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၈၁ ဆမဥ ၁၄၇၇ မခ ိုင်ဝင့််ဝါ ၁၂/ဥေမ(န ိုင်)၂၇၀၁၇၉ 333

၈၂ ဆမဒ ၁၉၃ ကမျှောင်မင်းသိုဟန်ကေ ျ်ှော ၅/မရန(န ိုင်)၃၃၁၆၈၅ 333

၈၃ ဆမဥ ၁၄၅ မထေ်ပမတ်ရတီ ၁၂/ဥေမ(န ိုင်)၂၅၅၅၉၂ 332

၈၄ ဆဒထ ၂၅၀ မယွန်းနဒီကအျှောင် က  ျှောေ်ထျှေားဆဲ 332

၈၅ ဆဒမ ၃၈၈ မပမတ်မွန်စ ိုး ၁၂/ဒဂမ(န ိုင်)၀၄၀၈၀၀ 331

၈၆ ဆပ ၁၁၄ မကေယ်စင်ဝင်း ၁၂/ဒဂဆ(န ိုင်)၀၂၈၇၁၃ 331

၈၇ ဆမဥ ၄၅၁ မဆိုပမတ်သ င် ၁၂/ဥေမ(န ိုင်)၂၈၂၂၅၄ 331

၈၈ ဆဒတ ၈၁  ကမျှောင်အျှောေျှောဖ   း ၁၂/ဒဂတ(န ိုင်)၁၄၈၆၆၁ 331

၈၉ ဆဒတ ၂၂၇ မပ  ပ  ကေ ျ်ှော ၁၂/ဒဂတ(န ိုင်)၁၄၂၈၉၃ 331

၉၀ ဆဒမ ၁၀၀၅ မ င်း င်းကဝ ၇/တငန(န ိုင်)၂၃၇၅၅၀ 331

၉၁ ဆမေ ၆၉၅ မသွန်းကန င် ၁၂/မရေ(န ိုင်)၁၈၃၉၅၅ 331

၉၂ ဆထေ ၄၂၁ မပမတ်သီရ ဦး ၁၂/မဘန(န ိုင်)၂၀၅၉၇၄ 330

၉၃ ဆမဥ ၁၄၂၅ ကမျှောင်မင်းသ  ွင် ၁၂/ဥေမ(န ိုင်)၂၇၅၇၁၁ 330

၉၄ ဆသေ ၃၇၅ မပမတ်သ ဂီကေ ျ်ှော  ၁၂/သဃေ(န ိုင်)၁၉၃၇၈၅ 329

၉၅ ဆမဒ ၈၈၀ မ  းပမတ်သေ် ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၁၉၃၂၃၇ 329

၉၆ ဆဒမ ၂၄၀ မသနတာကဆွ င် ၁၂/ဒဂမ(န ိုင်)၀၅၀၄၁၀ 329

၉၇ ဆဒထ ၂၄၉ မကသျ်ှောတျှောကအျှောင် ၁၄/ပသန(န ိုင်)၃၄၀၄၅၁ 329

၉၈ ဆပ ၉၁၂ မကမသ င်ကအျှောင် ၇/ဝမန(န ိုင်)၁၈၇၄၀၈ 329

၉၉ ဆဒတ ၇၃၅ မထွန်းပပ ၁၂/ဒဂဆ(န ိုင်)၀၂၉၅၅၉ 329

၁၀၀ ဆထေ ၂၀၁ မယိုပမတ်န ိုးဦး ၁၂/မဘမ(န ိုင်)၂၁၁၈၂၉ 327
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၁၀၂ ဆပ ၄၇၆ မကမယမ ိုစန်း ွင် ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၁၈၂၀၉၀ 327

၁၀၃ ဆဒတ ၄၁ မသင်းရတီစ ိုး က  ျှောေ်ထျှေားဆဲ 326

၁၀၄ ဆဗဟ ၁၈၆ ကမျှောင်စ ိုင်းက ျ်ှောဝဏဏထ း ၁၂/ရေန(န ိုင်)၀၉၀၂၇၈ 326

၁၀၅ ဆမဥ ၉၃ မကမ ကရျှောင်ဗ ို ်ဝင်း ၁၂/ဥေမ(န ိုင်)၂၇၅၂၂၅၉ 326

၁၀၆ ဆပ ၇၆ ကမျှောင်ဉျှောဏ် င်းထေ် ၁၂/ဒဂမ(န ိုင်)၀၄၅၈၉၆ 326

၁၀၇ ဆသေ ၁၉၅ မ  းသ င်သန့်် ၁၃/ေ န(န ိုင်)၁၃၃၇၂၈ 326

၁၀၈ ဆဒဆ ၁၄၇ မပခ းရတနာမ   း ၁၂/ဒဂဆ(န ိုင်)၀၁၇၈၃၂ 326

၁၀၉ ဆ အ ၃၈၈ ကမျှောင်ကအျှောင်စစ်ကသွး ၁၂/ ေန(န ိုင်)၂၉၁၄၀၅ 326

၁၁၀ ဆမဒ ၂၀၀ မခွန်းဆင့််ထွဋ်ကခါင် ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၁၉၆၅၉၆ 325

၁၁၁ ဆတမ ၁၈၅ ကမျှောင်ကအျှောင်ပမင့််ပမတ်ထွန်း ၁၂/ဒဂတ(န ိုင်)၁၀၆၈၀၄ 325

၁၁၂ ဆမဥ ၅၇၈ မကဝကဝ ွင် ၁၂/ဥေမ(န ိုင်)၂၅၄၀၄၆ 325

၁၁၃ ဆသဝ ၇  ကမျှောင်ပပည့််သိုတ ၁၂/သဃေ(န ိုင်)၂၀၇၄၉၄ 325

၁၁၄ ဆသေ ၈၆ မပမတ်ရ ပါသွင် ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၈၄၄၇၈ 325

၁၁၅ ဆသေ ၈၄၆ မသနတာကေ  င် ၁၂/ဥတေ(န ိုင်)၁၉၆၉၂၇ 325

၁၁၆ ဆ အ ၁၈၂ မဟန်မီမ ိုး ၁၂/ ေန(န ိုင်)၂၆၅၉၈၆ 324

၁၁၇ ဆတမ ၄၇၅ ကမျှောင်သန်းထ ိုေ် ၁၀/သ ရ(န ိုင်)၁၇၉၈၈၂ 324

၁၁၈ ဆဗဟ ၅၆၉ မ င်း ေ်ဦး ၁၂/သေတ(န ိုင်)၂၁၈၀၅၁ 324

၁၁၉ ဆမဒ ၄၅၀ ကမျှောင်ရ ှိုင်း င်းထေ် ၁၂/မဂဒ(န ိုင်)၁၉၅၂၃၈ 323

၁၂၀ ဆဗဟ ၈၅ မ င်ကမပမတ် ၁၂/ဗဟန(န ိုင်)၁၀၉၄၈၂ 323

၁၂၁ ဆတဥ ၄၂ ကမျှောင်ကအျှောင်ပမင့််က ျ်ှော ၁၁/ေ န(န ိုင်)၁၄၅၂၂၉ 323

၁၂၂ ဆသေ ၆၃ ခွန်သျှောကစ က  ျှောေ်ထျှေားဆဲ 323

၁၂၃ ဆသဝ ၃၁၇ မဆိုရတနာထေ် ၁၂/သဃေ(န ိုင်)၁၉၈၄၇၀ 323

၁၂၄ ဆ ဧ ၉၂၇ ကမျှောင်ကဝယ ပ ိုင် ၁၂/ ေန(န ိုင်)၂၅၂၁၀၄ 323


