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k         N15/19 RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼176 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  s‘U mIgsan ¬SU, MINGSHAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 1643 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼177 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  és GIugeFon ¬SAI AUNG THEIN¦ CnCatimIy:an;m:a 

sBa¢atimIy:an;m:a 1644 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼178 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  Qwg mIugrin ¬CHEN, MINGREN¦ CnCaticin sBa¢aticin 1645 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼179 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  elog TIFU ¬LIANG, DITU¦ CnCaticin sBa¢aticin 1646 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼180 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  ey: sWlIn ¬YE, SHILIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 1647 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼181 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elakRsI év GIuIPIg ¬WEI YIPING¦ CnCaticin sBa¢aticin 1648 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼182 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak vag taéhV ¬WANG, DAFEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 1649 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼183 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak és eGokKüI ¬SAI AIK GYI¦ CnCatimIy:an;m:a sBa¢atimIy:an;m:a 1650 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼184 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak h½g eCIGIug ¬HUANG, ZHIYING¦ CnCaticin sBa¢aticin 1651 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼185 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak h½g sWeCor ¬HUANG, SHIJIE¦ CnCaticin sBa¢aticin 1652 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼186 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak eGok y½n ¬AIK YON¦ CnCatimIy:an;m:a sBa¢atimIy:an;m:a 1653 



x  

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼187 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak Qin CIn ¬CHEN, JUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 1654 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼188 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak haTIn hVÚ ¬HTIN FU¦ CnCatimIy:an;m:a sBa¢atimIy:an;m:a 1655 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼190 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak y:a tav ¬KYAR HTAW¦ CnCatimIy:an;m:a sBa¢atimIy:an;m:a 1656 

08-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼191 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elakRsI h½g y:amIu ¬HUANG, YAMEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 1657 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼192 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 03 rUb én®kbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enAGgÁPaBRbqaMgGMeBI 

BukrlYy 1658 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼193 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak eGg Kwmsan 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al RksYgbrisßan mkCazannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ énRkbx½NÐm®nIþnKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ 1659 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼194 sþIBI karepÞrbBa©ÚlRkbx½NÐ elak            

sug suP½®kþ énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ nigniy½tkmµtemøIg 

Rkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; dl;elak yI vNÑ³ énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; 

RksYgmhaépÞ 1660 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼195 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi 

tamkRmitsBaØabRtdl;m®nþIraCkar 89 rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYg 

mhaépÞ 1661 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼196 sþIBI niy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 07 rUb énRkbx½NÐm®nIþRKb;RKgrdæ)al enA 

RksYgkic©karnarI 1665 

09-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼197 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;]tþmesnIy_RtI daM G‘n; nayTahanfñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 1666 

 



K  
20-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼265 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak pwg CWCI ¬PENG, ZHIJI¦ CnCaticin sBa¢aticin 1667 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

04-02-2019 -GnuRkwtüelx 131 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 1668 

04-02-2019 -GnuRkwtüelx 132 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi  tamkRmit 

sBaØabRtdl;m®nþIraCkar 1671 

04-02-2019 -GnuRkwtüelx 133 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

m®nþIraCkar 1679 

04-02-2019 -GnuRkwtüelx 135 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1680 

05-02-2019 -GnuRkwtüelx 136 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1688 

05-02-2019 -GnuRkwtüelx 137 GnRk>tt sþIBI niy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar 1689 

05-02-2019 -GnuRkwtüelx 138 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1691 

05-02-2019 -GnuRkwtüelx 139 GnRk>tt sþIBI karCUnemday®sþIvDÆna 1692 

05-02-2019 -GnuRkwtüelx 140 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1693 

05-02-2019 -GnuRkwtüelx 141 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþii nigfñak;m®nþIraCkar 1695 

05-02-2019 -GnuRkwtüelx 142 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1697 

05-02-2019 -GnuRkwtüelx 143 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1698 

05-02-2019 -GnuRkwtüelx 144 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1699 

05-02-2019 -GnuRkwtüelx 145 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1700 

08-02-2019 -GnuRkwtüelx 146 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1701 

08-02-2019 -GnuRkwtüelx 147 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1702 

08-02-2019 -GnuRkwtüelx 148 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1703 

08-02-2019 -GnuRkwtüelx 149 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1704 

08-02-2019 -GnuRkwtüelx 150 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1705 

 



X 

08-02-2019 -GnuRkwtüelx 151 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1706 

08-02-2019 -GnuRkwtüelx 152 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1708 

08-02-2019 -GnuRkwtüelx 153 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµzannþrs½kþi nigfñak; 

m®nþIraCkar 1710 

08-02-2019 -GnuRkwtüelx 154 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1712 

08-02-2019 -GnuRkwtüelx 155 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1716 

11-02-2019 -GnuRkwtüelx 156 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1719 

11-02-2019 -GnuRkwtüelx 157 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1720 

11-02-2019 -GnuRkwtüelx 158 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1722 

2-esckþIseRmc 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 23 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 1724 

III-kargarbNþaRksYg 

  TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

01-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 107 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl;RbcaM 

GaCJaFrGbSra énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 1731 

01-02-2019 -Rbkaselx 108 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgKNenyükrRbcaMenAGaCJaFrGbSra 

énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 1734 

01-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 111 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2019 rbs;naykdæanbec©kviTüaB½t’man énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 1737 

01-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 112 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;GgÁPaBfvikanaykdæanbec©kviTüaB½t’man énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 1742 

22-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 185 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl 

enARksYgEr: nigfamBl 1745 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16431643



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16441644



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16451645



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16461646



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16471647



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16481648



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16491649



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16501650



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16511651



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16521652



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16531653



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16541654



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16551655



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16561656



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16571657



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16581658



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16591659



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16601660



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16611661



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16621662



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16631663



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16641664



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16651665



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16661666



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16671667



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16681668



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16691669



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16701670



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16711671



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16721672



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16731673



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16741674



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16751675



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16761676



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16771677



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16781678



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16791679



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16801680



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16811681



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16821682



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16831683



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16841684



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16851685



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16861686



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16871687



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16881688



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16891689



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16901690



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16911691



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16921692



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16931693



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16941694



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16951695



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16961696



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16971697



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16981698



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 16991699



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17001700



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17011701



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17021702



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17031703



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17041704



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17051705



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17061706



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17071707



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17081708



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17091709



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17101710



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17111711



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17121712



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17131713



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17141714



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17151715



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17161716



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17171717



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17181718



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17191719



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17201720



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17211721



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17221722



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17231723



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17241724



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17251725



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17261726



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17271727



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17281728



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17291729



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17301730



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17311731



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17321732



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17331733



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17341734



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17351735



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17361736



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17371737



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17381738



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17391739



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17401740



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17411741



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17421742



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17431743



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17441744



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17451745



ឆា  ំទី១៩ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 17461746
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