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k        N54/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

12-07-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0719¼006  sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI karRKb;RKg 

eRbgkat nigplitpleRbgkat 6177 

2-RBHraCRkwtü 

03-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1014  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ CacegáamRKYsardl;RKYsarGñkRsI  Qin GayvIGwugkav ¬CHENN IVY 

YING GAO¦ CnCaticin  sBa¢atiGaemrik 6199 

03-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1015  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  y:am:ada y:UsIutaka ¬YAMADA  YOSHITAKA¦ CnCatiCb:un 6200 

03-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1016  sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigzan³ dl; 

Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 05 rUb 6201 

03-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1017  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ TIRbwkSa nig 

CMnYykardl;Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 06 rUb 6202 

04-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1018  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 12 rUb 6203 

04-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1019  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elakRsI xøÚt vibulLa 6205 

04-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1020  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI ])asika nig 

RBHsgÇ cMnYn 24rUb¼GgÁ 6206 

04-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1021  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy- 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 23 rUb 6208 

 



x 

04-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1022  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy- 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 10 rUb 6210 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1023  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþielak         

has; esnatU énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 6211 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1024 sþIBI karbegáItKN³kmµaFikar eKalneya)ay 

esdækic© nighirBaØvtßú 6212 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1025 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl; 

elakCMTav em:A suxa CaTIRbwkSaGmRksYgbrisßan manzan³esµI GKÁnayk 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 6217 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1026  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl; 

m®nþIraCkar 03 rUb CaTIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esµI GnurdæelxaFikar bEnßmelI 

muxgarbc©úb,nñ 6218 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1027  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm 

EGtda nIr:av½NÑ CaCMnYykarÉk]tþm twker:t sMerc rdæm®nþIRbtiPUGm 

naykrdæm®nþI manzan³esµI GKÁnayk 6219 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1028  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 03 rUb enARksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 6220 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1029 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;          

tamevnRbcaMqñaM dl;m®nþIraCkar 13 rUb enARksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 6221 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1030  sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

19 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgyutþiFm’ 6223 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1031 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgbrisßan 6225 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1032 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

37 rUb enARksYgEr: nigfamBl 6226 

 

 



K 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1033 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþI 

raCkar 04 rUb enARksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 6228 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1034  sþIBI karlubeQµaH nayTahan fñak;     

]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ ecjBIRkbx½NÐ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 

03 rUb 6229 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1035  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 106 rUb muncUlnivtþn_ 6230 

06-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1036  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edayGaBah_BiBah_ 

dl;elak elBIseso ®hVg;s½r RKIsSg; rUEb ¬LEPISSIER FRANCOIS 

CHRISTAN ROBERT¦ CnCati)araMg  sBa¢ati)araMg 6234 

08-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1037  sþIBI kardak;elak eQOn can;Fag 

énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ [cUlnivtþn_munkalkMNt;tamkar 

esñIsMurbs;samIxøÜn 6235 

08-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1038  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

nigtamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 11 rUb énRkbx½NÐm®nþIkarTUtCan;x<s; 

enARksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati 6236 

08-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1039  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 13 rUb enARksYgGb;rM yuvCn nigkILa 6238 

08-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1040  sþIBI niy½tkmµtemøIgfñak;tamGtItPaB 

kargar  dl;m®nþIraCkar 09 rUb  kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM dl;m®nþIraCkar 

86rUb enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú 6240 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 105 GnRk>bk sþIBI karbegáItsPaBaNiC¢kmµextþ)at;dMbg 6245 

 

 



X  

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 106 GnRk>bk sþIBI karbegáItsPaBaNiC¢kmµextþéb:lin 6247 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 765 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsuksalaeRkA énextþéb:lin 6249 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 766 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsuktMEbr  énextþt,ÚgXµMú 6252 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 767 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukRkUcqµar  énextþt,ÚgXµMú 6255 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 768 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

Rsukemmt;  énextþt,ÚgXµMú 6258 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 769 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukGUrraMg« énextþt,ÚgXµMú 6261 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 770 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukBjaERkk énextþt,ÚgXµMú 6264 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 771 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RkugsYg énextþt,ÚgXµMú 6267 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 772 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

Rsukt,ÚgXµMú énextþt,ÚgXµMú 6270 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 773 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6273 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 774 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6276 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 775 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6278 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 776 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 6280 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 778 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBGnuRbFan smaCik 

nigsmaCika énKN³kmµaFikarEkTRmg;rdæ)alsaFarN³ 6281 

 

 

 



g 

2-esckþIseRmc 

01-08-2019 -esckþIseRmcelx 133 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBénRkumkargar 

GnþrRksYgRKb;RKg nigGPivDÆshKmn_eTscrN_ nigeGkUeTscrN_ 6286 

3-saracr 

31-07-2019 -saracrelx 07 sr sþIBI viFankarTb;sáat;karnaMcUlRCUk sac;RCUk nig 

plitplmanedImkMeNItBIstVRCUkRKb;RbePTedayxusc,ab; 6289 

III-kargarbNþaRksYg   

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

20-03-2019 -Rbkaselx 323 shv>Rbk sþIBI karpþl;GaCJabNÑGaCIvkmµFanar:ab;rgbnþ 6291 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61776177



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61786178



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61796179



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61806180



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61816181



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61826182



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61836183



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61846184



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61856185



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61866186



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61876187



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61886188



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61896189



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61906190



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61916191



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61926192



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61936193



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61946194



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61956195



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61966196



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61976197



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61986198



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61996199



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62006200



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62016201



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62026202



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62036203



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62046204



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62056205



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62066206



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62076207



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62086208



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62096209



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62106210



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62116211



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62126212



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62136213



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62146214



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62156215



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62166216



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62176217



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62186218



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62196219



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62206220



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62216221



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62226222



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62236223



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62246224



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62256225



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62266226



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62276227



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62286228



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62296229



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62306230



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62316231



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62326232



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62336233



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62346234



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62356235



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62366236



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62376237



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62386238



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62396239



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62406240



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62416241



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62426242



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62436243



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62446244



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62456245



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62466246



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62476247



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62486248



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62496249



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62506250



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62516251



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62526252



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62536253



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62546254



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62556255



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62566256



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62576257



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62586258



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62596259



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62606260



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62616261



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62626262



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62636263



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62646264



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62656265



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62666266



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62676267



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62686268



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62696269



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62706270



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62716271



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62726272



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62736273



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62746274



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62756275



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62766276



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62776277



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62786278



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62796279



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62806280



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62816281



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62826282



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62836283



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62846284



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62856285



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62866286



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62876287



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62886288



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62896289



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62906290



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62916291



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62926292



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62936293



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62946294



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62956295



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62966296



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62976297



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62986298
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