឹត្យមលខ ៦៧៥ អនព្រ.តត សតីរី ការជូនម្ដ្យការងារ ៨៥០៧ 

III~ការងារបណ្ណត ត្កសងួ     
          ទីសតកីាររដ្ឋមន្តនតីត្កសងួភសដ្ឋកិច្ច និង ហ្រិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -ព្បកាសមលខ ១៤៧៦ សហវ.អៃ សតីរី ការព្បគល់កាតរវរិច្ចព្ប្ូលចំ្ណូលព្គឹះសាថន្     
សាធារណៈរែឋបាល សព្មប់ការព្គប់ព្គងឆន្ំ ២០២០                 (តមៅ រាជរិច្ចមលខ៧០) ៨៥៥៨ 

 
 



 



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84458445



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84468446



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84478447



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84488448



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84498449



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84508450



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84518451



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84528452



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84538453



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84548454



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84558455



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84568456



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84578457



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84588458



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84598459



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84608460



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84618461



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84628462



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84638463



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84648464



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84658465



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84668466



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84678467



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84688468



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84698469



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84708470



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84718471



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84728472



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84738473



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84748474



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84758475



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84768476



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84778477



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84788478



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84798479



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84808480



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84818481



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84828482



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84838483



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84848484



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84858485



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84868486



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84878487



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84888488



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84898489



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84908490



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84918491



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84928492



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84938493



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84948494



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84958495



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84968496



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84978497



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84988498



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84998499



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85008500



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85018501



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85028502



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85038503



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85048504



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85058505



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85068506



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85078507



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85088508



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85098509



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85108510



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85118511



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85128512



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85138513



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85148514



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85158515



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85168516



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85178517



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85188518



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85198519



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85208520



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85218521



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85228522



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85238523



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85248524



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85258525



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85268526



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85278527



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85288528



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85298529



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85308530



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85318531



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85328532



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85338533



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85348534



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85358535



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85368536



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85378537



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85388538



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85398539



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85408540



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85418541



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85428542



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85438543



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85448544



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85458545



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85468546



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85478547



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85488548



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85498549



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85508550



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85518551



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85528552



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85538553



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85548554



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85558555



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85568556



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85578557



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៦៨

ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85588558



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85598559



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85608560



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85618561



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85628562



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85638563



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85648564



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85658565



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85668566



ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85678567



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧០

ឆា  ំទី២០ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85688568
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