
ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 អុ៊ីវ សុខុម IV SOKHOM ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា នផែនការ

2 ទោរ ណា ឌ៊ីណាត NA DINATH ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធានការិយាល័យចំណូល

3 ទោរក្ស៊ី ឯរ ហុ៊ីម EK HIM ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធានការិ. ថវិកា

4 លន់ ហួរ LUNN HOUR ក្រសួងព័ត៌មាន ក្បធាននាយរដ្ឋា ន

5 អ នួ សាយ ុន OURN SAYON ក្រសួងព័ត៌មាន អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

6 ជា ចាន់ឌ៊ីណា CHEA CHANDYNA ក្រសួងពាណិជ្ជរមម អនុក្បធានការិយាល័យ

7 យាវ សុវណណចនាា YEAV SOVANCHANTHA ក្រសួងពាណិជ្ជរមម មន្រនត៊ីFC

8 ទោរ ងួន តារា NGOUN DARA ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ ក្បធានអងគភាពលេធរមម

9 ទោរ រិចច មានិត KECH MEANITH ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ ក្បធានការិយាល័យរដ្ាបាល

10 ទោរ អ ុត សំអាង OUTH SAMANG ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ អនុក្បធានការិយាល័យគណទនយយ

11 ទោរ សងួ ន  ឌ៊ីទណ Mr, SNGUON DINE ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា ក្បធានការិយាល័យហិ/វ

12 ទោរ សុ៊ីម សុភរតិ Mr, SIM SOPHEAK ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា អនុ.ការិយាល័យហិ/វ

13 ទោរ ទហង វិសាល HENG VISAL ក្រសួងសាធារណការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន អនុក្បធានការិយាល័យ នាយរដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

14 រញ្ញញ  សន មុនន៊ីទសាភ័ណឌ SORN MONYSORPHORN ក្រសួងសាធារណការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន មន្រនត៊ីនាយរដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

15 រញ្ញញ  ឡឹរ សាវ៉ាត LEK SAVATH ក្រសួងទេសចរណ៍ អនុក្បធានអងគភាពលេធរមម

16 ទោរ លឹរ គឹមទយឿន LEK KIMYOUEN ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្បធានអងគភាពលេធរមម

17 ទោរ សុង ទសងហុង SONG SENGHONG ក្រសួងទេសចរណ៍ អនុក្បធានការិយាល័យក្គងក្គង់ និងក្េពយរដ្ា

18 ទោរក្ស៊ី ទបាង ណារិន BONG NARIN ក្រសួងទរៀបចំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសំណង់ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

19 ទោរ ឌ៊ី ែោ DY PALLA ក្រសួងទរៀបចំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសំណង់ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

20 ទោរក្ស៊ី ទពក្ជ្ មររត PECH MORAKAT ក្រសួងទរៀបចំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសំណង់ អនុក្បធានការិយាល័យ ហិរញ្ញរិចច

21 ទោរ ប ុត រតនៈ BUTH RATANAK ក្រសួងទរៀបចំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសំណង់ អនុក្បធានការិយាល័យ គណទនយយ

22 ទោរ ដួ្ង សំអាង DUONG SAMANG ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម ក្បធានការិយាល័យ

23 ទោរ ឌ៊ី ផាន់ណា DY PHANNA ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម អនុក្បធានការិយាល័យ

24 ទោរ  ផបល វ៉ា ន់ផដ្ត BEL VANNDETH រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល ក្បធានការិយាល័យថវិកា

25 ទោរ កាន វណាណ KAN VANNA រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល អនុក្បធានក្រុមហិរញ្ញវតាុ

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខវិជ្ជា បឈចេរវិទារុុំពយូទ័រ

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទុំង ១០ (ក្រតមទី ១ ឈវនក្ពឹរ LAB A) នងៃទី ២៦ ដល់នងៃទី ២៩ ខខ វិចឆិក្ខ ឆ្ន ុំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name តួនាទី មុខងារក្នុងប្រព័ន្ធ

1 លោកស្រី វង្ស រ៉ានី VONG RANY ស្រធានស្កុមស្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុ FC

2 លោក អ ៊ុក រ៊ុវត្ថថ រ៉ា OUK SOVATHARA ស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC

3 លោកស្រី ឃឹម រ៊ុវណ្ណា រ៉ា KHIM SOVANNARA ស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC-APP(PO,AP)

4 លោក ល៊ុយ រ៊ុរភិរកស LUY SOTHPHIRAK ស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC-APP(PO,AP)

5 លោក រ ៊ុរ  ផែ BUT PHE ស្រធានស្កុមមន្តនរីស្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុ FC-APP(PO,AP)

6 លោក ជឹម វ៊ុទ្ធី CHIM VUTHY ស្រធានស្កុមមន្តនរីស្រួរហិរញ្ញវរថ ុ FC APP (PO, AP)

7 លោកស្រី ងិ្ន លេម៉ា NGIN KHEMA ស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC

8 យឺ រ៊ុភាព YI SOPHHEAP ស្រធានស្កុម FC FC-APP (PO, AP)

9 ផក ច័នទធារូវីរៈ KER CHANTHEABORIRAK ស្រធានស្កុម (FC) ករហវ FC-APP(PO, AP)

10 លោក កាន វណ្ណា KAN VANNA អន៊ុស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC

11 លោកស្រី លៅ ណ្ណស្រី SAO NAKRY អន៊ុស្រធានស្កុមស្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុ FC

12 លោក េឹម  ោង្ KHEOM  LEANG អន៊ុស្រធានស្កុមមន្តនរីស្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុ FC-APP(PO)

13 លោក ពិល សាលរឿន PIL SAROEUN អន៊ុស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC-APP(PO)

14 លោក យី ណ្ណរី YI NAKY អន៊ុស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC-APP(PO,AP)

15 រ៊ុេ រ៉ាូ SOK RO មន្តនរី (FC) ករហវ FC-APP(PO)

16 លោក ររ់ សារិន ROS SARIN មន្តនរីស្រួរហិរញ្ញវរថុ FC APP (PO)

17 លោក លៅ កញ្ញញ POV KANHA មន្តនរី FC FC-APP (PO, AP)

18 លោក ម៉ាក់ រ ៊ុណ្ណា MAK BUNNA មន្តនរី FC FC-APP (PO)

19 លោក ជិរ រ៉ា៊ុណ្ណា រ៉ា CHITH PONNARA មន្តនរី FC

20 យាវ រ៊ុវណ្ាចន្ថថ YEAV SOVANCHANTHA មន្តនរីFC FC-APP(PO)

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គរណុ្ោះរណ្្តលប្រព័ន្ធ FMIS ឈលើមុខងារគ្ណនី្ប្តូវសង (សប្ារ់មន្តនី្្ប្តួតពិនិ្តយហិរញ្ញវតថុ)

នន្ប្ក្សួង-ស្ថថ រ័ន្ទាំង ១០ (ឈវន្ប្ពឹក្ LAB B) នងៃទី ២៧ និ្ង នងៃទី ២៨ ខខ ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 ជា ចាន់ឌីណា CHEA CHANDYNA ក្រសួងពាណិជ្ជរម្ម អនុក្រធានការិយាល័យ

2 លោរ លេង វិសាល HENG VISAL ក្រសួងសាធារណការ និងដឹរជ្ញ្ជូន អនុក្រធានការិយាល័យ នាយរដ្ឋា នេិរញ្ញវត្ថុ

3 លោរក្សី គឹម្ លេង KIM PHENG ក្រសួងការររលេស និងសេក្រតិ្រត្តិការអនតរជាតិ្ អនុក្រធានការិ. ថវិកា

4 លោរក្សី ឌី ចោមុ្ននី DY CHOLLAMONY ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នរេ ម្ន្តនតីការិយាល័យេិរញ្ញរិចច

5 លោរក្សី េ ុន សុថារី HUN SOTHARY ក្រសួងសាធារណការ និងដឹរជ្ញ្ជូន ម្ន្តនតីនាយរដ្ឋា នេិរញ្ញវត្ថុ

6 រញ្ញញ  ឡុង សុភា LONG SOPHEA ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នរេ ម្ន្តនតីការិយាល័យគណលនយយ

7 លោរក្សី លម្ឿន សុជាតា MOEUNG SOCHEATA រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសីុវិល ម្ន្តនតីក្រធានការិយាល័យេិរញ្ញរិចច

8 លោរ មម្៉ៃ សុខលចរ MAY SOKCHEK ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុ្និយម្ ម្ន្តនតី

9 លោរក្សី ក្ារ់ ម្៉ៃ៉ូលីកា PRAK MOLYKA ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុ្និយម្ ម្ន្តនតី

10 លោរក្សី បរ៉ៃន សុជាតាត PEN SOCHEATA ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នរេ ម្ន្តនតីការិយាល័យគណលនយយ

11 ផាន សុវណាា រ៉ា PHAN SOVANNARA ក្រសួងការររលេស និងសេក្រតិ្រត្តិការអនតរជាតិ្ ម្ន្តនតីការិ. េិរញ្ញរិចច

12 រញ្ញញ  រិេធី វណានីសា RITHY VANNISA ក្រសួងការររលេស និងសេក្រតិ្រត្តិការអនតរជាតិ្ ម្ន្តនតីការិ. េិរញ្ញរិចច

13 លោរក្សី វ៉ា ន់ សុចិនាត VANN SOCHENDA ក្រសួងសងគម្រិចច អតី្ត្យុេធជ្ន និងយុវនីតិ្សម្បទា ម្ន្តនតីការិ.ក្គរ់ក្គង

14 លោរក្សី យ៉ូ ម៉ៃ លីកា YOU MALEKA ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នរេ ម្ន្តនតីការិយាល័យេិរញ្ញរិចច

15 លោរក្សី េិត្យ េាន់លណត្ TITH JANNETH ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នរេ ម្ន្តនតីការិយាល័យេិរញ្ញរិចច

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខងារទិញផ្នែរធានាចំណ្តយ (សក្ាប់អ្ែរបញ្ចូ ល) 

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទងំ ១០ ( ក្រតមទី ២ ឈវនរឈសៀល LAB B) នងៃទី ២០ ដល់ នងៃទី ២៧ ផ្ខ រញ្ញា  ឆ្ែ  ំ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោក ឈួន ដារ៉ា CHHOUN DARA ក្កសួងសងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា អនុក្រធាននាយកដាា ន

2 គឹង ពុធតារ KOENG PUTHDARA ក្កសួងព័ត៌មាន ក្រធានការិយាល័យ

3 លោក ស ៊ូ សុខជាតិ SOU SOKCHEAT ក្កសួងលរៀរចំ្ដែនែី នគរ៊ូរនីយកមម និងសំណង់ ក្រធានការិយាល័យ ក្គរ់ក្គង់ និងផ្គត់ផ្គង់

4 លោក សយ សុខលខង SOY SOKKHENG រែាលលខាធិការដាា នអាកាសច្រសីុវិល ក្រធានការិយាល័យហិរញ្ញកិច្ច

5 លោក សាម សុភ័ណឌ SAM SOPHORN ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ ក្រធានការិយាល័យហិរញ្ញកិច្ច

6 លោក ទុ្យ ថានិត TUY THANITH ក្កសួងការររលទ្ស និងសហក្រតិរតតិការអនតរជាតិ ក្រធានការិ. លក្ៅររលទ្ស

7 លោក អឹុង  ច្នទសុវណណ UNG CHANSOVAN ក្កសួងលរៀរចំ្ដែនែី នគរ៊ូរនីយកមម និងសំណង់ ក្រធានការិយាល័យ ហិរញ្ញកិច្ច

8 លោក សងួ ន  ឌី្លណ Mr, SNGUON DINE ក្កសួងសងគមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមបទា ក្រធានការិយាល័យហិ/វ

9 លោក សុង លសងហុង SONG SENGHONG ក្កសួងលទ្សច្រណ៍ អនុក្រធានការិយាល័យក្គងក្គង់ និងក្ទ្ពយរែា

10 លោក កុយ រ៉ាលីស KOY RALIS ក្កសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូន អនុក្រធានការិយាល័យ នាយកដាា នហិរញ្ញវតថុ

11 លោកក្សី ឃុន សុខផ្ោា KHUN SOK PHALLA រែាលលខាធិការដាា នអាកាសច្រសីុវិល អនុក្រធានការិយាល័យហិរញ្ញកិច្ច

12 កញ្ញញ  ជា ព៊ូលី CHEA POLY ក្កសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូន អនុក្រធានការិយាល័យ នាយកដាា នហិរញ្ញវតថុ

13 លោក ឈយ គឹមសាន CHHOY KIMSAN ក្កសួងការររលទ្ស និងសហក្រតិរតតិការអនតរជាតិ អនុក្រធានការិ. ហិរញ្ញកិច្ច

14 ជា រ ៊ូលី CHEA POLY ក្កសួងពាណិជជកមម អនុក្រធានការិយាល័យ

15 លោក រ ុត រតនៈ BUTH RATANAK ក្កសួងលរៀរចំ្ដែនែី នគរ៊ូរនីយកមម និងសំណង់ អនុក្រធានការិយាល័យ គណលនយយ

16 លោកក្សី សំរិទ្ធ សុចិ្នាា SAMRETH SOCHENDA ក្កសួងររិសាថ ន មន្រនាី ក្គរ់ក្គងក្ទ្ពយរែា

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខងារទិញផ្នែរធានាចំណ្តយ (សក្ាប់អ្ែរបញ្ចូ ល) 

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទងំ ១០ ( ក្រតមទី ១ ឈវនរឈសៀល LAB A) នងៃទី ១៤ ដល់ នងៃទី ២០ ផ្ខ រញ្ញា  ឆ្ែ  ំ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោក បាន សុម៉ា រ៉ា BAN SOMARA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតថុ

2 លោក លអៀ វុត្ថថ រ EUAR VOTHARA ក្កសួងលទសចរណ៍ ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

3 លន់ ហួរ LUNN HOUR ក្កសួងព័ត៌មន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

4 លោក មុយ មុនិនទ MUY MONIN ក្កសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

5 លោក អ ៊ូ សុផ្ល OU SOPHAL ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ក្បធាននាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតថុ

6 លោក ភិន វិជ្ជជ វឌ្ឍនា PHIN VICHEAWADHANA ក្កសួងការបរលទស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

7 លោក លៅ ឡែន SAO LEN ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទា ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

8 លោក មីុ សារុន MEY SARUN រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសីុវិល ក្បធាននាយកដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ញវតថុ

9 លោក មឹុង សុខោត MOEUNG SOKLEATH ក្កសួងលរៀបចំឡដនដី នគរ៊ូបនីយកមម និងសំណង់ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

10 លោកន៊ូវ សីុលនឿន NEOV SINOEUN ក្កសួងការបរលទស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

11 លៅ សត្ថថ KAO SATHA ក្កសួងពាណិជជកមម អនុក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

12 លោកក្សី លទព សុជ្ជត្ថ TEP SOCHEATA ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទា អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

13 អ ុយ ឃាង UY KHEANG ក្កសួងព័ត៌មន អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

14 លោក ម៉ាក់ រ័តន MOK RAOTH ក្កសួងលទសចរណ៍ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

15 លោកក្សី ឆាយ ច័នទលកខិណា CHHAY CHANLEAKHENA ក្កសួងការបរលទស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

16 លោក ឌី្ ផ្ោ DY PALLA ក្កសួងលរៀបចំឡដនដី នគរ៊ូបនីយកមម និងសំណង់ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

17 លោក ដួង សំអាង DUONG SAMANG ក្កសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្បធានការិយាល័យ

18 គឹម ច័នទរសម ី KIM CHANRAKSMEY ក្កសួងពាណិជជកមម ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខងារទិញផ្នែរធានាចំណ្តយ (សក្ាប់អ្ែរអ្នុម័ត)

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទងំ ១០ ( ឈវនរឈសៀល LAB A) នងៃទី ២១ ផ្ខ រញ្ញា  ឆ្ែ  ំ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោក មុយ មុនិនទ MUY MONIN ក្កសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្រធាននាយកដ្ឋា ន

2 លោក មុ៉ី សារុន MEY SARUN រដ្ាលេខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៉ីវិេ ក្រធាននាយកដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ញវតថុ

3 លោក លៅ ឡែន SAO LEN ក្កសួងសងគមកិចច អត៉ីតយុទធជន និងយុវន៉ីតិសមបទា ក្រធាននាយកដ្ឋា ន

4 ណរុ ម ៉ូយ NOP MOY ក្កសួងព័ត៌មាន ក្រធានអងគភាពេទធកមម

5 លោក ម ក់ ឌុេ MAK DUL ក្កសួងសាធារណការ និងដឹ្កជញ្ជូន ក្រធានអងគភាពេទធកមម

6 លោក ងួន តារា NGOUN DARA ក្កសួងអភិវឌឍន៍ជនរទ ក្រធានអងគភាពេទធកមម

7 អុ៉ីវ សុខុម IV SOKHOM ក្កសួងការររលទស និងសហក្រតិរតតិការអនតរជាតិ អនុក្រធាននាយកដ្ឋា នឡែនការ

8 លៅ សតាថ KAO SATHA ក្កសួងពាណិជជកមម អនុក្រធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

9 លោក ម ក់ រ័តន MOK RAOTH ក្កសួងលទសចរណ៍ អនុក្រធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

10 លោកក្ស៉ី លទព សុជាតា TEP SOCHEATA ក្កសួងសងគមកិចច អត៉ីតយុទធជន និងយុវន៉ីតិសមបទា អនុក្រធាននាយកដ្ឋា ន

11 លោក យ៉ូ ចំណាន YOU CHAMNAN ក្កសួងអភិវឌឍន៍ជនរទ អនុក្រធាននាយកដ្ឋា នែគត់ែគង់ និងហិរញ្ញវតថុ

12 លោក ងួន រុណណម៉ី NGUON BONMEI ក្កសួងលរៀរចំឡដ្នដ្៉ី នគរ៉ូរន៉ីយកមម និងសំណង់ ក្រធានការិយាេ័យ គណលនយយ

13 លោក ដួ្ង សំអាង DUONG SAMANG ក្កសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្រធានការិយាេ័យ

14 លោក េឹក គឹមលយឿន LEK KIMYOUEN ក្កសួងលទសចរណ៍ ក្រធានអងគភាពេទធកមម

15 គឹម ច័នទរសម ៉ី KIM CHANRAKSMEY ក្កសួងពាណិជជកមម ក្រធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខងារទិញផ្នែររិចចលទធរមម (សក្ាប់អ្ែរអ្នុម័ត)

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១០ ( ឈវនរឈសៀល LAB A) នងៃទី ២៧ ផ្ខ រញ្ញា  ឆ្ែ ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 ប ៊ុន សម្បត្តិ BUN SAMBATH ក្រសួងពាណិជ្ជរម្ម ក្បធានអងគភាពលទ្ធរម្ម

2 លោរ ស៊ុិន ប ៊ុនថាត្ SIN BUNTHATH រដ្ឋលលខាធិការដ្ឋឋ នអាកាសចរស៊ុ៊ីវិល ក្បធានអងគភាពលទ្ធរម្ម

3 រញ្ញា  ឡឹរ សាវ៉ាត្ LEK SAVATH ក្រសួងលទ្សចរណ៍ អន៊ុក្បធានអងគភាពលទ្ធរម្ម

4 លោរ  ញឹម្ ស៊ុខា NHIM SOKHA រដ្ឋលលខាធិការដ្ឋឋ នអាកាសចរស៊ុ៊ីវិល អន៊ុក្បធានអងគភាពលទ្ធរម្ម

5 លោរ ស៊ុខ ង៊ីម្ SOK NGIM ក្រសួងសាធារណការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន អន៊ុក្បធានអងគភាពលទ្ធរម្ម

6 ករវ លម្៉េងហ ង KEO MENGHEANG ក្រសួងពាណិជ្ជរម្ម អន៊ុក្បធានអងគភាពលទ្ធរម្ម

7 លោរ ឈ៊ុុំ ឧត្តម្បញ្ញា CHHUM UDAMPANHA ក្រសួងសាធារណការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន អន៊ុក្បធានអងគភាពលទ្ធរម្ម

8 លត្ង ល៊ីគូង TENG LYKOUNG ក្រសួងព័ត៌្មាន អន៊ុក្បធានអងគភាពលទ្ធរម្ម

9 លោរ យស់ សុំអ៊ុល YOUS SAMOL ក្រសួងសងគម្រិចច អត្៊ីត្យ៊ុទ្ធជ្ន និងយ៊ុវន៊ីតិ្សម្បទា អន៊ុក្បធាននាយរដ្ឋឋ ន

10 អ៊ុិត្ គឹម្សួ ITH KIMSUR ក្រសួងការបរលទ្ស និងសហក្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ អន៊ុក្បធាននាយរដ្ឋឋ នសវនរម្ម

11 លោរ លសាភ៌ណ នរិនរិទ្ធិ SOPHORN N0RINRITH រដ្ឋលលខាធិការដ្ឋឋ នអាកាសចរស៊ុ៊ីវិល អន៊ុក្បធាននាយរដ្ឋឋ នភសតុភារ និងហិរញ្ាវត្ថុ

12 លោរ សឹង ច័នទម្៊ុនន៊ី SOENG CHANMONY ក្រសួងការបរលទ្ស និងសហក្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ ក្បធានការិយាល័យផ្គត់្ផ្គង់

13 លោរ លអៀ សារ៊ុុំ EAR SAROM ក្រសួងលទ្សចរណ៍ ក្បធានការិយាល័យផ្គត់្ផ្គង់

14 លោរក្ស៊ី ជា ស៊ីដ្ឋល៊ី Mrs, CHEA SEYDALY ក្រសួងសងគម្រិចច អត្៊ីត្យ៊ុទ្ធជ្ន និងយ៊ុវន៊ីតិ្សម្បទា ក្បធានការិយាល័យលទ្ធរម្ម

15 រញ្ញា  ជា ស៊ុជាតា CHEA SOCHEATA ក្រសួងលរៀបចុំកដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរម្ម និងសុំណង់ អន៊ុក្បធានការិយាល័យ ក្គប់ក្គង់ និងផ្គត់្ផ្គង់

16 លោរក្ស៊ី លពក្ជ្ ម្ររត្ PECH MORAKAT ក្រសួងលរៀបចុំកដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរម្ម និងសុំណង់ អន៊ុក្បធានការិយាល័យ ហិរញ្ារិចច

17 លោរ ស៊ុឹម្ រិទ្ធ៊ី SIM RETHY ក្រសួងធនធានទឹ្រនិងឧត្៊ុនិយម្ អន៊ុក្បធានការិយាល័យ

18 លោរក្ស៊ី តាុំង លឹម្លរខិណា TAING LIMLEAKENA ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្ ម្ន្តនត៊ីការិយាល័យគណលនយយ

19 លោរ លឹម្  ពិសសុត្ LIM PISOTH ក្រសួងធនធានទឹ្រនិងឧត្៊ុនិយម្ ម្ន្តនត៊ី

20 លោរ មាស សាកម្លព៊ុធារ៉ា MEAS SAMELPUTHEARA ក្រសួងធនធានទឹ្រនិងឧត្៊ុនិយម្ ម្ន្តនត៊ី

21 លោរក្ស៊ី វ៉ា ន់ ស៊ុចិនាត VANN SOCHENDA ក្រសួងសងគម្រិចច អត្៊ីត្យ៊ុទ្ធជ្ន និងយ៊ុវន៊ីតិ្សម្បទា ម្ន្តនត៊ីការិ.ក្គប់ក្គង

22 លោរ លហង ស៊ុវណាា HENG SOVANNA ក្រសួងបរិសាថ ន ក្បធានការិយាល័យរដ្ឋបាល កផ្នការ និងហិរញ្ាវត្ថុ

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខងារទិញផ្នែររិចចលទធរមម (សក្ាប់អ្ែរបញ្ចូ ល)

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១០ ( ឈវនរឈសៀល LAB A) នងៃទី ២៥  និង ២៦ ផ្ខ រញ្ញា  ឆ្ែ ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោក អុ៊ឹង ឈុនលី ENG CHUNNLY ក្កសួងលេសចរណ៍ អនុក្រធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវត្ថុ

2 លោក មាស ម ៉ូនីការណាគី MEAS MONIKANAKI ក្កសួងសាធារណការ និងដ៊ឹកជញ្ជូន អនុក្រធាននាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុ

3 លោក ស ុន សមបត្តិ SUN SAMBATH ក្កសួងសាធារណការ និងដ៊ឹកជញ្ជូន ក្រធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុ

4 លោក  បរល វ៉ា ន់បដត្ BEL VANNDETH រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសីុវិល ក្រធានការិយាល័យថវិកា

5 លោក ច៊ឹក ណាន់ CHEK NANN ក្កសួងលេសចរណ៍ ក្រធានការិយាល័យគណលនយយ និងហិរញ្ញវត្ថុ

6 លោក ដ្ឋវ អាលីឌី DALIDI ក្កសួងសាធារណការ និងដ៊ឹកជញ្ជូន ក្រធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុ

7 លោក កិចច មានិត្ KECH MEANITH ក្កសួងអភិវឌឍន៍ជនរេ ក្រធានការិយាល័យរដាបាល

8 គ៊ឹង ពុធតារា KOENG PUTHDARA ក្កសួងព័ត៌្មាន ក្រធានការិយាល័យ

9 លោក បរ ន ពីណ៉ូរា៉ាមី PEN PINORAMY ក្កសួងលរៀរចំបដនដី នគរ៉ូរនីយកមម និងសំណង់ ក្រធានការិយាល័យថ្នា ក់កណាា ល

10 វ៉ា  លីវ៉ាន VA LYVAN ក្កសួងពាណិជជកមម ក្រធានការិយាល័យ

11 លោក វ៉ា ន់នី សាងំរា៉ាឌីន VANNY SAINT RADIN រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសីុវិល អនុក្រធានការិយាល័យ

12 អ ៉ូ សុផោា OU SOPHALA ក្កសួងពាណិជជកមម អនុក្រធានការិយាល័យ

13 លោក ឌី ផាន់ណា DY PHANNA ក្កសួងធនធានេ៊ឹកនិងឧតុ្និយម អនុក្រធានការិយាល័យ

14 លោក ចាន់ សុផាន់ណា CHAN SOPHANNA ក្កសួងលរៀរចំបដនដី នគរ៉ូរនីយកមម និងសំណង់ អនុក្រធានការិយាល័យ បផនការលសដាកិចច

15 លោក សិេធិ សាលណរា៉ាត្ SITH SANERATH ក្កសួងធនធានេ៊ឹកនិងឧតុ្និយម អនុក្រធានការិយាល័យ

16 លោក សាងំ ស៉ូនីន SAING SONIN ក្កសួងការររលេស និងសហក្រតិ្រត្តិការអនតរជាតិ្ អនុក្រធានការិយាល័យ

17 លោក សីុម សុភកតិ Mr, SIM SOPHEAK ក្កសួងសងគមកិចច អតី្ត្យុេធជន និងយុវនីតិ្សមបទា អនុ.ការិយាល័យហិ/វ

18 លោកក្សី ឯក ហីុម EK HIM ក្កសួងការររលេស និងសហក្រតិ្រត្តិការអនតរជាតិ្ អនុក្រធានការិ. ថវិកា

19 លោក ឃ៊ឹម សាលម ត្ KHIM SAMET ក្កសួងសាធារណការ និងដ៊ឹកជញ្ជូន មន្តនតីនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុ

20 កញ្ញញ  បង ត្ សុគនធ NGETH SOKUN ក្កសួងលរៀរចំបដនដី នគរ៉ូរនីយកមម និងសំណង់ មន្តនតីការិយាល័យ បផនការលសដាកិចច

21 លោក សា ង ធិរិេធ SEANG THIRITH ក្កសួងធនធានេ៊ឹកនិងឧតុ្និយម មន្តនតី

22 កញ្ញញ  ោង  សាេិត្ា LSATITYA ក្កសួងសងគមកិចច អតី្ត្យុេធជន និងយុវនីតិ្សមបទា មន្តនតីការិ.ហិ/វ

23 កញ្ញញ  ម ុត្  លលតាត MOTH LETTA ក្កសួងសងគមកិចច អតី្ត្យុេធជន និងយុវនីតិ្សមបទា មន្តនតីការិ.ហិ/វ

24 លោក អិុច ជីវន័ត ICH CHIVORN ក្កសួងអភិវឌឍន៍ជនរេ មន្តនតីការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

25 កញ្ញញ  លរឿង ម ៉ូលាីកា ROEUNG MOLIKA ក្កសួងសាធារណការ និងដ៊ឹកជញ្ជូន មន្តនតីនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវត្ថុ

26 លោក សន  សាដំ Mr, SOUN SADOM ក្កសួងសងគមកិចច អតី្ត្យុេធជន និងយុវនីតិ្សមបទា មន្តនតីការិ.ហិ/វ

27 កញ្ញញ  ខ៉ូវ រុបាា រ័ត្ា KHOV BOPHAROTH ក្កសួងររិសាថ ន ក្រធានការិយាល័យបផនការសថ ិតិ្

28 លោក ខាត់្ លសរីឬេធិ KHAT SEREIRITH ក្កសួងររិសាថ ន មន្តនតីការិយាល័យបផនការសថ ិតិ្

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខងារទិញផ្នែរវិភាជន៍ថវិក្ខ (សក្ាប់អ្ែរបញ្ចូ ល)

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១០ ( ឈវនក្ពឹរ LAB A) នថៃទី ១៤ ដល់នថៃទី ២១ ផ្ខ រញ្ញា  ឆ្ែ ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោក បាន សុម៉ា រ៉ា BAN SOMARA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតថុ

2 លោក លអៀ វុត្ថថ រ EUAR VOTHARA ក្កសួងលទសចរណ៍ ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

3 លន់ ហួរ LUNN HOUR ក្កសួងព័ត៌មន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

4 លោក មុយ មុនិនទ MUY MONIN ក្កសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

5 លោក មុ៉ី សារុន MEY SARUN រដ្ាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៉ីវិល ក្បធាននាយកដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ញវតថុ

6 លោក មឹុង សុខោត MOEUNG SOKLEATH ក្កសួងលរៀបចំដដ្នដ្៉ី នគរូបន៉ីយកមម និងសំណង់ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

7 លោក អ ូ សុផ្ល OU SOPHAL ក្កសួងសាធារណការ និងដឹ្កជញ្ជូន ក្បធាននាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតថុ

8 លោក ភិន វិជ្ជជ វឌ្ឍនា PHIN VICHEAWADHANA ក្កសួងការបរលទស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

9 លោក លៅ ដែន SAO LEN ក្កសួងសងគមកិចច អត៉ីតយុទធជន និងយុវន៉ីតិសមបទា ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

10 លោកក្ស៉ី លទព សុជ្ជត្ថ TEP SOCHEATA ក្កសួងសងគមកិចច អត៉ីតយុទធជន និងយុវន៉ីតិសមបទា អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

11 អ ុយ ឃាង UY KHEANG ក្កសួងព័ត៌មន អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

12 លោកនូវ សុ៉ីលនឿន NEOV SINOEUN ក្កសួងការបរលទស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

13 លោក ម៉ាក់ រ័តន MOK RAOTH ក្កសួងលទសចរណ៍ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

14 លោក ឯក សុខ៉ីណា EK SOKHEYNA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតថុ

15 លៅ សត្ថថ KAO SATHA ក្កសួងពាណិជជកមម អនុក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

16 លោកក្ស៉ី ឆាយ ច័នទលកខិណា CHHAY CHANLEAKHENA ក្កសួងការបរលទស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

17 លោក ឌ្៉ី ផ្ោ DY PALLA ក្កសួងលរៀបចំដដ្នដ្៉ី នគរូបន៉ីយកមម និងសំណង់ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

18 លោក ដួ្ង សំអាង DUONG SAMANG ក្កសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្បធានការិយាល័យ

19 គឹម ច័នទរសម ៉ី KIM CHANRAKSMEY ក្កសួងពាណិជជកមម ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខងារទិញផ្នែរវិភាជន៍ថវិក្ខ (សក្ាប់អ្ែរអ្នុម័ត)

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១០ ( ឈវនក្ពឹរ LAB A) នថៃទី ២៥ និង ២៦ ផ្ខ រញ្ញា  ឆ្ែ ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោកស្រី គង់ វិសាខា KONG VISAKHA ស្ករួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អនុស្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតថុ

2 មុត មីរ៉ាបូ MUTH MYRABEAU ស្ករួងព័ត៌មាន អនុស្បធាននាយកដ្ឋា ន

3 លោក ឆាយ  វណ្ណៈ CHHAY VANNAK រដ្ាលេខាធិការដ្ឋា នអាការចររីុវិេ ស្បធានការិយាេ័យចំណូ្េ

4 លោកស្រី គង់ វណ្ណណ KONG VANNA ស្ករួងលទរចរណ៍្ ស្បធានការិយាេ័យចំណូ្េមិនមមនសារលពើពនធ

5 េន់ រុពណ៌្មុនី LUN SOPORMONY ស្ករួងព័ត៌មាន ស្បធានការិយាេ័យ

6 ជា ចាន់ឌី្ណ្ណ CHEA CHANDYNA ស្ករួងពាណិ្ជជកមម អនុស្បធានការិយាេ័យ

7 លោក ទា វុទធី TEA VUTHY រដ្ាលេខាធិការដ្ឋា នអាការចររីុវិេ អនុស្បធានការិយាេ័យចំណូ្េ

8 កញ្ញញ  វុឌ្ឍី រុនីកា VUTHY SONIKA ស្ករួងសាធារណ្ការ និងដឹ្កជញ្ជូន អនុស្បធានការិយាេ័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតថុ

9 លោក ហាក់ រុខលមឿន HAK SOKMOEUN ស្ករួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អនុស្បធានការិយាេ័យហិរញ្ញកិចច

10 កញ្ញញ  ឡឹក សាវី LEK SAVY ស្ករួងលទរចរណ៍្ អនុស្បធានការិយាេ័យចំណូ្េមិនមមនសារលពើពនធ

11 លោកស្រី គឹម លផ្ង KIM PHENG ស្ករួងការបរលទរ និងរហស្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុស្បធានការិ. ថវិកា

12 មកន រិរីវឌ្ឍនា KEN SEREYVATHNA ស្ករួងពាណិ្ជជកមម អនុស្បធានការិយាេ័យ

13 លោក ណ្ណ ឌី្ណ្ណត NA DINATH ស្ករួងការបរលទរ និងរហស្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុស្បធានការិយាេ័យចំណូ្េ

14 លោកស្រី លពស្ជ មរកត PECH MORAKAT ស្ករួងលរៀបចំមដ្នដី្ នគរូបនីយកមម និងរំណ្ង់ អនុស្បធានការិយាេ័យ ហិរញ្ញកិចច

15 លោក ប៉ា េ់ រំអីុន PAL SAMIN រដ្ាលេខាធិការដ្ឋា នអាការចររីុវិេ អនុស្បធានការិយាេ័យចំណូ្េ

16 លោក រ ុន រុផារិទធ SUN SOPHARITH ស្ករួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម អនុស្បធានការិយាេ័យ

17 លោក រីុម រុភកតិ Mr, SIM SOPHEAK ស្ករួងរងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិរមបទា អនុ.ការិយាេ័យហិ/វ

18 រុវណ្ណ ស្រីរតន SOVAN SREYROTH ស្ករួងព័ត៌មាន មន្រនតី

19 លោក លសាម យា៉ា ន់សាម៉ាូ SOM YANSAMO រដ្ាលេខាធិការដ្ឋា នអាការចររីុវិេ មន្រនតីស្បធានការិយាេ័យចំណូ្េ

20 លោក រួរ េីលហង SOUS LEHENG ស្ករួងលរៀបចំមដ្នដី្ នគរូបនីយកមម និងរំណ្ង់ មន្រនតីស្គប់ស្គងរដ្ាបេ  

21 លោកស្រី លឡង រុខវួច LENG SOHVOCH ស្ករួងរងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិរមបទា មន្រនតីការិ.ហិ/វ

22 លោក ស្គី បញ្ញញ KRY PANHA ស្ករួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម មន្រនតី

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខងារគ្ណនីក្តូវទារ (សក្ាប់អ្នរបញ្ចូ ល)

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទាាំង ១០ ( ឈវនក្ពឹរ LAB A) នងៃទី ២៧ និង ២៨ ខខ រញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោក បាន សុម៉ា រ៉ា BAN SOMARA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតថុ

2 លោក លអៀ វុត្ថថ រ EUAR VOTHARA ក្កសួងលទសចរណ៍ ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

3 លន់ ហួរ LUNN HOUR ក្កសួងព័ត៌មន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

4 លោក មុយ មុនិនទ MUY MONIN ក្កសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

5 លោក មុ៉ី សារុន MEY SARUN រដ្ាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៉ីវិល ក្បធាននាយកដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ញវតថុ

6 លោក មឹុង សុខោត MOEUNG SOKLEATH ក្កសួងលរៀបចំដដ្នដ្៉ី នគរូបន៉ីយកមម និងសំណង់ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

7 លោក ភិន វិជ្ជា វឌ្ឍនា PHIN VICHEAWADHANA ក្កសួងការបរលទស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

8 លោក លៅ ដែន SAO LEN ក្កសួងសងគមកិចច អត៉ីតយុទធជន និងយុវន៉ីតិសមបទា ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

9 លោកក្ស៉ី លទព សុជ្ជត្ថ TEP SOCHEATA ក្កសួងសងគមកិចច អត៉ីតយុទធជន និងយុវន៉ីតិសមបទា អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

10 លោកនូវ សុ៉ីលនឿន NEOV SINOEUN ក្កសួងការបរលទស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

11 លោក ម៉ាក់ រ័តន MOK RAOTH ក្កសួងលទសចរណ៍ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

12 លោក ឯក សុខ៉ីណា EK SOKHEYNA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតថុ

13 លៅ សត្ថថ KAO SATHA ក្កសួងពាណិជាកមម អនុក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

14 លោកក្ស៉ី ឆាយ ច័នទលកខិណា CHHAY CHANLEAKHENA ក្កសួងការបរលទស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

15 លោក ឌ្៉ី ផ្ោ DY PALLA ក្កសួងលរៀបចំដដ្នដ្៉ី នគរូបន៉ីយកមម និងសំណង់ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

16 អ ុយ ឃាង UY KHEANG ក្កសួងព័ត៌មន អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

17 លោក ដួ្ង សំអាង DUONG SAMANG ក្កសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្បធានការិយាល័យ

18 គឹម ច័នទរសម ៉ី KIM CHANRAKSMEY ក្កសួងពាណិជាកមម ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

19 លោក ទំុ សុវណណ TSOVAN ក្កសួងសាធារណការ និងដឹ្កជញ្ាូន ក្បធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតថុ

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខងារគ្ណនីក្តូវទារ (សក្ាប់អ្នរអ្នុម័ត)

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទាាំង ១០ ( ឈវនរឈសៀល LAB B) នងៃទី ២៨ ខខ រញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោកស្រី គឹម លេង KIM PHENG ស្ករួងការបរលេរ និងរហស្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុស្បធានការិ. ថវិកា

2 លោក រុង លរងហុង SONG SENGHONG ស្ករួងលេរចរណ៍ អនុស្បធានការិយាល័យស្គងស្គង់ និងស្េព្យរដ្ឋ

3 លោក លតង ថុល TENG THOL ស្ករួងលរៀបចំដដ្នដី្ នគរូបនីយកមម និងរំណង់ អនុស្បធានការិយាល័យ គណលនយយ

4 លោក អ ុក ច័នទថារ៉ាត UK CHANTHARAT ស្ករួងសាធារណការ និងដឹ្កជញ្ជូន អនុស្បធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋឋ នហិរញ្ញវតថុ

5 កញ្ញញ  រន មុននីលសាភ័ណឌ SORN MONYSORPHORN ស្ករួងសាធារណការ និងដឹ្កជញ្ជូន មន្តនតីនាយកដ្ឋឋ នហិរញ្ញវតថុ

6 លោក រន  សាដំ្ Mr, SOUN SADOM ស្ករួងរងគមកិចច អតីតយុេធជន និងយុវនីតិរមបទា មន្តនតីការិ.ហិ/វ

7 លោក ស្រ ន់ អីុលេង SR0RN ILENG ស្ករួងលរៀបចំដដ្នដី្ នគរូបនីយកមម និងរំណង់ មន្តនតី កិចចរនា

8 លោកស្រី វ៉ា ន់ មុននីកា VANN MONYKA ស្ករួងលេរចរណ៍ មន្តនតីការិយាល័យគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

9 លោកស្រី លមឿន រុជាតា MOEUNG SOCHEATA រដ្ឋលលខាធិការដ្ឋឋ នអាការចររីុវិល មន្តនតីស្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

10 កញ្ញញ  ោង  សាេិតា LSATITYA ស្ករួងរងគមកិចច អតីតយុេធជន និងយុវនីតិរមបទា មន្តនតីការិ.ហិ/វ

11 កញ្ញញ  ម ុត  លលតាត MOTH LETTA ស្ករួងរងគមកិចច អតីតយុេធជន និងយុវនីតិរមបទា មន្តនតីការិ.ហិ/វ

12 លោកស្រី អ ុច ប ុណ្ណា លរ៉ាន UCH BUNNAREN ស្ករួងធនធានេឹកនិងឧតុនិយម មន្តនតី

13 លោកស្រី អ ុក រុជាតា OK SOCHETTA ស្ករួងលេរចរណ៍ មន្តនតីការិយាល័យគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

14 កញ្ញញ  លព្ជ ពិ្រី PICH PISEY ស្ករួងលេរចរណ៍ មន្តនតីការិយាល័យគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

15 កញ្ញញ  ដប ន សារ៉ា វី Pen Saravy ស្ករួងសាធារណការ និងដឹ្កជញ្ជូន មន្តនតីនាយកដ្ឋឋ នហិរញ្ញវតថុ

16 ផាន រុវណ្ណា រ៉ា PHAN SOVANNARA ស្ករួងការបរលេរ និងរហស្បតិបតតិការអនតរជាតិ មន្តនតីការិ. ហិរញ្ញកិចច

17 កញ្ញញ  រិេធី វណានីសា RITHY VANNISA ស្ករួងការបរលេរ និងរហស្បតិបតតិការអនតរជាតិ មន្តនតីការិ. ហិរញ្ញកិចច

18 លោក រឹុម បូណ្ណឌី SIM BONADY ស្ករួងអភិវឌឍន៍ជនបេ មន្តនតីការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

19 កញ្ញញ  លកៀង ចនទ័បូណ៌មី KEANG CHANBORAMEY ស្ករួងលរៀបចំដដ្នដី្ នគរូបនីយកមម និងរំណង់ មន្តនតី កិចចរនា

20 លោក  លេង រុខា KHENG SOKHA រដ្ឋលលខាធិការដ្ឋឋ នអាការចររីុវិល រជជលេយយករ

21 លោកស្រី ដក កណ្ណា រី KE KANNAREY ស្ករួងសាធារណការ និងដឹ្កជញ្ជូន មន្តនតីនាយកដ្ឋឋ នហិរញ្ញវតថុ

22 លោកស្រី ហង់ ច័នទរុបញ្ញញ HANG CHANSOPANHA ស្ករួងធនធានេឹកនិងឧតុនិយម មន្តនតី

23 លោកស្រី ហហ ម លី HAY MALY ស្ករួងលរៀបចំដដ្នដី្ នគរូបនីយកមម និងរំណង់ មន្តនតី កិចចរនា

24 កញ្ញញ  គង់ ឡាលមៀលពិ្រី KONG LAMIELPISEY ស្ករួងធនធានេឹកនិងឧតុនិយម មន្តនតី

25 លឹម បូរី LIM BOREY ស្ករួងពាណិជជកមម មន្តនតី

26 លោក ឃ្ល ងំ ធីនិន KHLANG THYNIN ស្ករួងសាធារណការ និងដឹ្កជញ្ជូន មន្តនតីនាយកដ្ឋឋ នហិរញ្ញវតថុ

27 កញ្ញញ  ជីវ រីហនាថ CHIV SEIHAKNEATH ស្ករួងបរិសាថ ន មន្តនដី ហិរញ្ញវតថុ និងគណលនយយ

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខងារគ្ណនីក្តូវសង (សក្ាប់អ្នរបញ្ចូ ល) 

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១០ (ក្រតមទី ២ ឈវនរឈសៀល LAB B) នងៃទី ១៤ ដល់ នងៃទី ១៩ ខខ រញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name Phone ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោកស្រី លោង ណារិន BONG NARIN 012 007 670 ស្ករួងលរៀបចំដែនែី នគរូបនីយកម្ម និងរំណង់ អនុស្បធាននាយកដ្ឋា ន

2 លោក លន់ កាណាល់ LON KANAL 012 888 736 រែាលលខាធិការដ្ឋា នអាការចររីុវិល

3 នួន រំអាត NUON SAMATH 012 890 297 ស្ករួងព័ត៌មាន អនុស្បធាននាយកដ្ឋា ន

4 លោកស្រី អ ុក សាក់រំចច OK SAKSAMTXAI 077 270 103 ស្ករួងលេរចរណ៍ អនុស្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

5 អ ួន សាយ ុន OURN SAYON 012 622 255 ស្ករួងព័ត៌មាន អនុស្បធាននាយកដ្ឋា ន

6 លោកស្រី ចប  ដ្ឋលណ PAY DANEE 012 717127 រែាលលខាធិការដ្ឋា នអាការចររីុវិល អនុស្បធាននាយកដ្ឋា នភរតុភារ និងហិរញ្ញវតថុ

7 លោក ថុង និច THONG NICH 098 731311 រែាលលខាធិការដ្ឋា នអាការចររីុវិល អនុស្បធាននាយកដ្ឋា នភរតុភារ និងហិរញ្ញវតថុ

8 លោក េុយ ថានិត TUY THANITH 095 599 991 ស្ករួងការបរលេរ និងរហស្បតិបតតិការអនតរជាតិ ស្បធានការិ. លស្ៅបរលេរ

9 រុខ ដ្ឋរតន៍ SOK DAROTH 076 333 3646 ស្ករួងព័ត៌មាន ស្បធានការិយាល័យ

10 លោក រងួ ន  ឌីលណ Mr, SNGUON DINE 010 666 607 ស្ករួងរងគម្កិចច អតីតយុេធជន និងយុវនីតិរម្បទា ស្បធានការិយាល័យហិ/វ

11 លោក រុ៊ឹម្ គ៊ឹម្អ ង់ SIM KIMUONG 016 604 060 ស្ករួងការបរលេរ និងរហស្បតិបតតិការអនតរជាតិ ស្បធានការិ. ថវិកា

12 វ៉ា  លីវ៉ាន VA LYVAN 092 858 656 ស្ករួងពាណិជជកម្ម ស្បធានការិយាល័យ

13 លោក រយ រុខលខង SOY SOKKHENG 068 717186 រែាលលខាធិការដ្ឋា នអាការចររីុវិល ស្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

14 គ៊ឹង ពុធតារា KOENG PUTHDARA 012 313 913 ស្ករួងព័ត៌មាន ស្បធានការិយាល័យ

15 លោក កា រុធី KA SOTHY 012 671 616 ស្ករួងអភិវឌឍន៍ជនបេ ស្បធានការិយាល័យគណលនយយ

16 លោក លលោ ក វិធូ KHLOK VITHOU 078 789 878 រែាលលខាធិការដ្ឋា នអាការចររីុវិល ស្បធានការិយាល័យគណលនយយ

17 លោកស្រី ឃុន រុខផោោ KHUN SOK PHALLA 098 966464 រែាលលខាធិការដ្ឋា នអាការចររីុវិល អនុស្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

18 លោកស្រី កុយ កាពហា KUY KAPUHA 012 924 015 ស្ករួងលេរចរណ៍ អនុស្បធានការិយាល័យគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

19 លោក ឈយ គ៊ឹម្សាន CHHOY KIMSAN 099  214  656 ស្ករួងការបរលេរ និងរហស្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុស្បធានការិ. ហិរញ្ញកិចច

20 លោកស្រី ឯក ហីុម្ EK HIM 011 65 61 69 ស្ករួងការបរលេរ និងរហស្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុស្បធានការិ. ថវិកា

21 លោក ហាក់ រុខលម្ឿន HAK SOKMOEUN 012 468 958 ស្ករួងអភិវឌឍន៍ជនបេ អនុស្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

22 លោក អ ុត រំអាង OUTH SAMANG 011 855 674 - 097 618 1818 ស្ករួងអភិវឌឍន៍ជនបេ អនុស្បធានការិយាល័យគណលនយយ

23 កញ្ញញ  ដង ត ចំណាន NGETH CHAMNAN 017 450 687 ស្ករួងលរៀបចំដែនែី នគរូបនីយកម្ម និងរំណង់ អនុស្បធានការិយាល័យ គណលនយយ

24 លោក ណា ឌីណាត NA DINATH 010 350 167 ស្ករួងការបរលេរ និងរហស្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុស្បធានការិយាល័យចំណូល

25 លោក មុ្យ មាននទ MUY MEANON 012 385 000 ស្ករួងធនធានេ៊ឹកនិងឧតុនិយម្ អនុស្បធានការិយាល័យ

26 កញ្ញញ  វ៉ា ន់ សាគីរ៉ារ់ VAN SAKIRAS 012 799 278 ស្ករួងការបរលេរ និងរហស្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុស្បធានការិ. លស្ៅស្បលេរ

27 លោកស្រី ងិន រចនា NGIN RACHA 069 938 042 ស្ករួងបរិសាថ ន អនុស្បធានការិយាល័យ

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខងារគ្ណនីក្តូវសង (សក្ាប់អ្នរបញ្ចូ ល)

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១០ (ក្រតមទី ១ ឈវនក្ពឹរ LAB B) នងៃទី ១៤ ដល់ នងៃទី ១៩ ខខ រញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោក បាន សុម៉ា រ៉ា BAN SOMARA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតថុ

2 លោក លអៀ វុត្ថថ រ EUAR VOTHARA ក្កសួងលទសចរណ៍ ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

3 លន់ ហួរ LUNN HOUR ក្កសួងព័ត៌មន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

4 លោក មុយ មុនិនទ MUY MONIN ក្កសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

5 លោក មុ៉ី សារុន MEY SARUN រដ្ាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៉ីវិល ក្បធាននាយកដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ញវតថុ

6 លោក មឹុង សុខោត MOEUNG SOKLEATH ក្កសួងលរៀបចំដដ្នដ្៉ី នគរូបន៉ីយកមម និងសំណង់ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

7 លោក អ ូ សុផ្ល OU SOPHAL ក្កសួងសាធារណការ និងដឹ្កជញ្ជូន ក្បធាននាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតថុ

8 លោក ភិន វិជ្ជជ វឌ្ឍនា PHIN VICHEAWADHANA ក្កសួងការបរលទស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

9 លោក លៅ ដែន SAO LEN ក្កសួងសងគមកិចច អត៉ីតយុទធជន និងយុវន៉ីតិសមបទា ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

10 លោកក្ស៉ី លទព សុជ្ជត្ថ TEP SOCHEATA ក្កសួងសងគមកិចច អត៉ីតយុទធជន និងយុវន៉ីតិសមបទា អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

11 អ ុយ ឃាង UY KHEANG ក្កសួងព័ត៌មន អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

12 លោកនូវ សុ៉ីលនឿន NEOV SINOEUN ក្កសួងការបរលទស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

13 លោក ម៉ាក់ រ័តន MOK RAOTH ក្កសួងលទសចរណ៍ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

14 លោក ឯក សុខ៉ីណា EK SOKHEYNA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតថុ

15 លៅ សត្ថថ KAO SATHA ក្កសួងពាណិជជកមម អនុក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

16 លោកក្ស៉ី ឆាយ ច័នទលកខិណា CHHAY CHANLEAKHENA ក្កសួងការបរលទស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

17 លោក ឌ្៉ី ផ្ោ DY PALLA ក្កសួងលរៀបចំដដ្នដ្៉ី នគរូបន៉ីយកមម និងសំណង់ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

18 លោក ដួ្ង សំអាង DUONG SAMANG ក្កសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្បធានការិយាល័យ

19 គឹម ច័នទរសម ៉ី KIM CHANRAKSMEY ក្កសួងពាណិជជកមម ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខងារគ្ណនីក្តូវសង (សក្ាប់អ្នរអ្នុម័ត)

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១០ (ឈវនក្ពឹរ LAB B) នងៃទី ២០ និង នងៃទី ២១ ខខ រញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name តួនាទី មុខងារក្នុងប្រព័ន្ធ

1 លោកស្រី វង្ស រ៉ានី VONG RANY ស្រធានស្កុមស្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុ FC

2 លោក អ ៊ុក រ៊ុវត្ថថ រ៉ា OUK SOVATHARA ស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC

3 លោកស្រី ឃឹម រ៊ុវណ្ណា រ៉ា KHIM SOVANNARA ស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC-APP(PO,AP)

4 លោក ល៊ុយ រ៊ុរភិរកស LUY SOTHPHIRAK ស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC-APP(PO,AP)

5 លោក រ ៊ុរ  ផែ BUT PHE ស្រធានស្កុមមន្តនរីស្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុ FC-APP(PO,AP)

6 លោក ជឹម វ៊ុទ្ធី CHIM VUTHY ស្រធានស្កុមមន្តនរីស្រួរហិរញ្ញវរថ ុ FC APP (PO, AP)

7 លោកស្រី ងិ្ន លេម៉ា NGIN KHEMA ស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC

8 យឺ រ៊ុភាព YI SOPHHEAP ស្រធានស្កុម FC FC-APP (PO, AP)

9 ផក ច័នទធារូវីរៈ KER CHANTHEABORIRAK ស្រធានស្កុម (FC) ករហវ FC-APP(PO, AP)

10 លោក កាន វណ្ណា KAN VANNA អន៊ុស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC

11 លោកស្រី លៅ ណ្ណស្រី SAO NAKRY អន៊ុស្រធានស្កុមស្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុ FC

12 លោក េឹម  ោង្ KHEOM  LEANG អន៊ុស្រធានស្កុមមន្តនរីស្រួរពិនិរយហិរញ្ញវរថុ FC-APP(PO)

13 លោក ពិល សាលរឿន PIL SAROEUN អន៊ុស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC-APP(PO)

14 លោក យី ណ្ណរី YI NAKY អន៊ុស្រធានស្កុមហិរញ្ញវរថុ FC-APP(PO,AP)

15 រ៊ុេ រ៉ាូ SOK RO មន្តនរី (FC) ករហវ FC-APP(PO)

16 លោក ររ់ សារិន ROS SARIN មន្តនរីស្រួរហិរញ្ញវរថុ FC APP (PO)

17 លោក លៅ កញ្ញញ POV KANHA មន្តនរី FC FC-APP (PO, AP)

18 លោក ម៉ាក់ រ ៊ុណ្ណា MAK BUNNA មន្តនរី FC FC-APP (PO)

19 លោក ជិរ រ៉ា៊ុណ្ណា រ៉ា CHITH PONNARA មន្តនរី FC

20 យាវ រ៊ុវណ្ាចន្ថថ YEAV SOVANCHANTHA មន្តនរីFC FC-APP(PO)

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គរណុ្ោះរណ្្តលប្រព័ន្ធ FMIS ឈលើមុខងារទិញ (សប្ារ់មន្តនី្្ប្តួតពិនិ្តយហិរញ្ញវតថុ)

នន្ប្ក្សួង-ស្ថថ រ័ន្ទាំង ១០ (ឈវន្ប្ពឹក្ LAB B) នងៃទី ២៥ និ្ង នងៃទី ២៦ ខខ ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 អុ៊ីវ សុខុម IV SOKHOM ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា នផែនការ

2 ទោរនូវ សុ៊ីទនឿន NEOV SINOEUN ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

3 ទោរក្ស៊ី ឆាយ ច័នទលរខិណា CHHAY CHANLEAKHENA ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

4 ទោរ សឹង ច័នទមុនន៊ី SOENG CHANMONY ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ ក្បធានការិយាល័យែគត់ែគង់

5 ទោរ សាំង សូន៊ីន SAING SONIN ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធានការិយាល័យ

6 រញ្ញា  វ៉ា ន់ សគ៊ីរ៉ាស់ VAN SAKIRAS ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធានការិ. ទក្ៅក្បទេស

7 ទោរក្ស៊ី គឹម ទែង KIM PHENG ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធានការិ. ថវិកា

8 រញ្ញា  រិេធ៊ី វណ្ណន៊ីស RITHY VANNISA ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ មន្រនត៊ីការិ. ហិរញ្ារិចច

9 លន់ ហួរ LUNN HOUR ក្រសួងព័ត៌មាន ក្បធាននាយរដ្ឋា ន

10 ណ្បុ ម ូយ NOP MOY ក្រសួងព័ត៌មាន ក្បធានអងគភាពលេធរមម

11 ទតង ល៊ីគូង TENG LYKOUNG ក្រសួងព័ត៌មាន អនុក្បធានអងគភាពលេធរមម

12 អ ួន សយ ុន OURN SAYON ក្រសួងព័ត៌មាន អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

13 គឹង ពុធតារា KOENG PUTHDARA ក្រសួងព័ត៌មាន ក្បធានការិយាល័យ

14 ប ុន សមបតតិ BUN SAMBATH ក្រសួងពាណិ្ជ្ជរមម ក្បធានអងគភាពលេធរមម

15 គឹម ច័នទរសម ៊ី KIM CHANRAKSMEY ក្រសួងពាណិ្ជ្ជរមម ក្បធាននាយរដ្ឋា នគណ្ទនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

16 ជា ចាន់ឌ៊ីណា CHEA CHANDYNA ក្រសួងពាណិ្ជ្ជរមម អនុក្បធានការិយាល័យ

17 ជា ប ូល៊ី CHEA POLY ក្រសួងពាណិ្ជ្ជរមម អនុក្បធានការិយាល័យ

18 អ ូ សុែោា OU SOPHALA ក្រសួងពាណិ្ជ្ជរមម អនុក្បធានការិយាល័យ

19 ទោរ ងួន តារា NGOUN DARA ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ ក្បធានអងគភាពលេធរមម

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខវិជ្ជា

ឈោលក្ខរណ៍ណណនាាំសី្អាំពីនិតិវិធីអនុវត្ថវិក្ខរមមវិធី ឈោលក្ខរណ៍នីតិវិធីអនុវត្ថវិក្ខចរន្តាមរមមវិធី និង គ្ណនីស្ថធារណៈ

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១០ (ក្រតមទី ២ ឈវនរឈសៀល ស្ថលក្បជុាំជ្ជន់ទី ៨) នថៃទី ១០ ដល់នថៃទី ១២ ណខ រញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

20 ទោរ យូ ចាំណាន YOU CHAMNAN ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា នែគត់ែគង់ និងហិរញ្ាវតថុ

21 ទោរ រិចច មានិត KECH MEANITH ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ ក្បធានការិយាល័យរដ្ាបាល

22 ទោរ កា សុធ៊ី KA SOTHY ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ ក្បធានការិយាល័យគណ្ទនយយ

23 ទោរ អ ុត សាំអាង OUTH SAMANG ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ អនុក្បធានការិយាល័យគណ្ទនយយ

24 ទោរ ហារ់ សុខទមឿន HAK SOKMOEUN ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ អនុក្បធានការិយាល័យហិរញ្ារិចច

25 ទោរក្ស៊ី ឌ៊ី ចោមុនន៊ី DY CHOLLAMONY ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ មន្រនត៊ីការិយាល័យហិរញ្ារិចច

26 ទោរក្ស៊ី េិតយ ហាន់ទណ្ត TITH JANNETH ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ មន្រនត៊ីការិយាល័យហិរញ្ារិចច

27 ទោរ ទៅ ផែន SAO LEN ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា ក្បធាននាយរដ្ឋា ន

28 ទោរក្ស៊ី ទេព សុជាតា TEP SOCHEATA ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

29 ទោរ សងួ ន  ឌ៊ីទណ្ Mr, SNGUON DINE ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា ក្បធានការិយាល័យហិ/វ

30 ទោរ សុ៊ីម សុភរតិ Mr, SIM SOPHEAK ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា អនុ.ការិយាល័យហិ/វ

31 រញ្ញា  ោង  សេិតា LSATITYA ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា មន្រនត៊ីការិ.ហិ/វ

32 ទោរ សន  សដ្ាំ Mr, SOUN SADOM ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា មន្រនត៊ីការិ.ហិ/វ

33 ទោរ អ ូ សុែល OU SOPHAL ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន ក្បធាននាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

34 ទោរ ម រ់ ឌុល MAK DUL ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន ក្បធានអងគភាពលេធរមម

35 ទោរ សុខ ង៊ីម SOK NGIM ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន អនុក្បធានអងគភាពលេធរមម

36 ទោរ េុាំ សុវណ្ណ TSOVAN ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន ក្បធានការិយាល័យ នាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

37 ទោរ ស ុន សមបតតិ SUN SAMBATH ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន ក្បធានការិយាល័យ នាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

38 ទោរ ទហង វិសល HENG VISAL ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន អនុក្បធានការិយាល័យ នាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

39 ទោរ អ ុរ ច័នទថារា៉ាត UK CHANTHARAT ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន អនុក្បធានការិយាល័យ នាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

40 រញ្ញា  ជា ពូល៊ី CHEA POLY ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន អនុក្បធានការិយាល័យ នាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

41 រញ្ញា  ផប ន សរា៉ា វី Pen Saravy ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន មន្រនត៊ីនាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ
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42 ទោរ ឃឹម សទម ត KHIM SAMET ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន មន្រនត៊ីនាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

43 ទោរ ឃ្ា ាំង ធ៊ីនិន KHLANG THYNIN ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន មន្រនត៊ីនាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

44 ទោរ ទអៀ វុតាថ រា EUAR VOTHARA ក្រសួងទេសចរណ៍្ ក្បធាននាយរដ្ឋា នគណ្ទនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

45 រញ្ញា  ែឹរ សវ៉ាត LEK SAVATH ក្រសួងទេសចរណ៍្ អនុក្បធានអងគភាពលេធរមម

46 ទោរ អឹុង ឈុនល៊ី ENG CHUNNLY ក្រសួងទេសចរណ៍្ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា នគណ្ទនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

47 ទោរ លឹរ គឹមទយឿន LEK KIMYOUEN ក្រសួងទេសចរណ៍្ ក្បធានអងគភាពលេធរមម

48 ទោរ ចឹរ ណាន់ CHEK NANN ក្រសួងទេសចរណ៍្ ក្បធានការិយាល័យគណ្ទនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

49 ទោរ សុង ទសងហុង SONG SENGHONG ក្រសួងទេសចរណ៍្ អនុក្បធានការិយាល័យក្គងក្គង់ និងក្េពយរដ្ា

50 ទោរក្ស៊ី រុយ កាពហា KUY KAPUHA ក្រសួងទេសចរណ៍្ អនុក្បធានការិយាល័យគណ្ទនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

51 ទោរក្ស៊ី វ៉ា ន់ មុនន៊ីកា VANN MONYKA ក្រសួងទេសចរណ៍្ មន្រនត៊ីការិយាល័យគណ្ទនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

52 ទោរក្ស៊ី អ ុរ សុជាតា OK SOCHETTA ក្រសួងទេសចរណ៍្ មន្រនត៊ីការិយាល័យគណ្ទនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

53 ទោរក្ស៊ី ទបាង ណារិន BONG NARIN ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

54 ទោរ ឌ៊ី ែោ DY PALLA ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

55 ទោរ ស ូ សុខជាតិ SOU SOKCHEAT ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ ក្បធានការិយាល័យ ក្គប់ក្គង់ និងែគត់ែគង់

56 ទោរ ងួន បុណ្ណម៊ី NGUON BONMEI ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ ក្បធានការិយាល័យ គណ្ទនយយ

57 ទោរ ផប ន ព៊ីណូ្រា៉ាម៊ី PEN PINORAMY ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ ក្បធានការិយាល័យថាន រ់រណាា ល

58 ទោរក្ស៊ី ទពក្ជ្ មររត PECH MORAKAT ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ អនុក្បធានការិយាល័យ ហិរញ្ារិចច

59 ទោរ ទតង ថុល TENG THOL ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ អនុក្បធានការិយាល័យ គណ្ទនយយ

60 រញ្ញា  ផង ត សុគនធ NGETH SOKUN ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ មន្រនត៊ីការិយាល័យ ផែនការទសដ្ារិចច

61 ទោរ មុយ មុនិនទ MUY MONIN ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម ក្បធាននាយរដ្ឋា ន

62 ទោរ ដួ្ង សាំអាង DUONG SAMANG ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម ក្បធានការិយាល័យ

63 ទោរ ឌ៊ី ផាន់ណា DY PHANNA ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម អនុក្បធានការិយាល័យ
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

64 ទោរ មុយ មាននទ MUY MEANON ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម អនុក្បធានការិយាល័យ

65 ទោរ ស ុន សុផារិេធ SUN SOPHARITH ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម អនុក្បធានការិយាល័យ

66 ទោរ មាស សផមលពុធារា៉ា MEAS SAMELPUTHEARA ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម មន្រនត៊ី

67 ទោរក្ស៊ី ហង់ ច័នទសុបញ្ញា HANG CHANSOPANHA ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម មន្រនត៊ី

68 ទោរក្ស៊ី អ ុច ប ុណាណ ទរ៉ាន UCH BUNNAREN ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម មន្រនត៊ី

69 ទោរ មុ៊ី សរុន MEY SARUN រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល ក្បធាននាយរដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ាវតថុ

70 ទោរ សិុន ប ុនថាត SIN BUNTHATH រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល ក្បធានអងគភាពលេធរមម

71 ទោរក្ស៊ី បប  ដ្ឋទណ្ PAY DANEE រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល អនុក្បធាននាយរដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ាវតថុ

72 ទោរ ទសភ៌ណ្ នរិនរិេធិ SOPHORN N0RINRITH រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល អនុក្បធាននាយរដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ាវតថុ

73 ទោរ ថុង និច THONG NICH រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល អនុក្បធាននាយរដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ាវតថុ

74 ទោរ លន់ កាណាល់ LON KANAL រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល

75 ទោរ  ផបល វ៉ា ន់ផដ្ត BEL VANNDETH រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល ក្បធានការិយាល័យថវិកា

76 ទោរ ឆាយ  វណ្ណៈ CHHAY VANNAK រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល ក្បធានការិយាល័យចាំណូ្ល

77 ទោរក្ស៊ី ទមឿន សុជាតា MOEUNG SOCHEATA រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល មន្រនត៊ីក្បធានការិយាល័យហិរញ្ារិចច
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name តួនាទី

1 លោក ភិន វិជ្ជា វឌ្ឍនា PHIN VICHEAWADHANA ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

2 អ ិត គឹមសួ ITH KIMSUR ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នសវនកមម

3 លោក ស ឹម គឹមអ៊ង់ SIM KIMUONG ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ក្បធានការិ. ថវិកា

4 លោក េ យ ថានិត TUY THANITH ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ក្បធានការិ. លក្ៅបរលេស

5 លោក ណា ឌី្ណាត NA DINATH ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អន ក្បធានការិយាល័យចំណូល

6 លោកក្សី ឯក ហ ីម EK HIM ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អន ក្បធានការិ. ថវិកា

7 លោក ឈយ គឹមសាន CHHOY KIMSAN ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អន ក្បធានការិ. ហិរញ្ញកិចច

8 ផាន ស វណាា រ៉ា PHAN SOVANNARA ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ មន្រនតីការិ. ហិរញ្ញកិចច

9 អ៊ យ ឃាង UY KHEANG ក្កសួងព័ត៌មាន អន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

10 នួន សំអាត NUON SAMATH ក្កសួងព័ត៌មាន អន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

11 ម ត មីរ៉ាបូ MUTH MYRABEAU ក្កសួងព័ត៌មាន អន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

12 ស ខ ដ្ឋរតន៍ SOK DAROTH ក្កសួងព័ត៌មាន ក្បធានការិយាល័យ

13 លន់ ស ពណ៌ម នី LUN SOPORMONY ក្កសួងព័ត៌មាន ក្បធានការិយាល័យ

14 ស វណា ក្សីរតន SOVAN SREYROTH ក្កសួងព័ត៌មាន មន្រនតី

15 កកវ លម៉េងហ៊ង KEO MENGHEANG ក្កសួងពាណិជ្ាកមម អន ក្បធានអងគភាពលេធកមម

16 លៅ សត្ថា KAO SATHA ក្កសួងពាណិជ្ាកមម អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតាុ

17 វ៉ា  លីវ៉ាន VA LYVAN ក្កសួងពាណិជ្ាកមម ក្បធានការិយាល័យ

18 កកន សិរីវឌ្ឍនា KEN SEREYVATHNA ក្កសួងពាណិជ្ាកមម អន ក្បធានការិយាល័យ

19 លឹម បូរី LIM BOREY ក្កសួងពាណិជ្ាកមម មន្រនតី

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលប្បព័ន្ធ FMIS ឈលើមុខវិជ្ជា

ឈោលក្ខរណ៍ណណនាាំសី្អាំពីនិ្តិវិធីអនុ្វត្ថវិក្ខកមមវិធី ឈោលក្ខរណ៍នី្តិវិធីអនុ្វត្ថវិក្ខចរន្្តាមកមមវិធី និ្ង គ្ណឈន្យ្យសាធារណៈ

នន្ប្កសួង-សាា ប័ន្ទាំង ១០ (ប្កតមទី ១ ឈវន្ប្ពឹក សាលប្បជុាំជ្ជន់្ទី ៨) នថៃទី ១០ ដល់នថៃទី ១២ ណខ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name តួនាទី

20 លោក បាន ស មា៉េ រ៉ា BAN SOMARA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតាុ

21 លោក ឯក ស ខីណា EK SOKHEYNA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតាុ

22 លោកក្សី គង់ វិសាខា KONG VISAKHA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតាុ

23 លោក សាម ស ភ័ណឌ SAM SOPHORN ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ ក្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

24 កញ្ញញ  ឡុង ស ភា LONG SOPHEA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យគណលនយយ

25 លោកក្សី យូ មា៉េ លីកា YOU MALEKA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

26 លោកក្សី កប៉េន ស ជ្ជត្ថត PEN SOCHEATA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យគណលនយយ

27 លោកក្សី តំ្ថង លឹមលកខិណា TAING LIMLEAKENA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យគណលនយយ

28 លោក អ ិច ជី្វន័ត ICH CHIVORN ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

29 លោក ស ឹម បូណាឌី្ SIM BONADY ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

30 លោក ឈួន ដ្ឋរ៉ា CHHOUN DARA ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយ េធជ្ន និងយ វនីតិសមបទា អន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

31 លោក យស់ សំអ ល YOUS SAMOL ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយ េធជ្ន និងយ វនីតិសមបទា អន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

32 លោកក្សី ជ្ជ សីដ្ឋលី Mrs, CHEA SEYDALY ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយ េធជ្ន និងយ វនីតិសមបទា ក្បធានការិយាល័យលេធកមម

33 លោកក្សី លឡង ស ខវួច LENG SOHVOCH ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយ េធជ្ន និងយ វនីតិសមបទា មន្រនតីការិ.ហិ/វ

34 លោកក្សី វ៉ា ន់ ស ចិនាត VANN SOCHENDA ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយ េធជ្ន និងយ វនីតិសមបទា មន្រនតីការិ.ក្គប់ក្គង

35 កញ្ញញ  ម៉េ ត  លលត្ថត MOTH LETTA ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយ េធជ្ន និងយ វនីតិសមបទា មន្រនតីការិ.ហិ/វ

36 លោក ឈ ំ ឧតតមបញ្ញញ CHHUM UDAMPANHA ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន អន ក្បធានអងគភាពលេធកមម

37 លោក មាស ម៉េូនីការណាគី MEAS MONIKANAKI ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

38 លោក ដ្ឋវ អាលីឌី្ DALIDI ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន ក្បធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

39 កញ្ញញ  វ ឌ្ឍី ស នីកា VUTHY SONIKA ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន អន ក្បធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

40 លោក ក យ រ៉ាលីស KOY RALIS ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន អន ក្បធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

41 លោកក្សី កក កណាា រី KE KANNAREY ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន មន្រនតីនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ
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42 លោកក្សី ហ៊ ន ស ថារី HUN SOTHARY ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន មន្រនតីនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

43 កញ្ញញ  សន ម ននីលសាភ័ណឌ SORN MONYSORPHORN ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន មន្រនតីនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

44 កញ្ញញ  លរឿង ម៉េូលលីកា ROEUNG MOLIKA ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន មន្រនតីនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

45 លោក ម៉េក់ រ័តន MOK RAOTH ក្កសួងលេសចរណ៍ អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតាុ

46 លោកក្សី អ៊ ក សាក់សំចច OK SAKSAMTXAI ក្កសួងលេសចរណ៍ អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតាុ

47 លោកក្សី គង់ វណាា KONG VANNA ក្កសួងលេសចរណ៍ ក្បធានការិយាល័យចំណូលមិនកមនសារលពើពនធ

48 លោក លអៀ សារ ុំ EAR SAROM ក្កសួងលេសចរណ៍ ក្បធានការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់

49 កញ្ញញ  ឡឹក សាវី LEK SAVY ក្កសួងលេសចរណ៍ អន ក្បធានការិយាល័យចំណូលមិនកមនសារលពើពនធ

50 កញ្ញញ  លពជ្ ពិសី PICH PISEY ក្កសួងលេសចរណ៍ មន្រនតីការិយាល័យគណលនយយ និងហិរញ្ញវតាុ

51 លោក ម ឹង ស ខោត MOEUNG SOKLEATH ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

52 លោក អ ឹង  ចនទស វណា UNG CHANSOVAN ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ក្បធានការិយាល័យ ហិរញ្ញកិចច

53 កញ្ញញ  កង៉េត ចំណាន NGETH CHAMNAN ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ អន ក្បធានការិយាល័យ គណលនយយ

54 លោក ចាន់ ស ផាន់ណា CHAN SOPHANNA ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ អន ក្បធានការិយាល័យ កផ្នការលសដាកិចច

55 កញ្ញញ  ជ្ជ ស ជ្ជត្ថ CHEA SOCHEATA ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ អន ក្បធានការិយាល័យ ក្គប់ក្គង់ និងផ្គត់ផ្គង់

56 លោក ប៊ ត រតនៈ BUTH RATANAK ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ អន ក្បធានការិយាល័យ គណលនយយ

57 លោកក្សី ចហ មា៉េ លី HAY MALY ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ មន្រនតី កិចចសនា

58 លោក ក្ស៊ន់ អ ីលឡង SR0RN ILENG ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ មន្រនតី កិចចសនា

59 លោក សួស លីលហង SOUS LEHENG ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ មន្រនតីក្គប់ក្គងរដាបាល  

60 កញ្ញញ  លកៀង ចនទ័បូណ៌មី KEANG CHANBORAMEY ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ មន្រនតី កិចចសនា

61 លោក ស ឹម រិេធី SIM RETHY ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម អន ក្បធានការិយាល័យ

62 លោក សិេធិ សាលណរ៉ាត SITH SANERATH ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម អន ក្បធានការិយាល័យ

63 លោកក្សី ក្បាក់ ម៉េលីូកា PRAK MOLYKA ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនតី
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64 កញ្ញញ  គង់ ឡាលមៀលពិសី KONG LAMIELPISEY ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនតី

65 លោក ស៊ាង ធិរិេធ SEANG THIRITH ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនតី

66 លោក លឹម  ពិសសុត LIM PISOTH ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនតី

67 លោក ចម៉េ ស ខលចក MAY SOKCHEK ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនតី

68 លោក ក្គី បញ្ញញ KRY PANHA ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនតី

69 លោក  ញឹម ស ខា NHIM SOKHA រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល អន ក្បធានអងគភាពលេធកមម

70 លោក លឃាល ក វិធូ KHLOK VITHOU រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល ក្បធានការិយាល័យគណលនយយ

71 លោក វ៉ា ន់នី សាងំរ៉ាឌី្ន VANNY SAINT RADIN រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល អន ក្បធានការិយាល័យ

72 លោកក្សី ឃ ន ស ខផ្ោល KHUN SOK PHALLA រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល អន ក្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

73 លោក បា៉េ ល់ សំអ ីន PAL SAMIN រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល អន ក្បធានការិយាល័យចំណូល

74 លោក  លខង ស ខា KHENG SOKHA រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល រជ្ាលេយយករ

75 លោក លសាម យា៉េ ន់សាម៉េូ SOM YANSAMO រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល មន្រនតីក្បធានការិយាល័យចំណូល

76 លោក សយ ស ខលខង SOY SOKKHENG រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល ក្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

77 លោក ទា វ េធី TEA VUTHY រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល អន ក្បធានការិយាល័យចំណូល

78 លោក ខាត់ លសរីឬេធិ KHAT SEREIRITH ក្កសួងបរិសាា ន មន្ត រ្ ី

79 លោក លហង ស វណាា HENG SOVANNA ក្កសួងបរិសាា ន មន្ត រ្ ី

80 លោកក្សី សំរិេធ ស ចិនាា SAMRETH SOCHENDA ក្កសួងបរិសាា ន មន្ត រ្ ី
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name តួនាទី

1 អុ៊ីវ សុខុម IV SOKHOM ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា នផែនការ

2 ទោរនូវ សុ៊ីទនឿន NEOV SINOEUN ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

3 ទោរក្ស៊ី ឆាយ ច័នទលរខិណា CHHAY CHANLEAKHENA ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

4 ទោរ សឹង ច័នទមុនន៊ី SOENG CHANMONY ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ ក្បធានការិយាល័យែគត់ែគង់

5 ទោរ សាំង សូន៊ីន SAING SONIN ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធានការិយាល័យ

6 រញ្ញា  វ៉ា ន់ សគ៊ីរ៉ាស់ VAN SAKIRAS ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធានការិ. ទក្ៅក្បទេស

7 ទោរក្ស៊ី គឹម ទែង KIM PHENG ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធានការិ. ថវិកា

8 រញ្ញា  រិេធ៊ី វណ្ណន៊ីស RITHY VANNISA ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ មន្រនត៊ីការិ. ហិរញ្ារិចច

9 ទោរ ទៅ រញ្ញា POV KANHA ក្រសួងការបរទេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ មន្រនត៊ី FC

10 លន់ ហួរ LUNN HOUR ក្រសួងព័ត៌មាន ក្បធាននាយរដ្ឋា ន

11 ណ្បុ ម ូយ NOP MOY ក្រសួងព័ត៌មាន ក្បធានអងគភាពលេធរមម

12 ទតង ល៊ីគូង TENG LYKOUNG ក្រសួងព័ត៌មាន អនុក្បធានអងគភាពលេធរមម

13 អ ួន សយ ុន OURN SAYON ក្រសួងព័ត៌មាន អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

14 គឹង ពុធតារា KOENG PUTHDARA ក្រសួងព័ត៌មាន ក្បធានការិយាល័យ

15 សុខ រ៉ាូ SOK RO ក្រសួងព័ត៌មាន មន្រនត៊ី (FC) រសហវ

16 ប ុន សមបតតិ BUN SAMBATH ក្រសួងពាណិ្ជ្ជរមម ក្បធានអងគភាពលេធរមម

17 គឹម ច័នទរសម ៊ី KIM CHANRAKSMEY ក្រសួងពាណិ្ជ្ជរមម ក្បធាននាយរដ្ឋា នគណ្ទនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

18 ជា ចាន់ឌ៊ីណា CHEA CHANDYNA ក្រសួងពាណិ្ជ្ជរមម អនុក្បធានការិយាល័យ

19 ជា ប ូល៊ី CHEA POLY ក្រសួងពាណិ្ជ្ជរមម អនុក្បធានការិយាល័យ

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលប្បព័ន្ធ FMIS ឈលើមុខវិជ្ជា និ្តិវិធីអនុ្វត្ស្ង់ដារ 

នន្ប្រសួង-ស្ថា ប័ន្ទាំង ១០ (ប្រតមទី ២ ឈវន្រឈសៀល ស្ថលប្បជុាំជ្ជន់្ទី ៨) នងៃទី ០១ ដល់នងៃទី ០៣ ខខ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name តួនាទី

20 អ ូ សុែោា OU SOPHALA ក្រសួងពាណិ្ជ្ជរមម អនុក្បធានការិយាល័យ

21 យាវ សុវណ្ណចនាថ YEAV SOVANCHANTHA ក្រសួងពាណិ្ជ្ជរមម មន្រនត៊ីFC

22 ទោរ ងួន តារា NGOUN DARA ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ ក្បធានអងគភាពលេធរមម

23 ទោរ យូ ចាំណាន YOU CHAMNAN ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា នែគត់ែគង់ និងហិរញ្ាវតថុ

24 ទោរ រិចច មានិត KECH MEANITH ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ ក្បធានការិយាល័យរដ្ាបាល

25 ទោរ កា សុធ៊ី KA SOTHY ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ ក្បធានការិយាល័យគណ្ទនយយ

26 ទោរ អ ុត សាំអាង OUTH SAMANG ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ អនុក្បធានការិយាល័យគណ្ទនយយ

27 ទោរ ហារ់ សុខទមឿន HAK SOKMOEUN ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ អនុក្បធានការិយាល័យហិរញ្ារិចច

28 ទោរក្ស៊ី ទៅ ណាក្គ៊ី SAO NAKRY ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ អនុក្បធានក្រុមក្តួតពិនិតយហិរញ្ាវតថុ

29 ទោរក្ស៊ី េិតយ ហាន់ទណ្ត TITH JANNETH ក្រសួងអភិវឌឍន៍ជ្នបេ មន្រនត៊ីការិយាល័យហិរញ្ារិចច

30 ទោរ ទៅ ផែន SAO LEN ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា ក្បធាននាយរដ្ឋា ន

31 ទោរក្ស៊ី ទេព សុជាតា TEP SOCHEATA ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

32 ទោរ សងួ ន  ឌ៊ីទណ្ Mr, SNGUON DINE ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា ក្បធានការិយាល័យហិ/វ

33 ទោរ សុ៊ីម សុភរតិ Mr, SIM SOPHEAK ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា អនុ.ការិយាល័យហិ/វ

34 ទោរ ខឹម  ោង KHEOM  LEANG ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា អនុក្បធានក្រុមមន្រនត៊ីក្តួតពិនិតយហិរញ្ាវតថុ

35 រញ្ញា  ោង  សេិតា LSATITYA ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា មន្រនត៊ីការិ.ហិ/វ

36 ទោរ សន  សដ្ាំ Mr, SOUN SADOM ក្រសួងសងគមរិចច អត៊ីតយុេធជ្ន និងយុវន៊ីតិសមបទា មន្រនត៊ីការិ.ហិ/វ

37 ទោរ អ ូ សុែល OU SOPHAL ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន ក្បធាននាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

38 ទោរ ម រ់ ឌុល MAK DUL ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន ក្បធានអងគភាពលេធរមម

39 ទោរ សុខ ង៊ីម SOK NGIM ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន អនុក្បធានអងគភាពលេធរមម

40 ទោរ េុាំ សុវណ្ណ TSOVAN ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន ក្បធានការិយាល័យ នាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

41 ទោរ ស ុន សមបតតិ SUN SAMBATH ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន ក្បធានការិយាល័យ នាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ
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42 ទោរ ទហង វិសល HENG VISAL ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន អនុក្បធានការិយាល័យ នាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

43 ទោរ អ ុរ ច័នទថារា៉ាត UK CHANTHARAT ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន អនុក្បធានការិយាល័យ នាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

44 ទោរ យ៊ី ណាគ៊ី YI NAKY ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន អនុក្បធានក្រុមហិរញ្ាវតថុ

45 រញ្ញា  ផប ន សរា៉ា វី Pen Saravy ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន មន្រនត៊ីនាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

46 ទោរ ឃឹម សទម ត KHIM SAMET ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន មន្រនត៊ីនាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

47 ទោរ ឃ្ា ាំង ធ៊ីនិន KHLANG THYNIN ក្រសួងសធារណ្ការ និងដឹ្រជ្ញ្ជូន មន្រនត៊ីនាយរដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

48 ទោរ ទអៀ វុតាថ រា EUAR VOTHARA ក្រសួងទេសចរណ៍្ ក្បធាននាយរដ្ឋា នគណ្ទនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

49 រញ្ញា  ែឹរ សវ៉ាត LEK SAVATH ក្រសួងទេសចរណ៍្ អនុក្បធានអងគភាពលេធរមម

50 ទោរ អឹុង ឈុនល៊ី ENG CHUNNLY ក្រសួងទេសចរណ៍្ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា នគណ្ទនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

51 ទោរ លឹរ គឹមទយឿន LEK KIMYOUEN ក្រសួងទេសចរណ៍្ ក្បធានអងគភាពលេធរមម

52 ទោរ ចឹរ ណាន់ CHEK NANN ក្រសួងទេសចរណ៍្ ក្បធានការិយាល័យគណ្ទនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

53 ទោរ សុង ទសងហុង SONG SENGHONG ក្រសួងទេសចរណ៍្ អនុក្បធានការិយាល័យក្គងក្គង់ និងក្េពយរដ្ា

54 ទោរ ពិល សទរឿន PIL SAROEUN ក្រសួងទេសចរណ៍្ អនុក្បធានក្រុមហិរញ្ាវតថុ

55 ទោរក្ស៊ី វ៉ា ន់ មុនន៊ីកា VANN MONYKA ក្រសួងទេសចរណ៍្ មន្រនត៊ីការិយាល័យគណ្ទនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

56 ទោរក្ស៊ី អ ុរ សុជាតា OK SOCHETTA ក្រសួងទេសចរណ៍្ មន្រនត៊ីការិយាល័យគណ្ទនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

57 ទោរក្ស៊ី ទបាង ណារិន BONG NARIN ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

58 ទោរ ឌ៊ី ែោ DY PALLA ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ អនុក្បធាននាយរដ្ឋា ន

59 ទោរ ជឹ្ម វុេធ៊ី CHIM VUTHY ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ ក្បធានក្រុមមន្រនត៊ីក្តួតហិរញ្ាវតថ ុ 

60 ទោរ ស ូ សុខជាតិ SOU SOKCHEAT ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ ក្បធានការិយាល័យ ក្គប់ក្គង់ និងែគត់ែគង់

61 ទោរ ងួន បុណ្ណម៊ី NGUON BONMEI ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ ក្បធានការិយាល័យ គណ្ទនយយ

62 ទោរ ផប ន ព៊ីណូ្រា៉ាម៊ី PEN PINORAMY ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ ក្បធានការិយាល័យថាន រ់រណាា ល

63 ទោរក្ស៊ី ទពក្ជ្ មររត PECH MORAKAT ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ អនុក្បធានការិយាល័យ ហិរញ្ារិចច
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64 ទោរ ទតង ថុល TENG THOL ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ អនុក្បធានការិយាល័យ គណ្ទនយយ

65 រញ្ញា  ទរៀង ចនទ័បូណ៌្ម៊ី KEANG CHANBORAMEY ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ មន្រនត៊ី រិចចសនា

66 រញ្ញា  ផង ត សុគនធ NGETH SOKUN ក្រសួងទរៀបចាំផដ្នដ្៊ី នគរូបន៊ីយរមម និងសាំណ្ង់ មន្រនត៊ីការិយាល័យ ផែនការទសដ្ារិចច

67 ទោរ មុយ មុនិនទ MUY MONIN ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម ក្បធាននាយរដ្ឋា ន

68 ទោរ ដួ្ង សាំអាង DUONG SAMANG ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម ក្បធានការិយាល័យ

69 ទោរ ឌ៊ី ផាន់ណា DY PHANNA ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម អនុក្បធានការិយាល័យ

70 ទោរ មុយ មាននទ MUY MEANON ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម អនុក្បធានការិយាល័យ

71 ទោរ ស ុន សុផារិេធ SUN SOPHARITH ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម អនុក្បធានការិយាល័យ

72 ទោរ មាស សផមលពុធារា៉ា MEAS SAMELPUTHEARA ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម មន្រនត៊ី

73 ទោរក្ស៊ី ហង់ ច័នទសុបញ្ញា HANG CHANSOPANHA ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម មន្រនត៊ី

74 ទោរ ជិ្ត ប ុណាណ រា៉ា CHITH PONNARA ក្រសួងធនធានេឹរនិងឧតុនិយម មន្រនត៊ី

75 ទោរ មុ៊ី សរុន MEY SARUN រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល ក្បធាននាយរដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ាវតថុ

76 ទោរ សិុន ប ុនថាត SIN BUNTHATH រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល ក្បធានអងគភាពលេធរមម

77 ទោរក្ស៊ី បប  ដ្ឋទណ្ PAY DANEE រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល អនុក្បធាននាយរដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ាវតថុ

78 ទោរ ទសភ៌ណ្ នរិនរិេធិ SOPHORN N0RINRITH រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល អនុក្បធាននាយរដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ាវតថុ

79 ទោរ ថុង និច THONG NICH រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល អនុក្បធាននាយរដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ាវតថុ

80 ទោរ លន់ កាណាល់ LON KANAL រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល

81 ទោរក្ស៊ី ងិន ទខមា NGIN KHEMA រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល ក្បធានក្រុមហិរញ្ាវតថុ

82 ទោរ  ផបល វ៉ា ន់ផដ្ត BEL VANNDETH រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល ក្បធានការិយាល័យថវិកា

83 ទោរ ឆាយ  វណ្ណៈ CHHAY VANNAK រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល ក្បធានការិយាល័យចាំណូ្ល

84 ទោរ សយ សុខទខង SOY SOKKHENG រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល ក្បធានការិយាល័យហិរញ្ារិចច

85 ទោរ ទា វុេធ៊ី TEA VUTHY រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល អនុក្បធានការិយាល័យចាំណូ្ល
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86 ទោរក្ស៊ី ទមឿន សុជាតា MOEUNG SOCHEATA រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល មន្រនត៊ីក្បធានការិយាល័យហិរញ្ារិចច

87 ទោរ ទសម យា ន់សម ូ SOM YANSAMO រដ្ាទលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុ៊ីវិល មន្រនត៊ីក្បធានការិយាល័យចាំណូ្ល

88 ទោរ ខាត់ ទសរីឬេធិ KHAT SEREIRITH ក្រសួងបរិសថ ន មន្ត រ្ ី

89 ទោរ ទហង សុវណាណ HENG SOVANNA ក្រសួងបរិសថ ន មន្ត រ្ ី

90 ទោរក្ស៊ី សាំរិេធ សុចិនាា SAMRETH SOCHENDA ក្រសួងបរិសថ ន មន្ត រ្ ី
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1 លោក ភិន វិជ្ជា វឌ្ឍនា PHIN VICHEAWADHANA ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

2 អ ិត គឹមសួ ITH KIMSUR ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នសវនកមម

3 លោក ស ឹម គឹមអ៊ង់ SIM KIMUONG ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ក្បធានការិ. ថវិកា

4 លោក េ យ ថានិត TUY THANITH ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ក្បធានការិ. លក្ៅបរលេស

5 លោក ណា ឌី្ណាត NA DINATH ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អន ក្បធានការិយាល័យចំណូល

6 លោកក្សី ឯក ហ ីម EK HIM ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អន ក្បធានការិ. ថវិកា

7 លោក ឈយ គឹមសាន CHHOY KIMSAN ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ អន ក្បធានការិ. ហិរញ្ញកិចច

8 ផាន ស វណាា រ៉ា PHAN SOVANNARA ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ មន្រនតីការិ. ហិរញ្ញកិចច

9 លោក ម៉ក់ ប៊ ណាា MAK BUNNA ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ មន្រនតី FC

10 អ៊ យ ឃាង UY KHEANG ក្កសួងព័ត៌មាន អន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

11 នួន សំអាត NUON SAMATH ក្កសួងព័ត៌មាន អន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

12 ម ត មីរ៉ាបូ MUTH MYRABEAU ក្កសួងព័ត៌មាន អន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

13 កក ច័នទធាបូវីរៈ KER CHANTHEABORIRAK ក្កសួងព័ត៌មាន ក្បធានក្កុម (FC) កសហវ

14 ស ខ ដ្ឋរតន៍ SOK DAROTH ក្កសួងព័ត៌មាន ក្បធានការិយាល័យ

15 លន់ ស ពណ៌ម នី LUN SOPORMONY ក្កសួងព័ត៌មាន ក្បធានការិយាល័យ

16 ស វណា ក្សីរតន SOVAN SREYROTH ក្កសួងព័ត៌មាន មន្រនតី

17 កកវ លម៉ងហ៊ង KEO MENGHEANG ក្កសួងពាណិជ្ាកមម អន ក្បធានអងគភាពលេធកមម

18 លៅ សត្ថា KAO SATHA ក្កសួងពាណិជ្ាកមម អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតាុ

19 យឺ ស ភាព YI SOPHHEAP ក្កសួងពាណិជ្ាកមម ក្បធានក្កុម FC

20 វ៉ា  លីវ៉ាន VA LYVAN ក្កសួងពាណិជ្ាកមម ក្បធានការិយាល័យ

21 កកន សិរីវឌ្ឍនា KEN SEREYVATHNA ក្កសួងពាណិជ្ាកមម អន ក្បធានការិយាល័យ

22 លឹម បូរី LIM BOREY ក្កសួងពាណិជ្ាកមម មន្រនតី

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខវិជ្ជា  និតិវិធីអនុវត្ស្ង់ដារ

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទាំង ១០ (ក្រតមទី ១ ឈវនក្ពឹរ ស្ថលក្បជុាំជ្ជន់ទី ៨) នងៃទី ០១ ដល់នងៃទី ០៣ ខខ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៨
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23 លោក បាន ស ម៉ារ៉ា BAN SOMARA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតាុ

24 លោក ឯក ស ខីណា EK SOKHEYNA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតាុ

25 លោកក្សី គង់ វិសាខា KONG VISAKHA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតាុ

26 លោកក្សី វងស រ៉ានី VONG RANY ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ ក្បធានក្កុមក្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតាុ

27 លោក សាម ស ភ័ណឌ SAM SOPHORN ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ ក្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

28 លោកក្សី ឌី្ ចោម ននី DY CHOLLAMONY ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

29 កញ្ញញ  ឡុង ស ភា LONG SOPHEA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យគណលនយយ

30 លោកក្សី យូ ម៉ាលីកា YOU MALEKA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

31 លោកក្សី កប៉ន ស ជ្ជត្ថត PEN SOCHEATA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យគណលនយយ

32 លោកក្សី តំ្ថង លឹមលកខិណា TAING LIMLEAKENA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យគណលនយយ

33 លោក អ ិច ជី្វន័ត ICH CHIVORN ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

34 លោក ស ឹម បូណាឌី្ SIM BONADY ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

35 លោក ឈួន ដ្ឋរ៉ា CHHOUN DARA ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយ េធជ្ន និងយ វនីតិសមបទា អន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

36 លោក យស់ សំអ ល YOUS SAMOL ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយ េធជ្ន និងយ វនីតិសមបទា អន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

37 លោក ប៊ ត  កផ្ BUT PHE ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយ េធជ្ន និងយ វនីតិសមបទា ក្បធានក្កុមមន្រនតីក្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតាុ

38 លោកក្សី ជ្ជ សីដ្ឋលី Mrs, CHEA SEYDALY ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយ េធជ្ន និងយ វនីតិសមបទា ក្បធានការិយាល័យលេធកមម

39 លោកក្សី លឡង ស ខវួច LENG SOHVOCH ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយ េធជ្ន និងយ វនីតិសមបទា មន្រនតីការិ.ហិ/វ

40 លោកក្សី វ៉ា ន់ ស ចិនាត VANN SOCHENDA ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយ េធជ្ន និងយ វនីតិសមបទា មន្រនតីការិ.ក្គប់ក្គង

41 កញ្ញញ  ម៉ ត  លលត្ថត MOTH LETTA ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយ េធជ្ន និងយ វនីតិសមបទា មន្រនតីការិ.ហិ/វ

42 លោក ឈ ំ ឧតតមបញ្ញញ CHHUM UDAMPANHA ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន អន ក្បធានអងគភាពលេធកមម

43 លោក មាស មូ៉នីការណាគី MEAS MONIKANAKI ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

44 លោក ល យ ស តភិរកស LUY SOTHPHIRAK ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន ក្បធានក្កុមហិរញ្ញវតាុ

45 លោក ដ្ឋវ អាលីឌី្ DALIDI ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន ក្បធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

46 កញ្ញញ  វ ឌ្ឍី ស នីកា VUTHY SONIKA ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន អន ក្បធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

47 លោក ក យ រ៉ាលីស KOY RALIS ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន អន ក្បធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ
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48 កញ្ញញ  ជ្ជ ពូលី CHEA POLY ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន អន ក្បធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

49 លោកក្សី កក កណាា រី KE KANNAREY ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន មន្រនតីនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

50 លោកក្សី ហ៊ ន ស ថារី HUN SOTHARY ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន មន្រនតីនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

51 កញ្ញញ  សន ម ននីលសាភ័ណឌ SORN MONYSORPHORN ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន មន្រនតីនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

52 កញ្ញញ  លរឿង មូ៉លលីកា ROEUNG MOLIKA ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ាូន មន្រនតីនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុ

53 លោក ម៉ក់ រ័តន MOK RAOTH ក្កសួងលេសចរណ៍ អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតាុ

54 លោកក្សី អ៊ ក សាក់សំចច OK SAKSAMTXAI ក្កសួងលេសចរណ៍ អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណលនយយ និងហិរញ្ញវតាុ

55 លោកក្សី ឃឹម ស វណាា រ៉ា KHIM SOVANNARA ក្កសួងលេសចរណ៍ ក្បធានក្កុមហិរញ្ញវតាុ

56 លោកក្សី គង់ វណាា KONG VANNA ក្កសួងលេសចរណ៍ ក្បធានការិយាល័យចំណូលមិនកមនសារលពើពនធ

57 លោក លអៀ សារ ុំ EAR SAROM ក្កសួងលេសចរណ៍ ក្បធានការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់

58 កញ្ញញ  ឡឹក សាវី LEK SAVY ក្កសួងលេសចរណ៍ អន ក្បធានការិយាល័យចំណូលមិនកមនសារលពើពនធ

59 លោកក្សី ក យ កាពហ KUY KAPUHA ក្កសួងលេសចរណ៍ អន ក្បធានការិយាល័យគណលនយយ និងហិរញ្ញវតាុ

60 កញ្ញញ  លពជ្ ពិសី PICH PISEY ក្កសួងលេសចរណ៍ មន្រនតីការិយាល័យគណលនយយ និងហិរញ្ញវតាុ

61 លោក ម ងឹ ស ខោត MOEUNG SOKLEATH ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

62 លោក អ ឹង  ចនទស វណា UNG CHANSOVAN ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ក្បធានការិយាល័យ ហិរញ្ញកិចច

63 កញ្ញញ  កង៉ត ចំណាន NGETH CHAMNAN ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ អន ក្បធានការិយាល័យ គណលនយយ

64 លោក ចាន់ ស ផាន់ណា CHAN SOPHANNA ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ អន ក្បធានការិយាល័យ កផ្នការលសដាកិចច

65 កញ្ញញ  ជ្ជ ស ជ្ជត្ថ CHEA SOCHEATA ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ អន ក្បធានការិយាល័យ ក្គប់ក្គង់ និងផ្គត់ផ្គង់

66 លោក ប៊ ត រតនៈ BUTH RATANAK ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ អន ក្បធានការិយាល័យ គណលនយយ

67 លោកក្សី ចហ ម៉ាលី HAY MALY ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ មន្រនតី កិចចសនា

68 លោក ក្ស៊ន់ អ ីលឡង SR0RN ILENG ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ មន្រនតី កិចចសនា

69 លោក សួស លីលហង SOUS LEHENG ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ មន្រនតីក្គប់ក្គងរដាបាល  

70 លោក រស់ សារិន ROS SARIN ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ មន្រនតីក្តួតហិរញ្ញវតាុ

71 លោក អ៊ ក ស វត្ថា រ៉ា OUK SOVATHARA ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម ក្បធានក្កុមហិរញ្ញវតាុ

3 of 4



ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

72 លោក ស ឹម រិេធី SIM RETHY ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម អន ក្បធានការិយាល័យ

73 លោក សិេធិ សាលណរ៉ាត SITH SANERATH ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម អន ក្បធានការិយាល័យ

74 លោកក្សី ក្បាក់ មូ៉លីកា PRAK MOLYKA ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនតី

75 កញ្ញញ  គង់ ឡាលមៀលពិសី KONG LAMIELPISEY ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនតី

76 លោក ស៊ាង ធិរិេធ SEANG THIRITH ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនតី

77 លោក លឹម  ពិសសុត LIM PISOTH ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនតី

78 លោក ចម៉ ស ខលចក MAY SOKCHEK ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនតី

79 លោក ក្គី បញ្ញញ KRY PANHA ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនតី

80 លោកក្សី អ៊ ច ប៊ ណាា លរ៉ាន UCH BUNNAREN ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនតី

81 លោក  ញឹម ស ខា NHIM SOKHA រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល អន ក្បធានអងគភាពលេធកមម

82 លោក លឃាល ក វិធូ KHLOK VITHOU រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល ក្បធានការិយាល័យគណលនយយ

83 លោក វ៉ា ន់នី សាងំរ៉ាឌី្ន VANNY SAINT RADIN រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល អន ក្បធានការិយាល័យ

84 លោកក្សី ឃ ន ស ខផ្ោល KHUN SOK PHALLA រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល អន ក្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

85 លោក កាន វណាា KAN VANNA រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល អន ក្បធានក្កុមហិរញ្ញវតាុ

86 លោក ប៉ាល់ សំអ ីន PAL SAMIN រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល អន ក្បធានការិយាល័យចំណូល

87 លោក  លខង ស ខា KHENG SOKHA រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវិល រជ្ាលេយយករ
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោក ឈយ គឹមសាន CHHOY KIMSAN ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធានការិ. ហិរញ្ញកិច្ច

2 លោក សាាំង សូនីន SAING SONIN ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អនុក្បធានការិយាល័យ

3 លោក ម៉ក់ ប ុណ្ណា MAK BUNNA ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ មន្រនតី FC

4 កកវ លម៉ងហ ង KEO MENGHEANG ក្កសួងពាណិជ្ជកមម អនុក្បធានអងគភាពលេធកមម

5 យឺ សុភាព YI SOPHHEAP ក្កសួងពាណិជ្ជកមម ក្បធានក្កុម FC

6 លោកក្សី វងស រ៉ានី VONG RANY ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ ក្បធានក្កុមក្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ

7 លោក សឹុម បូណ្ណឌី្ SIM BONADY ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យហិរញ្ញកិច្ច

8 កញ្ញញ  មុ៉ត  លលត្តត MOTH LETTA ក្កសួងសងគមកិច្ច អតីតយុេធជ្ន និងយុវនីតិសមបទា មន្រនតីការិ.ហិ/វ

9 លោកក្សី ជា សីដាលី Mrs, CHEA SEYDALY ក្កសួងសងគមកិច្ច អតីតយុេធជ្ន និងយុវនីតិសមបទា ក្បធានការិយាល័យលេធកមម

10 លោក លុយ សុតភិរកស LUY SOTHPHIRAK ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ជូន ក្បធានក្កុមហិរញ្ញវតថុ

11 លោក ឃ្ល ាំង ធីនិន KHLANG THYNIN ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ជូន មន្រនតីនាយកដាា នហិរញ្ញវតថុ

12 កញ្ញញ  លរឿង មូ៉លលីកា ROEUNG MOLIKA ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ជូន មន្រនតីនាយកដាា នហិរញ្ញវតថុ

13 លោកក្សី ហ ុន សុថារី HUN SOTHARY ក្កសួងសាធារណការ និងដឹកជ្ញ្ជូន មន្រនតីនាយកដាា នហិរញ្ញវតថុ

14 លោកក្សី ឃឹម សុវណ្ណា រ៉ា KHIM SOVANNARA ក្កសួងលេសច្រណ៍ ក្បធានក្កុមហិរញ្ញវតថុ

15 លោកក្សី គង់ វណ្ណា KONG VANNA ក្កសួងលេសច្រណ៍ ក្បធានការិយាល័យច្ាំណូលមិនកមនសារលពើពនធ

16 លោកក្សី កុយ កាពហ KUY KAPUHA ក្កសួងលេសច្រណ៍ អនុក្បធានការិយាល័យគណលនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

17 លោក រស់ សារិន ROS SARIN ក្កសួងលរៀបច្ាំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសាំណង់ មន្រនតីក្តួតហិរញ្ញវតថុ

18 កញ្ញញ  កង៉ត សុគនធ NGETH SOKUN ក្កសួងលរៀបច្ាំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសាំណង់ មន្រនតីការិយាល័យ កែនការលសដាកិច្ច

19 លោក អ ុក សុវត្តថ រ៉ា OUK SOVATHARA ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧតុនិយម ក្បធានក្កុមហិរញ្ញវតថុ

20 លោក មម៉ សុខលច្ក MAY SOKCHEK ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧតុនិយម មន្រនតី

21 លោក ក្គី បញ្ញញ KRY PANHA ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧតុនិយម មន្រនតី

22 លោក  ញឹម សុខា NHIM SOKHA រដាលលខាធិការដាា នអាកាសច្រសីុវិល អនុក្បធានអងគភាពលេធកមម

23 លោក ប៉ល់ សាំអីុន PAL SAMIN រដាលលខាធិការដាា នអាកាសច្រសីុវិល អនុក្បធានការិយាល័យច្ាំណូល

24 លោកក្សី ងិន លខម៉ NGIN KHEMA រដាលលខាធិការដាា នអាកាសច្រសីុវិល ក្បធានក្កុមហិរញ្ញវតថុ

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខវិជ្ជា បឈចេរវិទារុុំពយូទ័រ

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទុំង ១០ (ក្រតមទី ៧ ឈវនរឈសៀល LAB A) នងៃទី ០៣ ដល់នងៃទី ០៦ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោក ភិន វិជ្ជា វឌ្ឍនា PHIN VICHEAWADHANA ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

2 លោក េុយ ថានិត TUY THANITH ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ ក្បធានការិ. លក្ៅបរលេស

3 កក ច័នទធាបូវីរៈ KER CHANTHEABORIRAK ក្កសួងព័ត៌មាន ក្បធានក្កុម (FC) កសហវ

4 សុវណ្ណ ក្សីរតន SOVAN SREYROTH ក្កសួងព័ត៌មាន មន្រនតី

5 វ៉ា  លីវ៉ាន VA LYVAN ក្កសួងពាណិ្ជ្ាកមម ក្បធានការិយាល័យ

6 កកន សិរីវឌ្ឍនា KEN SEREYVATHNA ក្កសួងពាណិ្ជ្ាកមម អនុក្បធានការិយាល័យ

7 លោក បាន សុមា៉ា រ៉ា BAN SOMARA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតថុ

8 លោកក្សី គង់ វិសាខា KONG VISAKHA ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ អនុក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវតថុ

9 លោក សាម សុភ័ណ្ឌ SAM SOPHORN ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ ក្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

10 លោកក្សី លៅ ណាក្គី SAO NAKRY ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ អនុក្បធានក្កុមក្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ

11 លោក យស់ សំអុល YOUS SAMOL ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយុេធជ្ន និងយុវនីតិសមបទា អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន

12 លោក ប ុត  កផ្ BUT PHE ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយុេធជ្ន និងយុវនីតិសមបទា ក្បធានក្កុមមន្រនតីក្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ

13 លោក ឈំុ ឧតតមបញ្ញញ CHHUM UDAMPANHA ក្កសួងសាធារណ្ការ និងដឹកជ្ញ្ាូន អនុក្បធានអងគភាពលេធកមម

14 លោក ដ្ឋវ អាលីឌី្ DALIDI ក្កសួងសាធារណ្ការ និងដឹកជ្ញ្ាូន ក្បធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតថុ

15 លោក កុយ រ៉ាលីស KOY RALIS ក្កសួងសាធារណ្ការ និងដឹកជ្ញ្ាូន អនុក្បធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតថុ

16 លោកក្សី កក កណាណ រី KE KANNAREY ក្កសួងសាធារណ្ការ និងដឹកជ្ញ្ាូន មន្រនតីនាយកដ្ឋា នហិរញ្ញវតថុ

17 កញ្ញញ  ឡឹក សាវី LEK SAVY ក្កសួងលេសចរណ៍្ អនុក្បធានការិយាល័យចំណូ្លមិនកមនសារលពើពនធ

18 កញ្ញញ  លពជ្ ពិសី PICH PISEY ក្កសួងលេសចរណ៍្ មន្រនតីការិយាល័យគណ្លនយយ និងហិរញ្ញវតថុ

19 លោក មឹុង សុខោត MOEUNG SOKLEATH ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

20 លោក អឹុង  ចនទសុវណ្ណ UNG CHANSOVAN ក្កសួងលរៀបចំកដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ ក្បធានការិយាល័យ ហិរញ្ញកិចច

21 លោក សា ង ធិរិេធ SEANG THIRITH ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧតុនិយម មន្រនតី

22 លោក លឹម  ពិសសុត LIM PISOTH ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧតុនិយម មន្រនតី

23 លោក ថុង និច THONG NICH រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសីុវិល អនុក្បធាននាយកដ្ឋា នភសតុភារ និងហិរញ្ញវតថុ

24 លោក លលោ ក វិធូ KHLOK VITHOU រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសីុវិល ក្បធានការិយាល័យគណ្លនយយ

25 លោកក្សី ឃុន សុខផ្ោោ KHUN SOK PHALLA រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសីុវិល អនុក្បធានការិយាល័យហិរញ្ញកិចច

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខវិជ្ជា បឈចេរវិទារុុំពយូទ័រ

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទុំង ១០ (ក្រតមទី ៦ ឈវនក្ពឹរ LAB B) នងៃទី ០៣ ដល់នងៃទី ០៦ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 អ ៊ិត គឹមសួ ITH KIMSUR ក្រសួងការបរទេស ន៊ិងសហក្បត៊ិបតត៊ិការអនតរជាត៊ិ អន ក្បធាននាយរដ្ឋា នសវនរមម

2 ផាន ស វណ្ណា រ៉ា PHAN SOVANNARA ក្រសួងការបរទេស ន៊ិងសហក្បត៊ិបតត៊ិការអនតរជាត៊ិ មន្រនតីការិ. ហ៊ិរញ្ញរ៊ិច្ច

3 ម ត មីរ៉ាបូ MUTH MYRABEAU ក្រសួងព័ត៌មាន អន ក្បធាននាយរដ្ឋា ន

4 ស ខ ដ្ឋរតន៍ SOK DAROTH ក្រសួងព័ត៌មាន ក្បធានការិយាល័យ

5 លន់ ស ពណ៌ម នី LUN SOPORMONY ក្រសួងព័ត៌មាន ក្បធានការិយាល័យ

6 ប  ន សមបតត៊ិ BUN SAMBATH ក្រសួងពាណ៊ិជ្ជរមម ក្បធានអងគភាពលេធរមម

7 ទៅ សត្ថា KAO SATHA ក្រសួងពាណ៊ិជ្ជរមម អន ក្បធាននាយរដ្ឋា នគណទនយយ ន៊ិងហ៊ិរញ្ញវតាុ

8 ទោរ ឯរ ស ខីណ្ណ EK SOKHEYNA ក្រសួងអភ៊ិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ អន ក្បធាននាយរដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ ន៊ិងហ៊ិរញ្ញវតាុ

9 ទោរក្សី យូ មា៉ា លីកា YOU MALEKA ក្រសួងអភ៊ិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យហ៊ិរញ្ញរ៊ិច្ច

10 ទោរក្សី បប៉ាន ស ជាត្ថត PEN SOCHEATA ក្រសួងអភ៊ិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យគណទនយយ

11 ទោរក្សី ត្ថាំង លឹមលរខ៊ិណ្ណ TAING LIMLEAKENA ក្រសួងអភ៊ិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនតីការិយាល័យគណទនយយ

12 ទោរ ឈួន ដ្ឋរ៉ា CHHOUN DARA ក្រសួងសងគមរ៊ិច្ច អតីតយ េធជ្ន ន៊ិងយ វនីត៊ិសមបទា អន ក្បធាននាយរដ្ឋា ន

13 ទោរក្សី ទេង ស ខវួច្ LENG SOHVOCH ក្រសួងសងគមរ៊ិច្ច អតីតយ េធជ្ន ន៊ិងយ វនីត៊ិសមបទា មន្រនតីការិ.ហ៊ិ/វ

14 ទោរ មាស ម៉ានីូការណ្ណគី MEAS MONIKANAKI ក្រសួងសាធារណការ ន៊ិងដឹរជ្ញ្ជូន អន ក្បធាននាយរដ្ឋា នហ៊ិរញ្ញវតាុ

15 រញ្ញញ  វ ឌ្ឍី ស នីកា VUTHY SONIKA ក្រសួងសាធារណការ ន៊ិងដឹរជ្ញ្ជូន អន ក្បធានការិយាល័យ នាយរដ្ឋា នហ៊ិរញ្ញវតាុ

16 ទោរក្សី អ  រ សារ់សាំចច្ OK SAKSAMTXAI ក្រសួងទេសច្រណ៍ អន ក្បធាននាយរដ្ឋា នគណទនយយ ន៊ិងហ៊ិរញ្ញវតាុ

17 ទោរ ទអៀ សារ ុំ EAR SAROM ក្រសួងទេសច្រណ៍ ក្បធានការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់

18 ទោរ ចឹ្រ ណ្ណន់ CHEK NANN ក្រសួងទេសច្រណ៍ ក្បធានការិយាល័យគណទនយយ ន៊ិងហ៊ិរញ្ញវតាុ

19 រញ្ញញ  ជា ស ជាត្ថ CHEA SOCHEATA ក្រសួងទរៀបច្ាំបដនដី នគរូបនីយរមម ន៊ិងសាំណង់ អន ក្បធានការិយាល័យ ក្គប់ក្គង់ ន៊ិងផ្គត់ផ្គង់

20 ទោរ ក្ស ន់ អ ីទេង SR0RN ILENG ក្រសួងទរៀបច្ាំបដនដី នគរូបនីយរមម ន៊ិងសាំណង់ មន្រនតី រ៊ិច្ចសនា

21 ទោរ សួស លីទហង SOUS LEHENG ក្រសួងទរៀបច្ាំបដនដី នគរូបនីយរមម ន៊ិងសាំណង់ មន្រនតីក្គប់ក្គងរដាបាល  

22 ទោរ ស៊ិេធ៊ិ សាទណរ៉ាត SITH SANERATH ក្រសួងធនធានេឹរន៊ិងឧត ន៊ិយម អន ក្បធានការិយាល័យ

23 ទោរក្សី ហង់ ច័្នទស បញ្ញញ HANG CHANSOPANHA ក្រសួងធនធានេឹរន៊ិងឧត ន៊ិយម មន្រនតី

24 ទោរក្សី អ  ច្ ប  ណ្ណា ទរ៉ាន UCH BUNNAREN ក្រសួងធនធានេឹរន៊ិងឧត ន៊ិយម មន្រនតី

25 ទោរ សយ ស ខទខង SOY SOKKHENG រដាទលខាធ៊ិការដ្ឋា នអាកាសច្រស ីវិល ក្បធានការិយាល័យហ៊ិរញ្ញរ៊ិច្ច

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខវិជ្ជា បឈចេរវិទារុុំពយូទ័រ

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទុំង ១០ (ក្រតមទី ៥ ឈវនក្ពឹរ LAB A) នងៃទី ០៣ ដល់នងៃទី ០៦ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោកស្រី ឆាយ ច័ន្ទលកខិណា CHHAY CHANLEAKHENA ស្ករួងការបរលេរ និ្ងរហស្បតិបតតិការអន្តរជាតិ អនុ្ស្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្

2 លោក រុ៊ឹម គ៊ឹមអ៊ង់ SIM KIMUONG ស្ករួងការបរលេរ និ្ងរហស្បតិបតតិការអន្តរជាតិ ស្បធាន្ការិ. ថវិកា

3 លោកស្រី គ៊ឹម លេង KIM PHENG ស្ករួងការបរលេរ និ្ងរហស្បតិបតតិការអន្តរជាតិ អនុ្ស្បធាន្ការិ. ថវិកា

4 លតង លីគូង TENG LYKOUNG ស្ករួងព័ត៌មាន្ អនុ្ស្បធាន្អងគភាពលេធកមម

5 នួ្ន្ រំអាត NUON SAMATH ស្ករួងព័ត៌មាន្ អនុ្ស្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្

6 ល៊ឹម បូរី LIM BOREY ស្ករួងពាណិជ្ជកមម មន្តន្តី

7 កញ្ញា  ឡុង រុភា LONG SOPHEA ស្ករួងអភិវឌ្ឍន៍្ជ្ន្បេ មន្តន្តីការិយាល័យគណលន្យយ

8 លោក លៅ ឡឡន្ SAO LEN ស្ករួងរងគមកិចច អតីតយុេធជ្ន្ និ្ងយុវនី្តិរមបទា ស្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្

9 កញ្ញា  ោង  សាេិតា LSATITYA ស្ករួងរងគមកិចច អតីតយុេធជ្ន្ និ្ងយុវនី្តិរមបទា មន្តន្តីការិ.ហិ/វ

10 លោក អូ៊ រុេល OU SOPHAL ស្ករួងសាធារណការ និ្ងដ៊ឹកជ្ញ្ជូន្ ស្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្ហិរញ្ាវតថុ

11 លោក ឃ៊ឹម សាលម៉េត KHIM SAMET ស្ករួងសាធារណការ និ្ងដ៊ឹកជ្ញ្ជូន្ មន្តន្តីនាយកដ្ឋា ន្ហិរញ្ាវតថុ

12 លោក យី ណាគី YI NAKY ស្ករួងសាធារណការ និ្ងដ៊ឹកជ្ញ្ជូន្ អនុ្ស្បធាន្ស្កុមហិរញ្ាវតថុ

13 លោក ពិល សាលរឿន្ PIL SAROEUN ស្ករួងលេរចរណ៍ អនុ្ស្បធាន្ស្កុមហិរញ្ាវតថុ

14 លោក ម៉េក់ រ័តន MOK RAOTH ស្ករួងលេរចរណ៍ អនុ្ស្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្គណលន្យយ និ្ងហិរញ្ាវតថុ

15 កញ្ញា  ឡង៉េត ចំណាន្ NGETH CHAMNAN ស្ករួងលរៀបចំឡដន្ដី ន្គរូបនី្យកមម និ្ងរំណង់ អនុ្ស្បធាន្ការិយាល័យ គណលន្យយ

16 លោក ចាន់្ រុផាន់្ណា CHAN SOPHANNA ស្ករួងលរៀបចំឡដន្ដី ន្គរូបនី្យកមម និ្ងរំណង់ អនុ្ស្បធាន្ការិយាល័យ ឡេន្ការលរដាកិចច

17 លោកស្រី ហហ មា៉េ លី HAY MALY ស្ករួងលរៀបចំឡដន្ដី ន្គរូបនី្យកមម និ្ងរំណង់ មន្តន្តី កិចចរន្ា

18 លោក រុ៊ឹម រិេធី SIM RETHY ស្ករួងធន្ធាន្េ៊ឹកនិ្ងឧតុនិ្យម អនុ្ស្បធាន្ការិយាល័យ

19 លោកស្រី ស្ាក់ ម៉េលីូកា PRAK MOLYKA ស្ករួងធន្ធាន្េ៊ឹកនិ្ងឧតុនិ្យម មន្តន្តី

20 កញ្ញា  គង់ ឡាលមៀលពិរី KONG LAMIELPISEY ស្ករួងធន្ធាន្េ៊ឹកនិ្ងឧតុនិ្យម មន្តន្តី

21 លោក លសាភ៌ណ ន្រិន្រិេធិ SOPHORN N0RINRITH រដាលលខាធិការដ្ឋា ន្អាការចររីុវិល អនុ្ស្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្ភរតុភារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ

22 លោក ឆាយ  វណណៈ CHHAY VANNAK រដាលលខាធិការដ្ឋា ន្អាការចររីុវិល ស្បធាន្ការិយាល័យចំណូល

23 លោកស្រី លមឿន្ រុជាតា MOEUNG SOCHEATA រដាលលខាធិការដ្ឋា ន្អាការចររីុវិល មន្តន្តីស្បធាន្ការិយាល័យហិរញ្ាកិចច

24 លោក  លេង រុខា KHENG SOKHA រដាលលខាធិការដ្ឋា ន្អាការចររីុវិល រជ្ជលេយយករ

25 លោក លន់្ កាណាល់ LON KANAL រដាលលខាធិការដ្ឋា ន្អាការចររីុវិល

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខវិជ្ជា បឈចេរវិទារុុំពយូទ័រ

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទុំង ១០ (ក្រតមទី ៤ ឈវនរឈសៀល LAB B) នងៃទី ២៦ ដល់នងៃទី ២៩ ខខ វិចឆិក្ខ ឆ្ន ុំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោក សឹង ច័ន្ទមុន្នី SOENG CHANMONY ក្កសួងការបរលេស និ្ងសហក្បតិបតតិការអន្តរជាតិ ក្បធាន្ការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់

2 កញ្ញា  វ៉ា ន់្ សាគីរ៉ាស់ VAN SAKIRAS ក្កសួងការបរលេស និ្ងសហក្បតិបតតិការអន្តរជាតិ អនុ្ក្បធាន្ការិ. លក្ៅក្បលេស

3 លោក លៅ កញ្ញា POV KANHA ក្កសួងការបរលេស និ្ងសហក្បតិបតតិការអន្តរជាតិ មន្រន្តី FC

4 ណបុ ម ៉ូយ NOP MOY ក្កសួងព័ត៌មាន្ ក្បធាន្អងគភាពលេធកមម

5 អ ុយ ឃាង UY KHEANG ក្កសួងព័ត៌មាន្ អនុ្ក្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្

6 អ ៉ូ សុផ្ោា OU SOPHALA ក្កសួងពាណិជ្ជកមម អនុ្ក្បធាន្ការិយាល័យ

7 លោក កា សុធី KA SOTHY ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជ្ន្បេ ក្បធាន្ការិយាល័យគណលន្យយ

8 លោកក្សី េិតយ ហាន់្លណត TITH JANNETH ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជ្ន្បេ មន្រន្តីការិយាល័យហិរញ្ាកិចច

9 លោក ខឹម  ោង KHEOM  LEANG ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយុេធជ្ន្ និ្ងយុវនី្តិសមបទា អនុ្ក្បធាន្ក្កុមមន្រន្តីក្តួតពិនិ្តយហិរញ្ាវតថុ

10 លោក សន្  សាដំ Mr, SOUN SADOM ក្កសួងសងគមកិចច អតីតយុេធជ្ន្ និ្ងយុវនី្តិសមបទា មន្រន្តីការិ.ហិ/វ

11 លោក សុខ ងីម SOK NGIM ក្កសួងសាធារណការ និ្ងដឹកជ្ញ្ជូន្ អនុ្ក្បធាន្អងគភាពលេធកមម

12 លោក ស ុន្ សមបតតិ SUN SAMBATH ក្កសួងសាធារណការ និ្ងដឹកជ្ញ្ជូន្ ក្បធាន្ការិយាល័យ នាយកដ្ឋា ន្ហិរញ្ាវតថុ

13 កញ្ញា  ជា ព៉ូលី CHEA POLY ក្កសួងសាធារណការ និ្ងដឹកជ្ញ្ជូន្ អនុ្ក្បធាន្ការិយាល័យ នាយកដ្ឋា ន្ហិរញ្ាវតថុ

14 កញ្ញា  បប ន្ សារ៉ា វី Pen Saravy ក្កសួងសាធារណការ និ្ងដឹកជ្ញ្ជូន្ មន្រន្តីនាយកដ្ឋា ន្ហិរញ្ាវតថុ

15 លោក អឹុង ឈុន្លី ENG CHUNNLY ក្កសួងលេសចរណ៍ អនុ្ក្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្គណលន្យយ និ្ងហិរញ្ាវតថុ

16 លោក ជឹ្ម វុេធី CHIM VUTHY ក្កសួងលរៀបចំបដន្ដី ន្គរ៉ូបនី្យកមម និ្ងសំណង់ ក្បធាន្ក្កុមមន្រន្តីក្តួតហិរញ្ាវតថ ុ 

17 លោក បប ន្ ពីណ៉ូរ៉ាមី PEN PINORAMY ក្កសួងលរៀបចំបដន្ដី ន្គរ៉ូបនី្យកមម និ្ងសំណង់ ក្បធាន្ការិយាល័យថ្នន ក់កណ្ដា ល

18 កញ្ញា  លកៀង ចន្ទ័ប៉ូណ៌មី KEANG CHANBORAMEY ក្កសួងលរៀបចំបដន្ដី ន្គរ៉ូបនី្យកមម និ្ងសំណង់ មន្រន្តី កិចចសន្ា

19 លោក មុយ មុនិ្ន្ទ MUY MONIN ក្កសួងធន្ធាន្េឹកនិ្ងឧតុនិ្យម ក្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្

20 លោក ស ុន្ សុផារិេធ SUN SOPHARITH ក្កសួងធន្ធាន្េឹកនិ្ងឧតុនិ្យម អនុ្ក្បធាន្ការិយាល័យ

21 លោក ជិ្ត ប ុណ្ដា រ៉ា CHITH PONNARA ក្កសួងធន្ធាន្េឹកនិ្ងឧតុនិ្យម មន្រន្តី

22 លោក មីុ សារុន្ MEY SARUN រដាលលខាធិការដ្ឋា ន្អាកាសចរសីុវិល ក្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្ភសតុភារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ

23 លោក សិុន្ ប ុន្ថ្នត SIN BUNTHATH រដាលលខាធិការដ្ឋា ន្អាកាសចរសីុវិល ក្បធាន្អងគភាពលេធកមម

24 លោកក្សី បប  ដ្ឋលណ PAY DANEE រដាលលខាធិការដ្ឋា ន្អាកាសចរសីុវិល អនុ្ក្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្ភសតុភារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ

25 លោក លសាម យា ន់្សាម ៉ូ SOM YANSAMO រដាលលខាធិការដ្ឋា ន្អាកាសចរសីុវិល មន្រន្តីក្បធាន្ការិយាល័យចំណ៉ូល

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខវិជ្ជា បឈចេរវិទារុុំពយូទ័រ

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទុំង ១០ (ក្រតមទី ៣ ឈវនរឈសៀល LAB A) នងៃទី ២៦ ដល់នងៃទី ២៩ ខខ វិចឆិក្ខ ឆ្ន ុំ ២០១៨
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ល.រ ឈ ម្ ោះ Name ក្រសួង-ស្ថា ប័ន តួនាទី

1 លោកនូវ ស ៊ីលនឿន NEOV SINOEUN ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ អន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

2 កញ្ញា  រិេធ៊ី វណ្ណន៊ីសា RITHY VANNISA ក្កសួងការបរលេស និងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ មន្រនត៊ីការិ. ហិរញ្ាកិច្ច

3 គឹង ព ធតារា KOENG PUTHDARA ក្កសួងព័ត៌មាន ក្បធានការិយាល័យ

4 ស ខ រ ូ SOK RO ក្កសួងព័ត៌មាន មន្រនត៊ី (FC) កសហវ

5 គឹម ច័្នទរសម ៊ី KIM CHANRAKSMEY ក្កសួងពាណិ្ជ្ជកមម ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណ្លនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

6 ជា ប លូ៊ី CHEA POLY ក្កសួងពាណិ្ជ្ជកមម អន ក្បធានការិយាល័យ

7 លោក យូ ចំ្ណាន YOU CHAMNAN ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ អន ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ាវតថុ

8 លោក ហាក់ ស ខលមឿន HAK SOKMOEUN ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ អន ក្បធានការិយាល័យហិរញ្ាកិច្ច

9 លោក អ ិច្ ជ្៊ីវន័ត ICH CHIVORN ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនត៊ីការិយាល័យហិរញ្ាកិច្ច

10 លោកក្ស៊ី ឌ្៊ី ច្ោម នន៊ី DY CHOLLAMONY ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបេ មន្រនត៊ីការិយាល័យហិរញ្ាកិច្ច

11 លោកក្ស៊ី លេព ស ជាតា TEP SOCHEATA ក្កសួងសងគមកិច្ច អត៊ីតយ េធជ្ន និងយ វន៊ីតិសមបទា អន ក្បធាននាយកដ្ឋា ន

12 លោកក្ស៊ី វ ន់ ស ចិ្នាត VANN SOCHENDA ក្កសួងសងគមកិច្ច អត៊ីតយ េធជ្ន និងយ វន៊ីតិសមបទា មន្រនត៊ីការិ.ក្គប់ក្គង

13 លោក ម ក់ ឌ្ ល MAK DUL ក្កសួងសាធារណ្ការ និងដឹកជ្ញ្ជូន ក្បធានអងគភាពលេធកមម

14 លោក េ ំ ស វណ្ណ TSOVAN ក្កសួងសាធារណ្ការ និងដឹកជ្ញ្ជូន ក្បធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

15 លោក អ  ក ច័្នទថារា ត UK CHANTHARAT ក្កសួងសាធារណ្ការ និងដឹកជ្ញ្ជូន អន ក្បធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋា នហិរញ្ាវតថុ

16 លោក លអៀ វ តាថ រា EUAR VOTHARA ក្កសួងលេសច្រណ៍្ ក្បធាននាយកដ្ឋា នគណ្លនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

17 លោកក្ស៊ី វ ន់ ម នន៊ីកា VANN MONYKA ក្កសួងលេសច្រណ៍្ មន្រនត៊ីការិយាល័យគណ្លនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

18 លោកក្ស៊ី អ  ក ស ជាតា OK SOCHETTA ក្កសួងលេសច្រណ៍្ មន្រនត៊ីការិយាល័យគណ្លនយយ និងហិរញ្ាវតថុ

19 លោក ស ូ ស ខជាតិ SOU SOKCHEAT ក្កសួងលរៀបចំ្ដដនដ៊ី នគរូបន៊ីយកមម និងសំណ្ង់ ក្បធានការិយាល័យ ក្គប់ក្គង់ និងផ្គត់ផ្គង់

20 លោក ងួន ប ណ្ណម៊ី NGUON BONMEI ក្កសួងលរៀបចំ្ដដនដ៊ី នគរូបន៊ីយកមម និងសំណ្ង់ ក្បធានការិយាល័យ គណ្លនយយ

21 លោក លតង ថ ល TENG THOL ក្កសួងលរៀបចំ្ដដនដ៊ី នគរូបន៊ីយកមម និងសំណ្ង់ អន ក្បធានការិយាល័យ គណ្លនយយ

22 លោក ម យ មាននទ MUY MEANON ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម អន ក្បធានការិយាល័យ

23 លោក មាស សាដមលព ធារា MEAS SAMELPUTHEARA ក្កសួងធនធានេឹកនិងឧត និយម មន្រនត៊ី

24 លោក ទា វ េធ៊ី TEA VUTHY រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសច្រស ៊ីវិល អន ក្បធានការិយាល័យចំ្ណូ្ល

25 លោក វ ន់ន៊ី សាងំរា ឌ្៊ីន VANNY SAINT RADIN រដាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសច្រស ៊ីវិល អន ក្បធានការិយាល័យ

តារាងឈ ម្ ោះសិក្ខា ក្ខមចូលរួម វគ្គបណ្ត ោះបណ្្តលក្បព័នធ FMIS ឈលើមុខវិជ្ជា បឈចេរវិទារុុំពយូទ័រ

ននក្រសួង-ស្ថា ប័នទុំង ១០ (ក្រតមទី ២ ឈវនក្ពឹរ LAB B) នងៃទី ២៦ ដល់នងៃទី ២៩ ខខ វិចឆិក្ខ ឆ្ន ុំ ២០១៨
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