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k        N71/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1296 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

Cakic©bcäamrN³dl;sB]tþmesnIy_eTa s Ln naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ 

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCaénRksYgmhaépÞ 8281 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1297 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys CatUbkar cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 05 rUb 8282 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1298 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys CatUbkar cMeBaH RBHsgÇ Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 04 GgÁ¼rUb 8283 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1299 sþIBI karpþl;eKarmgar elak s‘U CugeCon 

Ca ]kj:a 8284 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1300 sþIBI kardak;[dMeNIrkarsala]T§rN_ 

PñMeBj nigmhaGyükarGmsala]T§rN_PñMeBj 8285 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1301 sþIBI kardak;[dMeNIrkarsala]T§rN_ 

tMbn;t,ÚgXµMú nigmhaGyükarGmsala]T§rN_tMbn;t,ÚgXµMú 8287 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1302 sþIBI kardak;[dMeNIrkarsala]T§rN_ 

tMbn;)at;dMbg nigmhaGyükarGmsala]T§rN_tMbn;)at;dMbg 8289 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1303 sþIBI kardak;[dMeNIrkarsala]T§rN_ 

tMbn;RBHsIhnu nigmhaGyükarGmsala]T§rN_tMbn;RBHsIhnu 8291 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1304 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm rs; vNÑI Ca 

GKÁnayk énGKÁnaykdæanrdæ)al nighirBaØvtßú énRksYgFmµkar nigsasna 8293 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1305 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

miuj sMeGOn CaTIRbwkSaRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; manzan³esµI 

GKÁnayk 8294 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1306 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI- 

ykmµdl;elak can; évKuN ¬CHEN WEIKUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 8295 



x 

17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1307 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI- 

ykmµdl;elak sug rI ¬SONG RUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 8296 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1308 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edayGaBah_- 

BiBah_dl;elak GamIm:URKI NamI Namdr ¬AMIRMOKRI NAMI 

NAMDAR¦ CnCatiGaemrik sBa¢atiGaemrik 8297 
17-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1309 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI- 

ykmµdl;elak lI PIg ¬LI PING¦ CnCaticin sBa¢aticin 8298 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

27-08-2019 -GnuRkwtüelx 123 GnRk>bk sþIBI karerobcMnigkarRbRBwtþeTAénKN³kmµaFi- 

karCatiplitPaBesdækic©km<úCa 8299 

24-07-2019 -GnuRkwtüelx 987 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8304 

26-07-2019 -GnuRkwtüelx 991 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8362 

26-07-2019 -GnuRkwtüelx 992 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8391 

29-07-2019 -GnuRkwtüelx 993 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8393 

29-07-2019 -GnuRkwtüelx 994 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8394 

29-07-2019 -GnuRkwtüelx 995 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8396 

2-esckþIseRmc 

21-08-2019 -esckþIseRmcelx 144 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§saRsþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþbnÞaymanC½y 8397 

III-kargarbNþaRksYg 

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

21-05-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 524 shv>Rbk sþIBI karGnuvtþkmµviFI]btßmÖsac;R)ak; 

CUn®sþImanépÞeBaH nigkUnGayueRkam 2qñaM énRKYsarmanb½NÑsmFm’ b¤b½NÑ 

GaTiPaB 8400 



 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82818281



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82828282



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82838283



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82848284



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82858285



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82868286



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82878287



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82888288



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82898289



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82908290



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82918291



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82928292



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82938293



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82948294



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82958295



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82968296



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82978297



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82988298



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82998299



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83008300



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83018301



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83028302



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83038303



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83048304



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83058305



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83068306



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83078307



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83088308



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83098309



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83108310



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83118311



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83128312



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83138313



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83148314



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83158315



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83168316



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83178317



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83188318



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83198319



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83208320



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83218321



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83228322



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83238323



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83248324



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83258325



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83268326



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83278327



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83288328



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83298329



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83308330



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83318331



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83328332



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83338333



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83348334



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83358335



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83368336



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83378337



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83388338



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83398339



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83408340



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83418341



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83428342



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83438343



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83448344



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83458345



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83468346



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83478347



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83488348



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83498349



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83508350



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83518351



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83528352



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83538353



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83548354



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83558355



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83568356



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83578357



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83588358



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83598359



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83608360



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83618361



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83628362



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83638363



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83648364



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83658365



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83668366



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83678367



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83688368



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83698369



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83708370



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83718371



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83728372



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83738373



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83748374



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83758375



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83768376



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83778377



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83788378



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83798379



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83808380



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83818381



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83828382



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83838383



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83848384



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83858385



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83868386



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83878387



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83888388



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83898389



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83908390



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83918391



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83928392



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83938393



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83948394



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83958395



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83968396



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83978397



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83988398



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83998399



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84008400



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84018401



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84028402



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84038403



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84048404



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84058405



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84068406
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