


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
   ត្រះរាជត្កឹរយ 

៧-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៤៧ សតីរី ការដារ់ឯរឧត្តមបណ្ឌិ ត្ អ កុ សារាវុធ នន
ព្របខ័ណ្ឌ មន្តនតីជាន់ខពស់សវនរមម របស់អាជាា ធរសវនរមមជាតិ្ ឱ្យចូលនិវត្តន៍ ៣៧៣៥ 

៧-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៤៨ សតីរី ការតាំងស៊ប់ទៅរនុងឋាននតរស័រតិអនុមន្តនតី នន
ព្របខ័ណ្ឌ មន្តនតីព្រប់ព្រងរដ្ឋបាល ទៅរដ្ឋទលខាធិការអាកាសចរសីុវលិ ដ្ល់មន្តនតីរាជការ 
១៤ របូ ៣៧៣៦ 

៧-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៤៩ សតីរី ការបទងកើត្ ការទរៀបចាំ និងការព្បព្រឹត្តទៅ
របស់រណ្ៈរម្មម ធិការករទព្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ ៣៧៣៨ 

៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៥០ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្កខមរ ទដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមមដ្ល់
ទោរ ល ីឃាន់ហុង  (LEE KUAN-HUNG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន(នត្វ៉ា ន)់ ទដាយ              
បតូរទ ម្ ះជា ល ីរឺហាន់ (LI  TER  HANH) ៣៧៤៣ 

៨-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៥១ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្កខមរ ទដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមមដ្ល់
ទោរ លងី ផីណាន់  (LIN PEINAN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៣៧៤៤ 

១០-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៥២ សតីរី ការទព្បាសព្រះរាជទាន នូវទព្រឿងឥសសរយិយស 
តមលាំដាប់ថ្នន រ់ ដ្ល់សបបុរសជន ១៨ រូប ៣៧៤៥ 

១០-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៥៣ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យលះបង់សញ្ជា តិ្កខមរទដាយគ្មម ន
ការបងខិត្បងខាំដ្ល់រញ្ជា  អឹង ភ័យភ័យ (NG  PEIPEI) ជនជាតិ្កខមរ សញ្ជា តិ្កខមរ កដ្ល
បចចុបបននរាំរុងរស់ទៅព្បទទសម្ម៉ា ទេសីុ ៣៧៤៦ 

១០-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៥៤ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្កខមរ ទដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមម       
ដ្ល់ទោរ ជាំង ចួង  (JIANG ZHUANG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ទដាយបតូរទ ម្ ះជា               
ហុង ហ្ ៊ូខាង (HONG  FU  KANG) ៣៧៤៧ 

១០-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៥៥ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្កខមរ ទដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមម     
ដ្ល់ទោរ ថាំង ជីន  (TANG JUN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ទដាយបតូរទ ម្ ះជា               
ហុង ហ្ ៊ូអុី (HONG  FU  YI) ៣៧៤៨ 

១១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៥៦ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្កខមរ ទដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមម      
ដ្ល់ទោរ ល ី យ៉ា ង  (LI YANG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ទដាយបតូរទ ម្ ះជា               
ហុង ហ្ ៊ូអាន (HONG  FU  AN) ៣៧៤៩ 

 



ខ 
១១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៥៧ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្កខមរ ទដាយសញ្ជា តូ្បនីយរមម      

ដ្ល់ទោរ វិន ឆាយហ្ា  (WAN  CAI  FA) ជនជាតិ្ម្ម៉ា ទេសីុ សញ្ជា តិ្ម្ម៉ា ទេសីុ ៣៧៥០ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                          ១~អនុត្កឹរយ 
៩-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យទលខ ៨៣ អនព្រ.បរ  សតីរី ការទរៀបចាំ និងការព្បព្រឹត្តទៅននទលខាធិការដាឋ ន និង   

អនុរណ្ៈរម្មម ធិការរបស់រណ្ៈរម្មម ធិការករទព្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ ៣៧៥១ 
៤-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យទលខ ២៦៥ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការតាំងស៊បរ់នុងព្របខណ័្ឌ មន្តនតរីាជការ ៣៧៥៧ 
៤-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យទលខ ២៦៦ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនទមដាយមុនីសារាភណ័្ឌ  ៣៧៥៨ 
៤-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យទលខ ២៦៧ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការសព្មួលភាររិចច និងកត្ងតាំងមន្តនតរីាជការ ៣៧៦០ 
៤-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យទលខ ២៦៨ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនទមដាយសាា បនាជាតិ្ ៣៧៦១ 
៧-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យទលខ ២៦៩ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការទធវើនិយត័្រមមត្ទមលើងឋាននតរស័រត ិ និងថ្នន រ ់                 

មន្តនតីរាជការ ៣៧៦៣ 
៧-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យទលខ ២៧០ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការកត្ងតាំងមន្តនតីរាជការ ៣៧៦៥ 

២~សសចកតីសសត្មច 
៨-៦-២០២១ -ទសចរតីសទព្មចទលខ ៦៦ សសរ សតីរី ការបទងកើត្ព្រុមការងារទដ្ើមបអីនុវត្តអនុសសរណ្ៈននការទោរ-

យល់គ្មន រវងរាជរដាឋ ភបិាលននព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា និងរាជរដាឋ ភបិាលននព្រះរាជាណាចព្រនៃ  
សតីរី រិចចសហព្បតិ្បត្តិការទទវភារី ទដ្ើមបលុីបបាំបាត្ក់ារជួញដូ្រមនុសស និងការជួយ ជនរងទព្គ្មះ
ទដាយសារការជួញដូ្រ ៣៧៦៦ 

១៤-៦-២០២១ -ទសចរតីសទព្មចទលខ ៦៧ សសរ សតីរី ការកត្ងតាំងសម្មសភាររណ្ៈរមមការជាតិ្ព្បយុទធនឹងជាំងឺ
រូវដី្-១៩ ៣៧៧០ 

១៤-៦-២០២១ -ទសចរតីសទព្មចទលខ ៦៨ សសរ សតីរី ការកត្ងតាំងសម្មសភាររណ្ៈព្បចាំការនន                              
រណ្ៈរមមការជាតិ្ព្បយុទធនឹងជាំងឺរូវដី្-១៩ ៣៧៧៣ 

III~ការងារបណាត ត្កសងួ    
               ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួឧសាហកមម វិទាសាន្តសត បសចេកវិទា និងនវានុវរតន៍ 

១១-១១-២០២០ -ព្បកាសទលខ ៥៦២ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ទអដាបក់បលយូៃិច 
ហ្គា មុនិ ឯ.រ បទងកើត្ទរាងចព្រ កាត្ទ់ដ្រសទមលៀរបាំពារ ់ ៣៧៧៦ 

១១-១១-២០២០ -ព្បកាសទលខ ៥៦៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ទហម៉ាូ (ទខមបូឌា)    
ឯ.រ បទងកើត្ទរាងចព្រ កាត្ទ់ដ្រសទមលៀរបាំពារ ់និងទព្សាមនដ្ ៣៧៧៩ 

 
 



គ 
១១-១១-២០២០ -ព្បកាសទលខ ៥៦៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ឡាររី់ យូនីរ                     

ទអនទធើព្បាយ  ឯ.រ បទងកើត្ទរាងចព្រ កាត្ទ់ដ្រសទមលៀរបាំពារ ់ ៣៧៨២ 
១៣-១១-២០២០ -ព្បកាសទលខ ៥៦៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ទខទអអាយសីុ បទងកើត្

ទរាងចព្រ ផ្លិត្ថ្នន ាំជរ ់ ៣៧៨៥ 
១៦-១១-២០២០ -ព្បកាសទលខ ៥៦៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ទខម-អាយកែរ ឯ.រ 

បទងកើត្ទរាងចព្រ ផ្លិត្កវ ៉ានត និងព្បអប ់ ៣៧៨៨ 
១៦-១១-២០២០ -ព្បកាសទលខ ៥៦៩ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន តូ្រយ ូទហបភ ីអាយស៍

ព្រីម ឯ.រ បទងកើត្ទរាងចព្រ ផ្លិត្កាទរ ៉ាម ៣៧៩១ 
១៧-១១-២០២០ -ព្បកាសទលខ ៥៧០ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន អីុ.ជី.អិន អីុហសុ ីឯ.រ 

បទងកើត្ទរាងចព្រ ករនចនមហូបអាហ្គរ ៣៧៩៤ 
១៨-១១-២០២០ -ព្បកាសទលខ ៥៧១ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១១ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុមហុ៊ន ហសងុ បាវ (ទខមបូឌា) 

ហវូដ្ សាយអិុនស៍ & ទៃរណ្េជី ឯ.រ បទងកើត្ទរាងចព្រ ករនចនកផ្លទ ើព្របព់្បទភទ ៣៧៩៧ 

             ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួររ ៉ា និង ថមរល 
៤-៨-២០២០ -ព្បកាសទលខ ០២៥០  រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដ្ាំទណ្ើ រការ

សាា នីយទព្បងឥនធនៈទលខ ០២៥០ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះនៃៃទី ៤ កខ សីហ្គ ឆ្ន ាំ ២០២០ ៣៨០០ 
៤-៨-២០២០ -ព្បកាសទលខ ០២៥៣  រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដ្ាំទណ្ើ រការ

សាា នីយរមួទព្បង និងឧសម័នឥនធនៈទលខ ០២៥៣ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះនៃៃទី ៤ កខ សីហ្គ ឆ្ន ាំ 
២០២០ ៣៨០៤ 

៦-៨-២០២០ -ព្បកាសទលខ ០២៥៨ រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដ្ាំទណ្ើ រការសាា នីយ
ទព្បងឥនធនៈ ទលខ ០២៥៨ រៃ.អព្បរ.លអ ចុះនៃៃទី ៦ កខ សីហ្គ ឆ្ន ាំ ២០២០ ៣៨០៨ 

១៣-៨-២០២០ -ព្បកាសទលខ ០០០៦  រៃ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខខណ្ឌ ននអាជាា បណ្ណ ពាណិ្ជារមមសព្ម្មប់
ការទវចខចបឧ់សម័នអិល ភ ី ជី ទលខ ០០០៦ រៃ.អព្បរ.អល ចុះនៃៃទី ១៣ កខ សីហ្គ                  
ឆ្ន ាំ ២០២០ ៣៨១២ 

             ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួសរៀបចាំរដ្នដ្ី នគរបូនីយកមម និងសាំណង់ 
២១-១-២០២១ -ព្បកាសទលខ ០៣៣ ដ្.ន.ស./ព្ប.រ.នី.រ សតីរី កបបបទនិងបរបិៃននការផ្តល់អាជាា បណ្ណ ការ

ផ្តល់សនលឹរអាជាា បណ្ណ ៃម ីការបញ្ចបសុ់រលភារ និងការបនតសុរលភារអាជាា បណ្ណ ព្តួ្ត្រិនិត្យ 
និងបញ្ជា រស់ាំណ្ង ់ ៣៨១៧ 

 
 





ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37353735



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37363736



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37373737



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37383738



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37393739



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37403740



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37413741



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37423742



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37433743



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37443744



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37453745



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37463746



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37473747



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37483748



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37493749



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37503750



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37513751



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37523752



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37533753



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37543754



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37553755



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37563756



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37573757



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37583758



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37593759



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37603760



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37613761



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37623762



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37633763



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37643764



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37653765



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37663766



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37673767



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37683768



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37693769



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37703770



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37713771



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37723772



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37733773



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37743774



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37753775



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37763776



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37773777



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37783778



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37793779



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37803780



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37813781



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37823782



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37833783



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37843784



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37853785



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37863786



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37873787



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37883788



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37893789



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37903790



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37913791



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37923792



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37933793



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37943794



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37953795



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37963796



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37973797



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37983798



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37993799



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38003800



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38013801



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38023802



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38033803



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38043804



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38053805



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38063806



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38073807



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38083808



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38093809



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38103810



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38113811



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38123812



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38133813



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38143814



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38153815



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38163816



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38173817



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38183818



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38193819



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38203820



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38213821



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38223822



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38233823



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38243824



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38253825



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38263826



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38273827



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38283828



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38293829



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38303830



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38313831



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38323832



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38333833



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38343834



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38353835



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38363836



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38373837



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38383838



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38393839



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38403840



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38413841



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38423842



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38433843



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38443844



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38453845



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38463846



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38473847



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38483848



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38493849



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38503850



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38513851



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38523852



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38533853



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38543854



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38553855



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38563856



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38573857



ឆា  ំទី២១ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38583858
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