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k        N76/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1369  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak kav yinqan ¬GAO, RENCAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 8903 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1370  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak sav sYy ¬SHAO, SHUAI¦ CnCaticin sBa¢aticin eday 

bþÚreQµaHCa sav vDÆn³ ¬SHAO VATANAC¦ 8904 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1371  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak sIu Ginfug ¬HSU, YUN-TUNG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an;   8905 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1372  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI cag m‘Ícin ¬ZHANG, MEIZHEN¦ CnCaticin sBa¢aticin  eday 

bþÚreQµaHCa cag GanNa ¬ZHANG ANNA¦ 8906 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1373  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak suin Cugb‘Ín ¬SHEN, ZHONGBIN¦ CnCaticin sBa¢aticin  eday 

bþÚreQµaHCa siun qal ¬SHEN CHARLES¦ 8907 

02-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1374  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak cav h‘Yy ¬ZHAO, HUI¦ CnCaticin sBa¢aticin   8908 

02-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1375  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak CaMg esovév: ¬JIANG, XIAOWEI¦ CnCaticin sBa¢aticin  eday 

bþÚreQµaHCa CaMg sm,tiþ ¬JIANG SAMBATH¦ 8909 

02-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1376  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak ey hSúgeCo ¬YE, XIONGJIE¦ CnCaticin sBa¢aticin   8910 

02-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1377  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak cUv EC ¬ZHOU, JIE¦ CnCaticin sBa¢aticin   8911 

 



x 

02-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1378  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:ag sinCYn ¬WANG, SENJUN¦ CnCaticin sBa¢aticin   8912 

02-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1379  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:U vInGIu ¬WU WEN YI¦ CnCatiGaemrik sBa¢atiGaemrik  8913 

02-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1380  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak saMgKan; BIgqay ¬SHANGGUAN, BINGCHANG¦ CnCaticin 

sBa¢aticin 8914 

02-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1381  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak eR):athVt b:l ®hVg;sIus ¬PROUDFOOT PAUL FRANCIS¦ 

CnCatiGg;eKøs sBa¢atiGg;eKøs edaybþÚreQµaHCa lIn b:Ul r:UbWt ¬LYNCH 

PAUL ROBERT¦ 8915 

02-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1382  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak G‘U mIghVúg ¬WU, MING-FENG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 8916 

02-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1383  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak hW elosa ¬HE, LUESA¦ CnCaticin sBa¢aticin 8917 

06-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1384 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy- 

Ékdl; ]tþmesnIy_eTa esA R)agÁ  nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaF- 

BlexmrPUminÞ muncUlnivtþn_ 8918 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

04-09-2019 -GnuRkwtüelx 128 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8919 

09-08-2019 -GnuRkwtüelx 1070 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8921 

12-08-2019 -GnuRkwtüelx 1071 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8923 

12-08-2019 -GnuRkwtüelx 1072 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8924 

12-08-2019 -GnuRkwtüelx 1073 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 8926 

12-08-2019 -GnuRkwtüelx 1074 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdayshemRtI 8928 

12-08-2019 -GnuRkwtüelx 1075 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 8930 



K 

12-08-2019 -GnuRkwtüelx 1076 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaMdl; 

m®nþIraCkar 8933 

12-08-2019 -GnuRkwtüelx 1077 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa Cakic©bcäamrN³ 8938 

12-08-2019 -GnuRkwtüelx 1078 GnRk>tt sþIBIi karRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 8939 

12-08-2019 -GnuRkwtüelx 1079 GnRk>tt sþIBIi kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 

Cakic©bcäamrN³ 8940 

12-08-2019 -GnuRkwtüelx 1080 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 8941 

12-08-2019 -GnuRkwtüelx 1081 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 8944 

12-08-2019 -GnuRkwtüelx 1082 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 8961 

2-esckþIseRmc  

26-08-2019 -esckþIseRmcelx 150 ssr sþIBI kareRCIserIsBlTahan 8985 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

22-07-2019 -Rbkaselx 679 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþRkmsIlFm’viC¢aCIv³m®nþI 

GFikarrkic©hirBaØvtßú 8986 

25-07-2019 -Rbkaselx 690 shv>Rbk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénRckecjcUlEtmYy 

kñúgGKÁnaykdæanKynigrdæakrkm<úCa 8988 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

18-01-2019 -Rbkaselx 027 ]s>k]>Rbk>01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un xUhSúI eGLikRTIxl 

GwpøayGin ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plit]bkrN_kinkemÞckaksMNl; 

pÞH)ay mU:T½r nigsmÖar³brikçarrbs;m:UT½r 8995 

18-01-2019 -Rbkaselx 028 ]s>k]>Rbk>01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un r:Us LayGin 

ehVInIQ½r GiuneFIeNsinNl É>k begáIteragcRk plitBUk exñIy saLúgBUk 

nigERKEdk 8998 

18-01-2019 -Rbkaselx 029 ]s>k]>Rbk>01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GatFIsRTI GIun vUd  

É>k begáIteragcRk plitkþarkug)øaek nigkþarbnÞH 9001 



X 

18-01-2019 -Rbkaselx 030 ]s>k]>Rbk>01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GIuvsin ¬exmbUDa¦  

É>k begáIteragcRk plitkþarkug)øaek kþarbnÞH nigeRKOgsgðarwm 9004 

18-01-2019 -Rbkaselx 031 ]s>k]>Rbk>01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hbLúk 

¬exmbUDa¦  É>k begáIteragcRk plitkabUb nigExSRkvat;RKb;RbePT 9007 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

06-03-2019 -Rbkaselx 0034 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³elx 0034 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 06 Ex mIna qñaM 2019 9010 

06-03-2019 -Rbkaselx 0035 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³elx 0035 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 06 Ex mIna qñaM 2019 9014 

  4-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgeTscrN_ 

02-08-2019 -esckþIseRmcelx 089 ssr sþIBI karbegáItelxaFikardæanRkumkargarEpñk 

eTscrN_ 9018 

  5-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkic©karnarI 

02-08-2019 - Rbkaselx 1369 kkn¼Rbk sþIBI karlubeQµaHm®nþIraCkarecjBIRkbx½NÐ 9025 

02-08-2019 - Rbkaselx 1375 kkn¼Rbk sþIBI karepÞrRkbx½NÐm®nþIraCkar 9026 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89038903



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89048904



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89058905



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89068906



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89078907



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89088908



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89098909



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89108910



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89118911



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89128912



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89138913



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89148914



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89158915



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89168916



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89178917



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89188918



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89198919



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89208920



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89218921



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89228922



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89238923



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89248924



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89258925



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89268926



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89278927



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89288928



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89298929



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89308930



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89318931



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89328932



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89338933



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89348934



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89358935



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89368936



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89378937



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89388938



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89398939



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89408940



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89418941



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89428942



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89438943



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89448944



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89458945



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89468946



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89478947



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89488948



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89498949



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89508950



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89518951



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89528952



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89538953



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89548954



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89558955



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89568956



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89578957



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89588958



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89598959



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89608960



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89618961



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89628962



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89638963



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89648964



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89658965



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89668966



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89678967



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89688968



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89698969



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89708970



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89718971



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89728972



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89738973



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89748974



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89758975



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89768976



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89778977



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89788978



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89798979



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89808980



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89818981



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89828982



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89838983



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89848984



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89858985



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89868986



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89878987



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89888988



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89898989



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89908990



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89918991



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89928992



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89938993



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89948994



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89958995



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89968996



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89978997



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89988998



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89998999



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90009000



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90019001



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90029002



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90039003



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90049004



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90059005



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90069006



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90079007



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90089008



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90099009



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90109010



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90119011



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90129012



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90139013



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90149014



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90159015



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90169016



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90179017



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90189018



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90199019



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90209020



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90219021



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90229022



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90239023



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90249024
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