
တက္ကသ ိုလ် - ပြည်တက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပြြုဘာသာ - ဘ မ ဗေဒ

ဦးရေ (66) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးြ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န ိုင်င သာူးစ စစ်ဗ ူးက္တ်ပြာူး

အမှတ်
စိုစိုဗြေါင်ူး မှတ်

၁ ပရ ၅၉ မ ောင်သွင်ခန ်ငငောြားမ ောင် ၇/ေတန(န ိုင်)၁၄၁၀၀၂ 347

၂ ပပ ၁၃     ြားသက်နှင်ြား ၇/ပမန(န ိုင်)245914 344

၃ ပပထ 27 မ ောင်ဥကကောမ ေ်ာ 1/ကမန(န ိုင်)07၃၁၈၂ 341

၄ ပရ 426  ခင်စပယ်ဝင်ြား ၇/ေတန(န ိုငင်)140979 340

၅ ပဆ 8 မ ောင်ဟ န်ြားမ ယ ောစ  ြား 7/သဝတ(န ိုင်)146527 334

၆ ပပခ 315 မ ောင်စွ ်ြားရည်ထက် 7/ပမန(န ိုင်)245561 328

၇ ပဂ 229  သ င်နှင်ြား 7/အဖန(န ိုင်)136157 328

၈ ပ 603 မ ောင်မ ောင်မကောင်ြားခန ် 7/ဇကန(န ိုင်)066136 324

၉ ပပလ 163 မ ောင်ဟ န်ြားထက်မ ောင် 7/ပမန(န ိုင်)244451 323

၁၀ ပက 436 မ ောင်ဘ န်ြားသန ်မက ေ်ာ 14/ဝခမ(န ိုင်)328284 319

၁၁ ပဝဆ 134 မ ောင်မဝယံထွန်ြား 7/သကန(န ိုင်)152636 318

၁၂ ပဗ 443  ဟန်စ  ြား   ြား 7/ပခတ(န ိုင်)124211 316

၁၃ ပပ 154 မ ောင်ဖ န်ြားသန ်ထင် 12/သဃက(န ိုင်)201144 314

၁၄ ပပ 729 မ ောင်သ ထက်ရဲမက ေ်ာ 7/ပမန(န ိုင်)239521 311

၁၅ ပပ 150 မ ောင်ဘ န်ြားင တ်ထွန်ြား 7/ပမန(န ိူင်)255496 310

၁၆ ပရထ 20 မ ောင်မက ေ်ာ င်ဝင်ြား 7/ေတန(န ိုင်)150053 309

၁၇ ပဃဆ 231 မ ောင်ဟ န်ြားထက်မ ေ်ာ 7/ပတန(န ိုင်)165062 309

၁၈ ပသခ 120 မ ောင်ရ ှိုင်ြားထက်မ ောင် 7/မညန(န ိုင်)151362 308

၁၉ ပဂ 471  ရွှန်ြားလဲဲ့မ ောင် 7/အဖန(န ိုင်)030468 307

၂၀ ပဆ 341    ငံ ဖ ြား 7/သဝတ(န ိုင်)149504 307

၂၁ ပပ 501  မ  ြားမ  ြားကကည် 7/ပမန(န ိုင်)233405 307

၂၂ ပဝဘ 383  င တ်န  ြားနွယ် 7/ပမန(န ိုင်)234642 307

၂၃ ပဃဆ 221 မ ောင်ထွန်ြားငပညဲ့်မက ေ်ာ ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 306

၂၄ ပပခ 244 မ ောင် င်ဟ န်ြားမဝ 7/ပမန(န ိုင်)234851 306

၂၅ ပလဖ 189 မ ောင်ဟ န်ြား င်ြားထက် 7/ ပတ(န ိုင်)198604 306

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်  ှ သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )
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၂၆ ပရ 49 မ ောင်သ  ျှိုင်ြားဘ  ဘ  မ ေ်ာ 7/ေတန(န ိုင်)132798 305

၂၇ ပရ 609 မ ောင်မ ောင် င်ြားခန ် 7/ေတန(န ိုင်)140483 305

၂၈ ပဝ 372 မ ောင်မကောင်ြားစည်သ 7/သကန(န ိုင်)155181 305

၂၉ ပပလ 201 မ ောင်သ ထ ြားမ ေ်ာ 7/ပခတ(န ိုင်)112751 305

၃၀ ပပ 545 မ ောင်တ  ြားတက်မ ောင်သော 7/ပမန(န င်)259068 305

၃၁ ပရ 538 မ ောင်မ ြားမ ယ ောဗ  လ် 7/ပမန(န ိုင်)241733 305

၃၂ ပတ 57 မ ောင်ထက်မဝမ ောင် 7/ပတတ(န ိုင်)154525 304

၃၃ ပရ 463 မ ောင်ဝင်ြားလတ်မ ောင် 7/ပတန(န ိုင်)174303 303

၃၄ ပပ 136 မ ောင်င  င်ြားခ  င် 7/ပမန(န ိုင်)244777 302

၃၅ ပပလ 4 မ ောင်မ ောင် င်ြားခန ် 7/သကန(န ိုင်)155167 302

၃၆ ပပ 584 မ ောင်သက်မထွြား ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 301

၃၇ ပဝဘ 228 မ ောင်ရ ှိုင်ြားလင်ြားထက် 7/ပတတ(န ိုင်)164872 301

၃၈ ပရ 491 မ ောင်ဖဖ ျှိုြားင ငဲ့်သ 8/ဂဂန(န ိုင်)135083 300

၃၉ ပရ 493 မ ောင် င်ြားစည်သ 7/ေတန(န ိုင်)143974 299

၄၀ ပဆစ 648 မ ောင်ဉောဏ်လင်ြားထက် 7/အဖန(န င်)127031 297

၄၁ ပရ 137 မ ောင်စွ ်ြားရည်ထက် 7/ေတန(န ိုင်)153996 297

၄၂ ပဝ 311 မ ောင်   ျှိုြားသန ်စင် 7/သကန(န ိုင်)151519 297

၄၃ ပရ 490 မ ောင်ငပညဲ့်ဖဖ ျှိုြားသ 7/ေတန(န ိုင်)140708 297

၄၄ ပပ 990 မ ောင်ဖဖ ျှိုြားစည်သ 7/ပမန(န ိုင်)239509 295

၄၅ ပဝ 303 မ ောင်ထင်လင်ြားမက ေ်ာ 7/သကန(န ိုင်)138996 295

၄၆ ပက 462 မ ောင်စ  င်ြားဘ  ဘ  မ ောင် 7/ကပက(န ိုင်)1322၉၉ 294

၄၇ ပဝဆ 179 မ ောင်ခ  ်ြားငပည်ဲ့မ ောင် 7/သကန(န ိုင်)158093 294

၄၈ ပပထ 232 မ ောင်သက်ပ  င်စ  ြား 7/ပမန(န ိုင်)237123 294

၄၉ ပလဖ 121 မ ောင်ဆပ်စံထွန်ြား 7/ ပတ(န ိုင်)192006 294

၅၀ ပဆစ 543 မ ောင်န  င် င်ြားဖဖ ျှိုြား 7/သဝတ(န ိုင်)136368 292
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၅၁ ပပ 98 မ ောင်မကောင်ြားဆက်ဟန် 7/ပမန(န ိုင်)246223 292

၅၂ ပဆစ 762 မ ောင်မက ေ်ာ င်ဦြား 7/သဝတ(န ိုင်)151641 290

၅၃ ပရထ 132 မ ောင်မဝယံဟ န်ြား ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 290

၅၄ ပ ဠ 34 မ ောင်ဟန်လင်ြားထွဋ် 7/မ န(န ိုင်)131221 290

၅၅ ပရ 398 မ ောင်န  င်စည်သ 7/ေတန(န ိုင်)145983 288

၅၆ ပပ 1022 မ ောင်လ ံဘ န်ြားမသွြား 7/ပမန(န ိုင်)253365 287

၅၇ ပရ 293 မ ောင် င်က  က  မ ောင် 7/ေတန(န ိုင်)15294 286

၅၈ ပပခ 246 မ ောင်ဖဖ ျှိုြားစည်သ 7/ပမန(န ိုင်)245357 286

၅၉ ပဆစ ၁၈၈ မ ောင်   ျှိုြား င်ြားသန ် ၁၂/ဗထတ(န ိုင်)044885 286

၆၀ ပရ 597 မ ောင်သန်  င်ထွန်ြား 7/ေတန(န ိုင်)156783 285

၆၁ ပရ 254 မ ောင်ရဲ င်ြားထွန်ြား 7/ေတန(န ိုင်)156910 283

၆၂ ပဝ 248 မ ောင်မ ယ ောလင်ြား 7/သကန(န ိုင်)152819 283

၆၃ ပရ 470 မ ောင်ဖဖ ျှိုြားစည်သ မ ောင် 7/ေတန(န ိုင်)141632 282

၆၄ ပပခ 228 မ ောင်တည်တန ်မနောင် 7/ပမန(န ိုင်)253654 282

၆၅ ပရ 559 မ ောင်ဘ န်ြားရည်န  င် 7/ေတန(န ိုင်)143827 282

၆၆ ပက 509 မ ောင်မက ေ်ာ င်ဖဖ ျှိုြား 7/ကပက(န ိုင်)123197 280


