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k         

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼580 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI éqsIurIuépb‘Ul s‘UBIn ¬CHAISIRIPAIBOOL SUPIN¦ CnCatiéf 

sBa¢atiéf 4029 
26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼581 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI éqsIurIuépb‘Ul CuTIkan ¬CHAISIRIPAIBOOL CHUTIKUN¦ 

CnCatiéf sBa¢atiéf 4030 
26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼582 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Qin Kan;sIu ¬CHEN, QUANSHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 4031 
26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼583 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘U s‘YyhVwg ¬SU, SHUIFENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 4032 
26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼584 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘U eConhVwg ¬SU, JIANFENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 4033 
26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼585 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Qin hYymIug ¬CHEN, HUIMING¦ CnCaticin sBa¢aticin 4034 
01-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼586 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;m®nþIraCkar 

05 rUb énRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 4035 
01-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼587 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 

cMnYn 13rUb 4036 
01-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼588 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ysRBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH ]kj:a nigGs;elak cMnYn 35 rUb 4038 

 



x 

01-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼589 sþIBI karbBa©b;muxtMENg Ék]tþm                

):a vgSsuRkit BICMnYykarÉk]tþm ):a suCativgS nigEtgtaMgÉk]tþm        

eTB rdæavNÑ CaCMnYykar Ék]tþm R)aCJ cnÞ RbFanKN³kmµkarsiT§imnusS 

TTYlBaküBakübNþwg Gegát nigTMnak;TMngrdæsPa RBwT§sPa kñúgnItikalTI6én 

rdæsPaman zan³esµI GKÁnayk 4040 

01-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼590 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 79 GgÁ¼rUb 4041 
02-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼591 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 38 rUb 4043 
04-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼592 sþIBI karEtgtaMgecARkmGnþrCatiénGgÁCMnMuCRmH 

tulakarkMBUl nigecARkmGnþrCatiénGgÁCMnMuCRmHsaladMbUg enAGgÁCMnMuCRmHvisamBaØkñúg 

tulakarkm<úCa 02 rUb 4045 
07-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼593 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm sux cMerIn 

CaTIRbwkSaGmTIsþIkarKN³rdæm®nþI manzan³esµIGnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 4046 
08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼594 sþIBI karepÞrParkic©Ék]tþm sYn bvr BIGPi)al 

énKN³GPi)alextþbnÞaymanC½y [mkbeRmIkargarenATIsþIkarRksYgmhaépÞ nigEtgtaMg 

Ék]tþm G‘Mu raRtI CaGPi)alénKN³GPi)al extþbnÞaymanC½y  4047 
08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼595 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak Kwm vNÑ³ énRkbx½NÐ 

m®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 4048 
08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼596 sþIBI kartemøIg nigEtgtaMgmuxtMENg Ék]tþmnay 

]tþmesnIy_ h‘uy Bisidæ BIGnurdæelxaFikar mkCardæelxaFikar RksYgkarBarCati 4049 
08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼597  sþIBI  karEtgtaMg  nigpþl;zan³m®nþIraCkar én 

]tþmRkumRbwkSaesdækic©Cati ¬kbs¦ 11 rUb 4050 
08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼598  sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; GsSb£T§i cMeBaH Gs;elak cMnYn 03rUb 4052 

 



K 

08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼599  sþIBI  karkareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 61 rUb 4053 

08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼600  sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaHelak paRTIk pUl swuhÁW                  

¬Mr. PATRICK PAUL SEGER¦ 4057 

08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼601  sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ysRBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elakcMnYn 03 rUb 4058 

08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼602  sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ysRBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 09 rUb 4059 
08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼603  sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ysmunIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 02 GgÁ¼rUb 4060 
08-05-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0519¼604  sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy- 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH RBHsgÇ cMnYn 04GgÁ 4061 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

28-06-2019 -GnuRkwtüelx 88 GnRk>bk sþIBI kardak;[eRbIR)as;bøg;eKaleRbIR)as;dIKeRmag 

GPivDÆRkúgbUkeKa 4062 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 468 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4097 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 469 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4099 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 470 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4101 

08-05-2019 -GnuRkwtüelx 471 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4102 

08-05-2019 -GnuRkwtüelx 472 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4105 

08-05-2019 -GnuRkwtüelx 473 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkarén]tþmRkumRbwkSa 

esdækic©Cati 4109 

08-05-2019 -GnuRkwtüelx 474 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 4113 

 



X 

08-05-2019 -GnuRkwtüelx 475 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4115 

08-05-2019 -GnuRkwtüelx 476 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4117 

08-05-2019 -GnuRkwtüelx 477 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4119 

08-05-2019 -GnuRkwtüelx 478 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4124 

08-05-2019 -GnuRkwtüelx 479 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 4135 

08-05-2019 -GnuRkwtüelx 480 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBlI 4136 

2-esckþIseRmc 

31-05-2019 -esckþIseRmcelx 82 ssr sþIBI karpøas;bþÚr nigbMeBjbEnßmsmaCikRkum 

kargarfñak;CaticuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaN dMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAkMBt nig      

extþkMBg;qñaMg 4137 

05-06-2019 -esckþIseRmcelx 83 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarGnþrRksYg sRmab; 

erobcMmehaRsBsil,³ceRmogExµrCaskl elIkTI5 qñaM2019 4139 

III-kargarbNþaRksYg 

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

25-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 189  shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl;RbcaMenA 

GaCJaFrCatisMbUréRBKuk énRksYgvb,Fm’nigviciRtsil,³ 4142 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40294029



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40304030



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40314031



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40324032



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40334033



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40344034



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40354035



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40364036



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40374037



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40384038



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40394039



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40404040



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40414041



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40424042



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40434043



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40444044



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40454045



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40464046



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40474047



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40484048



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40494049



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40504050



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40514051



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40524052



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40534053



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40544054



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40554055



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40564056



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40574057



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40584058



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40594059



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40604060



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40614061



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40624062



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40634063



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40644064



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40654065



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40664066



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40674067



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40684068



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40694069



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40704070



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40714071



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40724072



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40734073



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40744074



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40754075



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40764076



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40774077



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40784078



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40794079



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40804080



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40814081



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40824082



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40834083



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40844084



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40854085



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40864086



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40874087



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40884088



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40894089



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40904090



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40914091



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40924092



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40934093



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40944094



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40954095



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40964096



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40974097



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40984098



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40994099



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41004100



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41014101



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41024102



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41034103



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41044104



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41054105



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41064106



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41074107



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41084108



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41094109



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41104110



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41114111



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41124112



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41134113



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41144114



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41154115



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41164116



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41174117



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41184118



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41194119



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41204120



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41214121



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41224122



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41234123



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41244124



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41254125



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41264126



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41274127



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41284128



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41294129



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41304130



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41314131



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41324132



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41334133



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41344134



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41354135



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41364136



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41374137



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41384138



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41394139



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41404140



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41414141



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41424142



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41434143



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41444144
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