
စဲံ အမညံ
တက္က သိုလံ၀ငံ

ခုဳအမတံ္

ဴိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵ

ကတံအမတံ္
အဖအမညံ

၁ မဖူဵ ပးငဴံေငးစငံ ဆကရ-၅၉၀ ၁၂/စခန(ဴိုငံ) ၀၇၈၅၇၄ ဦဵေဝွဖို ဵလငံဵ

၂ မလ္ယမငံဵ ွဖို ဵ ဆဗထ-၈၁ ၁၂/ဒပန(ဴိုငံ)၀၆၅၆၀၈ ဦဵသရူနိထံးဋံ

၃ မေခ့ာစုသးယံ အဟ-၃၁၇ ၁၄/ဟသတ(ဴိုငံ) ၃၆၅၈၀၄ ဦဵေအာငလံငံဵ

၄ မဆုျပညဴံစဳု မနတ-၆၀၄ ၈/ပခက(ဴိုငံ) ၃၁၀၆၁၂ ဦဵေခတံေမာငံ

၅ မ၀ငံဵ ျဖူစငံ ဆဗထ-၃၉၂ ၁၂/ဒဂမ(ဴိုငံ) ၀၄၈၈၃၄ ဦဵြကညျံမငဴံ

၆ မဇငံွ ငမိံဵ ေအဵ မနတ-၄၁၈ ၉/ခအဇ(ဴိုငံ) ၀၄၈၀၉၁ ဦဵေငးေပ်

၇ မဇာလးငထံကံ ဆဗထ-၄၁၈ ၁၂/ပဇတ(ဴိုငံ) ၀၃၇၉၉၂ ဦဵေက့ာေံက့ာေံထးဵ

၈ မျခူဵေရွှေရညထံကံ ဆလသ-၁၈၀ ၁၂/လမတ(ဴိုငံ)၀၃၇၇၅၁ ဦဵခငေံမာငေံထးဵ

၉ မရွှေနံဵ လဴဲမငံဵ သူ ဆဗဟ-၄၁၉ ၁၂/ဥကတ(ဴိုငံ) ၁၉၉၁၃၈ ဦဵဴိုငမံငံဵ သူ

၁၀ မခငကံဳဴေကာလံငံဵ နဥန-၂၂၇ ၁၂/အစန(ဴိုငံ) ၂၃၉၅၃၇ ဦဵ၀ငံဵ ဴိုငံ

၁၁ မသန ဴသံရီေိဝ ဆဗဟ-၃၉၃ ၁၂/ရကန(ဴိုငံ)၀၉၀၈၉၁ ဦဵေအာငမံ့ိုဵသန ဴံ

၁၂ မညို ရင္ေံမာငံ မနတ-၈၄၉ ၈/မဘန(ဴိုငံ)၁၇၃၂၉၁ ဦဵေအာငံ

၁၃ မခငေံဝယဳ ဆကရ-၇၃၃ ၁၂/ရကန(ဴိုငံ) ၀၈၅၇၆၃ ဦဵျပညံွ ငမိံဵ

၁၄ မျမတံြကာျဖူ ဆဒဂ-၃၂၅ ၁၂/ဗတထ(ဴိုငံ) ၀၄၃၃၆၆ ဦဵ၀ငံဵ ေဌဵ

၁၅ မသကယံးနံဵ စဳ ဆဗဟ-၁၀၁ ၁၃/တကန(ဴိုငံ) ၃၀၃၆၆၄ ဦဵေက့ာေံဌဵေအာငမံ့ိုဵ

၁၆ မအငြံကငံဵ ဖူဵ မလ-၇၂၂ ၇/ပခန(ဴိုငံ) ၃၇၈၆၉၅ ဦဵျမစိနံ

၁၇ မဆုခိုငဇံာလးငံ နဥန-၂၄၄ ၈/ခမန(ဴိုငံ) ၂၁၃၉၉၇ ဦဵေမာငေံမာငလံတံ

၁၈ မယဲံဴ င္ံဵ ျဖူ ဆဗထ-၄၅၃ ၁၂/ကတတ(ဴိုငံ) ၀၃၃၄၃၁ ဦဵမ့ိုဵျမငဴံဟနံ

၁၉ မျမတံဆုမးနံ ဆစခ-၁၅၂ ၁၂/စခန(ဴိုငံ)၀၇၉၀၀၈ ဦဵေအာငေံဇာ၀ံငံဵ

၂၀ မခငခံ့မံဵ ေျမထဴးနံဵ ဆလမ-၂၇၅ ၂/လကန(ဴိုငံ) ၁၁၃၀၇၃ ဦဵဘယလံံဂ့စံဆငံ

၂၁ မေအဵျမငဴံျမတံမ့ိုဵ နဥန-၁၉၈ ၉/ဇဗသ(ဴိုငံ)၀၀၄၆၈၆ ဦဵကိုကိုေမာငံ

၂၂ မ၀ငံဵ စဴ္ဒာခငံ ဆဗထ-၂၄၈ ၁၂/ဗတထ(ဴိုငံ) ၀၄၃၆၅၆ ဦဵသာဴိုဵ ဦဵ

၂၃ မယဲယံဲံဴ းယံ ဆဗထ-၂၇၉ ၇/ပခန(ဴိုငံ)၃၈၉၀၈၆ ဦဵေဖးဵ ြကူ

၂၄ မသနံဵ ရတနာတုိဵ ဆကရ-၆၃၁ ၁၂/ရကန(ဴိုငံ)၀၈၆၆၃၅ ဦဵသနံဵ တုိဵေအာငံ

၂၅ မဴင္ံဵ အေိရွှေရညံ ဆစခ-၁၆၁ ၁၂/စခန(ဴိုငံ) ၀၇၈၁၉၉ ဦဵေအာငေံက့ာဦံဵ

၂၆ မဆုလငံဵ နဴ္ဒာ ဆဗထ-၄၃၃ ၁၂/ဗတထ(ဴိုငံ) ၀၄၃၆၆၃ ဦဵေမာငသံနံဵ

၂၇ မအစဳိမ္ီ ဆဗဟ-၃၀၆ ၁၂/ဗတထ(ဴိုငံ) ၀၄၃၆၇၃ ဦဵသနိံဵ ေဆး

၂၈ မေြကဵမုဳခန ဴံ ဆဗဟ-၇၉ ၁၂/မရက(ဴိုငံ) ၁၇၀၅၅၆ ဦဵတငေံအာငံ

၂၉ မေအဵျမတံျမတံျပုဳ ဵ ဆဒဂ-၃၁၄ ၁၂/ဗတထ(ဴိုငံ)၀၄၄၀၃၂ ဦဵလ္ေထးဵ

၃၀ မခိုငမံ္ူ ဵေဇာံ ဆကရ-၆၂၀ ၁၂/စခန(ဴိုငံ) ၀၇၈၅၂၈ ဦဵခငေံဇာသံနိံဵ

၃၁ မဆုသစံအမိ၀ံနံဵ ဆဒဂ-၅၇၂ ၁၂/ပဇတ(ဴိုငံ) ၀၃၇၈၅၅ ဦဵခငေံမာငံ

၃၂ မြကငနံာမ္ူ ဵခငံ ဆဒဂ-၄၄ ၁၂/လမန(ဴိုငံ) ၁၆၁၇၆၀ ဦဵယေုအာငံ

၃၃ မခးနံဵ ြကညစံငံ ဆလသ-၁၅၂ ၁၂/ကမတ(ဴိုငံ)၀၈၂၆၉၃ ဦဵေက့ာေံက့ာဆံနံဵ လးငံ

၃၄ မစုရွှေနံဵ လဴဲ၀ငံဵ ဆကရ-၄၃၁ ၁၂/လမန(ဴိုငံ) ၁၆၃၁၁၃ ဦဵေအာငသံနိံဵ ၀ငံဵ

ရနကံနုနံညံဵ ပညာတက္ကသိုလံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခ၊ုပညာသငံဴ စံ္အတးကံဘးဲ ဴှကို ပထမဴစံ္(အငဂံ့ငနံယီာ/ဗသိကုာ)သငတံနံဵ မ့ာဵသို ဴ

၀ငခံးငဴံရရ္ိြကသညဴံေက့ာငံဵ သမူ့ာဵ၏အမညစံာရငံဵ



က်ား 2 Sot Lists

စဲံ အမညံ
တက္က သိုလံ၀ငံ

ခုဳအမတံ္

ဴိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵ

ကတံအမတံ္
အဖအမညံ

၃၅ မေခ့ာစုဝငံဵ ဆကရ-၇၉၄ ၁၂/ကမရ(ဴိုငံ) ၀၆၆၄၉၁ ဦဵေက့ာေံက့ာံဴ ိုငံ

၃၆ မေအဵသကထံကစုိံဵ ဆဒဂ-၁၀၃ ၁၂/လမတ(ဴိုငံ) ၀၃၇၈၂၀ ဦဵတငေံအာငစုိံဵ

၃၇ မေွှေနံဵ စဴ္ီဒဝငံဵ လဴဲ ဆစခ-၁၆၉ ၁၂/တမန(ဴိုငံ)၁၂၆၇၈၀ ဦဵဟနသံနိံဵ

၃၈ မစဴ္ဒကူဵ ဖရ-၂၁ ၈/ရနခ(ဴိုငံ)၁၅၆၁၄၅ ဦဵေဇာ၀ံငံဵ ထိနံ

၃၉ မပတိီျဖူစငံ မနတ-၅၉၄ ၉/ပကခ(ဴိုငံ)၀၄၀၇၄၀ ဦဵေနမ့ိုဵေမာငံ

၄၀ မခငဆုံသာ ဖမ-၅၈၆ ၈/မကန(ဴိုငံ) ၃၀၄၃၇၁ ဦဵသနိံဵ ေဇာံ

၄၁ မခငျံမတံဴိုဵ ေဝ ဆဗထ-၅၂၉ ၁၂/ပဇတ(ဴိုငံ) ၀၃၈၁၃၁ ဦဵေဝွဖို ဵသနံဵ

၄၂ မေမယမငံဵ ေအာငံ ဆဗထ-၅၆၁ ၁၂/ကတတ(ဴိုငံ) ၀၃၃၁၇၀ ဦဵေအာငေံအာငထံးနံဵ

၄၃ မဴင္ံဵ ဦဵခငံ ဆရက-၁၁၉ ၁၂/ဥကတ(ဴိုငံ)၁၉၈၇၃၀ ဦဵစိနလ္ံေမာငံ

၄၄ မထကထံကေံဆး ဆစခ-၆၂ ၁၂/ကမတ(ဴိုငံ) ၀၈၀၆၄၇ ဦဵတငဴံေဆး

၄၅ မအျိဖူသခီိုငံ တမ-၃၃၀ ၆/မမန(ဴိုငံ)၂၀၉၃၆၄ ဦဵညညီသီကံ

၄၆ မေနျခညရံွှေနံဵ လဴဲ ရက-၅၉၈ ၁၃/တကန(ဴိုငံ) ၃၁၃၆၄၅ ဦဵေက့ာစုိံဵမိုဵ

၄၇ မယမငံဵ ေအဵ ဆအစ-၆၁၂ ၁၂/အစန(ဴိုငံ) ၂၃၇၄၀၁ ဦဵမိုဵ မငံဵ မငံဵ စုိဵ

၄၈ မေငးြကယစံငလံငံဵ လကံ ဆဒဂ-၄၆၆ ၁၂/ပဇတ(ဴိုငံ) ၀၃၈၄၈၆ ဦဵသန ဴဇံငံ

၄၉ မျဖူစငမံိုမဴို ဴ အသ-၅၉၀ ၁၄/ပသန(ဴိုငံ)၂၉၀၆၇၂ ဦဵေအာငခံ့ို

၅၀ မသဇငလံငံဵ ဆကရ-၃၅၂ ၁၂/ကမရ(ဴိုငံ) ၀၆၇၁၁၄ ဦဵဟတံုေအာငံ

၅၁ မေရွှေရညံွ ဖို ဵ ဆအစ-၅၁၂ ေလျှောကထံာဵဆဲ ဦဵစိနံှကီဵ ညို

၅၂ မယးနံဵ ပးငဴံေအာငံ မလ-၁၁၅၀ ၁၂/ကမတ(ဴိုငံ)၀၈၆၇၆၈ ဦဵတငေံအာငြံကညံ

၅၃ မနနံဵ ဇူဵဇးနံ ဖရ-၇၁ ၈/ရနခ(ဴိုငံ)၀၆၁၇၉၇ ဦဵခးနေံတဇာ၀ငံဵ

၅၄ မသဇငံ၀ငံဵ ဆကရ-၇၉၇ ၁၂/စခန(ဴိုငံ)၀၇၈၇၈၁ ဦဵေက့ာမံငံဵ

၅၅ မဇငံေဝယဳ ဆကရ-၇၃၅ ၁၂/ရကန(ဴိုငံ) ၀၈၅၇၆၄ ဦဵျပညံွ ငမိံဵ

၅၆ မရညမံးနသံကံ နဥန-၂၈၃ ၁၂/အစန(ဴိုငံ) ၂၅၀၂၅၆ ဦဵဆနံဵ လငံဵ ထးနံဵ

၅၇ မဂ့ာဒငံ(မံ)ေအာငံ ကမ-၅၀၆ ၁/မကန(ဴိုငံ)၂၁၈၆၆၂ ဦဵဆနံဵ ေအာငံ

၅၈ မဴင္ံဵ ျမတံဴိုဵ ေဝ မရမ-၁၄၃၁ ၁၃/တကန(ဴိုငံ) ၃၂၂၉၂၉ ဦဵေဝလငံဵ

၅၉ မေက့ာေဴကခိုငံ ဆကရ-၅၃ ၁၂/ဥကတ(ဴိုငံ)၁၉၄၇၆၃ ဦဵျမငဴံစုိဵ

၆၀ မသကထံကစဳံ ဆစခ-၄၅ ၁၂/စခန(ဴိုငံ)၀၇၉၃၇၅ ဦဵေအဵထးနံဵ

၆၁ မရွှေနံဵ လဴဲပိုပိုေအာငံ ရက-၆၆၁ ၁၃/တကန(ဴိုငံ) ၃၃၃၀၅၅ ဦဵျမငဴံေထးဵ

၆၂ မေဆးရညံ၀ငံဵ ထကံ ဆဗဟ-၁၆၄ ၁၂/တမန(ဴိုငံ) ၁၂၈၆၈၄ ဦဵ၀ငံဵ ျမငဴံဦဵ

၆၃ မဆုရညမံးနံ ဆလတ-၂၈၄ ၁၂/မရက(ဴိုငံ) ၁၇၀၇၀၀ ဦဵစုိဵသမိံဵ

၆၄ မသမိဴံသဇငေံအာငံ ဆဒတ-၈၄၅ ၁၂/ဒဂတ(ဴိုငံ) ၀၉၄၀၀၉ ဦဵေအာငစိံနံ

၆၅ မ၀ငံဵ ေရွှေရညမံိုဵ ဆကရ-၂၆၉ ၁၂/လသယ(ဴိုငံ) ၀၈၄၁၄၄ ဦဵေက့ာသံ၀ူငံဵ

၆၆ မေဆာငံဵ ဴင္ံဵ ေဖးဵ မနတ-၃၁၇ ၉/မဟမ(ဴိုငံ)၀၆၂၃၄၉ ဦဵခ့စံျမငဴံ

၆၇ မခငျံမတံမးနံ ဆရက-၂၃၇ ၁၂/ဥကတ(ဴိုငံ) ၁၉၆၀၀၇ ဦဵေဇာမံငံဵ

၆၈ မမ့ိုဵသဳ္ဇာေဆး မလ-၅၀၁ ၈/ထလန(ဴိုငံ)၀၅၉၄၃၉ ဦဵေဆးျမငဴံ

၆၉ မေအဵခ့မံဵ မိုဵ ဆကရ-၁၀၆၂ ၇/ပမန(ဴိုငံ) ၂၀၆၂၈၇ ဦဵတငလ္ံ

၇၀ မဟနံဴ င္ံဵ စု တမ-၂၂ ၆/မမန(ဴိုငံ) ၂၁၀၂၆၇ ဦဵဉာဏံမငံဵ

၇၁ မမိုဵ သခူိုငံ ဆမက-၅၇၇ ၁၂/ရကန(ဴိုငံ)၀၈၈၆၃၁ ဦဵြကငသံနိံဵ



က်ား 3 Sot Lists

စဲံ အမညံ
တက္က သိုလံ၀ငံ

ခုဳအမတံ္

ဴိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵ

ကတံအမတံ္
အဖအမညံ

၇၂ မအငြံကငံဵ မိုဵ ဆရက-၂၂၁ ေလျှောကထံာဵဆဲ ဦဵေဇာမံိုဵ ေအာငံ

၇၃ မဆုရတနာထကံ နဥန-၁၁၈ ၁၄/မမက(ဴိုငံ)၂၉၇၂၀၄ ဦဵေက့ာေံက့ာဦံဵ

၇၄ မျမမဳ္ဇ သနိံဵ နဥန-၂၉၇ ၉/ဥတသ(ဴိုငံ) ၀၀၇၆၈၁ ဦဵ၀ငံဵ သနိံဵ

၇၅ မရွှေနံဵ လဴဲျဖူစငမံိုဵ နဇမ-၂၆ ၉/ဇဗသ(ဴိုငံ) ၀၀၄၈၁၀ ဦဵေအာငေံဇာမံိုဵ

၇၆ မရငံွ ငမိံဵ ခန ဴံ ဆတမ-၁၇ ၁၂/တမန(ဴိုငံ)၁၂၅၃၉၁ ဦဵနမီိုဵ

၇၇ မဆုသငံဵ ရနဳလဴးငံ ဆကရ-၃၈၅ ၁၂/အလန(ဴိုငံ) ၀၄၉၈၉၆ ဦဵစနံဵ လးငံ

၇၈ မြကညံဴ ူဵ ျဖူစငံ ဆလတ-၁၉၁ ၁၂/အလန(ဴိုငံ)၀၅၀၃၀၁ ဦဵေက့ာထံးနံဵ ျမငဴံ

၇၉ မမေမျကခံ့ယျံမငဴံ ဆကရ-၂၉၂ ၁၂/မရက(ဴိုငံ) ၁၇၁၂၆၉ ဦဵေအာငျံမငဴံ

၈၀ မေမသဇငထံကံ ဆဒဂ-၁၈၇ ၁၂/ရပသ(ဴိုငံ) ၁၀၀၁၅၃ ဦဵဝငံဵ ဦဵ

၈၁ မသတီာဝငံဵ ဆကရ-၁၁၁၈ ၁၄/မမက(ဴိုငံ) ၂၈၉၅၅၈ ဦဵဝငံဵ ေမာံ

၈၂ မ၀ငဴံသဳ္ဇာမိုဵ ဆစခ-၁၃၆ ၁၂/စခန(ဴိုငံ) ၀၈၁၉၆၃ ဦဵေဇာမံငံဵ

၈၃ မျဖူေဖးဵ ေမ ဆဗထ-၄၆၄ ၁၂/ဗတထ(ဴိုငံ)၀၄၄၇၇၃ ဦဵလးငြံကညံ

၈၄ မွဖို ဵသဂိေီက့ာံ ဆစခ-၂၁ ၁၂/စခန(ဴိုငံ)၀၇၈၂၃၀ ဦဵေအာငဇံငဦံဵ

၈၅ မယးနံဵ ေရွှေစငလံငံဵ နဥန-၂၃၁ ၁၃/လလန(ဴိုငံ) ၁၁၀၃၅၁ ဦဵေဝလငံဵ ေအာငံ

၈၆ မေမျမတံျမတံခငံ မနတ-၄၉၇ ၈/ပခက(ဴိုငံ) ၃၁၁၉၅၉ ဦဵ၀ငံဵ ေအာငံ

၈၇ မအဳဴျမငဴံမိုထးနံဵ မနတ-၇၂၁ ၅/မရန(ဴိုငံ) ၂၉၈၈၉၃ ဦဵထးနံဵ ၀ငံဵ

၈၈ မြကညစံငလံငံဵ ဆဒဂ-၄၇၁ ၁၂/အလန(ဴိုငံ) ၀၅၀၇၄၇ ဦဵေဇာ၀ံငံဵ

၈၉ မေမရတနာသနိံဵ မလ-၁၀၈၈ ၈/ပခက(ဴိုငံ) ၃၀၈၆၁၁ ဦဵေဇာမံိုဵ သနိံဵ

၉၀ မအျိမတံမးနံ မလ-၈၄၆ ၁၄/၀ခမ(ဴိုငံ) ၃၁၆၀၄၃ ဦဵလးငမံ့ိုဵဦဵ

၉၁ မစိမံဵ လဴဲေဝ မခ-၄၄၆ ၉/မခန(ဴိုငံ) ၂၉၈၇၃၇ ဦဵေစာထးနံဵ ဦဵ

၉၂ မေအဵခ့မံဵ ေျမဴ မလ-၈၂၁ ၈/အလန(ဴိုငံ) ၂၂၃၃၃၁ ဦဵေက့ာမံ့ိုဵမငံဵ

၉၃ မဆုျမတံဴိုဵ ဆဗထ-၄၃၅ ၁၂/ပဇတ(ဴိုငံ) ၀၃၈၆၆၃ ဦဵ၀ငံဵ ေမာငံ

၉၄ မဇးနဖံူဵ ေအာငံ နပမ-၄၀၇ ၉/ဇယသ(ဴိုငံ) ၀၁၇၂၃၃ ဦဵ၀ဏ္ဏေအာငံ

၉၅ မေဆာငံဵ ဦဵသစဳဲံ နဥန-၇၅ ၉/ပဗသ(ဴိုငံ)၀၁၇၆၁၇ ဦဵ၀ငံဵ မငံဵ ထးနံဵ

၉၆ မေရွှေပိုဵ ဥ မနတ-၁၁၅၅ ၉/ကဆန(ဴိုငံ) ၁၈၅၀၂၀ ဦဵစုိဵဴိုငံ

၉၇ မယးနံဵ နဒလီှိုငံ ဆဗဟ-၃၇၆ ၁၂/တမန(ဴိုငံ) ၁၂၇၁၁၁ ဦဵေအာငျံမငဴံသနိံဵ

၉၈ မရွှေနံဵ လဴဲကို ဆမဒ-၁၉၅ ၁၂/မဂဒ(ဴိုငံ) ၁၈၄၉၃၉ ဦဵေစာအယမံ္ူ ဵ

၉၉ မဆနံဵ ခ့ယရံီ ဆပသ-၁၁၅ ၁၂/ရပသ(ဴိုငံ) ၁၀၄၆၂၈ ဦဵသန ဴဇံငံ

၁၀၀ မသးယထံကစဳံ ဆကရ-၁၁၇၄ ၁၄/မမက(ဴိုငံ) ၂၉၂၂၃၉ ဦဵခငေံမာငေံအဵ

၁၀၁ မဴင္ံဵ အေိဝ ဆမဥ-၃၉၂ ၁၂/ဥကမ(ဴိုငံ) ၂၆၀၆၂၉ ဦဵတငမံ့ိုဵေက့ာံ

၁၀၂ မေခ့ာစုေအာငံ ဆဒဂ-၆၁၇ ၁၂/ကတတ(ဴိုငံ)၀၃၃၂၉၇ ဦဵေအာငျံမငဴံ

၁၀၃ မစုနဒေီက့ာံ ဆကရ-၂၂ ၁၂/လမတ(ဴိုငံ) ၀၃၇၈၄၈ ဦဵကထူဳဵေမာငံ

၁၀၄ မယဲျံပုဳ ဵအိ မလ-၁၁၁၅ ၉/ကပတ(ဴိုငံ)၇၉၆၂၅၃ ဦဵရေဲအာငံ

၁၀၅ မယမုဳဦဵ ဆမဒ-၄၆၂ ၁၂/ရပသ(ဴိုငံ) ၁၁၁၅၆၂ ဦဵလ္ေဌဵ

၁၀၆ မေရွှေယမငံဵ အမိံ ဆဒဂ-၆၃၉ ၁၂/တမန(ဴိုငံ) ၁၂၇၄၂၄ ဦဵထးနံဵ ရနေံအာငံ

၁၀၇ မယးနံဵ ထကမံိုမို မရမ-၁၂၅၂ ၁၃/တကန(ဴိုငံ) ၃၂၅၁၇၃ ဦဵေမာငသံနိံဵ

၁၀၈ မဆုျမတံဦဵ ဆဗထ-၃၅၁ ၁၂/ပဇတ(ဴိုငံ) ၀၃၇၈၂၉ ဦဵေအာငေံဇာမံိုဵ



က်ား 4 Sot Lists

စဲံ အမညံ
တက္က သိုလံ၀ငံ

ခုဳအမတံ္

ဴိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵ

ကတံအမတံ္
အဖအမညံ

၁၀၉ မဖူဵ ပးငဴံလတံ ဆလသ-၂၅၉ ၁၂/ဒဂမ(ဴိုငံ) ၀၃၇၅၃၆ ဦဵေအာငလံှိုငလံတံ

၁၁၀ မဴင္ံဵ ဧကရစီနံဵ လးငံ ဆမဒ-၃၉၉ ၁၂/မဂဒ(ဴိုငံ) ၁၇၇၅၃၀ ဦဵစနံဵ လးငံ

၁၁၁ မနနံဵ ခမံဵ ဆီလုိငံဵ ဆဗဟ-၃၅၆ ၁၂/ပဘတ(ဴိုငံ) ၀၃၅၉၈၉ ဦဵစုိငံဵ ဆုိငမံိုငံဵ

၁၁၂ မဆုျမတံမိုဵ ဆဗထ-၈၆ ၁၂/ပဇတ(ဴိုငံ) ၀၃၈၆၀၀ ဦဵေမာငေံမာငမံိုဵ

၁၁၃ မေမသကပံိုငံ ဆအစ-၄၉၅ ၁၂/အစန(ဴိုငံ) ၂၃၅၉၄၉ ဦဵဴိုင၀ံငံဵ

၁၁၄ မေမျမတံဴိုဵ ခငံ မလ-၃၆၂ ၈/ပခက(ဴိုငံ) ၃၃၅၈၃၁ ဦဵဆနံဵ လးငဦံဵ

၁၁၅ မထးနံဵ ခေမာွငမိံဵ မခ-၃၂၃ ၁၀/မဒန(ဴိုငံ) ၂၄၆၉၈၈ ဦဵထးနံဵ စုိဵ

၁၁၆ မယမငံဵ ျမတံေအာငံ ဆစခ-၂၃၈ ၁၂/လမန(ဴိုငံ) ၁၆၄၅၃၁ ဦဵေက့ာ၀ံငံဵ

၁၁၇ မမိုဵ ွငမိံဵ ေဇာံ နဥန-၉၅ ၉/ပမန(ဴိုငံ)၂၇၇၈၆၉ ဦဵေဇာမံငံဵ သနိံဵ

၁၁၈ မလ၀နံဵ ခိုငံ မလ-၄၀၇ ၁၃/တကန(ဴိုငံ) ၃၃၃၁၉၆ ဦဵေက့ာံဴ ိုငစုိံဵ

၁၁၉ မဆုျမတံလငံဵ ဆခ-၅၃ ၁၂/သခန(ဴိုငံ) ၁၅၄၃၅၀ ဦဵေဇယ့ာတင၀ံငံဵ

၁၂၀ မေအဵရတနာလှိုငံ ဆကရ-၇၈၀ ၁၂/ဗဟန(ဴိုငံ) ၁၀၇၂၄၇ ဦဵခငေံဇာလံှိုငံ

၁၂၁ မလငံဵ လကေံက့ာံ မလ-၃၄၈ ၉/ဇပသ(ဴိုငံ) ၀၁၅၉၄၇ ဦဵခ့စံေဆးဦဵ

၁၂၂ မေမျမတံဘနုံဵ ဆဒဂ-၃၄၇ ၁၂/ဗဟန(ဴိုငံ)၁၀၇၇၉၉ ဦဵေဇယ့ာမငံဵ

၁၂၃ မယးနံဵ ယးနံဵ ၀တီ ဆတဥ-၃၀၄ ၁၂/မဘန(ဴိုငံ) ၁၇၆၉၃၆ ဦဵခငေံမာင၀ံငံဵ

၁၂၄ မယးနံဵ ၀တီမ့ိုဵျမငဴံ ဆကရ-၂၉၆ ၁၂/ဒဂမ(ဴိုငံ) ၀၄၄၁၄၆ ဦဵမ့ိုဵျမငဴံ

၁၂၅ မလငံဵ လဴဲေနျခညေံမာငံ ဆသက-၁၁၈ ၁၂/သဃက(ဴိုငံ) ၁၉၃၉၉၃ ဦဵခငေံမာငဦံဵ

၁၂၆ မွဖို ဵသဂိေီဇာံ မလ-၅၁၅ ၇/ရတန(ဴိုငံ)၁၃၁၂၁၀ ဦဵေဇာမံငံဵ

၁၂၇ မခငနံလီာေအာငံ ဆမတ-၅၀ ၁၂/ကမတ(ဴိုငံ) ၀၈၃၁၉၅ ဦဵေအာငေံအာငေံမာငံ

၁၂၈ မဆုေဝွဖို ဵ ဆအစ-၁၉၀ ၁၂/အစန(ဴိုငံ) ၂၃၄၈၅၁ ဦဵဆုိင၀ံငံဵ

၁၂၉ မယဲေံခ့ာဟနံ ဆဒဂ-၆၀၃ ၁၂/အလန(ဴိုငံ)၀၅၁၂၂၄ ဦဵထးနံဵ အပုံ

၁၃၀ မေမျမတံသခူိုငံ ဆအစ-၆၄၉ ေလျှောကထံာဵဆဲ ဦဵ၀ငံဵ ခိုငံ

၁၃၁ မခိုငဇံာျခညသံးယံ အရ-၃၀ ၁၄/ရကန(ဴိုငံ) ၁၇၂၆၂၄ ဦဵေအာငျံမငဴံ

၁၃၂ မဖူဵ ပုဳသဴကျံခယံ ဆကရ-၅၇၅ ၁၂/ကမရ(ဴိုငံ)၀၆၇၈၇၆ ဦဵေအဵမငံဵ ထးနံဵ

၁၃၃ မအငြံကငံဵ ခကံ မလ-၃၅၉ ၁၂/သဃက(ဴိုငံ) ၁၉၂၅၅၆ ဦဵစုိဵလးငံ

၁၃၄ မေခ့ာအျိဖူစငံ မလ-၄၈၂ ၁၂/သလန(ဴိုငံ) ၁၃၇၈၅၈ ဦဵတငဴံလးငံ

၁၃၅ မယးနံဵ ေရွှေလွှော ဆကရ-၃၉၈ ၁၂/သဃက(ဴိုငံ)၁၉၁၉၃၁ ဦဵသရူထးနံဵ

၁၃၆ မအငြံကငံဵ ျဖူ ဆဗထ-၄၅၂ ၁၂/ဗတထ(ဴိုငံ) ၀၄၃၉၁၈ ဦဵတငေံအာငံ

၁၃၇ နနံဵ ခမံဵ စုျမတံ မမ-၇၇၂ ၁၃/တကန(ဴိုငံ) ၃၂၇၃၆၁ ဦဵခးနထံးနံဵ လ္

၁၃၈ မခငစံစံေမဴိုငံ မနတ-၃၀၃ ၉/အမဇ(ဴိုငံ)၀၆၄၂၉၂ ဦဵသနံဵ ဴိုငံ

၁၃၉ မေအဵသဴ္တာွဖို ဵ ဆစခ-၁၂၇ ၁၂/စခန(ဴိုငံ) ၀၇၉၀၂၄ ဦဵမိုဵ ေက့ာံ

၁၄၀ မယးနံဵ ပးငဴံရညံ ဆကရ-၃၃၀ ၁၂/မရက(ဴိုငံ) ၁၇၆၃၈၈ ဦဵေနမ့ိုဵလှိုငံ

၁၄၁ မမိုဵ ျမငဴံျမတံသူ ဆလသ-၂၉၉ ၁၂/ပဘတ(ဴိုငံ) ၀၃၈၂၄၄ ဦဵေဇာသံရူဦဵ

၁၄၂ မ၀ငံဵ လဴဲလဴဲခိုငံ စရ-၁၅၆၂ ၉/မကန(ဴိုငံ) ၁၃၇၁၃၇ ဦဵအနုံဵ ၀ငံဵ

၁၄၃ မအဿိဴ္ဒာေမ ညဒ-၁၄၁ ၁၀/သဖရ(ဴိုငံ) ၁၅၉၄၂၄ ဦဵခ့စံဦဵ

၁၄၄ မသကထံာဵေဆး ဆလတ-၉၁ ၁၄/မမက(ဴိုငံ) ၂၈၀၀၂၁ ဦဵေက့ာစံးာလှိုငံ

၁၄၅ မေမနသဳာဦဵ ဆဥ-၁၂၄ ၁၂/တမန(ဴိုငံ)၁၃၀၉၀၇ ဦဵသနံဵ ဦဵ
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စဲံ အမညံ
တက္က သိုလံ၀ငံ

ခုဳအမတံ္

ဴိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵ

ကတံအမတံ္
အဖအမညံ

၁၄၆ မခ့စံစဴိုဵ ဦဵ ဖဘ-၂၅၂ ၈/မဘန(ဴိုငံ) ၁၆၇၉၇၅ ဦဵတငထံးနံဵ ဴိုငံ

၁၄၇ မျဖူစငလံငံဵ ျမတံ မနတ-၈၇၉ ၈/ပခက(ဴိုငံ) ၃၀၉၂၆၅ ဦဵေအာငေံက့ာလံငံဵ

၁၄၈ မေမဇူဵသဳ္ဇာသးငံ နဥန-၂၉၉ ၇/တငန(ဴိုငံ) ၂၂၇၉၈၀ ဦဵလ္သးငေံသာငံဵ

၁၄၉ မြကညျံဖူဆုဝငံဵ မနတ-၁၀၃၃ ၉/မထလ(ဴိုငံ) ၃၅၃၀၆၅ ဦဵခငေံမာငေံအဵ

၁၅၀ မထကအံေိဿဴ္ဒခငံ မလ-၃၆၁ ၁၃/တကန(ဴိုငံ) ၃၄၆၃၃၇ ဦဵေက့ာေံက့ာလ္ံ

၁၅၁ မရွှေနံဵ လဴဲလဴဲထးနံဵ ညလ-၇၉၂ ၁၀/မလမ(ဴိုငံ)၂၅၅၉၉၇ ဦဵသနိံဵ ထးနံဵ

၁၅၂ မွဖို ဵသသူခူိုငံ ဆကရ-၅၆၁ ၁၂/လမန(ဴိုငံ) ၁၆၂၀၈၃ ဦဵခငေံမာင၀ံငံဵ

၁၅၃ မလငံဵ လကေံဇာံ ဆစခ-၂၆၉ ၁၂/စခန(ဴိုငံ) ၀၈၁၀၇၉ ဦဵေဇာေံဇာျံမငဴံ

၁၅၄ မလငံဵ ျပညဴံပိုငံ မလ-၇၀၂ ၉/မလန(ဴိုငံ) ၁၉၀၁၈၇ ဦဵထးနံဵ ဝငံဵ

၁၅၅ မေငးစဴ္ဒာလငံဵ ဆလသ-၂၅၄ ၁၂/ဗဟန(ဴိုငံ) ၁၀၇၂၃၂ ဦဵသနံဵ ထးနံဵ

၁၅၆ မေမျမတံဴိုဵ ေဇာံ ဆရက-၁၆၉ ၁၂/ရကန(ဴိုငံ) ၀၉၀၈၆၃ ဦဵျမငဴံကိုကို

၁၅၇ မေအဵမ့ိုဵျမတံ ဆကရ-၁၂၄၈ ၁၂/ကမရ(ဴိုငံ) ၀၆၈၂၄၃ ဦဵသနံဵ ေဆး

၁၅၈ မအခိန ဴပံိုငံ မလ-၆၉၈ ၈/အလန(ဴိုငံ) ၁၉၄၂၂၇ ဦဵေအာငျံပညဴံေမာံ

၁၅၉ မနလီာေရွှေ ညလ-၂၇၁ ၁၀/မလမ(ဴိုငံ) ၂၆၃၆၉၅ ဦဵစုိဵေအာငံ

၁၆၀ မသဇငျံမငဴံထကံ ဆကရ-၁၇၂ ၁၂/ဥကတ(ဴိုငံ) ၂၀၃၁၇၆ ဦဵေမာငေံမာငေံအဵ

၁၆၁ မြကညြံကညေံက့ာဦံဵ ဆသယ-၃၁၃ ၁၂/လသယ(ဴိုငံ) ၁၁၁၈၇၅ ဦဵလ္ေဌဵ

၁၆၂ မလဴဲရညေံအာငံ စရ-၁၇၇၀ ၅/မရန(ဴိုငံ) ၃၂၅၈၀၂ ဦဵသန ဴဇံငံ

၁၆၃ မယးနံဵ ျမတံအမိံ မလ-၁၁၇၅ ၇/ပတန(ဴိုငံ) ၁၆၄၆၉၃ ဦဵျမငဴံခိုငံ

၁၆၄ မဆုျမတံဴိုဵ မလ-၆၅၄ ၁၂/ဥကမ(ဴိုငံ) ၂၅၀၅၇၉ ဦဵစုိဵဴိုငံ

၁၆၅ မမိုမဴိုေဴအဵေမာငံ ဆကရ-၂၉၀ ၁၂/လသယ(ဴိုငံ) ၀၉၅၇၅၅ ဦဵေအဵေမာငံ

၁၆၆ မရွှေနံဵ လကဝံါဝါဝငံဵ ဆကရ-၈၀၄ ၁၂/ကမရ(ဴိုငံ) ၀၆၈၀၈၅ ဦဵေအာငထံးနံဵ ဦဵ

၁၆၇ မထကရံတနာွဖို ဵ မရမ-၁၂၃၁ ၉/မဟမ(ဴိုငံ)၀၅၈၁၅၁ ဦဵခငေံမာင၀ံငံဵ

၁၆၈ မဴင္ံဵ ရညေံအဵ မနတ-၁၁၀၇ ၉/ခအဇ(ဴိုငံ) ၀၄၆၆၄၀ ဦဵေအဵေက့ာေံဌဵ

၁၆၉ မဖူဵ ျမတံေနျခညံဴ ိုငံ ဆဗဟ-၂၀၇ ၁၂/ဒဂမ(ဴိုငံ)၀၃၈၉၆၈ ဦဵေက့ာံဴ ိုငံ

၁၇၀ မျမျမစနံဵ ညဒ-၆၀ ၁၂/ဗတထ(ဴို် ငံ)၀၄၄၃၇၃ ဦဵစညသံသူနိံဵ

၁၇၁ မအမိးနရံနံဴ ိုငံ မနတ-၃၀၅ ၉/ခအဇ(ဴိုငံ) ၀၅၀၁၃၇ ဦဵရနံဴ ိုငထံးနံဵ

မတံ္ခ့က။ံ၀ငခံးငဴံအမတံ္စဲကံိုေလဵဘာသာေပါငံဵ ရမတံ္အမ့ာဵအနညံဵ အလုိကစံဲျံခငံဵ ျဖစံွပီဵ ၊ေလဵဘာသာေပါငံဵ

ရမတံ္တူညေီနပါကေျခာကဘံာသာေပါငံဵ ရမတံ္အမ့ာဵအနညံဵ အလုိကစံဲထံာဵျခငံဵ ျဖစံပါသည။ံ


