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ពត័ម៌ានសេង�បានអ�កស ��បា េ�ត�ាស់ា�ួពក�តត�កមបៃថ�ក៣បែាក�រប

ឆអ �២០១៤ប
 

អ�កស �ប៖ 

 

គឹម ផាល (Kim Phaleap) 

អសយដ ៖ លូមិំ�ូរ ឃំុរាំំ  គរគ ល�កំសំំរំ 

សខត�កំព បំ�ឺ 

អសុ៖ ២៥ ឆ�  ំ

ស នព គស្រ៖ សរៀ�ករ ិំងកូលរង� កប កអសុ ៣ែខ) 

មុខរ�រ៖ កម�ករសំំង កកតបសតរ ហ�ត គរ រ កFord Glory 

(Cambodia) Manufacturing Limited) 

សគខរូរ័ព�រំនកបរំំ៖ ០៩៧ ២៥៧ ៣៩៧៦ ក �ពន  តប 

ំណំ) / ០៩៥ ៩៦៣ ៨៧០ កឳពុក ួ ំកុគ) 

 

ផាល  ត្រតសគតនបសបក�ុំសពគងតតុកម�សបសគុកូរសរំសលំ ក�ុំំ�សរល�ំសពន កគពរ

ៃថ�ររ៣ ែខមកំ ឆ� ំ២០១៤។ សាក តស �បសបក�ុំម�ររសពររមិត�នពែខ�រ-ូសរៀត។ គតបត

�្គបរុកូរ �ពនសេ�   តប ំណំ កូលរ ឳពុកង� ស ិំ�ំ��ូ ៦ នកបសរៀត។   

 

 

 

សម ំ រ រ កSam Ravy) 

អសយដ ៖ លូមិម្ូរង ឃំុលុំ ល�ក�រសតប 

សខត�កំព បំ� ឺ  

អសុ៖ ២៥ឆ� ំ  

ស នព គស្រ៖ សរៀ�ករ ងកូ ២នកប ក២ឆ� ំ ិំង� កបសរៀត 

១០ ែខ)  

មុខរ�រ៖ កម�ករសំំង កកតបសតរ នូរ មរំយ កNew Mingda 

(Cambodia) Co., Ltd. ) 

សគខរូរ័ព�រំនកបរំំ៖ ០១០ ៣៩០ ៧២៣ ( �ពន៖ ឈររ 

ផិត)/ ០៩៧ ៨៩៣ ៨៤១០ កង� សសក�ក៖  ុំសំប) 

 

សម ំ រ រ  តរ្តតនប ិំ់សតំ អំ ុំសពគតតុកម�កសបសគុកូរសរំសលំ ំ�សរល�ំសពន 

កគពរៃថ�ររ៣ ែខមកំ ឆ� ំ២០១៤។ សាក តស �បសបក�ុំម�ររសពររមិត�នពែខ�រ-ូសរៀត។ ំ រ រ 

ត�្គបរុក �ពនសេ�  ឈររ ផិត កូលរង� កប  ��ង� កប ង� ស ិំ�ំ��ូពរនកប។ 
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យ ររិនរ កYean Rithy) 

អសយដ ៖ លូមិ ត�ប ឃំុងំ�កប ល�កតររ សខត�តែករ   

អសុ៖ ២៥ ឆ�  ំ 

ស នព គស្រ៖ សរៀ�ករ ិំងកូលរង� កប កអសុ ២ឆ� ំ) 

មុខរ�រ៖ កម�ករសំំង កកតបសតរ ិ�ូរ(Shen Zhou 

(Cambodia) Co., Ltd.) 

សគខរូរ័ព�រំនកបរំំ៖ ០៨៩ ៥៣៣ ៨២៥ ក �ពន៖ ឈររ 

សរុ)/ ០១៧ ៥៣៦ ៤៣៦ ក�ំ��ូ ��៖ ួ ណ ំ)  

 

ររិរ ន  ត្រតតនបស �ប អំ ុំសពគតតុកម�កសបសគុកូរសរំសលំ ំ�សរល�ំសពន កគពរៃថ�ររ៣ 

ែខមកំ ឆ� ំ២០១៤។ សាក តស �បសបក�ុំម�ររសពររមិត�នពែខ�រ-ូសរៀត។ សាក 

ត�្គបរុកូរ  �ពនង� កបសេ�  ឈររ សរុ កូលរង� កប ឳពុកង� ស ិំ�ំ��ូ ៥នកប។ 

 

 

 

 

សកំ កុគ កPheng Kosal) 

អសយដ ៖ លូមិ តំំលរ ឃំុសម ពរំ ល�កតសស 

សខត�កំព បំចម 

អសុ៖ ២២ឆ�  ំ

ស នព គស្រ៖ សបគររ 

មុខរ�រ៖ កម�ករសំំង ក ់សតិង (Whitex Garment 

(Cambodia) Co., Ltd.) 

សគខរូរ័ព�រំនកបរំំ៖ ០៧៧ ៥៨៨ ៨១៦ ក�ំ��ូ �� 

សម សរ រ) 

 

សកំ កុគ  ត្រតតនបស �ប អំ ុំសពគតតុកម�កសបសគុកូរសរំសលំ ំ�សរល�ំសពន 

កគពរៃថ�ររ៣ ែខមកំ ឆ� ំ២០១៤។ សាក តស �បសបក�ុំម�ររសពររមិត�នពែខ�រ-ូសរៀត។ 

សាក ត�្គបរុកូរ ង� សង� កបសេ�  ែករ ុខសមំ ិំ�ំ��ូ ៧នកប។  
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អ�កតតបខួ៖ 

 

ខឹម ុផត កKhem Saphath) 

អសយដ ៖ លូមិ �ឹំ �រគ ឃំុអំងតូ ល�កស� ស �ំ 

សខត�ស� សសរៀំ 

អសុ៖ ១៦ឆ�  ំ

សេ� សេស េ៖ អុ៊ំ ចបសេធ    �្ក 

ស នព គស្រ៖ សបគររ 

មុខរ�រ៖ កម�ករសំំង ក ហួរ (Hua Hsi Garments Co., Ltd.)  

សគខរូរ័ព�រំនកបរំំ៖ ០៨៨ ៩២៦ ៤៩៣៩ កឳពុក៖ ខឹម 

សធ)/ ០៩៧ ៦៦៨ ៨៦១៨ កឳពុកង៖ មុរ រ រណ) 

 

ុផត  ត្រតតតបខួច�បតំំពរៃថ�ររ៣ ែខមកំ ឆ� ំ២០១៤។ សក្រង� កប តសឃុនុផត 

 ត្រតសគតនបងំែក�ក ំសគុៃំំកស សបៃថ�ររ៣ ែខមកំ ឆ� ំ២០១៤ អំ ុំសពគតតុកម�ករ

សបសគុកូរសរំសលំ ំ�សរល�ំសពន។ សក្រ ក តសឃុនម��រគរតគមួសងំួ តសគុក

គតបយកបសគុរថស� ិំតឹកសងនពរររសន។ ុផត ងកំពបខ�ប សហុសស�ុំ សហុស ត្រត

សឃុនងុំស កសសយសងយកបអរសឺត កហម អរស េសក�  ិំស ខូស�៊ស។ ុផត ងឳពុក

ង� ស ិំ�ំ��ូ ៣នកប។ 

 
 
 
 
 
 


