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                                                                      ក    N78/20ត្រមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខុទទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
     ១~ត្ពះរាជត្កម 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០២៤ សតីពី ការរបកាសឱ្យបរបើច្្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់
រពមបលើរិច្ចរពមបរពៀងពាណិជជរមមបសរីអាស ្ន-ហុងរុងននសធារណរដ្ឋរបជាមានិតចិ្ន  
                                                                                   (តបៅរាជរិច្ចបលខ ៨៤) ១០១៨៧ 

    ២~ត្ពះរាជត្កឹរយ 
២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៧៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ បោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់បោរ ចាវ ហ ួយ (XIAO, HUI) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន បោយបតូរប ្្ះជា 
សុ ីឈែន (SHI QIANG) ១០២៧១ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៧៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ បោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់បោរ វ៉ា ង ជីឈជន (WANG, JIQIANG) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន ១០២៧២ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៧៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ បោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់បោរ មមា៉ា វ យ៉ា ជ ាំង (MAO, YAXIONG) ជនជាតិច្ិន សញ្ជត្ិចិ្ន ១០២៧៣ 

២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៧៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ បោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់បោរ ល ីស ង័ (LI, SHUANG) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន បោយបតូរប ្្ះជា  
មរ ៉ា អាមឡន (RAY ALLEN) ១០២៧៤ 

៤-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៨០ សតីពី ការោរ់ឱ្យច្ូលនិវតតន៍នាយនគរបាលថ្ន្រ់
ឧតតមបសនីយ៍ ររបខ័ណឌមន្តនតីនគរបាលជាតិរមពុជា ននររសួងមហានផទ ច្ំនួន ២៨ រូប ១០២៧៥ 

៤-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៨១ សតីពី ការខ្តងតំងឯរឧតតម សខុ ល ូ ជា
អភិបាល ននគណៈអភិបាលបខតតរំពង់ធំ សរមាប់អាណតតិទី២ រនុងខ្ដ្នសមតថរិច្ចដ្ខ្ដ្ល ១០២៧៨ 

៤-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៨២ សតីពី ការផតល់បោរមងារបោរ ឃនុថាវងស 
ផងផាន់ ជា ឧរញ  ្ ១០២៧៩ 

៤-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៨៣ សតីពី ការផតល់បោរមងារបោរ មរឿន វុទធី ជា 
ឧរញ ្ ១០២៨០ 

៤-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៨៤ សតីពី ការផតល់បោរមងារអនររសី ឡាយ            
មពត្ជសវុណ្ណ ររ័ន ជា ឧរញ ្ ១០២៨១ 

៤-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៨៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ បោយអាពាហ៍ពិពាហ៍
ដ្ល់បោរ ដារក អាមលកមហសនដ៍រ ហវលិលបិ មដវិរ (DARROCH 

ALEXANDER PHILIP DAVID) ជនជាតិអង់បគលស សញ្ជ្តិអង់បគលស ១០២៨២ 

 



ខ 
៤-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៨៦ សតីពី ការតំងស៊ប់រនុងររបខ័ណឌបៅរនុង ឋាននតរ-

ស័រតិមន្តនតីបបច្ចរបទសជាន់ខពស ់ ននររបខ័ណឌមន្តនតីបបច្ចរបទសជាន់ខពស់ បៅររសួងបសដ្ឋរិច្ច 
និងហិរញ្ញវតថុ ដ្ល់មន្តនតីរាជការ ៥៥៦ រូប ១០២៨៣ 

II~រាជរដាា ភិបាល 
                                                            អនុត្កឹរយ 
១៦-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៨៨៦ អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ១០៣០១ 
១៦-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៨៨៧ អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ១០៣០៣ 
១៦-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៨៨៨ អនររ.តត សតីពី ការបផទរភាររិច្ចមន្តនតីរាជការ ១០៣០៤ 
១៦-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៨៨៩ អនររ.តត សតីពី ការបផទរភាររិច្ចមន្តនតីរាជការ ១០៣០៥ 
១៦-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៨៩០ អនររ.តត សតីពី ការនិយ័តរមម ររបខ័ណឌតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់

ជូនមន្តនតីរាជការ ១០៣០៦ 
១៦-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៨៩១ អនររ.តត សតីពី ការខ្តងតងំមុខតំខ្ណងមន្តនតីនគរបាលជាតិរមពុជា ១០៣០៨ 
១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៨៩២ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមោយសថ្បនាជាត ិ ១០៣០៩ 
១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៨៩៥ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមោយមុនីសរាភ័ណឌ ១០៣១១ 

 



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018710187



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018810188



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018910189



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019010190



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019110191



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019210192



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019310193



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019410194



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019510195



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019610196



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019710197



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019810198



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019910199



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020010200



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020110201



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020210202



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020310203



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020410204



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020510205



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020610206



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020710207



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020810208



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020910209



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021010210



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021110211



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021210212



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021310213



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021410214



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021510215



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021610216



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021710217



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021810218



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021910219



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022010220



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022110221



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022210222



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022310223



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022410224



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022510225



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022610226



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022710227



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022810228



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022910229



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023010230



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023110231



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023210232



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023310233



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023410234



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023510235



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023610236



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023710237



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023810238



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023910239



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024010240



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024110241



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024210242



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024310243



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024410244



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024510245



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024610246



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024710247



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024810248



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024910249



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025010250



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025110251



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025210252



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025310253



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025410254



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025510255



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025610256



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025710257



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025810258



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025910259



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026010260



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026110261



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026210262



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026310263



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026410264



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026510265



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026610266



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026710267



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026810268



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026910269



ត  រា ជកិច្ច លខ ៨៤

ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027010270



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027110271



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027210272



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027310273



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027410274



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027510275



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027610276



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027710277



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027810278



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027910279



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028010280



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028110281



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028210282



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028310283



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028410284



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028510285



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028610286



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028710287



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028810288



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028910289



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029010290



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029110291



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029210292



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029310293



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029410294



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029510295



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029610296



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029710297



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029810298



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029910299



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030010300



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030110301



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030210302



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030310303



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030410304



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030510305



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030610306



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030710307



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030810308



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030910309



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031010310



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031110311



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031210312
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