
 ၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ ်

တက္ကသုိလဝ်င်

စာ ေေဵြဲွ ခုဳအေှတ်

အေည်
နုိငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတြ်ြာဵအေှတ်

စစုေုြါင်ဵ  

ေေှတ်

၁ ။ ရဎဗ-၁ ေမာငေ်အာငေ် ျော် _ ၄၈၈

၂ ။ ရ -၁၅၉၉ မယနွ်ဵ ဝတီေအာင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၄၅၂

၃ ။ ရဟ-၆၈ ေမာငေ်အာင ုိ် ုိလင်ဵ ၁၃/ရငန(နိုင်)၀၇၄၄၁၄ ၄၄၁

၄ ။ ရ -၁၅၉၂ ေမာငခ်နွသီ်ဟန် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၂၀၁၄၅ ၄၃၈

၅ ။ ရယ-၁၃၁ မေချောစနုိုင် ၁၂/မဘန(နိုင်)၁၈၄၉၄၁ ၄၃၂

၆ ။ ရသ-၂၉ မယနွ်ဵ အဖိဖူ ၁၃/ လန(နိုင်)၁၅၀၅၂၈ ၄၃၁

၇ ။ ရသပ-၆၄၃ ေမာငေ် ျော်သ ်ထနွ်ဵ ၁၃/ လန(နိုင်)၁၅၈၆၆၂ ၄၂၇

၈ ။ ရသပ-၉၀ မေမွှေ သင်ဵ က ူ ၁၃/ဖခန(နိုင်)၀၉၅၉၂၄ ၄၂၃

၉ ။ ရ -၁၅၉၆ မနန်ဵ ခမ်ဵအိ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၂၆၆၂၂ ၄၂၂

၁၀ ။ ရသပ-၆၇၁ မဝငဴ်ဖူဵသ ် ၉/သစန(နိုင်) ၂၁၇၈၈၉ ၄၁၉

၁၁ ။ ရညဟ-၁၇ မဖမစနိ် ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၆၂၈၂၈ ၄၁၆

၁၂ ။ ရထစ-၆၃ မသီရလိင်ဵ လ ် ၁၃/ရစန(နိုင်)၁၀၈၇၂၉ ၄၁၄

၁၃ ။ ရဠ-၉၃ မေမပုိငမုိ်ဵ ၁၃/ပလန(နိုင်)၁၂၄၅၅၃ ၄၁၁

၁၄ ။ ရသပ-၂၀၇ မသင်ဵ ဖမတ်ဖဖိုဵ ၁၃/နစန(နိုင်)၁၀၁၄၉၂ ၄၀၇

၁၅ ။ ရညတ-၂၆ ေမာငသ်န်ဵ နိုင် ၁၃/ပလန(နိုင်)၁၃၆၄၂၇ ၄၀၅

၁၆ ။ ရ -၁၈၉ ေမာငဟိ်န်ဵ ထ ်ေအာင် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၃၉၇၀၀ ၄၀၅

၁၇ ။ ရသပ-၇၉၁ မမှူဵသ ်လယ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၄၀၄

၁၈ ။ ရသပ-၃၅၀ မနန်ဵ မုိဟွမ် ၁၃/မတန(နိုင်)၀၂၈၃၁၅ ၄၀၄

၁၉ ။ ရဠ-၁၆၈ နန်ဵ ေမသ ်ဖူဵ ၁၃/ပလန(နိုင်)၁၁၅၅၈၁ ၄၀၄

တက္ကသုိလဝ်ငခ်ငွ်ဴေသူေျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀-ြြည်ဴနှစေ်အာင်)

တက္ကသုိလအ်ေည်- ကွနြ်ျူတာတက္ကသုိလ ်(ေတာငက်ကီဵ)

           ဦဵေေ-(၁၅၇)

စဉ်

အထူဵ ြြုဘာသာ - ကွနြ်ျူတာ
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 ၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ ်

တက္ကသုိလဝ်င်

စာ ေေဵြဲွ ခုဳအေှတ်

အေည်
နုိငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတြ်ြာဵအေှတ်

စစုေုြါင်ဵ  

ေေှတ်
စဉ်

၂၀ ။ ရသပ-၈၀၇ ေမာငမ်ျေ ို ဵသင်ဵ ၁၃/ပတယ(နိုင်)၀၇၆၄၄၆ ၄၀၃

၂၁ ။ ရဟဇ-၃၁ မစိုဵ မုိဵေအဵ ၁၃/ရငန(နိုင်)၀၇၂၇၀၃ ၄၀၂

၂၂ ။ ရဠ-၁၅၉ မေမသီထနွ်ဵ ၈/မသန(နိုင်)၁၇၇၂၃၂ ၄၀၀

၂၃ ရ -၁၀၄၅ မ ျေနိရ်မ်ှဵရနှ် _ ၃၉၉

၂၄ ။ ရ -၁၃၈၆ နန်ဵ သန်ဵ ဦဵ ၁၃/ဟပန(နိုင်)၁၁၀၈၆၀ ၃၉၈

၂၅ ။ ရဘ -၁၅ ေမာငေ်အာင ုိ် ုိေထွဵ ၁၃/ဟပန(နိုင်)၁၀၆၂၆၀ ၃၉၅

၂၆ ။ ရ -၂၈၁ နန်ဵ သ ်နယွဆူ်ဵ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၆၂၁၈၅ ၃၉၅

၂၇ ။ ရ -၂၅၅၈ ခနွသူ်ရနိ် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၆၂၈၅၇ ၃၉၅

၂၈ ။ ရညတ-၅၁ မနန်ဵ အေိနသွင်ဵ ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၆၅၂၃၉ ၃၉၄

၂၉ ။ ရင-၃၄၃ မဇူဵ ဇငေ်မ ၁၃/နခတ(နိုင်)၁၂၃၃၆၈ ၃၉၄

၃၀ ။ ရဠန-၃၈ နန်ဵ ချေစေ်ထွဵ ၁၃/ပလန(နိုင်)၁၁၉၄၁၅ ၃၉၄

၃၁ ။ ရသပ-၁၀၁၁ မအအိေိချော ၁၃/တ န(နိုင်)၃၇၆၂၇၃ ၃၉၃

၃၂ ။ ရသပ-၅၅၉ နန်ဵ ေအဵေအဵနယွ် ၁၃/နတရ(နိုင်)၀၂၂၉၈၆ ၃၉၃

၃၃ ။ ရဠန-၂၀၄ မနန်ဵ ခမ်ဵရနိ် ၁၃/ပလန(နိုင်)၁၃၂၂၈၈ ၃၉၃

၃၄ ။ ရထစ-၉၀ ေမာငလ်ဖပည်ဴေအာင် ၁၃/ရစန(နိုင်)၁၂၆၄၆၀ ၃၉၂

၃၅ ။ ရဠ-၁၂၂ မဖမတ်နိုဵ ဦဵ ၇/  န(နိုင်)၁၀၁၉၆၁ ၃၉၁

၃၆ ။ ရဋဘ-၁၅၈ ေမာငေ်ဇာ်မင်ဵ ေထွဵ ၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၂၃၂၉၆ ၃၉၀

၃၇ ။ ရ -၉၆၈ မစန်ဵ သီတာ ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၄၃၄၃၃ ၃၈၉

၃၈ ။ ရထ-၆၇ မခိုငရ်တနာဦဵ ၁၃/မရန(နိုင်)၀၅၆၁၄၉ ၃၈၇

၃၉ ။ ရယ-၁၂၀ မသီရေိအာငစ်ိုဵ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၅၉၀၂၄ ၃၈၆

၄၀ ။ ရ ဘ-၃၀၀ မစိုဵ စန္ဒာညိမ်ဵ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၂၉၃၇၃ ၃၈၅

၄၁ ။ ရသဟ-၃၀ မေရွှေရည်ရွှေန်ဵ လဲဴ ၁၃/ လန(နိုင်)၁၅၁၄၄၉ ၃၈၅

Page 2 of 8



 ၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ ်

တက္ကသုိလဝ်င်

စာ ေေဵြဲွ ခုဳအေှတ်

အေည်
နုိငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတြ်ြာဵအေှတ်

စစုေုြါင်ဵ  

ေေှတ်
စဉ်

၄၂ ။ ရညပ-၁ မသ ်မှူဵခင် ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၆၃၉၅၄ ၃၈၅

၄၃ ။ ရသပ-၆၇၇ ေမာငသ်စ္စာဟိန်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၈၅

၄၄ ။ ရ -၄၂၈၄ နန်ဵ မွန်ဵ ဆိင် ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၄၂၆၇၈ ၃၈၃

၄၅ ။ ရဋဘ-၁၄၅ ခနွေ် ာင်ဵ ထ ် ၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၂၁၇၁၆ ၃၈၃

၄၆ ။ ရည -၅ မခငစ်ိုဵ လှိုင် ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၆၀၁၀၁ ၃၈၃

၄၇ ။ ရ -၁၄၁၈ ေမာငေ်အာငမ်ျေ ို ဵပုိင် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၃၃၆၁၈ ၃၈၃

၄၈ ။ ရ -၅၀၀ ေမာငအ်ဳဴမင်ဵ သန့် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၃၂၂၈၂ ၃၈၃

၄၉ ။ ရစမ-၂၁၁ ေမာငေ်အာငမ်င်ဵ သိမ်ဵ ၁၃/မဆတ(နိုင်)၀၇၆၆၉၂ ၃၈၂

၅၀ ။ ရ -၅၆၂ မဝင်ဵ လဲဴလဲဴရီ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၄၀၂၆၈ ၃၈၂

၅၁ ။ ရ -၇၃၃ စိုင်ဵ မင်ဵ သုတ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၄၀၁၅၄ ၃၈၁

၅၂ ။ ရ -၉၅၅ မေအဵေအဵစဳ ၁၃/လလန(နိုင်)၁၁၇၇၇၃ ၃၈၁

၅၃ ။ ရ ဘ-၂၃၇ မထနွ်ဵ အေိ န္ဒဝငဴ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၈၀

၅၄ ။ ရ -၈၆၉ ေမာငမုိ်ဵယပုိဳင် ၂/လ န(နိုင်)၁၁၇၀၂၁ ၃၈၀

၅၅ ။ ရ -၁၀၆၃ မနငှ်ဵ နငှ်ဵ ေဝ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၅၄၅၁၄ ၃၈၀

၅၆ ။ ရထဖ-၃၆၇ ေမာငမ်င်ဵ ဟန် ၁၃/ရစန(နိုင်)၁၂၁၃၇၅ ၃၇၉

၅၇ ။ ရသ-၁၉ မဆုစန္ီဒထနွ်ဵ ၁၃/ လန(နိုင်)၁၅၀၄၂၇ ၃၇၉

၅၈ ။ ရသပ-၁၁၁၀ မေအဵေရွှေ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၇၉

၅၉ ။ ရသပ-၂၀၃ ေမာငေ်အာငေ် ျော်ဖဖိုဵ ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၆၃၀၅၂ ၃၇၉

၆၀ ။ ရသပ-၉၀၃ ေမာငေ်အာငခ်န့်မင်ဵ ေမာ် ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၆၄၇၁၄ ၃၇၉

၆၁ ။ ရသပ-၂၈၉ နန်ဵ စန်ဵ က ည်ေဝ ၁၃/တ န(နိုင်)၀၅၀၁၀၀ ၃၇၉

၆၂ ။ ရသပ-၄၇၀ မအမ်ိစည်ငုဳဖူဵ ၁၃/ လန(နိုင်)၁၄၈၁၃၇ ၃၇၈

၆၃ ။ ရ ဘ-၂၆၂ မတငဴ်အကိ ူ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၄၉၈၁၃ ၃၇၈
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စဉ်

၆၄ ။ ရညဟ-၇၄ ေမာငက် ည်ဘုန်ဵ သာ ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၅၇၅၀၆ ၃၇၈

၆၅ ။ ရတ-၁၀၀ မဝင််ဴဝါဖူဵ ၁၃/ လန(နိုင်)၁၄၉၈၂၅ ၃၇၈

၆၆ ။ ရယ-၂၄၆ မချေ ိုရစီမ်ဴိ ၁၃/ပတယ(နိုင်)၀၆၅၄၆၉ ၃၇၈

၆၇ ။ ရဟဇ-၂၂၃ ေမာငမ်င်ဵ သုရငှ် ၁၃/ရငန(နိုင်)၀၇၇၂၁၇ ၃၇၈

၆၈ ။ ရ -၉၀၁ စိုင်ဵ ဘုန်ဵ သန့် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၁၈၂၅၉ ၃၇၇

၆၉ ။ ရ -၁၈၂၃ ခနွေ်နေဒဵဒိတ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၇၇

၇၀ ။ ရသပ-၁၁၇၇ မသွယသွ်ယေ်အာင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၇၇

၇၁ ။ ရ ဘ-၁၁၈ မစဖုမတ်လင်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၇၇

၇၂ ။ ရ -၄၇၆၁ မနနုေုဝ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၇၂၂၆၅ ၃၇၆

၇၃ ။ ရအ-၁၂၉ နန်ဵ မုိဆုိင် ၁၃/တယန(နိုင်)၀၉၃၄၅၄ ၃၇၆

၇၄ ။ ရသပ-၅၁၉ ခနွရ်ုဲင်ဵ ယဳ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၂၅၄၇၇ ၃၇၆

၇၅ ။ ရ -၇၁၈ မဖငမ်ိဵဖငမ်ိဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၇၆

၇၆ ။ ရသပ-၁၁၆၁ ေမာငခ်န့်ဇငသိ်န်ဵ ၁၃/ လန(နိုင်)၁၃၂၀၀၆ ၃၇၅

၇၇ ။ ရ ယ-၁၆၁ ေမာငေ်အာငေ်နမျေ ို ဵ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၆၇၅၁၀ ၃၇၅

၇၈ ။ ရဟ-၄၃ မဆုဖမတ်နိုင် ၁၃/ရငန(နိုင်)၀၇၉၀၁၇ ၃၇၅

၇၉ ။ ရ -၉၉၆ မနငှ်ဵ ထ ်ထ ်နိုင် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၅၀၅၁၉ ၃၇၄

၈၀ ။ ရ -၄၉၆ ေမာငေ် ာင်ဵ ဖမတသူ် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၃၉၇၁၁ ၃၇၄

၈၁ ။ ရသပ-၅၀၈ မသင်ဵ ရတီဇင် ၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၂၁၅၆၀ ၃၇၄

၈၂ ။ ရညပ-၂၉ မေ ဇာဝင်ဵ ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၅၇၇၅၃ ၃၇၃

၈၃ ။ ရ -၄၇၆ နန်ဵ ေအဵဆုိင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၇၃

၈၄ ။ ရည-၉၅ ခနွေ်စာနိုင် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၅၄၈၃၆ ၃၇၃

၈၅ ။ ရမ-၄၀ စိုင်ဵ ညနွ့်ေမာင် ၁၃/မ န(နိုင်)၀၈၉၆၆၅ ၃၇၃
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စဉ်

၈၆ ရညခ-၅၀၁ ေမာငေ်အာငေ် ာင်ဵ ဖမတ် _ ၃၇၃

၈၇ ။ ရည-၃၉ မသီရေိဖွဵေဖွဵ ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၅၈၈၃၆ ၃၇၂

၈၈ ။ ရသ-၅၉ မမျေ ို ဵထ ်ထ ်ေ ျော် ၁၃/ လန(နိုင်)၁၃၃၄၅၀ ၃၇၂

၈၉ ။ ရသပ-၅၀၀ ေမာငဖ်ငမ်ိဵချေမ်ဵဦဵ ၉/သစန(နိုင်)၂၂၃၃၈၃ ၃၇၂

၉၀ ။ ရ -၁၉၃၂ စိုင်ဵ ဟနလ်ယွမိ်န်ဵ ၁၃/နစန(နိုင်)၁၀၁၃၃၅ ၃၇၂

၉၁ ။ ရသပ-၉၉၃ ေမာငမုိ်ဵေ ျော် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၇၂

၉၂ ။ ရ -၄၆၀၁ မသ ်ဖမတမွ်န် ၁၃/နစန(နိုင်)၀၈၇၇၃၆ ၃၇၂

၉၃ ။ ရ ယ-၁၂၈၂ မနငှ်ဵ ေဝေဝလငွ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၇၂

၉၄ ။ ရ -၁၅၄၆ ေမာငေ်ဇယျောလင်ဵ ထနွ်ဵ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၃၂၂၈၄ ၃၇၂

၉၅ ။ ရ -၃၉၈၁ ခနွသိ်န်ဵ ဟန် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၂၆၆၁၃ ၃၇၁

၉၆ ။ ရထ-၈၀ ေမာငေ်အာငေ် ျော်စိုဵ ၁၃/ရစန(နိုင်)၁၂၆၄၅၀ ၃၇၁

၉၇ ။ ရယ -၅ မေဆာင်ဵ သိမ်ဴသိမ်ဴေဇာ် ၁၃/ပတယ(နိုင်)၀၇၈၃၆၄ ၃၇၁

၉၈ ။ ရဠန-၂၅၀ မနန်ဵ ဖမဦဵ ၁၃/ပလန(နိုင်)၁၃၆၅၀၅ ၃၇၁

၉၉ ။ ရ ယ-၁၅၈၂ မေသာ်တာလမင်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၇၁

၁၀၀ ။ ရသပ-၁၈၂၀ မသဲဖဖူေအာင် ၁၃/ လန(နိုင်)၁၅၈၆၅၂ ၃၇၀

၁၀၁ ။ ရ -၄၈၂၃ ခနွေ်အာငစ်ည်သူ ၁၃/ပလန(နိုင်)၁၃၀၇၆၅ ၃၇၀

၁၀၂ ။ ရည-၂၄ မေငွဇငထ်နွ်ဵ ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၆၃၆၇၁ ၃၇၀

၁၀၃ ။ ရသပ-၆၇၆ စိုင်ဵ အနွေ်ခဵဟတ် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၅၁၅၁၁ ၃၇၀

၁၀၄ ။ ရ -၁၂၁၆ ေမာငေ် ျော်ဝင်ဵ ခိုင် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၄၉၉၈၇ ၃၇၀

၁၀၅ ။ ရ -၈၃၇ နန်ဵ ချေမ်ဵေအဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၆၉

၁၀၆ ။ ရ -၁၅၇ စိုင်ဵ ေ ာင်ဵ ဖမတ်သူ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၃၉၆၇၅ ၃၆၉

၁၀၇ ။ ရဋဘ-၁၄၆ နန်ဵ ဟွမ်နိုဵ ၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၂၁၆၈၃ ၃၆၉

Page 5 of 8



 ၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ ်

တက္ကသုိလဝ်င်

စာ ေေဵြဲွ ခုဳအေှတ်

အေည်
နုိငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတြ်ြာဵအေှတ်

စစုေုြါင်ဵ  

ေေှတ်
စဉ်

၁၀၈ ။ ရ -၁၂၆၁ မအငက် င်ဵ ဖူဵ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၅၀၀၉၆ ၃၆၉

၁၀၉ ။ ရဟဇ-၂၈၁ မယမင်ဵ  ုိ ၁၃/ လန(နိုင်)၁၄၃၀၀၂ ၃၆၉

၁၁၀ ။ ရ ယ-၇၇၉ မခငစ်ေုဝ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၆၂၈၄၈ ၃၆၉

၁၁၁ ။ ရထစ-၃၃ ေမာငေ်ဇာ်လင်ဵ ထနွ်ဵ ၁၃/အတန(နိုင်)၀၁၇၅၁၇ ၃၆၈

၁၁၂ ။ ရ ဘ-၂၂၆ မေအဵချေမ်ဵမွန် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၂၇၆၂၁ ၃၆၈

၁၁၃ ။ ရ -၃၃၀၇ မေအဵချေမ်ဵေဆွ ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၆၀၁၉၈ ၃၆၈

၁၁၄ ။ ရ တ-၄ မရရီေီဌဵ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၂၈၇၃၇ ၃၆၇

၁၁၅ ။ ရညတ-၄၄ မဖမငဴ်ဖမငဴ်လမ်ိ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၂၇၃၁၆ ၃၆၇

၁၁၆ ။ ရ -၂၉၅ မေရွှေရတီ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၆၃၅၁၇ ၃၆၇

၁၁၇ ။ ရ -၂၀၃၀ မခိုငသ်ဉ္ဇာသင်ဵ ၁၃/တ န(ဖပု)၀၀၁၂၁၃ ၃၆၇

၁၁၈ ။ ရ -၁၀၇၉ နန်ဵ ယမင်ဵ သူ ၁၃/ပလတ(နိုင်)၀၂၃၅၁၇ ၃၆၇

၁၁၉ ။ ရထစ-၃၇ ေမာငဟိ်န်ဵ ထ ်နိုင် ၁၃/ရစန(နိုင်)၁၁၉၈၃၃ ၃၆၇

၁၂၀ ။ ရသပ-၄၉၃ ေမာငတုိ်ဵတ ်ေအာင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၆၇

၁၂၁ ။ ရဘ -၄၆ နန်ဵ သီတာေအဵ ၁၃/ဟပန(နိုင်)၁၁၃၅၉၇ ၃၆၇

၁၂၂ ။ ရသပ-၁၇၇၈ မလငွမ်ာဖဖိုဵ ၁၃/ မန(နိုင်)၁၄၁၇၈၁ ၃၆၇

၁၂၃ ။ ရဋဘ-၇၀၃

ေမာငမ်ျေ ို ဵဖမတမွ်န ်(ခ) 

ေမာငဖ်မမင်ဵ ေအာင် ၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၄၄၉၈၂ ၃၆၇

၁၂၄ ။ ရ -၅၈၇ နန်ဵ သန်ဵ သန်ဵ ၁၃/ဟပန(နိုင်)၁၁၅၇၁၅ ၃၆၇

၁၂၅ ။ ရ ယ-၁၃၇၆ ေမာငဟ်နစ်စထ်ူဵ ၁၃/ လန(နိုင်)၁၄၄၅၉၀ ၃၆၆

၁၂၆ ။ ရတ-၂၄၄၉ ေမာငေ်အာငေ် ျော်ထ ်လင်ဵ ၁၃/မဖန(နိုင်)၀၃၂၅၄၅ ၃၆၆

၁၂၇ ။ ရ -၆၄၆ ေမာငလ်မူင်ဵ ၁၃/ဖခန(နိုင်)၀၈၅၅၆၉ ၃၆၆

၁၂၈ ။ ရဈလ-၃၈ ေမာငမ်င်ဵ ေဝဇငဦ်ဵ ၁၃/နစန(နိုင်)၁၀၂၄၅၀ ၃၆၆

၁၂၉ ။ ရညသ-၁၈ မေအဵချေမ်ဵေဖမဴ ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၄၄၅၅၉ ၃၆၆
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၁၃၀ ။ ရသပ-၇၃၈ မဆုဖမတ်နိုဵ ၁၃/ လန(နိုင်)၁၄၂၂၈၆ ၃၆၆

၁၃၁ ။ ရထ-၅၉ မသ ်ထာဵဟန် ၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၁၉၉၉၉ ၃၆၆

၁၃၂ ။ ရဠန-၁၀၅ မူဖမဇငဝ်င်ဵ ၁၃/ပလန(နိုင်)၁၃၂၈၁၈ ၃၆၆

၁၃၃ ။ ရ -၆၁၆ နန်ဵ ေဖာငခ်မ်ဵ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၂၈၄၉၅ ၃၆၆

၁၃၄ ။ ရသပ-၁၁၀၀ မယနွ်ဵ သန္တာမုိဵ ၁၃/ လန(နိုင်)၁၄၈၃၄၄ ၃၆၆

၁၃၅ ။ ရသ-၁၃၅ ေမာငေ် ာင်ဵ ဖမတေ်ဇာ် ၁၃/ လန(နိုင်)၁၅၁၂၁၀ ၃၆၅

၁၃၆ ။ ရယတ-၁၇၇ မေ သွယမုိ်ဵ ၁၃/ပတယ(နိုင်)၀၇၇၄၀၆ ၃၆၅

၁၃၇ ။ ရ ယ-၃၅၆ ေမာငေ်အာငဖ်ဖိုဵ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၄၉၄၇၅ ၃၆၅

၁၃၈ ။ ရ ယ-၁၁၉ ေမာငဖ်မတ်နိုဵ ၁၃/တ န(ဖပု)၀၀၁၆၇၀ ၃၆၅

၁၃၉ ။ ရသပ-၂၃၄ ခနွထ်နွ်ဵ နိုငမ်ျေ ို ဵ ၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၃၀၂၃၆ ၃၆၅

၁၄၀ ။ ရသပ-၂၁ ေမာငသိ်န်ဵ ထူဵ ၁၃/ လန(နိုင်)၁၅၈၇၅၄ ၃၆၅

၁၄၁ ။ ရ -၄၆၃ ခနွေ်အာငဟိ်န်ဵ ၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၂၈၉၈၁ ၃၆၅

၁၄၂ ။ ရဈ-၁၃၈ မနန်ဵ ဖင်ဵ ၁၃/နစန(နိုင်)၀၉၈၈၇၀ ၃၆၅

၁၄၃ ။ ရသပ-၃၉၃ မဖမငဴ်ဖမတ်မုိဵေ ျော် ၂/လ န(နိုင်)၁၁၈၃၇၅ ၃၆၅

၁၄၄ ။ ရ -၇၉၁ နန်ဵ နလီာဝင်ဵ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၃၃၀၄၃ ၃၆၅

၁၄၅ ။ ရ -၉၄၃ မဖူဵဖမတ်သွန်ဵ ခန့် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၂၆၁၆၃ ၃၆၅

၁၄၆ ။ ရ -၂၀၃၃ နန်ဵ သဲသဲ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၆၅

၁၄၇ ။ ရ -၇၅၀ မဖမနငှ်ဵ နန္ဒာ ၁၃/တ န(နိုင်)၃၄၅၂၄၆ ၃၆၅

၁၄၈ ။ ရဠန-၁၀၆ မနန္ဒာဝင်ဵ ၁၃/ပလန(နိုင်)၁၃၂၈၂၅ ၃၆၅

၁၄၉ ။ ရဠ-၄၁ မနန်ဵ ထ ်ထ ်ေအာင် ၁၃/ပလန(နိုင်)၁၂၅၅၇၅ ၃၆၄

၁၅၀ ။ ရဈလ-၅၆ နန်ဵ လတ်ွလူ ၁၃/ ဟန(နိုင်)၀၄၇၉၂၃ ၃၆၄

၁၅၁ ။ ရဟ-၅၆ မလှိုငဝ်င်ဵ မာ ၁၃/ရငန(နိုင်)၀၇၈၄၄၉ ၃၆၄
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 ၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ ်

တက္ကသုိလဝ်င်

စာ ေေဵြဲွ ခုဳအေှတ်

အေည်
နုိငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတြ်ြာဵအေှတ်

စစုေုြါင်ဵ  

ေေှတ်
စဉ်

၁၅၂ ။ ရသပ-၄၃၃ ေမာငခ်န့်အာ ာေမာင် ၁၃/ လန(နိုင်)၁၅၂၈၉၇ ၃၆၄

၁၅၃ ။ ရသပ-၆၆၂ မသဲနလုငွ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၆၄

၁၅၄ ။ ရ -၁၃၆၄ မခငစ်ဖုမတ် ၁၃/တ န(နိုင်)၃၄၀၀၆၆ ၃၆၄

၁၅၅ ။ ရ -၆၆၀ မမူေအဵေအဵသင်ဵ ၁၃/ပလန(နိုင်)၁၂၆၁၂၃ ၃၆၄

၁၅၆ ။ ရတဖ-၅၈ မေထွဵ နု ၁၃/ရစန(နိုင်)၁၁၈၆၂၃ ၃၆၄

၁၅၇ ။ ရသပ-၂၂၄၉ ေမာငေ်အာငထ်ို ်ထို ် ၁၃/လခန(နိုင်)၀၆၃၃၅၈ ၃၆၄
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