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k        N63/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1150 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak QYy hugyIk ¬CHUI HUNG YICK¦ CnCaticin sBa¢aticin 7289 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1151 sþIBI karpþl;eKarmgar elak           

tan; KwmhYt Ca ]kBaJ:a 7290 
25-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1152 sþIBI karpþl;eKarmgar elak           

Xn Qundar:a Ca ]kBaJ:a 7291 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1154 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³Ék]tþm 

harUhIusa handa CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn 

naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI rdæm®nþI minykR)ak;bMNac; 

muxgar 7292 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1155 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³Ék]tþm 

lucS tara CaCMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI 

énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 7293 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1156 sþIBI karbBa©b;muxtMENgBIsmaCikRkum- 

elxasemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCaNa- 

cRkkm<úCa 02 rUb 7294 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1157 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgGPivDÆn_CnbT 02rUb 7295 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1158 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

sux hYt CaTIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esµI rdæelxaFikar edayminTTYl 

R)ak;bMNac;muxgar 7296 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1159 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

G‘un c½nÞful CaTIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esµI GnurdæelxaFikar edaymin 

ykR)ak;bMNac;muxgar 7297 



x 

27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1160 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;m®nþI 

raCkarénRkumRbwkSasþarGPivDÆn_vis½yksikmµ nigCnbT 03rUb 7298 

27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1162 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgB½t’man 106rUb 7299 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1163 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm lI Es 

zannþrs½kþi ]tþmm®nþI fñak;elx 1 CaGKÁnayk énRKwHsßanGgÁr 7303 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1164 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_ nayTahan én 

kgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 79 rUb 7304 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1165 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nay 

Tahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 201rUb 

muncUlnivtþn_ 7308 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1166 sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ kñúgkgeyaF- 

BlexmrPUminÞ nigRbKl;zannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI nayTahanénkgeyaFBl 

exmrPUminÞ CUnelak LaM sm,ÚN_ 7314 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1167 sþIBI karpþl;eKarmgar elakRsI           

h‘un suPa Ca ]kBaJ:a 7315 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1168 sþIBI karpþl;eKarmgar elak             

hIu Kwmhug Ca ]kBaJ:a 7316 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1169 sþIBI karpþl;eKarmgar elak           

sux em:gLúg Ca ]kBaJ:a 7317 
27-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1170 sþIBI karpþl;eKarmgar elak           

say KwmGn Ca ]kBaJ:a 7318 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 895 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7319 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 896 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7324 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 897 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7328 



K 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 898 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7356 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 899 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa 7374 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 900 GnRk>tt sþIBI karlubeQµaH nayTahan 7375 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 901 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 7376 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 902 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 7377 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 903 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 7378 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 904 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 7384 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 905 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak;CUn 

m®nþIraCkar 7385 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

05-04-2019 -Rbkaselx 376 shv>Rbk sþIBI karbegáItnigEtgtaMgRkumlT§kmµrbs;mnÞIr 

esdækic©nighirBaØvtßú extþEkb 7387 

09-04-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 379 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2019 rbs;GKÁPaBfvikaviTüasßanbec©kviTüakm<úCa énRksYgGb;rM 

yuvCn nigkILa 7390 

23-04-2019 -Rbkaselx 477 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgKNenyükrRbcaMenAviTüasßanCati 

suxPaBsaFarN³ énRksYgsuxaPi)al 7395 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

25-12-2018 -Rbkaselx 0319 rf>GRbk>Rbk sþIBI karerobcMnigkarRbRBwtþeTAénkariya- 

l½ycMNuH[naykdæannanaénGKÁnaykdæaneRbgkat 7398 

 

 

 



 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72897289



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72907290



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72917291



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72927292



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72937293



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72947294



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72957295



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72967296



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72977297



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72987298



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72997299



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73007300



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73017301



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73027302



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73037303



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73047304



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73057305



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73067306



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73077307



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73087308



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73097309



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73107310



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73117311



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73127312



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73137313



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73147314



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73157315



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73167316



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73177317



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73187318



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73197319



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73207320



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73217321



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73227322



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73237323



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73247324



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73257325



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73267326



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73277327



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73287328



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73297329



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73307330



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73317331



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73327332



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73337333



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73347334



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73357335



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73367336



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73377337



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73387338



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73397339



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73407340



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73417341



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73427342



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73437343



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73447344



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73457345



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73467346



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73477347



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73487348



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73497349



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73507350



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73517351



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73527352



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73537353



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73547354



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73557355



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73567356



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73577357



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73587358



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73597359



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73607360



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73617361



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73627362



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73637363



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73647364



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73657365



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73667366



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73677367



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73687368



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73697369



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73707370



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73717371



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73727372



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73737373



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73747374



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73757375



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73767376



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73777377



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73787378



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73797379



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73807380



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73817381



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73827382



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73837383



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73847384



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73857385



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73867386



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73877387



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73887388



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73897389



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73907390



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73917391



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73927392



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73937393



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73947394



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73957395



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73967396



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73977397



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73987398



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73997399



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74007400



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74017401



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74027402



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74037403



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74047404



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74057405



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74067406



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74077407



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74087408



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74097409



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74107410



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74117411



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74127412
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