
 ၂၀၂၀ ြြည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလဝ်င်

စာ ေေဵြဲွ ခုဳအေှတ်

အေည်
နိုင်ငဳသာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတ်ြြာဵအေှတ်

စစုေုြါင်ဵ 

ေေှတ်

၁ ။ အင-၄၆၁ မဝတ်ရည်ေ ျော် ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၅၀၆၄၀ ၄၇၃

၂ ။ အင-၃၉ မလယှမင်ဵစိုဵ ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၃၅၇၈၉ ၄၃၈

၃ ။ အင-၂ ေမာင်မင်ဵမမတ်ေ ာင်ဵ ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၃၁၆၁၁ ၄၃၃

၄ ။ အဖ-၂၂၁၁ ေမာင်ဟိန်ဵ ခန့ေ်အာင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၄၂၅

၅ ။ အလ-၅၈၂ ေမာင်ဆန်ဵ မင်ဵေအာင် ၁၄/ လန(နိုင်)၂၁၅၀၃၁ ၄၁၂

၆ ။ အလ-၃၇၃ မနင်ှဵနင်ှဵေဆွေ ၁၄/ လန(နိုင်)၂၂၅၄၅၂ ၄၀၉

၇ ။ အင-၄၈၂ မမမင်ဴမမတ်မွေနဟ်န် ၁၄/မအပ(နိုင်)၂၉၂၉၇၀ ၄၀၇

၈ ။ အလ-၅၇ မေအဵချေမ်ဵေအာင် ၁၄/ လန(နိုင်)၁၉၅၂၇၈ ၄၀၂

၉ ။ အညခ-၁၀၄ မသီတာခိုင် ၁၄/ညတန(နိုင်)၂၁၉၅၁၇ ၃၉၇

၁၀ ။ အနစ-၂ မစိုဵ မမတ်သန္တာ ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၁၈၉၀၈၂ ၃၉၆

၁၁ ။ အင-၄၆၀ မခိုင်သူဇာသိန်ဵ ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၄၃၉၉၆ ၃၉၂

၁၂ ။ အင-၂၀၉ မစမ်ိဵမမတ်သူ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၉၁

၁၃ ။ အလတ-၁၁၀ ေမာင်ရှိန်ဵ ေဝခန့် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၈၉

၁၄ ။ အလ-၁၂၂၁ မဟနန်ထီွေန်ဵ ၁၄/ လန(နိုင်)၂၀၆၉၉၇ ၃၈၉

၁၅ ။ အင-၃၆ မက ူက ူစိုဵ ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၇၀၄၆၉ ၃၈၇

၁၆ ။ အလ-၃၀၂ မခင်နန္ဒာေ ျော် ၁၄/ဘ လ(နိုင်)၃၂၉၈၁၇ ၃၈၇

၁၇ အည-၃၆၁ မနင်ှဵနန္ဒာထွေန်ဵ _ ၃၈၄

၁၈ ။ အဖ-၃၀ မဆလုဲဴနန္ဒာ ၁၄/ဖပန(နိုင်)၂၅၀၇၇၈ ၃၇၉

၁၉ ။ အင-၇၅၅ မဇင်ေသာ်တာဖဖိုဵ ၁၄/ လန(နိုင်)၂၀၂၅၃၂ ၃၇၉

၂၀ ။ အင-၃၁ မေသာ်တာထ ်စဳ ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၄၄၁၆၄ ၃၇၈

၂၁ ။ အဖ -၁၂၉ မဝတ်ရည်ထွေန်ဵ ၁၄/ဖပန(နိုင်)၂၂၇၂၉၄ ၃၇၇

တက္ကသုိလဝ်င်ခငဴ်ွေသူေျာဵစာေင်ဵ(၂၀၂၀-ြြည်ဴနစှေ်အာင်)

တက္ကသုိလအ်ေည်- ကွနြ်ျူတာတက္ကသုိလ ်(ေအြူင်)

အထူဵ ြြုဘာသာ - ကွနြ်ျူတာ            ဦဵေေ-(၆၅)

စဉ်
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၂၂ ။ အဒ-၂ မဖဖိုဵသွေယသ်ွေယခ်ိုင် ၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၂၀၅၇၄၇ ၃၇၆

၂၃ ။ အလ-၄၇ မယွေန်ဵ မီမီသန့် ၁၄/ လန(နိုင်)၁၈၅၂၄၂ ၃၇၆

၂၄ ။ အင-၄၆၆ ေမာင်မျေ ို ဵသ ်ဇင် ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၃၈၁၉၃ ၃၇၆

၂၅ ။ အင-၁၁၇ မလင်ဵလ ်က ည်မဖူ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၇၅

၂၆ ။ အည-၁၅ မရှုဝါစဳ ၁၄/ညတန(နိုင်)၂၁၇၄၆၆ ၃၇၅

၂၇ ။ အန-၅၂ မသူဇာမင်ဵ ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၀၄၂၄၈ ၃၇၄

၂၈ ။ အညစ-၁၅ မေဆာင်ဵေဟမာနသိ်မ်ဴ ၁၄/ညတန(နိုင်)၂၂၇၄၉၂ ၃၇၄

၂၉ ။ အင-၁၀၉ ေမာင်စွေမ်ဵမမတ်ပုိင် ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၇၀၄၇၈ ၃၇၃

၃၀ ။ အဘ-၇၃၆ မေအဵမမတ်ခိုင် ၁၂/ရပသ(နိုင်)၁၂၉၂၇၂ ၃၇၃

၃၁ ။ အည-၂၃ မစမုမတ်နိုဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၇၂

၃၂ ။ အဖသ-၂၁၀ ေမာင်ရနပုိ်င်မုိဵမမင်ဴ ၁၄/ဖပန(နိုင်)၂၅၄၀၀၅ ၃၇၂

၃၃ ။ အဖ-၁၁၁၈ မစစုနုိုင် ၁၄/ဖပန(နိုင်)၂၂၉၈၆၅ ၃၇၁

၃၄ ။ အဖ-၆၈၉ ေမာင်ထ ်နိုင်ဦဵ ၁၄/ဖပန(နိုင်)၂၂၉၈၈၈ ၃၇၀

၃၅ ။ အလ-၅၇၉ ေမာင်ခင်ေအာင် ၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၂၀၆၃၉၆ ၃၇၀

၃၆ ။ အညလ-၂၄၃ ေမာင်မပည်ဴဖဖိုဵပုိင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၇၀

၃၇ ။ အလ-၁၇ မဆလုဲဴနန္ဒာ ၁၂/သ တ(နိုင်)၂၀၅၄၄၇ ၃၇၀

၃၈ ။ အနသ-၄၃ ေမာင်ခန့စ်ည်သူေအာင် ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၀၅၆၇၂ ၃၇၀

၃၉ ။ အင-၁၇၁ ေမာင်ေ ာင်ဵဆ ်သူရနိ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ၃၆၉

၄၀ ။ အင-၉၇၀ မဟနန်ဦီဵ ၁၄/ လန(နိုင်)၂၀၃၈၄၀ ၃၆၉

၄၁ ။ အင-၁၂၈ မေမသူဖဖိုဵ ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၃၅၅၁၉ ၃၆၈

၄၂ ။ အဖ-၇၃၁ ေမာင်ထ ်မမတ်နိုင် ၁၄/ဖပန(နိုင်)၂၃၂၁၁၁ ၃၆၈

၄၃ ။ အဒ-၁၄၆၃ မဝင်ဵပပလှိုင် ၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၂၂၂၄၁၉ ၃၆၈

၄၄ ။ အင-၁၅၉ မဇဇူင်မုိင် ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၇၀၄၉၄ ၃၆၇

၄၅ ။ အင-၃၉၀ ဒေယလဝုနရ်နှ်ဵ မန် ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၃၅၇၄၄ ၃၆၇
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၄၆ ။ အည -၁၅၉ ေမာင်ရာမပည်ဴေအာင် ၁၄/ပတန(နိုင်)၂၄၇၃၈၉ ၃၆၇

၄၇ ။ အင-၅၄ ေမာင်သိန်ဵ ေဇာ် ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၇၀၃၂၁ ၃၆၆

၄၈ ။ အဘ-၂၃၈ ေမာင်ရေဲ ာင်ဵချေစ် ၁၄/ဘ လ(နိုင်)၃၈၁၅၃၈ ၃၆၆

၄၉ ။ အစ-၂၈ ေမာင်ရဘုဲန်ဵ မမတ် ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၃၈၁၈၂ ၃၆၅

၅၀ ။ အင-၂၂၆ မဇူဵ ဇူဵ သိမ်ဴ ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၃၄၆၉၀ ၃၆၅

၅၁ ။ အလ-၄၅၃ ေမာင်ရရဲင်ဴမုိဵ ၁၄/ လန(နိုင်)၂၀၁၉၈၁ ၃၆၅

၅၂ ။ အင-၈၀၁ မေ ဇင်မမတ် ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၄၃၉၇၀ ၃၆၄

၅၃ ။ အင-၆၄၀ ေနာ်ဆာအယေ်စဵ ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၅၂၇၄၀ ၃၆၄

၅၄ ။ အညခ-၁၄၃ မညိမ်ဵညိမ်ဵေအဵ ၁၄/ညတန(နိုင်)၂၁၉၅၄၆ ၃၆၄

၅၅ ။ အငရ-၂၅၉ မေမမမတ်မွေန် ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၅၃၅၅၃ ၃၆၃

၅၆ ။ အဖဖ-၁၃၅ ေမာင်ေအာင်ဆ ်ပုိင် ၁၄/ဖပန(နိုင်)၂၃၉၆၄၀ ၃၆၂

၅၇ ။ အင-၁၉၂၅ ေမာင်မင်ဵသီဟေဇာ် ၁၄/မအပ(နိုင်)၃၃၈၂၁၀ ၃၆၂

၅၈ ။ အန-၁ ေမာင်ချေမ်ဵလင်ဵ ုိ ုိ ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၀၆၅၀၆ ၃၆၂

၅၉ ။ အဘ-၂၅ ေမာင်ဉာဏလ်င်ဵေမာင် ၁၄/ဘ လ(နိုင်)၄၀၉၀၁၀ ၃၆၂

၆၀ ။ အမခ-၂၀၃ နန့ေ်ေဵေေဵယဉ် ၁၄/မမန(နိုင်)၃၃၂၈၉၅ ၃၆၁

၆၁ ။ အဘ -၂၇၈ ေမာင်မပည်ဴဖဖိုဵသန့် ၁၄/ဘ လ(နိုင်)၃၇၃၈၂၈ ၃၆၁

၆၂ ။ အဘ-၁၅ ေမာင်ဆ ်နိုင်ထွေန်ဵ ၁၄/ဘ လ(နိုင်)၃၇၉၇၀၉ ၃၆၀

၆၃ ။ အင-၂၁၂ မေနရမီမတ်သူ ၁၄/ လန(နိုင်)၂၀၀၀၃၃ ၃၆၀

၆၄ ။ အည-၆၁ မသိမ်ဴ ၁၄/ညတန(နိုင်)၂၁၇၂၆၉ ၃၆၀

၆၅ ။ အသ-၁၀၄၆ မဝါဝါဝင်ဵေရွှေ ၁၄/မအပ(နိုင်)၂၉၃၄၃၈ ၃၆၀
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