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k        N53/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

12-07-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0719¼005  sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIkic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)al énRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)al 

énsaFarNrdæRbCamaniitbg;køaeds sþIBIkarCMrujnigkarkarBareTAvijeTAmk én 

vinieyaK 6055 

2-RBHraCRkwtü 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼985  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 20 rUb 6078 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼986  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys RBHraCaNacRkkm<úCa  tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 08 rUb 6079 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼987  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

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

16 rUb 6080 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼988  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  CaMg KYfYn ¬CHIANG, KUO-TUAN¦ CnCaticinétv:an;  sBa¢aticin 

étv:an; 6081 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼989  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  Qin yinCU ¬CHEN, YEN-CHU¦ CnCaticinétv:an;  sBa¢aticinétv:an; 6082 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼990  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  sIu CIb: ¬XU,  ZIBO¦ CnCaticin  sBa¢aticin 6083 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼991  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  sY‘ y:anrY  ¬ZHOU, YANRU¦ CnCaticin  sBa¢aticin 6084 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼992  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  y:ag yUg  ¬YANG, YONG¦ CnCaticin  sBa¢aticin 6085 



x 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼993  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  ecA eCsan  ¬ZHAO,  SHENG¦ CnCaticin  sBa¢aticin 6086 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼994  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lI y½nsIuy:ug  ¬LI,  YUANXIONG¦ CnCaticin  sBa¢aticin 6087 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼995  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  lI vIuvIu  ¬LI  WEIWEI¦ CnCaticin  sBa¢aticin 6088 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼996  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  elI eGtcn  ¬LEU ED JOHN¦ CnCatikaNada  sBa¢atikaNada 6089 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼997  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  hSag Xun ¬ZHANG KUN¦ CnCatidUmInIk sBa¢atidUmInIk 6090 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼998  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elakRsI  LILIvin vn; eQIvinlIn ¬LEI LEI WIN @WON 

CHWINLIN¦ CnCatimIy:an;m:a  sBa¢atimIy:an;m:a edaybþÚreQµaHCa vn; 

eQIvinlInLILIvin  ¬ WON CHWINLINLEILEIWIN¦ 6091 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼999  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  sayNav vn; eQIvin KIGan ¬SAINAW @ WON CHWIN 

KYANE¦ CnCatimIy:an;m:a  sBa¢atimIy:an;m:a edaybþÚreQµaHCa vn; eQIvinKIGan 

sayNav ¬ WON CHWINKYANE SAINAW¦  6092 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1000  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak  sayxVay vn; eQIvin KIGIu ¬SAIKYAW @ WON CHWIN 

KYE¦ CnCatimIy:an;m:a  sBa¢atimIy:an;m:a edaybþÚreQµaHCa vn; eQIvin 

KIGIum:gsayxVay ¬ WON CHWINKYE  MAUNGSAIKYAW¦  6093 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1001  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak  NaMg vIun ¬NAING WIN¦ CnCatimIy:an;m:a  sBa¢atimIy:an;m:a  6094 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1002  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak  vIun mInFU ¬WIN MYINT HTOO¦ CnCatimIy:an;m:a  sBa¢ati 

mIy:an;m:a  6095 



K 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1003  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy- 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm lI Narun 6096 

02-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1004  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy- 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nig 

kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 253rUb 6097 

03-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1005  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

]tþmesnIy_Ék pn suPa CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esµI GnurdæelxaFikar 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 6102 

03-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1006  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl; 

m®nþIraCkar 02 rUb CaTIRbwkSaGmRksYgbrisßan nigEtgtaMg nigpþl;zan³ dl; 

m®nþIraCkar 04 rUb rbs;RksYgbrisßan 6103 

03-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1007  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl; 

m®nþIraCkarcMnYn 02 rUb rbs;GKÁelxaFikardæan énRkumRbwkSaCatikm<úCa edIm,I 

GPivDÆyuvCn rbs;RksYgGb;rM yuvCn nigkILa 6104 

03-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1008  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg 

\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav 

Gs;elak elakRsI ])asika nigRBHsgÇ cMnYn 42rUb¼GgÁ 6105 

03-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1009  sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg 

\sSriyys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 02 rUb 6107 

03-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1010  sþIBI karpþl;eKarmgar elakCMTav        

CIb yuT§arI Ca ]kj:a 6108 

03-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1011 sþIBI karpþl;eKarmgarelak  eLg suxKa 

Ca ]kj:a 6109 

03-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1012 sþIBI karpþl;eKarmgarelak  eGom munI 

Ca ]kj:a 6110 

03-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1013  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµ dl;elak  cag yinKI ¬CHANG YINQI¦ CnCaticin  sBa¢aticin 6111 



X 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

23-07-2019 -GnuRkwtüelx 104 GnRk>bk sþIBI karbegáItsPaBaNiC¢kmµextþt,ÚgXµMú 6112 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 752 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukéRBkb,as énextþtaEkv 6114 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 753 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsuksMerag énextþtaEkv 6117 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 754 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RkugdUnEkv énextþtaEkv 6120 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 755 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukRtaMkk; énextþtaEkv 6123 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 756 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukRTaMg énextþtaEkv 6126 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 757 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukGnøg;Evg énextþ]tþrmanC½y 6129 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 758 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukbnÞayGMBil énextþ]tþrmanC½y 6132 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 759 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

Rsukcugkal; énextþ]tþrmanC½y 6135 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 760 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RkugsMerag énextþ]tþrmanC½y 6138 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 761 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukRtBaMgR)asaT énextþ]tþrmanC½y 6141 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 762 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RsukdMNak;ceg¥Ir énextþEkb 6144 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 763 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

RkugEkb énextþEkb 6147 



g 

10-06-2019 -GnuRkwtüelx 764 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

Rkugéb:lin énextþéb:lin 6150 

2-esckþIseRmc 

26-07-2019 -esckþIseRmcelx 132 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBbEnßmkñúg 

Rkumkargar d ˵RkumkargarEpñkGb;rM˶  sRmab;eFVICaédKUBiPakSakargarCamYy 

vis½yÉkCn 6153 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

19-03-2019 -Rbkaselx 301 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßúextþEkb 6155 

19-03-2019 -Rbkaselx 318 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM2019 

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßúextþesomrab 6160 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgEr: nig famBl 

04-12-2018 -Rbkaselx  0163  rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0163 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 04 Ex FñæÚ qñaM 2018   6165 

04-12-2018 -Rbkaselx  0164  rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénlixitGnuBaØatdMeNIrkarsßanIy 

eRbg\n§n³ elx 0164 rf>GRbk>lG cuHéf¶TI 04 Ex FñæÚ qñaM 2018   6169 

11-12-2018 -Rbkaselx  0165  rf>GRbk>Rbk  sþIBI lkçxNÐénviBaØabnbRtGnuBaØatdMeNIrkar 

mNÐlsnñiFieRbg\n§n³ elx 0165 rf>GRbk>vb cuHéf¶TI 11 Ex FñæÚ qñaM 2018   6173 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60556055



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60566056



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60576057



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60586058



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60596059



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60606060



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60616061



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60626062



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60636063



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60646064



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60656065



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60666066



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60676067



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60686068



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60696069



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60706070



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60716071



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60726072



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60736073



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60746074



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60756075



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60766076



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60776077



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60786078



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60796079



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60806080



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60816081



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60826082



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60836083



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60846084



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60856085



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60866086



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60876087



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60886088



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60896089



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60906090



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60916091



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60926092



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60936093



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60946094



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60956095



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60966096



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60976097



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60986098



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60996099



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61006100



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61016101



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61026102



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61036103



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61046104



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61056105



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61066106



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61076107



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61086108



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61096109



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61106110



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61116111



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61126112



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61136113



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61146114



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61156115



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61166116



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61176117



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61186118



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61196119



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61206120



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61216121



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61226122



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61236123



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61246124



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61256125



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61266126



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61276127



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61286128



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61296129



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61306130



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61316131



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61326132



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61336133



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61346134



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61356135



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61366136



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61376137



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61386138



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61396139



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61406140



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61416141



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61426142



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61436143



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61446144



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61456145



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61466146



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61476147



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61486148



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61496149



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61506150



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61516151



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61526152



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61536153



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61546154



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61556155



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61566156



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61576157



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61586158



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61596159



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61606160



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61616161



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61626162



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61636163



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61646164



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61656165



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61666166



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61676167



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61686168



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61696169



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61706170



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61716171



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61726172



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61736173



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61746174



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61756175



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61766176
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