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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

18-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼537 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbxNÐm®nþIraCkar 

énTIsþIkarKN³rdæm®nþI rdæelxaFikardæanGakascrsIuvil nigRksYgmhaépÞ cMnYn 

30 rUb 3799 

20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼538 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  G‘Y GIuXun ¬WU YUKUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 3802 

20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼539 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin hWswg ¬CHEN, HESHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 3803 

20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼540 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lI b:UCun ¬LEE, PO-CHUN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 3804 

20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼541 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  hY ey:nCU ¬HO, YEN-JU¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 3805 

20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼542 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lIn h‘ugecg ¬LIN, HUNG-CHENG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati      

cinétv:an; 3806 

20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼543 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  G‘av yin ¬EAV YIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 3807 

20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼544 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  LaM KwmPug ¬LAM KIM PHUNG¦ CnCaticin sBa¢aticin 3808 

20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼545 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  dYg lUGIus ¬DUONG LOUISE¦ CnCatiGaemrik sBa¢atiGaemrik 3809 
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20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼546 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  dYg hg;rII ¬DUONG HENRY¦ CnCatiGaemrik sBa¢atiGaemrik 3810 

20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼547 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  G‘av s‘an ¬EAV  SEAN¦ CnCatiGaemrik sBa¢atiGaemrik 3811 

20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼548 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  G‘av r:UsaNahÁic ¬EAV  ROSANNA GUECH¦ CnCatiGaemrik 

sBa¢atiGaemrik 3812 

20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼549 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak G‘av ehVgmijcUNafan ¬EAV  FENG MING JONATHAN¦ 

CnCaticin sBa¢aticin 3813 

20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼550 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI ])asika 

nigRBHsgÇ cMnYn 80rUb¼GgÁ 3814 

20-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼551 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa ])ask 

])asika nigRBHsgÇ cMnYn 79rUb¼GgÁ 3816 

22-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼552 sþIBI karniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; tamGtItPaBkargar kRmitsBaØabRt nigmuxtMENg dl;m®nþIraCkar 44 rUb 

enARksYg sßab½n cMnYn 11 3818 

22-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼553 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHsgÇ cMnYn 02GgÁ 3822 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

25-06-2019 -GnuRkwtüelx 85 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfviika 3823 
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27-06-2019 -GnuRkwtüelx 86 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 588/4815 hikta 

¬R)aMryEb:tsibR)aMbIhikta bYnBan;R)aMbIrydb;R)aMsg;TIGa¦ enARsuklMpat; nig 

Rkug)anlug extþrtnKirI ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;RbTankmµCakmµsiT§smUhPaBCUnshKmn_CnCati 

edImPaKticeRBA 1 shKmn_ RBmTaMgpþl;siT§iCakmµsiT§ielIk,aldI 3825 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 439 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3832 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 440 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3834 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 442 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3843 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 443 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3845 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 444 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3847 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 445 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3848 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 446 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3850 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 447 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3851 

12-04-2019 -GnuRkwtüelx 448 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3852 

24-04-2019 -GnuRkwtüelx 449 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3853 

24-04-2019 -GnuRkwtüelx 450 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar          

RksYgmhaépÞ 3854 

24-04-2019 -GnuRkwtüelx 451 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3856 

24-04-2019 -GnuRkwtüelx 452 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3858 

30-04-2019 -GnuRkwtüelx 453 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 3859 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 454 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3862 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 455 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3865 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 456 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3866 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 457 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3867 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 458 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3869 
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06-05-2019 -GnuRkwtüelx 459 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3871 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 460 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3873 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 461 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3875 

2-esckþIseRmc 

30-05-2019 -esckþIseRmcelx 80 ssr sþIBI karbMeBjbEnßm smaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþbnÞaymanC½y 3877 

30-05-2019 -esckþIseRmcelx 81 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþekaHkug 3879 

3-saracr 

29-05-2019 -saracrelx 04 sr sþIBI karcat;taMgxYbelIkTI70 TivakumarGnþrCati 1 mifuna 

xYbelIkTI18 TivaBiPBelakRbqaMgBlkmµkumar 12 mifuna nigTivakumarkm<úCa 

qñaM 2019 3881 

III-kargarbNþaRksYg   

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

31-01-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 105 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 

2019 enAGgÁPaBfvikanaykdæanhirBaØvtßú énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 3883 

05-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 119 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 

2019 rbs;salaPUminÞrdæ)al 3889 

06-02-2019 -Rbkaselx 124 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµkarvay 

témødIsRmab;Bn§elIdImin)aneRbIR)as; 3892 

06-02-2019 -Rbkaselx 125 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµkarvay 

témøGclnRTBü sRmab;Bn§elIGclnRTBü 3895 
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06-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 140 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; 

sRmab;ebIkR)ak;ebovtS nigR)ak;GnþraKmn_kñúgvis½ysgÁmkic© nigvb,Fm’ CUn 

m®nþIraCkarenArdæelxaFikardæanGakascrsIuvil 3899 

07-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 159 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; 

nigPñak;garebIkpþl;CMnYs sRmab;ebIkpþl;R)ak;ebovtS nigR)ak;GnþraKmn_kñúgvis½y 

sgÁmkic© nigvb,Fm’ CUnm®nþIraCkarRbcaMenATIsþIkarKN³rdæm®nþI 3902 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

05-12-2018 -Rbkaselx 392 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Gim>eC Eb‘k 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitsmÖar³sRmab;stVciBa©wm 3905 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

04-10-2018 -Rbkaselx 1730 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3908 

18-10-2018 -Rbkaselx 1789 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3909 

18-10-2018 -Rbkaselx 1790 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3910 

21-12-2018 -Rbkaselx 2179 kkn¼Rbk sþIBI karGnuBaØat[m®nþIraCkarcUlbeRmIkargarvij 3911 

04-03-2019 -Rbkaselx 399 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3912 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37993799



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38003800



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38013801



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38023802



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38033803



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38043804



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38053805
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38153815



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38163816



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38173817



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38183818



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38193819



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38203820



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38213821



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38223822
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38293829



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38303830



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38313831



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38323832



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38333833



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38343834



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38353835



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38363836



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38373837



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38383838



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38393839



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38403840



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38413841



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38423842



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38433843



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38443844



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38453845



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38463846



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38473847



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38483848



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38493849



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38503850



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38513851



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38523852



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38533853



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38543854



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38553855



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38563856



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38573857



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38583858



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38593859



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38603860



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38613861



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38623862



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38633863



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38643864



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38653865



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38663866



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38673867



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38683868



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38693869



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38703870



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38713871



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38723872



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38733873



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38743874



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38753875



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38763876



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38773877



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38783878



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38793879



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38803880



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38813881



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38823882



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38833883



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38843884



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38853885



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38863886



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38873887



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38883888



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38893889



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38903890



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38913891



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38923892



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38933893



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38943894



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38953895



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38963896



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38973897



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38983898



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 38993899



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39003900



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39013901



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39023902



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39033903



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39043904



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39053905



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39063906



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39073907



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39083908



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39093909



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39103910



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39113911



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39123912
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