
တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ဘ မ ဗေဒ

ဦးရေ (48) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န ိုင်င သာူးစ စစ်ဗ ူးက္တ်ပပာူး

အမှတ်
စိုစိုဗပေါင်ူး မှတ်

၁ ပခ ၂ မထက်ထက်ကက  ် ၇/ပခန(န ိုင်)507691 383

၂ ပခက ၃၈ မကကသွယ်က  င် ၉/နထက(န ိုင်)211921 382

၃ ပညဆ ၇၃ မကကယ်စင်ထွန််း ၇/ညလပ(န ိုင်)235625 360

၄ ပ လ ၂၇၉ ကမ င်န ိုင်ထက်လင််း ၇/ကဝန(န ိုင်)243588 354

၅ ပဏတ ၂၃၄ ကမ င်ထက်မမက်က  င် ၇/ေကန(န ိုင်)080566 345

၆ ပခက ၅၀၇ မက ်းမမတ်မ ို်း ၇/ပခန(န ိုင်)425733 341

၇ ပညလ ၄၄ ကစ ဟ န််းထက်က  င် ၇/ညလပ(န ိုင်)245267 339

၈ ပခ ၉၂၅ ကမ င်ငင မ််းခ မ််းက  င် ၇/ပခန(န ိုင်)471640 330

၉ ပခ ၁၅၇ မဝင့််မွန်ဦ်း ၇/ပခန(န ိုင်)474589 328

၁၀ ပညဆ ၁၃၇ ကမ င်ထက်ကဝယံ ၇/ညလပ(န ိုင်)238473 319

၁၁ ပ ၃၉ မသွယ်ဇင်မမင့််န ိုင် ၇/ကဝန(န ိုင်)212558 314

၁၂ ပခ ၂၉၇ ကမ င်ဒ ို်းလံို်း ၇/ပခန(န ိုင်)470157 314

၁၃ ပခ ၃၆၅ ကမ င်ဇွွဲမ န်ဟ န််း ၇/ပခန(န ိုင်)511005 310

၁၄ ပခဒ ၃၀၇ ကမ င်ကက င််းထက်စ ို်း ၇/ပခန(န ိုင်)473659 311

၁၅ ပညလ ၂၂၆ ကမ င်ခင်ကမ င်တင့်် ၇/ညလပ(န ိုင်)245170 309

၁၆ ပခဘ ၅၂ ကမ င်တွယ်တ က  င် ရလ ျှောက်ထျှေားဆဲ 308

၁၇ ပခက ၁၀ ကမ င်သတတ ကဇ ် ရလ ျှောက်ထျှေားဆဲ 308

၁၈ ပခ ၁၂၃၁ ကမ င်က  င်မ ို်းမမင့််ကက  ် ၇/ပခန(န ိုင်)460278 308

၁၉ ပခက ၅၂၇ ကမ င်ဟင်နရီ ၇/ပခန(န ိုင်)491049 307

၂၀ ပဒတ ၂၈၈ ကမ င်ထက်ရ ဇ ၇/ဒဥန(န ိုင်)226184 305

၂၁ ပဏ ၃၇၇ ကမ င်ဇ နည်စ ို်း ၇/ေကန(န ိုင်)088504 304

၂၂ ပခက ၄၇၃ ကမ င်င   ်းသီဟကက  ် ၉/ပမန(န ိုင်)281789 303

၂၃ ပခ ၁၃၀၁ ကမ င်ထက်ကဝယံ ၇/ပခန(န ိုင်)428945 298

၂၄ ပခထ ၃၅၉ ကမ င်ကက င််းမမတ်စံ ၇/ပခန(န ိုင်)508317 298

၂၅ ပခ ၅၄၉ ကမ င်ကက င််းထက်ဟ န််း ၇/ပခန(န ိုင်)474149 297

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်  ှ သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )
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တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်  ှ သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၂၆ ပခက ၅၁၄ ကမ င်ကဇ ်သူရ န်ဦ်း ရလ ျှောက်ထျှေားဆဲ 295

၂၇ ပခ ၉၁၆ ကမ င်မင််းကသ ်န ိုင် ၇/ပခန(န ိုင်)447447 294

၂၈ ပခ ၅၈၃ ကမ င်ကဇယ  ညီညီ ရလ ျှောက်ထျှေားဆဲ 293

၂၉ ပခ ၅၁၂ ကမ င်စ ို်းသီဟကက  ် ၇/ပခန(န ိုင်)415318 292

၃၀ ပဟက ၁၈၇ ကမ င်က  င်တ ို်းလင််း ၇/ဝမန(န ိုင်)219068 291

၃၁ ပခ ၁၂၂၉ ကမ င်မင််းသန ်ကက  ် ၇/ပခန(န ိုင်)518754 288

၃၂ ပခဘ ၃၃ ကမ င်ထက်မမတ်ကက  ် ၇/ပခန(န ိုင်)498099 287

၃၃ ပခ ၁၄၅ ကမ င်သူရ န် ိုပ်စ ို်း ၁၄/ငသခ(န ိုင်)033422 287

၃၄ ပခက ၅၄၆ ကမ င်ငင မ််းခ မ််းလင််း ၇/ေကန(န ိုင်)082280 286

၃၅ ပညလ ၃၂၄ ကမ င်ခ စ်သွဲက  င် ၇/ညလပ(န ိုင်)230484 285

၃၆ ပဏ ၂၀၈ ကမ င်က  င်မ   ်းထက် ၇/ေကန(န ိုင်)100761 282

၃၇ ပညဆ ၄၀၉ ကမ င်ဇွွဲသီဟ ၇/ဒဥန(န ိုင်)212497 281

၃၈ ပဒတ ၂၄၈ ကမ င်ရွဲမင််းခန ် ၇/ဒဥန(န ိုင်)208145 279

၃၉ ပဟခ ၂၉၉ ကမ င်ငင မ််းခ မ််းက  င် ၇/ဝမန(န ိုင်)197723 279

၄၀ ပခ ၂၁၁ ကမ င်သန ်ဇင်က  င် ၇/ပခန(န ိုင်)511184 278

၄၁ ပဏ ၂၃၃ ကမ င်မင််းခန ်ကသ ် ၇/ေကန(န ိုင်)085223 276

၄၂ ပခဘ ၂၇၇ ကမ င်ထက်လင််းက  င် ၁၄/ဓနဖ(န ိုင်)232432 270

၄၃ ပ ၂၂၆ ကမ င်ဟ န််းထက် ၇/ကဝန(န ိုင်)22၂796 269

၄၄ ပခ ၉၁၃ ကမ င်ကက င််းထက်ကဇ ် ၇/ပခန(န ိုင်)522155 268

၄၅ ပဏ ၃၃၇ ကမ င်မင််းသက်ပ ိုင် ၇/ပခန(န ိုင်)487016 265

၄၆ ပခထ ၃၃၅ ကမ င်ဘိုန််းမမတ်ကက  ် ၇/ေကန(န ိုင်)081880 264

၄၇ ပခက ၄၁၃ ကမ င်ထွန််းသူရန ိုင် ၇/ပခန(န ိုင်)456091 261

၄၈ ပခက ၇၆ ကမ င် ိုန််းမမင့််က  င် ၇/ပခန(န ိုင်)397039 261


