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k        N75/19 RtImasTI3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1356  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak lI y½ny:ag ¬LEE, CHUAN-YANG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati  

cinétv:an;  8779 

22-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1357  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI elv CunNa ¬LIAO, JUNNA¦ CnCaticin sBa¢aticin  8780 

24-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1358 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm        

esg suvNÑar:a BIGnurdæelxaFikarRksYgyutþiFm’ 8781 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1359  sþIBI kartemøIg nigniy½tkmµzannþrs½kþi 

]tþmGKÁanurkSBn§naKar dl;m®nþIBn§naKar cMnYn 03 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 8782 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1360  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;nayTahan fñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 03 rUb 8783 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1361  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 22 rUb Edl)an 

rbYs-Bikar munnwg epÞreTARksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 8784 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1362  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:g QIQwg ¬WONG CHI CHEONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 8786 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1363  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI Qin sIugGiuj ¬CHEN, XINGYING¦ CnCaticin sBa¢aticin 8787 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1364  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elakRsI Cug sukca ¬JUNG SOOK JA¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 

edaybþÚreQµaHCa Cug bu)öa ¬JUNG BOPHA¦ 8788 

 



x 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1365  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak s‘un CugkU ¬SUN JONG KOO¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 

edaybþÚreQµaHCa s‘un vasna ¬SUN VEASNA¦ 8789 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1366  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak v:ag vinhug ¬WANG, WEN-HUNG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin 

étv:an; 8790 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1367  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak TU tWQan ¬DU, DEQUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa tW Qan ¬DE QUAN¦ 8791 

31-08-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0819¼1368  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy- 

kmµdl;elak yuaMg sWhan ¬YANG, SU-HAN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an;  8792 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

04-09-2019 -GnuRkwtüelx 127 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8793 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1052 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8795 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1053 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 8796 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1054 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8815 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1055 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 8819 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1056 GnRk>tt sþIBIi karEtgtaMgm®nþIraCkar 8821 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1057 GnRk>tt sþIBIi kardak;nayTahan[cUlnivtþn_ 8823 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1058 GnRk>tt sþIBIi karepÞreyaFinBlI 8827 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1059 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdayshemRtI 8830 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1060 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 8831 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1061 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 8832 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1062 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 8834 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1063 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 8836 



K 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1064 GnRk>tt sþIBIi karniy½tkmµbþÚrRbePTRkbxNÐ zannþrs½kþi 

nigfñak;m®nþIraCkar 8837 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1065 GnRk>tt sþIBIi kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8840 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1066 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysßabnaCati 8842 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1067 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8844 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1068 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaysuvtßara 8846 

08-08-2019 -GnuRkwtüelx 1069 GnRk>tt sþIBIi karCUnemdaykargar 8847 

2-esckþIseRmc  

26-08-2019 -esckþIseRmcelx 149 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarsRmbsRmYlkar 

RKb;RKgeRKaHmhnþray nigRkumkargarGnþraKmn_ Rbtibtþikarrukrk nig 

se®gÁaHeRKaHmhnþrayrbs;KN³kmµaFikarCatiRKb;RKgeRKaHmhnþray 8851 

III-kargarbNþaRksYg   

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

03-05-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 503 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

nigrC¢eTyükrbuerRbTanrg RbcaMviTüasßanCatisuxPaBsaFarN³ énRksYg 

suxaPi)al 8856 

17-05-2019 -Rbkaselx 517 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 2019 

rbs;RkumRbwkSaPi)alRKb;RKgmUlniFivinieyaKrdæ)alfñak;eRkamCati 8859 

25-06-2019 -Rbkaselx 575 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþCMhandMbUgRbB½n§bBa¢rEtmYyCati 8863 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgeTscrN_ 

30-07-2019 -Rbkaselx 123 Rbk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;mnÞIreTscrN_ 

raCFanIextþ 8866 

 



 



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87798779



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87808780



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87818781



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87828782



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87838783



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87848784



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87858785



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87868786



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87878787



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87888788



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87898789



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87908790



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87918791



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87928792



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87938793



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87948794



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87958795



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87968796



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87978797



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87988798



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87998799



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88008800



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88018801



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88028802



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88038803



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88048804



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88058805



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88068806



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88078807



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88088808



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88098809



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88108810



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88118811



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88128812



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88138813



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88148814



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88158815



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88168816



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88178817



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88188818



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88198819



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88208820



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88218821



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88228822



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88238823



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88248824



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88258825



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88268826



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88278827



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88288828



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88298829



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88308830



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88318831



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88328832



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88338833



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88348834



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88358835



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88368836



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88378837



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88388838



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88398839



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88408840



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88418841



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88428842



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88438843



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88448844



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88458845



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88468846



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88478847



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88488848



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88498849



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88508850



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88518851



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88528852



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88538853



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88548854



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88558855



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88568856



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88578857



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88588858



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88598859



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88608860



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88618861



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88628862



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88638863



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88648864



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88658865



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88668866



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88678867



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88688868



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88698869



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88708870



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88718871



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88728872



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88738873



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88748874



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88758875



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88768876



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88778877



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88788878



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88798879



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88808880



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88818881



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88828882



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88838883



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88848884



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88858885



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88868886



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88878887



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88888888



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88898889



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88908890



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88918891



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88928892



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88938893



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88948894



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88958895



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88968896



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88978897



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88988898



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88998899



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89008900



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89018901



ឆា  ំទី១៩ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89028902
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