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k        N84/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1476 sþIBI kartemøIgfñak;tamkRmitsBaØabRt 

dl;Ék]tþm bug suvtþi énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgvb,Fm’ 

nigviciRtsil,³ 10017 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1477 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 10 rUb  énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

muxgarsaFarN³ 10018 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1478 sþIBI  kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþI- 

raCkar 15 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgmuxgarsaFarN³ 10020 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1479 sþIBI  kartemøIgzan³Ék]tþm Ta pløa 

GnuRbFanGaCJaFrCatiRbyuT§nwgCMgWeGds_ manzan³esµI rdæm®nþI nigEtgtaMg 

nigpþl;zan³ dl;smasPaBfñak;dwknaMGaCJaFrCatiRbyuT§nwgCMgWeGds_ 06rUb 

EtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa nigCMnYykarGaCJaFrCatiRbyuT§nwgCMgWeGds_ 04rUb 10022 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1480 sþIBI  karbBa©b;eKarmügarCa ]kj:a 

nayTahan énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 75 rUb  10024 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1481 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lI Lúg)ag ¬LI, LONGBANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 10027 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1482 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak h½g b:r ¬HUANG, BO¦ CnCaticin sBa¢aticin 10028 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1483 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak Qin év: ¬CHEN, WEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 10029 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1484 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak y:ag sIun ¬YANG, XIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 10030 

 



x 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1485 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak er:n e):Asiun ¬REN, BAOXIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 10031 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1486 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak y:ag Cunév: ¬YANG, JUNWEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa CU vIsin ¬ZHU WISEN¦ 10032 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1487 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak év: QanCaMg ¬WEI, QIANJIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  10033 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1488 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak cag vinsin ¬ZHANG, WENSEN¦ CnCaticin sBa¢aticin  10034 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1489 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:ag mIugsIu ¬WANG, MINGXI¦ CnCaticin sBa¢aticin  10035 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1490 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak h½g GIuswg ¬HUANG, YISHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin  10036 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1491 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak s‘U GIuBwg ¬SU, YIBENG¦ CnCaticin sBa¢aticin  10037 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1492 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak h½g yugswn ¬HUANG, YONGSEN¦ CnCaticin sBa¢aticin  10038 

26-09-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0919¼1493 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lav eCImu ¬LIU, ZIMU¦ CnCaticin sBa¢aticin  10039 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 148 GnRk>bk sþIBI karbegáItsaklviTüal½yPUminÞksikmµ 

CaRKwHsßansaFarN³rdæ)al 10040 

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 1240 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 10060 

 



K 

25-09-2019 -GnuRkwtüelx 1241 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 10062 

26-09-2019 -GnuRkwtüelx 1242 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzan³m®nþIkarTUtCan;x<s; 

RbcaMsßantMNag énRBHraCaNacRkkmú<CaenAbreTs 10063 

30-09-2019 -GnuRkwtüelx 1243 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nig 

fñak;dl;m®nþIraCkar 10065 

01-10-2019 -GnuRkwtüelx 1244 GnRk>tt sþIBI karlaElg ecjBIRkbx½NÐén 

kgeyaFBlexmrPUminÞ 10067 

02-10-2019 -GnuRkwtüelx 1245 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBikar 10068 

02-10-2019 -GnuRkwtüelx 1246 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10073 

03-10-2019 -GnuRkwtüelx 1247 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10074 

03-10-2019 -GnuRkwtüelx 1248 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10077 

03-10-2019 -GnuRkwtüelx 1249 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10078 

03-10-2019 -GnuRkwtüelx 1250 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10079 

03-10-2019 -GnuRkwtüelx 1251 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigsRmYlParkic©m®nþIraCkar 10080 

07-10-2019 -GnuRkwtüelx 1252 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 10082 

07-10-2019 -GnuRkwtüelx 1253 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10087 

07-10-2019 -GnuRkwtüelx 1254 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10101 

07-10-2019 -GnuRkwtüelx 1255 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10102 

07-10-2019 -GnuRkwtüelx 1256 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10103 

07-10-2019 -GnuRkwtüelx 1257 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10105 

07-10-2019 -GnuRkwtüelx 1258 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10107 

2-esckþIseRmc  

25-09-2019 -esckþIseRmcelx 160 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµaFikarGnþrRksYgTTYlbnÞúk 

erobcMesckþIRBagRkbx½NÐeKalneya)ayesdækic©DICIfl nigesckþIRBagRkbx½NÐ 

eKalneya)ayrdæaPi)alDICIfl 10115 

 

 

 



X 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

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

kñúgGKÁnaykdæanKy nigrdæakrkm<úCa 10119 

31-07-2019 -Rbkaselx 698 shv>Rbk sþIBI karRbKl;siT§iCaGPi)alhirBaØvtßúelI 

GaNtþiebIkR)ak; {bnÞúkBn§KyelIkarnaMcUlTMnijnigsmÖarksikmµ ¬CabnÞúkrbs;rdæ¦} 

nig  {bnÞúkBn§KyelIkarnaMcUlTMnijCavtßúFatuedImsRmab;plit»sf ¬CabnÞúkrbs; 

rdæ¦} CUnRbFanGgÁPaBfvika énGKÁnaykdæanKy nigrdæakrkm<úCa 10126 

05-08-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 709 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükr nigrC¢eTyükr 

buerRbTanrg rbs;ebLaCatiGtItyuT§Cn énRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nig 

yuvnItism,Ta 10129 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

05-04-2019 -Rbkaselx 126 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un v:ay>eGs>sIu 

y:ksan; sþar ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT  10132 

05-04-2019 -Rbkaselx 127 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un mIug miun hug mu 

GIumpt eGn Gicpt  É>k begáIteragcRk pliteRKOgsgðarwmBIeQIRbmUlTijkñúgRsuk 10135 

05-04-2019 -Rbkaselx 128 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eCkXI esg hÁamiun 

¬exmbUDa¦  É>k begáIteragcRk kat;edr ):ak;semøókbMBak; nigplitkabUbs<ay 

¬BIRkNat;¦ 10138 

 
 
 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001710017



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001810018



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001910019



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002010020



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002110021



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002210022



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002310023



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002410024



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002510025



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002610026



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002710027



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002810028



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002910029



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003010030



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003110031



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003210032



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003310033



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003410034



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003510035



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003610036



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003710037



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003810038



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003910039



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004010040



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004110041



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004210042



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004310043



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004410044



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004510045



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004610046



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004710047



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004810048



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004910049



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005010050



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005110051



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005210052



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005310053



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005410054



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005510055



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005610056



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005710057



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005810058



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005910059



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006010060



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006110061



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006210062



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006310063



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006410064



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006510065



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006610066



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006710067



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006810068



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006910069



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007010070



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007110071



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007210072



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007310073



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007410074



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007510075



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007610076



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007710077



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007810078



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007910079



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008010080



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008110081



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008210082



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008310083



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008410084



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008510085



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008610086



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008710087



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008810088



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008910089



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009010090



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009110091



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009210092



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009310093



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009410094



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009510095



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009610096



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009710097



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009810098



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009910099



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010010100



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010110101



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010210102



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010310103



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010410104



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010510105



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010610106



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010710107



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010810108



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010910109



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011010110



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011110111



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011210112



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011310113



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011410114



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011510115



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011610116



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011710117



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011810118



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1011910119



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012010120



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012110121



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012210122



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012310123



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012410124



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012510125



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012610126



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012710127



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012810128



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1012910129



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013010130



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013110131



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013210132



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013310133



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013410134



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013510135



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013610136



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013710137



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013810138



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1013910139



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1014010140
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