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k        N92/19 RtImasTI4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

02-11-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1119¼018 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI rbb 

snþisuxsgÁm 10881 

2-RBHraCRkwtü 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1625 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF CaeRcInrUb              

                                                                                        ¬teTAraCkic©elx 93¦ 10921 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1627 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak saMgKYn vinQYn ¬SHANGGUAN, WENCHUAN¦ 

CnCaticin sBa¢aticin 10969 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1628 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak twg CanhVwg ¬DENG, JIANFENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 10970 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1629 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak Qin hayBIn ¬CHEN, HAIBIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 10971 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1630 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak v:ag GIunpwg ¬WANG, YUNPENG¦ CnCaticin  sBa¢aticin 10972 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1631 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak v:ag eCIb: ¬WANG, ZHIBO¦ CnCaticin  sBa¢aticin 10973 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1632 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  v:ag cinQIn ¬WANG,  ZHENQIN¦ CnCaticin  sBa¢aticin 10974 

 

 



x 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1633 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  v:ag eCIlW ¬WANG, ZHILE¦ CnCaticin  sBa¢aticin 10975 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1634 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  hYy yug ¬HUI  YONG¦ CnCaticin  sBa¢aticin 10976 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1635 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  fag Qun ¬TANG, CHUN¦ CnCaticin  sBa¢aticin 10977 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1636 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr eday 

GaBah_BiBah_ dl;elak  DIy:ug ehnRdik xUrenlIs ¬DE JONG HENDRIK 

CORNELIS¦ CnCatihULg; sBa¢atihULg; 10978 

01-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1637 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ca 

TIRbwkSaÉk]tþmbNÐit gYn jiúl GnuRbFanTI1 kñúgnItikalTI6 énrdæsPa 7rUb 

edayminTTYlR)ak;bMNac;muxgar 10979 

02-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1638 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;elak 

vNÑa tarasµI  enARksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg; 10980 

02-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1639 sþIBI kardak;m®nþIraCkar 02 rUb 

rbs;RksYg 02 [cUlnivtþn_munGayukMNt; énRkbx½NÐm®nþIkarTUtCan;x<s; 10981 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

07-11-2019 -GnuRkwtüelx 164 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 10982 

08-11-2019 -GnuRkwtüelx 165 GnRk>bk sþIBI karbEnßm\NTanfvika 10984 

05-11-2019 -GnuRkwtüelx 1334 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 10986 

05-11-2019 -GnuRkwtüelx 1335 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10987 

 

 

 



K 

2-esckþIseRmc  

29-10-2019 -esckþIseRmcelx 172 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarerobcMBiFIbuNüRBHsB 

semþcRBHFmµlixit las; Lay semþcRBHsgÇnaykrgTI1 én RBHraCaNacRk 

km<úCa RbFanefrsPaRBHBuT§sasna nigCaRBHecAGFikarvtþ snSMkusl 10993 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

30-09-2019 -Rbkaselx 854 shv>Rbk sþIBI kéRmesvaénkarcuHbBa¢IbrFn)alkic© 10996 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

08-04-2019 -Rbkaselx  134  ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un vinesd hÁaemn 

&  vUEln éNFIg hVakeFIrI  begáIteragcRk kat;edr nigcak;semøókbMBak; 11002 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088110881



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088210882



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088310883



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088410884



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088510885



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088610886



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088710887



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088810888



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1088910889



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089010890



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089110891



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089210892



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089310893



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089410894



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089510895



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089610896



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089710897



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089810898



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1089910899



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090010900



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090110901



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090210902



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090310903



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090410904



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090510905



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090610906



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090710907



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090810908



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1090910909



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091010910



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091110911



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091210912



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091310913



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091410914



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091510915



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091610916



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091710917



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091810918



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1091910919



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092010920



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092110921



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092210922



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092310923



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092410924



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092510925



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092610926



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092710927



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092810928



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1092910929



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093010930



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093110931



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093210932



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093310933



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093410934



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093510935



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093610936



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093710937



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093810938



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1093910939



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094010940



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094110941



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094210942



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094310943



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094410944



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094510945



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094610946



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094710947



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094810948



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1094910949



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095010950



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095110951



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095210952



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095310953



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095410954



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095510955



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095610956



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095710957



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095810958



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1095910959



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096010960



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096110961



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096210962



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096310963



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096410964



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096510965



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096610966



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096710967



ត  រា ជកិច្ច លខ ៩៣

ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096810968



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1096910969



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097010970



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097110971



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097210972



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097310973



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097410974



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097510975



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097610976



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097710977



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097810978



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1097910979



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098010980



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098110981



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098210982



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098310983



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098410984



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098510985



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098610986



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098710987



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098810988



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1098910989



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099010990



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099110991



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099210992



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099310993



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099410994



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099510995



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099610996



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099710997



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099810998



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1099910999



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100011000



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100111001



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100211002



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100311003



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1100411004
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