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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1681 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak v:ag sin ¬WANG, SHEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 11253 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1682 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak v:ag CInBIg ¬WANG, JINPING¦ CnCaticin sBa¢aticin 11254 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1683 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak v:ag esAetg ¬WANG, SHAOTENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 11255 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1684 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak h‘g év:CW ¬HUNG, WEI-CHE¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an; 11256 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1685 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak elov y:ag ¬LIU, YANG¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa elov lIGU ¬LIU LE O¦ 11257 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1686 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak lU Kuy ¬LU KUI¦ CnCaticin sBa¢aticin  11258 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1687 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak lIg mIgCI ¬LING, MING-CHI¦ CnCaticinétv:an; 

sBa¢aticinétv:an;  11259 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1688 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elakRsI m:a m:anh‘Y ¬MA MANHUA¦ CnCatisigðburI sBa¢atisigðburI 

edaybþÚreQµaHCa m:a suvNÑfavI ¬MA SOVANTHAVY¦ 11260 

09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1689 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak ev:g vin ):ag ¬WANG WEN PANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 11261 
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09-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1690 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;kBaØa  h½g lIy:a ¬HUANG LI-YA¦ CnCaticin sBa¢aticin ¬étv:an;¦ 11262 

14-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1691 sþIBI karbBa©b;tMENg nigEtgtaMg 

smasPaBsmaCik]tþmRkumRbwkSaénGgÁecARkm cMnYn 11 rUb 11263 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1692 sþIBI kartemøIg nigniy½tkmµzannþrs½kþi 

nigfñak; ]tþmGKÁanurkSBn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 08 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 11265 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1693 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI ])asika nigRBHsgÇ 

cMnYn 10 rUb¼GgÁ 11266 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1694 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH GñkRsI  Ekv Ekmm:ar:a  11267 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1695 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI ])asika nigRBHsgÇ 

cMnYn 10 rUb¼GgÁ 11268 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1696 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 03 rUb¼GgÁ 11269 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1697 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 03 rUb 11270 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1698 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH elaksa®sþacarü Lincoln Chen 11271 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1699 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elakCMTav Hak Ja Han Moon 

shRbFansßabnikénGgÁkarshB½n§snþiPaBskl 11272 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1700 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaCMnYykar 

semþcBiC½yesna eTo )aj; ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgkarBarCati 02 rUb 11273 
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15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1701 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enA 

RksYgesdækic© nighirBaØvtßú 11274 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1702 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 12 rUb enARksYgcMnYn 04 11275 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1703 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgzannþrs½kþiGnum®nþI 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgyutþiFm’ dl;m®nþIraCkar 96 rUb 11277 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1704 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgzannþrs½kþiGnum®nþI 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgyutþiFm’ dl;m®nþIraCkar 97 rUb 11281 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1705 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgzannþrs½kþiGnum®nþI 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgB½t’man dl;m®nþIraCkar 84 rUb 11285 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1706 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgzannþrs½kþiGnum®nþI 

enARksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta dl;m®nþIraCkar 145 rUb 11289 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1707 sþIBI karpþl;eKarmgarelak hVan CUCI Ca 

]kj:a 11295 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1708 sþIBI karpþl;eKarmgarelak v:ag pwg Ca 

]kj:a 11296 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1709 sþIBI karpþl;eKarmgarelak sux eLg Ca 

]kj:a 11297 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1710 sþIBI karpþl;eKarmgarelak KIm h‘ag Ca 

]kj:a 11298 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1711 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edayGaBah_- 

BiBah_ dl;elak hÁalIb:Us yUrI ¬GALIBOV YURY¦ CnCatirusSIú sBa¢atirusSIú 

edaybþÚreQµaHCa mIu yUrI ¬MEY YURY¦ 11299 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1712 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;GñkRsI can; KityIg exteFIrin ¬CHAN KIT YING CATHERINE¦ 

CnCaticin sBa¢aticin 11300 
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II-raCrdæaPi)al 

 GnuRkwtü  

28-11-2019 -GnuRkwtüelx 171 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 11301 

28-11-2019 -GnuRkwtüelx 172 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta2 énGnuRkwtüelx 

228 GnRk>bk cuHéf¶TI8 ExsIha qñaM 2014 sþIBI karTTYlsÁal;shB½n§ 

RsUvGgárkm<úCa s>G>k> 11303 

29-11-2019 -GnuRkwtüelx 175 GnRk>bk sþIBI TivaCatiRKb;RKgeRKaHmhnþray 11305 

07-11-2019 -GnuRkwtüelx 1351 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 11307 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1352 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 11309 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1353 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 11311 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1354 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 11313 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1355 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 11315 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1356 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 11317 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1357 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkar 11320 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1358 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 11321 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1359 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 11322 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1360 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 11324 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1361 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 11326 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1362 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 11327 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1363 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigRbKl;Parkic©m®nþIraCkar 11328 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1364 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 11330 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1365 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 11339 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 1366 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi nig 

fñak;m®nþIraCkar 11341 

13-11-2019 -GnuRkwtüelx 1367 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 11342 
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13-11-2019 -GnuRkwtüelx 1368 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCaCakic©bcäamrN³ 11344 

13-11-2019 -GnuRkwtüelx 1369 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©ÚleTAkñúgzannþrs½kþivrGKÁanurkS 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 11345 

13-11-2019 -GnuRkwtüelx 1370 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11347 

13-11-2019 -GnuRkwtüelx 1371 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 11348 

14-11-2019 -GnuRkwtüelx 1372 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 11350 

15-11-2019 -GnuRkwtüelx 1373 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11352 

15-11-2019 -GnuRkwtüelx 1374 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 11354 

15-11-2019 -GnuRkwtüelx 1375 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 11356 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1376 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 11358 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1377 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11360 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1378 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 11362 

III-kargarbNþaRksYg   

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

05-11-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 1044 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl;RbcaM 

TIPñak;garbBa¢ak;cMNayesvasuxaPi)al énRksYgsuxaPi)al 11365 

05-11-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 1045 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

RbcaMenATIPñak;garbBa¢ak;cMNayesvasuxaPi)al énRksYgsuxaPi)al 11368 

31-10-2019 -esckþIseRmcelx 090 shv sþIBI karbegáItRkumkargarGnþrRksYgerobcM 

nigelIkTwkcitþKeRmagcMNtsaFarN³ 11371 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1125311253



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1125411254



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1125511255



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1125611256



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1125711257



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1125811258



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1125911259



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1126011260



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1126111261



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1126211262



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1126311263



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1126411264



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1126511265



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1126611266



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1126711267



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1126811268



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1126911269



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1127011270



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1127111271



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1127211272



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1127311273



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1127411274



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1127511275



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1127611276



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1127711277



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1127811278



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1127911279



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1128011280



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1128111281



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1128211282



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1128311283



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1128411284



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1128511285



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1128611286



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1128711287



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1128811288



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1128911289



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1129011290



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1129111291



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1129211292



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1129311293



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1129411294



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1129511295



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1129611296



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1129711297



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1129811298



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1129911299



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1130011300



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1130111301



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1130211302



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1130311303



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1130411304



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1130511305



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1130611306



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1130711307



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1130811308



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1130911309



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131011310



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131111311



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131211312



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131311313



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131411314



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131511315



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131611316



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131711317



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131811318



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1131911319



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132011320



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132111321



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132211322



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132311323



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132411324



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132511325



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132611326



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132711327



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132811328



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1132911329



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133011330



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133111331



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133211332



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133311333



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133411334



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133511335



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133611336



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133711337



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133811338



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1133911339



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134011340



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134111341



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134211342



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134311343



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134411344



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134511345



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134611346



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134711347



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134811348



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1134911349



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135011350



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135111351



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135211352



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135311353



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135411354



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135511355



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135611356



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135711357



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135811358



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1135911359



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136011360



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136111361



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136211362



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136311363



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136411364



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136511365



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136611366



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136711367



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136811368



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1136911369



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137011370



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137111371



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137211372



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137311373



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137411374
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