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၄၅ ဆသဝ ၃၉ မမောင်မက ေ်ာဇင်သန် ၁၂/သဃက(န ိုင်)၂၀၁၁၂၆ 358

၄၆ ဆဇသ ၁၃၇၇ မဝင််းသီရ ဖဖ ို်း ၁၂/ရပသ(န ိုင်)၀၉၀၀၃၇ 358

၄၇ ဆဇသ ၁၂၀၈ မ င်ကကင််းခ ိုင် ၁၂/ရပသ(န ိုင်)၁၀၁၉၇၂ 358
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၆၇ ဆဗထ ၁၂၂ မဆိုလတ်ရတီ ၁၂/မဂတ(န ိုင်)၁၁၇၂၁၈ 350
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အထ ူးပ ြုဘာသာ -ကွ္န်  ျူတာသ  ပ  

ဦးရေ (94) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူး ွွဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န ိုင်င သာူးစ စစ်မ ူးက္တ်ပ ာူး

အမှတ်
စိုစိုမ ေါင်ူး မှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခွင ်  ှ သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင်)

၇၆ ဆဃဘ ၅၈၈ မမောင်မက ေ်ာထက်လင််း ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၁၈၄၃၁၄ 346

၇၇ ဆဃဘ ၁၃၀၄ မမောင်မ ောင်သန ်ဇင် ၁၂/တကန(န ိုင်)၂၇၂၇၅၉ 346

၇၈ ဆသက ၃၆၂ မမောင်ဇင်ဘ ိုဘ ိုမ ောင် မလ ောက်ထော်းဆဲ 345

၇၉ ဆဒမ ၃၃၂ မမမသ ေန် ၁၂/ဒဂမ(န ိုင်)၀၄၆၃၈၂ 345

၈၀ ဆပလ ၂၄၇ မခ စ်စိုသွယ် ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၂၀၃၂၆၄ 345

၈၁ ဆမရ ၇၅ မမမမမင ်မ ိုရ် ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၇၈၂၉၆ 345

၈၂ လဘတ ၁၄ နန််းခင်ခင်မ ်း ၃/ဘ န(န ိုင်)၄၆၂၅၃၄ 345

၈၃ ဆသယ ၇၆၀ မမောင်ေ န််းမက ေ်ာလင််း ၁၂/လသယ(န ိုင်)၀၀၂၅၄၀ 345

၈၄ ဆပလ ၂၂၅ မမောင်သန် ဇင်မင််း ၁၀/ပမန(န ိုင်)၂၄၃၆၄၇ 344

၈၅ ဆ စ ၇၂ မသွန််းမနမခည်န ိုင် ၁၂/ စန(န ိုင်)၂၇၀၈၀၅ 344

၈၆ ဆဒဆ ၁၃၂ မမောင်သ ရ န်လင််းထ ိုက် ၁၂/ဒဂဆ(န ိုင်)၀၃၈၃၄၀ 344

၈၇ ဆဒတ ၂၈၅ မမောင်သိုဘိုန််းရ  န်လင််း ၁၂/ဒဂတ(န ိုင်)၁၁၂၆၈၈ 343

၈၈ ဆဒတ ၄၇၀ မခ  ိုသဇင်မ ောင် မလ ောက်ထော်းဆဲ 343

၈၉ ပက ၄၄၅ မမောင်လမပည ် ၇/ ဖန(န ိုင်)၁၃၀၂၈၄ 343

၉၀ ဆဃဘ ၁၉၈ မမရွှစင်ထွန််း ၁၂/လသယ(န ိုင်)၁၀၀၃၉၄ 343

၉၁ ဆသယ ၂၈၃ မဥတတရမလမမပ ၁၂/လသယ(န ိုင်)၁၁၃၁၈၀ 343

၉၂ လမ ၄၄ မမ ို်းတင်ဇောဦ်း မလ ောက်ထော်းဆဲ 341

၉၃ ဆဖဧ ၂၇၀ မမရွှထ ိုက်လွင် ၁၄/ပသန(န ိုင်)၃၁၀၈၄၂ 340

၉၄  ဇသ ၁၀၇ မမောင်မ ောင်သန ်ေ န််း ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၁၈၇၁၃၄ 340


