
တက္ကသ ိုလ် - ပြည်တက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပြြုဘာသာ - စ ူးြ ာူးရ ူးြညာ

ဦးရေ (79) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမူးြ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န ိုင်င သာူးစ စစ်ရ ူးက္တ်ပြာူး

အမှတ်
စိုစိုရြေါင်ူး မှတ်

၁ ပဆစ ၂၁၅ မမောင်လ ှိုင်မ   ျိုးထွန်ျိုး 7/သဝတ(န ိုင်)157946 390

၂ ပရ ၂၆၇ မမောင်ရဲလင်ျိုးန ိုင် 7/ေတန(န ိုင်)131463 377

၃ ပဂလ ၈၀၅ မမောင်မေယံထွန်ျိုး 7/အဖန(န ိုင်)132054 375

၄ ပသတ ၈၅၅ မမောင်ထက်မေမ ောင် 7/လပတ(န ိုင်)194586 375

၅ ပဃ ၂၁၁ မသီရ ထွန်ျိုး 7/ပတန(န ိုင်)163660 374

၆ ပဃသ ၁၇ မယွန်ျိုးဟန်နီ 7/ပတန(န ိုင်)181504 370

၇ ပေ ၁၀၁၂ မမောင်လန်ျိုးမလောင် 5/လဟန(န ိုင်)၀24837 369

၈ ပဗ ၁၇၅ မမန ်မန ်လင်ျိုး 7/ပခတ(န ိုင်)110913 368

၉ ပရထ ၁၄၀ မရွှန်ျိုးလဲဲ့မနခ   ခ   7/ေတန(န ိုင်)145917 366

၁၀ ပက ၂၄၄ မဇင်မောမမငဲ့် 7/ကပက(န ိုင်)120791 363

၁၁ ပဇ ၁၃၇၉ မမရွှရည်ဖ ျိုးမမတ် 7/ဇကန(န ိုင်)၀73360 363

၁၂ ပက ၅၄၈ မမမမ ိုျိုးမ ောင် 7/ကပက(န ိုင်)120392 362

၁၃ ပက ၄၉၂ မမောင်မကောင်ျိုးမမတ်ထက် 7/ကပက(န ိုင်)119559 360

၁၄ ပလခ ၈၀၂ မမောင်မနသ မက ေ်ာ 7/လပတ(န ိုင်)185109 360

၁၅ ပက ၂၆၇ မကကည်ယမင်ျိုးစ ိုျိုး 7/ကပက(န ိုင်)119693 359

၁၆ ပသ ၉၀၆ မမောင်မက ေ်ာမဇော 7/မညန(န ိုင်)149150 356

၁၇ ပေ ၃၄၂ မသီရ မဖြူစင် 7/သကန(န ိုင်)150315 352

၁၈ ပဇ ၅၈၈ မမောင်မ ောင်မ   ျိုးသ 7/ဇကန(န ိုင်)၀75797 352

၁၉ ပဇ ၅၆၁ မနှင်ျိုးမေငင မ်ျိုး 7/ဇကန(န ိုင်)၀81255 350

၂၀ ပရ ၄၁၁ မမောင်သန ်ဇင်ငဖ  ျိုး 7/ေတန(န ိုင်)141235 348

၂၁ ပရ ၄၁၀ မမမသ ငဖ  ျိုး 7/ေတန(န ိုင်)141279 345

၂၂ ပရ ၄၀၉ မမောင်ခ မ်ျိုးက ိုက ိုန ိုင် 7/ေတန(န ိုင်)143051 345

၂၃ ပဇ ၅၆၇ မမောင်ဇင်မ   ျိုးထက် 7/ဇကန(န ိုင်)၀73512 343

၂၄ ပပ ၇၄၇ မမရွှရည်ခ စ် 7/ပမန(န ိုင်)232035 342

၂၅ ပန ၄၇၂ မမမတ်မမတ်မ ောင် 7/နတလ(န ိုင်)170430 342

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်  ှ သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအာင် )
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၂၆ ပလ ၃၂၀ မမောင်မကောင်ျိုးထက်တ ိုျိုး 7/လပတ(န ိုင်)197076 341

၂၇ ပပ ၅၁၇ မလမင်ျိုးမ ျိုး 7/ပမန(န ိုင်)251429 341

၂၈ ပဇ ၁၃၇၄ မမောင်ဇင်မ   ျိုးထွန်ျိုး 7/ဇကန(န ိုင်)၀၇၄၄၇၃ 341

၂၉ ပမ ၁၅ မမသေ်ာတောလင်ျိုးထက် 7/မလန(န ိုင်)133597 340

၃၀ ပဆ ၅၆ မခင်မခ ောစိုစံ 7/သဝတ(န ိုင်)156828 338

၃၁ ပရ ၅၄၈ မမောင်မ ောင်လင်ျိုးထွန်ျိုး 7/ေတန(န ိုင်)152793 338

၃၂ ပသခ ၁၁၅ မမ ျိုးခ မ်ျိုးသ 7/မညန(န ိုင်)131351 336

၃၃ ပဆ ၆၀၅ မနှင်ျိုးယိုရတန ေင်ျိုး 7/သဝတ(န ိုင်)133140 334

၃၄ ပဗ ၄၂၈ မမောင်မပညဲ့်စံိုဖိုန်ျိုးမမငဲ့် 7/သကန(န ိုင်)၁၅၃၃၈၈ 334

၃၅ ပဂလ ၁၁၂ မမ ျိုးမမတ်မမောင် 8/ပခက(န ိုင်)306045 334

၃၆ ပလ ၅၂၈ မသက်မှြူျိုးစံ 12/လသယ(န ိုင်)၀9491၀ 333

၃၇ ပဗ ၄၆၀ မမောင်မနဆန်ျိုးလင်ျိုး 7/ပခတ(န ိုင်)112148 333

၃၈ ပဆရ ၁၆၈ မ  ရတန ငဖ  ျိုး 7/သဝတ(န ိုင်)171951 333

၃၉ ပဆစ ၅၅၅ မထက်  မရွှရည် 7/အဖန(န ိုင်)142506 332

၄၀ ပဇ ၅၈၃ မမ ျိုးမပညဲ့်မပညဲ့်မမောင် 7/ဇကန(န ိုင်)၀73752 331

၄၁ ပနပ ၁၂၆ မမောင်မက ေ်ာမ   ျိုးသန ် 7/မညန(န ိုင်)147261 330

၄၂ ပသတ ၈၂၇ မမောင်သီဟမ ိုျိုး 7/လပတ(န ိုင်)208397 330

၄၃ ပဇ ၅၈၇ မမ   ျိုးသီရ လတ် 7/ကပက(န ိုင်)126993 329

၄၄ ပကက ၁၈၁ မပန်ျိုးေတ်ရည် 7/ကပက(န ိုင်)125743 329

၄၅ ပက ၄၅၃ မမောင်ထက်ပ ိုင်လင်ျိုး 7/အဖန(န ိုင်)117488 329

၄၆ ပဗ ၂၃၃ မခ ိုင်နှင်ျိုးမေ 7/ပခတ(န ိုင်)109847 326

၄၇ ပပထ ၄၀ မမောင်မေယံလင်ျိုး 7/ပမန(န ိုင်)237199 325

၄၈ ပဆ ၅၅ မမခ ောစိုခ ိုင် 9/မထလ(န ိုင်)362694 324

၄၉ ပဆ ၆၁၇ မမမဇင်ဟန် 7/သဝတ(န ိုင်)170760 324

၅၀ ပရ ၄၀၈ မမောင်န ိုင်မင်ျိုးမထွျိုး 7/ေတန(န ိုင်)141258 323
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၅၁ ပဆစ ၅၃၇ မမ ျိုးမ ျိုးပ ိုင် - 323

၅၂ ပဗ ၄၆၅ မဖ ျိုးပွငဲ့်လ ှိုင် 7/ပခတ(န ိုင်)110933 321

၅၃ ပပ ၅၈၈ မမောင်မေမ   ျိုးထွန်ျိုး 8/အလန(န ိုင်)247253 319

၅၄ ပဇလ ၁ မ  မမသနတ ထွန်ျိုး 7/ဇကန(န ိုင်)၀73633 319

၅၅ ပေဆ ၂၃၂ မသီရ မေမေ 7/သကန(န ိုင်)၁၅၂၅၀၇ 317

၅၆ ပက ၃၈၉ မထ ျိုးထ ျိုးမေ 7/ကပက(န ိုင်)၁၂၅၀၆၅ 317

၅၇ ပရ ၂၈၄ မနှင်ျိုးဆိုေတ်ရည်ငဖ  ျိုး 7/ေတန(န ိုင်)၁၄၂၈၄၁ 316

၅၈ ပပ ၁၀၁၂ မခ ိုင်သင်ျိုးသွယ် မလ ောက်ထောျိုးဆဲ 316

၅၉ ပဇ ၅၉၀ မမောင်စည်သ မ ောင် 7/ဇကန(န ိုင်)၀၇၃၇၇၅ 316

၆၀ ပေ ၁၁၃ မ  သ ဇောခ ိုင် 7/သကန(န ိုင်)၁၅၁၆၂၇ 315

၆၁ ပလရ ၁၂၀ မမောင်မမတ်မင်ျိုးက ို 7/လပတ(န ိုင်)၁၉၁၂၁၆ 314

၆၂ ပဂဍ ၃၀၆ မယွန်ျိုးသက်ထောျိုး 7/အဖန(န ိုင်)၁၃၅၉၂၀ 313

၆၃ ပဇ ၆၁၄ မမောင်ငဖ  ျိုးမပညဲ့်စံို 7/ဇကန(န ိုင်)၀၇၁၅၂၄ 313

၆၄ ပဆစ ၇၁၃ မန ်န ိုေင်ျိုးဘယ် 7/သဝတ(န ိုင်)၁၄၅၈၀၆ 312

၆၅ ပပထ ၃၁၄ မမေငဖ  ျိုးဟန် 7/ပမန(န ိုင်)၂၄၄၁၀၉ 312

၆၆ ပက ၂၂၁ မပိုလဲမရွှစင်ထွန်ျိုး 7/ကပက(န ိုင်)၁၃၃၈၅၁ 311

၆၇ ပဂဍ ၂၁၈ မသင်ျိုးကလ ောမ ိုျိုး 7/အဖန(န ိုင်)၁၄၀၄၃၄ 310

၆၈ ပဂဍ ၇ မတင်ဇောေင်ျိုးမပညဲ့် 7/အဖန(န ိုင်)၁၄၀၀၉၁ 309

၆၉ ပဇ ၈၈ မမမသ ဇင် 7/ဇကန(န ိုင်)၀၆၉၉၈၅ 309

၇၀ ပပလ ၂၀၉ မမောင်မ ောင်ဘိုန်ျိုးမမငဲ့် 7/ပမန(န ိုင်)၂၃၁၆၃၀ 309

၇၁ ပဂဍ ၂၈၆ မမောင်မပညဲ့်ငဖ  ျိုးမ ောင် 7/အဖန(န ိုင်)၁၂၆၆၁၇ 309

၇၂ ပပလ ၂၃၅ မဖ ျိုးဖ ျိုးရှင်ျိုးသန ်ထွန်ျိုး 7/ပမန(န ိုင်)၂၃၁၄၁၆ 308

၇၃ ပမ ၅၆၁ မမောင်ရဲထက်ဦျိုး 7/မလန(န ိုင်)၁၃၇၉၄၄ 307

၇၄ ပကရ ၁၂၅ မမမတ်န ိုျိုးသ 7/အဖန(န ိုင်)၁၃၀၂၉၂ 307

၇၅ ပဆစ ၆၆၆ မမ ိုျိုးသ မဲ့်သ မဲ့် 7/သဝတ(န ိုင်)၁၆၈၀၁၇ 307
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၇၆ ပလရ ၁၀၁ မခ စ်စိုစိုစနဒီမက ေ်ာ 7/လပတ(န ိုင်)၂၀၉၁၁၀ 307

၇၇ ပဗ ၄၃၆ မဆန်ျိုးေငဲ့်မွန် 7/ပခတ(န ိုင်)၁၀၉၃၅၉ 307

၇၈ ပဗ ၄၄၈ မမမငဲ့်မမတ်မ ိုျိုး 7/ပခတ(န ိုင်)၁၁၂၆၉၂ 307

၇၉ ပေဆ ၂၈ မမ ျိုးမ ျိုးမော 7/သကန(န ိုင်)၁၅၃၅၆၀ 306


