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k        N88/19 RtImasTI4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

09-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1536 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak QIv cinGIu ¬CHIU, CHEN-YI¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 10387 

09-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1537 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak GIu eyoC½g ¬YU, YUEH-CHIANG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an; 10388 

09-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1538 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak s‘Y mIgy:ag ¬HSU, MING-YANG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an; 10389 

09-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1539 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI GIu v½gxW ¬YU WANG, KER¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an; 10390 

09-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1540 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI CaMg sIun ¬JIANG, XIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 10391 

09-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1541 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak cwg fav ¬ZENG, TAO¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa 

xan; sáay ¬KHAN SKY¦ 10392 

09-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1542 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI GIug sIuh‘r ¬YIN XIHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin  10393 

09-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1543 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak eso CInmY ¬HSIEH, CHIN-MU¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an; 10394 

 



x 

09-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1544 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak KU cwghug ¬KUO, CHENG-HONG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an; 10395 

10-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1545 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 20 rUb 10396 

10-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1546 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 25 rUb 10398 

10-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1547 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 02 rUb 10400 

10-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1548 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 03 rUb 10401 

10-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1549 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; GsSb£T§i cMeBaH Gs;elak cMnYn 06 rUb 10402 

10-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1550 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 03 rUb 10403 

10-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1551 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 27 rUb 10404 

10-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1552 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaHGgÁPaBcMnYn 09 nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn    

363 rUb 10406 

10-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1553 sþIBI karpþl;eKarmgarelak                

lwm eLakBisidæ Ca ]kj:a 10421 

10-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1554 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

semþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin  RbFanrdæsPa nItikalTI 6 cMnYn 02 rUb 10422 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

03-10-2019 -GnuRkwtüelx 152 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 10423 



K 

07-10-2019 -GnuRkwtüelx 153 GnRk>bk sþIBI karecjpSayFnb½RtGnusSavrIy_ RbePT 

15000 erol 10425 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1299 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10426 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1300 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

m®nþIraCkar 10428 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1301 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 10430 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1302 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 10435 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1303 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 10437 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1304 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 10439 

2-esckþIseRmc  

18-10-2019 -esckþIseRmcelx 167 ssr sþIBI karpøas;bþÚr nigbMeBjbEnßmsmaCik 

Rkumkargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay 

nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþRBHsIhnu 

nigextþekaHkug 10441 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

06-06-2019 -Rbkaselx 545 shv>Rbk sþIBI kardak;[Gnuvtþsþg;daKNenyüsaFarN³km<úCa 

mUldæansac;R)ak;                                                        ¬tmkBI raCkic©elx 87¦ 10443 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

05-04-2019 -Rbkaselx 129 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Gil sIu hÁamiun 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 10505 

08-04-2019 -Rbkaselx 130 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbUDan r:Um 

Giundase®sÞól É>k begáIteragcRk EkécñEs,k 10508 

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038710387



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038810388



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1038910389



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039010390



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039110391



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039210392



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039310393



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039410394



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039510395



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039610396



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039710397



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039810398



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1039910399



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040010400



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040110401



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040210402



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040310403



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040410404



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040510405



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040610406



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040710407



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040810408



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1040910409



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041010410



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041110411



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041210412



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041310413



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041410414



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041510415



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041610416



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041710417



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041810418



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1041910419



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042010420



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042110421



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042210422



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042310423



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042410424



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042510425



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042610426



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042710427



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042810428



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1042910429



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043010430



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043110431



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043210432



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043310433



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043410434



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043510435



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043610436



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043710437



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043810438



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1043910439



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044010440



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044110441



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044210442



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៨៧

ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044310443



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044410444



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044510445



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044610446



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044710447



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044810448



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1044910449



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045010450



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045110451



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045210452



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045310453



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045410454



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045510455



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045610456



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045710457



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045810458



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1045910459



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046010460



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046110461



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046210462



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046310463



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046410464



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046510465



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046610466



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046710467



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046810468



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1046910469



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047010470



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047110471



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047210472



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047310473



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047410474



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047510475



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047610476



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047710477



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047810478



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1047910479



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048010480



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048110481



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048210482



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048310483



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048410484



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048510485



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048610486



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048710487



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048810488



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1048910489



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049010490



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049110491



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049210492



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049310493



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049410494



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049510495



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049610496



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049710497



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049810498



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1049910499



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050010500



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050110501



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050210502



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050310503



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050410504



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050510505



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050610506



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050710507



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050810508



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1050910509



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1051010510
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