
ဦဵေရ (၂၂၅) ဦဵ

စဲံ အမညံ အဖအမညံ
တက္က သုိလံဝင ံ

ခးငဴံခုဳအမတံ္
မတံ္ပုဳတငအံမတံ္

၁ မေဆာငံဵ ဴင္ံဵ ေဖးဵ ဦဵခ့စံမမငဴံ မနတ-၃၁၇ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၆၂၃၄၉

၂ မသကထံာဵေရွှေစငံ ဦဵေက့ာေံအာငံ မလ-၄၈၅ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၇၁၄၆၁

၃ မေဝေဝမ့ိုဵသကံ ဦဵမ့ိုဵသကံ စဇ-၁၂၄၇ ၉/မသန(ဴိုင)ံ ၁၉၀၉၃၉

၄ မေအဵခ့မံဵ မိုဵ ဦဵသနိံဵ ထးနံဵ ဆဗဟ-၂၅၈ ၁၂/ဥကတ(ဴိုင)ံ ၂၀၇၃၀၁

၅  ေမာငဟံနမံိုဵ ထကံ ဦဵေအာငေံက့ာမံိုဵ မနတ-၆၈၆ ၉/အမဇ(ဴိုင)ံ ၀၅၈၈၂၉

၆ မေရွှေဖူဵ ငုဳ ဦဵေက့ာသံဝူငံဵ မနတ-၅၄၆ ၉/မကန(ဴိုင)ံ ၁၅၃၇၆၂

၇ မသန ဴစဳံပယံ ဦဵမငံဵ ေအာငစုိံဵ မလ-၇၁၀ ၉/မသန(ဴိုင)ံ ၁၈၇၄၅၈

၈ မသကံဴ င္ံဵ ေအဵ ဦဵထးနံဵ ေအာငေံက့ာံ မရမ-၅၄၁ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၈၆၉၉၄

၉ မဆရုတီ ဦဵေက့ာဆံနံဵ ဦဵ စဘ-၉၀၀ ၅/ရဘန(ဴိုင)ံ ၂၁၈၄၆၈

၁၀  ေမာငခံးနရံဦဲဵ ဦဵခးနဦံဵ ဆဒဂ-၆၄၁ ၁၂/ဥကတ(ဴိုင)ံ ၁၉၇၄၁၆

၁၁  ေမာငေံအာငထံကလံှိုငံ ဦဵမငံဵ လှိုငံ မပလ-၂၅၉ ၉/စကတ(ဴိုင)ံ ၁၂၈၅၀၀

၁၂ မဴင္ံဵ သရီေိဇာံ ဦဵေဇာလံငံဵ ထငံ ကဗ-၅ ၁/မမန(ဴိုင)ံ ၀၅၅၂၂၅

၁၃ မယးနံဵ နဒဦီဵ ဦဵေမာငေံမာငဦံဵ မရမ-၁၆၀၀ ၅/ရဘန(ဴိုင)ံ ၂၅၄၆၇၇

၁၄ မအေိ ဴ္ဒြေစုပနံ ဦဵေဇာမံိုဵ လးငံ မနတ-၇၇၇ ၉/ပကခ(ဴိုင)ံ ၀၄၂၄၂၂

၁၅ မဇငမံာမမငဴံေမာငံ ဦဵမမငဴံေမာငံ မနမ - ၉၀၄ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၅၈၇၉၄

၁၆  ေမာငထံူဵ ေအာငခံ ဦဵစုိဵမိုဵ မနတ-၁၆၁၃ ၉/အမဇ(ဴိုင)ံ ၀၆၇၄၈၇

၁၇  ေမာငသံတုိဵသရူဴိုငံ ဦဵစုိဵဴိုငံ မရမ-၁၁၉၇ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၆၆၉၂၁

၁၈ မအမိဴံသကေံမာံ ဦဵေမာခံိုငဝံငံဵ မမ-၇၃၅  ေလျှောကထံာဵဆဲ

၁၉ မသငံဵ အေိထးဵ ဦဵေက့ာလံးငံ မနတ-၇၀၀ ၉/မခန(ဴိုင)ံ ၂၇၀၂၅၃

၂၀ မေအဵမမတံသဂိီ ဦဵေအာငမံမို ငံ မရတ-၁၈၉၀ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၅၇၆၁၂

၂၁ မဴင္ံဵ ထကထံကခံိုငံ ဦဵကကညစိံနံ နဥန-၅၂ ၁၂/စခန(ဴိုင)ံ ၀၇၈၃၉၄

၂၂  ေမာငစုိံငံဵ ဆိုငခံးနဖံ ဦဵစုိဵခိုငံ မနတ-၇၈၉ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၅၄၂၂၃

၂၃ မခိုငသံဇငဦံဵ ဦဵတးမရံငေံမ မရမ-၁၅၉၆ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၇၉၉၁၉

၂၄ မထကထံကလံှိုငံ ဦဵမမို ဴ ဖပ-၂၇၈ ၈/ပခက(ဴိုင)ံ ၃၀၆၀၈၄

၂၅ မယဝုါမဖို ဵ ဦဵမမငဴံစိနံ စရ-၁၇၁၂ ၅/မရန(ဴိုင)ံ ၃၃၆၁၀၆

၂၆ ေမာငခံန ဴရံဲ ဦဵခငေံဇာံ မရမ-၁၃၄၃ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၅၀၁၈၂

၂၇ မယမငံဵ သူ ဦဵေက့ာဝံငံဵ နလဝ-၁၆၅ ၉/ဒခသ(ဴိုင)ံ ၀၀၄၇၈၀

၂၈ မအးနေံစာဴိုငံ ဦဵဴိုငဦံဵ မလ-၆၆၁ ၉/မသန(ဴိုင)ံ ၁၈၇၄၆၃

၂၉  ေမာငမံပညဴံစဳုေအာငံ ဦဵသနံဵ ဴိုငံ မမ-၁၆၉၆ ၉/ပဥလ(ဴိုင)ံ ၀၇၅၅၂၃

၃၀ မလှိုငံဴ င္ံဵ ေဝ ဦဵမငမိံဵ ခ့မံဵ မနမ-၉၇၅ ၉/မသန(ဴိုင)ံ ၁၉၉၄၂၀

မဴ္တေလဵကးနပံ့ူတာတက္က သုိလံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ုပညာသငံဴ စံ္

ပထမဴစံ္ဝငခံးငဴံရရ္ိသူမ့ာဵစာရငံဵ
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မဴ္တေလဵကးနပံ့ူတာတက္က သုိလံ
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၃၁ ေမာငခံိုငမံငံဵ ေထးဵ ဦဵသနိံဵ ေအဵ ဖအ-၈၈ ၈/အလန(ဴိုင)ံ ၂၂၆၁၄၉

၃၂  ေမာငခံန ဴထံကေံဇာံ ဦဵခငေံမာငေံးန ဴံ ဖရ-၆၆ ၈/ရနခ(ဴိုင)ံ ၁၆၉၂၈၀

၃၃  ေမာငေံဇာလံငံဵ ေမာငံ ဦဵဝငံဵ ေမာငံ မနတ-၁၃၄၉ ၁/ကမန(ဴိုင)ံ ၀၅၄၅၉၆

၃၄  ေမာငေံဇာေံဝယဳ ဦဵမမတံသေူအာငံ မမ-၁၃၀၂ ၉/ပဥလ(ဴိုင)ံ ၀၅၆၆၆၆

၃၅  ေမာငတုိံဵထကအံာကာ ဦဵဝငံဵ ေရွှေ မနမ -၇၁၀ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၅၂၈၆၃

၃၆  ေမာငထံကဘံလီျဳှေ ဦဵလမ္ိုဵ မနတ-၁၀၀၄ ၉/ပကခ(ဴိုင)ံ ၀၆၃၄၀၉

၃၇  ေမာငသံကပံိုငမံဖို ဵေဇာံ ဦဵေဇာဝံငံဵ စဘ-၉၅၁ ၅/မရန(ဴိုင)ံ ၃၃၀၇၇၁

၃၈ မမငမိံဵ မဖူစငံ ဦဵဘငနံာရမံဵ မကပ-၂၄၆ ၉/မကန(ဴိုင)ံ ၁၅၄၃၁၂

၃၉ မမိုဵ သကေံဝ ဦဵေရွှေဝငံဵ စဇ-၁၆၁၀ ၅/ဒပယ(ဴိုင)ံ ၁၄၈၄၂၆

၄၀  ေမာငကံစုိီဵ ဦဵကိုကနတံ စသ-၂၀  ေလျှောကထံာဵဆဲ

၄၁ မလလုေုမေမာငံ ဦဵတုိဵေမာငံ မလ-၇၉၅ ၇/ဖမန(ဴိုင)ံ ၂၂၁၃၆၄

၄၂ မသတီာေထးဵ ဦဵဘိုနီ နတက-၄၇ ၉/တကန(ဴိုင)ံ ၂၂၈၄၆၈

၄၃  ေမာငေံကာငံဵ ေးန ဴေံဇာံ ဦဵဝငံဵ ဦဵ ဆလမ-၂၆၆ ၇/သနဝ(ဴိုင)ံ ၁၃၅၀၁၆

၄၄ မခငမံမီေီအာငံ ဦဵမမသငံဵ ေအာငံ မနတ -၁၁၃၁ ၉/လဝန(ဴိုင)ံ ၂၇၇၃၁၃

၄၅ မဆေုရွှေရညထံကံ ဦဵဝငံဵ ေမာငဦံဵ မနတ-၆၉၀ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၇၅၂၃၂

၄၆ မမပညဴံမဖို ဵမးနံ ဦဵေအာငေံက့ာမံိုဵ မလ-၈၄ ၉/တကန(ဴိုင)ံ ၂၁၄၂၇၂

၄၇  ေမာငစုိံငံဵ ေအာငမံးနံဵ ခမံဵ ဦဵစုိငံဵ အိုကမံမတံ မရမ-၄၀၅၉ ၁၃/မဆတ(ဴိုင)ံ ၀၆၅၉၇၂

၄၈  ေမာငမံငံဵ ပိုငသံာ ဦဵသနိံဵ မမငဴံ မအ-၈၆ ၉/အမရ(ဴိုင)ံ ၁၇၉၄၂၇

၄၉  ေမာငဝံငံဵ ေဇာထံးနံဵ ဦဵေအာငမံမငဴံဦဵ မမ-၆၂ ၁၃/တကန(ဴိုင)ံ ၃၄၂၁၂၉

၅၀  ေမာငေံဝယဖဳနုံဵ မမငဴံ ဦဵဝငံဵ ဴိုငဖံနုံဵ မခ-၅၅၄ ၉/မခန(ဴိုင)ံ ၃၀၂၈၈၈

၅၁  ေမာငသံန ဴစံငလံငံဵ ဦဵေဝလငံဵ ဆကရ-၁၀၉၇ ၁၄/ဝခမ(ဴိုင)ံ ၃၁၀၅၁၈

၅၂  ေမာငေံက့ာေံဇာဟနိံဵ ဦဵေက့ာစံးာဟနိံဵ ကပ-၄၀ ၁/ဟပန(ဴိုင)ံ ၀၂၀၉၀၁

၅၃  ေမာငရံထဲကေံဇာံ ဦဵေဇာခံငံ မယ-၁၃၇ ၉/ပသက(ဴိုင)ံ ၁၆၅၅၁၈

၅၄  ေမာငရံရဲငဴံေအာငံ ဦဵရထဲးဋေံအာငံ နဥန-၃၁၇ ၉/ဇယသ(ဴိုင)ံ ၀၁၉၃၈၆

၅၅ မခငခံငေံက့ာံ ဦဵေက့ာေံက့ာဦံဵ မထ-၂ ၉/မထလ(ဴိုင)ံ ၃၄၈၆၈၅

၅၆  ေမာငေံကာငံဵ ခန ဴေံက့ာံ ဦဵမမငဴံခိုငံ အဘ-၅ ၁၄/ဘကလ(ဴိုင)ံ ၃၂၁၄၁၃

၅၇  ေမာငမံမငဴံမမတံေဇာံ ဦဵမမငဴံဴ းယံ ဖကအ-၉၈ ၈/မသန(ဴိုင)ံ ၁၇၁၀၄၄

၅၈ မေအဵပပေအာငံ ဦဵစိနပံိုငံ မမသ-၁၅၁ ၉/ငဇန(ဴိုင)ံ ၀၃၈၄၁၂

၅၉  ေမာငဟံနိံဵ ထကေံအာငံ ဦဵေအာငစုိံဵဦဵ(ခ)စုိဵဦဵ နဥန-၃၀၈ ၇/ခမန(ဴိုင)ံ ၂၅၀၀၂၅

၆၀ မစုပုဳခ့စံ ဦဵလေ္ဆာငံ စဇ-၁၃၃၅ ၅/ခဥန(ဴိုင)ံ ၁၄၈၂၄၂
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၆၁  ေမာငမံပညသံမိံဵ ေက့ာံ ဦဵဝငံဵ မမငဴံလှိုငံ မနမ -၇၂၆ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၆၆၀၄၅

၆၂  ေမာငဘံနုံဵ မပညဴံစဳုခန ဴံ ဦဵဆနံဵ ေးန ဴဦံဵ မရမ-၉၅၁ ၅/မရန(ဴိုင)ံ ၃၃၂၁၃၁

၆၃  ေမာငသံနိံဵ ထးနံဵ ေအာငံ ဦဵခမူာလာလံ မမ-၁၉၀၅ ၉/မကန(ဴိုင)ံ ၁၄၆၈၅၀

၆၄ မအေိမလငံဵ ဦဵမငံဵ လှိုငံ မနတ-၁၈၆၁ ၉/အမရ(ဴိုင)ံ ၁၆၉၂၆၈

၆၅ ေမာငစုိံငံဵ စုိဵမငံဵ ထိုကံ ဦဵစုိငံဵ သနံဵ ေလဵထိုကံ မရမ-၁၁၃၂ ၁၃/နခန(ဴိုင)ံ ၀၇၉၂၂၅

၆၆  ေမာငလံမပညဴံေအာငံ ဦဵသနိံဵ ဝငံဵ မလ-၁၁၄၉ ၉/ညဥန(ဴိုင)ံ ၂၃၁၂၈၅

၆၇  ေမာငဝံဏ္ဏလငံဵ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ မနတ-၃၆၂ ၉/ပကခ(ဴိုင)ံ ၀၅၄၂၂၈

၆၈  ေမာငဟံနိံဵ ထကေံဇာံ ဦဵေနမ့ိုဵေဌဵကို မလ-၅၂၃  ေလျှောကထံာဵဆဲ

၆၉ မဇာမခညလံှိုငံ ဦဵစနံဵ လးငံ အမ-၃၂ ၁၄/မမန(ဴိုင)ံ ၃၄၀၄၂၂

၇၀ မယသုဒ္ဒြေါ ဦဵရဝဲငံဵ မကပ - ၇၆ ၉/မကန(ဴိုင)ံ ၁၅၅၇၈၂

၇၁  ေမာငလံထ္းနံဵ ဴိုငံ ဦဵစနံဵ ေအာငံ ဖအ-၃၄၁ ၈/အလန(ဴိုင)ံ ၂၂၂၈၉၆

၇၂ မေမမမတံဴိုဵ ေက့ာံ ဦဵေက့ာမံမငဴံဴ ိုငံ မနတ-၄၅၉ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၆၁၁၉၁

၇၃ မဇငမံိုဵ ေအဵ ဦဵကိုကိုဴ ိုငံ မနမ-၁၀၃၆ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၅၂၆၈၆

၇၄ ေမာငေံကာငံဵ လငံဵ ဆကံ ဦဵသနံဵ ဴိုငစုိံဵ မရတ-၂၆၉ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၆၇၈၇၂

၇၅  ေမာငေံက့ာမံငံဵ ဆကံ ဦဵဝငံဵ မမ မထ-၅၉၂ ၉/မလန(ဴိုင)ံ ၁၇၁၀၈၈

၇၆  ေမာငသံဟီေနဇာဝငံဵ ဦဵဝငံဵ ဗိုလံ မလ-၁၀၁၁ ၁၃/မပန(ဴိုင)ံ ၀၃၃၆၆၈

၇၇ မတးယတံာလှိုငံ ဦဵစုိငံဵ ေရွှေေမာငံ ကမ-၅၉၁ ၁/မကတ(ဴိုင)ံ ၁၄၆၄၇၁

၇၈ မဴင္ံဵ ထကထံကလံှိုငံ ဦဵဝငံဵ တငဴံ ရရ-၁၁၄၉ ၁၃/လရန(ဴိုင)ံ ၂၂၇၁၁၂

၇၉ မမမသဲဴ စဳု ဦဵမမငဴံဴ ိုငံ မရမ-၁၉၀၂ ၉/အမရ(ဴိုင)ံ ၁၇၇၈၁၈

၈၀ မသမိဴံမဖူစငံ ဦဵေက့ာဝံငံဵ မနတ-၁၂၀၅ ၉/ပကခ(ဴိုင)ံ ၀၃၉၄၇၄

၈၁ မအသိေူအာငံ ဦဵေအာငတံငံ နလဝ-၁၇၁ ၉/လဝန(ဴိုင)ံ ၂၈၃၄၇၉

၈၂ ေမာငေံက့ာဝံငံဵ ေမာငံ ဦဵဝငံဵ မရမ-၄၁၂၇ ၈/ခမန(ဴိုင)ံ ၂၄၄၁၈၅

၈၃ ေမာငမံိုဵ သခိခရ္ိနံ ဦဵေက့ာမံိုဵ မမငဴံ ဖတ-၉၃၂  ေလျှောကထံာဵဆဲ

၈၄  ေမာငေံက့ာသံရူစုိဵ ဦဵေက့ာစုိံဵ စဇ-၁၃၇၂ ၅/ဒပယ(ဴိုင)ံ ၁၃၂၁၃၃

၈၅  ေမာငဟံနိံဵ မငံဵ လးငံ ဦဵေက့ာသံူ စဘ-၉၈၄ ၅/ကလတ(ဴိုင)ံ ၁၂၀၂၂၆

၈၆ မေက့ာေဴကခိုငံ ဦဵေအာငံဴ ိုငဝံငံဵ စရ - ၁၃၈၉ ၅/မရန(ဴိုင)ံ ၃၃၅၈၉၄

၈၇ မလမပညဴံဝနံဵ ဦဵေဇာမံငံဵ ထးနံဵ မနတ-၁၈၇၆ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၆၂၇၃၈

၈၈ မညို လဲဴေမ ဦဵထနိလံငံဵ မနတ-၃၁၉ ၁၂/ကတတ(ဴိုင)ံ ၀၃၃၂၈၄

၈၉ မအအဲကဲို ဦဵမ့ိုဵလးငံ မစ-၅၅၀ ၉/မခန(ဴိုင)ံ ၃၁၁၄၇၇

၉၀ ေမာငမံငံဵ ဟနိံဵ ထကေံဇာံ ဦဵလဝ္ငံဵ ညပ-၂၃ ၁၀/ပမန(ဴိုင)ံ ၂၅၄၄၇၅



ဦဵေရ (၂၂၅) ဦဵ

စဲံ အမညံ အဖအမညံ
တက္က သုိလံဝင ံ

ခးငဴံခုဳအမတံ္
မတံ္ပုဳတငအံမတံ္

မဴ္တေလဵကးနပံ့ူတာတက္က သုိလံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ုပညာသငံဴ စံ္

ပထမဴစံ္ဝငခံးငဴံရရ္ိသူမ့ာဵစာရငံဵ

၉၁ ေမာငသံဟီေအာငံ ဦဵထးနံဵ လငံဵ မနမ-၁၀၆၆ ၉/ပသက(ဴိုင)ံ ၁၆၂၉၁၀

၉၂  ေမာငေံက့ာဇံငဝံငံဵ ဦဵသနံဵ ရ္ိနံ ဖဇ-၁၅၁ ၈/မမန(ဴိုင)ံ ၂၈၀၃၈၂

၉၃  ေမာငစုိံဵသကေံအာငံ ဦဵေက့ာမံငမိံဵ မပ-၁၇၀ ၉/ပဘန(ဴိုင)ံ ၂၅၁၈၂၃

၉၄ မရွှေနံဵ လဲဴကို ဦဵေအာငသံနံဵ ဦဵ ညသ-၁၈၃ ၁၀/သထန(ဴိုင)ံ ၂၆၃၄၆၃

၉၅ မသကစုံေနဇာ ဦဵေက့ာသံနံဵ မနတ-၆၁၈ ၈/ငဖန(ဴိုင)ံ ၀၄၇၃၀၇

၉၆   ေမာငထံကေံအာငံဵ ှိုငံဵ ဦဵထးနံဵ ဴိုငဦံဵ မနတ-၉၂၅ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၅၆၀၀၄

၉၇  ေမာငမံ့ိုဵမငံဵ သန ဴံ ဦဵခငေံဆး မလ-၁၀၈၀ ၅/ခဥတ(ဴိုင)ံ ၁၀၈၇၃၇

၉၈ မမငမိံဵ ခ့မံဵ ခငံ ဦဵလထ္းနံဵ မနတ-၄၈၈ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၅၀၇၂၃

၉၉ မပနံဵ သမိေံမး ဴဴ ိုငံ ဦဵေမာငေံမာငေံလဵ မရမ-၁၁၉၆ ၁၂/ဒဂဆ(ဴိုင)ံ ၀၁၆၂၈၁

၁၀၀ မအမိဴံေခ့ာစုဝငံဵ ဦဵဝငံဵ ဴိုငံ မနတ-၁၀၃၀ ၁/မကန(ဴိုင)ံ ၂၁၉၃၂၁

၁၀၁ မအသိဇငခံိုငံ ဦဵမမတံခိုငေံဆး မရတ၁၅၈၃ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၆၈၆၇၀

၁၀၂ ေမာငေံက့ာေံဇယ့ ဦဵေက့ာဦံဵ မနတ-၈၉၈ ၉/ဝတန(ဴိုင)ံ ၂၂၆၆၅၄

၁၀၃ ေမာငံဴ ိုငဦံဵလးငံ ဦဵေအဵလးငံ မနတ-၁၄၈၇ ၉/အမဇ(ဴိုင)ံ ၀၈၃၁၀၁

၁၀၄  ေမာငစုိံဵမိုဵ ေက့ာံ ဦဵေက့ာသံငံဵ စဖ-၁၇၄၁ ၅/ရဥန(ဴိုင)ံ ၁၃၁၆၀၁

၁၀၅  ေမာငမံပညဴံစဳုေအာငံ ဦဵလမ့္ိုဵေအာငံ မရတ-၅၅၇ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၆၁၅၅၇

၁၀၆  ေမာငေံအာငမံငံဵ ဦဵ ဦဵခ့မံဵ ေအဵ မရမ-၁၆၀၉ ၁/မကန(ဴိုင)ံ ၂၁၉၃၃၀

၁၀၇ မရင္ံဵ သန ဴသံန ဴေံခ့ာ ဦဵေမာငေံမာငသံန ဴံ မမ-၄၇၅ ၉/ပဥလ(ဴိုင)ံ ၀၅၈၂၆၈

၁၀၈ မသဳ္ဇာသနိံဵ လးငံ ဦဵသနိံဵ လးငံ မတဂ-၃၉ ၉/မထလ(ဴိုင)ံ ၃၃၂၂၅၀

၁၀၉  ေမာငမံပညဴံမဖို ဵေက့ာံ ဦဵေက့ာမံငံဵ စိုဵ မရမ-၁၈၂၅ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၆၀၄၇၄

၁၁၀  ေမာငေံအာငေံက့ာခံန ဴံ ဦဵေက့ာသံထူးနံဵ မနတ-၅၁၆ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၄၇၈၃၂

၁၁၁ မဆလုဲဴဝငံဵ ဦဵသနိံဵ ထးနံဵ မနတ-၃၉၁ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၅၁၀၈၀

၁၁၂ မအမိဖူစငေံအာငံ ဦဵေအာငေံသာငံဵ မရမ-၁၅၃၂ ၅/ကလတ(ဴိုင)ံ ၁၂၄၂၃၅

၁၁၃ ေမာငေံကာငံဵ မမတံသူ ဦဵမမငဴံဝငံဵ ဆမက-၂၃၇၉ ၁၄/မမက(ဴိုင)ံ ၃၂၀၈၅၇

၁၁၄ ေမာငေံခါငဇံမဂံ့ပံ ဦဵလးနံဵ ေခါငံ မလ-၄၂၂ ၉/မထလ(ဴိုင)ံ ၃၇၃၇၁၁

၁၁၅  ေမာငခံ့စံသူ ဦဵေဇာံဴ ိုငံ မရတ-၆၅၅ ၉/ပသက(ဴိုင)ံ ၁၇၅၃၆၂

၁၁၆  ေမာငမံ့ိုဵမမငဴံေက့ာံ ဦဵထးနံဵ ေအာငေံက့ာံ မလ-၃၃၅ ၉/တသန(ဴိုင)ံ ၂၄၀၁၂၇

၁၁၇  ေမာငဟံနိံဵ ထကလံငံဵ ဦဵအမထံးနံဵ ထးနံဵ မနတ-၁၈၅၉ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၄၈၁၇၄

၁၁၈  ေမာငေံအာငပံိုငပံိုငခံန ဴံ ဦဵေမာငေံမာငလံးငံ ပင-၃၀၀ ၇/တငန(ဴိုင)ံ ၂၂၀၁၇၅

၁၁၉ မထကအံမိစံညေံအာငံ ဦဵမမငဴံေဇာံ နတက-၁၄၆ ၉/တကန(ဴိုင)ံ ၂၃၄၈၀၄

၁၂၀ မရငေံမေအာငံ ဦဵေက့ာေံက့ာထံးနံဵ စဘ-၉၂၂ ၅/ကမန(ဴိုင)ံ ၀၀၃၉၆၄



ဦဵေရ (၂၂၅) ဦဵ

စဲံ အမညံ အဖအမညံ
တက္က သုိလံဝင ံ

ခးငဴံခုဳအမတံ္
မတံ္ပုဳတငအံမတံ္

မဴ္တေလဵကးနပံ့ူတာတက္က သုိလံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ုပညာသငံဴ စံ္

ပထမဴစံ္ဝငခံးငဴံရရ္ိသူမ့ာဵစာရငံဵ

၁၂၁ ေမာငံေက့ာစုိံဵလးငံ ဦဵေအဵလးငံ မနတ - ၁၈၆၂ ၉/အမဇ(ဴိုင)ံ ၀၅၄၅၅၀

၁၂၂  ေမာငေံနမငံဵ ထးနံဵ ဦဵရ္ိဖာရင္ံ မနတ-၁၅၄၀ ၁၃/ကခန(ဴိုင)ံ ၁၁၀၃၅၂

၁၂၃  ေမာငံဵ ှိုငံဵ ထကေံဇာံ ဦဵဆနံဵ ဝငံဵ မက-၄၁၄၁ ၉/ကပတ(ဴိုင)ံ ၂၉၃၈၂၆

၁၂၄  ေမာငသံန ဴစံငလံငံဵ ဦဵလမ့္ိုဵ မနတ-၉၄၃ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၄၉၄၂၃

၁၂၅  ေမာငသံဟီထကေံဇာံ ဦဵမငံဵ ေမာငေံမာငံ မနမ - ၇၉၄ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၅၂၈၇၃

၁၂၆  ေမာငသံရူစစံဴိုငံ ဦဵလထ္းနံဵ မနမ-၂၂၃၀ ၉/အမဇ(ဴိုင)ံ ၀၆၈၇၇၉

၁၂၇ မဖူဵ ဖူဵ သာ ဦဵေဌဵမမငဴံ မရတ-၉၆၂ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၇၉၀၃၅

၁၂၈ မေအဵေအဵသူ ဦဵစတာဵ ကမ-၅၀၂ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၄၇၈၀၆

၁၂၉ မအသိကေံမာံ ဦဵေမာခံိုငဝံငံဵ မမ-၇၃၀  ေလျှောကထံာဵဆဲ

၁၃၀  ေမာငေံက့ာဇံငသံန ဴံ ဦဵေစာဝငံဵ ေအာငံ မရတ-၅၂၀ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၆၆၄၉၁

၁၃၁  ေမာငခံန ဴကံိုကိုမငံဵ ဦဵမငံဵ ဴိုငဦံဵ စရ-၁၇၂၃ ၅/မရန(ဴိုင)ံ ၃၃၀၄၃၅

၁၃၂  ေမာငထံကေံဝယထဳးနံဵ ဦဵေမာငေံမာငထံးနံဵ ဖတ-၁၂၃ ၈/တတက(ဴိုင)ံ ၂၆၉၆၇၂

၁၃၃  ေမာငထံးဋခံိုငံ ဦဵေအာငမံ့ိုဵခိုငံ မနတ-၅၀၅ ၇/ပမန(ဴိုင)ံ ၂၂၀၁၂၁

၁၃၄  ေမာငံဴ ိုငလံငံဵ ထကံ ဦဵေက့ာစံးာဝငံဵ မထ-၆၂ ၉/မထလ(ဴိုင)ံ ၃၄၈၄၆၂

၁၃၅ မမဖူဴင္ံဵ သးယံ ဦဵထးနံဵ မမငဴံစုိဵ ဖဍ-၁၀၃ ၈/တတက(ဴိုင)ံ ၂၇၀၅၀၉

၁၃၆ မသသူေူအာငံ ဦဵေအာငစိံနံ စသ-၁၉၄ ၅/ကသန(ဴိုင)ံ ၁၃၅၄၈၀

၁၃၇ ေမာငဟံနိံဵ မငံဵ ထးနံဵ ဦဵမ့ိုဵမငံဵ သန ဴံ နဥန-၁၃၁ ၉/ကဆန(ဴိုင)ံ ၁၉၀၀၉၂

၁၃၈  ေမာငစုိံငံဵ ေတဇဴိုငံ ဦဵလမ့္ိုဵ မနတ-၁၈၁၂ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၄၆၅၀၅

၁၃၉  ေမာငေံနလငံဵ ေအာငံ ဦဵဂမေံအာငံ နဇမ-၂၄၅  ေလျှောကထံာဵဆဲ

၁၄၀  ေမာငရံရဲငဴံသူ ဦဵသနိံဵ ေဇာမံမငဴံ မလ-၁၀၆၁ ၅/မရန(ဴိုင)ံ ၃၃၂၉၀၂

၁၄၁  ေမာငဟံနိံဵ ေနာငစုိံဵ ဦဵဆနံဵ ေအာငံ မနတ-၅၈၃ ၉/အမဇ(ဴိုင)ံ ၀၈၀၇၉၆

၁၄၂ မပနဆံမုမတံ ဦဵသကံဴ ိုငဝံငံဵ မနမ-၃၂၇ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၅၇၂၇၀

၁၄၃  မေဆာငံဵ ဴင္ံဵ မဖူ ဦဵေနလငံဵ ထးနံဵ မရတ - ၃၈၃ ၉/အမရ(ဴိုင)ံ ၁၆၄၆၆၁

၁၄၄  ေမာငေံက့ာေံဇယ့ ဦဵေအဵဴိုငဦံဵ မနတ-၃၅၆ ၉/ပကခ(ဴိုင)ံ ၀၄၀၅၇၁

၁၄၅  ေမာငေံက့ာသံတု ဦဵမ့ိုဵေထးဵ မနတ-၁၂၁၀ ၅/ခမလ(ဴိုင)ံ ၁၂၁၁၈၉

၁၄၆  ေမာငရံဝဲငဴံေအာငံ ဦဵထငေံအာငံ မရမ-၇၅၁ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၇၃၇၈၅

၁၄၇  ေမာငလံးငမံငံဵ ေအာငံ ဦဵမ့ိုဵသန ဴံဴ ိုငံ မမ-၉၉၆ ၁၃/သနန(ဴိုင)ံ ၀၅၉၇၃၅

၁၄၈ မထကရံညဝံငံဵ လကံ ဦဵတငေံမာငဝံငံဵ မမ-၁၃၁၇ ၈/မလန(ဴိုင)ံ ၁၃၃၉၄၈

၁၄၉  ေမာငဗံိုလကံနိံဵ ဦဵမမတံသူ ဆအစ-၃၃၉၆ ၁၂/လမန(ဴိုင)ံ ၁၆၁၀၅၇

၁၅၀  ေမာငရံနံဴ ိုငလံငံဵ ဦဵေစာဴိုငလံငံဵ ဖလ-၈၇ ၈/မလန(ဴိုင)ံ ၁၁၅၅၆၅



ဦဵေရ (၂၂၅) ဦဵ

စဲံ အမညံ အဖအမညံ
တက္က သုိလံဝင ံ

ခးငဴံခုဳအမတံ္
မတံ္ပုဳတငအံမတံ္

မဴ္တေလဵကးနပံ့ူတာတက္က သုိလံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ုပညာသငံဴ စံ္

ပထမဴစံ္ဝငခံးငဴံရရ္ိသူမ့ာဵစာရငံဵ

၁၅၁ မမငမိံဵ မငမိံဵ ဴု ဦဵေအာငဝံငံဵ မတဝ - ၉၁ ၉/မထလ(ဴိုင)ံ ၃၃၂၂၃၉

၁၅၂ မဴင္ံဵ ေဝလှိုငံ ဦဵရနခံးာဆုဳ မနတ-၃၇၇ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၆၃၀၅၉

၁၅၃ မေမသရီေိက့ာံ ဦဵဝငံဵ ဗိုလံ မနတ-၂၁၃ ၉/အမဇ(ဴိုင)ံ ၀၆၀၈၅၃

၁၅၄ ေမာငဇံးဲမမငဴံမမတံ ဦဵရမဲမငဴံ မရမ-၈၃၈ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၅၈၉၈၉

၁၅၅  ေမာငေံကာငံဵ မပညဴံလျဳှေ ဦဵေးန ဴဝံငံဵ မရမ-၁၄၂၃ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၅၈၈၃၆

၁၅၆  ေမာငရံင္ံဵ သန ဴမံးနံ ဦဵစုိဵမးနံ ညဒ-၁၆၈ ၁၀/ရမန(ဴိုင)ံ ၂၁၃၇၉၈

၁၅၇  ေမာငလံရပိလံငံဵ ဦဵေက့ာမံိုဵ မမငဴံ မရမ-၁၃၈၈ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၇၁၉၄၄

၁၅၈  ေမာငသံန ဴဇံငံ ဦဵတုပနံာရမံဵ မဂ-၆၃၂ ၉/မကန(ဴိုင)ံ ၁၆၁၅၁၇

၁၅၉ မကကညစံငဝံငံဵ ဦဵမ့ိုဵဝငံဵ ေအာငံ မနတ-၁၀၃၂ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၅၉၄၁၆

၁၆၀ မခိုငသံငံဵ ေဝ ဦဵရစုိဲဵ ဖဍ-၉၅ ၈/တတက(ဴိုင)ံ ၂၇၀၅၅၅

၁၆၁ မဆေုလဵမဖူ ဦဵေအဵဴိုငံ မနမ-၈၈၃ ၉/ပသက(ဴိုင)ံ ၁၅၀၀၂၄

၁၆၂ မရတီေက့ာမဴ္ူ ဵ ဦဵေက့ာေံက့ာစုိံဵ မနတ-၃၅၁ ၉/ပကခ(ဴိုင)ံ ၀၃၉၀၆၂

၁၆၃ မအယိဲသံမိဴံ ဦဵေစာလးငံ မနတ-၁၂၆၆ ၁/မကန(ဴိုင)ံ ၂၃၁၉၇၂

၁၆၄ ေမာငမံပညဴံမဖို ဵေမာငံ ဦဵတငဝံငံဵ မရမ-၁၂၇၉ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၅၀၁၄၈

၁၆၅  ေမာငေံနမ့ိုဵလငံဵ ဦဵဒနုဦံဵေလဵ မမ-၁၈၉၈ ၉/ပဥလ(ဴိုင)ံ ၀၇၂၉၅၇

၁၆၆  ေမာငေံဝထးနံဵ ဦဵခ့ိုကိုကို မဂ-၆၅၆ ၉/မကန(ဴိုင)ံ ၁၃၈၁၇၁

၁၆၇  ေမာငေံအာငမံပညဴံစဳု ဦဵေဇာမံ့ိုဵခိုငံ မဓက-၁၅ ၉/ပသက(ဴိုင)ံ ၁၆၉၅၀၉

၁၆၈ မခိုငံဴ င္ံဵ ေဝ ဦဵသနိံဵ ေဌဵ ပဆဆ-၆၈ ၇/ရတရ(ဴိုင)ံ ၂၀၈၁၃၂

၁၆၉ မဴင္ံဵ ေဝေဝ ဦဵေဇာမံငံဵ ေဌဵ ကမ -၄၀၄ ၁/မကန(ဴိုင)ံ ၂၁၀၂၉၉

၁၇၀ ေမာငရံင္ံဵ ခန ဴေံမာငေံမာငံ ဦဵမမငဴံသနံဵ မဖ-၁၄၇ ၇/ဖမန(ဴိုင)ံ ၂၄၉၉၈၃

၁၇၁ မစုလငံဵ လငံဵ ထးနံဵ ဦဵေအာငေံက့ာထံးနံဵ မရတ-၃၄၀ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၅၆၉၇၉

၁၇၂ မသကငံုဳဖူဵ ဦဵသကံဴ ိုငံ မကခ-၅၅၁ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၆၂၈၂၆

၁၇၃ မသကထံာဵလးငံ ဦဵသနံဵ ေအဵ မရတ-၄၇၃ ၉/အမဇ(ဴိုင)ံ ၀၇၉၅၉၀

၁၇၄ ေမာငေံက့ာညံညီသီန ဴံ ဦဵေအာငံဴ ိုငထံးနံဵ မလ-၁၀၇၄ ၈/မကန(ဴိုင)ံ ၃၀၄၀၉၀

၁၇၅  ေမာငေံကာငံဵ ခန ဴေံဆာငံ ဦဵသနိံဵ ေဌဵ မရ-၁၀၅၂ ၁၂/ဒဂမ(ဴိုင)ံ ၀၃၇၅၉၀

၁၇၆  ေမာငရံာဇာမငံဵ ဦဵေသာငံဵ ေးန ဴံ ဖတည-၅၉ ၈/စလန(ဴိုင)ံ ၂၃၆၁၅၇

၁၇၇ မခငသံနိံဵ ကကယံ ဦဵဝငံဵ မမငဴံ စဘ-၇၅၂ ၅/ရဘန(ဴိုင)ံ ၂၂၄၂၀၆

၁၇၈ မထကအံ ိဴ္ဒြောဝငံဵ ဦဵသနိံဵ ထးနံဵ ဝငံဵ ပခ-၄၈၅ ၇/ပခန(ဴိုင)ံ ၄၄၅၀၄၈

၁၇၉ မသသူထူူဵ စဳ ဦဵေအာငမံမငဴံမမတံ ဆကရ-၇၉ ၁၂/သဃက(ဴိုင)ံ ၁၉၄၇၈၅

၁၈၀  ေမာငထံကေံဝယေဳအာငံ ဦဵတငေံအာငခံိုငံ မရမ-၂၃၇၆ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၉၀၉၃၈



ဦဵေရ (၂၂၅) ဦဵ

စဲံ အမညံ အဖအမညံ
တက္က သုိလံဝင ံ

ခးငဴံခုဳအမတံ္
မတံ္ပုဳတငအံမတံ္

မဴ္တေလဵကးနပံ့ူတာတက္က သုိလံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ုပညာသငံဴ စံ္

ပထမဴစံ္ဝငခံးငဴံရရ္ိသူမ့ာဵစာရငံဵ

၁၈၁  ေမာငမံနံဵ လ့ဳအပုံ ဦဵလာဵဴးနဖံီဵ မာ စက-၅၄၄ ၅/ကလထ(ဴိုင)ံ ၃၀၅၅၉၉

၁၈၂  ေမာငသံကပံိုငဦံဵ ဦဵေအာငထံူဵ နတက-၉၄၁ ၉/တကန(ဴိုင)ံ ၂၂၄၀၅၄

၁၈၃  ေမာငေံအာငဂံ့နဂံ့ယံဴ ိုငံ ဦဵေအာငံဴ ိုငဦံဵ မနတ-၂၉၉ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၆၂၀၇၂

၁၈၄  ေမာငဥံက္က ာစုိဵဦဵ ဦဵေက့ာဝံငံဵ မရမ-၁၅၉၀ ၁/မကန(ဴိုင)ံ ၂၂၀၇၀၁

၁၈၅ မဆမုဖို ဵေဝ ဦဵေဌဵလးငဦံဵ မထ-၁၃၈၇ ၉/မထလ(ဴိုင)ံ ၃၄၈၅၉၀

၁၈၆ မဆေုရွှေရညဝံငံဵ ဦဵခငေံမာငေံအဵ မလ-၁၀၃၀ ၉/ပဗသ(ဴိုင)ံ ၀၁၃၂၀၉

၁၈၇  ေမာငေံငးလာမမငဴံ ဦဵမမငဴံထးနံဵ ရထစ-၅၈၄ ၁၃/ရစန(ဴိုင)ံ ၁၂၀၂၈၆

၁၈၈  ေမာငထံကပံိုငထံးနံဵ ဦဵလထ္းနံဵ မရတ-၃၃၃ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၅၀၉၇၇

၁၈၉  ေမာငေံအာငခံန ဴဝံငံဵ ဦဵေးန ဴဝံငံဵ ကမ-၁၉၂ ၁/မကန(ဴိုင)ံ ၂၄၁၇၁၅

၁၉၀ မကကညမံဖူသန ဴံ ဦဵေအဵလးငံ မမ-၉၃၉ ၉/ပဥလ(ဴိုင)ံ ၀၈၂၃၇၀

၁၉၁ မခိုငသံဇငံ ဦဵေးန ဴဝံငံဵ မရမ-၁၀၉၀ ၁/ကမန(ဴိုင)ံ ၀၅၃၀၉၃

၁၉၂ မမမအစဳိ ဦဵေသာငံဵ ဆငဴံ(ခ)ဦဵေအာငဆံငဴံ ဖဇ-၂၅ ၈/မမန(ဴိုင)ံ ၂၇၆၀၉၆

၁၉၃ မယးနံဵ နဴ္ဒြောေက့ာံ ဦဵေက့ာေံက့ာဦံဵ စဇ-၉၁၆ ၅/ရဥန(ဴိုင)ံ ၁၃၁၅၀၃

၁၉၄ မအဇိာမခညလံးငံ ဦဵရလဲးငံ စကသ-၁၃၂ ၅/ကလထ(ဴိုင)ံ ၂၅၉၈၂၇

၁၉၅  ေမာငေံကာငံဵ မငံဵ ခန ဴံ ဦဵခငေံမာငမံမငဴံ မရမ-၉၅၃ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၆၂၂၆၀

၁၉၆  ေမာငံဴ ိုငံဵ ေဝဦဵ ဦဵလမ့္ိုဵေအာင(ံခ)ဦဵေမာငမံ့ိုဵ မရတ-၉၇၈  ေလျှောကထံာဵဆဲ

၁၉၇  ေမာငမံငံဵ သရူနိကံို ဦဵေစာေနမငံဵ ကို မဂ-၆၀၅ ၉/မကန(ဴိုင)ံ ၁၄၈၄၅၀

၁၉၈  ေမာငမံ့ိုဵမငံဵ ေဆး ဦဵသနိံဵ ထးနံဵ ေဆး စဇ-၁၃၈၆ ၅/ဒပယ(ဴိုင)ံ ၁၃၂၁၁၇

၁၉၉  ေမာငေံအာငဆံနံဵ ဦဵ ဦဵလာဵလထံနလံ့ဳနာ မနတ-၁၁၅၉ ၅/ကလထ(ဴိုင)ံ ၂၈၁၈၉၃

၂၀၀ မခ့ိုမာေအဵ ဦဵမာလာ မမ-၁၆၉၃ ၁၃/နခတ(ဴိုင)ံ ၁၁၅၀၃၆

၂၀၁ မမဖူမမီလီးငံ ဦဵေမာငလံးငံ မရမ-၁၄၀၂ ၁၃/လရန(ဴိုင)ံ ၂၁၇၄၇၀

၂၀၂ မဝငံဵ လဲဴမမတံမးနံ ဦဵထးနံဵ ဝငံဵ မနတ-၁၈၃၁ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၆၆၇၈၈

၂၀၃ ေမာငသံဟီစဳ ဦဵေက့ာမံမငဴံသနံဵ မကပ-၃၂ ၉/မကန(ဴိုင)ံ ၁၅၆၂၂၉

၂၀၄  ေမာငရံာဇာကိုကို ဦဵေသာငံဵ ကကီဵ မနမ - ၇၁၂ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၄၆၉၄၃

၂၀၅  ေမာငလံငံဵ အဏိခံန ဴံ ဦဵေဆးသကံ စဇ - ၉၃၁ ၅/တဆန(ဴိုင)ံ ၁၈၄၅၆၅

၂၀၆  ေမာငသံာဵညီ ဦဵေဇာေံဇာထံးနံဵ မရမ-၁၉၅၈ ၉/မဟမ(ဴိုင)ံ ၀၆၁၀၂၉

၂၀၇ မစဴ္ဒြောတငံ ဦဵလက္ို မနတ-၁၇၉၀ ၉/အမဇ(ဴိုင)ံ ၀၇၄၄၈၇

၂၀၈ မစုိဵသဴ္တာလှိုငံ ဦဵခငစုိံဵ မနမ-၁၂၆၈ ၅/ထခန(ဴိုင)ံ ၁၁၂၅၆၀

၂၀၉ မမ့ိုဵသရီေိက့ာံ ဦဵေက့ာေံရွှေ မရမ-၁၈၃၆ ၇/ပတတ(ဴိုင)ံ ၁၅၇၃၀၆

၂၁၀ ေမာငတံငထံူဵ ေအာငံ ဦဵပိုကံ မက-၁၆၈၆ ၉/ကပတ(ဴိုင)ံ ၂၈၀၃၉၇



ဦဵေရ (၂၂၅) ဦဵ

စဲံ အမညံ အဖအမညံ
တက္က သုိလံဝင ံ

ခးငဴံခုဳအမတံ္
မတံ္ပုဳတငအံမတံ္

မဴ္တေလဵကးနပံ့ူတာတက္က သုိလံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ုပညာသငံဴ စံ္

ပထမဴစံ္ဝငခံးငဴံရရ္ိသူမ့ာဵစာရငံဵ

၂၁၁ ေမာငမံ့ိုဵမငံဵ သန ဴံ ဦဵတငဆံနံဵ မရမ-၁၅၀၀ ၁/မညန(ဴိုင)ံ ၁၇၁၄၈၃

၂၁၂  ေမာငဉံာဏလံငံဵ ေဇာံ ဦဵမမငဴံေဇာံ မထ-၄၅ ၉/မထလ(ဴိုင)ံ ၃၄၈၉၀၂

၂၁၃  ေမာငမံ့ိုဵမငံဵ ေအာငံ ဦဵေဌဵဝငံဵ မဖ-၃၉၆ ၉/စကတ(ဴိုင)ံ ၁၂၈၆၀၆

၂၁၄  ေမာငရံ္ိနံဵ လငံဵ ခန ဴံ ဦဵေဆးဝငံဵ ေအာငံ မနမ-၆၀၈၄ ၅/ခဥတ(ဴိုင)ံ ၀၉၃၈၄၁

၂၁၅  ေမာငဟံနိံဵ ထကေံအာငံ ဦဵထးနံဵ လေ္အာငံ မနမ-၁၀၄၆ ၉/အမဇ(ဴိုင)ံ ၀၇၆၉၀၇

၂၁၆ မမဖူသငံဵ ခိုငံ ဦဵေအဵကကူ နဥန-၅၇ ၉/မထလ(ဴိုင)ံ ၃၃၆၆၅၆

၂၁၇ မအဝိါမဖူ ဦဵခငေံမာငဝံငံဵ ညဖ-၇၄၂ ၁၀/သဖရ(ဴိုင)ံ ၁၆၄၂၇၁

၂၁၈ ေမာငသံနံဵ ထးဋဦံဵ ဦဵခ့ုဳ ခ့ီ ရရ-၄၈၃ ၁၃/လရန(ဴိုင)ံ ၂၃၀၃၆၉

၂၁၉  ေမာငေံဇာလံငံဵ ေအာငံ ဦဵခ့ာကနိံဵ ဝငံ မမ-၁၀၁၉ ၁၃/လရန(ဴိုင)ံ ၂၂၉၆၁၄

၂၂၀  ေမာငေံရွှေခ့မံဵ ေမမဝဴငံဵ ဦဵဝငံဵ ခိုငံ မကခ-၂၉၈ ၉/ပကခ(ဴိုင)ံ ၀၆၁၅၀၉

၂၂၁  ေမာငဝံငံဵ ထကစုိံဵ ဦဵမမငဴံေဇာစုိံဵ မနတ-၅၇၈ ၉/ခမစ(ဴိုင)ံ ၀၈၆၉၄၂

၂၂၂ မေက့ာေဴရွှေရညေံမာငံ ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ ဝငံဵ မရမ-၇၀၅ ၅/မမတ(ဴိုင)ံ ၁၂၀၉၁၇

၂၂၃ မကကညထံကလံှိုငံ ဦဵတငမံမို ငံ မရမ - ၈၆၂ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၄၇၆၁၀

၂၂၄ မရွှေနံဵ လဲဴေရွှေရညံ ဦဵေဇာသံရူ နဥန-၂၁၅ ၈/ခမန(ဴိုင)ံ ၂၃၆၅၇၀

၂၂၅ ေမာငဝံငံဵ မငံဵ ထးနံဵ ဦဵေဇာမံငံဵ ဴိုငံ မရတ-၁၆၄၆ ၉/ခအဇ(ဴိုင)ံ ၀၄၇၅၅၀


