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k        N05/20 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

 RBHraCRkwtü 

30-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1795 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 18 rUb 499 

30-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1796 sþIBI karpþl;eKarmgarelak lI b‘unLúg 

Ca ]kj:a 500 

30-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1797 sþIBI karpþl;eKarmgarelak tan; vuT§I 

Ca ]kj:a 501 

30-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1798 sþIBI karbBa©b;eKarmügarCa ]kj:a 

dl;vresnIy_eTa mas stüa nayTahan énkgeyaFBlexmrPUminÞ 502 

30-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1799 sþIBI karniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nig 

fñak; dl;Ék]tþm RBhµ viciRtGkçra BIvrGPi)al mkCa ]tþmGPi)al 

Rkbx½NÐGñkraCkar énRkumnItibBaØtþi enAGKÁelxaFikardæan RkumRbwkSaFmµnuBaØ 503 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1800 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

qag sIuvNÑ CaTIRbwkSasemþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþI 

RksYgmhaépÞ manzan³esµI rdæelxaFikar edayBMuTTYlykR)ak;bMNac;muxgar 504 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1801 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

efg hUv CaTIRbwkSa semþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþI 

RksYgmhaépÞ manzan³esµI rdæelxaFikar edayBMuTTYlykR)ak;bMNac;muxgar 505 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1802 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

ecn hSIú CaTIRbwkSa semþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþI 

RksYgmhaépÞ manzan³esµI rdæelxaFikar edayBMuTTYlykR)ak;bMNac;muxgar 506 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1803 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 

11 rUb 507 



x 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1804 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg- 

\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 05 rUb 508 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1805 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elakCMTavevC¢bNÐit     

R)ak; esaP½NnarI  509 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1806 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn  

23 rUb 510 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1807 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 38 

rUb 512 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1808 sþIBI karpþl;eKarmgarGñkRsI nU sUlIda 

Ca ]kj:a 514 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1809 sþIBI karpþl;eKarmgarelak lI hugTU 

Ca ]kj:a 515 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1810 sþIBI karpþl;eKarmgarelak twg PIBIg 

Ca ]kj:a 516 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1811 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  v:ag vinlIn ¬WANG, WENLIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 517 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1812 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  sIu BInhVa ¬XU, BINFA¦ CnCaticin sBa¢aticin 518 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1813 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  v:ag eCIBIn ¬WANG, ZHIBIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 519 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1814 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  Qin tapwg ¬CHEN, DAPENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 520 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1815 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  v:ag eCIQIg ¬WANG, ZHIQING¦ CnCaticin sBa¢aticin 521 

 



K 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1816 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  v:ag eCIQan ¬WANG, ZHIQUAN¦ CnCaticin 

sBa¢aticin 522 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1817 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  ÉksIurivuDÆna éxTiyuT§ ¬EKSIRIWUTTANA 

KIATTIYOT¦ CnCatiéf sBa¢atiéf 523 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1818 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  Qwg samUlhVúg ¬CHENG SAMUEL FONG¦ 

CnCatihVIlIBIn sBa¢atihVIlIBIn 524 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1819 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  v³siTniFiv:at; écr³XIt ¬VASITNITIWAT JIRAKIT¦ 

CnCatiéf sBa¢atiéf 525 

5-12-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1219¼1820 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢a- 

tUbnIykmµdl;elak  lav eCICan; ¬LIU, ZIZHUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 526 

II-raCrdæaPi)al 

 1-GnuRkwtü  

2-12-2019 -GnuRkwtüelx 184 GnRk>bk sþIBI muxgar nigrcnasm½<n§rdæ)alRsuk 527 

20-11-2019 -GnuRkwtüelx 1399 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 605 

22-11-2019 -GnuRkwtüelx 1400 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 612 

22-11-2019 -GnuRkwtüelx 1401 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 613 

22-11-2019 -GnuRkwtüelx 1402 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 614 

22-11-2019 -GnuRkwtüelx 1403 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 616 

22-11-2019 -GnuRkwtüelx 1404 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 618 

2-esckþIseRmc  

3-12-2019 -esckþIseRmcelx 177 ssr sþIBI karbMeBjbEnßm smaCikRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæanextþkMBg;cam edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFI 

neya)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa  620 





ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 499499



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 500500



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 501501



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 502502



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 503503



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 504504



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 505505



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 506506



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 507507



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 508508



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 509509



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 510510



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 511511



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 512512



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 513513



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 514514



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 515515



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 516516



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 517517



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 518518



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 519519



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 520520



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 521521



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 522522



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 523523



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 524524



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 525525



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 526526



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 527527



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 528528



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 529529



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 530530



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 531531



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 532532



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 533533



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 534534



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 535535



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 536536



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 537537



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 538538



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 539539



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 540540



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 541541



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 542542



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 543543



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 544544



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 545545



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 546546



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 547547



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 548548



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 549549



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 550550



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 551551



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 552552



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 553553



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 554554



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 555555



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 556556



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 557557



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 558558



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 559559



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 560560



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 561561



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 562562



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 563563



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 564564



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 565565



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 566566



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 567567



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 568568



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 569569



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 570570



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 571571



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 572572



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 573573



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 574574



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 575575



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 576576



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 577577



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 578578



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 579579



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 580580



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 581581



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 582582



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 583583



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 584584



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 585585



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 586586



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 587587



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 588588



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 589589



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 590590



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 591591



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 592592



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 593593



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 594594



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 595595



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 596596



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 597597



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 598598



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 599599



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 600600



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 601601



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 602602



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 603603



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 604604



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 605605



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 606606



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 607607



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 608608



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 609609



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 610610



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 611611



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 612612



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 613613



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 614614



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 615615



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 616616



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 617617



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 618618



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 619619



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 620620



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 621621



ឆា  ំទី២០ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០២០ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 622622
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