
တက္ကသ ိုလ်အမည်- နည််းပညာတက္ကသ ိုလ်(မန္တလလ်း)

အထ ်းပပြုဘာသာ- နည််းပညာ

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှ္စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာလမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န္ ိုင်င သာ်းစ စစ်လ ်း

က္တ်ပပာ်းအမှတ်

စိုစိုလပေါင််း

 မှတ်

၁ မရ-၁၉၆ မခ ိုင်သဇင်ထက် ၉/ရမသ(န ိုင်)၂၂၄၁၁၂ 500

၂ ဒစ-၄၄၄ မည ိုည ိုဝင််း ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၄၉၆၈၂ 494

၃ မနမ-၄၉၇ မယွန််းအ မ်သူ ၁၃/လရန(န ိုင်)၂၄၀၉၃၀ 487

၄ မမ-၉၀၈ မခခ ျောကဗ ျောမ ို်း ၉/ပဥလ(န ိုင်)၀၇၄၀၄၅ 484

၅ မမန-၁၀၇ မခ ိုင်စံပယ် ၉/စကန(န ိုင်)၁၀၇၀၄၄ 483

၆ ဖငဋ-၂၂ မသက်မမတ်န ို်းဇင် ၈/စလန(န ိုင်)၂၄၆၇၁၇ 482

၇ မပဖ-၂၀၃ ခမျောင်ခက ျ်ောဇင်ဟ န််း ၉/ပဘန(န ိုင်)၂၅၃၆၆၂ 482

၈ မနတ-၂၁၇ ခမျောင်မင််းသန ်ထက် ၉/ခအဇ(န ိုင်)၀၆၁၅၇၃ 473

၉ စစသ-၂၇၀ ခမျောင်ခအျောင်ခဇျ်ောခန ် ၅/စကန(န ိုင်)၂၉၃၇၈၇ 472

၁၀ မဆ-၆ မခဆျောင််းလွတ်လပ်ခင် ၉/ကဆန(န ိုင်)၂၃၀၃၃၆ 471

၁၁ ဆဃဘ-၄၄၇ မရှင််းသန ်ခအ်း ၁၄/ကပန(န ိုင်)၂၆၄၃၉၀ 471

၁၂ ကမ-၄၀ မယဉ်စပါယ်ခမျောင် ၁/မကန(ဧည ်)၀၀၂၀၅၇ 470

၁၃ မပဖ-၁၅ ခမျောင်အျောကျောမမင ်မ ိုရ် ၉/ပဘန(န ိုင်)၂၆၂၄၅၈ 470

၁၄ နကသ-၁၄ ခမျောင်ခကျောင််းစစ်ခသွ်း ၉/ပဗသ(န ိုင်)၀၁၈၉၁၅ 468

၁၅ နလခ-၁၀၃ ခမျောင်ဆန််းလင််းက ို ၉/လဝန(န ိုင်)၃၁၃၄၇၈ 468

၁၆ နလခ-၆ မစိုထက်ခအျောင် ၉/လဝန(န ိုင်)၃၁၃၅၆၄ 467

၁၇ ကန-၂၃ ခမျောင်ခအျောင်လွင်သ န််း ၁/တနန(န ိုင်)၀၂၈၀၄၄ 467

၁၈ ကခတ-၄၈ မမမင ်မမတ်ခဝသ ံ ၁/မကတ(န ိုင်)၁၅၉၁၉၀ 466

၁၉ မမန-၉၅ မဒီသ မ ်သ မ ်ထွဋ်စံ ၁၃/နဆန(န ိုင်)၀၆၆၃၃၃ 464

၂၀ မနသ-၄၃ ခမျောင်သက်န ိုင် ၁၃/လရန(န ိုင်)၂၁၉၈၆၃ 464

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ် သ မ ာ်းစာ င််း (၂၀၂၂ ခိုနှ္စ်လအာင်)

ဦးရေ- (179)
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၂၁ မဆ-၁၈၀ မခမလွင်ထွဋ် ၁၂/အစန(န ိုင်)၂၆၄၃၀၄ 463

၂၂ နကသ-၆၇ မရတီဦ်း ၉/ပမန(န ိုင်)၂၈၅၅၀၀ 462

၂၃ မနတ-၂၉၆ မသဲနနဒာဦ်း ၉/ခအဇ(န ိုင်)၀၅၉၀၁၂ 461

၂၄ စဘ-၂၇၀ မနန််းစနဒီလင််း ၅/ရဘန(န ိုင်)၂၅၈၇၀၁ 461

၂၅ မမ-၉၃၀ ခမျောင်ခကျောင််းခဇျ်ောဟ န််း ၈/ခမန(န ိုင်)၂၃၀၃၉၂ 461

၂၆ နကသ-၄၀ မအ အ ခနွ်း ၉/ပမန(န ိုင်)၃၀၆၃၆၂ 460

၂၇ ကခတ-၄၇ မအ အ သ န််း ၁/မကတ(န ိုင်)၁၆၉၆၀၉ 460

၂၈ ညသမ-၁၀ မရွှန််းလဲ ခသျ်ောတျော ၁၀/သထန(န ိုင်)၂၇၀၅၃၂ 460

၂၉ ဆဗဟ-၁၅ မသက်ထျော်းခက ျ်ော ၁၂/မရက(န ိုင်)၁၇၈၉၀၉ ၄၅၉

၃၀ ပဖ-၁၂ မဟန်နီဇင် ၇/ဖမန(န ိုင်)၂၆၉၅၃၉ 459

၃၁ မလ-၁၅၃ မမ ို်းသ ငီ်္ဂ ၁၂/ဥကမ(န ိုင်)၂၆၉၉၀၈ 459

၃၂ နလဝ-၁၉ ခမျောင်သီဟဝင််းထ ိုက် ၉/လဝန(န ိုင်)၃၁၃၄၈၆ 459

၃၃ တက-၁၇ မခအ်းခ မ််းခမမ ၉/မဟမ(န ိုင်)၀၆၆၅၄၂ 458

၃၄ ဖခ-၆၀ မတင်ဇျောလင််းခ ိုင် ၈/ခမန(န ိုင်)၂၂၃၅၅၀ 458

၃၅ မမ-၄၃၄ ခမျောင်ရဲလင််းထက် ၁၁/အမန(န ိုင်)၁၁၇၃၈၂ 458

၃၆ မမ-၁၁၅၄ ခမျောင်ခအ်းခက ျ်ောထွန််း ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၆၉၁၀၀ 458

၃၇ မမန-၁၁၀ ခမျောင်လင််းထက်ခမျောင် ၉/အမရ(န ိုင်)၁၈၀၃၁၉ 458

၃၈ မမ-၁၁၀၈ မမင််းမပည ်စံို ၉/ပသက(န ိုင်)၁၇၂၃၇၁ 457

၃၉ ဖမ-၂၆၄ ခမျောင်ခဝဖဖ ို်းခအျောင် ၉/ဇယသ(န ိုင်)၀၁၅၀၂၂ 457

၄၀ ဖအ-၁၄၀ ခမျောင်ခနလင််းထွန််း ၈/အလန(န ိုင်)၂၄၂၆၀၈ ၄၅၇

၄၁ ညခ-၃ ခမျောင်မမင ်မမတ်စံ ၁၀/ခဆန(န ိုင်)၁၆၄၀၉၃ 457

၄၂ နပန-၁၁၅ မရတနာဘိုန််းရှ န် ၉/ဇဗသ(န ိုင်)၀၀၅၅၈၉ 455

၄၃ မနတ-၇၃ မသဇင်ခကခ ိုင်မ  ို်း ၉/ခအဇ(န ိုင်)၀၅၇၃၈၅ 455
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၄၄ ဖလ-၆၃ မဆိုသဒဓါစ ို်းသင် ၈/မလန(န ိုင်)၁၃၃၆၅၆ 455

၄၅ ဖပ-၁၆၁ ခမျောင်ခဝဖိုန််းခက ျ်ော ၈/ရစက(န ိုင်)၂၅၆၁၃၉ 455

၄၆ မနမ-၄၉၈ ခမျောင်ဟန်ဖဖ ို်းခသျ်ော ၉/မဟမ(န ိုင်)၀၆၆၆၆၆ 455

၄၇ စဃထ-၆ မခစျောမပည ်သနတာ ၅/ကဘလ(န ိုင်)၂၆၉၉၀၅ 454

၄၈ ကည-၉၆ မခငွနှင််းစည်သူ ၁/မညန(န ိုင်)၁၈၄၄၉၃ 454

၄၉ မထ-၃၄ ခမျောင်ခအျောင်မင််းထွန််း ၉/မထလ(န ိုင်)၃၆၂၀၅၁ 454

၅၀ စစက-၁၆ ခမျောင်ဇျောနည်ထွန််း ၅/စကန(န ိုင်)၃၁၄၆၉၆ 454

၅၁ နဥန-၁၅၀ မခမစွမ််းသျော ၉/ဒခသ(န ိုင်)၀၀၅၇၆၆ 453

၅၂ မမ-၁၄၀၀ မခမယမင််းဦ်း ၁၃/ရစန(န ိုင်)၁၁၉၈၆၇ 453

၅၃ ညရအ-၁၀ မစံိုသဒဒါခအျောင် ၁၄/ဖပန(န ိုင်)၂၆၁၄၂၈ 453

၅၄ ကခတ-၁၈ မနန််းမ ို်းမပည ်မပည ်ဇံ ၁/မကတ(န ိုင်)၁၅၉၁၈၅ 453

၅၅ ရင-၁၅၅ ခမျောင်ခအျောင်မမင ်မမတ် ၁၃/နခတ(န ိုင်)၁၂၀၆၁၁ 453

၅၆ ရက-၃၂ မခမခသျ်ောတျောထွန််း ၂/ဖဆန(န ိုင်)၀၂၀၉၅၂ 452

၅၇ မထ-၁၄၉ မနှင််းသီရ ခဇျ်ော ၉/မထလ(န ိုင်)၃၅၆၄၁၇ 452

၅၈ နပဟ-၆ မအ မ ်မှ ်းခင် ၉/ပမန(န ိုင်)၃၀၅၈၆၇ 452

၅၉ မနတ-၆၃ မသူသူထက်န ိုင် ၉/မဟမ(န ိုင်)၀၇၂၀၄၀ 452

၆၀ မပ-၅၉ မစိုစနဒာမမင ် ၉/ပဘန(န ိုင်)၂၅၃၁၀၁ 452

၆၁ မမ-၁၁၆၄ မစိုနနဒာထွန််း ၉/ပသက(န ိုင်)၁၇၁၈၀၈ 452

၆၂ ကည-၃၉ ခမျောင်စ ိုင််းသီဟန ိုင် ၁/မညန(န ိုင်)၁၉၅၁၆၁ 452

၆၃ မမ-၄၃၃ မဟန်မွန်ထွန််း ခလ ျောက်ထျော်းဆဲ 451

၆၄ ပဃဥ-၂၀ မယွန််းကဗ ျောထွန််း ၇/ပတန(န ိုင်)၁၇၄၆၀၉ 451

၆၅ မမ-၁၁၇၄ မအခဘနီယျောရ န်ဒ န််း ၄/မတပ(န ိုင်)၀၅၅၆၆၃ 451

၆၆ ဒပ-၇၆ ခမျောင်မ  ို်းသန ်ခ ိုင် ၁၁/မပန(န ိုင်)၁၄၈၃၇၂ 451
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၆၇ ရရ-၄၅၆ မခမပွင ်မဖ ၁၃/လရန(န ိုင်)၂၃၃၀၇၅ 450

၆၈ ဖအရ-၁ မခင်မပည ်စံို ၈/အလန(န ိုင်)၂၂၆၈၀၅ 450

၆၉ နပဟ-၈ ခမျောင်စ ိုင််းဇျောနည်ထွန််း ၉/ပမန(န ိုင်)၃၀၀၉၆၆ 450

၇၀ ဒသဝ-၄၅၄ ခမျောင်မင််းမမတ်ခမျောင် ၆/မမန(န ိုင်)၂၃၀၆၂၁ 450

၇၁ မမ-၄၅၆ မဇင်ဝင ်ထည် ၅/ဗမန(န ိုင်)၀၈၃၈၈၈ 449

၇၂ မက-၂၆၉ မသ မ ်သဉ္ဇျောခက ျ်ော ၉/ကပတ(န ိုင်)၂၉၉၁၂၀ 449

၇၃ ဆမက-၁၀၅ မသင််းသနတာဆင်   ၁၂/ရကန(န ိုင်)၀၉၃၁၄၂ 449

၇၄ လမ-၅ မသူသူခဇျ်ော ၉/ခအဇ(န ိုင်)၀၅၉၇၄၉ 449

၇၅ ပဃသ-၅၅ မခငွခသျ်ောတျောခ  ို ၇/ပတန(န ိုင်)၁၇၆၃၂၅ 449

၇၆ မမ-၃၆၀ ခမျောင်မမတ်မင််းခန ် ၉/ဇယသ(န ိုင်)၀၁၈၈၇၁ 449

၇၇ မမ-၄၂၉ ခမျောင်မ ို်းမမင် က ိုက ို ၁/ပတအ(န ိုင်)၀၆၆၇၅၂ 449

၇၈ ရင-၆၆ မခဝခဝခ ိုင် ၁၃/နခတ(န ိုင်)၁၀၆၈၆၈ 448

၇၉ နဇမ-၄ မငိုဝါခက ျ်ော ၈/ပခက(န ိုင်)၃၃၂၇၇၃ 448

၈၀ မထတ-၉၅ ခမျောင်ဇွန်ဦ်းခမျောင် ၉/သစန(န ိုင်)၂၂၄၉၄၄ 448

၈၁ မထအ-၁၀၁ ခမျောင်မ  ို်းမင််းက ို ၉/မထလ(န ိုင်)၃၅၈၀၇၀ 448

၈၂ ကည-၁၇ ခမျောင်ခအျောင်ရှ န််းထက်စ ို်း ၁/မညန(န ိုင်)၁၈၃၇၃၅ 448

၈၃ ရက-၃၂၉ နန််းမမတ်သဉ္ဇျောထက် ၁၃/တကန(န ိုင်)၃၃၂၂၆၆ 447

၈၄ မနတ-၂၃၄ မခင်သဒဒါနှင််း ၉/မဟမ(န ိုင်)၀၆၄၃၃၅ 447

၈၅ စဟ-၃၀၂ ခမျောင်ဇင်လင််းခဝ ၅/ဟမလ(န ိုင်)၁၇၇၁၂၉ 447

၈၆ ပည-၁၃၈ ခမျောင်န ိုင်ထွန််း ခလ ျောက်ထျော်းဆဲ 447

၈၇ မထ-၃၉၉ ခမျောင်သျောလင််းထက် ၉/သစန(န ိုင်)၁၉၉၅၉၅ 447

၈၈ မနတ-၄၉၄ ခမျောင်ခန ်စည်လင််း ၉/ခအဇ(န ိုင်)၀၅၃၀၃၇ 447

၈၉ ဖမ-၂၅၇ မခငွစင်သွန််း ၉/ရမသ(န ိုင်)၂၃၄၉၂၃ 446
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စာလမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န္ ိုင်င သာ်းစ စစ်လ ်း

က္တ်ပပာ်းအမှတ်
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 မှတ်

၉၀ ဖဝ-၃၀ ခမျောင်ဖဖ ို်းခဇျ်ောဟ န််း ၈/ကမန(န ိုင်)၀၈၅၇၁၁ 446

၉၁ မမ-၂၇၈ ခမျောင်န ိုင်စစ်မှ ်း ၉/ပဥလ(န ိုင်)၀၇၁၇၆၀ 446

၉၂ မလ-၁၃၀ မသဇင်မဖ ၁၃/လခန(န ိုင်)၀၆၂၃၃၈ 445

၉၃ ပညဆ-၁၈ မထက်နဒီခအ်း ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၂၇၄၈၁ 445

၉၄ ပည-၃၂ မခသျ်ောတျောခအျောင် ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၃၇၃၁၂ 445

၉၅ ကဗ-၁၅၅ ခမျောင်ခကျောင််းလင််းသန ် ၁/မကန(န ိုင်)၂၇၀၂၉၉ 445

၉၆ ကည-၃၀ ခမျောင်စွမ််းမပည ်ထွန််း ၁/မညန(န ိုင်)၁၉၁၂၄၃ 445

၉၇ မအယ-၂ ခမျောင်ဖဖ ို်းထက်ခက ျ်ော ၉/အမရ(န ိုင်)၁၉၇၆၃၇ 445

၉၈ ရစဆ-၅၆ နန််းမွမ််းဆ ိုင် ၁၃/မဆတ(န ိုင်)၀၆၇၁၅၀ 444

၉၉ မလ-၁၆၆ မဖဖ ို်းသနတာထွန််း ၉/ဝတန(န ိုင်)၂၃၆၉၄၀ 444

၁၀၀ မမ-၈၉၇ ခမျောင်ထန််းဗဟျောဒူ်း ခလ ျောက်ထျော်းဆဲ 444

၁၀၁ ဒစ-၁၉၀ မဦ်းသန််းခဝ ၁၁/မဥန(န ိုင်)၁၇၇၃၉၃ ၄၄၃

၁၀၂ နဇမ-၅၂၈ မအင်ကကင််းမ ို်း ၉/ဇဗသ(န ိုင်)၀၀၉၇၀၉ 443

၁၀၃ ဖမ-၅၀၉ မသက်ခဝဖူ်း ခလ ျောက်ထျော်းဆဲ 443

၁၀၄ မနမ-၄၇၉ မစိုသီရ မွန် ၉/ခအဇ(န ိုင်)၀၅၇၅၉၅ 443

၁၀၅ ရင-၆၁ ခမျောင်မင််းခန ်ခက ျ်ော ၁၃/နခတ(န ိုင်)၁၁၂၂၃၄ 443

၁၀၆ မဆ-၂၁၅ ခမျောင်မပည ်ဟ န််းခက ျ်ော ၈/ရနခ(န ိုင်)၁၆၈၉၉၆ 443

၁၀၇ နတက-၁၄၀ မခမသဇင်ဖင မ််း ၉/တကန(န ိုင်)၂၂၈၅၆၈ 442

၁၀၈ မမ-၂၀၆ မယိုယိုခအ်း ၉/ပဥလ(န ိုင်)၀၈၁၉၅၁ 442

၁၀၉ မနအ-၃၂ ခမျောင်ခအျောင်ထက်ပ ိုင် ၉/မဟမ(န ိုင်)၀၆၈၅၆၉ 442

၁၁၀ မထ-၁၂၇ မခနဝန််းနီနီ ၉/မထလ(န ိုင်)၃၇၀၄၄၃ 441

၁၁၁ နပမ-၁၈၃ မခရွှရည်လ ှိုင် ၉/ပမန(န ိုင်)၃၀၆၄၉၉ 441

၁၁၂ မဓက-၆ မစန််းသီတျောဖမ ိုင် ၉/ပသက(န ိုင်)၁၇၈၆၇၈ 441
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   ၂၀၂၂ ခိုနှ္စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်
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စိုစိုလပေါင််း

 မှတ်

၁၁၃ ဖမ-၃၅၃ ခမျောင်မင််းခ စ်သူ ၈/မကန(န ိုင်)၃၀၀၃၉၁ 441

၁၁၄ မနတ-၃၄၄ ခမျောင်ခအျောင်ခန ်ဖဖ ို်း ၉/ခအဇ(န ိုင်)၀၅၇၈၀၅ 441

၁၁၅ နက-၈၅ ခမျောင်ခဇယ ျောလင််းထင် ၇/ရတန(န ိုင်)၁၄၃၄၅၄ 441

၁၁၆ ပည-၅၂ ခမျောင်ဟ န််းခဇယ ျောန ိုင် ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၃၅၉၄၈ 441

၁၁၇ မမ-၁၈၃၆ မယိုယိုမွန် ၁၃/နခတ(န ိုင်)၁၁၈၁၄၃ 440

၁၁၈ မမ-၂၀၇ မခမဇင်ခအျောင် ၉/ပဥလ(န ိုင်)၀၉၃၄၅၈ 440

၁၁၉ မဇ-၆၃ ခမျောင်ဟ န််းထက်ဝင််း ၉/တတဥ(န ိုင်)၁၄၈၃၆၄ 440

၁၂၀ ဒတ-၁၀၇၇ ခမျောင်ခက ျ်ောဆန််းလင််း ၁၁/မအတ(န ိုင်)၀၁၆၀၀၆ 440

၁၂၁ မနမ-၁၂၅ မခအ်းခ မ််းမ ို်းမ ို်း ၉/ခမစ(န ိုင်)၀၇၉၉၀၆ 439

၁၂၂ မဌ-၁၁ ခမျောင်ခက ျ်ောသူရ န်ထွန််း ၁၃/ခလန(န ိုင်)၀၀၇၃၆၉ 439

၁၂၃ မရ-၁၄၀ ခမျောင်ဟ န််းခသျ်ောဇင် ၉/ရမသ(န ိုင်)၂၃၅၇၈၇ 439

၁၂၄ မနမ-၆၇ ခမျောင်ရဲမျောန်ခအျောင် ၉/အမဇ(န ိုင်)၀၈၁၂၈၅ 439

၁၂၅ မပဖ-၁၀ ခမျောင်ခကျောင််းခန ်ဟ န််းထက် ၉/သစန(န ိုင်)၂၀၁၆၀၀ 439

၁၂၆ မမ-၁၂၄၂ မဇင်ဇင်ခဇျ်ောမင််း ၉/ပဥလ(န ိုင်)၀၆၉၉၉၇ 438

၁၂၇ မယ-၂၅၅ မစိုလဲ ဝတီ ၉/မတရ(န ိုင်)၁၉၅၅၅၅ 438

၁၂၈ မနအ-၅၆၇ မဝင််းပပဖဖ ို်း ၉/ခမစ(န ိုင်)၀၉၃၉၃၇ 437

၁၂၉ နဥန-၄၉ မစ ို်းမ ို်းခဇျ်ော ၁၂/ဥကတ(န ိုင်)၂၀၉၄၁၉ 437

၁၃၀ မမ-၁၃၂ မဝ ိုင််းမမတ်န ို်းခအျောင် ၉/ပဥလ(န ိုင်)၀၇၃၅၆၂ 437

၁၃၁ နဥတ-၁၂၉ မကကည်လဲ ခဝ ၉/ဥတသ(န ိုင်)၀၁၆၈၈၆ 437

၁၃၂ မင-၅ ခမျောင်ခအျောင်မင််းခန ် ၉/ဝတန(န ိုင်)၂၃၆၉၂၆ 437

၁၃၃ မမ-၂၅၃ ခမျောင်စည်သူထွန််း ၉/ပဥလ(န ိုင်)၀၈၄၉၁၇ 437

၁၃၄ မနမ-၇၀၀ ခမျောင်ခစျောထွန််း ၉/ခအဇ(န ိုင်)၀၅၈၉၆၉ 437

၁၃၅ ရဠန-၄၂ ခွန်စွမ််းမပည ် ၁၃/ပလန(န ိုင်)၁၂၆၇၃၈ 436

Page 6 of 8



စဉ်
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 မှတ်

၁၃၆ နလပ-၁၂ ခမျောင်သိုတဟ န််းသန ် ၉/လဝန(န ိုင်)၃၁၃၆၉၅ 436

၁၃၇ မက-၅၂ ခမျောင်ဇျောနည်ခမျောင် ၉/ကပတ(န ိုင်)၃၁၂၃၉၅ 436

၁၃၈ ညလက-၁၇၅ မစနဒာမမတ်န ို်း ၁၀/သထန(န ိုင်)၂၅၈၈၈၈ 435

၁၃၉ နဒန-၃ မဝင််းနွယ်စ ို်း ခလ ျောက်ထျော်းဆဲ 435

၁၄၀ မပ-၂၀ ခမျောင်ဟ န််းလင််းခဇျ်ော ၉/ပဘန(န ိုင်)၂၉၀၉၄၉ 435

၁၄၁ စရ-၅၉ ခမျောင်ဒီပါခန် ၅/မရန(န ိုင်)၃၄၂၆၅၅ 435

၁၄၂ နလအ-၅၅ ခမျောင်မပည ်ဟ န််းခန ် ခလ ျောက်ထျော်းဆဲ 435

၁၄၃ မပ-၈၈ ခမျောင်ခက ျ်ောဇင်ဟ န််း ၉/ပဘန(န ိုင်)၂၅၃၀၂၆ 435

၁၄၄ ဖမ-၂၂၉ ခမျောင်ထူ်းထ ိုက်တန် ၈/မကန(န ိုင်)၃၁၆၄၃၂ 435

၁၄၅ ဖငဋ-၁၆၁ မရွှန််းလဲ လဲ ခအျောင် ၈/ပဖန(န ိုင်)၁၈၇၉၆၁ 434

၁၄၆ ကမ-၃၅၈ ခမျောင်ပူနာ်းဗဟျောဒူ်း ၁/မကန(န ိုင်)၁၆၁၈၉၁ 434

၁၄၇ ရအ-၉၃ စ ိုင််းခခ်းလင်လ န််း ၁၃/တယန(န ိုင်)၀၉၆၀၇၇ 434

၁၄၈ စရ-၈၇ ခမျောင်စံလင််းထွန််း ၅/မရန(န ိုင်)၃၅၂၆၆၃ 433

၁၄၉ နဇဖ-၇၅ ခမျောင်ပ ိုင်စ ို်းနနဒ ၉/ပဗသ(န ိုင်)၀၁၆၁၂၉ 433

၁၅၀ မမ-၆၆ ခမျောင်ခဇျ်ောမ  ို်းထွန််း ၉/ပဥလ(န ိုင်)၀၈၀၉၈၇ 433

၁၅၁ ရဒ-၄၄ ခမျောင်နန််းထ ိုက်ခအျောင် ၉/တတဥ(န ိုင်)၁၆၂၈၄၀ 432

၁၅၂ နတမ-၁၄၃ ခမျောင်ထက်ခဝယံ ၉/တကန(န ိုင်)၂၄၆၁၂၈ 432

၁၅၃ နလအ-၅၉ ခမျောင်လူမင််းထက်ပ ိုင် ၉/လဝန(န ိုင်)၂၉၂၆၀၁ 432

၁၅၄ ပဇ-၂၅ ခမျောင်န ိုင်လင််းထွန််း ၇/ပတတ(န ိုင်)၁၆၇၈၁၅ 432

၁၅၅ ရပ-၂၅၅ ခမျောင်န ိုင်ထက်ခအျောင် ခလ ျောက်ထျော်းဆဲ 431

၁၅၆ ပပခ-၃၀ ခမျောင်ဟ န််းသီဟ ၈/အလန(န ိုင်)၂၆၂၁၇၂ 431

၁၅၇ မထ-၄၈၈ ခမျောင်မ ို်းစက် ခလ ျောက်ထျော်းဆဲ 431

၁၅၈ စဍ-၄၇ ခမျောင်ခကျောင််းဆက်ဟန် ၅/ဝလန(န ိုင်)၂၂၂၃၃၃ 430
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စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှ္စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာလမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည်
န္ ိုင်င သာ်းစ စစ်လ ်း

က္တ်ပပာ်းအမှတ်

စိုစိုလပေါင််း

 မှတ်

၁၅၉ နကတ-၁၁၇ ခမျောင်စွမ််းမပည ်စံိုဟ န််း ၉/ဇဗသ(န ိုင်)၀၀၈၇၂၄ 430

၁၆၀ မထတ-၄၄ ခမျောင်ခအျောင်မင််းခန် ၉/သစန(န ိုင်)၂၂၄၅၄၁ 430

၁၆၁ ညလမ-၈၂ မင််းထက်ဝင််းခအျောင် ၁၀/ကမရ(န ိုင်)၁၆၈၃၆၇ 430

၁၆၂ မနအ-၁၂၇ မခဟလီထွန််း ၉/ခအဇ(န ိုင်)၀၅၆၇၃၂ 429

၁၆၃ မအယ-၂၀၃ မမ  ို်းသ ငီ်္ဂ ၉/ပသက(န ိုင်)၂၀၂၄၃၂ 428

၁၆၄ မနမ-၄၉၂ ခမျောင်ခန ်ထူ်းသူ ၉/အမဇ(န ိုင်)၀၈၀၀၀၀ 428

၁၆၅ မမန-၉၃ မလင််းပပခ ိုင် ၁၃/မဆတ(န ိုင်)၀၆၉၈၁၄ 427

၁၆၆ မထ-၄၉၉ မအ ခရွှစင်ဖဖ ို်း ၉/တသန(န ိုင်)၂၆၂၅၁၂ 427

၁၆၇ ပဝတ-၁၅၁ ခမျောင်ပ ိုင်စစ်သ မ််း ၉/ဇဗသ(န ိုင်)၀၀၉၃၆၇ 427

၁၆၈ မနခ-၃၈ ခမျောင်ခအျောင်ခ ိုင်မင််း ၉/ပကခ(န ိုင်)၀၅၄၃၃၂ 427

၁၆၉ ဒင်္ဂ-၁ ခမျောင်ခဝယံမ ို်းထက်ခက ျ်ော ၁၄/ဓနဖ(န ိုင်)၂၁၇၈၁၆ 427

၁၇၀ ကည-၆၇ မမဖ စင်သန ် ၁/မညန(န ိုင်)၁၈၈၄၉၆ 426

၁၇၁ နဇမ-၂၈၀ မသင််းစနဒီထွန််း ၁၂/ဗဟန(န ိုင်)၁၁၀၀၉၈ 425

၁၇၂ နဥမ-၃ ခမျောင်န ိုင်ခအျောင်လင််း ၉/ဥတသ(န ိုင်)၀၂၀၁၈၂ 425

၁၇၃ မရ-၂၄၇ ခမျောင်မင််းမမတ်ဟ န််း ၉/ရမသ(န ိုင်)၂၁၄၁၀၀ 425

၁၇၄ ဖမ-၃၈၇ ခမျောင်မင််းသန ်ထူ်း ၈/မကန(န ိုင်)၃၁၇၀၅၂ 425

၁၇၅ ရစဆ-၃၆၅ စ ိုင််းခမျောဝ်ဆ ိုင် ၁၃/မဆတ(န ိုင်)၀၆၇၅၅၁ 425

၁၇၆ ရထ-၁၁၂ ခမျောင်ထွန််းထွန််းဦ်း ၁၃/ရစန(န ိုင်)၁၂၇၀၁၀ 425

၁၇၇ ဆဒင်္ဂ-၄၄ မခဟမျောန်ခဆျောင််း ၁၂/အန(န ိုင်)၀၃၇၉၃၇ 423

၁၇၈ နဒန-၆ ခမျောင်ရဲရင ်ထွန််း ၉/ဒခသ(န ိုင်)၀၀၅၅၅၅ 423

၁၇၉ မနမ-၄၂၀ ခမျောင်ကကယ်စင်ဟ န််း ၉/အမဇ(န ိုင်)၀၇၈၃၇၄ 421
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