
အထ ူးပပြုဘာသာရပ်- နည်ူးပညာ  ဦူးရရ- (၁၉၄) 

စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်၀င် 

စာရမူးပ ွဲခ ုအမှတ်

အမည်
န ုင်င သာူးစ စစ်ရရူး

က္တ်ပပာူးအမှတ်

စုစုရပေါင်ူး

ရမှတ်

၁ ပခ-၃၁၈ မ ောင်ဝင််းညီညီခန ် ၇/ပခန(န ိုင်)၄၆၉၃၅၀ ၄၈၆

၂ ညလက-၁၄၃  ခင်မခ ောမခ ောငင  ််း ၁၀/ရ န(န ိုင်)၂၄၇၉၅၀ ၄၈၅

၃ ပခက-၄  မ ်း  ခ ိုင် ၇/ပခန(န ိုင်)၅၀၀၈၃၄ ၄၈၄

၄ ဒသ-၁၀၈  ဆိုလ ဲ့ရတနာ ၁၁/သတန(န ိုင်)၁၁၈၄၀၁ ၄၇၈

၅ ဒတ-၂၈၅  ကကည်စင်သန ် ၁၁/သတန(န ိုင်)၁၁၇၀၀၆ ၄၇၃

၆ ဆဃဘ-၃၇၂  သဉ္ဇောထွန််း ၁၂/ ဘန(န ိုင်)၁၉၅၉၈၈ ၄၇၂

၇ ဆ ဒ-၃၃၃ မ ောင်သက်မ ောင်မ ောင် ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်)၁၈၅၄၇၀ ၄၇၁

၈ ဆကရ-၄၁၂  ယွန််းသီရ မ ောင် ၉/ကပတ(န ိုင်)၂၉၄၉၉၉ ၄၇၀

၉   -၉၆  ဆိုသ ော်းလ ဲ့မ ောင် ၁၄/  န(န ိုင်)၃၆၇၃၈၀ ၄၆၈

၁၀ ဆပလ-၁၁၁  သွန််းရတနာလ ှိုင် ၇/ပခန(န ိုင်)၄၉၃၉၆၈ ၄၆၇

၁၁ ဆဘ-၂၉ မ ောင် င််းဟ န််းခန ် ၁၂/တကန(န ိုင်)၂၆၅၆၆၉ ၄၆၇

၁၂ စဃ-၂၆၄ မ ောင်မေယ ော င််းသန ် ၅/ကဘလ(န ိုင်)၂၆၇၀၄၉ ၄၆၄

၁၃ ဆဖလ-၂၃၃ မ ောင်ရ မေေ်ာငဖ  ်း ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၆၅၂၇၃ ၄၆၂

၁၄ ဆဃဘ-၁၁၇  နနဒာဖဖြူစင်ဝင််း ၁၂/ ဘန(န ိုင်) ၁၈၀၁၁၈ ၄၆၁

၁၅ ဒသ-၇၆ မ ောင်စ ို်း င််းမ ောင် ၁၁/သတန(န ိုင်)၁၂၈၃၆၆ ၄၆၁

၁၆ ဆ က-၁၀၁ နန််းသင််းမသေ်ာတောစံ ၁၂/ဒဂ (န ိုင်)၀၄၉၇၂၂ ၄၆၀

၁၇ ဆဗဟ-၈၂ မ ောင် င််းသန ်မ ောင် ၁၂/ ရက(န ိုင်)၁၈၄၂၄၀ ၄၆၀

၁၈ ဆဖလ-၁၀ မ ောင်မကောင််းဖ တ်ဖပညဲ့်စံို ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၇၇၃၁၆ ၄၆၀

၁၉ ဆကရ-၁၇၈ မ ောင်မက ေ်ာေင်ဟ န််း ၈/ရစက(န ိုင်)၂၇၁၆၁၁ ၄၆၀

၂၀ ဒတ-၁၈၁ မ ောင်    ်းက ိုက ို ၁၁/တကန(န ိုင်)၁၃၂၈၈၄ ၄၆၀

တက္ကသ ုလ်အမည်- နည်ူးပညာတက္ကသ ုလ်(ရမှာ်ဘီ)                              

                              တက္ကသ ုလ်၀င်ခ င့််ရသ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခုနှစ်ရအာင်)                                    

Page 1 of 9



စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်၀င် 

စာရမူးပ ွဲခ ုအမှတ်

အမည်
န ုင်င သာူးစ စစ်ရရူး

က္တ်ပပာူးအမှတ်

စုစုရပေါင်ူး

ရမှတ်

၂၁ ပဆစ-၁၀၂ မ ောင်ရှင််းသန ်ဦ်း ၇/သဝတ(န ိုင်)၁၆၉၆၀၉ ၄၅၉

၂၂ ဒစ-၂၉၉ မ ောင်သန ်ေင်ထွန််း ၁၁/စတန(န ိုင်)၁၄၀၈၆၇ ၄၅၉

၂၃ ညလက-၁၈၁  ထက်ဆိုသဉ္ဇောနွယ် ၁၀/သထန(န ိုင်)၂၈၇၁၇၅ ၄၅၉

၂၄ ဆ စ-၅၂  သွန််းရတီမ ောင် ၁၂/ စန(န ိုင်)၂၈၄၁၇၆ ၄၅၈

၂၅ ပခ -၅၈  ဂ ြူ်းဖ တ်န ို်းနွယ် ၇/ပခန(န ိုင်)၄၇၄၆၀၉ ၄၅၈

၂၆ ဖပဓ-၂  ဖ တ်န ို်းခ ိုင် ၈/ပခက(န ိုင်)၃၃၃၅၂၅ ၄၅၇

၂၇ ဆဃ-၁၀  ဆိုဖပညဲ့်ဖပညဲ့်လွင် ၉/ပကခ(န ိုင်)၀၅၂၉၆၇ ၄၅၆

၂၈ ဆပလ-၃၁၃ မ ောင်စံဝင််းထက် ၇/နတလ(န ိုင်)၁၇၂၅၄၃ ၄၅၆

၂၉ ဆပလ-၄၀၃ မ ောင် င််းဖ တ်ဟ န််း ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၅၃၁၅၄ ၄၅၆

၃၀  ဃ-၁၂၈  နှင််းဖ ်းဖ ်းမ ောင် ၁၄/  န(န ိုင်)၂၀၆၉၅၇ ၄၅၆

၃၁ ဒတ-၂၆၉  မနရည်လင််း ၁၁/ရဗန(န ိုင်)၁၁၉၇၃၁ ၄၅၅

၃၂ ဆဃဘ-၇၃  ခ စ်သ ငံိုဖ ်း ၁၂/ ဘန(န ိုင်)၀၉၄၃၃၉ ၄၅၄

၃၃ ဆဖလ-၁၀၈  မက ောဲ့ ှြူ်းခင် မလ ောက်ထော်းဆ ၄၅၄

၃၄ ဆထက-၂၅၂  ခ ိုင်ထက်ေင်မသေ်ာ ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်)၁၉၉၂၉၀ ၄၅၄

၃၅ ဆဘ-၂၄ မ ောင်ပ ိုင်သ မက ေ်ာ ၁၂/တကန(န ိုင်)၂၂၁၈၂၈ ၄၅၄

၃၆  ဖ-၂၇၈  မေ ီ ီမေေ်ာ ၁/ဗ န(န ိုင်)၁၂၀၆၄၃ ၄၅၄

၃၇ ဆဘဥ-၆၂  မဟသီ င််းစ ို်း ၁၂/တကန(န ိုင်)၂၂၅၇၄၂ ၄၅၂

၃၈ ဆဃဘ-၃၀၆  မ  ီဖ တ်သ ၁၂/ ဘန(န ိုင်)၂၀၁၉၇၈ ၄၅၂

၃၉ ဆပလ-၉၁ မ ောင်မေယ ောန ိုင် ၁၂/ စန(န ိုင်)၂၄၅၂၃၁ ၄၅၂

၄၀ ဒသ-၁၃၀  သက်နွယ်မ ်း ၁၁/သတန(န ိုင်)၁၁၇၀၆၃ ၄၅၂

၄၁ ဆဃဘ-၁၀၅ မ ောင်မ ောင်ထက်လင််း ၁၂/ ဘန(န ိုင်)၁၈၃၅၃၇ ၄၅၁

၄၂ ပခ-၃၅၁  နှင််းယိုမဝ ၇/ပခန(န ိုင်) ၄၃၇၉၅၃ ၄၅၁

၄၃ ဆထက-၁၈၃ မ ောင်မဝယံထက်ဖ တ် ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်)၁၉၈၅၃၆ ၄၅၀
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စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်၀င် 

စာရမူးပ ွဲခ ုအမှတ်

အမည်
န ုင်င သာူးစ စစ်ရရူး

က္တ်ပပာူးအမှတ်

စုစုရပေါင်ူး

ရမှတ်

၄၄ ဆ ဥ-၁၀၀  ယ င််းသက် ၁၂/ဥက (န ိုင်)၂၆၈၇၅၀ ၄၄၉

၄၅ ဆဖ -၇၅  စန ို်းဝ ိုင် ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၉၆၇၃၁ ၄၄၉

၄၆ ဆကရ-၃၅၇ မ ောင်ထ ်းလွင်မ ောင် ၁၂/က တ(န ိုင်)၀၈၇၉၃၀ ၄၄၉

၄၇ ဆဃဘ-၄၅၀ မ ောင်ရ ဘိုန််းဖပညဲ့်ဦ်း ၁၂/ ဘန(န ိုင်)၂၀၁၅၂၁ ၄၄၉

၄၈ ဒတ-၁၀၆၇ မ ောင်မဝယံန ိုင် ၁၁/တကန(န ိုင်)၁၃၂၉၃၆ ၄၄၉

၄၉ ပခ -၄ မ ောင်ထင်လင််းမက ေ်ာ မလ ောက်ထော်းဆ ၄၄၉

၅၀ ပဆစ-၂၀၃  ဖ တ်ဖပညဲ့်ဖပညဲ့်မ ောင် ၉/ပ န(န ိုင်)၂၉၈၅၁၄ ၄၄၉

၅၁ ရကဘ-၁၆၉    ဆို  ို ၁/ဗ န(န ိုင်)၁၁၀၅၃၆ ၄၄၉

၅၂ ပခ-၃၀၆ မ ောင်    ်းေောနည်ဟ န််း ၇/ပခန(န ိုင်)၄၄၀၁၆၀ ၄၄၈

၅၃ ဆဖလ-၁၈၉  ကကောည  သ  ဲ့် ၁၂/လကန(န ိုင်) ၂၇၈၃၉၄ ၄၄၇

၅၄ ဆ ဒ-၄၄၈  ေင် ီှထက် ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်) ၁၉၅၃၆၉ ၄၄၇

၅၅ ဆဃဘ-၃၈၉  နိုနိုမဝ ၁၂/ ဘန(န ိုင်) ၁၈၃၄၂၅ ၄၄၇

၅၆ ဆပလ-၂၅၆ မ ောင်သိုတမ ောင် ၁၃/ရစန(န ိုင်) ၁၁၇၃၃၃ ၄၄၆

၅၇ ဆဖလ-၉၄  စိုလတ်နနဒာ ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၇၈၄၆၈ ၄၄၅

၅၈ ဆဖ -၁၁၉  သ သ ထက် ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်)၂၂၀၀၅၆ ၄၄၅

၅၉ ပဆစ-၁၇၈ မ ောင်ဟန်ထ ်းလွင် ၇/သဝတ(န ိုင်)၁၄၆၅၂၅ ၄၄၅

၆၀ ဆဃဘ-၉၇  ရွှန််းလ ဲ့ရည် ွန် မလ ောက်ထော်းဆ ၄၄၄

၆၁ ဒတ-၃၀၅ မ ောင်ရ လင််းမ ောင် ၁၁/တကန(န ိုင်)၁၃၁၆၈၇ ၄၄၄

၆၂ ပခ-၁၇၅      ်းသီရ ဖိုန််း မလ ောက်ထော်းဆ ၄၄၄

၆၃ ဆကရ-၄၀၂  မ ဖ တ်ထွဋ် ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်)၁၈၅၂၂၉ ၄၄၃

၆၄ ဆဖလ-၁၆  နွ ွဲ့ခ ိုင်မ ်း ၁၂/လကန(န ိုင်) ၂၇၈၄၀၄ ၄၄၃

၆၅ ဆဘဉ-၅၇ မ ောင် င််းခန ်သ ၇/လပတ(န ိုင်)၂၀၆၇၄၈ ၄၄၃

၆၆ ပန-၁၇ မ ောင်သ န်မေထက် ၇/နတလ(န ိုင်)၁၆၉၇၈၉ ၄၄၃
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စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်၀င် 

စာရမူးပ ွဲခ ုအမှတ်

အမည်
န ုင်င သာူးစ စစ်ရရူး
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စုစုရပေါင်ူး

ရမှတ်

၆၇ ပဂဍ-၁၁ မ ောင်မနဘိုန််းရှ န် ၇/ လန(န ိုင်) ၁၄၃၅၀၁ ၄၄၃

၆၈ ဆ ဒ-၄၇  သ သ သ ထွန််း ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်)၁၉၄၆၆၇ ၄၄၂

၆၉ ဆဖလ-၁၂၁ မ ောင်ဟ န််းဝင််းထက် ၈/ သန(န ိုင်)၁၆၆၇၉၂ ၄၄၂

၇၀ ဆပလ-၂၀၉ မ ောင်ခန ် င််းထက် ၁၂/ဉက (န ိုင်) ၂၅၄၇၁၆ ၄၄၂

၇၁ ဆဃန-၃၆  စိုမသေ်ာမသေ်ာ င််း ၁၂/ ဘန(န ိုင်) ၁၉၈၇၂၁ ၄၄၁

၇၂ ဆ ဒ-၂၂၆  မသေ်ာတောမဆွေင် ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်)၁၈၄၉၈၆ ၄၄၁

၇၃ ဆ ဒ-၇၄၈  ရွှန််းလ ဲ့နနဒာငဖ  ်း ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်) ၁၉၄၅၃၇ ၄၄၁

၇၄ ဆ ရ-၃၁၂ မ ောင်ေွ ဝဏ္ဏ မလ ောက်ထော်းဆ ၄၄၁

၇၅ ပခက-၅၇  ဝင််းသဒဓါ  ို်း ၇/ပခန(န ိုင်) ၄၇၆၉၆၇ ၄၄၁

၇၆ ဆကရ-၅၁  မ ဖ တ်  ို်းထက် ၁၂/လ န(န ိုင်)၁၆၉၂၅၅ ၄၄၀

၇၇ ပဒတ-၂၁ မ ောင်ဥကကော မလ ောက်ထော်းဆ ၄၄၀

၇၈ ဆဖလ-၁၈၀    ို်း  ို်းသန် ထင် ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၆၁၂၂၉ ၄၃၉

၇၉ ဆဃန- ၃၀၄  စိုဖ တ်  ို်း ၁၂/ ဘန(န ိုင်)၁၆၄၆၁၀ ၄၃၉

၈၀ ဆဖလ-၆၀  သ  ဲ့်သီရ မ ောင် ၁၂/ဗဟန(န ိုင်)၁၁၄၅၀၂ ၄၃၉

၈၁ ဆဗထ-၁၆၇ မ ောင်ေင်က ိုလင််း ၁၂/ပေတ(န ိုင်)၀၄၁၆၅၂ ၄၃၉

၈၂ ဆဃဘ-၅၂ မ ောင်စ ို်းရ ထွန််း ၁၂/ ဘန(န ိုင်)၁၉၆၂၈၃ ၄၃၉

၈၃ ဒဗတ-၂၃၀ မ ောင်မက ေ်ာေင်သန််း ၁၁/ရဗန(န ိုင်)၁၁၂၈၂၅ ၄၃၉

၈၄  နဆ-၁၀  လ ဲ့လ ဲ့ထွန််း မလ ောက်ထော်းဆ ၄၃၉

၈၅ ဆသက-၆၈    ို်းစက်ဖဖြူစင်မက ေ်ာ ၇/ ဖန(န ိုင်)  ၁၃၅၀၅၁ ၄၃၈

၈၆ ဆကရ-၄၀၃ မ ောင်ညီရ ထွဋ် ၉/တကန(န ိုင်)   ၂၄၅၄၁၆ ၄၃၈

၈၇ ဆဃဘ-၄၇၈ မ ောင် င််းဟ န််းခန ် ၁၂/ ဘန(န ိုင်) ၁၇၂၂၉၁ ၄၃၈

၈၈ ဒဂ-၂၀၃ မ ောင်ဘိုန််းဖ ငဲ့်မက ေ်ာ ၁၁/ဂ န(န ိုင်) ၁၀၅၈၅၀ ၄၃၈

၈၉ ဆ စ-၂၅၁ မ ောင်မတေော င််းမ ်း ၁၂/ စန(န ိုင်)၂၄၆၂၆၅ ၄၃၇
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၉၀ ဆပလ-၃၈၀ မ ောင်ဖပည်ဲ့စံိုဝင််း ၁၃/ကတန(န ိုင်)၂၀၉၃၆၆ ၄၃၇

၉၁ ပဆစ-၂၀၆  မခ ောရတနာဦ်း ၇/သဝတ(န ိုင်) ၁၄၈၃၇၀ ၄၃၇

၉၂ ဆဖလ-၅၈ မ ောင်ရ  ောန်မ ောင် ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၅၇၅၇၂ ၄၃၆

၉၃ ဆဖလ-၂၆  မက ောဲ့မငွစင်န ိုင် ၁၂/လကန(န ိုင်)၂၆၀၈၄၆ ၄၃၅

၉၄ ဖသ-၃၀၆ မ ောင် င််းမသေ်ာေင်မ ောင် ၈/သရန(န ိုင်)၁၁၉၆၆၃ ၄၃၅

၉၅ ဒနတ-၁၇  မ ်းငင  ််းစနဒာ ၁၁/  န(န ိုင်)၀၉၇၉၆၅ ၄၃၅

၉၆ ကဗ-၄၆  မဆောင််းဝငဲ့်နနဒာ ၁/ဗ န(န ိုင်)၁၁၉၉၇၇ ၄၃၅

၉၇ ဆဒ -၁၆၄    ကကည်ဖဖြူ ၁၂/ရကန(န ိုင်)၀၈၉၄၅၈ ၄၃၃

၉၈ ဆ ဒ-၁၀၀  ခင်ဆိုသန ် ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်)၁၉၄၆၆၆ ၄၃၃

၉၉ ဆဃဘ- ၃၆၂ မ ောင် င််းခန ်မေေ်ာ ၁၂/ ဘန(န ိုင်)၁၇၅၆၅၃ ၄၃၃

၁၀၀ ဆဃဘ-၃၅၆  ယ င််းက ို မလ ောက်ထော်းဆ ၄၃၂

၁၀၁ ဆဃန-၃၈  ဟန်စိုယဉ် ၁၂/ ဘန(န ိုင်)၂၀၄၆၃၄ ၄၃၂

၁၀၂   -၄၆၆ မ ောင်ရှင််းသန ်မဝလင််း ၁၂/ ရက(န ိုင်)၁၇၇၉၆၄ ၄၃၂

၁၀၃ ဆ ဒ-၃၅၁  နှင််း  မဝ ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်) ၁၇၈၄၂၁ ၄၃၁

၁၀၄ ဆပလ-၃၅၀  မ သေင်မ ောင် ၇/ဝ န(န ိုင်) ၁၈၇၄၇၇ ၄၃၁

၁၀၅ ဆ စ-၁၉၆ မ ောင်စည်သ သ န် ၅/ရဘန(န ိုင်)၂၆၈၁၇၃ ၄၃၁

၁၀၆ ဆဃဘ-၁၉၂ မ ောင်ထက်ဦ်းမဝယံ ၁၂/တကန(န ိုင်) ၂၄၂၆၂၀ ၄၃၁

၁၀၇ ပဆစ-၂၂၄ မ ောင်သ ရ န်မဝယံငဖ  ်း ၇/ရတန(န ိုင်)၁၅၆၈၃၅ ၄၃၁

၁၀၈ ပခ-၈၉ မ ောင်ဟ န််းထက်မ ောင် ၇/ပခန(န ိုင်)၄၆၁၃၂၉ ၄၃၁

၁၀၉ ပခ-၂၇၄  ကကယ်စင်ဝင််းတင် ၇/ပခန(န ိုင်)၅၁၀၈၀၄ ၄၃၁

၁၁၀ ဆဃန-၃၉၈  ယဉ် င််းသ ၁၂/ ဘန(န ိုင်) ၁၉၆၈၆၅ ၄၃၀

၁၁၁ ဆထက-၂၀၃  ကကယ်စင်ဦ်း မလ ောက်ထော်းဆ ၄၃၀

၁၁၂ ဒနတ-၄၂ မ ောင်ရ ရငဲ့်မ ောင် ၁၂/ဒဂရ(န ိုင်) ၀၃၅၅၉၆ ၄၃၀
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၁၁၃ ညက-၄၇ မ ောင်ငဖ  ်းဟန်မက ေ်ာ ၁၀/ကထန(န ိုင်) ၁၉၃၈၀၆ ၄၃၀

၁၁၄  ဟ-၂၂၀ မ ောင်မ ောင်မကောင််းခန ် ၁၄/ဟသတ(န ိုင်) ၃၈၂၆၂၃ ၄၃၀

၁၁၅ ပဆစ-၇၅၈  ဝတ်ရည်မ ောင် ၇/သဝတ(န ိုင်)၁၆၀၇၃၁ ၄၃၀

၁၁၆ ဆဃဘ-၅၉၃  ေင်  ို်းလွင် ၁၂/ ဘန(န ိုင်)၁၉၅၀၁၉ ၄၂၉

၁၁၇ ဆ စ-၁၁၂    ကကည်ဖဖြူ ၁၂/ စန(န ိုင်)၂၆၃၇၀၆ ၄၂၉

၁၁၈ ဆစခ-၁၇  မဆောင််းမဟ ောန်ထွန််း ၁၂/စခန(န ိုင်)၀၈၁၁၃၃ ၄၂၉

၁၁၉ ဆပလ-၃၈၁  ငဖ  ်းသဉ္ဇောဝင််း ၁၂/တကန(န ိုင်)၂၃၄၅၂၅ ၄၂၉

၁၂၀ ဆပလ-၈၉၄ မ ောင်ရှ န်ငဖ  ်းမ ောင်မ ောင် ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်)၂၀၅၅၇၇ ၄၂၉

၁၂၁ ဆထက-၂၇၆ မ ောင်မ ောင်သ ငဖ  ်း ၉/ေယသ(န ိုင်)၀၂၁၃၈၃ ၄၂၉

၁၂၂ ဆ ဉ-၁၈၁ မ ောင်ေွ သီဟ ၁၂/ဉက (န ိုင်)၂၆၄၇၃၂ ၄၂၉

၁၂၃ ပလ-၁၁၃ မ ောင် င််းမ ေ်ာသန ် ၇/လပတ(န ိုင်)၁၈၁၈၁၈ ၄၂၉

၁၂၄ ပ -၇၄ မ ောင်မ ောင်ငဖ  ်းသ ခခ ၇/ လန(န ိုင်)၁၃၂၈၁၄ ၄၂၉

၁၂၅ ဆ ဉ-၅၁  ဆိုဖ တ်န ို်း ၁၂/ဉက (န ိုင်)၂၆၈၆၁၇ ၄၂၈

၁၂၆ ဆဃန-၁၈ မစောသလ ထ ်း ၁၂/ ဘန(န ိုင်) ၁၉၃၈၂၈ ၄၂၈

၁၂၇ ဆ က-၃၀ မ ောင်ဟ န််းထက်န ိုင် ၁၂/ စန(န ိုင်)၂၅၃၈၃၈ ၄၂၈

၁၂၈ ပည- ၁၃ မ ောင် ောကောဖ တ် င််း ၇/ညလပ(န ိုင်)၂၃၆၉၃၆ ၄၂၇

၁၂၉ ဆဃန-၈၅ မ ောင်န ိုင်လင််းထက် ၁၂/ ဘန(န ိုင်)၂၀၄၈၆၁ ၄၂၆

၁၃၀ ဆ လ-၈ မ ောင်သက်မနာင်စ ို်း ၁၂/က တ(န ိုင်)၀၉၁၁၄၉ ၄၂၆

၁၃၁ ရသပ-၁၈၃ မ ောင်ပ ိုင်မေရ ထက် ၁၃/ကလန(န ိုင်) ၁၄၂၂၃၁ ၄၂၆

၁၃၂ ဆဃဘ-၅၉၀ မ ောင်မဝယံလင််း ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်) ၂၁၀၁၉၅ ၄၂၅

၁၃၃ ဆဗဟ-၂၅၅ မ ောင်မ ောင်ဘိုန််းဖ တ် ၁၂/လယရ(န ိုင်) ၀၀၆၅၅၀ ၄၂၅

၁၃၄ ဆဃဘ-၂၅၂ မ ောင်ထက်ဖ တ်မ ောင် ၁၂/ ဘန(န ိုင်) ၂၀၄၀၇၆ ၄၂၅

၁၃၅ ပထ-၇၇ မ ောင်ထက်ခန ်မက ေ်ာ ၇/ပခန(န ိုင်) ၄၆၂၆၀၉ ၄၂၅
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၁၃၆ ဖည-၇၀ မ ောင်ခ စ်ငဖ  ်းန ိုင် ၈/ပ န(န ိုင်) ၁၉၈၈၁၈ ၄၂၅

၁၃၇ ရကဘ-၁၈၂  သ  ဲ့်သ  ဲ့်သ ၁၃/တကန(န ိုင်) ၃၇၆၈၈၀ ၄၂၅

၁၃၈ ဆပလ-၂၆၉    မရွှယွန််း ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်) ၂၀၉၄၇၀ ၄၂၃

၁၃၉ ဆ ဉ-၂၁၂  မ သ ခန ် ၁၂/ဉက (န ိုင်) ၂၈၁၀၁၂ ၄၂၂

၁၄၀ ဆဗထ-၁၇၆ မ ောင်ဖ တ် င််းသ ၁၂/ဗတထ(န ိုင်) ၀၄၄၈၃၂ ၄၂၂

၁၄၁ ဆ ဒ-၃၆၉ မ ောင်ဘိုန််း င််းသန ် ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်) ၂၁၀၇၇၈ ၄၂၂

၁၄၂ ဒတတ-၈  ဆိုဖပညဲ့်ဖ ်း ၁၁/တကန(န ိုင်) ၁၂၆၂၂၉ ၄၂၂

၁၄၃ ဆထက-၂၇၁ မ ောင်စည်သ ပ ိုင် ၁၂/ ဘန(န ိုင်)   ၂၀၃၆၀၅ ၄၂၁

၁၄၄  ေ-၂၆ မ ောင်လင််းထက်ပ ိုင် ၁၂/ကတန(န ိုင်)  ၁၄၈၉၉၀ ၄၂၁

၁၄၅ ဆေသ-၅၅၃  ဝင််းမ ဦ်း ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်) ၂၀၆၅၃၂ ၄၂၀

၁၄၆ ဆဃဘ-၁၆၂ မ ောင်ပ ိုင်ခန ် ၁၂/ ဘန(န ိုင်)  ၁၈၉၄၀၂ ၄၂၀

၁၄၇ ပယဆ-၉ မ ောင်မေေ်ာနနဒထွန််း ၇/ရတရ(န ိုင်) ၂၀၈၉၄၆ ၄၂၀

၁၄၈ ပခ-၇၆    သ ၇/ပခန(န ိုင်) ၄၉၄၀၃၉ ၄၂၀

၁၄၉ ဒတ-၂၉၁ မ ောင်ခန ်မေေ်ာဟ န််း ၁၁/တကန(န ိုင်) ၁၂၉၇၁၂ ၄၁၉

၁၅၀  ရေ-၁၁၇ မ ောင်ငဖ  ်းဖပညဲ့်သ ံ ၁၄/ရကန(န ိုင်) ၁၈၀၂၂၆ ၄၁၉

၁၅၁  နစ-၃  ခ ယ်ရီ ွန် ၁၄/ဓနဖ(န ိုင်) ၂၂၀၂၉၃ ၄၁၉

၁၅၂ ဆ ဒ-၉၀၅  ခင်    ်းသန ် ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်) ၁၉၅၀၄၁ ၄၁၈

၁၅၃ ဆဃန-၅၆  သင််းသင််းမ ောင် ၁၄/ပသန(န ိုင်) ၃၁၀၈၄၄ ၄၁၈

၁၅၄ ဆထက-၁၇၈ မ ောင်ပ ိုင်သောထက် ၁၂/ ဘန(န ိုင်) ၁၈၈၃၈၈ ၄၁၈

၁၅၅ ရဟ-၄၃ မ ောင်သစ်ေင် ၁၃/ရငန(န ိုင်) ၀၇၃၇၇၈ ၄၁၈

၁၅၆ ပဆစ-၇၅၇  ဝတ် ံှိုမ ောင် ၇/သဝတ(န ိုင်) ၁၆၀၇၁၀ ၄၁၈

၁၅၇ ပဆစ-၁၅၃  သင််းပပရတနာ ၇/သဝတ(န ိုင်) ၁၅၇၅၇၃ ၄၁၈

၁၅၈ ဆဃဘ-၃၄၈  ဆိုမဝဖ ငဲ့် ၁၂/ ဘန(န ိုင်) ၁၈၉၀၇၄ ၄၁၇
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စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်၀င် 

စာရမူးပ ွဲခ ုအမှတ်

အမည်
န ုင်င သာူးစ စစ်ရရူး

က္တ်ပပာူးအမှတ်

စုစုရပေါင်ူး

ရမှတ်

၁၅၉ ဆ ဉ-၁၉ မ ောင်    ်းသန ်ေင် ၁၂/ဉက (န ိုင်) ၂၇၀၈၈၁ ၄၁၇

၁၆၀ ဆထက-၂၈၁ မ ောင်မေေ်ာသ န််းဖ တ် ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်) ၁၈၈၈၉၇ ၄၁၇

၁၆၁ ဆ ဒ-၂၆၂  စိုသနတာထွန််း ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်) ၁၈၅၁၅၆ ၄၁၅

၁၆၂ ဆဃဘ-၄၀၀  ဝငဲ့်နဒီမ ောင် ၁၂/ ဘန(န ိုင်) ၁၈၅၃၃၁ ၄၁၅

၁၆၃ နဉန-၂၄  ခင်သေင်မက ေ်ာ ၁၂/လကန(န ိုင်) ၂၇၂၃၂၈ ၄၁၅

၁၆၄ ပဏ္-၈၉  မကေ လ ိုင် ၇/ရတန(န ိုင်) ၂၂၀၅၇၀ ၄၁၅

၁၆၅ ဒတ-၁၅၇  ထ ်းဖ တ် ွန် ၁၁/ရဗန(န ိုင်) ၁၁၅၃၀၆ ၄၁၅

၁၆၆ ဆကရ-၁၈၇ မ ောင်ထွန််းထွန််းမ ောင် ၁၂/ ရက(န ိုင်)၁၇၆၂၈၂ ၄၁၄

၁၆၇ ဆဒ -၁၄၃ မ ောင်မဝယံထ ိုက် မလ ောက်ထော်းဆ ၄၁၄

၁၆၈ ဆဖလ-၅၂ မ ောင်မကောင််းစည်သ ၁၂/လကန(န ိုင်) ၂၇၇၃၀၂ ၄၁၄

၁၆၉ ပခက-၁၄၈ မ ောင်ဖပညဲ့်စံိုက ိုက ို မလ ောက်ထော်းဆ ၄၁၃

၁၇၀ ပခ-၃၆၇ မ ောင်ဟ န််းထက်မ ောင် ၇/ပခန(န ိုင်)  ၄၆၉၃၄၈ ၄၁၃

၁၇၁ ဆ က-၂၆၆  ဆိုဖ တ်နွယ် ၁၂/ ရက(န ိုင်) ၁၈၁၁၃၇ ၄၁၂

၁၇၂ ဆ ဒ-၃၃၁ မ ောင်စ ို်း ိုပ် င််း ၁၂/ ဘန(န ိုင်) ၂၁၂၆၆၄ ၄၁၂

၁၇၃ ဆဃဘ-၃၅၄ မ ောင်စွ ််းထက်ဦ်း ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်) ၁၈၅၈၀၈ ၄၁၂

၁၇၄ ဆဃဘ-၉၉၁ မ ောင်ဥကကောမက ေ်ာ မလ ောက်ထော်းဆ ၄၁၂

၁၇၅ ဒ -၂၉ မ ောင်ဘိုန််းဖ တ်ပ ိုင် ၁၁/  န(န ိုင်) ၀၆၈၈၈၉ ၄၁၂

၁၇၆ ပနပ-၁၈ နန််းယဉ်    ်းမ ်း ၃/ဘ န(န ိုင်) ၄၇၃၉၃၈ ၄၁၂

၁၇၇ ဆ က-၁၂၄  ေင် ောမထွ်း ၁၂/ ရက(န ိုင်) ၁၈၈၁၀၁ ၄၁၁

၁၇၈ ဆဃဘ-၃၇၈ မ ောင်ဟ န််းဝဏ္ဏန ိုင် ၁၂/ ဘန(န ိုင်)  ၁၉၆၃၀၀ ၄၁၁

၁၇၉ ဆဗဟ-၄၆ မ ောင်သန ်စည်သ ထက် ၁၂/ဒဂ (န ိုင်) ၀၅၆၅၇၄ ၄၁၁

၁၈၀ ပဏ္-၂၁၃  ထက်ထက်ပွငဲ့် ၇/ရကန(န ိုင်) ၀၈၅၂၇၅ ၄၁၀

၁၈၁ ဆဒ -၁၅၉ မ ောင်ဟ န််းထက်န ိုင် ၁၂/ဒဂ (န ိုင်) ၀၅၇၅၁၅ ၄၀၉
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စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်၀င် 

စာရမူးပ ွဲခ ုအမှတ်

အမည်
န ုင်င သာူးစ စစ်ရရူး

က္တ်ပပာူးအမှတ်

စုစုရပေါင်ူး

ရမှတ်

၁၈၂ ဆ က-၇၄ မ ောင်ဟ န််းသ ရ ၁၂/ဒဂ (န ိုင်) ၀၅၅၄၅၁ ၄၀၉

၁၈၃ ဆဘ-၁၁၇  သင််း ဉ္ဇြူမ ောင် ၁၂/တကန(န ိုင်) ၂၃၃၂၉၈ ၄၀၈

၁၈၄ ဆဃ-၁၃၀ မစောစတီဗင် ၁၂/ ဘန(န ိုင်) ၁၉၈၂၂၃ ၄၀၈

၁၈၅ ဆ ဒ-၂၅၂ မ ောင်မေေ်ာထက် ၁၂/ ဂဒ(န ိုင်) ၂၁၆၂၄၈         ၄၀၈

၁၈၆ ဒနတ-၆    ဖဖြူစင် ၁၁/  န(န ိုင်) ၀၉၈၄၅၉ ၄၀၈

၁၈၇ ညဒ-၄၀  ဖ သက်ခ ယ် ၁၃/ဖခန(န ိုင်) ၀၉၁၃၆၆ ၄၀၈

၁၈၈ ဒတ-၂၃၂ မ ောင်စ ို်းဖ ငဲ့်န ိုင် ၁၁/ရဗန(န ိုင်) ၁၁၉၇၀၃ ၄၀၆

၁၈၉ ဆဃဘ-၅၄၄ မ ောင်မေေ်ာသက်ပ ိုင် ၁၂/ ဘန(န ိုင်) ၂၁၀၆၀၅ ၄၀၄

၁၉၀ ပယဆ-၂၅၄ မ ောင်မကောင််းဖ တ်  ို်း ၇/ရတရ(န ိုင်) ၂၂၇၅၅၃ ၄၀၃

၁၉၁ ဆလတ-၁၀၂ မ ောင်မ ောင်ဟ န််း ၉/ပ န(န ိုင်) ၃၀၃၆၁၅ ၄၀၁

၁၉၂ ပဈဒ-၃၁  ယိုနနဒာထွန််း မလ ောက်ထော်းဆ ၃၉၈

၁၉၃ ပဟ-၄၄ မ ောင်မက ေ်ာခန ်သ ၇/ဝ န(န ိုင်) ၁၈၇၂၄၇ ၃၉၃

၁၉၄ ဖဝ-၁၅၄ မ ောင်ငဖ  ်းဟ န််းထက် ၈/က န(န ိုင်) ၀၈၁၉၆၅ ၃၉၀
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