
တက္ကသ ိုလ် - ပြည်တက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပြြုဘာသာ - ဥြဒေြညာ

ဦးရေ (45) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဒမူးြ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န ိုင်င သာူးစ စစ်ဒ ူးက္တ်ပြာူး

အမှတ်
စိုစိုဒြေါင်ူး မှတ်

၁ ပလ ၁၂ မသင ်းသန္တာစ  ်း ၇/လပတ(န ိုင်)189264 395

၂ ပဆစ ၁၅၈ မရရွှေရည နှ္င ်း 7/သဝတ(န ိုင်)175976 385

၃ ပပ ၁၀၅ ရမောင သ န ်းထွန ်းရ ောင 11/စတန(န ိုင်)၁၄၂၂၂၀ 382

၄ ပပ ၁၂၅ မသူသူမင ်းစံ 13/လေန(န ိုင်)224507 374

၅ ပဆစ ၃၅ ရမောင ရ ောင ရ ော မင ်းထွဋ 7/သဝတ(န ိုင်)167844 365

၆ ပလ ၅၉၄ မမ  ်းပပည  ပပည  ဝင ်း 7/လပတ(န ိုင်)191429 360

၇ ပဆ ၂၂ မသဲသဲပပည  ဖ   ်း 7/သဝတ(န ိုင်)157379 359

၈ ပရ ၁၇ မလင ်းလက သ င မင ်း ၇/ေတန(န ိုင်)144058 358

၉ ပဆ ၈၀ မခင မ  ို့မ  ို့လွင 7/သဝတ(န ိုင်)157358 358

၁၀ ပက ၄၄၉ ရမောင ဥကကောရမောင ရမောင 7/ကပက(န ိုင်)131480 356

၁၁ ပဃသ ၁၅ မနှ္င ်းဝတ ရည ထွန ်း 2/လကန(န ိုင်)117085 352

၁၂ ပဆစ ၂၀၁ မရနွ္်းရနွ္်းရ ောင 7/သဝတ(န ိုင်)163361 349

၁၃ ပလ ၃၅၉ ရမောင  ဲွမောန ဟ န ်း 7/လပတ(န ိုင်)210020 349

၁၄ ပမ ၂၁၈ မပပည   ူ်းခ  င 7/မလန(န ိုင်)144045 349

၁၅ ပက ၃၆၂ ရမောင သူရရ ော 7/ကပက(န ိုင်)136081 347

၁၆ ပဃဆ ၁၅ ရမောင သူထူ်းရ ောင 7/ပတန(န ိုင်)177510 346

၁၇ ပရ ၁ မနှ္င ်း  မ ချစ 7/ေတန(န ိုင်)156973 345

၁၈ ပဃတ ၁၁၆ မ   င ဖ   ်း 7/ပတန(န ိုင်)1၆9886 340

၁၉ ပဆစ ၁၈ မသ မ  သ မ  သူ ော 7/သဝတ(န ိုင်)158062 339

၂၀ ပပ ၇၁ မယွန ်းပ  ပ  ရ ောင 7/ပမန(န ိုင်)256197 339

၂၁ ပဂ ၃၁၂ ရမောင ပပည  ဘ န ်းရသော 7/အဖန(န ိုင်)130314 338

၂၂ ပပ ၁၇၆ မပ  ်းသီရ ဝင ်းပမင  1/ပနန(န ိုင်)031637 337

၂၃ ပ ၈၂ မမျ   ်းသီရ က  7/ဇကန(န ိုင်)071218 335

၂၄ ပရ ၅၀၇ မဆ ရဝရဝရမောင 7/ေတန(န ိုင်)142249 335

၂၅ ပပ ၄၂ မခ  င သီရ  င 7/ပမန(န ိုင်)247922 331

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်  ှ သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဒအာင် )
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၂၆ ပ လ ၁၀၈ မ ောပခည ဖ   ်းပပည  7/ပမန(န င်)218989 331

၂၇ ပဗ ၁၈ မသန္တာဦ်း 7/ပခတ(န ိုင်)109017 330

၂၈ ပရ ၅၉၆ မရသော တောထွန ်း 7/ေတန(န ိုင်)143862 330

၂၉ ပဂ ၂၃၂ မရမ ွန  ူ်း 7/အဖန(န ိုင်)140074 329

၃၀ ပဂ ၂၂၁ မစ လတ ထွန ်း 8/ကမန(န ိုင်)087676 329

၃၁ ပဂဍ ၂ ရမောင သူရ န စ  ်း 7/အဖန(န ိုင်)141949 328

၃၂ ပပ ၉၈၉ ရမောင မှ ်းပပည  စည သူ 7/ပမန(န ိုင်)24၇၆၃၀ 326

၃၃ ပလခ ၂ ရမောင ရသော  င 12/ဒဂတ(န ိုင်)109957 324

၃၄ ပဂ ၃၅၇ မခင ရတနာ 7/အဖန(န ိုင်)136738 324

၃၅ ပရထ ၁၀၅ မပပဝင ်းတင 7/ေတန(န ိုင်)153177 322

၃၆ ပသ ၁၇ ရမောင ရဲလင ်းထက 7/မညန(န ိုင်)130272 320

၃၇ ပပ ၄၀၉ ရမောင သက ရထွ်း ရလ ျှောက်ထျှေားဆဲ 319

၃၈ ပလရ ၁၃၉ မခင မင ်းပမတ ဟန 7/လပတ(န ိုင်)198963 319

၃၉ ပပထ ၃၂ ရမောင ဉောဏ မင ်းထက 7/ပမန(န ိုင်)231308 316

၄၀ ပလ ၄၁ ရမောင မင ်းဖ   ်းန္  င ရလ ျှောက်ထျှေားဆဲ 316

၄၁ ပဝ ၃၁၆ မ  သန္တာရ ော 7/သကန(န ိုင်)165094 315

၄၂ ပဝဘ ၂၂ မသင ်းရနံို့ထ  က 7/သကန(န ိုင်)151836 314

၄၃ ပဆ ၃၆၇ မယွန ်းမီမီလွင 7/သဝတ(န ိုင်)151594 311

၄၄ ပသမ ၁၀၄ မသဲ    ရ ော 7/မညန(န ိုင်)138616 309

၄၅ ပဗ ၁၄ ရမောင ရ ောင  ောနည မျ   ်း 7/ပခတ(န ိုင်)112530 308


