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k        N78/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1392  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI suksuDsaNaNan; GanqalI ¬SUKSUDSANANANT 

ANCHALEE¦ CnCatiéf sBa¢atiéf 9151 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1393  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak can eCohYy ¬ZHAN, JIAHUAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 9152 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1394  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak h½g sIuhYy ¬HUANG, SHIHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 9153 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1395  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lIn etgéhV ¬LIN, TENGFEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 9154 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1396  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak vU vinéq ¬WU, WENCAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 9155 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1397 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak taMg mIgh½r ¬TANG, MIN-HUA¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 9156 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1398  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak Qin yUfav ¬CHEN YU TAO¦ CnCaticin sBa¢atiGU®sþalI 9157 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1399 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lI hVaCI ¬LI FAJI¦ CnCaticin sBa¢aticin 9158 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1400 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak eso GIFIg ¬HSIEH I-TING¦ CnCaticin sBa¢aticin ¬étv:an;¦ 

edaybþÚreQµaHCa eso sMriT§I  ¬SEAR SAMRITHY¦ 9159 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1401 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edayGaBah_BiBah_ 

dl;GñkRsI egVón FI Lan ehOg ¬NGUYEN THI LAN HUONG¦ 

CnCatievotNam sBa¢atievotNam edaybþÚreQµaHCa TiBV s‘UnI ¬TEP SUONY¦ 9160 



x 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

09-09-2019 -GnuRkwtüelx 130 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9161 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1097 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9163 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1098 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9189 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1099 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9219 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1100 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 9237 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1101 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 9238 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1102 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9240 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1103 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 9241 

16-08-2019 -GnuRkwtüelx 1104 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMg nigsRmYlParkic©m®nþIraCkar 9242 

2-esckþIseRmc  

06-09-2019 -esckþIseRmcelx 152 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarGnþrRksYgsRmab;Ca 

ynþkarBinitünigtamdankarGnuvtþKeRmagBaNiC¢kmµcRmuH The City Gate rbs; 

Rkumh‘un econ Qwg éf RKub 9245 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

20-06-2019 -esckþIseRmcelx 064 shv sþIBI karbegáItRkumkargaredIm,IsikSaRsavRCavkñúg 

karbegáItmCÄmNÐlesvahirBaØvtßúGnþrCati enAekaHfµI extþRBHsIhnu 9248 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

20-02-2019 -Rbkaselx 054 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un h½r):avs‘Uey )øasÞIk 

Rbdak; ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitfg;yYr)øasÞIkRKb;RbePT 9252 

21-02-2019 -Rbkaselx 055 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sajnIg 

¬exmbUDa¦ Eb‘l & Eb‘k É>k begáIteragcRk plitExSRkv:at; nigkabUbRKb;RbePT 9255 

22-02-2019 -Rbkaselx 056 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sux Lúgehg 

Giundase®sÞól swbpøay ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitekskatug 

Bum<RkdassRmab;brikçarbnÞab;bnSMsemøókbMBak; nigkat;edrsemøókbMBak; 9258 



K 

22-02-2019 -Rbkaselx 057 ]s>k]>Rbk>02 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un efkGUhV ¬exmbUDa¦ 

begáIteragcRk plittukáta nigsmÖar³eRbIkñúgBiFICb;elog 9261 

22-02-2019 -Rbkaselx 058 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un LayehVg eGAdr 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrGavsuvtßiPaB plittg; nigkabUbRKb;RbePT 9264 

28-02-2019 -Rbkaselx 075 ]s>k]>Rbk>02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un qayNa kag eFo 

sÞIl É>k begáIteragcRk plitEdkRKb;RbePT 9267 

  3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

20-03-2019 -Rbkaselx 0038 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0038 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 20 Ex mIna qñaM 2019 9270 

  4-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

06-08-2019 -Rbkaselx 1401 kkn¼Rbk sþIBI karGnuBaØat[m®nþIraCkarsßitenAeRkA 

Rkbx½NÐedIm 9274 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91519151



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91529152



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91539153



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91549154



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91559155



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91569156



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91579157



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91589158



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91599159



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91609160



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91619161



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91629162



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91639163



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91649164



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91659165



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91669166



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91679167



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91689168



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91699169



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91709170



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91719171



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91729172



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91739173



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91749174



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91759175



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91769176



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91779177



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91789178



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91799179



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91809180



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91819181



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91829182



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91839183



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91849184



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91859185



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91869186



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91879187



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91889188



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91899189



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91909190



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91919191



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91929192



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91939193



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91949194



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91959195



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91969196



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91979197



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91989198



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91999199



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92009200



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92019201



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92029202



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92039203



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92049204



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92059205



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92069206



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92079207



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92089208



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92099209



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92109210



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92119211



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92129212



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92139213



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92149214



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92159215



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92169216



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92179217



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92189218



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92199219



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92209220



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92219221



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92229222



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92239223



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92249224



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92259225



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92269226



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92279227



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92289228



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92299229



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92309230



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92319231



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92329232



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92339233



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92349234



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92359235



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92369236



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92379237



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92389238



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92399239



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92409240



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92419241



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92429242



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92439243



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92449244



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92459245



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92469246



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92479247



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92489248



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92499249



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92509250



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92519251



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92529252



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92539253



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92549254



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92559255



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92569256



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92579257



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92589258



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92599259



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92609260



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92619261



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92629262



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92639263



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92649264



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92659265



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92669266



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92679267



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92689268



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92699269



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92709270



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92719271



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92729272



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92739273



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92749274
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