
တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ဥပဒေပညာ

ဦးရေ (52) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဒမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န ိုင်င သာူးစ စစ်ဒ ူးက္တ်ပပာူး

အမှတ်
စိုစိုဒပေါင်ူး မှတ်

၁ ပခက ၁၃၅ မ ောင်သန ်ထ ူးစံလှ ၇/ပခန(န ိုင်)423178 404

၂ ပထ ၄၆ မ ောင်ချ ်ူးငငြိ ်ူးမ ောင် ၇/သနပ(န ိုင်)162193 384

၃ ပခဘ ၃၂  နှင်ူးနဒီမရွှေရည်ဦူး ၇/ပခန(န ိုင်)511976 375

၄ ပခ ၃၉  မ ွေဇင်ထွေန်ူး ၇/ပခန(န ိုင်)474610 372

၅ ပဏ ၃၅၀  နှင်ူးမေလွေင် ၇/ေကန(န ိုင်)080372 372

၆ ပခ ၄၄၀   ုနဒီမ ောင် ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 370

၇ ပဟက ၁၂  နှင်ူးေတ်ရည်ပပံ ူး ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 368

၈ ပည ၆၁ မ ောင်မကောင်ူးထက်စံ ၇/ကကန(န ိုင်)102201 366

၉ ပခ ၅၄၅  ခင်ဇောဖ ြူမသွေူး ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 366

၁၀ ပဟ ၂၀၂  ဇင်ဇင်ကြုိ ၇/ဝမန(န ိုင်)187437 362

၁၁ ပည ၃၉၅ မ ောင်မကောင်ူးမဇေ်ာထက် ၇/ည ပ(န ိုင်)240393 360

၁၂ ပ န ၃  စုမေင ြိ ူး ၇/ကဝန(န ိုင်)205859 358

၁၃ ပခ ၄၅၀  မ ဖ တ် ြုိူးမဇေ်ာ ၇/ပခန(န ိုင်)463827 355

၁၄ ပည ၅၄၉  သီရြိမရွှေစင် ၇/ဒဥန(န ိုင်)209317 355

၁၅ ပ ၄၃၁  ဖ   ူးသက် ၇/ကဝန(န ိုင်)226172 355

၁၆ ပခ ၆၂ မ ောင်ထွေန်ူးမတောက်နြုိင် ၇/ပခန(န ိုင်)415335 351

၁၇ ပခဘ ၉၄  ဖပည ်ဖပည ်င ြိ ူး ၇/ပခန(န ိုင်)457340 350

၁၈ ပခ ၁၀၀  ထွေန်ူး ြိနနဒြာမရွှေ ၇/ပခန(န ိုင်)469363 349

၁၉ ပဟ ၃၂ မ ောင်နြုိင်ထ ူးမ ောင် ၇/ပခန(န ိုင်)474597 349

၂၀ ပခ ၂၂၅  သန ်သဉ္ဇောဗြုိလ် ၈/မ န(န ိုင်)123480 346

၂၁ ပခ ၁၁၆၇  ခင်ရတနြာင ြိ ူး ၇/ပခန(န ိုင်)477035 345

၂၂ ပ ၂၄၀    ယော ၇/ပခန(န ိုင်)468566 345

၂၃ ပခက ၁၅၅  မ ူးသီရြိမဇေ်ာ ၇/ကတခ(န ိုင်)228950 345

၂၄ ပခ ၁၀၇  ခြုိင်နှင်ူးမေ ၇/ပခန(န ိုင်)455800 340

၂၅ ပခ ၁၃၇  ခင်သ ဟြိန်ူး ၇/ပခန(န ိုင်)457663 340

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်  ှ သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဒအာင် )



2

တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ဥပဒေပညာ

ဦးရေ (52) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဒမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န ိုင်င သာူးစ စစ်ဒ ူးက္တ်ပပာူး

အမှတ်
စိုစိုဒပေါင်ူး မှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်  ှ သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဒအာင် )

၂၆ ပခက ၄၂၆    ူးပွေင ်သွေယ် ၇/ပခန(န ိုင်)399037 339

၂၇ ပည ၃၅၄  ယဉ်နွေယ်သက် ၇/ည ပ(န ိုင်)243905 338

၂၈ ပခ ၇၄ မ ောင်သက်ပြုိင်င ြိ ူး ၇/ပခန(န ိုင်)457487 337

၂၉ ပဒ ၆၃  မ ရီ ွေန် ၇/ဒဥန(န ိုင်)240680 336

၃၀ ပခ ၂၃၅  မနွေူးမနွေူးလြိှိုင် ၇/ပခန(န ိုင်)470784 333

၃၁ ပဒ ၅၇  သုဏ်နဒီဦူး ၈/တတက(န ိုင်)287504 333

၃၂ ပ န ၂၉၁  မ ူးချ ်ူးသ ၇/ကဝန(န ိုင်)205427 332

၃၃ ပဏ ၈၃   ြိသနတြာင ြိ ူး ၇/ေကန(န ိုင်)072449 324

၃၄ ပခက ၁၇  မ ဖ တ်နြုိူး ၇/ပခန(န ိုင်)456380 323

၃၅ ပဏတ ၉၃၈ မ ောင်မ ောင်ကြုိေင်ူး ၇/ေကန(န ိုင်)082841 322

၃၆ ပခ ၄၅၄  မ ဖ တ်နြုိူးမဇေ်ာ ၇/ပခန(န ိုင်)463826 321

၃၇ ပခ ၁၁၀၆  နန်ူးစုနဒီ င်ူး ၇/ကဝန(န ိုင်)248778 318

၃၈ ပခ ၃၄၄  ဖ တ်ပွေင ်ဖ ြူ ၇/ပခန(န ိုင်)469362 318

၃၉ ပထ ၈၈  သက်ထက်ဟြိန်ူး ၇/ပခန(န ိုင်)440893 318

၄၀ ပည ၆၀၄  လှသက်ထောူးလွေင် ၇/ည ပ(န ိုင်)237109 318

၄၁ ပည ၉၁  စနဒီ ၇/ည ပ(န ိုင်)212829 317

၄၂ ပဟခ ၂၂  ဖ တ်နြုိူးဦူး ၇/ဝမန(န ိုင်)20၄165 315

၄၃ ပဒ ၆၈   ုဖ တ်သ ၇/ဒဥန(န ိုင်)241115 315

၄၄ ပဏ ၃၂၄  သွေန်ူးသုသုမဇေ်ာ ၇/ေကန(န ိုင်)083074 314

၄၅ ပခ ၄၅၂ မ ောင်သြိန်ူး င်ူးထွေန်ူး ၇/ပခန(န ိုင်)465666 312

၄၆ ပခ ၁၂၀၃ မ ောင်မ ောင်ဖပည ်င ြိ ူးဦူး ၇/အဖန(န ိုင်)132939 311

၄၇ ပခ ၉၁၇  ပြုိူးပုလဲဖ ြူ ၇/ပခန(န ိုင်)440795 311

၄၈ ပည ၁၃၉  စုထ ူးမေ ၇/ည ပ(န ိုင်)231318 311

၄၉ ပဏ ၉၄  သီသီဟန် ၇/ေကန(န ိုင်)088878 308

၅၀ ပခ ၂၃၆ မ ောင်မကျေ်ာဇင်လတ် ၇/ပခန(န ိုင်)418178 308
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၅၁ ပခ ၁၃၀ မ ောင်မဇေ်ာထက်နြုိင် ၇/ပခန(န ိုင်)474257 308

၅၂ ပခဘ ၃၅၂ မ ောင်ရဲ င်ူးထက် ၇/ပခန(န ိုင်)450758 308


