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k        N58/19 RtImasTI2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

25-07-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0719¼010 sþIBI karGnum½tyl;RBm[RBHraCaNa- 

cRkkm<úCacUlCasmaCikénkic©RBmeRBogsþIBIviFankarrdæm©as;kMBg;Ep edIm,Ibgáar 

Tb;sáat; niglubbM)at;karensaTxusc,ab; Kµanr)aykarN_ nigKµankarGnuBaØat  6669 

2-RBHraCRkwtü 

19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1076 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak v:ag xuny:ag ¬WANG, KUNYANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 6736 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1077 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak s‘U évPIg ¬SU WEIPING¦ CnCaticin sBa¢aticin 6737 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1078 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak G‘U CILúg ¬WU JULONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 6738 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1079 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak s‘Y QIgmu ¬SU, QINGMU¦ CnCaticin sBa¢aticin 6739 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1080 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak h½g eCIBIn ¬HUANG, ZEBIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 6740 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1081 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak Qin Qan ¬CHEN QUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 6741 
19-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1082 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak Qin Cantug ¬CHEN JIANDONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 6742 

 

 

 



x 

20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1083 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak Lag y:ug ¬LANG YONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 6743 
20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1084 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak hVan sayCUn ¬FAN, SAIJUN¦ CnCaticin sBa¢aticin 6744 
20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1085 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak lIv sIunhYr ¬LIU, XINHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin 6745 
20-07-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0719¼1086 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnI-

ykmµdl;elak yIu PYytay ¬YU PUI TAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 6746 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  

02-08-2019 -GnuRkwtüelx 113 GnRk>bk sþIBI karbegáIt karerobcM nigkarRbRBwtþeTA 

énsßab½nviC¢aCIv³KNenyünigsvnkmµ 6747 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 809 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6758 

12-06-2019 -GnuRkwtüelx 810 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6762 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 811 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6766 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 812 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6771 

17-06-2019 -GnuRkwtüelx 813 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6775 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 

28-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 223 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2019 enAGaCJaFrCatiRbyuT§nwgCMgWeGds_ 6776 

01-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 228 shv>hk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

RbcaMenArdæelxaFikardæanGakascrsIuvil 6780 

 

 



K 

04-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 231 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM2019 rbs;KN³kmµaFikarCatisuvtßiPaBcracrN_pøÚveKak ¬K>s>c>K¦ 

énRksYgmhaépÞ 6783 

04-03-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 232 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM2019 rbs;GgÁPaBfvikaTI1 nigTI2 énrdæelxaFikardæanGakascr-

sIuvil 6787 

 

 

 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66696669



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66706670



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66716671



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66726672



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66736673



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66746674



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66756675



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66766676



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66776677



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66786678



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66796679



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66806680



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66816681



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66826682



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66836683



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66846684



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66856685



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66866686



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66876687



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66886688



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66896689



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66906690



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66916691



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66926692



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66936693



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66946694



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66956695



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66966696



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66976697



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66986698



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66996699



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67006700



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67016701



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67026702



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67036703



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67046704



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67056705



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67066706



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67076707



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67086708



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67096709



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67106710



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67116711



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67126712



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67136713



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67146714



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67156715



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67166716



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67176717



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67186718



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67196719



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67206720



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67216721



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67226722



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67236723



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67246724



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67256725



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67266726



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67276727



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67286728



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67296729



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67306730



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67316731



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67326732



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67336733



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67346734



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67356735



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67366736



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67376737



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67386738



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67396739



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67406740



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67416741



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67426742



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67436743



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67446744



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67456745



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67466746



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67476747



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67486748



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67496749



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67506750



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67516751



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67526752



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67536753



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67546754



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67556755



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67566756



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67576757



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67586758



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67596759



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67606760



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67616761



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67626762



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67636763



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67646764



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67656765



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67666766



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67676767



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67686768



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67696769



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67706770



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67716771



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67726772



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67736773



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67746774



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67756775



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67766776



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67776777



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67786778



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67796779



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67806780



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67816781



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67826782



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67836783



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67846784



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67856785



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67866786



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67876787



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67886788



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67896789



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67906790



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67916791



ឆា  ំទី១៩ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67926792
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