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k         

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

05-12-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1219¼020 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIBiFIsarTI 2 sþIBI karkMNt;RckTVarRBMEdnqøgkat; énkic©RBmeRBóg 

Rkbx½NÐGas‘ansþIBI kic©sRmbsRmYlkardwkCBa¢ÚnTMnijqøgkat;  11375 

05-12-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1219¼021 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIsn§isBaØabMeBjbEnßmelIsn§isBaØakMNt;RBMEdnrdæqñaM 1985 nig 

sn§isBaØabMeBjbEnßmqñaM 2005 rvagRBHraCaNacRkkm<úCa nigsaFarNrdæ 

sgÁmniymevotNam 11398 

2-RBHraCRkwtü 

15-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1713 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak Cag sIuCWI ¬JIANG ZHIJIE¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa vgS PItfW ¬WONG PETER¦ 11453 

16-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1714 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak 

nigelakRsI cMnYn 78 rUb 11454 

16-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1715 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 18 rUb 11456 

16-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1716 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 06 rUb¼GgÁ 11458 

16-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1717 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; RbeKncMeBaH RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 02 

rUb¼GgÁ  11459 

 



x 

16-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1718 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgeTscrN_ 04 rUb 11460 

18-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1719 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg 03 rUb 

CasaklviTüaFikar nigCanaykviTüasßanCatiksikmµ énRksYgksikmµ rukçaRbmaj; 

nigensaT 11461 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1720 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

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

69 rUb 11462 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1721 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

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

])asika nigkBaØa cMnYn 74 rUb 11464 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1722 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak G‘ukcay 

bBaØar:a énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al RksYgEpnkar mkCazannþrs½kþi 

]tþmesnIy_eTa naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ énRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 

RksYgmhaépÞ 11466 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1723 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys CatUbkar cMeBaH RBHyslaePa rit sIuFIm 11467 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1724 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 14 rUb¼GgÁ 11468 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1725 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 03 rUb 11469 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1726 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm cMnYn 05 rUb 11470 

 

 

 



K 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1727 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

nUveRKOg\sSriyys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH sB]tþmesnIy_RtI   

h½g eF Fan ¬HOANG THE THIEN¦ 11471 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1728  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg- 

\sSriyys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 18 

GgÁ¼rUb   11472 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1729  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg- 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigkgkmøaMg 

Rbdab;GavuF cMnYn 52 rUb   11473 

22-11-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1119¼1730  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg- 

\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 09 rUb   11476 

II-raCrdæaPi)al 

 GnuRkwtü  

29-11-2019 -GnuRkwtüelx 173 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 11477 

29-11-2019 -GnuRkwtüelx 174 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 11479 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1379 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 11481 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1380 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 11483 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1381 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 11492 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1382 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 11496 

18-11-2019 -GnuRkwtüelx 1383 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 11498 

 

 

 

bBa¢ak; ³ RBHraCRkm/ RBHraCRkwtü/ GnuRkwtü/ esckþIseRmc/ saracr/ Rbkas qñaM 2019  nwgmancuH 

pSaykñúgraCkic© naedImqñaM 2020 bnþeTot . 

 





ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137511375



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137611376



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137711377



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137811378



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1137911379



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138011380



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138111381



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138211382



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138311383



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138411384



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138511385



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138611386



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138711387



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138811388



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1138911389



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139011390



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139111391



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139211392



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139311393



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139411394



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139511395



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139611396



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139711397



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139811398



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1139911399



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140011400



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140111401



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140211402



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140311403



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140411404



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140511405



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140611406



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140711407



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140811408



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1140911409



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141011410



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141111411



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141211412



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141311413



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141411414



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141511415



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141611416



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141711417



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141811418



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1141911419



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1142011420



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1142111421



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1142211422



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1142311423



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1142411424



ឆា  ំទី១៩ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1142511425
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