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k        N93/19 RtImasTI4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

02-11-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1119¼019 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI sMNg; 11005 

2-RBHraCRkwtü 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1625 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF CaeRcInrUb              

                                                                                     ¬tmkBI raCkic©elx 92¦ 11040 

02-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1640  sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

190 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgcMnYn 02  11095 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1642  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

esam DI CaTIRbwkSa RksYgmhaépÞ manzan³esµI GnurdæelxaFikar 11103 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1643  sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak ehg cMerIn 

RksYgB½t’man mkCazannþrskþi ]tþmesnIy_RtI naynKr)al fñak;]tþmesnIy_ 

énRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ 11104 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1644  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 06 rUb 11105 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1645  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Ék]tþm ]tþmesnIy_Ék            

swum m:aLa 11106 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1646  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Ék]tþm rs; erOn 11107 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1647  sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; FibDinÞ cMeBaH sBelakRsI         

sux GIum 11108 

 



x 

05-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1648  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ca 

GKÁelxaFikar nigGKÁelxaFikarrg énKN³kmµkarCatiyUeNsáÚkm<úCa énRksYg 

vb,Fm’ nigviciRtsil,³ 02 rUb nigEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;Ék]tþm lI vNÑa 

CaTIRbwkSaRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ manzan³esµI rdæelxaFikar 11109 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

13-11-2019 -GnuRkwtüelx 166 GnRk>bk sþIBI karbegáItmnÞIrsarkarI RbCaCn nigGnþrCati 

énRBHraCaNacRkkm<úCa 11110 

05-11-2019 -GnuRkwtüelx 1336 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½kmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 11113 

05-11-2019 -GnuRkwtüelx 1337 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 11115 

2-esckþIseRmc  

31-10-2019 -esckþIseRmcelx 174 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSabNÑsar 11122 

III-kargarbNþaRksYg   

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

03-10-2019 -Rbkaselx 870 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargarbegÁalrbs;RksYgesdækic© 

nighirBaØvtßú edIm,IsRmbsRmYlkargarCamYyGKÁelxaFikardæan énKN³kmµaFikarCati 

RKb;RKgeRKaHmhnþray 11125 

04-11-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 1028 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

nigrC¢eTyükrbuerRbTanrg rbs;GKÁnaykdæanshKmn_mUldæan énRksYgbrisßan 11128 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100511005



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100611006



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100711007



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100811008



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100911009



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101011010



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101111011



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101211012



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101311013



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101411014



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101511015



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101611016



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101711017



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101811018



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1101911019



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102011020



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102111021



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102211022



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102311023



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102411024



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102511025



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102611026



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102711027



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102811028



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1102911029



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103011030



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103111031



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103211032



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103311033



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103411034



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103511035



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103611036



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103711037



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103811038



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1103911039



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៩២

ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104011040



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104111041



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104211042



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104311043



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104411044



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104511045



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104611046



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104711047



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104811048



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1104911049



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105011050



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105111051



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105211052



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105311053



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105411054



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105511055



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105611056



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105711057



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105811058



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1105911059



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106011060



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106111061



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106211062



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106311063



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106411064



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106511065



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106611066



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106711067



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106811068



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1106911069



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107011070



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107111071



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107211072



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107311073



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107411074



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107511075



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107611076



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107711077



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107811078



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1107911079



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108011080



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108111081



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108211082



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108311083



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108411084



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108511085



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108611086



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108711087



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108811088



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1108911089



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109011090



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109111091



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109211092



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109311093



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109411094



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109511095



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109611096



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109711097



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109811098



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1109911099



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110011100



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110111101



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110211102



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110311103



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110411104



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110511105



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110611106



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110711107



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110811108



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1110911109



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111011110



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111111111



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111211112



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111311113



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111411114



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111511115



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111611116



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111711117



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111811118



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111911119



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112011120



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112111121



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112211122



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112311123



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112411124



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112511125



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112611126



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112711127



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112811128



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1112911129



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1113011130
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