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k        N48/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

01-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼137 sþIBI karniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþr- 

s½kþi nigfñak; dl;m®nþIraCkar 07 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

sßab½n cMnYn 03 5445 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼843 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak Qin lIgGIu ¬CHEN, LINGYI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5447 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼844 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak Qin eCIBIn ¬CHEN, ZHIBIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5448 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼845 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak Qin eCIQ½n ¬CHEN, ZHICHUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5449 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼846 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak hVan QImIn ¬FAN CHI MIN¦ CnCatisigðburI sBa¢atisigðburI 5450 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼847 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak KU sWhVwg ¬GU, SHIFENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5451 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼848 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak hW Ca ¬HE, JIA¦ CnCaticin sBa¢aticin 5452 
14-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼849 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak Qin KYrhYr ¬CHEN, GUOHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin 5453 
15-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼850 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgkic©karnarI 03 rUb 5454 
15-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼851 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgEpnkar 05 rUb 5455 
15-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼852 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg CaGnurdæ-   

elxaFikar nigpþl;zan³CaTIRbwkSaénRksYg]sSahkmµ nigsib,kmµ 05 rUb 5456 



x 

15-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼853 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;Ék]tþm 

Qun tic CaTIRbwkSaGaCJaFrCatiRbyuT§RbqaMgeRKOgejonmanzan³esµI Gnurdæ- 

elxaFikar 5457 
15-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼854 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm          

sux can;PkþI CaGnurdæelxaFikar EtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa  67 rUb én 

RksYgB½t’man 5458 
15-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼855 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

GaCJaFrCatiRbyuT§RbqaMgeRKOgejon 15 rUb       5461 
15-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼856 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr "edayGaBah_-   

BiBah_" dl;GñkRsI pat;r:avI niFihir:an;éqXIt ¬PATRAWEE NITHIHI- 

RANCHAIKIT¦ edaybþÚrmkCaeQµaH pug pat;r:avI "PHONG PHATRAVY"   

CnCatiéf sBa¢atiéf 5463 
15-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼857 sþIBI karEtgtaMgnigpþl;zan³Ék]tþm       

m:b; sarin CaTIRbwkSaÉk]tþm sIum ka GnuRbFanTI1 RBwT§sPanItikalTI4 

manzan³esµI rdæm®nþI  5464 
15-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼858 sþIBI karlubeQµaHelak C½y riT§I 

RBHraCGaCJargénGyükarGmsaladMbUgextþkMBtecjBIRkbx½NÐRBHraCGaCJa 

edaymrNPaB 5465 
19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼859 sþIBI karniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐzannþrs½kþi 

nigfñak;dl;elak Eg:t can;FI mkCazannþrs½kþivrm®nþI fñak;elx1 

énRkbx½NÐm®nþI rdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 5466 
19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼860 sþIBI karniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐzannþrs½kþi 

nigfñak;dl;elak lI mINa mkCazannþrs½kþivrm®nþI fñak;elx1 énRkbx½NÐm®nþI 

rdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 5467 
19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼861 sþIBI karniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþr- 

s½kþi nigfñak;dl;elak ywm sarin mkCazannþrs½kþivrm®nþI fñak;elx4 énRkb- 

x½NÐm®nþI rdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 5468 



K 

19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼862 sþIBI karniy½tkmµtemøIgRkbx½NÐzannþrs½kþi 

nigfñak;dl;elak esok munñI mkCazannþrs½kþivrm®nþI fñak;elx2 énRkbx½NÐm®nþI 

rdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 5469 

19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼863 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak lIv esghIum 

BIzannþrs½kþivresnIy_Ék mkkñúgzannþrs½kþi]tþmm®nþI fñak;elx5 énRkbx½NÐm®nþI 

rdææ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 5470 
19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼864 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;Ék]tþm 

Eqm suCati CaTIRbwkSaGaCJaFrsvnkmµCati manzan³esµIGnurdæelxaFikar 5471 
19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼865 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþI 

raCkar 02 rUb CaCMnYykarGmRksYgbrisßan 5472 
19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼866 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm              

éf nr³stüa BIrdæelxaFikarRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 5473 
19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼867 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sS- 

riyysmunIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ ])asika nigGs;elak  

cMnYn 08 GgÁ¼rUb 5474 
19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼868 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sS- 

riyysmunIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaHRBHsuFmµrkçieta erOg savn 5475 
19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼869 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sS- 

riyysRBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 05 rUb 5476 
19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼870 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak h½g rugxun ¬HUANG, RONGKUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5477 
19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼871 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak v:ag qayQaMg ¬WANG, CAIQIANG¦ CnCaticin 

sBa¢aticin 5478 
19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼872 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak lI évsug ¬LI, WEIXIONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5479 

 



X 

19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼873 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-  

ykmµ dl;elak cag CUQwg ¬ZHANG, ZUCHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5480 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

12-07-2019 -GnuRkwtüelx 94 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 5481 

17-07-2019 -GnuRkwtüelx 95 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 5483 

30-01-2019 -GnuRkwtüelx 100 GnRk>tt sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµkarsuri-

eyadIfñak;Cati 5485 

11-02-2019 -GnuRkwtüelx 159 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi‘)alén 

TIPñak;garbBa¢ak;cMNayesvasuxaPi)al 5487 

18-02-2019 -GnuRkwtüelx 198 GnRk>tt sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµaFikarerob- 

cMEdndI nignKrUbnIykmµfñak;Cati 5489 

04-04-2019 -GnuRkwtüelx 264 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 5492 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 695 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

RBHesþc énextþéRBEvg 5494 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 696 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRkug 

éRBEvg énextþéRBEvg 5497 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 697 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

eBaF×erog énextþéRBEvg 5500 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 698 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

sIuFrkNþal énextþéRBEvg 5503 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 699 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

sVayGnÞr énextþéRBEvg 5506 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 700 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

)akan énextþeBaF×sat; 5509 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 701 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSaRsuk 

keNþóg énextþeBaF×sat; 5512 



g 

2-esckþIseRmc 

10-07-2019 -esckþIseRmcelx 121 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþRBHsIhnu 5515 

10-07-2019 -esckþIseRmcelx 122 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþtaEkv 5517 

3-saracr 

22-07-2019 -saracrelx 05 sr sþIBI karerobcMTivamnusScas;km<úCanigTivamnusScas; 

GnþrCati éf¶TI1 Extula qñaM2019 5519 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

14-03-2019 -Rbkaselx 271  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;        

qñaM2019 rbs;RkumRbwkSaCatiKNenyü 5522 

14-03-2019 -Rbkaselx 272  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;         

qñaM2019 rbs;GKÁnaykdæan]sSahkmµhirBaØvtßú 5527 

14-03-2019 -Rbkaselx 273  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;        

qñaM2019 rbs;GKÁnaykdæansvnkmµépÞkñúgénRksYgesdækic©nighirBaØvtßú 5532 

14-03-2019 -Rbkaselx 275  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;         

qñaM2019 rbs;KN³kmµkarmUlbRtkm<úCa 5539 

14-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 277  shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab; qñaM2019 rbs;GKÁnaykdæanshKmn_mUldæan énRksYgbrisßan 5544 

14-03-2019 -Rbkaselx 278  shv>Rbk sþIBI karbMeBjbEnßm[GnuvtþcMNat;fñak;KeRmag 

énmatikafvikarbs;rdæ)alfñak;Cati 5551 

 2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 
12-12-2018 -Rbkaselx 403 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eRkdsþar 

v:ssIug & RbUessIug É>k begáIteragcRk e)akKk; nigRClk;BN’ 5555 



c 

08-01-2019 -Rbkaselx 006 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eRkan Exµr ebeverd 

exns_ lImItFIt begáIteragcRk plitsMbkkMb:ugBIGaluymIj:Úm 5558 

09-01-2019 -Rbkaselx 009 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Dw Eb‘ksak; É>k 

begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 5561 

09-01-2019 -Rbkaselx 010 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un duglag epePIr 

mIl Giundas®sÞI efkNLCI ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitRkdasevcx©b; 

RKb;RbePT 5564 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54455445



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54465446



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54475447



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54485448



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54495449



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54505450



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54515451



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54525452



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54535453



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54545454



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54555455



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54565456



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54575457



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54585458



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54595459



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54605460



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54615461



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54625462



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54635463



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54645464



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54655465



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54665466



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54675467



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54685468



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54695469



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54705470



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54715471



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54725472



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54735473



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54745474



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54755475



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54765476



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54775477



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54785478



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54795479



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54805480



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54815481



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54825482



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54835483



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54845484



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54855485



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54865486



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54875487



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54885488



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54895489



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54905490



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54915491



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54925492



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54935493



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54945494



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54955495



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54965496



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54975497



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54985498



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54995499



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55005500



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55015501



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55025502



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55035503



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55045504



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55055505



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55065506



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55075507



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55085508



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55095509



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55105510



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55115511



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55125512



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55135513



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55145514



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55155515



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55165516



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55175517



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55185518



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55195519



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55205520



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55215521



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55225522



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55235523



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55245524



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55255525



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55265526



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55275527



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55285528



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55295529



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55305530



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55315531



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55325532



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55335533



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55345534



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55355535



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55365536



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55375537



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55385538



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55395539



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55405540



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55415541



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55425542



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55435543



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55445544



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55455545



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55465546



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55475547



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55485548



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55495549



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55505550



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55515551



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55525552



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55535553



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55545554



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55555555



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55565556



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55575557



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55585558



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55595559



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55605560



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55615561



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55625562



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55635563



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55645564



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55655565



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55665566
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