
တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

၁ နဥန ၁၉၁ မသန ့်သီရိအ ောင့် ဦးရဲနိိုင့်အ ောင့် ၇/ပခန(နိိုင့်)၄၅၀၈၆၁ 528

၂ ပန ၁၁ မ မရောအခတ့် ဦးအရွှေလိှိုင့် ၇/နတလ(နိိုင့်)၁၆၉၇၅၄ 523

၃ ပညဆ ၇၁ မစိုသီရိထိိုက့် ဦးအက ော့်မ  ိးထိိုက့် ၇/ညလပ(နိိုင့်)၂၂၆၈၈၉ 515

၄ လလဂ ၁၉၃ နန့်းသန့်းအ းနို ဦးအစောအ ောင့်စိိုး ၃/လဘန(နိိုင့်)၁၉၇၅၁၃ 505

၅ ညဘစ ၉ မနှင့်း ိ ိလိှိုင့် ဦးက န့်ဝင့်း ၁၀/ဘလန(နိိုင့်)၁၉၀၈၁၅ 501

၆ ဆတဥ ၅၆၄  မအစောစနဒာလင့်း ဦးအစောလင့်း ၁၂/ဒဂတ(နိိုင့်)၁၄၄၅၅၁ 500

၇ ညဒဓ ၄၄၇ အမောင့်ထ းထ းစံ ဦး လွန့်း ၁၀/ရမန(နိိုင့်)၂၄၁၅၇၂ 495

၈ ဒဗဇ ၃ မဆိုမမတ့်နွယ့် ဦးခင့်အမောင့်ထွန့်း ၁၁/ရဗန(နိိုင့်)၁၀၂၅၃၂ 493

၉ ဆနက ၇၈ မပန့်းသက့်နွယ့် ဦးမမတ့်လိှိုင့် ၇/လပတ(နိိုင့်)၁၉၁၀၀၉ 492

၁၀  ဟဓ ၈၈၁ မနှင့်းဝတ့်ရည့် ဦးအ ောင့်အက ော့်လင့်း ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၅၂၇၉၅ 491

၁၁ ဆထက ၂၀၀ မထွန့်းရတနာအ ောင့် ဦးခင့်အဇော့်အသောင့်း ၁၂/မဘန(နိိုင့်)၁၉၇၂၆၅ 490

၁၂  မ ၂၉ မယွန့်းဝတီဦး ဦးမ  ိးအဇော့်ဦး ၁၄/မမန(နိိုင့်)၃၂၇၂၁၉ 489

၁၃ ဒဟတ 125 အမောင့်စိိုးငငိမ့်းနိိုင့် ဦးဘိိုဝင့်းမမင ့် ၁၁/မဥန(နိိုင့်)၁၆၆၆၉၀ 487

၁၄ ဆသက 322 မရွှေန့်းလဲ အမ ဦးထွန့်းမင့်းနိိုင့် ၁၂/ဥကတ(နိိုင့်)၂၁၄၀၀၆ 487

၁၅  ရဏ ၁၅၉ မစိုထက့်အဝ ဦးဆန့်းသိန့်း ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၉၇၀၁၀ 485

၁၆ ဒတ ၇၃၂ မပပင ိ း ဦးသိန့်းဝင့်း ၁၁/တကန(နိိုင့်)၁၂၀၆၃၄ 485

၁၇ ပခ ၁၆၄ မ  းပွင ့်စနဒာ ဦးမိိုးအဇော့် ၇/ပခန(နိိုင့်)၄၇၂၄၁၄ 484

၁၈ ဆသက ၃၄၈ မအ းငငိမ့်းသ ဦးအဇသ ရ ၁၂/ဥကတ(နိိုင့်)၂၀၈၁၈၆ 484

၁၉ ညသ ၆၈ မခင့်သ လတ့် ဦးခင့်အမောင့်လတ့် ၁၀/သထန(နိိုင့်)၂၉၃၁၇၉ 483

၂၀ ဆဒဂ ၁၉၈ မသင့်းပ ံျံ့သိန့်းဝင့်း ဦးသိန့်းဝင့်း ၁၂/ဗတထ(နိိုင့်)၀၄၅၃၂၆ 483

၂၁ ဆမဥ ၃၂၂ မထက့်နနဒီခိိုင့် ဦးသန့်းလိှိုင့်မမင ့် ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၂၀၂၅၂၃ 483

၂၂  သမ ၁၅၀ မအ းခ မ့်းမိိုး ဦးအက ော့်အလး ၁၄/ပသန(နိိုင့်)၃၂၈၈၈၆ 482

၂၃ ဆလတ ၁၅၄ အမောင့်ဘိုန့်းမမင ့်အက ော့် ဦးအဇော့်ဝင့်းမိိုး အလ ောက့်ထေားဆဲ 481

၂၄ ဆမဒ ၃၆၄ မတင့်ဇောသက့် ဦးရဲအဆွလိှိုင့် ၁၂/ရပသ(နိိုင့်)၁၂၀၈၁၉ 478

၂၅  ဂ ၃ မယွန့်းထက့်စံ ဦးခင့်အမောင့်အ း ၁၄/ကခန(နိိုင့်)၁၁၈၅၀၂ 478

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )
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၂၆ ဆထ ၂၉၇ မပိိုး ိမ ြူ ဦးစိိုးထွန့်း ၁၂/ထတပ(နိိုင့်)၁၂၉၆၁၇ 478

၂၇  ရဏ ၁၂၁ မသိမ ့်သနတာထက့် ဦးတင့်ဦး ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၉၇၀၂၀ 478

၂၈ ညမ ၃၀၃ မနှင့်းမွန့်အ ောင့် ဦးမ  ိးမင့်းဦး ၁၀/မလမ(နိိုင့်)၂၇၈၀၂၄ 474

၂၉ ဆမဒ ၂၉၂ မသက့်ထက့်နှင့်း ဦးအ ောင့်အဇော့်ထွန့်း ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၁၈၅၂၀၅ 474

၃၀  သ ၈၈၈ မ  း  းမပည ့်စံိုသန ့် ဦးဆန့်းဦး ၁၄/ပသန(နိိုင့်)၃၀၈၃၉၈ 473

၃၁ ညသ ၃၂၃ မသွယ့်သွယ့်အ ောင့် ဦးအ ောင့်စိိုး ၁၀/သထန(နိိုင့်)၂၈၇၁၅၄ 472

၃၂ တထ ၉၃ မအမသက့်ဟန့် ဦးခင့်အမောင့်အဇော့် ၆/လလန(နိိုင့်)၁၄၂၈၅၂ 472

၃၃ ဆဝသ ၁၅၄ မခင့်ရတနာဝင့်း ဦးအမောင့်အမောင့်ခင့် ၁၂/သလန(နိိုင့်)၁၆၇၂၈၀ 471

၃၄ ဆဒဂ ၂၇၉ အမောင့်ဥကကောဦး ဦးအဝမင့်းဦး ၁၂/ကမတ(နိိုင့်)၀၉၁၅၆၂ 471

၃၅  ဂ ၁၁ မ ိအခ ောပိိုပိို ဦးသိန့်းလွင့် ၁၄/ကခန(နိိုင့်)၁၁၈၄၉၈ 471

၃၆ နကတ ၇၇ မယဉ့်မိိုးအ း ဦးလှအရွှေ ၉/ဇယသ(နိိုင့်)၀၁၉၂၆၂ 471

၃၇ ဆထ ၂၉၅ မနှင့်းနှင့်း ဦးအ ောင့်မင့်း ၁၂/ထတပ(နိိုင့်)၁၂၉၆၁၃ 470

၃၈  ဂရ ၁၁၈ အမောင့်ရှင့်းသန့် နိိုင့် ဦးနိိုင့်ဝင့်းဦး ၁၄/ကခန(နိိုင့်)၁၁၉၀၈၅ 470

၃၉ ဆကရ ၃၇ မထက့်မမတ့်အသော့်တော ဦးက င့်သိန့်း ၁၂/ စန(နိိုင့်)၂၄၄၀၀၀ 470

၄၀ ညသ ၈၆ အမောင့်ဘိုန့်းမမတ့်ပိိုင့် ဦးအက ော့်မ  ိးအ း ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၅၀၃၉၆ 470

၄၁ ဆစခ ၁၈ မယွန့်းမီမီသက့်ထွန့်း ဦးမပည ့်သက့်ထွန့်း ၇/ပခန(နိိုင့်)၄၆၄၁၂၄ 469

၄၂  ဒ ၁၃၄၄  အမောင့်ဝိိုင့်းစည့်သ ဦးအဇော့်လင့်းထိိုက့် ၁၄/ဒဒရ(နိိုင့်)၂၃၂၁၂၄ 468

၄၃ ဒစဂ ၁၀၁၀ အမောင့်အဇော့်ဝင့်းစိိုး ဦးစိိုးလိှိုင့် ၁၁/စတန(နိိုင့်)၁၅၃၂၆၃ 468

၄၄ ဆဒဂ ၄၅ မသင့်းသနတာအဆွ ဦးထိန့်ဝင့်း ၁၂/ဒဂန(နိိုင့်)၀၃၇၄၁၆ 466

၄၅ ပဈဎ ၄၁ မယဉ့်မင့်းဦး ဦးအမောင့်မမင ့် ၇/ကတခ(နိိုင့်)၂၂၁၅၁၀ 463

၄၆ ဆရက ၉၆ မမင့်းမင့်းသန ့် ဦးသန့်းမမင ့် ၁၂/ဒဂရ(နိိုင့်)၀၃၀၀၇၂ 462

၄၇ ဆကရ ၂၈၃ မအမကကည့်မ ြူသွယ့် ဦးစိိုးသိမ့်း ၁၂/လမန(နိိုင့်)၁၆၅၂၅၅ 460

၄၈ ဆကရ ၁၇၀ အမောင့်အက ော့်ဇင့်ဟိန့်း ဦးအမောင့်အမောင့်ကကီး ၁၂/မရက(နိိုင့်)၁၈၁၇၈၁ 460

၄၉ ဒမ ၃၃၃  အမောင့်သ ရအ ောင့် ဦး ီဆိုပ့်(ခ)မောမက့်ယ ဆိုပ့်၁၁/မတန(နိိုင့်)၀၃၂၇၇၆ 460

၅၀ ဆစခ ၁၄ မသန ့်သ သ ထက့် ဦးစည့်သ ကိိုကိိုလွင့် ၁၂/စခန(နိိုင့်)၀၈၁၈၁၃ 459
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၅၁  သ ၅၀၁ အမောင့်ထ းမပည ့်ပိိုင့် ဦးမမင ့်ရီ အလ ောက့်ထေားဆဲ 459

၅၂  သ ၇၂ မမိိုးမမင ့်သဇင့် ဦးမိိုးမမင ့်အ း ၁၄/ပသန(နိိုင့်)၂၉၆၃၄၈ 459

၅၃  မ ၁၄၅၃ မမပည ့်သ သ နိိုင့် ဦးအက ော့်အက ော့်နိိုင့် ၁/မကန(နိိုင့်)၂၂၉၂၄၄ 458

၅၄ ဆမက ၂၄၅ မဆိုဟန့်နီထွန့်း ဦးထွန့်းထွန့်းအ ောင့် ၁၂/ဗဟန(နိိုင့်)၁၀၉၂၉၈ 458

၅၅ ဆဗဟ ၈၃ မဝင့် သီရိမ  ိး ဦးအမောင့်မ  ိး ၁၂/ဗဟန(နိိုင့်)၁၁၀၆၉၁ 457

၅၆ ဆပလ ၃၆၁ မစိုမမတ့်မွန့် ဦးအက ော့်အက ော့်ထွန့်း ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၁၇၅၈၂၇ 457

၅၇   ၁၀ မသိမ ့်သဒဒါထွဋ့် ဦးအမောင့်အမောင့်ဝင့်း ၁၄/မ န(နိိုင့်)၂၈၃၉၆၁ 457

၅၈ ဆစခ ၇ မမမတ့်ကကောမ ြူစိိုး ဦးအက ော့်စိိုး ၁၂/စခန(နိိုင့်)၀၈၁၉၉၆ 457

၅၉ ဆဒဂ ၂၂၂ မမ ြူစင့်သန ့် ဦးင ိ းအဝလင့်း ၁၂/မဂတ(နိိုင့်)၁၁၁၃၂၉ 457

၆၀ ဆသဝ ၁၀၆ မဆိုရွှေန့်းလဲ အမ ဦးမ  ိးမင့်းကကွယ့် ၁၂/သဃက(နိိုင့်)၁၉၇၉၅၇ 456

၆၁  င ၁၇၅၄ မစိမ့်းမိို မိို နိိုင့် ဦ:မမင ့်နိိုင့် ၁၄/မ ပ(နိိုင့်)၃၃၂၅၅၆ 455

၆၂  လမ ၂၂၄ မဆိုမမတ့်နိိုးထွန့်း ဦးတင့်ထွန့်းအ ောင့် ၈/မလန(နိိုင့်)၁၃၄၂၁၉ 455

၆၃ ပပထ ၂၄၃ မယွန့်းနီနီအသော့် ဦးအက ော့်ဆန့်းဝင့်း ၇/ပမန(နိိုင့်)၂၄၄၁၁၆ 455

၆၄ မထ ၁၂၉ အမောင့်မင့်းစစ့်ပိိုင့် ဦးအ းအသောင့်း ၉/မထလ(နိိုင့်)၃၈၇၅၂၇ 455

၆၅ က မ ၈၆၀ အမောင့်ယံိုငိိုင့်ပိိုင့်ရှင့်းအ ောင့် ဦးယံိုငိိုင့်ထီန ၁/နမန(နိိုင့်)၀၀၈၄၀၀ 454

၆၆ ဆသက ၈၂၃ မလင့်းလက့် ိမ့် ဦးအဇော့်မင့်းထွန့်း ၁၂/တတန(နိိုင့်)၂၆၃၅၇၁ 454

၆၇ ရသပ ၁၀ အမောင့်အကောင့်းမမတ့်ပိိုင့် ဦးခိိုင့်သန ့် ၁၃/ကလန(နိိုင့်)၁၅၉၃၀၇ 454

၆၈ ဆကရ ၂၆၀ မမပည ့်င ိ းပိိုင့် ဦးအက ော့်မင့်း ၁၂/မရက(နိိုင့်)၁၇၉၃၈၃ 454

၆၉  သ ၄၁ မထက့်ထက့်ဆိုမွန့် ဦးအက ော့်နိိုင့်ဝင့်း ၁၄/ပသန(နိိုင့်)၃၀၉၁၄၅ 454

၇၀ ဒပ ၃၀၅၅ မစံအမသိန့်း ဦးအက ော့်ဟန့် ၁၁/မပန(နိိုင့်)၁၇၈၃၉၉ 453

၇၁  သ ၂၂၇ အမောင့်အဇဘိုန့်းထက့် ဦးလှသိန့်း ၁၄/ကကထ(နိိုင့်)၂၂၁၆၁၂ 453

၇၂  ဝ ၅၃ မယွန့်းသီရိဝင့်း ဦးစိိုးဝင့်း ၁၄/ငပတ(နိိုင့်)၂၄၈၈၈၈ 453

၇၃ ပပခ ၂၃၂ မအဆောင့်းအဟမောန့်နှင့်း ဦးဝင့်းနိိုင့် ၇/ပမန(နိိုင့်)၂၄၅၂၈၂ 453

၇၄ ညလက ၁၅၇ မအမသက့်ထေား ဦးခင့်ထွန့်း ၁၀/မလမ(နိိုင့်)၂၈၈၃၃၂ 452

၇၅ ပညဆ ၉၈ မသဇင့်မမင့် မမတ့် ဦးအက ော့်အက ော့်သက့် ၇/ညလပ(နိိုင့်)၂၃၅၁၈၂ 452
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၇၆ ဆမဒ ၂၆၇ မအမသ ထွန့်း ဦးသက့်နိိုင့် ၁၂/ရပသ(နိိုင့်)၁၁၀၁၁၁ 451

၇၇ နခ ၂၉ အမောင့်ခ စ့်ကိိုကိို ဦးလှမမင ့် ၉/ဇဗသ(နိိုင့်)၀၀၇၆၀၇ 451

၇၈ ဆပလ ၈၅၂ အမောင့်အ ောင့်မင့်းခန့် ဦးပိိုက့် ၇/သနပ(နိိုင့်)၁၅၉၉၅၂ 451

၇၉ လဘလ ၄ မအသော့်ဇင့်ထိိုက့် ဦးသန့်းထိိုက့် ၅/ယမပ(နိိုင့်)၁၄၄၂၄၈ 451

၈၀ ဆဒဂ ၁၀၄ အမောင့်မင့်းသစ့်ထွန့်း ဦးဉောဏ့်လင့်းထွန့်း ၁၂/ကမတ(နိိုင့်)၀၉၂၆၇၇ 451

၈၁ မပ ၉၆ မကီးရိှန့်း ွယ့် ဦးထန့်းကီး ၉/ဇယသ(နိိုင့်)၀၁၈၁၆၈ 451

၈၂  မ ၄၇၁ အမောင့်ထိိုက့်အ ောင့်အဝ ဦးအ ောင့်ဘန့်း ၁၄/မမန(နိိုင့်)၃၂၆၅၀၄ 451

၈၃ ညသ ၈၀ မခင့်လဲ သဉ္ဇောဦး ဦးအ းဝင့်း ၁၀/သထန(နိိုင့်)၂၈၇၁၇၆ 450

၈၄ ဆသက ၃၃၃ မထ း ိအရွှေရည့် ဦးတင့်အမောင့်အ း ၁၂/ဒဂမ(နိိုင့်)၀၄၆၈၀၅ 450

၈၅ ဆ လ ၁၈၃ မနိိုဇင့်ဇင့်ထက့် ဦးကိိုကိိုလင့်း ၁၂/လကန(နိိုင့်)၂၉၅၁၇၈ 450

၈၆ နပမ ၆၈ အမောင့်ဘိုန့်းသီဟအက ော့် ဦးမ  ိးသိန့်း ၉/ရမသ(နိိုင့်)၂၃၃၀၅၁ 450

၈၇ ညလ ၃၂၁ မထေားသက့်လယ့် ဦးညိမ့်းအ း ၁၀/ပမန(နိိုင့်)၂၄၂၇၅၂ 450

၈၈ ဆဒမ ၁၈၂ အမောင့်ထိိုက့်အ ောင့်ဝင ့် ဦးအက ော့်လင့်းထိိုက့် ၇/ မန(နိိုင့်)၂၄၉၂၉၄ 450

၈၉  ဟ ၁၁၈ မသရ ီလင့်း ဦးလင့်းလိှိုင့် ၁၄/ဟသတ(နိိုင့်)၃၈၆၀၀၆ 450

၉၀ နဇမ ၄၁ မမ  ိးမမတ့်စနဒီ ဦးမ  ိးထွန့်းဦး ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၂၀၃၂၇၉ 449

၉၁ ဆ စ ၁၆၃ အမောင့်သ ရအ ောင့် ဦးမမင ့်နိိုင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 449

၉၂ ညရ ၁၀၃ အမောင့်အ ောင့်မပည ့်ခ  ိ ဦးအမောင့်ခ  ိ ၁၀/ရမန(နိိုင့်)၂၃၂၄၆၀ 448

၉၃  ဝ ၃၂၄ မခင့်ယိုသွယ့် ဦးစိိုးမင့်းဦး ၁၄/ပသန(နိိုင့်)၃၁၂၆၅၃ 448

၉၄ နဇမ ၁၃၆ အမောင့်ဇင့်မင့်းသန ့် ဦးမိိုးအလး ၅/မရန(နိိုင့်)၃၅၃၁၇၇ 448

၉၅ နပမ ၆၅ မထက့်ထက့်နွယ့်နီအက ော့် ဦးအက ော့်သိန့်း ၉/တကန(နိိုင့်)၂၃၀၇၈၃ 447

၉၆ ဆသက ၃၆၃ မအ းမမတ့်သီရိအ ောင့် ဦးမင့်းယိုအဝ ၁၂/သဃက(နိိုင့်)၂၁၂၈၂၈ 447

၉၇ ဆတဥ ၂၀၀ မမပည ့်မပည ့်င ိ းအက ော့် ဦးဝင့်းမမင ့် ၁၂/ဒဂမ(နိိုင့်)၀၄၃၉၄၄ 447

၉၈ ဆဒဂ ၂၉ မသိမ ့်ထက့်စို ဦးသိန့်းမမင ့် ၁၂/ပဘတ(နိိုင့်)၀၃၇၂၁၄ 447

၉၉ ဒကဒ ၂၂ မယိုမွန့်အ ောင့် ဦးတင့်ဝင့်း ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၆၆၆၇၃ 447

၁၀၀ ဒစ ၂၀၃၇ မခိိုင့်နွယ့်ဦး ဦးအမောင့်အမောင့်လိှိုင့် ၁၁/မပန(နိိုင့်)၁၇၉၁၇၀ 447
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၁၀၁ ပခ ၁၆၇ မခ န့်းသဇင့်အနာင့် ဦးအ ောင့်အတဇ ၇/ပခန(နိိုင့်)၄၃၇၆၂၀ 446

၁၀၂ ဆတမ ၇၆ အမောင့်ဝဏဏဦး ဦးရဲထွဋ့်ဦး အလ ောက့်ထေားဆဲ 446

၁၀၃ ဆဃဘ ၁၂၈၇ မခက့်ခက့်အဝ ဦးသန့်းအဇော့် ၁၂/မဘန(နိိုင့်)၁၉၅၂၆၁ 446

၁၀၄ ဆတဥ ၅၃၇ မအ းမွန့်အသော့် ဦးဝင့်းနိိုင့် ၁၂/ဥကတ(နိိုင့်)၂၀၂၀၂၅ 446

၁၀၅ ဒက ၁၀၂ မမပည ့်င ိ းဝင့်း ဦးအမောင့်အမောင့်သန့်း ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၆၇၅၅၉ 446

၁၀၆  ယဆ ၈၀၈ မ  းပွင ့်အဝ ဦးအမောင့်ဆန့်း ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၅၇၆၃၇ 446

၁၀၇ ညရ ၅ အမောင့်လင့်းထ းလိှိုင့် ဦးအနလင့်းထွန့်း ၁၀/ရမန(နိိုင့်)၂၄၁၁၁၄ 446

၁၀၈ ဆရက ၃၂ မကလ ောမင့်းမင့်းထက့် ဦးမင့်းအ ောင့်ခ ၁၂/ဒဂန(နိိုင့်)၀၃၈၃၄၇ 446

၁၀၉  ဂ ၈၁၆ မခ မ့်းအမမ အဇော့် ဦးဝင့်းအဇော့် ၁၄/မ န(နိိုင့်)၂၇၀၃၃၀ 446

၁၁၀ ဒတ ၆၆၅ အမောင့်စိိုးလင့်းထွဋ့် ဦးအဇယ ောဝင့်း ၁၁/တကန(နိိုင့်)၁၂၄၄၉၄ 445

၁၁၁ ပဃဆ ၁၇ မအမမမတ့်နိိုး ဦးအက ော့်နိိုင့်အထွး ၇/ပတန(နိိုင့်)၁၆၅၁၀၈ 445

၁၁၂ ဆပလ ၈၆၅ အမောင့်ပိိုင့်ဟိန့်းထက့် ဦးစိိုးဝင့်း ၇/ဝမန(နိိုင့်)၂၁၉၇၆၆ 445

၁၁၃ ပဆစ ၁၉၈ မဆိုထက့်အ ောင့် ဦးအ ောင့်ကိိုလတ့် ၇/သဝတ(နိိုင့်)၁၅၈၅၅၉ 445

၁၁၄ ပညဆ ၁၀၇ မအမသက့်လိှိုင့် ဦးအ းမင့်း ၇/ဝမန(နိိုင့်)၂၀၃၅၆၄ 445

၁၁၅ ဒစ ၁၃၃ မမမမမင ့်မိို ဦးဦးသန့်း ၁၁/စတန(နိိုင့်)၁၃၂၅၅၁ 445

၁၁၆ ဆ လ ၂၅ မအငွကကယ့်စင့်သန ့် ဦးဝင့်းမင့်းစိိုး ၁၂/လမတ(နိိုင့်)၀၃၈၃၆၅ 445

၁၁၇  ရ ၄၄ မအ းခ မ့်းမမင ့်မမတ့် ဦးမပည ့်စိိုးငငိမ့်း ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၇၂၈၀၁ 444

၁၁၈ ဆသက ၆၃၆ မဆိုလင့်းအဝ ဦးထိန့်းလင့်းဦး ၁၂/ဥကတ(နိိုင့်)၂၀၉၄၆၈ 444

၁၁၉ ဒက ၈၃၂ အမောင့်အမောင့်သန့်းထိိုက့် ဦးဘခင့်မ ြူ ၁၂/ကမရ(နိိုင့်)၀၆၉၅၇၆ 444

၁၂၀ ပညလ ၃၈၃ မညိမ့် ညိမ့် သ ဦးသိန့်းဝင့်း ၇/ညလပ(နိိုင့်)၂၄၅၁၃၈ 444

၁၂၁  စလ ၇၄၈ အမောင့်ခ မ့်းလင့်းအသော့် ဦးအဇော့်အဇော့်အ ောင့် ၁၄/ကကန(နိိုင့်)၁၆၉၇၀၁ 444

၁၂၂ ဆဇသ ၅၃၀ မမ  ိးသီရိသ ဦးအက ော့်သ ဝင့်း ၁၂/လမန(နိိုင့်)၁၆၅၇၁၇ 443

၁၂၃ ပခက ၁၅၇ မ  းပပတင ့် ဦးမ  ိးအရွှေ ၇/ညလပ(နိိုင့်)၂၃၆၄၉၈ 443

၁၂၄ ဆ စ ၁၄၉ မသ ဇော ဦးရောအမ က မောရ့် ၁၂/ စန(နိိုင့်)၂၅၀၇၇၄ 443

၁၂၅  ယက ၅၀ မဆိုလဲ ရည့်ဝင့်း ဦးဝင့်းအမောင့် ၁၂/ရကန(နိိုင့်)၀၈၇၉၃၄ 443
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၁၂၆  သ ၃၉၂ မဆိုလဲ နွယ့် ဦးအဇော့်လင့်းထိိုက့် ၁၄/ပသန(နိိုင့်)၃၀၅၈၃၆ 443

၁၂၇ နပလ ၁၉၀ မငိုဝါလိှိုင့် ဦးမ  ိးခ စ့် ၉/ပမန(နိိုင့်)၂၈၉၀၀၄ 443

၁၂၈   တ ၁၀၇ မသီရိကကောညိ ဦးသန့်းအဇော့် ၁၄/မ န(နိိုင့်)၂၆၄၂၆၈ 443

၁၂၉  ခ ၁၂၂၅ မအဆောင့်းယိုယဦး ဦးစိိုးနိိုင့် ၁၄/ဝခမ(နိိုင့်)၃၃၂၆၅၂ 443

၁၃၀ ဆဘဥ ၃၈၁ မမမတ့်သနတာထွန့်း ဦးအမောင့်အမောင့်ဦး အလ ောက့်ထေားဆဲ 443

၁၃၁  ခ ၁၇၆ မစိုမမတ့်နိိုး ဦးဝင့်းအဇော့် ၁၄/မမက(နိိုင့်)၃၆၀၀၈၈ 443

၁၃၂ ဆပလ ၃၈၇ မခင့်စိုမမတ့်သ ဦးသက့်အဇော့် ၁၂/သကတ(နိိုင့်)၂၃၄၁၄၉ 443

၁၃၃ ဆဘ ၁၃၃၀ မဇောမခည့်ထွန့်း ဦးသန့်းထွန့်း ၁၂/တကန(နိိုင့်)၂၂၁၃၀၇ 442

၁၃၄ ဒက ၇၃၅ မဝင့်းမိိုရ့် ဦ:ဝင့်းအမောင့် ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၄၇၉၉၅ 442

၁၃၅  စလ ၇၄၇  အမောင့်အသော့်ဇင့်မ  ိး ဦးမ  ိးမင့်းထွန့်း ၁၄/ကကန(နိိုင့်)၁၆၉၇၂၉ 442

၁၃၆ ညလရ ၁၂၅ မဆိုပိိုမိိုလိှိုင့် ဦးအဇော့်လိှိုင့် ၁၀/သ ရ(နိိုင့်)၁၈၁၆၅၆ 442

၁၃၇  ဂရ ၁၁၆ မရွှေန့်းလဲ လဲ နိိုင့် ဦးအ ောင့်အက ော့်စိိုး ၁၄/ကခန(နိိုင့်)၁၁၉၅၅၀ 442

၁၃၈  ဧဒ ၁၁၅ မ ိမွန့်အက ော့် ဦးအက ော့်စိိုး ၁၄/ကကထ(နိိုင့်)၂၁၁၃၈၉ 442

၁၃၉ ပပလ ၁၇၁ မငငိမ့်းငငိမ့်းထက့် ဦးအ ောင့်ဆန့်းဝင့်း ၇/ပမန(နိိုင့်)၂၃၁၅၃၁ 442

၁၄၀  ဧတ ၈၆၇ မသဲဆိုခိိုင့် ဦးတင့်ခိိုင့် ၁၄/ကကထ(နိိုင့်)၂၃၁၃၅၈ 441

၁၄၁ ဆ လ ၁၆၄  အမောင့်အ ောင့်သ ဦးဝင့်းဗိိုလ့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 441

၁၄၂   ခ ၃ အမောင့်အက ော့်အဇောလင့်း ဦးစိိုးအ ောင့် ၁၂/ဆကခ(နိိုင့်)၀၂၄၅၈၈ 441

၁၄၃ ဆသဝ ၁၂၀ မလဝန့်းသ ဦးအက ော့်အက ော့်သ အ းသိန့်း၁၀/သ ရ(နိိုင့်)၁၉၉၆၅၉ 441

၁၄၄ ကဗ ၈၉ မခ ယ့်ရီသွယ့် ဦးခင့်အမောင့်တင ့် ၁/ဗမန(နိိုင့်)၁၂၀၅၈၀ 441

၁၄၅ ညကန ၆၀ မယွန့်း လကကောမ  ိးသိန့်း ဦးအဇယ ောမ  ိးသိန့်း ၁၀/ကထန(နိိုင့်)၁၉၁၈၇၄ 441

၁၄၆ ပယက ၂၅၇ မဟန့်နီပိိုပိို ဦးအမောင့်သန့်း ၇//ရတရ(နိိုင့်)၂၀၄၁၁၈ 440

၁၄၇ ညကန ၂၅၁ မစိိုးသဲမ ြူ ဦးအ ောင့်မ  ိးမင့်းဟန့် ၁၀/ကထန(နိိုင့်)၁၉၆၆၂၄ 440

၁၄၈ ညလမ ၂၄ မဆိုလဲ ဝတီ ဦးစိိုးတင့်ဦး ၁၀/မလမ(နိိုင့်)၃၀၂၃၇၄ 440

၁၄၉ နပန ၁၀၇ မဆိုလဲ နနဒာ ဦးသန့်းဝင့်းစိိုးတင့်ဦး အလ ောက့်ထေားဆဲ 440

၁၅၀ ညကန ၅၃ မအမသန ့်နှင့်း ဦးတိိုးအမောင့် ၁၀/ကထန(နိိုင့်)၁၈၂၈၃၇ 440
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၁၅၁  ဂ ၁၈ မနှင့်းဦးအဝ ဦးထင့်တိိုင့်းအပါက့် ၁၄/ကခန(နိိုင့်)၁၂၅၂၉၀ 439

၁၅၂ ညလ ၂၀၉ အမောင့်ဟိန့်းထက့်အ ောင့် ဦးအဇော့်မ  ိး ၁၀/မလမ(နိိုင့်)၂၆၉၃၇၀ 439

၁၅၃ ည ၅၇၈ မရည့်ရွယ့်ဦး ဦးမမင ့်အ း ၁၀/သ ရ(နိိုင့်)၁၈၈၉၆၉ 439

၁၅၄ ဒဟ ၆၆၇ မစိုစိုခိိုင့် ဦးသောထွန့်းစံ ၁၁/မဥန(နိိုင့်)၁၉၈၉၉၄ 439

၁၅၅ ဆဗထ ၄၅၀ မ ိမ ့်သက့်မှြူး ဦးအက ော့်ဝင့်းစိိုး ၁၂/ဗတထ(နိိုင့်)၀၄၇၀၃၈ 439

၁၅၆  ရ ၉၆၇ မမမယွန့်းပံို ဦးရဲဝင့်း ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၉၅၄၄၂ 439

၁၅၇  ဃဘ ၇၂၄ မခ  ိသက့်အဝ ဦးရဲမင့်းထွန့်း ၁၄/ကကန(နိိုင့်)၁၆၉၀၃၈ 439

၁၅၈ ညကန ၄၂ မပိိုးပိိုးသိုန့် ဦ:ဇင့်လင့်း ၁၀/ကထန(နိိုင့်)၂၀၃၉၀၄ 438

၁၅၉ မစဇ ၁၈၄ မထက့်သ သ အ ောင့် ဦးမမထွန့်း ၉/သစန(နိိုင့်)၂၁၀၉၃၅ 438

၁၆၀ ဆဒမ ၇၂၂ မသဇင့်မ ြူ ဦးစိိုးလွင့် ၁၂/ထတပ(နိိုင့်)၁၄၅၈၉၉ 438

၁၆၁ ဆမဒ ၂၂၉ မဆိုဆို ိုန့်းအဇော့် ဦးသန့်းအ း ၁၂/မဘန(နိိုင့်)၁၇၇၈၈၂ 438

၁၆၂  ခဍ ၇၂၄ အမောင့်မ  ိးခ စ့်လိှိုင့် ဦ:မင့်းမင့်းလိှိုင့် ၁၄/ဝခမ(နိိုင့်)၃၂၃၃၂၉ 438

၁၆၃  ဈဋ ၈၃၈ မအဂ းနီနီထွန့်း ဦ:ထွန့်းထွန့်း ၁၄/ငပတ(နိိုင့်)၂၅၀၈၇၇ 438

၁၆၄  ထဗ ၈၂၂ အနာ့်ဟီးလေားထ း ဦးတောမလောထ း ၁၄/လမန(နိိုင့်)၁၁၉၄၃၈ 438

၁၆၅ ဒစ 260 မမပည ့်မပည ့်သဇင့် ဦးအ ောင့်အက ော့်လှ ၁၁/စတန(နိိုင့်)၁၄၂၄၃၄ 438

၁၆၆ ပည 390 မခိိုင့်စပယ့်ထွန့်း ဦးအက ော့်ထွန့်း ၇/ညလပ(နိိုင့်)၂၁၈၇၆၅ 438

၁၆၇ ဆလမ ၅၃ မထက့်ရတီနိိုင့် ဦးအဇော့်တင ့်အ ောင့် ၁၃/တကန(နိိုင့်)၃၃၅၇၇၉ 437

၁၆၈ ဆကရ ၈၈ အမောင့်စွမ့်းထက့်နိိုင့် ဦးကိိုကိိုနိိုင့် ၁၂/ဒဂမ(နိိုင့်)၀၄၅၈၃၄ 437

၁၆၉ ဆမဥ ၁၉၇ အမောင့်ခန ့်ဆက့်သီဟ ဦးကကည့်စိိုးဦး ၁၂/ဥကမ(နိိုင့်)၂၇၀၄၃၇ 437

၁၇၀ ဆ လ ၄၁ အမောင့်အ ောင့်မမင ့်မမတ့် ဦးအမောင့်အမောင့်သန့်း ၁၂/လကန(နိိုင့်)၂၇၁၉၉၃ 437

၁၇၁ ဆပလ ၈၉၃ အမောင့်ထ းအမောင့်အမောင့် ဦးစန့်းလွင့် ၁၀/ကထန(နိိုင့်)၁၉၀၀၃၁ 437

၁၇၂  ခ ၂၆၉ မ  းပွင ့်အဝ ဦးဝင့်းအ း ၁၄/ဝခမ(နိိုင့်)၃၄၉၉၃၄ 437

၁၇၃ ဆဘ ၆၇၀ အမောင့်ထွန့်းအဝ ဦးအက ော့်ဆန့်း အလ ောက့်ထေားဆဲ 437

၁၇၄  ဇဒ ၇၂၆ အမောင့်ရန့်ပိိုင့်င ိ း ဦးဘိိုအက ၁၄/ဟသတ(နိိုင့်)၃၈၈၉၆၀ 437

၁၇၅  တက ၇၀၄ မင ိ းအကခိိုင့် ဦးသန့်းခ  ိ ၁၄/ပတန(နိိုင့်)၂၉၆၈၄၈ 437
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၁၇၆  ပ ၁၂၄၉ မင ိ းင ိ းခိိုင့် ဦးအဇော့်မင့်းမင့်းခိိုင့် ၁၄/ကပန(နိိုင့်)၂၇၅၀၉၂ 437

၁၇၇ မမရ ၄၄၃ မအမကကယ့်စင့်သင့်း ဦးမင့်းသိန့်းအက ော့် ၁၃/ကခန(နိိုင့်)၁၂၀၈၆၉ 436

၁၇၈ ဆဇသ ၁၈၈ မအမမမတ့်သဇင့် ဦးကိိုအက ော့် ၁၂/ရပသ(နိိုင့်)၁၁၆၁၃၅ 436

၁၇၉  ယဎ ၈၁၀ မထက့်ထက့်မိိုးစံ ဦးအက ော့်နိိုင့်ဦး ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၆၅၆၂၆ 436

၁၈၀  ခန ၇၀၅ အမောင့်အ ောင့်အကောင့်းမမတ့် ဦးမမထွန့်း ၁၄/ဝခမ(နိိုင့်)၃၂၂၂၆၉ 436

၁၈၁ ရကယ ၉၀ မအကသရီအမောင့် ဦးအမောင့်အမောင့်အဝ ၁၃/တကန(နိိုင့်)၃၃၃၆၉၀ 436

၁၈၂ တမ ၅၈၁ မသရ ီပပံ း ဦးတင့် မင့်း ၆/မမန(နိိုင့်)၂၂၈၂၂၆ 436

၁၈၃ ည ဃ ၁၂၆ အမောင့် ောကောမ  ိးထက့် ဦးအ ောင့်စိိုးဝင့်း ၁၀/သ ရ(နိိုင့်)၁၈၇၉၀၇ 436

၁၈၄ ဆစခ ၁၀၉ မအရွှေယမင့်းအ း ဦးရဲဝင့်းလတ့် ၁၂/ လန(နိိုင့်)၀၅၁၉၀၂ 436

၁၈၅  ငစ ၇၄၄ အနာ့်အ းခ မ့်းသ ဦးအဇယ ောမ  ိး အလ ောက့်ထေားဆဲ 436

၁၈၆  ယ ၇၂၆ မယဉ့်ငငိမ့်းညီညီ ဦးညီညီထွန့်း ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၄၆၂၂၅ 435

၁၈၇ မထက ၇၅ မထိပ့်ထေားခင့် ဦးအ ောင့်မမင ့် ၉/မထလ(နိိုင့်)၃၆၀၅၉၉ 435

၁၈၈ ပဆစ ၂၀၀ မစိုထက့်ထက့်အ ောင့် ဦးဝင့်းကိို ၇/သဝတ(နိိုင့်)၁၆၇၆၆၆ 435

၁၈၉ နပဟ ၁၂၆ မအငွစင့်သွန့်းင ိ းအမ ဦးဉောဏ့်ဝင့်းအ ောင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 435

၁၉၀ ဒက ၈၂၈ မခင့်နှင့်းစိိုး ဦးယောထွန့်း ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၆၈၂၂၉ 435

၁၉၁  ဃ ၃၁၁ မသင့်းသီရိလွင့် ဦးအဇော့်မင့်းထွန့်း ၁၄/ မန(နိိုင့်)၂၀၆၉၆၆ 435

၁၉၂  င ၅၁၂ မသင့်းသီရိအ ောင့် ဦးတင့်အ း ၁၄/ ပန(နိိုင့်)၂၂၄၅၂၀ 435

၁၉၃ ဆသက ၃၅၈ မလမင့်း ိမ့် ဦးသိန့်းဝင့်း ၁၄/ ပန(နိိုင့်)၂၃၅၃၄၂ 435

၁၉၄ ပညဆ ၇၀ မအနမခည့်မိိုးထက့် ဦးအ ောင့်အက ော့်မိိုး ၇/ညလပ(နိိုင့်)၂၃၃၆၁၂ 435

၁၉၅  ဒန ၇၂၂ မမိို မိို အဇော့်ဝင့်း ဦးအဇော့်ဝင့်း ၁၄/ဒဒရ(နိိုင့်)၂၅၄၀၂၂ 435

၁၉၆ ဆဗဟ ၅၁၈ အမောင့်ဘိုန့်းမင့်းသန ့် ဦးကကည့်အဆွ ၁၁/သတန(နိိုင့်)၁၀၈၈၂၃ 434

၁၉၇ ဆဃဘ ၂၄၁၂ အမောင့်အ ောင့်မ  ိးဟိန့်း ဦးအ ောင့်အက ော့်မင့်း ၁၂/မဘန(နိိုင့်)၂၁၁၇၆၄ 434

၁၉၈ ဒတ ၆၈၅ အမောင့်စိိုးမမတ့်ထွန့်း ဦးဆန့်းဝင့်း ၁၁/တကန(နိိုင့်)၁၃၂၅၄၅ 434

၁၉၉ ည ဃ ၁၅၃ မခိိုင့်သဇင့်မွန့် ဦးအ ောင့်မင့်း ၁၀/သ ရ(နိိုင့်)၁၈၈၃၄၁ 434

၂၀၀ နရ ၁၁၈ အမောင့်လင့်းထက့်အ ောင့် ဦးမ  ိးအက ော့်သ ၉/ဇယသ(နိိုင့်)၀၁၆၉၈၅ 434



9

တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၂၀၁ ညလ ၂၂၅ မဝင ့်ရတီထွန့်း ဦး  အဇော့်မ  ိးအ ောင့် ၁၀/သထန(နိိုင့်)၂၉၃၁၆၀ 434

၂၀၂ ပညဆ ၇၆ အမောင့်ဉောဏ့်သ ထွန့်း ဦးအဇော့်နိိုင့် ၇/ညလပ(နိိုင့်)၂၄၀၀၂၅ 434

၂၀၃ ဆပလ ၂၅၄ မအလမပည့်ဦး ဦးမ  ိးဝင့်း ၁၄/ဝခမ(နိိုင့်)၃၁၃၀၈၁ 434

၂၀၄ မမ ၅၉ မသံသောဝင့် ထည့် ဦးမင့်းခိိုင့် ၁၂/စခန(နိိုင့်)၀၈၁၀၅၇ 434

၂၀၅ မနသ ၁၄၀ မရွှေန့်းလဲ ဝင့်း ဦးဉောဏ့်လင့်း ၁၂/ဒဂမ(နိိုင့်)၀၄၂၁၂၀ 434

၂၀၆ ဆကရ ၂၀၂ မအ းသဒဒါဦး ဦးင ိ းမင့်းလွင့်ဦး ၁၂/စခန(နိိုင့်)၀၈၅၁၀၂ 434

၂၀၇ ဆဇသ ၇၇ မပိိုပိိုမမင ့်လွင့် ဦးမမင ့်လွင့် ၁၂/ရပသ(နိိုင့်)၁၁၃၈၃၈ 434

၂၀၈  တ ၈၂၉ မရွှေန့်းလဲ နိိုင့် ဦးအ ောင့်လွင့်စိိုး ၁၄/ပတန(နိိုင့်)၂၉၆၈၄၄ 434

၂၀၉   က ၇၈၅ မနှင့်းအဝအဝအ ောင့် ဦးဝင့်းတင့် ၁၄/မ န(နိိုင့်)၂၇၀၃၅၃ 434

၂၁၀  ရ ၁၀၁၅ မရွှေန့်းလဲ လဲ အဝ ဦးထွန့်းရီ ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၉၂၁၆၄ 434

၂၁၁  စ ၁၁၁ မဂ ြူးဂ ြူးအမောင့် ဦးဝင့်းမင့်းထွန့်း ၈/စလန(နိိုင့်)၂၅၉၆၂၅ 433

၂၁၂ ဆထ ၂၉၃ အမောင့်အ ောင့်အက ော့်ထ း ဦးမ  ိးဝင့်း ၁၂/ထတပ(နိိုင့်)၁၂၉၇၃၉ 433

၂၁၃ ဆမဒ ၃၁၉ အမောင့်အ ောင့်အကောင့်းမမတ့် ဦးမ  ိးဇင့်ဝင့်း ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၁၈၅၀၁၁ 433

၂၁၄ မမ ၄၆ မသင့်းရနံ စိိုး ဦးအက ော့်အမောင့် ၉/ပဥလ(နိိုင့်)၀၇၅၇၀၃ 433

၂၁၅  ကပ ၉၂၄ အမောင့်အဇော့်မင့်းထွန့်း ဦးခင့်စိိုး ၁၄/မမက(နိိုင့်)၃၂၄၁၂၇ 433

၂၁၆ ပညလ ၃၇၇ မနှင့်းအဝလွင့် ဦးအက ော့်ဟိိုး ၇/ညလပ(နိိုင့်)၂၄၅၁၄၆ 433

၂၁၇  ဂ ၁၁၅ မ ိသဥဇောထွန့်း ဦးအ းထွန့်း ၁၄/ကခန(နိိုင့်)၁၁၉၈၄၄ 433

၂၁၈ ပပလ ၂၁၄ မတိိုးတိိုးအဝ ဦးမ  ိးထွန့်း ရ/ပခတ(နိိုင့်)၁၁၂၇၁၂ 433

၂၁၉ နပန ၃၂၉ အမောင့်ထ းထက့်အ ောင့် ဦးစန့်းအသော့်တော ၉/ပမန(နိိုင့်)၂၈၈၀၈၃ 433

၂၂၀  ဇသ ၇၂၅ မဧပရယ့်မိိုးလွင့် ဦးအဇော့်မိိုးလွင့် ၁၄/ဇလန(နိိုင့်)၁၈၆၁၅၆ 433

၂၂၁  ဟ ၁၈၂၇ မမမတ့်မိိုးအ း ဦးခ စ့်လွင့် ၁၄/ဟသတ(နိိုင့်)၃၇၃၀၈၁ 433

၂၂၂ ညလ ၉၅၉ မသိမ ့်ကလ ောလွင့် ဦးဆန့်းလွင့် ၁၀/မလမ(နိိုင့်)၂၆၄၈၀၇ 432

၂၂၃ ဆကရ ၁၇၉ မ ိမ ့်မပည ့်စံိုအ ောင့် ဦးအ ောင့်အက ော့် အ း ၁၂/ကမရ(နိိုင့်)၀၇၀၅၃၂ 432

၂၂၄  ပ ၁၂၆၃ မမ ြူစင့်မမတ့်နိိုး ဦးအ ောင့်သက့်နိိုင့် ၁၄/ကပန(နိိုင့်)၂၉၁၉၆၀ 432

၂၂၅  န ၉၂၇ မရတနာမိိုး ဦးအက ော့်သိန့်း ၁၄/ဓန (နိိုင့်)၂၀၆၇၄၆ 432
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၂၂၆  ရ ၉၇၉ မအမဇင့်င ိ း ဦးတင့်ဝင့်း ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၈၂၄၃၈ 432

၂၂၇ ဒစ ၆၅ အမောင့်အ းလင့်း ဉီးအ ောင့်အက ော့်သိန့်း ၁၁/ပတန(နိိုင့်)၁၆၄၀၈၄ 432

၂၂၈ ဆမက ၂၉ မအမသဒဒါမမတ့်နိိုး ဦးအ ောင့်အဇော့် ၁၂/လမန(နိိုင့်)၁၇၀၈၃၇ 431

၂၂၉ ဆကရ ၃၁ အမောင့်စစ့်အသွးအဇော့် ဦးခင့်အဇော့် ၁၂/ လန(နိိုင့်)၀၅၁၃၆၁ 431

၂၃၀ ညကန ၄၀ မခ စ့်စိုလိှိုင့် ဦး ံိုးအမောင့် ၁၀/ကထန(နိိုင့်)၁၈၉၀၂၂ 431

၂၃၁ ဆဃရ ၂၂ မဇ လိိုင့်ထွန့်း ဦးအ ောင့်တင့်ဝင့်း အလ ောက့်ထေားဆဲ 431

၂၃၂ ဒတ ၂၂၈ မအမစနဒာ ဦးဝင့်းလိှိုင့် ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၅၇၃၂၁ 431

၂၃၃  ညလ ၁၁၆ မနှင့်းသက့်အဝ ဦးတင့်အ ောင့်မိိုး ၁၄/ညတန(နိိုင့်)၂၂၀၄၈၉ 431

၂၃၄  ယ ၉၂၀ မအရွှေယမင့်းဦး ဦးအက ော့်မမတ့်သ ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၅၀၆၆၈ 431

၂၃၅  က ၁၂၁၄ အမောင့်သီဟနိိုင့် ဦးအက ော့်အ ောင့် ၁၄/မမက(နိိုင့်)၃၅၆၃၁၉ 430

၂၃၆ ဒသဝ ၁၂၉၄ အမောင့်ပိိုင့်င ိ းဝင့်း ဦးထွန့်းမ ြူ ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၅၂၅၄၅ 430

၂၃၇ ည ဃ ၁၈၄ မ ိ ိသ အ ောင့် ဦးမ  ိးညွန ့်အဆွ ၁၀/သ ရ(နိိုင့်)၁၈၈၃၅၆ 430

၂၃၈ ပကက ၁၆၅ မမမတ့်ထက့်သ ဦးမမင ့်အဇော့် ၇/ကပက(နိိုင့်)၁၂၈၄၆၄ 430

၂၃၉ ဆသ ၈၅၄ မမ ြူမ ြူဝင့်း ဦးလှအရွှေသိန့်း ၁၂/လသယ(နိိုင့်)၁၁၃၁၈၈ 430

၂၄၀ ဆမဒ ၃၉၁ အမောင့်စွမ့်းထက့်အ ောင့် ဦးအ ောင့်စိိုး ၁၂/ဥကမ(နိိုင့်)၂၈၆၃၇၆ 430

၂၄၁ ဆဗထ ၁၃၅ မဆိုရတီထွန့်း ဦးအမောင့်အ း ၁၂/သကတ(နိိုင့်)၂၂၈၉၅၁ 430

၂၄၂ ရက ၃၃၄ မဆိို ီယောမ  ိးထွန့်း ဦးအ ောင့်မ  ိးထွန့်း ၁၃/တကန(နိိုင့်)၃၅၉၉၃၈ 430

၂၄၃ ပဆစ ၁၂၆ မမမတ့်မွန့်အက ော့် ဦးမင့်းစိိုး ၇/သဝတ(နိိုင့်)၁၅၇၄၀၂ 430

၂၄၄ ညခမ ၈၂၈ မရွှေန့်းရတီအ ောင့် ဦးအ ောင့်ကိိုလတ့် ၁၀/ခစန(နိိုင့်)၁၅၀၈၉၄ 430

၂၄၅  ငန ၇၄၄ မထေားထေားရီ ဦးအ ောင့်အက ော့်ထွန့်း အလ ောက့်ထေားဆဲ 430

၂၄၆  ခ ၁၀၅၆ မသက့်စိုမွန့် ဦးမ  ိးမမင ့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 430

၂၄၇  ယ ၉၆၆ မနှင့်းသီရိအဇော့် ဦးအဇော့်ထွန့်း ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၆၉၁၉၀ 430

၂၄၈ ပဈ ၁၁၁၅ အနာ့်နန့်းထိိုက့်ထိိုက့်စံ ဦးမင့်းမင့်းထိိုက့် ၇/ကတခ(နိိုင့်)၂၃၇၃၉၃ 430

၂၄၉ ညကန ၉၂၈ မအနွးအနွးလိှိုင့် ဦးသန့်းထွန့်း ၁၀/ကထန(နိိုင့်)၁၈၈၅၄၄ 430

၂၅၀  ညမ ၇၁၄ မမိိုးမမတ့်မမတ့်မွန့် ဦးဆန့်းထ း ၁၄/ညတန(နိိုင့်)၂၂၉၇၃၅ 430
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၂၅၁  ပ ၁၃၂၇ မတင့်ဇောအမော့် ဦးဝင့်းကကည့် ၁၄/ကပန(နိိုင့်)၂၉၁၂၅၂ 430

၂၅၂ ဒစ ၁၆၈ မဆိုမမတ့်နွယ့် ဦးအက ော့်မင့်း ၁၁/ပဏတ(နိိုင့်)၁၀၈၉၁၉ 430

၂၅၃ ပက ၂၁၂ အမောင့်ဟန့်ထ းဆက့် ဦးအ ောင့်အဇော့်ဦး ၇/ကပက(နိိုင့်)၁၂၀၈၅၉ 430

၂၅၄  ပ ၁၂၄၆ စထ း ယ့်အက ော့် ဦးအက ော့်အက ော့်နိိုင့် ၁၄/ကပန(နိိုင့်)၂၇၂၂၄၃ 429

၂၅၅ ဒဟ ၃၃၅ အမောင့်အက ော့်အ းဆန့်း ဦးဦးတင့်အမောင့် ၁၁/မဥန(နိိုင့်)၁၇၉၄၆၉ 429

၂၅၆ ဆဘ ၅၂၉ အမောင့်မင့်းခန ့်အက ော့် ဦးအဇော့်မင့်းနိိုင့် ၁၂/လကန(နိိုင့်)၂၄၀၃၇၂ 429

၂၅၇ ဆထ ၂၄၉ မမမင ့်အကခိိုင့် ဦးရဲမမင ့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 429

၂၅၈ ဆပလ ၈၅၈ မအရွှေယမင့်းအ း ဦးအဇော့်မင့်း ၁၀/ရမန(နိိုင့်)၂၂၉၅၉၉ 429

၂၅၉ ဆပလ ၉၁၅ အမောင့်လွင့်မ  ိးအ ောင့် ဦးဆန့်းကိို ၇/ပခန(နိိုင့်)၅၂၂၁၃၁ 429

၂၆၀ ဆသတ ၄၂၈ မသန ့်ကကည့်မ ြူတင့် ဦးတင့်အ ောင့်မိိုး ၁၂/သကတ(နိိုင့်)၂၁၉၈၂၀ 429

၂၆၁ ဆဒဂ ၃ အမောင့်အ ောင့်သ ရကိို ဦးအ ောင့်အဇော့်ကိို ၁၂/စခန(နိိုင့်)၀၈၁၄၆၅ 429

၂၆၂ ရင ၉၈ အမောင့်အ ောင့်ကိိုင ိ း ဦးစံလှအ ောင့် ၁၃/နခတ(နိိုင့်)၁၂၉၅၀၈ 429

၂၆၃ ဒတ ၄၄ မထက့်ထက့်ထွန့်း ဦးမင့်းထွန့်း ၁၁/သတန(နိိုင့်)၁၀၇၇၇၂ 429

၂၆၄ ဆထက ၃၄၂ မဆိုအဝနှင့်း ဦးမ  ိးမင့်းနိိုင့် ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၁၉၈၁၈၉ 429

၂၆၅  ဒန ၇၁၈ မမီမီ ိိုးအဇော့် ဦးအဇော့်မင့်းနိိုင့် ၁၄/ဒဒရ(နိိုင့်)၂၅၃၈၂၂ 429

၂၆၆  ခ 1055 မစိုမမတ့်မိိုး ဦးမ  ိးလွင့် ၁၄/ဝခမ(နိိုင့်)၃၁၄၈၁၀ 429

၂၆၇ ဒစ 475 မအဆွဇင့်သက့် ဦးစိိုးမင့်းနိိုင့် ၁၁/စတန(နိိုင့်)၁၃၈၆၅၈ 429

၂၆၈ ဆကတ ၁၇ မအ းသ ဇောအမော့် ဦးသီဟ ၁၂/ကတတ(နိိုင့်)၀၃၄၃၁၆ 428

၂၆၉ ဆကရ ၁၅၁ အမောင့်ဘိုန့်းမမတ့်သ ဦးမမင ့်အ ောင့် ၁၂/လမန(နိိုင့်)၁၇၈၈၀၁ 428

၂၇၀ ဒန ၁၈ မဇောမခည့်ဝင့်း ဦးဝင့်းအမောင့် ၁၁/ မန(နိိုင့်)၀၉၇၈၈၇ 428

၂၇၁ ဆလမ ၁၉ အမောင့်ဘိုန့်းဟိန့်း ဦးဟိန့်းအဇော့် ၁၂/လမန(နိိုင့်)၁၇၆၃၆၇ 428

၂၇၂ ဆမဒ ၅၂၆ မမ ြူမ ြူသွယ့် ဦးသန ့်ဇင့်ဦး အလ ောက့်ထေားဆဲ 428

၂၇၃ ဆဒဆ ၁၅ မငိုရီကိိုကိို ဦး ိုန့်းသက့် ၁၂/ဒဂဆ(နိိုင့်)၀၂၉၉၇၄ 428

၂၇၄ ဆဝသ ၈၀၃ မခတတောခ  ိ ဦးကိိုကိိုခိိုင့် ၁၂/သလန(နိိုင့်)၁၈၅၉၅၀ 428

၂၇၅  ယည ၇၅၇ မနန့်းမ  ိးသက့် ဦးစန့်းတင ့် ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၆၃၇၆၁ 428
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၂၇၆ ညဘစ ၃၇၇ မဝိိုင့်းဝိိုင့်းမမတ့်သ ဦးအ ောင့်မမတ့်သ ၁၀/ဘလန(နိိုင့်)၁၈၈၃၁၆ 428

၂၇၇  ဟ ၅၂၈ မစိုမမတ့်နိိုင့် ဦးသက့်နိိုင့် ၁၄/ဟသတ(နိိုင့်)၃၉၃၆၆၃ 428

၂၇၈ ဒရဋ ၂၁၈ မမမတ့်နိိုးစံ ဦးဦးစံသိန့်း ၁၁/ရသတ(နိိုင့်)၁၁၉၇၈၅ 428

၂၇၉  ဃဆ ၇၄၃ မသ ဇောအ း ဦး ိုန့်းလွင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 428

၂၈၀ ဒခ ၈၃၁ မဒီဇင့်မိိုး ဦးအမောင့်သန့်းနိိုင့် ၁၁/မဥန(နိိုင့်)၁၇၀၃၁၆ 428

၂၈၁ ဆ လ ၁၆ မထက့်နနဒာမင့်း ဦးထွန့်းလင့်းကကည့် ၁၂/လမတ(နိိုင့်)၀၃၉၇၉၀ 427

၂၈၂ ဆသက ၄၅ မ ိမ ြူမ ြူသန ့် ဦးအဇော့်မင့်းဦး ၁၂/သဃက(နိိုင့်)၂၀၅၂၆၁ 427

၂၈၃ ဆသတ ၉၇ မထက့်ထက့် ိလိှိုင့် ဦးအ းမင့်းအ ောင့် ၁၂/ပဇတ(နိိုင့်)၀၃၉၀၈၂ 427

၂၈၄ ဆဗထ ၁၁၂ အမောင့်အ ောင့်ဘိုန့်းဝင ့်စံ ဦးမ  ိးသန ့် ၁၂/မဂတ(နိိုင့်)၁၁၆၈၇၂ 427

၂၈၅ ဒတ ၁၈၉ မ ိ ိခိိုင့် ဦးတင့်ထိိုက့် ၁၁/တကန(နိိုင့်)၁၂၉၅၅၅ 427

၂၈၆ ဆရ ၁၀၅ မဆိုသဲအဝ ဦးအ ောင့်မ  ိးဦး ၁၂/ခရန(နိိုင့်)၁၈၁၄၉၉ 427

၂၈၇ ဒတဠ ၁၂၂ အမောင့်ထွန့်းတင့်အ း ဦးအက ော့်လိှိုင့် ၁၁/တကန(နိိုင့်)၁၂၆၆၄၄ 427

၂၈၈ ဆပလ ၈၉၈ မနှင့်း ိလွင့်လွင့် ဦးအ းအ ောင့် ၁၂/တကန(နိိုင့်)၂၃၄၅၆၄ 427

၂၈၉ စဝ ၂၀၅ မ ိ ိသင့်း ဦးအက ော့်အ း ၅/ကလထ(နိိုင့်)၃၃၁၀၈၂ 427

၂၉၀ လဘလ ၉၃၅ မနီလောမ  ိး ဦးအ ောင့်သိန့်းညွန ့် ၃/ဘ န(နိိုင့်)၄၆၂၉၁၆ 427

၂၉၁ လဘလ ၉၀၈ အမောင့်အက ော့်သ ရ ဦးသ ရထွန့်း ၃/ဘ န(နိိုင့်)၄၇၆၁၅၉ 427

၂၉၂   536 မဝင့်းင ိ းခန ့် ဦးအက ော့်လွင့်ဦး ၁၄/ဒဒရ(နိိုင့်)၂၁၉၅၉၈ 427

၂၉၃ ဒစ 1664 အမောင့်လှသင့်းအဇော့် ဦးထွန့်းဝင့်း ၁၁/မပန(နိိုင့်)၁၇၉၀၅၇ 427

၂၉၄  ဟဒ 812 မအ းအ းနွယ့် ဦးမ  ိးအ ောင့် ၁၄/ဟသတ(နိိုင့်)၃၆၇၆၈၆ 427

၂၉၅ ဆရက ၄၃ မအခ ောစိုမမတ့်လွင့် ဦးနိိုင့်မမတ့်လွင့် ၁၂/ဥကတ(နိိုင့်)၂၁၃၁၇၇ 426

၂၉၆ ဒစ ၃၆၆ မနှင့်းမမတ့်နွယ့် ဦးမင့်းထွန့်းအက ော့် ၁၁/စတန(နိိုင့်)၁၃၂၂၈၆ 426

၂၉၇ ည ၈ မင့်းအဇ ဦးထွန့်းမမင ့်အက ော့် ၁၀/သ ရ(နိိုင့်)၁၈၁၁၄၆ 426

၂၉၈  ဝ ၁၀၈၅ အနာ့်ထီးထောထ း ဦးအပခအလး ၁၄/သပန(နိိုင့်)၁၄၅၀၀၀ 426

၂၉၉ ဆဒတ ၈၇၇ မခိိုင့်နှင့်းအဝ ဦးစိန့်အသောင့်း ၅/တဆန(နိိုင့်)၁၈၆၉၁၂ 426

၃၀၀  သ ၁၁၇၈ မနှင့်းဦးလွင့် ဦးကကည့်အ း ၁၄/ဝခမ(နိိုင့်)၃၀၇၇၈၈ 426
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၃၀၁   ပ ၇၁၄ မအမမမတ့်မိိုး ဦးမမင ့်ကကည့် ၁၄/မ န(နိိုင့်)၂၆၅၈၉၈ 426

၃၀၂  ဇသ ၇၂၂ မစနဒာလင့်း ဦးနိိုင့်ဝင့်း ၁၄/ဇလန(နိိုင့်)၂၁၄၅၇၆ 426

၃၀၃ ဆ လ ၂၁ မရွှေန့်းလဲ အရွှေရည့် ဦးခင့်အဇော့် ၁၂/ လန(နိိုင့်)၀၅၁၆၈၃ 425

၃၀၄ ဆတဥ ၆၅၃ မအမမမတ့်နိိုး ဦးအမောင့်အဇော့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 425

၃၀၅ နဇမ ၁၉၁ မအဆောင့်းမမတ့်နိိုး ဦးအ ောင့်အ ောင့်အက ော့် ၁၂/လသယ(နိိုင့်)၁၁၄၅၅၈ 425

၃၀၆ တပ ၂၇ မ  း  းခင့်နှင့်းထက့် ဦးအ ောင့်မိိုး ၆/မမန(နိိုင့်)၂၂၄၀၅၁ 425

၃၀၇ ကမ ၃၆၂ မသက့်  င ့် ဦးမမင ့်အ ောင့် ၁/မကန(မပ )၀၀၁၅၇၁ 425

၃၀၈ ရဘတ ၂၀ မခ စ့်သက့်နနဒီ ဦးအ ောင့်မမင ့်အ း ၁၃/တကန(နိိုင့်)၃၅၅၁၆၈ 425

၃၀၉  ပ ၁၁၉၈ မခ  ိလွင့်ဝင့်း ဦးဆန့်းဝင့်း ၁၄/ကပန(နိိုင့်)၂၉၄၇၉၈ 425

၃၁၀  ယဎ 809 မသက့်စိုစံ ဦးဝင့်းခိိုင့် ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၄၉၅၂၆ 425

၃၁၁ ဆပလ ၈၅၁ အမောင့်မင့်းခန့် ဦးသန့်းမမတ့်အ း ၁၀/ပမန(နိိုင့်)၂၈၀၁၉၂ 424

၃၁၂ ဆဒမ ၄၅ အမောင့်မမတ့်ဘိုန့်းအက ော့် ဦးနိိုင့်အ ောင့် ၁၂/လကန(နိိုင့်)၂၇၂၃၇၅ 424

၃၁၃ ဆဒဂ ၂၅ အမောင့်ဇဲွထက့်ညိမ့်း ဦးအက ော့်စွောငငိမ့်း ၁၂/ စန(နိိုင့်)၂၅၃၉၄၆ 424

၃၁၄ စဓ ၁၇ မအမသဉ္ဇောထက့် ဦးတင ့်လွင့် ၅/တမန(နိိုင့်)၀၇၅၇၀၁ 424

၃၁၅ ပဇ ၄၈ မအဝအဝအ ောင့် ဦးမမင ့်ကကိ င့် ၇/ဇကန(နိိုင့်)၀၇၉၁၇၄ 424

၃၁၆ ဆပလ ၁၀၃ မအ းခ မ့်းအမမ  ဦးအ ောင့်သန့်း ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၁၉၂၈၅၂ 424

၃၁၇ ညလ ၉၇၀ အမောင့်ထက့်နိိုင့်ဝင့်း ဦးစိန့်မင့်းထွန့်း ၁၃/တလန(နိိုင့်)၀၀၉၂၂၂ 424

၃၁၈ မမ ၁၂၅၄ အမောင့်ဥကကောမိိုးမမင ့် ဦးမိိုးမမင ့် ၁၂/သလန(နိိုင့်)၁၈၉၂၀၂ 424

၃၁၉ ဆဗထ ၂၉ မဆိုသရ ီလိှိုင့် ဦးတင့်လိှိုင့် ၁၂/မဂတ(နိိုင့်)၁၁၄၃၂၅ 424

၃၂၀ ဆသက ၄၀ အမောင့်ထ းမမတ့်ဝင့်း ဦးဝင့်းအဇော့်ဦး ၁၂/သဃက(နိိုင့်)၂၀၈၀၉၂ 424

၃၂၁ နလထ ၁၀၇၁ မနန့်းခမ့်းမွန့် ဦး ိိုးခ  ိ ၅/ခတန(နိိုင့်)၀၃၄၃၁၈ 424

၃၂၂  ဟဓ ၈၉၈ အမောင့်ဘိုန့်းထက့်သော ဦးမင့်းအဇော့် ၁၄/ဟသတ(နိိုင့်)၃၉၇၀၇၀ 424

၃၂၃  ရပ ၁၀၇ မသိမ့် သိမ့် သ ဦးလင့်းနိိုင့် ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၈၁၂၉၁ 424

၃၂၄  ပရ ၇၀၉ မထက့်ထက့်ထွန့်း ဦးတင့်ဆန့်း ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၂၀၄၈၁၂ 424

၃၂၅  ယဎ ၉၂၁ မထက့်ထက့်လိှိုင့် ဦးအမောင့်အမောင့်ထ း ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၅၆၀၆၅ 424
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၃၂၆  ငန ၇၄၈ မအမသ ဟန့် ဦးမမစိိုး ၁၄/မ ပ(နိိုင့်)၄၀၅၂၀၈ 424

၃၂၇  နတ ၇၄၅ မကကည့်သောအ ောင့် ဦးသန့်းထွန့်းအ း ၁၄/ညတန(နိိုင့်)၂၅၁၇၁၆ 424

၃၂၈ နပလ ၉၁၂ မနှင့်းအဝထွန့်း ဦးအစောထွန့်း ၉/ပမန(နိိုင့်)၂၈၇၅၆၀ 424

၃၂၉  ယက 938 မယမင့်းထက့် ဦးအဇော့်နိိုင့်ထွန့်း ၁၄/လမန(နိိုင့်)၁၂၆၂၉၉ 424

၃၃၀ ဒစ ၁၇၅၃ မနီလောငငိမ့်းအရွှေ ဦးဦးသိန့်းဆန့်း ၁၁/ကတန(နိိုင့်)၁၇၅၅၂၇ ၄၂၄

၃၃၁ ဆဒထ ၄၅ မခ  ိလွင့်လွင့်ဦး ဦးအက ော့်မိိုးလွင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 423

၃၃၂  ညခ ၇၈၁ အမောင့်ရိှိုင့်းထက့်အ ောင့် ဦးအမောင့်အ း ၁၄/ညတန(နိိုင့်)၂၁၉၃၃၆ 423

၃၃၃ ပညဆ ၂၅ မဆိုလဲ နှင့်း ဦးစိိုးကကည့် ၇/ညလပ(နိိုင့်)၂၄၃၆၆၄ 423

၃၃၄ ပဝ ၈ အမောင့်ညီမင့်းသန ့် ဦးကကည့်စိိုး ၇/သကန(နိိုင့်)၁၅၁၅၈၉ 423

၃၃၅ ညလ ၂၂ မမှြူးကဗ ောခင့် ဦးမ  ိးအဇော့်လတ့် ၁၀/မလမ(နိိုင့်)၂၈၄၄၁၈ 423

၃၃၆ ပဆ ၃၇ မဆိုထက့်ထက့်အ ောင့် ဦးမ  ိးအ ောင့်တင ့် ၇/သဝတ(နိိုင့်)၁၄၈၁၄၅ 423

၃၃၇  ရဆ ၇၂၇ မနှင့်းအဝင ိ း ဦးအစောဦး ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၇၉၂၈၁ 423

၃၃၈  လသ ၇၀၅ မနဝရတ့်အက ော့် ဦးအက ော့်ဝင့်း ၁၄/မ ပ(နိိုင့်)၃၆၀၉၄၃ 423

၃၃၉ ဆပလ 1717 မခိိုင့်ဇင့်သင့်း ဦးအစောခ ယ့်လီ ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၂၂၀၄၄၀ 423

၃၄၀ ဆသယ ၆၈ မ ိ ိနိိုင့် ဦးလှမင့်း ၁၂/လသယ(နိိုင့်)၀၉၅၉၅၉ 422

၃၄၁ ဆဝသ ၁၇၀ အမောင့်မင့်းကိိုကိို ဦးအက ော့်မ  ိးသွင့်အဆွ ၁၂/သလန(နိိုင့်)၁၇၂၈၆၄ 422

၃၄၂  ဟ ၉၀၂ အမောင့်အကောင့်းဆက့်သ ထွန့်း ဦးထွန့်းထွန့်းဝင့်း ၁၄/လမန(နိိုင့်)၁၂၀၃၅၉ 422

၃၄၃ ဆထက ၂၈၃ မထ းတင ့်တင ့်အဝ ဦးအက ော့်ဝင့်း ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၁၉၆၄၄၆ 422

၃၄၄ ဆဗဟ ၁၆၂ မလဲ ရွှေန့်းဝတီအက ော့် ဦးအက ော့်လင့်း ၁၂/မရက(နိိုင့်)၁၇၈၂၃၁ 422

၃၄၅ ဆဝသ ၉၅၀ အမောင့်မ  ိးမင့်းသန့် ဦးရဲမမင ့်ဟန့် ၁၂/သလန(နိိုင့်)၁၇၅၅၉၈ 422

၃၄၆ ညလမ ၃၃၆ အမောင့်သန ့်ထ းအဇော့် ဦးသန့် စိိုး ၉/မထလ(နိိုင့်)၃၉၉၇၆၇ 422

၃၄၇  ခ ၂၆၆ မ ိမ ့်ကကယ့်စင့်ဝင့်း ဦးအ ောင့်သန့်းဝင့်း ၁၄/ဝခမ(နိိုင့်)၃၁၂၉၀၅ 422

၃၄၈ ပက ၂၀၄ အမောင့်ရဲထွဋ့်အခါင့် ဦးဝင့်းသိန့်း ၇/ကပက(နိိုင့်)၁၂၃၂၇၅ 422

၃၄၉ ဆဒဂ ၁၃၉ မရတီ  းပွင ့် ဦးအဇော့်မမင ့် ၁၂/ဒဂန(နိိုင့်)၀၃၇၆၉၅ 422

၃၅၀ ပမ ၈၁ မသက့်သက့်အဝ ဦးရဲမမင ့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 422
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၃၅၁ ညက ၂၂ မယွန့်းယွန့်းလိှိုင့် ဦးနိိုင့်စိိုး ၁၀/ကထန(နိိုင့်)၂၀၂၅၆၄ 422

၃၅၂ ဆဘဥ ၁၈ မ င့်ကကင့်းအမ ဦးရဲညွန ့်ဝင့်း ၁၂/တကန(နိိုင့်)၂၄၈၃၈၉ 422

၃၅၃ ပငတ ၉၁ အမောင့်စွမ့်းမပည ့်နိိုင့် ဦးနိိုင့်လင့်းဦး ၇/ရတရ(နိိုင့်)၂၀၉၁၆၅ 422

၃၅၄ မနမ ၇၇၄ မဇွန့်ရတီ ဦးရဲအက ော့်အ း ၈/င န(နိိုင့်)၀၅၀၁၁၁ 422

၃၅၅  ဇခ 104 မခင့်နှင့်းထက့် ဦးအဇော့်မင့်းထိိုက့် ၁၄/ဇလန(နိိုင့်)၁၈၅၂၄၅ 422

၃၅၆ မစမ 381 မဝတ့်မံှိုအက ော့် ဦးအပေါ်အ း ၁၃/ရခန(နိိုင့်)၁၂၂၁၃၄ 422

၃၅၇ ဆဏတ 1 မစိိုး ိနနဒာအက ော့် ဦးအက ော့်ဝင့်းရိှန့် ၁၄/ကလန(နိိုင့်)၂၀၃၆၈၄ 422

၃၅၈  ဘစ 843 မသိမ ့်သိမ ့်ထွန့်း ဦးနိိုင့်လင့်း ၁၄/ဘကလ(နိိုင့်)၄၃၄၀၅၁ 422

၃၅၉ ဒ 385 မမပည ့်  းနွယ့် ဦးလှဝင့်း ၁၁/မ န(နိိုင့်)၀၇၂၈၃၉ 422

၃၆၀ ဆကရ ၃၉၂ မဆိုသဇင့် ဦးအထွးအ ောင့် ၁၂/ စန(နိိုင့်)၂၆၃၇၀၂ 421

၃၆၁  ဇခ ၁၁၄ မခင့်မပည ့်စံိုအ ောင့် ဦးတင့်အ ောင့် ၁၄/ဇလန(နိိုင့်)၂၁၃၁၁၄ 421

၃၆၂ ညလ ၇၂၀ မင့်းလီွဉောဏ့်အ ောင့် ဦးခ စ့်သိန့်း ၁၀/ရမန(နိိုင့်)၂၄၂၄၅၅ 421

၃၆၃ ဆဝသ ၃၇၃ အမောင့်အဝယံမိိုးဦး ဦးအက ော့်ဇင့်ဦး ၁၂/ဥကတ(နိိုင့်)၁၉၈၉၁၁ 421

၃၆၄ ဆလတ ၁၄၈ မမ  ိးစနဒာအ ောင့် ဦးမ  ိးထွန့်း ၁၂/ဒလန(နိိုင့်)၁၁၁၆၄၁ 421

၃၆၅  ဃန ၇၀၁ အမောင့်ခ မ့်းမင့်းကိို ဦးမမင ့်အ း ၁၄/ မန(နိိုင့်)၂၂၀၇၂၁ 421

၃၆၆ ဆဗထ ၁၁၃ မသိမ ့်သိမ ့်စံ ဦးဝင့်းလွင့်ထွန့်း ၁၂/မဂတ(နိိုင့်)၁၀၉၈၆၄ 421

၃၆၇ ဆလမ ၂၃ မဂ ြူးဂ ြူးစံ ဦးမမင ့်နိိုင့် ၁၂/လမန(နိိုင့်)၁၆၇၆၅၇ 421

၃၆၈ နဥန ၁၂၃ အမောင့်ဟိန့်းစည့်သ င ိ း ဦးမမင ့်အက ော့် ၁၂/ဒဂမ(နိိုင့်)၀၅၁၉၇၇ 421

၃၆၉ ဆဂ ၆၇ မစနဒာလင့်း ဦးသန့်းလင့်း အလ ောက့်ထေားဆဲ 421

၃၇၀ ပငက ၃၁ မမမင ့်မမတ့်မိိုးအက ော့် ဦးအက ော့်လင့်းအ ောင့် ၇/ထတပ(နိိုင့်)၁၃၃၄၈၃ 421

၃၇၁ တက ၄၃ မင ိ းမပည ့်မပည ့်စံို ဦးသိန့်းထိိုက့် ၆/ကသန(နိိုင့်)၁၀၅၁၄၀ 421

၃၇၂ ပယလ ၃၅ မနနဒာထက့်အ ောင့် ဦးဝင့်းအ ောင့် ၇/ရတရ(နိိုင့်)၂၂၇၅၇၇ 421

၃၇၃  စလ 746 မဆိုမမတ့်မွန့် ဦးအက ော့်အက ော့်လတ့် ၁၄/ကကန(နိိုင့်)၁၆၉၇၅၃ 421

၃၇၄ ပနပ 833 မယဉ့်မင့်းင ိ း ဦးအက ော့်ဝင့်းနိိုင့် ၇/မညန(နိိုင့်)၁၁၉၁၉၉ 421

၃၇၅ ပည 1324 အမောင့်ဗညေားဦး ဦးသန့်း ၇/ညလပ(နိိုင့်)၂၂၆၇၉၅ 421
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၃၇၆  ရ 986 မနှင့်းဝတ့်ရည့်မိိုး ဦးအဇော့်မမင ့်သန့်း ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၈၂၅၁၆ 421

၃၇၇  ရန 702 မမင့်းမင့်းစိိုး ဦးလင့်းအဇော့် ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၈၅၇၃၉ 421

၃၇၈ ဒသ 382 မင ိ းဇင့်ဇင့်အဇော့် ဦးအဇော့်အထွး ၁၁/သတန(နိိုင့်)၁၁၇၇၂၁ 421

၃၇၉    ၁၃၀ မဇင့်ဇင့်လင့်း ဦးအနလင့်းဦး ၁၄/ ပန(နိိုင့်)၂၄၈၅၂၈ 420

၃၈၀ ဆကရ ၆၉ အမောင့်ပိိုင့်စိိုးထွန့်း ဦးထွန့်းဝင့်း ၁၂/တမန(နိိုင့်)၁၃၀၂၅၈ 420

၃၈၁ ဆဒတ ၈၃ မအ းမမတ့်ဇောနည့်အမော့် ဦးအနထွန့်း ၁၂/ဒဂတ(နိိုင့်)၁၀၇၁၃၆ 420

၃၈၂  မ ၈၇၃ အမောင့်မမင ့်မမတ့်အ ောင့် ဦးအ းထွန့်းခိိုင့် ၈/မကန(နိိုင့်)၃၀၁၅၉၈ 420

၃၈၃ ပဆစ ၁၇၉ မထ းထက့်ထက့်လွင့် ဦးစန့်းလွင့် ၇/လပတ(နိိုင့်)၁၉၆၁၂၀ 420

၃၈၄ နပမ ၂၃၂ အမောင့်အဝယံအ ောင့် ဦးအ ောင့်အက ော့်မိိုး ၈/ပခက(နိိုင့်)၃၄၇၀၆၀ 420

၃၈၅  ငမ ၇၆၃ အမောင့်ဟန့်မင့်းရိှန့် ဦးဆန့်းဝင့်းအ ောင့် ၁၄/မ ပ(နိိုင့်)၃၃၄၂၅၂ 420

၃၈၆  ည ၁၄၂၄ မအက ော ယမင့်း ဦးခင့်အမောင့်ညွန ့် ၁၄/ညတန(နိိုင့်)၂၂၂၈၃၃ 420

၃၈၇  ဧဒ ၇၅၃ အမောင့်လှစိိုးဦး ဦးမမင ့်သိန့်း ၁၄/သပန(နိိုင့်)၁၆၆၂၉၃ 420

၃၈၈ ခဝ ၁၈၀၀ အမောင့်မင့်းသန ့်စံ ဦးအစောမင့်းဦး ၄/ပလဝ(နိိုင့်)၀၇၅၀၅၅ 420

၃၈၉  ဆ ၃၆ မအမဝင ့်ဝါအ ောင့် ဦးတင ့်အဇော့် ၁၄/လပတ(နိိုင့်)၂၈၈၈၅၆ 420

၃၉၀ ဒစသ ၉၂ အမောင့်အက ော့်မ  ိးအ ောင့် ဦးအက ော့်ကကီး ၁၁/စတန(နိိုင့်)၁၄၄၆၀၂ 420

၃၉၁ ညလက ၂၀၉ မ ိမ ့်နှင့်းသန ့် ဦးအမောင့်အမောင့်ခန ့် ၁၀/မဒန(နိိုင့်)၂၆၁၀၈၉ 420

၃၉၂ ဒပ ၃၄ မမ ြူမ ြူစင့်မမင ့် ဦးအ ောင့်မမင ့် ၁၁/ပတန(နိိုင့်)၁၃၂၆၆၁ 420

၃၉၃  ရဠ ၃ မထက့်ခင့်ခင့်စိိုး ဦးမမင ့်စိိုး ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၈၁၈၉၃ 420

၃၉၄  ဘ 1699 မမိိုးဦးအဆွ ဦးအဇော့်မိိုး ၁၄/ဘကလ(နိိုင့်)၃၇၉၇၃၃ 420

၃၉၅  ညပ 743 မစိိုးစနဒာအ ောင့် ဦးမိိုးဝင့်း ၁၄/ညတန(နိိုင့်)၂၅၁၆၈၁ 420

၃၉၆  ထက 764 မခက့်ပန့်းအဝ ဦးခင့်အမောင့်အဇော့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 420

၃၉၇ ဆဘ 552 မနှင့်းအဝအဝငငိမ့်း ဦးညီညီထွန့်း ၁၂/တကန(နိိုင့်)၂၄၂၂၈၄ 420

၃၉၈ ပပလ 204 မကလ ောထွန့်း ဦးအ ောင့်အဇော့်မမင ့် ၇/ပတတ(နိိုင့်)၁၆၂၀၂၇ 420

၃၉၉ ဒတ 1081 မခ စ့်မိိုးအဝ ဦးအ ောင့်ဝင့်း ၁၁/မ န(နိိုင့်)၁၀၂၆၆၀ 420

၄၀၀ ဒဟ 1117 မ ိမ  ိးခ စ့် ဦးအမောင့်လံိုးအခ ၁၁/မဥန(နိိုင့်)၁၇၉၃၆၂ 420
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၄၀၁ ဒစ 2140 မယိုနနဒာအက ော့် ဦးညွန ့်ဝင့်းအခ ၁၁/ကတန(နိိုင့်)၁၉၉၈၀၁ 420

၄၀၂ ဆထက ၂၄၂ အမောင့်စွမ့်းညီညီထက့် ဦးအငွစိိုး ၇/ပခန(နိိုင့်)၄၆၁၃၁၈ ၄၂၀

၄၀၃ ဆသတ ၁၉၇ မအမသဒဒါအဇော့် ဦးအ ောင့်အ းအဇော့် ၁၂/တမန(နိိုင့်)၁၃၃၈၆၉ 419

၄၀၄ ဆဂ ၃၉ မရွှေန့်းလဲ ရတနာ ဦးအ ောင့်အက ော့်လင့်း ၁၂/ကတန(နိိုင့်)၁၄၉၁၁၅ 419

၄၀၅ ဆထက ၂၄၇ မပန့်း ိမ ြူ ဦးတင့်အမောင့်အဆွ ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၂၀၂၄၇၀ 419

၄၀၆ ကမ ၁၅၄ အမောင့်လန့်းအဂ ောတိန ့်န း ဦးအဆောင့်တိန ့် ၁/မကန(နိိုင့်)၂၅၅၄၉၆ 419

၄၀၇ ဒသ ၇၀၆ အမောင့်ဆန့်းလင့်းအ ောင့် ဦးတင့်ကိိုဦး ၁၁/သတန(နိိုင့်)၁၂၈၉၉၉ 419

၄၀၈ ဆ စ ၁၅၆ မသိမ့် အနမခည့်သက့်ပိိုင့် ဦးသက့်ပိိုင့် ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၂၀၉၁၆၁ 419

၄၀၉ ဆမဒ ၄၇၄ အမောင့် ိိုးလမပည ့် ဦးအ ောင့်ကကည့် ၇/ မန(နိိုင့်)၂၆၈၀၂၁ 419

၄၁၀ ပခ ၃၀၄ မရည့်မွန့်သန့် ဦးအ ောင့်မမင ့်ဦး ၇/ပမန(နိိုင့်)၂၄၆၄၃၄ 419

၄၁၁ မမ ၁၄၆၅ မခင့်မ  ိးမမတ့်အ ောင့် ဦးအ ောင့်အက ော့်နိိုင့် ၉/စကတ(နိိုင့်)၁၃၅၂၃၅ 419

၄၁၂ မထက ၄၈ အမောင့်သီဟအမောင့် ဦးသိန့်းစိိုး ၁၄/ပသန(နိိုင့်)၃၂၈၇၇၀ 419

၄၁၃ ဆမက ၂၃ မသဒဒါဉောဏ့် ဦးယဉ့်အမောင့်ထွန့်း ၁၂/လမန(နိိုင့်)၁၇၂၇၀၆ 419

၄၁၄ ဆတဥ 417 အမောင့်ရိှန့်းထက့်ကိို ဦးအ ောင့်မမင ့် ၁၂/ဥကတ(နိိုင့်)၂၁၃၅၆၉ 419

၄၁၅ ပဝ 179 မသနတာမ  ိးမင့်း ဦးမ  ိးမင့်းအ ောင့် ၇/သကန(နိိုင့်)၁၄၇၈၀၀ 419

၄၁၆ ညဘစ 1141 မအနှာင့်းမမတ့်အ း ဦးသန့် ့်အဇော့်အ ောင့် ၁၀/ဘလန(နိိုင့်)၁၉၉၃၆၈ 419

၄၁၇ နကသ 25 မင ိ းသဉ္ဇောအက ော့် ဦးအက ော့်ဝင့်း ၇/တငန(နိိုင့်)၂၂၄၈၀၄ 419

၄၁၈ ပဒတ 19 မယွန့်းဝတီဦး ဦးစိန့်မမင ့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 419

၄၁၉ နလဝ 155 မခင့်မောစိိုး ဦးအက ော့်နိိုင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 419

၄၂၀ ဒစ 755 မမိိုးသ ဇောလင့်း ဦးအက ော့်လင့်း ၁၁/စတန(နိိုင့်)၁၄၀၀၇၇ 419

၄၂၁ ဆ လ ၄၈၂ အမောင့်အဇယံထက့် ဦးစိန့်ဝင့်း ၁၂/လကန(နိိုင့်)၂၈၉၈၇၀ ၄၁၉

၄၂၂ ဆဝသ ၇၂ မယွန့်းဝတီအထွး ဦးသန့်းစိိုး ၁၂/သလန(နိိုင့်)၁၈၉၄၆၀ 418

၄၂၃  င ၁၈၁၉ အမောင့်ရဲရင ့် ဦးအ ောင့်ခိိုင့်ဦး ၁၄/မ ပ(နိိုင့်)၃၇၀၅၄၂ 418

၄၂၄ ညပ ၁၀၉ မပိိုးပွင ့်မ ြူ ဦးစိိုးမင့်း ၁၀/ပမန(နိိုင့်)၂၄၆၉၅၅ 418

၄၂၅ မရ ၆၈၇ အမောင့်မင့်းခန ့်ညီ ဦးသိန့်းလွင့် ၉/ရမသ(နိိုင့်)၂၂၄၅၃၀ 418
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၄၂၆    ၁၁၁ အမောင့်ရဲလင့်းထက့် ဦးကကည့်စိိုးလင့်း ၁၄/ ပန(နိိုင့်)၂၄၈၅၂၉ 418

၄၂၇ ဆ လ ၄၀ အမောင့် ောကောမမင ့်မမတ့် ဦးအ ောင့်မမင ့်မမတ့် ၁၂/လကန(နိိုင့်)၂၉၇၀၁၁ 418

၄၂၈ ပညဆ ၆၆ မမပည့် င ိ းသနတာ ဦးအဇော့်ဝင့်း ၇/ဒဥန(နိိုင့်)၂၀၈၆၂၇ 418

၄၂၉   ၃၅ မဇင့်နွယ့်ထက့် ဦးအမောင့်အမောင့်တော ၁၄/ ပန(နိိုင့်)၂၃၂၀၁၉ 418

၄၃၀ မသ ၇၀ မသနတာလမပည ့် ဦးစိိုးမမင ့်မိိုး ၉/တသန(နိိုင့်)၂၅၃၇၅၇ 418

၄၃၁ ဆဗဟ 145 မမမအရွှေရည့်  း ဦးဝင့်းအရွှေ ၁၂/ဗဟန(နိိုင့်)၁၀၉၇၆၁ 418

၄၃၂ ပဝ 370 မမမတ့်မမင ့်မိိုရ့်သိန့်း ဦးဉောဏ့်သိန့်း ၇/သကန(နိိုင့်)၁၅၁၄၅၈ 418

၄၃၃  ငစ 703 မ ိသက့်စံ ဦးတင့်စန့်း ၁၄/မ ပ(နိိုင့်)၃၄၀၅၀၅ 418

၄၃၄  နလ 739 မသီရိကိိုကိို ဦးအရွှေကိိုဝင့်း ၁၄/ဓန (နိိုင့်)၂၃၁၇၀၈ 418

၄၃၅  ခ 1057 မစနဒာလင့်း ဦးရှန့်ပိို ၁၄/ဝခမ(နိိုင့်)၃၁၄၈၁၁ 418

၄၃၆  သ 2162 မအမထ းတင ့်တယ့် ဦးစန့်းအလး ၁၄/ပသန(နိိုင့်)၃၃၉၈၇၂ 418

၄၃၇ ဒက 827 မခင့်သက့်ထေားစံ ဦးအ ောင့်ခင့်စိိုး ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၄၅၉၀၃ 418

၄၃၈ ဒခ ၇၂ အမောင့်မ  ိးသန ့် ဦးဦးအစောသိန့်း ၁၁/ကတန(နိိုင့်)၁၇၃၀၂၅ ၄၁၈

၄၃၉  ပ ၁၂၈၈ မဇင့်မောအဝ ဦးအက ော့်မင့်း ၁၄/ကပန(နိိုင့်)၂၇၂၇၀၅ 417

၄၄၀  ဆ ၃၁၄ မအရွှေရည့်ဦး ဦးအဇော့်ထွဋ့် ၁၄/လပတ(နိိုင့်)၃၀၀၁၂၀ 417

၄၄၁  ည ၂၆၃ မသင့်းနဒီနိိုင့် ဦးကိိုကိိုနိိုင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 417

၄၄၂ နလက ၂၆၇ မအ းမမတ့်သ ဦးစိိုးလွင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 417

၄၄၃ ဆသဝ ၃၇၄ မခ မ့်းလဲ စိိုး ဦးဝင့်းစိိုး ၁၂/ရပသ(နိိုင့်)၁၂၅၆၉၂ 417

၄၄၄ ပဂ ၁၁၀၇ မအဆွဇင့်လိှိုင့် ဦးကိိုကိိုနိိုင့် ၇/  န(နိိုင့်)၁၃၂၁၀၃ 417

၄၄၅ ပရထ ၁၁ အမောင့်ဟိန့်းသက့်ဇင့် ဦးထက့်အဝလင့်း ၇/ရတန(နိိုင့်)၁၅၀၂၀၆ 417

၄၄၆ ပလ ၁၀၆ မထက့် ဉ္ဇလီ ဦးအဇော့်မင့်း ၇/လပတ(နိိုင့်)၁၉၁၀၅၀ 417

၄၄၇ ဆသက ၂၄၄ မရွှေန့်းလဲ ရည့်မွန့်ဦး ဦးစိန့်မင့်း ၁၂/ဥကတ(နိိုင့်)၂၀၅၂၅၅ 417

၄၄၈ ပခ ၂၁၅ မဆိုပန့်အက ော့်စွော ဦးအက ော့်စွောဝင့်း အလ ောက့်ထေားဆဲ 417

၄၄၉ ဆရက ၁၀ မစိုစိုနွယ့် ဦးဝင့်းနိိုင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 417

၄၅၀ မမ 1202 မခိိုင့်သ နှင့်း ဦးအက ော့်စိိုး ၅/ပလန(နိိုင့်)၁၄၆၉၈၅ 417
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၄၅၁  ဘ 44 မအသော့်တောဝင့်းအ ောင့် ဦးစိိုးမမင ့်အ ောင့် ၁၄/ဘကလ(နိိုင့်)၃၇၉၈၇၁ 417

၄၅၂  တက 718 မစိုပိိုပိို ဦးခင့်တင ့် ၁၄/ပတန(နိိုင့်)၂၄၆၅၄၉ 417

၄၅၃  ဇဝ 702 မထက့်ထက့်အက ော့် ဦးအက ော့်သန့်းစိိုး ၁၄/ဇလန(နိိုင့်)၂၀၃၁၂၄ 417

၄၅၄  ယဎ 868 မအမလမင့်းအသော့် ဦးအက ော့်အက ော့်နိိုင့် ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၆၅၆၁၄ 417

၄၅၅  ယဎ 815 မအ းဝင့်းအ း ဦးထွန့်းလင့်း ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၄၉၅၄၁ 417

၄၅၆ ဒစလ ၂၂၄ မခိိုင့်မီမီထွန့်း ဦးဦးအက ော့်ထွန့်း အလ ောက့်ထေားဆဲ ၄၁၇

၄၅၇ နဥန ၉၈ မစိန့်စီရတနာ ဦးသန့်းနိိုင့် ၇/ညလပ(နိိုင့်)၂၄၂၉၆၂ 416

၄၅၈ ဆမက ၁၀၃  အမောင့်ပိိုင့်သွင့်ထ းစံ  ဦးတင့်အမောင့်သန့်း ၁၂/မရက(နိိုင့်)၁၈၃၁၃၇ 416

၄၅၉ ဆဇသ ၆၈၃ အမောင့်အဇော့်မင့်းထွန့်း ဦးထွန့်းထွန့်းလွင့် ၁၂/ရပသ(နိိုင့်)၁၃၅၀၄၈ 416

၄၆၀ ဆသတ ၄၃၈ မဝင့်းလဲ နနဒာ ဦးဝင့်းစိိုး ၁၂/သကတ(နိိုင့်)၂၁၀၆၁၂ 416

၄၆၁ ဆသက ၆၄၁ မ ိအဆွဇင့်ဟိန့်း ဦးမမင ့်သွင့် ၈/ရစက(နိိုင့်)၂၇၄၇၀၉ 416

၄၆၂  သ ၁၄၂၄ မ ိမ့် ပန့်းရည့်မွန့် ဦးရဲလွင့်ဝင့်း ၁၄/ပသန(နိိုင့်)၃၁၁၉၁၆ 416

၄၆၃ မမ ၁၆၉၉ မအနာ့်သဲသဲဦး ဦးစိိုင့်းလ း ၁၃/ကမန(နိိုင့်)၁၅၂၅၀၃ 416

၄၆၄  ညပ ၇၄၁ မအမမမတ့်ဆိုအ ောင့် ဦးလွင့်လွင့်အ ောင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 416

၄၆၅ မမ 1331 မအမမ ြူစင့်သန ့် ဦးဝင့်းဦး ၉/ပဥလ(နိိုင့်)၀၈၅၅၆၅ 416

၄၆၆ ဆဒဂ 49 အမောင့်ဟိန့်းထက့်အဇော့် ဦးအငွဟိန့်း ၁၂/မဂတ(နိိုင့်)၁၁၀၈၇၇ 416

၄၆၇ ဆဇသ 251 မခင့်စနဒာအ း ဦးခင့်အမောင့်မမင ့် ၁၂/ရပသ(နိိုင့်)၁၂၃၀၆၃ 416

၄၆၈  န 32 မအ းသက့်မွန့် ဦး ိုန့်းမမင ့် ၁၄/ပတန(နိိုင့်)၂၄၈၉၅၅ 416

၄၆၉  ဘစ 844 မ င့်ကကင့်းမ ြူ ဦးအ ောင့်အဇော့်အထွး အလ ောက့်ထေားဆဲ 416

၄၇၀ တမက 906 မအနွးသဇင့်စိိုး ဦးတင့်အ ောင့်စိိုး ၆/မမန(နိိုင့်)၂၅၁၇၁၄ 416

၄၇၁  ပထ 960 မသက့်အနမခည့်နိိုင့် အစောနိိုင့်ဦး ၁၄/ကပန(နိိုင့်)၃၀၂၁၄၆ 416

၄၇၂  ခ 1287 မအ းမမတ့်မမတ့်မွန့် ဦးသီဟအ ောင့် ၁၄/ မန(နိိုင့်)၂၀၆၄၆၀ 416

၄၇၃  ဇ 1000 မနှင့်းဝတ့်ရည့်သန့်း ဦးအ းအမောင့် ၁၄/ဇလန(နိိုင့်)၁၈၈၁၉၅ 416

၄၇၄ ဒခ 825 မမ  ိးသန့်းနွယ့် ဦးအ းတင့်အမောင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 416

၄၇၅ ဆသယ 155 မကကယ့်စင့်လင့်း ဦးသန့်းစိိုး ၁၂/လယရ(နိိုင့်)၀၀၇၂၉၅ 416
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၄၇၆ ရခ ၈၇၃ အမောင့်ဇောနည့်ဦး ဦးအ ောင့်အထွး ၁၃/မဘန(နိိုင့်)၀၃၄၃၇၁ 415

၄၇၇ ဆဒထ ၁၀၀၂ မမမတ့်သ ဇော ဦးစန့်းလိှိုင့် ၁၄/ ပန(နိိုင့်)၂၄၇၂၁၁ 415

၄၇၈  ထဗ ၈၉၀ မစိိုးစနဒာအ း ဦးပိိုက့်အထွး ၁၄/လမန(နိိုင့်)၁၃၄၅၄၅ 415

၄၇၉  မ ၁၄၆၈ မနှင့်း ိမ ြူ ဦးအ ောင့်ခင့် ၈/ရနခ(နိိုင့်)၀၈၆၆၉၁ 415

၄၈၀ ဆထ ၂၅၀ မအကဇင့်ခိိုင့် ဦးစိိုးမမင ့် ၁၂/ထတပ(နိိုင့်)၁၃၇၉၂၉ 415

၄၈၁ နတက ၁၁၈၈ မ ိသနတာအ ောင့် ဦးအ ောင့်ခိိုင့်လင့်း အလ ောက့်ထေားဆဲ 415

၄၈၂ ညကဟ ၃၃၆ အမောင့်င ိ းခန ့်အက ော့် ဦးတင့်ဦး ၇/ဝမန(နိိုင့်)၁၈၉၇၄၀ 415

၄၈၃  ဂ ၁၂၀ မဆိုရတနာ ဦးခိိုင့်အက ော့်ဝင့်း ၁၄/ကခန(နိိုင့်)၁၁၉၈၅၂ 415

၄၈၄ ဆ လ ၆၃ အမောင့်အကောင့်းထက့်ဦး ဦးမမင ့်အဇော့် ၁၂/လကန(နိိုင့်)၂၇၂၀၁၆ 415

၄၈၅ ပခ ၂၄၅ အမောင့်အ ောင့်မပည ့်စံိုဦး ဦးအက ော့်သန့်းဦး ၇/ပခန(နိိုင့်)၄၆၉၃၃၁ 415

၄၈၆ ညသ ၇၂ အမောင့်အ ောင့် ိုန့်းသန့် ဦးစိိုးဝင့်းရိှန့် ၁၀/သထန(နိိုင့်)၂၈၃၆၀၂ 415

၄၈၇ ဆသ ၇၇ အမောင့် ောကောဟိန့်းထက့်အက ော့်ဦးသန့်းထွန့်းဦး ၁၂/လယရ(နိိုင့်)၀၀၇၅၁၉ 415

၄၈၈ ပဂ 2 မ ိမမတ့်သိဂီ ဦးအ ောင့်စိိုးမိိုး ၇/  န(နိိုင့်)၁၄၂၀၄၃ 415

၄၈၉  ပဒ 735 အမောင့်ဟိန့်းခန ့်ဗိိုလ့် ဦးဝင့်းဗိိုလ့် ၁၄/ကပန(နိိုင့်)၂၅၈၁၄၇ 415

၄၉၀ ပယလ 305 မခင့်ကလ ောဝင့်း ဦးမင့်းမင့်းအ ောင့် ၇/ရတရ(နိိုင့်)၂၂၁၈၅၈ 415

၄၉၁  စ ပ 878 မလဲ မောလောဦး ဦးခ စ့်ကိိုကိို ၁၄/ငပတ(နိိုင့်)၂၈၅၉၇၇ 415

၄၉၂  ယ 950 မဝတ့်ရည့်စိိုးမိိုး ဦးအက ော့်စိိုးမိိုး ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၄၅၈၆၁ 415

၄၉၃  ဃဘ 704 မအကသီစိိုး ဦးစိိုးသန့်း ၁၄/ မန(နိိုင့်)၂၁၂၈၂၂ 415

၄၉၄  ပ 1323 အမောင့်နိိုင့်လင့်းပိိုင့် ဦးအ ောင့်မ  ိးအဇော့် ၁၄/ကပန(နိိုင့်)၂၇၃၄၆၈ 415

၄၉၅  ငစ 724 မခင့်ဘိုန့်းလွင့် ဦးထွန့်းလွင့် ၁၄/မ ပ(နိိုင့်)၃၃၇၃၃၉ 415

၄၉၆  စ 1148 မအမသကကကန့်မိိုး ဦးစိိုးမမင ့်နိိုင့် ၁၄/ကကန(နိိုင့်)၁၇၂၃၇၄ 415

၄၉၇ ပသမ 831 မနှင့်းမမတ့်မွန့် ဦးသန့်းအ း ၇/မညန(နိိုင့်)၁၄၄၅၉၇ 415

၄၉၈ ဒသ 63 မစိုစိုမွန့် ဦးမမင ့်အရွှေ ၁၁/သတန(နိိုင့်)၁၀၈၁၄၈ 415

၄၉၉  ဇသ 735 အမောင့်အ ောင့်ထွဋ့်ဟိန့်း ဦးစန့်းထွန့်း ၁၄/ဇလန(နိိုင့်)၁၈၆၆၉၆ 414

၅၀၀  သ 2293 အမောင့်အက ော့်ဇင့်ထက့် ဦးထွန့်းထွန့်းဦး ၁၄/ပသန(နိိုင့်)၂၉၆၇၄၉ 414
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၅၀၁ စဟ 1175 အမောင့်ဟိန့်းသန ့် ဦးဆီးရမ့်း ၅/ဟမလ(နိိုင့်)၁၅၃၀၅၈ 414

၅၀၂  ဝ 1050 မစိုမမတ့်နိိုး ဦးသိန့်းလွင့် ၈/ကမန(နိိုင့်)၀၈၅၁၅၇ 414

၅၀၃ ဆမဒ 1606 မနှင့်းအဝလိှိုင့် ဦးမ  ိးအ ောင့် ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၁၉၅၀၄၄ 414

၅၀၄ ဆဇသ 1244 မစိိုးသဇင့်အဆောင့်း ဦးအ းဝင့်းစိိုး ၁၂/ရပသ(နိိုင့်)၁၀၁၂၇၃ 414

၅၀၅ ဒ 327 အမောင့်ဦးအ းဝင့်း ဦးတင့်ကိိုကိို အလ ောက့်ထေားဆဲ 414

၅၀၆ ဒဂလ 344 အမောင့်စွမ့်းမပည ့်သ ဦးမမင ့်အ း ၁၁/ကတလ(နိိုင့်)၀၀၉၆၀၆ 414

၅၀၇ ပခ 171 မဇင့်သက့်ပိိုင့် ဉီးသက့်အဝ ၇/သနပ(နိိုင့်)၁၇၁၅၈၃ 414

၅၀၈ ဆဃန 104 မနှင့်းယိုသွယ့် ဦးမ  ိးထိိုက့် ၁၂/မဘန(နိိုင့်)၂၁၃၄၅၂ 414

၅၀၉ နပမ 67 မထက့်သိမ ့်အက ော့် ဦးအက ော့်မမင ့် ၁၄/ဇလန(နိိုင့်)၁၈၈၁၀၉ 414

၅၁၀ ဆမဥ 272 မရှင့်းသန ့် ိမ့် ဦးအက ော့်သန့်း ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၂၀၃၀၅၇ 414

၅၁၁ ဆဝသ 372 မမမယမံိုဦး ဦးရန့်နိိုင့်ဦး ၅/မရန(နိိုင့်)၃၃၉၈၉၆ 414

၅၁၂ ဆခ 476 မမိိုးမပည ့်မပည ့်အက ော့် ဦးအက ော့်ဆန့်း ၁၂/သခန(နိိုင့်)၁၈၀၀၇၁ 414

၅၁၃ ဆဗဟ 135 မခိိုင့်ထက့်ထက့်စို ဦးမမင ့်အဇော့်ဦး ၁၂/ဥကမ(နိိုင့်)၂၇၇၀၈၆ 414

၅၁၄ ဒဗ 61 မအဆောင့်းဝတ့်လ ော ဦးအက ော့်လွင့်ဦး ၁၁/ရဗန(နိိုင့်)၁၁၂၂၃၀ 414

၅၁၅  ရ 1007 မထ းထက့်လိှိုင့် ဦးကိိုကိိုလိှိုင့် ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၈၄၇၀၅ 414

၅၁၆  ဝ 1223 မအဝအဝမမင ့် ဦးအက ော့်စိိုး ၁၄/သပန(နိိုင့်)၁၅၀၂၈၂ 414

၅၁၇  ယဇ 727 မပပံ းပပံ းအမော့် ဦးသိန့်းဝင့်း ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၆၅၄၆၆ 414

၅၁၈ ဒခ 79 မင ိ းသနတာအက ော့် ဦးအ ောင့်ထွန့်းသော ၁၁/ကတန(နိိုင့်)၁၇၅၅၂၀ 414

၅၁၉  ဃ 1009 အမောင့်စန့်းလင့်းအ ောင့် ဦးအ ောင့်ကကီး ၁၄/ မန(နိိုင့်)၂၀၉၂၈၅ 413

၅၂၀ ညလရ 432 အမောင့်ဇ လိိုင့်ထွန့်း ဦးထွန့်းထွန့်းနိိုင့် ၃/ဘသဆ(နိိုင့်)၀၄၀၄၇၇ 413

၅၂၁  ဂ 124 အမောင့်အ ောင့်အကောင့်းမပည ့် ဦးစိိုးနိိုင့်ညွန ့် ၁၄/ကခန(နိိုင့်)၁၁၈၄၄၅ 413

၅၂၂ ဆဘဥ 465 အမောင့်ထွန့်းဦးလိှိုင့် ဦးညွန ့်စိန့် ၁၂/တကန(နိိုင့်)၂၅၂၄၂၄ 413

၅၂၃ ညဒ 540 မစိုနနဒာဦး ဦးစိိုး ၁၀/ရမန(နိိုင့်)၂၅၀၄၅၅ 413

၅၂၄ ဆထ 288 အစောရဲထွန့်းခန ့် ဦးသက့်နိိုင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 413

၅၂၅ ပဟ 23 အမောင့်ရိှန့်းထက့်ဝင့်း ဦးအ းဝင့်း ၇/ဝမန(နိိုင့်)၁၈၇၂၅၇ 413
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၅၂၆ မနသ 552 မမိို မိို သန့် ဦးဘင့်အကွး ၁၃/ကမန(နိိုင့်)၁၅၆၂၀၀ 413

၅၂၇  မ 304 မစိုရွှေန့်းထက့် ဦးလင့်းနိိုင့် ၅/ဆပဝ(နိိုင့်)၁၂၉၆၉၄ 413

၅၂၈ ပခ 95 မထက့်ယဉ့်မွန့်ဦး ဦးဝင့်းမမင ့်စန့်း ၇/ပခန(နိိုင့်)၄၅၂၃၄၉ 413

၅၂၉  ပ 28 မသီရိ အဆွ ဦးလှမ  ိးထွန့်း ၁၄/ကပန(နိိုင့်)၂၇၃၅၄၀ 413

၅၃၀ ပဟ 31 မအမဇင့်လင့်းလွင့် ဦးသန့်းလွင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 413

၅၃၁ ဒစ 663 မမ  ိးမမတ့်သ ဦးအက ော့်စွောဦး ၁၁/စတန(နိိုင့်)၁၃၉၈၇၀ 413

၅၃၂  ယက 288 အမောင့်ပိိုင့်အဇလင့်း ဦးလွန့်းမင့်းနိိုင့် ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၆၂၈၆၉ 413

၅၃၃ တမ 622 မ ိမမတ့်အဝ ဦးဝင့်းအဇော့် ၆/မမန(နိိုင့်)၂၃၉၃၇၈ 413

၅၃၄  ရန 707 မနှင့်းသဇင့် ဦးငငိမ့်းသန့်း ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၈၅၅၁၈ 413

၅၃၅  ဇသ 749 မ ိမပည ့်မပည ့်အမောင့် ဦးအ ောင့်တင့်ဝင့်း ၁၄/ဇလန(နိိုင့်)၁၈၆၁၇၄ 413

၅၃၆  ရဆ 703 မခင့်သက့်ခိိုင့် ဦးအက ော့်ဝင့်းနိိုင့် ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၉၆၀၃၃ 413

၅၃၇  ဟခ 702 မယိုမွန့်အက ော့် ဦးအက ော့်အက ော့်ဦး အလ ောက့်ထေားဆဲ 413

၅၃၈ ဆဃဘ 440 မခိိုင့်ဇင့်အသော့် ဦးအက ော့်တင ့် ၁၂/မဘန(နိိုင့်)၁၉၈၃၇၆ 413

၅၃၉ ပဆစ 597 မဆိုသက့်တင့် ဦးတင့်အ း ၇/သဝတ(နိိုင့်)၁၅၉၈၉၇ 413

၅၄၀  သမ 818 အမောင့်အ ောင့်ရဲအဇော့် ဦးအဇော့်ထွန့်း ၁၄/ပသန(နိိုင့်)၃၂၈၈၁၁ 413

၅၄၁  ငစ 723 အနာ့်စိိုးကလ ော ဦးအက ော့်စိိုးမိိုး ၁၄/မ ပ(နိိုင့်)၃၄၀၅၁၆ 413

၅၄၂  ယဇ 735 မ ိသက့်အဝ ဦးဝင့်းနိိုင့် ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၆၅၄၆၃ 413

၅၄၃ တပ 28 အမောင့်မင့်းထက့်င ိ း ဦးဝင့်းစိန့် ၆/ပလန(နိိုင့်)၁၂၀၈၄၈ 413

၅၄၄ ဒက 107 အမောင့်ရဲလင့်းထွန့်း ဦးသိန့်းထွန့်း ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၅၆၅၈၂ 413

၅၄၅ ဒစ 450 အမောင့်မ  ိးလိှိုင့်ဝင့်း ဦးနိုအရွှေအမောင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 413

၅၄၆ ဒတ 907 မမ မ စိိုး ဦးစန့်းဝင့်း ၁၁/တကန(နိိုင့်)၁၃၀၃၀၂ 413

၅၄၇ ဒဘ 903 မခိိုင့်မမတ့်ဇံ ဦးစံအရွှေလှ ၁၁/ဘသတ(နိိုင့်)၀၄၉၂၆၃ 413

၅၄၈  ရ 222 မဆိုမမတ့်နိိုးနိိုင့် ဦးအက ော့်စွမ့်း ၈/ရနခ(နိိုင့်)၁၅၉၈၅၇ 412

၅၄၉ ပဇ 85 မ ိအရွှေဇင့်ငငိမ့်း ဦးအစောသန့်းငငိမ့်း ၇/ဇကန(နိိုင့်)၀၇၃၄၉၆ 412

၅၅၀ ပဈ 385 မအခ ောသိဂီအ ောင့် ဦးအ ောင့်မင့်း ၇/ကတခ(နိိုင့်)၂၄၅၂၀၉ 412
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၅၅၁ ပယဆ 25 မအမဇွန့်သိမ ့် ဦးအ းမင့်းလတ့် ၇/ရတရ(နိိုင့်)၂၂၇၅၄၉ 412

၅၅၂ ဆဒမ 107 အမောင့်မမတ့်မင့်း ဦးင ိ းအဝမင့်းစိန့် ၁၂/ဒဂတ(နိိုင့်)၁၄၄၀၀၅ 412

၅၅၃ ဆမဥ 12 မသွန့်းနနဒာအဆွ ဦးရဲဝင့်း ၁၂/ဥကမ(နိိုင့်)၂၈၂၀၂၆ 412

၅၅၄ ဆဇသ 86 မစိုနနဒာထွန့်း ဦးအမောင့်ထွန့်း ၁၂/ရပသ(နိိုင့်)၁၀၈၃၇၇ 412

၅၅၅ ဆဃဘ 295 အမောင့်စအ ောင့်လင့်းအဇော့် ဦးစလင့်းအဇော့် ၁၂/မဘန(နိိုင့်)၂၀၇၀၂၉ 412

၅၅၆ ပင 53 အမောင့်ထက့်မမတ့်ထ း ဦးမမတ့်အဇော့်အ း ၇/တငန(နိိုင့်)၂၄၄၇၁၄ 412

၅၅၇ ညလ 218 မသက့်ထေားဦး ဦးဇင့်မင့်းအ ောင့် ၁၀/မလမ(နိိုင့်)၂၆၆၆၆၀ 412

၅၅၈  ဘ 230 အမောင့်ဇင့်ကိိုထက့် ဦးထွန့်းအငွ ၁၄/ဘကလ(နိိုင့်)၄၁၃၀၆၆ 412

၅၅၉ ဆထ 487 အမောင့်မမင ့်အက ော့်သ ဦးဝင့်းတင့် ၁၂/ထတပ(နိိုင့်)၁၃၃၃၇၂ 412

၅၆၀ ဆထ 491 အမောင့်အ ောင့်ဘိုန့်းမမင ့်သ ဦးအက ော့်မင့်းဦး ၁၂/ထတပ(နိိုင့်)၁၃၂၄၂၈ 412

၅၆၁ ညလ 867 မပန့်း ိ ိ  း ဦးစိိုးမမင ့် ၃/မဝတ(နိိုင့်)၀၉၂၄၂၈ 412

၅၆၂ ပပ 512 မမပည ့်င ိ းအသော့်တော ဦးထွန့်းထွန့်း ၇/ပမန(နိိုင့်)၂၃၄၈၉၆ 412

၅၆၃ ဆဝသ 519 မခိိုင့်ဇင့်ထက့် ဦးအ ောင့်အက ော့်ထွန့်း ၁၂/သလန(နိိုင့်)၁၈၂၅၇၆ 412

၅၆၄ ညလရ 414 မနှင့်းလွင့်အ း ဦးရဲနိိုင့် ၁၀/မလမ(နိိုင့်)၂၇၈၂၃၆ 412

၅၆၅ ညဘစ 450 မနှင့်းဥဇောလီ ဦးအနမ  ိးခိိုင့် ၁၀/ဘလန(နိိုင့်)၁၇၆၃၇၉ 412

၅၆၆  ထစ 731 မခက့်ခက့်အ ောင့် ဦးမမဝင့်း ၁၄/လမန(နိိုင့်)၁၂၄၆၈၉ 412

၅၆၇  ထ 822 မအမဇင့်ထက့် ဦးသိန့်းအဇော့် ၁၄/လမန(နိိုင့်)၁၃၀၃၆၇ 412

၅၆၈  ဇ 919 မယိုယိုမွန့် ဦးသန့်းနိိုင့် ၁၄/ဇလန(နိိုင့်)၁၈၈၀၈၈ 412

၅၆၉ ကဗ 2799 အမောင့်လင့်းသန ့် ဦးအ ောင့်အက ော့်မမင ့် ၁/ဗမန(နိိုင့်)၁၃၂၂၉၄ 412

၅၇၀  ညစ 731 မမ ြူဇင့်ထွန့်း ဦးထွန့်းအဇော့် ၁၂/ စန(နိိုင့်)၂၆၇၈၃၁ 412

၅၇၁  င 1671 မအ ပရယ့်င ိ း ဦးခင့်စိိုး ၁၄/မ ပ(နိိုင့်)၃၇၀၅၀၀ 412

၅၇၂  ဂ 136 မသဲနိုအဝ ဦးအနမ  ိးအဆွ ၁၄/ကခန(နိိုင့်)၁၂၅၇၆၆ 412

၅၇၃ ရဘခ 101 နန့်းအဗွကကည့် ဦးခွန့်အမောင့်ငယ့် ၁၃/ဟပန(နိိုင့်)၁၁၀၈၂၃ 412

၅၇၄ ဒတ 1063 အမောင့်အဇော့်လင့်းထွန့်း ဦးထွန့်းဝင့်း ၁၁/တကန(နိိုင့်)၁၂၃၇၀၉ 412

၅၇၅ ဆဗဟ 264 မသက့်ထေားလင့်း ဦးအသောင့်းထွန့်း ၁၂/ဗဟန(နိိုင့်)၁၀၉၈၇၃ 411
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၅၇၆ ည င 10 မ ိသက့်ထွန့်း ဦးသန့်းထွန့်း ၁၀/သ ရ(နိိုင့်)၁၈၈၇၆၈ 411

၅၇၇ ဆထက 194 မခင့်စိိုးသ ဦးအ ောင့်မမသက့် ၁၂/မဘန(နိိုင့်)၂၀၇၀၅၄ 411

၅၇၈ ဒသ 110 မပန့်းဆိုမပည ့် ဦးထွန့်းဝင့်း ၁၁/သတန(နိိုင့်)၁၁၃၃၂၆ 411

၅၇၉ ညကန 914 မသနတာထွန့်း ဦးစံအက ော့် ၁၀/ကထန(နိိုင့်)၂၀၂၂၇၀ 411

၅၈၀  ငလ 717 မမ ြူမ ြူဇောအက ော့် ဦးအ ောင့်အက ော့် ၁၄/မ ပ(နိိုင့်)၃၄၀၉၉၈ 411

၅၈၁ ပင 1702 မဂ ြူးဂ ြူးအဇော့် ဦးအဇော့်ဝင့်း ၇/ တန(နိိုင့်)၁၆၃၀၅၂ 411

၅၈၂ ပဝ 146 မစိုမမတ့်နိိုး ဦးဉောဏ့်မမင ့် ၇/သကန(နိိုင့်)၁၅၅၂၀၂ 411

၅၈၃ ဆ စ 738 မအ းအ းငငိမ့်း ဦးစန့်းမမင ့် ၁၂/ စန(နိိုင့်)၂၈၆၄၁၃ 411

၅၈၄ ဆဃဘ 1577 မအ းမိို မိို ဦးသန့်းဝင့်း ၁၂/မဘန(နိိုင့်)၁၈၃၈၇၆ 411

၅၈၅ ဆရ 416 မအ းသက့်သက့်ခိိုင့် ဦးမ  ိးမမင ့် ၁၂/ခရန(နိိုင့်)၁၈၃၂၉၁ 411

၅၈၆ ဆထက 104 အမောင့်ခန ့်မင့်းသ ဦးမင့်းသ ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၁၉၄၁၀၈ 411

၅၈၇ နရ 160 မ  းမပည ့်သဇင့် ဦးမမင ့်ဆန့်း ၉/ဇယသ(နိိုင့်)၀၁၅၀၇၀ 411

၅၈၈ ဆဃဘ 62 မအမမမတ့်နိိုး ဦးအက ော့်စွောစိိုး ၁၂/မဘန(နိိုင့်)၁၉၃၄၄၂ 411

၅၈၉ ဆဗထ 128 မ  းသဉ္ဇောထက့် ဦးဆန့်းလွင့် ၁၂/သကတ(နိိုင့်)၂၀၈၀၀၇ 411

၅၉၀  လ 67 အမောင့်နိိုင့်ထက့်ဟိန့်း ဦးအ းသိန့်း ၈/မလန(နိိုင့်)၁၂၇၈၉၇ 411

၅၉၁  ဟယ 704 မလွင့်မောစိိုး ဦးနိိုင့်အထွး ၁၄/ဟသတ(နိိုင့်)၃၉၅၂၁၇ 411

၅၉၂  တက 735 မစိမ့်းလဲ လဲ အဝ ဦးကကည့်လွင့် ၁၄/ပတန(နိိုင့်)၂၄၈၂၂၀ 411

၅၉၃  ရဆ 761 မဇ းထက့်ထက့်အ ောင့် ဦးအ ောင့်ရင့် ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၇၉၂၂၄ 411

၅၉၄  နဆ 734 အမောင့်ဟန့်လင့်းသ ဦးစိိုးငငိမ့်း ၁၂/တကန(နိိုင့်)၁၉၈၈၅၅ 411

၅၉၅ ညခဂ 274 မိနီအဆောင့်းဦး ဦးသိန့်းဝင့်း ၁၀/ခဆန(နိိုင့်)၁၄၉၇၅၀ 411

၅၉၆  ပ 357 မသင့်းရနံ ခ  ိ ဦးလှအ း ၁၄/ကပန(နိိုင့်)၂၈၃၁၇၉ 411

၅၉၇ မစမ 241 မရတနာမိိုး ဦးမမင ့်အက ော့် ၉/သစန(နိိုင့်)၂၂၅၁၉၃ 411

၅၉၈  ပ 1248 မအမသဇင့်ခိိုင့် ဦးမင့်းအဇော့် ၁၄/ကပန(နိိုင့်)၂၆၆၇၆၀ 411

၅၉၉  ယထ 735 မနိိုင့်နိိုင့်အမော့် ဦးလှထွန့်း ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၂၃၈၃၇ 411

၆၀၀ ဒက 991 မတင့်မောစိိုး ဦးအ ောင့်သန့်းစိိုး ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၄၇၈၄၈ 411
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၆၀၁  ဇသ 759 မနိိုးနိိုးအ ောင့် ဦးအ ောင့်မမင ့်စိန့် ၁၄/ဇလန(နိိုင့်)၁၈၇၆၇၃ 411

၆၀၂ ဒသ 106 မဇွန့်ဝင ့်ထည့် ဦးခင့်အမောင့်အထွး ၁၁/သတန(နိိုင့်)၁၁၉၇၄၉ 411

၆၀၃ ဆကရ 13 မဆိုနှင့်းစံ ဦးသန ့်အဇော့်မမတ့် ၁၂/သဃက(နိိုင့်)၁၉၇၀၉၅ 411

၆၀၄ ညရ 713 အမောင့်သစ့်ထ းစံ ဦးတင့်ထွဋ့် ၁၄/ ပန(နိိုင့်)၂၄၂၂၆၂ 410

၆၀၅ ဆဒမ 1642 မဂ ော ောလို ဦးအ းအမောင့် ၁၂/ဒဂမ(နိိုင့်)၀၅၅၆၇၁ 410

၆၀၆ ဆသက 700 အမောင့်ဇင့်မင့်းထက့် ဦးအက ော့်လွင့် ၁၂/သဃက(နိိုင့်)၂၀၆၀၃၅ 410

၆၀၇ နပမ 523 အမောင့်အက ော့်ဘိုန့်းသန ့် ဦးအက ော့်အက ော့်လွင့် ၉/ဇဗသ(နိိုင့်)၀၀၈၇၂၆ 410

၆၀၈  သ 1515 အမောင့်လင့်းမပည ့်အ ောင့် ဦးအဇော့်မမင ့် ၁၄/ငပတ(နိိုင့်)၂၇၇၂၄၇ 410

၆၀၉ ပ န 105 အမောင့်အကောင့်းထက့်အဇော့် ဦးထွန့်းမင့်းလတ့် ၇/ကဝန(နိိုင့်)၂၂၂၁၅၀ 410

၆၁၀ ဆဝသ 305 အမောင့်ထက့်ဦးလွင့် ဦးအက ော့်အက ော့် ၁၂/သလန(နိိုင့်)၁၈၂၁၅၅ 410

၆၁၁ ဆဒမ 313 မရှင့် ိုန့်းဥ ဦးအ ောင့်ကိိုကိို ၁၂/ဒဂမ(နိိုင့်)၀၄၅၆၄၃ 410

၆၁၂  ဆ 19 မနိိုနိိုလိှိုင့်မမင ့် ဦးလိှိုင့်မမင ့် ၁၄/လပတ(နိိုင့်)၂၉၉၆၃၄ 410

၆၁၃ ဆပလ 407 အမောင့်လင့်းထက့်အ ောင့် ဦးအက ော့်လင့်းဦး ၁၂/လသန(နိိုင့်)၀၂၅၀၅၂ 410

၆၁၄ ဆထက 161 မ ိအနနဒဦး ဦးအ ောင့်အက ော့်သန့်း ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၂၀၂၂၈၁ 410

၆၁၅ ဒက 22 အမောင့်ထွန့်းသ ရ ဦးအရွှေသောဝင့်း ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၆၆၂၉၆ 410

၆၁၆ မစမ 330 မဝင့်းသီရိအမ ဦးမိိုးဝင့်း ၉/သစန(နိိုင့်)၂၂၅၅၈၇ 410

၆၁၇ ဆဒဂ 273 မသ ေားထက့်တင့်ဦး ဦးတင့်ဦး ၁၂/ဗဟန(နိိုင့်)၁၁၀၆၃၀ 410

၆၁၈ ဆဃဘ 67 မသဲဆိုနှင့်း ဦးအ ောင့်သန့်းဝင့်း ၁၂/မဘန(နိိုင့်)၂၃၀၈၅၆ 410

၆၁၉ ဆဒဂ 142 မ င့်ကကင့်းမ ြူ ဦးအနလင့်း ၁၂/ဗဟန(နိိုင့်)၁၁၃၅၅၁ 410

၆၂၀ ရစဆ 37 မအမသက့်ခိိုင့် ဦးအသောင့်းထွန့်း ၃/ကကရ(နိိုင့်)၂၆၃၈၄၂ 410

၆၂၁ ဆသယ 219 မထေား ိဝတ့်ရည့် ဦးအစောသန့်းထွဋ့်ဦး ၁၂/လသယ(နိိုင့်)၁၂၃၇၄၉ 410

၆၂၂  ယည 112 မနှင့်းသဇင့်  း ဦးညွန ့်အဝ ၁၄/ဇလန(နိိုင့်)၂၂၀၂၃၈ 410

၆၂၃  ညစ 733 မစိုမမတ့်နိိုင့် ဦးအက ော့်နိိုင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 410

၆၂၄ ဆငဏ 916 မစိိုးစနဒာ ဦးအစောဟိန့်း ၁၂/ကမန(နိိုင့်)၁၃၂၂၈၀ 410

၆၂၅  ယထ 727 မရှင့်းသန ့်င ိ း ဦးစိိုးလွင့် ၁၄/ဟသတန(နိိုင့်)၄၀၆၁၂၆ 410
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၆၂၆  ယည 828 မမိိုးမမင ့်သ ဦးသက့်နိိုင့် ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၅၆၂၇၁ 410

၆၂၇  စ ဂ 846 မအမခအရ  း ဦးအစောလွင့် ၁၄/ငပတ(နိိုင့်)၂၆၁၁၂၁ 410

၆၂၈  မ 1173 မအကခိိုင့်င ိ း ဦးအက ော့်စိိုး ၈/မကန(နိိုင့်)၃၁၁၄၅၈ 410

၆၂၉ ဒသဝ 42 မ ိမ ့်ကကောမ ြူ ဦးအနလင့်းဟန့် ၁၁/သတန(နိိုင့်)၁၂၁၁၀၉ 410

၆၃၀  ဃ ၉၃၂ မ ိအနနဒထွန့်း ဦးတင့်မင့်းထွန့်း ၁၄/ မန(နိိုင့်)၂၃၇၀၁၇ ၄၁၀

၆၃၁ ဆသက 306 မမ ြူမမတ့်သဒဓါ ဦးင ိ းနိိုင့်တိိုး ၁၂/တမန(နိိုင့်)၁၃၁၉၄၇ 409

၆၃၂ ဆသက 802 အမောင့်မ  ိးဆက့်ပိိုင့် ဦးအက ော့်စွောအ း ၁၂/ဒဂတ(နိိုင့်)၁၃၁၈၅၀ 409

၆၃၃ ဆကရ 94 မအ းခ မ့်းပိိုင့် ဦးမမတ့်အက ော့်အ ောင့် ၁၂/သဃက(နိိုင့်)၂၀၄၃၀၆ 409

၆၃၄ ဆဗဟ 263 မအရွှေစင့်လင့်း ဦးထွန့်းအရွှေ ၁၂/တမန(နိိုင့်)၁၂၉၇၈၁ 409

၆၃၅ ဒဃ 49 မမမမနို ဦးအမောင့်ထွန့်းဝင့်း အလ ောက့်ထေားဆဲ 409

၆၃၆ ဆကရ 38 မနှင့်းဝတီ ဦးထွန့်းလင့်းအ ောင့် ၁၂/လမန(နိိုင့်)၁၆၆၉၆၈ 409

၆၃၇ ဆ စ 129 အမောင့်စိိုးစည့်သ ဦးသန့်းထွန့်းစိိုး ၁၂/ စန(နိိုင့်)၂၆၃၈၁၁ 409

၆၃၈ ဒဂ 942 မကကယ့်စင့်ခ စ့် ဦးအက ော့်ခ စ့် ၁၂/လသယ(နိိုင့်)၀၉၈၅၂၂ 409

၆၃၉ ကဗ 2737 အမောင့်ဇင့်မင့်းအ း ဦးမမတ့်မင့်းအ ောင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 409

၆၄၀ ဒက 668 အမောင့်နိိုင့်နိိုင့်စိိုး ဦးထွန့်းငမိ င့် ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၆၇၁၂၃ 409

၆၄၁ ဆရက 347 မ  းအမသွယ့် ဦးမ  ိးကိိုကိို ၁၂/ရကန(နိိုင့်)၀၉၀၂၂၂ 409

၆၄၂ ပခက 551 မ  းမပည ့်မပည ့်အ ောင့် ဦးအ ောင့်မိိုး အလ ောက့်ထေားဆဲ 409

၆၄၃ ဆဘ 694 အမောင့်မင့်းလွင့်ဟိန့်း ဦးအက ော့်မင့်းလွင့် ၆/မမန(နိိုင့်)၂၁၃၀၀၉ 409

၆၄၄ ဆဒမ 429 မဆိုမမတ့်နိိုး ဦးနိိုင့်အထော့်ဦး ၁၂/ဒဂမ(နိိုင့်)၀၄၃၉၃၁ 409

၆၄၅ တရ 10 မသက့်ဂ ြူလီ ဦးသန့်းမမင ့် ၆/ရ န(နိိုင့်)၁၀၉၂၁၄ 409

၆၄၆ ညလက 110 မဆိုလဲ မ ြူ ဦးလင့်းအဇော့်မမင ့် ၁၀/မလမ(နိိုင့်)၂၆၄၇၇၈ 409

၆၄၇ ဆထ 1147 အမောင့်ခွန့်အက ော့်လင့်း ဦးအမောက့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 409

၆၄၈ ဆဏတ 1613 မနှင့်း ိလိှိုင့် ဦးသန ့်ဇင့်ဦး ၁၂/တတန(နိိုင့်)၂၆၀၆၀၆ 409

၆၄၉ ဒဗဇ 801 မစိိုးသနတာအက ော့် ဦးသိန့်းအဇော့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 409

၆၅၀ ညခဂ 933 မိသဇင့်ဦး ဦးဝင့်းနိိုင့် ၁၀/ခဆန(နိိုင့်)၁၅၃၆၀၄ 409
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၆၅၁ ညက 321 အမောင့်အ ောင့်ဇင့်လတ့် ဦးပိိုင့်ပိိုင့်ကိို ၁၀/ကထန(နိိုင့်)၁၈၇၈၈၁ 409

၆၅၂ ဒက 338 အမောင့်မ  ိးမင့်းထွန့်း ဦးဘိိုအက ော့်ဝင့်း ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၇၂၉၂၉ 409

၆၅၃ နက 374 မမ ြူသန ့်ဇင့် ဦးမမင ့်အရွှေ ၉/ပဗသ(နိိုင့်)၀၂၁၇၉၄ 409

၆၅၄    721 မသဲွျံ့နှင့်းအ ွး ဦးမမင ့်အ ောင့် ၁၄/မ န(နိိုင့်)၂၆၆၂၄၈ 409

၆၅၅ ဒတတ 804 အမောင့်အဝလင့်းနိိုင့် ဦးသိန့်းမမင ့် ၁၁/ရဗန(နိိုင့်)၁၁၂၂၇၀ 409

၆၅၆ ဒက 122 မအမသဇင့်မမင ့် ဦးဦးအက ော့်မမင ့် ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၅၆၆၉၀ 409

၆၅၇  ထထ 835  အမောင့်အဇယ ောအ ောင့် ဦးကံထွန့်း ၁၄/လမန(နိိုင့်)၁၂၂၀၅၈ 409

၆၅၈ ဆထ 276 မခိိုင့်ဇင့်ဝင့်း ဦးအက ော့်သန့်းဝင့်း ၁၂/ထတပ(နိိုင့်)၁၂၇၅၃၀ 408

၆၅၉ ဆ လ 623 မသိမ ့်သိမ ့်အ ောင့် ဦးခင့်အမောင့်အ း အလ ောက့်ထေားဆဲ 408

၆၆၀  စ 211 အမောင့်ရဲရင ့်နိိုင့် ဦးခင့်စန့်း ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၇၂၂၀၈ 408

၆၆၁ ဆ လ 726 မစိုမမတ့်ပိိုင့် ဦးတင့်နိိုင့်လင့်း ၁၂/လကန(နိိုင့်)၂၈၉၈၉၅ 408

၆၆၂ ညပ 208 မိ ိအနနဒခ မ့်း ဦးထွန့်းအဝ ၁၀/ပမန(နိိုင့်)၂၆၅၁၅၀ 408

၆၆၃ ဆမက 78 မစင့်သီယောလန့်းအဘောမ့်ဝင့်း ဦးလန့်းအဘောမ့် ၁၂/မရက(နိိုင့်)၁၈၅၅၂၈ 408

၆၆၄ ဒင 14 မစိုမမတ့်နိိုင့် ဦးအမောင့်သန့်းနိိုင့် ၁၁/ပတန(နိိုင့်)၁၅၂၂၁၁ 408

၆၆၅ ရဟ 46 မယွန့်းမံှို  း ဦးအက ော့်မ  ိးလွင့် ၁၃/ရငန(နိိုင့်)၀၇၆၅၀၉ 408

၆၆၆ ရသပ 129 မအသော့်တောလမင့်း ိမ့် ဦးထိန့်လင့်း ၁၃/ကလန(နိိုင့်)၁၄၂၃၁၀ 408

၆၆၇ တမ 339 မခင့်မမတ့် ိုန့်း ဦးသိန့်းထွန့်း ၆/မမန(နိိုင့်)၂၂၇၈၈၆ 408

၆၆၈ ဆမဒ 3 မ ိအနနဒမမတ့်ကိို ဦးရဲဝင့်းထွန့်း ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၂၀၆၉၁၆ 408

၆၆၉ ညရ 29 မဝင့်းဝင့်းထက့် ဦးနိိုင့်ဝင့်း ၁၀/ရမန(နိိုင့်)၂၃၁၇၀၈ 408

၆၇၀ ဆဃဘ 2364 မရတနာဝင့်း ဦးခင့်အမောင့်ဝင့်း ၁၄/ပသန(နိိုင့်)၃၄၄၃၄၆ 408

၆၇၁  ခဒ 703 အမောင့်အဝလင့်းအက ော့် ဦးသိန့်းတန့် ၁၄/ဝခမ(နိိုင့်)၃၂၄၃၄၈ 408

၆၇၂  ဟယ 733 မခ မ့်းအမမ သ ဦးပပံ းခ  ိ ၁၄/ဟသတ(နိိုင့်)၄၁၃၉၇၈ 408

၆၇၃  ငစ 734 အမောင့် ေားမောန့်သစ့် ဦးအက ော့်အဆွဦး ၁၄/မ ပ(နိိုင့်)၃၄၀၅၇၅ 408

၆၇၄  ပထ 977 မသီရိနိိုင့် ဦးအမောင့်လိှိုင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 408

၆၇၅  ညစ 729 မခင့်ယိုအဝထက့် ဦးတင့်ရီ အလ ောက့်ထေားဆဲ 408
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၆၇၆    704 အမောင့်အက ော့်မင့်းစိိုး ဦးတင့်အရွှေ ၁၄/မ န(နိိုင့်)၂၆၆၁၉၀ 408

၆၇၇  န 932 မနွယ့်အလး ဦးနိိုင့်ဦး ၁၄/ဓန (နိိုင့်)၂၁၈၉၇၉ 408

၆၇၈  ဟ 1702 မအမမမတ့်နိိုးအက ော့် ဦးအက ော့်စိိုး ၁၄/ဟသတ(နိိုင့်)၃၉၄၈၂၀ 408

၆၇၉  ထဗ 962 အမောင့်စည့်သ ထက့်နိိုင့် ဦးအ းမမင ့် ၁၄/လမန(နိိုင့်)၁၁၉၃၄၆ 408

၆၈၀  ဘဟ 129 မ ိသိမ ့်သိမ ့်င ိ း ဦးဝင့်းဗိိုလ့် ၁၄/ဗကလ(နိိုင့်)၃၂၇၉၈၆ 408

၆၈၁  ယထ 761 မမ  ိးမ  ိးသက့် ဦးမင့်းအ ောင့် ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၄၆၆၁၅ 408

၆၈၂ ဒသဝ 1263 မဝင့်းနနဒာင ိ း ဦးအမောင့်သန့်းဝင့်း ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၅၈၀၆၃ 408

၆၈၃ မခ 1002 အမောင့်မပည ့်င ိ းကိို ဦးအသောင့်းထွန့်းဦး ၉/မခန(နိိုင့်)၁၈၆၄၃၈ 407

၆၈၄ ဆဒမ 1036 အမောင့်အ ောင့်မမတ့်ဟန့် ဦးမ  ိးကကည့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 407

၆၈၅ ဆတည 293 မအ းခ မ့်းအမ ဦးမမင ့်လွင့် ၁၂/မဂတ(နိိုင့်)၁၁၂၈၄၆ 407

၆၈၆ ဆ လ 723 အမောင့်စွမ့်းထက့်နိိုင့် ဦးလင့်းလင့်းထွန့်း ၁၂/လကန(နိိုင့်)၂၆၇၄၃၅ 407

၆၈၇  သ 481 မအမသ ဇော ဦးအက ော့်ဆန့်း ၈/သရန(နိိုင့်)၁၁၄၁၇၂ 407

၆၈၈  မ 222 အမောင့် ိိုးမပည ့်စံို ဦးစန့်းအ ောင့် ၈/မဘန(နိိုင့်)၃၂၀၇၇၅ 407

၆၈၉ ဆမဒ 955 မသဲသဥဇောအ ောင့် ဦးသိန့်းအ ောင့် ၁၂/မဂဒ(နိိုင့်)၁၉၃၂၃၃ 407

၆၉၀ ဆသတ 33 မမ ြူစင့်ကကယ့် ဦးအ ောင့်အ ောင့်ထွဋ့် ၁၂/သကတ(နိိုင့်)၂၁၉၈၂၄ 407

၆၉၁ ရစဆ 97 မနန့်းအ ောင့်အမ ဦးစိိုင့်းအ ောင့်ခ စ့် ၁၃/မဆတ(နိိုင့်)၀၇၃၃၀၉ 407

၆၉၂ ဆဗဟ 306 မအ းအသော့်တောအ ောင့် ဦးတင့်အက ော့် ၁၁/မပတ(နိိုင့်)၁၁၅၅၇၆ 407

၆၉၃ ညလ 199 အမောင့်အ ောင့်မ  ိးသီဟ ဦးရဲမွန့် ၁၀/မလမ(နိိုင့်)၂၇၅၁၀၇ 407

၆၉၄ ဆသတ 91 မဇွန့်ရတီစိိုးမိိုး ဦးစိိုးမိိုးအ ောင့် ၁၂/သကတ(နိိုင့်)၂၁၇၉၅၈ 407

၆၉၅  န 29 မစိုမပည ့်မင့်း ဦးတင့်အ ောင့်မင့်း ၁၄/ဝခမ(နိိုင့်)၃၄၄၁၁၀ 407

၆၉၆ ပယက 943 မရတနာဝင့်း ဦးသန့်းဝင့်း ၇/ရတရ(နိိုင့်)၂၀၁၃၄၆ 407

၆၉၇  တ 850 အမောင့်အကောင့်းစည့်သ ဦးမိိုးအက ော့်သ အလ ောက့်ထေားဆဲ 407

၆၉၈  ဃ 833 အမောင့်ဟိန့်းရောဇောင ိ း ဦးမင့်းဦး ၁၄/ မန(နိိုင့်)၂၀၅၇၇၁ 407

၆၉၉ ဒတတ 1286 အမောင့်မ  ိးထွန့်း ဦးအမောင့်ထွန့်းအ း ၁၁/ရဗန(နိိုင့်)၁၀၇၀၆၆ 407

၇၀၀ နပလ 943 မနှင့်းအဝအ ောင့် ဦးအစောထွန့်း ၉/ပမန(နိိုင့်)၂၈၇၅၆၂ 407
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၇၀၁  ယထ 747 မအဝအဝလွင့် ဦးစိိုးမင့်းနိိုင့် ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၂၃၈၃၂ 407

၇၀၂  ရဆ 738 မမမသနတာအမ း ဦးအ းမမင ့် ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၉၆၀၃၁ 407

၇၀၃  န 913 မအခ ောရတီ ဦးဝင့်းတင ့် ၁၄/ဓန (နိိုင့်)၂၀၉၇၆၀ 407

၇၀၄ ဆဘဓ 305 မမပည ့်မပည ့်င ိ း ဦးသိန့်းမင့်းစိိုး ၁၂/တကန(နိိုင့်)၂၃၆၇၇၈ 407

၇၀၅ ဒစ 223 မနှင့်းယိုခင့် ဦးအစောလှအမောင့် ၁၁/စတန(နိိုင့်)၁၄၂၉၄၄ 407

၇၀၆ ဒက 838 မင ိ းင ိ းဝင့်း ဦးအမောင့်အ းဝင့်း ၁၁/က န(နိိုင့်)၁၆၀၀၉၃ 407

၇၀၇ ဒဃတ 598 မအ းအ းဝင့်း ဦးနီလှအ ောင့် ၁၁/ပဏတ(နိိုင့်)၁၂၆၈၇၄ 407

၇၀၈ ဒစ 771 မခင့်င ိ းင ိ းသွယ့် ဦးအ ောင့်အက ော့်မိိုး ၁၁/စတန(နိိုင့်)၁၄၂၈၈၁ 407

၇၀၉ ကက 1343 မအ းမမင့် သ ဇောထွန့်း ဦးညွန ့်လွင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 407

၇၁၀ ဒသဝ 1345 အမောင့်ဟိန့်းလင့်းအဇော့် ဦးစိန့်အမောင့်အရွှေ ၁၁/တကန(နိိုင့်)၁၃၂၇၃၉ 407

၇၁၁ ဆဗဟ 30 မအမသံစဉ့် ဦးအက ော့်ဝင့်းသိန့်း ၁၂/တမန(နိိုင့်)၁၂၉၇၃၀ 406

၇၁၂ ဆမဥ 172 မထက့် ိအရွှေရည့် ဦးရဲနိိုင့် ၁၂/ဥကမ(နိိုင့်)၂၅၄၈၁၁ 406

၇၁၃ ည 101 မတင့်ဇောနန့်း ဦးလှထွန့်း ၁၀/သ ရ(နိိုင့်)၂၀၅၆၀၆ 406

၇၁၄ ညလမ 34 မပိိုးပိုလဲမ ြူ ဦးအက ော့်လင့်းစိိုး ၁၀/မလမ(နိိုင့်)၂၇၅၇၇၂ 406

၇၁၅ နတပ 1 မသက့်နှင့်းစို ဦးမမင ့်အမောင့် ၉/တကန(နိိုင့်)၂၄၃၀၀၀ 406

၇၁၆ တမ 607 မမမတ့်ထက့်မွန့် ဦးလှစိိုး ၆/မမန(နိိုင့်)၂၅၅၃၅၁ 406

၇၁၇  မ 313 မယွန့်းမမတ့်စနဒီ ဦးအ ောင့်မ  ိးလိှိုင့် ၁၄/မမန(နိိုင့်)၃၇၄၉၈၁ 406

၇၁၈ ည 547 မသက့်ထက့်မမတ့်နိိုး ဦးအက ော့်ဝင့်း ၁၀/သ ရ(နိိုင့်)၁၇၁၆၇၁ 406

၇၁၉  ဇဒ 104 အစောအကောင့်းထက့်စံ ဦးဆန့်းမင့်း ၁၄/ဇလန(နိိုင့်)၁၈၈၉၁၈ 406

၇၂၀ ဆပလ 847 မအ းဇောဇောအက ော့် ဦးသန့်းထွန့်း ၁၂/ စန(နိိုင့်)၂၆၁၄၀၂ 406

၇၂၁  ထဗ 957 အမောင့်စွမ့်းမပည ့်ထက့် ဦးဝင့်းနိိုင့် ၁၄/လမန(နိိုင့်)၁၃၀၈၄၁ 406

၇၂၂ ရဒ 901 မမမသီတောကကည့် ဦးတိိုးလိှိုင့် ၁၃/တခလ(နိိုင့်)၁၀၁၆၂၆ 406

၇၂၃ ညဘစ 42 မအ းငငိမ့်းအရွှေ ဦး ိုန့်းကိို ၁၀/ဘလန(နိိုင့်)၁၉၀၀၀၃ 406

၇၂၄  တ 27 မမခြူးမခြူးနိိုင့် ဦးမ  ိး ၁၄/ပတန(နိိုင့်)၂၇၆၃၃၇ 406

၇၂၅ ဆဝသ 23 မခိိုင့်ခိိုင့်အဝ ဦးအက ော့်မင့်း ၁၂/သလန(နိိုင့်)၁၇၅၁၃၇ 406
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(လ ှိုင်)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (744) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ  ီးစ ရင်ီး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ရအ င် )

၇၂၆ ဆတဥ 214 အမောင့်သက့်ပိိုင့်ထွန့်း ဦးအ ောင့်သန့်းအက ော့် ၁၂/ဒဂတ(နိိုင့်)၁၂၆၉၉၇ 406

၇၂၇ ပဈ 61 မအဝဇင့်အ း ဦးတိိုးမမင ့် ၇/ကတခ(နိိုင့်)၂၄၁၄၁၃ 406

၇၂၈ ပဈ 185 အစော ယ့်တောအတော အစောဆဲထီ ၇/ကတခ(နိိုင့်)၂၀၇၅၂၆ 406

၇၂၉ ညသ 1220 မခ မ့်းမမ ဦးသောထ း ၁၀/သထန(နိိုင့်)၂၇၄၉၀၈ 406

၇၃၀  ယည 706 မ ိအကခိိုင့် ဦးဝင့်းစိိုး ၁၄/ ဂပ(နိိုင့်)၂၆၄၈၉၁ 406

၇၃၁  ရယ 732 မစိုမမတ့်အဝ ဦးငငိမ့်းခ မ့်း ၁၄/ရကန(နိိုင့်)၁၉၆၀၉၅ 406

၇၃၂  ဟရ 711 အမောင့်လိှိုင့်မင့်းထက့် ဦးအ ောင့်ခင့် ၁၄/ဟသတ(နိိုင့်)၃၈၆၀၄၈ 406

၇၃၃   လ 725 မင ိ းစနဒာအက ော့် ဦးအက ော့်မင့်းနိိုင့် ၁၄/မ န(နိိုင့်)၂၆၁၈၂၁ 406

၇၃၄  က 1467 မခင့်ခင့်ထက့် ဦးစိိုးနိိုင့် ၁၄/ဝခမ(နိိုင့်)၃၁၀၃၅၂ 406

၇၃၅  ပ 716 မဟန့်နီင ိ း ဦးဝင့်းညွန ့် ၁၄/ကပန(နိိုင့်)၂၉၈၀၄၈ 406

၇၃၆  ဃဆ 712 အစောမိိုရီးယေားအတး အစောထွန့်းအ ောင့် ၁၄/ မန(နိိုင့်)၂၁၄၆၇၁ 406

၇၃၇  ဈ 1230 အမောင့်အ ောင့်မ  ိးသ ဦးစိန့်သန့်း ၁၄/ငပတ(နိိုင့်)၂၄၅၁၇၁ 406

၇၃၈ ခဝ 1473 မစိုပိိုပိိုအ ောင့် ဦးကကောလှအ ောင့် ၄/ပလဝ(နိိုင့်)၀၇၈၁၂၇ 406

၇၃၉ ရငက 920 မယွန့်းလဲ လဲ နိိုင့် ဦးမမသင့်း ၁၃/နခတ(နိိုင့်)၁၃၂၇၇၅ 406

၇၄၀ ပဆစ 652 မစိုလဲ နနဒာ ဦးအ ောင့်သိန့်း ၇/သဝတ(နိိုင့်)၁၄၈၃၃၃ 406

၇၄၁ ဆဇသ 1212 မအ းနနဒာခိိုင့် ဦးထွန့်းထွန့်းနိိုင့် အလ ောက့်ထေားဆဲ 406

၇၄၂ ဒဃ 905 အမောင့်အနလင့်းထွန့်း ဦးအ ောင့်အရွှေသော ၁၁/ပဏတ(နိိုင့်)၁၁၇၁၃၅ 406

၇၄၃ ဒစ 309 မစံမီမီထွန့်း ဦးထွန့်းထွန့်းဝင့်း ၁၁/စတန(နိိုင့်)၁၂၄၇၁၄ 406

၇၄၄ ဒက 2099  အမောင့်ကိိုမင့်းအ း ဦးအစောဟန့်နို အလ ောက့်ထေားဆဲ 406


