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                                                                      ក    N95/20ត្រីមាសទី៤  

   មារិកា 
 

I~ត្ពះរាជខទុទកាលយ័ត្ពះមហាកសត្រ 
      ១~ត្ពះរាជត្កម 

១៤-១១-២០២០ -រពះរាជររម នស/ររម/១១២០/០២៨ សតពីី ការរបកាសឱ្យបរបើច្ាប់សតីពី ការអនុម័តយល់រពម 
បលើអនុសញ្ញ្មីណាម ត្ាសតីពី បារត                                 (តមរពី រាជរិចចបលខ ៩៤) ១១៦៨១ 

     ២~ត្ពះរាជត្កឹរយ 
១៩-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤០១ សតីពី ការបរបាសរពះរាជទាន នូវបររឿងឥស្ឝរិយ

យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំប ះ រងរមំ្្ងរបដាប់អាវធុ ចំនួន ១០០ រូប ១១៧២១ 
១៩-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤០២ សតីពី ការបរបាសរពះរាជទាន នូវបររឿងឥស្ឝរិយ

យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំប ះ ឯរឧតតម អស់បោរ បោររសី និងរពះសង្ឃ ចំនួន ៥១ របូ/អងគ ១១៧២៥ 
១៩-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤០៣ សតីពី ការបរបាសរពះរាជទាន នូវបររឿងឥស្ឝរិយ

យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំប ះ ឯរឧតតម ឧរញ  ្ បោរជំទាវ អស់បោរ និងបោររសី 
ចំនួន ៥៤ រូប ១១៧២៧ 

២១-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤០៤ សតីពី ការតតងតំាង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម    
ឈនិ កករនា ជាទីរបឹរ្ារាជរដាឋភិ្បាល មនឋានៈបសមើ បទសរដ្ឋមន្តនត ី បតនែមបលើមុខងារ
បចចុប្បនន ១១៧២៩ 

២៣-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤០៥ សតីពី ការបផេរ និងតតងតំាងមុខតំតែង បោរ
ជំទាវ រស ់ ចន័ទត្សស ់ ពីអនុរដ្ឋបលខាធិការ ននទីសតីការរែៈរដ្ឋមន្តនតី មរជាអនុរដ្ឋ
បលខាធិការ ននររសួងបសដ្ឋរិចច និងហិរញ្ញវតែ ុ ១១៧៣០ 

២៣-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤០៦ សតីពី ការតតងតំាងមុខតំតែង ជារដ្ឋបលខាធិការ 
ននររសួងការបរបទស និងសហរបតិបតតិការអនតរជាតិ ២ រូប ១១៧៣១ 

២៣-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤០៧ សតីពី ការអនុញ្ញ្តឱ្យលះបង់សញ្ជ្តិតខមរ       
បដាយគ្ម្នការបងខិតបងខំដ្ល់បោរ មក៉់ ផផង ផស (MOHK PHENG SAI) ជនជាតិតខមរ 
សញ្ជ្តិតខមរ តដ្លបចចុប្បននរំពុងរស់បៅរបបទសហូឡង់ ១១៧៣២ 

២៤-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤០៨ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមបសនីយ៍រតី 
ដ្ល់វរបសនីយ៍ឯរ រស ់ សណំាង នាយនររបាលជាន់ខពស់ ររបខ័ែឌមន្តនតីនររបាល
ជាតិរមពុជា ននររសួងមហានផេ ១១៧៣៣ 

២៤-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤០៩ សតីពី ការបរបាសរពះរាជទាន នូវបររឿងឥស្ឝរិយ
យស មុនីសារាភ័ែឌ ថ្ន្រ់ មហាបសរីវឌ្ឍន៍ ចំប ះ រញ្ញ្ និងអស់បោរ ចំនួន ២ របូ និងអងគ
ការសាោសហព័នធពិភពបោរ (UWS) ១១៧៣៤ 

 



ខ 
២៤-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤១០ សតីពី ការបរបាសរពះរាជទាន ជារិចចបច្ឆ្មរែៈ

នូវបររឿងឥស្ឝរយិយស រពះរាជាណាចរររមពុជា ថ្ន្រ់ មហាបសរីវឌ្ឍន៍ ចំប ះ ឯរឧតតម           
អុងឹ ក ឿន តដ្លបានទទួលមរែភាព ១១៧៣៥ 

២៤-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤១១ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ ឧតតមបសនីយ៍រតី  
នាយទាហាន ថ្ន្រ់វរបសនីយ៍ ននរងបោធពលបខមរភូមិនេ ចំនួន ១០រូប ១១៧៣៦ 

២៤-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤១២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់អនររសី ផអលខាន ី ណៃកអម៉ា (ELKHANI NAEIMEH) ជនជាតិអ ៊ីរ៉ង់  
សញ្ជ្តិអ ៊ីរ៉ង់ បដាយបតូរប ម្ះជា ផអលខាន ីសាហា ណៃកអម៉ា (ELKHANI SAHA 

NAEIMEH) ១១៧៣៨ 
២៥-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤១៣ សតីពី ការបរបាសរពះរាជទាន នូវបររឿងឥស្ឝរិយ

យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំប ះ ឧរញ ្ បោរជំទាវ អស់បោរ បោររសី  ឧបាសិកា និង
រពះសង្ឃ ចំនួន ៦២ រូប/អងគ ១១៧៣៩ 

២៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤១៤ សតីពី ការផតល់បគ្រមងារ ឧរញ ្ ជា អនរឧរញ  ្
៦ រូប ១១៧៤១ 

២៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤១៥ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដាយអា ហ៍ពិ ហ៍
ដ្ល់ររួសារបោររសី ឈលូណូៃ អរូុំផន (CHULUTHAI UTUMPORN) ជនជាតិនៃ 
សញ្ជ្តិនៃ តដ្លមនសមជិរ ៣ រូប ១១៧៤២ 

២៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤១៦ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់បោរ ថាង ឆាងចងុ (TANG, QIANGZHONG) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១៧៤៣ 

២៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤១៧ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដាយសញ្ជតូ្បនីយ-
រមម ដ្ល់បោរ លនី គុយមងី (LIN, GUIMING) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១៧៤៤ 

២៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤១៨ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់បោរ វ៉ង ចនិណាន (WANG, ZHENNAN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១៧៤៥ 

២៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤១៩ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់បោរ ឈនិ ពងី ុយ (CHEN, BINGHUI) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១៧៤៦ 

២៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤២០ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់បោរ ឈនិ សាងជនី (CHEN, SHUANGJIN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន ១១៧៤៧ 

២៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤២១ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដាយសញ្ជ្តូបនីយ-
រមម ដ្ល់បោរ យនិ   ុយជនុ (YIN, HUICHUN) ជនជាតិចិន សញ្ជ្តិចិន បដាយបតូរ
ប មះ្ជា ក ង ជនុ (HENG CHUN) ១១៧៤៨ 

 



គ 
២៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤២២ សតីពី ការផតល់សញ្ជ្តិតខមរ បដាយសញ្ជ្តូបនីយ-

រមម ដ្ល់បោរ តាន់ កជហ្វ រ ីសយូងី (TAN JEFFREY SHAW-YING) ជនជាតិចិន 
សញ្ជ្តិចិន  ១១៧៤៩ 

២៦-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤២៣ សតីពី ការបរបាសរពះរាជទាន នូវបររឿងឥស្ឝរិយ
យស តាមលំដាប់ថ្ន្រ់ ចំប ះ ឯរឧតតម ឧរញ ្ បោរជំទាវ អស់បោរ បោររសី  
ឧបាសរ និងឧបាសិកា ចំនួន ៦១ រូប ១១៧៥០ 

៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤២៤ សតីពី និយ័តរមមតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់តាម
អតីតភាពការងារ ននររបខ័ែឌមន្តនតីររប់ររងរដ្ឋបាល បៅររសួងមុខងារសាធារែៈ ដ្ល់    
មន្តនតីរាជការ ២ រូប ១១៧៥២ 

៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤២៥ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រតិ និងថ្ន្រ់តាមររមិត
សញ្ញ្បរត ននររបខ័ែឌមន្តនតីររប់ររងរដ្ឋបាល បៅររសួងធនធានទឹរ និងឧតុនិយម ដ្ល់ ម
ន្តនតីរាជការ ២ រូប ១១៧៥៣ 

៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤២៦ សតីពី ការតបមលើងឋាននតរស័រត ិនិងថ្ន្រ់តាមររមិតសញ្ញ-្
បរត ននររបខ័ែឌមន្តនតីររប់ររងរដ្ឋបាល បៅររសួងធមមការ និងសាសនា ដ្ល់មន្តនតីរាជការ ៥ រូប ១១៧៥៤ 

៣០-១២-២០២០ -រពះរាជររឹត្យ នស/ររត/១២២០/១៤២៧ សតីពី ការតតងតំាង និងផតល់ឋានៈឯរឧតតម  បុចិ 
សកុខម ជាទីរបឹរ្ាររសួងការបរបទស និងសហរបតិបតតិការអនតរជាតិ មនឋានៈបសមើរដ្ឋ
បលខាធិការ ១១៧៥៥ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                           អនុត្ករឹយ 
៨-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ២០៤ អនររ.បរ សតីពី ការកាត់ដី្ទំហំ ៣៣១ ហិរតា ៧៥ អា និង ៣៩ សង់ទីអា 

បចញពីដី្ររមបនរពប ើឆន្ំ ២០០២ និងបធវើអនុបបោរជាដី្ឯរជនរបស់រដ្ឋសរមប់របទាន
រមមជារមមសិទធិសមូហភាពជូនសហរមន៍ជនជាតិបដ្ើមភារតិចច្រាយ សែិតរនុងភូមិសាោ ឃំុររ់ 
រសុរបរតរវ បខតតរតនរិរ ីរពមទំាងផតល់សិទធិជារមមសិទធិបលើរ្ាលដី្ ១១៧៥៦ 

៨-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ២០៥ អនររ.បរ សតីពី ការកាត់ដី្ទំហំ ១១៤៦ ហិរតា ០២ អា និង ៤១ សង់ទីអា 
បចញពីដី្ររមបនរពប ើឆន្ំ ២០០២ និងបធវើអនុបបោរជាដី្ឯរជនរបស់រដ្ឋសរមប់របទានរមមជា
រមមសិទធិសមូហភាពជូនសហរមន៍ជនជាតិបដ្ើមភារតិចកាតវ៉ត សែិតរនុងភូមិរ៉រ ឃំុរុរឡារ់ 
រសុរបវីននស បខតតរតនរិរី រពមទំាងផតល់សិទធិជារមមសិទធិបលើរ្ាលដី្ ១១៧៦០ 

 
 
 



ឃ 
១៥-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ២០៦ អនររ.បរ សតីពី ការបតូរប មះ្ «សារលវិទ្ាល័យបាត់ដំ្បង» មរជា  «

សារលវិទ្ាល័យជាតិបាត់ដំ្បង»  ១១៧៦៤ 
១៥-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ២០៧ អនររ.បរ សតីពី ការបតូរប មះ្ «សារលវិទ្ាល័យមនជ័យ» មរជា   «

សារលវិទ្ាល័យជាតិមនជ័យ»  ១១៧៦៦ 
១៦-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ២០៨ អនររ.បរ សតីពី ការតរសរមួលអរតាពនធរយ និងអរតាអាររពិបសស

បលើមុខទំនិញមួយចំនួន ១១៧៦៨ 
១៦-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ២០៩ អនររ.បរ សតីពី ការបផេរឥែទានៃវិកា ១១៧៧២ 
៨-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៤១  អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដាយសុវតាថ្រា ១១៧៧៤ 
៨-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៤២  អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដាយការងារ ១១៧៧៥ 
៨-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៤៣  អនររ.តត សតីពី ការតតងតំាងមន្តនតីរាជការ ១១៧៧៦ 
១០-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៤៤  អនររ.តត សតីពី ការរបរល់ភាររិចចជូនមន្តនតរីាជការ ១១៧៧៧ 
១០-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៤៥  អនររ.តត សតីពី ការតំាងស ប់រនុងររបខ័ែឌមន្តនតីរាជការ ១១៧៧៨ 
១០-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៤៦  អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដាយសាថ្បនាជាតិ ១១៧៨២ 
១០-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៤៧  អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដាយមុនីសារាភ័ែឌ ១១៧៨៤ 
១០-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៤៨  អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដាយមុនីសារាភ័ែឌ ១១៧៨៦ 
១០-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៤៩  អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដាយសាថ្បនាជាតិ ១១៧៨៨ 
១១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៥០  អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដាយមុនីសារាភ័ែឌ ១១៧៩០ 
១១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៥១  អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដាយសាថ្បនាជាតិ ១១៧៩១ 
១១-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៥២  អនររ.តត សតីពី ការបផេរររបខ័ែឌ នាយទាហាន ១១៧៩៣ 
១៤-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៥៣  អនររ.តត សតីពី ការតតងតំាងមន្តនតីរតួតពិនិត្យរដ្ឋអមសហរគ្ស

ររប់ររងសាថ្នីយបផេរ និងទីោនទុរដារ់សំរាម សំែល់រឹង ១១៧៩៤ 
១៥-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៥៤  អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដាយសហបមរតី ១១៧៩៦ 
១៥-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៥៥  អនររ.តត សតពីី ការតតងតំាងររុមរបឹរ្ាភិបាល ននទីភាន្រ់ងារបញ្ជ្រ់

ចំណាយបសវាសុខាភិបាល សរមប់អាែតតិទី២ ១១៧៩៧ 
១៥-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៥៦  អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដាយមុនីសារាភ័ែឌ ១១៧៩៩ 
១៥-១២-២០២០ -អនុររឹត្យបលខ ១០៥៧  អនររ.តត សតីពី ការជូនបមដាយសាថ្បនាជាតិ ១១៨០២ 

 
 



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៩៤

ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1168111681



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1168211682



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1168311683



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1168411684



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1168511685



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1168611686



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1168711687



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1168811688



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1168911689



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1169011690



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1169111691



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1169211692



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1169311693



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1169411694



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1169511695



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1169611696



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1169711697



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1169811698



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1169911699



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1170011700



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1170111701



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1170211702



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1170311703



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1170411704



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1170511705



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1170611706



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1170711707



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1170811708



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1170911709



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1171011710



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1171111711



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1171211712



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1171311713



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1171411714



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1171511715



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1171611716



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1171711717



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1171811718



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1171911719



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1172011720



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1172111721



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1172211722



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1172311723



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1172411724



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1172511725



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1172611726



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1172711727



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1172811728



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1172911729



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1173011730



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1173111731



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1173211732



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1173311733



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1173411734



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1173511735



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1173611736



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1173711737



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1173811738



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1173911739



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1174011740



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1174111741



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1174211742



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1174311743



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1174411744



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1174511745



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1174611746



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1174711747



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1174811748



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1174911749



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1175011750



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1175111751



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1175211752



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1175311753



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1175411754



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1175511755



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1175611756



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1175711757



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1175811758



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1175911759



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1176011760



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1176111761



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1176211762



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1176311763



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1176411764



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1176511765



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1176611766



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1176711767



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1176811768



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1176911769



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1177011770



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1177111771



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1177211772



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1177311773



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1177411774



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1177511775



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1177611776



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1177711777



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1177811778



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1177911779



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1178011780



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1178111781



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1178211782



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1178311783



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1178411784



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1178511785



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1178611786



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1178711787



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1178811788



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1178911789



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1179011790



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1179111791



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1179211792



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1179311793



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1179411794



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1179511795



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1179611796



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1179711797



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1179811798



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1179911799



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1180011800



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1180111801



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1180211802



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1180311803



ឆា  ំទី២០ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1180411804
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