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                                                                      ក    N86/20ររីមាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខទុទកាលយ័ររះមហាកសររ 
     ១~ររះរាជរកម 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០២៤ សតីពី ការរបកាសឱ្យេរបើច្្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់
រពមេលើរិច្ចរពមេរពៀងពាណិជជរមមេសរីអាស ន្-ហុងរុងៃនសធារណរដ្ឋរបជាមានិតចិ្ន  
                                                                                     (តេៅរាជរិច្ចេលខ ៨៧) ១០៥៦៥ 

    ២~ររះរាជរករឹយ 
១៣-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២០៧ សតីពី ការតាំងស៊ប់រៅុងឋាននតរស័រតិអនុមន្តនតី  

ការបរេទស ៃនររបខ័ណឌមន្តនតីការទូតជាន់ខពស់េៅររសួងការបរេទស និងសហរបតិបតតិ-
ការអនតរជាតិ ដ្ល់មន្តនតីរាជការ ច្ាំនួន ៦០រូប ១០៦២០ 

១៣-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២០៨ សតីពី ការដារ់េោរ សុុំ រ៉ាវធុ េៅ     ររសួង
យុតតិធម៌ ឱ្យចូ្លនិវតតន៍មុនអាយុរាំណត់តមការេសៅើសុាំរបស់សមីខលួន ១០៦២៤ 

១៣-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២០៩ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតាំែណងពីទីរបឹរ្ា   ររសួង
ធមមការ និងសសនា ច្ាំនួន ២រូប ១០៦២៥ 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២១០ សតីពី ការតេមលើងឋានៈ និងែតងតាំងឯរឧតតម 
អ៊ុយ វវងគី និងែតងតាំង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម ហុ ី ម៉ារ៉ា ជាទីរបឹរ្ាសេមតច្     
អគ្គមហាពញាច្ររី វហង សុំរនិ របធានរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦ ១០៦២៦ 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២១១ សតីពី ការែតងតាំងមុខតាំែណង និងផតល់ឋានៈ
ឯរឧតតមឧតតមេសនីយ៍េោ ឡងុ ទរិយ ជាអនុរបធានររុមរបឹរ្ានីតិរមម ៃនររសួង
មហាៃផៃ មានឋានៈេសមើ អគ្គនាយរ ១០៦២៧ 

១៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២១២ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរ្ា
ររសួងមហាៃផៃ ច្ាំនួន ២រូប ១០៦២៨ 

១៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២១៣ សតីពី ការេផៃរររបខ័ណឌេោរ រ ុនី រដ្ឋា  មរជា
ឋាននតរមន្តនតីស័រតិ ឧតតមេសនីយ៍រតី នាយនគ្របាលថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ ៃនររបខ័ណឌមន្តនតី
នគ្របាលជាតិរមពុជា ររសួងមហាៃផៃ ១០៦២៩ 

១៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២១៤ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមេសនីយ៍េោ 
ដ្ល់នាយោហាន ថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ ៃនរងេោធពលេខមរភូមិនៃ ច្ាំនួន ២រូប ១០៦៣០ 

១៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២១៥ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយោហាន 
របួស ពិការ ថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ និងថ្ន្រ់វរេសនីយ៍ ៃនរងេោធពលេខមរភូមិនៃ រតូវេផៃរេៅ 
ររសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទោជន និងយុវនីតិសម្ំោ ច្ាំនួន ៦៣រូប ១០៦៣១ 

 



ខ 
១៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២១៦ សតីពី ការេរបាសរពះរាជោន នូវេរគ្ឿងឥស្សរិយ-

យស តមលាំដាប់ថ្ន្រ់ ច្ាំេពាះ ឧរញា ្ េោរជាំោវ អស់េោរ អៅររសី និងរញ្ញ្ ច្ាំនួន ៥០រូប ១០៦៣៤ 
១៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២១៧ សតីពី ការេរបាសរពះរាជោន នូវេរគ្ឿងឥស្សរយិ-

យស រពះរាជាណាច្រររមពុជា តមលាំដាប់ថ្ន្រ់ ច្ាំេពាះ រងរម្្ាាំងរបដាប់អាវុធ ច្ាំនួន ៤១រូប ១០៦៣៦ 
១៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២១៨ សតីពី ការេរបាសរពះរាជោន នូវេរគ្ឿងឥស្សរិយ-

យស រពះរាជាណាច្រររមពុជា តមលាំដាប់ថ្ន្រ់ ច្ាំេពាះ ឯរឧតតម អស់េោរ និងអៅររសី 
ច្ាំនួន ១២របូ ១០៦៣៨ 

១៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២១៩ សតីពី ការែតងតាំងមុខតាំែណង និងផតល់ឋានៈ 
ឯរឧតតម រុរ សាមរិត ជាអគ្គេលខាធិការ ៃនអគ្គេលខាធិការដាឋ្នគ្ណៈរមាម្ធិការជាតិ-
គាំពារ និងអភិវឌ្ឍរុមារតូច្ របស់ររសួងអប់រ ំ យុវជន និងរីឡា មានឋានៈេសមើ                 
អនុរដ្ឋេលខាធិការ បែនែមេលើមុខងារបច្ចុប្ំនៅ ១០៦៣៩ 

១៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២២០ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់េោរ លនី វវត៉ា  (LIN WEIDA) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១០៦៤០ 

១៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២២១ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់េោរ សនិ រីងអុ ី (SHEN PING-YI) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្នៃតវ ្ន់ ១០៦៤១ 

១៨-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២២២ សតីពី ការែតងតាំងមុខតាំែណងឯរឧតតម អុល រ ៉៉ូ 
ជារដ្ឋេលខាធិការ ៃនររសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទោជន និងយុវនីតិសម្ំោ ១០៦៤២ 

១៨-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២២៣ សតីពី ការេផៃរ និងែតងតាំងមុខតាំែណងឯរឧតតម 
ផ៉ូ ផារទិធ ពីអនុរដ្ឋេលខាធិការ ៃនររសួងសងគមរិច្ច អតីតយុទោជន និងយុវនីតិសម្ំោ មរជា
អនុរដ្ឋេលខាធិការៃនររសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ១០៦៤៣ 

១៨-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២២៤ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈ ជាទីរបឹរ្ា
ររសួងមុខងារសធារណៈ ច្ាំនួន ៣រូប ១០៦៤៤ 

១៨-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២២៥ សតីពី ការែតងតាំង និងផតល់ឋានៈ សេមតច្រាជបុរតី 
រពះអនុជ នវរារតម អរណុរសម ីជាទីរបឹរ្ារាជរដាឋភិ្បាល មានឋានៈេសមើ ឧបនាយររដ្ឋមន្តនត ី ១០៦៤៥ 

១៨-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២២៦ សតីពី ការេរបាសរពះរាជោន ច្ាំេពាះឯរឧតតម 
ហាវ ររនៈ នូវេរគ្ឿងឥស្សរិយយស ជាតូបការ ១០៦៤៦ 

១៨-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២២៧ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយ
គម្នការបងខិតបងខាំដ្ល់េោរ វៅ សធុារៈ  (SAO SOTHEARAK) ជនជាតិែខមរ សញ្ជ្តិ
ែខមរ ែដ្លបច្ចប្ុំនៅរាំពុងរស់េៅសធារណរដ្ឋសហព័នោអាលលឺម៉ង់ ១០៦៤៧ 

 
 



គ 
១៨-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២២៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយអាពាហ៍ពិពាហ៍

ដ្ល់េោររសី គង ់ វលៀ ខាសុឌី ី  (KONG LEAH CASSIDY) ជនជាតិអាេមររិ 
សញ្ជ្តិអាេមរិរ ១០៦៤៨ 

១៨-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២២៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់េោរ ល ីជនីឆាយ  (LI JINCAI) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១០៦៤៩ 

១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៣០ សតីពី ការែតងតាំង ជាជាំនួយការអមរពះរាជ-
េលខាធិការដាឋ្ន សេមតច្រពះមហារ្សរតី នវរារតម មនុនិាថ សហីនុ រពះវររាជមាត   ជាតិ
ែខមរ រៅុងេសរភីាព េសច្រតីៃថលថៅូរ និងសុភមងគល មានឋានៈេសមើ អគ្គនាយរ ច្ាំនួន ៣រូប ១០៦៥០ 

១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៣១ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមេសនីយ៍ឯរ 
ដ្ល់ឧតតមេសនីយ៍េោ ស៊នុ វុឌឍ  ី នាយនគ្របាលថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ ររបខ័ណឌ               
មន្តនតីនគ្របាលជាតិរមពុជា ៃនររសួងមហាៃផៃ ១០៦៥១ 

១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៣២ សតីពី ការផតល់េគរមងារេោរ ល ី វថរ ជា 
ឧរញា ្ ១០៦៥២ 

១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៣៣ សតីពី ការផតល់េគរមងារេោរ ភួ វាសនា ជា 
ឧរញា ្ ១០៦៥៣ 

១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៣៤ សតីពី ការផតល់េគរមងារអៅររសី តា ុំង ឈនុន ី
ជា ឧរញា  ្ ១០៦៥៤ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                            អនុរកឹរយ 
២១-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៧៨ អនររ.បរ សតីពី ឯរសណាឋ្ន និងសញ្ញ្សមាគ្ល់របស់ភាន្រ់ងារ   

អធិការរិច្ចពូជដ្ាំណាាំ ១០៦៥៥ 
២០-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩១៨ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយការងារ ១០៦៨៣ 

 
 





តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៨៥

ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056510565



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056610566



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056710567



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056810568



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056910569



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057010570



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057110571



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057210572



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057310573



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057410574



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057510575



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057610576



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057710577



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057810578



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057910579



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058010580



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058110581



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058210582



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058310583



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058410584



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058510585



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058610586



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058710587



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058810588



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058910589



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059010590



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059110591



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059210592



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059310593



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059410594



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059510595



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059610596



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059710597



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059810598



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059910599



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060010600



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060110601



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060210602



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060310603



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060410604



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060510605



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060610606



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060710607



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060810608



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060910609



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061010610



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061110611



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061210612



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061310613



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061410614



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061510615



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061610616



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061710617



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061810618



ត  រា ជកិច្ច លខ ៨៧

ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061910619



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062010620



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062110621



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062210622



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062310623



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062410624



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062510625



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062610626



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062710627



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062810628



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062910629



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063010630



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063110631



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063210632



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063310633



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063410634



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063510635



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063610636



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063710637



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063810638



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063910639



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064010640



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064110641



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064210642



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064310643



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064410644



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064510645



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064610646



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064710647



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064810648



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064910649



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065010650



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065110651



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065210652



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065310653



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065410654



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065510655



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065610656



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065710657



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065810658



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065910659



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066010660



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066110661



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066210662



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066310663



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066410664



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066510665



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066610666



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066710667



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066810668



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066910669



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067010670



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067110671



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067210672



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067310673



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067410674



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067510675



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067610676



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067710677



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067810678



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067910679



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068010680



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068110681



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068210682



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068310683



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068410684



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068510685



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068610686



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068710687



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068810688
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