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                                                                      ក     

   មាតិកា 
 

I~ព្រះរាជខុទ្ទកាលយ័ព្រះមហាកសព្ត 
ព្រះរាជព្កឹតយ 

៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៥៥ សតីពី ការែតងតាំងមុខតាំែែងឯរឧតតម          
ឯម ច័ន្ទមករា ជារដ្ឋេលខាធិការ ៃនររសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទ្ោជន និងយុវនីតិសម្ំទា 
បែនែមេលើមខុងារបច្ចបុ្ំនៅ ៩៤៣៩ 

៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៥៦ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈជាទ្ីរបឹរា្ និងជា
ជាំនួយការរដ្ឋេលខាធិការដ្ឋ្នអាកាសច្រសុវីិល ២ រូប ៩៤៤០ 

៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៥៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍
ដ្ល់េោរ ស៊ា  ស ឿស៊ា ន្  (HSIEH CHIH-HSIEN) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន(ៃតវ ្ន់) ៩៤៤១ 

៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៥៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិែខមរ េដ្យសញ្ជត្ូបនីយរមម
ដ្ល់េោរ ស ន្  ុ៊ីអុ៊ី  (SHEN SHIYI) ជនជាតិច្និ សញ្ជ្តិចិ្ន េដ្យបតូរេ ្្ះជា 
សអដែន្ វ៉ា ង (EDEN WANG)  ៩៤៤២ 

៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៦០ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិែខមរ េដ្យសញ្ជត្ូបនីយរមម
ដ្ល់អៅររស ីព្ាន្ ់ឌូ  (TRAN DU) ជនជាតិេវៀតណាម សញ្ជ្តិកាណាដ្  ៩៤៤៣ 

៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៦១ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិែខមរ េដ្យសញ្ជត្ូបនីយរមម
ដ្ល់េោរ លាង ជាជនុ្  (LIANG JIAJUN) ជនជាតិច្និ សញ្ជ្តិចិ្ន េដ្យបតរូេ ្ះ្
ជា យរូ ៊ី ដែន្ហ្វែ (YURIY BENFORD) ៩៤៤៤ 

៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៦២ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នវូេររឿងឥស្ឝរិយ-
យស តមលាំដ្ប់ថ្នរ្់ ច្ាំេពាះ ឯរឧតតម េោរជាំទាវ អស់េោរ េោររសី រញ្ញ្ និង   រពះ
សង្ឃ ច្ាំនួន ៥៥ រូប/អងគ ៩៤៤៥ 

៣០-៩-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/០៩២០/១០៦៣ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរយិ-
យស តមលាំដ្បថ់្ន្រ់ ច្ាំេពាះ ឯរឧតតម អស់េោរ េោររស ីនិងរពះសង្ឃ ច្ាំនួន ៥៤  រូប/
អងគ ៩៤៤៧ 

១-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៦៤ សតីពី ការតេមលើង ឋាននតរស័រតិ ឧតតមេសនីយឯ៍រ ដ្ល់
ឧតតមេសនីយ៍េទា ម៉ាុក វណ្ណា  នាយនររោលថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ ររបខែ័ឌមន្តនតនីររោល
ជាតិរមពុជា ៃនររសួងមហាៃផៃ ៩៤៤៩ 

១-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៦៥ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតាំែែងឯរឧតតម              
ឯក សឆងហួ្ត ពីទី្របឹរ្ាសេមតច្អរគមហាពញាច្ររ ីសហ្ង  រំនិ្ របធានរដ្ឋសភា នីតិ-
កាលទី្៦ មានឋានៈេសមើ រដ្ឋេលខាធិការ ៩៤៥០ 

 



ខ 
១-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៦៦ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម     

ប៉ា យ សហាអុ៊ី ជាទី្របឹរ្ាសេមតច្អរគមហាពញច្ររី សហ្ង  រំនិ្ របធានរដ្ឋសភា នីតិ-
កាលទី្៦ មានឋានៈេសមើ រដ្ឋមន្តនតី េដ្យពុាំទ្ទ្ួលរោរ់បាំណាច្ម់ុខងារ ៩៤៥១ 

៨-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៦៧ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម          
ចាន្់ ផូ ជាទ្ីរបឹរ្ាសេមតច្វបិុលេសនាភរតី សយ ឈុ ំ របធានរពឹទ្ោសភា នីតិកាលទ្ី៤ 
មានឋានៈេសមើ រដ្ឋេលខាធកិារ ៩៤៥២ 

៩-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៦៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជត្ិែខមរ េដ្យសញ្ជត្ូបនីយរមម
ដ្ល់េោរ វវ  ុ៊ីយ ូ (WEI SIYU) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន េដ្យបតូរេ ្្ះជា    ហ្៊ាុន្ 
 ណំ្ណង (HUN SAMNANG) ៩៤៥៣ 

៩-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៧០ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តបូនីយរមម
ដ្ល់រញ្ញ្  ៊ា ូទ្៊ីងអុ៊ី  (HSU TING YU) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន(ៃតវ ្ន់) ៩៤៥៤ 

១០-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៧១ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតាំែែងឯរឧតតម ឧតតម-    
េសនីយ៍ឯរ ាត និ្មល ពីអនុរបធានររុមរបឹរ្ានីតិរមម ៃនររសួងមហាៃផៃ មានឋានៈេសមើ      
អរគនាយរ ៩៤៥៥ 

១០-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៧២ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ ដ្ល់នាយទាហាន 
ថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ ច្ាំនួន ៨ របូ និងែតងតាំងមុខតាំែែង នាយទាហាន ច្ាំនួន ៦ រូប ៃន   
រងេោធពល េខមរភូមិនៃ  ៩៤៥៦ 

១០-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៧៣ សតីពី ការេរៀបច្ាំ និងការរបរពឹតតេៅៃនររុមរបរឹា្
ជាតិវិទ្្ាសាន្តសត បេច្ចរវិទ្្ា នងិនវនុវតតន ៍ ៩៤៥៨ 

១០-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៧៤ សតីពី ការផតល់នីតិសម្ំទាេឡើងវញិឱ្យេ ្្ះ    
 ៊ានុ្  ភ័ុព្ក េភទ្ របុស េរើតៃងងទ្ី ១៤ ែខរុមភៈ ឆន្ាំ ១៩៨៣ ែដ្លរតូវោនហាមឃាត់មិន
ឱ្យេធវើសរមមភាពនេោោយសរមាប់រយៈេពល ៥ (រោាំ) ឆន្ាំ តមអាំណាច្សាលដី្កាេលខៈ 
៣៤០(ឆ)  ៩៤៦៣ 

១០-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៧៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តបូនីយរមម
ដ្ល់េោរ វ  ឡតូ  (SAI LOOT) ជនជាតិមីោ ្ន់មា ្ សញ្ជ្តិមីោ ្នម់ា  ្ ៩៤៦៤ 

១០-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៧៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តបូនីយរមម
ដ្ល់េោរ វ  ខាម (SAI KHAM) ជនជាតិមីោ ្ន់មា ្ សញ្ជ្តិមីោ ន្់មា  ្ ៩៤៦៥ 

១០-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៧៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តូបនយីរមម
ដ្ល់េោរ សជៀ វុ៊ី (XIA, WEI) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន េដ្យបតូរេ ្្ះជា             
សជៀ យ៊ីហាក (XIA, YIHAG) ៩៤៦៦ 

 



គ 
១០-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៧៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដ្យសញ្ជ្តបូនីយរមម

ដ្ល់េោរ ឈនិ្ ែូ (CHEN, BO) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តចិ្និ េដ្យបតូរេ ្្ះជា        ឈិ
ន្ សហាឡងុ (CHEN, HAO LONG) ៩៤៦៧ 

១៧-១០-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១០២០/១០៧៩ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម       
តុង ចំសរ ើន្ ជាទី្របឹរ្ាសេមតច្ររឡាេហាម   សខង ឧបនាយររដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតរីរសួង
មហាៃផៃ មានឋានៈេសមើ អនុរដ្ឋេលខាធិការ េដ្យមិនទ្ទ្លួរោរ់បាំណាច្់មុខងារ ៩៤៦៨ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបល 
                                                         ១~អន្ពុ្កឹតយ 
៣០-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៦១ អនររ.បរ សតីពី ែបបបទ្ និងនីតិវិធីៃនការអនុវតតច្្ាប់សតពីី ការរបឆាំង

ហិរញ្ញប្ំទាន ដ្ល់ការររីសាយភាយអាវុធមហារបល័យ ៩៤៦៩ 
២-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៦២ អនររ.បរ សតីពី ការេធវើអនុបេោរ បតូរច្ាំណាត់ថ្នរ្់ ពីរទ្ព្យសម្ំតត ិ 

សាធារែៈរបស់រដ្ឋ មរជារទ្ពយ្សម្ំតតិឯរជនរបស់រដ្ឋ ៩៤៧៣ 
៥-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៦៣ អនររ.បរ សតីពី ការេផៃរឥែទានងវកិា  ៩៤៧៦ 
៧-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៦៦ អនររ.បរ សតីពី ការេផៃរឥែទានងវិកា  ៩៤៧៨ 
៨-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៧៩៥ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតមិន្តនតីពនោនាគារ ររសួងមហាៃផៃ ៩៤៨០ 
៨-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៧៩៦ អនររ.តត សតីពី ការេផៃរភាររិច្ចមន្តនតីរាជការ ៩៤៨២ 
៨-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៧៩៧ អនររ.តត សតីពី ការេផៃរភាររិច្ចមន្តនតីរាជការ ៩៤៨៣ 
៨-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៧៩៨ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៤៨៤ 
៩-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៧៩៩ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យសាថប្នាជាត ិ ៩៤៨៥ 
៩-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨០០ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យសហេមរត ី ៩៤៨៦ 
៩-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨០២ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យសហេមរត ី ៩៤៨៧ 
៩-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨០៣ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៤៨៨ 
៩-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨០៤ អនររ.តត សតីពី ការរបរលភ់ាររិច្ចជូនមន្តនតីរាជការ ៩៤៩០ 
១០-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨០៥ អនររ.តត សតីពី ការែតងតាំងមន្តនតរីាជការ ៩៤៩២ 
១០-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨០៦ អនររ.តត សតីពី ការេផៃរ និងែតងតាំងមុខតាំែែងមន្តនតីនររោលជាតិ

រមពុជា ៩៤៩៤ 
១០-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨០៧ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យសហេមរតី ៩៤៩៥ 
១០-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨០៨ អនររ.តត សតីពី ការបញ្ចប់តនួាទី្ មន្តនតីតាំណាងររសួងការងារ នងិ      

 បែ្តះបណាត្លវិជាជ្ជវីៈអមសាថន្តាំណាងៃនរពះរាជាណាច្រររមពុជាេៅបរេទ្ស ៩៤៩៧ 

 



ឃ 
១១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨០៩ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យការងារ ៩៤៩៩ 
១១-៩-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៨១០ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដ្យការងារ ៩៥០៣ 

២~ស ចកត៊ី សព្មច 
២១-១០-២០២០ -េសច្រតីសេរមច្ ៩៨ សសរ សតីពី ការបេងើតរែៈរមមការអនតរររសួងេដ្ើម្ំីរាំែតត់ាំបន់

រមែីយដ្ឋ្នរោសាទ្បនាទ្យឆ្្េឡើងវិញ ៩៥៤៤ 

III~ការងារែណ្ណត ព្ក ងួ     
          ១~ធនាគារជាតិ វន្ កមពុជា 

២៦-៦-២០១៩ -របកាសេលខ ធ១៤-០២០-៣៥០ របរ សតីពី ការដ្រ់ឱ្យេរបើរោស់សាល្រសញ្ញ្របព័នោោរង ៩៥៤៧ 

          ២~ទ្៊ី ត៊ីការរែាមន្តន្ត៊ីព្ក ងួស ែាកិចច ន្ិង ហ្រិញ្ញវតថុ 
៣១-១២-២០១៩ -របកាសេលខ ១៤៧៦ សហវ.អង សតីពី ការរបរល់កាតពវរិច្ចរបមូលច្ាំែូលររឹះសាថន្     

សាធារែៈរដ្ឋោល សរមាប់ការររប់ររងឆន្ាំ ២០២០                 (តេៅ រាជរិច្ចេលខ៧៨) ៩៥៥០ 

៣~ទ្៊ី ត៊ីការរែាមន្តន្ត៊ីព្ក ងួមហាវផទ 
៦-៤-២០២០ -របកាសេលខ ២០៧៧ របរ សតីពី ការចុ្ះេ ្្ះរៅុងបញ្ជីសមារម ៩៥៦១ 
៦-៤-២០២០ -របកាសេលខ ២០៧៨ របរ សតីពី ការចុ្ះេ ្្ះរៅុងបញ្ជីសមារមសរមាប់នីតិបុរគល ៩៥៦២ 

   
 

 

 
 



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94399439



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94409440



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94419441



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94429442



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94439443



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94449444



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94459445



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94469446



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94479447



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94489448



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94499449



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94509450



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94519451



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94529452



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94539453



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94549454



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94559455



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94569456



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94579457



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94589458



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94599459



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94609460



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94619461



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94629462



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94639463



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94649464



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94659465



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94669466



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94679467



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94689468



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94699469



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94709470



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94719471



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94729472



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94739473



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94749474



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94759475



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94769476



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94779477



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94789478



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94799479



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94809480



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94819481



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94829482



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94839483



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94849484



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94859485



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94869486



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94879487



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94889488



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94899489



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94909490



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94919491



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94929492



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94939493



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94949494



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94959495



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94969496



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94979497



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94989498



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 94999499



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95009500



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95019501



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95029502



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95039503



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95049504



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95059505



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95069506



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95079507



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95089508



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95099509



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95109510



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95119511



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95129512



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95139513



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95149514



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95159515



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95169516



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95179517



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95189518



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95199519



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95209520



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95219521



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95229522



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95239523



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95249524



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95259525



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95269526



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95279527



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95289528



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95299529



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95309530



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95319531



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95329532



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95339533



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95349534



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95359535



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95369536



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95379537



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95389538



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95399539



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95409540



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95419541



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95429542



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95439543



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95449544



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95459545



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95469546



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95479547



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95489548



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95499549



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧៦

ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95509550



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95519551



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95529552



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95539553



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95549554



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95559555



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95569556



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95579557



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95589558



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95599559



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧៨

ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95609560



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95619561



ឆា  ំទី២០ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95629562
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