
ល.រ គោរមងារ គោត្តនាម និងនាម ត្ួនាទីបច្ចុប្បនន អងគភាព 

1 1 ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ អ ុក រ៉ា ប ុន រដឋមន្រនតី រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

2 1 ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សសួ គង់ រដឋលលខាធិការរបចាាំការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
3 2 ឯកឧត្តម អិុន ចន្ថថ រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
4 3 ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ លៅ ជីវន័ត រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
5 4 ឯកឧត្តម រទី លមង រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
6 5 លោកជាំទាវ ម៉ា ត់្ ម៉ា រ៉ា រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
7 6 ឯកឧត្តម វ៉ាន សាំលអឿន រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
8 7 ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ននួ ដាញិុល រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
9 8 ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ចាន់ ដារ ៉ាុង រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
10 9 ឯកឧត្តម ហាប់ អូម៉ា លី រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
11 10 ឯកឧត្តម ឈមឹ លៅគី រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
12 11 ឯកឧត្តម សាន វសិាល រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
13 12 ឯកឧត្តម ប ុន ច័នទវណ្ណៈ រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
14 13 ឯកឧត្តម ភងួ លសាភា រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
15 14 ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុខ សារវុឌ្ឍ រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
16 15 ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ រជុន លេរ៉ា វ៉ា ត្ រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
17 16 ឯកឧត្តម សនួ លសររីដាឋ រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
18 17 ឯកឧត្តម អ ុក ពញ្ញា រដឋលលខាធិការ និងជាន្ថយកខុទទកាល័យ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
19 18 ឯកឧត្តម ជាម ហុមី រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
20 19 លោកជាំទាវ ហូ សុវណ្ណិ កា រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
21 20 ឯកឧត្តម យមឹ ជុង រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

សមាសភាពដែលត្ត្វូអគ ជ្ើញច្ូលរួមសននិបាត្បូកសរុបលទធផលការងារឆ្នាំ២០២២ និងគលើកទិសគៅការងារឆ្នាំ២០២៣ របសត់្កសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

I. ថ្នន ក់កណ្តា ល ចំនួនសរបុ ២៩៤ របូ
១. ថ្នន ក់រដ្ឋមន្តនាី ចំនួន ១ របូ

២. រដ្ឋលលខាធិការ ចំនួន ២៤ របូ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារ្សព្ត 

3 

ព្រសួងអភិវឌឍ្នជ៍នបទ 
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22 21 ឯកឧត្តម រាក់ សុខយូរ រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
23 22 ឯកឧត្តម ផូ ផារទិធ រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
24 23 ឯកឧត្តម គុយ ឆាយ រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
25 24 ឯកឧត្តម ា៉ា  វងសសុរកិត្ រដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

26 1 ឯកឧត្តម លោង លោជ អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
27 2 ឯកឧត្តម ហតួ្ សារមឹ អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
28 3 ឯកឧត្តម សមឹ សុខរពី អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
29 4 ឯកឧត្តម វ៉ា ន់ សុលីវឿន អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
30 5 ឯកឧត្តម សុខ លម៉ាង អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
31 6 ឯកឧត្តម យនឺ សូផល អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
32 7 ឯកឧត្តម ចុង ផផត្ អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
33 8 ឯកឧត្តម ឌី្ ឡាំោ អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
34 9 លោកជាំទាវ ឡយ វរីៈបុរត្ អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
35 10 ឯកឧត្តម ា៉ា  សុខុម អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
36 11 ឯកឧត្តម ឌូ្ ដាលតូី្ អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
37 12 ឯកឧត្តម ជបួ សាំអាត្ អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
38 13 ឯកឧត្តម ឈរួ ច័នទលឌ្ឿន អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
39 14 ឯកឧត្តម ជបួ រត្ន្ថ អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
40 15 ឯកឧត្តម សុង សុផល អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
41 16 ឯកឧត្តម សុត្ លសឿង អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
42 17 ឯកឧត្តម អឹុង វណ្ណណ អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
43 18 ឯកឧត្តម ននួ លពរជនិមិត្ត អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
44 19 ឯកឧត្តម ោង លសង អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
45 20 ឯកឧត្តម ពិត្ ករុណ្ណ អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
46 21 ឯកឧត្តម គឹម វសន្ថ អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
47 22 ឯកឧត្តម គង់ វរីៈ អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
48 23 លោកជាំទាវ ឡច សាម៉ាន អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
49 24 លោកជាំទាវ គង់ សុធីរ ី អនុរដឋលលខាធិការ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

50 1 ឯកឧត្តម គឹម លសរវីុធ ន្ថយករងខុទទកាល័យ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
51 2 លោក អ ុក រ៉ាាន អនុពនធសភា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
52 3 លោក ឈតិ្ លហីាក់ឈុន អនុពនធសារព័ត៌្មន រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
53 4 លោករសី ភងួ ចិន្ថត ជាំនយួការខុទទកាល័យ រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

៣. អនុរដ្ឋលលខាធិការ ចំនួន ២៣ របូ

៤. ខុទ្ទកាលយ័ ចំនួន ០៤ របូ
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54 1 ឯកឧត្តម លសឿន សមបត្តិ ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
55 2 ឯកឧត្តម លសាម សុផាត្ ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
56 3 ឯកឧត្តម អ ុន សាំអុល ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
57 4 ឯកឧត្តម ជា លហៀង ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
58 5 ឯកឧត្តម ជាម និមល ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
59 6 លោកជាំទាវ លងួ ផោល ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
60 7 ឯកឧត្តម ចាប ម៉ាុច ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
61 8 ឯកឧត្តម លសង លលីម៉ាង ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
62 9 ឯកឧត្តម គឹម សរួ ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
63 10 ឯកឧត្តម អ ុក ផាន់ ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
64 11 ឯកឧត្តម សុខ វណ្ណលអឿន ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
65 12 ឯកឧត្តម ល ៉ា  សារ៉ាយ ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
66 13 ឯកឧត្តម ហុក បូទី ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
67 14 លោកជាំទាវ លត្ង យូគី ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
68 15 ឯកឧត្តម ហ ុន ចនទឫទធី ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
69 16 ឯកឧត្តម ផាន់ សាលភឿន ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
70 17 ឯកឧត្តម ផសត្ សាម៉ាន ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
71 18 ឯកឧត្តម លសង សារ ី ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
72 19 ឯកឧត្តម យង់ លៅវុឌ្ឍី ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
73 20 ឯកឧត្តម លពរជ សាំបូរ ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
74 21 ឯកឧត្តម ងនួ តារ ទីរបឹកា រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

75 1 ឯកឧត្តម ាន បូរត័្ន អគគន្ថយករដឋាល និងហរិញ្ាវត្ថុ
76 2 ឯកឧត្តម ទនួ សុផល អគគន្ថយករងរដឋាល និងហរិញ្ាវត្ថុ
77 3 លោក ស ុន ពិសដិឋ អគគន្ថយករងរដឋាល និងហរិញ្ាវត្ថុ
78 4 លោក គង់ វទិា អគគន្ថយករងរដឋាល និងហរិញ្ាវត្ថុ
79 5 លោករសី លខៀវ មលតី្ អគគន្ថយករងរដឋាល និងហរិញ្ាវត្ថុ
80 6 លោក ផកវ សគុិណ្ អគគន្ថយករងរដឋាល និងហរិញ្ាវត្ថុ
81 7 លោក ជា ផសម អគគន្ថយករងរដឋាល និងហរិញ្ាវត្ថុ
82 8 លោក ប ុន ចាន់ អគគន្ថយករងរដឋាល និងហរិញ្ាវត្ថុ
83 9 លោក ទូច សុផីាត្ អគគន្ថយករងរដឋាល និងហរិញ្ាវត្ថុ

៥. ទ្ីប្បឹកាអមប្កសងួ ចំនួន ២១ របូ

៦. អគគនាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ ចំនួន ០៩ របូ
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84 1 ឯកឧត្តម រជាយ ប៉ាុម អគគន្ថយកបលចេកលទស
85 2 លោក ផឆ គឹមឈាង អគគន្ថយករងបលចេកលទស
86 3 លោក លឌ្ៀប កាណូ្រ៉ា អគគន្ថយករងបលចេកលទស
87 4 លោក សារ ីសុខុម អគគន្ថយករងបលចេកលទស
88 5 លោក ឃចួ លនីនី អគគន្ថយករងបលចេកលទស
89 6 លោក សុយី៉ាុន សុចិរត្ អគគន្ថយករងបលចេកលទស
90 7 លោក អាត្ ចាន់ដាវដី អគគន្ថយករងបលចេកលទស
91 8 លោក អិុន ចាន់រត្នៈ អគគន្ថយករងបលចេកលទស
92 9 លោករសី សុមឹ វលកសណ៍្ អគគន្ថយករងបលចេកលទស
93 10 លោក អ ងួ ប៉ាុណ្ណណ កា អគគន្ថយករងបលចេកលទស

94 1 ឯកឧត្តម ោភ សាំណ្ណង អគ្គគ ធិការ
95 2 លោកជាំទាវ ឈាង សុខណ្ណ អគ្គគ ធិការរង
96 3 ឯកឧត្តម គឹម សុខា អគ្គគ ធិការរង
97 4 លោក ឃ ី ពិសដិឋ អគ្គគ ធិការរង
98 5 លោក លអវ សមបត្តិ អគ្គគ ធិការរង
99 6 លោក សុត្ ចន្ថថ អគ្គគ ធិការរង
100 7 លោក លខង ញ៉ាុល អគ្គគ ធិការរង
101 8 លោក អីុង ចាំរ ៉ាុង អធិការ ននអគ្គគ ធិការដាឋ ន
102 9 លោក ជាវ វសិណុ អធិការ ននអគ្គគ ធិការដាឋ ន
103 10 លោក ស ុយ បូរ អធិការរង ននអគ្គគ ធិការដាឋ ន
104 11 លោក ទិត្យ សុផា អធិការរង ននអគ្គគ ធិការដាឋ ន
105 12 លោក ឡកឹ សុជាតិ្ អធិការរង ននអគ្គគ ធិការដាឋ ន
106 13 លោករសី រស់  ម៉ា លីស អធិការរង ននអគ្គគ ធិការដាឋ ន
107 14 លោក ឈមឹ បញ្ញា អធិការរង ននអគ្គគ ធិការដាឋ ន
108 15 កញ្ញា លសង បញ្ញា វ ី អធិការរង ននអគ្គគ ធិការដាឋ ន
109 16 លោក គចួ វណ្ណណ អធិការរង ននអគ្គគ ធិការដាឋ ន
110 17 លោក ផចម សាលីន របធានការយិាល័យកិចេការទូលៅ ននអគ្គគ ធិការដាឋ ន
111 18 កញ្ញា អ ុន ផលលី របធានការយិាល័យអធិការកិចេបលចេកលទស ននអគ្គគ ធិការដាឋ ន
112 19 លោករសី ធី សុធារ ី របធានការយិាល័យអធិការកិចេរដឋាល និងហរិញ្ាវត្ថុ ននអគ្គគ ធិការដាឋ ន
113 20 លោក យ៉ាុង បូរនិ មន្រនតី ននអគ្គគ ធិការដាឋ ន

៧. អគគនាយកដ្ឋឋ នបលចេកលទ្ស ចំនួន ១០ របូ

៨. អគ្គគ ធិការដ្ឋឋ ន ចំនួន ២០ របូ
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114 1 លោក ផល សុខសាំណ្ណង របធានន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
115 2 លោក លឆង សុផាណ្ណរមយ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
116 3 លោក លអៀង សុោី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
117 4 លោក ងនួ មងគល អនុរបធានន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
118 5 លោក លមឹ សុធា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
119 6 លោក លរបៀប រដាឋ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
120 7 លោក ធីម សា ត្ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
121 8 លោក នង ចន្ថថ របធានការយិាល័យកិចេការទូលៅ ននន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
122 9 លោក ផកវ វុតាថ របធានការយិាល័យបុគគលិក ននន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
123 10 លោក ប ិន លខមរនិទ របធានការយិាល័យលបៀវត្ស ននន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
124 11 លោករសី ឈ ួសុខអា របធានការយិាល័យរដឋាល ននន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
125 12 លោករសី វលួ លខដា អនុរបធានការយិាល័យរដឋាល ននន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
126 13 លោករសី ឃុន សុវណ្ណណ រ ី អនុរបធានការយិាល័យបុគគលិក ននន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
127 14 លោករសី លសៀង  វណ្ណឌី្ អនុរបធានការយិាល័យបុគគលិក ននន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក
128 15 លោករសី សុខ រសលីរ ៉ាន មន្រនតកីារយិាល័យលបៀវត្ស ននន្ថយកដាឋ នរដឋាល និងបុគគលិក

129 1 ឯកឧត្តម ាន សុម៉ា រ៉ា របធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
130 2 លោក ឌី្ ដារវុធ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
131 3 លោក យូ ចាំណ្ណន អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
132 4 លោករសី គង់ វសិាខា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
133 5 លោករសី ប៉ាក់ សុគនធលទវ ី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
134 6 លោក គឹម លខមរនិទ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
135 7 លោក សាំ រដាឋ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
136 8 លោករសី គឹម ដាលីន អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
137 9 លោក តូ្ច វណ្ណៈ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
138 10 លោក ហាក់ សុខលមឿន អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
139 11 លោក កិចេ មនិត្ របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
140 12 លោក កា សុធី របធានការយិាល័យគណ្លនយយ ននន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
141 13 លោក សាម សុភ័ណ្ឌ របធានការយិាល័យហរិញ្ាកិចេ ននន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
142 14 លោក គង់ វ៉ា ន់លដត្ របធានការយិាល័យសមភ រៈ ននន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
143 15 លោករសី ស ូ រដាឋ អនុរបធានការយិាល័យគណ្លនយយ ននន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
144 16 លោក លអង ឌី្ម៉ាង់ អនុរបធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ
145 17 លោក ង៉ាូវ វណ្ណណ រនិ អនុរបធានការយិាល័យសមភ រៈ ននន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាវត្ថុ

៩. នាយកដ្ឋានរែឋបាល និងបុគគលិក ច្ាំនួន ១៥ រូប

១០. នាយកដ្ឋានផគត្់ផគង់ និងហិរ ញ្វត្ថុ ច្ាំនួន ១៦ រូប
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146 1 ឯកឧត្តម ម៉ា  សុវណ្ណណ របធានន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
147 2 លោក រស ន់ ពិធូ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
148 3 លោក ហ ុយ ជីវតិ្ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
149 4 លោក ចាន់ សុវណ្ណឌី្ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
150 5 លោក ផឹង សុផាត្ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
151 6 លោក ទាង ឆាយលហៀង អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
152 7 លោក ហុមឹ សុមុនី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
153 8 លោក លផង សុណិី្ត្ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
154 9 លោក សុមី មករ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
155 10 លោក វ ៉ាន រពហមលោម៉ា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
156 11 លោករសី លហង រសរីសស់ របធានការយិាល័យកិចេការទូលៅ ននន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
157 12 លោក សសួ បូរនិសកដិ របធានការយិាល័យបលចេកវទិាព័ត៌្មន ននន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
158 13 លោក ឫទធ ីឡង់ឌី្ របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
159 14 លោក លចង ចរយិា របធានការយិាល័យតាមដាន និងវយត្នមល ននន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
160 15 លោក ជុាំ ចាំលរនី របធានការយិាល័យអាសា ន និងសហរបតិ្បត្តកិារអនតរជាតិ្ ននន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
161 16 លោក សុខ ឧត្តម អនុរបធានការយិាល័យបលចេកវទិាព័ត៌្មន ននន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
162 17 លោក ា៉ា ន់ សុរទិធលីជសាត អនុរបធានការយិាល័យបលចេកវទិាព័ត៌្មន ននន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
163 18 លោក លសង ឆវន័ត អនុរបធានការយិាល័យបលចេកវទិាព័ត៌្មន ននន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
164 19 កញ្ញា ភិន ចាន់ោភ អនុរបធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
165 20 លោក រ ីសុផល អនុរបធានការយិាល័យអាសា ន និងសហរបតិ្បត្តកិារអនតរជាតិ្ ននន្ថយកដាឋ នផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ

166 1 លោក ឌី្ សារ៉ា ត់្ របធានន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ
167 2 លោក ប យួ គឹមរសា ង អនុរបធានន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ
168 3 លោក លសក មុនី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ
169 4 លោក ជា វផិសស អនុរបធានន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ
170 5 លោក លន់ ប ុនលហង អនុរបធានន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ
171 6 លោក អ ុ៊ុំ ចាន់ណ្ណ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ
172 7 លោក ឌុ្ច សុផល អនុរបធានន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ
173 8 លោករសី ផបន ចរយិា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ
174 9 លោករសី សុមឹ សុខមនីរត័្ន អនុរបធានន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ
175 10 លោក អា ន ចាន់ណ្ណ របធានការយិាល័យកិចេការទូលៅ ននន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ

១១. នាយកដ្ឋានដផនការ និងទាំនាក់ទាំនងសាធារណៈ  ច្ាំនួន ២០ រូប

១២. នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងត្សាវត្ាវ ច្ាំនួន ១៥ រូប
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176 11 លោក ល ៉ា  មករ របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល ននន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ
177 12 លោក ផអម វណ្ណនី របធានការយិាល័យរសាវរជាវ ននន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ
178 13 លោក យា៉ា ន់ សុផល របធានការយិាល័យផសពវផាយ ននន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ
179 14 លោក សាយ សុខា របធានការយិាល័យមជឈមណ្ឌ ល ននន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ
180 15 លោក លឆាម សាញ់ អនុរបធានការយិាល័យរសាវរជាវ ននន្ថយកដាឋ នបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ

181 1 លោករសី ននួ មុនីចិន្ថត របធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច
182 2 លោក ឈុន សុវីោិ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច
183 3 លោករសី រទី គីមលី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច
184 4 លោក ចាន់ សុវណ្ណណ រ៉ា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច
185 5 លោករសី សាំ សុម៉ា លី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច
186 6 លោក ទូច ប៉ា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច
187 7 លោករសី អ ូច លកសមី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច
188 8 លោក កុយ ណ្ណត្ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច
189 9 លោក ងី ផាននី របធានការយិាល័យកិចេការទូលៅ
190 10 លោករសី សន សុផល របធានការយិាល័យផផនការ និងទាំន្ថក់ទាំនងសាធារណ្ៈ
191 11 លោក វុតិ្ វណ្ណណ រ៉ា របធានការយិាល័យរសាវរជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
192 12 លោករសី លសង  កុសុម របធានការយិាល័យអប់រ ាំ និងបណ្ដុ ុះបណ្ណដ ល
193 13 លោក សនឺ ធន របធានការយិាល័យមជឈមណ្ឌ លព័ត៌្មនជាតិ្

194 1 ឯកឧត្ដម រសុនិ  ពុទធី របធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
195 2 លោក សុក  សុផលលី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
196 3 លោក ទូច  លសង អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
197 4 លោក កុល  រត្នៈ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
198 5 លោក លសង  អា មហ រ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
199 6 លោករសី ង៉ាូយ  គឹមផសន អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
200 7 លោក ចាន់  បុលណ្ណ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
201 8 លោក សុក  ឈុនហុក អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
202 9 លោករសី មិត្ត  សុមន្ថថ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
203 10 លោក នឡ  សុោី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
204 11 លោក ោភ  រទិធី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
205 12 លោក សុខ  គន្ថធ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ

១៣. នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ជនាត្ិភាគត្ិច្ ច្ាំនួន ១៣ រូប

១៤. នាយកដ្ឋានផគត្់ផគង់ទឹកជនបទ  ច្ាំនួន ១៨ រូប
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206 13 លោក ម៉ា  សាផាន របធានការយិាល័យកិចេការទូលៅ ននន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
207 14 លោករសី លហា  ឡលីន របធានការយិាល័យគលរមង និងផផនការ ននន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
208 15 លោករសី  អយ  សុភាព របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ និងហរិញ្ាកិចេ ននន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
209 16 លោក សុមឹ  សុភារ៉ា របធានការយិាល័យទឹកសាា ត្ ននន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
210 17 លោក លឡ  សុខា របធានការយិាល័យរបព័នធលរសាចរសព និងោមពលខាន ត្តូ្ច ននន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ
211 18 លោក រស់ បូរ៉ា អនុរបធានការយិាល័យកិចេការទូលៅ ននន្ថយកដាឋ នផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ

212 1 លោក លន់  សាយលត្ង របធានន្ថយកដាឋ នផេទាាំសុខភាពជនបទ
213 2 លោករសី សាំ សុភី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផេទាាំសុខភាពជនបទ
214 3 លោករសី ខូវ នណ្លឡង អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផេទាាំសុខភាពជនបទ
215 4 កញ្ញា ច័នទលេត្ សុខាលទវ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផេទាាំសុខភាពជនបទ
216 5 លោក ខុន លដូី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផេទាាំសុខភាពជនបទ
217 6 លោករសី គង់ សាលី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផេទាាំសុខភាពជនបទ
218 7 លោករសី ោង ឌី្ណ្ណ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផេទាាំសុខភាពជនបទ
219 8 លោក ហុ ិរដាឋ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផេទាាំសុខភាពជនបទ
220 9 លោក មិន សារ ិ របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននន្ថយកដាឋ នផេទាាំសុខភាពជនបទ
221 10 លោក វណ្ណ សាឬទធិ របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល សុខភាព សហគមន៍ ននន្ថយកដាឋ នផេទាាំសុខភាពជនបទ
222 11 លោក ប ុន  ឃាង របធានការយិាល័យអន្ថម័យ  និងបរសិាថ ន ននន្ថយកដាឋ នផេទាាំសុខភាពជនបទ
223 12 លោក ឈន លឈឿន របធានការយិាល័យអប់រ ាំសុខភាពសហគមន៍ ននន្ថយកដាឋ នផេទាាំសុខភាពជនបទ

224 1 លោក លអឿន ធារទិធ របធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
225 2 លោក ឡ មុននី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
226 3 លោករសី ប ុត្ វរីយិា៉ា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
227 4 លោក ហ ុន មុនិន អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
228 5 លោក នុត្ សាំភី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
229 6 លោក ប ុន ណ្ណលរ ៉ាត្ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
230 7 លោក លមង លៅភាក់គុណ្ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
231 8 លោក យស សុមីករ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
232 9 លោករសី សាំ វ៉ា ន របធានការយិាល័យកិចេការទូលៅ ននន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
233 10 លោក សូ លៅចិរតា របធានការយិាល័យសនតសុិខលសបៀង ននន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
234 11 លោករសី ស ូ សុវរ ី របធានការយិាល័យមជឈមណ្ឌ ល ននន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
235 12 លោក ផម៉ាន វរីៈ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍មូលដាឋ ន ននន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

១៥. នាយកដ្ឋានដែទាំសុខភាពជនបទ ច្ាំនួន ១២ រូប

១៦. នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ច្ាំនួន ១៨ រូប
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236 13 លោករសី មីុ មិេុន្ថ របធានការយិាល័យអប់រ ាំលរៅរបព័នធ ននន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
237 14 លោក ហ ុន ប ុនរ៉ា ន្ថយកមជឈមណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកមពុជា-កូលរ ៉ា
238 15 លោក សុនី វុទាធ ន្ថយករងមជឈមណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកមពុជា-កូលរ ៉ា
239 16 លោក ឃុត្ ប ុនេុល ន្ថយករងមជឈមណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកមពុជា-កូលរ ៉ា
240 17 លោករសី ាន សុធីតា របធានការយិាល័យរដឋាល និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមជឈមណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកមពុជា-កូលរ ៉ា
241 18 លោក យា៉ា  ម៉ា ឡ របធានការយិាល័យអប់រ ាំ ននមជឈមណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកមពុជា-កូលរ ៉ា

242 1 លោក គី សុផល របធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ
243 2 លោក នង សុវណ្ណរសមី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ
244 3 លោក ជុាំ ប ុនន្ថង អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ
245 4 លោក លហឿង ជុនលធៀង អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ
246 5 លោករសី ដាាំ ដារណុី្ច អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ
247 6 លោក អ ុង វចិឆ័យ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ
248 7 លោក អ ុក ចាន់ដារ៉ា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ
249 8 លោក ចាន់ សុភា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ
250 9 លោក លហៀក រពីង អនុរបធានន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ
251 10 លោក ឡុច លរៀមផដត្ របធានការយិាល័យឥណ្ទានជនបទ ននន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ
252 11 លោក លហង ប ុនេន របធានការយិាល័យរកទីផារ ននន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ
253 12 លោករសី លសាម ផកវរដាឋ របធានការយិាល័យរដឋាល និងហរិញ្ាវត្ថុ ននន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ
254 13 លោក អាាំង លៅម៉ា និច របធានការយិាល័យសហរគ្គសខាន ត្តូ្ច ននន្ថយកដាឋ នអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ

255 1          ឯកឧត្តម  គង់ លភឿន របធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
256 2 លោក ផសម សាលវឿន អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
257 3 លោក ននួ សុខា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
258 4 លោក វ៉ា    ប ុនណ្ណក់ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
259 5 លោក លឆង  សុទធ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
260 6 លោក ទុន ចាន់ដារ៉ា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
261 7 លោក សុខ  សុោី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
262 8 លោក វ៉ា   សុណី្ណរ ៉ាុង អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
263 9 លោក លផង សាំបូរ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ

១៧. នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍គសែឋកិច្ចជនបទ   ច្ាំនួន ១៣ រូប

១៨. នាយកដ្ឋានផលូវលាំជនបទ ច្ាំនួន ២២ រូប
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264 10 លោក សាង សុគន្ថធ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
265 11 លោករសី ទូច សមភសស អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
266 12 លោក ឈុន សុភា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
267 13 លោក កឹម សុគន្ថធ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
268 14 លោក គឹម លខមរទិធ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
269 15 លោករសី ផកវ និសសយ័ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
270 16 លោក  អឹុង  ឌី្ម៉ាង់ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
271 17 លោក ពិន សុសុីផឡន របធានការយិាល័យកិចេការទូលៅ ននន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
272 18 លោក សរួ សុផល របធានការយិាល័យផផនការ   និងសថិតិ្ ននន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
273 19 លោក មន  រ៉ា វុធ របធានការយិាល័យរគប់រគង និងផេទាាំ ននន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
274 20 លោក កឹម ផលលី របធានការយិាល័យរតួ្ត្ពិនិត្យ និងវយត្នមល ននន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
275 21 លោក គឹម សា ន របធានការយិាល័យសកិា និងរសាវរជាវ ននន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ
276 22 លោក ឈា លវ ៉ាងហ ុយ របធានការយិាល័យសងគម  និងបរសិាថ ន ននន្ថយកដាឋ នផលូវលាំជនបទ

277 1 ឯកឧត្ដម លពរជ លសដាឋ របធានន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
278 2 លោក សូរនិ  វណ្ណៈ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
279 3 លោក រស ី ចាន់ លធឿន អនុរបធានន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
280 4 លោករសី ចាន់   រចិប អនុរបធានន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
281 5 លោក សាឯម   ភូមរ៉ា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
282 6 លោក ម៉ាម   សុភា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
283 7 កញ្ញា គង់ សុជាតា អនុរបធានន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
284 8 លោក នឹម កុល អនុរបធានន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
285 9 លោក លពរជ វចិិន្រតាត អនុរបធានន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
286 10 លោករសី សារ ី សិោ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
287 11 លោក ដូង ប ុនលធឿន អនុរបធានន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
288 12 លោក យា៉ា ន បូរនិ របធានការយិាល័យរដឋាល និងបុគគលិក ននន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
289 13 លោក សុខ លៅ របធានការយិាល័យរដឋាលសវនកមមទី១ ននន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
290 14 លោក លមឹ សាំណ្ណង របធានការយិាល័យសវនកមមទី២ ននន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
291 15 លោក លឈឿម ចន្រន្ថទ របធានការយិាល័យសវនកមមទី៣ ននន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
292 16 លោក ងឹម ម៉ា ណូ្ របធានការយិាល័យសវនកមមទី៤ ននន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
293 17 កញ្ញា ទឹម សាំលនៀង អនុរបធានការយិាល័យសវនកមមទី៣ ននន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង
294 18 លោករសី រពុាំ រសល័ីកខ អនុរបធានការយិាល័យសវនកមមទី១ ននន្ថយកដាឋ នសវនកមមនផទកនុង

១៩. នាយកដ្ឋានសវនកមមផ្ផទកនុង ច្ាំនួន ១៨ រូប

អនុគណ្ៈកមមការលរៀបចាំពិធី និងឯកសារ ទំព័រទី 10 /28



295 1 លោក គឹម វបុិល របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរជធានីភនាំលពញ
296 2 លោក ឆាយ ដាវុធ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរជធានីភនាំលពញ
297 3 លោក តាន់ វណ្ណណ រ ី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរជធានីភនាំលពញ
298 4 លោក ផាន់ សារុន របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរជធានីភនាំលពញ
299 5 លោក លឆាម យា៉ា រ៉ា ន់ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរជធានីភនាំលពញ
300 6 លោក គឹម ឆាល ត្ របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរជធានីភនាំលពញ
301 7 លោក យុន សុផល របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរជធានីភនាំលពញ
302 8 លោក វ៉ា ន់ ខន របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរជធានីភនាំលពញ
303 9 លោក សនួ រ៉ា វ ី របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរជធានីភនាំលពញ
304 10 លោក សូរ សុគន្ថធ រ៉ា របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរជធានីភនាំលពញ
305 11 លោករសី ឡាំ ឡុងរត្ន្ថ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរជធានីភនាំលពញ

306 1 លោករសី ជី ោវ ី របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
307 2 លោក ល ីសុខសានត អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
308 3 លោក ផបន មិន្ថ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
309 4 លោក សុស សុវណ្ណនី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
310 5 លោក លហឿន រទី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
311 6 លោក គឹម យូរ ី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
312 7 លោក នហ ដាន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
313 8 លោក ងនួ កុសល របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
314 9 លោករសី លសង សាំលអឿន របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
315 10 លោក សុនិ សុផាត្ របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
316 11 លោករសី សនួ សូផាណ្ណ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
317 12 លោករសី ោច់ រត្នលសាភា របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
318 13 លោក លមឿន រនិលដត្ របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
319 14 លោក អ ុន រដាឋ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
320 15 លោក លហង ឈងួ របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល
321 16 លោក មងួ ឌុ្ល របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកណ្ណត ល

II. ថ្នន ក់មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្រាជធានី លខត្ា ចំនួនសរបុ ៣៥៥ របូ
១. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្រាជធានីភនំលេញ ចំនួន ១១ របូ

២. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាកណ្តា ល ចំនួន ១៦ របូ
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322 1 លោក លវី សាំណ្ណង របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ
323 2 លោក សាំ គឹមសុង អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ
324 3 លោក ទឹម ប ុនលធឿន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ
325 4 លោក ចន ប ុនវណ្ណី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ
326 5 លោករសី អ ុង មលិៈ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ
327 6 លោក ពុាំ លអឿន របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ
328 7 លោក ហង់ សុេុីល របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ
329 8 លោក ទុន អូ របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ
330 9 លោក ម៉ា ន រ៉ា ឌី្ របធានការយិាល័យមជឈមណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ
331 10 លោក ទនួ រ៉ា ន់ របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ
332 11 លោក រតឹ្ង សុោរ៉ា របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ
333 12 លោក ចាប សមផសស របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ
334 13 លោក ផម៉ាវ វុទធី របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ
335 14 លោក ម៉ាុត្ យ៉ាុន របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តតាផកវ

336 1 លោក ហងស សាវ ៉ាន របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តផកប
337 2 លោក ជងួ វរិុទធ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តផកប
338 3 លោក តូ្ច វុឌ្ឍី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តផកប
339 4 លោក លមឹ សូផន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តផកប
340 5 លោក គង់ សុខសាំណ្ណង របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តផកប
341 6 លោក សុមឹ ផលលី របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តផកប
342 7 លោករសី ា៉ា ន់ ផលគុន របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តផកប
343 8 លោករសី ផង៉ាត្ ដានី របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តផកប
344 9 លោក លមឹ មករ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តផកប
345 10 លោក ផន សុជាតិ្ របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តផកប
346 11 លោក ឡុង សានី របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តផកប

347 1 លោក ហ  សូរនិ របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពត្
348 2 លោក សាំ នី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពត្
349 3 លោក គង់ លអៀងរ ី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពត្
350 4 លោករសី នូ ណ្ណរ៉ា អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពត្
351 5 លោក េូង ពិសដិឋ របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពត្
352 6 លោករសី ហ ុន លសាភី របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពត្
353 7 លោក សុខ សាំបូរ របធានការយិាល័យផផនការ និងសិថតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពត្

៣. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាតាកកវ ចំនួន ១៤ របូ

៤. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាកកប ចំនួន ១១ របូ

៥. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាកំេត្ចំនួន ១៣ របូ
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354 8 លោក លអាក សុវណ្ណណ របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពត្
355 9 លោក ឯម ងនួ របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពត្
356 10 លោក ចុន រ ៉ាុង របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពត្
357 11 លោក ល ីលអៀវ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពត្
358 12 លោក ឡុង កុសលវឌ្ឍនៈ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពត្
359 13 លោក លឡ ឡូរ ៉ាុង របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពត្

360 1 លោក រាក់ សុវណ្ណ របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ
361 2 លោក សូផាត្ ចន្រន្ថត វុធ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ
362 3 លោក ង៉ាុយ លប៉ាងជីវ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ
363 4 លោក ហ ូ ច័នទភិរុណ្ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ
364 5 លោក ផកវ គីនីន របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ
365 6 លោក ឈនួ វត្តន្ថ របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ
366 7 លោក លេន រតា របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ
367 8 លោក អ ុក សុកសាវ៉ា ន់ របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ
368 9 លោក ឈនឺ វុទធី របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ
369 10 លោក យនិ នររទិធិ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ
370 11 លោក ផប៉ាន សាំណ្ណង របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ
371 12 លោក មុាំ សាវុធ អនុរបធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ
372 13 លោក លៅ អិុនភិរុណ្ អនុរបធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ
373 14 លោក លខៀវ ច័នទតូ្លីន អនុរបធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះសីហនុ

374 1 លោក លអៀង ដារ៉ា វុធ របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលកាុះកុង
375 2 លោក ប៉ាុល ចន្ថថ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលកាុះកុង
376 3 លោក កាន់ សុធន់ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលកាុះកុង
377 4 លោក ពូន សុខលហឿន របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលកាុះកុង
378 5 លោក សយ សុវណ្ណរដឋ របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលកាុះកុង
379 6 លោក ផម៉ាន ផលលី របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលកាុះកុង
380 7 លោក ទិត្យ សុភាព របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលកាុះកុង
381 8 លោក ឃុត្ ោន់ណ្ណរកស របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលកាុះកុង
382 9 លោក ខាត់្ ចាន់បុល របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលកាុះកុង
383 10 លោក ហម គងួ របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលកាុះកុង
384 11 លោក ា៉ា វ វចិិរត្ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលកាុះកុង
385 12 លោក រស ីន្ថង របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលកាុះកុង
386 13 លោក លអាម ដាវ ី អនុរបធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលកាុះកុង

៦. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាប្េះសហីនុ  ចំនួន ១៤ របូ

៧. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាលកាះកងុ ចំនួន ១៣ របូ
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387 1 លោក លអៀង ដាាំ របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ
388 2 លោក ា៉ា សងួ លៅគនធ អនុរបធានមនទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ
389 3 លោក ប៉ាុក ចាន់េន អនុរបធានមនទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ
390 4 លោក ចិន ជឹម អនុរបធានមនទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ
391 5 លោក ធី ម៉ា រនិ របធានការយិាល័យរដឋាល និង កិចេការទូលៅ ននមនទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ
392 6 លោក ផញ៉ាម រសស់ របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និង ហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ
393 7 លោក អ ុ៊ុំ សាលវឿន របធានការយិាល័យ  ផផនការ និង សថិតិ្ ននមនទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ
394 8 លោករសី ណុ្ប ភូមិ ម៉ាណ្ណ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ ជនជាតិ្ភាគ តិ្ច ននមនទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ
395 9 លោក អ ុង ពន្ថល របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ
396 10 លោក វណ្ណ ចន្ថថ របធានការយិាល័យ  ផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ
397 11 លោក លៅ ោវរទិធ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ
398 12 លោក លៅ វណ្ណណ រ៉ា របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ
399 13 លោក អ ុង រស់រ៉ា មី របធានការយិាល័យ ផលូវ ជនបទ ននមនទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ
400 14 លោក សនឺ សម័យ អនុរបធានការយិាល័យបណ្ដុ ុះបណ្ណដ ល និងរសាវរជាវ ននមនទរី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់សពឺ

401 1 លោក ជិន រដាឋ របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ឆាន ាំង
402 2 លោក កាយ សុខជា អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ឆាន ាំង
403 3 លោក ផខម ស ន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ឆាន ាំង
404 4 លោក ផម៉ាន សាំអាត្ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ឆាន ាំង
405 5 លោក អ ុ៊ុំ ចាំលរនី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ឆាន ាំង
406 6 លោក ផកវ សូរតា អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ឆាន ាំង
407 7 លោក សុខ ចាំណ្ណន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ឆាន ាំង
408 8 លោក សុងឹ សារស់ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ឆាន ាំង
409 9 លោក អឹុម ចន្ថថ របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នំង
410 10 លោក ប ុន រត្ន្ថ របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នំង
411 11 លោក ស ុគ របុសពនលក របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នំង
412 12 លោក សុក សុជាតិ្ របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នំង
413 13 លោក ហ ល ដាវុន របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នំង
414 14 លោក ឈុន សុផាត្ របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នំង
415 15 លោក នូ សារុន របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នំង
416 16 លោក ផប៉ាន សុភី របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នំង

៩. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាកំេង់ឆ្ន ងំ ចំនួន ១៦ របូ

៨. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាកំេង់សព ឺចំនួន ១៤ របូ
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417 1 លោក ធីម សុធារ៉ា របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលោធិ៍សាត់្
418 2 លោក បិុន ចាន់ណ្ណរទិធ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលោធិ៍សាត់្
419 3 លោក និន សុណី្ណត្ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលោធិ៍សាត់្
420 4 លោក បលង់ បញ្ញា អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលោធិ៍សាត់្
421 5 លោក លពរជ សុណូី្រទិធ របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ
422 6 លោករសី ជា សុខនី របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ
423 7 លោក គង់ រត្នៈ របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្
424 8 លោក ឃុត្ ទូច របធានការយិាល័យផលូវជនបទ
425 9 លោករសី ជនួ សុវណ្ណនី របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច
426 10 លោក ផរ ៉ាម ចាំលរនី របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ
427 11 លោក លមឹ សារទិធិ របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកសាា ត្ជនបទ
428 12 លោករសី ខាត់្ សុនីនួ របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ
429 13 លោក ឈុន ប ុនលហង របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
430 14 លោករសី ផហម សាំណ្ណង របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ

431 1 លោក វ៉ា ន់ េុល របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
432 2 លោករសី អយ លដវ ី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
433 3 លោក ល ៉ា  សុផាន់ណ្ណ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
434 4 លោក ផហម សុវណ្ណ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
435 5 លោក លសាម ប ុនលធាង របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
436 6 លោក ឆម រដាឋ របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
437 7 លោក សុមឹ វមុិត្តិ របធានការយិាល័យផផនការ និងសិថតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
438 8 លោក លសង វសិទិធ របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
439 9 លោក នវ ៉ា សុគន្ថធ របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
440 10 លោករសី បឹុក ទូសុភាងគ របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
441 11 លោក លៅ ដាលីនណ្ណ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
442 12 លោករសី ហុនិ នីដា របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
443 13 លោក សុង ណ្ណាំង របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
444 14 លោក លសង សុវុធ របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង
445 15 លោក បូយ លពរជ អនុរបធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តាត់្ដាំបង

១០. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាលោធិ៍សាត្ ់ចំនួន ១៤ របូ

១១. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាបាត្់ដ្ំបង ចំនួន ១៥ របូ
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446 1 លោក ហ ត្ ឬទធី របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន
447 2 លោក សុខ សុវណ្ណរត្ន្ថ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន
448 3 លោក សុខ ភកតី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន
449 4 លោក គឺន សុគ្គ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន
450 5 លោក ឈមឹ សមបត្តិ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន
451 6 លោក អឹុង ណ្ណរនិ របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន
452 7 លោក សុន ប ុនលី របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន
453 8 លោក លហង សុភី របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន
454 9 លោក យូ វណ្ណហាន របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន
455 10 លោក លរឿង កាណូ្ របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន
456 11 លោករសី លឃឿន សុលឃៀង របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន
457 12 លោក ពន់ លន់ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន
458 13 លោក លផង សុផានិត្ អនុរបធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន
459 14 លោក អុប លធឿន មន្រនតកីារយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនប៉ាលិន

460 1 លោក ម៉ាប់ ធីរតិ្ របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
461 2 លោក ងនួ សុផល អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
462 3 លោករសី ឆាយ សុវណ្ណណ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
463 4 លោករសី សូ សចេន្ថ របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
464 5 លោករសី ផសម សាំណ្ណង របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
465 6 លោក គនួ សកល របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
466 7 លោក វ៉ា ន់ រត័្នធូ របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
467 8 លោក ញាណ្ គង់ របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
468 9 លោក សុមឹ សុផាន់ណ្ណរទិធ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
469 10 លោក សយ រ ៉ាង របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
470 11 លោក គង់ តាន់ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
471 12 លោករសី លទស រសលីៅ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
472 13 លោក ជា ច័នទតារ អនុរបធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
473 14 លោក ផុន សុមុនី អនុរបធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ
474 15 លោក លជឿន ារ ាំង អនុរបធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរពុះវហិារ

១២. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាបបល៉និ ចំនួន ១៤ របូ

១៣. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាប្េះវិហារ ចំនួន ១៥ របូ
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475 1 លោក ជា យុទាធ រុណ្ របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
476 2 លោក យូ ហតួ្ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
477 3 លោក ផកវ ឆាយ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
478 4 លោក សនួ សុវន្ថត រ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
479 5 លោករសី ផកវ លពជជតា អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
480 6 លោក រាក់ ភីរមយ របធានការយិាល័យរដឋាល និង កិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
481 7 លោករសី សុខ សាម៉ាុន របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និង ហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
482 8 លោក លរឿន សារនួ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
483 9 លោក ស ុ៊ុំ ឌី្ណុ្ច របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
484 10 លោក លសៀង លសរ ី របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
485 11 លោក លៅ វ៉ា របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
486 12 លោករសី ហុមឹ សុខុម របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
487 13 លោក ផសត្ ចាំលរនី របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
488 14 លោករសី សុខ យ៉ាុន អនុរបធានការយិាល័យបណ្ដុ ុះបណ្ណដ ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
489 15 លោក ឈនិ ោងតុ្ង មន្រនតកីារយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ

490 1 លោក លហង សុខលអង របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
491 2 លោក របិច   រ៉ា មី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
492 3 លោក ឈមឹ សុវណ្ណណ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
493 4 លោក រាក់ ហុងី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
494 5 លោក ឡាំ  សឡីស់ របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
495 6 លោក អ ុន   រ ាំផា របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
496 7 លោក លសាម រ ៉ាូ របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
497 8 លោក លឈឿត្ ាក់លឆង របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
498 9 លោក ធុច ចាន់តុ្ោ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
499 10 លោក លឃឿន ឆឺន របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
500 11 លោក សសួ ទិតាថ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
501 12 លោក លហង សុជា របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
502 13 លោក ហតួ្ លត្កោង របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
503 14 លោក លទៀក ចាន់ណ្ណ អនុរបធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
504 15 លោក លពញ ផលលី អនុរបធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
505 16 លោក ឡុង វន្ថថ អនុរបធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ
506 17 លោក វុឌ្ឍន៍ សុវជិាជ អនុរបធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តឧត្តរមនជ័យ

១៥. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាឧត្ារមានជ័យ ចំនួន ១៧ របូ

១៤. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាបនាទ យមានជ័យ ចំនួន ១៥ របូ
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507 1 លោក ទូច  ម៉ា ឡ របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប
508 2 លោក លសឿ សហីរទិធ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប
509 3 លោក សុខ សុធន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប
510 4 លោករសី រជ  រសមុីាំ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប
511 5 លោក ហម ស ុនលហង របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប
512 6 លោករសី រស់ សុឌីី្ន របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប
513 7 លោក ពត្ សាលរឿត្ របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប
514 8 លោក រស ីពលរដឋ របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប
515 9 លោក ហូ សុខាដារ៉ា វុធ របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប
516 10 លោករសី ឡុញ សុខវចួ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប
517 11 លោក លទព ប ុនជី របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប
518 12 លោក លសា  ប ុនធី របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប
519 13 លោក លទព លទលវ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប
520 14 លោក េុន សូលដីា អនុរបធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តលសៀមរប

521 1 លោក មុាំ ផចម របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ធាំ
522 2 លោក តាន់ វសន្ថ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ធាំ
523 3 លោក បលង់ សាឡន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ធាំ
524 4 លោក លរសង ណូ្ត្ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ធាំ
525 5 លោក ស ុន ជតួ្ របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ
526 6 លោក ចាន់ វុធោ របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ
527 7 លោក ចាន់ សង្ហា របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ
528 8 លោក សាវ យ សុភី របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ
529 9 លោក េុង ប ុនធាង របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ
530 10 លោក ឯម ប ុនលសឿន របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ
531 11 លោក រាក់ មុត្ របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ
532 12 លោករសី ផកវ សុនិហាប់ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ
533 13 លោក ល ីសុផល របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ
534 14 លោក គងួ គ្គ របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ

១៦. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាលសៀមរាប ចំនួន ១៤ របូ

១៧. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាកំេង់ធំ  ចំនួន ១៤ របូ
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535 1 លោក អឹុង វសុិទធ របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
536 2 លោករសី ា៉ា ន ផលលីន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
537 3 លោក ប ុន ឃាន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
538 4 លោក អឹុង ចាន់ណ្ណលរ ៉ាត្ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
539 5 លោក លុយ ណ្ណរនិ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
540 6 លោក ឡុង សុតាថ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
541 7 លោក ហូត្ នន់រត្ន្ថ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
542 8 លោក ផក ប ុនលធឿន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
543 9 លោក ម៉ាក ន្ថង របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
544 10 លោក ឃុល សូវវីទិធ របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
545 11 លោក នឡ ចិន្ថត របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
546 12 លោក ននួ នរ ៉ាយា៉ា របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
547 13 លោក ល   លមឹលរសង របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
548 14 លោក ទនួ សុោី របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
549 15 លោករសី ប ុន  រសុីម របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
550 16 លោក យមី សុផល របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
551 17 លោក ឆាយ ផលលី របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម
552 18 លោក អិុត្ ធី របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តកាំពង់ចាម

553 1 លោក អាន សុីណ្ណ របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
554 2 លោក មស សមបត្តិ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
555 3 លោក ស លសន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
556 4 លោក ស ុន យា៉ា ន់ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
557 5 លោក ផូ ចាន់ពិសដិឋ របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
558 6 លោក ជិន ប ុនណ្ណ របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
559 7 លោក លជៀស លត្ង របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
560 8 លោករសី ផកវ វនីីយា៉ា របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
561 9 លោក ណ្ណាំ វណ្ណណ រនិ របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
562 10 លោក ឡង ធី របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
563 11 លោក សន លធឿន របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
564 12 លោក វង់ វណ្ណៈ របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
565 13 លោក ហ ត្ លរ ៉ាណូ្ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
566 14 កញ្ញា ផឆម ចាន់រសមី របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តត្បូងឃមុ ាំ

១៨.  មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាកំេង់ចាម ចំនួន ១៨ របូ

១៩. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាត្បងូឃ្ុ ំចំនួន ១៤ របូ
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567 1 លោក លមឹ ជាវហាវ របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
568 2 លោក អ ុត្ អុល អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
569 3 លោក ធន សារ ី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
570 4 លោក ល ៉ា  សុខជា អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
571 5 លោក ច័នទ ប ុនរទិធ របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
572 6 លោក សន ធី របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
573 7 លោក លៅ វបុិល របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
574 8 លោក ឈតិ្ សុភា របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
575 9 លោក ឱក លរ ៉ាត្ របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
576 10 លោក ឃនិ លរ ៉ាមី របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
577 11 លោក នហ មីត្ របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
578 12 លោក ឈាង សុីោ របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
579 13 លោក មន គឹមលត្ង របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
580 14 លោក លសាម ជនួ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ
581 15 លោក លតី្ត្ នពហាកី អនុរបធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរកលចុះ

582 1 លោក រពាំ ចាន់ោ របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសទឹងផរត្ង
583 2 លោក រពាំ លពរជ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសទឹងផរត្ង
584 3 លោក សមបត្ត ិមុននី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសទឹងផរត្ង
585 4 លោករសី ផកវ ដានី របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសទឹងផរត្ង
586 5 លោក លសង រត្នៈ របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសទឹងផរត្ង
587 6 លោក គឹម ចាន់ពិសដិឋ របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសទឹងផរត្ង
588 7 លោក ផន ោង របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសទឹងផរត្ង
589 8 លោករសី ពុធ គន្ថធ របធានការយិាល័យជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសទឹងផរត្ង
590 9 លោករសី ផស សាលវ ៉ាត្ របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសទឹងផរត្ង
591 10 លោក នុត្ បូរ៉ា របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសទឹងផរត្ង
592 11 លោករសី សា ត្ សុវណ្ណ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសទឹងផរត្ង
593 12 លោក ផប៉ាន សុរ៉ា ភី របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសទឹងផរត្ង

២១. មនទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទគខត្តសទឹងដត្ត្ង ច្ាំនួន ១២ រូប

២០. មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្លខត្ាប្កលចះ ចំនួន ១៥ របូ
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594 1 លោក លអៀម លអឿន របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរត្នគិរ ី
595 2 លោក ឃមឹ នី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរត្នគិរ ី
596 3 លោក លអាម សុនសារកស អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរត្នគិរ ី
597 4 លោក សុមឹ សុផីដន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តរត្នគិរ ី
598 5 លោក លហង សាំលអឿន របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តរត្នគិរី
599 6 លោក ផម ភន របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តរត្នគិរី
600 7 លោករសី ផាត់្ ខនតី របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តរត្នគិរី
601 8 លោក ោវ ា៉ា រ៉ាហវ័សស របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តរត្នគិរី
602 9 លោក ជា  លហា របធានការយិាល័យផផនការ  និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តរត្នគិរី
603 10 លោក លមឿន រសស់ របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តរត្នគិរី
604 11 លោក ល ៉ា  ដូរ៉ា របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តរត្នគិរី
605 12 លោក ននួ សុភី របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តរត្នគិរី
606 13 លោក ផាន់ សុផល អនុរបធានការយិាល័យការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តរត្នគិរី
607 14 លោក នុត្ សាល មន្រនតកីារយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តរត្នគិរី

608 1 លោក យន់ សាលរ៉ាម របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
609 2 លោករសី ធា ប ុនលធឿន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
610 3 លោក កឹង ឈាន អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
611 4 លោក ចុង រត្នៈវសន្ថ របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តមណ្ឌលគិរី
612 5 លោក លេន ប ុនេន របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តមណ្ឌលគិរី
613 6 លោក រស ីរសុីន របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តមណ្ឌលគិរី
614 7 លោក ម៉ាូត្ វរីៈ របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តមណ្ឌលគិរី
615 8 កញ្ញា អ ុក វសន្ថ របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តមណ្ឌលគិរី
616 9 កញ្ញា វណ្នី  រ៉ា ត្ របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តមណ្ឌលគិរី
617 10 លោក សងួ សាំណ្ណង របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តមណ្ឌលគិរី
618 11 លោករសី ប ុន ចន្ថថ អនុរបធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តមណ្ឌលគិរី

619 1 លោក  ឡុក វុឌ្ឍី របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
620 2 លោក  អឹុង ទី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង

២២. មនទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទគខត្តរត្នគិរី ច្ាំនួន ១៤ រូប

២៣. មនទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទគខត្តមណឌលគិរី ច្ាំនួន ១១ រូប

២៤. មនទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទគខត្តផ្ត្ពដវង ច្ាំនួន ១៧ រូប
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621 3 លោក  លអង ធី អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
622 4 លោក  ផហម សាវុធ អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
623 5 លោក  យូរ លវៀរកស ័ របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
624 6 លោក  លអង ភីរុន របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
625 7 លោក  ម៉ាប់ សុផល របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
626 8 លោក  គឹម តាាំងសុីន របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
627 9 លោក  លបឿ លនឿន របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
628 10 លោក រសី  គង់ សុផា របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
629 11 លោក រសី  យ៉ាុន ផោល របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
630 12 លោក  ហ ន ហុន របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
631 13 លោក  អា  ឈាង របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
632 14 លោក  គង់ ោរ៉ា អនុរបធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
633 15 លោក  ល ៉ា  ឈុន ហា ង អនុរបធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
634 16 លោក  ា៉ា ង ដងួឡ មន្រនតកីារយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង
635 17 លោក  ធូ សុធី មន្រនតកីារយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តនរពផវង

636 1 លោក សាំ នីតូ្ របធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង
637 2 កញ្ញា អន សាមល អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង
638 3 លោក ឈមឹ បុរស អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង
639 4 លោក ចាន់ សុដីារ៉ា អនុរបធានមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង
640 5 លោក លៅ សុខ របធានការយិាល័យរដឋាល និងកិចេការទូលៅ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង
641 6 លោក លៅ សុផាន់ របធានការយិាល័យគណ្លនយយ និងហរិញ្ាវត្ថុ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង
642 7 លោក អន គ្គ របធានការយិាល័យផផនការ និងសថិតិ្ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង
643 8 លោក លធៀម សុផល របធានការយិាល័យបណ្តុ ុះបណ្ណត ល និងរសាវរជាវ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង
644 9 លោក ននួ និមល របធានការយិាល័យជនជាតិ្ភាគតិ្ច ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង
645 10 លោក មីុ សមបត្តិ របធានការយិាល័យផគត់្ផគង់ទឹកជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង
646 11 លោក លយាន ខុន របធានការយិាល័យផេទាាំសុខភាពជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង
647 12 លោក ឃមឹ សុម៉ា លី របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង
648 13 លោក ផកវ ផោល របធានការយិាល័យអភិវឌ្ឍន៍លសដឋកិចេជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង
649 14 លោក ផខក សុផាត្ របធានការយិាល័យផលូវជនបទ ននមនទរីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលខត្តសាវ យលរៀង

២៥. មនទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទគខត្តសាាយគរៀង ច្ាំនួន ១៤ រូប
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650 1 ខោកស្រី វង្ស រ៉ានី ស្បធានស្កុមស្តួ្ត្ពិនិត្្យហិរញ្ញវត្ថុ ននស្ករងួខរដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
651 2 ខោក ហឹុង សារៈបុស្ត្ អនុស្បធានស្កុមស្តួ្ត្ពិនិត្្យហិរញ្ញវត្ថុ ននស្ករងួខរដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

652 1 ឯកឧត្តម សក់ លសដាឋ រដឋលលខាធិការរបចាាំការរកសួងមហានផទ និងជារបធានលលខាធិការដាឋ ន គ.ជ.អ.ប
653 2 លោកជាំទាវ ហង់ លណី្ណ អគគន្ថយកវទិាសាថ នជាតិ្សថិតិ្ ននរកសងួផផនការ
654 3 ឯកឧត្តម ន្ថយឧត្តមលសនីយ៍ ផសម សុវណ្ណនី អគគន្ថយកមជឈមណ្ឌ លជាតិ្រគប់រគងកងកាំោាំងរកាសនដភិាព លាសសាំអាត្មីន និងកាកសាំណ្ល់សន្រង្ហគ ម
655 4 ឯកឧត្តម ន្ថយឧត្តមលសនីយ៍ លខង សុលមធ លមបញ្ញជ ការកងវសិវកមមសលមតចលត្លជា ហ ុន ផសន លសៀមរប
656 5 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយឯ៍ក រស ីសុទធី លមបញ្ញជ ការរងកងពល និងជាលមបញ្ញជ ការកងវសិវកមម កងពលតូ្ចលលខ៧០ 
657 6 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយល៍ទា សូវ ពុទាធ ន្ថយរងលសន្ថធិការ និងលមបញ្ញជ ការ កងវសិវកមមកងរជអាវុធហត្ថលលីនផទរបលទស
658 7 ឯកឧត្តមឧត្ដមលសនីយល៍ទា មីុ ស័ងាន លមបញ្ញជ ការកងពលតូ្ចលេមីរលជីងលលខ ៥២
659 8 ឯកឧត្តម ន្ថយឧត្តមលសនីយ៍ ឈន សារ៉ា លណ្ អគគន្ថយករង ននអគគន្ថយកដាឋ នភសតុភារ និងហរិញ្ាវត្ថុ រកសងួមហានផទ
660 9 លោកវរលសនីយឯ៍ក នម៉ា សរិសីកតិ របធានការយិាល័យវសិវកមម រកសងួមហានផទ
661 10 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយឯ៍ក ប ិន មណី្រដឋ របធានន្ថយកដាឋ នសាថ បន្ថ និងវសិវកមម រកសងួមហានផទ
662 11 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយល៍ទា ផាន់ ជីវនត អនុរបធានន្ថយកដាឋ នសាថ បន្ថ និងវសិវកមម ននរកសងួមហានផទ
663 12 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយរ៍តី្ មស ប ុណ្ណណ អនុរបធានន្ថយកដាឋ នសាថ បន្ថ និងវសិវកមម ននរកសងួមហានផទ
664 13 ឯកឧត្តម ន្ថយឧត្តមលសនីយ៍ ខាវ ន់ សា ម អគគលមបញ្ញជ ការរង លមបញ្ញជ ការ បញ្ញជ ការដាឋ នវសិវកមម  ននកងលយាធពលលខមរភូមិនទ
665 14 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយឯ៍ក អ ុច វ៉ា ន់ោ លមបញ្ញជ ការរងកងទ័ពលជីងលគ្គក និងជាលមបញ្ញជ ការ បញ្ញជ ការដាឋ នវសិវកមម កងទ័ពលជីងលគ្គក
666 15 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយឯ៍ក ប៉ាុល សុគុណ្ អគគន្ថយករង ននអគគន្ថយកដាឋ នសមភ របលចេកលទស រកសងួការោរជាតិ្
667 16 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយឯ៍ក ប ូ ផាន់សារ ី អគគន្ថយករង ននអគគន្ថយកដាឋ នភសភុភារ និងហរិញ្ាវត្ថុ រកសងួការោរជាតិ្
668 17 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយឯ៍ក ផង៉ាត្ នរនិ្រនទ អគគន្ថយករង ននអគគន្ថយកដាឋ នភសភុភារ និងហរិញ្ាវត្ថុ និងជាន្ថយក ន្ថយកដាឋ នវសិវកមម រកសួងការោរជាតិ្
669 18 ឯកឧត្តម ឧត្តមលសនីយឯ៍ក ធន វមិនច័នទ ន្ថយករងន្ថយកដាឋ នវសិវកមមរកសងួការោរជាតិ្ និងជាលមបញ្ញជ ការអងគភាពវសិវកមមសលមតចអគគមហាធមមលោធិសាល ជា សុីម
670 19 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយឯ៍ក លន់ សុធី ន្ថយករងន្ថយកដាឋ នវសិវកមម រកសងួការោរជាតិ្
671 20 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយឯ៍ក លសឿន លរឿត្ ន្ថយករងន្ថយកដាឋ នវសិវកមម រកសងួការោរជាតិ្
672 21 ឯកឧត្តមឧត្ដមលសនីយល៍ទា ផង៉ាត្ សុវណ្ណរត័្ន ន្ថយករងន្ថយកដាឋ នវសិវកមម រកសងួការោរជាតិ្
673 22 ឯកឧត្តមឧត្ដមលសនីយល៍ទា នរនិ្រនទ រទិធ ន្ថយករងន្ថយកដាឋ នវសិវកមម រកសងួការោរជាតិ្
674 23 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយល៍ទា ជា  សុេីន ន្ថយករងន្ថយកដាឋ នវសិវកមម រកសងួការោរជាតិ្
675 24 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយល៍ទា លសាម សុលដត្ ន្ថយករងន្ថយកដាឋ នវសិវកមម រកសងួការោរជាតិ្
676 25 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយល៍ទា អ ចួ វុឌ្ឍី ន្ថយករងន្ថយកដាឋ នវសិវកមម រកសងួការោរជាតិ្
677 26 ឯកឧត្តមឧត្តមលសនីយរ៍តី្ គង់ ច័នទលខមរ ន្ថយករងន្ថយកដាឋ នវសិវកមម រកសងួការោរជាតិ្

IV. កងវិសវកម្  និងអងគភាេោក់េ័នធ ចំនួន ២៦ របូ

III. មន្តនាីប្ត្រត្េិនិត្យហរិញ្ញវត្ថុអមប្កសងួអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្ ចំនួន ០២ របូ
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678 27 លោកឧត្តមលសនីយល៍ទា រ៉ា ន់ ចនទី អនុរបធានន្ថយកដាឋ នសាថ បន្ថ និងវសិវកមម ននរកសងួមហានផទ

679 1 ឯក    ឧត្តម      បណ្ឌិ ត្ សាបូ អូហាណូ្  សកលវទិាធិការ សាកលវទិាល័យ អនតរជាតិ្ 
680 2 លោករសី ោង រត្នលទវ ី ត្ាំណ្ណងរបចាាំរបលទស អងគការអភិវឌ្ឍន៍ត្ាំបន់អាសុអីាលគនយ៌
681 3 លោក លនត្ សុវណ្ណ ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការលវលីរញូីកមពុជា
682 4 លោក សនួ សុភាព ន្ថយករបតិ្បត្តិ អងគការជីវតិ្នេលេនូរ
683 5 លោករសី រពុាំ ផលឌី្ន ត្ាំណ្ណង អងគការការតីាសអូន្រសាត លី
684 6 លោក ចាប វបុិល ន្ថយក អងគការ លអហវ លអក កមពុជា
685 7 លោក គឹម ហ ត្ាំណ្ណងរបចាាំរបលទស អងគការមូលនិធិអីុសមីត្លវសន៍
686 8 លោក ម៉ា ក ហល ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានអនតរជាតិ្
687 9 លោករសី ម៉ា ក ចាន់សុីោ ន្ថយកិា អងគការអាក់សនិលអត្កមពុជា
688 10 លោក យមឹ វរីយិា៉ា ន្ថយករបតិ្បត្តិ អងគការសាា ត្កមពុជា 
689 11 លោករសី ល ៉ា  សុផល ន្ថយកិារបចាាំរបលទស អងគការសុដីាប់ផបលយូលអស
690 12 លោក រស ីកុសល ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការសហការលដីមបអីភិវឌ្ឍន៍កមពុជា
691 13 លោក ឆាត់្ សុភាព ន្ថយក អងគការវត័្ធឺលអត្
692 14 លោក ផាង ប៉ាូលីន ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការលចរភាពកមពុជា
693 15 លោក ម៉ាម សមបត្តិ ន្ថយករបតិ្បត្តិ អងគការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជានដគូកនុងសកមមភាព
694 16 លោក សុុះ លៅអីុ របធាន សមគមសរមបសរមួល និងអភិវឌ្ឍន៍សងគម 
695 17 លោក េង រមន្ថ ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការទឹកននជីវតិ្អនតរជាតិ្របចាាំកមពុជា 
696 18 លោករសី ចូហាន់ណ្ណ ខូរូលម៉ា លរៀ ត្ាំណ្ណងរបចាាំរបលទស អងគការសមពន័ធលបសកកមម 
697 19 លោក លអង សាំអាត្ ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការអភិវឌ្ឍន៍ និងសលន្រង្ហគ ុះសកលកមពុជា 
698 20 លោក  លសង ពិចិរត្ ន្ថយក អងគការអារគីស ុត្អនតរជាតិ្  
699 21 លោក  លហង ពិសី ន្ថយករបតិ្បត្តិ អងគការលអសា ន លអាេរចីឆ បលរមីកមពុជា 
700 22 លោករសី ឌី្ ម៉ា នី របធានរបចាាំរបលទស អងគការ Engineers Without Borders 
701 23 លោក កាន់ កាល់ ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការ Diakonia Cambodia
702 24 លោក លអីសាា រ ីពិនសល់លឡុះ  របធាន អងគការ សមគមកូរា៉ា សុមូីសលីមកមពុជា
703 25 លោក មង សុីន របធាន អងគការសម័រគចិត្តកសាងកមពុជា 
704 26 លោក ទុាំ លឈៀត្ ន្ថយករបតិ្បត្តិ អងគការករុណ្ណាត់្ដាំបង
705 27 លោករសី ប ូ មលលិកា ន្ថយក អងគការ លអ វ ីអាយ
706 28 លោក រាសាន់ លវមី៉ា ន្ថយក អងគការ ChildFund Cambodia
707 29 លោក ត្លហុរី អ ូលម រី របធានសមគមរបភពលាកមពុជា
708 30 Mr. Robert Kee ន្ថយកត្ាំណ្ណងរបលទស អងគការមូលនិធិ ននកតសីងឃមឹ 

V. អងគការបដ្គូអភិវឌ្ឍន ៍ចំនួន ៥២ របូ
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709 31 Mr. Frederic Debois ន្ថយករបតិ្បត្តិ អងគការទឹកសាា ត្១០០១
710 32 Mr. Michael Roberts ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការសហរគ្គសអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ្កមពុជា
711 33 Mr. Charles Henry Conklin ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការគណ្ៈកមម ធិការមិត្តភាពមិនណូ្នណ្េ៌ 
712 34 Ms. Gwynneth Wong ន្ថយកិា អងគការផភលនអនតរជាតិ្កមពុជា
713 35 Mr. Barry Graham JESSEN ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការសាម៉ា រតីាន់ភឺស
714 36 Mr. Khairul Hafiz ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការមុសលិមលអដកមពុជា
715 37 Mr. Janes Imanuel Ginting ន្ថយក អងគការទសសនៈពិភពលោកអនតរជាតិ្
716 38 Mr. JOKO KRISTIONO ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការសុបី ីអិនកមពុជា  
717 39 Mr. Jaekyun Rho ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការហគូដលណ្ប ឺកមពុជា
718 40 Mr. Samuel B.Flint ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការ សនួមូលនិធិ 
719 41 Mr. MIKE BRATZKE ន្ថយករបចាាំរបលទស អងគការអាលលឺម៉ាង់របឆាាំងភាពអត់្ឃាល ន
720 42 Ms. Bernadette Bolo-Duthy ន្ថយក អងគការលាំលៅឋានមនុសសជាតិ្អនតរជាតិ្កមពុជា
721 43 Ms. Sinead McGrath Director of Johanniter International Assistance 
722 44 Mr. Kim Hyung Chul Country Director of Saemaul Globalization Foundation
723 45 Mr. Robert Kee Country Director of World Hope International 
724 46 Mr. JUNG IL KWAN Director of Merry Year International
725 47 Mr. Michele Paba Chief of WASH, Climate and Environment UNICEF Cambodia
726 48 Dr. Anirban Chatterjee Representative a.i, UNICEF Cambodia
727 49 Mr. Rho Hyunjun Country Director KOICA Cambodia
728 50 លោកបណ្ឌិ ត្ ផញ៉ាម សាលវ ៉ាត្ ន្ថយករបចាាំរបលទសកមពុជា អងគការ HEIFER International Cambodia
729 51 លោក លមឹ មិញ ន្ថយករបតិ្បត្តិ សមគមអនកផគត់្ផគង់ទឹកសាា ត្កមពុជា
730 52 លោក លៅ ដាវ ី ន្ថយករបតិ្បត្តិ អងគការលរបីរាស់ទឹករបកបលដាយចីរភាព
731 53 លោក លហង សនតភិាព WASH Specialist UNICEF Cambodia

732 1 H.E. Mr. Stefan Messerer
733 2 H.E. Mr. Park Heung-Kyeong
734 3 H.E. Mr. Jacques Pellet
735 4 H.E. Mr. Wang Wentian
736 5 H.E. Mr. Martin Vavra

VI. សាថ នទ្ូត្ ចំនួន ០៧ របូ
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Republic of Germany
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  of the Republic of Korea
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of France
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Peoples Republic of China
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Czech
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737 6 H.E. Mr. MIKAMI Masahiro
738 7 H.E. Mr. Pablo Kang

739 1
740 2
741 3
742 4
743 5
744 6
745 7
746 8
747 9
748 10
749 11
750 12
751 13
752 14
753 15
754 16
755 17
756 18
757 19
758 20
759 21

760 1 ឯកឧត្តម
761 2 ឯកឧត្តម
762 3 ឯកឧត្តម
763 4 ឯកឧត្តម
764 5 ឯកឧត្តម
765 6 ឯកឧត្តម
766 7 លោកជាំទាវ អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តលកាុះកុង

អភិាល ននគណ្ៈអភិាលរជធានីភនាំលពញ
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តកណ្ណត ល
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តតាផកវ
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តផកប
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តកាំពត្
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តរពុះសីហនុ

ត្ាំណ្ណងរកសងួឧសាហកមម វទិាសាន្រសត បលចេកវទិានិងនវនុវត្តន៍
VIII. អភិបាល បនគណៈអភិបាលរាជធានី លខត្ា ចំនួន ២៥ របូ 

ត្ាំណ្ណងរកសងួមហានផទ
ត្ាំណ្ណងរកុមរបឹកាសាដ រអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយកសកិមម និងជនបទ
ត្ាំណ្ណងគណ្ៈកមម ធិការជាតិ្រគប់រគងលរគ្គុះមហនតរយ
ត្ាំណ្ណងរកសងួលសដឋកិចេ និងហរិញ្ាវត្ថុ
ត្ាំណ្ណងរកសងួសាធារណ្ការ និងដឹកជញ្ជូ ន
ត្ាំណ្ណងរកសងួផផនការ

ត្ាំណ្ណងរកសងួការង្ហរ និងបណ្ដុ ុះបណ្ណដ លវជិាជ ជីវៈ
ត្ាំណ្ណងរកសងួមុខង្ហរសាធារណ្ៈ
ត្ាំណ្ណងរកសងួោណិ្ជជកមម
ត្ាំណ្ណងរកសងួផរ ៉ា និងោមពល

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Australian

VII. ត្ំណ្តងប្កសងួ សាថ ប័ន ចំនួន ២១ របូ

ត្ាំណ្ណងរកសងួលរៀបចាំផដនដី នគរូបនីយកមម និងសាំណ្ង់
ត្ាំណ្ណងរកសងួកសកិមម រុកាខ របមញ់ និងលនសាទ
ត្ាំណ្ណងរកសងួបរសិាថ ន
ត្ាំណ្ណងរកសងួអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡ
ត្ាំណ្ណងរកសងួសងគមកិចេ អតី្ត្យុវជន និងយុវនីតិ្សមបទា
ត្ាំណ្ណងរកសងួធនធានទឹក និងឧតុ្និយម
ត្ាំណ្ណងរកសងួព័ត៌្មន
ត្ាំណ្ណងរកសងួសុខាភិាល
ត្ាំណ្ណងរកសងួកិចេការន្ថរ ី
ត្ាំណ្ណងរកសងួវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ
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767 8 ឯកឧត្តម
768 9 ឯកឧត្តម
769 10 ឯកឧត្តម
770 11 ឯកឧត្តម
771 12 លោកជាំទាវ
772 13 ឯកឧត្ដម
773 14 ឯកឧត្ដម
774 15 ឯកឧត្តម
775 16 ឯកឧត្តម
776 17 ឯកឧត្ដម
777 18 ឯក ឧត្តម
778 19 ឯកឧត្តម
779 20 ឯកឧត្តម
780 21 ឯកឧត្តម
781 22 ឯកឧត្តម
782 23 ឯកឧត្តម
783 24 ឯកឧត្តម
784 25 ឯកឧត្តម

785 1 ឯកឧត្តម
786 2 ឯកឧត្តម
787 3 ឯកឧត្តម
788 4 ឯកឧត្តម
789 5 ឯកឧត្តម
790 6 ឯកឧត្តម
791 7 ឯកឧត្តម
792 8 ឯកឧត្តម
793 9 ឯកឧត្តម
794 10 ឯកឧត្តម
795 11 ឯកឧត្តម
796 12 ឯកឧត្តម
797 13 ឯកឧត្តម

របធានរកុមរបឹកាលខត្តាត់្ដាំបង
របធានរកុមរបឹកាលខត្តនប៉ាលិន
របធានរកុមរបឹកាលខត្តរពុះវហិារ

របធានរកុមរបឹកាលខត្តកាំពត្
របធានរកុមរបឹកាលខត្តរពុះសីហនុ
របធានរកុមរបឹកាលខត្តលកាុះកុង
របធានរកុមរបឹកាលខត្តកាំពង់សពឺ
របធានរកុមរបឹកាលខត្តកាំពង់ឆាន ាំង
របធានរកុមរបឹកាលខត្តលោធិ៍សាត់្

អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តសាវ យលរៀង
IX. ប្បធានប្កុមប្បឹការាជធានី លខត្ា ចំនួន ២៥ របូ

របធានរកុមរបឹការជធានីភនាំលពញ
របធានរកុមរបឹកាលខត្តកណ្ណត ល
របធានរកុមរបឹកាលខត្តតាផកវ
របធានរកុមរបឹកាលខត្តផកប

អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តរកលចុះ
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តសទឹងផរត្ង
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តរត្នគិរ ី
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តនរពផវង

អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តឧត្តរមនជ័យ
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តលសៀមរប
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តកាំពង់ធាំ
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តកាំពង់ចាម

អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តកាំពង់សពឺ
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តកាំពង់ឆាន ាំង
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តលោធិ៍សាត់្
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តាត់្ដាំបង
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តនប៉ាលិន
អភិាល ននគណ្ៈអភិាលលខត្តរពុះវហិារ
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798 14 ឯកឧត្តម
799 15 ឯកឧត្តម
800 16 ឯកឧត្តម
801 17 ឯកឧត្តម
802 18 ឯកឧត្តម
803 19 ឯកឧត្តម
804 20 ឯកឧត្តម
805 21 ឯកឧត្តម
806 22 ឯកឧត្តម
807 23 ឯកឧត្តម
808 24 ឯកឧត្តម
809 25 ឯកឧត្តម

របធានរកុមរបឹកាលខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
របធានរកុមរបឹកាលខត្តនរពផវង
របធានរកុមរបឹកាលខត្តសាវ យលរៀង

របធានរកុមរបឹកាលខត្តកាំពង់ធាំ
របធានរកុមរបឹកាលខត្តកាំពង់ចាម
របធានរកុមរបឹកាលខត្តត្បូងឃមុ ាំ
របធានរកុមរបឹកាលខត្តរកលចុះ
របធានរកុមរបឹកាលខត្តសទឹងផរត្ង
របធានរកុមរបឹកាលខត្តរត្នគិរ ី

របធានរកុមរបឹកាលខត្តបន្ថទ យមនជ័យ
របធានរកុមរបឹកាលខត្តឧត្តរមនជ័យ
របធានរកុមរបឹកាលខត្តលសៀមរប
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