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k        N94/19 RtImasTI4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

02-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1641 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI esA lIyU ¬SHAO  LIYU¦ CnCaticin sBa¢aticin 11131 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1649 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;elakRsI fn m:UlINa enARksYgEpnkar 11132 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1650 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØab½Rt  dl;m®nþIraCkar 03 rUb rbs;RksYgcMnYn 02 11133 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1651 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak xUfS CasIu Nafan; ¬COATS JESSE NATHAN¦ 

CnCatiGaemrik sBa¢atiGaemrik 11135 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1652 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI lIn v:agQIg ¬LIN, WANG-CHING¦ CnCaticinétv:an; 

sBa¢aticinétv:an; 11136 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1653 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak lI y:aman ¬LI, YAMIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 11137 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1654 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  elv rYyGan ¬LIAO, RUIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 11138 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1655 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  s‘a éXVhVan ¬HSIEH,  KUEI-FAN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an; 11139 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1656 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  hVwg LI ¬FENG, LEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 11140 
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05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1657 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  cUv hWeCon ¬ZHOU, HEJIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 11141 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1658 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  qav CIg ¬CAO, ZHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 11142 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1659 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  v:g sansan ¬WANG SHANSHAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 11143 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1660 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI  Qin éheyon ¬CHEN, HAIYAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 11144 

07-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1661 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

raCrdæaPi)al 08 rUb 11145 

07-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1662 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

RksYgmhaépÞ 31 rUb 11146 

07-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1663 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak eb:g Kg; 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ énRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ 11148 

07-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1664 sþIBI karniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ 

zannþrs½kþi nigfñak;dl;elak esg Fa énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYg 

mhaépÞ 11149 

07-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1665 sþIBI niy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 18 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

enARksYgcMnYn 08  nigniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; tam 

GtItPaBkargar kRmitsBaØabRt nigmuxtMENg dl;m®nþIraCkar 27 rUb enARksYg 

sßab½n cMnYn 07 11150 

07-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1666 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys esnaC½ysiT§ cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 03 rUb 11154 

07-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1667 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 521 rUb 11155 
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08-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1668 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;Ék]tþm 

):an subNÐit CaTIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esµI GnurdæelxaFikar 11174 

08-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1669 sþIBI niy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; tamGtItPaBkargar dl;elakRsI b:U salINa énRkbx½NÐ 

m®nþIbec©keTsCan;x<s; enArdæelxaFikardæanGakascrsIuvil 11175 

08-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1670 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

evnRbcaMqñaM dl;m®nþIraCkar 12 rUb rbs;RksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; 11176 

08-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1671 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 19 rUb 11178 

08-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1672 sþIBI karbnßyry³eBlTTYlrgeTascMnYn 

6 Ex 9 Ex 12 Ex[TNÐit cMnYn 80 nak; nigelIkElgeTas[TNÐitcMnYn 10 nak; 

kñúg»kas BiFIbuNüGMuTUk bENþtRbTIb sMBHRBHEx nigGkGMbuk qñaM 2019  11180 

08-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1673 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;GñkRsI  v:ag esovQIg ¬WANG HSIAO-CHING¦ CnCaticin 

sBa¢aticin ¬étv:an;¦ 11194 

08-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1674 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  cUv econ ¬ZHOU JIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 11195 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1675 sþIBI karpþl;eKarmgarkitþiys én 

raCbNÐitüsPakm<úCa CUnÉk]tþm Cam eyob Ca kitþiesdæabNÐit 11196 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1676 sþIBI karpþl;eKarmgarkitþiys én 

raCbNÐitüsPakm<úCa CUnÉk]tþm Gwum Qunlwm Ca kitþinItiekaslbNÐit 11198 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1677 sþIBI niy½tkmµtemøIgfñak; nigzannþrs½kþi 

dl;m®nþIraCkar 20 rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)al;Can;x<s; RksYgmhaépÞ 11200 
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09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1678 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

sux suRkwtüa CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn 

naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI rdæm®nþI 11202 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1679 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgelakCMTav 

LgDI san;Nar:a CaGnurdæelxaFikar énRksYgB½t’man 11203 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1680 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  qwg eCon ¬ZHENG, JIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 11204 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

15-11-2019 -GnuRkwtüelx 167 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 11205 

22-11-2019 -GnuRkwtüelx 168 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAén 

KN³kmµaFikarCatiGPivDÆn_eTscrN_ 11207 

26-11-2019 -GnuRkwtüelx 169 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 2 nigmaRta 7 én 

GnuRkwtüelx 223 GnRk>bk cuHéf¶TI 18 Ex FñÚ qñaM 2017 sþIBI karerobcM 

nigkarRbRBwtþeTA énKN³kmµaFikarCatierobcMkarRbkYtkILaGasIuGaeKñy_elIkTI 

32 qñaM 2023 11213 

05-11-2019 -GnuRkwtüelx 1338 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 11215 

06-11-2019 -GnuRkwtüelx 1339 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

CUnm®nþIraCkar 11225 

06-11-2019 -GnuRkwtüelx 1340 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 11227 

07-11-2019 -GnuRkwtüelx 1341 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11229 

07-11-2019 -GnuRkwtüelx 1342 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 11232 

07-11-2019 -GnuRkwtüelx 1343 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11233 

07-11-2019 -GnuRkwtüelx 1344 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 11235 
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07-11-2019 -GnuRkwtüelx 1345 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11236 

07-11-2019 -GnuRkwtüelx 1346 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 11237 

07-11-2019 -GnuRkwtüelx 1347 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11239 

07-11-2019 -GnuRkwtüelx 1348 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 11240 

07-11-2019 -GnuRkwtüelx 1349 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11242 

07-11-2019 -GnuRkwtüelx 1350 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 11244 

2-saracrENnaM 

22-11-2019 -saracrENnaMelx 12 srNn sþIBI karcat;taMgxYbelIkTI37 

TivaCnmanBikarPaBGnþrCati nigxYbelITI21 TivaCnmanBikarPaBkm<úCa eRkam 

RbFanbT៖ :lubbM)at;]bsKÁraraMgCnmanBikarPaB edIm,IsgÁmmYYyRbkb 

edaybriyabnñ} éf¶TI3 ExFñÚ qñaM2019 11245 

III-kargarbNþaRksYg   

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

04-11-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 1039 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUl 

enARksYgB½t’man 11247 

04-11-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 1040 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl 

enARksYgB½t’man 11250 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113111131
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113711137



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113811138
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1114111141



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1114211142
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115011150
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115211152



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115311153



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115411154



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115511155



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115611156



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115711157



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115811158



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1115911159



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116011160



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116111161



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116211162



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116311163



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116411164



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116511165



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116611166



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116711167



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116811168



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1116911169



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117011170



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117111171



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117211172



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117311173



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117411174



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117511175



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117611176



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117711177



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117811178



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1117911179



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118011180



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118111181



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118211182



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118311183



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118411184



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118511185



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118611186



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118711187



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118811188



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1118911189



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119011190



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119111191



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119211192



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119311193



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119411194



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119511195



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119611196



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119711197



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119811198



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1119911199



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120011200



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120111201



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120211202



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120311203



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120411204



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120511205



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120611206



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120711207



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120811208



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1120911209



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121011210



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121111211



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121211212



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121311213



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121411214



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121511215



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121611216



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121711217



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121811218



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1121911219



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122011220



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122111221



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122211222



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122311223



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122411224



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122511225



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122611226



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122711227



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122811228



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1122911229



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1123011230



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1123111231



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1123211232



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1123311233



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1123411234



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1123511235



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1123611236



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1123711237



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1123811238



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1123911239



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1124011240



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1124111241



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1124211242



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1124311243



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1124411244



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1124511245



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1124611246



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1124711247



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1124811248



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1124911249



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1125011250



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1125111251



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1125211252
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