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k        N23/19 RtImasTI1  

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼332 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;nayTahan fñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 7rUb  2527 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼333 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS-

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 36rUb  2528 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼334 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; GsSb£T§i cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 

17rUb  2530 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼335 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak ])asika nigRBHsgÇ 

cMnYn 22rUb¼GgÁ  2531 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼336 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elak GUlIvIey: mIEql m:arI 

CµIthesø  2533 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼337 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 19rUb 2534 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼338 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  y:an vinLúg ¬YAN WENLONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 2536 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼339 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  v:ag s‘YmIg ¬WANG SHUIMING¦ CnCaticin sBa¢aticin 2537 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼340 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Cin hSagy:ag ¬CHEN ZHANGYANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 2538 

 



x 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼341 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘Y CIgb: ¬XU JINGBO¦ CnCaticin sBa¢aticin 2539 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼342 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  v:ag QInkan ¬WANG QINGAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 2540 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼343 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Cin vinCa ¬CHEN WENJIE¦ CnCaticin sBa¢aticin 2541 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼344 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lIn eConév: ¬LIN JIANWEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 2542 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼345 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  cag lIs‘U ¬ZHANG LIQU¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa 

cag év ¬ZHANG WEI¦ 2543 

04-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼346 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 15rUb 2544 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼347 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Ca sar:n 

CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI én 

RBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI rdæm®nþI bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 2546 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼348 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm twker:t sMerc 

Cardæm®nþIRbtiPUGmnaykrdæm®nIþ bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 2547 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼349 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  taMg QYyyan ¬TANG CHUI YAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 2548 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼350 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak lIn CWv½g ¬LIN JIH WANG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢atikaNada 2549 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼351 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak lIn v:UXun ¬LIN, WU-KUN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 2550 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼352 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak qay cugln; ¬TSAI, TZUNG-LUN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an; 2551 

 



K 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼353 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak y:ag yinCa ¬YANG, JEN-CHIEH¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin 

étv:an; 2552 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼354 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak qay NayhVúg ¬TSAI, NAI-FUNG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin 

étv:an; 2553 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼355 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak lav sWhug ¬LIU, SHIH-HUNG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 2554 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 53 GnRk>bk sþIBI ÉksNæannigsBaØasmÁal;rbs;m®nþIGFikarkic© 

FnFanEr: 2555 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 293 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2578 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 294 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2586 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 295 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2587 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 296 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2601 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 297 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2603 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 298 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2605 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 299 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 2607 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 300 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2608 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 302 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2610 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 303 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 2612 

11-03-2019 - GnuRkwtüelx 304 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarRksYgkarbreTs 

nigshRbtibtþikarGnþrCati 2613 

11-03-2019 - GnuRkwtüelx 305 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2615 

 



X 

2-esckþIseRmc 

15-03-2019 -esckþIseRmcelx 48 ssr sþIBI karEtgtaMgGnuRbFanRkumkargarfñak;CaticuH 

mUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2617 

III-kargarbNþaRksYg   

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

06-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 141 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;GKÁnaykdæanFnFanEr: énRksYgEr:nigfamBl 2619 

22-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 184 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;GKÁnaykdæankic©karTUeTA énRksYgEr:nigfamBl 2624 

22-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 187 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;GKÁelxaFikardæan énKN³kmµaFikarCatiRbyuT§RbqaMgGMeBICYjdUrmnusS 

énRksYgmhaépÞ 2630 

                2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgyutþiFm’ 

19-11-2018 -Rbkaselx 180 ky>Rbk¼18 sþIBI karepÞrRkbxNÐm®nþIraCkar 2635 

21-12-2018 -Rbkaselx 188 ky>Rbk¼18 sþIBI karbBa©ÚlRkbxNÐm®nþIraCkar 2636 

 3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 

18-01-2019 -Rbkaselx 046 sk>bl>Rbk sþIBI karEksRmYlsmasPaBm®nþIGñknaMBaküRbcaM 

RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 2637 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

18-10-2018 -Rbkaselx 0139 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0139 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 18 Ex tula qñaM 2018   2639 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25272527



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25282528



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25292529



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25302530



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25312531



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25322532



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25332533



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25342534



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25352535



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25362536



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25372537



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25382538



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25392539



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25402540



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25412541



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25422542



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25432543



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25442544



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25452545



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25462546



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25472547



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25482548



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25492549



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25502550



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25512551



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25522552



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25532553



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25542554



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25552555



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25562556



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25572557



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25582558



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25592559



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25602560



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25612561



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25622562



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25632563



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25642564



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25652565



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25662566



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25672567



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25682568



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25692569



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25702570



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25712571



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25722572



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25732573



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25742574



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25752575



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25762576



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25772577



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25782578



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25792579



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25802580



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25812581



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25822582



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25832583



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25842584



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25852585



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25862586



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25872587



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25882588



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25892589



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25902590



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25912591



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25922592



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25932593



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25942594



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25952595



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25962596



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25972597



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25982598



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25992599



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26002600



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26012601



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26022602



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26032603



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26042604



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26052605



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26062606



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26072607



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26082608



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26092609



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26102610



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26112611



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26122612



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26132613



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26142614



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26152615



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26162616



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26172617



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26182618



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26192619



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26202620



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26212621



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26222622



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26232623



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26242624



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26252625



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26262626



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26272627



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26282628



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26292629



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26302630



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26312631



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26322632



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26332633



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26342634



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26352635



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26362636



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26372637



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26382638



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26392639



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26402640



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26412641



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26422642
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