
တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စ ရမီးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် အဘအမည်
န ိုင်င သ ီးစ စစ်ရရီး 

က္တ်ပပ ီးအမှတ်
စိုစိုရပေါင်ီးရမှတ်

၁ အပ ၁၅၄၄ မချစ်နှင််းဆီသ  ်း ဦ်းသအောင်က ိုက ို ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၇၂၇၀၀ 453

၂ ညလမ ၄၉ မ ဲသန ်းသန ်းဦ်း ဦ်း န််းထ ိုက် ၁၀/မလမ(န ိုင်)၂၈၃၈၆၃ 453

၃ အဧမ ၇၄၀ မမျ   ်းမဉ္ဇူ ဦ်းတင်သ ်း ၁၄/ကကထ(န ိုင်)၂၀၁၂၆၁ 442

၄ အဧဒ ၇၃၆ မမျ   ်းမျ   ်းလ ှိုင် ဦ်းလှဝင််း ၁၄/ကကထ(န ိုင်)၂၀၀၂၁၉ 437

၅ အဟယ ၇၆၂ မယိုမ န်ဖ   ်း ဦ်းသနလင််းသမောင် ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၇၃၆၇၀ 433

၆ အအပ ၁၀ မမမတ်  ငီ်္ဂသကျေ်ာ ဦ်းလ ှိုင်ဝင််း ၁၄/မအန(န ိုင်)၂၆၂၅၀၁ 433

၇ အထထ ၈၂၃ မ င််းမမတ်သဆ ဦ်းဟံ  န််း ၁၄/လမန(န ိုင်)၁၂၂၀၆၆ 433

၈ အပ ၁၂၇၉ မဖ   ်းမပည ်မပည ်မ န် ဦ်းမင််းစ ို်း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၉၁၃၈၂ 431

၉ ပခထ ၃၆ မမခူ်း ဇင်မမတ် ဦ်းမမတ်မင််း ၇/ပခန(န ိုင်)၄၈၇၃၁၈ 430

၁၀ ပင ၁၇၈ မဟန်နီသ ေ်ာ ဦ်းဝင််းလ ှိုင် ၇/တငန(န ိုင်)၂၂၃၄၄၀ 426

၁၁ ဆဒရ ၁၄၅ မ  ်း  ်း င််း ဦ်းသ ်းဝင််း ၁၂/ဒင်္ဂတ(န ိုင်)၁၄၉၃၁၇ 425

၁၂ အင ၁၆၂၁ မသန  ဇင်ဦ်း ဦ်းမမင ်စ န် ၁၄/မအပ(န ိုင်)၃၉၈၇၉၁ 424

၁၃ အင်္ဂမ ၇၁၉ မလမင််းမ ိုို့မ ိုို့ပ ိုင် ဦ်း န််းစ ို်း ၁၄/ကခန(န ိုင်)၁၁၇၈၁၁ 421

၁၄ ဆပလ ၂၈၇ မယမိုန်ခင် ဦ်းလှမမင ် ၇/နတလ(န ိုင်)၁၇၃၁၀၉ 419

၁၅ ဒက ၈၈ မဧပရယ်မ ို်း ဦ်းသကျေ်ာခင်ဦ်း ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၇၁၇၃၃ 419

၁၆ ဆထက ၃၈၅ မဝ ိုင််းဝ ိုင််း ဦ်းသမောင်ရှ န် ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၂၁၃၅၄၅ 419

၁၇ အထထ ၈၂၅ မသအ်းမမတ်မ ို်း ဦ်းတင်မ ို်း ၁၄/လမန(န ိုင်)၁၂၆၃၀၁ 419

၁၈ အထထ ၈၂၄ မအ သရွှေဇင် ဦ်းစ န်မမ န််း ၁၄/လမန(န ိုင်)၁၂၆၃၀၃ 419

၁၉ အခ ၃၄၂ မသမမမင ်မမတ်  ဦ်းကံထ န််း ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၃၃၈၁၄ 418

၂၀ ပညလ ၃၇၉ မည  မီလ ှိုင် ဦ်းဝင််းန ိုင် ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၄၅၁၄၁ 418

၂၁ ဒ ၁၄၇၅ မနှင််းမမတ်သဝ ဦ်းရဲ  န််း ၁၁/က န(န ိုင်)၁၅၂၆၀၄ 418

၂၂ အဃ ၉၈၀ သမောင်ရ ှိုင််းထက်လင််း ဦ်းစ န်သင သအောင် ၁၄/အမန(န ိုင်)၂၁၂၀၃၁ 417

၂၃ အ မ ၇၃၀ သမောင် က်သဇေ်ာ ဦ်းစန််းလ င် ၁၄/ ပန(န ိုင်)၂၂၅၂၄၆ 417

၂၄ အဧဒ ၇၅၂ မအ မ ူသအောင် ဦ်းသဇေ်ာသဝ ၁၄/ကကထ(န ိုင်)၂၀၀၄၀၇ 417

၂၅ အဟတ ၇၉၅ မခ ိုင်စိုသဝ ဦ်း  န််းန ိုင် ၁၄/လမန(န ိုင်)၁၂၅၁၆၀ 416

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

၂၆ အရ ၉၃၃ မ ီတောသထ ်း ဦ်းက ိုစ ို်း ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၉၅၄၄၉ 415

၂၇ အဟန ၈၁၀ မသက  ယ်ဇင် ဦ်းဝင််းဗ ိုလ် ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၉၄၄၂၂ 415

၂၈ အယည ၇၄၀ မမျ   ်း က်မ န် ဦ်းသ ်းန ိုင်သကျေ်ာဝင််း ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၆၃၇၅၇ 415

၂၉ အဧ ၈၉၄ မနှင််းစနဒာ ဦ်းင်္ဂျူ်းင်္ဂျူ်း ၁၄/ကကထ(န ိုင်)၂၂၆၉၈၇ 415

၃၀ ည ဃ ၂၀၉ သမောင်  န််းသဇေ်ာ ဦ်းသမောင်ထက် ၆/ရ န(န ိုင်)၁၁၄၆၅၂ 415

၃၁ ပင်္ဂ ၁၁ မခင်ယိုယိုလ ှိုင် ဦ်းသကျေ်ာသအောင် ၇/အ န(န ိုင်)၁၃၅၅၉၂ 414

၃၂ အစျက ၈၃၃ နနိ်ု့ပ င ်မ ူဝင််း မန််းစ ိုင််းဝင််းသနာင် ၁၄/ငပတ(န ိုင်)၂၈၅၈၅၈ 414

၃၃ အထဗ ၈၄၈ မသဝနှင််းမ ူ ဦ်းလှသ ်း ၁၄/လမန(န ိုင်)၁၂၇၂၉၀ 413

၃၄ ဒခ ၂၃၂၄ သမောင်န ိုင်န ိုင်သအောင် ဦ်းသမောင် န််းသ ်း ၁၁/ကတန(န ိုင်)၂၀၀၀၄၈ 413

၃၅ ဆတဥ ၁၀၀ သမောင်သကျေ်ာရောဇောထ န််း ဦ်းတင်သအ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 412

၃၆ ဆဒရ ၅၉၈ မသအ်းချမ််းမ ို်း ဦ်း က်န ိုင် ၁၂/ဒင်္ဂရ(န ိုင်)၀၃၃၆၂၃ 412

၃၇ ဆ အ ၉၀ မဝင််း နတာသရွှေ ဦ်းဝင််းကက  င် သလ ောက်ထော်းဆဲ 412

၃၈ ဆရက ၂ မသမခန်ို့က ို ဦ်း  န််း န််းစ ို်း ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၉၇၄၅၀ 411

၃၉ အပ ၁၂၆၅ မစန််းစန််းန ိုင် ဦ်း န််းသ ်း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၃၀၂၆၃၆ 411

၄၀ ဒပ ၅၈၀ မခ ိုင်ဇင်  ယ် ဦ်းသမောင် န််းတင် ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၆၄၉၅၀ 411

၄၁ အမစ ၁၃၁ သမောင်ဖ   ်း ီဟ ဦ်းထ န််းထ န််းဝင််း ၁၄/မမန(န ိုင်)၃၇၀၂၁၆ 410

၄၂ ဆဃဘ ၁၉၆ သမောင်မင််းခနိ်ု့ ဦ်းသမောင်မမင် ၁၂/မဘန(န ိုင်)၂၁၃၆၄၃ 410

၄၃ အပ ၁၂၈၅ သမောင်သကောင််းမခင််းသဝ ဦ်းသကျေ်ာစ ောဝင််း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၆၉၁၄၅ 410

၄၄ လလင်္ဂ ၉၁၁ သမောင်မင််းထက် ော ဦ်းမျ   ်းသအောင် ၁၁/မပတ(န ိုင်)၁၂၇၇၁၈ 409

၄၅ အထထ ၇၅၂ မဇင်ဇင်မ ို်း ဦ်းခ ိုင်ဝင််း ၁၄/လမန(န ိုင်)၁၃၅၇၅၅ 409

၄၆ ကဝ ၁၃၉၈ သမောင်ချစ်သမ ်းထ န််း ဦ်းချစ်သ ောင််း ၁/ဝမန(န ိုင်)၁၂၃၂၄၂ 409

၄၇ အပဒ ၇၁၇ မထက်ထက်သထ ်း ဦ်းသနမျ   ်းဝင််း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၃၀၁၈၀၃ 408

၄၈ ဆဒရ ၆၉ မဇောဇောမျ   ်း ဦ်းသမောင်သကျေ်ာ ၁၂/ဒင်္ဂရ(န ိုင်)၀၃၀၉၈၂ 408

၄၉ အဈခ 853 သမောင်ထက်မမတ်စ ို်း ဦ်းမမင ် န််း ၁၄/ငပတ(န ိုင်)၂၅၀၄၃၈ 407

၅၀ ဒဃ ၂၁၆၇ သမောင်သမောင်သချ ဦ်းထ န််းနီ သလ ောက်ထော်းဆဲ 407
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၅၁ ဆဃဘ 66 မသဟမောန်န ယ် ဦ်းလှထ ဋ် ၁၂/မဘန(န ိုင်)၂၀၉၈၈၆ 406

၅၂ ပရ 318 မထက်ရတီလ င် ဦ်းသအ်းလ င် ၇/ရတန(န ိုင်)၁၄၃၀၈၃ 406

၅၃ ဆဃဘ 1369 မသမ  ်းခ ိုင် ဦ်းမမင ်ဦ်း ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၉၅၄၇၃ 406

၅၄ အခ 1120 မသအမီသမောင်သမောင် ဦ်းသမောင်သမောင်မမင ် ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၂၁၅၀၀ 405

၅၅ ဒဗဘ 920 မချယ်ရီ င််း ဦ်းထ န််းမမ ၁၁/ရဗန(န ိုင်)၁၀၁၉၄၁ 405

၅၆ ညကဟ 214 မသအ်းမ န်သ ်း ဦ်းသအောင်သ ်း ၁၀/ကထန(န ိုင်)၁၈၇၅၉၄ 405

၅၇ အကပ 220 မသဆောင််းသဟမောန်မျ   ်း ဦ်းမျ   ်းမမင ် ၁၄/မမက(န ိုင်)၃၃၄၄၆၅ 405

၅၈ အညပ 744 မမျ   ်းပပသအောင် ဦ်းသ ်းသအောင် ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၂၃၄၁၀ 405

၅၉ အညလ 702 မနနဒာခ ိုင် ဦ်းတင်က ို ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၂၀၅၁၅ 405

၆၀ အနဆ 712 မဆိုသမသဇေ်ာ ဦ်းသဇေ်ာလင််းဦ်း ၁၄/ဓန (န ိုင်)၂၀၅၅၈၃ 405

၆၁ ဆမဥ 221 သမောင်သအောင်ထက်န ိုင် ဦ်းသကျေ်ာသဇယျ ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၆၄၆၃၂ 405

၆၂ ဆ လ 113 မချ   ဇင်ဇင်သဇေ်ာ ဦ်းသအောင်မင််းသဇေ်ာ ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၉၄၇၂၃ 405

၆၃ အင 1700 မစိုစိုလ ှိုင် ဦ်းထ န််းထ န််း ၁၄/မအပ(န ိုင်)၃၃၁၉၈၀ 405

၆၄ အနလ 740 သမောင်ဇင်မင််းက ို ဦ်းကျင်ထ န််း ၁၄/ဓန (န ိုင်)၂၂၇၅၆၇ 405

၆၅ အဟရ 735 သမောင်ပ ိုင်ဖ   ်း  ဦ်းတင်စ ို်း ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၆၆၃၄၉ 405

၆၆ ညလ 163 သမောင်သကောင််းမမတ်ထ န််း ဦ်းသကျေ်ာသကျေ်ာထ န််း ၁၀/မလမ(န ိုင်)၂၈၇၇၅၄ 405

၆၇ ဆဘ 545 မ င််းအ အ ခ ိုင် ဦ်းမျ   ်းစန််း ၁၂/တကန(န ိုင်)၁၉၈၂၃၂ 405

၆၈ ဆ က 1609 သမောင်သအောင်မပည ် ဦ်းသဇေ်ာမျ   ်းန ိုင် ၁၂/ ခန(န ိုင်)၁၇၁၂၀၀ 405

၆၉ မထတ 110 သမောင်ရှ န််းအောကောစ ို်း ဦ်းလှသ ်းသအောင် ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၂၀၁၅၀၂ 405

၇၀   546 သမောင်တင်သဇေ်ာန ိုင် ဦ်းဟန်သရွှေ ၈/ ရန(န ိုင်)၁၂၁၆၆၅ 405

၇၁ နလဝ 205 မစနဒာဦ်း ဦ်းသအောင်မင််းမ ို်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 405

၇၂ ကညတ 804 သမောင်ဖ   ်းဇင်ခနိ်ု့ ဦ်းသအောင်ဖ   ်း ၁/မညန(န ိုင်)၁၉၇၂၅၇ 405

၇၃ ရညပ 20 မဆိုမမင ်မမတ် ဦ်းဉောဏ်လင််း ၁၃/ညရန(န ိုင်)၁၆၃၉၄၅ 405

၇၄  လ 53 မနှင််းဥမမောသဝ ဦ်းဝင််းသ ်းဦ်း ၈/မလန(န ိုင်)၁၂၇၂၈၀ 405

၇၅  မ 2314 မသဆ သဆ ဖင မ််း ဦ်းရဲမင််းန ိုင် ၈/မကန(န ိုင်)၃၂၉၅၉၀ 405
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ပင်္ဂ 139 မယမင််းသရွှေဇင်ထက် ဦ်းသစောသ ်း ၇/အ န(န ိုင်)၁၃၅၆၀၂ 404

၇၇ ဆထက 316 မ က်ထော်းသဆ ဇင် ဦ်းသအောင်သဆ ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၉၄၃၅၉ 404

၇၈ အ င 145 မရတနာဖ   ်း ဦ်းမျ   ်းလ င် ၁၄/အမတ(န ိုင်)၀၆၃၇၆၆ 404

၇၉ ညခ 191 သမောင်သနလင််းထက် ဦ်း န််းမမင ်ဦ်း ၁၀/ခဆန(န ိုင်)၁၅၀၂၇၁ 404

၈၀ ဒဗဍ 116 မသအ်း  ငီ်္ဂသကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာသ ၁၁/ရဗန(န ိုင်)၁၁၂၉၀၂ 404

၈၁ အက 1530 မသချောစိုလ ှိုင် ဦ်းက ိုကကည် ၁၄/မမက(န ိုင်)၃၂၆၄၀၈ 404

၈၂ ပယက 909 မမမင် မမတ်ဖ   ်း ဦ်းန ိုင်လင််းသအောင် ၇/ရတရ(န ိုင်)၂၀၅၅၁၈ 404

၈၃ အရန 716 မစို ဉ္ဇောလ ှိုင် ဦ်းရန်န ိုင်ထ န််း ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၈၅၇၂၁ 404

၈၄ အညလ 713 သမောင်သဇေ်ာသဇေ်ာန ိုင် ဦ်းမမစ ို်း ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၃၄၅၇၇ 404

၈၅ အညခ 745 မခင်စနဒာမမင ် ဦ်းသအ်းမမင ် ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၂၆၅၈၆ 404

၈၆ ဒက 1087 မနှင််းစိုန ယ် ဦ်းသအောင်ထ န််းနို ၁၁/က န(န ိုင်)၁၆၇၄၉၁ 404

၈၇ အညပ 742 သမောင်ဟ န််းထက်သအောင် ဦ်းသကျေ်ာမမင ် ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၂၃၄၈၂ 404

၈၈ ပခ 190 မမ ူစင် နိ်ု့ ဦ်းမျ   ်းမင််း(ခ)ဦ်းဝမ််းချ  န််း ၇/ပခန(န ိုင်)၄၄၉၅၅၆ 404

၈၉ ပဈ 386 မသချောကလျောသအောင် ဦ်းသစောသ ်းသအောင် ၇/ကတခ(န ိုင်)၂၃၆၄၆၇ 404

၉၀ ဆဇ 929 မထက်သဟမောန်ထ န််း ဦ်းမင််းမင််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 404

၉၁ ပည 1353 မသရွှေဝတ်မံှို ဦ်းသဇေ်ာဝမ််း ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၄၅၂၀၀ 404

၉၂ အဝ 953 သမောင်န ိုင်လင််းထ န််း ဦ်းစ ို်းန ိုင် ၁၄/ ပန(န ိုင်)၁၈၂၈၄၁ 404

၉၃ ညခမ 15 မခင်အ အ ထ န််း ဦ်းသရွှေ  န််း ၁၀/ခဆန(န ိုင်)၁၅၄၆၉၂ 404

၉၄ ဆဗထ 281 မမမတ် ီရ ဦ်းသစောလှသချ ၁၂/ဗတထ(န ိုင်)၀၄၅၄၂၇ 404

၉၅ ပဈဎ 23 မယိုဇနသအောင် ဦ်းသအောင်သမောင််း ၇/ကတခ(န ိုင်)၂၁၄၂၁၄ 404

၉၆ ဒ ည 1336 မဝင််း ဇင်ဖ   ်း ဦ်းဝင််းသမောင် ၁၁/မပတ(န ိုင်)၁၃၅၀၇၄ 404

၉၇ ဒစလ ၁၅၄ မသအ်းမမတ်ဝင််း ဦ်းခင်သမောင်သထ ်း ၁၁/စတန(န ိုင်)၁၄၇၂၆၆ 404

၉၈ ဒစ ၁၉၅၉ သမောင်သကျေ်ာဇံထ န််း ဦ်းသကျေ်ာမမင ် ၁၁/ရ တ(န ိုင်)၁၁၉၈၄၉ 404

၉၉ နတက ၂၁၀၃ မအ ဇင်သကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာစ ို်း ၉/တကန(န ိုင်)၂၃၆၇၉၇ 404

၁၀၀ မထ ၁၈၅၇ သမောင်တ ို်းသဝ ဦ်းမမင ်န ိုင် ၉/မထလ(န ိုင်)၃၆၈၉၇၇ 404
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 စဃ ၁၅၈ မဖင မ််းသအ်းမ န် ဦ်းမျ   ်းမျ   ်းလင််း ၅/ကဘလ(န ိုင်)၂၉၇၆၄၃ 404

၁၀၂ အဘဟ 763 မနှင််းထက်သဝလ ှိုင် ဦ်းဆန််းမမင ် ၁၄/ဘကလ(န ိုင်)၃၈၆၉၇၂ 403

၁၀၃ အယထ 762 မပ ိုပ ို  မ ် ဦ်းသအောင်  ိုက် ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၄၆၆၁၈ 403

၁၀၄ အဇ 909 မမမမဉ္ဇူ သ ်း ဦ်းလှသ ်းမမင ် ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၂၁၆၃၆၃ 403

၁၀၅ အညလ 724 မချ   နှင််းသဝ ဦ်း န််းသဇေ်ာ ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၂၆၀၅၂ 403

၁၀၆ အခဒ 751 မယဉ်မင််းဖ   ်း ဦ်းသအောင်မမင ် ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၂၈၃၂၀ 403

၁၀၇ အဃဆ 728 သမောင် က်သဝဖ   ်း ဦ်း  န််းထ န််း ၁၄/အမန(န ိုင်)၂၁၄၆၆၇ 403

၁၀၈ အဇ 996 မ ဲစိုလ ှိုင် ဦ်းဝင််းလ ှိုင် ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၁၈၇၀၅၀ 403

၁၀၉ ဒ 1103 မသအ်းချမ််းစ ို်း ဦ်းသမောင်စံထ န််း ၁၁/မပတ(န ိုင်)၁၁၃၄၂၈ 403

၁၁၀ ပဈ 47 မရှင််း နိ်ု့လင််း ဦ်းမမင ်သအ်း ၇/ကတခ(န ိုင်)၂၀၇၃၈၆ 403

၁၁၁ ဆဒဆ 103 သမောင်ထ ်းသအောင်ထက် ဦ်းသကျေ်ာသဇယျ သလ ောက်ထော်းဆဲ 403

၁၁၂ ပထစ 225 သမောင်သန ်းသထ ်းသအောင် ဦ်းသနမျ   ်းသအောင် ၇/ နပ(န ိုင်)၁၈၁၁၆၀ 403

၁၁၃ အယဎ 1 မအ မ န်က ို ဦ်းသကျေ်ာဝင််း ၁၄/မအန(န ိုင်)၂၉၇၈၃၂ 403

၁၁၄ အဇလ 707 သမောင် ိုခမပည ်စံို ဦ်း နိ်ု့သဇေ်ာဦ်း ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၁၈၅၅၂၄ 403

၁၁၅ ဆ လ 716 မယ န််းနဒီထ န််း ဦ်းခင်သမောင်ထ န််း ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၆၅၀၈၉ 403

၁၁၆ ဆ က 604 မသမ က်ခ ိုင် ဦ်းဝင််းသကျေ်ာ ၁၂/ကတန(န ိုင်)၁၄၅၄၁၅ 403

၁၁၇ ပဏ 361 မခတတောဝင််း ဦ်းဝင််းထ န် ၇/ရကန(န ိုင်)၁၀၂၉၈၆ 403

၁၁၈ ဆ တ 489 သမောင်ဟ န််းမပည ်ထက် ဦ်းဉောဏ်ဝင််း ၁၂/လမတ(န ိုင်)၀၃၆၇၅၂ 403

၁၁၉ ဒမ ၉၆၃ သမောင်ဝင််းက ိုခ ိုင် ဦ်း န််းထ န််း  န််း ၁၁/မတန(န ိုင်)၀၃၂၀၃၅ 403

၁၂၀ ဒ ဝ ၃၃၁ သမောင်သရွှေဝင််း ဦ်းထ န််းထ န််းဝင််း ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၃၂၁၁၄ 403

၁၂၁ နဇမ ၂၆ မ ဉ္ဇောထက် ဦ်းသနဝင််း ၉/လဝန(န ိုင်)၂၇၆၁၈၇ 403

၁၂၂ ဆအစ 206 သမောင်ဟန်မင််းထက် ဦ်းလှသထ ်း ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၆၂၄၃၄ 402

၁၂၃ အ 542 သမောင်သအောင်မင််းခနိ်ု့ ဦ်းစ ိုင််းမင််းလတ် သလ ောက်ထော်းဆဲ 402

၁၂၄ အငစ 735 သမောင်မင််း ီဟ ဦ်းလှဖမ  င် ၁၄/မအပ(န ိုင်)၃၄၀၆၇၉ 402

၁၂၅ ဒဗတ 929 သမောင်စည်  လင််း ဦ်းထ န််းမမင ် ၁၁/ရဗန(န ိုင်)၁၁၆၀၅၁ 402
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ည င 171 သမောင်သအောင်ပ ိုင်ဟ န််း ဦ်းသအောင်ခ ိုင်လင််း ၁၀/  ရ(န ိုင်)၁၈၀၆၃၁ 402

၁၂၇ အလ 137 မ င််း င််းသဝ ဦ်းကကည် ၁၄/မအပ(န ိုင်)၃၈၄၉၀၃ 402

၁၂၈ အဧဒ 821 မလင််းစနဒာဖ   ်း ဦ်းစန််းထ ဋ် ၁၄/ကကန(န ိုင်)၁၇၁၁၈၃ 402

၁၂၉ အဟရ 707 သမောင်သအောင် ီဟသဇေ်ာ ဦ်းမျ   ်းသဇေ်ာ ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၆၆၃၅၃ 402

၁၃၀ ဒ 332 သမောင်ဘိုန််းမမတ်န ိုင် ဦ်းမမင ်ထ န််းန ိုင် ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၃၁၁၄၈ 402

၁၃၁ တကန 189 မအင်ကကင်သမ ်း ဦ်းမျ   ်းဇင် ၆/ခမက(န ိုင်)၀၁၃၀၂၈ 402

၁၃၂ အယ 951 မဆိုရည်မမတ် ဦ်းစံဖင မ််း ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၇၈၈၀၉ 402

၁၃၃ ဒဃ ၆၁၈ မခင်မျ   ်းသဝ ဦ်း  န််းထ န််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 402

၁၃၄ ည မ 804 မဝင််းစိုခင် ဦ်းန ိုင်ဦ်း ၁၀/ပမန(န ိုင်)၂၇၀၈၁၅ 402

၁၃၅ ဆဒတ 386 မသချောကလျော  ်း  ်း ဦ်းဝင််းစ ို်း ၁၂/ဒင်္ဂတ(န ိုင်)၁၀၆၃၄၁ 402

၁၃၆ ဒတ 106 မသအ်းမမတ်  ဦ်းမမင ်လ ှိုင် ၁၁/တကန(န ိုင်)၁၁၅၁၁၆ 402

၁၃၇ ပည 126 မ  ်းပ င ် ံ ော ဦ်းက ိုက ို ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၃၃၉၉၆ 402

၁၃၈  ဝ ၉၂၉ သမောင်စ ို်း က်ပ ိုင် ဦ်းမမဦ်း ၈/ကမန(န ိုင်)၀၈၉၅၇၅ 402

၁၃၉ ရဈ ၄၂ မယဉ်  ဇောမျ   ်း ဦ်းသကျေ်ာမျ   ်းလ င် ၁၃/နစန(န ိုင်)၁၀၂၂၇၉ 402

၁၄၀ အဘက 824 သမောင်သကျေ်ာသဇယျလင််း ဦ်း  ို်းနီ ၁၄/ဘကလ(န ိုင်)၃၅၁၃၈၂ 401

၁၄၁ အဆ 615 မလမင််းသမ ဦ်း  န််းလ င် ၁၂/ဒင်္ဂရ(န ိုင်)၀၃၄၁၄၃ 401

၁၄၂ ဆရက 93 သမောင်သကျေ်ာစ ို်း  ဦ်းစ ို်းမမင ်  ၁၂/ဒင်္ဂရ(န ိုင်)၀၃၄၈၇၃ 401

၁၄၃ ည 115 မဇင်နှင််းသအ်း ဦ်းသဇေ်ာလတ် ၁၀/  ရ(န ိုင်)၁၉၂၉၀၂ 401

၁၄၄ ဆ အ 53 သမောင်သအောင်ခနိ်ု့သမေ်ာ ဦ်းဝင််းထ န််း ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၆၆၁၁၁ 401

၁၄၅ အမစ 802 သမောင်မင််းထက်စ ို်း ဦ်းဟံမမင ် သလ ောက်ထော်းဆဲ 401

၁၄၆ ဆဘဓ 329 မန ယ်န ယ်  န််း ဦ်းသကျေ်ာလင််း ၁၂/ ဃက(န ိုင်)၂၁၆၅၂၈ 401

၁၄၇ ဆရ 560 မနှစ် စ်ဦ်း ဦ်းန ိုင်ဝင််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 401

၁၄၈ အဟဓ 870 မသက  ယ်ခ ိုင် ဦ်းသကျေ်ာခ ိုင်စ ို်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 401

၁၄၉ ဆထက 1424 သမောင်မင််း  ခ ိုင် ဦ်းစ ို်းမ ို်းသအောင် ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၂၀၂၁၂၂ 401

၁၅၀ ညပ 260 မရတနာသရွှေ ဦ်းမမင ်ဦ်း ၁၀/ပမန(န ိုင်)၂၄၀၃၆၆ 401
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ပဈဎ 371 မဇ န် ရ ီသဆ ဦ်း က်သဆ ဦ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 401

၁၅၂ ပည 445 မကကူကကူ န်ို့ ဦ်းသအောင်သဇေ်ာဦ်း ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၂၃၂၃၇ 401

၁၅၃ ဆဒရ 116 မယဉ်မင််းသ ေ်ာ ဦ်းသ ေ်ာဇင်ဦ်း ၁၂/ဒင်္ဂရ(န ိုင်)၀၄၆၄၈၉ 401

၁၅၄ ဒဟ 539 မခ ိုင် ဇင်ဦ်း ဦ်းသမောင်  န််းဝင််း ၁၁/မဥန(န ိုင်)၁၈၃၀၀၇ 401

၁၅၅ ဆဃရ 24 မနနဒီမမင ်မ ိုရ် ဦ်း  င်္ဂဂါမမင ် ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၈၂၁၅၄ 401

၁၅၆ အပက 829 မသန ်းသန ်းလ ှိုင် ဦ်းကကည်ဝင််း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၆၃၆၆၀ 401

၁၅၇ ညကန 932 မခင်ပပဝင််း ဦ်းမင််း  န််း ၁၀/ကထန(န ိုင်)၁၅၁၆၀၆ 401

၁၅၈ ဒစ 383 မဆိုမမတ်ဖ   ်း ဦ်းခင်သမောင်မမင ် ၁၁/စတန(န ိုင်)၁၄၂၈၉၅ 401

၁၅၉ ရကခ 359 မသမရီသဒါ  လှ န််းနီယောန် ဦ်းရဟန်ဘန််း ၁၃/တကန(န ိုင်)၃၄၀၇၁၉ 401

၁၆၀ ကမ 403 မ သမပသအောင်လ င် ဦ်းသအောင်လ င် ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၆၁၀၅၅ 401

၁၆၁ ကအလ 932 မဆောမောန ို ဦ်းသယောန န် ၁/ပတအ(န ိုင်)၀၆၆၀၃၅ 401

၁၆၂ ဒဟမ 246 သမောင်ဦ်းဖင မ််းစ ို်း ဦ်းစံထ န််းသအောင် သလ ောက်ထော်းဆဲ 400

၁၆၃ ဒဘ 237 မရ ိုမောနာဘီဘီ ဦ်း  န််းဝင််း ၁၁/ဘ တ(န ိုင်)၀၅၀၂၅၉ 400

၁၆၄ အအအ 757 မနှင််းမ ိုမ ိုို့လ ှိုင် ဦ်း  န််းသဇေ်ာ ၁၄/မအန(န ိုင်)၂၆၅၉၂၇ 400

၁၆၅ ညရအ 130 သမောင် နိ်ု့ဇင်ဟ န််း ဦ်းသ မမင ် ၁၀/ရမန(န ိုင်)၂၂၆၃၅၀ 400

၁၆၆ ဆမဥ 363 မသမမမတ်ဇင် ဦ်းက ိုထ န််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 400

၁၆၇ အ 389 သမောင်စ မ််းရည်ထက် ဦ်း န််းထ ဋ် ၁၄/ပ န(န ိုင်)၃၁၁၈၆၉ 400

၁၆၈ ဆမဒ 263 မယ န််းဝတီထ န််း ဦ်းထ န််းထ န််းဝင််း ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၈၅၁၇၁ 400

၁၆၉ ဆကရ 160 မသ ေ်ာတောမင််း န်ို့ ဦ်းမင််း နိ်ု့ ၁၂/မင်္ဂန(န ိုင်)၁၈၇၉၂၅ 400

၁၇၀ ဆဒမ 16 မ  မ ်ဆိုမမတ်ဖ   ်း ဦ်းအိုန််း န််း ၁၂/ဒင်္ဂမ(န ိုင်)၀၆၁၀၅၂ 400

၁၇၁ အထထ 832 မချ   လ င်သ ေ်ာ ဦ်းစ ို်းလင််း ၁၄/လမန(န ိုင်)၁၂၆၃၀၄ 400

၁၇၂ အဘဟ 708 သမောင်သကျေ်ာမင််းထက် ဦ်းထ န််းသဝ ၁၄/ဘကလ(န ိုင်)၃၇၁၄၄၃ 400

၁၇၃ အယည 789 မင်္ဂျူ်းင်္ဂျူ်းသမသဇေ်ာ ဦ်းမျ   ်းမင််းစ ို်း ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၆၀၄၉၆ 400

၁၇၄ အယည 832 မမ ူမ ူဟန် ဦ်းကကည်လှ ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၅၆၂၇ 400

၁၇၅ ဒ 114 မမပည ်ဖ   ်းမ န် ဦ်းသကျေ်ာဇင်လင််း ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၂၂၈၃၅ 400
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ညရ 667 မဇင်မမတ်  ဦ်းသကျေ်ာမျ   ်းလ င် ၁၀/ရမန(န ိုင်)၂၂၈၆၁၀ 400

၁၇၇ ဆထ 115 သမောင်သစောထ န််းသနာင် ဦ်းစံမမင ် ၉/အမဇ(န ိုင်)၀၇၁၇၉၂ 400

၁၇၈ အတဓ 713 နမ် အ  က်မ န် ဦ်းသင စန််း ၁၄/ပတန(န ိုင်)၂၄၉၆၄၉ 400

၁၇၉ ဒက 2173 မမ ို်းဆန််းကကည် ဦ်းဘ  န််းသအောင် ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၉၉၀၄ 400

၁၈၀ အယဎ 830 မဖင မ််းဖင မ််းန ယ် ဦ်းသကျေ်ာန ိုင် ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၆၃၃၈၀ 400

၁၈၁ ညလက 506 မပပ ဇင်မ န် ဦ်း  န််းလ င် ၁၀/မလမ(န ိုင်)၂၆၃၆၆၈ 400

၁၈၂ နလဝ 1285 သမောင်ထက်လင််းသအောင် ဦ်းသကျေ်ာသကျေ်ာ ၉/လဝန(န ိုင်)၃၁၃၂၈၀ 400

၁၈၃ ကည 1477 မသဝသဝလ င် ဦ်းထ န််းလ င် ၁/မနည(န ိုင်)၂၁၆၁၃၇ 400

၁၈၄ ပခ 342 သမောင်ဇ ဲထက်ပ ိုင် ဦ်းသဇယျောဝင််း ၇/ပခန(န ိုင်)၄၆၉၃၀၃ 399

၁၈၅ ဆဃဘ 206 မဆိုနှင််းထက် ဦ်းသကျေ်ာခ ိုင်စ ို်း ၁၄/ ပန(န ိုင်)၁၈၀၀၀၀ 399

၁၈၆ အဝ 967 မဆိုလဲ နှင််း ဦ်း က်န ိုင်ဦ်း ၁၂/ဗဟန(န ိုင်)၁၀၉၈၂၈ 399

၁၈၇ ဆဘဓ 936 မဆိုရတနာစ ို်း ဦ်းသကျေ်ာစ ို်း န််း ၁၂/တကန(န ိုင်)၂၁၉၉၅၉ 399

၁၈၈ ဆဃန 1071 မတင်တင်သဝ ဦ်းတင် ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၉၃၁၁၇ 399

၁၈၉ ည 1213 သနာ်ထီ်းခို ဦ်းသကျေ်ာ န််း ၁၀/ ထန(န ိုင်)၂၈၆၀၈၂ 399

၁၉၀ အကက 704 မသအ်း နတာသအောင် ဦ်းဟန်သအ်း ၁၄/မမက(န ိုင်)၃၁၀၄၂၄ 399

၁၉၁ ပဆ 268 သမောင်ဟ န််းထက်သအောင် ဦ်းစ န်ဝင််းသအောင် ၇/ ဝတ(န ိုင်)၁၇၇၅၉၀ 399

၁၉၂ အညပ 762 မဇ လ ိုင်ဖ   ်း ဦ်းဟန်သအ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 399

၁၉၃ ည 112 မအ မ ်မမတ်  ယ် ဦ်းဉောဏ်ထ န််း ၁၀/  ရ(န ိုင်)၁၇၉၈၇၂ 399

၁၉၄ ဆဝ 329 မနန််းရတီဝင််း ဦ်းရဲထက် သလ ောက်ထော်းဆဲ 399

၁၉၅ ဆမက 63 မသမ    ခ ိုင် ဦ်းဆန််းထ ်း ၁၂/မရက(န ိုင်)၁၈၇၉၇၆ 399

၁၉၆ ဆဒင်္ဂ 112 မ  ်းပ င ် ဒဓါ ဦ်းသဇေ်ာသနထ န််း ၁၂/မင်္ဂတ(န ိုင်)၁၁၆၄၇၉ 399

၁၉၇ ဒဗ 1167 မသရွှေရီဝင််း ဦ်းသမောင်တင်သအောင် ၁၁/ရဗန(န ိုင်)၁၁၉၉၁၄ 399

၁၉၈ ဆလ 31 မသဆ ဇင်လင််းထက် ဦ်းသအောင် န််း ၁၂/ပဘတ(န ိုင်)၀၃၇၂၅၂ 399

၁၉၉ ဆမဒ 676 သမောင်မင််းထက် ဦ်းသ ်းဝင််း ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၈၅၂၁၆ 399

၂၀၀ ဒစ 425 သမောင်ရဲလင််း ဦ်းနီထ န််း ၁၁/ပတန(န ိုင်)၁၃၀၇၁၅ 399
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 အဟတ 102 မဇင်မ မ စ ို်း ဦ်း က်ခ ိုင်ဦ်း ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၄၀၄၉၃၇ 399

၂၀၂ နလက 3 မအ သ္နဒမပည ် ဦ်းသဇေ်ာမင််းထ န််း ၉/လဝန(န ိုင်)၃၀၂၇၁၀ 399

၂၀၃ နလထ 250 သမောင်သကျေ်ာထက်သအောင် ဦ်းသကျေ်ာသ ်း ၉/လဝန(န ိုင်)၃၁၂၃၇၃ 399

၂၀၄  ဘ 122 မစ ို်းမမတ် နတာသ ်း ဦ်းသမောင်ဝင််းစ ို်း ၁၁/အမန(န ိုင်)၁၀၅၂၃၈ 399

၂၀၅ ဆပလ 19 မရှင််းရတီန ိုင် ဦ်း န််းန ိုင်သအောင် ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၉၃၅၅၈ 398

၂၀၆ ဆတမ 88 မ ီတောဖင မ််း ဦ်းသထ ်းဝင််း ၁၃/ကလန(န ိုင်)၁၅၁၆၉၆ 398

၂၀၇ ဒက 54 မခင်ဖင မ််းဖင မ််းသဇေ်ာ ဦ်းသမောင်မမင ်သ ်း ၁၁/က န(န ိုင်)၁၇၀၄၁၈ 398

၂၀၈ ဆမဒ 399 သမောင်သနဝင််းသအောင် ဦ်းစ န်ဝင််း ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၈၅၀၀၆ 398

၂၀၉ ပဏ 92 သမောင်သဇယျောဝင််း ဦ်းထ န််းရင် ၇/ရကန(န ိုင်)၀၉၃၆၀၀ 398

၂၁၀ လအတ 111 နန််းအ အ မင််းထက် ဦ်းသအောင်န ိုင်ထ န််း ၃/ကဆက(န ိုင်)၁၀၁၄၆၅ 398

၂၁၁ အဇည 720 သမောင်သဇေ်ာမျ   ်းန ိုင် ဦ်းသအောင်မျ   ်းမင််း ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၁၉၄၃၀၀ 398

၂၁၂ အယည 731 သမောင်သကျေ်ာဇင်ဖ   ်း ဦ်းန ိုင်လင််း ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၅၃၃၂၂ 398

၂၁၃ ဆခ 1249 မစန််း ီရ သဇေ်ာ ဦ်းရဲဝင််း ၁၂/ ခန(န ိုင်)၁၆၇၃၂၇ 398

၂၁၄ အဇပ 756 မသကခ ိုင်စ ို်း ဦ်းထ န််းထ န််းန ိုင် ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၁၈၈၆၅၄ 398

၂၁၅ ဆဈလ 694 မမ ို်းမ ို်းထက် ဦ်းဝါရှင်တန် ၁၂/ဒလန(န ိုင်)၀၈၈၃၀၀ 398

၂၁၆ အတအ 721 မဇင်  စ ို်း ဦ်း  ရသအောင် ၁၄/ပတန(န ိုင်)၂၉၁၅၁၉ 398

၂၁၇ ဒက 2250 သမောင်ဖ   ်းသဝလင််း ဦ်းထ န််းမင််းသအောင် ၁၁/က န(န ိုင်)၁၇၂၈၂၄ 398

၂၁၈ အဝဆ 740 မခ ိုင်ဖ   ်းသဝ ဦ်းမျ   ်းသအ်း(ခ)ဦ်းချ   သအ်း ၁၄/ ပန(န ိုင်)၁၆၉၄၃၁ 398

၂၁၉ ဆဇ 52 သမောင်ထ န််းလင််းသအောင် ဦ်းထ န််းသအ်း ၁၂/ရပ (န ိုင်)၁၃၂၅၆၅ 398

၂၂၀ ဆပလ 10 မဇောလီထက် ဦ်းသ ောင််းလ င် ၉/ဇယ (န ိုင်)၀၁၅၁၄၅ 398

၂၂၁ ပခ 395 သမောင်မမင် မမတ်ဟ န််း ဦ်းသဇေ်ာန ိုင်ဦ်း ၇/ပခန(န ိုင်)၄၇၄၁၃၈ 398

၂၂၂ ဆခ 251 မထက်သနမခည်ဝင််း ဦ်းသအောင်သကျေ်ာမင််း ၁၂/ ခန(န ိုင်)၁၆၈၉၉၉ 398

၂၂၃ ဆပလ 880 မဒါလီန ိုင် ဦ်းဆန််းဝင််း ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၇၃၅၃၆ 398

၂၂၄ ဆဗဟ 553 မသင ွေ့ဆန််းန မ််း ဦ်းသဟောက်ရှင််းဒါ်းလ် ၁၂/ဗတထ(န ိုင်)၀၄၅၉၅၂ 398

၂၂၅ ဆဃဘ 1292 မမမ ော်း  င် ဦ်းသဇေ်ာလင််းသအောင် ၁၂/မဘန(န ိုင်)၂၁၁၄၉၅ 398
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ပ 163 မယ န််းသရွှေရည်လ င် ဦ်းညီညီလ င် ၇/ မန(န ိုင်)၂၅၁၂၀၀ 398

၂၂၇ ညဒ 560 သမောင်မျ   ်းန ိုင်ဦ်း ဦ်းသအောင်န ိုင် ၁၀/မဒန(န ိုင်)၂၅၁၆၂၆ 398

၂၂၈ ဒဃ 28 သမောင်ထ န််းလ ဦ်းသဇေ်ာလင််းထ န််း ၁၂/လ ယ(န ိုင်)၁၂၂၄၀၃ 398

၂၂၉ အလ 404 မမ ို်းမမင ်မမင ် ဦ်းတင်စ ို်း ၁၄/ကလန(န ိုင်)၂၀၂၅၉၈ 398

၂၃၀ အမ 853 မ က်ထော်းမ ူ ဦ်းစ န် န််းမမင ် ၁၄/မမန(န ိုင်)၃၄၁၆၁၆ 398

၂၃၁ နကပ 1130 မနှင််းနှင််းသဝ ဦ်းသအောင်ဆန််းဦ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 398

၂၃၂ စက 1370 သမောင် က်န ိုင်ဖ   ်း ဦ်းခင်သမောင်သချော ၅/ကလထ(န ိုင်)၃၀၈၆၄၈ 398

၂၃၃  ပ 692 မသက  ယ်မမ ဦ်းသကျေ်ာလင််း ၁၄/မမန(န ိုင်)၃၂၉၉၈၂ 398

၂၃၄ နဇပ 460 မဇင်မ ို်းလ ှိုင် ဦ်းဗ ိုလ ှိုင် ၉/လဝန(န ိုင်)၂၇၂၉၁၂ 398

၂၃၅ ပ 112 သမောင်ဝင််းမင််းထ န််း ဦ်းစီဝ ်းလော်းလ် ၇/ ပန(န ိုင်)၂၄၅၀၄၇ 397

၂၃၆ အ မ 912 သမောင်သကျေ်ာမင််းခ ိုင် ဦ်းသအောင်သကျေ်ာသအ်း ၁၄/ပ န(န ိုင်)၃၂၄၀၂၀ 397

၂၃၇ အယဎ 819 သမောင်လလင််းထက် ဦ်းသအောင်မင််း ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၆၅၅၇၂ 397

၂၃၈ အနန 721 သမောင်ရ ှိုင််းသဝလင််းဟ န််း ဦ်းသအ်းန ိုင် ၁၄/ဓန (န ိုင်)၂၀၆၅၂၄ 397

၂၃၉ ဆ တ 17 မသအ်းစနဒာမမင ် ဦ်းသကျေ်ာ န််း ၁၂/ ကတ(န ိုင်)၂၁၁၀၇၃ 397

၂၄၀ ဒစ 2330 သမောင်ခ ိုင်မင််းဦ်း ဦ်းသစောသရွှေသမောင် ၁၁/ပတန(န ိုင်)၁၅၅၈၀၉ 397

၂၄၁ ဒခဥ 810 မဆိုလဲ န ယ် ဦ်းသအောင် န််း ၁၁/ကတန(န ိုင်)၁၈၄၂၈၇ 397

၂၄၂ ဒက 1117 မခင်ဖင မ််းဖင မ််းပ ိုင် ဦ်းသမောင်မမင ်ဝင််း ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၅၂၉၇ 397

၂၄၃ အငခ 117 မ ဲစိုစိုမမတ် ဦ်းမမင ် န််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 397

၂၄၄ အဟ 1761 မ  န််းဖ   ်းဖ   ်းစံ ဦ်းသ ်းလ င် ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၉၈၁၈၂ 397

၂၄၅ အဝ 728 မနနဒသထ ်း ဦ်းအိုန််းလ င် ၁၄/ ပန(န ိုင်)၁၈၄၅၉၅ 397

၂၄၆ အက 1328 မစန််း င််း င််းထက် ဦ်းစ ို်း ၁၄/မမက(န ိုင်)၃၀၉၄၃၀ 397

၂၄၇ အ 2318 သမောင်ဘ ိုဘ ိုသအောင် ဦ်းထ န််းသနာင်ဦ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 397

၂၄၈ အညမ 713 မသချောကလျောသမောင် ဦ်းသမောင်မမင ် ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၁၈၁၀၀ 397

၂၄၉ ဆဗဟ ၁၈၉ သမောင်ဟန် နိ်ု့ထ ်း ဦ်းဟန်လင််း ၁၂/ပဘတ(န ိုင်)၀၃၇၂၅၀ 397

၂၅၀ ဆဒမ 87 သမောင်မမတ်  ဦ်းသမောင်သမောင်သလ်း ၁၂/ဒင်္ဂမ(န ိုင်)၀၄၆၄၅၇ 397
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ညလက 182 မ ဇင်သဝနှင််း ဦ်းသကျေ်ာဇင်ဦ်း ၁၀/မလမ(န ိုင်)၂၈၂၇၀၄ 397

၂၅၂ ဆဗထ 35 မချ   မမကကည် န်ို့ ဦ်း နိ်ု့န ိုင် ၁၂/ဗတထ(န ိုင်)၀၄၉၀၄၁ 397

၂၅၃ ဆပလ 55 သမောင်ဟ န််းမမတ်  ဦ်းသဇေ်ာမင််းဦ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 397

၂၅၄ ဒပ 187 မဆိုသဝလ င်နှင််း ဦ်းသမောင်စံလ င် ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၅၃၄၄၆ 397

၂၅၅ ဆဒင်္ဂ 57 မ ဲထက်ထက်ဇံ ဦ်းသမောင်သကျေ်ာတင် ၁၂/ဒင်္ဂန(န ိုင်)၀၃၈၁၀၄ 397

၂၅၆ ညလက 144 နန််းပ င ်မ ူဖင မ််း ဦ်းသအောင်စ ို်း ၃/မဝတ(န ိုင်)၀၈၆၅၁၇ 397

၂၅၇ အလ 407 သမောင်ရ ှိုင််းထက်လင််း ဦ်းထ န််းထ န််းန ိုင် ၁၄/ကလန(န ိုင်)၂၀၂၆၃၁ 397

၂၅၈ အဘ 251 မချ   ဝတ်ရည်ထ န််း ဦ်းသကျေ်ာလ င် ၁၄/ဘကလ(န ိုင်)၄၃၄၄၆၀ 397

၂၅၉ ဆဇ 1043 သမောင်ပ ိုင်ဝဏဏက ို ဦ်းတင ်လ င် ၁၂/ရပ (န ိုင်)၁၁၈၆၇၈ 397

၂၆၀ ဆထ 307 မမ ို်းထက်ဦ်း ဦ်းသအောင်သကျေ်ာဝင််း ၁၂/ထတပ(န ိုင်)၁၅၃၈၁၃ 397

၂၆၁ ဆဈလ 830 မထ န််းနနဒာဝင််း ဦ်း က်က ိုက ိုလ င် ၁၂/ဒလန(န ိုင်)၀၇၇၅၂၃ 397

၂၆၂ အပ 318 မသဆောင််းသဝနှင််း ဦ်းက ိုက ိုခ ိုင် ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၉၁၁၀၂ 397

၂၆၃ မနမ 1630 သမောင်ဇင်မင််းခနိ်ု့ ဦ်းပပံ ်းသ ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 397

၂၆၄ ရက 392 မသမမမတ်န ို်းဦ်း ဦ်းသစောထ န််းသအောင်သကျေ်ာ၁၃/တကန(န ိုင်)၃၄၈၈၅၈ 397

၂၆၅ စဃဘ 726 သမောင်ထက်သအောင်လ ှိုင် ဦ်းသကျေ်ာန ိုင်ဦ်း ၅/ကဘလ(န ိုင်)၂၂၄၅၉၇ 397

၂၆၆ နပမ ၁၆၇ မသအ်းမမတ်မ န် ဦ်းသကျေ်ာစ ောထ ိုက် ၉/အမစ(န ိုင်)၀၈၈၁၀၄ 397

၂၆၇ ဒအမ 10 မသဝသဝလ င် ဦ်းဝင််းဗ ိုလ် ၁၁/မအန(န ိုင်)၀၇၄၆၁၃ 396

၂၆၈ ဒပ 19 သမောင်သစောသနတ ို်း ဦ်းသမောင်စန််းမမင ် ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၅၃၄၈၂ 396

၂၆၉ အ 517 မမမင ်မမတ်မမတ်မ ို်း ဦ်းစ ို်းလ င် ၁၄/ပ န(န ိုင်)၃၀၇၀၄၄ 396

၂၇၀ ဆ ဝ 61 မဖ   ်း  ငီ်္ဂသကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာသကျေ်ာဦ်း ၆/မမန(န ိုင်)၂၂၉၃၆၃ 396

၂၇၁ ပညဆ 74 သမောင်စ ိုင််းဝဏဏထ န််း ဦ်း န််းသ ်းသအောင် ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၃၉၉၆၀ 396

၂၇၂ ဆင်္ဂဈ 181 မတ ို်းတ ို်းလ င် ဦ်းဆန််းလ င် ၁၂/တတထ(န ိုင်)၀၁၂၈၆၈ 396

၂၇၃ ဒခ 430 သမောင်သဇေ်ာလင််းန ိုင် ဦ်းလှထ န််း ၁၁/ကတန(န ိုင်)၁၉၆၂၃၉ 396

၂၇၄ ဒဟ 833 သမောင်မျ   ်းဟ န််းလင််း ဦ်းဘသစော ၁၁/မဥန(န ိုင်)၁၉၉၄၃၁ 396

၂၇၅ ဆဝ 1065 မ  ်းအ ္ နဒာသကျေ်ာ ဦ်းတင်သမောင်လ င် ၇/ကဝန(န ိုင်)၂၄၇၇၂၃ 396
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 အန 208 သမောင်  ရသကျေ်ာသဇော ဦ်း က်ခ ိုင်ဦ်း ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၁၉၁၃၇ 396

၂၇၇ ပဆစ 204 သမောင်သဝဖ   ်းသအောင် ဦ်းမင််းန ိုင် ၇/ပတတ(န ိုင်)၁၅၃၆၁၆ 396

၂၇၈ ဆမဒ 234 သမောင်ဇ ဲညီညီ ဦ်းမမင ်စ ို်း ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၂၁၄၈၀၀ 396

၂၇၉ ဆဒဆ 40 မမမင ်မမတ်န ို်း ဦ်းက ိုက ိုန ိုင် ၁၂/ဒင်္ဂဆ(န ိုင်)၀၂၂၆၉၇ 396

၂၈၀ ဆဇ 859 မ င််း င််းခ ိုင် ဦ်းထ န််းထ န််းမမင ် ၁၂/ရပ (န ိုင်)၁၀၃၄၆၂ 396

၂၈၁ ဆဇ 2219 မဝါဝါလ ှိုင် ဦ်းလ ှိုင်ည နိ်ု့ ၁၂/မဘန(န ိုင်)၂၀၅၃၃၇ 396

၂၈၂ အ မ 918 သမောင်အောကောဟ န််း ဦ်းစ ို်းလ င် ၇/ကတခ(န ိုင်)၂၀၅၄၇၈ 396

၂၈၃ အပ 1278 မ ဲစိုသမောင် ဦ်းသစောသမောင် ၁၄/ကပန(န ိုင်)၃၀၂၇၅၉ 396

၂၈၄ အငတ 709 သမောင်မမတ် ောထ ်း ဦ်းရဲထ န််းဦ်း ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၈၇၁၂၆ 396

၂၈၅ အဟဓ 877 မထက် ဇင်ဖ   ်း ဦ်းဆန််းဝင််း ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၉၃၀၃၀ 396

၂၈၆ အခ 907 သမောင်မပည ်စံို ဦ်းသ ်းသအောင် ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၁၀၂၅၄ 396

၂၈၇ ဒပရ 801 မမျ   ်းမျ   ်းသဆ ဦ်းသအောင်ဝင််းခ ိုင် ၁/မခဘ(န ိုင်)၀၁၃၈၃၁ 396

၂၈၈ ဒ ဝ 1363 သမောင်သဇေ်ာထ ိုက် ဦ်းသအောင်မမသအ်း ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၁၄၂၀၅ 396

၂၈၉ အရဏ 134 မယိုထက်န ိုင် ဦ်းန ိုင်ဦ်း ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၉၃၂၇၁ 396

၂၉၀ ပဇ 471 မသအမီစ ို်း ဦ်းန ိုင်လင််းဦ်း ၇/ဇကန(န ိုင်)၀၇၉၁၈၂ 396

၂၉၁ ဆဃဘ 2318 မယမင််းဥမမော ဦ်းစ ို်းဝင််း ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၈၉၃၉၂ 396

၂၉၂ အင 1527 မသမ က်လ ှိုင် ဦ်းလ ှိုင်ထ န််း ၁၄/မအပ(န ိုင်)၃၃၆၄၀၅ 396

၂၉၃ အဟ 748 မကကည်မ ူန ိုင် ဦ်းသမောင်သမောင်စ ို်း ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၁၈၆၂၈၂ 396

၂၉၄ အဇ 222 မမပည ်မပည ်ဖ   ်း ဦ်းခင်ဖင မ််း ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၁၉၄၄၉၈ 396

၂၉၅ အယည 752 မမမတ်ပိုလဲသဝ ဦ်းသကျေ်ာမင််းထ န််း ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၅၃၄၁၈ 396

၂၉၆ ဒဃ 2205 မစိုလတ်မ န် ဦ်း န််းည နိ်ု့ သလ ောက်ထော်းဆဲ 396

၂၉၇ ဒစ 1878 သမောင် က်လ င်ဦ်း ဦ်းထ န််းလင််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 396

၂၉၈ ဒပ 1505 သမောင်ဉောဏ်လင််းစ ို်း ဦ်းသမောင်သရွှေယဉ် ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၅၃၄၉၃ 396

၂၉၉ ပ ပ 830 မအ   ငီ်္ဂမျ   ်း ဦ်းစ န် န််း ၇/မညန(န ိုင်)၁၅၁၃၅၁ 396

၃၀၀ ပဗ 244 မခင်ရတနာ  ယ် ဦ်း န််းစ ို်း ၇/ပခတ(န ိုင်)၁၁၄၉၃၅ 396
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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  ဘဗ ၆၄ မသအ်းသအ်းသအောင် ဦ်းသအောင်သအောင် ၈/မဘန(န ိုင်)၁၇၇၉၁၀ 396

၃၀၂ ကအလ ၉၁၅ သမောင်ရန်နမ််း ိုန်ဆော်းရ်သအောင်ဦ်းရန်နမ််းဆော်းရ်ရမ် ၁/ပတအ(န ိုင်)၀၆၇၁၈၈ 396

၃၀၃ ဆဃဘ 493 သမောင် ိုတစံ ဦ်းတင်လ ှိုင် ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၅၄၃၅၁ 395

၃၀၄ ဒရ 469 သမောင်သအောင်သ ်းသကျေ်ာ ဦ်းသအောင်သကျေ်ာမ ူ ၁၁/ရ တ(န ိုင်)၁၁၃၆၉၉ 395

၃၀၅ အ မ 170 မနှင််းဦ်းသဝသဝ ဦ်းဝင််းန ိုင် ၁၄/ပ န(န ိုင်)၃၂၈၉၈၇ 395

၃၀၆ ဒတ 1048 သမောင်မင််းသကျေ်ာခနိ်ု့ ဦ်းယဉ်မင််း ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၅၃၁၂ 395

၃၀၇ ဆ အ 558 သမောင် က်လျံဝင််း ဦ်းသမောင်တ ်း ၁၄/ပ န(န ိုင်)၂၉၅၃၅၉ 395

၃၀၈ ပခက 554 မလ ှိုင်ရတနာဦ်း ဦ်းချစ်ဦ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 395

၃၀၉ ဆဘ 390 မနှင််းအ လ ှိုင် ဦ်းချစ်က ိုက ို ၁၂/တကန(န ိုင်)၂၃၉၁၂၀ 395

၃၁၀ အင်္ဂရ 177 မ င််း င််းယို ဦ်းအိုန််း န််း ၁၄/ကခန(န ိုင်)၁၁၃၁၂၇ 395

၃၁၁ ဒဘ 905 မမ န်မမတ်ပန််း ဦ်းသအောင် န််းထ န််း ၁၁/ဘ တ(န ိုင်)၀၄၉၂၅၈ 395

၃၁၂ ဆကရ 216 သမောင်မမတ်စ ို်းဟ န််းသကျေ်ာ ဦ်းမမင ်သအောင် ၁၂/ကမရ(န ိုင်)၀၆၉၂၂၃ 395

၃၁၃ အရဏ 877 မခင် ီတော  မ ် ဦ်း  န််းထ န််းဦ်း ၁၄/င ခ(န ိုင်)၀၃၈၈၂၄ 395

၃၁၄ ဒတ 403 မဇင်ဇင်ဖ   ်း ဦ်းထ န််းမင််း ၁၁/တကန(န ိုင်)၁၁၉၅၀၀ 395

၃၁၅ ညလ 144 သမောင်  န်ဘိုန််းဉောဏ် ဦ်းသနသဇေ်ာဦ်း ၁၀/မလမ(န ိုင်)၂၆၇၆၄၉ 395

၃၁၆ ည 91 သမောင်သကောင််းခနိ်ု့သကျေ်ာ ဦ်းစ ို်းတင ် ၁၀/  ရ(န ိုင်)၁၇၉၄၆၇ 395

၃၁၇ ပက 42 မဆိုဆိုထက်န ိုင် ဦ်းသကျေ်ာမျ   ်းသအောင် ၇/ကပက(န ိုင်)၁၂၃၂၃၂ 395

၃၁၈ ပယလ 18 မဇင်မောမ ို်း ဦ်းထ န်ဝင််း ၇/ရတရ(န ိုင်)၂၀၁၀၅၄ 395

၃၁၉ ပဈအ 11 နန််းယမင််းကကည်တော ဦ်းသမောင်သမောင်တော သလ ောက်ထော်းဆဲ 395

၃၂၀ ပဒ 51 မမ ို်း နတာမမင် ဦ်းသကျေ်ာလ င် ၇/ဒဥန(န ိုင်)၂၂၄၄၄၃ 395

၃၂၁ ဒ 1527 သမောင်ဟ န််း  မ ို်း ဦ်းတင်သမောင်သအ်း ၁၁/မပတ(န ိုင်)၁၁၃၂၇၈ 395

၃၂၂ အတန 713 မဝတ်မံှို  ်း ဦ်းသအောင်လင််း ၁၄/ပတန(န ိုင်)၂၅၀၃၆၅ 395

၃၂၃ အဆ 1595 မမမင ်မမတ်မ ို်း ဦ်းသ ်းသအောင် ၁၄/လပတ(န ိုင်)၂၇၈၀၃၈ 395

၃၂၄ အအအ 742 သမောင်စ မ််းထက်သအောင် ဦ်းမမင ်ဦ်း ၁၄/မအန(န ိုင်)၂၆၆၀၂၄ 395

၃၂၅ ဒစ 1762 သမောင်ရဲ  ရလ င် ဦ်းသမောင်သအ်းသကျေ်ာ ၁၁/ကတန(န ိုင်)၁၇၅၄၆၀ 395
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 အခခ 14 သမောင်ထ ်းထက် ော ဦ်းသဆ လ င်ဦ်း ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၅၁၄၈၃ 395

၃၂၇ ဒမ 969 သမောင်လ ှိုင်မင််းထ န််း ဦ်းဘလ ှိုင် ၁၁/မတန(န ိုင်)၀၂၉၃၆၃ 395

၃၂၈ နပလ ၂၂ မဧ င်မင််းသအောင် ဦ်းစ ို်းမမင ်သအောင် ၉/ပမန(န ိုင်)၂၈၆၆၇၉ 395

၃၂၉   ၆၄ မဇင်သမသကျေ်ာ ဦ်းလ ှိုင်မျ   ်း ၈/ ရန(န ိုင်)၁၂၁၆၃၃ 395

၃၃၀   ၄၄ မစနဒာသအောင် ဦ်းည နိ်ု့သအောင် ၈/ ရန(န ိုင်)၁၂၇၈၅၁ 395

၃၃၁ အယည 765 မကလျော  မ် ဦ်းသဇေ်ာမျ   ်းသအောင် ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၆၈၉၀၆ 394

၃၃၂ အယည 859 သမောင်သကျေ်ာသဇယျောမင််း ဦ်းသအောင်သဇေ်ာမင််း ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၄၈၀၇၆ 394

၃၃၃ အအက 765 မရတနာစိုလ ှိုင် ဦ်းမျ   ်းလင််းသအောင် ၁၄/မအန(န ိုင်)၂၇၀၃၈၀ 394

၃၃၄ အညလ 711 သမောင်  န််းမျ   ်းထ န််း ဦ်းမမဝင််း ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၃၈၄၂၂ 394

၃၃၅ အဆ 376 မပ ိုင် နတာသကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာသကျေ်ာဦ်း ၁၄/လပတ(န ိုင်)၂၉၉၃၁၄ 394

၃၃၆ အဧ 173 မအ ဇောဇောဗ ိုလ် ဦ်းသမောင်သမောင်မျ   ်း ၁၄/ကကထ(န ိုင်)၁၉၉၉၁၀ 394

၃၃၇ ဆဇ 324 မ  မ ် ံ ောသ ေ်ာ ဦ်းလှမမင ် ၁၂/ရပ (န ိုင်)၁၀၀၉၀၀ 394

၃၃၈ ဆနက 24 မ က်နှင််းသဝ ဦ်း က်ဦ်း ၁၂/ကခက(န ိုင်)၁၁၅၁၉၃ 394

၃၃၉ အင်္ဂရ 163 မဝတ်ရည်  မ ် ဦ်းသမောင်သ ်း ၁၄/ကခန(န ိုင်)၁၂၀၃၅၁ 394

၃၄၀ ညဒ 505 မနှင််းပ င ်မ ူ ဦ်းခင်သမောင်သ ်း ၁၀/မဒန(န ိုင်)၂၇၅၁၄၈ 394

၃၄၁ ပညဆ 140 မသအ်းဖင မ််း  ဦ်း က်န ိုင်ဦ်း ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၀၃၀၃၈ 394

၃၄၂ ဆ 29 သမောင်ဖ   ်း ီဟ ဦ်းရဲသအောင် ၁၂/ပဘတ(န ိုင်)၀၃၇၀၆၀ 394

၃၄၃ ဆတဥ 273 မမ ို်းသအ်းနှင််းဆီ ဦ်းသကျေ်ာလင််းဦ်း ၁၂/ဥကတ(န ိုင်)၁၉၈၁၈၀ 394

၃၄၄ ပယက 59 မခ ိုင်စိုစိုဟန် ဦ်းလ င်ဦ်း ၇/ရတရ(န ိုင်)၂၂၂၆၄၆ 394

၃၄၅ ပင 149 မ င််းမမတ်န ို်း ဦ်း  န််းထ န််းဦ်း ၇/တငန(န ိုင်)၂၂၃၉၁၈ 394

၃၄၆ အပ 51 မ နတာသအောင် ဦ်းသအ်းသ ောင််း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၇၃၄၆၁ 394

၃၄၇ အရဆ 763 သမောင် က်မင််းသအောင် ဦ်းလှသ ်း ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၉၁၇၇၉ 394

၃၄၈ ဒပမ 913 သမောင်သကျေ်ာန ိုင်လင််း ဦ်းလှ  န််းသမောင် ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၇၉၂၃၉ 394

၃၄၉ ဒတ 2213 သမောင်သကျေ်ာဇင်ထ န််း ဦ်းမမင ်ထ န််း ၁၁/တကန(န ိုင်)၁၀၈၆၂၆ 394

၃၅၀ အဆ 676 သမောင်သကောင််းစစ်သ  ်း ဦ်း နိ်ု့သဇေ်ာဦ်း ၁၄/လပတ(န ိုင်)၂၇၄၀၈၈ 394
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ဒစလ 223 သမောင်ဦ်းမမတ်သဇေ်ာ ဦ်းဦ်း န််းသကျေ်ာ သလ ောက်ထော်းဆဲ 394

၃၅၂ ဒ  950 သမောင်စည်  ဦ်းသမောင်သမောင်သ ်း ၁၁/မပတ(န ိုင်)၁၁၆၅၂၈ 394

၃၅၃ ပဈဎ 336 မမ ူဇင်သ ေ်ာ ဦ်းတင်သမောင်ဝင််း ၇/ မန(န ိုင်)၂၇၀၀၅၀ 394

၃၅၄ ပပ 620 မစိုပ ိုပ ိုမင််း ဦ်း က်သဆ မင််း ၈/အလန(န ိုင်)၂၆၂၁၄၅ 394

၃၅၅ အဧဒ 790 မသမဇင်သအောင် ဦ်းက ိုဦ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 394

၃၅၆ ဆင်္ဂ 253 မသ ေ်ာတောသအ်းမမမမ ဦ်းသဇေ်ာမမင ် ၁၂/ကတန(န ိုင်)၁၃၉၄၅၁ 394

၃၅၇ ပဟ 253 မမီမီဖ   ်း ဦ်းတ ိုင််းသကျေ်ာ ၇/ဝမန(န ိုင်)၁၈၇၄၇၆ 394

၃၅၈ ပဟ 226 သမောင်ပ ိုင်ဖ   ်းသဇေ်ာ ဦ်းသမောင်သဇေ်ာ ၇/ဝမန(န ိုင်)၁၉၂၈၄၈ 394

၃၅၉ ဆဃဘ 1541 မခင်မီမီမ ို်း ဦ်းသအောင်မ ို်း ၃/မဝတ(န ိုင်)၁၁၃၇၁၇ 394

၃၆၀ ဒက 831 သမောင်ဝင််းန ိုင်ထ န််း ဦ်းသမောင်ခင်ဝင််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 394

၃၆၁ ပလ 563 မ ီ ီမျ   ်း ဦ်းသဇေ်ာမျ   ်းန ိုင် ၇/လပတ(န ိုင်)၁၈၅၀၇၅ 394

၃၆၂ လအ 1048 သစောထက် ောလ ဦ်းသ ်းမမင ် ၃/ဘ ဆ(န ိုင်)၀၁၈၆၂၆ 394

၃၆၃ ဆဘ 118 မနှင််းရည်သအောင် ဦ်းလှထ န််းသအောင် ၁၂/တကန(န ိုင်)၂၂၉၄၆၃ 394

၃၆၄ ဆ တ 84 သမောင်မပည ်စံိုထ န််း ဦ်းသကျေ်ာမျ   ်းသအောင် ၁၂/ ကတ(န ိုင်)၂၀၆၃၁၀ 394

၃၆၅ ဒဃ 1195 သမောင်သနမျ   ်း  ဦ်းစ န်သကျေ်ာဝင််း ၁၁/ပဏတ(န ိုင်)၀၉၄၀၈၉ 394

၃၆၆  အ ၄၉၇ မပန််းအ မ ူ ဦ်းမင််းစ ို်းဦ်း ၈/ဆပဝ(န ိုင်)၁၃၆၄၈၄ 394

၃၆၇ မလ ၅၉၃ မစိုသမနှင််း ဦ်းသအောင်သအောင် ၇/ရတန(န ိုင်)၁၄၇၆၉၇ 394

၃၆၈ အဇ 233 မ နတာလင််း ဦ်း န််းသအ်း ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၂၁၂၁၀၇ 393

၃၆၉ အဘ 735 မသအ်းသအ်း နိ်ု့ ဦ်းည နိ်ု့ဝင််း ၁၄/ဘကလ(န ိုင်)၄၁၅၈၉၄ 393

၃၇၀ အတက 734 နမ ်သအ်းနှင််းသဝ ဦ်း န််းသဇေ်ာ ၁၄/ပတန(န ိုင်)၂၇၆၄၄၇ 393

၃၇၁ အန 1002 မ င််းယမံို ဦ်းစန််း  င် ၁၄/ကကန(န ိုင်)၁၈၆၈၈၀ 393

၃၇၂ အခ 1040 မ နတာသထ ်း ဦ်းစံသအ်း ၁၄/လပတ(န ိုင်)၃၁၆၄၄၂ 393

၃၇၃ အပဒ 763 မရွှေန််းလဲ သဝ ဦ်းမမတ်  ဝင််း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၇၂၁၄၀ 393

၃၇၄ လတရ 802 သနာ်ယဉ်မင််းထ ်း ဦ်းသစောဒါကသပေါ် ၃/ တက(န ိုင်)၀၁၄၈၀၁ 393

၃၇၅ တမ 572 မလင််းသထ ်းသထ ်းန ိုင် ဦ်းမျ   ်းန ိုင် ၆/မမန(န ိုင်)၂၂၂၇၆၁ 393
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 အတက 757 မအ အ စံ ဦ်းမမင ်စံ ၁၄/ပတန(န ိုင်)၂၄၇၉၂၈ 393

၃၇၇ အဟ 1753 မဥမမောမမင ် ဦ်းခင်သမောင်ကကည် ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၉၄၅၈၇ 393

၃၇၈ အစဆ 844 မနဒီမမတ်န ို်းဦ်း ဦ်းသဇေ်ာဦ်း ၁၄/ကကန(န ိုင်)၁၇၄၃၅၂ 393

၃၇၉ ညက 327 သမောင်ရ ှိုင််းထက်ဦ်း ဦ်းဆန််းဦ်း ၁၀/ကထန(န ိုင်)၁၇၈၁၈၅ 393

၃၈၀ ပထစ 228 သမောင်ဘ ိုဘ ိုသအောင် ဦ်းသအောင်က ိုမမင ် ၇/ နပ(န ိုင်)၁၆၁၆၈၀ 393

၃၈၁ အဟ 896 မဆိုပ ိုပ ိုခ ိုင် ဦ်းမမင ်စ ို်း ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၈၄၅၅၀ 393

၃၈၂ ပန 18 မဆိုမပည် ထက် ဦ်းစ ို်းသကျေ်ာစ ော ၇/နတလ(န ိုင်)၁၆၉၇၇၄ 393

၃၈၃ ဆကရ 433 သမောင်သရွှေလ ှိုင်မင််း ဦ်းမင််းမင််းထ န််း ၁၂/လမန(န ိုင်)၁၆၇၄၀၂ 393

၃၈၄ ဆဇ 345 မ နတာထ န််း ဦ်းသအောင်မမင ် ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၉၆၁၅၈ 393

၃၈၅ ဒဃ 58 မသမ ဇင်ထ န််း ဦ်းသကျေ်ာသဇော ၁၂/မရက(န ိုင်)၁၉၅၈၀၂ 393

၃၈၆ ဒက 141 မသမဇင်ဖ   ်း ဦ်း န််းမမင ် ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၅၀၇၅ 393

၃၈၇ အဒ 10 သမောင်တည်တံ ဦ်းခင်သမောင်  န််း ၁၄/ဒဒရ(န ိုင်)၂၄၆၈၉၈ 393

၃၈၈ ဆ ဧ 23 မချစ်ချစ်သဇေ်ာ ဦ်းသဇေ်ာသနာင် ၁၄/ ပန(န ိုင်)၂၇၈၄၂၁ 393

၃၈၉ ပလ 115 သမောင်သဇေ်ာထက်ဟန် ဦ်းခင်သဇေ်ာ ၇/လပတ(န ိုင်)၁၇၉၉၂၈ 393

၃၉၀ ဒဗ 323 မခင်ဖင မ််းချမ််းသကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာမျ   ်းလ င် ၁၁/က န(န ိုင်)၁၇၁၈၃၆ 393

၃၉၁ ဆဃဘ 491 မအ သရွှေစင် ဦ်းည နိ်ု့လင််း ၁၂/မဘန(န ိုင်)၂၀၉၅၁၆ 393

၃၉၂ ဆကရ 84 မ င််းလဲ နနဒာ ဦ်းမမင ်  န််း ၁၂/လမန(န ိုင်)၁၆၈၂၁၁ 393

၃၉၃ ဆထက 239 သမောင်မင််းဟ န််းသကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာကကီ်း ၇/ပခန(န ိုင်)၄၁၈၀၆၉ 393

၃၉၄ အရဠ 838 မသမဇ လ ိုင်သအောင် ဦ်းယဉ်သထ ်း ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၈၅၂၃၉ 393

၃၉၅ အပ 1298 မဖင မ််းဖင မ််းသအ်း ဦ်းခင်သမောင်ဝင််း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၇၂၆၉၉ 393

၃၉၆ အညလ 109 မမ ို်းမပည် မပည် ပ ိုင် ဦ်းသအောင်မ ို်းချစ် ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၂၀၆၈၁ 392

၃၉၇ ဆမဒ 266 သမောင်ညီမျ   ်းထ န််း ဦ်းသအောင်ဆန််းထ န််း ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၈၅၄၆၆ 392

၃၉၈ ပခ 930 သမောင်  ရှ န််းသအောင် ဦ်းလှသ ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 392

၃၉၉ ဆဗဟ 103 မလဝန််းသဟ ော ဦ်း န််းထ န််းလတ် ၉/အမဇ(န ိုင်)၀၇၈၁၃၀ 392

၄၀၀ ဆဒရ 124 မဧကရီသကျေ်ာ ဦ်းန ိုင်လင််း ၁၂/ဒင်္ဂတ(န ိုင်)၁၁၀၈၉၀ 392
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ဆထက 210 သမောင်ရဲ  ရ န် ဦ်းလှ  န််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 392

၄၀၂ ဆထက 289 မမမသက  ယ် ဦ်း န််းဝင််း ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၉၁၇၄၆ 392

၄၀၃ ဆဒင်္ဂ 116 မ က်မမတ်န ို်း ဦ်းလ ှိုင်မင််းသအောင် ၁၂/ ဃက(န ိုင်)၂၀၀၅၀၆ 392

၄၀၄ ဆတဥ 101 သမောင်  င်ထ ်း ဦ်းသအောင်သဇေ်ာမ ို်း ၁၂/ဒင်္ဂတ(န ိုင်)၁၀၈၁၁၂ 392

၄၀၅ ဆထက 255 သမောင်ရဲရင် သအောင် ဦ်းမမတ်မင််း ၇/ပခန(န ိုင်)၅၁၇၄၃၆ 392

၄၀၆ ဆဝ 220 မခင်အ ္ နဒာသကျေ်ာ ဦ်းသအောင်သကျေ်ာဦ်း ၁၂/ လန(န ိုင်)၁၄၃၂၅၄ 392

၄၀၇ ညဒ 52 မ က် က်မ န် ဦ်းစ န်ထ န််း ၁၀/လမန(န ိုင်)၀၂၇၉၃၉ 392

၄၀၈ ဆဘဥ 73 သမောင်မ ို်းထ ပ်သမောင် ဦ်း ောတ ို်း ၁၂/မရက(န ိုင်)၁၈၄၀၉၈ 392

၄၀၉ ညလ 125 မသမလ င်ဟန် ဦ်း န််းထ ိုက် ၁၀/မလမ(န ိုင်)၂၆၁၉၁၅ 392

၄၁၀ ဒက 2222 သမောင်စ ို်းဝင််းန ိုင် ဦ်းစံသရွှေသမောင် ၁၁/က န(န ိုင်)၁၆၂၆၂၉ 392

၄၁၁ အယဎ 920 မခ ိုင်ဖ   ်းလ င် ဦ်းမင််းသဇေ်ာဦ်း ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၅၆၀၆၄ 392

၄၁၂ အင 1681 မ ဇင်မ ို်း ဦ်းသရွှေဖင မ််း ၁၄/မအပ(န ိုင်)၃၃၇၈၀၂ 392

၄၁၃ အပထ 968 သစောမျ   ်း  ဦ်းသရွှေတ ို်း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၆၇၆၅၂ 392

၄၁၄ ဆဒတ 1826 စ ိုင််းသအောင်ဝမ််း ဦ်းသကောဝ တ သလ ောက်ထော်းဆဲ 392

၄၁၅ အဟဓ 843 သနာ်နှင််းလဲ သဝ ဦ်းမျ   ်းသဝသအောင် ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၉၁၆၀၂ 392

၄၁၆ အညခ 765 သမောင်လ မ််းထက်သဝ ဦ်းမမင ်သ ်း ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၂၈၄၃၉ 392

၄၁၇ အညပ 740 မဇီဇဝါ နိ်ု့ ဦ်းမျ   ်း နိ်ု့ ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၅၁၀၁၄ 392

၄၁၈ အဘပ 787 မ င််း င််း  ယ် ဦ်းစ ို်းန ိုင်ဦ်း ၁၄/ဘကလ(န ိုင်)၃၉၈၀၇၃ 392

၄၁၉ ည 1219 မသမ န််းသထ ်း ဦ်းသကျေ်ာ န််း ၁၀/ ထန(န ိုင်)၂၉၇၆၅၉ 392

၄၂၀ အတလ 727 မစ ို်းစနဒာမမင ် ဦ်းသအောင်မမင ် ၁၄/ပတန(န ိုင်)၂၄၈၉၃၂ 392

၄၂၁ ဒက 1099 မဆိုမမတ်န ိုင် ဦ်းမမင ်လ င် ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၈၃၈၈ 392

၄၂၂ အပက 828 သမောင်မျ   ်းလင််း ဦ်းလှဝင််း ၁၄/က န(န ိုင်)၂၈၁၄၄၉ 392

၄၂၃ အဆဘ 723 မ က်မ န်လင််း ဦ်းမျ   ်းထ န််းလင််း ၁၄/လပတ(န ိုင်)၂၈၈၈၅၃ 392

၄၂၄ အနစ 756 သမောင်စည်  ချမ််းသမမ ဦ်းတင်ထ န််းန ိုင် ၁၄/ဓန (န ိုင်)၂၃၂၁၄၃ 392

၄၂၅ ဒစ 70 မဖ   ်းအ စိုလ ှိုင် ဦ်းဘလ ှိုင် ၁၁/စတန(န ိုင်)၁၄၅၈၃၆ 392
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ဆ ဆ 133 မဆိုမပည ်စံ ဦ်းစံဝင််း ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၆၆၂၉၉ 392

၄၂၇ အငလ 111 သမောင်ဇင်လင််းထ န််း ဦ်းသအောင်ဝင််း ၁၄/မအပ(န ိုင်)၄၀၃၁၆၃ 392

၄၂၈ ဆခ 529 မခင်လဲ လဲ ရီ ဦ်း န််းထ ဋ်သအောင် ၁၂/ ခန(န ိုင်)၁၆၁၉၀၉ 392

၄၂၉ အ ဘ 101 မအ နနဒာသကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာသကျေ်ာခ ိုင် ၁၄/အမတ(န ိုင်)၀၆၃၂၉၂ 392

၄၃၀ အဇ 33 မယဉ်မောဖ   ်း ဦ်းဝင််း  န််း ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၁၈၈၀၆၉ 392

၄၃၁  လန ၂ မရတီစံ ဦ်းသအောင်သ ်းဦ်း ၈/မလန(န ိုင်)၁၄၂၇၈၈ 392

၄၃၂ ပခက 175 မ င််းမမတ်မမတ်သမ ်း ဦ်းတင်မ ို်းလ င် ၇/ရကန(န ိုင်)၀၈၂၅၆၃ 391

၄၃၃ အဆ 299 မအ အ  ဲ ဦ်းသဇေ်ာမျ   ်း ၁၄/ပစလ(န ိုင်)၀၇၉၁၆၄ 391

၄၃၄ ဆရ 550 မသဆ ဇင်လတ် ဦ်းလှဝင််းသအောင် ၁၂/ခရန(န ိုင်)၁၆၈၉၉၉ 391

၄၃၅ ဆဃဘ 1202 မနှင််းယိုသထ ်း ဦ်းစ ို်းမမင ် ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၉၆၉၀၅ 391

၄၃၆ အဧရ 144 သမောင်ခနိ်ု့သဝဟ န််း ဦ်းစ ို်းလ ှိုင် ၁၄/ကကထ(န ိုင်)၂၃၆၄၄၂ 391

၄၃၇ ဆပလ 450 မ  ်းသနမခည်ထ န််း ဦ်း  န််းထ န််း ၁၂/ကမရ(န ိုင်)၀၆၈၃၂၉ 391

၄၃၈ ဒစ 224 သမောင်သကျေ်ာသကျေ်ာခ ိုင် ဦ်းသမောင်  န််းသကျေ်ာ ၁၁/စတန(န ိုင်)၁၄၂၈၃၉ 391

၄၃၉ ဆတဥ 337 သမောင်သကျေ်ာ  ဟ န််း ဦ်းသကျေ်ာသကျေ်ာ ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၇၅၂၇၄ 391

၄၄၀ ပ 370 သနာ်မီ်းမီ်းခဲ ဦ်းသမောင်ငယ် ၇/ကကန(န ိုင်)၁၁၂၂၄၄ 391

၄၄၁ ဒစလ 178 မခင်မမတ်  ဦ်းထ န််းသမောင်  န််း ၁၁/စတန(န ိုင်)၁၃၃၀၈၁ 391

၄၄၂ အန 924 မအ အ ဖ   ်း ဦ်းမမစ ို်း ၁၄/ဓန (န ိုင်)၂၀၉၇၅၉ 391

၄၄၃ ဒ ဝ 299 သမောင်သကျေ်ာထက်န ိုင် ဦ်းသကျေ်ာနို ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၁၄၈၉၉ 391

၄၄၄ ဒခ 824 မမမတ်စ ို်းန ယ် ဦ်းသမောင်စံ  န််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 391

၄၄၅ ဒကပ 243 သမောင်သဇေ်ာသနလင််း ဦ်းသမောင်ခင် ၁၁/က န(န ိုင်)၁၇၂၉၆၄ 391

၄၄၆ ဒ 422 သမောင်သဇေ်ာရဲဝင််း ဦ်းလှဝင််း ၁၁/မပတ(န ိုင်)၁၃၂၀၄၅ 391

၄၄၇ အစ 1208 မခ ိုင်ဆိုသဝ ဦ်းရန်သနာင်စ ို်း ၁၄/ကကန(န ိုင်)၁၆၉၄၁၀ 391

၄၄၈ အရ 947 မစိုမမတ်န ို်း ဦ်းဆန််းဝင််း ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၉၅၄၂၈ 391

၄၄၉ အဃ 1104 မဇင်သ ေ်ာတောဝင််း ဦ်းစ ို်းမမင ်ထ န််း ၁၄/အမန(န ိုင်)၂၁၁၆၇၈ 391

၄၅၀ ညခ 198 မနှင််းထက်ထက်လင််း ဦ်းထ န််းဦ်း ၁၀/ခဆန(န ိုင်)၁၅၀၅၂၁ 391
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ဒတ 1056 မဆိုရတနာထက် ဦ်းဝင််းသကျေ်ာသ ်း ၁၁/တကန(န ိုင်)၁၃၂၇၀၂ 391

၄၅၂ ဒတ 714 မရှင််း နိ်ု့မ ူ ဦ်းစ ို်းမမင ်ခ ိုင် သလ ောက်ထော်းဆဲ 391

၄၅၃ ဆဇ 1012 မစ ို်းမမတ်မမတ်ထ န််း ဦ်းသမောင်သမောင်ည နိ်ု့ ၁၂/ရပ (န ိုင်)၁၀၃၄၅၉ 391

၄၅၄ အဒ 337 မစနဒာလင််း ဦ်းသစောထ န််းသရွှေ ၁၄/ဒဒရ(န ိုင်)၁၁၉၀၇၉ 391

၄၅၅ အဆမ 729 သမောင်မမတ်ထ ဋ်သအောင် ဦ်းသအောင်ကကီ်း ၁၄/လပတ(န ိုင်)၂၈၉၈၇၉ 391

၄၅၆ အရ 1093 မဇင်  ဇောသအောင် ဦ်းကျင်ခဲ ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၈၆၀၅၅ 391

၄၅၇ ဆမဥ 277 မ ို ိုစံ ဦ်း န််းမမင ် ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၆၀၄၆၂ 391

၄၅၈ ပဗ 483 မခ ိုင် ီရ သဝ ဦ်းထင်သကျေ်ာ ၇/ပခတ(န ိုင်)၁၀၉၀၄၆ 391

၄၅၉ မမ ၁၂၄၅ သမောင်သအောင်မျ   ်းမင််း ဦ်းသဇေ်ာမင််း ၇/ပမန(န ိုင်)၂၄၆၈၄၁ 391

၄၆၀ နဇပ ၃၇ မဖ   ်းမပည် မပည် စ ို်း ဦ်းစ ို်းဝင််းထ န််း ၁၂/ဒင်္ဂမ(န ိုင်)၀၄၅၉၁၅ 391

၄၆၁ နဇမ ၁၉၅ မဇ န်လ ှိုင်နှင််း ဦ်းသအ်းထ ဋ် ၉/ဇဗ (န ိုင်)၀၁၁၂၅၅ 391

၄၆၂ မလ ၇၀၆ သမောင်စစ်သအောင်မျ   ်း ဦ်း န််းစ ို်းသအောင် ၁၁/စတန(န ိုင်)၁၄၆၆၁၃ 391

၄၆၃ ဆဒထ 2 မမမတ်  ်းခ ိုင် ဦ်းသကျေ်ာလ င် ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၆၀၈၀၆ 390

၄၆၄ ဆပလ 854 သမောင်ဆန််းလင််းစ ို်း ဦ်းသင စ ို်း ၁၀/ကထန(န ိုင်)၁၇၉၁၀၅ 390

၄၆၅ ညလမ 376 သမောင်လင််းထက်သကျေ်ာ ဦ်းထက်သအောင် ၁၀/မလမ(န ိုင်)၂၆၆၉၇၈ 390

၄၆၆ ဒ 31 မ နတာဝင််း ဦ်းဝင််းန ိုင် ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၀၅၉၇၁ 390

၄၆၇ ဆဝ 568 သမောင်သ ေ်ာဇင်ဦ်း ဦ်းလင််းန ိုင်ထ န််း ၁၂/ လန(န ိုင်)၁၉၄၃၁၄ 390

၄၆၈ ဆမဥ 354 မသရွှေရည်လဲ   မ််း ဦ်းသဇေ်ာနန််းသရွှေ ၁၂/ဥကမန(န ိုင်)၂၆၈၈၃၇ 390

၄၆၉ အဃအ 853 စထက်သဝယံလင််း ဦ်းသစော  န််း ၁၄/အမန(န ိုင်)၂၀၃၁၆၈ 390

၄၇၀ အယဎ 913 မသမ ရ ီက ိုက ို ဦ်းင်္ဂျွန်သဘောစက ို ၁၄/မအန(န ိုင်)၂၇၂၇၉၀ 390

၄၇၁ ဒစ 147 သမောင်သဇေ်ာသဇေ်ာ ဦ်းသမောင်သနဝင််း ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၇၉၁၇၇ 390

၄၇၂ ဆအစ 1977 သမောင်ရဲမောန်ဟ ဏ််း ဦ်းတင်ထ န််းသဇေ်ာ ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၆၇၅၂၇ 390

၄၇၃ ဆဒတ 797 သမောင် ောထက်သဇေ်ာ ဦ်းမမ  န််း ၁၂/ဒင်္ဂတ(န ိုင်)၁၁၉၁၅၅ 390

၄၇၄ ဒမ 1901 မအ  ီရ သဇေ်ာ ဦ်းထ န််းသဇေ်ာ ၁၁/မတန(န ိုင်)၀၃၄၅၇၆ 390

၄၇၅ ဒဃ 526 သမောင်သဇေ်ာမင််းန ိုင် ဦ်းကျန်သထ ်း ၁၁/ပဏတ(န ိုင်)၁၀၉၉၇၆ 390
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ဒခဒ 359 မသ ်းသ ်းဝင််း ဦ်းထ န််းသချသမောင် ၁၁/ကတန(န ိုင်)၁၈၇၂၇၉ 390

၄၇၇ ပ 214 မနီလောစံ ဦ်းန ိုင်ဝင််း ၇/ကကန(န ိုင်)၁၁၈၉၈၂ 390

၄၇၈ ဆဃန 247 မ က်ဆိုနှင််းလ င် ဦ်း  န််းလ င်ဦ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 390

၄၇၉ အကဘ 749 မသရွှေပ ို်းဥ ဦ်းစ ို်းလ င် ၁၄/မမက(န ိုင်)၃၂၁၆၉၇ 390

၄၈၀ အယထ 710 မခင်မီမီသဇေ်ာ ဦ်းသဇေ်ာမင််းထ န််း ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၇၄၉၅၄ 390

၄၈၁ အခ 14 သမောင်စ မ််းထက် ဦ်းသအောင်မျ   ်း  ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၀၇၉၉၅ 390

၄၈၂ လမ 906 သမောင်ထ န််းသအောင်လင််း ဦ်းက ိုထ န််း ၃/မဝတ(န ိုင်)၀၉၁၃၁၈ 390

၄၈၃ ညလမ 1021 မ ဉ္ဇောသဝ ဦ်းသအောင်သကျေ်ာသဇော ၁၀/  ရ(န ိုင်)၁၇၆၅၃၇ 390

၄၈၄ အက 577 မနှင််းရတီဦ်း ဦ်းသကျေ်ာမင််းမင််းဦ်း ၁၄/မမက(န ိုင်)၃၂၇၁၂၅ 390

၄၈၅ အ 1020 မကကယ်စင်ထက် ဦ်းခင်သဇေ်ာ ၁၄/ငပတ(န ိုင်)၂၅၄၉၈၉ 390

၄၈၆ အပ 1252 မဇောမခည်စ ို်း ဦ်းသနစ ို်း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၆၆၇၆၉ 390

၄၈၇ ဒ ဝ 1406 မဝန််းဝန််း ဦ်းသအောင်သကျေ်ာည နိ်ု့ ၁၁/မအန(န ိုင်)၀၇၄၀၃၁ 390

၄၈၈ ပည 38 မယိုဇနဦ်း ဦ်းသဇေ်ာကကီ်း ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၃၇၃၅၀ 390

၄၈၉ ပဗအ 154 မန ိုင်န ိုင်သမေ်ာ ဦ်းသ ောင််းည နိ်ု့ ၇/ပခတ(န ိုင်)၁၁၂၂၈၂ 390

၄၉၀ ပလ 611 မနန််းထက်ထက်သအောင် ဦ်း န်ို့သဇေ်ာဦ်း ၇/လပတ(န ိုင်)၁၈၉၁၀၂ 390

၄၉၁  ရ ၂၈ မ က်စိုနန််း ဦ်းနန််းလ င် ၈/ရခန(န ိုင်)၁၉၀၀၁၁ 390

၄၉၂ မထ ၁၂၂ နန််းအ သ္နဒခမ််း ဦ်းခ န်ဘသရွှေ ၁၃/ဆဆန(န ိုင်)၁၃၀၃၂၇ ၃၉၀

၄၉၃ နတက ၁၁၇၈ မယမင််း  ဦ်းဗ ိုလ်ထ န််း ၉/တကန(န ိုင်)၂၅၅၉၄၈ 390

၄၉၄  ရ ၈၅၉ သမောင်ခ ိုင်မမင ်သဇေ်ာ ဦ်းကကည်စ န် ၈/ရနခ(န ိုင်)၁၇၅၇၇၇ 390

၄၉၅ မရရ ၁၁၄၉ မမီမီဖ   ်းစိုလ င် ဦ်းမမင ်လ င် ၉/ရမ (န ိုင်)၂၄၁၂၈၀ 390

၄၉၆ ဆပလ 252 သမောင်သကျေ်ာ တ ို်းဟ န််း ဦ်းသတောက်ထ န် ၇/ပခန(န ိုင်)၄၆၉၃၃၉ 389

၄၉၇ ဆ လ 1479 မရ ှိုင််းသဝလ ံလ မင််း ဦ်းသစောလို ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၆၅၂၆၃ 389

၄၉၈ အဃ 22 မသရွှေရည်  ်းလ င် ဦ်းတင ်လ င် ၁၄/အမန(န ိုင်)၂၀၉၃၁၇ 389

၄၉၉ ဒဟတ 107 မနှင််းအ စံ ဦ်းသမောင်သအောင်မမင ် ၁၁/မဥန(န ိုင်)၁၆၆၇၀၇ 389

၅၀၀ ဒဃ 975 သမောင်ဦ်းစ ို်းန ိုင် ဦ်းသမောင် န််းစ ို်း ၁၁/ပဏတ(န ိုင်)၁၁၄၂၀၃ 389
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 အန 993 သမောင်န ိုင်မင််းထက် ဦ်းလှသ ်း ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၂၃၄၆၆ 389

၅၀၂ အဇ 916 မနှင််း က်မော ဦ်းသကျေ်ာ က် ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၁၈၈၀၅၆ 389

၅၀၃ ဒ 386 သမောင်သစော က်ထ ်း ဦ်းသစောသမဗောင််းသဝ ၁၁/မပတ(န ိုင်)၁၁၂၃၀၂ 389

၅၀၄ အဃအ 814 သမောင်သအောင်  စ ို်း ဦ်းဝင််းသ ်း ၁၄/အမန(န ိုင်)၂၀၅၇၀၁ 389

၅၀၅ ညကန 929 မမမတ်နှင််းသဝ ဦ်းလှသ ်း ၁၀/ကထန(န ိုင်)၁၈၆၇၉၉ 389

၅၀၆ ဒဗတ 975 မမ ူစင်သအ်း ဦ်း န််းက ို ၁၁/ရဗန(န ိုင်)၁၁၂၄၉၉ 389

၅၀၇ အမစ 180 မသမ က်သကျေ်ာ ဦ်းမင််းစ ို်း ၁၄/မမန(န ိုင်)၃၄၈၆၇၁ 389

၅၀၈ ဒအ 79 မမမတ်န ို်းသဝ ဦ်းသကျေ်ာသဇောလှ ၁၁/မအန(န ိုင်)၀၇၂၉၁၈ 389

၅၀၉ ဆဗဟ 168 မသမမျက်ချယ် ဦ်းသအောင်သကျေ်ာစ ို်း ၁၂/ ကတ(န ိုင်)၂၁၃၈၃၇ 389

၅၁၀ ဆပလ 32 မဝ ိုင််းရွှေန််းလဲ ဦ်းဝင််းန ိုင်သထ ်း ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၉၃၅၇၃ 389

၅၁၁ ပဈဎ 381 မကကည်လဲ ဖ   ်း ဦ်းကကည်ဝင််းန ိုင် သလ ောက်ထော်းဆဲ 389

၅၁၂ ပခ 926 သမောင် ိုတမပည ်စံိုသအောင် ဦ်းမမင ်စန််း ၇/ပခန(န ိုင်)၄၆၁၃၂၈ 389

၅၁၃ ဆပလ 857 မ  မ် ဝတီတင်ည န်ို့ ဦ်းတင်ည နိ်ု့ ၁၂/ ဃက(န ိုင်)၁၉၆၄၉၈ 389

၅၁၄ အငမ 135 မနှင််းလက်လက်သအောင် ဦ်းမျ   ်းမင််းထ န််း ၁၄/မအပ(န ိုင်)၃၅၂၂၇၅ 389

၅၁၅ တထ 256 သမောင်အံ မှူ်းပ ိုင် ဦ်းဝင််းထ န််း ၁၄/မအပ(န ိုင်)၃၈၂၅၂၃ 389

၅၁၆ ပဃဆ 185 မထက်သဝသအောင် ဦ်းသအောင်သစောလှ ၇/ပတန(န ိုင်)၁၆၄၄၁၂ 389

၅၁၇ ဆ လ 462 သမောင်နန််းဝင််း ဦ်းမမင ်သအောင် ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၇၀၄၂၁ 389

၅၁၈ ပအ 236 သမောင်ဉောဏ်မ ို်း ဦ်းခင်သကောင််း ၇/ကဝန(န ိုင်)၂၂၂၈၇၁ 389

၅၁၉ ပအ 228 မမ ူမပော ဦ်းမင််းစ ို်း ၇/ပခန(န ိုင်)၄၆၈၅၆၅ 389

၅၂၀ ဆ အ 933 သမောင်သအောင်သအောင် ဦ်းတင်သရွှေ ၁၂/လယန(န ိုင်)၀၀၄၅၉၃ 389

၅၂၁ အက 245 သမောင်ဇင်  ဖ   ်း ဦ်းတင်သမောင်ဦ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 389

၅၂၂ ဆဇ 1015 မသဝသဝနှင််း ဦ်းသကျေ်ာမင််းန ိုင် သလ ောက်ထော်းဆဲ 389

၅၂၃ ပ 960 သနာ်နီလောသထ ်း ဦ်းသ ောင််းန ိုင် ၇/မညန(န ိုင်)၁၄၅၃၈၄ 389

၅၂၄ ပဆစ 156 မဟန်ထက်ထက်န ိုင် ဦ်းမမင ်န ိုင် ၇/ ဝတ(န ိုင်)၁၅၂၃၀၅ 389

၅၂၅ ဒခဒ 117 မချ   မောဝင််း ဦ်းသစောဝင််း ၁၁/ပဏတ(န ိုင်)၁၂၆၀၁၆ 389
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ဒ 1515 သမောင်မပည ်ဖ   ်းသဇေ်ာ ဦ်း န််းကက ယ် ၁၁/မပတ(န ိုင်)၁၁၃၂၄၄ 389

၅၂၇ အဇ 11 မ င််းထက်ထက်စံ ဦ်း  န််းဆန််း ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၁၈၇၂၂၆ 389

၅၂၈ နဇမ ၇၉၁ မ င််းရတီစို ဦ်း န််းန ိုင် ၁၂/ ကတ(န ိုင်)၂၁၂၄၄၇ 389

၅၂၉ နပန ၁၆ မ ကကဂန်မ ို်း ဦ်းသမောင်မျ   ်း ၉/ပမန(န ိုင်)၃၀၁၇၃၃ 389

၅၃၀ ပ 31 မ ဉ္ဇောပ ိုပ ို ဦ်းစ ို်းကကီ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 388

၅၃၁ ဆမဒ 324 သမောင်အင်္ဂဂမျ   ်း ဦ်းခင်သမောင် န််း ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၅၅၇၃၄ 388

၅၃၂ ဆထ 26 မယိုရတနာသဇေ်ာ ဦ်းမမသ ောင််း ၁၂/ထတပ(န ိုင်)၁၂၉၆၃၇ 388

၅၃၃ ဆဒထ 19 မ နတာလ င် ဦ်း န််းသဇေ်ာမျ   ်း ၁၂/ဒင်္ဂတ(န ိုင်)၁၂၅၆၂၉ 388

၅၃၄ ဆဃဘ 282 မချစ်သဝသဝသအောင် ဦ်းချစ်သအောင် ၃/ တက(န ိုင်)၀၁၂၂၈၅ 388

၅၃၅ ဆမဒ 54 သမောင်ဟ န််းထက်န ိုင် ဦ်းသကျေ်ာသကျေ်ာလ င် ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၂၀၄၁၉၇ 388

၅၃၆ အဟဒ 132 သမောင်သအောင်ခ ိုင်မမင ် ဦ်း  န််းဦ်း ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၉၂၈၄၁ 388

၅၃၇ အအက 102 မင်္ဂျူ်းဧကရီသကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာမ ို်းထက် ၁၄/မအန(န ိုင်)၂၇၀၃၃၂ 388

၅၃၈ ဒက 565 မနနဒာသအ်း ဦ်း  န််းထ န််း ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၂၇၁၂ 388

၅၃၉ ပဃတ 1 သမောင်သဝယံမင််းထက် ဦ်းသကျေ်ာထ ်း ၇/ပတန(န ိုင်)၁၈၁၃၂၈ 388

၅၄၀ အတတ 6 နမ ် ဉ္ဇောထက် ဦ်းရဲန ိုင် ၁၄/ပတန(န ိုင်)၂၅၇၁၃၈ 388

၅၄၁ ဒက 254 မမ ူ ဇင်ဦ်း ဦ်း န််းန ိုင်ဦ်း ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၃၈၇၂ 388

၅၄၂ ဆ အ 550 သမောင်သကျေ်ာဇင်လင််း ဦ်း  န််း န််း ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၈၉၂၀၃ 388

၅၄၃ အမ 962 သမောင်  ရက ိုက ိုသအောင် ဦ်းမမင ်သကျေ်ာထ န််း ၁၄/မမန(န ိုင်)၃၆၆၃၅၆ 388

၅၄၄ ဆထက 739 မလင််းမမတ် ဦ်းချစ်တင် ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၉၄၄၃၆ 388

၅၄၅ ပယက 264 မဇ န်ဇ န်ရတနာသအောင် ဦ်းသအောင်  န််း ၇/ရတရ(န ိုင်)၁၉၈၂၇၂ 388

၅၄၆ ဆကရ 424 သမောင်စ မ််းမပည ်သအောင် ဦ်းမျ   ်းသဇေ်ာဦ်း ၃/မဝတ(န ိုင်)၀၇၁၁၂၉ 388

၅၄၇ ဆတမ 150 မဒါဒါန ိုင်လင််း ဦ်းန ိုင်လင််း ၁၂/ဗဟန(န ိုင်)၁၁၂၈၀၀ 388

၅၄၈ ဒပမ 223 မဝါဆန််းသချ ဦ်းသအောင်ထ န််းမမ ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၅၃၇၇၈ 388

၅၄၉ အပ 1258 မဆိုမမတ်ထက် ဦ်းယဉ်သထ ်း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၇၆၈၃၇ 388

၅၅၀ ဒဟတ 159 သမောင်သအောင်  ဟ န််း ဦ်းသမောင်သမောင်  န််း ၁၁/မဥန(န ိုင်)၁၉၂၁၀၈ 388
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 အပ 1345 မအ  နတာဖ   ်း ဦ်း က်န ိုင်ထ န််း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၇၂၉၉၀ 388

၅၅၂ အညပ 701 သမောင်လ င်က ိုက ို ဦ်းလ င်မ ို်း ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၂၃၄၇၁ 388

၅၅၃ အဝ 1217 နနိ်ု့ထက်ထက်ထ န််း ဦ်းသကျေ်ာကကီ်း ၁၄/ ပန(န ိုင်)၁၄၈၇၆၅ 388

၅၅၄ အဈ 1106 မဆိုစနဒီ န််း ဦ်းသအောင်  န််း ၁၄/ငပတ(န ိုင်)၂၆၀၇၇၉ 388

၅၅၅ အဇ 750 မသဝသဝမမင ် ဦ်းမမင ်သအောင် ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၁၈၆၈၉၃ 388

၅၅၆ အစပ 701 နန်ို့ပ င ် ဉ္ဇောသကျေ်ာ ဦ်းမင််းမင််း ၁၄/ကကန(န ိုင်)၁၈၁၂၄၂ 388

၅၅၇ ဆ လ 66 သမောင်သဇယျောဦ်း ဦ်းစန််းတင ်ဦ်း ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၉၆၈၃၅ 388

၅၅၈ ဆမက 169 မ ီရ သအောင် ဦ်းထ န််းမမတ်သအောင် ၁၂/ ဃက(န ိုင်)၁၉၉၆၆၅ 388

၅၅၉ ပဇ 316 မဆိုမမတ် နတာ ဦ်းမျ   ်းဝင််း ၇/ဇကန(န ိုင်)၀၆၉၉၈၈ 388

၅၆၀ မလ ၇၈၂ မထက်ဝတ်ရည်လင််း ဦ်းယိုန ိုင် ၇/အတန(န ိုင်)၁၅၆၁၈၄ ၃၈၈

၅၆၁ စငပ ၁၀၁ မစိုဧကရီသကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာဇင်ထ ိုက် ၅/မလန(န ိုင်)၀၅၅၇၆၉ ၃၈၈

၅၆၂ နလဝ 57 မသရွှေဇင်သအောင် ဦ်းသအောင်မမင ် ၉/လဝန(န ိုင်)၃၀၂၉၃၅ 388

၅၆၃ အင 1814 မစန််းယိုသဆ ဦ်းသကျေ်ာန ိုင်ဝင််း ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၁၉၆၂၁ 387

၅၆၄ ပဇ 487 သမောင်သကောင််းမမတ်ထက် ဦ်းဝင််းတင ် ၇/ကပက(န ိုင်)၁၂၈၃၇၂ 387

၅၆၅ ညခမ 827 သမောင်သအောင် က်ပ ိုင်သအ်း ဦ်းစ ို်းသအောင် ၁၀/ခဆန(န ိုင်)၁၅၄၅၈၀ 387

၅၆၆ အလ 300 သမောင်ရဲလင််း  ဦ်း က်မင််းဦ်း ၁၄/ငရက(န ိုင်)၀၁၉၁၃၆ 387

၅၆၇ ဆခ 203 မ ဲပ ိုချစ် ဦ်းသဇေ်ာမမင ် ၁၂/ ခန(န ိုင်)၁၇၇၆၈၁ 387

၅၆၈ ပဆ 2 မမ ို်းစနဒာသကျေ်ာ ဦ်းသအောင်သကျေ်ာလ င် ၇/ ဝတ(န ိုင်)၁၄၆၅၁၈ 387

၅၆၉ အရ 10 မယမင််းထက် ဦ်းဝင််းန ိုင် ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၉၁၇၁၉ 387

၅၇၀ အဟ 94 သမောင်မင််းသ ေ်ာထင် ဦ်းအိုန််းသကျေ်ာ ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၅၉၂၃၀ 387

၅၇၁ ပယဆ 20 မသဟမောန်နှင််း ဦ်းမျ   ်းမင််း ၇/ရတရ(န ိုင်)၂၀၈၉၅၉ 387

၅၇၂ အဒ 38 မဖ   ်း နတာသကျေ်ာ ဦ်းသအောင်က ိုက ို ၁၄/ဒဒရ(န ိုင်)၂၂၉၃၈၄ 387

၅၇၃ ပခက 162 မယမင််းထ ိုက် ဦ်းသဇေ်ာန ိုင်ဦ်း ၇/ဝမန(န ိုင်)၂၁၉၇၁၀ 387

၅၇၄ ဒဃ 539 မသအ်းန ယ်ဝင််း ဦ်းထ န််းစံသဘေ်ာ ၁၁/ပဏတ(န ိုင်)၁၀၉၉၅၇ 387

၅၇၅ အဟ 209 မမျ   ်းမျ   ်း  ယ် ဦ်းသဇေ်ာသဇေ်ာ ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၅၉၉၈၄ 387



24

တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ညလရ 91 မ ဲအ မ ူ ဦ်းထ န်ဝင််း ၁၀/မလမ(န ိုင်)၂၈၂၇၅၉ 387

၅၇၇ ဆမဒ 1708 သမောင်ဇင်မင််းသအောင် ဦ်းမမင ်သကျေ်ာ ၁၂/ရပ (န ိုင်)၁၀၈၉၁၆ 387

၅၇၈ ညလက 494 သမောင်ဥကကောဖ   ်း ဦ်းမျ   ်းဝင််းသထ ်း ၁၀/မလမ(န ိုင်)၃၀၁၃၇၀ 387

၅၇၉ ပခ 78 မဆိုမပည ်  ဦ်းကကည်န ိုင် ၇/ပခန(န ိုင်)၄၆၁၂၅၇ 387

၅၈၀ အ ဘ 123 မနီလောသအောင် ဦ်းသကျေ်ာန ိုင် ၁၄/ ပန(န ိုင်)၂၂၈၆၆၄ 387

၅၈၁ အလ 1252 မမ ူသ  ်း ီရ ဦ်းထ န််းထ န််းဝင််း ၁၄/ကလန(န ိုင်)၂၀၆၂၇၈ 387

၅၈၂ အဟဒ 184 မ ဲ ဲလ ှိုင် ဦ်းထ န််းထ န််းသဝ ၁၂/လ ယ(န ိုင်)၀၉၆၆၃၅ 387

၅၈၃ ဒဃ 351 သမောင်ဦ်းလင််းသ ်း ဦ်းသမောင်ည    န််း ၁၁/မဥန(န ိုင်)၁၉၈၈၁၀ 387

၅၈၄ ည 356 မပ င ်နဒီဦ်း ဦ်းစ ို်း  န််း ၁၀/  ရ(န ိုင်)၁၈၅၈၁၈ 387

၅၈၅ ဒပ 1808 မမမတ်န ို်းပ င ် ဦ်းသမောင်မမင ်သရွှေ ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၆၁၉၈၂ 387

၅၈၆ ဒစ 1698 သမောင်လင််းလင််းထ န််း ဦ်းဦ်းသကျေ်ာလ ှိုင် ၁၁/ပဏတ(န ိုင်)၁၂၁၄၁၁ 387

၅၈၇ ဒမ 1246 သမောင်ခင်သအောင် ဦ်းသမောင်သကျော  ော ၁၁/စတန(န ိုင်)၁၁၈၄၉၆ 387

၅၈၈ အမမ 251 မမင််းမင််းယ န််းမ ူ ဦ်းမင််း  န််း ၁၄/မမန(န ိုင်)၃၀၁၉၁၃ 387

၅၈၉ ပရ 355 မဆိုလဲ နနဒာသအောင် ဦ်းသအောင်သအောင် ၇/ရတန(န ိုင်)၁၄၅၆၉၈ 387

၅၉၀ ပဗ 1159 မ  ဇောန ိုင် ဦ်းမမင ်သအောင် ၇/ပခတ(န ိုင်)၁၁၄၈၇၄ 387

၅၉၁ မ ဘ ၈၃၆ မရတနာချ   ဦ်းသအ်းချ   ၉/တ န(န ိုင်)၂၄၈၉၇၃ 387

၅၉၂ ကက ၁၅၅၈ သမောင်သကျေ်ာဖင မ််းလ င် ဦ်းသအောင်စ ို်း ၁/ရကန(န ိုင်)၀၇၇၀၉၅ 387

၅၉၃ ရရ ၁၀၆၀ မနန််းငင််းန ံ ဦ်းစ ိုင််းခမ််းလ ၁၃/လရန(န ိုင်)၂၂၄၄၉၄ 387

၅၉၄ မဓအ ၁၁၁ မမီမီဝင််းသဆ ဦ်းဝင််းသဆ ၉/ပ က(န ိုင်)၀၆၁၇၀၄ 387

၅၉၅ နပလ ၂၈၂ မသစောမင််းမ ိုရ် ဦ်းက ိုမင််း ၉/ပမန(န ိုင်)၂၈၉၂၁၆ 387

၅၉၆ နပလ ၁၈၆ မအ အ လ င် ဦ်းမမင ်သအ်း ၉/ပမန(န ိုင်)၂၈၉၁၆၇ 387

၅၉၇ နကပ ၄ မမျ   ်း  ဇောခ ိုင် ဦ်းချစ်ရသအောင် ၉/ပမ (န ိုင်)၀၂၇၇၈၄ 387

၅၉၈ ပ တ 818 မထက် ီရ န ိုင် ဦ်းခင်သမောင်လ င် ၇/မညန(န ိုင်)၁၃၈၀၃၉ 386

၅၉၉ ညဘစ 1146 သမောင်အတောဦ်း ဦ်းသမောင်သမောင်ကကည် ၆/ကစန(န ိုင်)၁၄၃၀၉၂ 386

၆၀၀ အခ 1175 မသအ်းပ င ်မ ူ ဦ်းမျ   ်းည နိ်ု့ ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၃၃၇၆၇ 386
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 တစလ 728 မသဆောင််းနှင််း ဇင် ဦ်း န််းသအ်း ၆/ကစန(န ိုင်)၁၃၇၅၅၁ 386

၆၀၂ အဧမ 759 မမမင ်မမတ်ဖ   ်း ဦ်းကကည်ည နိ်ု့ ၁၄/မမန(န ိုင်)၃၇၈၄၁၀ 386

၆၀၃ အငစ 742 မခင်ခင်သလ်း ဦ်းသအောင်စ ို်းဦ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 386

၆၀၄ အဘဟ 731 သမောင်သအောင်မမင ်မမတ် ဦ်းသအောင်မမင ်ဦ်း ၁၄/ဘကလ(န ိုင်)၃၇၁၂၁၃ 386

၆၀၅ အထဗ 802 သမောင်သအ်းမင််းက ို ဦ်းသမောင်သအ်း ၁၄/လမန(န ိုင်)၁၁၀၃၅၉ 386

၆၀၆ ဒဗတ 957 သမောင်ဖင မ််းချမ််းန ိုင် ဦ်းခင်သမောင် ၁၁/ရဗန(န ိုင်)၁၁၂၄၇၆ 386

၆၀၇ ဒကင်္ဂ 864 မနှင််းထက်ထက်သဝ ဦ်းသကျေ်ာနိုသအောင် ၁၁/က န(န ိုင်)၁၆၈၁၇၅ 386

၆၀၈ အညမ 706 မ  န််းလင််းထက် ဦ်းဆန််းမမင ်ထ န််း ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 386

၆၀၉ ဒဟ 2538 သမောင်သနလင််းထ န််း ဦ်းဦ်း န််းလ ှိုင် ၁၁/မဥန(န ိုင်)၁၆၃၅၆၅ 386

၆၁၀ အရ 1021 မချမ််းစ မ ်စ မ ်  ဦ်း န််းဦ်း ၁၄/ေကန(န ိုင်)၁၈၂၅၄၅ 386

၆၁၁ ညပ 1002 သမောင်ထ န််းထ န််းန ိုင် ဦ်းသကျေ်ာစ ောသအောင် ၁၂/တမန(န ိုင်)၁၄၂၄၄၂ 386

၆၁၂ အဟ 113 သမောင်  ရ န်ဖ   ်း ဦ်းဝင််းန ိုင် ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၄၀၅၆၅၅ 386

၆၁၃ အရန 726 မလင််းနနဒာဦ်း ဦ်းတင်က ိုဦ်း ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၈၅၇၂၀ 386

၆၁၄ ဒကဒ 206 မခင်မမင ်သဇေ်ာ ဦ်းမမင ်သမောင် ၁၁/က န(န ိုင်)၁၅၂၅၂၆ 386

၆၁၅ ဒရင်္ဂ 300 မမ ို်းစနဒာ ဦ်းစ ို်းန ိုင် ၅/ပလဘ(န ိုင်)၁၀၇၆၈၅ 386

၆၁၆ အရဇ 112 မလင််းလင််းသဝ ဦ်းသအောင်တင်ဝင််း ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၇၃၈၅၉ 386

၆၁၇ အမ 817 မ ဲမ ူသအ်း ဦ်းဇောနည်မင််း ၁၄/မမန(န ိုင်)၃၇၀၆၁၈ 386

၆၁၈ အယဎ 129 မစိုမမတ်န ို်း ဦ်းဝင််းန ိုင် ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၆၅၉၄၃ 386

၆၁၉ အနစ 110 မအ မပည ်မပည ်မ ို်း ဦ်း  န််းသအောင် 14/ဓနဖ(န ိုင်)209003 386

၆၂၀ ဒစ 1044 မယိုဇန ဦ်းသအောင်သကျေ်ာမင််း 11/စတန(န ိုင်)141378 386

၆၂၁ ဆရက 429 မမမတ်  ငီ်္ဂ  ဦ်း  န််းဝင််း ၁၂/ရကန(န ိုင်)၀၈၇၈၅၉ 386

၆၂၂ အ 1324 သမောင်သကောင််းခနိ်ု့ရဲ ဦ်းထ န််းထ န််းန ိုင် 14/ကကထ(န ိုင်)217155 386

၆၂၃ အဘ 219 သစောသနပလိုသစ်း ဦ်းသစော သတော 14/ဘက (န ိုင်)348376 386

၆၂၄ ဆ လ 589 မဝင််းပပသအ်း ဦ်းတင်လ ှိုင် 12/ ကန(န ိုင်)297356 386

၆၂၅ အင်္ဂရ 150 သမောင်ရ ှိုင််းထက်သကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာသကျေ်ာ 14/ကခန(န ိုင်)120560 386
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ညရဝ 476 မင််းလဝီ  ိုက် ဦ်းက ိုက ို 10/ မန(န ိုင်)၀35546 386

၆၂၇ ပက 467 မနှင််းတ ယ်တောဦ်း ဦ်းမျ   ်းမင််းထ ဋ် 7/ကပ (န ိုင်)120842 386

၆၂၈ ဒပ 150 သမောင်မင််း  ရ ဦ်းခင်သမောင်ဝင််း 11/မပတ(န ိုင်)၀23714 386

၆၂၉ ဆ လ 112 မ  ်းမပည် စံိုစ ို်း ဦ်းတင်သအောင်မျ   ်း 12/ ကန(န ိုင်)276928 386

၆၃၀ ဆ ယ 1521 မရည်မ န်ဦ်း ဦ်းတင်က ိုက ိုဦ်း 14/ဘက (န ိုင်)380241 386

၆၃၁ ဆဃန 1043 မ နတာခ ိုင် ဦ်း န််းထ ိုက် 12/မဘန(န ိုင်)151833 386

၆၃၂ အဒန 734 သမောင်ဝဏဏဦ်း ဦ်းသကျေ်ာစ ို်းမ ို်း 14/ဒဒေ(န ိုင်)232၈39 386

၆၃၃ ဆမဒ 888 မမမမမင ်  ဦ်းမျ   ်းမမင ် 12/မဂဒ(န ိုင်)192288 386

၆၃၄ ဒဃ 354 သမောင်သဇေ်ာလင််းသ ်း ဦ်းသအောင်သကျေ်ာမင််း ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 386

၆၃၅ ပဝအ 34 မ က်ထော်းန ယ် ဦ်းမမင ်သထ ်း 7/သကန(န ိုင်)150610 386

၆၃၆ ည 559 သမောင်သအောင်မမင ်မမတ် ဦ်းဝင််းထ န််း 10/သဖေ(န ိုင်)185931 386

၆၃၇ ပဗ 515 သမောင်မပည ်ဖ   ်းသအောင် ဦ်းစ ို်းကက  င် 7/ပခတ(န ိုင်)111828 386

၆၃၈ ဆ အ 424 သမောင်ထက်မမတ်သအောင် ဦ်းသဇေ်ာမမင ်သအောင် 12/ ကန(န ိုင်)264066 386

၆၃၉ ညပ 364 သမောင်အောကောမပည ်ဖ   ်း ဦ်းသရွှေထ န််း 10/ပမန(န ိုင်)240656 386

၆၄၀ ဒပ 54 သမောင်သဇေ်ာ နိ်ု့ဟန် ဦ်းသမောင်သကျေ်ာတင် 11/မပန(န ိုင်)165062 386

၆၄၁ ဆဒတ 7 မမမတ် ဥဇောထ န််း ဦ်းညီညီထ န််း 12/ဒဂတ(န ိုင်)108015 386

၆၄၂ ညလက 273 မ  မ ်မမတ်န ို်း ဦ်းသအောင်သ ်း 10/မ မ(န ိုင်)284429 386

၆၄၃ အ 363 သမောင်လ ှိုင်ဘိုန််းခနိ်ု့ ဦ်းတင်ချစ် 14/ပသန(န ိုင်)325691 386

၆၄၄ ဆထက 400 သမောင်သကောင််းစည်  ဦ်းလှသရွှေ 12/မဂဒ(န ိုင်)208776 386

၆၄၅ လအ 140 မသရွှေရည်ဝင််း ဦ်းထ န််းဝင််း 3/ကဆက(န ိုင်)109572 386

၆၄၆ လအ 209 မသက ီထ န််း ဦ်းရဲလ င် 3/ကဆက(န ိုင်)105500 386

၆၄၇ ဆ တ 546 မလင််းလင််း  မ ် ဦ်းဝင််းန ိုင် 12/သကတ(န ိုင်)208440 386

၆၄၈ ဒပမ 279 မခ ိုင်ဇင်ဖ   ်း ဦ်းသကျေ်ာဆန််း ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 386

၆၄၉ ကမပ 22 သမောင်သအောင်မပည ်စံိုဦ်း ဦ်းမျ   ်းမင််းသအောင် ၁/မကန(န ိုင်)၂၇၉၀၅၅ 386

၆၅၀ ခဝ 1477 သမောင်သကျေ်ာလှသအောင် ဦ်း ောစ န် ၄/ပလဝ(န ိုင်)၀၇၀၇၆၄ 386
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ပလ 58 သမောင်ခနိ်ု့လင််း နိ်ု့ ဦ်းသဇေ်ာသဇေ်ာ န််း 7/ ပတ(န ိုင်)200104 385

၆၅၂ ဆမဥ 453 မဆို ဥဇော ဦ်းသဇေ်ာဝင််း 12/မဂဒ(န ိုင်)174516 385

၆၅၃ ညလ 145 သမောင်ဇောတော ဦ်းသအောင်  ယ် 10/ကမေ(န ိုင်)168185 385

၆၅၄ ဆ ဝ 29 သမောင်သအောင်ချမ််းသမမ ဦ်းထ န််းထ န််းဦ်း 12/သဃက(န ိုင်)215262 385

၆၅၅ ဒစ 375 မသမ ဇင်မ ူ ဦ်းသအောင်  န််းခ ိုင် 11/စတန(န ိုင်)126427 385

၆၅၆ အယဎ 879 သမောင် က်ဖ   ်းသအောင် ဦ်းသအ်း န််း 14/အဂပ(န ိုင်)265863 385

၆၅၇ အယည 776 သမောင်ဖ   ်းလင််းသအောင် ဦ်းရဲဝင််းသအောင် 14/အဂပ(န ိုင်)264860 385

၆၅၈ ဆဗထ 95 မယဉ်မမတ်န ို်းဦ်း ဦ်းသအောင်သကျေ်ာဦ်း 12/ကတတ(န ိုင်)၀34133 385

၆၅၉ ပဈဎ 363 မ ီရ သအောင် ဦ်းသ ်းသကျေ်ာသအောင် ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 385

၆၆၀ အဇ 206 မ င််း င််းသဆ ဦ်းသ ောင််းသ ်း 14/ဇ န(န ိုင်)187296 385

၆၆၁ ဆဒရ 589 သမောင်စ မ််းထက်သကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာသဇဝင််း 12/တကန(န ိုင်)250276 385

၆၆၂ ဒဟ 532 သမောင်သရွှေ ိုန််းသအောင် ဦ်းသကျေ်ာသချ 11/မဥန(န ိုင်)179473 385

၆၆၃ ဒပ 1898 မသအ်းဝင််းယဉ် ဦ်းသမောင်သအ်း 11/မပန(န ိုင်)150804 385

၆၆၄ ဒဟ 361 မမ မ သ ်း ဦ်းသမောင်ထ န််းလှ 11/မဥန(န ိုင်)199444 385

၆၆၅ အယ 908 မ က်ဇင်သဝ ဦ်းည နိ်ု့သ ်း 14/အဂပ(န ိုင်)261769 385

၆၆၆ အယထ 722 သမောင်သအောင် က်န ိုင် ဦ်းဝင််းထ န််း 14/အဂပ(န ိုင်)246547 385

၆၆၇ အညပ 705 မစ ို်းစနဒာခ ိုင် ဦ်း  န််းသ ်း 14/ညတန(န ိုင်)251577 385

၆၆၈ အခ 921 မသအ်းပ င ်ထ န််း ဦ်းမျ   ်းထ န််း ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 385

၆၆၉ တမ 1808 မစပယ်လ ှိုင် ဦ်းထ န််းစ ို်း 6/မမန(န ိုင်)265372 385

၆၇၀ ဒပ ၁၈၄၀ မခင်စနဒာမမင ် ဦ်းလှမမင ် 11/မပန(န ိုင်)165149 385

၆၇၁ ဆဘ ၆၈ မခင် ကကဂန်သအ်း ဦ်းခင်သအ်း 12/တကန(န ိုင်)272900 385

၆၇၂ ပဆ ၃၆၅ မထက်ထက်လ င် ဦ်း န််းလ င်ဦ်း 7/သဝတ(န ိုင်)160707 385

၆၇၃ ညကဟ ၃၈၇ မကကည်လဲ လဲ ဝင််း ဦ်းသကျေ်ာသရွှေ 10/ကထန(န ိုင်)185086 385

၆၇၄ အယက ၄၆ မ ဇင်မ ို်း ဦ်းသအ်းကကည် ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၁၈၀၈၄ 385

၆၇၅ ကမပ 408 သမောင်သဝယံမမင ်  ဦ်းမမင ်  န််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 385
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 မစမ 431 သမောင်န ိုင်လင််းသအောင် ဦ်းစ ို်းမ ို်းထ ိုက် ၉/ စန(န ိုင်)၁၉၉၈၂၆ 385

၆၇၇ မငဒ 823 မချစ်လ န််းပ ို ဦ်း န််းဝင််း ၉/ဝတန(န ိုင်)၂၃၂၇၅၇ 385

၆၇၈ ဒ  167 သမောင် က်န ိုင်ဖ   ်း ဦ်းသမောင်လှဝင််း 11/မပတ(န ိုင်)139330 384

၆၇၉ ဆ တ 18 သမောင်စည်  ဘိုန််းရှ န် ဦ်းသဇေ်ာလတ် 12/သကတ(န ိုင်)211054 384

၆၈၀ ညလက 166 သမောင်ထ န််းန ိုင်ထ ဋ် ဦ်းတင်ဦ်း 10/သထန(ပပြု)၀၀၀၅၆၆ 384

၆၈၁ ည င 1 မသအ်းစနဒာခ ိုင် ဦ်းတင်သမောင်ဦ်း 10/သဖေ(န ိုင်)188786 384

၆၈၂ အလ 527 မသမမ ို်းသဆ ဦ်းရန်န ိုင်သဆ 14/က န(န ိုင်)185938 384

၆၈၃ ဆဗဟ 296 မခင်ဆိုဟန် ဦ်းသအောင်  န််း 6/ထဝန(န ိုင်)1562၀5 384

၆၈၄ ပအလ 352 သမောင်ထက်သဝယံ ဦ်း န််းသဆ 7/ကဝန(န ိုင်)228347 384

၆၈၅ ပဗ 455 မနှင််းဧကရီ ဦ်းစန််းမမင ်ရယ် 7/ပခတ(န ိုင်)109701 384

၆၈၆ ဆတဥ 248 မမမတ် ိုန််းဟန် ဦ်းဘ ိုဘ ိုဟန် 12/ဥကတ(န ိုင်)200225 384

၆၈၇ ဆင်္ဂဈ 209 သမောင်ရ ှိုင််းဝဏဏသအောင် ဦ်းဝင််းထ န််း ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 384

၆၈၈ ဆရ 548 မ ီရ မ န် ဦ်း  န််းစ ို်း 12/ခေန(န ိုင်)158197 384

၆၈၉ ဆဒရ 605 သမောင်သနလင််းသအောင် ဦ်းတင်မင််းသအောင် ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 384

၆၉၀ ညလ 887 မယ န််း ဇင်ဗ ိုလ် ဦ်းသအောင်ဗ ိုလ်ဗ ိုလ် 10/မ မ(န ိုင်)264884 384

၆၉၁ ဆဝ 928 သမောင်စည်  ထက် ဦ်းန ိုင်ဝင််းသအောင် 12/သ န(န ိုင်)171263 384

၆၉၂ ပဟခ 239 မငယ် ဦ်းမမင ်  န််း 7/ဝမန(န ိုင်)218216 384

၆၉၃ ပခက 519 မဝတ်ရည်န ိုင် ဦ်းက ိုက ိုန ိုင် 7/ပခန(န ိုင်)501947 384

၆၉၄ ဆပလ 678 သမောင်န ိုင်လင််းထ န််း ဦ်းသမောင်ခ ိုင်လင််း 11/ပတန(န ိုင်)148177 384

၆၉၅ ပခဘ 261 သမောင်အောဇောနည် ဦ်းသအ်းလ င် 7/ပခန(န ိုင်)456141 384

၆၉၆ ပဇ 94 မခင်မမတ်န ို်း ဦ်း  န််းလ င် 7/နတ (န ိုင်)182170 384

၆၉၇ အ 202 မခင်ဘိုဏ််းစံ ဦ်းသအောင်မင််းဦ်း 14/ပသန(န ိုင်)312039 384

၆၉၈ ဆမဒ 198 မမမတ်ချစ်ချစ်ခ ိုင် ဦ်းသအောင်မမတ်သကျေ်ာ 12/မဂဒ(န ိုင်)210537 384

၆၉၉ ဒတ 242 မလင််းလင််းဖ   ်း ဦ်းဝင််းလ င် ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 384

၇၀၀ ဒဃ 54 သမောင်ထ န််းသနဝင််း ဦ်း န််းထ န််းသမောင် 11/ပဏတ(န ိုင်)109965 384
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ဆဃဘ 1746 မအ သရွှေဇင်ဦ်း ဦ်း န််းဦ်း 12/မဘန(န ိုင်)212418 384

၇၀၂ ဒကင်္ဂ 880 မသရွှေမ ို်းဟန် ဦ်း န််းသအောင် 11/ကဖန(န ိုင်)168174 384

၇၀၃ ဒနမ 915 သမောင်စ ို်းမင််းသအောင် ဦ်းညီသချ 11/အမန(န ိုင်)116298 384

၇၀၄ ဒတတ 523 မကကည်ကကည်  န််း ဦ်းသမောင် န််းတင် 11/စတန(န ိုင်)132100 384

၇၀၅ အဒ 541 မင်္ဂျူ်းချယ်ရီခ ိုင် ဦ်းစ ို်းခ ိုင် 14/ဒဒေ(န ိုင်)224197 384

၇၀၆ ဒတတ 195 မ င််းယိုလ ှိုင် ဦ်းမ ို်းသဇေ်ာ ၁၁/တကန(န ိုင်)၁၁၁၆၉၁ 384

၇၀၇ ညဘစ 394 မကကယ်စင်လင််း ဦ်းလင််းလင််းဦ်း ၁၀/ဘလန(န ိုင်)၁၆၇၄၆၈ 384

၇၀၈ အရဏ 102 မခ ိုင် ဇင်သကျေ်ာ ဦ်းမမင ်သကျေ်ာ ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၉၇၀၁၇ 384

၇၀၉ အအက 703 သမောင်မင််းခနိ်ု့သကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာခ ိုင် ၁၄/မအန(န ိုင်)၂၇၀၂၇၂ 384

၇၁၀ အဝ 764 မယမင််း  ဦ်းတင ်လ င် ၁၄/ပ န(န ိုင်)၃၅၀၅၂၇ 384

၇၁၁ အငစ 718 မနှင််းသဝဖ   ်း ဦ်းသကျေ်ာသဆ ၁၄/မအပ(န ိုင်)၃၉၄၀၇၄ 384

၇၁၂ ဆင်္ဂ 1118 မရဒီသကျေ်ာသဇော ဦ်းသအောင်သကျေ်ာသဇော ၁၂/ကတန(န ိုင်)၁၅၄၅၀၉ 384

၇၁၃ အယည 725 သမောင်ဇင်လင််းန ိုင် ဦ်းမင််းန ိုင် ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၄၇၂၃၀ 384

၇၁၄ အစပ 724 သမောင်သဝယံသထ ်း ဦကံထ န််း ၁၄/ကကန(န ိုင်)၁၆၆၉၆၈ 384

၇၁၅ ပဗ 1170 မသအ်းစနဒာဝင််း ဦ်း န််းသရွှေ သလ ောက်ထော်းဆဲ 384

၇၁၆ ညရအ 721 မယ န််းလဲ ဝင််းသအောင် ဦ်းန ိုင်မင််းလတ် ၁၀/ရမန(န ိုင်)၂၃၉၅၀၃ 384

၇၁၇ အစ 210 မထက်ထက်န ိုင် ဦ်းဝင််းန ိုင် ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၉၈၆၂၀ 384

၇၁၈ ဒကဒ 327 မခင်ဆိုဆိုလ ှိုင် ဦ်းသမောင်  န််းမ ူ ၁၁/က န(န ိုင်)၁၆၂၅၂၅ 384

၇၁၉ ပဆ 336 မသမ  န ိုင် ဦ်းရဲလ င် ၇/ ဝတ(န ိုင်)၁၆၀၇၀၅ 384

၇၂၀ ပက ၃၈၀ မ  ်း ဉ္ဇော ဦ်းမျ   ်းသအောင် ၇/ကပက(န ိုင်)၁၂၅၀၆၉ 384

၇၂၁ မမ 1205 မသမခနိ်ု့ပ ိုင် ဦ်းခင်သမောင်ဇင် ၁၃/မဘန(န ိုင်)၀၃၄၄၇၀ 384

၇၂၂ နဥတ 159 မနှင််းစိုသဝ ဦ်း  ို်းမပော်း ၉/ဥတ (န ိုင်)၀၁၉၉၈၅ 384

၇၂၃ ဒခ 105 မဆိုမမတ်သဝ ဦ်းဦ်းလှသကျေ်ာ ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၆၅၆၁၀ 383

၇၂၄ ဒစ 185 သမောင် နိ်ု့စင်လ ှိုင် ဦ်းဦ်းစံလ ှိုင် ၁၂/ ကတ(န ိုင်)၂၂၁၂၅၁ 383

၇၂၅ ဒစ 536 သမောင်မမတ်သအောင်ဖ   ်း ဦ်းထ န််းစ ို်းန ိုင် သလ ောက်ထော်းဆဲ 383
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 ဒအ 107 သမောင်ထက်မင််းန ိုင် ဦ်းလှဝင််း ၁၁/မအန(န ိုင်)၀၆၈၈၄၆ 383

၇၂၇ ပဆ 324 သမောင်လင််းမင််းထ ဋ် ဦ်း န််းသရွှေ ၇/ ဝတ(န ိုင်)၁၅၁၉၀၈ 383

၇၂၈ ပဈဎ 248 မဝတ်ရည်ထက် ဦ်းသကျေ်ာလ ှိုင်ဦ်း ၇/ကတခ(န ိုင်)၂၂၂၄၈၀ 383

၇၂၉ အယဎ 104 မမ ို်း က်ခ ိုင် ဦ်းဝင််းန ိုင် ၁၄/မအန(န ိုင်)၂၇၀၆၃၅ 383

၇၃၀ အင်္ဂရ 136 မနှင််းချယ်ရီလ င် ဦ်းတ ို်းမင််းသနာင် ၁၄/ကခန(န ိုင်)၁၁၉၁၄၆ 383

၇၃၁ အခဍ 127 သမောင်မပည် ဟ န််း ဦ်းထ န််းသအောင် ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၂၈၉၂၉ 383

၇၃၂ ဆမဥ 986 မမ ိုို့မ ိုို့မမင ်  ဦ်းဝင််းန ိုင် ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၂၀၃၀၇၉ 383

၇၃၃ ဆ လ 85 သမောင်ချစ်မင််းဦ်း ဦ်းသဇေ်ာမင််းဦ်း ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၇၉၈၄၈ 383

၇၃၄ ဆ လ 155 မနှင််းယိုသဝ ဦ်းထ န််းထ န််းဝင််း ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၉၇၂၉၇ 383

၇၃၅ ဆ ဝ 86 မစိုလကဂောထ န််း ဦ်းသနထ န််းဦ်း ၁၂/အလန(န ိုင်)၀၅၃၉၂၁ 383

၇၃၆ ဆဃဘ 579 သမောင်စ ိုင််းခမ််းမ ိုင် ဦ်းက ိုစ ိုင််း ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၉၂၄၂၁ 383

၇၃၇ ဆဇ 401 မအ မမတ်န ို်းခင် ဦ်းတင်မျ   ်းသအောင် ၁၂/ရပ (န ိုင်)၁၀၃၆၉၃ 383

၇၃၈ ဆဗထ 153 မပ င ်ပ င ်ဖ   ်း ဦ်းလှမမင ် ၁၂/တမန(န ိုင်)၁၃၆၄၀၈ 383

၇၃၉ လက 22 မချယ်ရီဝင််းက ို ဦ်းဝင််းက ိုလ ှိုင် ၃/ကကရ(န ိုင်)၂၈၅၆၃၃ 383

၇၄၀ ည 22 သနာ်ထ ်းထီ်းရီှ်း ဦ်းသစော ိုန််းမမင ် ၁၀/ ထန(န ိုင်)၂၈၆၁၇၈ 383

၇၄၁ ဆ က 135 မဇ ်းနနဒာထက် ဦ်းကစစနာ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 383

၇၄၂ ဆဒပ 32 သမောင်သကောင််းစည်  ဦ်း က်ခ ိုင်ဦ်း ၁၂/ဒပန(န ိုင်)၀၆၃၂၄၀ 383

၇၄၃ ညလမ 1033 သမောင်ဘိုန််းလက်ရံို်း ဦ်းသအ်းက ို ၁၀/ ထန(န ိုင်)၂၈၈၇၃၃ 383

၇၄၄ လဘတ 1027 သနာ်ခင် ီသထ ်း ဦ်းတင်အိုပ် ၃/ကကရ(န ိုင်)၂၁၅၃၁၅ 383

၇၄၅ ဆအလ 1 မ  ော်းနိုစံ ဦ်း  ရသကျေ်ာစ ောလ င် ၁၂/အလန(န ိုင်)၀၅၀၈၉၉ 383

၇၄၆ ဒစ 4260 မယမံို  ်း ဦ်းထ န််းသအ်းခ ိုင် ၁၂/မရက(န ိုင်)၁၉၆၉၄၂ 383

၇၄၇ ဆ တ 688 မစ ို်းရတနာထ န််း ဦ်းစ ို်းမင််းန ိုင် ၉/ဇယ (န ိုင်)၀၂၉၅၉၇ 383

၇၄၈ ညလ 290 မရွှေန််းလဲ   ်းမပည ် ဦ်းသ ်းဝင််းသအောင် ၁၀/မလမ(န ိုင်)၂၆၆၆၆၄ 383

၇၄၉ အ 190 မက မမတ်သမခ ိုင် ဦ်းမျ   ်းမမင ် ၁၄/ပ န(န ိုင်)၃၁၁၉၆၈ 383

၇၅၀ ဆည 1 မဖ   ်း ဉ္ဇောထ န််း ဦ်းသကျေ်ာထက် ၁၂/ကကက(န ိုင်)၀၀၁၆၆၃ 383
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၇၅၁ အယဆ 124 မ က်နှင််းဖ   ်း ဦ်းအိုန််းကက  င် ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၅၇၆၄၀ 383

၇၅၂ အင်္ဂရ 165 မနှင််းယမံိုဦ်း ဦ်းဝင််းသ ောင််း ၁၄/ကခန(န ိုင်)၁၁၉၂၂၉ 383

၇၅၃ အပထ 232 မချယ်ရီဦ်း ဦ်း န််းသ ်း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၆၆၆၅၂ 383

၇၅၄ ညကက 10 နန််းသမဇင်ဦ်း ဦ်းလိုက ၁၀/ဘလန(န ိုင်)၁၈၉၈၂၈ 383

၇၅၅ ညလမ 35 မသမစံမီှဖ   ်း ဦ်းတင်မ ို်းဝင််း ၃/မဝတ(န ိုင်)၀၇၇၄၆၂ 383

၇၅၆ ပ 491 သမောင် န််းတ ို်းသအောင် ဦ်းရင်သထ ်း ၇/ မန(န ိုင်)၂၅၆၉၄၉ 383

၇၅၇ ဒ 218 မ န််း န််းစ ို်း ဦ န််းထ န််း ၁၁/မပတ(န ိုင်)၁၂၁၄၇၂ 383

၇၅၈ ဒတဠ 311 သမောင်ဇင်က ိုလင််း ဦ်းတင်လှသရွှေ ၁၁/မအတ(န ိုင်)၀၁၁၄၉၈ 383

၇၅၉ ဒတဠ 336 မသမ က်သအောင် ဦ်းဝင််းလ ှိုင် ၁၁/တကန(န ိုင်)၁၁၆၈၁၃ 383

၇၆၀ ဒဟတ 126 မစိုမမတ်န ိုင် ဦ်းဘသအောင် ၁၁/မဥန(န ိုင်)၁၉၂၁၁၈ 383

၇၆၁ အရန 723 သမောင်သအောင် က် ဦ်းသအောင်သ ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၈၅၆၅၀ 383

၇၆၂ အပ 1195 မင်္ဂျူ်းဇောနည်ဝင််း ဦ်းဝင််းသ ်း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၉၁၄၉၄ 383

၇၆၃ ဒပ 851 သမောင် နိ်ု့ဇင်ဖ   ်း ဦ်းသကျေ်ာမ ို်းသချ ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၇၉၀၄၉ 383

၇၆၄ အပပ 724 မဆိုမမတ်န ို်း ဦ်း က်သဝ ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၉၀၁၀၁ 383

၇၆၅ ညခင်္ဂ 908 မ က်အ အ မ ို်း ဦ်းသကျေ်ာမ ို်းန ိုင် ၁၀/ခဆန(န ိုင်)၁၅၄၂၇၀ 383

၇၆၆ ပမ 379 သမောင်ဘိုန််းမမတ်သကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာန ိုင်စ ို်း ၇/မလန(န ိုင်)၀၃၁၀၄၉ 383

၇၆၇ ကင်္ဂ 6 မယ န််းဝတီဦ်း ဦ်းသဇေ်ာဝင််းသအောင် ၁/မမန(န ိုင်)၀၆၁၅၄၀ 383

၇၆၈ မနတ ၂၀၂ မသကောင််းဆိုဆက် ဦ်းသကျေ်ာထ န််း ၁၂/ဒင်္ဂရ(န ိုင်)၀၃၄၅၉၂ 383

၇၆၉ မပ 268 သမောင်သအောင်မမင ်မမတ်န ိုင် ဦ်းသအောင် ီဟ ၁၃/မလတ(န ိုင်)၀၀၂၆၃၂ 383

၇၇၀ နပ 168 မ  မ ်ရတနာသအောင် ဦ်းသအောင်သနဝင််း ၉/ဇယ (န ိုင်)၀၂၀၆၁၉ 383

၇၇၁ မခ 88 သမောင်သကောင််းထက်စံ ဦ်းသင တ ို်း ၉/မခန(န ိုင်)၂၉၉၅၉၀ 383

၇၇၂ ဒဃ 2193 သမောင်ဖ   ်းသဝစ ို်း ဦ်းသမောင်သရွှေစ ို်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 382

၇၇၃ ဆအစ 46 မခင် န်ို့ န်ို့  ဦ်း  ရ န်မမင ် သလ ောက်ထော်းဆဲ 382

၇၇၄ ဆရ 318 သမောင်အောကောသမောင် ဦ်းမမင ်သမောင် ၁၂/ခရန(န ိုင်)၁၇၅၇၀၅ 382

၇၇၅ ညခ 210 သမောင်ခနိ်ု့မင််းဦ်း ဦ်းထ န််းမင််းဦ်း ၁၀/ခဆန(န ိုင်)၁၅၉၀၇၉ 382
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၇၇၆ ဆရ 30 မမမတ်ထ ်းစံ ဦ်းခင်ဝင််း ၁၂/ဒင်္ဂတ(န ိုင်)၁၃၉၄၀၆ 382

၇၇၇ ဆနက 89 မခင်ရည်မ န် န််း ဦ်း န််းဦ်း ၁၂/ကခက(န ိုင်)၁၁၁၃၅၂ 382

၇၇၈ ဒတ 54 မနှင််းနနဒာ ဦ်းသအောင်ဆန််းရီ ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၂၉၈၇၅ 382

၇၇၉ အ 230 မဆိုပ ိုပ ိုထ န််း ဦ်းဆန််းထ န််းသအောင် ၁၄/ပ န(န ိုင်)၃၁၂၄၉၀ 382

၇၈၀ ဆမဒ 423 မသမပ ိုင်  ခင် ဦ်းစ ို်းပ ိုင် ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၉၅၃၄၀ 382

၇၈၁ ပည 49 မလ ှိုင်မ ူမ ူထ ဏ််း ဦ်းရဲ ီဟ ရ/ညလပ(န ိုင်)၂၃၆၂၁၄ 382

၇၈၂ ပခဒ 24 သမောင်စ မ််းထက်သအောင် ဦ်းသမောင်ချစ် သလ ောက်ထော်းဆဲ 382

၇၈၃ ဒ ဝ 369 သမောင်ခနိ်ု့ဟ န််းက ို ဦ်းဝင််းသမောင် ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၂၃၃၅၈ 382

၇၈၄ ဆမဥ 1074 မချ   ဇင် နိ်ု့ ဦ်း န််းထ န််း ၁၂/ဒင်္ဂမ(န ိုင်)၀၃၉၅၆၆ 382

၇၈၅ ဆဒရ 472 မဝင််းပပ ဦ်းဝင််းန ိုင် သလ ောက်ထော်းဆဲ 382

၇၈၆ အဆ 258 သမောင်မျ   ်းမင််းသနာင် ဦ်းဝင််းသ ်း ၁၄/လပတ(န ိုင်)၃၀၀၃၅၇ 382

၇၈၇ ပခဘ 214 မသချောအ သထ ်း ဦ်းသအ်း  န််း ၇/ပခန(န ိုင်)၅၁၁၉၇၂ 382

၇၈၈ ဆဇ 690 သမောင်စမင််းထက်ပ ိုင် ဦ်းသ ်းလ င် ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၂၁၂၆၄၅ 382

၇၈၉ အယက 305 မ  န််းသရွှေရည် ဦ်းရဲထ ဋ်န ိုင် ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၇၃၀၉၃ 382

၇၉၀ ပဈဎ 496 မအ ငံို  ်း ဦ်းသ ောင််းရှ န် ၇/ကတခ(န ိုင်)၂၂၃၁၆၄ 382

၇၉၁ ပည 494 မဇင်သမဖ   ်း ဦ်းသအောင်သဇေ်ာလတ် ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၅၀၁၁၇ 382

၇၉၂ အပက 831 စမင််းချစ်  ဦ်း န််းဟ န််း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၆၃၆၅၉ 382

၇၉၃ အဟရ 737 သမောင်ရဲမင််း  ဦ်းန ိုင်ဝင််းသမောင် ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၆၆၄၁၁ 382

၇၉၄ ဆင်္ဂယ 815 မဇောမ ူသမ ်း ဦ်းမမင ်န ိုင် ၁၂/ကတန(န ိုင်)၁၄၉၉၂၄ 382

၇၉၅ ဆဒထ ၃၂၀ သမောင်ဇင်လင််းထက် ဦ်းတင်ဦ်း ၁၂/ဒင်္ဂရ(န ိုင်)၀၄၃၆၅၂ 382

၇၉၆ ပလ 46 မဇောမခည်လင််းထက် ဦ်းထ န််းထ န််းဝင််း ၇/လပတ(န ိုင်)၁၉၇၁၀၁ 382

၇၉၇ ဒက 49 မမမတ်ဆိုရတီ ဦ်းသကျေ်ာဝင််း ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၅၁၈၉ 382

၇၉၈ ဒခဒ 205 မခ ိုင် ဇင်သကျေ်ာ ဦ်းလှသအောင်သကျေ်ာ ၁၁/ကတန(န ိုင်)၁၆၉၄၁၆ 382

၇၉၉ အခ 275 မသကျော သက ီ ဦ်းသကျေ်ာဦ်း ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၃၃၈၅၃ 382

၈၀၀ ဒတတ 488 သမောင်ဖ   ်းန ိုင်ဝင််း ဦ်းစံသမောင် ၁၁/အမန(န ိုင်)၁၁၇၄၁၀ 382
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၈၀၁ အထထ 833 သမောင်မင််းခနိ်ု့သအောင် ဦ်းသဇေ်ာဝင််း ၁၄/လမန(န ိုင်)၁၂၆၃၈၈ 382

၈၀၂ ဒက 2260 မစနဒာသရွှေ ဦ်းသကျေ်ာ န််းဦ်း ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၇၈၄၆ 382

၈၀၃ အဇ 905 မသမဇင်စ ို်း ဦ်းစ ို်းလ င် ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၁၉၃၆၉၀ 382

၈၀၄ အန 815 သမောင်သအောင်စ ို်းလင််း ဦ်းတင်စ ို်း ၁၄/ဓန (န ိုင်)၂၂၅၁၀၀ 382

၈၀၅ အဧတ 859 သမောင်သကောင််းမမတ်ပ ိုင် ဦ်းမမတ်  ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၉၈၂၄၃ 382

၈၀၆ ဒ ဝ 1505 သမောင်သဇေ်ာန ိုင်ဝင််း ဦ်းည နိ်ု့သမောင် သလ ောက်ထော်းဆဲ 382

၈၀၇ ဒပ 350 သမောင်မင််းထ န််းစ ို်း ဦ်းသမောင်စန််းအ ိုင် ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၇၄၆၉၉ 382

၈၀၈ ဒဟ 1283 မမ ို်း န််းသ ်း ဦ်းသမောင်မ ူသချ ၁၁/မဥန(န ိုင်)၁၈၂၇၇၄ 382

၈၀၉ အညမ 701 မဆန််းမီက ို ဦ်းစ ိုင််းက ိုက ို ၁၄/ညတန(န ိုင်)၂၂၉၈၁၅ 382

၈၁၀ အဟယ 763 မအ ဖ   ်း ဦ်း န််းသဆောင် ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၈၄၈၇၇ 382

၈၁၁ နလဝ 75 မစိုဟန်နီ ဦ်းညီညီဇင် ၉/လဝန(န ိုင်)၃၀၂၇၁၄ 382

၈၁၂ ရယ 350 မသမ က်မ န် ဦ်းသအ်းမင််းစ ို်း ၁၃/ပတယ(န ိုင်)၀၇၄၅၀၉ 382

၈၁၃ နဇပ 44 မမ ို်းရတနာဇ ်း ဦ်းမ ို်းမင််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 382

၈၁၄ ဆမဒ 562 မ ဲ စစော ဦ်းညီညီသအောင် ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၉၅၃၈၇ 381

၈၁၅ ဆပလ 184 မဝ ိုန် ဦ်း နိ်ု့ဇင် ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၉၇၃၂၄ 381

၈၁၆ ဒ 127 မကကည်မ ူရှင််း နိ်ု့ ဦ်းထ န််းသဝ ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၁၈၇၁၂ 381

၈၁၇ ဆဒမ 151 မသစောယိုနနဒာ ဦ်းစံ  န််း ၉/နထက(န ိုင်)၂၁၂၇၃၄ 381

၈၁၈ ပဆစ 161 မဆိုမမတ်ပ ိုင် ဦ်းသဇေ်ာစ ိုင််းထ ဋ် ၇/နတလ(န ိုင်)၁၇၄၉၂၆ 381

၈၁၉ ဆဇ 686 သမောင်သအောင်ဝင််းထ န််း ဦ်းဝင််းသရွှေ ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၇၃၄၃၅ 381

၈၂၀ ဆင်္ဂ 257 မ ီရ လ င် ဦ်းသကျေ်ာစ ို်းန ိုင် ၁၂/ လန(န ိုင်)၁၉၈၈၂၀ 381

၈၂၁ ဆ ဝ 393 မရွှေန််းပပသအောင် ဦ်းမမင ်ဦ်း ၁၂/ဒင်္ဂတ(န ိုင်)၁၀၄၉၈၁ 381

၈၂၂ ဆ တ 636 သမောင်မျ   ်းဟ န််းသကျေ်ာ ဦ်းမမင ်သဇေ်ာ ၁၂/ ကတ(န ိုင်)၂၀၅၄၂၁ 381

၈၂၃ ဒပ 939 မသမဦ်း ဦ်းသကျေ်ာ န််းသ ်း ၁၁/မပတ(န ိုင်)၁၃၉၃၃၉ 381

၈၂၄ ဒန 233 မသအ်း ီတော ဦ်းတင်သမောင်ဝင််း ၁၁/အမန(န ိုင်)၁၀၈၅၂၁ 381

၈၂၅ အဟ 579 သမောင်စ ိုင််းမပည ်စံိုသကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာဆန််း ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၅၉၁၁၃ 381
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၈၂၆ အ  103 မဝင််းပပသကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာသကျေ်ာမင််း ၁၄/အမတ(န ိုင်)၀၆၅၆၇၈ 381

၈၂၇ ဒကဒ 212 သမောင်သအောင်မမတ်ထ န််း ဦ်းစံထ န််း ော ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၅၅၄၃ 381

၈၂၈ ဆထ 278 မ  မ ်  မ ်  ဦ်းတင်ထ န််းသအောင် ၁၂/တတန(န ိုင်)၂၅၈၇၀၁ 381

၈၂၉ ပင 659 သမောင်သအောင်ခနိ်ု့က ိုက ို ဦ်းချစ်က ိုက ို ၇/အတန(န ိုင်)၁၇၆၅၁၆ 381

၈၃၀ ပ 474 မမျ   ်း ဉ္ဇောသ ေ်ာ ဦ်းသ ေ်ာတောမမင ် ၇/ မန(န ိုင်)၂၆၄၇၂၄ 381

၈၃၁ ဒဟ 758 သမောင်ညီပိုသဆ ဦ်းသရွှေ  န််းသမောင် ၁၁/မဥန(န ိုင်)၁၈၂၃၈၂ 381

၈၃၂ လမ 1340 မဝင််းပပန ိုင် ဦ်းသအောင်န ိုင်ဝင််း ၃/မဝတ(န ိုင်)၁၀၇၁၅၀ 381

၈၃၃ ဒကင်္ဂ 859 မလှဝင််းသရွှေ ဦ်းသမောင်လှသရွှေ ၁၁/က န(န ိုင်)၁၅၇၂၆၂ 381

၈၃၄ ဒဗဈ 1023 သမောင်သကောင််းမမတ်သကျေ်ာ ဦ်း န််းရင် ၁၁/ရဗန(န ိုင်)၁၂၀၀၆၄ 381

၈၃၅ အပဒ 745 သမောင်ဟ န််းသဝယံ ဦ်းသအောင်သကျေ်ာ  ၁၄/လမန(န ိုင်)၁၃၅၆၉၅ 381

၈၃၆ ညခမ 817 မလင််း ဇင်ချ   ဦ်းသဇေ်ာလင််းဦ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 381

၈၃၇ အင 1509 သနာ်င်္ဂျူ်းစတော်း ဦ်းသစောချစ် န််း ၁၄/မအပ(န ိုင်)၃၃၇၂၉၆ 381

၈၃၈ ဒင 4 မမမတ် င််းစံ ဦ်းလှသမောင် ော ၁၁/ပတန(န ိုင်)၁၆၁၉၂၉ 381

၈၃၉ ဒဗဇ 133 မဆိုလဲ သဝဇင် ဦ်းသမောင်သမောင်သထ ်း ၁၂/ဥကတ(န ိုင်)၂၀၃၉၈၁ 381

၈၄၀ ဒဃ 2202 မခင်ဥမမော ဦ်းထ န််းနို သလ ောက်ထော်းဆဲ 381

၈၄၁ ဆဃဘ 2483 သမောင်စ ိုင််းတ ို်းသအောင် ဦ်းစ ိုင််းသအောင်ကကီ်း ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၅၇၈၇၇ 381

၈၄၂ အလ 1439 မစိုမ န်သအောင် ဦ်းသအောင်ဆန််း ၁၄/ကလန(န ိုင်)၂၀၆၂၇၁ 381

၈၄၃ အနစ 760 သမောင်ရဲထက်န ိုင် ဦ်းသမောင်သမောင်သအ်း ၁၄/ဓန (န ိုင်)၁၈၈၈၀၅ 381

၈၄၄ အစဆ 818 မနှင််းဝတ်ရည်ဖ   ်း ဦ်းဇင်က ိုမင််း ၁၄/ကကန(န ိုင်)၁၇၄၃၆၀ 381

၈၄၅ အစ 1140 မဝင််းဝင််းထ ိုက် ဦ်းသအောင်စ ို်းမ ို်း ၁၄/ကကန(န ိုင်)၁၇၇၅၆၆ 381

၈၄၆ လဘလ 974 သမောင်သကျေ်ာသဇောဟ န််း ဦ်း န််းထ န် ၃/ဘအန(န ိုင်)၄၁၂၃၃၈ 381

၈၄၇ ပ တ 840 မ  ်းပ င ်သဝ ဦ်းမမင ်စ န် သလ ောက်ထော်းဆဲ 381

၈၄၈ အထစ 712 မသအ်း ီရ န ယ် ဦ်းစ ို်း န််းဦ်း ၁၄/လမန(န ိုင်)၁၃၄၃၅၀ 381

၈၄၉ အစင်္ဂ 732 မသအ်းဝတ်ရည်  မ ် ဦ်းဝင််းမမင ် ၁၄/ ပန(န ိုင်)၁၃၅၀၁၅ 381

၈၅၀ အဈဋ 857 သမောင်သကောင််းခနိ်ု့ဘ ိုဘ ို ဦ်းဘ ိုဘ ိုစ ို်း ၁၄/ငပတ(န ိုင်)၂၆၄၈၁၈ 381
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၈၅၁ ဒဗဇ 804 မအ  ဇင် ဦ်းထ န််းန ိုင် ၁၁/ရဗန(န ိုင်)၁၁၄၂၈၄ 381

၈၅၂ ဒ ဝ 1397 သမောင်အောကောလင််း ဦ်းရဲထ ဋ် ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၁၈၃၅၈ 381

၈၅၃ ဒ ဝ 1396 မဝါဝါလင််း ဦ်းသဇေ်ာမင််းကကည် ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၀၇၈၈၇ 381

၈၅၄ ပဝ 160 မဆိုမပည ်ပ ိုပ ို ဦ်းကံထ ်း ၇/ ကန(န ိုင်)၁၅၂၆၀၀ 381

၈၅၅ အစ 346 နနိ်ု့ဟန်ဇင်ဦ်း ဦ်းချစ်သအောင် ၁၄/ကကန(န ိုင်)၁၇၁၀၆၇ 381

၈၅၆ ဒန 238 မသအမီလ ှိုင် ဦ်းမျ   ်းချစ် ၁၁/အမန(န ိုင်)၁၀၂၈၄၀ 381

၈၅၇ ဒတ ၁၄၂၀ သမောင်သဇယျောလင််းသမောင် ဦ်းတင်ဝင််း ၁၁/တကန(န ိုင်)၁၁၅၂၁၅ 381

၈၅၈ ဒတ ၁၀၁၈ သမောင်ဇ ဲလင််းန ိုင် ဦ်းမမင ်န ိုင် ၁၁/တကန(န ိုင်)၁၁၃၈၅၆ 381

၈၅၉ ရက 1421 နန််းစံမ ူ ဦ်းထ န််း ော ၁၃/ကတလ(န ိုင်)၀၂၃၃၂၆ 381

၈၆၀ မရရ ၃၉၀ မထက်ဧရောသကျေ်ာ ဦ်းသမောင်သကျေ်ာ ၉/ရမ (န ိုင်)၂၂၅၇၉၁ 381

၈၆၁  အလ 59 မ ိုင်ခင်နီလောသအောင် ဦ်းသအောင်သဇေ်ာဦ်း ၈/အလန(န ိုင်)၂၃၄၅၅၄ 381

၈၆၂ နလဝ 126 သမောင်ထက်လင််းသအောင် ဦ်းသကျေ်ာမျ   ်းသအောင် ၉/လဝန(န ိုင်)၂၇၃၉၄၈ 381

၈၆၃ ဆဗထ 460 သမောင်အောကောမင််း  န််း ဦ်းသအ်းလ င် ၁၂/ဗတထ(န ိုင်)၀၄၇၃၂၄ 380

၈၆၄ အဟဓ 928 မခ ိုင်  ်းငယ် ဦ်းကကည်သ ောင််း ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၇၈၈၇၈ 380

၈၆၅ ဆဒဆ 1337 သမောင်သအောင်ထက်ပ ိုင် ဦ်းသကျေ်ာမ ို်းခ ိုင် ၁၂/ဒင်္ဂဆ(န ိုင်)၀၃၂၅၇၇ 380

၈၆၆ လက 576 မန််းမပည ်ဖ   ်းသအောင် ဦ်းအသကျေ်ာ ၃/ကကရ(န ိုင်)၂၅၂၅၆၀ 380

၈၆၇ ဆဒထ 1004 မသအ်းသအ်းသထ ်း ဦ်းကျင် န််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 380

၈၆၈ အ တ 61 မမမင် မျ   ်း  ယ် ဦ်းထ ်းထ ်းဝင််း ၁၄/ပ န(န ိုင်)၃၂၄၂၂၄ 380

၈၆၉ ဆတဥ 614 မဟန်နီနီသဇေ်ာ ဦ်းသအောင်သဇေ်ာမင််း ၁၄/ဒဒရ(န ိုင်)၂၃၄၅၂၃ 380

၈၇၀ ဆဒထ 363 သမောင်ခနိ်ု့  သအောင် ဦ်းကကည်လ င် ၁၂/ဒင်္ဂရ(န ိုင်)၀၄၃၇၅၃ 380

၈၇၁ ညက 360 သမောင်ဝင််းမင််းမမတ် ဦ်းမျ   ်းမင််းဦ်း ၁၀/ကထန(န ိုင်)၁၇၈၉၆၉ 380

၈၇၂ ဆဒမ 809 မမျ   ်းမျ   ်းသကျေ်ာ ဦ်း  န််းလ င် ၁၂/ဒင်္ဂမ(န ိုင်)၀၅၁၁၈၁ 380

၈၇၃ ဒတ 633 သမောင်ဇ န်မ ို်းစက် ဦ်း န််းထ န််း ၁၁/တကန(န ိုင်)၁၂၃၆၇၁ 380

၈၇၄ ဆ က 890 သမောင်ဝင််းသကျေ်ာထ န််း ဦ်းချစ်  ရသအောင် ၁၀/ရမန(န ိုင်)၂၀၄၉၁၃ 380

၈၇၅ အဇ 225 မကကယ်စင်မ ို်းမမင ် ဦ်းသကျေ်ာထ န််း ၁၄/ဇလန(န ိုင်)၁၈၈၀၉၇ 380
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၈၇၆ ညပ 4 မ မမင ် ီတောခ ိုင် ဦ်းညီညီသထ ်း ၁၀/ပမန(န ိုင်)၂၄၀၃၆၇ 380

၈၇၇ အစဆ 7 မသမ  သကျေ်ာ ဦ်းသဇေ်ာမင််းထ န််း ၁၄/ပတန(န ိုင်)၂၄၇၆၇၁ 380

၈၇၈ ဆပလ 198 မဆိုရည်ဝင််းစ ို်း ဦ်းဝင််းစ ို်း ၉/မထလ(န ိုင်)၃၆၂၀၇၀ 380

၈၇၉ အ 263 မဝင ် ဉ္ဇောဖ   ်း ဦ်းဆန််းဦ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 380

၈၈၀ ဆဝ 271 သမောင်ရှ န််းခနိ်ု့န ိုင် ဦ်းသအ်းန ိုင် ၁၂/ လန(န ိုင်)၁၈၄၃၃၅ 380

၈၈၁ ဆ က 134 မမ ူ ီရ ထ န််း ဦ်းညီညီထ န််း ၁၂/ ဃက(န ိုင်)၁၉၇၆၆၂ 380

၈၈၂ ဆထက 58 မ ဇင်  ်း ဦ်း  န််းလ င် သလ ောက်ထော်းဆဲ 380

၈၈၃ ဆဇ 304 သမောင်ဇ ဲစည်  ဟ န််း ဦ်းက ိုက ိုန ိုင် ၁၂/ရပ (န ိုင်)၁၂၉၀၇၁ 380

၈၈၄ ပဟ 3 သမောင်မင််းပ ိုင်ခနိ်ု့ ဦ်းမမတ်  သလ ောက်ထော်းဆဲ 380

၈၈၅ ပယက 24 သမောင်လင််းဘိုန််းမမတ် ဦ်းစ န်ထ န််းသအောင် ၇/ရတရ(န ိုင်)၂၂၇၉၃၃ 380

၈၈၆ ဒတ 297 သမောင်သနလင််းဦ်း ဦ်းတင်သအောင်မ ို်း ၁၂/ဒင်္ဂမ(န ိုင်)၀၄၄၃၇၁ 380

၈၈၇ ပလ 76 မသဝ  ်း  ်းသအောင် ဦ်းမင််းသဇေ်ာ ၇/လပတ(န ိုင်)၁၉၇၁၃၂ 380

၈၈၈ ပငက 57 မ    သ ေ်ာ ဦ်း  ရဝင််း ၇/တငန(န ိုင်)၂၂၃၄၃၉ 380

၈၈၉ ဆ လ 227 မချစ်စန ို်း ဦ်းသ ောင််းကက ယ် ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၇၉၈၉၆ 380

၈၉၀ ပဈ 9 မဖင မ််းဖင မ််းစံ ဦ်းက ိုက ိုသမောင် ၇/ကတခ(န ိုင်)၂၃၀၈၃၂ 380

၈၉၁ အ တ 87 သမောင်သကောင််းသဇေ်ာဝင််း ဦ်းလှသ ်း ၁၄/ပ န(န ိုင်)၃၁၂၄၅၆ 380

၈၉၂ အယဆ 125 မယ န််းဖ   ်းဖ   ်း ဦ်းဝင််းသဇေ်ာဦ်း ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၅၇၆၄၈ 380

၈၉၃ ညဘစ 382 မဆိုမပည ်မပည ်စံ ဦ်းထ န််းန ိုင် ၁၀/ဘလန(န ိုင်)၁၈၀၂၂၄ 380

၈၉၄ ဆမဒ 1369 မဖ   ်း  ငီ်္ဂသကျေ်ာ ဦ်း န််းထ ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 380

၈၉၅ အလ 710 သမောင်  ရသဇေ်ာထက် ဦ်းဝင််းမမင ် န််း ၁၄/မအပ(န ိုင်)၃၈၄၈၇၇ 380

၈၉၆ ပဈ 1279 မ  ယ်ဇင်ဦ်း ဦ်းမင််းမင််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 380

၈၉၇ ညဘစ 1114 မသကဇင်ထက် ဦ်းသရွှေတင် ၁၀/ဘလန(န ိုင်)၁၈၁၀၈၉ 380

၈၉၈ အယည 747 မနှင််းပိုလဲ ဦ်းသအ်းသရွှေ ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၆၁၇၉၆ 380

၈၉၉ အဟယ 745 မအ မပည ်စံို ဦ်းသ ောင််းရှ န် ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၉၀၄၂၃ 380

၉၀၀ ဒအမ 709 သမောင်သအောင် န််းပ ိုင် ဦ်းနီနီထ န််း ၁၁/မအန(န ိုင်)၀၇၄၇၈၀ 380
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၉၀၁ အခဒ 737 မဝင််းဝင််းစ ို်း ဦ်းစ ို်းဝင််း ၁၃/ပလန(န ိုင်)၁၂၉၉၂၇ 380

၉၀၂ ဒဃက 829 သမောင်သဇေ်ာဝင််းသအောင် ဦ်းသမောင်သအ်းထ န််း ၁၁/ပဏတ(န ိုင်)၁၂၆၆၁၈ 380

၉၀၃ ဆဃဘ 2455 မနှင််းအ သ  ်း ဦ်းဝင််းန ိုင်ထ န််း ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၈၇၂၁၀ 380

၉၀၄ ဒအ 1372 မရီရီသစော ဦ်း  န််းသကျေ်ာသအောင် ၁၁/မအန(န ိုင်)၀၆၈၅၅၅ 380

၉၀၅ အယထ 114 မယဉ်လ ှိုင််းထက်ဦ်း ဦ်းန ိုင်လင််း ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၄၆၅၅၆ 380

၉၀၆ ပယဆ 216 မပ င ်ရတနာသကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာဖင မ််း ၇/ရတရ(န ိုင်)၂၀၈၉၁၇ 380

၉၀၇ ဒပ 1886 သမောင်မျ   ်းမမတ်သမောင် ဦ်းသမောင်သရွှေလှ ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၆၀၇၉၀ 380

၉၀၈ အယက 993 မသမဖ   ်းသဝ ဦ်းစ ို်းလင််းထ န််း ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၇၃၉၀၄ 380

၉၀၉ ဆရ 655 သမောင်သဇေ်ာထက်သအောင် ဦ်းဝင််းရှ န် ၁၂/ခရန(န ိုင်)၁၃၉၆၉၅ 380

၉၁၀ ဒက 926 မသဝနှင််းကကည် ဦ်းကကည်ဝင််း ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၅၈၃၂ 380

၉၁၁  ဘ 220 မသ  ်းဝတ်ရည်သအောင် ဦ်းဝင််းသအောင် ၈/မဘန(န ိုင်)၁၈၄၇၆၄ 380

၉၁၂ ရတ 445 မအ သဆ ဇင် ဦ်းသကျေ်ာဇင်လတ် ၁၃/ကတန(န ိုင်)၁၉၇၅၅၈ 380

၉၁၃ ရထ 3 မသမ က်ခ ိုင် ဦ်းသဇေ်ာမင််းန ိုင် ၁၃/ရစန(န ိုင်)၁၂၀၄၇၅ 380

၉၁၄ ညဘစ 18 မချစ် ရ ီခ ိုင် ဦ်းချစ်ဦ်းသမောင် ၁၀/ဘလန(န ိုင်)၁၉၅၈၆၆ 379

၉၁၅ အဒ 1391 သမောင်ပပံ ်းသမောင်သမောင် ဦ်းမင််းန ိုင် ၁၄/ဒဒရ(န ိုင်)၂၃၅၁၃၂ 379

၉၁၆ ပဇ 1352 သမောင်သဝဖ   ်းဟ န််း ဦ်းမမင ်စ ို်း. ၇/ဇကန(န ိုင်)၀၇၅၈၅၆ 379

၉၁၇ အခ 1070 မယဉ်မျ   ်းထ န််း ဦ်းခနိ်ု့သမောင် ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၄၇၇၆၇ 379

၉၁၈ ဆ တ 548 မယ မီဟန် ဦ်းအဗဗဒ ရောဟင် ၆/က န(န ိုင်)၀၈၃၆၅၁ 379

၉၁၉ ည 279 သမောင် က်မင််း ောလ န် ဦ်းကကည်လ င်ဦ်း ၁၀/  ရ(န ိုင်)၁၈၇၆၉၁ 379

၉၂၀ ဆဒတ 902 မခင်မမတ်ထ ်း ဦ်းခင်သမောင်ချ   ၁၂/ဒင်္ဂတ(န ိုင်)၁၂၄၀၈၅ 379

၉၂၁ ဆပလ 888 မသအ်းချမ််းမမတ်ဖ   ်း ဦ်းရဲထ ဋ် ၁၂/အလန(န ိုင်)၀၅၃၃၀၂ 379

၉၂၂ အဧက 113 မသရွှေရည်ဝင််းလဲ ဦ်း ဦ်းသင ဝင််း ၁၄/ကကထ(န ိုင်)၂၁၁၇၀၃ 379

၉၂၃ ဆ အ 538 မ င််း ဇင်သမောင် ဦ်းသအ်းချ   ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၈၆၇၀၄ 379

၉၂၄ ဆဃဘ 1564 မ ဲမ န်မမင ်မမတ် ဦ်းကကည်ဝင််း ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၇၅၆၅၉ 379

၉၂၅ ည 467 မစိုသကဇင်န ိုင် ဦ်းတင်န ိုင်ဦ်း ၁၀/ ထန(န ိုင်)၂၈၈၂၈၀ 379
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၉၂၆ အပ 344 သမောင်မျ   ်းဇင်သကျေ်ာ ဦ်းသမောင်သစောသထ ်း ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၉၃၈၆၈ 379

၉၂၇ လက 573 နန််းဇောနည်သအောင် ဦ်းသအောင်ထ ်း ၃/ကကရ(န ိုင်)၂၃၅၁၄၀ 379

၉၂၈ ပလ 562 မနနဒာမမင ် ဦ်း န််းဝင််း ၇/လပတ(န ိုင်)၁၈၉၁၄၄ 379

၉၂၉ ဆဃဘ 446 မသရွှေယမင််းသအ်း ဦ်းထ န်လင််း ၁၂/တကန(န ိုင်)၂၆၀၂၁၀ 379

၉၃၀ ဆင 30 မသမစိုသ ေ်ာ ဦ်း  န််းလ ှိုင် ၁၂/ကမန(န ိုင်)၁၄၂၂၇၆ 379

၉၃၁ ဆ လ 186 မ  န််းလဲ နှင််း ဦ်းလှမျ   ်းမမင ် သလ ောက်ထော်းဆဲ 379

၉၃၂ အ 6 သမောင်ဇ ဲ ီဟထ န််း ဦ်းခင်သဇေ်ာထ န််း ၁၄/ ပန(န ိုင်)၂၆၉၉၉၈ 379

၉၃၃ ဆကရ 240 သမောင်ပ ိုင်  င်ထ ဋ် ဦ်း  ို်းသဇေ်ာ ၁၂/မရက(န ိုင်)၁၉၃၇၆၈ 379

၉၃၄ ဆရ 71 မချစ်  ်းသဝ ဦ်းက ိုမင််း ၁၂/ခရန(န ိုင်)၁၇၀၃၅၄ 379

၉၃၅ ဆ က 309 မ က်မမတ်န ို်း ဦ်းန ိုင်မင််း  မ််း ၁၂/ဒင်္ဂမ(န ိုင်)၀၄၅၂၆၀ 379

၉၃၆ ပခက 442 မသဆ န ယ်ထ န််း ဦ်းသဇေ်ာလတ်ဦ်း ၇/ပခန(န ိုင်)၄၈၂၆၆၆ 379

၉၃၇ ပဈ 486 မမမမမင ်မ ိုရ်ခင် ဦ်းဆန််းမမင ် ၇/ကတခ(န ိုင်)၂၁၇၆၂၃ 379

၉၃၈ ညကက 175 သမောင်လင််းမ ို်းဟ န််း ဦ်းဝင််းသအ်း ၁၀/ကထန(န ိုင်)၁၈၆၀၆၈ 379

၉၃၉ ညလရ 52 မ  ်းမပည ်စည်  ဦ်းဝင််းစည်  ၇/ ဝတ(န ိုင်)၁၅၁၅၉၀ 379

၉၄၀ ဆခ 24 မခင်ရတနာ နိ်ု့ ဦ်းထင်သအောင် ၁၂/ ခန(န ိုင်)၁၆၅၇၂၀ 379

၉၄၁ ည 111 မသမ ီတော  မ ် ဦ်းထ န််းသလ်း ၁၀/  ရ(န ိုင်)၁၉၂၁၆၅ 379

၉၄၂ ပညဆ 84 မမမတ် ဒဒါမ ူ ဦ်းသဇေ်ာသဇေ်ာ ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၅၃၀၂၀ 379

၉၄၃ ဆဒမ 102 သမောင်သကျေ်ာမမင ်ဦ်း ဦ်း န််းသဇေ်ာ ၁၂/ဒင်္ဂမ(န ိုင်)၀၄၆၅၁၀ 379

၉၄၄ ဒပ 605 မခ ိုင်မမတ်သအ်း ဦ်းညီညီထ န််း ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၆၅၀၄၆ 379

၉၄၅ ပမ 365 မခ ိုင်မမတ်  ယ် ဦ်းလှကကည် ၇/မလန(န ိုင်)၁၃၃၇၁၇ 379

၉၄၆ ဒကဒ 236 မ က်ယဉ်ဝင််း ဦ်းချက်ကကီ်း ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၅၆၄၂ 379

၉၄၇ ဒ က 158 မ ဲထ ်းမ န် ဦ်းမင််းလ င် ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၁၇၈၁၄ 379

၉၄၈ တမ 642 မသအ်းချမ််းသအောင် ဦ်း န််းသ ်းသအောင် ၆/ပလန(န ိုင်)၁၂၃၂၅၈ 379

၉၄၉ ပဈ 412 သနာ်ခ  ယ ဆဲ သစောတောခ ၇/ကတခ(န ိုင်)၂၀၃၁၄၄ 379

၉၅၀ ပဈ 427 သနာ်သအ်းန ယ်ဦ်း ဦ်းသစောပ ်းလ ်းက ်း ၇/ကတခ(န ိုင်)၂၃၉၁၅၇ 379
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၉၅၁ အစ 97 မချစ်ပ ိုပ ိုသအောင် ဦ်းသအောင်လ င် ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၄၀၆၆၀ 379

၉၅၂ အဆ 33 မယ န််းမပည ်မပည ်သအောင် ဦ်းသကျေ်ာမင််းဦ်း ၁၄/လပတ(န ိုင်)၂၈၉၂၂၅ 379

၉၅၃ အစျက 827 နနိ်ု့အ ဇင်မျ   ်းသထ ်း မန််း  န််း  န််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 379

၉၅၄ ဒ ယ 913 မချယ်ရီဝင််း ဦ်းလှဝင််း ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၁၉၀၂၅ 379

၉၅၅ အပ 1268 မဆိုသလ်းန ယ် ဦ်းသကျေ်ာမမင ် ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၉၁၆၂၅ 379

၉၅၆ အအက 764 မမ ယောလ င် ဦ်းမမင ်လ င် ၁၄/အမန(န ိုင်)၂၇၀၃၆၇ 379

၉၅၇ အဟဓ 949 သမောင်ဖင မ််းချမ််းသအောင် ဦ်းစန််းလ င် ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၅၂၇၀၆ 379

၉၅၈ ဆထက 536 မသမ ဇင်ထ န််း ဦ်း န််းသ ်း ၈/မကန(န ိုင်)၂၉၉၉၄၁ 379

၉၅၉ စဃ 153 သမောင်စ ိုင််းသမောင်သမောင်ဦ်း ဦ်းဘ ိုသ ်း ၅/ကဘလ(န ိုင်)၂၄၈၈၃၈ 379

၉၆၀ ကမ ၄၃၁ မလ ှိုင််းဝင ်သနမခည် ဦ်းမင််းသဇေ်ာထ ိုက် ၁/မကန(န ိုင်)၂၂၆၈၀၇ 379

၉၆၁ အဟ 717 သမောင်သအောင်မျ   ်းသကျေ်ာ ဦ်းသအောင်သကျေ်ာဦ်း ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၆၇၃၇၆ 378

၉၆၂ အစ 262 သမောင်ဇင်မမတ်ဦ်း ဦ်းသအောင်မျ   ်းသဇေ်ာ ၁၄/ကကန(န ိုင်)၁၇၁၈၅၇ 378

၉၆၃ ဆဃဘ 1290 သမောင်သကောင််းဆက် ော ဦ်းသ ောင််းလ င် ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၈၇၀၂၆ 378

၉၆၄ ပဇ 430 မယ န််း နတာ ဦ်းမင််းသအောင် ၉/မထလ(န ိုင်)၃၇၁၉၅၁ 378

၉၆၅ ဆထ 393 သမောင်ရဲမောန်ထက် ဦ်းမမင ်န ိုင် ၁၂/တတန(န ိုင်)၂၅၉၃၄၃ 378

၉၆၆ အယ 930 မမခူ်းငယ်ငယ်သဇေ်ာ ဦ်းသဇေ်ာမင််းသအောင် ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၄၆၀၇၀ 378

၉၆၇ ဆဈလ 827 မမပည ်မပည ်ဝင််း ဦ်း  န််းမမင ် ၁၂/ကမန(န ိုင်)၁၂၇၀၂၆ 378

၉၆၈ ဆတဥ 753 မရှင် ိုန််းမျက်  ယ် ဦ်းဟန်မမင ် ၂/လကန(န ိုင်)၁၂၀၁၇၆ 378

၉၆၉ ဆတမ 417 မယ န််းသရွှေရည် ဦ်းသမောင်သမောင်သထ ်း ၁၂/တမန(န ိုင်)၁၃၆၂၄၄ 378

၉၇၀ အမ 482 မခ န််းရတီမျ   ်း နိ်ု့ ဦ်းသဇေ်ာမျ   ်း နိ်ု့ ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၂၀၄၃၇ 378

၉၇၁ ဆ တ 287 မနန််းဦ်းသရွှေရည်လ င် ဦ်းဝင််းလ င် ၁၂/ ကတ(န ိုင်)၂၀၇၁၇၅ 378

၉၇၂ ညလ 98 သမောင်ဉောဏ်မျ   ်းဆက် ဦ်းမျ   ်းသကျေ်ာ ၁၀/မလမ(န ိုင်)၂၇၅၄၃၇ 378

၉၇၃ ဆအစ 209 မသဆောင််းဦ်းနှင််း ဦ်းသကျေ်ာမ ို်း ၉/ဇယ (န ိုင်)၀၂၉၂၆၈ 378

၉၇၄ ဆဃဘ 657 မဇင်မ ိုို့မ ိုို့သအောင် ဦ်းမင််းနန််းသအောင် ၉/ဝတန(န ိုင်)၂၃၄၀၅၀ 378

၉၇၅ ဆမဥ 213 မ နတာစ ို်း ဦ်းမမတ်  ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၈၇၂၁၇ 378
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၉၇၆ ဒဘ 229 မသရဟဲနာဘီဘီ ဦ်း  န််းဝင််း ၁၁/ဘ တ(န ိုင်)၀၅၀၂၅၈ 378

၉၇၇ ဆဝ 184 မနိုထက်ထက်ယဉ် ဦ်းဘသအ်း ၁၂/ လန(န ိုင်)၁၆၃၀၉၁ 378

၉၇၈ ဒ 25 မပန််းရတနာဖ   ်း ဦ်းလှသ ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၁၅၀၇၁ 378

၉၇၉ ဆဘဇ 6 သမောင်ဝင််းထက်သအောင် ဦ်းသအောင်ဝင််း ၅/မရန(န ိုင်)၃၄၉၅၆၇ 378

၉၈၀ ပညဆ 2 မနီနီသကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာမမင ်ဦ်း ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၃၁၂၉၀ 378

၉၈၁ ညလရ 400 သမောင်ဘိုန််း နိ်ု့သကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာဝင််း ၃/ကဆက(န ိုင်)၁၀၃၃၃၂ 378

၉၈၂ ပဆစ 670 သမောင်စ မ််းထက်သအောင် ဦ်းထ န််းထ န််း ၇/ ဝတ(န ိုင်)၁၄၈၃၅၄ 378

၉၈၃ အက 34 မသမဇင် က် ဦ်း က်န ိုင်ထ န််း ၁၄/မမက(န ိုင်)၃၃၁၃၄၃ 378

၉၈၄ ဆဗထ 71 မသမ  ယ်ခ ိုင် ဦ်းသကျေ်ာဦ်း ၁၂/ဒပန(န ိုင်)၀၆၄၈၈၇ 378

၉၈၅ ဆဒမ 290 သမောင်ထက်သအောင်ဟ န််း ဦ်းသအ်းသကျေ်ာ ၁၂/ဒင်္ဂမ(န ိုင်)၀၄၆၇၆၁ 378

၉၈၆ ဆမဒ 251 မထ ်းနနဒာထက် ဦ်းသကျေ်ာသဆ ဦ်း ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၈၅၂၄၆ 378

၉၈၇ ဒပ 304 သမောင်ဆန််း  န််းက ို ဦ်း  န််းသရွှေသမောင် သလ ောက်ထော်းဆဲ 378

၉၈၈ ဆဒမ 867 သမောင်မမင ်မမတ်သ ေ်ာဇင် ဦ်းသအောင်မျ   ်းသ ေ်ာ ၁၂/ဒင်္ဂမ(န ိုင်)၀၅၂၄၅၁ 378

၉၈၉ တဘ 116 သမောင်ဟ န််းဇင်ထ န််း ဦ်းထ န််းည နိ်ု့ ၆/ဘပန(န ိုင်)၀၅၄၁၂၁ 378

၉၉၀ အရဆ 730 မဆို ဇင်မ ို်း ဦ်းဝင််းန ိုင်ဦ်း ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၇၉၁၅၉ 378

၉၉၁ အယ 837 မငိုဝါသအောင် ဦ်းသအောင်မျ   ်းသဆ ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၄၆၃၆၃ 378

၉၉၂ ပလ 1349 မနိုနိုသထ ်း ဦ်းဝင််းဦ်း ၇/လပတ(န ိုင်)၂၁၃၁၇၆ 378

၉၉၃ အစ 1219 သမောင်မပည ်စံိုဦ်း ဦ်းအိုန််းလ င် ၁၄/ကကန(န ိုင်)၁၇၈၈၉၇ 378

၉၉၄ အခ 1047 မခင်မျ   ်းဝင််း ဦ်းသအောင်သကျေ်ာစ ို်း ၁၄/မမန(န ိုင်)၃၅၉၉၉၀ 378

၉၉၅ ပ 1128 သနာ် ဇင်မ ူ ဦ်းသအောင်သကျေ်ာမ ို်း ၇/ကကန(န ိုင်)၁၀၆၉၀၇ 378

၉၉၆ ပဏ 1027 မဇင်နှင််းသအ်း ဦ်းကိုလော်း ၇/ရကန(န ိုင်)၀၈၁၇၀၇ 378

၉၉၇ ပဗ 1207 မခင် ီတောဝင််း ဦ်းဝင််းသအောင် ၇/ပခတ(န ိုင်)၁၂၇၄၄၁ 378

၉၉၈ ဆ အ 1508 သမောင်ချမ််းသမမ သအောင် ဦ်းဆန််းဝင််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 378

၉၉၉ အယည 732 မယ န််းဝတီဖ   ်း ဦ်းသ ်းဝင််း ၁၄/အင်္ဂပ(န ိုင်)၂၅၃၄၀၈ 378

၁၀၀၀ အခ 336 မခ ိုင်  ်းပ င ်သဝ ဦ်းဝင််းကကည် ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၃၀၄၄၅ 378
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၁၀၀၁ ပခအ 411 သနာ်မ ို်းမ ို်းခ ိုင် ဦ်းလှဝင််း ၇/ပခန(န ိုင်)၄၅၇၆၆၄ 378

၁၀၀၂ ညဒ 42 မသအ်းချမ််းမမင ်စ ို်း ဦ်းသအောင်လှ  န််း ၁၀/ကမရ(န ိုင်)၁၇၈၆၆၇ 378

၁၀၀၃ ပဆစ 12 မနှင််း စစော ဦ်းသမောင်သမောင် န််း ၇/မလန(န ိုင်)၁၃၉၂၆၁ 378

၁၀၀၄ အရ 50 မသရွှေပိုလဲအ မ် ဦ်းရဲမင််း  န််း ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၉၁၆၈၄ 378

၁၀၀၅ ပယက 22 မယဉ်မင််းဖ   ်း ဦ်းသဇေ်ာန ိုင် ၇/ရတရ(န ိုင်)၂၀၄၇၀၂ 378

၁၀၀၆ ဒစ ၁၆၈၈ သမောင်သဇေ်ာန ိုင်ထက် ဦ်းဆန််းဝင််း ၁၁/မပတ(န ိုင်)၁၃၈၄၃၈ 378

၁၀၀၇ ဆဒဆ 374 သမောင်ဦ်းမင််းန ိုင် ဦ်းညီညီ သလ ောက်ထော်းဆဲ 377

၁၀၀၈ ဆဒမ 1058 သမောင်ထ န််းသဇေ်ာဦ်း ဦ်းဝင််းသဇေ်ာ သလ ောက်ထော်းဆဲ 377

၁၀၀၉ ဆမဥ 886 မရွှေန််းလဲ  ံ ော ဦ်းမ ို်းသကျေ်ာ သလ ောက်ထော်းဆဲ 377

၁၀၁၀ ညပတ 321 မ နတာသဆ ဇင် ဦ်း န််းလ င် ၁၀/မလမ(န ိုင်)၂၆၅၀၆၃ 377

၁၀၁၁ ဆကရ 350 မမ ူစင်သ ေ်ာ ဦ်းက ိုက ိုသအ်း ၁၂/ကမရ(န ိုင်)၀၇၀၀၇၄ 377

၁၀၁၂ ဒ က 1 မယမင််းထက် ဦ်းခင်သမောင်ထ န််း ၁၁/ကတလ(န ိုင်)၀၀၉၆၇၉ 377

၁၀၁၃ ဆမဒ 225 မင်္ဂျူ်းင်္ဂျူ်းမ ို်းဇင် ဦ်းသကျေ်ာဇင်ဦ်း ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၆၃၄၆၉ 377

၁၀၁၄ ပဇ 62 မဆိုနနဒာ ဦ်းလှမ ို်း ၇/ဇကန(န ိုင်)၀၇၃၆၃၅ 377

၁၀၁၅ ဆအစ 425 မအ မ ်ကဗျော ဦ်း န််းထ ိုက် ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၄၀၉၉၇ 377

၁၀၁၆ ဒဟ 38 သမောင်မင််း န်ို့သမောင် ဦ်းသမောင်သမောင်ထ န််း ၁၁/မဥန(န ိုင်)၁၇၉၄၆၁ 377

၁၀၁၇ ဒဟတ 361 သမောင်ချစ်စံဝင််း ဦ်းသမောင်သမောင်ဝင််း ၁၁/မဥန(န ိုင်)၁၆၆၄၇၉ 377

၁၀၁၈ လအတ 15 စလင််းထက်ဟ န််း ဦ်းသစောမပည ်စံို ၃/ဘ ဆ(န ိုင်)၀၄၀၉၀၈ 377

၁၀၁၉ ဒအ 138 မစိုစိုငယ် ဦ်းဘသစောမ ူ ၁၁/မအန(န ိုင်)၀၇၄၈၁၇ 377

၁၀၂၀ ဆမဒ 496 သမောင်သဇေ်ာဝင််းသမောင် ဦ်း ံသချောင််း ၁/မကတ(န ိုင်)၁၅၅၆၈၃ 377

၁၀၂၁ ဆဇ 850 သမောင်သအောင်ခနိ်ု့မ န် ဦ်းသဇေ်ာမျ   ်း နိ်ု့ ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၂၀၄၁၀၃ 377

၁၀၂၂ ပဗအ 138 သမောင်ဘိုန််းမမတ်န ိုင် ဦ်းထ န်သအောင်လင််း ၇/ပခတ(န ိုင်)၁၁၄၇၁ 377

၁၀၂၃ ဆ ယ 672 သမောင်မျ   ်းမင််းဦ်း ဦ်းသအ်းမင််းလတ် သလ ောက်ထော်းဆဲ 377

၁၀၂၄ တမ 370 မဆိုမပည ်မပည ်ဝင််း ဦ်းင်္ဂျက်သမောင်သမောင်ဝင််း ၆/ကစန(န ိုင်)၁၆၁၈၀၀ 377

၁၀၂၅ ဒက 103 မမျ   ်းမျ   ်းခ ိုင် ဦ်းဆန််းမမင ် ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၅၀၆၇ 377
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၁၀၂၆ အလ 202 မမမမှူ်းကက ယ် ဦ်းဝင််းမမင ် ၁၄/ဒဒရ(န ိုင်)၂၂၁၆၀၃ 377

၁၀၂၇ ညက 358 သမောင်သအောင်သကျေ်ာမျ   ်း ဦ်းစ ို်းမမင ်  န််း ၁၀/ကထန(န ိုင်)၁၇၉၀၃၄ 377

၁၀၂၈ ဒပ 2277 သမောင်ရဲသအောင် ဦ်းစံလှထ န််း ၁၁/မပတ(န ိုင်)၀၉၀၅၁၂ 377

၁၀၂၉ ပထ 1203 မ င််းယိုသထ ်း ဦ်းသမောင်ကကီ်း ၇/ နပ(န ိုင်)၁၈၀၇၅၄ 377

၁၀၃၀ ဒ 1531 သမောင်စ ို်းမင််း  ဦ်းသအောင်  သထ ်း ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၁၆၉၉၀ 377

၁၀၃၁ အဟ 724 မ င််းစိုလ ှိုင် ဦ်း န််းသဇေ်ာမင််း ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၆၆၁၄၃ 377

၁၀၃၂ အဧဒ 751 မငယ်ငယ်သအောင် ဦ်းသစောကကည် ၁၄/ကကန(န ိုင်)၁၈၁၀၃၉ 377

၁၀၃၃ ဒဗဇ 808 မသစောမ သထ ်း ဦ်းသမောင်ထ န််းလှ ၁၁/ရဗန(န ိုင်)၁၁၄၃၀၉ 377

၁၀၃၄ တမ 1848 မ ီရ   ဦ်းသကျေ်ာခ ိုင် ၆/မမန(န ိုင်)၂၃၄၂၀၂ 377

၁၀၃၅ အထ 719 သမောင်သအောင်ခနိ်ု့သဇေ်ာ ဦ်းစ ို်းမမင ် ၁၄/လမန(န ိုင်)၁၁၈၅၃၂ 377

၁၀၃၆ ပဒ 1042 မနန််းယိုယိုလ င် ဦ်းမမင ်လ င် ၇/ဒဥန(န ိုင်)၂၄၂၈၁၆ 377

၁၀၃၇ အအအ 122 မထက်မမတ်စနဒီ ဦ်း န််းသအောင် ၁၄/မအန(န ိုင်)၂၆၇၀၀၈ 377

၁၀၃၈ ဒပ 106 မစိုစိုလ ှိုင် ဦ်းသမောင်လှဝင််း ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၆၅၅၆၂ 377

၁၀၃၉ ပက 252 မထက်အ ္ နဒာသဝ ဦ်းသကျေ်ာသဇယျ ၇/ကပက(န ိုင်)၁၂၀၈၄၇ 377

၁၀၄၀ ဆဒရ ၅၄ သမောင်ဟ န််းထက်သအောင် ဦ်းသကျေ်ာ  န််းနို ၁၂/ဒင်္ဂရ(န ိုင်)၀၄၅၁၃၈ 377

၁၀၄၁ ဒက ၂၁၁၅ မဖင မ််းဝင််းဆိုလတ် ဦ်းစ ို်းမင််းလတ် သလ ောက်ထော်းဆဲ 377

၁၀၄၂ အန ၉၃၈ မ  ်း ဉ္ဇောလ ှိုင် ဦ်းဝင််းဦ်း ၁၄/ဓန (န ိုင်)၂၀၉၇၅၈ 377

၁၀၄၃  အ ၄၄၆ မသန ်း စစောလ ှိုင် ဦ်းဝင််းသ ်း ၈/အလန(န ိုင်)၂၂၈၉၅၂ 377

၁၀၄၄ ရခ ၁၀၀၂ မမမတ်ခ ောည   င််း ဦ်း က်ထ န််းခ ိုင် ၁၃/မမတ(န ိုင်)၀၆၆၂၁၂ 377

၁၀၄၅ ခဝ 1991 မနန််းအ အ ဖ   ်း ဦ်းချစ်  န််း ၄/ပလဝ(န ိုင်)၀၇၁၁၇၇ 377

၁၀၄၆ ဆ ဧ 46 မဝင််းရတနာသအောင် ဦ်းသ ်းသအောင် ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၇၇၀၈၈ 376

၁၀၄၇ အခ 40 သမောင်ဖ   ်း  ရဟ န််း ဦ်းဝင််းသကျေ်ာ ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၅၄၅၁၈ 376

၁၀၄၈ ဆကရ 380 သမောင်ရှင််း နိ်ု့သအောင် ဦ်းဝင််းသကျေ်ာ သလ ောက်ထော်းဆဲ 376

၁၀၄၉ အဟ 364 မသန ်းသထ ်းစံအ မ် ဦ်းသဇေ်ာဝင််းန ိုင် ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၃၇၃၃၄၈ 376

၁၀၅၀ ဆမဒ 387 မဖင မ််းဖင မ််းအ ဦ်းသမောင်သဇေ်ာ ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၈၄၉၈၈ 376
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၁၀၅၁ ပပ 84 မအ ္ နဒာ ီရ ဗ ို ဦ်းဝင််းထ န််းန ိုင် ၇/ပမန(န ိုင်)၂၆၀၃၃၁ 376

၁၀၅၂ ဆင်္ဂဈ 11 မသရွှေရည်နန််းထ ိုက် ဦ်း  န််းသ ်း ၁၂/ကတန(န ိုင်)၁၂၁၃၈၄ 376

၁၀၅၃ အ 41 မသမမမတ်န ို်း ဦ်း က်မင််းထ န််း ၁၄/ ပန(န ိုင်)၂၇၀၈၁၃ 376

၁၀၅၄ ဆ တ 176 မစနဒာမမင ်မ ိုရ် ဦ်းလှသအ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 376

၁၀၅၅ ဆခ 358 သမောင်သစောမျ   ်းသထ ်း ဦ်းသလ်းမမင ် ၁၂/ ခန(န ိုင်)၁၆၁၀၄၉ 376

၁၀၅၆ ည 548 မထက်ထက်န ိုင် ဦ်းသအောင်န ိုင်ဝင််း ၁၀/  ရ(န ိုင်)၁၇၉၆၁၃ 376

၁၀၅၇ ဆလ 79 မဇင်ထက်မ ို်းဦ်း ဦ်းသကျေ်ာ န််း ၁၂/မင်္ဂတ(န ိုင်)၁၁၉၂၅၃ 376

၁၀၅၈ ဆဒမ 175 မသနမခည်လင််းလဲ ဦ်းသနလင််းထ န််း ၁၂/ရကန(န ိုင်)၀၈၉၄၁၈ 376

၁၀၅၉ ဆဃဘ 174 သနာ်မ ်း  ဲ သစောမမင ်  န််း ၁၂/မဘန(န ိုင်)၁၉၇၇၄၀ 376

၁၀၆၀ ညလမ 286 မယ န််းမမတ်နဒီသမောင် ဦ်းမမင ်ဦ်း ၁၀/ရမန(န ိုင်)၂၃၀၉၁၇ 376

၁၀၆၁ ဆဒတ 232 မကကည်လဲ  နတာ ဦ်းမင််းမင််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 376

၁၀၆၂ ဆဒတ 45 မ က်နှင််းဆို ဦ်းသအောင်သကျေ်ာ  ၁၂/ဒင်္ဂတ(န ိုင်)၁၀၄၀၈၈ 376

၁၀၆၃ ဆမဥ 641 မ င််း ီရ မမတ်  ယ် ဦ်းသဇေ်ာတ ်းလ ှိုင် ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၁၉၂၇၆၀ 376

၁၀၆၄ ဆနက 361 မဖင မ််း နတာထ န််း ဦ်းထ န််းသအောင်သကျေ်ာ ၁၂/ကခက(န ိုင်)၁၃၁၅၉၇ 376

၁၀၆၅ အဆ 211 သမောင်သဝလင််းသကျေ်ာ ဦ်းသအောင်မမင ်သကျေ်ာ ၁၄/လပတ(န ိုင်)၃၀၀၁၀၆ 376

၁၀၆၆ ညလရ 453 မလရ ပ်မပော ဦ်းသအောင်သထ ်း ၁၀/ရမန(န ိုင်)၂၂၆၁၃၇ 376

၁၀၆၇ ဒန 304 မ က်မမတ်မ န် ဦ်းသမောင်သမောင်ဝင််း ၁၁/အမန(န ိုင်)၀၉၇၈၂၆ 376

၁၀၆၈ ပန 259 သမောင်ဉောဏ်မျ   ်းထက် ဦ်းသအောင်သကျေ်ာ  င် ၇/နတလ(န ိုင်)၁၆၉၇၇၉ 376

၁၀၆၉ ပဇ 1302 သမောင်ထက်ရှော်းက ို ဦ်းသထ ်းဝင််း ၇/ဇကန(န ိုင်)၀၈၃၅၁၉ 376

၁၀၇၀ ညလမ 1030 မဆ ်းဝါနှင််း ဦ်းခ ိုင် ၁၀/ခဇန(န ိုင်)၀၀၉၈၉၆ 376

၁၀၇၁ လဘတ 229 နန််းစနဒာစ ို်း ဦ်းစံဖမ  င် ၃/ဘအန(န ိုင်)၄၇၀၅၃၈ 376

၁၀၇၂ အစစ 121 မလှလှဝင််း ဦ်း န််းလ ှိုင် ၁၂/လ ယ(န ိုင်)၁၀၅၅၆၁ 376

၁၀၇၃ ညဘစ 25 မစိုမမတ်န ို်း ဦ်းထ န််းထ န််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 376

၁၀၇၄ ညဘစ ၁၁၀၂ သမောင်ဖ   ်းဟန်သကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာဟ န််း 10/ဘ န(န ိုင်)164739 376

၁၀၇၅ ညဘ ၁၁၈၃ မပန််းအ ဖ   ်း ဦ်းပန််းသအ်း 10/ဘ န(န ိုင်)179766 376
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၁၀၇၆ ပဗ ၁၁၇၅ မဖင မ််းဖင မ််းသအ်း ဦ်းသကျေ်ာသအောင် 7/ပခတ(န ိုင်)114895 376

၁၀၇၇ အဈဃ ၈၀၂ သမောင်သအောင်သကောင််းမမတ် ဦ်းတင်မမင ် 14/ငပတ(န ိုင်)245024 376

၁၀၇၈ ပဈဎ ၁၂၁၆ မ  မ ်  မ ်မ ို်း ဦ်းသအောင်စ ို်း 7/ကတခ(န ိုင်)221318 376

၁၀၇၉ အအခ ၁၂၀ မ  ်းမမတ်ဇင် ဦ်းတင်ဝင််းလ ှိုင် 14/မအန(န ိုင်)265239 376

၁၀၈၀ အစဆ ၈၀၉ သမောင်ရ ှိုင််းဝဏဏ ဉီ်းသဇေ်ာမျ   ်းန ိုင် 14/ကကန(န ိုင်)180955 376

၁၀၈၁ ဒ ၁၅၂၄ မ က်မ န်လင််း ဦ်းဝင််းသဇေ်ာ 11/သတန(န ိုင်)128860 376

၁၀၈၂ အယဇ ၇၃၄ မထက်ဥမမောသဝ ဦ်းစန််းဦ်း 14/အဂပ(န ိုင်)265465 376

၁၀၈၃ အရ ၁၀၁၆ မသချောရတနာဝင််း ဦ်းဟန်ဝင််း 14/ေကန(န ိုင်)195430 376

၁၀၈၄ ဒဟ ၂၅၅၉ သမောင်န ိုင်ထ န််းလင််း ဦ်းသမောင်စ ို်း 11/မဥန(န ိုင်)163428 376

၁၀၈၅ ပပခ ၃၄၇ မခင်စ မ ်စ မ ်  ဦ်းမမင ်န ိုင် 8/သေန(န ိုင်)113549 376

၁၀၈၆ ဒ ဧ ၁၃၄ မယိုယလင််း ဦ်းရဲလင််း 11/သတန(န ိုင်)126721 376

၁၀၈၇ အလ ၃၈၈ မပ ို်းအ ခ ိုင် ဦ်း န််းစ ို်း 14/က န(န ိုင်)204208 376

၁၀၈၈ အညမ ၁၁၀ မသရွှေရည်ဝင််း ဦ်းမျ   ်းခင် 14/ညတန(န ိုင်)229851 376

၁၀၈၉ ဒ ၅၅၇ မ  န််း  န််းစ ို်း ဦ်းသမောင်စံ  န််း 11/သတန(န ိုင်)117886 376

၁၀၉၀ ဒဗဍ ၁၀၄ မ က်နှင််းနှင််းသဇေ်ာ ဦ်းသမောင်သထ ်း 11/ေဗန(န ိုင်)114150 376

၁၀၉၁ အဇ ၂၈၅ မသမမမတ်စိုမ န် ဦ်းသကျေ်ာသကျေ်ာခ ိုင် 14/ဇ န(န ိုင်)219767 376

၁၀၉၂ ပ ၂၄၇ သမောင်မင််းမမတ်ဘိုန််း ဦ်းရီဝင််း ၇/ကကန(န ိုင်)၁၁၈၅၂၅ 376

၁၀၉၃ ပဗ ၁၇ သမောင်သဝဖ   ်းလ ှိုင် ဦ်းမျ   ်းဝင််းလ ှိုင် ၇/ပခတ(န ိုင်)၁၁၁၂၆၁ 376

၁၀၉၄ ဒ ၁၅၃ မမမတ်န ို်း  ဦ်း န််းထ ိုက်စ ို်း ၁၁/ တန(န ိုင်)၁၁၉၈၃၃ 376

၁၀၉၅ က ၁၀၃၃ မသဝလ ှိုင်ဦ်း ဦ်းသကျေ်ာ  ၁/ကမန(န ိုင်)၀၇၃၁၉၄ 376

၁၀၉၆  စဇ 27 သမောင်ဖ   ်းကက ယ်သအောင် ဦ်းထ န််းသရွှေ ၈/စလန(န ိုင်)၂၃၂၈၁၅ 376

၁၀၉၇ ပ 24 သမောင်အောကောမပည် ဖ   ်း ဦ်း န််းန ိုင်စ ို်း ၇/ မန(န ိုင်)၂၇၀၁၂၄ 375

၁၀၉၈ ဆဒရ 633 သမောင်ဘိုန််းစစ်သ  ်း ဦ်းသဇေ်ာမျ   ်းသအောင် ၁၂/ဥကတ(န ိုင်)၂၀၉၈၃၁ 375

၁၀၉၉ အခ 282 မရွှေန််းလဲ   ဦ်းကကင်စ ို်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 375

၁၁၀၀ အင 454 မသမမမတ်မ ို်း ဦ်းဝင််းဆန််း ၁၄/ပတန(န ိုင်)၂၄၇၅၇၉ 375
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၁၁၀၁ ဆလတ 139 သမောင်ထ ်းသအောင်ရင် ဦ်းန ိုင်ဝင််းရှ န် ၁၂/ဒင်္ဂန(န ိုင်)၀၃၈၅၆၂ 375

၁၁၀၂ ပဆစ 194 သမောင်ခနိ်ု့ထက်ဟ န််း ဦ်းစ ို်းဟ န််း ၇/ ဝတ(န ိုင်)၀၅၄၈၀၀ 375

၁၁၀၃ အဟယ 22 မသန ်းသန ်းလ ှိုင် ဦ်းမမင ်ဦ်း ၁၄/ဟ တ(န ိုင်)၄၁၄၀၅၉ 375

၁၁၀၄ ဒ  946 သမောင်သနစ ို်းလင််း ဦ်းသမောင် န််းသရွှေ ၁၁/မပတ(န ိုင်)၁၃၃၅၆၈ 375

၁၁၀၅ အဧတ 858 မဇ လ ိုင်နှင််း ဦ်းသဇေ်ာမင််းသထ ်း ၁၄/ကကထ(န ိုင်)၂၁၆၁၀၁ 375

၁၁၀၆ အ ရ 145 မဖ   ်းစနဒီဦ်း ဦ်းချ   ထ န််း ၁၄/ပ န(န ိုင်)၃၄၈၂၀၉ 375

၁၁၀၇ ဆအစ 1079 မဆိုရည်န ယ် ဦ်းမမင ်ဖင မ််းရင် ၁၂/စခန(န ိုင်)၀၇၉၂၅၂ 375

၁၁၀၈ ဆအစ 1030 သမောင်  ရဝင််းသဇေ်ာ ဦ်းဝင််းသဇေ်ာ ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၅၀၉၁၆ 375

၁၁၀၉ ပင်္ဂ 18 မသစောဆိုမပည ်မ န် ဦ်း က်န ိုင်ဦ်း ၇/အ န(န ိုင်)၁၃၅၈၂၁ 375

၁၁၁၀ အလ 534 သမောင်ထက်မမတ်သဇေ်ာ ဦ်းခင်သဇေ်ာဝင််း ၁၄/ကလန(န ိုင်)၁၈၅၄၇၆ 375

၁၁၁၁ အလတ 780 သစောထက်လင််း သစောသမေ်ာဒီ ၁၄/ကလန(န ိုင်)၁၈၃၅၀၂ 375

၁၁၁၂ ဆ က 332 မနှင််းလဲ သရွှေရည် ဦ်းသစော  ရ ၁၂/ဒင်္ဂမ(န ိုင်)၀၄၀၆၁၂ 375

၁၁၁၃ ဒက 30 သမောင်သနမျ   ်းလင််း ဦ်းဆန််းမမင ် ၁၁/က န(န ိုင်)၁၅၁၁၆၀ 375

၁၁၁၄ တကခ ၁၃၂ မ ဇင်မ ူသထ ်း ဦ်းထ န််းလ င် 6/ကသန(န ိုင်)122105 375

၁၁၁၅ ပပ ၉၁၃ မသအ်းမမတ်မ န် ဦ်းစန််းဦ်း 8/အ န(န ိုင်)239105 375

၁၁၁၆ အခ ၂၂၃ မအ ္ နဒာသထ ်း ဦ်းမမသင 14/ဝခမ(န ိုင်)308044 375

၁၁၁၇ ဒဃ ၁၂၇၅ မခင်စိုဦ်း ဦ်းထ န််းဝင််း 11/ပဏတ(န ိုင်)1243၅၀ 375

၁၁၁၈ ဒပ ၈၉၂ မမခ ိုင်ဝင််း ဦ်းသမောင်သကျေ်ာဇံ 11/မပန(န ိုင်)170100 375

၁၁၁၉ ဒ ၆၈၆ မယိုယိုသဝ ဦ်း န််းန ိုင် 11/သတန(န ိုင်)108176 375

၁၁၂၀ ပဇ ၅၉ မမခူ်းလဲ စံ ဦ်းမျ   ်းလ င် 11/အမန(န ိုင်)၀98379 375

၁၁၂၁ ဆ ဧ ၉၁၄ မနှင််းသဝလ ှိုင် ဦ်း န််းလ ှိုင် 12/ ကန(န ိုင်)293745 375

၁၁၂၂ အရဏ ၈၉၅ မဝင််းပပလ ှိုင် ဦ်းဝင််းသအောင်တင် 14/ေကန(န ိုင်)179623 375

၁၁၂၃ အပ ၁၂၆၉ သမောင်လ ံထ ဋ်န ှိုင််း ဦ်းသအောင်သကျေ်ာသ ်း 14/ကပန(န ိုင်)295066 375

၁၁၂၄ ဒ  ၉၄၉ သမောင်တ ို်းန ိုင်ဝင််း ဦ်းသဇေ်ာမမင ် န််း 11/မပတ(န ိုင်)139425 375

၁၁၂၅ ဒ ဝ ၁၄၉၂ မဇောနည်မ ို်း ဦ်းသမောင်  န််းမမင ် 11/ေဗန(န ိုင်)114887 375
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၁၁၂၆ ဒဗတ ၉၆၈ မနှင််းနှင််းသဝ ဦ်းထ န််းမမင ် 11/ေဗန(န ိုင်)112565 375

၁၁၂၇ ဆဒတ ၁၈၃၀ မ  ဇောသအောင် ဦ်းမမင ်သအောင် ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 375

၁၁၂၈ အဟ ၁၇၀၃ မ ီရ ချ   ဦ်းသအောင်သကျေ်ာစ ို်း 14/ဟသတ(န ိုင်)38၃၁၇7 375

၁၁၂၉ ဒကင်္ဂ ၈၇၇ မလင််းလက်  ဦ်းသအောင် န််းဝင််း 11/ကဖန(န ိုင်)157408 375

၁၁၃၀ ဒက ၂၀၉၅ မစ ို်း  န််းကကည် ဦ်းသမောင်သဝသအ်း 11/ကဖန(န ိုင်)167103 375

၁၁၃၁ ပည ၆၅၂ သမောင်သအောင်သအောင်ဦ်း ဦ်းသရွှေ  န််း ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၅၂၉၉၁ 375

၁၁၃၂  လက 210 မခင် ိုန််း နိ်ု့ ဦ်းသအောင်မမင ်သ ်း ၈/မလန(န ိုင်)၁၃၈၂၂၇ 375

၁၁၃၃ ကက 1586 မသအ်းမမတ်  ဦ်းလှထ န််း ၁/ရကန(န ိုင်)၀၇၉၁၇၇ 375

၁၁၃၄ ကမ 3107 မ ဇင် က်သဝ ဦ်းသအောင်ဝင််း ၁/မကန(န ိုင်)၂၇၆၉၇၉ 375

၁၁၃၅ အဧတ 885 သမောင်မင််းသကျေ်ာ  ဦ်းသကျေ်ာဝင််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 374

၁၁၃၆ ပလ 7 မသအ်း  ခ ိုင် ဦ်းစန််းသအောင် သလ ောက်ထော်းဆဲ 374

၁၁၃၇ ဆင်္ဂ 1187 မအဥဇလီချမ််းသမမ ဦ်းဝင််းထ ဋ်ဝင််း ၁၂/ကတန(န ိုင်)၁၄၅၄၀၇ 374

၁၁၃၈ ဒန 1424 မခင်ထက်သဝ ဦ်းမ ို်းမမင ်ထ န််း ၁၁/အမန(န ိုင်)၁၀၄၁၅၇ 374

၁၁၃၉ ဆဒဆ 1333 သမောင်သအောင်ထက်န ိုင် ဦ်းသကျေ်ာမ ို်းခ ိုင် ၁၂/ဒင်္ဂဆ(န ိုင်)၀၃၂၅၇၀ 374

၁၁၄၀ ဆမဒ 703 သမောင်ရဲလင််းထ ိုက် ဦ်းခင်သမောင်မမင ် သလ ောက်ထော်းဆဲ 374

၁၁၄၁ ညကန 923 သမောင်ဆက်ပ ိုင်မင််း ဦ်းသဇေ်ာမင််းထ ဋ် ၁၀/ကထန(န ိုင်)၁၈၄၇၄၈ 374

၁၁၄၂ ပဆ 441 မခင်ရတနာလ င် ဦ်းစန််းလ င် ၇/ ဝတ(န ိုင်)၁၅၆၈၂၅ 374

၁၁၄၃ တမ 554 သမောင်နနဒထ န််း ဦ်းတင်သမောင်သကျေ်ာ ၆/မမန(န ိုင်)၂၄၇၄၆၉ 374

၁၁၄၄ အစျဟ 116 သမောင်သဝလ ံထက် ဦ်းမ ို်းသဝ ၁၄/ဟကက(န ိုင်)၀၅၃၉၀၇ 374

၁၁၄၅ ဒတ 13 မ င််း င််းခ ိုင် ဦ်းခင်သမောင်မမင ် သလ ောက်ထော်းဆဲ 374

၁၁၄၆ ပဒတ 220 သမောင်တင ်ထ ်းသအောင် ဦ်းသရွှေလ ၇/ဒဥန(န ိုင်)၂၄၂၁၁၉ 374

၁၁၄၇ ဒစမ 298 သမောင်သနက ိုဦ်း ဦ်းသနလင််းထ န််း ၁၁/ရ တ(န ိုင်)၁၁၃၅၀၂ 374

၁၁၄၈ ဆ ဝ 25 မအ မ် ကကောမ ူ ဦ်းသဇေ်ာလင််းဦ်း ၁၂/ဒင်္ဂတ(န ိုင်)၁၁၂၀၆၀ 374

၁၁၄၉ ဆ က 53 မ  ်း  ်းသအောင် ဦ်းသကျေ်ာသဇော သလ ောက်ထော်းဆဲ 374

၁၁၅၀ ပခက 131 မအ မ ်ကကည်မ ူမ ို်း ဦ်းသအောင်မျ   ်းဦ်း သလ ောက်ထော်းဆဲ 374
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၁၁၅၁ ဆမဒ 125 သမောင်ထက်ဝ ိုန်ဦ်း ဦ်းသဇေ်ာသဇေ်ာ ၁၂/မင်္ဂဒ(န ိုင်)၂၀၅၁၈၆ 374

၁၁၅၂ ဒက 123 မန ယ်နီလ င် ဦ်းနီထ န််း ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၄၄၃၉ 374

၁၁၅၃ ဆ ယ 213 မသအ်းမမတ်  ဦ်း န််းသရွှေ ၁၂/ဥကတ(န ိုင်)၂၁၉၈၈၆ 374

၁၁၅၄ ပဒ 71 သမောင်သအောင် ီဟ ဦ်းမမင ်သရွှေ ၇/ဒဥန(န ိုင်)၂၄၂၄၅၉ 374

၁၁၅၅ ပဈအ 10 မသက  ယ်ည  ဦ်းညီညီလ င် ၇/ကတခ(န ိုင်)၂၃၇၇၅၀ 374

၁၁၅၆ ဆအစ 372 သမောင်မပည ်ဖ   ်းသဇေ်ာ ဦ်းသအောင်လ ှိုင်သထ ်း ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၈၅၄၀၀ 374

၁၁၅၇ ဒက 67 မဟန်  ယ်နှင််း ဦ်းခင်သမောင်ဝင််း ၁၁/က န(န ိုင်)၁၆၅၇၈၀ 374

၁၁၅၈ ဒင 17 သမောင်သကောင််းထက်ပ ိုင် ဦ်း  န််းသအောင် ၁၁/ပတန(န ိုင်)၁၂၉၂၃၇ 374

၁၁၅၉ ဆဇ 487 သမောင်ရဲထက်မမတ် ဦ်းမမင ်သဆ ၁၂/ရပ (န ိုင်)၁၁၉၇၁၄ 374

၁၁၆၀ ဆမဥ 289 မလမပည ်၀န််း ဦ်းချစ်က ိုက ိုလင််း ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၆၇၄၈၇ 374

၁၁၆၁ ဆ ယ 134 သမောင်တင်ထ ဋ်ပ ိုင် ဦ်းရဲမင််းစ ို်း ၁၂/လ ယ(န ိုင်)၁၂၃၅၁၃ 374

၁၁၆၂ ညခင်္ဂ 310 မ ဝင််း ဇင်ထ န််း ဦ်းထင် ၁၀/ခဆန(န ိုင်)၁၅၁၁၃၁ 374

၁၁၆၃ ဆဒတ 1845 မနှင််းနှင််းသဝ ဦ်းစံဖမ  င် သလ ောက်ထော်းဆဲ 374

၁၁၆၄ ဒခ 1365 သမောင်သကျေ်ာစ ို်းမင််း ဦ်းဦ်း ောသမောင် 11/ကတန(န ိုင်)173117 374

၁၁၆၅ ပဈဎ ၁၂ မသအ်းလဲ မ ူ ဦ်းဆန််းဦ်း 9/တကန(န ိုင်)241710 374

၁၁၆၆ ဒ ည ၁၃၉၉ မသမ  ဇင် ဦ်းတင်ဝင််း 11/မပတ(န ိုင်)119035 374

၁၁၆၇ အခ 923 သမောင်ရဲထ န််း ဦ်းမမင ်သဆ 14/ဝခမ(န ိုင်)318177 374

၁၁၆၈ အဟဓ 936 မစိုမမတ်မ န် ဦ်းသမောင်ပပံ ်း 14/ဟသတ(န ိုင်)382270 374

၁၁၆၉ အညလ 115 မမ ို်းမ ို်းလ ှိုင် ဦ်းခ ိုင်ဝင််း 14/ညတန(န ိုင်)220697 374

၁၁၇၀ ဒတမ 104 သမောင်  ရသကျေ်ာ ဦ်းသကျေ်ာန ိုင် 11/တကန(န ိုင်)132928 374

၁၁၇၁ ဒက 1061 မဖင မ််းဖင မ််းထ န််း ဦ်းစံမမင ်သချ 11/ကဖန(န ိုင်)148498 374

၁၁၇၂ ညဘစ 327 မစ န်မမရီ ဦ်းသင ထ န််း 10/ဘ န(န ိုင်)197146 374

၁၁၇၃ ပဓထ 197 မ ီရ သအောင် ဦ်းသအောင်ထ န််းသလ်း 7/အတန(န ိုင်)152501 374

၁၁၇၄ အထထ 829 မ င််းမမတ်သဝ ဦ်းဟံ  န််း 14/ မန(န ိုင်)122079 374

၁၁၇၅ ဒဗ 705 မရီရီ န််း ဦ်းချက်ကကီ်း 11/ေဗန(န ိုင်)104015 374
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၁၁၇၆ ပဆစ 582 သမောင်လ မ််းထက်သအောင် ဦ်းစ ို်းလ င် ၇/သဝတ(န ိုင်)၁၇၆၁၉၆ 374

၁၁၇၇ မထက 133 မ ဉ္ဇောန ယ် ဦ်းသဇေ်ာ  န််း ၉/မထလ(န ိုင်)၃၅၅၃၁၁ 374

၁၁၇၈ မပ 46 မ  ်းသ  ်းသ  ်းမ ူ ဦ်းသမောင်သမောင်န ိုင် ၉/ပဘန(န ိုင်)၂၈၄၄၆၇ 374

၁၁၇၉ နတက 1279 မစ ို်းယိုခ ိုင် ဦ်းစ န်မမင ်ခ ိုင် ၉/တကန(န ိုင်)၂၄၀၀၂၀ 374

၁၁၈၀ နကတ 264 မနှင််းအ အ သဝ ဦ်းသမောင်သမောင် သလ ောက်ထော်းဆဲ 374

၁၁၈၁ တမ 305 သမောင်မင််းမပည ်ချစ် ဦ်းတင် ်လ င် ၆/မမန(န ိုင်)၂၃၄၀၁၆ 373

၁၁၈၂ ဆမဥ 125 သမောင်ဟ န််း နိ်ု့သအောင် ဦ်းမင််း နိ်ု့ဇင် ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၅၇၈၁၀ 373

၁၁၈၃ ဒခ 90 သမောင်သလော ရန်(စ်)ဗျက်နှင််း ဦ်းသရွှေနှင််း ၁၁/ကတန(န ိုင်)၁၆၃၆၇၃ 373

၁၁၈၄ ဆပလ 824 သစောဖ   ်းဇောနည်သအောင် ဦ်းစ ို်း ီဟ ၃/မဝတ(န ိုင်)၀၉၇၇၇၃ 373

၁၁၈၅ ဆဃဘ 154 မထက်ထက်သအောင် ဦ်းဝင််းထ န််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 373

၁၁၈၆ အန 911 မ င််းအ ဇံ ဦ်း  န််းဇံ ၁၄/ဓန (န ိုင်)၂၂၉၃၆၅ 373

၁၁၈၇ အဧတ 857 မသမ ဉ္ဇောည မ််း ဦ်း န််းသ ်း ၁၄/ကကထ(န ိုင်)၂၁၁၇၁၅ 373

၁၁၈၈ ဆရ 1339 သမောင်မပည် ်ဖ   ်းသဇေ်ာ ဦ်းသဇေ်ာလ င်ဦ်း ၁၂/ခရန(န ိုင်)၁၈၁၆၄၄ 373

၁၁၈၉ ညလရ 369 သမောင်မင််း ောဍော်း ဦ်းသဇေ်ာဝမ််း ၁၀/မလမ(န ိုင်)၂၅၅၄၈၃ 373

၁၁၉၀ ဒက 836 သမောင်သကောင််းခနိ်ု့လင််း ဦ်းထ န််းလင််းန ိုင် ၁၁/က န(န ိုင်)၁၄၃၇၈၈ 373

၁၁၉၁ အပ 358 မ ဉ္ဇောဝင ်ထက် ဦ်းဆန််းက ိုက ို ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၇၃၅၄၅ 373

၁၁၉၂ အခဍ 17 မဝင််းဝင််း  ဦ်း  န််းမမင ် ၁၄/ဝခမ(န ိုင်)၃၂၄၈၆၂ 373

၁၁၉၃ ဒဘ 503 သမောင်အောတီက ရောဟောမန် ဦ်းအဘ ဆောသလ ၁၁/ဘ တ(မပ )၀၀၀၇၉၅ 373

၁၁၉၄ ညလမ 294 သမောင်သကျေ်ာဝင််း ဦ်းသအောင်သစော  န််း ၁၁/စတန(န ိုင်)၁၄၇၀၅၆ 373

၁၁၉၅ အင 408 မသဝနှင််းခင် ဦ်း  န််းလ ှိုင် ၁၄/ကလန(န ိုင်)၁၉၆၇၈၄ 373

၁၁၉၆ ဆဇ 224 မရတနာမပည ်ဦ်း ဦ်းသအောင်မျ   ်းဦ်း ၁၂/ရပ (န ိုင်)၁၁၄၂၄၂ 373

၁၁၉၇ အရဆ 10 သမောင်သအောင်မမင ်မမတ်  ဦ်းသကျေ်ာဝင််းသအောင် ၁၄/ရကန(န ိုင်)၁၉၁၂၁၅ 373

၁၁၉၈ အဇ 23 သမောင်ချစ်ဟ န််းနနဒသဇေ်ာ ဦ်းသဇေ်ာထ န််း သလ ောက်ထော်းဆဲ 373

၁၁၉၉ ပငက 35 မသရွှေရတီထ ိုက် ဦ်း  န််းထ ိုက်မင််း ၃/ တက(န ိုင်)၀၁၃၇၆၈ 373

၁၂၀၀ ဒဟ 1340 သမောင်ရ ဗင် န််းထ ိုက် ဦ်းသအောင်သကျေ်ာဦ်း 11/ကတန(န ိုင်)166080 373
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၁၂၀၁ ည င 139 မပန််းအ မ ူ ဦ်းသစောထ န််းသကျေ်ာ 10/သဖေ(န ိုင်)180143 373

၁၂၀၂ ဆ အ 840 မဆိုချစ်သဝ ဦ်းဝင််းက ိုက ို ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 373

၁၂၀၃ ဒဟ 1272 သမောင်ညီညီသ ်း ဦ်းဦ်းထ န််းနို 11/မဥန(န ိုင်)181407 373

၁၂၀၄ အညလ 119 မခ ိုင်ဇင် င််း ဦ်းမမတ်က ိုက ို 14/ညတန(န ိုင်)220564 373

၁၂၀၅ အစ 244 မယမင််းထက် ဦ်းမျ   ်း နိ်ု့ဇင် 14/ကကန(န ိုင်)170556 373

၁၂၀၆ ဒ 640 မခင်ယမံိုမမင ် ဦ်းမမင ်န ိုင်ထ န််း 11/သတန(န ိုင်)115345 373

၁၂၀၇ အဘ 790 မစ ို်းစနဒာလ င် ဦ်းဆန််းလ င်ဦ်း 14/ဖပန(န ိုင်)241609 373

၁၂၀၈ အဒ 335 မလှလှမ န် ဦ်းစ ို်းမမင ် 14/ဒဒေ(န ိုင်)219110 373

၁၂၀၉ လအ 241 သမောင်သနမျ   ်းသအောင် ဦ်းဝင််း 3/ကဆက(န ိုင်)1039၁9 373

၁၂၁၀ တ 169 မကကည်စိုစိုလ င် ဦ်းတ တ်ကကည် 6/သေခ(န ိုင်)116416 373

၁၂၁၁ ပ မ 163 မ  ်းပ င ်သဝ ဦ်းန ိုင် ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 373

၁၂၁၂ ဆဇ 83 မခင် နတာခ ိုင် ဦ်းသကျေ်ာမ ို်းခ ိုင် 12/ေပသ(န ိုင်)107809 373

၁၂၁၃ ပ ည 20 မရှင််း နိ်ု့ဗ ိုလ် ဦ်း န််းဗ ိုလ် 7/ဖမန(န ိုင်)253873 373

၁၂၁၄ ဒ ဝ 1258 သမောင်သအောင် ီဟထ န််း ဦ်းသဇေ်ာထ န််း 11/သတန(န ိုင်)119828 373

၁၂၁၅ အင 1523 သမောင်အံ မှူ်းသမောင် ဦ်းသကျေ်ာ  ရ 14/မအပ(န ိုင်)370674 373

၁၂၁၆ အဧဆ 719 သမောင်ရဲလင််းထက် ဦ်းမျ   ်းခ ိုင် ရ  ျှောက်ထျှေားဆဲ 373

၁၂၁၇ ပဏ 987 မမပည ်မပည ်ဝင််း ဦ်း  န််းည နိ်ု့ 7/ေကန(န ိုင်)၀86477 373

၁၂၁၈ ပ 902 မ ဲစိုခင် ဦ်းခင်စ ို်း 7/မညန(န ိုင်)130304 373

၁၂၁၉ ပဈ 1277 သနာ် ီ ီသအောင် ဦ်းထ ိုသကျေ်ာဟဲ 7/ကတခ(န ိုင်)203168 373

၁၂၂၀ အရဆ 775 မန ယ်န ယ်လ ှိုင် ဦ်းအိုန််းသကျေ်ာမမင ် 14/ေကန(န ိုင်)179248 373

၁၂၂၁ အ  816 သမောင်ထက်အောကောရံ ဦ်း န််းသဇေ်ာ 14/အမတ(န ိုင်)၀65750 373

၁၂၂၂ ဒစ 661 မဇင်မမတ်  ဦ်းသစောထ န််း ၁၁/ရ တ(န ိုင်)၁၁၉၈၆၇ 373

၁၂၂၃ ပယက 254 မခ ိုင် ဇင်ထ န််း ဦ်းထ န််းထ န််း ၇/ရတရ(န ိုင်)၂၂၇၈၅၄ 373

၁၂၂၄ မထ 1755 မသအ်းမမရီ ဉီ်းထ န််းထ န််းဦ်း ၉/မထလ(န ိုင်)၃၆၉၁၆၉ 373

၁၂၂၅ စဧက 833 မခင်သနှာင််းသထ ်း ဦ်းသ ောင််းသ ၅/ဗမန(န ိုင်)၀၇၉၅၀၁ 373
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်စ ီးပ  ီးရရီးတက္ကသ ိုလ်(ရ  သ ကက္ ီး)

အထ ီးပပြုဘ သ  - 

ဦးရေ (1226) 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 )

၁၂၂၆ မ 275 မဟန်  ယ်ဦ်း ဦ်းမင််းမင််းထ န််း ၉/စကတ(န ိုင်)၁၄၃၅၅၈ 373


