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k        N65/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

02-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1188  sþIBI karpþl;eKarmgarelak ekt sIufa 

Ca ]kj:a 7537 

02-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1189  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak ):an eGnDIKUGan ¬PAN ANDY KUO-AN¦ CnCaticin sBa¢aticin 7538 

02-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1190 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak hÁÚ ehVg ¬GUO FENG¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQµaHCa   

KYk hug ¬GUO HONG¦ 7539 

02-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1191 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edayGaBah_BiBah_ 

dl;elak rIqat RKIsÞúhVERhedrIkEP¢r ¬RICHARD CHRISTOPHE, FREDERIC, 

PIERRE¦ CnCati)araMg sBa¢ati)araMg 7540 

02-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1192 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak Qin rICW ¬CHEN RIZHI¦ CnCaticin sBa¢aticin  7541 

02-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1193 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edayGaBah_BiBah_ 

dl;GñkRsI b½rNaedt m:arI GUenol ¬BERNADETTE MARY O’NEILL¦ 

edaysMubþÚrmkCaeQµaH b½rnI GUenol ¬BERNIE O’NEILL¦ CnCatieGorLg; 

sBa¢atieGorLg; 7542 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1194 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

09 rUb énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 7543 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1195 sþIBI kartaMgs‘b;m®nþIraCkar én 

TIsþIkarKN³rdæm®nþI RksYgeTscrN_ RksYgkic©karnarI nigRksYgBaNiC¢kmµ cMnYn 

140 rUb  7545 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1196 sþIBI niy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi Rkbx½NÐ nig 

fñak; dl;m®nþIraCkar 16 rUb 7551 



x 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1197 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; GsSb£T§i cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 04 rUb 7553 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1198 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy- 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 06 rUb 7554 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1199 sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lU hVaCW ¬LU FAZHI¦ CnCaticin sBa¢aticin 7555 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1200 sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak Qin CWCI ¬CHEN ZEJI¦ CnCaticin sBa¢aticin 7556 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1201 sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI sIuv lIgmIu ¬XIAO LINGMEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 7557 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1202 sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lIn lIncag ¬LIN, LIN-CHANG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin 

étv:an; 7558 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1203 sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI lIn CaGIu ¬LIN, CHIA-YU¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 7559 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  

09-07-2019 -GnuRkwtüelx 907 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7560 

16-07-2019 -GnuRkwtüelx 920 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþi 

m®nþInKr)alCati 7613 

16-07-2019 -GnuRkwtüelx 921 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)alkMBg;Ep 

sVy½tPñMeBj {k>s>P} GaNtþiTI 7 7615 

16-07-2019 -GnuRkwtüelx 922 GnRk>tt sþIBI karGnuBaØat[m®nþIraCkarsßitkñúgPaB 

TMenrKµanebovtS 7617 

17-07-2019 -GnuRkwtüelx 923 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7618 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 



K 

24-04-2019 -Rbkaselx 485 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUlenAGKÁelxa- 

FikardæanRkumRbwkSaCatiKNenyü 7619 

03-05-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 501 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 

2019 rbs;GaCJaFrsvnkmµCati 7622 

03-05-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 502 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl 

enAsaklviTüal½yPUminÞksikmµ énRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT 7628 

31-05-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 534 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; 

RbcaMmnÞIreBTümitþPaBExµr-sUevot énRksYgsuxaPi)al 7631 

31-05-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 535 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 

2019 rbs;saklviTüal½y)at;dMbg énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 7634 

31-05-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 536 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUlsRmab;qñaM 

2019 enARksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 7641 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkarBarCati 

30-05-2019 -Rbkaselx 047 Rbk>kBC sþIBI karpøas;bþÚrsmasPaBRkumkargarRsavRCav 

énRkumRbwkSaeyaFa 7644 

16-05-2019 -esckþIseRmcelx 050 ssr>kBC sþIBI karbegáItKN³kmµkardwknaMeFIVlMhat; 

nigsmyuT§rvagkgeyaFBlexmrPUminÞCamYybNþaRbeTsCamitþ nigkarcat;taMg 

smyuT§nana kñúgkgeyaFBlexmrPUminÞ 7646 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgyutþiFm’ 

07-05-2019 -Rbkaselx 100 ky>Rbk¼19 sþIBI karbBa©ÚlRkbxNÐm®nþIraCkar 7650 

07-05-2019 -Rbkaselx 101 ky>Rbk¼19 sþIBI karcUlbeRmIkargarvijrbs;m®nþIraCkar 7651 

07-05-2019 -Rbkaselx 102 ky>Rbk¼19 sþIBI karlubeQµaHm®nþIraCkar 7652 

07-05-2019 -Rbkaselx 103 ky>Rbk¼19 sþIBI karlubeQµaHm®nþIraCkar 7653 

07-05-2019 -Rbkaselx 104 ky>Rbk¼19 sþIBI kardak;m®nþIraCkar [sßitenAkñúgPaBTMenrKµan 

R)ak;ebovtS 7654 

4-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 

09-05-2019 -esckþIseRmcelx 46 ssr sþIBI  karbegáItKN³kmµkardwknaMkMENTRmg;vimCÄkar 

nigvishmCÄkar 7656 



 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75377537



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75387538



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75397539



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75407540



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75417541



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75427542



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75437543



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75447544



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75457545



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75467546



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75477547



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75487548



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75497549



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75507550



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75517551



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75527552



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75537553



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75547554



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75557555



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75567556



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75577557



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75587558



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75597559



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75607560



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75617561



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75627562



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75637563



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75647564



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75657565



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75667566



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75677567



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75687568



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75697569



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75707570



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75717571



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75727572



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75737573



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75747574



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75757575



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75767576



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75777577



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75787578



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75797579



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75807580



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75817581



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75827582



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75837583



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75847584



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75857585



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75867586



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75877587



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75887588



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75897589



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75907590



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75917591



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75927592



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75937593



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75947594



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75957595



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75967596



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75977597



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75987598



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75997599



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76007600



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76017601



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76027602



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76037603



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76047604



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76057605



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76067606



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76077607



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76087608



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76097609



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76107610



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76117611



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76127612



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76137613



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76147614



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76157615



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76167616



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76177617



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76187618



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76197619



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76207620



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76217621



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76227622



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76237623



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76247624



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76257625



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76267626



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76277627



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76287628



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76297629



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76307630



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76317631



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76327632



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76337633



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76347634



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76357635



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76367636



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76377637



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76387638



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76397639



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76407640



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76417641



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76427642



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76437643



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76447644



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76457645



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76467646



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76477647



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76487648



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76497649



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76507650



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76517651



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76527652



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76537653



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76547654



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76557655



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76567656



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76577657



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76587658



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76597659



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76607660
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