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                                                                      ក    N87/20ររីមាសទ៤ី  
 

   មារិកា 
 

I~ររះរាជខទុទកាលយ័ររះមហាកសររ 
     ១~ររះរាជរកម 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០២៤ សតីពី ការរបកាសឱ្យេរបើច្្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់
រពមេលើរិច្ចរពមេរពៀងពាណិជជរមមេសរីអាស ន្-ហុងរុងៃនសធារណរដ្ឋរបជាមានិតចិ្ន  
                                                                                     (តេៅរាជរិច្ចេលខ ៨៨) ១០៦៨៩ 

    ២~ររះរាជរករឹយ 
១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៣៦ សតីពី ការផតល់េោរមងារេោរ តាក់ ជីឡៅ ជា 

ឧរញ ្ ១០៧៣៦ 
១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៣៧ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-

យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េពាះ អស់េោរ ចំ្នួន ៤ រូប ១០៧៣៧ 
១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៤០ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-

យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េពាះ ឯរឧតតម និងេោរជំទាវ ចំ្នួន ១៣ រូប ១០៧៣៨ 
១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៤១ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-

យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េពាះ រងរមំ្្ាងរបដាប់អាវុធ ចំ្នួន ៣២ រូប ១០៧៣៩ 
១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៤២ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-

យស មុនីសរាភ័ណឌ ថ្ន្រ់ មហាេសរីវឌ្ឍន៍ ចំ្េពាះ េោរ Alex Kemmori Yasumoto ១០៧៤១ 
១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៤៣ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-

យស មុនីសរាភ័ណឌ ថ្ន្រ់ មហាេសរីវឌ្ឍន៍ ចំ្េពាះ ឧរញ ្ ហុង រវី ១០៧៤២ 
១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៤៤ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-

យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េពាះ ឯរឧតតម ឧរញ ្ េោរជំទាវ អស់េោរ អនររសី ឧោសិកា និង
រពះសង្ឃ ចំ្នួន ៦៦ រូប/អងគ ១០៧៤៣ 

១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៤៥ សតីពី ការែតងតំាងមុខតំែណង ជារដ្ឋេលខាធិការ 
និងជាអនុរដ្ឋេលខាធិការ ៃនររសួងៃរបសណីយ៍ និងទូររមនារមន៍ ៧ រូប និងែតងតំាង និង
ផតល់ឋានៈជារបធាន និងសមាជិរនិយ័តររទូររមនារមន៍រមពុជា ២ របូ ១០៧៤៥ 

១៩-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៤៦ សតីពី ការែតងតំាង និងផតល់ឋានៈជាទីរបឹរ្ា និង
ជាជំនួយការ ររសួងៃរបសណីយ៍ និងទូររមនារមន៍ ១៩ រូប ១០៧៤៧ 

២០-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៤៧ សតីពី ការែតងតំាងមុខតំែណងេោរជំទាវ       
ជូ រទុ្ធធ ន ីជាអនុរដ្ឋេលខាធិការ ៃនររសួងែផនការ ១០៧៤៩ 



ខ 
២០-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៤៨ សតីពី ការែតងតំាងមុខតំែណងឯរឧតតម             

សាមន៉ បណ្ឌិ រយ ជារដ្ឋេលខាធិការ ៃនររសួងព័ត៌មាន ១០៧៥០ 
២០-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៤៩ សតីពី និយ័តរមមតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់តាម 

អតីតភាពការងារ ដ្ល់េោរ សយ ររនៈ ៃនររបខ័ណឌមន្តនតីររប់ររងរដ្ឋោល េៅររសួង
មុខងារសធារណៈ ១០៧៥១ 

២០-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៥០ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-
យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េពាះ ឯរឧតតម ឧរញ ្ េោរជំទាវ អស់េោរ អនររសី និងរញ្ញ្ 
ចំ្នួន ៨៤ រូប ១០៧៥២ 

២០-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៥១ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-
យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េពាះ ឯរឧតតម ឧរញ ្ េោរជំទាវ អស់េោរ អនររសី រញ្ញ្ 
ឧោសរ ឧោសិកា និងរពះសង្ឃ ចំ្នួន ៧០ រូប/អងគ ១០៧៥៤ 

២១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៥២ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-
យស រពះរាជាណាច្រររមពុជា តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េពាះ អស់េោរ ចំ្នួន ១៥ រូប ១០៧៥៦ 

២១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៥៣ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-
យស រពះរាជាណាច្រររមពុជា ថ្ន្រ់ អស្ឝឫទធិ ចំ្េពាះ រងរមំ្្ាងរបដាប់អាវុធ ចំ្នួន ២៧ រូប ១០៧៥៧ 

២១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៥៤ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្ឝរិយ-
យស រពះរាជាណាច្រររមពុជា ថ្ន្រ់ អស្ឝឫទធិ ចំ្េពាះ រងរមំ្្ាងរបដាប់អាវុធ ចំ្នួន ៧០ រូប ១០៧៥៩ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                          ១~អនុរកឹរយ 
៥-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៨៥ អនររ.បរ សតីពី ការេផទរឥណទានថវិកា ១០៧៦២ 
១២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៨៦ អនររ.បរ សតីពី ការកាត់េ វ្ៀលដី្ទំហំ ៣៦៨ ហិរតា សថិតេៅរសុរ

ភនំរសួច្ េខតតរំពង់សព ឺ េច្ញពីែដ្នររមបៃរពេ ើឆន្ ំ ២០០២ និងេធវើអនុបេោរជាដី្ឯរជន
របស់រដ្ឋ ១០៧៦៤ 

១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៨៧ អនររ.បរ សតីពី ការែរសរមួលមារតា៤ ៃនអនុររឹត្យេលខ១២ អនររ
.បរ ចុ្ះៃថងទី ១៨ ែខរុមភៈ ឆន្ំ ២០១៥ សតីពីលិខិតេធវើដំ្េណើរពលរររមពជុាេធវើការេៅបរេទស ១០៧៦៧ 

២៧-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩២២ អនររ.តត សតពីី ការជូនេមដាយសហេមរតី ១០៧៦៩ 
២៧-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩២៣ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយការងារ ១០៧៧០ 
២៧-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩២៤ អនររ.តត សតីពី ការជូនេមដាយមុនីសរាភ័ណឌ ១០៧៧៣ 

 
 



គ 
២៧-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩២៦ អនររ.តត សតីពី ការែតងតំាងសមាសភាពររុមរបឹរ្ាភិោល និងមន្តនតី

ពិនិត្យរដ្ឋអមសជីវរមមធានាឥណទានរមពុជា ១០៧៧៤ 
២៨-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩២៨ អនររ.តត សតីពី ការេផទរ និងែតងតំាងមុខតំែណងមន្តនតីនររោលជាតិ

រមពុជា ១០៧៧៧ 
២៨-១០-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩២៩ អនររ.តត សតីពី ការេផទរររបខ័ណឌ និងែតងតំាងឋាននតរស័រតិមន្តនតី

នររោលជាតិ ១០៧៧៨ 
២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៣១ អនររ.តត សតីពី ការដារ់ឱ្យចូ្លនិវតតន៍មន្តនតីនររោលជាតិរមពុជា ១០៧៧៩ 
២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៣២ អនររ.តត សតីពី ការែតងតំាងមន្តនតីរាជការ ១០៧៨១ 
២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៣៣ អនររ.តត សតីពី ការែតងតំាង និងរបរល់ភាររិច្ចជូនមន្តនតរីាជការ ១០៧៨២ 
២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៣៤ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ១០៧៨៤ 
២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៣៥ អនររ.តត សតីពី ការេផទរ និងែតងតំាងមុខតំែណងមន្តនតីនររោលជាតិ

រមពុជា ១០៧៨៥ 
២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៣៦ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ១០៧៨៧ 

២~ឡសចកតីសឡរមច 
៤-១២-២០២០ -េសច្រតីសេរមច្ ១០៤ សសរ សតីពី ការែតងតំាងសមាសភាពរណៈរមាម្ធិការអនតរររសួង  សតី

ពីសុខភាពសិរ្ា ១០៧៩១ 

      III~ការងារបណ្តត រកសងួ     
   ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឡសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថ ុ

១៣-២-២០២០ -របកាសេលខ ១៤២ សហវ.របរ សតីពី ការបេងើតរជជេទយ្យបុេររបទានសរមាប់ឆន្ំ២០២០ 
របស់អោគ្ធិការដាឋ្ន ៃនររសួងេសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ ១០៧៩៤ 

១៣-២-២០២០ -របកាសេលខ ១៤៦ សហវ.របរ សតីពី ការបេងើតរជជេទយ្យបុេររបទានសរមាប់ឆន្២ំ០២០ របស់
មនទីរេសដ្ឋរិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុេខតតរំពង់សព ឺ ១០៧៩៩ 

          ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីរកសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
២៨-២-២០២០ -របកាសេលខ ១១០ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យររុមហ ុន កាងៃតស ្ង េថរសថ្យ 

ឯ.រ បេងើតេរាងច្ររ ផលិតអំេោះររប់របេភទ ១០៨០៤ 
២៨-២-២០២០ -របកាសេលខ ១១១ ឧស.រឧ.របរ ០២ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យររុមហ ុន  យ័ន ជា  សីុ  អិន   េសរា ្មិច្ 

ឯ.រ  បេងើតេរាងច្ររ ផលិតឥដ្ឋការ ូររប់របេភទ ១០៨០៧ 
៣-៣-២០២០ -របកាសេលខ ១១២ ឧស.រឧ.របរ ០៣ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យររុមហ ុន េជ.ឌី.េលេឌើរ ហគូដ្    

(េខមបូឌា) ឯ.រ បេងើតេរាងច្ររ ផលិតកាបូប ែខ្ឝររវាត់ និងវា ្លិសររប់របេភទ ១០៨១០ 

 
 





តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៨៦

ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068910689



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069010690



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069110691



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069210692



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069310693



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069410694



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069510695



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069610696



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069710697



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069810698



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069910699



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070010700



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070110701



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070210702



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070310703



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070410704



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070510705



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070610706



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070710707



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070810708



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070910709



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071010710



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071110711



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071210712



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071310713



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071410714



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071510715



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071610716



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071710717



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071810718



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071910719



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072010720



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072110721



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072210722



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072310723



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072410724



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072510725



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072610726



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072710727



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072810728



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072910729



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073010730



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073110731



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073210732



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073310733



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073410734



ត  រា ជកិច្ច លខ ៨៨

ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073510735



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073610736



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073710737



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073810738



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073910739



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074010740



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074110741



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074210742



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074310743



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074410744



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074510745



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074610746



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074710747



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074810748



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1074910749



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075010750



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075110751



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075210752



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075310753



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075410754



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075510755



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075610756



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075710757



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075810758



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075910759



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076010760



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076110761



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076210762



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076310763



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076410764



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076510765



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076610766



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076710767



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076810768



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076910769



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077010770



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077110771



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077210772



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077310773



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077410774



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077510775



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077610776



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077710777



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077810778



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077910779



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078010780



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078110781



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078210782



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078310783



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078410784



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078510785



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078610786



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078710787



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078810788



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078910789



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079010790



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079110791



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079210792



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079310793



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079410794



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079510795



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079610796



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079710797



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079810798



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079910799



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080010800



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080110801



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080210802



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080310803



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080410804



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080510805



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080610806



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080710807



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080810808



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080910809



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081010810



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081110811



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081210812
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