
တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

အထူူးပ ြုဘောသော - ဘူမ တေဒ

ဦးရေ (58) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည်

န ိုင်င သောူးစ စစ်တ ူး
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၁၆ ပဓက ၁၂၄ မမောင်မကျေ်ာ င်ထွန််း ၇/ တန(န ုံင်)၁၅၂၉၉၆ 304

၁၇ ပငတ ၃၄၆ မမောင်န ုံင်ထ ်းမဝ ၇/ရတရ(န ုံင်)၂၀၀၅၄၂ 303
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၁၉ ပဋ ၄၇ ခွန်စစ်မသွ်းမ ောင် ၇/ထတပ(န ုံင်)၁၂၄၃၄၈ 301
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၃၅ ပဓက ၁၉၁ မမောင်ဟန်ထက်မကျေ်ာ ၇/ တန(န ုံင်)၁၄၇၄၈၇ 284
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