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k        N87/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

04-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1518 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 54 rUb 10263 

04-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1520 sþIBI karpþl;eKarmgarelak lag eBA Ca 

]kj:a 10266 

04-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1521 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak marhSaGIu Eb‘hSad ¬MIRZAEI BEHZAD¦ CnCatiGIur:g; sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa ]tþm bNÐit ¬OUDOM BONDEDH¦ 10267 

05-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1522 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;kBaØa sIu CaCa ¬HSU, CHIA-CHIA¦ CnCaticin sBa¢aticin ¬étv:an;¦ 10268 

07-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1523 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak lI CahUn  ¬LEE CHIA HON¦ CnCatim:aeLsIu sBa¢atim:aeLsIu 10269 

07-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1524 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak h½g esgGIu  ¬HUANG ZENGYI¦ CnCaticin sBa¢aticin 10270 

07-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1525 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak Qin cavs‘an  ¬CHEN, CHAO-HSIEN¦ CnCaticinétv:an; 

sBa¢aticinétv:an; 10271 

07-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1526 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak s‘a qagswug  ¬XIE, CHANGSHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 10272 

07-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1527 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak fag TI  ¬TANG, DI¦ CnCaticin sBa¢aticin 10273 

07-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1528 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI kag CIgmIu  ¬KANG  JINGMEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 10274 

 



x 

07-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1529 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak lI eqAKuN  ¬LI, CHAOQUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 10275 

07-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1530 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak han; eqA  ¬HAN, CHAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 10276 

07-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1531 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak s‘U vinmIg  ¬SU, WENMING¦ CnCaticin sBa¢aticin 10277 

07-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1532 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak s‘U vineQog  ¬SU, WENQIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 10278 

09-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1533 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak s‘U s‘ugb:U  ¬SU  SUNG-PO¦ CnCaticin sBa¢aticin ¬étv:an;¦ 10279 

09-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1534 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak c½nÞ b‘Íl ¬CHAN BILL¦ CnCatikaNada sBa¢atikaNada 10280 

09-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1535 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI Gwug hugmIg ¬NG HONG MING¦ CnCatim:aeLsIu 

sBa¢atim:aeLsIu 10281 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

02-10-2019 -GnuRkwtüelx 151 GnRk>bk sþIBI karkMNt;kalbriecäT karerobcM nig        

karRbRBwtþeTAénCMerOnesdækic©enARBHraCaNacRkkm<úCa qñaM 2021 10282 

11-10-2019 -GnuRkwtüelx 1279 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10288 

11-10-2019 -GnuRkwtüelx 1280 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 10290 

11-10-2019 -GnuRkwtüelx 1281 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbxNÐm®nþIraCkar 10291 

11-10-2019 -GnuRkwtüelx 1282 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10292 

11-10-2019 -GnuRkwtüelx 1283 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10293 

11-10-2019 -GnuRkwtüelx 1284 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 10294 

11-10-2019 -GnuRkwtüelx 1285 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10295 

 



K 

21-10-2019 -GnuRkwtüelx 1286 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10297 

21-10-2019 -GnuRkwtüelx 1287 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10298 

22-10-2019 -GnuRkwtüelx 1288 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10299 

22-10-2019 -GnuRkwtüelx 1289 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10301 

22-10-2019 -GnuRkwtüelx 1291 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 10303 

22-10-2019 -GnuRkwtüelx 1292 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCati 10305 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1293 GnRk>tt sþIBI karbMeBjbEnßmRkbx½NÐm®nþInKr)alCati 10306 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1294 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10307 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1295 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10309 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1296 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10310 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1297 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10311 

2-esckþIseRmc  

03-10-2019 -esckþIseRmcelx 165 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan extþt,ÚgXµMú edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa  10318 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

06-06-2019 -Rbkaselx 545 shv>Rbk sþIBI kardak;[Gnuvtþsþg;darKNenyüsaFarN³km<úCa 

mUldæansac;R)ak;                                                          ¬teTA raCkic©elx 88¦ 10320 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

08-04-2019 -Rbkaselx 133 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ficEPk EPkXiCIg 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitsmÖar³evcx©b; 10384 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026310263



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026410264



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026510265



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026610266



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026710267



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026810268



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1026910269



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027010270



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027110271



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027210272



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027310273



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027410274



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027510275



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027610276



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027710277



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027810278



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1027910279



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028010280



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028110281



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028210282



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028310283



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028410284



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028510285



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028610286



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028710287



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028810288



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1028910289



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029010290



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029110291



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029210292



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029310293



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029410294



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029510295



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029610296



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029710297



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029810298



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1029910299



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030010300



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030110301



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030210302



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030310303



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030410304



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030510305



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030610306



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030710307



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030810308



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1030910309



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031010310



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031110311



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031210312



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031310313



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031410314



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031510315



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031610316



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031710317



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031810318



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1031910319



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032010320



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032110321



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032210322



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032310323



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032410324



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032510325



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032610326



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032710327



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032810328



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1032910329



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033010330



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033110331



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033210332



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033310333



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033410334



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033510335



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033610336



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033710337



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033810338



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1033910339



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034010340



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034110341



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034210342



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034310343



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034410344



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034510345



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034610346



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034710347



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034810348



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1034910349



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035010350



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035110351



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035210352



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035310353



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035410354



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035510355



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035610356



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035710357



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035810358



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1035910359



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036010360



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036110361



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036210362



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036310363



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036410364



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036510365



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036610366



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036710367



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036810368



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1036910369



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037010370



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037110371



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037210372



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037310373



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037410374



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037510375



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037610376



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037710377



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037810378



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1037910379



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038010380



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038110381



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038210382



ត  រា ជកិច្ច លខ ៨៨

ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038310383



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038410384



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038510385



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038610386
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