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                                                                      ក    N78/20ត្រមីាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខុទទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
     ១~ត្រះរាជត្កម 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០២៤ សតីពី ការរបកាសឱ្យបរបើច្្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់
រពមបលើរិច្ចរពមបរពៀងពាណិជជរមមបសរីអាស ្ន-ហុងរុងននសធារណរដ្ឋរបជាមានិតចិ្ន  
                                                                                   (តបៅរាជរិច្ចបលខ ៨៥) ១០៣១៣ 

    ២~ត្រះរាជត្កឹរយ 
១១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៨៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ បោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់បោររស ីគីម អឺុនហុ ី (KIM EUNHEE) ជនជាតិរូបរ៉េ សញ្ជត្ិរូបរ៉េ  ១០៣៨៥ 
១១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៨៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ បោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់បោររស ីគីម ហុយីន់៉  (KIM HEEYUN) ជនជាតិរូបរ៉េ សញ្ជត្ិរូបរ៉េ  ១០៣៨៦ 
១១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៩០ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ បោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់បោរ ហា ឆង់ យ៉ងុ  (HA CHUNG YONG) ជនជាតិរូបរ៉េ សញ្ជ្តិរូបរ៉េ  ១០៣៨៧ 
១១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៩១ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ បោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់បោរ ស  ូជីនសាន  (SU JINSHAN) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន  ១០៣៨៨ 
១១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៩២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ បោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់បោរ វ៉ង ផៃគុន  (WANG PEIKUN) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន  ១០៣៨៩ 
១១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៩៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ បោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់បោរ ស  ូសងួស  ូ (SU SHUANGSHU) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន  ១០៣៩០ 
១១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៩៤ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ បោយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់អនររស ីល ីណា  (LI NA) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន  បោយបតូរប ្្ះជា  ចាង
លណីា (ZHANG LINA) ១០៣៩១ 

១១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៩៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិខ្ខមរ បោយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់បោរ គីង ហរីឺង  (GENG HEPING) ជនជាតិច្ិន សញ្ជ្តិចិ្ន   ១០៣៩២ 

១១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៩៦ សតីពី ការខ្តងតាំងបៅររមរមមសិរ្ា រពះរាជ- 
អាជាញ្រងរមមសិរ្ា ច្ាំនួន ៥៥ នារ់ ឱ្យបៅបបរមើការងារបៅតមសោដ្ាំបូង និងអយ្យការអម
សោដ្ាំបូងបខតត ១០៣៩៣ 

១២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៩៧ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមបសនីយ៍បោ 
ដ្ល់ឧតតមបសនីយ៍រតី ហួន ចានវ់សនា នាយនគរបាលថ្ន្រ់ឧតតមបសនីយ៍ ររបខណ័ឌ   
មន្តនតីនគរបាលជាតិរមពុជា ននររសួងមហានផៃ ១០៣៩៧ 

 



ខ 
១២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៩៨ សតីពី ការផតល់នីតិសម្បោបឡើងវិញឱ្យប ្្ះ    ល ី

ត្សវីីណា បភទ រសី បរើតនថៃទ២ី០ ខ្ខសីហា ឆន្ាំ ១៩៦៩ ខ្ដ្លរតូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យបធវើ
សរមមភាពនបោបាយសរមាប់រយៈបពល ៥ (របាាំ)ឆន្ាំ  ១០៣៩៨ 

១២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១១៩៩ សតីពី ការផតល់បោរមងារបោរ ល ីហហង ជា ឧរញ  ្ ១០៣៩៩ 
១២-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២០០ សតីពី ការផតល់បោរមងារអនររសី រី វ៉វ៉ន់ថន 

ជា ឧរញ ្  ១០៤០០ 
១៣-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២០១ សតីពី ការខ្តងតាំងមុខតាំខ្ណងបោរជាំោវឧតតម-

បសនីយ៍ឯរ ឌុច ដាណា ជាអនុរដ្ឋបលខាធិការ ននររសួងមហានផៃ ១០៤០១ 
១៣-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២០២ សតីពី ការខ្តងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម  ហម៉ង 

សភ័ុណ្ឌ  ជាទីរបឹរ្ាសបមតច្ររឡាបហាម  ស ហខង  ឧបនាយររដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីររសួង
មហានផៃ មានឋានៈបសមើអនុរដ្ឋបលខាធិការ បោយពុាំទទួលរបារ់បាំណាច្់មុខងារ  ១០៤០២ 

១៣-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២០៣ សតីពី ការតាំងស៊ប់រនុងររបខ័ណឌដ្ល់បោរ       
ហម៉ង ថុនា ខ្ដ្លបានបញ្ចប់ការសិរ្ាពីសោភូមិនៃរដ្ឋបាល ននររបខ័ណឌមន្តនតីរគប់រគង       
រដ្ឋបាល បៅររសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា ១០៤០៣ 

១៣-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២០៤ សតីពី ការតាំងស៊ប់រនុងររបខ័ណឌដ្ល់បោរ       
អិន សគុា ខ្ដ្លបានបញ្ចប់ការសិរ្ាពីសោភូមិនៃរដ្ឋបាល ននររបខ័ណឌមន្តនតីរគប់រគង       
រដ្ឋបាល បៅររសួងយុតតិធម៌ ១០៤០៤ 

II~រាជរដាា ភិបាល 
                                                            អនុត្កឹរយ 
២១-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១៧៩ អនររ.បរ សតីពី ការរាំណត់អរតភាគោនខ្បបបទ និងនីតិវិធីននការ-

បង់ភាគោនរបបសនតសិុខសងគមខ្ផនរហានិភ័យការងារសរមាប់បុគគលននវសិ័យសធារណៈ ១០៤០៥ 
២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១៨០ អនររ.បរ សតីពី ការបផៃរឥណោនថវិកា ១០៤១០ 
១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៨៩៦ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមោយសថ្បនាជាត ិ ១០៤១២ 
១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៨៩៧ អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ១០៤១៥ 
១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៨៩៨ អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ១០៤២២ 
១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៨៩៩ អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ១០៤២៤ 
១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩០០ អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់មន្តនតរីាជការ ១០៤៣១ 
១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩០៣ អនររ.តត សតីពី ការោរ់ឱ្យចូ្លនិវតតន៍មុនបពលរាំណត់មន្តនតីនគរបាល

ជាតិរមពុជា ១០៤៣៣ 
១៩-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩០៤ អនររ.តត សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីពនធនាោរ ររសួងមហានផៃ ១០៤៣៥ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ៩០៧ អនររ.តត សតីពី ការជូនបមោយមុនសីរាភ័ណឌ ១០៤៣៧ 

 



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៨៣

ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031310313



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031410314



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031510315



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031610316



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031710317



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031810318



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031910319



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032010320



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032110321



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032210322



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032310323



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032410324



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032510325



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032610326



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032710327



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032810328



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032910329



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033010330



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033110331



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033210332



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033310333



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033410334



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033510335



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033610336



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033710337



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033810338



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033910339



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034010340



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034110341



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034210342



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034310343



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034410344



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034510345



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034610346



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034710347



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034810348



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034910349



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035010350



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035110351



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035210352



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035310353



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035410354



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035510355



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035610356



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035710357



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035810358



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035910359



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036010360



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036110361



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036210362



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036310363



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036410364



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036510365



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036610366



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036710367



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036810368



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036910369



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037010370



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037110371



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037210372



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037310373



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037410374



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037510375



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037610376



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037710377



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037810378



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037910379



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038010380



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038110381



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038210382



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038310383



ត  រា ជកិច្ច លខ ៨៥

ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038410384



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038510385



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038610386



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038710387



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038810388



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038910389



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039010390



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039110391



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039210392



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039310393



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039410394



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039510395



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039610396



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039710397



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039810398



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039910399



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040010400



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040110401



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040210402



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040310403



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040410404



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040510405
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ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041210412



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041310413



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041410414



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041510415



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041610416



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041710417



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041810418



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041910419



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042010420



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042110421



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042210422



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042310423



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042410424



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042510425



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042610426



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042710427



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042810428



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042910429



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043010430



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043110431



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043210432



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043310433



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043410434



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043510435



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043610436



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043710437
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