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k        N49/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼874  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin m:UCW ¬CHEN, MUZHI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5567 

19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼875  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  cwg vinLW ¬ZHENG, WENLE¦ CnCaticin sBa¢aticin 5568 

19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼876  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin CWmIg ¬CHEN, ZHIMIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5569 

19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼877  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  hW CaghVa ¬HE,  JIANGFA¦ CnCaticin sBa¢aticin 5570 

19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼878  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘Y sYymIg ¬SU,  SHUIMING¦ CnCaticin sBa¢aticin 5571 

19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼879  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  v:ag CWCIn ¬WANG,  ZHIJUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5572 

19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼880  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin GIuQin ¬CHEN,  YUCHEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 5573 

19-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼881  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Cwg ):avQwg ¬ZENG,  BAOCHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 5574 

20-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼882  sþIBI karpþl;eKarmgar elak Kuy Nat 

nigkBaØa sn CIb:un Ca ]kj:a 5575 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼883  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaMdl; 

m®nþIraCkar 82 rUb enARksYgbrisßan  5576 

 

 



x 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼884  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin GIuedn ¬CHEN EDEN¦ CnCatiGaemrik sBa¢atiGaemrik 5580 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼885  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lI GIuqwg ¬LEE, YU-CHENG¦ CnCaticinétv:an;  sBa¢aticinétv:an; 5581 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼886  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lI GIuXYy ¬LI, YIKUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 5582 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼887 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  v:ag minsug ¬WANG,  MIN-TSUNG¦ CnCaticinétv:an;  sBa¢ati 

cinétv:an; 5583 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼888 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin GIuK½g ¬CHEN,  YIGUANG¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa Qin CWy½n ¬ CHEN ZHI YUAN¦ 5584 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼889  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  CY K½QIg ¬ZHOU,  GUOQING¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa CY ébGIu ¬ZHOU  BAI  YI¦ 5585 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼890  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lIn em:Ay½n ¬LIN, MAOYUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin  5586 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼891 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin éblIn ¬CHEN, BAILIN¦ CnCaticin sBa¢aticin  5587 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼892  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  v:ag eConmIug ¬WANG, JIANMING¦ CnCaticin sBa¢aticin  5588 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼893  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin y:ugeQog ¬CHEN, YONGQIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  5589 

 

 



K 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼894  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  v:ag CWlIn ¬WANG, ZILIN¦ CnCaticin sBa¢aticin  5590 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼895  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  v:ag CinhVa ¬WANG, ZHENFA¦ CnCaticin sBa¢aticin  5591 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼896  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin nIgh‘Súg ¬CHEN,  NINGZHONG¦ CnCaticin sBa¢aticin  5592 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼897  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lIn CYCW ¬LIN,  ZHUZHI¦ CnCaticin sBa¢aticin  5593 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼898  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U y:uglI ¬SU,  RONGLE¦ CnCaticin sBa¢aticin  5594 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼899  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin Nanqag ¬CHEN, NANCHANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  5595 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼900  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin eConNan ¬CHEN, JIANNAN¦ CnCaticin sBa¢aticin  5596 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼901  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  s‘U éhhug ¬SU, HAIHONG¦ CnCaticin sBa¢aticin  5597 

21-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼902  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lIv h‘YGan ¬LIU, FUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin  5598 

22-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼903  sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm       

ywm Cug CaGnurdæelxaFikar énRksYgGPivDÆn_CnbT 5599 

22-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼904  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamkRmit 

sBaØabRt dl;m®nþIraCkar 11 rUb enARksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 5600 

22-06-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0619¼905  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

niy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; dl;m®nþIraCkar 18 rUb enARksYgkargar nig 

bNþúHbNþalviC¢aCIv³ 5602 

 



X 

 II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

17-07-2019 -GnuRkwtüelx 96 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 5604 

17-07-2019 -GnuRkwtüelx 97 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 5606 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 702 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukRkKr énextþeBaF×sat; 5608 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 703 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukPñMRkvaj énextþeBaF×sat; 5611 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 704 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa Rkug  

eBaF×sat; énextþeBaF×sat; 5614 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 705 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukvalEvg énextþeBaF×sat; 5617 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 706 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsuktaelaEsnC½y énextþeBaF×sat; 5620 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 707 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukGNþÚgmas énextþrtnKirI 5623 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 708 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

Rsuk)anlug énextþrtnKirI 5626 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 709 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukbrEkv énextþrtnKirI 5629 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 710 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukkUnmMu énextþrtnKirI 5632 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 711 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsuklMpat; énextþrtnKirI 5635 
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10-06-2019 -GnuRkwtüelx 712 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukGUrCMu énextþrtnKirI 5638 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 713 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukGUry:adav énextþrtnKirI 5641 

2-esckþIseRmc 

10-07-2019 -esckþIseRmcelx 124 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþmYycMnYn 5644 

10-07-2019 -esckþIseRmcelx 125 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþkMBg;FM 

nigextþ)at;dMbg 5648 

3-saracr 

23-07-2019 -saracrelx 06 sr sþIBI viFan niglkçN³vinicä½yénkareFVIRbTankmµRTBü- 

sm,tþirdæCUnRbCaBlrdæ nigm®nþIraCkar 5650 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

14-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 279 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM2019 rbs;RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 5652 

14-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 280 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 5658 

14-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 281 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; 

sRmab;ebIkpþl;R)ak;ebovtSr_ nigR)ak;GnþraKmn_kñúgvis½ysgÁmkic© nigvb,Fm’ 

CUnm®nþIraCkarRbcaMenARksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 5661 
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14-03-2019 -Rbkaselx 288 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2019 

rbs;GKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 5664 

14-03-2019 -Rbkaselx 290 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2019 

rbs;GKÁnaykdæanKy nigrdæakrkm<úCa énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 5670 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

27-12-2018 -Rbkaselx 424 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hVa GIusþ GIumpt 

Gicpt É>k begáIteragcRk plitRsa nigRsaebor 5675 

28-02-2019 -Rbkaselx 078 ]s>k]>Rbk02  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hSúg ruy sIug eh 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk pliteGb:ugsm¥at ¬smÖar³pÞ³)ay¦ 5678 

15-03-2019 -Rbkaselx 091 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hVIeDIliFI 

¬exmbUDa¦ Eh‘nEb‘k ehVkeFIrI É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 5681 

15-03-2019 -Rbkaselx 092 ]s>k]>Rbk03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hVÚl eGevI 

efksßay ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk pliteRsamédRKb;RbePT 5684 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

20-03-2018 -Rbkaselx 540 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 5687 

20-03-2018 -Rbkaselx 541 kkn¼Rbk sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 5688 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55675567



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55685568



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55695569



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55705570



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55715571



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55725572



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55735573



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55745574



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55755575



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55765576



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55775577



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55785578



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55795579



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55805580



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55815581



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55825582



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55835583



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55845584



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55855585



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55865586



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55875587



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55885588



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55895589



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55905590



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55915591



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55925592



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55935593



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55945594



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55955595



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55965596



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55975597



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55985598



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55995599



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56005600



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56015601



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56025602



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56035603



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56045604



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56055605



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56065606



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56075607



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56085608



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56095609



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56105610



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56115611



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56125612



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56135613



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56145614



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56155615



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56165616



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56175617



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56185618



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56195619



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56205620



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56215621



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56225622



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56235623



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56245624



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56255625



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56265626



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56275627



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56285628



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56295629



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56305630



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56315631



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56325632



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56335633



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56345634



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56355635



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56365636



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56375637



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56385638



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56395639



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56405640



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56415641



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56425642



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56435643



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56445644



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56455645



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56465646



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56475647



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56485648



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56495649



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56505650



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56515651



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56525652



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56535653



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56545654



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56555655



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56565656



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56575657



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56585658



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56595659



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56605660



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56615661



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56625662



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56635663



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56645664



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56655665



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56665666



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56675667



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56685668



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56695669



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56705670



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56715671



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56725672



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56735673



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56745674



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56755675



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56765676



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56775677



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56785678



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56795679



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56805680



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56815681



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56825682



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56835683



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56845684



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56855685



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56865686



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56875687



ឆា  ំទី១៩ លខ ៤៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56885688
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