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                                                                      ក    N71/20ររមីាសទ៣ី  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខុទទកាលយ័ររះមហាកសររ 
ររះរាជរកឹរយ 

៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៣៩ សតីពី ឿរែតងតាំង នងិផតល់ឋនៈជទីរបឹរើាផ្ទើល់  ស
េមតចអគ្មហាេសនាបតីេតេជ ហ ុន សសន នាយររដ្ឋមន្តនតី ៃនរពះរាជណាចរររមពជុ មាន
ឋនៈេសមើ រដ្ឋេលៀធិឿរ បែនថមេលើមុខងារបចុបើបនន េដយពុាំទទួលរារ់បាំណាច់មុខងារ ៨៦៩៥ 

៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៤០ សតីពី ឿរែតងតាំងមុខតាំែែងជរដ្ឋេលៀធិឿរ   ៃន
ររសួងេទសចរែ៍ ៥ រូប ៨៦៩៦ 

៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៤១ សតីពី ឿរែតងតាំងមុខតាំែែងជអនុរដ្ឋេលៀធឿិរ   
ៃនររសួងេសដ្ឋរិច និងហិរញ្ញវតថុ ៣ រូប ៨៦៩៧ 

៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៤២ សតីពី ឿរែតងតាំង នងិផតល់ឋនៈ ដ្ល់មន្តនតរីាជឿរៃន
ររសួងេសដ្ឋរិច និងហិរញ្ញវតថុ ២ រូប ៨៦៩៨ 

៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៤៣ សតីពី ឿរតេមលើងឋនៈ ដ្ល់មន្តនតរីាជឿរៃនររសួង 
េសដ្ឋរិច និងហរិញ្ញវតថុ ៧ រូប ៨៦៩៩ 

៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៤៤ សតីពី ឿរេរាសរពះរាជទាន នូវេរគ្ឿងឥសើឝរយិយស 
តមលាំដប់ថ្នើរ់ ចាំេ ះ អស់េោរ េោររសី រញ្ញើ និងរពះសងើ ចាំនួន ៣៧ រូប/អង ៨៧០១ 

៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៤៥ សតីពី ឿរេរាសរពះរាជទាន នូវេរគ្ឿងឥសើឝរយិយស 
តមលាំដប់ថ្នើរ់ ចាំេ ះ េោរជាំទាវ អស់េោរ អនររសី រញ្ញើ ឧាសរ ឧាសឿិ និងរពះ
សងើ ចាំនួន ៥១ រូប/អង ៨៧០៣ 

៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៤៦ សតីពី ឿរផតល់េេរមងារ ឧរញ ើ ភារ ហហៀក ជ      
អនរឧរញ ើ ៨៧០៥ 

៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៤៧ សតីពី ឿរផតល់េេរមងារ ឧរញ ើ លាង ឃនុ ជ      
អនរឧរញ ើ ៨៧០៦ 

៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៤៨ សតីពី ឿរផតល់េេរមងារ ឧរញ ើ លាង ហម៉េង ជ      
អនរឧរញ ើ ៨៧០៧ 

 
 
 



ខ 
៣-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៤៩ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតែិខមរ េដយអា ហ៍ពិ ហដ៍្ល់

េោរ ហរ ៉េន អាន់ហររៀស វ៉េលទ័រ ហ្ហេហេរ័ (REINSCH ANDREAS WALTER 

GREGOR) ជនជតិអាលលមឺ៉ង់ សញ្ជើតិអាលលឺម៉ង់ េដយបតូរេឈ្ើះជ ហរ ៉េន មករា 
(REINSCH MAKARA) ៨៧០៨ 

៤-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៥១ សតីពី ឿរេរាសរពះរាជទាន នូវេរគ្ឿងឥសើឝរយិយស 
សុវតថើរា ថ្នើរ់ មហាេសរវីឌើឍន៍ ចាំេ ះ ឯរឧតតម រទី សធុារទិធ ៨៧០៩ 

៤-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៥២ សតីពី ឿរផតលស់ញ្ជើតិែខមរ េដយសញ្ជើតូបនីយរមម
ដ្ល់េោរ ឆាយ ឈសី ង  (TSAI CHIH-HSIANG) ជនជតិចិន សញ្ជើតិចិន     
(ៃតវ ើន់) ៨៧១០ 

៤-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៥៣ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខមរ េដយសញ្ជើតូបនយីរមម
ដ្ល់េោរ ល ីប៉េជួ  (LI PO-JU) ជនជតិចិន សញ្ជើតិចិន (ៃតវ ើន់) ៨៧១១ 

៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៥៤ សតីពី ឿរែតងតាំងមុខតាំែែងឯរឧតតម ហៅ សឡន 
ជអនុរដ្ឋេលៀធិឿរ ៃនររសួងសងមរិច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមើបទា ៨៧១២ 

៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៥៥ សតីពី ឿរែតងតាំងមខុតាំែែងជរដ្ឋេលៀធិឿរ នងិ
ជអនុរដ្ឋេលៀធិឿរ ៃនររសួងទាំនារ់ទាំនងជមួយរដ្ឋសភា រពទឹធសភា និងអធិឿររិច ៤ រូប ៨៧១៣ 

៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៥៦ សតីពី ឿរតាំងស៊ប់រនុងររបខ័ែឌដ្ល់េោរ       
សកវ សវុណ្ណ រទឹធ ែដ្លានបញ្ប់ឿរសិរើាពសីាោភូមិនទរដ្ឋាល េៅររសួងវបើបធម ៌
និងវិចិរតសិលើបៈ ៨៧១៤ 

៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៥៧ សតីពី និយ័តរមមតេមលើងររបខ័ែឌ ឋននតរស័រតិ និង
ថ្នើរ់តមរយៈឿររបឡងជប់ររបខ័ែឌថ្មី ដ្ល់េោររសី អ រុ រសឯីម េៅររសងួវបើបធម ៌
និងវិចិរតសិលើបៈ ៨៧១៥ 

៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៥៨ សតីពី ឿរតេមលើងឋននតរស័រតិ និងថ្នើរ់តមររមិត
សញ្ញើបរត ៃនររបខ័ែ្ឌមន្តនតីរគ្ប់រគ្ងរដ្ឋាល និងររបខ័ែឌមន្តនតីបេចរេទសជន់ខពស់ 
េៅររសួងវបើបធម៌ និងវិចិរតសិលើបៈ ដ្ល់មន្តនតីរាជឿរ ៧ រូប ៨៧១៦ 

៥-៩-២០២០ -រពះរាជររឹតើយ នស/ររត/០៩២០/៩៥៩ សតីពី ឿរតេមលើងឋននតរស័រតិ និងថ្នើរ់របចាំឆនើាំ ដ្ល់
េោរ សខុ សុថីា ៃនររបខ័ែឌរគ្ូបេរងៀនររមិតឧតតម របស់ររសួងអប់រំ យុវជន និង
រីឡា ៨៧១៨ 

 

  



គ 
II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 

                                                         ១~អនរុកឹរយ 
២៧-៨-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ១៣២ អនររ.បរ សតីពី ឿរទទួលសាគើល់សារលវិទើាល័យឡានេម៉ រមពុជ ៨៧១៩ 
២៧-៨-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ១៣៣ អនររ.បរ សតីពី ឿរេផទរឥែទានថ្វឿិ ៨៧២៣ 
២៧-៨-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ១៣៤ អនររ.បរ សតីពី ឿររាំែត់របេភទ ែបបបទ និងនីតិវិធីៃនឿរផតល់

លិខិតអនុញ្ញើត ឬអាជញើបែណដ្ល់អនតរឿរី និងបុគ្លផតល់េសវ ែិជជរមម តមរបព័នធ     
េអឡិចរតូនរិ និងឿរេលើរែលង ៨៧២៥ 

២៨-៨-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ១៣៦ អនររ.បរ សតីពី ឿរេរៀបចាំ និងឿររបរពឹតតេៅរបស់ររុមរបឹរើានតីិរមម 
និងយុតតិធម៌ ៃនររសួងយុតតិធម ៌ ៨៧៣១ 

១៦-៧-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ៦៧៦ អនររ.តត សតីពី ឿរែតងតាំងររុមរបឹរើាភាិលអគ្សិនីរមពជុ 
សរមាប់អាែតតិទី៨ ៨៧៣៥ 

១៧-៧-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ៦៧៧ អនររ.តត សតីពី ឿរបញ្ប់តួនាទីមន្តនតីឿរទតូជន់ខពស់របចាំសាថើន
តាំណាង ៃនរពះរាជណាចរររមពុជេៅបរេទស ៨៧៣៧ 

២០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ៦៧៨ អនររ.តត សតីពី ឿរែតងតាំងមន្តនតរីាជឿរ ៨៧៣៩ 
២០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ៦៧៩ អនររ.តត សតីពី ឿរអនុវតតវិន័យមន្តនតីនគ្រាលជត ិ ៨៧៤០ 
២០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ៦៨០ អនររ.តត សតីពី ឿរែតងតាំងមុខតាំែែង នាយទាហាន ៨៧៤១ 
២០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ៦៨១ អនររ.តត សតីពី ឿរជូនេមដយសុវតថើរា ៨៧៤២ 
២០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ៦៨២ អនររ.តត សតីពី ឿរជូនេមដយឿរងារ ៨៧៥៥ 
២០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ៦៨៣ អនររ.តត សតីពី ឿរជូនេមដយមុនីសារាភ័ែឌ ៨៧៧៤ 
២០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ៦៨៤ អនររ.តត សតីពី ឿរជូនេមដយសហេមរត ី ៨៧៧៥ 
២០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ៦៨៥ អនររ.តត សតីពី ឿរដរ់ឱើយចូលនិវតតន៍មន្តនតីនគ្រាលជតិរមពជុ ៨៧៧៦ 
២០-៧-២០២០ -អនុររឹតើយេលខ ៦៨៦ អនររ.តត សតីពី ឿរេផទរររបខ័ែឌមន្តនតីរាជឿរ ៨៧៧៨ 

២~ហសចកតីសហរមច 
៦-១០-២០២០ -េសចរតីសេរមច ៩២ សសរ សតីពី ឿរផ្លើស់បតរូសមាជរិររុមឿរងាររាជរដឋើភាិលចះុមូលដឋើន

េខតតាត់ដ្ាំបង និងេខតតេ ធិ៍សាត់ េដ្ើមើបីរតតួពិនិតើយ និងេាំរទឿរអនុវតតរមមវធិីនេោាយ 
និងយុទធសាន្តសតចតុេឿែ ដ្ាំណារ់ឿលទី៤ របស់រាជរដឋើភិាលរមពុជ ៨៧៨០ 

 
 
 



ឃ 
៦-១០-២០២០ -េសចរតីសេរមច ៩៣ សសរ សតីពី ឿរបាំេពញបែនថមសមាជិរររុមឿរងាររាជរដឋើភិាលចុះ

មូលដឋើនេខតតរាំពង់ឆនើាំ េដ្ើមើបរីតតួពិនិតើយ និងេាំរទឿរអនុវតតរមមវិធីនេោាយ និងយុទធសាន្តសត 
ចតុេឿែដ្ាំណារ់ឿលទី៤ របស់រាជរដឋើភិាលរមពុជ ៨៧៨២ 

III~ការងារបណ្តត រកសងួ     
        ១~ទីសតកីារររាម្នតីរកសងួហសរាកចិច និង ហរិញ្ញវរថុ 

៣១-១២-២០១៩ -របឿសេលខ ១៤៧៦ សហវ.អថ្ សតីពី ឿររបគ្ល់ឿតពវរិចរបមូលចាំែូលរគ្ឹះសាថើន     
សាធារែៈរដ្ឋាល សរមាប់ឿររគ្ប់រគ្ងឆនើាំ ២០២០                (តេៅ រាជរិចេលខ៧២) ៨៧៨៤ 

          ២~ទីសតកីារររាម្នតីរកសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
២៤-២-២០២០ -របឿសេលខ ០៩៥ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយររុមហ៊ុន ទី េជៀន  អ៊៊ិនេធើេែ-

សិនែល អ៊៊ិនេវសមុិន ឯ.រ បេងើតេរាងចររ ោយេបតុង ៨៨០៦ 
២៥-២-២០២០ -របឿសេលខ ០៩៦ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយររុមហ៊ុន ហវូសុ៊ន េខមបូ េហវសិន  

ឯ.រ បេងើតេរាងចររ ឿត់េដ្រសេមលៀរបាំ រ់ ៨៨០៩ 
២៧-២-២០២០ -របឿសេលខ ១០៦ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ឿរអនុញ្ញើតឱើយររុមហ៊ុន ឡាយ េមន អ៊៊ិនេធើេែ-

សិនែល ឯ.រ បេងើតេរាងចររ ផលិតឿបូបរគ្ប់របេភទ ៨៨១២ 

  ៣~ទីសតកីារររាម្នតីរកសងួសរ ៉េ និង ថាមរល 
២៧-១-២០២០ -របឿសេលខ ០០១៨ រថ្.អរបរ.របរ  សតីពី លរខែឌៃនលខិិតអនុញ្ញើតដ្ាំេែើរឿរសាថើនីយ

េរបងឥនធនៈេលខ ០០១៨ រថ្.អរបរ.លអ ចុះៃថ្ទី ២៧ ែខ មររា ឆនើាំ ២០២០ ៨៨១៥ 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86958695



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86968696



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86978697



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86988698



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86998699



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87008700



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87018701



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87028702



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87038703



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87048704



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87058705



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87068706



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87078707



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87088708



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87098709



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87108710



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87118711



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87128712



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87138713



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87148714



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87158715



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87168716



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87178717



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87188718



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87198719



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87208720



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87218721



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87228722



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87238723



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87248724



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87258725



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87268726



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87278727



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87288728



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87298729



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87308730



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87318731



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87328732



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87338733



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87348734



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87358735



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87368736



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87378737



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87388738



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87398739



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87408740



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87418741



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87428742



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87438743



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87448744



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87458745



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87468746



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87478747



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87488748



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87498749



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87508750



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87518751



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87528752



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87538753



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87548754



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87558755



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87568756



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87578757



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87588758



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87598759



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87608760



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87618761



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87628762



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87638763



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87648764



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87658765



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87668766



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87678767



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87688768



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87698769



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87708770



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87718771



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87728772



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87738773



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87748774



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87758775



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87768776



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87778777



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87788778



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87798779



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87808780



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87818781



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87828782



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87838783



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧០

ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87848784



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87858785



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87868786



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87878787



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87888788



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87898789



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87908790



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87918791



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87928792



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87938793



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87948794



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87958795



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87968796



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87978797



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87988798



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87998799



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88008800



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88018801



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88028802



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88038803



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88048804



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧២

ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88058805



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88068806



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88078807



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88088808



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88098809



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88108810



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88118811



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88128812



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88138813



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88148814



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88158815



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88168816



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88178817



ឆា  ំទី២០ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88188818
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