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၇၆ ပပခ ၃၈ မယမင်ိုးကကည်မဖြူစ  ိုး ၇/ပမန(န  င်)၂၃၂၇၁၁ 357

၇၇ ဒစ ၂၀၃၀ မဖဖ  ိုးနနြောမအောင် ၁၁/မပတ(န  င်)၁၁၆၆၈၁ 357

၇၈ ဒသ ၆၅၆ မမောင်ဖဖ  ိုးမဝယံလင်ိုး ၁၁/သတန(န  င်)၁၁၉၃၈၂ 357

၇၉ ဆတဥ ၁၄၁ မသ မ ်သူရထ န်ိုး ၁၂/ကမရ(န  င်)၀၇၃၁၇၈ 356

၈၀ ဆပလ ၁၀၈၂ မမောင်မ   ိုးလ င်ေ န်ိုး ၁၂/မဂတ(န  င်)၁၉၃၇၄၈ 356

၈၁ ဆဃဘ ၄၇၂ မမင်ိုးသူခင် ၁၂/မဘန(န  င်)၂၁၁၈၁၆ 356

၈၂ ဆဒရ ၁၃၂ မမောင်ဇောနည်ထ န်ိုး ၁၂/ဒဂတ(န  င်)၁၁၉၅၅၆ 355

၈၃ ဆဒမ ၆၇ မဆ ရတနာ ၁၂/ဒဂမ(န  င်)၀၅၃၇၁၂ 355

၈၄ ဒသ ၉၄၂ မဖဖ  ိုးဖဖ  ိုးထ  က် ၁၁/သတန(န  င်)၁၂၃၈၅၃ 355

၈၅ ဆမဒ ၇၈၅ မည မ်ိုးည မ်ိုးမ   ိုး ၁၂/မဂဒ(န  င်)၁၈၈၅၄၈ 353

၈၆ ဆဗေ ၁၅၆ မေန်နီမအောင် ၁၂/မဂတ(န  င်)၁၂၄၀၉၀ 351

၈၇ ဆမဒ ၂၀၃ မမောင်ဇ  အံ မခန်ိုး ၉/ပဗသ(န  င်)၀၂၆၂၀၀ 351

၈၈ ဆမဒ ၂၅၄၅ မဝင ်ဝါထ န်ိုး ၁၂/မဂဒ(န  င်)၂၀၇၀၈၆ 351

၈၉ ဆဇသ ၄၅၉ မမမသက်နှင်ိုး ၁၂/လသယ(န  င်)၀၈၂၈၄၈ 351

၉၀ ဆဖလ ၂၃၀ မယ န်ိုးမဝန  င် ၁၂/လကန(န  င်)၂၆၅၅၁၄ 350

၉၁ ဆသက ၃၆၁ မဖူိုးမပည ်မအောင် ၁၂/ဥကတ(န  င်)၂၁၄၀၄၃ 350

၉၂ ဆမက ၂၀၃ မမလ ိုးအီမရွှမ ိုး ၁၃/မတတ(န  င်)၀၂၆၃၆၈ 350

၉၃ ဆဗေ ၅၅၆ မထ  က်ထ  က်ဖဖ  ိုး မလ ောက်ထောိုးဆ 350

၉၄ ပခ ၄၈၄ မမရွှပံ စံ ၇/ပခန(န  င်)၅၂၂၇၆၆ 350

၉၅ ဆအစ ၂၄၇ မမောင်မက ေ်ာမမောင်မမောင်ေ န်ိုး ၁၂/အစန(န  င်)၂၆၉၁၂၂ 350

၉၆ ဆပလ ၁၀၉၁ မမောင်မပည ်ဖဖ  ိုးမအောင် ၁၂/မဂဒ(န  င်)၁၉၉၆၁၂ 349

၉၇ ပလ ၈၆ မဇူလ  င်မ  ိုးဦိုး ၇/လပတ(န  င်)၁၉၁၆၇၅ 349

၉၈ ဆအစ ၂၃၈ မမမတ်သက်န ယ် ၁၂/အစန(န  င်)၂၆၂၇၉၃ 349

၉၉ ဆဒထ ၄၃ မသရဖီသင်ိုး ၁၂/ဒဂရ(န  င်)၀၄၃၆၅၅ 349

၁၀၀ ဆဗေ ၆၈ မဝင်ိုးသန် ရည်မ န်န  င် ၁၂/ဥကတ(န  င်)၂၀၀၂၈၀ 348
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တက္ကသ ိုလ် - ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ - န ိုင်င တက္ာဆက်္ ဆ ရ ူး ညာ

ဦးရေ (110) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န ိုင်င သာူးစ စစ်ရ ူးက္တ်ပ ာူး

အမှတ်
စိုစိုရ ေါင်ူး မှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်  ှ သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအာင် )

၁၀၁ ဒသ ၃၀ မဆ မမတ်မ န် ၁၁/ကတန(န  င်)၁၁၂၅၀၅ 348

၁၀၂ ဆမဒ ၇၄၁ မမောင်ထက်မဝဖဖ  ိုး ၁၂/မဂဒ(န  င်)၁၈၈၃၉၀ 347

၁၀၃ ဆပလ ၂၃၈ မဖဖ  ိုးအ လ ှိုင် ၁၂/မဂဒ(န  င်)၁၉၁၅၈၈ 347

၁၀၄ ဆဖအ ၅၄၅ မနှင်ိုးမဝလ င် ၁၂/လကန(န  င်)၂၈၉၅၀၈ 347

၁၀၅ ဆဖလ ၈၂၂ မမောင်မပည ်စံ မအောင် မလ ောက်ထောိုးဆ 347

၁၀၆ ဒပ ၁၅၂ မမ ိုးမ ိုးလ ှိုင် ၁၁/မပန(န  င်)၁၇၄၀၉၆ 347

၁၀၇ ဆမက ၉၂  မခ  င်မမတ်န  ိုးမက ေ်ာ  ၁၃/လလန(န  င်)၁၁၁၄၉၇ 346

၁၀၈ ဆမဥ ၆၈၈ မမောင်ဖင မ်ိုးခ မ်ိုးဦိုး ၁၂/ဥကမ(န  င်)၂၆၀၈၄၄ 346

၁၀၉ ဆသက ၁၆ မသ မ ်သဥဓောထက် ၁၂/သဃက(န  င်)၂၀၅၃၄၉ 346

၁၁၀ ဆထ ၂၃၂ မမောင်မအောင်မပည ်စံ ထ  က် မလ ောက်ထောိုးဆ 346


