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k        N73/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1331  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI v:ag GIuTIg ¬WANG, YI-TING¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin 

étv:an;  8531 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1332  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak y:ag CaXun ¬YANG, JIEKUN¦ CnCaticin sBa¢aticin  8532 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1333 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak cin vinCun ¬CHEN, WENJUN¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa hug ywn ¬HONG  REN¦ 8533 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1334 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak caMg vinGIu ¬ZHANG, WENYI¦ CnCaticin sBa¢aticin  8534 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1335 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak yIn )a:vKU ¬YIN, BAOKU¦ CnCaticin sBa¢aticin  8535 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1336 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr eday 

GaBah_BiBah_ dl;elak cag Qin-y:a ém:xl ¬CHANG CHIN-YA 

MICHAEL¦ CnCaticin sBa¢aticin ¬étv:an;¦ 8536 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1337 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr eday 

GaBah_BiBah_ dl;elak )aEhÁrI GadaM GamIn Gaemo ¬BAGHERI AGHDAM 

AMIN AMIR¦ CnCatiGIur:g; sBa¢atiGIur:g; 8537 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1338 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµredaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak cU CInküúg ¬CHO JINKYUNG¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 

edaybþÚreQµaHCa lI ehg ¬LI HENG¦ 8538 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1339 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµredaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;GñkRsI Rtwn FImijcUv ¬TRAN THI MINH CHAU¦ CnCatievotNam 

sBa¢atievotNam edaybþÚreQµaHCa Ekv man  ¬KEO MEAN¦ 8539 



x 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1340 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:ag CIln; ¬WANG CHI-LUN¦ CnCaticin sBa¢aticin ¬étv:an;¦ 8540 

21-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1341 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak s‘U K½ghan ¬XU GUANGHAN¦ CnCaticin sBa¢atiGaemrik 

edaybþÚreQµaHCa s‘U riT§I  ¬XU RITHY¦ 8541 

22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1342 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar 

Cafñak;dwknaMGKÁelxaFikardæan énKN³kmµaFikareKalneya)ayesdækic© nig 

hirBaØvtßú 03 rUb 8542 

22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1343 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg Ca 

rdæelxaFikar nigCaGnurdæelxaFikar énRksYgmhaépÞ 02 rUb 8544 

22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1344 sþIBI kartemøIgfñak;elak Qun dar:a 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 8545 

22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1345 sþIBI niy½tkmµ temøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;dl;elak sux ehOn énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 8546 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

27-08-2019 -GnuRkwtüelx 122 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;esdækic©Biess sIusIut 8547 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1008 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 8551 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1009 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbxNÐm®nþIraCkar 8553 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1010 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8555 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1011 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8557 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1012 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8559 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1013 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8561 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1014 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8572 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1015 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8574 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1016 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 8575 



K 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1017 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 8576 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1018 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 8577 

31-07-2019 -GnuRkwtüelx 1019 GnRk>tt sþIBIi kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8578 

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 1020 GnRk>tt sþIBIi karepÞrbBa©Úl niy½tkmµRkbx½NÐ 

zannþrs½kþi nigfñak;CUnm®nþIraCkar 8580 

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 1021 GnRk>tt sþIBIi karbBa©b;muxtMENg nigEtgtaMg 

m®nþIraCkar 8582 

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 1022 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdayshemRtI 8584 

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 1023 GnRk>tt sþIBIi kareFVIniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 8585 

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 1024 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdayshemRtI 8586 

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 1025 GnRk>tt sþIBIi kardMeLIgfñak; nigzannþrs½kþi tamkRmit 

sBaØabRtdl;m®nþIraCkar 8587 

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 1026 GnRk>tt sþIBIi kareFVIniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 8589 

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 1027 GnRk>tt sþIBIi kareFVIniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 8593 

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 1028 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 8597 

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 1029 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdayshemRtI 8598 

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 1030 GnRk>tt sþIBIi kardak;nayTahan[cUlnivtþn_ 8599 

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 1031 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 8605 

05-08-2019 -GnuRkwtüelx 1032 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 8606 

05-08-2019 -GnuRkwtüelx 1033 GnRk>tt sþIBIi karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 8607 

05-08-2019 -GnuRkwtüelx 1034 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8608 

2-esckþIseRmc  

21-08-2019 -esckþIseRmcelx 146 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaN dMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþéRBEvg 8610 



X 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

03-05-2019 -saracrENnaMelx 004 shv sþIBI karerobcMEpnkaryuT§sa®sþfvika rbs;rdæ)alfñak; 

eRkamCatisRmab;qñaM 2020 -2022 8612 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

11-01-2019 -Rbkaselx 019 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbUDan RtUPIk 

ហ្វ្លrIg É>k begáIteragcRk plitkþarkug)øaek kþarbnÞH nigeRKOgsgðarwm 8634 

11-01-2019 -Rbkaselx 020 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hÁÚdjÚ EPkXICIg 

efkNLCI É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnSM ¬Es,keCIg kabUb nigsemøók 

bMBak;¦ 8637 

11-01-2019 -Rbkaselx 021 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘umI ¬exmbUDa¦ 

v:ayrIg sIusÞwm begáIteragcRk plitExSePøIgeRKOgbgÁMúeGLicRtUnicsRmab;rfynþ 8640 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

14-02-2019 -Rbkaselx 0017 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0017 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 14 Ex kumÖ³ qñaM 2019 8643 

26-02-2019 -Rbkaselx 0026 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0026 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 26 Ex kumÖ³ qñaM 2019 8647 

4-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgyutþiFm’ 

21-05-2019 -Rbkaselx 108 ky>Rbk¼19 sþIBI karp¥akBIkargar nigebovtSm®nþIraCkar 8651 

05-06-2019 -Rbkaselx 113 ky>Rbk¼19 sþIBI karepÞrRkbxNÐm®nþIraCkar 8652 

5-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

12-08-2019 -Rbkaselx 1426 kkn¼Rbk sþIBI karGnuBaØat[m®nþIraCkarsßitenAkñúgPaB 

TMenrKµanebovtS 8653 

12-08-2019 -Rbkaselx 1428 kkn¼Rbk sþIBI karGnuBaØat[m®nþIraCkarsßitenAeRkA 

Rkbx½NÐedIm 8654 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85318531



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85328532



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85338533



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85348534



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85358535



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85368536



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85378537



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85388538



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85398539



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85408540



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85418541



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85428542



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85438543



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85448544



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85458545



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85468546



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85478547



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85488548



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85498549



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85508550



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85518551



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85528552



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85538553



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85548554



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85558555



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85568556



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85578557



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85588558



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85598559



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85608560



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85618561



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85628562



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85638563



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85648564



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85658565



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85668566



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85678567



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85688568



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85698569



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85708570



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85718571



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85728572



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85738573



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85748574



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85758575



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85768576



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85778577



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85788578



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85798579



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85808580



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85818581



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85828582



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85838583



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85848584



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85858585



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85868586



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85878587



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85888588



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85898589



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85908590



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85918591



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85928592



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85938593



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85948594



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85958595



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85968596



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85978597



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85988598



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85998599



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86008600



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86018601



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86028602



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86038603



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86048604



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86058605



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86068606



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86078607



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86088608



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86098609



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86108610



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86118611



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86128612



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86138613



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86148614



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86158615



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86168616



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86178617



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86188618



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86198619



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86208620



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86218621



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86228622



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86238623



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86248624



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86258625



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86268626



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86278627



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86288628



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86298629



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86308630



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86318631



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86328632



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86338633



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86348634



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86358635



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86368636



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86378637



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86388638



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86398639



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86408640



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86418641



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86428642



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86438643



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86448644



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86458645



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86468646



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86478647



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86488648



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86498649



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86508650



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86518651



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86528652



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86538653



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86548654
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