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                                                                      ក    N88/20ត្រីមាសទ៤ី  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខទុទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
     ១~ត្ពះរាជត្កម 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០២៤ សតីពី ការរបកាសឱ្យេរបើច្្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់
រពមេលើរិច្ចរពមេរពៀងពាណិជជរមមេសរីអាស ន្-ហុងរុងៃនសធារណរដ្ឋរបជាមានិតចិ្ន  
                                                                                     (តេៅរាជរិច្ចេលខ ៨៩) ១០៨១៣ 

    ២~ត្ពះរាជត្ករឹយ 
២១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៥៥ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្សរិយ-

យស រពះរាជាណាច្រររមពុជា តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េពាះ រងរមំ្្ាងរបដាប់អាវុធចំ្នួន ៣៤ រូប ១០៨៥២ 
២១-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៥៦ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិែខមរេដាយ

គ្ម្នការបងិតបងំដ្ល់រញ្ញ្ អ កុ សរិរិាជន ី (OUK SIRIRICHNY) ជនជាតិែខមរ 
សញ្ជ្តិែខមរ ែដ្លបច្ចុប្ំនៅរំពុងរស់េៅសធារណរដ្ឋសិងហបុរ ី ១០៨៥៤ 

២៤-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៥៧ សតីពី ការផតល់េគ្រមងារេោរ តាំង វទុធី ជា 
ឧរញ ្ ១០៨៥៥ 

២៤-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៥៨ សតីពី ការផតល់េគ្រមងារអៅររសី ហេង សគុន្ធធ  
ជា ឧរញ  ្ ១០៨៥៦ 

២៤-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៥៩ សតីពី ការបញ្ចប់មុខតំែណងពីទីរបឹរ្ាឯរឧតតម
របធានរណៈរមាម្ធិការជាតិេរៀបចំ្ការេោះេ ន្្ត និងពីទីរបឹរ្ារណៈរមាម្ធិការជាតិេរៀបចំ្ 
ការេោះេ ន្្ត ទំាងអស់  ១០៨៥៧ 

២៥-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៦០ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្សរិយ-
យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េពាះ ឯរឧតតម េោរជំទាវ អស់េោរ េោររសី និងរញ្ញ្          
ចំ្នួន ៣៨ រូប និងអងការ ចំ្នួន ៧ អងការ ១០៨៥៨ 

២៥-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៦១ សតីពី ការផតល់េគ្រមងារេោរ ឌីណា ត្ាកដ 
ជា ឧរញ  ្ ១០៨៦០ 

២៥-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៦២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់េោរ លវី លនីសុនី (LIU LINXIN) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១០៨៦១ 

២៥-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៦៣ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់េោរ ចាវ ហេយ៉ា ង (ZHAO HAIYANG) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន េដាយ
បតូរេ ម្ះជា អ ៊ូ  អ ៊ួយ (WU WEI) ១០៨៦២ 

 



ខ 
២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៦៤ សតពីី ការែតងតំាងមុខតំែណងេោរជំទាវ           

ហទៀ តរាសារ ជាអនុរដ្ឋេលខាធិការ ៃនររសួងមហាៃផៃ ១០៨៦៣ 
២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៦៥ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមេសនីយ៍រតី 

ដ្ល់វរេសនីយ៍ឯរ អអល សទិធិត្គីយ៉ា  នាយនររោលជាន់ខពស់ ររបខ័ណឌមន្តនតី
នររោលជាតិរមពុជា ៃនររសួងមហាៃផៃ ១០៨៦៤ 

២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៦៦ សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមេសនីយ៍េទា 
ដ្ល់ឧតតមេសនីយ៍រតី អុមី សរា នាយនររោលថ្ន្រ់ឧតតមេសនីយ៍ ររបខ័ណឌមន្តនតី
នររោលជាតិរមពុជា ៃនររសួងមហាៃផៃ ១០៨៦៥ 

២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៦៧ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្សរិយ-
យស មុនីសរាភ័ណឌ ថ្ន្រ់ មហាេសរីវឌ្ឍន៍ ចំ្េពាះ ឯរឧតតម អស់េោរ និងេោររសី        
ចំ្នួន ៤ រូប ១០៨៦៦ 

២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៦៨ សតីពី ការេរោសរពះរាជទាន នូវេររឿងឥស្សរិយ-
យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំ្េពាះ ឯរឧតតម ឧរញ ្ េោរជំទាវ អស់េោរ អៅររសី និងរពះសង្ 
ចំ្នួន ៥៣ រូប/អង ១០៨៦៧ 

២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៦៩ សតីពី និយ័តរមម តេមលើងររបខ័ណឌ ឋាននតរស័រត ិ
និងថ្ន្រ់ ដ្ល់េោររសី ា៉ា ង រា៉ា វី ររសួងសងមរិច្ច អតីតយុទោជន និងយុវនីតិសម្ំទា ១០៨៦៩ 

២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៧០ សតីពី ការតំាងស៊ប់រៅុងររបខ័ណឌដ្ល់េោរ  អុងឹ 
សវុណាា ររ័ន េៅររសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ១០៨៧០ 

២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៧១ សតីពី ការនិយ័តរមមររបខណឌឯរឧតតម េ ុន សាន 
និងដារ់ឯរឧតតម ៃនររបខ័ណឌមន្តនតរីរប់ររងរដ្ឋោល េៅររសួងសធារណការ និងដឹ្រជញ្ជូន 
ឱ្យចូ្លនិវតតន៍ ១០៨៧១ 

២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៧២ សតីពី ការែតងតំាងមុខតំែណងឯរឧតតម          
ដ៊ួង តរា ជារដ្ឋេលខាធិការ ៃនទីសតីការរណៈរដ្ឋមន្តនតី បែនែមេលើមុខងារបច្ចុប្ំនៅ ១០៨៧២ 

២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៧៣ សតីពី ការែតងតំាងមុខតំែណងឯរឧតតម          
េ ុន ចាំហរ ើន ជារដ្ឋេលខាធិការ ៃនររសួងសុខាភិោល ១០៨៧៣ 

២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៧៤ សតីពី ការែតងតំាងមុខតំែណងឯរឧតតម          
កលុហផង វឌឍន្ធ ជាអនុរដ្ឋេលខាធិការ ៃនររសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា ១០៨៧៤ 

២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៧៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់េោរ ស ៊ូ ហៅឈងុ (SU, SHAOCHONG) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១០៨៧៥ 

 
 



គ 
២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៧៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់េោរ ឈនិ េវ៊ូហវ (CHEN, FUWEI) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១០៨៧៦ 
២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៧៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់េោរ អ ៊ូ គ៊ួយហជៀន (WU, GUIJIAN) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១០៨៧៧ 
២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៧៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់េោរ ឈងី ឡងុកី (CHING LUNG KEI) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជ្តិចិ្ន ១០៨៧៨ 
២៦-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៧៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិែខមរ េដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់េោរ ហម៉ាង សា វេ ុយ (MENG XIAOHUI) ជនជាតិចិ្ន សញ្ជតិ្ចិ្ន ១០៨៧៩ 
២៧-១១-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១១២០/១២៨០ សតីពី ការែតងតំាងឯរឧតតម អុមឹ ពសិដិឋ ជា 

ជំនួយការអមរពះរាជេលខាធិការដាឋ្ន សេមតច្រពះមហារ្សរតី នហរារតម មនុនិ្ធថ សេីន ុ
រពះវររាជមាតាជាតិែខមរ រៅុងេសរីភាព េសច្រតីៃថលថៅូរ និងសុភមងល មានឋានៈេសមើ អរនាយរ 
បែនែមេលើមុខងារបច្ចុប្ំនៅ ១០៨៨០ 

II~រាជរដ្ឋឋ ភាិល 
                                                          ១~អនុត្កឹរយ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៨៨ អនររ.បរ សតីពី ការបែនែមឥណទានថវិកា ១០៨៨១ 
១៦-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ១៨៩ អនររ.បរ សតីពី ការបេងើតសហរគ្សររប់ររងសណ្នីយេផៃរ និង        

ទីោនទុរសំរាម សំណល់រឹង ១០៨៨៣ 
២-១១-២០២០ -អនុររឹត្យេលខ ៩៣០ អនររ.តត សតីពី ការតេមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្នរ់្មន្តនតរីាជការ ១០៨៩១ 

           ២~ហសចកតីសហត្មច 
១០-១២-២០២០ -េសច្រតីសេរមច្ ១០៥ សសរ សតីពី ការបេងើតរណៈរមមការអនតរររសួងសិរ្ាអំពីលទោភាព

សឍ្រ និងអភិវឌ្ឍអាកាសយានដាឋ្នេខតតោត់ដំ្បង លំដាប់ថ្ន្រ់ 4C ១០៩២៤ 
១៤-១២-២០២០ -េសច្រតីសេរមច្ ១០៦ សសរ សតីពី ការែតងតំាងសមាសភាពៃនររុមរបឹរ្ាជាតិវិទ្ាសន្តសត  

បេច្ចរវិទ្ា នងិនវានុវតតន៍ ១០៩២៨ 

      III~ការងារបណាត ត្កស៊ួង     
     ទីសតកីាររដឋមន្តនតីត្កស៊ួងហសដឋកិចច និង េរិញ្ញវរថ ុ

១៣-២-២០២០ -របកាសេលខ ១៤៣ សហវ.របរ សតីពី ការបេងើតរជជេទយ្យបុេររបទានសរមាប់ ន្្ំ២០២០ 
របស់វិទ្ាសណ្នេសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវតែ ុៃនររសួងេសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវតែ ុ ១០៩៣១ 

 
 





តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៨៧

ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081310813



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081410814



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081510815



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081610816



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081710817



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081810818



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081910819



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082010820



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082110821



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082210822



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082310823



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082410824



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082510825



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082610826



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082710827



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082810828



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082910829



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083010830



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083110831



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083210832



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083310833



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083410834



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083510835



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083610836



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083710837



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083810838



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083910839



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084010840



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084110841



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084210842



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084310843



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084410844



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084510845



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084610846



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084710847



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084810848



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084910849



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085010850



ត  រា ជកិច្ច លខ ៨៩

ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085110851



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085210852



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085310853



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085410854



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085510855



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085610856



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085710857



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085810858



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085910859



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086010860



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086110861



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086210862



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086310863



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086410864



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086510865



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086610866



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086710867



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086810868



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086910869



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087010870



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087110871



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087210872



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087310873



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087410874



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087510875



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087610876



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087710877



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087810878



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087910879



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088010880



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088110881



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088210882



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088310883



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088410884



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088510885



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088610886



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088710887



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088810888



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088910889



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089010890



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089110891



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089210892



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089310893



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089410894



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089510895



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089610896



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089710897



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089810898



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089910899



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090010900



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090110901



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090210902



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090310903



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090410904



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090510905



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090610906



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090710907



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090810908



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090910909



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091010910



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091110911



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091210912



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091310913



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091410914



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091510915



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091610916



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091710917



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091810918



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091910919



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092010920



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092110921



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092210922



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092310923



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092410924



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092510925



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092610926



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092710927



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092810928



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092910929



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093010930



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093110931



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093210932



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093310933



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093410934



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093510935



ឆា  ំទី២០ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093610936
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