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k        N86/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1494 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

Cakic©bcäamrN³dl;sB]tþmesnIy_RtI Ekv rtna naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ 

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 10141 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1495 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

Cakic©bcäamrN³dl;sBelakvresnIy_Ék jwb PirkS naynKr)alCan;x<s; 

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 10142 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1496 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar cMnYn 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 10143 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1497 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ 

CaTIRbwkSaRksYgEpnkar 04 rUb 10144 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1498 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna RbeKncMeBaH RBHsgÇ cMnYn 03 GgÁ 10145 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1499 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak Qin cwghay ¬CHEN ZHENGHAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 10146 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1500 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:ag vinsIu ¬WANG, WENXI¦ CnCaticin sBa¢aticin 10147 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1501 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak ekA Xun ¬CAO, KUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 10148 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1502 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak Qin laMg ¬CHEN, LIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 10149 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1503 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak h‘U s‘avhVan ¬HU, XIAOFAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 10150 

 



x 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1504 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak GIu Qug ¬YU, CONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 10151 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1505 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak Qin tayBIn ¬CHEN DAIBIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 10152 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1506 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak mwug lIgxay ¬MENG, LINGKIA¦ CnCaticin sBa¢aticin 10153 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1507 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak QYy eyonCa ¬CUI, YANJIE¦ CnCaticin sBa¢aticin 10154 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1508 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lI xw ¬LI, KE¦ CnCaticin sBa¢aticin 10155 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1509 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak Gan CunvNÑ ¬AN JUN HWAN¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 

edaybþÚreQµaHCa h‘un Gan ¬HUN AN¦ 10156 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1510 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr {edayGaBah_- 

BiBah_} dl;GñkRsI Gas<INl; EG‘nRDa lUGIus ¬ASPINALL ANDREA- 

LOUISE¦ CnCatikaNada sBa¢atikaNada edaybþÚreQµaHCa eso EG‘nRDa 

¬SEAR ANDREA¦ 10157 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1511 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak ecg CICun ¬CHENG CHI-CHUN¦ CnCaticin sBa¢aticin¬étv:an;¦ 10158 

27-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1512 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

Ék]tþm swum ka GnuRbFanTI1 RBwT§sPa nItikalTI4 cMnYn 03rUb 10159 

04-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1513 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_naynKr)al fñak; 

]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 03 rUb kñúgRkbx½NÐ 

muxgarsaFarN³ edayrkSamuxtMENgneya)ayenAdEdl rhUtmankarseRmcCafµI 

BIraCrdæaPi)al 10160 

 



K 

04-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1514 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 28 rUb  10162 

04-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1515 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaCMnYykar 

rdæelxaFikardæanGakascrsIuvil 05rUb  10165 

04-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1516 sþIBI karbBa©b;muxtMENgelakCMTav     

lwm RsINit BITIRbwkSaÉk]tþm eha NaMhug ]bnaykrdæm®nþI manzan³esµI 

GnurdæelxaFikar 10166 

04-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1517 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH vresnIy_Ék egVóg eCOgfaMg 

¬NGVEANG CHOEUNG THAING¦ 10167 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

02-10-2019 -GnuRkwtüelx 149 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 10168 

02-10-2019 -GnuRkwtüelx 150 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta2énGnuRkwtüelx489 

GnRk>bk cuHéf¶TI21 Extula qñaM 2013 sþIBI karEksRmYlKN³kmµkar 

sRmab;edaHRsaybBaðakUdkmµ )atukmµ enAtamRKb;muxsBaØa 10170 

07-10-2019 -GnuRkwtüelx 1259 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10173 

07-10-2019 -GnuRkwtüelx 1260 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10183 

07-10-2019 -GnuRkwtüelx 1261 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 10184 

07-10-2019 -GnuRkwtüelx 1262 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10186 

07-10-2019 -GnuRkwtüelx 1263 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10187 

09-10-2019 -GnuRkwtüelx 1264 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10188 

09-10-2019 -GnuRkwtüelx 1265 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10190 

10-10-2019 -GnuRkwtüelx 1266 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 10191 

 



X 

10-10-2019 -GnuRkwtüelx 1267 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkarsIuvil[sßitkñúgPaB 

TMenrKµanebovtS 10193 

10-10-2019 -GnuRkwtüelx 1268 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10194 

10-10-2019 -GnuRkwtüelx 1269 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10200 

10-10-2019 -GnuRkwtüelx 1270 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10202 

10-10-2019 -GnuRkwtüelx 1271 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10207 

10-10-2019 -GnuRkwtüelx 1272 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10211 

11-10-2019 -GnuRkwtüelx 1273 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10212 

11-10-2019 -GnuRkwtüelx 1274 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10214 

11-10-2019 -GnuRkwtüelx 1275 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10216 

11-10-2019 -GnuRkwtüelx 1276 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10217 

11-10-2019 -GnuRkwtüelx 1277 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10218 

11-10-2019 -GnuRkwtüelx 1278 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 10219 

2-esckþIseRmc  

03-10-2019 -esckþIseRmcelx 162 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæanextþRBHsIhnu nigextþtaEkv edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþ 

kmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa  10221 

03-10-2019 -esckþIseRmcelx 163 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCik smaCika 

Rkumkargarfñak;CaticuHmUldæanextþRBHsIhnu edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkar 

GnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN dMNak;kalTI4 rbs; 

raCrdæaPi)alkm<úCa  10223 

03-10-2019 -esckþIseRmcelx 164 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæanextþkMBg;s<W edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa  10225 

 

 

 



g 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

21-08-2019 -Rbkaselx 745 shv>Rbk sþIBI karbegáIt nigEksRmYlsmasPaBRkumlT§kmµ 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþrtnKirI 10227 

29-08-2019 -Rbkaselx 773 shv>Rbk sþIBI karpøas;bþÚr nigEtgtaMgsmasPaBbEnßm 

énelxaFikardæanmUlniFiKn§bu)aökm<úCa 10229 

30-08-2019 -Rbkaselx 776 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlRkumkargarEkTRmg;karRKb;RKg 

hirBaØvtßúsaFarN³ nigkarGnuvtþyuT§sa®sþkMENTRmg;nigTMenIbkmµKy 10231 

02-09-2019 -Rbkaselx 779 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlRbkar 5 énRbkaselx 762 

shv>Rbk cuHéf¶TI20 ExsIha qñaM 2018 sþIBIkarpþl;R)ak;]btßmÖelIkTwkcitþ 

CUnelxaFikardæanmUlniFiKn§bu)aökm<úCa 10235 

03-09-2019 -Rbkaselx 780 shv>Rbk sþIBI karEbgEckParkic©fñak;dwknaMGKÁnaykdæanKy 

nigrdæakrkm<úCa 10237 

09-09-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 793 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

nigrC¢eTyükrbuerRbTanrg RbcaMenAGgÁPaBfvikanaykdæanhirBaØvtßú 10241 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 

12-08-2019 -esckþIENnaMelx 70 s>C>N sþIBI kardak;[GnuvtþnItiviFI nigTRmg;EbbbTénkar 

RKb;RKgbNÑaKar  10244 

 
 
 

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014110141



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014210142



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014310143



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014410144



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014510145



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014610146



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014710147



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014810148



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014910149



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015010150



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015110151



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015210152



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015310153



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015410154



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015510155



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015610156



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015710157



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015810158



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1015910159



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016010160



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016110161



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016210162



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016310163



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016410164



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016510165



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016610166



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016710167



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016810168



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1016910169



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017010170



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017110171



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017210172



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017310173



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017410174



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017510175



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017610176



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017710177



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017810178



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1017910179



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018010180



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018110181



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018210182



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018310183



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018410184



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018510185



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018610186



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018710187



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018810188



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1018910189



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019010190



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019110191



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019210192



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019310193



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019410194



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019510195



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019610196



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019710197



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019810198



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1019910199



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020010200



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020110201



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020210202



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020310203



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020410204



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020510205



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020610206



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020710207



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020810208



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1020910209



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021010210



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021110211



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021210212



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021310213



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021410214



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021510215



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021610216



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021710217



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021810218



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1021910219



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022010220



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022110221



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022210222



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022310223



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022410224



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022510225



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022610226



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022710227



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022810228



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1022910229



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023010230



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023110231



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023210232



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023310233



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023410234



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023510235



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023610236



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023710237



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023810238



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1023910239



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024010240



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024110241



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024210242



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024310243



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024410244



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024510245



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024610246



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024710247



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024810248



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1024910249



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025010250



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025110251



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025210252



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025310253



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025410254



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025510255



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025610256



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025710257



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025810258



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1025910259



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026010260



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026110261



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026210262
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