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k        N47/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

13-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼822 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSri- 

yystamlMdab;fñak; cMeBaHkgkmøaMgRbdab;GavuFcMnYn 69 rUb 5323 
13-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼823 sþIBI karEtgtaMgelak hug nIkUlIn 

nig elak han Gan Ca ]kj:a 5327 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼824 sþIBI karniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ 

zannþrs½kþi nigfñak; tamGtItPaBkargar nigkRmitsBaØabRt dl;elak pan; suPI 

mkCazannþrs½kþiGnum®nþI fñak;elx 1 énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

FnFanTwk nig]tuniym 5328 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼825 sþIBI karniy½tkmµtemøIg zannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 18 rUb enARksYgcMnYn 08 nigniy½tkmµ 

temøIgRkbx½NÐ  zannþrs½kþi nigfñak; tamGtItPaBkargar kRmitsBaØabRt nigmux 

tMENgdl;m®nþIraCkar 29 rUb enARksYg sßab½ncMnYn 07  5329 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼826 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak v:ag CIgKYy ¬WANG, JINGUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5333 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼827 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak s‘Y KYyCW ¬SU, GUIZI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5334 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼828 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak Qin BIgNan ¬CHEN, BINGNAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5335 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼829 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak G‘Y ):ayCW ¬WU, BAIZI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5336 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼830 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘a panQwg ¬XIE, PANCHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5337 

 



x 

14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼831 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak v:ag qavhYy ¬WANG, CHAOHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5338 

14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼832 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµ dl;elak CY C½rhVúg ¬ZHU, ZUOFENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5339 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼833 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI- 

ykmµ dl;elak s‘U CanlIn ¬SU, JIANLIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5340 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼834 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak sIu mIgeQov ¬XU, MINGQIAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 5341 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼835 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak v:ag NanPIg ¬WANG, NANPING¦ CnCaticin sBa¢aticin 5342 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼836 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak v:ag TWhVÚ ¬WANG DEFU¦ CnCaticin sBa¢aticin 5343 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼837 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI- 

ykmµ dl;elak v:ag GIuCin ¬WANG, YI-JEN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati-  

cinétv:an; 5344 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼838 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak Qin CInvin ¬CHEN, JUNWEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5345 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼839 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak y:ag CanhYr ¬YANG, JIANHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin 5346 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼840 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak v:ag CIéf ¬WANG, JITIE¦ CnCaticin sBa¢aticin 5347 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼841 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak v:ag vinsIun ¬WANG, WENXIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5348 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼842 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak v:ag mIugTI ¬WANG, MINGDI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5349 

 



K  

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

11-07-2019 -GnuRkwtüelx 93 GnRk>bk sþIBI kareFVIcMNat;fñak;CaRTBüsm,tþisaFarN³rbs; 

rdænUvTItaMgdIsRmab;sagsg;eragcRkGKÁisnI 400 emháav:at; CamYykMBg;Epnava 

dwkeRbg ]sµ½n nigbrikçarGKÁisnI nigsßanIybUmeRbgnig]sµ½n EdlmanTItaMgsßit 

enAkñúgPUmiekaHrHeRkam XuMekaHrH RsuklVaÉm extþkNþal 5350 

 10-06-2019 -GnuRkwtüelx 680 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

Eqb énextþRBHvihar 5354 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 681 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

CaMkSanþ énextþRBHvihar 5357 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 682 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

KUEln énextþRBHvihar 5360 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 683 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

revog énextþRBHvihar 5363 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 684 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

sgÁmfµI énextþRBHvihar 5366 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 685 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

Et,gmanC½y énextþRBHvihar 5369 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 686 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

RBHvihar énextþRBHvihar 5372 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 687 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk)aPñM 

énextþéRBEvg 5375 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 688 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

kMcaymar énextþéRBEvg 5378 
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10-06-2019 -GnuRkwtüelx 689 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

kMBg;RtEbk énextþéRBEvg 5381 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 690 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

RsukkeRBa¢óc énextþéRBEvg 5384 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 691 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

emsag énextþéRBEvg 5387 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 692 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

BamCr énextþéRBEvg 5390 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 693 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

Bamrk_ énextþéRBEvg 5393 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 694 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

BaraMg énextþéRBEvg 5396 

2-esckþIseRmc 

02-07-2019 -esckþIseRmcelx 120 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþ)at;dMbg 5399 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

13-03-2019 -Rbkaselx 261  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;GKÁaFikardæan 5403 

13-03-2019 -Rbkaselx 262  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;GKÁnaykdæanedaHRsayplb:HBal;edaysarKeRmagGPivDÆn_én 

RksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 5408 
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13-03-2019 -Rbkaselx 263  shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrgrbs;mnÞIresdækic©nighirBaØvtßú extþéb:lin 5413 

13-03-2019 -Rbkaselx 264  shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nigPñak;gar 

ebIkpþl;CMnYsenAmnÞIresdækic©nighirBaØvtßú extþéb:lin 5416 

13-03-2019 -Rbkaselx 265  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;viTüasßanesdækic©nighirBaØvtßúénRksYgesdækic©nighirBaØvtßú 5419 

13-03-2019 -Rbkaselx 270  shv>Rbk sþIBI svnkmµBn§dar 5425 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 
24-12-2018 -Rbkaselx 418 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eh yI 

efkNLCI ¬exmbUDa¦ RBInFIg & EPkXiCIg É>k begáIteragcRk plitsmÖar³ 

evcx©b; eksRkdaskatug RbGb; b¤fg;)øasÞik nige)aHBum< elIsmÖar³evcx©b; 5435 

04-01-2019 -Rbkaselx 003 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ePIhVIkvIsin 

ehVsin ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 5438 

 08-01-2019 -Rbkaselx 004 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘ag ecn 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;RkdasRTnab;Bum<semøókbMBak; Es,keCIg 

kabUb Rkdasm:akXW nigRkdasevcx©b; 5441 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

20-03-2019 -Rbkaselx 538 kkn¼Rbk  sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 5444 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53235323



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53245324



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53255325



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53265326



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53275327



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53285328



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53295329



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53305330



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53315331



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53325332



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53335333



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53345334



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53355335



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53365336



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53375337



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53385338



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53395339



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53405340



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53415341



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53425342



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53435343



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53445344



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53455345



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53465346



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53475347



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53485348



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53495349



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53505350



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53515351



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53525352



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53535353



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53545354



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53555355



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53565356



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53575357



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53585358



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53595359



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53605360



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53615361



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53625362



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53635363



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53645364



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53655365



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53665366



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53675367



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53685368



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53695369



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53705370



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53715371



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53725372



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53735373



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53745374



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53755375



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53765376



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53775377



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53785378



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53795379



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53805380



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53815381



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53825382



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53835383



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53845384



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53855385



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53865386



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53875387



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53885388



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53895389



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53905390



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53915391



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53925392



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53935393



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53945394



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53955395



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53965396



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53975397



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53985398



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53995399



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54005400



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54015401



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54025402



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54035403



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54045404



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54055405



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54065406



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54075407



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54085408



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54095409



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54105410



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54115411



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54125412



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54135413



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54145414



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54155415



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54165416



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54175417



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54185418



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54195419



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54205420



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54215421



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54225422



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54235423



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54245424



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54255425



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54265426



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54275427



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54285428



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54295429



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54305430



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54315431



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54325432



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54335433



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54345434



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54355435



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54365436



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54375437



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54385438



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54395439



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54405440



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54415441



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54425442



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54435443



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54445444
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