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k        N84/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1460 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr {edayGaBah-_ 

BiBah_} dl;GñkRsI LaM GIurINa ¬LAIM IRYNA¦ CnCatiebLarUs sBa¢ati 

ebLarUs 9895 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1461 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak Kwm kaCUg ¬KIM GA JUNG¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 9896 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1462 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak Qin QayeCI ¬CHEN, CAIZHI¦ CnCaticin sBa¢aticin 9897 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1463 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak s‘U FanNwg ¬SU, TIANNENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 9898 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1464 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak twg hYrhYy ¬DENG, HUAHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin 9899 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1465 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak Qin BIgh½g ¬CHEN, BINGHUANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 9900 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1466 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:ag KYrQaMg ¬WANG, GUOQIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 9901 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1467 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:ag yugBIn ¬WANG, YONGBIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 9902 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1468 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak esor haysan ¬XIE, HAISHAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 9903 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1469 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak GY‘v y:aghYr ¬OUYANG, HUA¦ CnCaticin sBa¢aticin 9904 

 



x 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1470 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lI CinC½r ¬LYU, ZHENZUO¦ CnCaticin sBa¢aticin 9905 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1471 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lI Gan;mIug ¬LYU, ANMIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 9906 

23-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1472 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak ha étCun ¬HA TAIJUN¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: edaybþÚreQµaHCa 

s Cun ¬SAR JUN¦   9907 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1473 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm bYy b‘uNÑa 

CaGnurdæelxaFikarRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 9908 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1474 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm     

hIu Nat CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esµIGnurdæelxaFikar 9909 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1475 sþIBI niy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; tamGtItPaBkargar dl;elak RsI saerOn enARksYgéRbsNIy_ 

nigTUrKmnaKmn_ 9910 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 147 GnRk>bk sþIBI karbegáItviTüasßanCatiksikmµ ERBkelob 

CaRKwHsßansaFarN³rdæ)al 9911 

18-09-2019 -GnuRkwtüelx 1213 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysuvtßara 9931 

18-09-2019 -GnuRkwtüelx 1214 GnRk>tt sþIBIi kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9934 

19-09-2019 -GnuRkwtüelx 1215 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9936 

19-09-2019 -GnuRkwtüelx 1216 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9937 

19-09-2019 -GnuRkwtüelx 1217 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9938 

19-09-2019 -GnuRkwtüelx 1218 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 9939 

 



K 

19-09-2019 -GnuRkwtüelx 1219 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9941 

19-09-2019 -GnuRkwtüelx 1220 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9942 

19-09-2019 -GnuRkwtüelx 1221 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9944 

19-09-2019 -GnuRkwtüelx 1222 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9945 

19-09-2019 -GnuRkwtüelx 1223 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9946 

20-09-2019 -GnuRkwtüelx 1224 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smaCikeRCIstaMg 

sPaBaNiC¢kmµmNÐlextþRkecH-sÞwgERtg-rtnKirI GaNtþiTI1 elIkTI2 9948 

20-09-2019 -GnuRkwtüelx 1225 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smaCikeRCIstaMg 

sPaBaNiC¢kmµmNÐlextþesomrab-]tþrmanC½y GaNtþiTI2 elIkTI2 9950 

20-09-2019 -GnuRkwtüelx 1226 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smaCikeRCIstaMg 

sPaBaNiC¢kmµ extþekaHkug GaNtþiTI2 elIkTI2 9952 

20-09-2019 -GnuRkwtüelx 1227 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smaCikeRCIstaMg 

sPaBaNiC¢kmµ extþRBHsIhnu GaNtþiTI2 elIkTI2 9954 

20-09-2019 -GnuRkwtüelx 1228 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9956 

20-09-2019 -GnuRkwtüelx 1229 GnRk>tt sþIBI karlubeQµaHm®nþIraCkar 9957 

23-09-2019 -GnuRkwtüelx 1230 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9958 

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 1231 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9960 

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 1232 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9962 

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 1233 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 9963 

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 1234 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9965 

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 1235 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9967 

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 1236 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9970 

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 1237 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)al 

Catikm<úCa Cakic©bcäamrN³ 9971 

 

 

 



X 

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 1238 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 9972 

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 1239 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9973 

2-esckþIseRmc  

01-10-2019 -esckþIseRmcelx 161 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarerobcMRkbx½NÐ 

nigviFanénRbB½n§svnkmµépÞkñúg nigGFikarkic© 9974 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

13-08-2019 -Rbkaselx 721 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikaredaHRsay 

bNþwgtv:alT§kmµ 9978 

14-08-2019 -Rbkaselx 726 shv>Rbk sþIBI viFan nignItiviFIGnuvtþcMNaymUlniFikILa 

GasIuGaeKñy_km<úCa qñaM2023 9981 

16-08-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 727 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

nigrC¢eTyükrbuerRbTanrg RbcaMenAviTüasßanbec©kviTüakMBg;eQITal 9985 

21-08-2019 -esckþIseRmcelx 079 shv sþIBI karEksRmYlsmasPaBRkumkargarfvika 

kRmitépÞkñúgGgÁPaBfvikarbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþrtnKirI 9988 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

20-03-2019 -Rbkaselx 098 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eC>Gim fam hÁamiun 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  9990 

20-03-2019 -Rbkaselx 099 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hSúgQI lIh‘Yy 

exb‘l É>k begáIteragcRk plitExSePøIg nigExSkab 9993 

26-03-2019 -Rbkaselx 105 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un KøÚrI GwLayGiun 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUb nigv:alis 9996 

26-03-2019 -Rbkaselx 106 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbU hugesg 

eGLikRtUnik É>k begáIteragcRk plitsmÖar³eGLikRtUnik 9999 

 



g 

26-03-2019 -Rbkaselx 107 ]s>k]>Rbk>03  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un yU h‘VÚ RbpwFI 

begáIteragcRk plitebtuglayeRsc 10002 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

12-03-2019 -Rbkaselx 0002 rf>GRbk>Gb sþIBI lkçxNÐénGaCJabNÑmNÐlsnñiFieRbg\n§n³ 

elx 0002 rf>GRbk>Gb cuHéf¶TI 12 Ex mIna qñaM 2019  10005 

25-02-2019 -Rbkaselx 0021 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³elx 0021 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 25 Ex kumÖ³ qñaM 2019 10009 

26-02-2019 -Rbkaselx 0023 rf>GRbk>Rbk sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³elx 0023 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 26 Ex kumÖ³ qñaM 2019 10013 

 
 
 

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98959895



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98969896



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98979897



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98989898



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98999899



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99009900



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99019901



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99029902



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99039903



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99049904



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99059905



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99069906



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99079907



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99089908



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99099909



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99109910



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99119911



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99129912



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99139913



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99149914



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99159915



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99169916



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99179917



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99189918



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99199919



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99209920



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99219921



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99229922



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99239923



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99249924



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99259925



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99269926



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99279927



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99289928



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99299929



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99309930



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99319931



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99329932



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99339933



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99349934



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99359935



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99369936



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99379937



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99389938



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99399939



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99409940



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99419941



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99429942



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99439943



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99449944



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99459945



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99469946



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99479947



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99489948



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99499949



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99509950



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99519951



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99529952



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99539953



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99549954



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99559955



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99569956



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99579957



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99589958



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99599959



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99609960



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99619961



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99629962



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99639963



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99649964



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99659965



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99669966



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99679967



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99689968



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99699969



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99709970



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99719971



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99729972



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99739973



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99749974



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99759975



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99769976



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99779977



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99789978



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99799979



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99809980



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99819981



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99829982



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99839983



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99849984



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99859985



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99869986



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99879987



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99889988



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99899989



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99909990



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99919991



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99929992



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99939993



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99949994



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99959995



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99969996



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99979997



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99989998



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99999999



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000010000



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000110001



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000210002



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000310003



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000410004



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000510005



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000610006



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000710007



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000810008



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000910009



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001010010



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001110011



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001210012



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001310013
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001510015



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001610016
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