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k        N77/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1385  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigvresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 9027 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1386  sþIBI kardak;elak Qun rwT§I énRkbx½NÐ 

m®nþICan;x<s;svnkmµ rbs;GaCJaFrsvnkmµCati [cUlnivtþn_ 9029 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1387  sþIBI niy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;tamkRmitsBaØabRt muxtMENg nigGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 53 rUb 

rbs;RksYgcMnYn 08 nigtemøIgzannþrs½kþinigfñak;tamevnRbcaMqñaM dl;m®nþIraCkar 45 

rUb rbs;RksYg cMnYn 02  9030 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1388  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lU mIgsIun ¬LUO, MINGXIN¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa lU esovsIun ¬LUO  XIAO XIN¦ 9036 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1389  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI esg lU ¬ZENG LU¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa 

esg CWy:an  ¬ZENG ZHI YAN¦ 9037 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1390  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak h‘U yIsay ¬HU, YUEZHAI¦ CnCaticin sBa¢aticin  9038 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1391  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak suksuDsaNaNan; qatéq ¬SUKSUDSANANANT 

CHATCHAI¦ CnCatiéf sBa¢atiéf 9039 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

04-09-2019 -GnuRkwtüelx 129 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9040 

13-08-2019 -GnuRkwtüelx 1083 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgB½t’man 9042 



x 

13-08-2019 -GnuRkwtüelx 1084 GnRk>tt sþIBIi karEksRmYlsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énmnÞIreBTükal;Em:t 9044 

13-08-2019 -GnuRkwtüelx 1085 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9046 

13-08-2019 -GnuRkwtüelx 1086 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9104 

13-08-2019 -GnuRkwtüelx 1087 GnRk>tt sþIBIi kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9106 

13-08-2019 -GnuRkwtüelx 1088 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 9108 

13-08-2019 -GnuRkwtüelx 1089 GnRk>tt sþIBIi kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9110 

13-08-2019 -GnuRkwtüelx 1090 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 9112 

13-08-2019 -GnuRkwtüelx 1091 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 9113 

15-08-2019 -GnuRkwtüelx 1092 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9116 

15-08-2019 -GnuRkwtüelx 1093 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgnaykebLaCatisnþisuxsgÁm 

sRmab;m®nþIraCkarsIuvil 9118 

15-08-2019 -GnuRkwtüelx 1094 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9120 

15-08-2019 -GnuRkwtüelx 1095 GnRk>tt sþIBIi karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENg m®nþInKr-

)alCatikm<úCa 9121 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1096 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9123 

2-esckþIseRmc  

04-09-2019 -esckþIseRmcelx 151 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþ)at;dMbg 9125 

3-saracrENnaMbEnßm 

10-09-2019 -saracrENnaMelx 09 srNn sþIBI karbnþviFankareRtomTb;Tl;nwgeRKaHTwkCMnn; 9127 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

05-06-2019 -esckþIseRmcelx 062 shv sþIBI karbegáItKN³kmµkarelIkkm<s;RbsiT§PaB 

énkarGnuvtþlixitbTdæanKtiyutþBak;B½n§karRKb;RKgRTBüsm,tþirdæ nigcMNUlminEmn 

sareBIBn§ 9128 



K 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

12-02-2019 -Rbkaselx 047 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un nIGan; XId 

¬exmbUDa¦ begáItsaxaeragcRk kat;edrsemøókbMBak;  9133 

12-02-2019 -Rbkaselx 048 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGevI s‘UR)a hÁaemn 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  9136 

12-02-2019 -Rbkaselx 049 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hÁaEhSl 

GiuneFIeNsinNl ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitmYk nigkabUb 9139 

12-02-2019 -Rbkaselx 050 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un v:alIta fys_ 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plittukáta 9142 

12-02-2019 -Rbkaselx 051 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un XIns_ efksßay  

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9145 

14-02-2019 -Rbkaselx 052 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIuGinDW®hÁI 

GiuneFIeNsinNl ¬exeGc¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT nigeRKOg 

bnSMkabUb 9148 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90279027



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90289028



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90299029



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90309030



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90319031



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90329032



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90339033



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90349034



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90359035



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90369036



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90379037



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90389038



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90399039



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90409040



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90419041



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90429042



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90439043



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90449044



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90459045



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90469046



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90479047



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90489048



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90499049



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90509050



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90519051



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90529052



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90539053



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90549054



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90559055



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90569056



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90579057



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90589058



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90599059



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90609060



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90619061



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90629062



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90639063



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90649064



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90659065



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90669066



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90679067



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90689068



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90699069



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90709070



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90719071



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90729072



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90739073



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90749074



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90759075



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90769076



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90779077



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90789078



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90799079



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90809080



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90819081



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90829082



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90839083



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90849084



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90859085



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90869086



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90879087



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90889088



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90899089



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90909090



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90919091



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90929092



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90939093



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90949094



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90959095



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90969096



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90979097



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90989098



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90999099



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91009100



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91019101



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91029102



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91039103



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91049104



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91059105



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91069106



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91079107



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91089108



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91099109



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91109110



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91119111



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91129112



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91139113



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91149114



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91159115



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91169116



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91179117



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91189118



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91199119



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91209120



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91219121



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91229122



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91239123



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91249124



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91259125



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91269126



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91279127



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91289128



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91299129



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91309130



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91319131



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91329132



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91339133



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91349134



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91359135



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91369136



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91379137



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91389138



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91399139



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91409140



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91419141



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91429142



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91439143



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91449144



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91459145



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91469146



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91479147



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91489148



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91499149



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91509150
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