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k        N24/19 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼356 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  es XIy:avmin ¬SAI KYAW MIN¦ CnCatimIy:an;m:a sBa¢ati 

mIy:an;m:a 2643 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼357 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  h‘ug kugév: ¬HUNG KONG WAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 2644 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼358 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  KIm y:un mI ¬KIM YON MI¦ CnCatikUer:xageCIg sBa¢atikUer: 

xageCIg edaybþÚreQµaHCa Ekm sukBaØa ¬KEM SOKANHA¦   2645 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼359 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U BIghYy ¬SU, BINGHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 2646 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼360 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U vinhYy ¬SU, WENHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 2647 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼361 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U évmIn ¬SU, WEIMIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 2648 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼362 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U s‘Ub: ¬SU, SHUBO¦ CnCaticin sBa¢aticin 2649 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼363 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U sugBI ¬SU, SONGBI¦ CnCaticin sBa¢aticin 2650 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼364 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U Lg;bU ¬SU, LONGBO¦ CnCaticin sBa¢aticin 2651 

 

 



x 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼365 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U GIunpwg ¬SU, YUNPENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 2652 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼366 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin eCIeQog ¬CHEN, ZHIQIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 2653 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼367 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  vag mIugeCI ¬WANG, MINZHI¦ CnCaticin sBa¢aticin 2654 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼368 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U rugéh ¬SU, RONGHAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 2655 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼369 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

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

nigkBaØa cMnYn 48rUb 2656 

07-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼370 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 51rUb 2658 

08-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼371 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm h‘Yt b‘unNarI 

CardæelxaFikarRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT 2660 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

02-04-2019 -GnuRkwtüelx 54 GnRk>bk sþIBI ÉksNæan sBaØasmÁal; nigsBaØaskþirbs; 

m®nþIrdæ)alClpl 2661 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 306 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2688 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 307 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 2691 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 308 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþr 

s½kþi nig fñak;m®nþIraCkar 2697 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 309 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 2702 

 

 



K 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 310 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarRksYgFmµkar nig 

sasna 2706 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 311 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak;dl; 

m®nþIraCkar 2708 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 312 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2710 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 313 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 2715 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 314 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2717 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 315 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 2719 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 316 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2720 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 317 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2724 

11-03-2019 -GnuRkwtüelx 318 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2725 

2-esckþIseRmc 

15-03-2019 -esckþIseRmcelx 49 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan 

edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2727 

III-kargarbNþaRksYg   

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

06-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 142 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;GgÁPaBfvikasaklviTüal½yPUminÞPñMeBj énRksYgGb;rM yuvCn 

nigkILa 2730 

07-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 158 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

nigrC¢eTyükrbuerRbTanrg RbcaMenATIsþIkarKN³rdæm®nþI 2735 

22-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 183 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;RksYgBaNiC¢kmµ 2738 

 

 



X 

25-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 192 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyükrbuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;RksYgeTscrN_ 2743 

06-02-2019 -esckþIseRmcelx 018 shv sþIBI karbegáItKN³kmµkarGnþrRksYgcMeBaHkic© 

edIm,IFanaRbsiT§PaBnUvkic©dMeNIrkarmuxgar tYnaTI nigParkic©fµI rbs;GKÁnaykdæan 

kaMkugRtUl 2750 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

04-09-2018 -Rbkaselx 1490 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 2755 

04-09-2018 -Rbkaselx 1491 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 2756 

04-09-2018 -Rbkaselx 1492 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 2757 

04-09-2018 -Rbkaselx 1493 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 2758 

 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26432643



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26442644



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26452645



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26462646



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26472647



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26482648



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26492649



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26502650



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26512651



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26522652



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26532653



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26542654



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26552655



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26562656



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26572657



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26582658



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26592659



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26602660



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26612661



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26622662



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26632663



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26642664



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26652665



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26662666



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26672667



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26682668



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26692669



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26702670



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26712671



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26722672



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26732673



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26742674



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26752675



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26762676



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26772677



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26782678



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26792679



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26802680



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26812681



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26822682



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26832683



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26842684



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26852685



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26862686



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26872687



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26882688



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26892689



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26902690



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26912691



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26922692



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26932693



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26942694



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26952695



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26962696



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26972697



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26982698



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26992699



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27002700



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27012701



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27022702



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27032703



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27042704



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27052705



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27062706



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27072707



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27082708



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27092709



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27102710



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27112711



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27122712



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27132713



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27142714



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27152715



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27162716



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27172717



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27182718



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27192719



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27202720



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27212721



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27222722



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27232723



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27242724



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27252725



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27262726



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27272727



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27282728



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27292729



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27302730



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27312731



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27322732



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27332733



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27342734



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27352735



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27362736



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27372737



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27382738



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27392739



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27402740



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27412741



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27422742



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27432743



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27442744



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27452745



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27462746



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27472747



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27482748



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27492749



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27502750



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27512751



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27522752



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27532753



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27542754



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27552755



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27562756



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27572757



ឆា  ំទី១៩ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27582758
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