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   មារិកា 
 

I~រពះរាជខុទទកាលយ័រពះមហាកសររ 
   រពះរាជរកឹរយ 

២៧-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២៩៨ សតពីី ឿរតេមលើងថ្នើរ់ តាមអតីតភាពឿរងារ ៃន
ព្របខ័ណ្ឌព្រូបេព្ងៀនរព្មិតឧតតម េៅព្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា ដល់មន្តនតីរាជឿរ ៤ រូប ២៦១៩ 

២៧-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/២៩៩ សតពីី ឿរេព្ោសព្ពះរាជទាន នូវេព្រឿងឥសើឝរិយយស 
តាមលំដាប់ថ្នើរ់ ចំេ ះ ឯរឧតតម េោរជំទាវ និងអស់េោរ ចំនួន ២០ រូប ២៦២០ 

២៧-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣០០ សតពីី ឿរតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន របួស 
ពិឿរ ថ្នើរ់ឧតតមេសនីយ៍ និងថ្នើរ់វរេសនីយ៍ ៃនរងេោធពលេខមរភូមិនទ ព្តូវេផទរេៅ
ព្រសួងសងគមរិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមើបទា ចំនួន ៧៣ រូប ២៦២២ 

២៩-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣០២ សតពីី ឿរែតងតាំង និងផតល់ឋានៈជាទីព្បឹរើាអម
ព្រសួងឿរងារ និងបណ្្តះបណ្តើលវិជាជើជីវៈ ៤ រូប ២៦២៦ 

២៩-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣០៣ សតីព ីឿរែតងតាំងមុខតំែណ្ងជារដឋេលៀធិឿរ និង
ជាអនុរដឋេលៀធិឿរព្រសួងឿរងារ និងបណ្្តះបណ្តើលវិជាជើជីវៈ ៧ រូប ២៦២៧ 

២៩-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣០៤ សតីព ី ឿរែតងតាំង និងផតល់ឋានៈទីព្បឹរើាអម                
ទីសតីឿររណ្ៈរដឋមន្តនតី ៣ រូប ២៦២៨ 

២៩-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣០៥ សតពីី ឿរែតងតាំងមុខតែំណ្ងជារដឋេលៀធិឿរ និងជា
អនរុដឋេលៀធឿិរព្រសួងៃព្បសណ្ីយ៍ និងទូររមនារមន ៍៣ រូប នងិែតងតាំង នងិផតលឋ់ានៈ
ជាទីព្បឹរើាព្រសួងៃព្បសណ្យី៍ និងទរូរមនារមន៍ ២ រូប ២៦២៩ 

២៩-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣០៦ សតីព ីឿរេផទរ នងិែតងតាំងមុខតំែណ្ងរដឋេលៀធិឿរ ២ 
រូប ២៦៣១ 

៣០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣០៧ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខែរ េដាយសញ្ជើតូបនីយរមែ
ដល់េោរ វ៉ា ង ជីងឃនុ (WANG, JINGKUN) ជនជាតិចិន សញ្ជើតិចិន ២៦៣២ 

៣០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣០៨ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខែរ េដាយសញ្ជើតូបនីយរមែ
ដល់េោរ ចាង ជឺវួយ (ZHANG, ZHIWEI) ជនជាតចិិន សញ្ជើតិចនិ ២៦៣៣ 

៣០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣០៩ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខែរ េដាយសញ្ជើតូបនីយរមែ
ដល់េោរ សវូ ឈុនសសង (SOU CHON SENG) ជនជាតិចិន សញ្ជើតិចិន ២៦៣៤ 

៣០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣១០ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខែរ េដាយសញ្ជើតូបនីយរមែ
ដល់េោរ ស  ូស មុុ (SU, SHUMU) ជនជាតិចិន សញ្ជើតិចិន ២៦៣៥ 

 



ខ 
៣០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣១១ សតីពី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខែរ េដាយសញ្ជើតូបនីយរមែ

ដល់េោរ ហង័ ជឺជា (HUANG ZHIJIE) ជនជាតិចនិ សញ្ជើត ិ ST.KITTS AND 

NEVIS ២៦៣៦ 
៣០-៣-២០២១ -ព្ពះរាជព្រឹតើយ នស/ររត/០៣២១/៣១២ សតពីី ឿរផតល់សញ្ជើតិែខែរ េដាយសញ្ជើតូបនីយរមែ

ដល់េោរ តាន់ គីសម៉ាង (TAN KHEE MENG) ជនជាតិម ើេឡសីុ សញ្ជើតិម ើេឡសីុ ២៦៣៧ 

II~រាជរដ្ឋា ភិបាល 
                                                            អនុរកឹរយ 
២-៣-២០២១ -អនុព្រឹតើយេលខ ៣០  អនព្រ.បរ  សតីព ីឿរេធវើអនុបើបេោរៃផទដីទំហំ ១២៦.៩២៨,៣៩ (មួយរយ

ៃមៃព្ោំមួយ ន់ព្ោំបួនរយៃមៃព្ោំបីេរើបៀសសាមសិបព្ោំបួន)ហិរតា រនុងតំបន់ឿរ រធមែជាតិ
ចំនួន ៨ តំបន់ រនុងភូមិសាន្តសតេខតតេឿះរុង ជាព្ទពើយសមើបតតិឯរជនរបស់រដឋ េដើមើបីេធវើព្បទានរមែ
ជារមែសិទធិជូនព្បជាពលរដឋ និងមួយចំែណ្រររើាទុរជាព្ទពើយសមើបតតិឯរជនរបស់រដឋឿន់ឿប់
េដាយរដឋោលេខតតេឿះរុង                                                            (តេៅរាជរិចចេលខ ២៣) ២៦៣៨ 

១៩-៣-២០២១ -អនុព្រតឹើយេលខ ១៧៩  អនព្រ.តត  សតីព ីឿរជូនេមដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ២៦៨៨ 
១៩-៣-២០២១ -អនុព្រតឹើយេលខ ១៨១  អនព្រ.តត  សតីព ី ឿរែតងតាំងសមសភាពព្រុមព្បឹរើាភិោល ៃន

បណ្ឌិតើយសភាបេចចរវិទើាឌីជថីលរមពុជា អាណ្តតិទី១ ២៦៩១ 
១៩-៣-២០២១ -អនុព្រតឹើយេលខ ១៨២  អនព្រ.តត  សតីព ីឿរែតងតាំងមន្តនតីរាជឿរ ២៦៩៣ 
២២-៣-២០២១ -អនុព្រតឹើយេលខ ១៨៣  អនព្រ.តត  សតីព ីឿរែតងតាំងទពី្បឹរើាព្រសួងមហាៃផទ ២៦៩៤ 
២២-៣-២០២១ -អនុព្រតឹើយេលខ ១៨៤  អនព្រ.តត  សតីព ីឿរបញ្ចប់មុខតែំណ្ងទីព្បរឹើាព្រសួងមហាៃផទ ២៦៩៦ 
២២-៣-២០២១ -អនុព្រតឹើយេលខ ១៨៥  អនព្រ.តត  សតីព ីឿរតេមលើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ២៦៩៧ 
២២-៣-២០២១ -អនុព្រតឹើយេលខ ១៨៦  អនព្រ.តត  សតីព ីឿរែតងតាំងមន្តនតីរាជឿរ ២៧០១ 
២២-៣-២០២១ -អនុព្រតឹើយេលខ ១៨៧  អនព្រ.តត  សតីព ីឿរនិយ័តរមែឋាននតរស័រតិ និងថ្នើរ់មន្តនតីរាជឿរ ២៧០៣ 
២៣-៣-២០២១ -អនុព្រតឹើយេលខ ១៨៨  អនព្រ.តត  សតីព ីឿរបញ្ចប់មុខតែំណ្ង និងែតងតំាងមន្តនតីរាជឿរ ២៧០៥ 
២៣-៣-២០២១ -អនុព្រតឹើយេលខ ១៨៩  អនព្រ.តត  សតីព ីឿរតេមលើងឋាននតរស័រតិមន្តនតីរាជឿរ ២៧០៧ 
២៣-៣-២០២១ -អនុព្រតឹើយេលខ ១៩០  អនព្រ.តត  សតីព ី ឿរតាំងស៊ប់រនុងព្របខ័ណ្ឌមន្តនតីព្រមឿរ ព្រសួង

មហាៃផទ ២៧០៨ 
២៣-៣-២០២១ -អនុព្រតឹើយេលខ ១៩១  អនព្រ.តត  សតីព ីឿរតាំងស៊ប់រនុងព្របខ័ណ្ឌមន្តនតីរាជឿរ ២៧១៣ 
២៣-៣-២០២១ -អនុព្រតឹើយេលខ ១៩២  អនព្រ.តត  សតីព ីឿរែតងតាំង នងិព្បរល់ភាររិចចជូនមន្តនតីរាជឿរ ២៧១៥ 

 
 
 



គ 
      III~ការងារបណ្តា រកសងួ     

           ១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួសសដ្ាកិចច និង ហរិញ្ញវរថ ុ
១១-៨-២០២០ -ព្បឿសអនតរព្រសួងេលខ ៦៨៦ សហវ.ព្បរ សតីពី ឿរបេងើតព្រុមឿរងាររិតរូរ និងេរៀបចំយនតឿរ

អភិោលរិចចមនទីរេពទើយរនធបុោផើរវាងព្រសួងេសដឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ និងព្រសងួសុៀភិោល ២៧១៦ 
២៥-៨-២០២០ -ព្បឿសអនតរព្រសួងេលខ ៧០៧ សហវ.ព្បរ សតីពី ឿរែតងតាំងភានើរ់ងារេបើរផតល់ និងភានើរ់ងារ

េបើរផតល់ជនំួស សព្មប់េបើរផតល់ព្ោរ់េបៀវតើឝ និងព្ោរ់អនតរារមន៍រនុងវិស័យសងគមរិចច និង 
វបើបធម៌ ៃនព្រសងួេរៀបចែំដនដី នររូបនីយរមែ និងសំណ្ង់ ២៧១៩ 

១-៩-២០២០ -ព្បឿសេលខ ៧១៨ សហវ.ព្បរ សតីពី ឿរែរសព្មួលសមសភាពរណ្ៈរមមើធិឿរលទធរមែ និង
អងគភាពលទធរមែ ៃនព្រសួងេសដឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ ២៧២២ 

១០-៩-២០២០ -េសចរតីសេព្មចេលខ ០៦៣ សហវ សតីពី ឿរបេងើតព្រុមឿរងារបេចចរេទសេសដឋរិចច ហិរញ្ញវតថុ 
រិចចសនើា និងរិចចឿរេដាះព្សាយផលប៉ះ ល់េដាយសាររេព្មងអភិវឌើឍន៍ ៃនព្រសួងេសដឋរិចច 
និងហិរញ្ញវតថុ េដើមើបពីិនិតើយ វាយតៃមល និងជំរញុឿរអនុវតតរេព្មងផលូវេលើបឿនេលឿនភនំេពញ-ព្រងុ          
ោវិត ២៧២៥ 

១៩-១០-២០២០ -េសចរតីសេព្មចេលខ ០៦៧ សហវ សតីពី ឿរបេងើតព្រុមឿរងារអនតរព្រសួង តាមដាន ព្តួតពិនតិើយ 
វាយតៃមល និងជំរុញឿរអនុវតតេេលនេោោយ និងែផនឿរសរមែភាព រ់ព័នធនឹងឿរអភិវឌើឍ    
វិស័យរសិរមែ និងរស-ិឧសើឝហរមែ ២៧២៨ 

១១-៩-២០២០ -សារាចរែណ្នាំេលខ ០០៧ សហវ សតីពី ឿរពនើាេពលឿរអនុវតតឿរពិន័យអនតរឿរណ្៍ចំេ ះ
អំេពើេលែើសេៅនឹងចើាប់សតីពីរណ្េនយើយ និងសវនរមែ ២៧៣២ 

          ២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួឧសាហកមម និង សបិបកមម 
១៧-៣-២០២០ -ព្បឿសេលខ ១៣៣ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតពីី ឿរអនុញ្ញើតឱើយព្រមុហ៊ុន នី ែស នី េសង ឯ.រ 

បេងើតេរាងចព្រ ផគុំតេមលើងម៉ូតូ  ២៧៣៤ 
១៧-៣-២០២០ -ព្បឿសេលខ ១៣៤ ឧស.រឧ.ព្បរ ០៣ សតីពី ឿរអនញុ្ញើតឱើយព្រមុហ៊នុ ឈ ី យូ ហវ៊ូតែវរ           

(េខមបូឌា) ឯ.រ បេងើតេរាងចព្រ ផលិតែសើបរេជើងព្រប់ព្បេភទ  ២៧៣៧ 

៣~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួមហាផ្ផទ 
៧-៤-២០២០ -ព្បឿសេលខ ២០៩០ ព្បរ សតីពី ឿរចុះេ មើះរនុងបញ្ជសីមរម  ២៧៤០ 

  ៤~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីរកសងួយរុាិធម ៌
២១-៧-២០២០ -ព្បឿសេលខ ១៣៥  រយ.ព្បរ/២០  សតីពី ឿរដារ់ឱើយដេំណ្ើរឿរសាោឧទធរណ្៍ព្ពះសហីនុ ២៧៤១ 

 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26192619



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26202620



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26212621



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26222622



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26232623



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26242624



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26252625



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26262626



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26272627



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26282628



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26292629



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26302630



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26312631



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26322632



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26332633



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26342634



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26352635



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26362636



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26372637



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ២១

ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26382638



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26392639



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26402640



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26412641



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26422642



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26432643



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26442644



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26452645



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26462646



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26472647



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26482648



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26492649



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26502650



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26512651



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26522652



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26532653



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26542654



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26552655



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26562656



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26572657



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26582658



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26592659



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26602660



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26612661



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26622662



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26632663



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26642664



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26652665



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26662666



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26672667



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26682668



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26692669



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26702670



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26712671



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26722672



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26732673



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26742674



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26752675



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26762676



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26772677



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26782678



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26792679



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26802680



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26812681



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26822682



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26832683



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26842684



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26852685



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26862686



ត  រា ជកិច្ច លខ ២៣

ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26872687



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26882688



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26892689



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26902690



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26912691



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26922692



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26932693



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26942694



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26952695



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26962696



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26972697



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26982698



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26992699



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27002700



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27012701



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27022702



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27032703



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27042704



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27052705



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27062706



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27072707



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27082708



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27092709



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27102710



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27112711



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27122712



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27132713



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27142714



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27152715



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27162716



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27172717



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27182718



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27192719



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27202720



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27212721



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27222722



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27232723



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27242724



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27252725



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27262726



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27272727



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27282728



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27292729



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27302730



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27312731



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27322732



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27332733



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27342734



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27352735



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27362736



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27372737



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27382738



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27392739



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27402740



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27412741



ឆា  ំទី២១ លខ ២២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27422742
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