


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
   ត្រះរាជត្កឹរយ 

១១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៥៨ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ហង្ស តាវធាន  (HUANG, DAOTIAN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ៣៨៥៩ 

១១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៥៩ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ វ៉ា ង្ អុី  (WANG  YU) ជនជាតិ្ម៉ា ដេស ី សញ្ជា តិ្ម៉ា ដេស ី ៣៨៦០ 

១១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៦០ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ចឹង្ យ៉ាងុ្ជា  (ZENG,  YONGJIE)  ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ដោយបតូរ            
ដ ែ្ ះជា ល ីឆេង្ (LI  CHENG) ៣៨៦១ 

១១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៦១ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរព្សី វ៉ា ង្ មុីឈ ី  (WANG,  MEIQI)  ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ដោយបតូរ          
ដ ែ្ ះជា វ៉ា ង្ សុអីុីឈ ី (WANG,  XIYUQI)   ៣៨៦២ 

១១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៦២ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ហង័្ ហគរ័អុី  (HUANG, GUOYI)  ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន ដោយបតូរដ ែ្ ះជា 
ខាយ ហវងឹ្  (KAI  FENG)   ៣៨៦៣ 

១១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៦៣ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ វ័យ ហ័គង្សាន  (WEI, GUANGSHAN)  ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន  ៣៨៦៤ 

១១-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៦៤ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ល ីវិនមុីង្  (LI, WENMING)  ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន  ៣៨៦៥ 

១២-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៦៥ សតីរី និយត័្រម្ែត្ដម្លើងព្របមណ័្ឌ  ឋាននតរស័រត ិ និងថ្នា រ់
ដោរ គុយ វណ្ណូ   ននព្របមណ័្ឌ ម្ន្តនតីរដឋបាលជានម់ពស់ ព្រសួងម្ហានផ្ៃ ៣៨៦៦ 

១២-៦-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៦២១/៤៦៧ សតីរី ការដព្បាសព្រះរាជទាន នូវដព្រឿងឥសសរយិយស 
តាម្លំោប់ថ្នា រ់ ដល់ម្ន្តនតីនររបាលជាតិ្ ៧៩០ របូ ៣៨៦៧ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                          ១~អនុត្កឹរយ 

១៣-៦-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ៨៥ អនព្រ.បរ  សតីរី ការដរៀបចំ និងការព្បព្រឹត្តដៅននរណ្ៈរម្ែការជាតិ្ព្បយ ទ្ធ
នឹងជំងឺរូវដី-១៩ ៣៨៩១ 

 



ខ 
៧-៦-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ២៧២ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាងំម្ន្តនតីរាជការ ៣៩០០ 
៧-៦-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ២៧៣ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការល បដ ែ្ ះ នាយទាហាន ៣៩០១ 
៧-៦-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ២៧៤ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាងំម្ន្តនតីរាជការ ៣៩០២ 
៧-៦-២០២១ -អន ព្រឹត្យដលម ២៧៥ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាងំផ្លល ស់បតូរម្ មតំ្ខ្ណ្ង នាយទាហាន ៣៩០៤ 

២~ឆសចកតីសឆត្មច 
១៧-៦-២០២១ -ដសចរតីសដព្ម្ចដលម ៦៩ សសរ សតីរី សមសភារ និងការដរៀបចំនិងការព្បព្រឹត្តដៅ នន                         

រណ្ៈរម្ែការអនតរព្រសួងដដើម្បពី្បយ ទ្ធនឹងជំងឺរូវដី-១៩ ៣៩០៥ 

III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ្    
               ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួ្ឧសាហកមម វិទាសាន្តសត បឆចេកវិទា និង្នវនុវរតន៍ 

១៣-១០-២០២០ -ព្បកាសដលម ៥១៤ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអន ញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន អូណាវ វដូ ឯ.រ 
បដងកើត្ដរាងចព្រ ផ្លិត្កាត ររព្មល កាត ររ ងបាល ដរ កាត របនៃះ ដព្រឿងត្ បខ្ត្ងរីដ ើ និងដព្រឿង         
សង្ហា រមឹ្ព្របព់្បដេទ្ ៣៩២០ 

១៣-១០-២០២០ -ព្បកាសដលម ៥១៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអន ញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន ស ី.វាយ.ថប ់                
(ដមម្បូឌា) ឯ.រ បដងកើត្ដរាងចព្រ ផ្លិត្សមា រៈផ្ៃះបាយ សមា រៈបនៃបទឹ់្រ ចន្តង្ហក ន                         
សមា រៈបរកិាា រអងំសាច ់និងឧបររណ៍្សមា រៈបរកិាា រសព្មបដ់បាះជំរពំ្របព់្បដេទ្ ៣៩២៣ 

១៣-១០-២០២០ -ព្បកាសដលម ៥២២ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអន ញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន ស  ននត្ សា ង                    
នីត្ធីង ឯ.រ បដងកើត្ដរាងចព្រចារ ់និងកាត្ដ់ដរសដម្លៀរបំពារ ់ ៣៩២៦ 

១៣-១០-២០២០ -ព្បកាសដលម ៥២៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអន ញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន វា៉ា ហូ ដថរណ្េជី 
(ដមម្បូឌា) ឯ.រ បដងកើត្ដរាងចព្រ ផ្លិត្សមា រៈបរកិាា រដអេិរព្តូ្និរ ៣៩២៩ 

១៤-១០-២០២០ -ព្បកាសដលម ៥២៥ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអន ញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន អយជីធីអឹម្               
(ដមម្បូឌា) ឯ.រ បដងកើត្ដរាងចព្រ កាត្ដ់ដរសដម្លៀរបំពារ ់ ៣៩៣២ 

១៦-១០-២០២០ -ព្បកាសដលម ៥២៦ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអន ញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន ប  ន ដវ ើលដ ៍ ព្រុប 
បដងកើត្ដរាងចព្រ កាត្ដ់ដរសដម្លៀរបំពារ ់និងផ្លិត្ដរសកាត្ ង ៣៩៣៥ 

១៦-១០-២០២០ -ព្បកាសដលម ៥២៧ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអន ញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន ដេរ សព័រ (ដមម្បូឌា) 
អ ិនោសដន្តសៃៀល អ ិនដវសម្ និ ឌីដវេ បម្ និ ឯ.រ បដងកើត្ដរាងចព្រ ផ្លិត្ខ្សបរដជើង ៣៩៣៨ 

១៦-១០-២០២០ -ព្បកាសដលម ៥២៨ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអន ញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន   ន ឌីង ព្រីនធីង  
មូអិលធីឌី បដងកើត្ដរាងចព្រ ដបាះរ ម្ពដលើសដម្លៀរបំពារ ់ ៣៩៤១ 

២០-១០-២០២០ -ព្បកាសដលម ៥៣១ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១០ សតីរី ការអន ញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហ  ន សួ ខ្ហែនស ី ដលដឌើរ 
ហគូដ ដម្នូដហែរឆឺដរ ើ ឯ.រ បដងកើត្ដរាងចព្រ ផ្លិត្ខ្សបរដជើង ៣៩៤៤ 

 



គ 
             ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួ្ររ ៉ា និង្ ថាមរល 

៦-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០០៦៩  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាមណ្ឌ ននលិមិត្អន ញ្ជា ត្ដំដណ្ើ រការសាា នីយ
ដព្បងឥនធនៈដលម ០០៦៩ រថ.អព្បរ.លអ ច ះនថៃទី្ ៦ ខ្មម្នីា ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៩៤៧ 

២៦-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០០៩២  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាមណ្ឌ ននលិមិត្អន ញ្ជា ត្ដំដណ្ើ រការ
សាា នីយរមួ្ដព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈដលម ០០៩២ រថ.អព្បរ.លអ ច ះនថៃទី្ ២៦ ខ្ម ម្នីា           
ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៩៥១ 

៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១១៤  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាមណ្ឌ ននលិមិត្អន ញ្ជា ត្ដំដណ្ើ រការសាា នីយ
ដព្បងឥនធនៈដលម ០១១៤ រថ.អព្បរ.លអ ច ះនថៃទី្ ៣១ ខ្មម្នីា ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៩៥៥ 

៦-៤-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១២៩  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាមណ្ឌ ននលិមិត្អន ញ្ជា ត្ដំដណ្ើ រការ
សាា នីយដព្បងឥនធនៈដលម ០១២៩ រថ.អព្បរ.លអ ច ះនថៃទី្ ៦ ខ្មដម្សា ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៩៥៩ 

៨-៤-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១៣៤  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាមណ្ឌ ននលិមិត្អន ញ្ជា ត្ដំដណ្ើ រការ
សាា នីយដព្បងឥនធនៈដលម ០១៣៤ រថ.អព្បរ.លអ ច ះនថៃទី្ ៨ ខ្មដម្សា ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៩៦៣ 

២៣-៤-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១៣៥  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាមណ្ឌ ននលិមិត្អន ញ្ជា ត្ដំដណ្ើ រការ
សាា នីយដព្បងឥនធនៈដលម ០១៣៥ រថ.អព្បរ.លអ ច ះនថៃទី្ ២៣ ខ្មដម្សា ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៩៦៧ 

២៣-៤-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១៣៧  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាមណ្ឌ ននលិមិត្អន ញ្ជា ត្ដំដណ្ើ រការ
សាា នីយដព្បងឥនធនៈដលម ០១៣៧ រថ.អព្បរ.លអ ច ះនថៃទី្ ២៣ ខ្មដម្សា ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៩៧១ 

២៣-៤-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១៤៣  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាមណ្ឌ ននលិមិត្អន ញ្ជា ត្ដំដណ្ើ រការ
សាា នីយរមួ្ដព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈដលម ០១៤៣ រថ.អព្បរ.លអ ច ះនថៃទី្ ២៣ ខ្ម ដម្សា         
ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៩៧៥ 

២៣-៤-២០២០ -ព្បកាសដលម ០១៤៥  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរាមណ្ឌ ននលិមិត្អន ញ្ជា ត្ដំដណ្ើ រការសាា នីយ
រមួ្ដព្បង និងឧសែ័នឥនធនៈដលម ០១៤៥ រថ.អព្បរ.លអ ច ះនថៃទី្ ២៣ ខ្ម ដម្សា                      
ឆ្ា  ំ២០២០ ៣៩៧៩ 

 
 





ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38593859



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38603860



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38613861



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38623862



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38633863



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38643864



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38653865



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38663866



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38673867



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38683868



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38693869



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38703870



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38713871



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38723872



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38733873



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38743874



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38753875



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38763876



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38773877



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38783878



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38793879



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38803880



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38813881



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38823882



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38833883



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38843884



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38853885



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38863886



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38873887



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38883888



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38893889



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38903890



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38913891



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38923892



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38933893



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38943894



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38953895



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38963896



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38973897



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38983898



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38993899



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39003900



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39013901



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39023902



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39033903



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39043904



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39053905



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39063906



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39073907



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39083908



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39093909



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39103910



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39113911



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39123912



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39133913



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39143914



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39153915



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39163916



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39173917



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39183918



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39193919



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39203920



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39213921



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39223922



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39233923



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39243924



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39253925



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39263926



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39273927



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39283928



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39293929



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39303930



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39313931



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39323932



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39333933



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39343934



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39353935



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39363936



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39373937



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39383938



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39393939



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39403940



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39413941



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39423942



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39433943



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39443944



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39453945



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39463946



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39473947



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39483948



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39493949



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39503950



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39513951



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39523952



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39533953



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39543954



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39553955



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39563956



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39573957



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39583958



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39593959



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39603960



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39613961



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39623962



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39633963



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39643964



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39653965



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39663966



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39673967



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39683968



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39693969



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39703970



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39713971



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39723972



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39733973



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39743974



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39753975



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39763976



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39773977



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39783978



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39793979



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39803980



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39813981



ឆា  ំទី២១ លខ ៣២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39823982
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