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                                                                      ក    N70/20ត្រីមាសទី៣  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខុទទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
ត្រះរាជត្កឹរយ 

២៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩២០ សតីរី ការផ្តលគ់ោរមងារអ្នរព្សី ត្ស ី ណារមួ ជា 
ឧរញ  ្ ៨៥៦៩ 

២៨-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩២១ សតីរី ការផ្តលគ់ោរមងារគោរ គិរ សសនរិសដិ្ឋ 
ជា ឧរញ  ្ ៨៥៧០ 

២៩-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩២២ សតីរី ការតគមលើងថ្ន្រ់គោរ វង់ សសនវិចិត្រ នន
ព្របខ័ណ្ឌមន្រនតីរនធនាោរ ព្រសួងមហានផ្ៃ ៨៥៧១ 

២៩-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩២៣ សតីរី ការផ្តលគ់ោរមងារគោរ មុុំ សផុានណ់ា ជា 
ឧរញ  ្ ៨៥៧២ 

២៩-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩២៤ សតីរី ការគរៀបចំ និងការព្បព្រឹតតគៅ របស់គណ្ៈរម្ម្- 
ធិការជាតិសព្ម្ប់ការសិរ្ាគរញមួយជីវិត ៨៥៧៣ 

២៩-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩២៦ សតីរី ការតតងតំងឯរឧតតម ហុងី ថូរា៉ា ក់សុ ី ជា    
រដ្ឋមន្រនតីព្បតិភូអ្មនាយររដ្ឋមន្រនត ីបតនែមគលើមុខងារបចចុប្បនន ៨៥៧៨ 

២៩-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៨២០/៩២៧ សតីរី ការតតងតំងមុខតំតណ្ងឯរឧតតម           
ប៉ា ន សបុណ្ឌិ រ ជាអ្នុរដ្ឋគលខាធិការព្រសួងតផ្នការ ៨៥៧៩ 

២៩-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៨២០/៩២៨ សតីរី ការតតងតំង និងផ្តល់ឋានៈគោរជំទាវ  
សាយ សុំអារ ជាព្បធានអ្ងគភារគសុើបការណ៍្ហិរញ្ញវតែុរមពុជា ម្នឋានៈគសមើ              
រដ្ឋគលខាធកិារ សែិតគព្កាមធនាោរជាតិននរមពុជា ៨៥៨០ 

២៩-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩៣០ សតីរី ការតតងតំង និងផ្តល់ឋានៈជាទពី្បឹរ្ា        អ្ម
ព្រសួងយុតតិធម៌ ៣៨ រូប ៨៥៨១ 

២៩-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩៣១ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជត្ិតខមរ គោយសញ្ជ្តូបនយីរមម
ដ្ល់គោរ ឈនិ រលឺន់  (CHEN DELUN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ៨៥៨៤ 

២៩-៨-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៨២០/៩៣២ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជ្តិតខមរ គោយសញ្ជត្ូបនីយរមម
ដ្ល់គោរ ឈនិ ឈងីឈុំង  (CHEN QINGQIANG) ជនជាតិចិន សញ្ជត្ិចិន ៨៥៨៥ 

៣-៩-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៣៤ សតីរី ការតតងតំង និងផ្តល់ឋានៈឯរឧតតម ឧតតម-
គសនីយ៍ឯរ តោ ប៉ា ូជាទីព្បឹរា្ព្រសួងមហានផ្ៃ ម្នឋានៈគសមើ អ្គគនាយរ ៨៥៨៦ 

 
 



ខ 
៣-៩-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៣៥ សតីរី ការផ្តល់នីតិសម្បទាគ ើងវិញឱ្យគ ម្ះ សនុ ឆ័យ 

គភទ ព្បុស តដ្លព្តូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យគធវើសរមមភារនគោបាយសព្ម្ប់រយៈគរល      
៥ (ព្បាំ) ឆន្ ំ ៨៥៨៧ 

៣-៩-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹតយ្ នស/ររត/០៩២០/៩៣៦ សតីរី ការផ្តល់នីតិសមប្ទាគ ើងវិញឱយ្គ មះ្        
ោវ គឹមឈនុ គភទ ព្បសុ តដ្លព្តូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យគធវើសរមមភារនគោបាយ
សព្ម្ប់រយៈគរល ៥ (ព្បាំ) ឆន្ ំ ៨៥៨៨ 

៣-៩-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៣៧ សតីរី ការផ្តល់នីតិសម្បទាគ ើងវិញឱ្យគ មះ្        វ៉ា  
សាម៉ាុន គភទ ព្បសុ តដ្លព្តូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យគធវើសរមមភារនគោបាយ សព្ម្ប ់           
រយៈគរល ៥ (ព្បាំ) ឆន្ ំ ៨៥៨៩ 

៣-៩-២០២០ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត/០៩២០/៩៣៨ សតីរី ការគលើរតលងគទាសឱ្យទណ្ឌិតគ មះ្        
ប៉ាុន សុណីារ គភទ ព្សី អាយុ ៥២ ឆនំំា រីបទឆគបារ ម្នស្ថ្នទមងន់គទាស (នាំមនុស្សឱយ្
ចូលព្របខណ័្ឌគោធា នគរបាល និងព្គូបគព្ងៀន) ៨៥៩០ 

    II~រាជរដ្ឋឋ ភិបល 
                                                             អនុត្កឹរយ 
១៤-៨-២០២០ -អ្នុព្រឹត្យគលខ ១២៩ អ្នព្រ.បរ សតីរី ការគរៀបចំ និងការព្បព្រឹតតគៅរបស់អ្គគគលខាធិការោឋន្

ព្រុមព្បឹរ្ាអ្នរច្ាប់ ៨៥៩១ 
២៥-៨-២០២០ -អ្នុព្រឹត្យគលខ ១៣០ អ្នព្រ.បរ សតីរី ការគរៀបចំ និងការព្បព្រឹតតគៅរបស់គណ្ៈរម្ម្ធិការ

អ្នតរព្រសួងសតីរី សុខភារសិរ្ា ៨៥៩៨ 
២៦-៨-២០២០ -អ្នុព្រឹត្យគលខ ១៣១ អ្នព្រ.បរ សតីរី ព្បតិទិនឈបស់ព្ម្រការងាររបស់មន្រនតរីាជការ 

និគោជិត រមមររ ព្បចំឆន្ំ ២០២១ ៨៦០៣ 
១៦-៧-២០២០ -អ្នុព្រឹត្យគលខ ៦៧៤ អ្នព្រ.តត សតីរី ការជូនគមោយការងារ ៨៦០៥ 

III~ការងារបណាា ត្កសងួ     
        ១~ទីសាកីាររដ្ឋមន្តនាីត្កសងួតសដ្ឋកចិច និង ហរិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -ព្បកាសគលខ ១៤៧៦ សហវ.អ្ថ សតីរី ការព្បគល់កាតរវរិចចព្បមូលចំណូ្លព្គឹះស្ថន្     
ស្ធារណ្ៈរដ្ឋបាល សព្ម្ប់ការព្គប់ព្គងឆន្ំ ២០២០                 (តគៅ រាជរិចចគលខ៧១) ៨៦៧៦ 

          ២~ទីសាកីាររដ្ឋមន្តនាីត្កសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
២៤-២-២០២០ -ព្បកាសគលខ ០៩៤ ឧស.រឧ.ព្បរ ០២ សតីរី ការអ្នុញ្ញ្តឱ្យព្រុមហ ុន សុិន ោន សុិន គអ្ឡា

សៃិរ & ន្រសៃីង (គខមបូឌា) ឯ.រ បគងកើតគរាងចព្រ ផ្លិតគព្គឿងបន្សំ (សគមលៀរបំពារ់ តសប្រគជើង 

និងកាបូប) ៨៦៩២ 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85698569



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85708570



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85718571



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85728572



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85738573



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85748574



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85758575



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85768576



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85778577



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85788578



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85798579



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85808580



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85818581



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85828582



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85838583



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85848584



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85858585



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85868586



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85878587



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85888588



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85898589



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85908590



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85918591



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85928592



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85938593



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85948594



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85958595



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85968596



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85978597



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85988598



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85998599



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86008600



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86018601



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86028602



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86038603



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86048604



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86058605



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86068606



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86078607



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86088608



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86098609



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86108610



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86118611



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86128612



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86138613



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86148614



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86158615



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86168616



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86178617



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86188618



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86198619



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86208620



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86218621



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86228622



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86238623



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86248624



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86258625



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86268626



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86278627



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86288628



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86298629



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86308630



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86318631



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86328632



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86338633



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86348634



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86358635



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86368636



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86378637



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86388638



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86398639



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86408640



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86418641



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86428642



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86438643



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86448644



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86458645



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86468646



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86478647



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86488648



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86498649



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86508650



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86518651



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86528652



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86538653



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86548654



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86558655



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86568656



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86578657



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86588658



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86598659



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86608660



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86618661



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86628662



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86638663



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86648664



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86658665



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86668666



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86678667



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86688668



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86698669



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86708670



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86718671



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86728672



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86738673



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86748674



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86758675



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៦៩

ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86768676



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86778677



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86788678



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86798679



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86808680



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86818681



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86828682



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86838683



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86848684



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86858685



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86868686



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86878687



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86888688



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86898689



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86908690



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧១

ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86918691



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86928692



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86938693



ឆា  ំទី២០ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86948694
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