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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

 

 

ក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្ត 

 
 

 
 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ

ថ្ងៃទ០ី៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 
 

(លម្ៅផ្លូវការ)
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

 
កម្មងសមាសភាពសមាជិករាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដាមន្រនតីម្បតិភូអមនាយករដាមន្រនតី រដាលលខាធិការ អនុរដាលលខាធិការ  
ននរាជរដ្ឋា ភិបាលននម្ពះរាជាណាចម្កកមពុជា 
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កំណត់សមាា ល ់

សមាសភារនៃរាជរដ្ឋា ភិបាល រួមមាៃ៖ 

 នាយករដាមន្រនត ី
 ឧបនាយករដាមន្រនត ី
 លទសរដាមន្រនត ី
 រដាមន្រនត ី

ដដ្ឋយឡែក្ចំដ ះឥសសរជៃជា រដ្ាមន្រៃតីព្រតិភូអមនាយក្រដ្ាមន្រៃតី រដ្ាដលខាធិការ ៃិង អៃុរដ្ាដលខាធិការ      

មិៃឡមៃជាសមាជិក្រាជរដ្ឋា ភបិាលដេ ដ ើយក្៏មិៃឡមៃជាភាា ក្់ងាររដ្ាបាលអចិនន្រៃតយ៍ឡដ្រ។  
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

I.នាយករដាមន្រនតី 
សលមតចអគ្ាមហាលសនាបតីលតលជា ហ៊ុន សសន 

II.ឧបនាយករដាមន្រនត ី
 ១-សលរតចម្កឡាលោរ  ស លេង 

 ២-សលរតចពិជ័យលសនា  លទៀ បាញ ់

 ៣-ឯកឧតតរ  លហា ណាហុំង 

៤-លោកជំទាវកិតតិសងគហរណ្ឌ ិត  សម៉ន សអំន 

៥-ឯកឧតតរកិតតិនីតិលកាសលរណ្ឌ ិត  ប៊ិន ឈនិ 

 ៦-ឯកឧតតរ  យមឹ នឆល ី

 ៧-ឯកឧតតរ  សក គ្ឹមយ៉ន 

 ៨-ឯកឧតតរ  ម្បាក់ សេុុន 

៩-ឯកឧតតរអគ្គរណ្ឌ ិតសភាចារយ  អូន ព័នធមុនីរត័ន 

 ១០-ឯកឧតតរ  ជា សផុារ៉ា 
III.លទសរដាមន្រនត ី

១-ឯកឧតតរ  ឆាយ ថន    

២-ឯកឧតតរ  ប៉ុល សាលរឿន    (ទទួលរនទកុលរសកករមពិលសស) 

៣-ឯកឧតតរ  គ្ន់ គ្ីម    (ទទួលរនទកុលរសកករមពិលសស) 

៤-ឯកឧតតរ  មាស សភុា    (ទទួលរនទកុលរសកករមពិលសស) 

៥-ឯកឧតតរកិតតិលសដ្ឋា រណ្ឌ ិត ចម ម្បសទិធ 

៦-ឯកឧតតរ  ញមឹ វណណដ្ឋ    (ទទួលរនទកុលរសកករមពិលសស) 

៧-ឯកឧតតរ  ស៊នុ ចាន់ថុល 

៨-ឯកឧតតរ  ឱម យុនិលទៀង    (ទទួលរនទកុលរសកករមពិលសស) 

៩-ឯកឧតតរ  លអៀង ម៉ូល ី    (ទទួលរនទកុលរសកករមពិលសស) 

១០-ឯកឧតតរ  វ៉ គ្ឹមហុង    (ទទួលរនទកុលរសកករមពិលសស) 

១១-ឯកឧតតរ  យមឹ ណុលឡា   (ទទួលរនទកុលរសកករមពិលសស) 

១២-ឯកឧតតរ  ហុមឹ សឆម 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

១៣-ឯកឧតតរ ជិន ប៊ុនស៊ាន    (ទទួលរនទកុលរសកករមពិលសស) 

១៤-ឯកឧតតរ  ហូ សទិធី     (ទទួលរនទកុលរសកករមពិលសស) 

១៥-ឯកឧតតរ  ឃនុ ហាងំ    (ទទួលរនទកុលរសកករមពិលសស) 

១៦-ឯកឧតតរ  ល ីធុជ     (ទទួលរនទកុលរសកករមពិលសស) 

១៧-ឯកឧតតរ  អូសាា ន ហាសាន ់   (ទទួលរនទកុលរសកករមពិលសស) 
IV.រដាមន្រនតមី្បតិភូអមនាយករដាមន្រនត ី

១-ឯកឧតតរ  សេុ ចិនាត លសាភា    អគ្គលលខាធិការម្កុរម្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍ករពជុា 

២-ឯកឧតតរ  ម៉ម សារនិ 

៣-ឯកឧតតរ  ម្សរ ីថាមរងុា 

៤-ឯកឧតតរ  លឈៀង យ៉ណារ៉ា 

៥-ឯកឧតតរ  យ ូស៊នុឡងុ 

៦-ឯកឧតតរ  លសាម លសឿន 

៧-ឯកឧតតរ  សនុ គ្នធរ 

៨-ឯកឧតតរ  ហាការយ៉ី អាដ្ឋម 

៩-ឯកឧតតរ   លៅ គ្ឹមហួន 

១០-ឯកឧតតរ   អ៊ុជ គ្ឹមអន 

១១-ឯកឧតតរ   សកវ លរម៉ី 

១២-ឯកឧតតរ   សាា យ សុថីា 

១៣-ឯកឧតតរ  នផ សុផីាន 

១៤-ឯកឧតតរ   សកវ រតនៈ 

១៥-ឯកឧតតរ   ហ៊ុន សុថីា 

១៦-ឯកឧតតរ   ឈមឹ ផលវរណុ 

១៧-ឯកឧតតរ  នរ៉ាណាឬទធិ អាននទដ្ឋយ៉ត 

១៨-ឯកឧតតរ  ហារ ីសអំាត 

១៩-ឯកឧតតរ   សកវ បាភនំ 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

V.ម្កសងួ-រដាលលខាធកិារដ្ឋា ន 
១-ទីសតកីារគ្ណៈរដាមន្រនត ី
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតមកិតតិនីតិលកាសលបណឌិ ត ប៊ិន ឈនិ 

េ-រដាលលខាធិការ 
១-ឯកឧតតររណ្ឌ ិតសភាចារយ ហុងី ថូរ៉ាក់សុ ី

២-ឯកឧតតរ សយ សខុា 

៣-លោកជំទាវ ឆាយ វ៉ន់លនឿន 

៤-ឯកឧតតរ ច័នទ តានី 

៥-ឯកឧតតរ សកុ លផង 

៦-ឯកឧតតរ ម្ជា សចុិនាត  

៧-ឯកឧតតរ អុីន វីរជាតិ 

៨-ឯកឧតតរ តឹកលរត៉ សលំរច 

៩-ឯកឧតតរ ប៊ុន សបំូរ 

១០-ឯកឧតតរ ឃមឹ រសុសដី្ឋ 

១១-ឯកឧតតរ ឈតិ សេុុន 

១៣-ឯកឧតតរ េូយ ឃនុហ៊ួរ 

១៤-ឯកឧតតរ កឹមរត័ន វិសដិា 

១៥-ឯកឧតតរ ម្បាក់ ផល្លា  
គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ សហម ម្កាញត់ូនី 

២-ឯកឧតតរ ឈនួ សធុី 

៣-ឯកឧតតរ លធៀន ល ៉ 

៤-ឯកឧតតរ លឡង លសង 

៥-ឯកឧតតរ លសៀង ឈនុម្ទ ី

៦-ឯកឧតតរ ជាប សតាថ រតន៍ 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

៧-ឯកឧតតរ បួន លមឹលហង 

៨-លោកជំទាវ មាសសាឯម ដ្ឋនី 

៩-ឯកឧតតរ អ៊ុន ប៊ុណាណ រ៉ា 

១០-ឯកឧតតរ ឈមឹ លៅគ្ី 

១១-ឯកឧតតរ ឃនុ ជិនលកន 

១២-ឯកឧតតរ អុឹម សុថីុល 

១៣-ឯកឧតតរ ម៉ាង នឆណា ំ

១៤-ឯកឧតតរ ឈនួ ឆាម 

១៥-លោកជំទាវ ទុង សគុ្នធ 

១៦-ឯកឧតតរ អាន ជាល ី

១៧-ឯកឧតតរ សឆត លពត 

១៨-ឯកឧតតរ លសង លទៀង 

១៩-ឯកឧតតរ ដួង តារា 

២០-ឯកឧតតរ ស ចាន់ធី 

២១-ឯកឧតតរ គ្ង់ លភាគ្  

២២-ឯកឧតតរ ចាន់ សេុុម 

២៣-ឯកឧតតរ លសត មូហាម៉ំាត់សុសី 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

២-ម្កសងួមហានផទ 

ក-រដាមន្រនត ី

សលមតចម្កឡាលហាម ស លេង 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ សក់ លសដ្ឋា  

២-ឯកឧតតរ លតង សាវងស 

៣-ឯកឧតតរ អ៊ុក គ្ឹមលលេ 

៤-ឯកឧតតរ ប៉ាវ ហមផាន 

៥-ឯកឧតតរ ងី ច័ន្រនទផល 

៦-លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនលអង 

៧-ឯកឧតតរ ចាន់ អ៊ាន 

៨-ឯកឧតតរ លេៀវ សុភ័គ្ 

៩-ឯកឧតតរ ល ៉ ប៊ុនណារនិ 

១០-ឯកឧតតរ ល ៉ ច័នទតារា 

១១-ឯកឧតតរ សេុ ផល 

១២-ឯកឧតតរ លៅ េុនដ្ឋរ៉ា 

១៣-ឯកឧតតរ ប៊ុន ហុន  

១៤-ឯកឧតតរ ហ៊ុយ វណណ ៈ 

១៥-ឯកឧតតរ លមៀច សផុាន់ណា 

១៦-ឯកឧតតរ អងា មងាល 

១៧-ឯកឧតតរ ង៉ន់ ចំលរ ើន 

១៨-ឯកឧតតរ ឡា ំជា 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ អ៊ុង សាមី 

២-ឯកឧតតរ លហង ហាក់ 

៣-ឯកឧតតរ ល ួរ៉ាមីន 

៤-ឯកឧតតរ លលង វី 

៥-ឯកឧតតរ ផុន ប៊ុនថាល ់

៦-ឯកឧតតរ ឡងុ ផល 

៧-ឯកឧតតរ សេុ មុនី 

៨-ឯកឧតតរ សនួ ឈាងល ី

៩-លោកជំទាវ ជួញ សនុឆ 

១០-ឯកឧតតរ  កលុ វីរកស 

១១-ឯកឧតតរ ស៊ាង ប៊ុនល្លង 

១២-ឯកឧតតរ សរំទិធ ឌី 

១៣-ឯកឧតតរ ពឹម សណំាង 

១៤-ឯកឧតតរ កឹម ជាតិ 

១៥-ឯកឧតតរ លសាម ច័នទឌីណា 

១៦-ឯកឧតតរ ឌី សកុផាន 

១៧-ឯកឧតតរ យនុ ឈនុនី 

១៨-ឯកឧតតរ ប៉ូល ីដ្ឋ 

១៩-ឯកឧតតរ សអវ ប៊ុនថុល 

២០-ឯកឧតតរ អ៊ុ៊ុំ ម៉ារ៉ា 

២១-ឯកឧតតរ អ៊ុត សអំន 

២២-ឯកឧតតរ រស ់វរណុ 

២៣-ឯកឧតតរ មួន សារន៉ 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

២៤-ឯកឧតតរ សសួ អងា រ ៍

២៥-ឯកឧតតរ ឯម សណំាង 

២៦-លោកជំទាវ លមឿង ស៊ាងលសង 

២៧-លោកជំទាវ ម្ពំ ចនាថ  

២៨-លោកជំទាវ អុង សភុាវី 

២៩-ឯកឧតតរ ឡាយ ណាវុធ 

៣០-ឯកឧតតរ សេុ សារវីុធ 

៣១-ឯកឧតតរ ផាង លៅ 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

៣-ម្កសងួការពារជាតិ 
ក-រដាមន្រនត ី
សលមតចពិជ័យលសនា លទៀ បាញ ់

េ-រដាលលខាធិការ 
១-ឯកឧតតរ នាង ផាត 

២-ឯកឧតតរ ចាយ សាងំយនុ 

៣-ឯកឧតតរ មុឹង សផំន 

៤-ឯកឧតតរ ឯល វ៉ន់សារ៉ាត 

៥-លោកជំទាវ ដ្ឋ ំដ្ឋរនីី 

៦-ឯកឧតតរ លជៀង អំ 

៧-ឯកឧតតរ អុី ឈាន 

៨-ឯកឧតតរ ប៊ុន លលើត 
គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ឈុ ំសជុាតិ 

២-ឯកឧតតរ ឃនុ វុធ 

៣-ឯកឧតតរ ភួង សុផីាន 

៤-ឯកឧតតរ លៅ ផលា ី

៥-ឯកឧតតរ ហ៊ុយ ពិសដិា 

៦-ឯកឧតតរ សកវ ពងស 

៧-ឯកឧតតរ ស៊ ូគ្ឹមស៊នុ 

៨-ឯកឧតតរ សេុ ភាព 

៩-ឯកឧតតរ សាវ សេុ 

១០-ឯកឧតតរ ដុម ហាក់ 

១១-លោកជំទាវ ម៉ាល ីសជុាតា 

១២-ឯកឧតតរ សកវ តា ំ

១៣-ឯកឧតតរ េូរ ឈា 

១៤-ឯកឧតតរ ដ្ឋ ំដ្ឋរ៉ារទិធ 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

 

៤-ម្កសងួការបរលទស និងសហម្បតិបតតិការអនតរជាតិ 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតមឧបនាយករដាមន្រនតី ម្បាក់ សេុុន 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ អ៊ុច បូររទិធ 

២-លោកជំទាវ អ៊ាត លសាភា 

៣-ឯកឧតតរ លយុ ដ្ឋវីត 

៤-ឯកឧតតរ ស៊ា កសុល 

៥-ឯកឧតតរ កាន់ ផារទិធ 

៦-ឯកឧតតរ ឡាយ សកំលុ 

៧-ឯកឧតតរ សាា ន ម៉ាណាន 

៨-ឯកឧតតរ ញមឹ លេមរា 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ លកត លសាផាន់ 

២-លោកជំទាវ ទួត បញ្ញា  

៣-ឯកឧតតរ ឈវី យស៊ីាង 

៤-ឯកឧតតរ ទុយ រ ី

៥-ឯកឧតតរ លេង សទិធិគ្ុណ 

៦-ឯកឧតតរ មាស គ្ឹមលហង 

៧-ឯកឧតតរ ចាយ ណាវុធ 

៨-ឯកឧតតរ សេុ សលូកន 

៩-ឯកឧតតរ អ៊ូក លសាភ័ណ 

១០-ឯកឧតតរ អ៊ុក សារនុ 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

៥-ម្កសងួលសដាកិចច នងិហរិញ្ាវតថុ 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតមឧបនាយករដាមន្រនតី អូន ព័នធមុនីរត័ន 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ វងស ីវិសសតុ 

២-ឯកឧតតរ ជូ វិជិតត 

៣-លោកជំទាវ ងួន សខុា 

៤-ឯកឧតតររណ្ឌ ិតសភាចារយ ហ៊ាន សាហុបី 

៥-ឯកឧតតរ ងី តាយ ី

៦-ឯកឧតតរ ជូ គ្ឹមលឡង 

៧-ឯកឧតតរ លសតើង សេុុម 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ញាណ លឡង 

២-ឯកឧតតរ សងួ លម៉ងគា 

៣-ឯកឧតតរ ឆាន់ វឌឍនៈ 

៤-ឯកឧតតរ រស ់សលីវ៉ 

៥-លោកជំទាវ សកវ ចរយិ 

៦-ឯកឧតតរ វង់ សណាត ប់ 

៧-ឯកឧតតរ សហម វណណ ឌី 

៨-ឯកឧតតរ ឈន សភុាព 

៩-ឯកឧតតរ លពម្ជ សមបតតិ 

១០-ឯកឧតតរ ហុវី សវុណណ  

១១-ឯកឧតតរ លអៀង ស៊នុល ី

១២-ឯកឧតតរ ប៉ូ រតនា 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

១៣-ឯកឧតតរ ចាន់ សធុី 

១៤-ឯកឧតតរ ផាន់ ផល្លា  

១៥-ឯកឧតតរ សហល៊ ចំលរ ើន 

១៦-ឯកឧតតរ សប៉ន សអំាត 

១៧-ឯកឧតតរ គ្ីម សភុៈ 

១៨-ឯកឧតតរ សេុ សារ៉ាវុឌឍ 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

៦-ម្កសងួកសកិមា រកុាា ម្បមាញ ់និងលនសាទ 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតម លវង សាេុន 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ នុត ច័នទសខុា 

២-ឯកឧតតរ យទុធ ភូថង 

៣-ឯកឧតតរ ឱម គ្ឹមស៊ា 

៤-ឯកឧតតរ ទី សគុ្នធ 

៥-ឯកឧតតរ ម៉ម អំណត់ 

៦-លោកជំទាវ លហា ម៉ាលនី 

៧-ឯកឧតតរ លៅ ធួក 

៨-ឯកឧតតរ ល ីផល្លា  

៩-ឯកឧតតរ ហាស សាលរត៉ 

១០-ឯកឧតតរ ហ៊ាន វណណ ហន 

១១-ឯកឧតតរ អ៊ុង សអំាត 

១២-ឯកឧតតរ លសន សវុណណ  

១៣-ឯកឧតតរ ម៉ាន សមុ្គ្ី 

១៤-ឯកឧតតរ លឆង គ្ឹមស៊នុ 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ សាន វណណ ទី 

២-ឯកឧតតរ ចាន់ សវុុឌឍ 

៣-ឯកឧតតរ អុឹង ហុកលមី 

៤-ឯកឧតតរ គ្ិត លសង 

៥-ឯកឧតតរ អ៊ួង កសុល 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

៦-ឯកឧតតរ គ្ង់ ចាន់ 

៧-ឯកឧតតរ លៅ វណណ សរិវីុទធ 

៨-ឯកឧតតរ គ្ុយ ម៉ារនិឌី 

៩-ឯកឧតតរ ហ៊ួត ប៊ុនណារ ី

១០-ឯកឧតតរ លៅ ផល 

១១-ឯកឧតតរ លឡា រសា ី

១២-ឯកឧតតរ ចាន់ លចសាត  

១៣-លោកជំទាវ ចាន់ ផលលលឿន 

១៤-លោកជំទាវ លយុើ អាសេុគ្ីន 

១៥-ឯកឧតតរ ឃនុ សាលវឿន 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

៧-ម្កសងួអភិវឌឍនជ៍នបទ 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ សសួ គ្ង់ 

២-ឯកឧតតរ អុិន ចនាថ  

៣-ឯកឧតតរ លៅ ជីវ័នត 

៤-ឯកឧតតរ ម្ទី លម៉ង 

៥-លោកជំទាវ ម៉ាត់ ម៉ារ៉ា 

៦-ឯកឧតតរ វ៉ន សលំអឿន 

៧-ឯកឧតតរ នួន ដ្ឋញុលិ 

៨-ឯកឧតតរ ចាន់ ដ្ឋរ ៉ងុ 

៩-ឯកឧតតរ ហាប់ អូម៉ាល ី

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ សាន វិសាល 

២-ឯកឧតតរ លថា លពាជ 

៣-ឯកឧតតរ ហួត សារមឹ 

៤-ឯកឧតតរ សមឹ សេុម្ពី 

៥-ឯកឧតតរ វ៉ន់ សុលីវឿន 

៦-ឯកឧតតរ សេុ លម៉ង 

៧-ឯកឧតតរ យនឹ សផូល 

៨-ឯកឧតតរ ចុង សផត 

៩-ឯកឧតតរ ឌី ឡាថំា 

១០-លោកជំទាវ ឡាយ វរីៈបុម្ត 

១១-ឯកឧតតរ ម្ជរន លថរ៉ាវ៉ត 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

 

៨-ម្កសងួពាណិជជកមា 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតម ប៉ាន សរូសក័តិ 

េ-រដាលលខាធិការ 
១-ឯកឧតតរ កឹម សុថីន 
២-ឯកឧតតរ ឱក ប៊ុង 
៣-ឯកឧតតរ ល ៉ ថូរ៉ា 
៤-ឯកឧតតរ ឈនួ ដ្ឋរ៉ា 
៥-ឯកឧតតរ អ៊ុក ម្បជា 
៦-លោកជំទាវ តឹកលរត៉ កំរង 
៧-ឯកឧតតរ លវ៉ង សធុី 
៨-លោកជំទាវ ចម និមាល 
៩-ឯកឧតតរ សាន់ សាលរន៉ 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 
១-ឯកឧតតរ រាជ រ៉ា 
២-ឯកឧតតរ កឹម សេុុន 
៣-ឯកឧតតរ ស ំសរិរីតន៍ 
៤-ឯកឧតតរ លពជ ឬទធី 
៥-ឯកឧតតរ សេុ សភុ័ន្រកក 
៦-ឯកឧតតរ ឃមឹ សរិវីងស 
៧-លោកជំទាវ ស ូម្សមីុចិ 
៨-ឯកឧតតរ ចាន់ រ៉ាសុ ី
៩-ឯកឧតតរ ម៉ក់ ឧសភា 
១០-ឯកឧតតរ ប៉ាវ លហងតារា 
១១-ឯកឧតតរ ស៊នុ ដ្ឋរ៉ាវនត 
១២-ឯកឧតតរ សលំហង បូរ៉ា 
១៣-ឯកឧតតរ ឡស ់រ ៉ហូាក់ 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

 

៩-ម្កសងួឧសាហកមា និងសបិបកមា 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតមកិតតិលសដ្ឋា បណឌិ ត ចម ម្បសទិធ 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ សាត សាមី 

២-ឯកឧតតរ លភាគ្ សវុណាណ រទិធ 

៣-ឯកឧតតរ ឯក សនុចាន់ 

៤-ឯកឧតតរ លហង សេុគ្ង់ 

៥-លោកជំទាវ ឡាយ ណាវីន 

៦-ឯកឧតតរ គ្ឹម ទូច 

៧-ឯកឧតតរ ជួន វន 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ទឹង សុនីី 

២-ឯកឧតតរ សក គ្ី 

៣-លោកជំទាវ ឃនុ វ៉រ ី

៤-ឯកឧតតរ សយ ភីរមយ 

៥-ឯកឧតតរ អ៊ុច បូរ៉ា 

៦-ឯកឧតតរ លមឹ គ្ង់ 

៧-ឯកឧតតរ មាន សភុា 

៨-ឯកឧតតរ សនុ លសងហួត 

៩-ឯកឧតតរ អ៊ុ៊ុំ សថុា 

១០-ឯកឧតតរ លវី មិនច័នទ 

១១-ឯកឧតតរ ជឹម ភ័ន្រកាត  

១២-ឯកឧតតរ ចាន់ សារន៉ 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

 

១០-ម្កសងួសរ ៉និងថាមពល 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតម ស៊យុ សសម 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ អុិត ម្បាងំ 

២-ឯកឧតតរ ហូ វិចិម្ត 

៣-ឯកឧតតរ ឌិត ទីណា 

៤-ឯកឧតតរ ទី នរនិទ 

៥-ឯកឧតតរ សេុ ខាវ៉ន់ 

៦-ឯកឧតតរ លម៉ង សកតិធារ៉ា 

៧-លោកជំទាវ សប៉ន ឆដ្ឋ 

៨-ឯកឧតតរ លហង ចាន់ធួន 

៩-ឯកឧតតរ អុឹង លអៀង 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ទុន ល្លន 

២-ឯកឧតតរ សេុ លឡង 

៣-ឯកឧតតរ លៅ ធារ ៉ ូ

៤-ឯកឧតតរ ញុកឹ សលុមធ 

៥-លោកជំទាវ ទិត លនីដ្ឋ 

៦-ឯកឧតតរ ល្លង ឆាល ី

៧-ឯកឧតតរ ម្បាក់ ចាន់លរឿន 

៨-ឯកឧតតរ ប៊ុន ណារទិធ 

៩-ឯកឧតតរ លប៉ង ណាវុធ 

១០-ឯកឧតតរ សះុ ណូរនុ 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

 

១១-ម្កសងួសផនការ 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតមលទសរដាមន្រនតី ឆាយ ថន 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ រនិ វីរៈ 

២-ឯកឧតតរ ហ៊ូ តាងំលអង 

៣-ឯកឧតតរ សន សុថីន 

៤-ឯកឧតតរ ទួន ថាវរៈ 

៥-លោកជំទាវ សប៉ន សបុភា 

៦-ឯកឧតតរ ប៉ាន ប៊ុនលធឿន 

៧-ឯកឧតតរ ប៉ូច ប៊ុណាណ ក់ 

៨-ឯកឧតតរ ផូង វុតាថ  

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ វងស សាម៉ុន 

២-ឯកឧតតរ ទុយ ចំលរ ើន 

៣-ឯកឧតតរ លលង ផាល ី

៤-លោកជំទាវ ដួង សារនុ 

៥-ឯកឧតតរ បូ សភុាព 

៦-ឯកឧតតរ សនួ សេុឃមី 

៧-ឯកឧតតរ លហា ដ្ឋរទិធ 

៨-ឯកឧតតរ សេុ សយុ៉នុ 

៩-ឯកឧតតរ ដួង ចាន់វសនា 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

១២-ម្កសងួអប់រ ំយវុជន និងកីឡា 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតមបណឌិ តសភាចារយ ហង់ ជួន ណារ ៉នុ 

េ-រដាលលខាធិការ 
១-ឯកឧតតរ ពិត ចំណាន 

២-ឯកឧតតររណ្ឌ ិតសភាចារយ ណាត ប៊ុនលរឿន 

៣-លោកជំទាវ គ្ឹម លសដ្ឋា នី 

៤-ឯកឧតតរ ស៊ាន បូរ៉ាត 

៥-ឯកឧតតរ អុឹម កចុ 

៦-ឯកឧតតរ យក់ ង៉ុយ 

៧-ឯកឧតតរ ស សខុា 

៨-ឯកឧតតរ ណុះ លសាះ 

៩-ឯកឧតតរ ទូច វិសាលសេុ 
គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-លោកជំទាវ ទន់ សាអុីម 

២-ឯកឧតតរ ប៉ូ ជុំលសរ ី

៣-ឯកឧតតរ ហ៊ាង សុលីណ 

៤-ឯកឧតតរ សាមីឌី សុវីឌឍនា 

៥-លោកជំទាវ ឃនុ រចនា 

៦-ឯកឧតតរ លៅ ឈវីអ៊ាវ 

៧-លោកជំទាវ លសឿន សជុាតា 

៨-ឯកឧតតរ ជា ជាតិ 

៩-ឯកឧតតរ លសរ ីជំនះ 

១០-ឯកឧតតរ លថាង បូរ៉ាន់ 

១១-ឯកឧតតរ ល្លង លសងហាក ់

១២-ឯកឧតតរ សះុ ហាា សុ ី
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

១៣-ម្កសងួសងាមកិចច អតីតយទុធជន និងយវុនីតិសមបទា 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតម វង សតូ 

េ-រដាលលខាធិការ 
១-ឯកឧតតរ នឹម ថូត 

២-ឯកឧតតរ យ ីយ៉នូ 

៣-ឯកឧតតរ សយ សុផីុន 

៤-ឯកឧតតរ មុត លេៀវ 

៥-ឯកឧតតរ សសម សខុា 

៦-ឯកឧតតរ ឃនួ រ៉ានីន 

៧-លោកជំទាវ លេៀវ បូរ ី
គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-លោកជំទាវ ច័នទ ហារ៉ានវដតី 

២-ឯកឧតតរ មុំ ប៊ុនថន 

៣-ឯកឧតតរ ឈាង បាក់ 

៤-ឯកឧតតរ សកវ បូលរន្រនត 

៥-ឯកឧតតរ លមី ឆាយ 

៦-ឯកឧតតរ លទៀវ សគុ្នធ 

៧-ឯកឧតតរ សរ សពុុម្តា 

៨-ឯកឧតតរ រស ់លរឿន 

៩-ឯកឧតតរ សលំហង បុរស 

១០-ឯកឧតតរ ឯក ម្កឹតយ 

១១-ឯកឧតតរ នូ នឹម 

១២-ឯកឧតតរ សងួ លម៉ងឡងុ 

១៣-ឯកឧតតរ ជា ចំណាន 

១៤-ឯកឧតតរ តា ំសាលរឿន 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

១៤-ម្កសងួលរៀបចំសដនដី នគ្របូនីយកមា និងសណំង់ 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតមឧបនាយករដាមន្រនតី ជា សផុារ៉ា 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ឆាន់ សាផាន 

២-ឯកឧតតរ លទព ធន 

៣-ឯកឧតតរ សរ សវុណណ  

៤-ឯកឧតតរ សប៉ន សផុល 

៥-ឯកឧតតរ លថង ច័នទសងា រ 

៦-លោកជំទាវ លទព បូរ៉ាមីន 

៧-ឯកឧតតរ ល្លង មុនីរទិធ 

៨-ឯកឧតតរ លៅ ទិពាសហីា 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-លោកជំទាវ ទិតយ ច័នទតារនី 

២-ឯកឧតតរ ប៊ិន សមបតតិថារត័ន 

៣-ឯកឧតតរ យស ់លឆាមណារ៉ាឌី 

៤-ឯកឧតតរ ឌុច វនទីតូ 

៥-ឯកឧតតរ ទា ច័នទលដី្ឋ 

៦-ឯកឧតតរ អុឹម ចំរងុ 

៧-ឯកឧតតរ លកើត សាលរត៉ 

៨-ឯកឧតតរ លសៀក វណាណ  

៩-ឯកឧតតរ អុិត សតុាថ  

១០-ឯកឧតតរ សារនុ ឬទាធ  

១១-ឯកឧតតរ មាន ច័នទវ៉ន់នី 



 

23 

 

កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

១២-ឯកឧតតរ លសង ថានី 

១៣-ឯកឧតតរ ឱម សសំអ៊ល 

១៤-ឯកឧតតរ េាូត រតនា 

១៥-ឯកឧតតរ ល ីវណណ សមូ្ត 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

១៥-ម្កសងួបរសិាថ ន 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតម សាយ សអំាល ់

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ នផ ប៊ុនលឈឿន 

២-ឯកឧតតរ អ៊ាង សផុសលាត 

៣-ឯកឧតតរ ស ូេនឬទធីគ្ុណ 

៤-ឯកឧតតរ លៅ សភុាព 

៥-ឯកឧតតរ ម្ស៊រន ដ្ឋរទិធិ 

៦-លោកជំទាវ ម៉ុម ថានី 

៧-ឯកឧតតរ លនម្ត ភន្រតាត  

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ទា ទុប 

២-ឯកឧតតរ ចាយ សាមិតត 

៣-ឯកឧតតរ សេុ គាង 

៤-ឯកឧតតរ រត័ន វិរៈ 

៥-ឯកឧតតរ សុមឹ យ៉សរន៉ 

៦-លោកជំទាវ ម្ព សភុី 

៧-ឯកឧតតរ ជា សអំាង 

៨-ឯកឧតតរ សតូ យ 

៩-ឯកឧតតរ លសន ណាសុ ី
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

១៦-ម្កសងួធនធានទឹក និងឧតុនិយម 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតម លមឹ គាងលហា 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ សុនិ វុទធី 

២-ឯកឧតតរ តន់ វ៉ន់ថារ៉ា 

៣-ឯកឧតតរ ប៊ុន ហ៊ាន 

៤-លោកជំទាវ លសង វណណសាយ 

៥-ឯកឧតតរ លថា លជដ្ឋា  

៦-ឯកឧតតរ ចាន់ យតុាថ  

៧-ឯកឧតតរ ប៉ុញ សចចៈ 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ណី លន់ 

២-ឯកឧតតរ យនិ ងួនកលូលនីន 

៣-ឯកឧតតរ រនុ តូ 

៤-លោកជំទាវ វ៉ន់ ថាន់ថូ 

៥-ឯកឧតតរ គ្ួច លវ៉ងម្ស៊រន 

៦-ឯកឧតតរ ចាន់ សុណីាត 

៧-ឯកឧតតរ លពម្ជ វសនា 

៨-ឯកឧតតរ នាក់ ដ្ឋង 

 
  



 

26 

 

កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

១៧-ម្កសងួព័ត៌មាន 

ក-រដាមន្រនត ី

ឯកឧតតម លេៀវ កញ្ញា រទិធ 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ អ៊ុក ម្បាថាន  

២-ឯកឧតតរ ល ៉ អាយទុធ 

៣-ឯកឧតតរ ថាច់ សផន 

៤-ឯកឧតតរ នូវ សវុតថិរ ៉ ូ

៥-ឯកឧតតរ លហា សភុាព 

៦-ឯកឧតតរ ជា ចាន់បរបិូណ៌ 

៧-លោកជំទាវ ច័នទ ធ ី

៨-ឯកឧតតរ កឹម គ្ុណវឌឍន ៍

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ហ៊ុយ សារ៉ាវុធ 

២-ឯកឧតតរ ថាច់ លកត 

៣-ឯកឧតតរ សកវ សធុា 

៤-ឯកឧតតរ សាន សបំូរ ី

៥-ឯកឧតតរ សម៉ន សាម៉ន 

៦-លោកជំទាវ នង លបឿន 

៧-ឯកឧតតរ មាន សភុ័ណឌ  

៨-ឯកឧតតរ ល ីវ៉ន់ហុង 

៩-ឯកឧតតរ អ៊ុក គ្ឹមលសង 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

១០-ឯកឧតតរ សរ មុយល ី

១១-លោកជំទាវ នឆ ច័នទរទិធី  សលូដី្ឋ 

១២-ឯកឧតតរ អុិន ឆាយ 

១៣-ឯកឧតតររណ្ឌ ិត អ៊ុ៊ុំ យរ៉ូាន់ 

១៤-ឯកឧតតរ លសាម សារនុ 

១៥-ឯកឧតតរ ស ំសេុុម 

១៦-ឯកឧតតរ សបំូរ វណាណ រទិធ 

១៧-ឯកឧតតរ ហួត ឃាងលវង 

១៨-ឯកឧតតរ គាម ម៉ារទិធីយ៉ 

១៩-លោកជំទាវ សុ ីវណណ ថា 

២០-លោកជំទាវ សកម ថាវី 

២១-លោកជំទាវ លមឹ មុ ំ

២២-ឯកឧតតរ មុន រ៉ាម៉ាឌី 

២៣-លោកជំទាវ ដួង រ៉ានី 

២២-ឯកឧតតរ តឹ ម៉ាល ី

២៥-ឯកឧតតរ លៅ អុឹមរន៉ 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

១៨-ម្កសងួយតុតិធម ៌

ក-រដាមន្រនត ី

ឯកឧតតម អងា វងសវឌាន 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ លកើត រទិធ 

២-លោកជំទាវ ចាន់ សទុាធ វី 

៣-ឯកឧតតរ ម្ពហា សទិធម្តា 

៤-ឯកឧតតរ គ្ឹម សនតិភាព 

៥-ឯកឧតតរ ឡងុ នរនិទ 

៦-ឯកឧតតរ ជីវ សងុហាក់ 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ប៉ុក ម៉ាន់នី 

២-ឯកឧតតរ លសង សវុណណ រ៉ា 

៣-ឯកឧតតរ សកវ សផុល 

៤-ឯកឧតតរ ជិន ម៉ាលនី 

៥-លោកជំទាវ លេៀវ សផុានី 

៦-ឯកឧតតរ មាស សាលវឿន 

៧-ឯកឧតតរ សរូ ចាន់ធី 

៨-ឯកឧតតរ អ៊ូ រ៉ាសុ ី

៩-ឯកឧតតរ ច័នទ មលនា 

១០-ឯកឧតតរ នាក់ លសើគ្ីរនី 

 
  



 

29 

 

កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

១៩-ម្កសងួទំនាក់ទំនងជាមួយរដាសភា-ម្ពឹទធសភា 

ក-រដាមន្រនត ី

លល្លកជំទាវកិតតិសងាហបណឌិ ត សម៉ន សអំន 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ លឆង សាលរឿន 

២-ឯកឧតតរ កង សណម 

៣-ឯកឧតតរ ថាច់ ឃន 

៤-ឯកឧតតរ ឌុច សវុណណ រ ី

៥-លោកជំទាវ សភុ័គ្ា ថាវី 

៦-លោកជំទាវ សេុ វីឡាយ 

៧-ឯកឧតតរ ហួត ហាក់ 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ស៊ុ៊ុំ រ ុ ំ

២-ឯកឧតតរ េឹម ជាលសាភ័ណ 

៣-ឯកឧតតរ ទូច រទិធី 

៤-លោកជំទាវ យក់ ណាលរត៉ 

៥-ឯកឧតតរ សុមឹ ស៊យូងុ 

៦-លោកជំទាវ វង់ មយរូា 

៧-ឯកឧតតរ យ ីល ៉  

៨-ឯកឧតតរ ណុប ចាន់ណារនិទ 

៩-ឯកឧតតរ ចាន់ កលុបុម្ត 

 
  



 

30 

 

កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

២០-ម្កសងួនម្បសណីយ ៍និងទូរគ្មនាគ្មន៍ 

ក-រដាមន្រនត ី

ឯកឧតតម ម្តា ំអុីវតឹក 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ សារ៉ាក់ ខាន់ 

២-ឯកឧតតរ ខាយ ឃនុលហង 

៣-ឯកឧតតរ ឯក វណណ ឌី 

៤-លោកជំទាវ រស ់សរូកាា  

៥-ឯកឧតតរ កាន់ ច័នទលមតាត  

៦-លោកជំទាវ ម្បាក់ ច័នទណយ 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ កយុ ពុំ 

២-ឯកឧតតរ មាស ប៉ូ 

៣-លោកជំទាវ ម្ជីង បុទុមរងស ី

៤-ឯកឧតតរ លអ សភុា 

៥-ឯកឧតតរ េូវ មករា 

៦-ឯកឧតតរ ជា មានិត 

៧-ឯកឧតតរ សេុ ពុទធីវុធ 

៨-ឯកឧតតរ សាន់ សារ ី

 
  



 

31 

 

កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

២១-ម្កសងួសខុាភិបាល 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតម ម៉ម ប៊ុនលហង 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ លហង នតម្គ្ី 

២-ឯកឧតតរ អុឹង ភិរនុ 

៣-ឯកឧតតរ លអង ហួត 

៤-ឯកឧតតរ សេុ លផង 

៥-លោកជំទាវ តាន់ វួចលឆង 

៦-ឯកឧតតរ សត គ្ុយស៊ាង 

៧-ឯកឧតតរ ជូ យនិសុមី 

៨-ឯកឧតតរ ធា ម្គ្រយ 

៩-ឯកឧតតរ សាន់ សាប់អី 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ស៊ា ហួង 

២-លោកជំទាវ ម្គ្រយ ល្លងសុមី 

៣-ឯកឧតតរ ល ីឈងួ 

៤-លោកជំទាវ សប៉ន រចិសុ ី

៥-ឯកឧតតរ យមឹ យ៉ន់ 

៦-ឯកឧតតរ យតី ស៊នុណារ៉ា 

៧-ឯកឧតតរ សញម៉ សលូភឿន 

៨-ឯកឧតតរ ឈ ួអុីលម៉ង 

៩-លោកជំទាវ អ៊ុ៊ុំ សាម៉ុល 

១០-ឯកឧតតរ លកើត លមៀច 



 

32 

 

កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

១១-ឯកឧតតរ ចាន់ សុវ៉ីន់ថា 

១២-ឯកឧតតរ ឈុ ំវណាណ រទិធ 

១៣-ឯកឧតតរ សេុ សគុ្នធ 

១៤-លោកជំទាវ ម្បាក់ លសាភ័ណនារ ី

១៥-ឯកឧតតរ ពាស ់មូសាមី 

១៦-ឯកឧតតរ ហ៊ុន ចំលរ ើន 

  



 

33 

 

កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

២២-ម្កសងួសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតមលទសរដាមន្រនតី ស៊នុ ចាន់ថុល 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ តូច ចាន់កសុល 

២-ឯកឧតតរ សងួ លហង 

៣-ឯកឧតតរ សនួ រចនា 

៤-ឯកឧតតរ លមឹ សុលីដនីន 

៥-ឯកឧតតរ នូ សវុតថិ 

៦-ឯកឧតតរ សេុុម ភគ្វនតមុនី 

៧-លោកជំទាវ មីន មាណវី 

៨-ឯកឧតតរ សផង សវុិជាជ លនា 

៩-ឯកឧតតរ ជា លថាយ 

១០-ឯកឧតតរ សរូ វុិចទ័រ 

១១-ឯកឧតតរ ខាន់ ម៉ាលណរ 

១២-ឯកឧតតរ ប៉ាល ់ចនទតារា 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ លឡង ធនយទុាធ  

២-ឯកឧតតរ មាស ម៉ូនីកា 

៣-ឯកឧតតរ កឹង ល ៉ 

៤-ឯកឧតតរ យតិ បុណាណ  

៥-ឯកឧតតរ ហ៊ាន ប៊ុនលធៀវ 

៦-ឯកឧតតរ សញម៉ សារន៉ 

៧-ឯកឧតតរ ម្ពំ ច័នទវណណ រ ី



 

34 

 

កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

៨-ឯកឧតតរ អ៊ួន សងុ 

៩-លោកជំទាវ ម៉ម រមនា 

១០-ឯកឧតតរ ឈនួ វិន 

១១-ឯកឧតតរ ជា ជុន 

១២-ឯកឧតតរ លអៀង លវ៉ងស៊នុ 

១៣-ឯកឧតតរ ល ៉ ឡាងំ 

១៤-ឯកឧតតរ សប៉ន បូរាណ 

១៥-ឯកឧតតរ ម៉ា ស៊នុហួត 

១៦-ឯកឧតតរ លសង ឈនួ 

១៧-ឯកឧតតរ បុង ប៊ុនហួន 

១៨-ឯកឧតតរ ល ីបូរនិ 

១៩-លោកជំទាវ កយុ សដុ្ឋនី 

២០-ឯកឧតតរ ស៊យុ សាន 

២១-ឯកឧតតរ កឹម បូរ ី

២២-លោកជំទាវ ឥម នីថារ៉ា 

២៣-ឯកឧតតរ លប៉ង លពាធិ៍នា 

២៤-ឯកឧតតរ ម្តាក់ នថលសៀង 

២៥-ឯកឧតតរ ជួប សភុកតិ 

២៦-ឯកឧតតរ ភី សភុាត់ 

២៧-ឯកឧតតរ លសន សុហីត៊់ 

២៨-ឯកឧតតរ លៅ ម៉ាល ី

២៩-ឯកឧតតរ គ្ង់ វិមាន 

៣០-ឯកឧតតរ ឯក រដា 

 



 

35 

 

កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

២៣-ម្កសងួវបបធម៌ និងវិចិម្តសលិបៈ 
ក-រដាមន្រនត ី
លល្លកជំទាវ លភឿង សកណុា 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ឃមឹ សារទិធ 

២-ឯកឧតតរ ជុច លភឿន 

៣-លោកជំទាវ មុិញ កសុនី 

៤-ឯកឧតតរ អ៊ុក សជុាតិ 

៥-ឯកឧតតរ លសាម សគុ្នធ 

៦-ឯកឧតតរ នថ នរៈសតា 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-លោកជំទាវ ឆឹង សុមីន 

២-ឯកឧតតរ គ្ង់ កនាត រ៉ា 

៣-ឯកឧតតរ អ៊ុន ទឹម 

៤-ឯកឧតតរ ម្ស ីសនួ 

៥-ឯកឧតតរ ហុ ីវីរៈ 

៦-លោកជំទាវ លនម្ត ភូមារ ី

៧-ឯកឧតតរ លធៀង វណណ ដ្ឋរ ៉ងុ 

៨-ឯកឧតតរ មិន ចណឌីណាវុធ 

៩-ឯកឧតតរ យន់ លេៀន 

 
  



 

36 

 

កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

២៤-ម្កសងួលទសចរណ៍ 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតម លថាង េុន 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ទិត ចនាថ  

២-ឯកឧតតរ  ស ូម៉ារ៉ា 

៣-ឯកឧតតរ ល ីប៊ុនលធឿន 

៤-ឯកឧតតរ ប៉ាក់ សេុុម 

៥-ឯកឧតតរ ជា បូរ៉ា 

៦-លោកជំទាវ កយុ ពិស ី

៧-លោកជំទាវ ហ៊ុន ដ្ឋនី 

៨-ឯកឧតតរ វ៉ត់ ចំលរ ើន 

៩-ឯកឧតតរ លហា មុនីរត័ន 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ លហា សារនុ 

២-ឯកឧតតរ ឱក តារារទិធ 

៣-ឯកឧតតរ នួន សលុមធ 

៤-ឯកឧតតរ តុប សភុ័ក 

៥-ឯកឧតតរ ជា សស 

៦-ឯកឧតតរ ស ូវិសទុធី 

៧-ឯកឧតតរ សងុ តុងហាប់ 

៨-លោកជំទាវ ឈកូ ឈវូងស 

៩-ឯកឧតតរ កាលទើ មហាម៉ំាត់ណាសម្សរ ី

១០-ឯកឧតតរ គ្ុជ បញ្ញា សា 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

២៥-ម្កសងួធមាការ នងិសាសនា 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតមលទសរដាមន្រនតី ហុមឹ សឆម 

េ-រដាលលខាធិការ 
១-ឯកឧតតរ លផាា ក ផន 

២-ឯកឧតតរ សះុ មុះសនិ 

៣-ឯកឧតតរ នរៈ រតនវឌឍលនា 

៤-លោកជំទាវ ទូច សារ ៉មុ 

៥-ឯកឧតតរ ញាណ លភឿន 

៦-ឯកឧតតរ ញាណ សាលរា 
គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ សញម៉ វ៉ល ី

២-ឯកឧតតរ លសង សមុុនី 

៣-ឯកឧតតរ ហាក់ ប៊ុនលធឿន 

៤-ឯកឧតតរ េិញ ហងសហួន 

៥-លោកជំទាវ នួន ប៊ុនណា 

៦-ឯកឧតតរ លន់ មុនីរតនា 

៧-ឯកឧតតរ ទូនី រលំសត 

៨-ឯកឧតតរ អ៊ួង វិបុល 

៩-ឯកឧតតរ សារាយ ធុន 

១០-ឯកឧតតរ សក សលំអឿន 

១១-ឯកឧតតរ អុិន វិសាអ៊ុម 

១៣-ឯកឧតតរ នាក់ សបំូរ 

១៤-ឯកឧតតរ ជា សេុុម 

១៥-ឯកឧតតរ សប៉ន វិបុល 

១៦-ឯកឧតតរ លសៀ សភុ័ន្រកត 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

២៦-ម្កសងួកិចចការនារ ី
ក-រដាមន្រនត ី
លល្លកជំទាវ អុឹង កនាថ ផាវី 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-លោកជំទាវ លេង សរ៉ំាដ្ឋ 

២-លោកជំទាវ ឃមឹ ចំលរ ើន 

៣-លោកជំទាវ ច័នទ សរូយី ៍

៤-លោកជំទាវ អុឹម សុសីថ 

៥-លោកជំទាវ សុ ីលដហានី 

៦-លោកជំទាវ សានត អរណុ 

៧-លោកជំទាវ ហ៊ូ សាមិតត 

៨-លោកជំទាវ សុវីណណ  បុទុម 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-លោកជំទាវ សញម៉ មរកត 

២-លោកជំទាវ មាន ម្សណូី 

៣-លោកជំទាវ ឡ ូគ្ីម 

៤-លោកជំទាវ ប៊ុន ពុទធី 

៥-លោកជំទាវ ឡងុ សផុលា ី

៦-លោកជំទាវ លពជ បិទូរយរដ្ឋា  

៧-លោកជំទាវ លទស ច័នទសាលរឿន 

៨-លោកជំទាវ យយ៉ នីតា 

៩-លោកជំទាវ រនុ សវុណណ លទវី 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

២៧-ម្កសងួការងរ និងបណតុ ះបណាត លវិជាជ ជីវៈ 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតម អុិត សលំហង 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ លពជ លសាភ័ន 

២-ឯកឧតតរ ហ៊ុយ ហានសងុ 

៣-ឯកឧតតរ អ៊ុ៊ុំ មាន 

៤-លោកជំទាវ លសុើង សរសចុិតាត  

៥-ឯកឧតតរ កាន់ ម៉ន 

៦-ឯកឧតតរ ម៉ម វណណ ៈ 

៧-ឯកឧតតរ ម៉ន ម្គ្ីយ៉ 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ទុយ សុផីាន់ 

២-ឯកឧតតរ លឡង សស 

៣-ឯកឧតតរ សាត សមុម្ទ 

៤-ឯកឧតតរ ហ៊ួ វុឌឍ ី

៥-ឯកឧតតរ ប៉ុក ប៉ាន់ 

៦-ឯកឧតតរ ចាប ឬទធី 

៧-លោកជំទាវ សសួ រដ្ឋា វី 

៨-លោកជំទាវ លៅ ម្សលីៅ 

៩-ឯកឧតតរ លផង សខុា ំ
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

២៨-ម្កសងួមុេងរសាធារណៈ 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតម លពម្ជ ប៊ុនធនិ 

េ-រដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ ម្ពរំ សខុា 

២-ឯកឧតតរ លអៀម សារ ុ ំ

៣-ឯកឧតតរ រស ់សផូាន់ 

៤-លោកជំទាវ វ៉ន់ ម៉ារា 

៥-ឯកឧតតរ ប៉ូល ពីឌូ 

៦-ឯកឧតតរ យក់ ប៊ុនណា 

គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-លោកជំទាវ ឈ ីវិជជរ៉ា 

២-ឯកឧតតរ លេៀវ ច័នទប៊ុនលធឿន 

៣-ឯកឧតតរ លឈឿន ប៊ុណាណ រត័ន 

៤-ឯកឧតតរ ជុប មុនី 

៥-ឯកឧតតរ លថា លសដ្ឋា ណា 

៦-លោកជំទាវ លៅ សគុ្នាធ រ ី

៧-ឯកឧតតរ ហងស ឆាឆំាន 

៨-ឯកឧតតរ ម្បាក់ វីម្កា 

៩-ឯកឧតតរ ទិន សេុឃនួ 

១០-លោកជំទាវ ហូ សវុណណិកា 

១១-លោកជំទាវ តឹក លកាណា 

១២-លោកជំទាវ យសូះុ អាលយ៉ី 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

២៩-រដាលលខាធិការដ្ឋា នចំណុះទីសតកីារគ្ណៈរដាមន្រនតី 
-រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុវីិល 
ក-រដាមន្រនត ី
ឯកឧតតម ល ៉ ហាវណាណ ល ់

េ-រដាលលខាធិការ 

ឯកឧតតរ ជា អូន  

 គ្-អនុរដាលលខាធិការ 

១-ឯកឧតតរ គ្ឹម សភុ័ណ 

២-ឯកឧតតរ សយ សខំាន់ 

៣-ឯកឧតតរ ប៊ុន នី 

៤-លោកជំទាវ  សប៉ន មុនីមករា 

៥-ឯកឧតតរ លៅ ប៉ូលសីណល 

៦-ឯកឧតតរ ណាក សខុា 
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កម្រងសមាសភាពសមាជកិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

និងឥសសរជនជា រដ្ារន្រនតីម្រតិភូអរនាយករដ្ារន្រនតី រដ្ាលលខាធិការ អនុរដ្ាលលខាធិការ 

 

លរៀរចំចងម្កងលដ្ឋយ លោក ឡោ ក្រឹម 

 

 
ឯកសារលយង 

១-ម្ពះរាជម្កឹតយ លលែ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 

២-ម្ពះរាជម្កឹតយ លលែ នស/រកត/០៩១៨/៩២៦ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 

៣-ម្ពះរាជម្កឹតយ លលែ នស/រកត/០៩១៨/៩២៧ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 

៤-ម្ពះរាជម្កឹតយ លលែ នស/រកត/០៩១៨/៩២៨ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 

៥-ម្ពះរាជម្កឹតយ លលែ នស/រកត/០៩១៨/៩៤១ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 

៦-ម្ពះរាជម្កឹតយ លលែ នស/រកត/០៩១៨/៩៤២ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

សូរអធាម្ស័យនវូរាលក់ងវះខាត ឬកហុំសឆ្គងពាកយលពចន ៍អកខរា វររទុ  ខដ្លលកតតមានលក្កនងុការចងម្កងលនះ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


