
 ၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ ်

တက္ကသုိလဝ်င်

စာ ေေဵြဲွ ခုဳအေှတ်

အေည်
နုိငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတ်ြြာဵအေှတ်

စစုေုြါင်ဵ  

ေေှတ်

၁ ။ မနအ-၅၄၆ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ ထက် ၅/ရဘန(နိုင်)၂၄၃၈၆၉ ၄၆၁

၂ ။ မမ-၂၃၇၆ ေမာငဟိ်န်ဵ သန့်ေဝယဳ ၉/လဝန(နိုင်)၂၉၅၁၂၄ ၄၄၀

၃ ။ မနတ-၃၇၅ မသဲဖဖူစိုဵ ၉/မဟမ(နိုင်)၀၆၂၀၆၇ ၄၂၄

၄ ။ မနမ-၅၃၁ မသွန်ဵ ယမဳုလင်ဵ ၉/အမဇ(နိုင်)၀၇၇၄၇၄ ၄၂၃

၅ ။ မသ-၁၉၆ မရွှန်ဵ လဲဴဖဖိုဵ ၉/တသန(နိုင်)၂၄၆၀၃၉ ၄၂၂

၆ ။ မနတ-၆၈၇ မေငွစန္ီဒ ၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၃၂၂၈ ၄၂၂

၇ ။ မယ-၃၇၄ မသဇငမုိ်ဵ ၉/မတရ(နိုင်)၂၂၄၃၈၉ ၄၂၀

၈ ။ မမ-၆၁ ေမာငစ်ိုဵ မုိဵေကျော် ၁၃/နခတ(နိုင်)၁၂၁၄၃၈ ၄၁၉

၉ ။ နဇပ-၂၃၀ ေမာငေ်ကာင်ဵ ဇဟိဳဏ်ဵ ၉/ရမသ(နိုင်)၂၅၅၄၃၂ ၄၁၈

၁၀ ။ မဖလ-၁၆၆ မသိမ်ဴသိမ်ဴေအာင် ၉/စကတ(နိုင်)၁၃၂၀၇၆ ၄၁၈

၁၁ ။ မဟ-၃၉၃ ေမာငစ်ိုဵ ခန့် ၁၄/ပသန(နိုင်)၃၁၂၄၈၂ ၄၁၆

၁၂ ။ မမ-၄၂၉ ေမာငစ်ိုဵ ေမာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ၄၁၆

၁၃ ။ မယ-၄၁၅ မခငသီ်ရဟဳိ ၈/ကမန(နိုင်)၀၈၂၈၅၈ ၄၁၆

၁၄ ။ မနခ-၆၅၃ မကကည်ဖဖူသွယ် ၉/အမရ(နိုင်)၁၈၈၂၂၀ ၄၁၆

၁၅ ။ မနတ-၁၂၀၈ ေမာငေ်ဝယလဳင်ဵ ေအာင် ၉/ခအဇ(နိုင်)၀၅၆၉၀၄ ၄၁၅

၁၆ ။ မယဇ-၂၇၉ မကကယစ်ငမှ်ူဵ ၉/မတရ(နိုင်)၂၂၄၉၀၁ ၄၁၅

၁၇ ။ မကရ-၁၆၅ မနယွန်လီှိုင် ၈/ဆဖန(နိုင်)၁၀၆၃၄၆ ၄၁၃

၁၈ ။ မနမ-၁၆၂၀ မစထုက်ထက်လှိုင် ၅/ခဥတ(နိုင်)၁၁၂၆၈၆ ၄၁၃

၁၉ မနမ-၁၉၆၅ မလင်ဵ လက်ေအာင် _ ၄၁၃

၂၀ ။ မဇ-၆၄၅ ေမာငထ်က်ေဝယဳ ၉/တတဥ(နိုင်)၁၃၉၀၇၅ ၄၁၂

၂၁ ။ မနတ-၁၇၅၈ မဝငဴ်ဝါလင်ဵ ၈/ဆဖန(နိုင်)၁၁၇၆၀၁ ၄၁၂

တက္ကသုိလဝ်ငခ်ငွ်ဴေသူေျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀-ြြည်ဴနှစေ်အာင်)

တက္ကသုိလအ်ေည်-ကွနြ်ျူတာတက္ကသုိလ်(ေန္တေလဵ)

အထူဵ ြြုဘာသာ - ကွနြ်ျူတာ            ဦဵေေ-(၅၀)
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၂၂ ။ မနတ-၈၂၆ ေမာငမ်ျေ ို ဵမင်ဵ ဟိန်ဵ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၇၃၃၆၉ ၄၁၂

၂၃ ။ မဆ-၂၀၁၆ ေမာငေ်ကာင်ဵ ဖမငဴ်ဖမတ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ၄၁၂

၂၄ ။ မနသ-၂၈၅၅ စိုင်ဵ ေအာငမ်င်ဵ သန့် ၉/ခမစ(နိုင်)၀၈၄၂၀၃ ၄၁၁

၂၅ ။ မနရ-၄၅၃ ေမာငရ်နမ်ျေ ို ဵေအာင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ၄၁၁

၂၆ ။ မမ-၁၁၂ မဒူရဂ်ါဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ၄၁၁

၂၇ ။ မထတ-၆၈၄ ေမာငခ်န့်မင်ဵ လငွ် ၉/ဝတန(နိုင်)၂၂၅၇၆၆ ၄၁၀

၂၈ ။ မမ-၃၀၁၄ ေမာငလ်င်ဵ သစဦ်ဵ ၁၃/ကမန(နိုင်)၁၅၉၃၇၁ ၄၀၉

၂၉ ။ မနတ-၂၈၆ ေမာငစ်မ်ွဵမင်ဵ ေအာင် ၉/ပကခ(နိုင်)၀၆၀၈၅၅ ၄၀၉

၃၀ ။ မနတ-၂၄၃၆ မဆုဖပည်ဴခင် ၉/သစန(နိုင်)၂၀၈၃၈၄ ၄၀၉

၃၁ ။ နဇပ-၃၉ မသက်မုိစဳ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ၄၀၉

၃၂ ။ မမ-၁၅၉၉ မအအိေိထွဵ ၉/ပဥလ(နိုင်)၀၈၁၁၄၄ ၄၀၇

၃၃ ။ မမ-၇၃၆ မဇငသီ်ဦဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ၄၀၇

၃၄ ။ မမ-၅၅ မသင်ဵ စန္ီဒေကျော် ၉/ပဥလ(နိုင်)၀၇၃၅၅၈ ၄၀၇

၃၅ ။ မဏန-၂၅ မခငသူ်ဇာဖမငဴ် ၉/နထက(နိုင်)၂၁၃၈၈၇ ၄၀၆

၃၆ ။ မယ-၈၁၇ မခိုငဇ်ငဦ်ဵ ၉/မတရ(နိုင်)၂၁၇၃၉၅ ၄၀၆

၃၇ ။ မယ-၇၆၁ မဖမတ်ေကဇငသ်န့် ၉/မတရ(နိုင်)၂၁၃၂၇၂ ၄၀၆

၃၈ ။ မရရ-၅၄ မစစုေုအာင် ၉/ရမသ(နိုင်)၂၄၁၃၇၇ ၄၀၅

၃၉ ။ မပ-၁၁ မဆုဖမတ်ဝတ်ရည်ေကျော် ၉/ပဘန(နိုင်)၂၆၅၅၁၇ ၄၀၄

၄၀ ။ မနခ-၈၇၀ ေမာငရ်ေဲဇာ်လှိုင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ၄၀၄

၄၁ ။ မမ-၆၄၈၃ ေမာငေ်အာငေ်သာ် ၉/ပဥလ(နိုင်)၀၇၃၂၂၈ ၄၀၄

၄၂ ။ မနတ-၁၃၅၄ မဖုန်ဵ ဖမငဴ်မုိရခ်င် ၉/တတဥ(နိုင်)၁၄၈၄၅၁ ၄၀၃

၄၃ ။ မက-၁၄၇၇ မေစာယေုထွဵ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၉၆၉၅၅ ၄၀၃

၄၄ ။ မမရ-၁၂၂ မယမင်ဵ အေိ န္ဒ ၁၂/မရက(နိုင်)၁၈၀၆၆၁ ၄၀၂

၄၅ ။ နဥမ-၃ မဆုေဝနငှ်ဵ ၉/ဥတသ(နိုင်)၀၀၉၅၅၉ ၄၀၂
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၄၆ ။ မနခ-၂၁၈ မသင်ဵ ရနဳ့ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၆၇၅၅၃ ၄၀၁

၄၇ ။ မနခ-၂၈၃ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ သက် ၉/ခမစ(နိုင်)၀၆၇၅၂၂ ၄၀၁

၄၈ ။ မနသ-၁၅၈၀ မနန်ဵ သိမ်ဴသိမ်ဴစေုထွဵ ၉/မဟမ(နိုင်)၀၆၄၂၀၀ ၄၀၁

၄၉ ။ မနအ-၁၆၆၈ ေမာငေ်ကာင်ဵ ခန့်လင်ဵ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၉၂၄၅၄ ၄၀၀

၅၀ ။ နဇပ-၄၀ မေချောအစိဳ ၉/ဥတသ(နိုင်)၀၁၃၀၇၀ ၄၀၀
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