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Introduction

ဒီေဆာင္းပါးေလးမွာ Loop ေတြနဲ႕ Hacking ဘယ္လိုသက္ဆိုင္ေနလဲ ၊
က်ေနာ္တ႕ို ရဲ႕ေရွ႕ကလူေတြ ဘယ္လိုသံုးၾကတယ္ ၊ ဘယ္ေလာက္ထိအက်ိဳးရွိတယ္ စတာေတြကို
ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ Programming နဲ႕ Hacking ၾကားက တျခားဆက္စပ္ေနတဲ့
အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သလို Tool ေတြဖန္တီးရမွာလည္း အင္မတန္အသံုးဝင္တယ္ဆိုတာကို
သိေစခ်င္တ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ တစ္ခုသိထားေစခ်င္တာေလးတစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။ ဘယ္ programming
language ပဲျဖစ္ပါေစ ၊ အဲ့ဒါက က်ေနာ္ေရြးခ်ယ္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ အသံုးျပဳမယ့္သူအေပၚမွာပဲ
မူတည္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကေတာ့ Beginner level ထက္ပိုခ်င္ပိုေနပါလိမ့္မယ္။
ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုရင္ က်ေနာ္႕အေနနဲ႕ အၾကံညဏ္ေလးေတြနဲ႕
ေရွ႕ကလူေတြဘယ္လိုလုပ္တယ္ဆိုတာကိုပါ သိေစခ်င္တာျဖစ္လ႕ို စစခ်င္းေလ့လာေနတဲ့သူေတြ
အတြက္ေတာ့ ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။
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Automation

Hacking မွာ Intermediate level လိ႕ု ဆိုလာျပီဆိုတာနဲ႕ Tools
ေတြဖန္တီးခ်င္လာၾကပါတယ္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အရမ္းရိုးရွင္းတယ္။ က်ေနာ္တို႕ေတြ
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို သိျပီးသားလည္းျဖစ္တယ္ ၊ ဒီျဖစ္စဥ္တစ္ခုကိုပဲ
အၾကိမ္ၾကိမ္လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ လူကိုယ္တိုင္ထိုင္လုပ္ရတာမ်ိဳးေတြေပါ့။
ဒီလိုအခါမ်ိဳးမွာ ထိုင္လုပ္ေနျခင္းဟာ ၾကိဳးစားတယ္ လိ႕ု ေခၚမလား ၊ ဒါမွမဟုတ္ က်ေနာ္တ႕ို ထက္
ညဏ္ရည္ပိုျမင့္တ့သ
ဲ ူေတြက အလိုေလ်ာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Automation) ကိုသံုးျပီး
လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႕က ဗန္းစကားထဲကလို ပိန္းတယ္ လိ႕ု ပဲေျပာရမလားျဖစ္ေနတာေပါ့။
အခ်ိန္ေတြကုန္တယ္ ၊ ပ်င္းဖို႕ေကာင္းတယ္ စတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ကို
အလိုေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႕တစ္ခုခုေတာ့လိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္။
ေသခ်ာျပန္တက
ြ ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လဲ တစ္ခါအပင္ပန္းခံေလ့လာလိုက္တာက အခ်ိန္ေတြ၊
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ အမ်ားၾကီးေလ်ာ့သာြ းတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္လဲ programming
ဆိုတာက အခုလိုေခတ္ကာလမွာ အေရးပါ အရာေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ စာဖတ္သူေတြလည္း
သိျပီးသားျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
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Loop

အထက္မွာေရးခဲ့တဲ့ automation မွာေဖာ္ျပခဲ့သလိုပဲ က်ေနာ္တို႕
ထပ္တလဲလဲလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အရာေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕အတြက္ Programming ေတြမွာ Loop
လိ႕ု ေခၚတဲ့ Flow control တစ္ခုပါဝင္ပါတယ္။ Programming Language ေတြထမ
ဲ ွာမွ
ကိုယ္ဘယ္ဟာကိုၾကိဳက္လ၊ဲ ကိုယ္ဘာကိုေရးတတ္လဆ
ဲ ိုတဲ့အေပၚမူတည္ျပီး
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသြားနိုင္ေပမယ့္ က်ေနာ္ကေတာ့
ဥပမာေပးလု႕ိ ေကာင္းမယ့္အေပၚမူတည္ျပီးသာေရးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
အၾကံျပဳခ်က္အေနနဲ႕ဆိုရင္ေတာ့ python လို programming မ်ိဳးကပိုျမန္တယ္ဆိုတဲ့
အေထာက္ထားမ်ိဳးေတြရွိတာေၾကာင့္ Fuzzing လို ျမန္ျမန္လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တ့ဲ
အေျခအေနမ်ိဳးမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႕အေနနဲ႕ python ကိုေရြးခ်ယ္သင့္တာေပါ့။ ဒါကို
ဘယ္လိုသိနိုင္မလဲဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာျပထားတဲ့ လင္ခ့္လိုမ်ိဳး
ေဆာင္းပါးမ်ိဳးေတြကေနသိနိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း စမ္းၾကည့္လ႕ို ရပါတယ္။
https://labs.mwrinfosecurity.com/blog/faster-fuzzing-with-python/

Looping in Bruteforce, Fuzzing
ပထမဦးဆံုး ဥပမာအေနနဲ႕ Bruteforce ကေနစျပီးေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။ Bruteforce
တိုက္တယ္ bruteforce တိုက္တယ္ဆိုတာၾကားဖူးျပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ဒီလုိဆိုရင္ bruteforce
တိုက္တယ္ဆိုတာကိုအရင္ေျပာမယ္။ Bruteforce / Fuzzing ကို အမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္ကလို
ပံုစံ ၂ ခုကိုေတြ႕နိုင္ပါတယ္။


Matching



Unmatching
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Matching
က်ေနာ္တို႕မွာ database သိ႕ု မဟုတ္ wordlist တစ္ခုရွိမယ္ ၊ User Input
တစ္ခုလဲရွိမယ္။ db (သိ႕ု ) list ထဲက data ကို user input ကေနတစ္ဆင့္ ထည့္သြင္းျပီး ရလာတဲ့
result မွာ ကိုယ္ျမင္ခ်င္တ့ဲ string ကိုရွာတဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။
Unmatching
က်ေနာ္တို႕မွာ database သိ႕ု မဟုတ္ wordlist တစ္ခုရွိမယ္ ၊ User Input
တစ္ခုလဲရွိမယ္။ db (သိ႕ု ) list ထဲက data ကို user input ကေနတစ္ဆင့္ ထည့္သြင္းျပီး ရလာတဲ့
result မွာ ကိုယ္ျမင္ခ်င္တ့ဲ result နဲ႕ကြဲလေ
ြဲ နတာေတြကိုရွာတဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ ဆိုၾကပါစို႕၊ က်ေနာ္တို႕ Web Application တစ္ခုကို Bruteforce
တိုက္ခ်င္တယ္ဆိုပါေတာ့။ က်ေနာ္တို႕လိုအပ္မယ့္အရာေတြကို ေအာက္ကလို list
ေလးတစ္ခုလုပ္ၾကည့္မယ္


Wordlists - ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားတဲ့ username,password ေတြစုထားတဲ့ txt file
တစ္ခုလိုမယ္



File Handling – wordlist file ကို အသံုးျပဳဖို႕အတြက္ file handling
လုပ္နိုင္မယ့္တစ္ခုခုလိုမယ္



Loop – wordlist ထဲကဟာေတြ အကုန္လံုးကို အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ အလုပ္လုပ္ဖို႕အတြက္
loop ေတြက မျဖစ္မေနလိုပါတယ္



Matching/Unmatching String - ထြက္လာတဲ့ result မွာ ဘာကိုလိုခ်င္လဲဆိုတာက
matching ၊ ထြက္လာတဲ့ result မွာ ဘာနဲ႕မတူတဲ့ဟာဆိုတာက unmatching



Conditional - ဘာနဲ႕မတူလွ်င္ ၊ ဘာနဲ႕တူလွ်င္ ဆိုတဲ့ အေျခအေနကိုဆံုးျဖတ္ဖို႕အတြက္
က်ေနာ္တို႕ if လိုမ်ိဳး conditional တစ္ခုလိုမယ္



Request Handling – Web Application Bruteforce ျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ Web Server
ဆီကို http request ပို႕နိုင္မယ့္အရာတစ္ခုလည္းလိုပါတယ္

ေအာက္မွာ ဒီ list ေလးအတိုင္းေရးထားတဲ့ bruteforcer ေလးတစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္
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Simple Bruteforcer using python
import requests
url='http://localhost:4000/login'
file1 = open("C:\Users\ASUS\Desktop\username.txt","r").readlines()
file2 = open("C:\Users\ASUS\Desktop\pass.txt","r").readlines()
file1L=len(file1)
file2L=len(file2)
for i in range(0,file1L):
for j in range(0,file2L):
username=file1[i].strip('\n')
password=file2[j].strip('\n')
data = {'userName':username,'password':password}
r=requests.post(url,data)
results=r.text.find('Invalid')
if results==-1:
print "Found "+username+" "+password

မွတ္ခ်က္။ ။ Burp Suite မွာပါဝင္တ့ဲ intruder ကိုသံုးလို႕ရပါတယ္။
အေျပာင္းအလဲေလးျဖစ္ေအာင္ အေပၚက code ေလးနဲ႕ က်ေနာ္ Node Goat
ကိုေျဖတုန္းကေရးထားတာေလးျဖစ္ပါတယ္။ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ Multi
Processing, Multi Threading, Queue တိ႕ု ကိုပါထည့္သံုးလို႕ရပါတယ္။ Concept
ေလးသိယံုေလာက္သာျဖစ္ပါတယ္
http://location-href.com/nodegoat-walkthrough/

Bug Hunting with loops
Software Bug ေတြရွာတဲ့အခါမွာလဲ fuzzing loops ေတြကိုသံုးၾကပါတယ္။
နာမည္အၾကီးဆံုးကေတာ့ American Fuzzy Loop ( AFL ) ေပါ့။ Production မွာေတြ႕ရတဲ့
Software ေတြ Web Application ေတြမွာ က်ေနာ္တို႕ေလ့က်င့္ခဲ့တဲ့ lab ေတြလို မလြယ္ပါဘူး ၊
source code ဆိုရင္လဲအမ်ားၾကီးျဖစ္နိုင္တယ္၊ Buffer Overflow ဆိုရင္ ေလ့လာတုန္းကလို
buffer size က 24 ေလာက္မဟုတ္ေတာ့ဘူး 20000 လဲျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သိထားတဲ့
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အသိတစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ Buffer Overflow သာျဖစ္သြားရင္ Program ဟာ crash
ျဖစ္သာြ းတယ္ဆိုတာေပါ့။ ဒီေတာ့ ထပ္ခါထပ္ခါ တန္ဖိုးေတြတိုးတိုးသြားျပီး program crash တဲ့ထိ
input ကိုထည့္သာြ းမယ္။ ဒါကို Crash point လိ႕ု ေခၚတယ္။ fuzzer ေတြဟာ
ဒီလိုမ်ိဳးအလုပ္ကိုလုပ္ပါတယ္။ Crash သြားျပီဆိုမွ crash analysis လုပ္တာကေတာ့ တစ္ပိုင္းေပါ့။
အေကာင္းဆံုးဥပမာအေနနဲ႕့ Heart Bleed ကို AFL ( American Fuzzy Loop ) သံုးျပီး
ဘယ္လိုရွာေတြ႕ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ေအာက္က link မွာဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္
https://blog.hboeck.de/archives/868-How-Heartbleed-couldve-been-found.html

Web Application ေတြမွာရွာတဲ့အခါလည္း ဒီလိုပါပဲ။ က်ေနာ္တို႕သိထားတဲ့
အသိတစ္ခုလိုတယ္။ ဥပမာ SQL Injection ပဲဆိုပါေတာ့
SELECT * from users where uid=’[user_input]’
PHP ရဲ႕သေဘာတရားအရ single quote ၃ ခုျဖစ္သာြ းျပီဆို error
တက္တယ္ဆိုတာကိုသိထားရမယ္။ ဒါတင္မကပဲ error ကို ျပမယ္ဆိုရင္ error မွာ sql function
ပါျပန္ပါလာတယ္ဆိုတာကိုပါသိထားရမယ္။ ဒီေတာ့ single quote သံုးထားမယ္ဆိုရင္ single
quote, double quote သံုထားမယ္ဆိုရင္ double quote ဆိုတဲ့ data တစ္ခုလိုတယ္။
ဥပမာ


‘ single quote



“ double quote



` backtrick



‘) single quote & closed parenthesis



“) double quote and closed parenthesis

ဒီလို data ေတြကိုတစ္ခုျပီးတစ္ခုထည့္ၾကည့္မယ္။ ထြက္လာတဲ့ result အေပၚမူတည္ျပီး SQL
Injection ေပါက္တယ္၊ မေပါက္ဘူးစသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ Tool က
တစ္ခါတည္းဆံုးျဖတ္တယ္ဆိုရင္ Scanner ၊ လူကပဲဆံုးျဖတ္ရတယ္ဆိုရင္ေတာ့ Fuzzer ေပါ့။
Scanner ေတြကေတာ့ false positive မ်ားနိုင္ပါတယ္။
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Fuzzing လုပ္ဖ႕ို ဆိုရင္ Fuzz-db ကေတာ့ လူသံုးမ်ားတဲ့ resource တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
https://github.com/fuzzdb-project/fuzzdb/

fuzzer အေနနဲ႕ဆိုရင္ေတာ့ wfuzz ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Burp Suite Intruder မွာ professional
က Multithread ရတာေၾကာင့္ GUI လဲျဖစ္ေတာ့ ပိုသံုးလို႕ေကာင္းပါလိမ့္မယ္
https://github.com/xmendez/wfuzz

Researching with loops
Loops ေတြနဲ႕က်ေနာ္တို႕ research ေတာင္လုပ္လို႕ရတယ္ဆိုတာကိုေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။
Web Application Obfuscation စာအုပ္ထမ
ဲ ွာပါတဲ့ ဥပမာတစ္ခုနဲ႕အရင္ဆံုးေဖာ္ျပေပးမယ္။
HTML တစ္ခုရဲ႕ structure ကို research လုပ္သြားတာကို အရမ္းသေဘာက်ပါတယ္။
ေအာက္ကလို markup တစ္ခုေပါ့။
<a href=”#”>Click</a>

ဒီ markup မွာ element ပါတယ္၊ attribute ပါတယ္၊ innerHTML ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ anchor
သာအလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ Click ဆိုတဲ့ စာသားေလးက underline နဲ႕ link
အျဖစ္နဲ႕ေပၚေနမွာျဖစ္တယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာ researcher က သာမာန္လူန႕ဲ မတူတဲ့အေတြးတစ္ခုေတြးသြားတယ္။
ေအာက္ကလိုမ်ိဳးဆိုရင္ေရာ ဘယ္ဟာကအလုပ္လုပ္မွာလဲေပါ့


<[something]a href=”#”>Click</a>



<a[something]href=”#”>Click</a>



<a href[something]=”#”>Click</a>



<a href=[something]”#”>Click</a>



<a href=”[something]#”>Click</a>



<a href=”#”[something]>Click</a>



<a href=”#”>[something]Click</a>



<a href=”#”>Click<[something]/a>
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<a href=”#”>Click</a[something]>

အဲ့ဒီ ေနရာေတြမွာ ဘယ္ Character ေတြထည့္ရင္ HTML ကအလုပ္လုပ္ေသးလဲဆိုတာကို
သိနိုင္ဖ႕ို အတြက္ for loop ကိုေအာက္ကလိုသံုးသြားတယ္။
<?php
for ($i=0; $i < 255; $i++) {
$character=chr($i);
echo '<div>'.$i.'-><a'.$character.'href="http://localhost">Click</a></div>';
}
?>

255 ဆိုတာကေတာ့ ASCII character ေတြအကုန္လံုးထည့္ပစ္လိုက္တာပါ။ Unicode
ဆိုရင္ေတာ့ 0 to 65535 = 65536 သံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
https://www.amazon.com/Web-Application-Obfuscation-Evasion-Filters/dp/1597496049

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာအေပၚအေျခခံျပီး က်ေနာ္ real world
ဥပမာတစ္ခုထပ္ျပီးေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။ Orange Tsai ရဲ႕ New era of SSRF ကိုၾကည့္ဖူးမွာေပါ့၊
အဲ့ဒီမွာ URL parser ကို research လုပ္ထားတာတစ္ခုပါပါတယ္။
မၾကည့္ရေသးရင္ၾကည့္လိုက္ပါလို႕အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။
https://www.blackhat.com/docs/us-17/thursday/us-17-Tsai-A-New-Era-Of-SSRF-Exploiting-URL-Parser-InTrending-Programming-Languages.pdf

Slide အရ က်ေနာ္တ႕ို ေအာက္ကလိုသိရတယ္
http://foo@127.0.0.1 @google.com/

space ေလးတစ္ခုထည့္လိုက္တာနဲ႕ URL parser က ဘာေတြျဖစ္ကုန္လဲဆိုတာကို က်ေနာ္တ႕ို လဲ
အလားတူ fuzzing လုပ္လို႕ရနိုင္ပါတယ္။ တစ္ခုထပ္သိရတာက platform အကုန္လံုးလိုလိုမွာ
လိုက္စမ္းတာကိုလေ
ဲ တြ႕ရပါလိမ့္မယ္။
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ဥပမာ PHP ဆိုရင္ ဒီလိုမ်ားစမ္းလားလို႕ ေတြးမိပါတယ္ ( က်ေနာ္႕အထင္ပါ )

for ($i=0; $i < 255 ; $i++) {
echo chr($i);
$URL="https://127.0.0.1:80".chr($i)."@google.com";
$url=parse_url($URL);
echo $i."->".$URL."<br>";
var_dump($url);
echo "<br>";
}

Filter Bypassing with loops
ဥပမာအေနနဲ႕ filter bypass လုပ္တဲ့အခါ loop
ေတြကိုဘယ္လိုသံုးမလဲဆိုတာကိုေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။ သူတို႕ဘယ္လိုသိၾကလဲ၊ က်ေနာ္တို႕လဲ
သူတို႕လိုသိေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာကို
က်ေနာ္ျမင္တ့ပ
ဲ ံုစံနဲ႕ပဲေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ခ်င္မွလဲ ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့
က်ေနာ္႕မွာ POC ရွိပါတယ္။ ေအာက္က Link မွာၾကည့္ပါ
https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/tree/master/Remote%20commands%20execution

Command Execution မွာ wh^oa^mi ကအလုပ္လုပ္တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။
ဒါကို္သူမ်ားေျပာလိ႕ု သိတာထက္ ကိုယ့္ဘာကိုလသ
ဲ ိေအာင္လုပ္လို႕ရပါတယ္။ PHP မွာဆိုရင္
system() က Command ကို execute လုပ္ေပးနိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ system(“whoami”); က
အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႕ကို www-data သိ႕ု မဟုတ္ asus/blahblah စသည္ျဖင့္
ျပန္ျပရမယ္။ က်ေနာ္တို႕ Loop ပတ္လ႕ို ရပါတယ္။
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ဥပမာ
for ($i=0; $i < 255; $i++) {
system("who".$chr($i)."ami");
echo "<br>";
}

ဒီလုိဆိုရင္ ေအာက္ကလို ဘယ္ character ေတြထည့္လို႕ရတယ္ဆိုတာ သိသြားတာေပါ့
who%0aami
who"ami
who^ami

တျခား ဥပမာအေနနဲ႕ File System Attacks ကိုၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။
http://www.ush.it/2009/02/08/php-filesystem-attack-vectors/
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Non-Alphanumeric with loops
JS, PHP တိ႕ု ကို non-alphanumeric ေတြဖန္တီးၾကတာေတြ႕ဖူးမွာေပါ့။
ဥပမာေလးတစ္ခုျပခ်င္ပါတယ္
php -r "for ($i=0; $i < 255; $i++) { print chr($i);} > alpha_1.txt

ASCII character ေတြကိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ character ေတြကို Operators
ေတြနဲ႕တြဲၾကည့္မယ္။
http://php.net/manual/en/language.operators.php

~ ကိုသံုးတယ္ဆိုပါစို႕
php -r "for ($i=0; $i < 255; $i++) { $test=chr($i);print ~$test;}" > alpha_2.txt

A မပါပဲန႕ဲ A ကိုလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?
php -r "print ~'¾';"

ဒီနည္းနဲ႕ ~'¾'; ဟာ =A ျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့လုိခ်င္တာက A ပဲ၊ =A မဟုတ္ဘူး။ ့
php -r "print ~'¾'{1};"

ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္ကလို Blogpost ေတြကေနေလ့လာနိုင္ပါတယ္
http://www.thespanner.co.uk/2011/09/22/non-alphanumeric-code-in-php/
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Conclusion
ဒီေဆာင္းပါးဟာ က်ေနာ္႕ရဲ႕ ဒုတိယေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။ အမွားေတြရွိနိုင္သလို
အေကာင္းဆံုး တင္ဆက္မွဳေတာ့ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ ပိုေကာင္းမယ့္အေရးအသား ျဖစ္ျဖစ္
၊ အသံုးအႏွံဳးျပင္လုိတာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့လွ်င္ က်ေနာ္႕ကိုအသိေပးေစလိုပါတယ္

Thanks
21 / 12 /2018
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