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k        N41/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

05-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼702  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  xW CahW ¬KE,  JIAHE¦ CnCaticin sBa¢aticin 4601 

05-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼703  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  sIu eCIQaMg ¬XU,  ZHIQIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 4602 

05-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼704  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘Y lavCW ¬SU,  LIAOZHI¦ CnCaticin sBa¢aticin 4603 

05-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼705  sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐm®nþIraCkar 19 rUb 

énRkbx½NÐm®nþIe)aHeqñatCan;x<s; nigtemøIgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 40 rUb tamry³ 

karRbLgRbECgeRCIserIsm®nþIraCkar énKN³kmµaFikarCatierobcMkare)aHeqñat 4604 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼706  sþIBI karkat;bnßyry³eBlTTYlrgeTas 

cMnYn 6 Ex 9 Ex 12 Ex [TNÐitcMnYn 73nak; nigelIkElgeTas[TNÐit 

cMnYn 04nak; kñúg»kasbuNüBisaxbUCa qñaM2019 Edl)anxitxMEkERbxøÜn)an  

l¥kñúgry³eBlrgeTaskñúgBn§naKarknøgmk  4608 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼707  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³]kj:aXñÜr 

m:at; sa CaTIRbwkSaRksYgFmµkar nigsasna manzan³esµI rdæelxaFikar 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 4620 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼708  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm     

lI Xunéf CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI 

énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI rdæelxaFikar minTTYlR)ak;bMNac;muxgar 4621 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼709 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  em:g KuyKuy ¬MENG KUIKUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa em:g esogKuy ¬MENG  XIANKUI¦ 4622 

 



x 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼710  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  haeshÁav:a GaKIr:a ¬HASEGAWA AKIRA¦ CnCatiCb:un sBa¢ati 

Cb:un edaybþÚreQµaHCa esg suvNÑriT§ ¬SENG  SOVANRITH¦ 4623 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼711  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  han CIy:un ¬HAN JI YON¦ CnCatikUer:xageCIg  sBa¢atikUer: 

xageCIg 4624 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼712  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak éd LI ¬DAI,  LEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 4625 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼713  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Qin y:ugéh ¬CHEN,  YONGHAI¦ CnCaticin  sBa¢aticin 4626 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼714  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  pan em:AlIn ¬PAN,  MAOLIN¦ CnCaticin  sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa lIn em:A ¬LIN MAO¦ 4627 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼715  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak h‘Yg vIuCIg ¬HUANG,  WEIXING¦ CnCaticin  sBa¢aticin 4628 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼716  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Qin swgGYy ¬CHEN,  SHENGWEI¦ CnCaticin  sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa  Qin KYgGYy ¬CHEN GUANGWEI¦ 4629 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼717  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Qin cav ¬CHEN,  CHAO¦ CnCaticin  sBa¢aticin  4630 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼718  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak sWu eCOLúg ¬HSU,  CHIH-LUNG¦ CnCaticinétv:an;  sBa¢aticinétv:an;  4631 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼719  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak CI EChug ¬CHI,  CHIA-HUNG¦ CnCaticinétv:an;  sBa¢aticinétv:an;  4632 

06-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼720  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak eso huglag ¬HSIEH,  HUNG-LIANG¦ CnCaticinétv:an;  sBa¢ati 

cinétv:an;  4633 

 

 



K 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 584 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

Rsukemagb£sSI énextþ)at;dMbg 4634 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 585 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukrtnmNÐl énextþ)at;dMbg 4637 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 586 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsuksEgá énextþ)at;dMbg 4640 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 587 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsuksMLÚt énextþ)at;dMbg 4643 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 588 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsuksMeBAlUn énextþ)at;dMbg 4646 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 589 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukPñMRBwk énextþ)at;dMbg 4649 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 590 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukkMerog énextþ)at;dMbg 4652 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 591 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukKas;RkL énextþ)at;dMbg 4655 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 592 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukrukçKirI énextþ)at;dMbg 4658 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 593 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

Rsuk)aFay énextþkMBg;cam 4661 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 594 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukcMkarelI énextþkMBg;cam 4664 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 595 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukeCIgéRB énextþkMBg;cam 4667 

 



X 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 596 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RkugkMBg;cam énextþkMBg;cam 4670 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 597 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukkMBg;esom énextþkMBg;cam 4673 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 598 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

Rsukkgmas énextþkMBg;cam 4676 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 599 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukekaHsUTin énextþkMBg;cam 4679 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 600 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukéRBQr énextþkMBg;cam 4682 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 601 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukRsIsn§r énextþkMBg;cam 4685 

2-esckþIseRmc 

24-06-2019 -esckþIseRmcelx 96 ssr sþIBI karbBa©b; nigEtgtaMgsmasPaB 

énKN³kmµaFikarCatiRKb;RKgeRKaHmhnþray 4688 

25-06-2019 -esckþIseRmcelx 97 ssr sþIBI karpøas;bþÚr nigbMeBjbEnßmsmaCik 

Rkumkargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay   

nig yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþmYycMnYn 4689 

25-06-2019 -esckþIseRmcelx 98 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþ]tþrmanC½y extþkMBg;cam  

nigextþkMBt 4691 

25-06-2019 -esckþIseRmcelx 99 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþtaEkv 4693 

 

 



g 

25-06-2019 -esckþIseRmcelx 100 ssr sþIBI karpøas;bþÚr nigbMeBjbEnßmsmaCik 

Rkumkargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay 

nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþRBHvihar 

nigextþkNþal 4695 

III-kargarbNþaRksYg   

  1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

20-12-2018 -Rbkaselx 412 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Lúg Qwg s‘U pat 

É>k begáIteragcRk plitEs,keCIg nigeRKOgbnSMEs,keCIg 4697 

24-12-2018 -Rbkaselx 414 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sUhÁÚd sIuhÁaert 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plit)arI 4700 

24-12-2018 -Rbkaselx 415 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un siuds_ hÁaemn 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edr nig):ak;semøókbMBak; 4703 

24-12-2018 -Rbkaselx 416 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hayRXIk pømb‘Íg 

É>k begáIteragcRk EkécñEdkbMBg;TIb nigTueyaC½rRKb;RbePT 4706 

24-12-2018 -Rbkaselx 417 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s<½tLay GwEPrwl 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøøókbMBak; 4709 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

04-10-2018 -Rbkaselx 1722 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 4712 

04-10-2018 -Rbkaselx 1723 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 4713 

04-03-2019 -Rbkaselx 402 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 4714 

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46014601



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46024602



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46034603



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46044604



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46054605



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46064606



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46074607



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46084608



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46094609



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46104610



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46114611



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46124612



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46134613



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46144614



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46154615



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46164616



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46174617



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46184618



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46194619



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46204620



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46214621



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46224622



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46234623



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46244624



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46254625



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46264626



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46274627



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46284628



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46294629



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46304630



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46314631



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46324632



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46334633



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46344634



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46354635



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46364636



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46374637



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46384638



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46394639



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46404640



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46414641



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46424642



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46434643



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46444644



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46454645



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46464646



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46474647



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46484648



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46494649



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46504650



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46514651



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46524652



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46534653



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46544654



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46554655



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46564656



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46574657



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46584658



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46594659



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46604660



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46614661



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46624662



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46634663



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46644664



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46654665



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46664666



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46674667



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46684668



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46694669



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46704670



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46714671



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46724672



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46734673



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46744674



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46754675



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46764676



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46774677



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46784678



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46794679



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46804680



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46814681



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46824682



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46834683



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46844684



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46854685



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46864686



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46874687



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46884688



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46894689



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46904690



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46914691



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46924692



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46934693



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46944694



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46954695



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46964696



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46974697



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46984698



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46994699



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47004700



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47014701



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47024702



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47034703



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47044704



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47054705



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47064706



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47074707



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47084708



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47094709



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47104710



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47114711



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47124712



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47134713



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47144714
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