
တက္ကသုိလ်-  မန္တေလးတက္ကသုိလ်

စဉ်

၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ် 

စာေေဵြဲွခုဳအေှတ်

    အေည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ  

ကတပ်ြာဵအေှတ်

စစုေုြါင်ဵ  

ေေှတ်

၁ စထ-၁၉၆၃ ေေေွှေပခည်သွန်ဵ ၁/ေကန(နငိ)်၂၅၀၄၁၂ 431

၂ ေေ-၁၁၉၀ ေေနလွွငလွ်ငလ်ှိုင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ 400

၃ ေနတ-၇၈၀ ေေေွှေစငဖ်ြိုဵ ၉/ြဘန(နိုင)်၂၃၅၂၅၅ 399

၄ ေေ-၄၇၁၅ ေေအဵြြစိုဵ ၉/ြဉလ(နိုင)်၀၇၅၂၈၀ 389

၅ စဈ-၉၃ ေြနစ်ငပ်ြူ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၆၈၇၃၀ 387

၆ စဍ-၁၁၈ ေေဝေဆာင်ဵ ဦဵ ၅/စကန(နိုင)်၃၁၀၄၀၇ 387

၇ ေနေ-၆၆၁ ေပေေဉ္ဇ ေသာင်ဵ ထွန်ဵ ၉/ြသက(နိုင)်၁၈၅၇၇၂ 387

၈ စဍ-၃၅၄ ေသဇငဝ်င်ဵ စိုဵ ၅/ေဘန(နိုင)်၂၅၄၃၈၃ 386

၉ ဒသယ-၆ ေောငေ်အဵချေ်ဵေအာင် ၁၁/သတန(နိုင)်၁၁၈၈၈၁ 381

၁၀ ေထတ-၅၉ ေဆုေဝေဝနငှ်ဵ ၁၂/ေဂဒ(နိုင)်၁၈၈၀၈၇ 379

၁၁ စဇ-၁၇၂၇ ေဝင်ဵ ြြလှိုင် ေလျာက်ထာဵဆဲ 378

၁၂ ေနသ-၂၅၀၇ ေောငေ်င်ဵ သူနိုင် ၉/ခအဇ(နိုင)်၀၅၈၂၁၂ 377

၁၃ ေနခ-၂၂၈၇ ေောငဟိ်န်ဵ ဝဠာထွန်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ 373

၁၄ ေအ-၄၆၉ ေပေတန်ငှ်ဵ ပြူ ၉/အေေ(နိုင)်၁၆၇၀၆၃ 370

၁၅ ေေ-၇၆၀ ေေြွဵဝဿနဦ်ဵ ၉/စကတ(နိုင)်၁၃၆၁၀၇ 369

၁၆ နတြ-၁၁၅ ေေေသက်ြုိင် ၉/တကန(နိုင)်၂၄၁၉၆၄ 368

၁၇ ေနေ-၆၀၂ ေေချာသဉ္ဇာဟန် ၉/အေဇ(နိုင)်၀၇၁၉၇၈ 368

၁၈ ေနခ-၅၅၅ ေသီေေိဇာ် ၉/အေဇ(နိုင)်၀၈၇၂၃၃ 366

၁၉ ေနသ-၅၁ ေယနွ်ဵ အပိြူ ၉/ခေစ(နိုင)်၀၈၃၃၇၃ 365

၂၀ ေနသ-၆၈၃၈ ေသွယသွ်ယဝ်င်ဵ ၉/ခေစ(နိုင)်၀၇၉၀၂၆ 364

၂၁ ေနေ-၅၅၂ ေနငှ်ဵ အအိေိ န္ဒြေဝင်ဵ ၉/ြသက(နိုင)်၀၆၉၉၅၂ 364

၂၂ ေဆေ-၃၀၀ ေောငေ်နေင်ဵ လွင် ၉/ကဆန(နိုင)်၁၉၀၃၉၉ 360

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွ့် ရရိှသူများစာရငး် (၂၀၂၀ ပြည့်နစှေ်ောင)်

ေထူးပြုဘာသာ-ပမနမ်ာစာ                                                                                      ဦဵေေ (၂၂) ဦဵ



တက္ကသုိလ်-  မန္တေလဵတက္ကသုိလ်

စဉ်

၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ် 

စာေမဵြဲွခုဳအမှတ်

     အမည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ရဵ  

ကတပ်ြာဵအမှတ်

စစုေုြါင်ဵ  

ရမှတ်

၁ မနအ-၁၂၉၈ ေမာငေ်ဝယမဳင်ဵ ၉/ြသက(နိုင)်၁၆၉၁၄၆ ၄၈၅

၂ မနအ-၁၉၃၅ မသီရိေရွှေစငထွ်န်ဵ ၅/စကန(နိုင)်၃၀၀၈၃၈ ၄၇၉

၃ ရြ-၇၇ မနန်ဵ ဟွမ်ငင်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ၄၇၈

၄ မနသ-၁၅၀၄ မဆုရတနာထက် ၅/ခဉတ(နိုင)်၁၀၈၀၀၅ 453

၅ မနအ-၁၆၇၂ မခငရ်တနာလင်ဵ ၁၃/ကခန(နိုင)်၁၀၇၁၅၇ 448

၆ မနတ-၁၁၃၁ မဝင်ဵ ထက်မုိဵ ၉/မဟမ(နိုင)်၀၆၇၅၈၅ 434

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွ့် ရရိှသူများစာရငး် (၂၀၂၀ ပြည့်နစှေ်ောင)်

အထူဵပြုဘာသာ-အဂဂလိြ်စာ                                                                                              ဦဵေရ (၆) ဦဵ



တက္ကသုိလ်-  မန္တေလဵတက္ကသုိလ်

စဉ်

၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ် 

စာေမဵြဲွခုဳအမှတ်

      အမည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ  

ကတပ်ြာဵအမှတ်

စစုေုြါင်ဵ  

ေမှတ်

၁ မနအ-၅၆၁၇ မနငှ်ဵ ြွငဴ်ေဝဦဵ ၉/မဟမ(နိုင)်၀၅၈၈၀၅ ၃၆၈

၂ မနအ-၇၉၁ မကကည်ေငှ်ဵ သန့် ၉/ခမစ(နိုင)်၀၇၈၇၈၄ ၃၆၇

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွ့် ရရိှသူများစာရငး် (၂၀၂၀ ပြည့်နစှေ်ောင)်

အထူဵပြုဘာသာ-ြထဝဝီင ်                                                                                                     ဦဵေေ (၂) ဦဵ



တက္ကသုိလ်-  မန္တေလးတက္ကသုိလ်

စဉ်

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ် 

စာမေးြဲွခုံအေှတ်

     အေည်
နိုငင်သံားစစိစမ်ေး  

ကတပ်ြားအေှတ်

စစုမုြါငး် 

ေေှတ်

၁ ေနေ-၃၉၃၁ ေခငေီ်ေီသိေ့် မလျောက်ထားဆဲ ၃၇၅

၂ ေနေ-၅၀၃ မောငသီ်ဟေုိးပေင့် မလျောက်ထားဆဲ ၃၆၇

၃ ေနေ-၁၇၅၄ ေဆုပြည့်စုံေငး် ၉/အေဇ(နိုင)်၀၆၉၂၀၈ 366

၄ ကည-၁၀၀ မောငဖ်ြိုးမဝလငး် ၁/ေညန(နိုင)်၁၈၇၃၄၈ 365

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွ့် ရရိှသူများစာရငး် (၂၀၂၀ ပြည့်နစှေ်ောင)်

ေထူးပြုဘာသာ-သမုိငး်                                                                                                    ဦးမေ (၄) ဦး



တက္ကသုိလ်-  မန္တေလးတက္ကသုိလ်

စဉ်

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ် 

စာမေးြဲွခုံအေှတ်

     အေည်
နိုငင်သံားစစိစမ်ေး  

ကတပ်ြားအေှတ်

စစုမုြါငး် 

ေေှတ်

၁ ေနတ-၂၂၃၃ ေမကသီထွနး် ၉/ေဟေ(နိုင)်၀၇၂၃၁၉ 383

၂ ေနတ-၂၂၇၂ ေချစသဲ်ဝငး် ၉/ေဟေ(နိုင)်၀၅၉၀၃၆ 375

၃ ေနအ-၁၆၄၆ ေမအးချေ်းမပေ့ ၉/ေဟေ(နိုင)်၀၇၅၈၃၄ 375

၄ ေနေ-၂၃၂ ေနငှး်အဉ္ဇလီဝငး် ၉/ေဟေ(နိုင)်၀၆၈၆၂၆ 363

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွ့် ရရိှသူများစာရငး် (၂၀၂၀ ပြည့်နစှေ်ောင)်

ေထူးပြုဘာသာ-ဒဿနကိေေဒ                                                                                     ဦးမေ (၄) ဦး



တက္ကသုိလ်-  မန္တေလးတက္ကသုိလ်

စဉ်

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ် 

စာမေးြဲွခုံအေှတ်

   အေည်
နိုငင်သံားစစိစမ်ေး  

ကတပ်ြားအေှတ်

စစုမုြါငး် 

ေေှတ်

၁ ေနအ-၂၅၅၇ ေနငှး်ဆုမဝ ၉/အေဇ(နိုင)်၀၇၆၁၁၁ ၃၉၃

၂ ေနတ-၂၄၃ မောငမ်ကျော်ေသွဲင် ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၅၉၆၆ ၃၇၇

၃ နဇေ-၁၉၇ ေမအးေွနေွ်နမ်အာင် ၁၃/တကန(နိုင)်၃၃၂၉၄၉ 367

၄ ေနတ-၃၀၆၀ မောငဒ်နန်အီယလ်် ၁/ေကန(နိုင)်၂၃၂၉၅၂ 360

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွ့် ရရိှသူများစာရငး် (၂၀၂၀ ပြည့်နစှေ်ောင)်

ေထူးပြုဘာသာ-စတိြ်ညာ                                                                                             ဦးမေ (၄) ဦး



တက္ကသုိလ်-  မန္တေလးတက္ကသုိလ်

စဉ်

၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ် 

စာေမဵပဲွခုဳအမှတ်

    အမည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ရဵ  

ကတပ်ပာဵအမှတ်

စစုေုပါင်ဵ  

ရမှတ်

၁ မပ-၂၁၃ မရွှန်ဵ လဴဲနဒဦီဵ ၉/ခအဇ(နငိ)်၀၆၀၂၈၂ ၄၈၉

၂ ကမ-၅၈၃ မေအဵပမတသူ် ၁/မကန(နိုင)်၂၄၆၇၄၁ ၄၅၀

၃ ဆကရ-၁၃၈၅ မခငသ်က်ထာဵ ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၆၀၆၈၁ 450

၄ နဇမ-၁၅၈ မစစဳဳ ၉/ပမန(နိုင)်၂၉၆၉၄၅ 444

၅ မနတ-၁၈၇၇ မဖူဵပန်ဵ ချသီင်ဵ ၁၂/တမန(နိုင)်၁၂၉၂၃၃ 443

၆ မလ-၆၆၄ မသိမ်ဴသိမ်ဴေဟမာန် ၈/ပခက(နိုင)်၃၃၄၀၂၃ 440

၇ ဖပ-၉၄ မစလဴဲုလဴဲထွန်ဵ ၈/ပခက(နိုင)်၃၃၅၄၀၂ 433

၈ ဖမ-၁၅၆၈ မလေရာငရ်ငှ်ဵ သန့် ၅/မရန(နိုင)်၃၄၇၀၉၂ 432

၉ မလ-၁၉ မပပည်ဴေဝစဳ ၉/တသန(နိုင)်၂၃၇၇၉၁ 432

၁၀ မနသ-၁၉၈၇ ေမာငထ်က်ပမတဟ်န် ၉/မသန(နိုင)်၂၀၇၉၂၆ 431

၁၁ မသ-၃၉ မဖူဵပွငဴ်သူ ၉/တသန(နိုင)်၂၆၂၃၁၃ 429

၁၂ ဒတ-၅၀ မသွန်ဵ ဆုရတီ ၁၁/ရဗန(နိုင)်၁၀၅၅၇၅ 427

၁၃ နလသ-၂၈၆ မအမ်ဴိသက်မှူဵ ၉/လဝန(နိုင)်၂၇၃၆၄၅ 427

၁၄ မအဗ-၁၇၀ မေမယမွုန် ၉/ပကခ(နိုင)်၀၄၅၀၀၃ 426

၁၅ မနမ-၃၆ မလမင်ဵ ခင် ၉/အမဇ(နိုင)်၀၇၃၀၄၁ 419

၁၆ ရသပ-၉၅၃ မနန်ဵ စေဳကျာက် ၁၃/ကတန(နိုင)်၁၈၉၈၉၆ 418

၁၇ မနခ-၁၀၁၉ ေမာငဟိ်န်ဵ သာယာလင်ဵ ၉/ပကခ(နိုင)်၀၄၃၅၅၇ 418

၁၈ မနသ-၂၂၆၂ မနန်ဵ ငင်ဵ ဟွမ်လှိုင်ဵ ၁၃/နခန(နိုင)်၀၉၅၀၃၅ 418

၁၉ မဟရ-၂၈၃ မချစန်ငှ်ဵ စည်သူသိန်ဵ ၉/စကန(နိုင)်၁၂၁၂၃၂ 418

၂၀ မဓက-၆၀ မနငှ်ဵ ပမတသီ်ရိေကျာ် ၅/ရဉန(နိုင)်၁၂၇၉၇၈ 417

၂၁ မနအ-၃၇၈၈ ေမာငေ်အာငခ်န့်ေဇာ် ၉/မဟမ(နိုင)်၀၆၆၉၅၅ 416

၂၂ မလ-၉၈၂ ေမာငသီ်ဟ ၁၂/လသယ(နိုင)်၀၈၆၁၇၆ 415

၂၃ နဉန-၃၁ မပမတစ်န္ီဒေကျာ် ၉/ပသက(နိုင)်၁၇၃၃၉၅ 412

၂၄ အသ-၂၇၃ မသက်ပမတန်ိုဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ 410

၂၅ မနသ-၂၀၈၉ ေမာငေ်အာငန်ိုငဦ်ဵ ၁၃/တခလ(နိုင)်၁၁၀၉၈၆ 409

၂၆ မနအ-၁၇၄၃ မဟနန်ယွဦ်ဵ ၉/မဟမ(နိုင)်၀၈၀၆၄၁ 407

၂၇ မဓက-၉၈ မေအဵပမပမမျ ို ဵ ၉/ပဘန(နိုင)်၂၃၇၈၀၆ 407

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွ့် ရရိှသူများစာရငး် (၂၀၂၀ ပြည့်နစှေ်ောင)်

ေထူးပြုဘာသာ-ဥြေဒြညာ                                                                                      ဦဵေရ (၃၂) ဦဵ



တက္ကသုိလ်-  မန္တေလးတက္ကသုိလ်

စဉ်

၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ် 

စာေမဵပဲွခုဳအမှတ်

    အမည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ရဵ  

ကတပ်ပာဵအမှတ်

စစုေုပါင်ဵ  

ရမှတ်

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွ့် ရရိှသူများစာရငး် (၂၀၂၀ ပြည့်နစှေ်ောင)်

ေထူးပြုဘာသာ-ဥြေဒြညာ                                                                                      ဦဵေရ (၃၂) ဦဵ

၂၈ ညလ-၄၉၀ ေမာငရ်ရဲငဴ်ေကျာ် ၁၀/မလမ(နိုင)်၂၆၅၃၈၇ 407

၂၉ နဉန-၁၄၃ ေမာငစ်မ်ွဵရည်ထက် ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၈၇၄၀ 405

၃၀ စစက-၁၉၆ ေမာငေ်နလင်ဵ ေမာင် ၅/စကန(နိုင)်၂၉၃၈၅၆ 403

၃၁ မထ-၇ မနဒေီကျာ် ၉/မထလ(နိုင)်၃၆၂၅၈၅ 402

၃၂ မနအ-၄၈၅ မေကျာ်ယေသာ်စဳ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ၄၀၀



တက္ကသုိလ်-  မန္တေလးတက္ကသုိလ်

စဉ်

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ် 

စာမေးြဲွခုံအေှတ်

     အေည်
နိုငင်သံားစစိစမ်ေး  

ကတပ်ြားအေှတ်

စစုမုြါငး် 

ေေှတ်

၁ စဃ-၁၉၄ ေပြူစငဦ်း ၅/ကဆလ(နိုင)်၂၇၂၃၃၂ ၃၉၅

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွ့် ရရိှသူများစာရငး် (၂၀၂၀ ပြည့်နစှေ်ောင)်

ေထူးပြုဘာသာ-   ေေရှ့တိုငး်ြညာ                                                                                    ဦးမေ (၁) ဦး



တက္ကသုိလ်-  မန္တေလးတက္ကသုိလ်

စဉ်

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ် 

စာမေးြဲွခုံအေှတ်

     အေည်
နိုငင်သံားစစိစမ်ေး  

ကတပ်ြားအေှတ်

စစုမုြါငး် 

ေေှတ်

၁ ေလ-၁၀၀၂ ေသီေဟိန် ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၅၄၁၇ ၄၇၈

၂ ေထခ-၁၈၂ ေခနွး်ချ ို သံသာ ၉/ေထလ(နိုင)်၃၆၉၇၁၄ ၄၇၁

၃ ေေ-၁၇၄၅ ေမောက်ေုိင် မလျှောက်ထားဆဲ 464

၄ ေေ-၂၃၁၉ ေအေွိနကုိ်ကုိ ၉/ြဥလ(နိုင)်၀၇၆၂၇၆ 461

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွ့် ရရိှသူများစာရငး် (၂၀၂၀ ပြည့်နစှေ်ောင)်

ေထူးပြုဘာသာ-   နိုငင်တံကာဆက်ဆံေရးြညာ                                                                    ဦးမေ (၄) ဦး



တက္ကသုိလ်-  မန္တေလးတက္ကသုိလ်

စဉ်

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ် 

စာမေးြဲွခုံအေှတ်

     အေည်
နိုငင်သံားစစိစမ်ေး  

ကတပ်ြားအေှတ်

စစုမုြါငး် 

ေေှတ်

၁ ေနခ-၃၀၁၇ မောငဖ်ြိုးေငး်ခန့် ၉/ြကခ(နိုင)်၀၄၆၈၁၀ ၃၇၁

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွ့် ရရိှသူများစာရငး် (၂၀၂၀ ပြည့်နစှေ်ောင)်

ေထူးပြုဘာသာ-   မနဿုေေဒ                                                                                    ဦးမေ (၁) ဦး



တက္ကသုိလ်-  မန္တေလးတက္ကသုိလ်

စဉ်

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ် 

စာမေးြဲွခုံအေှတ်

     အေည်
နိုငင်သံားစစိစမ်ေး  

ကတပ်ြားအေှတ်

စစုမုြါငး် 

ေေှတ်

၁ ေနတ-၁၀၇၁ ေြုိးသဉ္ဇာချ ို ၉/အေဇ(နိုင)်၀၇၇၃၀၄ ၃၉၀

၂ ဖဆအ-၆၉၉ ေမချာမကဦး ၈/တတက(နိုင)်၂၂၀၂၂၄ ၃၆၇

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွ့် ရရိှသူများစာရငး် (၂၀၂၀ ပြည့်နစှေ်ောင)်

ေထူးပြုဘာသာ-  ေရှးေဟာငး်သုေတသနြညာ                                                                         ဦးမေ (၂) ဦး



တက္ကသုိလ်-  မန္တေလးတက္ကသုိလ်

စဉ်

၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ် 

စာေေဵပဲွခုဳအေှတ်

     အေည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ  

ကတပ်ပာဵအေှတ်

စစုေုပါင်ဵ  

ေေှတ်

၁ ေနအ-၃၇၈၃ ေေေသူေကျော် ၉/ခေစ(နိုင)်၀၇၈၇၁၄ ၄၅၁

၂ ေနသ-၂၂၅၄ ေလွငယ်ေင်ဵ ပေတ် ၉/ေထလ(နိုင)်၃၆၃၁၈၃ ၄၃၅

၃ ေနတ-၄၀၉ ေသီတာထွန်ဵ ၉/ခအဇ(ပပု)၀၀၀၇၃၉ 428

၄ ေနသ-၃၀၈၂ ေောငင်ငေ်ိဵချေေ်ဵလင်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ 423

၅ ေနသ-၂၉၄၉ ေထက်ထက်ေဝ ၉/ေတေ(နိုင)်၂၅၇၃၇၄ 419

၆ ေလ-၁၂၅၅ ေောငထ်က်ေဝေအာင် ၉/ေလန(နိုင)်၁၈၆၃၆၈ 419

၇ ေနသ-၂၀၁၇ ေသီတာေအဵ ၅/ခဉတ(နိုင)်၁၁၅၅၆၀ 419

၈ ေနသ-၁၅၃၅ ေဇူဵ ဇငဇ်ငထွ်န်ဵ ၅/ခဉတ(နိုင)်၁၁၀၇၂၇ 418

၉ ေဟ-၃၂ ေေျေ ို ဵပေတပ်ေတေ်ထွဵ ၁၃/ေငန(နိုင)်၀၇၄၂၃၉ 415

၁၀ ေနသ-၁၅၁၈ ေောငစ်ိုဵ လင်ဵ ထက် ၉/ခအဇ(နိုင)်၀၆၄၇၅၀ 414

၁၁ ေနသ-၁၄၅၅ ေောငဟိ်န်ဵ ထက်ေဇာ် ၁၃/လေန(နိုင)်၂၀၆၉၁၈ 411

၁၂ ေနသ-၂၇၃၅ ေအငက်ကင်ဵ ခိုင် ၉/တတဥ(နိုင)်၁၅၃၁၂၃ 411

၁၃ ေနသ-၁၅၇၈ ေောငဟ်နထွ်န်ဵ ၁၃/ေဆတ(နိုင)်၀၆၉၈၈၉ 410

၁၄ ေနသ-၁၈၀၇ ေစန္ီဒလင်ဵ လက် ၉/အေဇ(နိုင)်၀၆၈၉၀၇ 407

၁၅ ေဓက-၇၂ ေပုိငပုိ်ငခ်ျေစစ်ု ၉/ခအဇ(နိုင)်၀၅၅၉၇၄ 406

၁၆ ဖကေ-၃၁၁ ေောငပ်ေတဟိ်န်ဵ ေဇာ် ၈/ေစက(နိုင)်၂၆၁၂၆၄ 405

၁၇ ေနတ-၂၄၄၂ ေထက်ထက်စိုဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ 402

၁၈ ေကယ-၂၈၂ ေောငေ်ေဲဇာ် ၉/ငသေ(နိုင)်၀၁၆၈၂၉ 400

၁၉ ေနသ-၁၉၈၀ ေောငပ်ပည်ဴေကာင်ဵ သျှေန် ၁/ဟပန(နိုင)်၀၂၂၈၀၉ 400

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွ့် ရရိှသူများစာရငး် (၂၀၂၀ ပြည့်နစှေ်ောင)်

ေထူးပြုဘာသာ-  ဓာတေုေဒ                                                                                             ဦဵေေ (၁၉) ဦဵ



စဉ်

၂၀၂၀ပြည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ်

စာေေဵြဲွခုဳအေှတ်

အေည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတပ်ြာဵအေှတ်

  စစုေုြါင်ဵ   

 ေေှတ်

၁ ဖဥ-၃ မမမတသ်က်ငယ် ၈/ငဖန(နိုင)်၀၄၇၅၃၉ ၄၈၃

၂ မနအ-၁၆၉၅ ေမာငသူ်ရနိဝ်ငး် ၉/အမဇ(နိုင)်၀၆၈၁၄၄ ၄၅၆

၃ မနအ-၁၅၅၆ မေကဇငသိ်မ့် ၉/မဟမ(နိုင)်၀၆၃၈၉၅ ၄၄၈

၄ မနသ-၂၅၈၅ မရွှနး်လ့ဲေဝ ၉/ခမစ(နိုင)်၀၆၇၅၉၉ ၄၃၆

၅ မနအ-၁၈၈၂ မေဟမာနေ်ကျော်စာွ ေလျှောက်ထားဆဲ ၄၃၂

၆ မနတ-၁၆၉၉ မေအးေအးမမင့် ေလျှောက်ထားဆဲ ၄၁၉

၇ ကမ-၈ မခငစ်န္ဒာချေ ို ၁/မကန(နိုင)်၂၂၆၇၃၄ ၄၁၉

၈ မနသ-၁၄၈ မသ္ကေနမုိ်း ၉/ကပတ(နိုင)်၃၀၇၂၃၂ ၄၁၆

၉ ကက-၃၀ မထက်ဟနန်ရီငှး် ၁/ရကန(နိုင)်၀၇၄၇၀၅ ၄၁၂

၁၀ စဘ-၁၄၅ မဆုမမတသူ် ၅/ရဘန(နိုင)်၂၄၀၉၂၅ ၄၁၁

၁၁ မနတ-၁၉၆၈ ေမာငေ်အာငခ်န့်ဟိနး် ၉/မဟမ(နိုင)်၀၇၅၆၉၀ ၄၁၁

၁၂ မနသ-၁၄၃၁ မမုိးကကူကကူစမ်း ၉/ခအဇ(နိုင)်၀၆၀၆၁၀ ၄၁၁

၁၃ မနရ-၂၃၀ မနငှး်ဦးေဝ ၉/ပသက(နိုင)်၁၆၇၂၈၂ ၄၀၆

၁၄ မနသ-၆၇၀ မေကာငး်မွနမ်မင့် ၉/ဝတန(နိုင)်၂၃၃၂၃၀ ၄၀၅

၁၅ မနမ-၂၀၅၇ မအငက်ကငး်ညီလငး် ၉/အမဇ(နိုင)်၀၈၇၉၆၇ ၄၀၄

၁၆ မအယ-၁၁၁ မေနးွခငသူ် ၉/အမရ(နိုင)်၁၈၀၂၈၉ ၄၀၁

၁၇ မနတ-၁၂၂၇ ေမာငယ်ဉဝ်ိုငး်မမတ် ၁/ဟပန(နိုင)်၀၁၇၀၄၈ ၄၀၀

၁၈ မထတ-၉၈ ေမာငက်ကယစ်ငဟိ်နး် ၉/မထလ(နိုင)်၃၆၀၈၆၀ ၄၀၀

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွဴ်ေေိှသူေျာဵစာေင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

တက္ကသုိလ်-ေန္တေလဵတက္ကသုိလ်

အထူဵပြုဘာသာ-သခချာ

                                                                                ဦဵေေ ( ၁၈ )ဦဵ



စဉ်

၂၀၂၀ပြည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ်

စာေေဵြဲွခုဳအေှတ်

   အေည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတပ်ြာဵအေှတ်

  စစုေုြါင်ဵ   

 ေေှတ်

၁ မနသ-၂၈၉၆ မရွှနး်တင့်စံ ၉/အမဇ(နိုင)်၀၈၂၃၁၁ ၄၂၉

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွဴ်ေေိှသူေျာဵစာေင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

တက္ကသုိလ်-ေန္တေလဵတက္ကသုိလ်

အထူဵပြုဘာသာ-သတ္တေေဒ

                                                                                ဦဵေေ ( ၁ )ဦဵ



စဉ်

၂၀၂၀ပြည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ်

စာေေဵြဲွခုဳအေှတ်

      အေည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတပ်ြာဵအေှတ်

  စစုေုြါင်ဵ   

 ေေှတ်

၁ မနအ-၁၃၆၇ မငြမ်ိးစသုဥ္ဇာ ၉/ပကခ(နိုြ)်၀၄၂၄၀၂ ၄၀၀

၂ ဖရ-၂၂၉ မမာြခ်ိုြလှ်သနး် ၈/ရနခ(နိုြ)်၁၈၂၃၉၉ ၃၈၆

၃ မထ-၃၉၆ မမာြန်ိုြး်နိုြး် ၉/မထလ(နိုြ)်၃၆၀၈၆၂ ၃၈၅

၄ မနမ-၂၄၄၃ မဆုမမြ့်မမတအ်မ်ိ ၉/အမဇ(နိုြ)်၀၆၄၀၅၁ ၃၈၅

၅ မဖ-၅၉၀ မသိမ့်ရတနာထွနး် ၉/စကတ(နိုြ)်၁၃၅၄၇၅ ၃၇၃

၆ မနတ-၇၃၂ မမာြမ်အာြထ်က်မကျော် ၉/အမဇ(နိုြ)်၀၈၀၄၃၉ ၃၇၃

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွဴ်ေေိှသူေျာဵစာေင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

တက္ကသုိလ်-ေန္တေလဵတက္ကသုိလ်

အထူဵပြုဘာသာ-ရကု္ခေေဒ

                                                                                ဦဵေေ ( ၆ )ဦဵ



စဉ်

၂၀၂၀ပြည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ်

စာေေဵြဲွခုဳအေှတ်

အေည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတပ်ြာဵအေှတ်

  စစုေုြါင်ဵ   

 ေေှတ်

၁ စဓ-၇ ေောငေ်ငး်ဆက် ၅/ေသန(နိုင)်၀၀၆၆၁၆ ၃၉၈

၂ ကညပ-၂၄ ေအသိဒ္ဒါေွန် ၁/ဟပန(နိုင)်၀၁၉၉၂၄ ၃၉၈

၃ ေနအ-၁၄၅၀ ေောငသ်က်ထက်ေအာင် ၉/ခအဇ(နိုင)်၀၆၀၄၈၄ ၃၉၆

၄ ေေ-၂၅၂၆ ေအေ့်ိကကာဖဖူ ၁၃/ကလန(နိုင)်၁၅၁၃၅၅ ၃၉၆

၅ နဥန-၄၆၆ ေောငေ်ကျော်ေဇာဟိနး် ၅/ကလထ(နိုင)်၂၉၂၂၂၂ ၃၉၆

၆ ေနတ-၄၇၃ ေချေ ို ဇငဝ်ငး် ၉/တတဥ(နိုင)်၁၄၈၃၈၀ ၃၉၃

၇ ေနေ-၈၁၀ ေောငဟိ်နး်ေဝယဝံငး် ၉/ပသက(နိုင)်၁၇၈၁၃၉ ၃၉၁

၈ ေနသ-၁၈၉၉ ေခန့်စေ့်ိသူ ၉/ေသန(နိုင)်၂၀၃၃၀၆ ၃၈၆

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွဴ်ေေိှသူေျာဵစာေင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

တက္ကသုိလ်-ေန္တေလဵတက္ကသုိလ်

အထူဵပြုဘာသာ-ဘူေိေေဒ

                                                                                ဦဵေေ ( ၈ )ဦဵ



စဉ်

၂၀၂၀ပပည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ်

စာေေဵပဲွခုဳအေှတ်

   အေည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတပ်ပာဵအေှတ်

  စစုေုပါင်ဵ   

 ေေှတ်

၁ ရပ-၁၇၂ မထက်ထက်ဝငး် ၁၃/သပန(နိုင)်၁၀၇၄၇၀ ၄၁၂

၂ မနသ-၁၅၆၆ ေမာငသူ်ရထွနး် ၉/ပသက(နိုင)်၁၇၀၇၄၁ ၄၀၀

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွဴ်ေေိှသူေျာဵစာေင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

တက္ကသုိလ်-ေန္တေလဵတက္ကသုိလ်

အထူဵပပုဘာသာ-ကုနထု်တဓ်ာတေုေဒ

                                                                                ဦဵေေ ( ၂ )ဦဵ



စဉ်

၂၀၂၀ပြည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ်

စာေေဵြဲွခုဳအေှတ်

    အေည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတပ်ြာဵအေှတ်

  စစုေုြါင်ဵ   

 ေေှတ်

၁ မလ-၁၀၈၄ မလငး်ေဟမာနဦ်း ၉/မလန(နိုင)်၁၈၉၇၀၃ ၄၅၄

၂ မနတ-၃၀၃၇ ေမာငေ်ောငခ်ျမ်းေ မ့ ၁၃/သပန( ပု)၀၀၀၄၉၉ ၄၅၄

၃ နဥန-၁၈၃ မဆုလာဘ်ရတနာ ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၅၄၀၈ ၄၄၉

၄ မနမ-၄၂၂ မေမသူသူထွနး် ၉/ခေဇ(နိုင)်၀၅၂၄၂၈ ၄၄၄

၅ မနသ-၂၂၆၉ ေမာငေ်ဇယျသူ ၉/ခမစ(နိုင)်၀၉၇၆၁၀ ၄၃၇

၆ မနေ-၇၈၅ ေမာငဇ်ငမ်ငး်သန့် ၉/ခမစ(နိုင)်၀၈၀၂၁၃ ၄၃၅

၇ နပမ-၂၁၇ မနဒစီိုးမုိး ၉/ပမန(နိုင)်၂၉၄၆၉၉ ၄၂၉

၈ မနေ-၄၅၆ မေမသက်ခိုင် ၉/ေမဇ(နိုင)်၀၇၇၂၇၂ ၄၂၉

၉ ရမ-၇၀ ေမာငေ်ာကာေောင် ၁၃/ကမန(နိုင)်၁၅၂၂၉၈ ၄၂၈

၁၀ မေ-၅၃၆ မထက်ထက်လွင် ၉/ေမရ(နိုင)်၁၈၄၅၅၂ ၄၂၇

၁၁ မလ-၄၁၆ မယနွး်ဝတီ ၉/မကန(နိုင)်၁၆၃၈၂၁ ၄၂၇

၁၂ မနမ-၁၃၀၁ ေမာငသု်ထွနး်လငး် ၉/ခေဇ(နိုင)်၀၅၃၅၃၅ ၄၂၆

၁၃ မမ-၂၂၇၀ ေမာငေ်ကာငး်ဆက်ဝငး် ၉/ပဥလ(နိုင)်၀၇၀၀၆၀ ၄၂၃

၁၄ မနတ-၂၅၆ မေမလငး်လငး်ဟန် ၁၂/တမန(နိုင)်၁၂၇၅၇၉ ၄၁၈

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွဴ်ေေိှသူေျာဵစာေင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

တက္ကသုိလ်-ေန္တေလဵတက္ကသုိလ်

အထူဵပြုဘာသာ- ကွနြ်ျူတာသိြ္ဳပြညာ

                                                                                ဦဵေေ ( ၁၄ )ဦဵ



စဉ်

၂၀၂၀ပြည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ်

စာေေဵြဲွခုဳအေှတ်

   အေည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတပ်ြာဵအေှတ်

  စစုေုြါင်ဵ   

 ေေှတ်

၁ မနမ-၁၅၆ မလှကြာမှဳု ၉/ခအဇ(နိုင)်၀၅၉၇၈၂ ၄၅၁

၂ မနသ-၂၈၄၅ ေမာငခ်န့်မမတသူ် ေလျှောြ်ထားဆဲ ၄၃၆

၃ မနမ-၁၆၅၇ မနငှး်နေုအာင် ၉/တတဥ(နိုင)်၁၅၂၀၈၆ ၄၄၂

၄ စအခ-၁၃၆၄ မေြသွယဦ်း ၅/ဗမန(နိုင)်၀၈၆၁၃၈ ၄၂၅

၅ မမ-၁၉၉၈ ေမာငဝ်ဏ္ဏေအာင် ၉/မတရ(နိုင)်၂၂၈၈၁၁ ၄၂၃

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွဴ်ေေိှသူေျာဵစာေင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

တက္ကသုိလ်-ေန္တေလဵတက္ကသုိလ်

အထူဵပြုဘာသာ- နိုငင်ေဳေဵသိြ္ဳပ

                                                                                          ဦဵေေ ( ၅ )ဦဵ



စဉ်

၂၀၂၀ပြည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ်

စာေေဵြဲွခုဳအေှတ်

အေည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတပ်ြာဵအေှတ်

  စစုေုြါင်ဵ   

 ေေှတ်

၁ မနမ-၁၅၉၈ မမာငရ်ရဲင့်မမာင် ၁၃/တကန(နိုင)်၃၅၈၉၉၉ ၄၀၈

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွဴ်ေေိှသူေျာဵစာေင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

တက္ကသုိလ်-ေန္တေလဵတက္ကသုိလ်

အထူဵပြုဘာသာ- ြတဝ်န်ဵ ကျငဆုိ်ငေ်ာေလဴလာေှုြညာ

                                                                                          ဦဵေေ ( ၁ )ဦဵ



စဉ်

၂၀၂၀ပြည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ်

စာေေဵြဲွခုဳအေှတ်

အေည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတပ်ြာဵအေှတ်

  စစုေုြါင်ဵ   

 ေေှတ်

၁ မနအ-၉၅၅ မဖဖူစငက် ျော် ၅/ပလန(နိုင)်၁၅၀၆၁၂ ၄၀၀

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွဴ်ေေိှသူေျာဵစာေင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

တက္ကသုိလ်-ေန္တေလဵတက္ကသုိလ်

အထူဵပြုဘာသာ- ဇဝီဓာတေုေဒ

                                                                                          ဦဵေေ ( ၁ )ဦဵ



စဉ်

၂၀၂၀ပြည်ဴနစှ ်

တက္ကသုိလ်ဝင ်

စာေေဵြဲွခုဳအေှတ်

     အေည်
နိုငင်သဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ကတပ်ြာဵအေှတ်

  စစုေုြါင်ဵ   

 ေေှတ်

၁ မနရ-၂၃၄ ေမာငေ်ောငး်စည်သူ ၇/ပခန(နိုင)်၄၇၉၁၆၈ ၃၉၈

၂ ဒတ-၁၀ ေမာငေ်ောငး်ထေ်ေေျော် ၁၁/အမန(နိုင)်၀၉၇၉၀၀ ၃၈၀

၃ ပင-၁၅၉ မစနံယွေ်အာင် ၇/တငန(နိုင)်၂၂၈၄၇၂ ၃၇၃

၄ မနရ-၃၈၃ မဝင့်အေိ န္ဒြေသျှန် ၉/ပေခ(နိုင)်၀၄၅၄၀၆ ၃၆၇

၅ နဇမ-၁၆ ေမာငဝ်ငး်ေေျော်ထွနး် ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၉၀၃၆ ၃၆၆

၆ ရအ-၁၃၆ ေမာငစ်ိုငး်ေနဝငး်ထွနး် ၁၃/တယန(နိုင)်၁၁၅၈၈၉ ၃၆၃

၇ စဠအ-၇ မဇာဇာထွနး် ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၀၂၅၉၀ ၃၆၂

တက္ကသုိလ်ဝငခ်ငွဴ်ေေိှသူေျာဵစာေင်ဵ  (၂၀၂၀ ပြည်ဴနစှေ်အာင)်

တက္ကသုိလ်-ေန္တေလဵတက္ကသုိလ်

အထူဵပြုဘာသာ- အဏုဇဝီေေဒ

                                                                                           ဦဵေေ ( ၇ )ဦဵ
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