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၃ ဆထက ၆၅၉ မသဇင်နှင််း ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၂၀၇၄၇၃ 379

၄ ဆဈလ ၅၇၃ မယမင််းထက်ထက်လွင် ၁၂/ဒလန(န ိုင်)၀၉၁၀၆၉ 374

၅ ဆဒထ ၂၄၄ မပန််းဖ ြူဖ ြူမသေ်ာ ၁၂/ဒဂတ(န ိုင်)၁၅၀၇၁၀ 372

၆ ဆထ ၂၃၅ မဖမတ်ဖမင ်မ ိုရ် ၁၂/ထတပ(န ိုင်)၁၂၅၉၆၅ 372

၇ ဆငဝ ၁၂၉ မသက်မေမော ၁၂/ကမန(န ိုင်)၁၄၈၄၀၆ 370

၈ ဆဒရ ၇၅၉ မမောင်လွင်ဖမတ်မ ို်း ၁၂/ဒဂရ(န ိုင်)၀၄၁၁၃၈ 369

၉ ဆသက ၇၉၂ မဝတ်မှုန်ထွန််း ၁၂/ဥကတ(န ိုင်)၂၀၄၂၉၈ 369

၁၀ ဆတဥ ၁၄၃၇ မမမဇင်မ ို်း မလ ောက်ထော်းဆဲ 368

၁၁ ဆသအ ၈၀၀ မနှင််းဒါလီ ၁၂/လယရ(န ိုင်)၀၀၃၆၂၃ 368

၁၂ ဆထက ၁၄၂၆ မယမင််းထက်ထက်ပ ိုင် ၁၂/မဘန(န ိုင်)၀၉၁၃၇၂ 367

၁၃ ဆဒတ ၆၁၁ မစိုစိုဖ   ်း ၁၄/ရတန(န ိုင်)၁၇၃၈၆၀ 366

၁၄ ဆမဒ ၂၀၆ မမောင်ခန့််မင််းစံ ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၁၈၁၅၄၁ 366

၁၅ ဆ ဧ ၉၀၁ မအ သဇင်မက ေ်ာ ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၉၃၇၄၈ 366

၁၆ ဆထတ ၇၀၉ မစိုဖမတ်မဝ ၁၂/ထတပ(န ိုင်)၁၄၂၀၇၂ 366

၁၇ ဆငဏ ၉၁၃ မမမသဇင် ၁၂/ကမန(န ိုင်)၁၃၄၉၇၈ 365

၁၈ ဆထတ ၇၄၀ မမမဖမတ်သူ ၁၂/ထတပ(န ိုင်)၁၂၇၀၈၁ 365

၁၉ ဆသက ၂၉၉ မဝင််းသ ဂီထွန််း မလ ောက်ထော်းဆဲ 364
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၂၇ ဆဇသ ၆၁၀ မစနဒာတင ် ၁၂/ရပသ(န ိုင်)၁၀၁၃၆၁ 359

၂၈ ဆဒဆ ၃၄ မမောင်မဝလ ံထက် ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၁၉၁၅၈ 358

၂၉ ဆဇသ ၁၄၈၃ မလဖပည ်ဝန််း ၁၂/ရပသ(န ိုင်)၁၀၇၆၉၀ 358

၃၀ ဆသက ၆၀၇ နန််းင ိုခမ််း ၁၃/ဆဆန(န ိုင်)၁၅၁၆၁၆ 356

၃၁ ဆဃဘ ၂၄၆၄ မမောင်မအောင်ဆန််းဖမင ် ၁/ခဘဒ(န ိုင်)၀၁၂၂၆၆ 356

၃၂ ဆအစ ၆၇၁ မဖမတ်မေသီခ ိုင် ၁၂/ကမန(န ိုင်)၁၃၃၅၈၆ 355

၃၃ ဆမဒ ၁၃၆၈ မနန််းစနဒာမက ေ်ာ ၁၃/မပန(န ိုင်)၀၂၅၀၀၇ 354

၃၄ ဆဒရ ၄၃ မမမသက်နွယ် ၁၂/ဒဂရ(န ိုင်)၀၂၉၀၃၆ 354

၃၅ ဆဒမ ၆၇၄ မမောင်ခွန်သန််းထွန််းဖမင ် ၁၃/ကတလ(န ိုင်)၀၂၄၃၇၃ 353

၃၆ ဆသယ ၆၁၁ မမရွှရည်ဝင််း ၁၄/ဘကလ(န ိုင်)၁၄၉၄၀၀ 353

၃၇ ဆမက ၁၅၅၂ မမောင်ရ ှုင််းထက်မအောင် ၁၄/ ပန(န ိုင်)၂၆၇၅၁၅ 352

၃၈ ဆဇသ ၈၉၃ မမောင်ဇင်က ိုလတ် ၁၄/ကကထ(န ိုင်)၂၀၀၄၃၀ 351

၃၉ ဆငဏ ၁၁၅ မဝင ်ဝါနွယ် ၁၄/မအပ(န ိုင်)၃၃၃၇၉၇ 351

၄၀ ဆဘ ၁၃၆၅ မဆိုလင််းန ိုင် ၁၂/တကန(န ိုင်)၂၂၄၇၆၇ 351

၄၁ ဆဗေ ၅၃၆ မစ ို်းသနတာမက ေ်ာ ၁၂/ဗေန(န ိုင်)၁၀၉၉၉၂ 350

၄၂ ဆပလ ၈၈၇ မမရွှရည်ဖပည် ဖ   ်း ၁၂/မရက(န ိုင်)၁၇၈၀၀၂ 350

၄၃ ဆဒတ ၆၆၂ မသရ ီ ၁၂/ဒဂတ(န ိုင်)၁၄၄၈၁၅ 350

၄၄ ဆဒတ ၁၈၆၁ မနှင််းမအ်းလ ှုင် ၁၁/ဘသတ(န ိုင်)၀၅၀၈၅၅ 350

၄၅ ဆဂ ၂၃၅ မဖ ြူနှင််းထက် ၁၂/ကတန(န ိုင်)၁၄၀၉၀၈ 350

၄၆ ဆလသ ၃၈ မတင ်ရွှန််းစနဒီ ၁၂/ကတတ(န ိုင်)၀၃၄၇၈၁ 350

၄၇ ဆသက ၃၅ မကကယ်စင်လင််းလက် မလ ောက်ထော်းဆဲ 349

၄၈ ဆ လ ၇၈၆ မဆိုဖမတ်မဝ ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၅၂၃၃၂ 349

၄၉ ဆဒမ ၁၁၆ မမောင်မ ို်းသက်ခ ိုင် ၁၂/ဒဂရ(န ိုင်)၀၃၂၄၇၇ 348

၅၀ ဆလမ ၃၄၅ မမောင်ထွန််းမဇယ ောရှ န် ၁၂/လမန(န ိုင်)၁၇၇၀၄၀ 348
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၅၂ ဆဒဆ ၅၇၅ မမောင်မဇယ ောန ိုင်န ိုင် ၁၂/ဒဂဆ(န ိုင်)၀၂၃၁၃၄ 347

၅၃ ဆဒတ ၁၀၉၈ မမောင်မကောင််းဆက်လွင် ၁၂/ဒဂတ(န ိုင်)၁၂၄၀၂၁ 346

၅၄ ဆမဥ ၁၂၈၆ မဖမတ်မွန်နွယ် ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၅၄၄၇၅ 346

၅၅ ဆပလ ၁၀၉၀ မနနဒာမအောင် ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၁၈၇၂၄၅ 346

၅၆ ဆငဏ ၁၀၅ မနှင််းမဝစ ို်း ၁၂/ကမန(န ိုင်)၁၄၇၇၀၂ 346

၅၇ ဆဒတ ၁၀၆၀ မခင်စနဒာဖမင ် ၁၂/ဒဂဆ(န ိုင်)၀၃၈၆၁၇ 345

၅၈ ဆဒရ ၄၇၉ မသူဇောမမောင် ၁၂/ဒဂရ(န ိုင်)၀၃၂၉၂၀ 345

၅၉ ဆသက ၈၁၀ မဂ ြူလီယောလင််း ၁၂/ဥကတ(န ိုင်)၂၀၁၉၉၂ 345

၆၀ ဆအစ ၉၀၈ မမောင်ထက်အောကောလင််း ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၅၀၃၈၅ 345

၆၁ ဆ လ ၇၆၄ မတင်တင်စ ို်းယို ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၅၆၀၆၀ 344

၆၂ ဆ အ ၁၂၀၅ မရွှန််းလဲ ဖ   ်း မလ ောက်ထော်းဆဲ 344

၆၃ ဆဒဂ ၁၁၃ မသွန််းနှင််းရတနာ ၁၂/မရက(န ိုင်)၁၈၀၂၈၈ 343

၆၄ ဆဒတ ၆၉၆ မမောင်လ မ််းထက်ဦ်း ၁၂/ဒဂတ(န ိုင်)၁၃၂၄၃၇ 343

၆၅ ဆ ၁၃၃ မမ ို့်မ ို့်မဝ ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၈၇၁၆၉ 343

၆၆ ဆမက ၅၃၀ မခ ိုင်ဇင်ဝင််း ၆/ထဝန(န ိုင်)၁၆၆၉၀၆ 343

၆၇ ဆအစ ၁၁၃၂ မခင်ဂ ြူလ ိုင်မ ို်း ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၄၇၁၆၄ 343

၆၈ ဆလတ ၈၀ မမောင်မက ေ်ာမဇယ ောမ   ်း ၁၂/ဒဂတ(န ိုင်)၁၁၂၃၇၆ 343

၆၉ ဆမဒ ၂၅၇၅ မသဲသဲသံစဉ်ဝန််း ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၄၀၆၃၆ 342

၇၀ ဆသယ ၆၆၈ မမောင်ဆန််းဆန််းမအောင် မလ ောက်ထော်းဆဲ 342

၇၁ ဆဘဓ ၂၃၈ မမေမောန်မအောင် မလ ောက်ထော်းဆဲ 342

၇၂ ဆမက ၇၆ မနန််းမအမီလင််း ၁၂/မရက(န ိုင်)၁၈၆၂၄၈ 341

၇၃ ဆဒတ ၃၈၅ မမောင်မအောင်မဇဖ   ်း မလ ောက်ထော်းဆဲ 341

၇၄ ဆသဝ ၁၄၃ မအ အ မအောင် ၁၂/သဃက(န ိုင်)၂၀၄၇၁၀ 341

၇၅ ဆတဥ ၂၅၃ မမောင်လ န််းထက်မအောင် ၁၂/ဒဂမ(န ိုင်)၀၄၅၆၅၀ 340
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စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမူးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န ိုင်င သာူးစ စစ်ရ ူးက္တ်ပပာူး

အမှတ်
စိုစိုရပေါင်ူး မှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်  ှ သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအာင် )

၇၆ ဆမဥ ၁၃၈ မစ ို်းဖမတ်သဇင်ခ ိုင် ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၇၀၂၇၆ 340

၇၇ ဆဘဥ ၈၃ မယဉ်မမဦ်း ၁၀/ဘလန(န ိုင်)၁၇၉၅၃၇ 340

၇၈ ဆဘဗ ၁၃၆ မလ ှုင််းအ အ န ိုင် ၁၂/တကန(န ိုင်)၂၄၇၇၁၅ 340

၇၉ ဆဘဓ ၂၃၆ မမအ်းဝတ်ရည်သန််း ၁၂/ထတပ(န ိုင်)၁၄၉၈၉၄ 340

၈၀ ဆဇသ ၁၀၄၀ မအ မသေ်ာမအောင် ၁၂/ရပသ(န ိုင်)၁၀၆၄၄၂ 340

၈၁ ဆသက ၆၀၅ မသက်ထော်းဇောဖခည် ၁၂/သဃက(န ိုင်)၁၉၈၄၂၉ 339

၈၂ ဆဒတ ၄၉ မမောင်ေ ဏ််းထက်မဇေ်ာ ၁၂/ဒဂတ(န ိုင်)၁၅၃၉၇၆ 339

၈၃ ဆဘဓ ၂၉၁ မယွန််းသီရ မဇေ်ာ ၁၂/တကန(န ိုင်)၁၉၉၄၀၃ 339

၈၄ ဆထတ ၇၁၄ မမောင်မဇယ ောေ န််း ၁၂/ထတပ(န ိုင်)၁၁၄၀၃၇ 339

၈၅ ဆတည ၂၆၀ မမောင်ဖပည ်စံိုထွန််း ၁၂/မဂတ(န ိုင်)၁၁၃၂၃၂ 339

၈၆ ဆဒဆ ၁၃၂၂ မယမင််းမရွှစင် ၁၂/ဒဂဆ(န ိုင်)၀၃၀၁၀၉ 338

၈၇ ဆမဥ ၁၅၇၁ မဖ   ်းရတနာမအောင် ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၆၉၉၅၆ 338

၈၈ ဆတဥ ၅၁၂ မမောင်ဉောဏ်လင််းထက် ၁၂/ဥကတ(န ိုင်)၂၀၁၇၉၄ 338

၈၉ ဆထက ၇၃၀ မမအ်းဖမတ်ဖ ြူ ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၁၉၄၄၁၅ 338

၉၀ ဆဇသ ၁၅၇၆ မနှင််းမဝမအောင် မလ ောက်ထော်းဆဲ 338

၉၁ ဆလမ ၂၀၁ မမောင်သဲခ စ် ၁၂/လယန(န ိုင်)၀၀၄၈၀၄ 338

၉၂ ဆမဥ ၁၂၂၄ မမမသူတ ို်း ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၇၉၉၆၃ 337

၉၃ ဆတဥ ၅၆ မမောင်ရဲမင််းမအောင် ၁၃/နဆန(န ိုင်)၀၇၆၃၇၂ 337

၉၄ ဆထ ၃၃၆ မခ ိုင်ဇင်ဝင််း မလ ောက်ထော်းဆဲ 337

၉၅ ဆဘဓ ၁၁၀ မမကမီမီမဇေ်ာ ၁၂/တကန(န ိုင်)၂၆၆၇၄၅ 337

၉၆ ဆဃန ၂၉၂ မမမခက်ဝင််း မလ ောက်ထော်းဆဲ 337

၉၇ ဆင ၁၂၂ မဝင််းမ ို့်မ ို့်မသေ်ာ ၁၂/ကမန(န ိုင်)၁၂၇၄၇၀ 337

၉၈ ဆဒဆ ၅၃၁ မမောင်မင််းသန့််ခ ိုင် ၁၂/ဒဂဆ(န ိုင်)၀၄၂၅၀၀ 336

၉၉ ဆဒဆ ၆၇၅ မမောင်န ိုင်မ   ်းဦ်း ၁၂/ဒဂဆ(န ိုင်)၀၃၆၉၀၀ 336

၁၀၀ ဆမဒ ၃၆၁ မကကယ်စင်ရွှန််းလဲ မဝ ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၃၉၉၃၈ 336
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အထ ူးပပြုဘာသာ စ ူးပ ာူးရ ူးပညာ 

ဦးရေ (136) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမူးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န ိုင်င သာူးစ စစ်ရ ူးက္တ်ပပာူး

အမှတ်
စိုစိုရပေါင်ူး မှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်  ှ သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအာင် )

၁၀၁ ဆသအ ၁၅၀၁ မခင်မ   ်းမဝ မလ ောက်ထော်းဆဲ 336

၁၀၂ ဆဝသ ၂၁၄၈ မမဆောင််းမေမောန်လွင် ၁၂/သလန(န ိုင်)၁၈၀၂၂၈ 336

၁၀၃ ဆဒရ ၇၁၀ မမောင်စွမ််းထက် ၁၂/ဥကတ(န ိုင်)၂၁၆၆၇၄ 335

၁၀၄ ဆထက ၅၈၃ မမောင်သ န််းသန််းထူ်း မလ ောက်ထော်းဆဲ 335

၁၀၅ ဆမဒ ၃၀၇ မမမဖမတ်န ို်းပ ို ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၂၁၆၁၉၃ 335

၁၀၆ ဆအစ ၉၅၁ မမောင်မအောင်မအောင်ဦ်း မလ ောက်ထော်းဆဲ 335

၁၀၇ ဆသက ၆၉၃ မစ မ််းလဲ အ မ် ၁၂/ဗေန(န ိုင်)၁၁၁၂၄၁ 334

၁၀၈ ဆ အ ၃၀၁ မမောင်ဖ   ်းသန့််က ို ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၆၆၀၈၅ 334

၁၀၉ ဆမဥ ၁၃၉ မဖ ြူသီရ ခ ိုင် ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၅၄၈၄၃ 334

၁၁၀ ဆအစ ၃၅၃ မပပံ ်းသက်ခင် ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၁၇၄၆၂၀ 334

၁၁၁ ဆငဝ ၁၂၁ မယွန််းဝတီခင် ၁၂/ကမန(န ိုင်)၁၃၆၂၃၂ 334

၁၁၂ ဆမဥ ၁၃၃၀ မအ နနဒာမမဖ   ်း ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၅၈၃၂၅ 333

၁၁၃ ဆပလ ၈၁၂ မယွန််းနဒီထွန််း ၇/သနပ(န ိုင်)၁၆၇၉၃၁ 333

၁၁၄ ဆဒတ ၈၄ မဇင်ဇင်မ ို်း မလ ောက်ထော်းဆဲ 333

၁၁၅ ဆထက ၁၄၁၉ မခင်မဘ ၄/ပလဝ(န ိုင်)၀၇၀၉၂၈ 332

၁၁၆ ဆ ၂၀၁ မဖမတ်ပန််းဖ ြူ မလ ောက်ထော်းဆဲ 332

၁၁၇ ဆမဒ ၁၄၆၆ မမောင်မက ေ်ာလင််းထွန််း ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၂၀၂၉၀၆ 331

၁၁၈ ဆ အ ၄၇၇ မ ူ်းဖပည ်စံ ၁၂/ဒလန(န ိုင်)၀၈၃၇၇၁ 331

၁၁၉ ဆ ဧ ၃၀၀ မဇွန်သက်ထော်းခ   ၄/ လန(န ိုင်)၀၆၀၃၂၂ 331

၁၂၀ ဆပလ ၁၀၇၅ မမအ်းဖမတ်သူ ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၁၈၈၉၉၂ 331

၁၂၁ ဆပလ ၁၁၂၁ မထွန််းအဥဇလီလင််း ၁၂/ဒဂမ(န ိုင်)၀၄၇၁၈၀ 331

၁၂၂ ဆဒဆ ၃၇၃ မဆိုဖမတ်န ို်း ၁၂/ဥကတ(န ိုင်)၂၀၉၃၄၃ 330

၁၂၃ ဆဒထ ၃၄၄ မမောင်ထူ်းထူ်းလင််း ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၉၈၅၅၇ 330

၁၂၄ ဆဗေ ၂၃၁ မမောင်မ   ်းသက်န ိုင် ၁၂/ဗေန(န ိုင်)၁၀၉၉၀၅ 330

၁၂၅ ဆသဝ ၉၇ မမောင်စည်သူရန်န ိုင် ၁၂/ရကန(န ိုင်)၀၈၉၄၅၃ 330
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အထ ူးပပြုဘာသာ စ ူးပ ာူးရ ူးပညာ 

ဦးရေ (136) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမူးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န ိုင်င သာူးစ စစ်ရ ူးက္တ်ပပာူး

အမှတ်
စိုစိုရပေါင်ူး မှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်  ှ သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအာင် )

၁၂၆ ဆသဝ ၂၄ မဆိုယမံို ူ်း ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၈၀၅၇၇ 330

၁၂၇ ဆအစ ၄၇၇ မနှင််းအ နနဒာမဝ ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၆၃၀၂၄ 330

၁၂၈ ဆမဒ ၅၄၁ မစိုမွန်မအောင် ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၇၃၄၆၃ 329

၁၂၉ ဆအစ ၄၂၂ မမအ်းဖင မ််းဖ ြူ ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၆၃၃၃၇ 329

၁၃၀ ဆဃရ ၂၇ မအ မ ်သဥဇောန ိုင် ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၃၈၁၈၅ 328

၁၃၁ ဆပလ ၆၀၇ မထက်ထက်ခ ိုင် ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၇၄၃၃၈ 327

၁၃၂ ဆ လ ၆၉၈ မသမိုဒယမသောင််းညွန့်် ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၅၅၂၂၁ 327

၁၃၃ ဆသက ၉၉၈ မမမယိုသက် ၁၂/သဃက(န ိုင်)၁၉၅၉၆၂ 327

၁၃၄ ဆဒမ ၉၆၃ မရတနာမ ို်းဖမင ် ၁၂/ဒဂမ(န ိုင်)၀၄၃၃၂၉ 327

၁၃၅ ဆဒရ ၁၈၇ မယမင််းမကခ ိုင် ၁၂/ဒဂရ(န ိုင်)၀၂၉၇၁၄ 327

၁၃၆ ဆဒတ ၁၅၇ မသွယ်သွယ်ဖ   ်း ၁၂/ဒဂတ(န ိုင်)၁၂၄၇၅၀ 327


