
ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၁ မသငံဵ သငံဵ ျမတံ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၃၅၄၈၃ ဦဵေရွှေထးနံဵ

ေငးတိုကံ-၂ မစုပိုပိုဴ ိုငံ ၁၄/မမန(ဴိုငံ)
၂၄၃၀၀၄ ဦဵတငဝံငံဵ ဴိုငံ

ေငးတိုကံ-၃ မမိုမဴိုထဴးနံဵ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၆၃၀၅၇ ဦဵေက့ာံဦဵ

ေငးတိုကံ-၄ မဴးယသံစံဦဵ ၁၂/ဒဂတ(ဴိုငံ)
၀၈၀၁၆၈ ဦဵဴိုငဦံဵ

ေငးတိုကံ-၅ မေမသစုိူဵ ၅/ဝသန(ဴိုငံ)
၀၆၃၆၀၆ ဦဵစိုဵ လးငံ

ေငးတိုကံ-၆ မွငမိံဵ ဆနံဵ ေအဵ ၈/ကထန(ဴိုငံ)
၀၀၅၁၅၇ ဦဵဝငံဵ ေဆး

ေငးတိုကံ-၇ မအိအိသမိဴံ ၉/ကပတ(ဴိုငံ)
၂၁၃၇၃၉ ဦဵေျပာငံဵ တငံ

ေငးတိုကံ-၈ မဖူဵ ဝတမံှဳု ၈/ပခက(ဴိုငံ)
၂၉၅၄၁၆ ဦဵေက့ာံေဆး

ေငးတိုကံ-၉ မျမျမငဴံမိုရံ ၉/ကပတ(ဴိုငံ)
၂၆၄၆၀၆ ဦဵဉာဏေအာငံ

ေငးတိုကံ-၁၀ မလှိုငခံ့စံစု ၁၂/ဗဟန(ဴိုငံ)
၁၀၁၁၂၅ ဦဵေနဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၁၁ မေက့ာဴမးနသံန ဴံ ၈/ရစက(ဴိုငံ)
၁၇၉၄၃၅ ဦဵေအာငေံဆးဦဵ

ေငးတိုကံ-၁၂ မျမငဴံျမငဴံခိုငံ ၈/တတက(ဴိုငံ)
၁၈၈၂၃၀ ဦဵသနိံဵ စိုဵ

ေငးတိုကံ-၁၃ မခိုငမံာဆနံဵ ၅/ဒပယ(ဴိုငံ)
၁၀၇၅၄၆ ဦဵစထဳးနံဵ

ေငးတိုကံ-၁၄ မစဴ္ဒာလှိုငံ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၆၇၆၂၈ ဦဵျမငဴံဴ ိုငံ

ေငးတိုကံ-၁၅ ေမာငေံက့ာံဇငစုိံဵ ၇/သကန(ဴိုငံ)
၁၁၅၈၇၀ ဦဵျမငဴံစိုဵ

ေငးတိုကံ-၁၆ မဖူဵ ပးငဴံေဝ ၉/မဟမ(ဴိုငံ)
၀၃၉၇၄၀ ဦဵဝငံဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၁၇ မေအမခီိုငံ ၉/ညဥန(ဴိုငံ)
၂၁၃၂၄၈ ဦဵရနေံအာငံ

ေငးတိုကံ-၁၈ မယငံဵ ခတ္တ ာ ၁၂/သလန(ဴိုငံ)
၁၂၂၁၁၃ ဦဵျမငဴံဦဵ

ေငးတိုကံ-၁၉ မလငံဵ လငံဵ ြကညံ ၅/ကနန(ဴိုငံ)
၀၈၇၁၂၂ ဦဵထူဵ

ေငးတိုကံ-၂၀ မသမိဴံနဴ္ဒာွဖို ဵ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၄၃၁၉၃ ဦဵျမငဴံစိုဵ

ေငးတိုကံ-၂၁ မသနံဵ သနံဵ ဴးယံ ၅/ဆလက(ဴိုငံ)
၀၇၅၅၀၆ ဦဵဆနံဵ

ေငးတိုကံ-၂၂ မဴြုကညံ ၉/မသန(ဴိုငံ)
၁၄၄၆၅၇ ဦခငေံဇာံ

ေငးတိုကဦံဵစီဵ ဌာန

စစိစေံရဵမ္ူ ဵ-၂ရာထူဵ (၂၅)ေနရာအတးကံေရဵေျဖစာေမဵပးဲေျဖဆိုခးငဴံရရ္ိသမူ့ာဵ၏ခုဳအမတ္မံ့ာဵ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၂၃ မဴင္ံဵ အိဴးယံ ၉/နထက(ဴိုငံ)
၁၇၃၈၂၉ ဦဵေမာငကုိံေလဵ

ေငးတိုကံ-၂၄ မခငျံပညဴံျပညဴံွ ဖို ဵ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၃၆၅၅၃ ဦဵေအာငေံအာငံ

ေငးတိုကံ-၂၅ မသမိဴံသရီိေဆး ၁/ဟပန(ဴိုငံ)
၀၀၄၀၄၄ ဦဵမ့ို ဵေဆး

ေငးတိုကံ-၂၆ မအိေထးဵ စုိဵ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၃၈၀၇၈ ဦဵတငစံိုဵ

ေငးတိုကံ-၂၇ မေဝလဲဴမးနံ ၁၂/ဒဂမ(ဴိုငံ)
၀၂၆၂၁၇ ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ

ေငးတိုကံ-၂၈ မသမိဴံဇာျခညလံငံဵ ၁၃/တကန(ဴိုငံ)
၃၂၁၃၉၂ ဦဵေနလငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၉ မခိုငပံးငဴံျဖူေအာငံ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၂၆၇၄၃၉ ဦဵေအဵျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၃၀ မတးယတံာေနမ့ို ဵ ၈/ရနခ(ဴိုငံ)
၁၃၀၃၁၄ ဦဵသတိုဵ ေနမ့ို ဵေအာငံ

ေငးတိုကံ-၃၁ မေအဵစဴ္ီဒေက့ာံ ၇/ရတရ(ဴိုငံ)
၁၃၈၅၇၉ ဦဵေက့ာံသနိံဵ

ေငးတိုကံ-၃၂ မခငစုံြကညံ ၈/ပခက(ဴိုငံ)
၃၀၆၄၈၅ ဦဵဖိုဵ ေငး

ေငးတိုကံ-၃၃ မဇးနဖံူဵ ေဝ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၀၆၈၈၃ ဦဵျမငဴံစိုဵ

ေငးတိုကံ-၃၄ မသဲွ ငမိံဵ ဆု ၉/ခမစ(ဴိုငံ)
၀၇၆၄၀၈ ဦဵေဇာံမငံဵ ထကံ

ေငးတိုကံ-၃၅ မလငံဵ လငံဵ ေမာံ ၅/မကန(ဴိုငံ)
၀၈၈၀၅၂ ဦဵဉာဏဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၆ မေဌဵစုလှိုငံ ၈/မကန(ဴိုငံ)
၂၇၁၄၇၉
ဦဵေငးေစာ(ခ)

ဦဵေက့ာံေအဵ

ေငးတိုကံ-၃၇ မသးယသံးယဝံငံဵ ၉/ပသက(ဴိုငံ)
၁၁၆၆၆၂ ဦဵေအာငသံနံဵ

ေငးတိုကံ-၃၈ ေမာငျံပညဴံွ ဖို ဵေက့ာံ ၉/တကန(ဴိုငံ)
၂၁၇၀၄၅ ဦဵဆနံဵ ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၉ မမမီထီးဋံ ၈/ဂဂန(ဴိုငံ)
၁၀၆၄၃၄ ဦဵတငထံးဋံ

ေငးတိုကံ-၄၀ မခငရံတနာဂ့ူဵ ၅/ဖပန(ဴိုငံ)
၀၆၅၅၇၀ ဦဵဝငံဵ ေးန ဴံ

ေငးတိုကံ-၄၁ မမိုဵ မိုဵ ျမငဴံ ၈/ဂဂန(ဴိုငံ)
၁၀၁၄၈၈ ဦဵစနံဵ ေငး

ေငးတိုကံ-၄၂ မသမိဴံသမိဴံေထးဵ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၃၆၄၄၃ ဦဵသနံဵ စိုဵ

ေငးတိုကံ-၄၃ ေမာငေံနာံကုိကုိ ၅/ကနန(ဴိုငံ)
၁၀၈၂၃၁ ဦဵက့နရံစံ

ေငးတိုကံ-၄၄ မစုသဳ္ဇာလးငံ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၆၉၆၂၈ ဦဵေအာငလံးငံ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၄၅ မအိဇငသံနိံဵ ၉/တသန(ဴိုငံ)
၁၈၃၈၈၀ ဦဵျမငဴံသနိံဵ

ေငးတိုကံ-၄၆ မခိုငံွ ဖို ဵသူ ၅/ဝလန(ဴိုငံ)
၁၅၉၂၀၃ ဦဵဝငံဵ ဗိုလံ

ေငးတိုကံ-၄၇ မအငြံကငံဵ ေရွှေရညံ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၇၂၄၉၆ ဦဵဝငံဵ ေမာငံ

ေငးတိုကံ-၄၈ ေမာငရံဝဲငံဵ ေအာငံ ၈/တတက(ဴိုငံ)
၁၈၂၇၄၁ ဦဵြကာခးကံ

ေငးတိုကံ-၄၉ မြကူြကူဝငံဵ ၅/ကနန(ဴိုငံ)
၀၈၉၃၂၇ ဦဵေဌဵဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၅၀ မထကံထကံမိုဵ ဦဵ ၅/အရတ(ဴိုငံ)
၁၃၈၂၇၇ ဦဵသနံဵ ဝငံဵ ေလဵ

ေငးတိုကံ-၅၁ မေဖးဵ ေဖးဵ လးငံ ၅/မမန(ဴိုငံ)
၀၉၁၄၆၀ ဦဵရလဲးငံ

ေငးတိုကံ-၅၂ မယယုဝုငံဵ ၁၃/ညရန(ဴိုငံ)
၁၀၅၅၃၁ ဦဵစိုဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၅၃ မေအဵခ့မံဵ ေမ ၅/ကလထ(ဴိုငံ)
၁၉၉၅၆၈ ဦဵစနိေံရွှေ

ေငးတိုကံ-၅၄ မဴုဴ ုေဝ ၉/ရမသ(ဴိုငံ)
၁၉၃၃၄၂ ဦဵေအာငေံအာငံ

ေငးတိုကံ-၅၅ မျပညဴံဝါဝါေအာငံ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၅၁၆၄၀
ဦဵတငေံအာငခံ့စံ

(ခ)ခ့စံှ ကီဵ

ေငးတိုကံ-၅၆ မပုဳပုဳေဇာံ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၇၆၇၁၂ ဦဵသနိံဵ ေဇာံ

ေငးတိုကံ-၅၇ မသမိဴံသကံမ္ူ ဵေအာငံ ၁၃/လရန(ဴိုငံ)
၁၆၆၅၈၆ ဦဵေအာငေံသာံ

ေငးတိုကံ-၅၈ မေစာဴင္ံဵ ေဝ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၂၀၀၆၆၄ ဦဵျမငဴံဴ ိုငံ

ေငးတိုကံ-၅၉ မဴးယံဴ းယဦံဵ ၉/ပဗသ(ဴိုငံ)
၀၀၁၀၆၇ ဦဵျမငဴံေမာငံ

ေငးတိုကံ-၆၀ မျဖူဴင္ံဵ ေသာံ ၈/မသန(ဴိုငံ)
၁၅၀၄၈၉ ဦဵဖိုဵ ေထာံ

ေငးတိုကံ-၆၁ မွငမိံဵ ွငမိံဵ ေထးဵ ၅/အတန(ဴိုငံ)
၁၀၂၇၃၀ ဦဵျမငဴံေငး

ေငးတိုကံ-၆၂ မအိေရွှေဇငဝံငံဵ ၁/ဗမန(ဴိုငံ)
၀၉၆၄၁၀ ဦဵဝငံဵ ေမာငံ

ေငးတိုကံ-၆၃ မဝငံဵ မိုမဴိုလဴှိုငံ ၈/တတက(ဴိုငံ)
၁၆၀၆၁၃ ဦဵစိုဵ လှိုငံ

ေငးတိုကံ-၆၄ မပိုဵ အိစဳ ၉/ကဆန(ဴိုငံ)
၁၈၂၈၉၆ ဦဵမငံဵ မငံဵ

ေငးတိုကံ-၆၅ မခိုငမံာေထးဵ ၉/ပဘန(ဴိုငံ)
၂၂၅၈၂၂ ဦတငေံငး

ေငးတိုကံ-၆၆ မွငမိံဵ ဆဝုိုငံဵ ၉/အမရ(ဴိုငံ)
၁၃၁၉၃၈ ဦဵျမေမာငံ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၆၇ မသငံဵ မာခိုငံ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၀၉၅၉၀ ဦဵထနိလံငံဵ

ေငးတိုကံ-၆၈ ေမာငရံနရံင္ံဵ ေအာငံ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၆၆၃၂၈ ဦဵေနမ့ို ဵေအာငံ

ေငးတိုကံ-၆၉ ေမာငလံးငမံ့ို ဵသနိံဵ ၉/ဝတန(ဴိုငံ)
၁၉၂၁၂၅ ဦဵဝငံဵ ဴိုငံ

ေငးတိုကံ-၇၀ မဇာလီဴ းယံ ၉/ငဇန(ဴိုငံ)
၁၂၀၃၁၀ ဦဵေက့ာံေအာငံ

ေငးတိုကံ-၇၁ မအိရတနာသကံ ၅/တမန(ဴိုငံ)
၀၇၂၇၅၀ ဦဵေအာငမံိုဵ

ေငးတိုကံ-၇၂ မေဌဵသန ဴခံိုငံ ၉/တသန(ဴိုငံ)
၂၁၅၈၀၅ ဦဵျမသနိံဵ

ေငးတိုကံ-၇၃ မခငေံဆးတငဴံ ၉/ရမသ(ဴိုငံ)
၁၉၂၀၇၂ ဦဵခငေံမာငေံဇာံ

ေငးတိုကံ-၇၄ မအိသဳ္ဇာမ့ို ဵ ၉/တသန(ဴိုငံ)
၂၀၁၈၅၇ ဦဵခငေံဇာံ

ေငးတိုကံ-၇၅ မခငမံာလးငံ ၅/ဝသန(ဴိုငံ)
၀၅၉၂၂၇ ဦဵမာတငံ

ေငးတိုကံ-၇၆ ေမာငစုိံဵသကံေအာငံ ၇/ပမန(ဴိုငံ)
၁၇၅၆၂၅ ဦဵစနံဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၇၇ မျဖူစငဆံနံဵ ေးန ဴံ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၃၈၃၀၂ ဦဵဆနံဵ ေးန ဴံ

ေငးတိုကံ-၇၈ မစုစုလှိုငံ ၅/ဒပယ(ဴိုငံ)
၁၀၂၁၂၀ ဦဵေအာငပံးဲ

ေငးတိုကံ-၇၉ မအိမးနခံန ဴံ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၉၉၅၈၅ ဦဵေက့ာံေရွှေ

ေငးတိုကံ-၈၀ မသငံဵ လဲဴေဆး ၅/ဒပယ(ဴိုငံ)
၁၀၈၈၉၁ ဦဵသနိံဵ ထိုကံ

ေငးတိုကံ-၈၁ မခငံဴ င္ံဵ ဆီ ၅/ဝသန(ဴိုငံ)
၀၆၃၉၈၇ ဦဵလသ္နိံဵ

ေငးတိုကံ-၈၂ မေရွှေစငံ ၈/ပမန(ဴိုငံ)
၁၄၁၁၇၆ ဦဵျမငဴံဦဵ

ေငးတိုကံ-၈၃ မလယ္မငံဵ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၈၀၄၈၅ ဦဵရေဲအာငံ

ေငးတိုကံ-၈၄ မဆုဴ င္ံဵ လှိုငံ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၅၀၃၇၅ ဦဵတငစံိုဵ

ေငးတိုကံ-၈၅ မစုဇငလံှိုငဝံငံဵ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၆၉၃၄၂ ဦဵေအာငလံှိုငဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၈၆ ေမာငေံနလငံဵ ထကံ ၉/နထက(ဴိုငံ)
၁၉၅၇၈၅ ဦဵေဇာံခငံ

ေငးတိုကံ-၈၇ မမးနမံးနေံက့ာံ ၅/ရဘန(ဴိုငံ)
၂၁၂၆၉၆ ဦဵသနံဵ ဦဵ

ေငးတိုကံ-၈၈ ေမာငဇံငမံငံဵ ဦဵ ၅/မလန(ဴိုငံ)
၀၄၅၆၉၉ ဦဵခငေံမာငေံဌဵ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၈၉ မဴင္ံဵ ဝတရံညံ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၃၆၄၃၈ ဦဵစိုဵ ဴိုငံ

ေငးတိုကံ-၉၀ မျဖူျဖူလငံဵ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၄၉၁၂၀ ဦဵထးနံဵ ျမငဴံထးနံဵ

ေငးတိုကံ-၉၁ မွငမိံဵ အိွဖို ဵ ၅/ဖပန(ဴိုငံ)
၀၇၆၁၃၉ ဦဵေးန ဴေံဝ

ေငးတိုကံ-၉၂ မအိပးငဴံျဖူ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၀၈၀၈၁ ဦဵတငဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၉၃ မေဟေနာံေနာံ ၈/မကန(ဴိုငံ)
၂၆၀၃၇၆ ဦဵသနံဵ တငံ

ေငးတိုကံ-၉၄ မသမိဴံသမိဴံေအာငံ ၈/ပခက(ဴိုငံ)
၂၆၇၃၄၈ ဦဵျမငဴံေအာငံ

ေငးတိုကံ-၉၅ မစနံဵ စနံဵ ေဌဵ ၉/ရမသ(ဴိုငံ)
၁၉၆၅၈၆ ဦဵသနံဵ စနိံ

ေငးတိုကံ-၉၆ မမ္ူ ဵသကံတငံ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၂၀၉၈၀ ဦဵတငတံငေံမာငံ

ေငးတိုကံ-၉၇ ေမာငေံက့ာံဇငထံးနံဵ ၈/မကန(ဴိုငံ)
၂၆၀၃၉၀ ဦဵမနံဵ ေးန ဴံ

ေငးတိုကံ-၉၈ မစုလငံဵ ေန ၉/အမဇ(ဴိုငံ)
၀၅၂၃၉၉ ဦဵေမာငေံဆး

ေငးတိုကံ-၉၉ မထာဵအိအိလှိုငံ ၈/ရစက(ဴိုငံ)
၁၉၃၁၂၆ ဦဵလေ္မာံ

ေငးတိုကံ-၁၀၀ မေခ့ာစု ၁၃/ရစန(ဴိုငံ)
၀၉၅၂၅၉ ဦဵလေ္းန ဴံ

ေငးတိုကံ-၁၀၁ မခကံခကံသငံဵ ၅/ကဘလ(ဴိုငံ)
၂၂၅၁၀၂ ဦဵေက့ာံွငမိံဵ

ေငးတိုကံ-၁၀၂ မေနျခညလံငံဵ ထးနံဵ ၉/တသန(ဴိုငံ)
၁၉၂၉၄၇ ဦဵတငျံမငဴံထးနံဵ

ေငးတိုကံ-၁၀၃ ေမာငံဴ ိုငလံငံဵ ၉/တကန(ဴိုငံ)
၁၇၀၀၃၈ ဦဵေမာငေံဌဵ

ေငးတိုကံ-၁၀၄ မညို ဇငဝံငံဵ လှိုငံ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၆၇၆၂၁ ဦဵဝငံဵ လှိုငံ

ေငးတိုကံ-၁၀၅ မေမသန ဴဇံငဝံငံဵ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၅၈၇၃၂ ဦဵသန ဴစံငံ

ေငးတိုကံ-၁၀၆ မေအဵျမတမံးနဦံဵ ၉/အမဇ(ဴိုငံ)
၀၅၁၄၆၅ ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ ဦဵ

ေငးတိုကံ-၁၀၇ မေအဵျမတသံူ ၅/ဝလန(ဴိုငံ)
၁၄၆၉၀၃ ဦဵမငံဵ ေအာငံ

ေငးတိုကံ-၁၀၈ မစုေဝမိုဵ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၁၉၁၆၀၂ ဦဵဆနံဵ ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၁၀၉ မသသီလီှိုငံ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၂၀၈၃၆၆ ဦဵခ့စတံငံ

ေငးတိုကံ-၁၁၀ မခိုငဇံာလးငံ ၉/ငသရ(ဴိုငံ)
၀၀၉၇၃၆ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ

D:\TTK 1\Labour&Service\KAM0\Treasury No Sheet1



ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၁၁၁ မထကံထကံဦဵ ၉/ပဘန(ဴိုငံ)
၂၁၈၆၆၇ ဦဵဝငံဵ တငံ

ေငးတိုကံ-၁၁၂ မဇာျခညမံိုဵ ၇/ရတရ(ဴိုငံ)
၁၃၂၇၉၄ ဦဵေမာငျံမငဴံ

ေငးတိုကံ-၁၁၃ မေအဵျမတသံူ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၁၉၁၈၅၁ ဦဵျမတေံက့ာံ

ေငးတိုကံ-၁၁၄ မဴင္ံဵ နဴ္ဒာလငံဵ ၇/မလန(ဴိုငံ)
၁၀၃၁၈၃ ဦဵသနံဵ ေဌဵ

ေငးတိုကံ-၁၁၅ မခ့မံဵ ေျမသဴူ ၁၀/သထန(ဴိုငံ)
၁၈၇၃၅၇ ဦဵဝငံဵ ဴိုငံ

ေငးတိုကံ-၁၁၆ မထူဵ ဇာျခညလံငံဵ ၈/မလန(ဴိုငံ)
၀၉၉၆၈၂ ဦဵသနိံဵ ေဌဵ

ေငးတိုကံ-၁၁၇ မွဖို ဵွဖို ဵကကယံ ၉/ဒခသ(ဴိုငံ)
၀၀၂၄၁၆ ဦဵဝငံဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၁၁၈ မဴိုဵ ဴိုဵ ေဝ ၈/ပဖန(ဴိုငံ)
၁၂၇၀၅၈ ဦဵျမငဴံဦဵ

ေငးတိုကံ-၁၁၉ မခ့ယရံခီိုငံ ၁၃/တကန(ဴိုငံ)
၂၂၇၆၁၁ ဦဵျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၁၂၀ မနမိစံမံဵ ကိမံ ၉/ဥတသ(ဴိုငံ)
၀၀၃၂၃၈ ဦဵခငကံပလံန ဴံ

ေငးတိုကံ-၁၂၁ မေဝေဝသူ ၅/ကလထ(ဴိုငံ)
၂၂၉၀၅၅ ဦဵေစာေရွှေ

ေငးတိုကံ-၁၂၂ မဇာနညမံငံဵ ေမာံ ၁၂/သဃက(ဴိုငံ)
၁၈၆၀၉၅ ဦဵမငံဵ ေမာံ

ေငးတိုကံ-၁၂၃ ေမာငေံက့ာံသကံ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၅၆၀၈၉ ဦဵထနိဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၁၂၄ ေမာငဇံငမံငံဵ ထကံ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၆၇၄၃၈
ဦဵစနိေံသာငံဵ (ခ)

ဦဵေသာငံဵ

ေငးတိုကံ-၁၂၅ မေအာငဆံနံဵ မိုဵ ၉/ကပတ(ဴိုငံ)
၂၅၉၇၇၂ ဦဵေအာငံွ မို ငံ

ေငးတိုကံ-၁၂၆ မပးငဴံေနျခညေံက့ာံ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၇၃၉၆၆ ဦဵေက့ာံလငံဵ သနံဵ

ေငးတိုကံ-၁၂၇ မခငစံပယေံဌဵ ၉/ဝတန(ဴိုငံ)
၁၉၁၇၇၆ ဦဵတငေံငး

ေငးတိုကံ-၁၂၈ မယးနံဵ လဲဴေအဵ ၉/ဝတန(ဴိုငံ)
၁၉၁၇၇၁ ဦဵျမငဴံလှိုငံ

ေငးတိုကံ-၁၂၉ မခငသံဴ္တာေက့ာံ ၉/တကန(ဴိုငံ)
၁၇၁၆၃၂ ဦဵေက့ာံျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၁၃၀ မအိေမခငံ ၈/ခမန(ဴိုငံ)
၁၈၀၄၅၇ ဦဵေမာငြံကညံ

ေငးတိုကံ-၁၃၁ မတိုဵ တိုဵ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၃၃၀၀၂ ဦဵစနံဵ လးငံ

ေငးတိုကံ-၁၃၂ မသနံဵ သနံဵ စုိဵ ၈/မမန(ဴိုငံ)
၂၂၂၉၉၄ ဦဵဟနေံးန ဴံ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၁၃၃ မထိုကံအိလှိုငံ ၈/ပခက(ဴိုငံ)
၃၀၀၇၃၂ ဦဵေက့ာံေအဵ

ေငးတိုကံ-၁၃၄ မသတီာေရွှေ ၁/မညန(ဴိုငံ)
၁၆၇၁၂၂ ဦဵေမာငေံရွှေ

ေငးတိုကံ-၁၃၅ မတငဴံတငဴံေဆး ၈/ခမန(ဴိုငံ)
၂၀၂၈၂၂ ဦဵေအာငဝံငံဵ ေဌဵ

ေငးတိုကံ-၁၃၆ မေခ့ာစုေဝ ၈/မလန(ဴိုငံ)
၀၉၅၉၁၈ ဦဵတိုဵ တိုဵ ေအာငံ

ေငးတိုကံ-၁၃၇ မျမငဴံျမငဴံသမိံဴ ၈/ရစက(ဴိုငံ)
၁၉၅၈၃၈ ဦဵတငဴံ

ေငးတိုကံ-၁၃၈ မေအဵေအဵေမာံ ၅/ကဘလ(ဴိုငံ)
၁၉၅၉၀၃ ဦဵကဳဦဵ

ေငးတိုကံ-၁၃၉ မယဲမံငံဵ ဦဵ ၉/သစန(ဴိုငံ)
၁၆၈၁၁၉ ဦဵျမငဴံသနိံဵ

ေငးတိုကံ-၁၄၀ မေမဇာလှိုငံ ၅/ကနန(ဴိုငံ)
၀၉၁၇၂၈ ဦဵလေ္အာငံ

ေငးတိုကံ-၁၄၁ မေဝေဝထးနံဵ ၇/သကန(ဴိုငံ)
၁၂၃၁၀၄ ဦဵသနံဵ ေးန ဴံ

ေငးတိုကံ-၁၄၂ မဟနသံးယဦံဵ ၈/မဘန(ဴိုငံ)
၁၄၉၂၄၀ ဦဵဝငံဵ ဦဵ

ေငးတိုကံ-၁၄၃ မစုေဝလှိုငံ ၈/မဘန(ဴိုငံ)
၁၂၈၆၂၃ ဦဵေအဵကုိ

ေငးတိုကံ-၁၄၄ မဴင္ံဵ ဦဵေဝလးငံ ၁၂/ဥကမ(ဴိုငံ)
၂၂၄၈၀၃ ဦဵစိုဵ သနိံဵ

ေငးတိုကံ-၁၄၅ မနလီာဝငံဵ ၈/မတန(ဴိုငံ)
၀၅၈၅၂၄ ဦဵေဇာံခငံ

ေငးတိုကံ-၁၄၆ မသမဲိုမဴိုသဴူ ၉/ခမစ(ဴိုငံ)
၀၅၂၄၉၀ ဦဵခငခံ့ို

ေငးတိုကံ-၁၄၇ မနဴ္ဒာွငမိံဵ ေအဵ ၉/ခမစ(ဴိုငံ)
၀၆၂၁၇၇ ဦဵဟနညံမိံဵ

ေငးတိုကံ-၁၄၈ မဆျုမငဴံျမတသံူ ၅/ခဥန(ဴိုငံ)
၁၂၀၈၁၃ ဦဵေအာငသံူ

ေငးတိုကံ-၁၄၉ မစိမဴံစိမဴံမိုဵ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၁၈၆၄၀၉ ဦဵလေ္မာငံ

ေငးတိုကံ-၁၅၀ မေကခိုငဇံငံ ၅/ခဥန(ဴိုငံ)
၁၂၀၈၀၉ ဦဵခငေံမာငဇံငံ

ေငးတိုကံ-၁၅၁ မစနံဵ စနံဵ ခိုငံ ၉/ငသရ(ဴိုငံ)
၀၀၇၂၈၁ ဦဵဖိုဵ လ္

ေငးတိုကံ-၁၅၂ မခငမံိုမဴို ဴ ၈/ခမန(ဴိုငံ)
၁၈၉၆၂၂ ဦဵျဖူဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၁၅၃ မဟနနံသီနိံဵ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၂၅၁၈၅၂ ဦဵေက့ာံသနိံဵ

ေငးတိုကံ-၁၅၄ မြကညြံကညသံနိံဵ ၈/မဘန(ဴိုငံ)
၁၂၈၆၅၇ ဦဵသနိံဵ တငေံအဵ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၁၅၅ မေမသူွ ဖို ဵ ၉/တသန(ဴိုငံ)
၂၀၃၅၆၇ ဦဵလြ္ကညံ

ေငးတိုကံ-၁၅၆ မဇငေံမသျှငံဵ ၉/တသန(ဴိုငံ)
၂၀၃၆၃၄ ဦဵလမ့္ို ဵ

ေငးတိုကံ-၁၅၇ မဆမုးနေံထးဵ ၉/ဇဗသ(ဴိုငံ)
၀၀၃၆၀၉ ဦဵသနိံဵ တနံ

ေငးတိုကံ-၁၅၈ မမိုမဴိုထဴးနံဵ ၁/မညန(ဴိုငံ)
၁၅၀၉၇၇ ဦဵစနိထံးနံဵ

ေငးတိုကံ-၁၅၉ မဟနနံစုိီဵ ၉/သစန(ဴိုငံ)
၁၄၉၀၉၂ ဦဵေမာငေံမာငသံးငံ

ေငးတိုကံ-၁၆၀ မယဲမံငံဵ ျမတံ ၈/ခမန(ဴိုငံ)
၁၉၄၆၈၀ ဦဵမ့ို ဵျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၁၆၁ မဇငေံဝဖူဵ ၉/သစန(ဴိုငံ)
၁၅၆၀၈၈ ဦဵျမငဴံေအာငံ

ေငးတိုကံ-၁၆၂ မအိသဴ္တာွဖို ဵ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၂၄၀၃၄ ဦဵခငေံမာငဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၁၆၃ မမ့ို ဵမ့ို ဵ ၉/ရမသ(ဴိုငံ)
၁၄၇၉၆၁ ဦဵေက့ာကံခဲ

ေငးတိုကံ-၁၆၄ မစဴ္ဒာအိ ၉/သစန(ဴိုငံ)
၁၅၉၄၂၉ ဦဵတငျံမငဴံ

ေငးတိုကံ-၁၆၅ ေမာငေံက့ာံမ့ို ဵဟနိံဵ ၉/ဝတန(ဴိုငံ)
၁၇၁၁၄၂ ဦဵလေ္ရွှေ

ေငးတိုကံ-၁၆၆ မဴးယနံထီးနံဵ ၉/ဝတန(ဴိုငံ)
၁၅၃၅၅၀ ဦဵသနံဵ ေမာငံ

ေငးတိုကံ-၁၆၇ မစဴ္ဒာေအာငံ ၈/ရစက(ဴိုငံ)
၁၉၇၈၆၁ ဦဵတငဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၁၆၈ မျပညဴံျပညဴံဝငံဵ ၅/မကန(ဴိုငံ)
၀၆၇၁၃၃ ဦဵစနိဝံငံဵ ေမာငံ

ေငးတိုကံ-၁၆၉ မဇငသံူွ ငမိံဵ ၉/သစန(ဴိုငံ)
၁၇၀၀၈၁ ဦဵလစ္ိုဵ

ေငးတိုကံ-၁၇၀ မေအမမီခီန ဴံ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၂၇၇၂၂၁ ဦဵသနံဵ ေဇာံဦဵ

ေငးတိုကံ-၁၇၁ မဇးနဖံူဵ ဖူဵ စဳ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၂၅၉၆၇ ဦဵေအာငေံက့ာံဦဵ

ေငးတိုကံ-၁၇၂ မခ့ို ခ့ို သဲ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၃၆၃၄၉ ဦဵတငစံိုဵ

ေငးတိုကံ-၁၇၃ မသဇငပံိုကံေထးဵ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၃၇၈၈၇ ဦဵစိုဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၁၇၄ မယဲသံေူအာငံ ၉/နထက(ဴိုငံ)
၁၉၄၇၀၂ ဦဵသနံဵ ေငး

ေငးတိုကံ-၁၇၅ ေမာငေံဌဵတိုဵ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၃၉၁၆၅ ဦဵဝငံဵ ထငံ

ေငးတိုကံ-၁၇၆ မလှိုငံဵ အိျဖူ ၉/တကန(ဴိုငံ)
၁၈၉၆၂၁ ဦဵျမငဴံြကညံ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၁၇၇ ေမာငမံငံဵ ကုိဦဵ ၈/မသန(ဴိုငံ)
၀၉၉၅၁၀ ဦဵစိုဵ လှိုငံ

ေငးတိုကံ-၁၇၈ မဟနေံက့ာဴေက့ာဴမးနံ ၉/ကပတ(ဴိုငံ)
၂၈၀၆၇၉ ဦဵစိုဵ ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၁၇၉ မနလီာ ၅/မမတ(ဴိုငံ)
၀၈၇၉၄၃ ဦဵေပးဵ

ေငးတိုကံ-၁၈၀ မသဆဲဝုငံဵ ၅/ဝသန(ဴိုငံ)
၀၅၈၄၀၃ ဦဵေက့ာံစနိေံဌဵ

ေငးတိုကံ-၁၈၁ မခ့ို ခ့ို လးငံ ၈/နမန(ဴိုငံ)
၂၀၁၂၄၅ ဦဵအုနံဵ လးငံ

ေငးတိုကံ-၁၈၂ မေဌဵေဌဵ ၈/ခမန(ဴိုငံ)
၂၀၂၇၇၂ ဦဵသနံဵ ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၁၈၃ မေအဵဇငထံူဵ ၈/မတန(ဴိုငံ)
၀၅၇၀၆၄ ဦဵဝငံဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၁၈၄ မခိုငဝံငံဵ သးယံ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၅၄၄၀၂ ဦဵေအာငံဴ ိုငဦံဵ

ေငးတိုကံ-၁၈၅ မယးနံဵ လလုုဴ ိုငံ ၅/ကလထ(ဴိုငံ)
၂၄၄၁၁၂ ဦဵစိုဵ ဴိုငံ

ေငးတိုကံ-၁၈၆ မဇငမံာခိုငံ ၅/မလန(ဴိုငံ)
၀၄၃၁၈၄ ဦဵေနဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၁၈၇ ေမာငဇံငမံငံဵ ဴိုငံ ၅/ကနန(ဴိုငံ)
၀၉၀၉၄၃ ဦဵဴးာဵ

ေငးတိုကံ-၁၈၈ မရ္ိရ္ိပို ၈/စလန(ဴိုငံ)
၁၅၆၄၄၀ ဦဵတငေံအာငခံိုငံ

ေငးတိုကံ-၁၈၉ မေမသလူးငံ ၈/မတန(ဴိုငံ)
၀၆၀၁၂၂ ဦဵတငဴံလးငံ

ေငးတိုကံ-၁၉၀ မသအိဲမးနံ ၅/ဝသန(ဴိုငံ)
၀၆၄၉၂၈ ဦဵသနိံဵ လးငံ

ေငးတိုကံ-၁၉၁ ေမာငေံသာငံဵ လငံဵ ၈/ရစက(ဴိုငံ)
၂၀၅၅၂၀ ဦဵေက့ာံျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၁၉၂ ေမာငထံးနံဵ ဦဵ ၉/ညဥန(ဴိုငံ)
၁၉၂၉၉၉ ဦဵေအာငြံကညံ

ေငးတိုကံ-၁၉၃ မေဝဴင္ံဵ ေဌဵ ၈/မတန(ဴိုငံ)
၀၅၇၅၀၁ ဦဵပနံဵ ေမာငံ

ေငးတိုကံ-၁၉၄ မခိုငဇံငဝံငံဵ ၈/မတန(ဴိုငံ)
၀၅၉၂၁၀ ဦဵျမငဴံသနိံဵ

ေငးတိုကံ-၁၉၅ မအိလးငခံိုငံ ၉/ကပတ(ဴိုငံ)
၂၆၈၃၅၃ ဦဵေသာငံဵ ေငး

ေငးတိုကံ-၁၉၆ မယဲယံဲေံထးဵ ၈/ရစက(ဴိုငံ)
၂၂၅၀၃၀
ဦဵဉာဏံှ ကီဵ(ခ)

ဦဵေခးဵ ညို

ေငးတိုကံ-၁၉၇ ေမာငလံှိုငံွ ဖို ဵဝငံဵ ၈/ငဖန(ဴိုငံ)
၀၃၅၃၂၃ ဦဵတငေံဌဵ

ေငးတိုကံ-၁၉၈ မအိအိွဖို ဵ ၈/နမန(ဴိုငံ)
၁၅၃၄၆၄
ဦဵေမာငတံငံဴ(ခ)

ဦဵခငေံမာငတံငဴံ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၁၉၉ ေမာငေံအာငခံ့မံဵ သာ ၈/ခမန(ဴိုငံ)
၂၀၀၉၉၅ ဦဵေအာငျံမငဴံစနိံ

ေငးတိုကံ-၂၀၀ မခကံစုလးငံ ၅/ပလန(ဴိုငံ)
၀၉၄၆၈၁ ဦဵေအာငလံးငံ

ေငးတိုကံ-၂၀၁ ေမာငေံက့ာံစုိဵလငံဵ ၉/ဝတန(ဴိုငံ)
၁၉၂၆၂၄ ဦဵသနိံဵ လှိုငံ

ေငးတိုကံ-၂၀၂ မေအဵျမေဟမာနံ ၇/ပတတ(ဴိုငံ)
၁၂၅၂၁၆ ဦဵခငေံသာငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၀၃ ေမာငေံဇယ့ာထးနံဵ ၁၄/ကပန(ဴိုငံ)
၂၀၉၂၁၀ ဦဵေအာငသံနံဵ ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၀၄ ေမာငသံရူစဳ ၅/ကဘလ(ဴိုငံ)
၂၀၂၉၂၈ ဦဵစေဳရွှေ

ေငးတိုကံ-၂၀၅ မစဴ္ီဒဝငံဵ ထူဵ ၉/ပဘန(ဴိုငံ)
၂၁၈၆၉၂ ဦဵဝငံဵ လးငံ

ေငးတိုကံ-၂၀၆ မခငသံဇူာလငံဵ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၈၆၇၃၀ ဦဵွမို လဴငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၀၇ မေအဵွငမိံဵ သူ ၅/ကနန(ဴိုငံ)
၀၈၆၁၆၇ ဦဵြကညဆံနံဵ

ေငးတိုကံ-၂၀၈ မသငံဵ မဳ္ဇ ၁/မညန(ဴိုငံ)
၁၃၈၅၀၀ ဦဵတငေံငး

ေငးတိုကံ-၂၀၉ မသးယသံးယံွ ငမိံဵ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၃၀၀၁၈၅ ဦဵစိုဵ တငဴံ

ေငးတိုကံ-၂၁၀ မပိုပိုေဇာံ ၉/ပဥလ(ဴိုငံ)
၀၃၄၆၆၁ ဦဵမငံဵ ေဇာံ

ေငးတိုကံ-၂၁၁ မဇာဇာွဖို ဵ ၉/သစန(ဴိုငံ)
၁၅၉၀၂၈ ဦဵျမမိုဵ

ေငးတိုကံ-၂၁၂ မသတီာေရွှေ ၁/မညန(ဴိုငံ)
၁၆၇၁၂၂ ဦဵေမာငေံရွှေ

ေငးတိုကံ-၂၁၃ မစုသဳ္ဇာေအဵ ၁/ဟပန(ဴိုငံ)
၀၁၂၆၄၀ ဦဵေအဵေမာငံ

ေငးတိုကံ-၂၁၄ မစဴ္ဒာလးငံ ၅/မမတ(ဴိုငံ)
၀၇၉၃၆၄ ဦဵက့ငေံရွှေ

ေငးတိုကံ-၂၁၅ မခငံဵ ပူါေက့ာံ ၁၀/သဖရ(ဴိုငံ)
၁၄၄၅၈၁ ဦဵတငလံ္

ေငးတိုကံ-၂၁၆ မသငံဵ ယလုှိုငံ ၅/ဒပယ(ဴိုငံ)
၁၁၅၈၇၄ ဦဵလှိုငမံိုဵ

ေငးတိုကံ-၂၁၇ မပနံဵ ျဖူ ၈/အလန(ဴိုငံ)
၁၈၄၄၇၈ ဦဵဖိုဵ ဆတိံ

ေငးတိုကံ-၂၁၈ မဇငဇံာဴု ၉/နထက(ဴိုငံ)
၁၆၂၉၈၀ ဦဵထနိလံငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၁၉ မခငေံမသေူက့ာံ ၈/တတက(ဴိုငံ)
၂၄၂၅၁၅ ဦဵသနံဵ ေအာငံ

ေငးတိုကံ-၂၂၀ မခိုငမံာဦဵ ၅/ကနန(ဴိုငံ)
၀၈၉၆၄၆ ဦဵသနိံဵ ေဌဵေအာငံ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၂၂၁ မဝငဴံေရွှေဇငေံအာငံ ၁၄/ကခန(ဴိုငံ)
၀၉၈၉၉၁ ဦဵမ့ို ဵေအာငံ

ေငးတိုကံ-၂၂၂ မသဇငံ ၅/မမန(ဴိုငံ)
၀၉၇၇၂၂ ဦဵေသာငံဵ လးငံ

ေငးတိုကံ-၂၂၃ မစဳပယခံိုငံ ၅/ပလန(ဴိုငံ)
၀၉၁၁၀၁ ဦဵတငထံးဋံ

ေငးတိုကံ-၂၂၄ ေမာငယံုှ ကိုငံ ၆/မမန(ဴိုငံ)
၁၆၅၇၈၅ ဦဵြကညဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၂၅ မမးနျံမတသံူ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၅၇၅၇၆ ဦဵဘိုဝငံဵ ျမတံ

ေငးတိုကံ-၂၂၆ မေအဵစုခိုငံ ၈/ရစက(ဴိုငံ)
၂၁၄၄၀၆ ဦဵမ့ို ဵခိုငဦံဵ

ေငးတိုကံ-၂၂၇ မစီစီေအာငံ ၈/ပမန(ဴိုငံ)
၁၃၀၃၄၃ ဦဵေအာငကံကယံ

ေငးတိုကံ-၂၂၈ မခငမံိုမဴိုလဴှိုငံ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၄၅၀၃၇ ဦဵလျ္မငဴံ

ေငးတိုကံ-၂၂၉ မစုိဵသဴ္တာဦဵ ၁/ဟပန(ဴိုငံ)
၀၀၉၄၆၅ ဦဵေက့ာံဆနံဵ

ေငးတိုကံ-၂၃၀ မေအမခီိုငံ ၉/ညဥန(ဴိုငံ)
၂၁၃၂၄၈ ဦဵရနေံအာငံ

ေငးတိုကံ-၂၃၁ မဇာလခီိုငံ ၈/ပမန(ဴိုငံ)
၁၃၂၄၃၃ ဦဵေအာငညံို

ေငးတိုကံ-၂၃၂ မဴင္ံဵ ေဖးဵ ဦဵ ၁၄/ငဆန(ဴိုငံ)
၀၁၂၃၇၉ ဦဵထးနံဵ လ္

ေငးတိုကံ-၂၃၃ မသရီေိဟမာထးနံဵ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၂၅၃၃၀၃ ဦဵတငထံးနံဵ

ေငးတိုကံ-၂၃၄ မျမတအိံအိစုိဵ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၇၆၀၉၀ ဦဵမငံဵ မငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၃၅ မပိုဵ အိစဳ ၅/မမန(ဴိုငံ)
၀၉၉၆၉၃ ဦဵခငေံမာငေံဆး

ေငးတိုကံ-၂၃၆ မေအဵျမဝငံဵ ၁၂/ဒကတ(ဴိုငံ)
၀၆၆၁၂၄ ဦဵသနိံဵ ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၃၇ မစုလှိုငဝံငံဵ ၅/မမန(ဴိုငံ)
၀၉၉၃၀၅ ဦဵျမငဴံဦဵ

ေငးတိုကံ-၂၃၈ မနဴ္ဒာမ့ို ဵေက့ာံ ၅/ဟမလ(ဴိုငံ)
၁၁၂၉၀၇ ဦဵေအာငေံက့ာံဴိုငံ

ေငးတိုကံ-၂၃၉ မေအဵွငမိံဵ မိုဵ ၁၃/ကလန(ဴိုငံ)
၁၂၃၀၃၁ ဦဵစဳွ ငမိံဵ

ေငးတိုကံ-၂၄၀ မသဴ္တာခိုငံ ၁၃/ကလန(ဴိုငံ)
၁၂၃၀၁၂ ဦဵသနိံဵ ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၄၁ မသကံထာဵေအာငံ ၉/မခန(ဴိုငံ)
၂၅၃၅၀၂ ဦဵတငဴံလးငံ

ေငးတိုကံ-၂၄၂ မဝငံဵ မ့ို ဵသူ ၉/ကပတ(ဴိုငံ)
၂၆၄၉၆၀ ဦဵျမငဴံလးငံ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၂၄၃ မဇငမံာလးငံ ၈/မကန(ဴိုငံ)
၂၃၃၈၃၃ ဦဵသနံဵ လးငံ

ေငးတိုကံ-၂၄၄ မျမစဳပယေံအဵ ၉/ပဥလ(ဴိုငံ)
၀၄၆၆၆၁ ဦဵခ့ို ေအဵ

ေငးတိုကံ-၂၄၅ မမ့ို ဵမမေအာငံ ၉/အမဇ(ဴိုငံ)
၀၅၁၀၇၄ ဦဵဝငံဵ ဴိုငံ

ေငးတိုကံ-၂၄၆ မသသဲနဲဴ္ဒာဘို ၁/ဟပန(ဴိုငံ)
၀၁၃၅၀၉ ဦဵဘိုဘိုေအဵ

ေငးတိုကံ-၂၄၇ မယမငံဵ ွဖို ဵ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၈၅၆၂၈ ဦဵစသဳနိံဵ

ေငးတိုကံ-၂၄၈ မေကသးယမံိုဵ ၉/နထက(ဴိုငံ)
၁၈၉၁၆၁ ဦဵခငေံမာငျံမငဴံ

ေငးတိုကံ-၂၄၉ ေမာငေံအာငျံမငဴံဦဵ ၅/ထခန(ဴိုငံ)
၀၈၂၇၅၆ ဦဵတငေံဌဵ

ေငးတိုကံ-၂၅၀ ေမာငအံာကာမိုဵ ၅/ကဘလ(ဴိုငံ)
၁၉၅၈၄၇ ဦဵထးနံဵ ေရွှေ

ေငးတိုကံ-၂၅၁ မွဖို ဵသဴ္တာြကညံ ၁၃/နစန(ဴိုငံ)
၀၆၆၀၄၅ ဦဵရြဲကညံ

ေငးတိုကံ-၂၅၂ မခိုငသံဇငဦံဵ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၃၉၉၅၂ ဦဵထးနံဵ ေအာငံ

ေငးတိုကံ-၂၅၃ မလှိုငျံမတသံူ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၃၈၃၂၆ ဦဵသနိံဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၂၅၄ မဝတရံညံဴ င္ံဵ ၁၂/သလန(ဴိုငံ)
၁၄၀၈၁၂ ဦဵရနေံအာငျံမငဴံ

ေငးတိုကံ-၂၅၅ မဧခ့မံဵ ေမ ၉/တတဥ(ဴိုငံ)
၁၁၆၂၂၄ ဦဵေအာငေံဇာံဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၅၆ မထကံျမတသံေူအာငံ ၉/တသန(ဴိုငံ)
၂၀၄၈၄၃ ဦဵဖိုဵ ထနိံ

ေငးတိုကံ-၂၅၇ ေမာငတံိုဵ ျမငဴံေအာငံ ၉/သစန(ဴိုငံ)
၁၇၃၂၇၃ ဦဵေဆဵဘူဵ

ေငးတိုကံ-၂၅၈ မလးငလံးငဝံငံဵ ၅/ဒပယ(ဴိုငံ)
၁၀၄၉၇၉ ဦဵပို

ေငးတိုကံ-၂၅၉ မေအဵျမတေံမာံ ၅/ဝလန(ဴိုငံ)
၁၆၉၈၈၇ ဦဵတိုငံဵ ေမာံ

ေငးတိုကံ-၂၆၀ မနလီာဝငံဵ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၆၃၉၅၂ ဦဵဘိုနီ

ေငးတိုကံ-၂၆၁ မေမျပညဴံွ ဖို ဵ ၁၄/ဖပန(ဴိုငံ)
၁၆၄၀၇၈ ဦဵခငေံမာငျံမငဴံ

ေငးတိုကံ-၂၆၂ မေအဵအိသးယံ ၈/ရစက(ဴိုငံ)
၁၉၆၉၉၆ ဦဵေဌဵလးငံ

ေငးတိုကံ-၂၆၃ မဇငျံမတျံမတစုိံဵ ၇/ပခန(ဴိုငံ)
၃၄၉၄၁၀ ဦဵဆနံဵ ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၆၄ ေမာငစုိံငံဵ လငံဵ ထးနံဵ ၁၃/ညရန(ဴိုငံ)
၁၁၃၈၅၁ ဦဵေက့ာံလငံဵ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၂၆၅ မသနံဵ သနံဵ စုိဵ ၉/ပဘန(ဴိုငံ)
၂၂၅၅၉၀ ဦဵထးနံဵ ြကညံ

ေငးတိုကံ-၂၆၆ မမ့ို ဵတငံဴ းယထံးနံဵ ၉/စကန(ဴိုငံ)
၀၈၄၉၃၀ ဦဵသနိံဵ ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၆၇ မစနံဵ စနံဵ ေအဵ ၉/ပဘန(ဴိုငံ)
၁၇၁၂၁၄ ဦဵေမာငပံု

ေငးတိုကံ-၂၆၈ မသးယသံးယမံိုဵ ၉/ရမသ(ဴိုငံ)
၂၀၃၂၉၁ ဦဵစိုဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၂၆၉ ေမာငေံအာငမံ့ို ဵဝငံဵ ၅/ကဘလ(ဴိုငံ)
၂၂၁၆၂၁ ဦဵဝငံဵ လးငံ

ေငးတိုကံ-၂၇၀ မေအဵခ့မံဵ ေမ ၅/တမန(ဴိုငံ)
၀၅၈၀၄၅ ဦဵေက့ာံဝငံဵ စနိံ

ေငးတိုကံ-၂၇၁ မခိုငစဳံပယဦံဵ ၅/ခပန(ဴိုငံ)
၀၀၉၁၅၇ ဦဵေက့ာံလးငဦံဵ

ေငးတိုကံ-၂၇၂ မဇာျခညစုိံဵ ၈/မလန(ဴိုငံ)
၀၉၄၃၈၁ ဦဵပလုဲ

ေငးတိုကံ-၂၇၃ မေခ့ာစုေအဵ ၈/မဘန(ဴိုငံ)
၁၂၈၆၅၀ ဦဵေမာငေံအဵ

ေငးတိုကံ-၂၇၄ ေမာငစံညသံူွ ဖို ဵ ၈/ရနခ(ဴိုငံ)
၁၄၇၂၁၄ ဦဵဖိုဵ ျဖူ

ေငးတိုကံ-၂၇၅ မထကံထကံထူဵ လငံဵ ၁၃/မယတ(ဴိုငံ)
၀၂၅၇၃၄ ဦဵေပါလု

ေငးတိုကံ-၂၇၆ မသရီေိဝွဖို ဵေအာငံ ၁၃/တကန(ဴိုငံ)
၂၈၁၆၂၇ ဦဵေအာငေံမာငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၇၇ မယမငံဵ သဇူာ ၈/မလန(ဴိုငံ)
၀၉၄၅၂၁ ဦဵစိုဵ သနိံဵ

ေငးတိုကံ-၂၇၈ မေအဵသဴ္တာလးငံ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၉၄၉၈၄ ဦဵျမငဴံလးငံ

ေငးတိုကံ-၂၇၉ မျဖူျဖူသမိဴံ ၉/မသန(ဴိုငံ)
၁၆၀၈၂၀ ဦဵေဝွဖို ဵ

ေငးတိုကံ-၂၈၀ မဇးနဇံာသနိံဵ လးငံ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၂၂၀၆၈ ဦဵသနိံဵ လးငံ

ေငးတိုကံ-၂၈၁ မသေဲဴးဦဵ ၁၀/မလမ(ဴိုငံ)
၂၄၃၁၅၈ ဦဵေအာငေံက့ာံ

ေငးတိုကံ-၂၈၂ မစုယဲေံအဵ ၉/ညဥန(ဴိုငံ)
၂၀၉၆၄၃ ဦဵေဇာံေဇာံ

ေငးတိုကံ-၂၈၃ မနဴ္ဒာဝငံဵ ၈/နမန(ဴိုငံ)
၁၇၆၈၁၄ ဦဵဝငံဵ တငံ

ေငးတိုကံ-၂၈၄ မနနံဵ စုစဴ္ဒာေအာငံ ၉/ခမစ(ဴိုငံ)
၀၆၀၈၉၆ ဦဵေအာငံဴ ိုငံ

ေငးတိုကံ-၂၈၅ မအိအိမငံဵ ေသာံ ၉/အမဇ(ဴိုငံ)
၀၆၈၂၈၈ ဦဵလမ္ငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၈၆ မလာလံဴ ိုငံဴ ္ဲမံ ၄/ဖလန(ဴိုငံ)
၀၅၂၁၂၉ ဦဵဝမုံဵ ကကာနံ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၂၈၇ မအိအိမးနံ ၈/မတန(ဴိုငံ)
၀၅၄၇၉၇ ဦဵျမငဴံလးငံ

ေငးတိုကံ-၂၈၈ မတငတံငေံထးဵ ၇/ဖမန(ဴိုငံ)
၁၇၃၂၁၆ ဦဵတငံ

ေငးတိုကံ-၂၈၉ မမ့ို ဵသဴ္တာ ၅/ဒပယ(ဴိုငံ)
၁၀၈၉၅၈ ဦဵတငေံဝ

ေငးတိုကံ-၂၉၀ မဝါဝါမိုဵ ၅/ရဘန(ဴိုငံ)
၂၁၅၇၁၆ ဦဵမိုဵ

ေငးတိုကံ-၂၉၁ မျမသငံဵ မာ ၅/အတန(ဴိုငံ)
၀၈၉၄၃၀ ဦဵထးနံဵ ြကညံ

ေငးတိုကံ-၂၉၂ မသကံသကံဴင္ံဵ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၁၆၄၅၆ ဦဵစဳ

ေငးတိုကံ-၂၉၃ မျဖူစငေံဖးဵ ၈/အလန(ဴိုငံ)
၁၆၂၇၈၂ ဦဵေဌဵလးငံ

ေငးတိုကံ-၂၉၄ မရညမံးနဦံဵ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၂၅၉၇၁ ဦဵေအာငေံဆး

ေငးတိုကံ-၂၉၅ မဂဏုျံမတထံူဵ ၈/ကမန(ဴိုငံ)
၀၆၉၈၂၅ ဦဵတငမံငံဵ

ေငးတိုကံ-၂၉၆ မအိအိျဖူ ၈/ရနခ(ဴိုငံ)
၁၃၄၈၉၄ ဦဵညို ေခ့ာ

ေငးတိုကံ-၂၉၇ မယမငံဵ ဴးယံ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၂၁၂၇၁၂ ဦဵေစာဴိုငံ

ေငးတိုကံ-၂၉၈ မရွှေနံဵ လဲဴေဴး ၉/တကန(ဴိုငံ)
၂၁၇၂၆၁ ဦဵေမာငပံု

ေငးတိုကံ-၂၉၉ မသစုဲမးနံ ၇/ညလပ(ဴိုငံ)
၁၆၄၁၄၉ ဦဵစနိံ

ေငးတိုကံ-၃၀၀ မေဟမာနဦံဵ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၅၇၆၀၅ ဦဵခငေံမာငဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၀၁ မျမငဴံျမငဴံေဝ ၈/ဆဖန(ဴိုငံ)
၀၈၁၀၉၅ ဦဵကဳေအဵ

ေငးတိုကံ-၃၀၂ မခငသံကံမးနံ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၂၅၆၂၆၇ ဦဵခငေံမာငစံိုဵ

ေငးတိုကံ-၃၀၃ မစီစီထးနံဵ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၉၁၈၅၃ ဦဵေစာလးငံ

ေငးတိုကံ-၃၀၄ မဴင္ံဵ ဴုဴ ေုဝ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၅၃၄၈၂ ဦဵေဇာံေဇာံ

ေငးတိုကံ-၃၀၅ မဆေုဝထးနံဵ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၅၃၄၈၁ ဦဵေက့ာံထးနံဵ

ေငးတိုကံ-၃၀၆ မဇငမံာထးနံဵ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၇၆၀၈၅ ဦဵထးနံဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၃၀၇ မထကံျမမးနံ ၅/ကသန(ဴိုငံ)
၀၉၅၂၂၇ ဦဵေမာငေံမာငေံလဵ

ေငးတိုကံ-၃၀၈ မပိုဵ သငဲုဳ ၈/ခမန(ဴိုငံ)
၁၇၈၄၈၉ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၃၀၉ မဇးနပံးငဴံျဖူ ၉/မဟမ(ဴိုငံ)
၀၄၇၈၅၈ ဦဵခငေံမာငဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၁၀ မသသဲဦဲဵ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၅၂၆၇၇ ဦဵညေမွှေ

ေငးတိုကံ-၃၁၁ မအိဿဴ္ဒာေက့ာံလငံဵ ၅/ရဘန(ဴိုငံ)
၂၁၇၆၆၈ ဦဵေအာငေံက့ာံလငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၁၂ မအိသဳ္ဇာ ၉/မသန(ဴိုငံ)
၁၆၅၂၃၆ ဦဵလျ္မငဴံသနိံဵ

ေငးတိုကံ-၃၁၃ မေအဵေမွှေ ထကံ ၁၄/ကပန(ဴိုငံ)
၁၈၇၉၂၃ ဦဵဝငံဵ လှိုငံ

ေငးတိုကံ-၃၁၄ ေမာငေံက့ာံလငံဵ ထကံ ၇/သနပ(ဴိုငံ)
၁၂၇၅၇၀ ဦဵေဇာံလငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၁၅ မဆျုမတရံညဝံငံဵ ၁၁/တကန(ဴိုငံ)
၀၈၁၃၆၅ ဦဵေအာငထံးနံဵ

ေငးတိုကံ-၃၁၆ မလယ္မငံဵ ျမတံ ၅/ကလန(ဴိုငံ)
၀၆၃၉၂၉ ဦဵျမတေံဆး

ေငးတိုကံ-၃၁၇ မစနံဵ စနံဵ ဝငံဵ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၂၈၀၉၁၇ ဦဵဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၁၈ မခငသံဇူာ ၉/ပကခ(ဴိုငံ)
၀၂၇၉၈၈ ဦဵဆနံဵ လးငံ

ေငးတိုကံ-၃၁၉ မလမ့္ို ဵဴးယံ ၉/ပကခ(ဴိုငံ)
၀၂၀၅၁၇ ဦဵျပုဳ ဵခ့ို

ေငးတိုကံ-၃၂၀ မဇာသူွ ဖို ဵ ၉/ဝတန(ဴိုငံ)
၁၉၃၅၀၁ ဦဵသနိံဵ ထးနံဵ

ေငးတိုကံ-၃၂၁ မေရွှေရညဖံူဵ ၅/ကလထ(ဴိုငံ)
၂၄၉၄၀၂ ဦဵမ့ို ဵဟနံ

ေငးတိုကံ-၃၂၂ မလှိုငလံှိုငမံိုဵ ၉/ညဥန(ဴိုငံ)
၂၁၀၇၃၅ ဦဵစိုဵ တငဴံ

ေငးတိုကံ-၃၂၃ မဴင္ံဵ ယေုဆး ၈/မကန(ဴိုငံ)
၂၄၇၆၉၄ ဦဵစိုဵ ဴိုငံ

ေငးတိုကံ-၃၂၄ မဟနနံဝီငံဵ ၅/ပလန(ဴိုငံ)
၁၀၅၀၁၃
ဦဵဆနံဵ လးငံ(ခ)

ဦဵေမာငဆံနံဵ

ေငးတိုကံ-၃၂၅ မေခ့ာလးငဦံဵ ၅/ယမပ(ဴိုငံ)၀၈၉၂၉၈ ဦဵေက့ာံမငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၂၆ မသရီသိဳ္ဇာေက့ာံ ၅/မလန(ဴိုငံ)၀၄၀၇၁၅ ဦဵေက့ာံျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၃၂၇ မအိအိေအာငံ ၈/ဂဂန(ဴိုငံ)၁၀၁၅၀၆ ဦဵဆနံဵ ေအာငံ

ေငးတိုကံ-၃၂၈ မရေဝတငဴံ ၅/မရန(ဴိုငံ)၂၇၈၄၂၉ ဦဵေသာငံဵ ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၂၉ မြကညြံကညံဴ ိုငံ ၈/ရစက(ဴိုငံ)၂၀၅၅၅၁ ဦဵေရွှေမိုဵ

ေငးတိုကံ-၃၃၀ မစဴ္ဒာခိုငံ ၅/မကန(ဴိုငံ)၀၇၉၆၂၁ ဦဵျဖူဝငံဵ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၃၃၁ မျဖူဴင္ံဵ စုိဵ ၅/မလန(ဴိုငံ)၀၄၃၃၀၆ ဦဵစိုဵ လငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၃၂ မအိမးနေံက့ာံ ၅/မလန(ဴိုငံ)၀၄၁၅၉၄ ဦဵေက့ာံ

ေငးတိုကံ-၃၃၃ မမိုဵ သဲ ၅/ကဘလ(ဴိုငံ)၂၁၅၉၇၇ ဦဵကုလာဵ

ေငးတိုကံ-၃၃၄ မဂေရာငဆံိုငံဵ ေခ်ရမံ ၁/မကန(ဴိုငံ)၁၈၁၅၇၉ ဦဵဂေရာငဆံိုငံဵ ေနာံ

ေငးတိုကံ-၃၃၅ မေအဵျမသူ ၅/ကလထ(ဴိုငံ)၂၅၅၇၃၉ ဦဵဝငံဵ ဴိုငံ

ေငးတိုကံ-၃၃၆ မဴင္ံဵ ဴးယံွ ဖို ဵ ၉/မထလ(ဴိုငံ)၃၀၁၃၃၆ ဦဵထးနံဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၃၃၇ မသးယသံးယေံဌဵ ၅/ရဘန(ဴိုငံ)၁၈၇၉၇၂ ဦဵေအာငတံငံ

ေငးတိုကံ-၃၃၈ ေမာငေံအာငသံူွ ဖို ဵ ၁၂/ဒဂမ(ဴိုငံ)၀၂၇၈၈၁ ဦဵလေ္ဌဵ

ေငးတိုကံ-၃၃၉ မသငံဵ သငံဵ ဟနံ ၅/မရန(ဴိုငံ)၃၀၃၂၂၉ ဦဵလျ္မငဴံ

ေငးတိုကံ-၃၄၀ မအိမးနေံဆး ၉/သစန(ဴိုငံ)၁၇၈၅၆၄ ဦဵေမာငစံိုဵ

ေငးတိုကံ-၃၄၁ ေမာငေံဌဵလှိုငဝံငံဵ ၅/ယမပ(ဴိုငံ)၀၈၅၁၁၃ ဦဵေအာငံှ ကိုငံ

ေငးတိုကံ-၃၄၂ မမာလာဝငံဵ ၅/မရန(ဴိုငံ)၂၆၉၀၀၃ ဦဵဝငံဵ ေမာငံ

ေငးတိုကံ-၃၄၃ မေက့ာဴသရီသိးယံ ၉/မကန(ဴိုငံ)၁၄၈၃၉၂ ဦဵသနံဵ ထးနံဵ

ေငးတိုကံ-၃၄၄ မဟနနံထီးနံဵ ၉/မကန(ဴိုငံ)၁၃၁၇၉၈
ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ (ခ)

ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ ဴိုငံ

ေငးတိုကံ-၃၄၅ မပးငဴံဝါမိုဵ ၉/ပမန(ဴိုငံ)၂၁၃၈၁၀ ဦဵဝငံဵ ကုိ

ေငးတိုကံ-၃၄၆ မွငမိံဵ အိခိုငံ ၈/တတက(ဴိုငံ)၁၆၃၁၉၃ ဦဵဉာဏေံမာငံ

ေငးတိုကံ-၃၄၇ မသဇူာဝငံဵ ၉/သစန(ဴိုငံ)
၁၆၀၁၁၇ ဦဵေးန ဴဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၄၈ မခိုငသံငံဵ ြကညံ ၉/ဝတန(ဴိုငံ)
၂၀၀၄၃၆ ဦဵသနိံဵ တနံ

ေငးတိုကံ-၃၄၉ မအိသဳ္ဇာေဝ ၈/မဘန(ဴိုငံ)
၁၂၅၇၄၂ ဦဵေးန ဴဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၅၀ မွဖို ဵသဴ္တာဝငံဵ ၁၄/ကခန(ဴိုငံ)
၀၈၄၆၂၅ ဦဵြကညဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၅၁ မစုျမတံဴ ိုငံ ၅/ကဘလ(ဴိုငံ)
၁၈၆၇၆၉ ဦဵဟနေံးန ဴံ

ေငးတိုကံ-၃၅၂ မယမငံဵ ၇/ညလပ(ဴိုငံ)
၁၇၄၆၆၃ ဦဵထးနံဵ လးငံ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၃၅၃ မယနုဴ္ဒာေအဵ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၂၃၁၃၁၇ ဦဵေအဵျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၃၅၄ မေအဵေအဵသကံ ၅/ရဘန(ဴိုငံ)
၂၀၆၉၅၁ ဦဵစိုဵ ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၅၅ ေမာငရံကုိဲကုိထးနံဵ ၁၂/သခန(ဴိုငံ)
၁၄၅၀၅၆ ဦဵခငထံးနံဵ

ေငးတိုကံ-၃၅၆ မေမမေီသာံ ၁၂/ဒဂတ(ဴိုငံ)
၀၆၂၅၈၉ ဦဵျမသနိံဵ

ေငးတိုကံ-၃၅၇ မဟနပံိုပိုစုိဵ ၉/တသန(ဴိုငံ)
၁၈၆၀၅၈ ဦဵေက့ာံမ့ို ဵေထးဵ

ေငးတိုကံ-၃၅၈ မသဇူာခိုငံ ၉/ကပတ(ဴိုငံ)
၂၃၉၃၂၅ ဦဵေးန ဴဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၅၉ မအိအိွဖို ဵ ၁၃/တကန(ဴိုငံ)
၂၆၆၄၂၃ ဦဵသနံဵ ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၆၀ မဝငံဵ အိခိုငံ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၅၈၆၇၀ ဦဵသနံဵ လငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၆၁ မအိသဴ္တာေက့ာံ ၉/ခအဇ(ဴိုငံ)
၀၃၄၉၂၄ ဦဵေက့ာံေက့ာံဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၆၂ မအိျဖူ ၅/ယမပ(ဴိုငံ)
၀၈၄၆၁၃ ဦဵြကညဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၆၃ မေအဵနဴ္ဒာထးနံဵ ၉/ငဇန(ဴိုငံ)
၁၂၃၄၃၅ ဦျမွငမိံဵ

ေငးတိုကံ-၃၆၄ မွငမိံဵ မိုမဴိုလဴှိုငံ ၈/အလန(ဴိုငံ)
၁၇၄၃၀၄ ဦဵသနံဵ ေဆး

ေငးတိုကံ-၃၆၅ မေအဵစုမးနံ ၁၄/ညတန(ဴိုငံ)
၁၅၇၃၉၂ ဦဵလမ္ိုဵ ေအာငံ

ေငးတိုကံ-၃၆၆ မစုစဴ္ီဒျမငဴံဴ ိုငံ ၉/စကတ(ဴိုငံ)
၁၁၇၃၆၇ ဦဵျမငဴံဴ ိုငံ

ေငးတိုကံ-၃၆၇ မထူဵ ထူဵ ေဝ ၁၀/ကမရ(ဴိုငံ)
၁၁၇၂၃၈ ဦဵျမငဴံေဇာံဦဵ

ေငးတိုကံ-၃၆၈ မေမကုိကုိ ၁၂/ဒဂမ(ဴိုငံ)
၀၂၅၄၇၀ ဦဵေအာငေံက့ာံလ္

ေငးတိုကံ-၃၆၉ မဆေုဝွဖို ဵ ၁၂/စခန(ဴိုငံ)
၀၇၉၉၃၆ ဦဵေဇာံျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၃၇၀ မသတီာေအဵ ၉/မလန(ဴိုငံ)
၁၆၀၀၂၄ ဦဵေက့ာံွငမိံဵ

ေငးတိုကံ-၃၇၁ မနနံဵ ျမတပံို ၅/ဘတလ(ဴိုငံ)
၀၉၆၇၃၅ ဦဵဘိုစနိံ

ေငးတိုကံ-၃၇၂ မေမသေူက့ာံ ၉/အမဇ(ဴိုငံ)
၀၃၁၄၄၀ ဦဵေးန ဴတံငံ

ေငးတိုကံ-၃၇၃ ေမာငမံငံဵ သဟီ ၇/အတန(ဴိုငံ)
၁၂၇၂၆၄ ဦဵဴိုငျံမငဴံ

ေငးတိုကံ-၃၇၄ မဴင္ံဵ ဴင္ံဵ ယု ၉/ပဘန(ဴိုငံ)
၁၆၄၄၉၈ ဦဵေမာငံွ မို ငံ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၃၇၅ မမးနဇံာခိုငံ ၉/တသန(ဴိုငံ)
၁၈၈၂၇၀ ဦဵဝငံဵ ေဆး

ေငးတိုကံ-၃၇၆ မေအဵသဴ္တာစုိဵ ၉/သစန(ဴိုငံ)
၁၅၉၀၈၂ ဦဵသနိံဵ ဟဳ

ေငးတိုကံ-၃၇၇ မဴးယရံမီးနံ ၇/ကပက(ဴိုငံ)
၀၉၇၅၇၈ ဦဵရေီရွှေ

ေငးတိုကံ-၃၇၈ မယးနံဵ မမီကုိီ ၈/ဂဂန(ဴိုငံ)
၀၉၉၅၃၂ ဦဵကကယဦံဵ

ေငးတိုကံ-၃၇၉ မဤသကုိီကုိ ၉/ခမစ(ဴိုငံ)
၀၄၀၂၂၀ ဦဵစနိေံသာငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၈၀ မသငံဵ သငံဵ ေအဵ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၀၉၅၉၇ ဦဵေအာငျံမငဴံတငံ

ေငးတိုကံ-၃၈၁ မေမသဇငံွ ဖို ဵ ၁၀/လမန(ဴိုငံ)
၀၁၆၉၉၅ ဦဵစသဳနိံဵ

ေငးတိုကံ-၃၈၂ မခိုငစုံေဝ ၉/ပဥလ(ဴိုငံ)
၀၃၆၄၇၆ ဦဵညညီထီးနံဵ

ေငးတိုကံ-၃၈၃ မေခ့ာစုေဝ ၅/ဆလက(ဴိုငံ)
၀၉၃၁၀၇ ဦဵမငံဵ ေဇာံဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၃၈၄ မဇငမံာဝငံဵ ၅/အရတ(ဴိုငံ)
၁၃၃၇၈၇ ဦဵြကညအုံနံဵ

ေငးတိုကံ-၃၈၅ မစုိဵျမတမံးနံ ၅/ရဘန(ဴိုငံ)
၂၁၄၉၈၈ ဦဵမိုဵ ေရ

ေငးတိုကံ-၃၈၆ မျဖူစငမံးနျံမတံ ၅/ပလန(ဴိုငံ)
၀၈၄၇၄၃ ဦဵေက့ာံေက့ာံစနံဵ

ေငးတိုကံ-၃၈၇ မသမိေံမးလဴးငံ ၁၃/သပန(ဴိုငံ)
၁၀၆၀၁၅ ဦဵမိုဵ လးငထံးနံဵ

ေငးတိုကံ-၃၈၈ မွဖို ဵသဇငေံအာငံ ၂/လကန(ဴိုငံ)
၀၈၀၈၄၅ ဦဵေက့ာံေအာငံ

ေငးတိုကံ-၃၈၉ မစုျမတမံးနံ ၈/ဆဖန(ဴိုငံ)
၀၉၃၈၇၀ ဦဵေးန ဴလံှိုငတံငံ

ေငးတိုကံ-၃၉၀ မွငမိံဵ စုစဳ ၅/ပလန(ဴိုငံ)
၀၉၁၉၅၈ ဦဵဝငံဵ ေရွှေ

ေငးတိုကံ-၃၉၁ မေဆးဇငဇံငဝံငံဵ ၇/ကကန(ဴိုငံ)
၀၆၂၁၇၈ ဦဵသနံဵ ထးနံဵ

ေငးတိုကံ-၃၉၂ မတငမံာလာ ၅/ကလတ(ဴိုငံ)
၁၀၄၂၄၂ ဦဵေမာငပံးာဵ

ေငးတိုကံ-၃၉၃ မနနံဵ ေမရညမံိုဵ ၁၃/တကန(ဴိုငံ)
၂၃၉၀၀၇ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ

ေငးတိုကံ-၃၉၄ မခငမံိုမဴို ဴ ၅/ယမပ(ဴိုငံ)
၀၉၈၈၃၅ ဦဵေအာငသံနံဵ

ေငးတိုကံ-၃၉၅ ေမာငစိံနခံန ဴေံတးာငံ ၄/တတန(ဴိုငံ)
၀၆၄၆၃၇ ဦဵေပါငဒံတိလံ့နံဵ

ေငးတိုကံ-၃၉၆ မထကံသဳ္ဇာဴိုငံ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၅၇၆၀၄ ဦဵဴိုငဝံငံဵ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၃၉၇ ေမာငဇံမံဵ ငိုကံထနံ ၄/တတန(ဴိုငံ)
၀၆၃၉၂၇ ဦဵေထာငံဵ လ့နံဵ နနံ

ေငးတိုကံ-၃၉၈ မက့ငမံိုဵ ေဆး ၅/ကလထ(ဴိုငံ)
၂၀၆၆၁၄ ဦဵထနခံန ဴကံ့ငံ

ေငးတိုကံ-၃၉၉ မနလီာဝငံဵ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၂၅၄၆၄ ဦဵဆနံဵ သိုကံ

ေငးတိုကံ-၄၀၀ ေမာငံဴ ိုငလံငံဵ ထးနံဵ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၁၉၆၅၃ ဦဵေမာငခံ့ို

ေငးတိုကံ-၄၀၁ မနဴ္ဒာေရွှေ ငမိံဵ ၈/ခမန(ဴိုငံ)
၂၀၂၇၇၇ ဦဵေဌဵဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၄၀၂ မွဖို ဵအိအိဗိုလံ ၉/ခမစ(ဴိုငံ)
၀၅၃၇၁၈ ဦဵဝငံဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၄၀၃ မယမငံဵ ေငးစငံ ၇/ပမန(ဴိုငံ)
၂၀၇၉၉၄ ဦဵစိုဵ လငံဵ

ေငးတိုကံ-၄၀၄ မေအဵွငမိဴံွ ငမိဴံဝငံဵ ၁/မကန(ဴိုငံ)
၁၄၁၅၆၁ ဦဵခ့ို ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၄၀၅ မလဲဴလဲဴေထးဵ ၈/မကန(ဴိုငံ)
၂၂၃၉၂၉ ဦဵခငေံမာငေံးန ဴံ

ေငးတိုကံ-၄၀၆ မေမမေီက့ာံ ၁၃/ပတယ(ဴိုငံ)
၀၅၃၈၉၉ ဦဵေက့ာံထူဵ

ေငးတိုကံ-၄၀၇ မမိုဵ အိေဿဴ္ဒဦဵ ၉/အမဇ(ဴိုငံ)
၀၅၈၂၆၁ ဦဵေအာငခံိုငဦံဵ

ေငးတိုကံ-၄၀၈ မသရီစုိိဵထကံ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၂၅၅၉၅ ဦဵစိုဵ သနံဵ

ေငးတိုကံ-၄၀၉ မအိအိွဖို ဵ ၁၃/တကန(ဴိုငံ)
၂၆၆၄၂၃ ဦဵသနံဵ ဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၄၁၀ မဖူဵ ဖူဵ မးနံ ၅/ကလထ(ဴိုငံ)
၂၄၁၆၆၂ ဦဵလေ္အာငံ

ေငးတိုကံ-၄၁၁ မေဆးဇငျံမငဴံ ၉/ငဇန(ဴိုငံ)
၁၁၀၂၆၉ ဦဵေမာငေံမာငံဴ ိုငံ

ေငးတိုကံ-၄၁၂ မေအဵေအဵမးနံ ၁/မကတ(ဴိုငံ)
၁၁၇၃၇၆ ဦဵေမာငြံကူ

ေငးတိုကံ-၄၁၃ မစဴ္ဒာေအဵ ၇/အဖန(ဴိုငံ)
၁၁၀၂၇၅ ဦဵလမ္ငံဵ

ေငးတိုကံ-၄၁၄ မေအဵျမတျံဖူ ၁၄/မမက(ဴိုငံ)
၂၇၂၆၄၂ ဦဵစိုဵ မငံဵ ဟနံ

ေငးတိုကံ-၄၁၅ မအိအိမးနံ ၉/တကန(ဴိုငံ)
၁၈၃၉၂၃ ဦဵဝငံဵ ေဇာံ

ေငးတိုကံ-၄၁၆ မသကံမ္ူ ဵခငံ ၅/ရဘန(ဴိုငံ)
၂၀၅၄၆၄ ဦဵေက့ာံသရူ

ေငးတိုကံ-၄၁၇ မအိအိခိုငံ ၉/ပဘန(ဴိုငံ)
၂၂၅၇၃၀ ဦဵြကညေံဆး

ေငးတိုကံ-၄၁၈ မေဆးဇငထံးနံဵ ၅/စကန(ဴိုငံ)
၂၄၅၄၃၆ ဦဵတငထံးနံဵ ဝငံဵ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၄၁၉ မစဴ္ဒာလှိုငံ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၂၃၁၉၃၅ ဦဵဆနံဵ လှိုငံ

ေငးတိုကံ-၄၂၀ မစုဝါျမငဴံ ၉/အမဇ(ဴိုငံ)
၀၃၆၅၁၇ ဦဵေမာငေံမာငသံနံဵ

ေငးတိုကံ-၄၂၁ မျမဝငံဵ ရီ ၉/ကပတ(ဴိုငံ)
၂၇၇၇၇၄ ဦဵသနံဵ ဴိုငဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၄၂၂ မအိအိလးငံ ၁၀/သထန(ဴိုငံ)
၁၉၅၄၃၉ ဦဵေဌဵျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၄၂၃ မေခ့ာအိအိေထးဵ ၅/ဘတလ(ဴိုငံ)
၁၁၄၀၂၅ ဦဵေးန ဴေံဝ

ေငးတိုကံ-၄၂၄ မညိုညို သနံဵ ၁၀/သဖရ(ဴိုငံ)
၁၂၂၉၄၄ ဦဵခငံ

ေငးတိုကံ-၄၂၅ မယဲယံဲံဴ းယံ ၉/ရမသ(ဴိုငံ)
၁၅၉၄၄၁ ဦဵေမာငျံမငဴံ

ေငးတိုကံ-၄၂၆ မသငံဵ သငံဵ စုိဵ ၅/ကလတ(ဴိုငံ)
၀၉၅၀၄၂ ဦဵေအာငေံရွှေ

ေငးတိုကံ-၄၂၇ မျဖူသးယထံးနံဵ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၅၁၁၈၉ ဦဵေက့ာံျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၄၂၈ မခ့မံဵ ေျမခဴိုငံ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၈၀၃၁၈ ဦဵဗိုလစံနံဵ

ေငးတိုကံ-၄၂၉ မနနံဵ ဴးယဦံဵ ၅/ကလတ(ဴိုငံ)
၀၉၃၀၀၆ ဦဵစနိလံငံဵ

ေငးတိုကံ-၄၃၀ မဇငဇံငျံမငဴံ ၅/မမတ(ဴိုငံ)
၀၉၆၈၀၀ ဦဵေက့ာံျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၄၃၁ မပိုဵ အိစဳ ၉/ညဥန(ဴိုငံ)
၁၈၁၃၉၉ ဦဵြကညဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၄၃၂ ေမာငေံအာငံွ ဖို ဵေဝ ၈/စလန(ဴိုငံ)
၁၅၄၉၁၂
ဦဵေသာငံဵ ျမငဴံ(ခ)

ဦဵဘိုတတုံ

ေငးတိုကံ-၄၃၃ မဴုဴ ဝုငံဵ ၇/ပခန(ဴိုငံ)
၃၃၄၂၇၂ ဦဵစိုဵ တငဴံ

ေငးတိုကံ-၄၃၄ မသးယနံဒေီဝ ၇/တငန(ဴိုငံ)
၁၆၀၉၀၁ ဦဵခငေံမာငဦံဵ

ေငးတိုကံ-၄၃၅ မဥမ္မာွဖို ဵ ၉/တကန(ဴိုငံ)
၁၈၅၃၀၇ ဦဵျမငဴံဟနံ

ေငးတိုကံ-၄၃၆ မယဲယံဲေံအာငံ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၉၁၄၅၈ ဦဵေအာငျံမငဴံြကညံ

ေငးတိုကံ-၄၃၇ မဇူဵမးနမံးနေံဆး ၅/ကလထ(ဴိုငံ)
၂၄၉၃၂၂ ဦဵျမငဴံေဆး

ေငးတိုကံ-၄၃၈ မဴင္ံဵ ေသာံတာလးငံ ၅/ကနန(ဴိုငံ)
၀၉၇၃၆၂ ဦဵျမငဴံလးငံ

ေငးတိုကံ-၄၃၉ မေရွှေစငေံအာငံ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၁၈၅၄၄၅ ဦဵခငေံမာငေံရွှေ

ေငးတိုကံ-၄၄၀ မအကံစတာဵုိတနီာ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၃၂၃၄၅ ဦဵဵုိဘဲ(လ)ံ

ေငးတိုကံ-၄၄၁ မေနဇငေံက့ာံ ၈/မဘန(ဴိုငံ)
၁၂၉၈၄၈ ဦဵေက့ာံဆနံဵ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၄၄၂ ေမာငေံအာငမံ့ို ဵထကံ ၈/ပဖန(ဴိုငံ)
၁၃၄၆၆၂ ဦဵတတုျံဖူ

ေငးတိုကံ-၄၄၃ မေမရင္ံဵ သန ဴံ ၉/တသန(ဴိုငံ)
၁၄၇၉၃၉ ဦဵဝငံဵ တငဴံ

ေငးတိုကံ-၄၄၄ မဝငံဵ ပပထးနံဵ ၅/ဝလန(ဴိုငံ)
၁၅၂၆၈၈ ဦဵစိုဵ ျမငဴံေအာငထံူဵ

ေငးတိုကံ-၄၄၅ မစုိဵျပညဴံွ ဖို ဵ ၁၃/ညရန(ဴိုငံ)
၁၀၂၃၃၀ ဦဵစိုဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၄၄၆ မသဇဲာလီွ ဖို ဵ ၇/ဝမန(ဴိုငံ)
၁၃၁၀၇၁ ဦဵဘနုံဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၄၄၇ မအိအိွဖို ဵ ၉/ခမစ(ဴိုငံ)
၀၃၄၄၁၁ ဦဵတငေံဖ

ေငးတိုကံ-၄၄၈ မပိုဵ အိတးယတံာဟနံ ၉/မထလ(ဴိုငံ)
၃၂၇၉၈၇ ဦဵဟနတံငံ

ေငးတိုကံ-၄၄၉ မစုနဴ္ဒာ ၇/ပခန(ဴိုငံ)
၃၇၃၅၇၁ ဦဵသနိံဵ ျမငဴံ

ေငးတိုကံ-၄၅၀ မေအဵွငမိံဵ ေမာံ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၆၂၆၃၆ ဦဵေအာငမံိုဵ

ေငးတိုကံ-၄၅၁ မအိအိျပုဳ ဵ ၇/လပတ(ဴိုငံ)
၁၅၈၆၄၁ ဦဵလဝ္ငံဵ

ေငးတိုကံ-၄၅၂ မဇငမံမီေီအာငံ ၈/ပဖန(ဴိုငံ)
၁၁၈၈၁၂ ဦဵသနိံဵ ေအာငံ

ေငးတိုကံ-၄၅၃ မွငမိံဵ ခ့မံဵ ေမ ၁/ဝမန(ဴိုငံ)
၀၈၉၃၃၆ ဦဵဝငံဵ ေမာငံ

ေငးတိုကံ-၄၅၄ မနနံအဴယမံလစုိီဵ ၁၄/ကကထ(ဴိုငံ)
၁၆၂၄၄၄ ဦဵစိုဵ စိုဵ ှကီဵ

ေငးတိုကံ-၄၅၅ မဥဥေထးဵ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၇၆၀၃၇ ဦဵေက့ာံတငံ

ေငးတိုကံ-၄၅၆ မေမသဇူငံ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၂၄၃၀၅၇ ဦဵေးန ဴဝံငံဵ

ေငးတိုကံ-၄၅၇ ေမာငေံဇာံထကံေအာငံ ၇/ရတရ(ဴိုငံ)
၁၅၅၂၉၁ ဦဵေက့ာံသနံဵ ဦဵ

ေငးတိုကံ-၄၅၈ မေဝေဝေဇာံ ၇/ရတရ(ဴိုငံ)
၁၅၀၅၆၇ ဦဵဝငံဵ ေဇာံ

ေငးတိုကံ-၄၅၉ ေမာငမံ့ို ဵသကံေအာငံ ၈/ဆပဝ(ဴိုငံ)
၀၉၄၇၈၃ ဦဵေသာငံဵ ေဌဵ

ေငးတိုကံ-၄၆၀ မေအဵသဇူာထကံ ၈/မလန(ဴိုငံ)
၀၉၂၄၁၃ ဦဵညေီငး

ေငးတိုကံ-၄၆၁ မအိျဖူဇငံ ၇/ရတန(ဴိုငံ)
၁၂၂၂၂၃ ဦဵျမငဴံဦဵ

ေငးတိုကံ-၄၆၂ မသငံဵ သငံဵ ေမာံ ၅/ဟမလ(ဴိုငံ)
၀၈၉၅၅၈ ဦဵသနံဵ ေဆး

ေငးတိုကံ-၄၆၃ မအိမ့ို ဵထကံ ၉/အမဇ(ဴိုငံ)
၀၆၃၈၄၆ ဦဵစနံဵ ယု

ေငးတိုကံ-၄၆၄ မလးငလံးငေံအာငံ ၉/ညဥန(ဴိုငံ)
၁၉၄၆၄၅ ဦဵေအာငေံရွှေ
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ခုဳအမတ္ံ အမညံ ဴိုငငံသဳာဵ
စိစစံေရဵ
ကတအံမတ္ံ အဘအမညံ မတ္ခံ့ကံ

ေငးတိုကံ-၄၆၅ မတငဴံရွှေနံဵ ေဝ ၈/မကန(ဴိုငံ)
၂၀၃၁၄၆ ဦဵသရူနိံွ မို ငံ

ေငးတိုကံ-၄၆၆ မယမငံဵ စဴ္ဒာျမတံ  ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၇၀၅၇၀ ဦဵေအာငျံမတေံက့ာံ

ေငးတိုကံ-၄၆၇ မေတဇာစုိဵ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၂၅၁၆၉၄ ဦဵစိုဵ လ္

ေငးတိုကံ-၄၆၈ မခိုငဇံာေဝ ၉/လဝန(ဴိုငံ)
၁၈၆၀၁၂ ဦဵဆနံဵ ထးနံဵ

ေငးတိုကံ-၄၆၉ မနနံဵ သရီခိ့စံပို ၅/ခတန(ဴိုငံ)
၀၂၈၆၉၉ ဦဵခ့စပံို

ေငးတိုကံ-၄၇၀ မဆုဴ င္ံဵ ေဝ ၅/အရတ(ဴိုငံ)
၁၃၁၆၅၈ ဦဵသနံဵ ေရွှေ

ေငးတိုကံ-၄၇၁ မခငေံဆးွ ဖို ဵ ၁၁/သတန(ဴိုငံ)
၀၉၄၃၇၃ ဦဵသနိံဵ ဦဵ

ေငးတိုကံ-၄၇၂ မဆျုပညဴံေဇာံဝငံဵ ၇/ရကန(ဴိုငံ)
၀၅၆၆၅၄ ဦဵေဇာံဝငံဵ

ေငးတိုကံ-၄၇၃ မခကံယဲမံိုဵ ၁/မကတ(ဴိုငံ)
၁၂၅၇၈၃ ဦဵေအာငမံိုဵ

ေငးတိုကံ-၄၇၄ ေမာငသံဟီထးနံဵ ဇဳ ၈/မကန(ဴိုငံ)
၂၁၉၆၂၃ ဦဵေက့ာံလငံဵ

ေငးတိုကံ-၄၇၅ မေက့ာဴေကခိုငံ ၈/စလန(ဴိုငံ)
၁၆၁၉၇၈ ဦဵေမာငေံမာငသံနံဵ

ေငးတိုကံ-၄၇၆ မပနံဵ ျမတျံဖူ ၈/မတန(ဴိုငံ)
၀၅၈၉၉၂ ဦဵေက့ာံေဌဵ

ေငးတိုကံ-၄၇၇ မယဲံွ ငမိံဵ ေအဵ ၁/မကန(ဴိုငံ)
၂၂၈၆၂၂ ဦဵျမငဴံေဆာငံ

ေငးတိုကံ-၄၇၈ မရရီဝီငံဵ ၁၁/စတန(ဴိုငံ)
၁၀၈၃၆၉ ဦဵစသဳာထးနံဵ

ေငးတိုကံ-၄၇၉ မသစုဲေမာငံ ၅/မရန(ဴိုငံ)
၂၆၆၄၀၉ ဦဵတငေံမာငေံဌဵ

ေငးတိုကံ-၄၈၀ မလငံဵ သဇူာေမာငံ ၈/သရန(ဴိုငံ)
၀၉၀၇၇၉ ဦဵစိုဵ ဴိုငံ

ေငးတိုကံ-၄၈၁ မွဖို ဵအိစဳ ၉/တသန(ဴိုငံ)
၁၉၉၉၇၄ ဦဵစိုဵ တငဴံ

ေငးတိုကံ-၄၈၂ မလဲဴလဲဴဝငံဵ ၉/ပမန(ဴိုငံ)
၂၃၇၅၂၈ ဦဵတငရံ္ိနံ

ေငးတိုကံ-၄၈၃ မေဝယဝဳငံဵ ေအာငံ ၉/တသန(ဴိုငံ)
၁၈၅၆၆၆ ဦဵဝငံဵ ေအာငံ

ေငးတိုကံ-၄၈၄ မဆဒုါလီ ၅/ကသန(ဴိုငံ)
၀၉၃၈၃၇ ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ ဦဵ

ေငးတိုကံ-၄၈၅ မစုစုေအာငံ ၇/တငန(ဴိုငံ)
၁၈၉၁၆၅ ဦဵျမငဴံေအာငံ

ေငးတိုကံ-၄၈၆ မေနာံေဖာဴေဖာဴထူဵ ၁/မကတ(ဴိုငံ)
၁၀၃၅၄၆ ဦဵေဂ့ာံနထီူဵ

ေငးတိုကံ-၄၈၇ မခငမံ့ို ဵသကံပိုငံ ၁၁/ကဖန(ဴိုငံ)
၀၈၉၄၄၈ ဦဵမ့ို ဵေအာငံ
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