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k        N69/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1258 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak Lay edrIk sIu ¬LAY DERRICK C¦ CnCaticin sBa¢ati 

Gaemrik edaybþÚrmkCaeQµaH Lay edrIk "LAY DERRICK"  8033 
10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1259 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak suxcaerInéRkRsuI fanupug ¬SUKJAROEN KRAISRI 

THANUPHONG¦ CnCatiéf sBa¢atiéf edaybþÚrmkCaeQµaH lI )ak;etg 

"LEE BUKTENG"  8034 
10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1260 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak h½g yUQIg ¬HUANG YU-CHENG¦ CnCaticinétv:an; 

sBa¢aticinétv:an;   8035 
10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1261 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak CU CImIug ¬CHU CHI-MING¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin- 

étv:an;   8036 
10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1262 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak say mIgyU ¬TSAI MING-YU¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an;   8037 
10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1263 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak kav cagyU ¬KAO CHANG-YU¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an;   8038 
10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1264 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak Qin yU Cin ¬CHEN YU-JEN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an;   8039 

 



x 

10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1265 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak vU caQI  ¬WU JIAQI¦ CnCaticin sBa¢aticin  8040 
10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1266 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak h½g sIulaMg ¬HUANG XUELIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  8041 
10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1267 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak mIg qagh½r ¬MING CHANGHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin  8042 
10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1268 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb-   

nIykmµdl;elak san év: ¬ZHAN WEI¦ CnCaticin sBa¢aticin  8043 
10-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1269 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS-

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav ]kj:a Gs;elak nigelakRsI 

cMnYn 65 rUb  8044 
12-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1270 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþI- 

raCkar 51 rUb enARksYg sßab½n cMnYn 03 8046 
12-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1271 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS-

riyys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ ])asika Ék]tþm 

elakCMTav ]kj:a elakta Gs;elak nigelakRsI cMnYn 51 GgÁ¼rUb 8049 
12-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1272 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS-

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 199 rUb  8052 
14-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1273 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþitam 

evnRbcaMqñaMdl;m®nþIraCkar 62 rUb enARksYgmhaépÞ  8060 
14-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1274 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS-

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaHelak Kwm esg 8063 
14-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1275 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg CardæelxaFi- 

kar nigCaGnurdæelxaFikar énRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 09 rUb 8064 
14-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1276 sþIBI karEtgtaMg CaGKÁnayk nig Ca 

GKÁaFikar énRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 05 rUb 8065 

 



K  

14-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1277 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 08 rUb 8066 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

15-08-2019 -GnuRkwtüelx 119 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 8067 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 951 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8070 

18-07-2019 -GnuRkwtüelx 952 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8083 

19-07-2019 -GnuRkwtüelx 953 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 8085 

19-07-2019 -GnuRkwtüelx 954 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarRksYgFmµkar nig 

sasna 8088 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 955 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmaCikRkumRbwkSaviTüasaRsþén 

salaPUminÞrdæ)al 8089 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 956 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8091 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 957 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 8093 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 958 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 8095 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 959 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 8097 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 960 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 8104 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 961 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 8108 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 962 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8110 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 963 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8112 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 964 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8114 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 965 GnRk>tt sþIBI kardak;[cUlnivtþn_m®nþInKr)alCatikm<úCa 8116 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 966 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8118 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 967 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8119 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 968 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8121 

22-07-2019 -GnuRkwtüelx 969 GnRk>tt sþIBI kardak;nayTahan[cUlnivtþn_ 8123 

 



X 

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 970 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8129 

2-esckþIseRmc 

14-08-2019 -esckþIseRmcelx 142 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarGnþrRksYgsRmab; 

erobcMkic©RbCMukMBUlGasIu):asIuhVik qñaM2019-km<úCa     8131 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

27-06-2019 -Rbkaselx 580 shv>Rbk sþIBI karGnuvtþkarelIkTwkcitþEpñkKysRmab; 

shRKasFuntUcnigmFüm 8134 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

22-01-2019 -Rbkaselx 0010 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkar 

sßanIyeRbg\n§n³ elx 0010 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 22 Exmkra qñaM 2019 8149 

22-01-2019 -Rbkaselx 0013 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkar 

sßanIyeRbg\n§n³ elx 0013 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 22 Exmkra qñaM 2019 8153 

 

 

 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80338033



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80348034



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80358035



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80368036



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80378037



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80388038



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80398039



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80408040



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80418041



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80428042



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80438043



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80448044



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80458045



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80468046



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80478047



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80488048



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80498049



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80508050



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80518051



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80528052



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80538053



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80548054



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80558055



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80568056



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80578057



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80588058



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80598059



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80608060



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80618061



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80628062



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80638063



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80648064



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80658065



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80668066



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80678067



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80688068



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80698069



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80708070



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80718071



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80728072



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80738073



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80748074



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80758075



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80768076



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80778077



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80788078



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80798079



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80808080



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80818081



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80828082



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80838083



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80848084



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80858085



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80868086



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80878087



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80888088



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80898089



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80908090



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80918091



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80928092



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80938093



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80948094



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80958095



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80968096



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80978097



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80988098



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80998099



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81008100



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81018101



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81028102



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81038103



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81048104



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81058105



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81068106



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81078107



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81088108



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81098109



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81108110



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81118111



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81128112



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81138113



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81148114



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81158115



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81168116



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81178117



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81188118



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81198119



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81208120



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81218121



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81228122



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81238123



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81248124



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81258125



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81268126



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81278127



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81288128



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81298129



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81308130



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81318131



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81328132



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81338133



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81348134



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81358135



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81368136



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81378137



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81388138



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81398139



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81408140



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81418141



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81428142



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81438143



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81448144



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81458145



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81468146



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81478147



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81488148



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81498149



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81508150



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81518151



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81528152



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81538153



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81548154



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81558155
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