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k        N02/20 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

5-12-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1219¼023 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI karGnum½t 

yl;RBm[RBHraCaNacRkkm<úCacUlCasmaCikénkic©RBmeRBogRkbx½NÐ sþIBI kar 

begáItsm½<n§PaBfamBlRBHGaTiitüGnþrCati  125 

2-RBHraCRkwtü 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1746 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 08 rUb 147 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1747 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

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

cMnYn 32 rUb 148 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1748 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 05 rUb 150 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1749 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 04 rUb 151 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1750 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 08 rUb 152 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1751 sþIBI karbBa©b;eKarmügarCa ]kj:a 

dl;naynKr)alCan;x<s; nignaynKr)alfñak;]tþmesnIy_Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 36 rUb énRksYgmhaépÞ 153 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1752 sþIBI karlaElgecjBIRkbx½NÐ  

kgeyaFBlexmrPUminÞ edaysUmrkSaTukeKarmügar Ca ]kj:a 04 rUb 155 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1753 sþIBI karbBa©b;eKarmügarCa ]kj:a 

nayTahan énkgeyaFBlexmrPUminÞ 10 rUb 156 

 



x 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1754 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

236 rUb Edl)anbNþúHbNþal nigRbLgCab;CasßaBrvKÁRKUbeRgonkRmit]tþm 

enAviTüasßanCatiGb;rM eTAkñúgzannþrs½kþiRKUbeRgonkRmit]tþm énRkbx½NÐRKUbeRgon 

kRmit]tþm enARksYgGb;rM yuvCn nigkILa 158 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1755 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgzannþrs½kþiGnum®nþI 

enARksYgEpnkar dl;m®nþIraCkar 315 rUb  167 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1756 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak lIn FanhVúg ¬LIN, TIANFENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 178 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1757 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak CaMg qavGIu ¬CHIANG, CHAO-YU¦ CnCaticinétv:an; 

sBa¢aticinétv:an; 179 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1758 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak  hW swghav ¬HE, SHENGHAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 180 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1759 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;kBaØa éL RKIsÞal;hanhan ¬LAI KRYSTAL HAN-HAN¦ 

CnCatiGU®sþalI sBa¢atiGU®sþalI 181 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1760 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak sIug Ganb:U ¬HSING, AN-PO¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an; 182 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1761 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak G‘U em:ghW ¬WU MENG WO¦ CnCaticin  sBa¢aticin 183 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1762 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak CaMg cughan ¬CHIANG, TSUNG-HAN¦ CnCaticinétv:an; 

sBa¢aticinétv:an; 184 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1763 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;kBaØa éL yinhan ¬LAI, YIN-HAN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin 

étv:an; 185 



K 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1764 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak y:ag cwgxay ¬YANG, ZHENGCAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa y:ag sIug ¬YANG  XIN¦ 186 

23-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1765 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak vag lIglI ¬WANG, LINGLI¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa vag esovLúg ¬WANG  XIAOLONG¦ 187 

II-raCrdæaPi)al 

 GnuRkwtü  

2-12-2019 -GnuRkwtüelx 179 GnRk>bk sþIBI karbegáItsaklviTüal½yPUminÞnItisa®sþ 

nigviTüasa®sþesdækic© CaRKwHsßansaFarN³rdæ)al 188 

2-12-2019 -GnuRkwtüelx 180 GnRk>bk sþIBI karbegáItsaklviTüal½yCatiRKb;RKg 

CaRKwHsßansaFarN³rdæ)al 209 

2-12-2019 -GnuRkwtüelx 181 GnRk>bk sþIBI kardak;[eRbIR)as;nItiviFIrYmsRmab;RKb;RKg 

karerobcM nigtamdankarGnuvtþKeRmaghirBaØb,TanBIédKUGPivDÆn_ 229 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1392 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 231 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1393 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 234 

III-kargarbNþaRksYg   

     TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

11-4-2019 -Rbkaselx 137 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Rb‘Ílan eGcex 

¬exmbUDa¦ ehVkeFIrI É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 237 

12-4-2019 -Rbkaselx 141 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un អូស្រ្តា លាន 
លេប័រលរថ័រលរថឹរ ី សឺវសី ¬eG Gil eGs¦ ¬exmbUDa¦ begáItshRKasmnÞIr

BiesaFn_ ]sSahkmµ nigEr: 240 

12-4-2019 -Rbkaselx 142 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un FI & Gil 

¬exmbUDa¦ Eh‘nEb‘k G‘índase®sÞól É>k  begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 243 

12-4-2019 -Rbkaselx 143 ]s>k]>Rbk>04  sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un yUenon eleDIEvr 

Gwm>eGhV>v:ay É>k  begáIteragcRk plitExSRkv:at; 246 
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