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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1266  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak day dWvin ¬DAI DEWEN¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmkCa 

eQμaH day Gan  ¬DAI  AN¦ 459 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1267  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak pag vYyCW ¬PANG WEIZHI¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmk 

CaeQμaH pag visal  ¬PANG VISAL¦ 460 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1268  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak lI sIug ¬LI XIN¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQμaH lI 

ehg ¬LI  HENG¦ 461 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1269  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elakRsI CaMg GIuhVI ¬JIANG YIFEI¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmk 

CaeQμaH CaMg cnÞbUrmI ¬JIANG  CHANBORMEY¦ 462 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1270  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak eso GuinCIn ¬XIA ENJUN¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmk 

CaeQμaH eso eGtm:un  ¬XIA EDMOND¦ 463 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1271  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak s‘U CWyU ¬SU ZHIYU¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQμaH 

s‘U sMNag  ¬SU SAMNANG¦ 464 

20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1272  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak cwg y:ugsIug ¬ZHENG YONGXING¦ CnCatiicin sBa¢aticin 

edaybþÚrmkCaeQμaH cwg BiTU  ¬ZHENG  PITOU¦ 465 

 



x 
20-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1273  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak lI Fan ¬LI TIAN¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQμaH lI 

eft  ¬LI  THET¦ 466 

21-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1274  sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigzan³ GKÁnayk 

rgénGaCJaFrGbSra 06 rUb 467 

21-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1275  sþIBI karEksRmYl nigEtgtaMgsmasPaB 

RkumRbwkSaKN³visVkrkm<úCaGaNtþiTI 2 énRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 

cMnYn 30 rUb 468 

21-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1276  sþIBI kardak;m®nþIraCkar 02 rUb [cUlnivtþn_ 

munGayukMNt;tamkaresñIsMurbs;samIxøÜn 470 

21-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1277  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 05 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 471 

21-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1278  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþitamkRmit 

sBaØabRtdl;m®nþIraCkar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

TMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic©  472 

21-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1279  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;m®nþIraCkar 

03 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa 

nigGFikarkic© Edldl;GayuRtUvcUlnivtþn_qñaM 2018 473 

21-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1280  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 54 rUb énRkbx½NÐm®nþIsuxaPi)alCan;x<s; enARksYgsuxaPi)al 474 

21-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1281  sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ  dl;m®nþI 

raCkar 29  rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nig 

yuvnItism,Ta 479 

21-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1282  sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ  dl;m®nþI 

raCkar 158  rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgsaFarNkar nig 

dwkCBa¢Ún  481 

 



K 
21-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1283  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm cMnYn 05  rUb 488 

21-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1284  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 09  rUb 489 

21-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1285  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 

58  rUb 490 

21-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1286  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 93  rUb 492 

22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1287  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak lIv mInCI ¬LIU MINJIE¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmkCa 

eQμaH s‘U suxehg  ¬XU SOKHENG¦ 494 

22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1288  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak lI lI ¬LI  LI¦ CnCatiicin sBa¢aticin  495 

22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1289  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak lIv eCon ¬LIU JIAN¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQμaH 

lwm Qun  ¬LIM CHOON¦ 496 

22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1290  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak h½g QI ¬HUANG QI¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQμaH 

v½g sIumUn  ¬WANG SIMON¦ 497 

22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1291  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak h½g s‘ugh‘uy ¬HUANG SONGHUI¦ CnCatiicin sBa¢aticin 

edaybþÚrmkCaeQμaH h½g r:un  ¬HUANG RON¦ 498 

22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1292  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak ecn sIug ¬CHEN XING¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmk 

CaeQμaH Qin suxlI  ¬CHEN SOKLY¦ 499 

 



X 
22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1293  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak yU h½rCI ¬YU HUAJIE¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQμaH 

yU ECb  ¬YU JEFF¦ 500 

22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1294  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak G‘U e):acug ¬WU BAOZHONG¦ CnCatiicin sBa¢aticin  501 

22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1295  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak Qin GIugqav ¬CHEN YING CHOW¦ CnCatiicin sBa¢atiGaemrik 502 

22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1296  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak cug Cinhug ¬CHONG CHIN HONG¦ CnCatim:aeLsIu sBa¢ati 

m:aeLsIu 503 

22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1297  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elakRsI eqn Gaepg ¬CHEN AH PHENG¦ CnCatim:aeLsIu sBa¢atim:aeLsIu 504 

22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1298  sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak riT§Iéq sirIeCaKmgÁléq ¬RITTICHAI SIRICHOKMONG 

KOLCHAI¦ CnCatiéf sBa¢atiéf 505 

22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1299  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH ]kj:a v:ag KitEmn 506 

22-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1300  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm rs; qay 507 

26-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1301  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi EtgtaMg nig 

pþl;zan³Ék]tþm ]tþmesnIy__eTa Tit visidæ CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ man 

zan³esμI GKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 508 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
25-12-2017 -GnuRkwtüelx 235 GnRk>bk sþIBI karRKb;RKgRbB½n§lU nigRbB½n§RbRBwtþkm μ 

TwkkxVk; 509 

 



g 
25-12-2017 -GnuRkwtüelx 236 GnRk>bk sþIBI karEbgEck\NTancMNUlfvikafñak;Cati 

tamCMBUk énc,ab; sþIBI hirBaØvtßúsRmab;karRKb;RKgqñaM 2018 533 

25-12-2017 -GnuRkwtüelx 237 GnRk>bk sþIBI karEbgEck\NTancMNayfvikafñak;Cati 

tamCMBUk énc,ab; sþIBI hirBaØvtßúsRmab;karRKb;RKgqñaM 2018 541 

25-12-2017 -GnuRkwtüelx 238 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 563 

27-12-2017 -GnuRkwtüelx 239 GnRk>bk sþIBI karkMNt;R)ak;bMNac;muxgarRbcaMEx 

rbs;RbFan GnuRbFan nigsmaCikKN³kmμaFikarCatiRbqaMgTaruNkmμ GMeBI 

eXareXA GMeBIGmnusSFm’ GMeBIeFVITukçbukemñj b¤TNÐkmμ 566 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1397 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa 569 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1398 GnRk>tt sþIBI niy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 571 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1399 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 573 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1400 GnRk>tt sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 575 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1401 GnRk>tt sþIBI  niy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 577 

13-12-2017 -GnuRkwtüelx 1402 GnRk>tt sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 579 

2-esckþIseRmc 

08-01-2018 -esckþIseRmcelx  02  ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarerobcMBiFIbuNüRBHsB 

semþcRBH]tþmmunIkitþibNÐit eyOg y:at; smaCikefrsPaRBHBuT§sasna 

énRBHraCaNacRkkm<úCa nigCaRBHRKUecAGFikarvtþeRCayGMBil 583 

09-01-2018 -esckþIseRmcelx  03  ssr sþIBI karbegáItrdæ)altMbn;esdækic©Biess GiuneFIevo 

GUtUm:U)al Giundas®sÞI xmepøks¾ 586 

 
  





ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 459459



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 460460



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 461461



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 462462



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 463463



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 464464



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 465465



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 466466



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 467467



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 468468



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 469469



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 470470



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 471471



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 472472



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 473473



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 474474



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 475475



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 476476



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 477477



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 478478



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 479479



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 480480



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 481481



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 482482



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 483483



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 484484



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 485485



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 486486



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 487487



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 488488



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 489489



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 490490



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 491491



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 492492



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 493493



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 494494



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 495495



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 496496



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 497497



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 498498



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 499499



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 500500



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 501501



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 502502



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 503503



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 504504



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 505505



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 506506



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 507507



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 508508



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 509509



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 510510



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 511511



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 512512



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 513513



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 514514



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 515515



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 516516



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 517517



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 518518



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 519519



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 520520



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 521521



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 522522



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 523523



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 524524



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 525525



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 526526



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 527527



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 528528



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 529529



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 530530



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 531531



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 532532



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 533533



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 534534



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 535535



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 536536



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 537537



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 538538



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 539539



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 540540



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 541541



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 542542



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 543543



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 544544



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 545545



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 546546



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 547547



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 548548



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 549549



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 550550



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 551551



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 552552



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 553553



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 554554



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 555555



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 556556



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 557557



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 558558



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 559559



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 560560



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 561561



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 562562



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 563563



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 564564



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 565565



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 566566



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 567567



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 568568



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 569569



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 570570



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 571571



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 572572



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 573573



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 574574



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 575575



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 576576



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 577577



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 578578



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 579579



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 580580



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 581581



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 582582



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 583583



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 584584



ឆា  ំទី១៨ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 585585
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