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k         N01/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
09-12-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1217¼022 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelI ៖ 
  1-kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)alénsaFarN 

rdæsigðburI sþIBI karecosvagkarykBn§RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§ 

Bak;B½n§nwgBn§elIR)ak;cMNUl 

  2-kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)alénsaFarN 

rdæRbCamanitcin sþIBI karecosvagkarykBn§RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§ 

Bak;B½n§nwgBn§elIR)ak;cMNUl 

  3-kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigraCrdæaPi)alénRBHecA 

s‘ultg; nigy:agDIeBIrtYnénRbeTsRBuyeNdarUsaLwm sþIBI karecosvagkarykBn§ 

RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§ Bak;B½n§nwgBn§elIR)ak;cMNUl 

 4-kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa  nigraCrdæaPi)alénRBHraCa 

NacRkéf sþIBI karecosvagkarykBn§RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§ Bak;B½n§ 

nwgBn§elIR)ak;cMNUl                                    ¬tmkBI raCkic©elx 96 qñaM 2017¦ 01 

2-RBHraCRkwtü   

08-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1176  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 186 rUb 56 

09-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1177  sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaH sBÉk]tþm  Gwum siT§I  nUveRKOg\sSriyys CatUbkar 65 

09-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1178  sþIBI karbBa©b;Parkic©\sSrCn 02 rUb 

BITIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCa 

NacRkkm<úCa edaysamIxøÜnRtUvTTYlParkic©fμI  66 

 



x 
09-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1179  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  

15 rUb 67 

09-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1180  sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaH sBelak sU BuT§a  nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; 

mhaesrIvDÆn_ 69 

09-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1181  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH GgÁPaB nigbuKÁl cMnYn 05 GgÁPaB¼rUb 70 

09-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1182  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØa 

cMnYn 157 rUb 71 

12-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1183  sþIBI karEtgtaMgelak lwm ehg nig 

elak lwm XIhug  Ca ]kj:a 74 

12-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1184  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH kBaØa cMnYn 03  rUb 75 

12-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1185  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

Ban; sUr CaTIRbwkSaRksYgB½t’man manzan³esμI GnurdæelxaFikar 76 

12-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1186  sþIBI karepÞrRkbx½NÐm®nþIraCkarsIuvil 02 

rUb 77 

12-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1187  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 2 

rUb 78 

12-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1188  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys suvtßara fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Gs;elak cMnYn 04  rUb 79 

12-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1189  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 05 rUb 80 

 



K 
12-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1190  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 09  rUb 81 

12-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1191  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

])asika nigRBHsgÇ cMnYn 52  rUb¼GgÁ 82 

13-12-2017 -RBHraCRkwtü   ns¼rkt¼1217¼1192  sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm sMehg bUr:a Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgBaNiC¢kmμ 84 

13-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1193  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

s KgÁa CaTIRbwkSaGmRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ manzan³esμI GKÁnayk 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ  85 

13-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1194  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;m®nþIraCkar 

cMnYn 03 rUb CaTIRbwkSaGmRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 86 

13-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1195  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 

23  rUb 87 

13-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1196  sþIBI karEtgtaMgelak eha buTumr½tñ  Ca 

]kj:a 89 

13-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1197  sþIBI karEtgtaMgelak Ey:n Rs‘n;  Ca 

]kj:a 90 

13-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1198  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; esna cMeBaH Gs;elak cMnYn 04  rUb 91 

13-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1199  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Mr. OH DAEYOUNG 92 

13-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1200  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ RbeKn RBHsgÇ cMnYn 02 GgÁ 93 

 



X 
13-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1201  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 08 rUb 94 

13-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1202  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 20 rUb 95 

13-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1203  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 19 rUb 96 

13-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1204  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 21 rUb 98 

13-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1205  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 139 rUb 99 

14-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1206  sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg nigpþl;zan³ 

Ék]tþm Kwm yIedt CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esμI GKÁnayk 102 

14-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1207  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþmbNÐit 

efa eKOn CaTIRbwkSaraCbNÐitüsPakm<úCa manzan³esμI GnurdæelxaFikar 103 

14-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1208  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 02 rUb 105 

14-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1209  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

dl;Ék]tþm ]tþmesnIy_Ék Ém sMNag naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  106 

14-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1210  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ 04 rUb 107 

14-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1211  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ 05 rUb 108 

 

 



g 
14-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1212  sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþI 

raCkar 03 rUb eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

yutþiFm’ 109 

14-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1213  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak cMnYn 02 rUb 110 

14-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1214  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 06 rUb 111 

14-12-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1217¼1215  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 109  rUb 112 

15-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1216  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

Ca eBA CaGKÁelxaFikarrgénGKÁelxaFikardæanevTikasm<½n§sgÁmsIuvil manzan³ 

esμI GnurdæelxaFikar 114 

15-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1217  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

cMnYn 07  rUb 115 

II-rdæsPa 
26-12-2017 -esckþIRbkaselx 155>rs sþIBI karTTYlsÁal;Ék]tþm yin b‘unNag 

CatMNagra®sþmNÐlextþkMBg;cam CMnYsÉk]tþm Gwum siT§I Edl)anTTYl 

mrN³PaB 116 

III-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
08-12-2017 -GnuRkwtüelx 1367 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 117 

11-12-2017 -GnuRkwtüelx 1368 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énsalaCatiksikmμERBkelob sRmab;GaNtþiTI 5 137 

 

 



c 
11-12-2017 -GnuRkwtüelx 1369 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;Parkic©m®nþIraCkar 139 

11-12-2017 -GnuRkwtüelx 1370 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 140 

11-12-2017 -GnuRkwtüelx 1371 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigniy½tkm μzannþrs½kþidl; 

m®nþIraCkar 141 

11-12-2017 -GnuRkwtüelx 1372 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 142 

11-12-2017 -GnuRkwtüelx 1373 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 143 

11-12-2017 -GnuRkwtüelx 1374 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 144 

11-12-2017 -GnuRkwtüelx 1375 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa 146 

11-12-2017 -GnuRkwtüelx 1376 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 148 

11-12-2017 -GnuRkwtüelx 1377 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 151 

11-12-2017 -GnuRkwtüelx 1378 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 156 
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ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2525



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2626



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2727



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2828



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2929



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3030



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3131



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3232



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3333



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3434



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3535



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3636



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3737



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3838



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3939



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4040



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4141



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4242



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4343



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4444



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4545



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4646



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4747



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4848



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4949



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5050



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5151



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5252



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5353



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5454



ត  រា ជកិច្ច លខ ០២

ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5555



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5656



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5757



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5858



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5959



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6060



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6161



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6262



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6363



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6464



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6565



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6666



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6767



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6868



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6969



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7070



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7171



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7272



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7373



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7474



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7575



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7676



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7777



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7878



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7979



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8080



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8181



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8282



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8383



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8484



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8585



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8686



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8787



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8888



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8989



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9090



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9191



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9292



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9393



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9494



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9595



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9696



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9797



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9898



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9999



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 100100



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 101101



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 102102



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 103103



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 104104



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 105105



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 106106



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 107107



ឆា  ំទី១៨ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 108108
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