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k        N91/19 RtImasTI4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

02-11-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1119¼017 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI BaNiC¢kmµtam 

RbB½n§eGLicRtUnik 10759 

2-RBHraCRkwtü 

25-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1594 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak nigGñkRsI cMnYn 03 rUb 10788 

25-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1595 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Mr. Olivier de Bernon 10789 

25-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1596 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak cMnYn 02 rUb 10790 

25-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1597 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa 

])asika nigRBHsgÇ cMnYn 63 rUb¼GgÁ 10791 

25-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1598 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak nigelakRsI 

cMnYn 67 rUb 10793 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1599 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm       

Kg; bUr:a  CaGnurdæelxaFikar énRksYgmhaépÞ 10795 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1600 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm    

dn v:an;DI  CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esµI GKÁnayk 10796 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1601 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak cwg KYylIg ¬ZENG GUILIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 10797 

 



x 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1602 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak G‘U BIj ¬WU  BIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 10798 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1603 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak Qin sIuCin ¬CHEN, XIZHEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa Qin kusl ¬CHEN  KOSAL¦ 10799 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1604 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak lIv GIuqag ¬LIU, YU-CHANG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an;  10800 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1605 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak cU elon ¬ZHOU LIAN¦ CnCaticin  sBa¢aticin 10801 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1606 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak v:ag Es‘nDI ¬WANG SANDY¦ CnCatihVIlIBIn  sBa¢atii 

hVIlIBIn 10802 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1607 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak vIu GanQag ¬WEI, ANQIANG¦ CnCaticin  sBa¢atiicin 

edaybþÚreQµaHCa vIu havGan  ¬WEI HAO AN¦ 10803 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1608 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak cUv yin elog ¬CHOU, YEN-LIANG¦ CnCaticinétv:an;  

sBa¢atiicinétv:an;   10804 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1609 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak esog vintav ¬XIANG, WENTAO¦ CnCaticin  sBa¢atiicin 

edaybþÚreQµaHCa Qin FaneQI ¬CHEN  TIAN CI¦ 10805 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1610 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI CIn mYesn ¬JIN MUSEN¦ CnCaticin  sBa¢atiicin 10806 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1611 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  CIn éhy:ag ¬JIN  HAIYANG¦ CnCaticin  sBa¢atiicin 10807 
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26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1612 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI  CIn y:avy:av ¬JIN  YAOYAO¦ CnCaticin  sBa¢atiicin 10808 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1613 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  lI ECy:ug ¬LEE JAEYONG¦ CnCatikUer:  sBa¢atiikUer: 

edaybþÚreQµaHCa  lI Xun  ¬LEE  KHUN¦ 10809 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1614 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  Ey:v Dugeqv ¬YEO  DONGCHEOL¦ CnCatikUer:  sBa¢atiikUer: 

edaybþÚreQµaHCa  Ey:v DIhÁÜ ¬YEO DIEGO¦ 10810 

26-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1615 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  esGU vunQI ¬SEOK WONKI¦ CnCatikUer:  sBa¢atiikUer: 

edaybþÚreQµaHCa  cy dUNUv:an; ¬CHOI  DONOVAN¦ 10811 

31-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1616 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak nigkBaØa cMnYn 09 rUb 10812 

31-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1617 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 11 rUb enARksYgcMnYn 02 10813 

31-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1618 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 03 rUb enARksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 10815 

31-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1619 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 02 rUb enARksYgeTscrN_ 10816 

31-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1620 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 10 rUb enARksYgGPivDÆn_CnbT 10817 

31-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1621 sþIBI niy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 11 rUb enARksYgsßab½n cMnYn 05 10819 

31-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1622 sþIBI niy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 09 rUb enARksYg 04 10821 
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31-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1623 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edayGaBah_BiBah_ 

dl;GñkRsI egVón Fuy KIm Gaj; ¬NGUYEN THUY KIM ANH¦ 

CnCatievotNam sBa¢atiievotNam edaybþÚreQµaHCa gYn KIm Gan ¬NGOURN 

KIM AN¦ 10823 

31-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1624  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  twg cineyok ¬TENG CHENG-YUEH¦ CnCaticin 

sBa¢aticin ¬étv:an;¦ 10824 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1626 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  Qin eCIhVwg ¬CHEN, ZHIFENG¦ CnCaticin sBa¢aticin  10825 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

06-11-2019 -GnuRkwtüelx 162 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaKdItMbn;GPirkS 

TwksabbwgERBkTb; sßitkñúgPUmisa®sþRkugRBHsIhnu extþRBHsIhnu elIépÞdITMhM 

34 666 ¬samsibbYnBan; R)aMmYyryhuksibR)aMmYy¦ Em:RtRkLa 

sßitenAPUmi1 sgáat;elx 3 RkugRBHsIhnu extþRBHsIhnu CadIÉkCnrbs;rdæ 

nigpþl;CakmµsiT§iCUnRkumh‘un GUevIsIu exmbUDan Giunevsemn xbePIersin ¬OCIC¦ 10826 

07-11-2019 -GnuRkwtüelx 163 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs; 

naykdæanBUCdMNaMcMNuHGKÁnaykdæanksikmµ énRksYgksikmµ rukçaRbmaj; 

nigensaT 10830 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 1320 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10833 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 1321 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymassßabnaCati 10834 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 1322 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymassßabnaCati 10836 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 1323 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 10837 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 1324 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10838 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 1325 GnRk>tt sþIBI karlubeQµaH nayTahan 10840 

 



g 
31-10-2019 -GnuRkwtüelx 1326 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµRkbx½NÐ temøIgzannþrs½kþi 

nigfñak;CUnm®nþIraCkar 10841 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 1327 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10843 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 1328 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10844 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 1329 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10846 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 1330 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10852 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 1331 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10854 

05-11-2019 -GnuRkwtüelx 1332 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic©m®nþIraCkar 10856 

05-11-2019 -GnuRkwtüelx 1333 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10857 

2-esckþIseRmc  

28-10-2019 -esckþIseRmcelx 171 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarGnþrRksYg sRmab; 

erobcMBiFIR)arB§xYb25qñaM énkarbegáItGaCJaFrCatiGbSra rYmKñaCamYynwgRBwtþikarN_ 

Cambodian Magic Flute enArmNIydæanGgÁr éf¶TI 19 ExkumÖ³ qñaM2020 10858 

III-kargarbNþaRksYg   

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

19-09-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 836 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlkRmgesvasaFarN³ 

rbs;RksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT 10860 

19-09-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 837 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlGRtargVan;elIkTwkcitþ 

elIkarRKb;RKg nigkarRbmUlcMNUlBIkéRmesvasaFarN³ nigkarBin½yCaR)ak; 

edayRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT 10877 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1075910759



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076010760



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076110761



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076210762



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076310763



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076410764



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076510765



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076610766



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076710767



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076810768



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1076910769



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077010770



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077110771



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077210772



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077310773



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077410774



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077510775



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077610776



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077710777



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077810778



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1077910779



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078010780



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078110781



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078210782



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078310783



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078410784



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078510785



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078610786



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078710787



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078810788



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1078910789



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079010790



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079110791



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079210792



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079310793



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079410794



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079510795



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079610796



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079710797



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079810798



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1079910799



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080010800



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080110801



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080210802



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080310803



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080410804



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080510805



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080610806



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080710807



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080810808



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1080910809



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081010810



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081110811



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081210812



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081310813



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081410814



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081510815



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081610816



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081710817



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081810818



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1081910819



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082010820



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082110821



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082210822



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082310823



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082410824



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082510825



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082610826



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082710827



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082810828



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1082910829



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083010830



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083110831



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083210832



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083310833



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083410834



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083510835



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083610836



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083710837



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083810838



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1083910839



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084010840



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084110841



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084210842



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084310843



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084410844



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084510845



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084610846



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084710847



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084810848



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1084910849



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085010850



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085110851



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085210852



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085310853



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085410854



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085510855



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085610856



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085710857



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085810858



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1085910859



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086010860



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086110861



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086210862



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086310863



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086410864



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086510865



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086610866



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086710867



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086810868



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1086910869



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087010870



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087110871



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087210872



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087310873



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087410874



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087510875



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087610876



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087710877



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087810878



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1087910879



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088010880
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