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k        N35/19 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

22-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼554 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ fñak;mhaesrIvDÆn_  cMeBaH elaksa®sþacarüKNitviTU Amir D.Aczel 3913 
22-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼555 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 03 rUb 3914 
22-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼556 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH ]kj:a nigGs;elak cMnYn 05 rUb 3915 
22-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼557 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 06 GgÁ¼rUb 3916 
23-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼558 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm can; ecsþa Ca 

rdæelxaFikarRksYg ksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT 3917 
23-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼559 sþIBI karbnßyry³eBlTTYlrgeTascMnYn 6Ex 

9Ex 12Ex nigbnßyeTasBImYyCIvitmkRtwm 20qñaM [TNÐitcMnYn 118 nak; 

nigelIkElgeTas[ TNÐitcMnYn 16nak; kñúg»kasBiFIbuNücUlqñaMfµI RbéBNICatiExµr 

qñaM2019 3918 
24-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼560 sþIBI karbBa©b;muxtMENgsmasPaB]tþm-  

RkumRbwkSaBieRKaH nigpþl;eyabl;cMnYn 03rUb 3936 
24-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼561 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Qin mIugsIug ¬CHEN, MINGXING¦ CnCaticin sBa¢aticin 3937 
24-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼562 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak h½g GIuxay ¬HUANG, YIKAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 3938 
24-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼563 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Kuy y:ug ¬QIU, YONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 3939 
24-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼564 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak y:ag sIuvqag ¬YANG, XIUCHANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 3940 



x 

24-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼565 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Qin vinBIn ¬CHEN, WEN-PIN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 3941 
24-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼566 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Cwg Cay:ug ¬CHENG, CHIA-YUNG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 3942 
24-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼567 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak Qin ey:AQU ¬CHEN, YAO-CHU¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 3943 
24-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼568 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak v:ag ednnIs ¬WANG DENNIS¦ CnCaticin sBa¢aticin 3944 
24-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼569 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘a CIgy:U ¬XIA JINGYOU ¦ CnCaticin sBa¢aticin 3945 
24-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼570 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak lI y:agXun ¬LI, YANGKUN ¦ CnCaticin sBa¢aticin 3946 
26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼572 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkSBn§naKar 

dl;m®nþIBn§naKar 08 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKarRksYgmhaépÞ 3947 
26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼573 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþidl;naynKr)alfñak; 

]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

cMnYn 03rUb 3948 
26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼574 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 03rUb 3949 
26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼575 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 43rUb 3950 
26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼576 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘a kankan ¬XIE, CANCAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 3952 
26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼577 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak cag CINan ¬ZHANG, ZHINAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 3953 
26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼578 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak LaMg QI ¬LIANG, QI¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa       

LaMg eQon ¬LIANG QIAN¦ 3954 



K 

26-04-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0419¼579 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak qwg epg ¬ZHENG, PENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 3955 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  

28-06-2019 -GnuRkwtüelx 87 GnRk>bk sþIBI karbEnßm\NTanfvika 3956 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 462 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3959 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 463 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3998 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 464 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4000 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 465 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4002 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 466 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4004 

06-05-2019 -GnuRkwtüelx 467 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4006 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

05-12-2018 -Rbkaselx 394 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hWsI )øasÞik 

Giundase®sÞól ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRkplitTueya nigplitplBI)øasÞikRKb; 

RbePT 4008 

20-12-2018 -Rbkaselx 413 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sáaytic sIul®sÁIn 

begáIteragcRk):ak; nige)aHBum<semøókbMBak; 4011 

28-12-2018 -Rbkaselx 430 ]s>k]>Rbk12  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un da cav sug xU 

GilFIDI begáIteragcRkpliteRKOgbnøas;kg; 4014 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

28-12-2018 -Rbkaselx 0180 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³elx 0180 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 28 Ex FñÚ qñaM 2018   4017 

28-12-2018 -Rbkaselx 0181 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³elx 0181 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 28 Ex FñÚ qñaM 2018   4021 

11-01-2019 -Rbkaselx 0004 rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

rYmeRbg nig]sµ½n\n§n³elx 0004 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 11 Ex mkra qñaM 2019   4025 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39133913



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39143914



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39153915



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39163916



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39173917



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39183918



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39193919



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39203920



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39213921



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39223922



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39233923



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39243924



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39253925



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39263926



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39273927



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39283928



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39293929



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39303930



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39313931



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39323932



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39333933



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39343934



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39353935



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39363936



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39373937



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39383938



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39393939



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39403940



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39413941



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39423942



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39433943



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39443944



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39453945



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39463946



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39473947



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39483948



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39493949



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39503950



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39513951



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39523952



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39533953



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39543954



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39553955



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39563956



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39573957



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39583958



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39593959



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39603960



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39613961



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39623962



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39633963



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39643964



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39653965



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39663966



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39673967



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39683968



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39693969



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39703970



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39713971



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39723972



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39733973



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39743974



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39753975



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39763976



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39773977



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39783978



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39793979



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39803980



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39813981



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39823982



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39833983



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39843984



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39853985



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39863986



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39873987



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39883988



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39893989



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39903990



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39913991



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39923992



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39933993



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39943994



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39953995



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39963996



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39973997



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39983998



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 39993999



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40004000



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40014001



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40024002



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40034003



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40044004



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40054005



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40064006



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40074007



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40084008



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40094009



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40104010



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40114011



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40124012



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40134013



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40144014



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40154015



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40164016



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40174017



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40184018



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40194019



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40204020



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40214021



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40224022



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40234023



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40244024



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40254025



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40264026



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40274027



ឆា  ំទី១៩ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40284028
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