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k        N66/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1204  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak y:ag dwdUfan; ¬YEUNG THEODORE TAT¦ CnCaticin sBa¢aticin 7661 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1205  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak CIn ):avh½r ¬JIN, BAOHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin eday 

bþÚreQµaHCa CIn lanswug ¬JIN  LIANSHENG¦ 7662 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1206  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lI lUkGan ¬LI LAUK AN¦ CnCatimIy:an;m:a sBa¢atimIy:an;m:a 7663 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1207  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak yU lUkyUn ¬KYOE LOUK YONE¦ CnCatimIy:an;m:a sBa¢ati 

mIy:an;m:a 7664 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1208  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI v:ag GIuQun ¬WANG, YI-CHUN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin 

étv:an; 7665 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1209  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak cag y:ug):av ¬ZHANG YONGBIAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa cag swg):av ¬ZHANG SHENGBIAO¦ 7666 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1210  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak háan échSúg ¬GAN CHIA SHONG¦ CnCatim:aeLsIu sBa¢ati 

m:aeLsIu  7667 

03-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1211  sþIBI pþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak siun mIugesog ¬SHEN MINGXIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 7668 

07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1213  sþIBI karbegáItKN³kmµaFikarCatisßirPaB 

hirBaØvtßúkm<úCa 7669 



x 

07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1214  sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 03 rUb Ca 

GKÁnayk rbs;RksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 7674 

07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1215  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgmuxgarsaFarN³ 02rUb 7675 

07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1216  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

h‘ul esogehg CaCMnYykarÉk]tþm Eqm KatriT§I rdæm®nþIRbtiPUGm 

naykrdæm®nþI manzan³esµI GKÁnayk 7676 

07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1217 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH ]tþmesnIy_eTa HOANG XUAN CHIEN 7677 

07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1218 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm cMnYn 02 rUb 7678 

07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1219 sþIBI karpþl;eKarmgarelak Et b:rhug Ca 

]kj:a 7679 

07-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1220 sþIBI karpþl;eKarmgarelak nYn Gk Ca 

]kj:a 7680 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

13-08-2019 -GnuRkwtüelx 115 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 7681 

15-08-2019 -GnuRkwtüelx 116 GnRk>bk sþIBI karpþl;R)ak;]btßmÖkñúg»kasbuNüPú¢MbiNÐ 

qñaMkur Éks½k BuT§skraC 2563 7683 

01-07-2019 -GnuRkwtüelx 906 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 7686 

15-07-2019 -GnuRkwtüelx 919 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbxNÐm®nþIraCkar 7688 

17-07-2019 -GnuRkwtüelx 924 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 7737 

17-07-2019 -GnuRkwtüelx 925 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7747 

17-07-2019 -GnuRkwtüelx 926 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7755 

 



K 

2-esckþIseRmc  

13-08-2019 -esckþIseRmcelx 136 ssr sþIBI karbEnßmsmasPaBénKN³kmµaFikar 

RkbxNÐKuNvuDÆiCatikm<úCa 7759 

13-08-2019 -esckþIseRmcelx 137 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaN dMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAraCFanIPñMeBj nigextþkMBt 7762 

3-saracrENnaM  

18-08-2019 -saracrENnaMelx 07 srNn sþIBI karBRgwgkarRKb;RKgGaCIvkmµEl,g 

Pñal;tamm:asIuneGLicRtUnictamry³ GiuneFIeNtGnLajkñúg nigeRkARbeTs 

RKb;RbePT nigRKb;rUbPaB enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa 7764 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarKN³rdæm®nþI 

21-08-2019 -esckþIseRmcelx 160 ssr k>s>v sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénRkumRbtibtþi 

lixitbTdæanKtiyutþ 7765 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

31-05-2019 -Rbkaselx 537 shv>Rbk sþIBI karEkERbsmasPaBRkumkargarGKÁnaykdæan 

Bn§dar nigEpækÉkCn 7769 

05-06-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 542 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTanrbs; 

RksYgmhaépÞ Epñkrdæ)alTUeTA 7773 

05-06-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 543 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; 

rbs;RksYgmhaépÞ Epñkrdæ)alTUeTA 7776 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

10-01-2019 -Rbkaselx 011 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un NahÁaPIs 

xbePIersin begáIteragcRk kat;edr nige)akKk;semøokbMBak; 7779 

10-01-2019 -Rbkaselx 012 ]s>k]>Rbk01  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un XIgem:keXI 

¬exmbUDa¦ hVÚtEvr begáIteragcRk plitEs,keCIg 7782 

 



 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76617661



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76627662



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76637663



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76647664



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76657665



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76667666



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76677667



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76687668



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76697669



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76707670



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76717671



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76727672



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76737673



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76747674



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76757675



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76767676



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76777677



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76787678



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76797679



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76807680



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76817681



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76827682



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76837683



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76847684



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76857685



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76867686



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76877687



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76887688



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76897689



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76907690



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76917691



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76927692



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76937693



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76947694



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76957695



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76967696



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76977697



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76987698



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76997699



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77007700



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77017701



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77027702



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77037703



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77047704



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77057705



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77067706



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77077707



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77087708



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77097709



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77107710
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77157715
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77287728
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77317731



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77327732
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77387738
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77417741



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77427742



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77437743



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77447744
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77467746



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77477747



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77487748
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77547754



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77557755



ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77567756
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77597759
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77637763
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