


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
 ត្រះរាជត្កឹរយ 

២៩-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៤៥ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ស ៊ូ ហ្វងីឡាង (SU FENGLIANG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន   ៤៦០៣ 

២៩-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៤៦ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ វ៉ា ង ជិនឈនួ (WANG ZHENCHUN) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន   ៤៦០៤ 

២៩-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៤៧ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ វ៉ា ង ប៉ាជ ាំង (WANG BOJIANG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន   ៤៦០៥ 

២៩-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៤៨ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ វ៉ា ង ឆោវ (WANG CHAO) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន   ៤៦០៦ 

២៩-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៤៩ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ ល ីជ ាំង (LYU JIANG) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន   ៤៦០៧ 

៣១-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៥០ សតីរី និយត័្រម្ែត្ដម្លើងព្របមណ័្ឌ  ឋាននតរស័រត ិ និងថ្នា រ់
ដល់ដោរ ទង់ គឹមរុល ននព្របមណ័្ឌ ម្ន្តនតរីដឋបាលជានម់ពស់ ព្រសួងម្ហានផ្ៃ ៤៦០៨ 

៣១-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៥១ សតីរី ការដផ្ៃរបញ្ចូ ល និងនិយត័្រម្ែត្ដម្លើងព្របមណ័្ឌ  
ឋាននតរស័រតិ និងថ្នា រ ់ដល់ម្ន្តនតរីាជការ ២ របូ ៤៦០៩ 

៣១-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៥២ សតីរី ការខ្ត្ងតាំងមុ្មត្ាំខ្ណ្ងឯរឧត្តម្ សាំរទិធ សាករុា 
ជាអគ្គនាយរ ននអគ្គនាយរោឋ នពាណិ្ជារម្ែរាុងព្បដេស របស់ព្រសួងពាណិ្ជារម្ែ ៤៦១០ 

៣១-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៥៣ សតីរី ការត្ដម្លើងថ្នា រត់ម្រព្ម្តិ្សញ្ជា បព្ត្ ដល់ឯរឧត្តម្ 
ត្រហ្ម វចិិត្រសភុ័ណ្ឌ  ននព្របមណ័្ឌ ម្ន្តនតីជានម់ពស់សវនរម្ែ របស់អាជាា ធរសវនរម្ែជាតិ្ ៤៦១១ 

៣១-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៥៤ សតីរី ការតាំងស៊បដ់ៅរាុងឋាននតរស័រតិម្ន្តនតីបដចចរដេស
ជានម់ពស់ ននព្របមណ័្ឌ ម្ន្តនតីបដចចរដេសជានម់ពស់ ដៅព្រសួងដរៀបចាំខ្ដនដី នគ្របូនីយរម្ែ និង
សាំណ្ង ់ដល់ម្ន្តនតីរាជការ ៤២ របូ ៤៦១២ 

៣១-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៥៥ សតីរី ការខ្ត្ងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯរឧត្តម្                           
ខខក ឃ៊ូលផីល ជាេីព្បឹរាផ្ទៃ ល់សដម្តចអគ្គម្ហាដសនាបតី្ដត្ដជា ហ្ ុន ខសន                            
នាយររដឋម្ន្តនតីននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា មានឋានៈដសែើ អនុរដឋដលខាធិការ បខ្នែម្ដលើមុ្មងារ
បចចុបបនា ដោយរុាំេេួលព្បារប់ាំណាចមុ់្មងារ ៤៦១៥ 

៣១-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៥៦ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      
ដល់ដោរ លវី វិនរងី (LIU WENBING) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន   ៤៦១៦ 



ខ 
៣១-៧-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៧២១/៥៥៧ សតីរី ការផ្តល់សញ្ជា តិ្ខ្មែរ ដោយសញ្ជា តូ្បនីយរម្ែ      

ដល់អារព្សី អុី ឈឈីងី (YU QIQING) ជនជាតិ្ចិន សញ្ជា តិ្ចិន   ៤៦១៧ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                            អនុត្កឹរយ 
១៦-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១១៤ អនព្រ.បរ  សតីរី ការបដងកើត្សារលវេិាល័យភូម្និៃភាាំដរញ ជាព្គឹ្ះសាែ ន                   

សាធារណ្ៈរដឋបាល ៤៦១៨ 
១៦-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១១៥ អនព្រ.បរ  សតីរី ការបដងកើត្សារលវេិាល័យ ជ សុមី រាំចាយមារ ជា

ព្គឹ្ះសាែ នសាធារណ្ៈរដឋបាល ៤៦៣៥ 
១៦-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១១៦ អនព្រ.បរ  សតីរី ការដផ្ៃរឥណ្ទានថវកិា ៤៦៥២ 
២០-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១១៧ អនព្រ.បរ  សតីរី ការបខ្នែម្ឥណ្ទានថវកិា ៤៦៥៤ 
២២-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ១១៨ អនព្រ.បរ  សតីរី ការដផ្ៃរឥណ្ទានថវកិា ៤៦៥៦ 
២៩-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣២៤ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាំងេីព្បឹរាព្រសួងម្ហានផ្ៃ ៤៦៥៨ 
៣០-៦-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣២៥ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការលុបដ ែ្ ះម្ន្តនតីរាជការ ៤៦៦០ 
១-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣២៦ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាំងម្ន្តនតីរាជការ ៤៦៦១ 
១-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣២៧ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាំងមុ្មត្ាំខ្ណ្ង នាយទាហាន ៤៦៦៣ 
២-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣២៨ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការបញ្ចបមុ់្មត្ាំខ្ណ្ងម្ន្តនតរីាជការ ៤៦៦៤ 
២-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣២៩ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាំងមុ្មត្ាំខ្ណ្ងម្ន្តនតីនគ្របាលជាតិ្រម្ពុជា ៤៦៦៥ 
៨-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៣០ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការោរម់្ន្តនតរីាជការឱ្យសែិត្រាុងភារេាំដនរគ្មែ នដបៀវត្ស ៤៦៦៦ 
៨-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៣១ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការត្ដម្លើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៤៦៦៧ 
៨-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៣២ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការោរម់្ន្តនតរីាជការឱ្យចូលនិវត្តន ៍ ៤៦៧០ 
៨-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៣៣ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី និយត័្រម្ែត្ដម្លើងព្របមណ័្ឌ  ឋាននតរស័រត ិ និងថ្នា រ ់                         

ម្ន្តនតីរាជការ ៤៦៧៤ 
៩-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៣៤ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាំងម្ន្តនតីរាជការ ៤៦៧៧ 
១២-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៣៥ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាំងម្ន្តនតីរាជការ ៤៦៧៨ 
១៤-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៣៦ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការោរឱ់្យចូលនិវត្តនម៍្ន្តនតីនគ្របាលជាតិ្រម្ពុជា ៤៦៨០ 
១៤-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៣៧ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនដម្ោយការងារ ៤៦៨៣ 
១៤-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៣៨ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាំងម្ន្តនតីរាជការ ៤៦៩២ 
១៤-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៣៩ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាំងម្ន្តនតីរាជការ ៤៦៩៣ 
១៤-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៤០ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការខ្ត្ងតាំងម្ន្តនតីរាជការ ៤៦៩៥ 
១៦-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៤១ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនដម្ោយការងារ ៤៦៩៧ 
១៦-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យដលម ៣៤២ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនដម្ោយការងារ ៤៧០១ 



គ 
  III~ការងារបណ្តា ត្កសងួ    

               ១~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួឧសាហ្កមម វិទាសាន្តសា បឆចេកវិទា និងនវនុវរាន៍ 

១-១២-២០២០ -ព្បកាសដលម ៥៩០ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហុ៊ន មា៉ា កាឡូត្ ហាគ ដម្ន 
(ដមម្បូឌា) បដងកើត្សាខាដរាងចព្រ កាត្ដ់ដរសដម្លៀរបាំពារ ់ ៤៧០៥ 

១-១២-២០២០ -ព្បកាសដលម ៥៩១ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហុ៊ន នត្ប៉ាូឡូ                                 
ឡាម្ដីណ្សិន (ដមម្បូឌា) ឯ.រ បដងកើត្ដរាងចព្រ ដបាះរុម្ភដលើថងប់ាល សៃិរ ៤៧០៨ 

១-១២-២០២០ -ព្បកាសដលម ៥៩៣ ឧវបន.រឧ.ព្បរ ១២ សតីរី ការអនុញ្ជា ត្ឱ្យព្រុម្ហុ៊ន ដជដ សាន ់ហាគ មុ្និ 
(ដមម្បូឌា) ឯ.រ បដងកើត្ដរាងចព្រ កាត្ដ់ដរសដម្លៀរបាំពារ ់ ៤៧១១ 

             ២~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួខរ ៉ា និង ថាមរល 
២៦-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០០៨៦  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណ្ឌ ននលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដាំដណ្ើ រការសាែ នីយ

ដព្បងឥនធនៈដលម ០០៨៦ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃេី ២៦ ខ្ម ម្នីា ឆ្ា ាំ ២០២០ ៤៧១៤ 
២៦-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០០៨៧  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណ្ឌ ននលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដាំដណ្ើ រការសាែ នីយ

ដព្បងឥនធនៈដលម ០០៨៧ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃេី ២៦ ខ្ម ម្នីា ឆ្ា ាំ ២០២០ ៤៧១៨ 
២៦-៣-២០២០ -ព្បកាសដលម ០០៩០  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខមណ្ឌ ននលិមិត្អនុញ្ជា ត្ដាំដណ្ើ រការសាែ នីយ

ដព្បងឥនធនៈដលម ០០៩០ រថ.អព្បរ.លអ ចុះនថៃេី ២៦ ខ្ម ម្នីា ឆ្ា ាំ ២០២០ ៤៧២២ 

          ៣~ទីសាកីាររដ្ាមន្តនាីត្កសងួមហាផ្ផទ 
១២-៨-២០២០ -ព្បកាសដលម ៣៤៣៨ ព្បរ សតីរី ការចុះដ ែ្ ះរាុងបញ្ា ីសមាគ្ម្ ៤៧២៦ 

 





ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46034603



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46044604



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46054605



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46064606



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46074607



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46084608



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46094609



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46104610



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46114611



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46124612



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46134613



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46144614



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46154615



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46164616



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46174617



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46184618



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46194619



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46204620



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46214621



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46224622



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46234623



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46244624



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46254625



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46264626



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46274627



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46284628



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46294629



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46304630



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46314631



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46324632



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46334633



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46344634



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46354635



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46364636



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46374637



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46384638



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46394639



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46404640



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46414641



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46424642



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46434643



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46444644



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46454645



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46464646



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46474647



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46484648



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46494649



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46504650



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46514651



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46524652



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46534653



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46544654



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46554655



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46564656



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46574657



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46584658



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46594659



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46604660



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46614661



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46624662



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46634663



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46644664



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46654665



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46664666



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46674667



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46684668



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46694669



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46704670



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46714671



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46724672



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46734673



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46744674



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46754675



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46764676



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46774677



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46784678



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46794679



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46804680



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46814681



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46824682



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46834683



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46844684



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46854685



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46864686



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46874687



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46884688



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46894689



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46904690



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46914691



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46924692



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46934693



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46944694



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46954695



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46964696



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46974697



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46984698



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46994699



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47004700



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47014701



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47024702



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47034703



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47044704



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47054705



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47064706



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47074707



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47084708



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47094709



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47104710



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47114711



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47124712



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47134713



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47144714



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47154715



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47164716



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47174717



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47184718



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47194719



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47204720



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47214721



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47224722



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47234723



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47244724



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47254725



ឆា  ំទី២១ លខ ៣៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47264726
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