
စဲံ အမညံ
တက္က သိုလံ၀ငံ

ခုဳအမတံ္

နိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵ

ကတံအမတံ္
အဖအမညံ

၁ ေမာငေံအာငဖံနုံဵ ပြညဴံ ဆကရ-၂၄၁ ၁၂/စခန(နိုငံ) ၀၇၉၇၂၇ ဦဵေးန ဴ၀ံငံဵ

၂ ေမာငထံကပံမကမံငံဵ ထးနံဵ ဆကရ-၁၉၇ ၁၂/လမန(နိုငံ) ၁၆၁၄၇၃ ဦဵမငံဵ မငံဵ ထးနံဵ

၃ ေမာငရံဲ၀ငံဵ ရ္ိနံ ဆဒဂ-၄၆၁ ၁၂/လမတ(နိုငံ) ၀၃၇၇၇၈ ဦဵစုိဵေအာငံ

၄ ေမာငံေအာငခံန ဴမံးနံ မလ-၈၃၇ ၉/တကန(နိုငံ) ၂၃၂၄၅၅ ဦဵစုိဵတငံ

၅ ေမာငေံအာငေံကာငံဵ ပမတံ မနတ-၈၇၃ ၉/အမဇ(နိုငံ) ၀၇၃၇၅၀ ဦဵေက့ာေံက့ာံ

၆ ေမာငဥံက္က ာဖဖို ဵ မနတ-၈၀၂ ၅/ကလထ(နိုငံ) ၂၆၇၈၂၀ ဦဵစုိဵနိုငံ

၇ ေမာငေံက့ာထံကလံငံဵ ဆကရ-၇၅၇ ၁၂/လမန(နိုငံ)၁၆၀၃၈၀ ဦဵေနလငံဵ ကကို ငံ

၈ ခးနေံအာငေံက့ာမံိုဵ ရက-၅၆၆ ၁၃/တကန(နိုငံ) ၃၃၁၆၅၄ ဦဵေက့ာဦံဵ

၉ ေမာငခံန ဴေံဇယ့ာ ဆကရ-၃၁၉ ၁၂/လမန(နိုငံ)၁၆၂၁၀၆ ဦဵေဇာေံအာငံ

၁၀ ေမာငေံရာငနံလီငံဵ လကံ ဆမဒ- ၃၇၉ ၁၂/ရြသ(နိုငံ) ၀၉၃၈၂၉ ဦဵေအာငမံ့ိုဵယု

၁၁ ေမာငမံငံဵ သခူန ဴံ မနတ-၅၂၇ ၉/ခအဇ(နိုငံ)၀၅၂၈၉၄ ဦဵမိုဵ သူ

၁၂ ေမာငံေဝဟနံ ရက-၆၅၃ ၁၃/တကန(နိုငံ) ၃၂၂၀၅၁ ဦဵတငလံတံ

၁၃ ေမာငစုိံငံဵ ေဇယ့ြိုငံ ဆကရ-၁၂၃၀ ၁၃/လရန(နိုငံ) ၁၈၇၇၈၆ ဦဵစုိငံဵ ၀ငံဵ တငံ

၁၄ ေမာငစံးမံဵ ပမတံေဆာငံ မလ-၅၀၆ ၅/မရန(နိုငံ) ၃၃၂၇၀၀ ဦဵမငံဵ ေအာငဟံနိံဵ

၁၅ ေမာငမံငံဵ တလနးနံ ဆကရ-၂၂၉ ၁၂/တမန(နိုငံ) ၁၂၆၂၆၉ ဦဵညညီနီိုငံ

၁၆ ေမာငေံကာငံဵ မငံဵ ခန ဴံ ဆဒဂ-၅၉ ၁၂/မဂဒ(နိုငံ) ၁၆၄၉၅၃ ဦဵပမငဴံသနိံဵ

၁၇ ေမာငလံမငံဵ ဦဵ ဆတမ-၁၃၄ ၁၂/တမန(နိုငံ) ၁၂၅၇၆၁ ဦဵသရူ

၁၈ ေမာငံေအာငေံက့ာခံန ဴံ ဆဒဂ-၅၈ ၁၂/အစန(နိုငံ)၂၃၅၂၂၉ ဦဵအနုံဵ လှိုငံ

၁၉ ေမာငေံက့ာရံဲ ဆကရ-၇၄၀ ၁၂/မရက(နိုငံ) ၁၇၅၃၁၆ ဦဵတငထံးဋံ

၂၀ ေမာငလံ၀နံဵ နန္ဒ ဆဗဟ-၁၉၄ ၁၂/မရက(နိုငံ) ၁၇၂၉၈၆ ဦဵခိုငစုိံဵ

၂၁ ေမာငထူံဵေအာငံေဝ မနတ-၁၀၂၁ ၉/ြဗသ(နိုငံ) ၀၁၆၄၂၁ ဦဵထးနံဵ ေဇာဦံဵ

၂၂ ေမာငဆုံပြညဴံြိုငဖံဖို ဵ မလ-၇၄၆ ၉/၀တန(နိုငံ) ၂၂၆၆၆၇ ဦဵစုိဵေမာငံ

၂၃ ေမာငဇံငလံငံဵ ထကံ မနတ-၂၇၇ ၉/ခမစ(နိုငံ)၀၆၁၃၈၉ ဦဵစိနလံငံဵ

၂၄ ေမာငထံကပံမကကံို ဆကရ-၅၃၀ ၁၂/မရက(နိုငံ) ၁၆၇၉၅၂ ဦဵပမငဴံဟနံ

၂၅ ေမာငေံဝလငံဵ ထကံ ဆဗထ-၆၁ ၁၂/ြဇတ(နိုငံ) ၀၃၇၅၂၆ ဦဵဟနလံငံဵ

၂၆ ေမာငသံကနံိုငစုိံဵ ဆဒဂ-၁၀၄ ၁၂/ဒဂန(နိုငံ)၀၃၆၉၇၇ ဦဵတငနံိုငထံးနံဵ

၂၇ ေမာငေံဇယ့ာလငံဵ ဆလတ-၃၁၂ ၁၂/ကတတ(နိုငံ) ၀၃၃၃၉၈ ဦဵစုိဵ၀ငံဵ

၂၈ ေမာငပံမငဴံပမတံေဇာံ မလ-၅၃၅ ၉/မထလ(နိုငံ) ၃၄၄၄၁၄ ဦဵေဇာေံဇာံ

၂၉ စုိငံဵ စငဴံစးမလံှိုငံဵ ရက-၆၂၆ ၁၃/တကန(နိုငံ) ၃၁၅၇၇၁ ဦဵစုိငံဵ နးနံဵ ေကာံ

၃၀ ေမာငေံက့ာဆုံေသးဵ ဆကရ-၈၁၈ ၁၂/ဗဟန(နိုငံ) ၁၀၅၈၉၇ ဦဵမ့ိုဵသရူေက့ာံ

၃၁ ေမာငခံန ဴသံရူ မနတ-၈၉၉ ၉/အမဇ(နိုငံ) ၀၅၈၆၆၆ ဦဵစုိငံဵ ပမငဴံေငး

၃၂ ေမာငေံကာငံဵ ခန ဴရံနနံိုငံ မလ-၆၇၁ ၁၂/အစန(နိုငံ) ၂၅၁၄၇၇ ဦဵပမငဴံနိုငံ

၃၃ ေမာငဘံနုံဵ ပမတံကိုကို ြတ-၁ ၇/ြတတ(နိုငံ) ၁၅၂၆၆၉ ဦဵ၀ငံဵ ကိုဦဵ

၃၄ ေမာငခံန ဴေံဇဟဏံိဵ မလ-၁၁၀၂ ၁၂/ကမရ(နိုငံ) ၀၆၈၉၁၄ ဦဵေက့ာဆံနံဵ ဦဵ

ရနကံနုနံညံဵ ြညာတက္ကသိုလံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခ၊ုြညာသငနံစံ္အတးကံဘးဲ ကဴကို ြထမနစံ္(အငဂံ့ငနံယီာ/ဗသိကုာ)သငတံနံဵ မ့ာဵသို ဴ

၀ငခံးငဴံရရ္ိကကသညဴံေက့ာငံဵ သာဵမ့ာဵ၏အမညစံာရငံဵ



က်ား 2 Sot Lists

စဲံ အမညံ
တက္က သိုလံ၀ငံ

ခုဳအမတံ္

နိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵ

ကတံအမတံ္
အဖအမညံ

၃၅ ေမာငေံအာငကံိုမငံဵ ဆမဒ-၃၅၀ ၁၂/မဂဒ(နိုငံ)၁၈၈၆၇၉ ဦဵအာရမံးနံ

၃၆ ေမာငံေဝယမဳိုဵ လးငံ ြဒ-၃၈ ၇/ဒဥန(နိုငံ) ၁၉၂၂၅၉ ဦဵခငလံးငံ

၃၇ ေမာငမံငံဵ ရပဲမတံ မရမ-၁၃၁၈ ၉/မဟမ(နိုငံ)၀၆၂၂၈၂ ဦဵပမငဴံသနိံဵ

၃၈ ေမာငသံဟီနသံးငံ ဆဗဟ-၄၃၁ ၁၂/တမန(နိုငံ)၁၂၄၈၁၇ ဦဵတငေံမာငသံးငံ

၃၉ ေမာငစံးမံဵ ရညပံြညဴံမ္ူ ဵ နဥန-၂၀၀ ၁၂/ကမရ(နိုငံ) ၀၇၀၃၅၁ ဦဵလတံထးနံဵ

၄၀ ေမာငေံက့ာေံဇသန ဴံ မနတ-၁၀၈၀ ၁၃/တကန(နိုငံ)၃၃၃၂၅၁ ဦဵတငေံမာငဦံဵ

၄၁ ေမာငရံရဲငဴံ ဆကရ-၇၄၁ ၁၂/မရက(နိုငံ) ၁၈၀၃၈၈ ဦဵမငံဵ သူ

၄၂ ေမာငခံန ဴညံာဵဟနိံဵ ရက-၆၄၉ ၁၃/တကန(နိုငံ) ၃၂၁၄၈၆ ဦဵစညသံေူအဵ

၄၃ ေမာငစံးမံဵ ရထဲကံ ဆကရ-၆၃၇ ၁၂/ကမရ(နိုငံ) ၀၆၇၇၂၂ ဦဵေလဵပမတံ

၄၄ ေမာငေံက့ာေံဇယ့ ဆဒဂ-၄၃၅ ၁၂/လမတ(နိုငံ) ၀၃၇၆၄၅ ဦဵသနိံဵ ေဆး

၄၅ ေမာငေံကာငံဵ ပမတံေဇာံ ဆဒဂ-၁၄၃ ၁၂/မဂတ(နိုငံ) ၁၀၇၁၉၇ ဦဵေဇာထံးနံဵ

၄၆ ေမာငေံက့ာဇံငသံန ဴံ ဆကရ-၈၁၄ ၁၂/ဥကမ(နိုငံ)၂၅၂၄၄၉ ဦဵခငေံမာငံ

၄၇ ေမာငဉံာဏံထက၀ံငံဵ မလ-၁၀၂၁ ၇/ကတခ(နိုငံ) ၁၉၅၃၃၈ ဦဵမငံဵ နိုငစုိံဵ

၄၈ ေမာငမံငံဵ ေသာေံကာငံဵ ဆဗထ-၃၆၁ ၁၂/ြဇတ(နိုငံ)၀၃၇၄၂၃ ဦဵေဌဵလးငံ

၄၉ ေမာငအံာကာမ့ိုဵေဆး ဆဒဂ-၁၃၃ ၁၂/ြဘတ(နိုငံ) ၀၃၆၃၃၁ ဦဵေနမ့ိုဵေဆး

၅၀ ေမာငပံြညဴံဖဖို ဵေအာငံ မနတ-၁၁၂၇ ၉/မကန(နိုငံ) ၁၄၈၈၀၃ ဦဵအိုကလံှိုငံ

၅၁ ေမာငအံာကာမငံဵ စဳ ဆဒဂ-၉၂ ၁၂/မဂတ(နိုငံ) ၁၀၈၅၀၉ ဦဵသနံဵ ဦဵ

၅၂ ေမာငေံကာငံဵ ပမငဴံေက့ာံ ဖမ-၁၁၀၆ ၁၁/အမန(နိုငံ) ၀၉၉၀၆၈ ဦဵပမငဴံေရွှေ

၅၃ ေမာငထံကံေဝယစုိဳဵ နဥန-၈၀ ၁၂/ြဘတ(နိုငံ) ၀၃၇၉၂၈ ဦဵစုိဵမိုဵ ေအာငံ

၅၄ ေမာငပံြညေံက့ာဟံနံ ဆဒဂ-၆၀၈ ၁၂/ြဘတ(နိုငံ) ၀၃၆၃၆၂ ဦဵလငအံငဟံတံု

၅၅ ေမာငဘံနုံဵ ေတဇာေက့ာံ ဆဒဂ-၃၃ ၁၂/တမန(နိုငံ) ၁၃၁၆၅၁ ဦဵတငေံမာငေံဆး

၅၆ ေမာငံေကာငံဵ ထးနံဵ ဆဒဂ-၂၄၃ ၁၂/လမတ(နိုငံ) ၀၃၇၆၃၁ ဦဵကိုကိုေမာငံ

၅၇ ေမာငေံအာငဘံနုံဵ ပမတံ ဆကရ-၃၀၅ ၁၂/ကမတ(နိုငံ) ၀၈၂၆၉၉ ဦဵေဇာမံိုဵ

၅၈ ေမာငေံကာငံဵ ခန ဴလံငံဵ ဆဒဂ-၄၆၉ ၁၂/တမန(နိုငံ) ၁၂၅၅၈၉ ဦဵခငေံမာငေံဇာံ

၅၉ ခးနဟံနိံဵ စုိဵယဳ ဆလတ-၂၈၅ ၁၃/တကန(နိုငံ) ၃၁၉၆၈၅ ဦဵခးနဆံနံဵ ေလဵ

၆၀ ေမာငဟံနိံဵ ထကစုိံဵ မလ-၄၆၇ ၉/ကမရ(နိုငံ) ၀၆၇၄၉၀ ဦဵသနိံဵ ဝငံဵ

၆၁ ေမာငမံ့ိုဵေဆးဖငမိံဵ ညဒ-၄၃ ၁၀/မဒန(နိုငံ) ၂၅၄၇၃၅ ဦဵပမငဴံသနိံဵ

၆၂ ေမာငေံအာငခံိုငလံငံဵ နြမ-၃၂၁ ၁၂/စခန(နိုငံ) ၀၈၁၂၄၃ ဦဵေက့ာစဳံလငံဵ

၆၃ ေမာငေံကာငံဵ ခန ဴေံက့ာံ ဆလတ-၇၁ ၁၄/ဖြန(နိုငံ) ၂၀၆၇၅၇ ဦဵ၀ငံဵ နိုငံ

၆၄ ေမာငေံက့ာေံဇယ့ အလ-၃၉ ၁၄/ကလန(နိုငံ) ၁၈၀၉၇၅ ဦဵဝငံဵ

၆၅ ေမာငမံငံဵ ထငေံက့ာံ မနတ-၄၅၆ ၉/ခအဇ(နိုငံ) ၀၅၂၆၃၁ ဦဵေအာငစုိံဵမငံဵ

၆၆ ေမာင၀ံဏ္ဏဟနုံ အသ-၆၉၄ ၁၄/ြသန(နိုငံ) ၂၉၂၅၅၄ ဦဵ၀ငံဵ ကကို ငံ

၆၇ ေမာငရံနနံိုငေံက့ာံ ဆအစ-၃၈၃ ၁၂/အစန(နိုငံ) ၂၃၅၉၅၇ ဦဵ၀ငံဵ နိုငံ

၆၈ ေမာငထူံဵေအာငလံးငံ မနတ-၃၇၄ ၉/ခအဇ(နိုငံ) ၀၄၈၁၀၆ ဦဵစုိဵထးနံဵ ဝငံဵ

၆၉ ေမာငသံဟီမ့ိုဵဇငံ အင-၈၀ ၁၄/မအြ(နိုငံ) ၃၃၂၃၈၅ ဦဵမ့ိုဵဇငေံအာငံ

၇၀ ေမာငြံနံဵ သာ ဆဒဂ-၅၇၆ ၁၂/ကတတ(နိုငံ)၀၃၂၉၇၁ ဦဵေမာငနံီ

၇၁ ေမာငထံက၀ံနံဵ ဟနိံဵ ဆသ-၂၅၉ ၁၂/အစန(နိုငံ) ၀၂၇၉၈၀ ဦဵသန ဴဇံငံ



က်ား 3 Sot Lists

စဲံ အမညံ
တက္က သိုလံ၀ငံ

ခုဳအမတံ္

နိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵ

ကတံအမတံ္
အဖအမညံ

၇၂ ေမာငေံအာငခံန ဴေံမာံ ဖတ-၂၀၈ ၈/တတက(နိုငံ) ၂၄၃၈၅၁ ဦဵစုိဵမငံဵ သနံဵ

၇၃ ေမာငစံးမံဵ ထကတုိံဵ ဆကရ-၁၆၀ ၁၂/ကမရ(နိုငံ)၀၆၈၅၀၅ ဦဵတကတုိံဵ

၇၄ ေမာငေံဇယ့ာလငံဵ ထကံ မလ-၅၉၄ ၈/အလန(နိုငံ)၂၂၃၃၀၆ ဦဵ၀ငံဵ နိုငံ

၇၅ ေမာငခံန ဴေံက့ာဦံဵ မရမ-၁၅၈၇ ၁/မကန(ပြု) ၀၀၁၃၉၀ ဦဵေမာငစိံနံ

၇၆ ေမာငေံအာငဗံိုလံဗိုလံ ဆအလ-၂၃၄ ၁၂/ြဘတ(နိုငံ) ၀၃၆၆၆၇ ဦဵခ့ငဟံတံိကးတံ

၇၇ ေမာငေံဇလငံဵ ဗိုလံ ဆဒဂ-၃၄၂ ၁၂/ြဇတ(နိုငံ) ၀၃၉၀၀၈ ဦဵစညသံူ

၇၈ ေမာငလံငံဵ ထကြံိုငံ ဆဒဂ-၃၀၉ ၁၂/အလန(နိုငံ) ၀၅၀၆၄၂ ဦဵတငေံမာငအံနုံဵ

၇၉ ေမာငသံရူနိလံငံဵ စုိဵ မလ-၄၇၅ ၇/ရကန(နိုငံ) ၀၈၀၄၈၀ ဦဵထငလံငံဵ စုိဵ

၈၀ ေမာငြံိုငစုိံဵခန ဴနံိုငံ(ခ)

ေမာငြံိုငစုိံဵခန ဴံ

မမ-၆၅၀ ၉/ြဥလ(နိုငံ)၀၆၆၃၂၉ ဦဵသနံဵ နိုငံ

၈၁ ေမာငံေအာငပံမတံမငံဵ အသ-၇၅၃ ၁၄/ြသန(နိုငံ) ၂၉၁၉၃၄ ဦဵ၀ငံဵ ေအာငံ

၈၂ ေမာငေံအာငခံန ဴေံမာငံ မရမ-၁၂၇၅ ၉/အမဇ(နိုငံ) ၀၆၃၃၉၅ ဦဵကကညဖံငမိံဵ

၈၃ ေမာငဇံငမံငံဵ စုိဵ အမ-၄ ၁၄/မမန(နိုငံ) ၂၉၇၆၂၄ ဦဵခးငဆုိံငံ

၈၄ ေမာငရံှိုငံဵ ၀ဏ္ဏ ဆသက-၈၃၉ ၁၂/ြဇတ(နိုငံ)၀၃၈၆၀၅ ဦဵရညလံးငံ

၈၅ ေမာငေံကာငံဵ ဆကံ ဆမဒ-၂၅၆ ၁၂/ရြသ(နိုငံ) ၁၁၁၅၇၀ ဦဵေက့ာေံဇေအာငံ

၈၆ ေမာငဖံဖို ဵသတု နဥန-၁၀၆ ၁၂/မဂဒ(နိုငံ) ၁၇၄၄၂၅ ဦဵေအာငေံက့ာဖံဖို ဵ

၈၇ ေမာငရံဇဲငံေဝ နဥန-၂၇၆ ၁၃/တကန(နိုငံ)၃၂၁၃၈၈ ဦဵရ၀ဲငံဵ မိုဵ

၈၈ ေမာငဟံနိံဵ ထကစံညံ မလ-၄၉၂ ၁၂/တမန(နိုငံ) ၁၂၄၈၆၄ ဦဵတငသံရူ

၈၉ ေမာငစံးမံဵ ထကေံဇာ၀ံငံဵ ဆလတ-၃၃၇ ၁၂/လသန(နိုငံ) ၀၂၄၂၂၆ ဦဵေဇာ၀ံငံဵ

၉၀ ေမာငဘံနုံဵ ခန ဴလူံ ဆကရ-၇၄၅ ၁၂/မရက(နိုငံ)၁၇၀၉၆၁ ဦဵဖနုံဵ ရ္ိနံ

၉၁ ေမာငရံသဲကနံိုငံ ဆဒဂ-၂၇၂ ၉/မခန(နိုငံ) ၂၉၅၀၆၆ ဦဵရေဲက့ာနံိုငံ

၉၂ ေမာငေံနေက့ာသံူ ြြ-၁၃၇ ၇/ြမန(နိုငံ) ၂၃၉၂၇၀ ဦဵေအာငေံက့ာသံူ

၉၃ ေမာငေံက့ာေံဇာထးနံဵ ြြ-၅၇ ၇/ြမန(နိုငံ) ၂၀၁၆၃၄ ဦဵသနံဵ ထးနံဵ

၉၄ ေမာငတုိံဵပြညဴံေအာငံ မလ-၁၁၄၇ ၃/ဘအန(နိုငံ) ၄၂၇၁၃၃ ဦဵ၀ငံဵ နိုငလ္ံ

၉၅ ေမာငေံငးေလ္ာငံ နဥန-၂၅၀ ၁၂/ခရန(နိုငံ) ၁၄၉၀၅၉ ဦဵထးနံဵ ေဝ

၉၆ ေမာငေံက့ာေံရွှေ ရက-၅၉၅ ၁၃/တကန(နိုငံ) ၃၂၁၅၉၁ ဦဵအိုကဆံနံဵ

၉၇ ေမာငရံရဲငဴံေအာငနံိုငံ နဥန-၁၅၆ ၉/တတဥ(နိုငံ)၁၅၂၁၆၇ ဦဵမငံဵ ေအာငနံိုငံ

၉၈ ေမာငံေဝယထိဳနလံငံဵ စဍ-၁၈၉ ၅/သလန(နိုငံ) ၀၈၆၂၈၁ ဦဵထိနလံငံဵ

၉၉ ေမာငသံဟီထးနံဵ လငံဵ ဆမဒ-၁၃၂ ၁၂/မဂဒ(နိုငံ) ၁၇၂၀၀၉ ဦဵေးန ဴ၀ံငံဵ

၁၀၀ ေမာငေံကာငံဵ ထးဋလံငံဵ ဆဗထ-၅၀၉ ၁၂/မရက(နိုငံ)၁၇၉၅၀၆ ဦဵေကာငံဵ စဳ

၁၀၁ ေမာငရံနမံ့ိုဵေအာငံ ဆမဒ-၄၃၈ ၁၂/မဂဒ(နိုငံ) ၁၈၂၂၄၂ ဦဵေက့ာသံကံ

၁၀၂ ေမာငေံကာငံဵ ပြညဴံစဳု ဆကရ-၁၀၆ ၁၂/ဗဟန(နိုငံ) ၁၀၇၉၇၇ ဦဵဝငံဵ နိုငေံက့ာံ

၁၀၃ ေမာငကံကညသံာနနံဵ ထုိကံ ဆဒဂ-၂၁၅ ၁၂/လမတ(နိုငံ) ၀၃၈၁၁၉ ဦဵသနံဵ ဦဵ

၁၀၄ ေမာငပံမငဴံေက့ာေံက့ာံ မနတ-၁၇၆၆ ၉/ခအဇ(နိုငံ) ၀၅၀၈၃၉ ဦဵသနိံဵ စုိဵထးနံဵ

၁၀၅ ေမာငလံငံဵ ခန ဴံ ဆသ၀- ၂၆ ၁၂/သဃက(နိုငံ)၁၉၀၉၉၈ ဦဵမငံဵ သနိံဵ

၁၀၆ ေမာငသံရူထကံ ဆဒဂ-၁၈၉ ၉/မကန(နိုငံ)၁၄၉၅၀၅ ဦဵအငံဵ ချွနံဵ

၁၀၇ ေမာငရံှိုငံဵ မငံဵ ခန ဴံ ြခ-၁၃၉၇ ၇/ြခန(နိုငံ) ၃၈၅၉၀၁ ဦဵဟန၀ံငံဵ ေက့ာံ



က်ား 4 Sot Lists

စဲံ အမညံ
တက္က သိုလံ၀ငံ

ခုဳအမတံ္

နိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵ

ကတံအမတံ္
အဖအမညံ

၁၀၈ ေမာငမံ့ိုဵမငံဵ ထကံ ဆအစ-၈၂၅ ၈/အလန(နိုငံ) ၂၃၇၁၅၀ ဦဵခငစုိံဵ

၁၀၉ ေမာငလံးငဟံနမံငံဵ ဆဒဂ-၃၆၇ ၁၂/ဒဂမ(နိုငံ)၀၃၆၇၀၃ ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ မငံဵ

၁၁၀ ေမာငညံို ထကံ၀ငံဵ မလ-၁၀၁၇ ၁၂/အစန(နိုငံ)၂၄၅၆၅၃ ဦဵေက့ာစုိံဵ၀ငံဵ

၁၁၁ ေမာငလံးငကံိုပမတံ ဆကရ-၂၉၉ ၁၂/ြဇတ(နိုငံ) ၀၃၈၃၉၃ ဦဵ၀ငံဵ ကို

၁၁၂ ေမာငဉံာဏံလငံဵ ပမငဴံ ဆကရ-၂၉၇ ၁၂/ဗဟန(နိုငံ) ၁၀၉၉၉၄ ဦဵမ့ိုဵခန ဴံ

၁၁၃ ေမာငဇံးဲပြညဴံစဳု နြမ-၁၇၆ ၉/ဇယသ(နိုငံ) ၀၁၂၂၃၆ ဦဵပမတံလငံဵ

၁၁၄ ေမာငရံနဲေဝငံဵ ဆတဥ-၄၃၃ ၁၂/ဥကတ(နိုငံ) ၀၉၉၉၇၂ ဦဵနေဝငံဵ

၁၁၅ ေမာငရံထဲကလံငံဵ ဆဗဟ-၃၃၅ ၁၂/ဗဟန(နိုငံ) ၁၀၇၁၇၇ ဦဵမငံဵ မငံဵ လးငံ

၁၁၆ ေမာငေံဝယဘဳိုဘို ဆဗဟ-၂၅၄ ၁၂/ဗဟန(နိုငံ)၁၀၇၇၄၅ ဦဵေဇာမံငံဵ ေအဵ

၁၁၇ ေမာငေံအာငမံိုဵ နိုငံ ရရ-၉၄၆ ၁၃/လရန(နိုငံ)၂၁၇၁၃၀ ဦဵရကီကာတာ

၁၁၈ ေမာငပံြညဴံစုိဵမငံဵ ဆကရ-၂၇၅ ၁၂/ကမတ(နိုငံ)၀၈၄၄၃၃ ဦဵမငံဵ ေအာငံ

၁၁၉ ေမာငမံ့ိုဵခန ဴဇံငစုိံဵ ဆဗဟ-၁၁၂ ၁၂/ဥကတ(နိုငံ) ၁၉၇၀၂၁ ဦဵပမငဴံစုိဵ

၁၂၀ ေမာငဘံနုံဵ ပြညဴံေက့ာံ မလ-၃၃၁ ၅/မရန(နိုငံ) ၂၉၉၁၃၃ ဦဵရပဲမငဴံ

၁၂၁ ေမာငေံဇာလံငံဵ နိုငံ ဆကရ-၆၆၇ ၁၂/မရက(နိုငံ) ၁၆၈၃၉၇ ဦဵေက့ာေံဆး

၁၂၂ ေမာင၀ံငံဵ နိုငထံးနံဵ ဆဒဂ-၂၄၅ ၁၂/မရက(နိုငံ) ၁၇၃၂၁၃ ဦဵသနံဵ ၀ငံဵ

၁၂၃ ေမာငထူံဵသစံလးငံ မလ-၉၆၃ ၈/မကန(နိုငံ) ၂၉၆၃၃၄ ဦဵေမာငေံမာငေံက့ာံ

၁၂၄ ေမာငြံိုငေံအာငလံတံ အမ-၃၁ ၁၄/မမန(နိုငံ) ၃၃၄၃၂၆ ဦဵေအာငေံက့ာံ

၁၂၅ ေမာငဟံနိံဵ လငံဵ ညလ-၄၈၇ ၁၀/မလမ(နိုငံ) ၂၆၄၃၇၄ ဦဵစုိဵမငံဵ

၁၂၆ ေမာငေံကာငံဵ ေဇာသံန ဴံ ဆတဥ-၁၅၅ ၁၂/ဥကတ(နိုငံ) ၂၀၃၈၅၆ ဦဵညညီေီအာငံ

၁၂၇ ေမာငေံအာငခံန ဴေံဇာံ ဆရက-၁၆၆ ၁၂/ရကန(နိုငံ) ၀၈၆၃၄၇ ဦဵညိုလးငံ

၁၂၈ ေမာငဖံဖို ဵထကေံအာငံ ဆမဥ-၁၅၃၂ ၁၂/အစန(နိုငံ) ၂၃၄၆၀၆ ဦဵေအာငနံိုင၀ံငံဵ

၁၂၉ ေမာငနံိုငစံစံကို မလ-၃၀၃ ၇/ရတရ(နိုငံ) ၁၉၇၅၄၈ ဦဵေရွှေကို

၁၃၀ ေမာငရံမဲငံဵ ထုိကံ မလ-၆၀၃ ၈/မဘန(နိုငံ)၁၇၃၄၈၂ ဦဵေဇာထုိံကံ

၁၃၁ ေမာငစံးမံဵ ထကရံရဲငဴံ မလ-၈၇၁ ၁၂/ဗတထ(နိုငံ) ၀၄၃၆၃၅ ဦဵေလဵေမာငံ

၁၃၂ ေမာငသံဟီရေဲသးဵ မလ-၁၀၉၃ ၈/တတက(နိုငံ) ၂၆၆၆၈၉ ဦဵေးန ဴံေဝ

၁၃၃ ေမာငထံကေံကာငံဵ စဳ ြခ-၅၅၉ ၇/ြခန(နိုငံ) ၄၂၉၄၆၁ ဦဵသနိံဵ နိုငံ

၁၃၄ ေမာငေံက့ာဇံငံ၀ငံဵ ထကံ မလ-၆၀၅ ၁၄/ြသန(နိုငံ) ၃၀၃၀၂၈ ဦဵေအာငခံငံ

၁၃၅ ေမာငေံနာဆုိံငံဵ ကမ-၃၇၉ ၁/မကန(နိုငံ) ၂၃၂၀၂၉ ဦဵတူဵေအာငံ

၁၃၆ ေမာငလံးငမံိုဵ ယဳ ဆြတ-၂၄ ၁၂/ြဘတ(နိုငံ)၀၃၅၈၉၂ ဦဵေအဵလးငံ

၁၃၇ ေမာငေံတာကေံတာကလံငံဵ မနတ-၉၅၃ ၉/မတရ(နိုငံ) ၂၂၈၉၅၇ ဦဵေဌဵမငံဵ

၁၃၈ ေမာငတုိံဵေဝယဳ မနတ-၁၇၄၀ ၅/ြလန(နငိံ) ၁၅၃၃၃၇ ဦဵေအာငမံ့ိုဵထးနံဵ

၁၃၉ ေမာငထံကပံမတံနိုငံ မနတ-၇၆၃ ၉/မဟမ(နိုငံ)၀၅၉၄၁၈ ဦဵသကနံိုငံ

၁၄၀ ေမာငသံရူေဇာံ မလ-၅၃၂ ၁၂/ဒဂမ(နိုငံ) ၀၃၇၄၄၃ ဦဵခငေံမာငဦံဵ

၁၄၁ ေမာငံေဝယမဳငံဵ ဦဵ မလ-၁၂၀၂ ၉/ြဘန(နိုငံ) ၂၂၇၅၅၅ ဦဵနိုငမံငံဵ ဦဵ

၁၄၂ ေမာငေံအာငနံေဝငံဵ ဆဒဂ-၅၆၃ ၁၂/လမတ(နိုငံ) ၀၃၇၄၃၂ ဦဵပမငဴံထးနံဵ

၁၄၃ ေမာငေံအာငခံန ဴေံက့ာံ ဆအလ-၃၀ ၁၂/ကမတ(နိုငံ) ၀၈၂၅၀၅ ဦဵလ္ေငး

၁၄၄ ေမာငထံကေံအာငလံတံ ဆကရ-၃၇၅ ၁၂/ဒဂမ(နိုငံ) ၀၄၁၇၈၇ ဦဵပမငဴံသနိံဵ



က်ား 5 Sot Lists

စဲံ အမညံ
တက္က သိုလံ၀ငံ

ခုဳအမတံ္

နိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵ

ကတံအမတံ္
အဖအမညံ

၁၄၅ ေမာငဉံာဏံလငံဵ ထကံ ဆသတ-၃၁ ၁၂/သကတ(နိုငံ)၂၀၁၉၅၈ ဦဵစနံဵ လးငံ

၁၄၆ ေမာငဟံနိံဵ ထကေံဇယ့ မလ-၈၆၄ ၁၃/ြတယ(နိုငံ) ၀၇၃၁၇၈ ဦဵေက့ာေံက့ာမံငံဵ

၁၄၇ ေမာငဉံာဏံလငံဵ ထကံ ဆကရ-၆၄၀ ၁၂/အလန(နိုငံ) ၀၅၁၉၉၅ ဦဵပမငဴံေဌဵကကညံ

၁၄၈ ေမာငသံကလံငံဵ ထူဵ ဆလတ-၂၀၇ ၁၂/လမန(နိုငံ)၁၆၇၇၇၉ ဦဵမိုဵ ထကံ

၁၄၉ ေမာငေံက့ာဖံဖို ဵေအာငံ ကည-၂၀၄ ၁/မညန(နိုငံ) ၁၆၆၃၈၄ ဦဵရာဇာေအာငံ

၁၅၀ ေမာငထူံဵေအာငေံက့ာံ ဆဗဟ-၄၁ ၁၂/ဗဟန(နိုငံ) ၁၀၇၃၂၈ ဦဵရေဲအာငံ

၁၅၁ ေမာငညံကီိုလးငံ ဒသ-၂၁၀ ၁၁/သတန(နိုငံ)၁၀၁၉၆၃ ဦဵခ့စံလးငံ

၁၅၂ ေမာငံေဝယမဳ့ိုဵပမတံ ဆကရ-၇၂၁ ၁၂/ကမရ(နိုငံ) ၀၆၇၁၄၀ ဦဵမ့ိုဵပမတံ

၁၅၃ ေမာငမံငံဵ ခန ဴေံက့ာံ မနတ-၁၅၀၃ ၅/ကဘလ(နိုငံ) ၂၄၉၂၂၉ ဦဵေက့ာထူံဵ

၁၅၄ ေမာငလံငံဵ ထကဖံဖို ဵေဝ မနတ-၁၀၁၄ ၁/မကန(နိုငံ) ၂၃၉၇၄၀ ဦဵ၀ငံဵ ေရွှေ

၁၅၅ ေမာငေံအာငဇံးဲမာနံ စဍ-၁၇၅ ၈/ငဖန(နိုငံ) ၀၄၇၅၈၈ ဦဵသနံဵ ထးနံဵ စုိဵ

၁၅၆ ေမာငေံဝယဝဳငံဵ ေမာငံ ဆဗဟ-၂၇၈ ၁၂/ဥကမ(နိုငံ)၂၄၁၉၆၂ ဦဵဝငံဵ ေမာငံ

၁၅၇ ေမာငဟံနိံဵ ထကေံဇာံ ဆကရ-၁၃၆ ၁၂/လမန(နိုငံ) ၁၆၂၀၄၈ ဦဵမငံဵ ေဇာဦံဵ

၁၅၈ ေမာငထံးနံဵ နိုင၀ံငံဵ ဆကရ-၈၀၁ ၁၂/တမန(နိုငံ) ၁၂၆၄၆၃ ဦဵမ့ိုဵပမငဴံနိုငံ

၁၅၉ ေမာငခံ့မံဵ ေပမေဴက့ာံ ဆကရ-၂၇ ၁၂/အစန(နိုငံ) ၂၃၈၃၃၉ ဦဵခငေံမာငလံတံ

၁၆၀ ေမာငဘံနုံဵ ပမတံေက့ာံ ဆကရ-၂၆ ၁၂/လမန(နိုငံ)၁၆၂၀၈၈ ဦဵေဇာဟံနိံဵ စဳေက့ာံ

၁၆၁ ေမာငဇံငံေဝယထဳးနံဵ မလ-၆၄၄ ၉/မထလ(နိုငံ) ၃၅၁၈၁၆ ဦဵသကထံးနံဵ

၁၆၂ စုိငံဵ ထကရံ္ိနလံငံဵ ရမ-၇၃ ၁၃/ကမန(နိုငံ) ၁၃၈၈၁၅ ဦဵလငံဵ ေအာငံ

၁၆၃ ေမာငဗံညာဵေအာငံ ညလ-၃၁၂ ၁၀/သဖရ(နိုငံ) ၁၈၅၀၅၈ ဦဵေအာငလံးနံဵ တငံ

၁၆၄ ေမာငထူံဵလ္ဦဵ ြခ-၇၂၈ ၇/ြခန(နိုငံ) ၄၄၄၉၃၀ ဦဵပမတံဖနုံဵ ေဇာံ

၁၆၅ ေမာငေံဝယေဳက့ာံ အဟ-၂၃၅ ၁၄/ဟသတ(ပြု) ၀၀၀၁၉၉ ဦဵေဇာလံးငံ

၁၆၆ ေမာငေံအာငပံမငဴံဦဵ ညလ-၉၅၀ ၁၀/မလမ(နိုငံ) ၂၇၉၆၂၆ ဦဵေက့ာနံိုငဦံဵ

၁၆၇ ေမာငလူံေဇာခံငံ မနတ-၂၂၂ ၉/ခအဇ(နိုငံ) ၀၅၃၇၉၁ ဦဵစုိဵမငံဵ

၁၆၈ ေမာငယံဲခံန ဴေံအာငံ ဖမ-၁၂၃၃ ၈/မကန(နိုငံ) ၂၇၉၇၆၆ ဦဵဆနံဵ ေအာငံ

၁၆၉ ေမာငထံကနံိုငံ၀ငံဵ ဆအစ-၅၉၁ ၁၂/အစန(နိုငံ) ၂၅၁၄၆၆ ဦဵေက့ာမံိုဵ နိုငံ

၁၇၀ ေမာငခံန ဴေံဇယ့ာစုိဵ ဆစခ-၂၆၄ ၁၂/စခန(နိုငံ)၀၈၂၀၀၂ ဦဵစုိဵစုိဵသကံ

၁၇၁ ေမာငေံက့ာဇံငထံးနံဵ ညလ-၄၂၇ ၁၀/မလမ(နိုငံ) ၂၄၄၃၃၃ ဦဵထးနံဵ ေအာငလံးငံ

၁၇၂ ေမာငေံက့ာေံဇာလျဳှ ဆြဇ-၈၃ ၇/ြခန(နိုငံ)၃၉၁၀၉၈ ဦဵပမတံသနိံဵ တငံ

၁၇၃ ေမာငလံငံဵ သန ဴေံအာငံ မလ-၁၁၇၄ ၁၂/တမန(နိုငံ) ၁၂၇၃၅၆ ဦဵရနမံငံဵ ေအာငံ

၁၇၄ ေမာငေံကာငံဵ ခိုငစုိံဵ ဆဒဂ-၆၈၇ ၁၂/စခန(နိုငံ) ၀၇၇၆၇၃ ဦဵဉာဏံ၀ငံဵ

၁၇၅ ေမာငလံမငံဵ ခန ဴံ စရ-၁၄၈၈ ၅/မရန(နိုငံ) ၃၀၈၆၅၅ ဦဵေနလငံဵ

၁၇၆ ေမာငေံကာငံဵ ထကရံ္ိနံ နဥန-၂၁၉ ၂/လကန(နိုငံ)၁၁၂၄၉၇ ဦဵခငေံမာငဦံဵ

၁၇၇ ေမာငေံအာငသံထူကံ ညဒ-၈၇ ၁၀/မဒန(နိုငံ) ၂၅၂၅၆၃ ဦဵေအာငေံက့ာ၀ံငံဵ

၁၇၈ ေမာငခံန ဴဖံဖို ဵေဝ ဆတဥ-၁၄၈ ၅/ထခန(နိုငံ)၀၉၇၃၂၇ ဦဵမငံဵ ေဆးဦ:

၁၇၉ ေမာငလံငံဵ ခန ဴဖံဖို ဵ ဆဒဂ-၃၃၅ ၁၂/ဒဂန(နိုငံ) ၀၃၇၃၄၈ ဦဵေက့ာစံးာလငံဵ

၁၈၀ ေမာငခံန ဴကံို တမ-၁ ၆/မမန(နငိံ) ၁၉၂၈၄၁ ဦဵတင၀ံငံဵ

၁၈၁ ေမာငေံသာဇံငထံးနံဵ ဆလမ-၂၇၄ ၇/ဖမန(နိုငံ) ၂၃၇၈၈၁ ဦဵစုိဵဖမို ငံ
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စဲံ အမညံ
တက္က သိုလံ၀ငံ

ခုဳအမတံ္

နိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵ

ကတံအမတံ္
အဖအမညံ

၁၈၂ ေမာငစံးမံဵ ပြညဴံစဳုထးနံဵ ဆဒဂ-၂၃၇ ၁၂/ြဇတ(နိုငံ)၀၃၇၅၃၈ ဦဵေက့ာသံူ

၁၈၃ ေမာငစံးမံဵ ထကံ မလ-၅၈၂ ၈/မကန(နိုငံ) ၁၉၆၂၈၄ ဦဵသကလံးငဦံဵ

၁၈၄ ေမာငေံနသတု ဆကရ-၁၅၃ ၁၂/လမန(နိုငံ) ၁၆၁၃၄၁ ဦဵစနံဵ ေအာငံ

၁၈၅ ေမာငပံြညဴံဦဵကို ဆကရ-၆ ေလျှာကထံာဵဆဲ ဦဵထးနံဵ သနံဵ

၁၈၆ ေမာငညံမီ့ိုဵေအာငံ ဆကရ-၄၇၅ ၁၂/ဗဟန(နိုငံ)၁၀၇၂၉၀ ဦဵေအာငံ

၁၈၇ ေမာငံေဝလးငံ မလ-၉၆၀ ၇/ြခန(နိုငံ) ၄၄၄၉၆၉ ဦဵသကေံဆး

၁၈၈ ေမာငေံကာငံဵ ထကေံက့ာံ ဆကရ-၁၅ ၁၂/ကမတ(နိုငံ) ၀၈၃၆၄၇ ဦဵေက့ာေံက့ာထံးနံဵ

၁၈၉ ေမာငခံန ဴစံညသံလူတံ ဆတည-၁၆၉ ၁၂/ကတတ(နိုငံ) ၀၃၄၆၃၅ ဦဵေအာငကံိုလတံ

၁၉၀ ေမာငံေအာငခံန ဴေံက့ာံ ဆဒဂ-၂၇ ၁၂/လမတ(နိုငံ)၀၃၇၆၈၉ ဦဵေွှေန ဴမံငံဵ ဟနံ

၁၉၁ ေမာငထံကအံာကာ၀ငံဵ ဆကရ-၇၉၂ ၁၂/ဗဟန(နိုငံ) ၁၀၆၇၉၆ ဦဵခင၀ံငံဵ

၁၉၂ ေမာငေံကာငံဵ ဆကတုိံဵ ဆဗဟ-၅၉၇ ၁၂/တမန(နိုငံ) ၁၂၉၈၂၁ ဦဵပမတံမငံဵ ထးနံဵ

၁၉၃ ေမာငလံငံဵ ပမတံ ဆကရ-၇၂၆ ၁၂/ကမတ(နိုငံ) ၀၈၂၃၆၀ ဦဵသကေံးန ဴဦံဵ

၁၉၄ ေမာငဇံးဲပမငဴံပမတံ ဆတဥ-၁၂၉ ၁၂/ဥကတ(နိုငံ)၁၉၉၂၄၈ ဦဵေမာငေံအဵ

၁၉၅ ေမာငေံအာငေံဇြိုငံ တမ-၁၉၆ ၆/မမန(နိုငံ)၂၂၈၅၈၅ ဦဵေက့ာလံးငဦံဵ

၁၉၆ ေမာငလူံဖငမိံဵ ခ့မံဵ အသ-၄၈၁ ၁၄/ငြတ(နိုငံ) ၂၅၃၄၇၇ ဦဵေဌဵလးငံ

၁၉၇ ေမာငဟံနိံဵ ထကစဳံ နဥန-၇၃ ၉/ြမန(နိုငံ)၂၈၇၉၅၅ ဦဵေက့ာသံနိံဵ

၁၉၈ ေမာငေံကာငံဵ မငံဵ ဆကံ နဥန-၈၃ ၉/ဇယသ(နိုငံ)၀၀၆၈၃၇ ဦဵေဇာ၀ံငံဵ ေအာငံ

၁၉၉ ေမာငသံတုဇငံ ညလ-၁၉၈ ၁၀/မလမ(နိုငံ) ၂၅၉၀၅၇ ဦဵမ့ိုဵ၀ငံဵ

၂၀၀ ေမာငသံန ဴညံညီစုိီဵ မြလ-၂၁၀ ၉/သစန(နိုငံ) ၂၀၅၉၂၆ ဦဵပမငဴံစုိဵ

၂၀၁ ေမာငခံ့မံဵ ေပမေဴအာငံ အင-၂၂၁ ၁၄/မအြ(နိုငံ)၃၃၆၇၄၆ ဦဵသနံဵ ေဇာံ

၂၀၂ ေမာငထံကခံိုငေံဇာံ မမ-၁၈၆၇ ၄/မတြ(နိုငံ)၀၅၁၇၅၅ ဦဵေဇာဝံငံဵ လှိုငံ

၂၀၃ ေမာငဇံာနညလံးငံ မနတ-၉၇၆ ၅/မရန(နိုငံ) ၂၉၇၈၃၈ ဦဵ၀ငံဵ လးငံ

၂၀၄ ေမာငေံကာငံဵ ခန ဴေံက့ာံ မနတ-၄၆၁ ၅/တမန(နိုငံ)၀၇၀၃၉၁ ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ ဦဵ

၂၀၅ ေမာငထံးနံဵ လူ ဖမ-၅၆၄ ၈/မကန(နိုငံ) ၃၀၉၈၇၄ ဦဵေက့ာေံက့ာခံိုငံ

၂၀၆ ေမာငသံနိံဵ ထုိကေံဇာံ ဆြသ-၄၅ ၁၂/ရြသ(နိုငံ)၁၀၀၁၃၆ ဦဵစနံဵ ေထးဵ

၂၀၇ ေမာငရံင္ံဵ သန ဴေံက့ာံ ညလ-၁၆၂ ၁၀/မလမ(နိုငံ) ၂၄၈၆၀၁ ဦဵေအာငမံိုဵ ေက့ာံ

၂၀၈ ေမာငဉံာဏံလငံဵ ထးနံဵ ဆကရ-၆၅၇ ၁၂/အစန(နိုငံ) ၂၃၆၆၆၀ ဦဵေအာငဖံနုံဵ ေဆး

၂၀၉ ေမာငရံပဲမတံေက့ာံ ညလ-၅၅၂ ၁၀/မလမ(နိုငံ) ၂၅၈၀၃၇ ဦဵေဇာ၀ံငံဵ

၂၁၀ ေမာငခံန ဴဖံငမိံဵ ကို မလ-၃၀၂ ၈/ခမန(နိုငံ) ၂၁၂၆၃၆ ဦဵသနံဵ ေအာငံ

၂၁၁ ေမာငေံအာငထံက၀ံငံဵ ြင-၄၉၇ ၇/တငန(နိုငံ) ၂၂၇၇၃၄ ဦဵ၀ငံဵ မိုဵ ခိုငံ

၂၁၂ ေမာငေံအာငခံန ဴဟံနိံဵ ဆဗထ-၅၅၂ ၁၂/ဒြန(နိုငံ) ၀၆၅၄၇၈ ဦဵေဇာ၀ံငံဵ နိုငံ

၂၁၃ ေမာငေံဇာလံငံဵ နိုငံ ဆဒဂ-၇၁၇ ၁၂/မဂတ(နိုငံ) ၁၀၈၅၇၇ ဦဵ၀ငံဵ ေမာံ

၂၁၄ ေမာငေံအာငမံးနဟံနိံဵ ညဒ-၂၄၉ ၁၀/မဒန(နိုငံ) ၂၅၂၅၇၈ ဦဵေဇာ၀ံငံဵ

၂၁၅ ေမာငရံနေံဝတုိဵ နဥန-၁၁၁ ၁၂/ဒဂမ(နိုငံ)၀၃၇၁၆၂ ဦဵေသာငံဵ ထးနံဵ

၂၁၆ ေမာငကံ့ငဴံရန္ံဵ ခိုငံ နဥန-၅၆ ၅/ကလထ(နိုငံ) ၂၅၄၃၅၁ ဦဵြးမေံခါနနံ

၂၁၇ ေမာငဟံနထူံဵဦဵ ဆအစ-၆၂၇ ၁၂/ရြသ(နိုငံ) ၀၈၇၉၄၆ ဦဵေဇာ၀ံငံဵ

၂၁၈ ေမာငထံကံေဝယဳ မနတ-၈၉၆ ၉/အမဇ(နိုငံ) ၀၈၇၂၄၃ ဦဵညညီလီးငံ
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စဲံ အမညံ
တက္က သိုလံ၀ငံ

ခုဳအမတံ္

နိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵ

ကတံအမတံ္
အဖအမညံ

၂၁၉ ေမာငစုိံငံဵ ေလာ(ဝံ)မနိံဵ မရမ-၁၂၉၅ ၁၃/လရန(နိုငံ) ၁၉၉၉၃၀ ဦဵေအာငစုိံဵ

၂၂၀ ေမာငေံက့ာဇံငထုိံကံ မရမ-၈၁၂ ၁၂/ဒဂဆ(နိုငံ) ၀၂၃၅၆၇ ဦဵေအာငေံက့ာဦံဵ

မတံ္ခ့က။ံ၀ငခံးငဴံအမတံ္စဲကံိုေလဵဘာသာေြါငံဵ ရမတံ္အမ့ာဵအနညံဵ အလုိကစံဲပံခငံဵ ပဖစံဖြီဵ ၊ေလဵဘာသာေြါငံဵ

ရမတံ္တူညေီနြါကေပခာကဘံာသာေြါငံဵ ရမတံ္အမ့ာဵအနညံဵ အလုိကစံဲထံာဵပခငံဵ ပဖစံြါသည။ံ


