
အထ ူးပ ြုဘာသာ- နည ူး ညာ ဦူးရေ- (၄၁)

စဉ 

 ၂၀၂၂ ခုနှစ  

တက္ကသ ုလ ဝင  

စာရမူး  ွဲခ ုအမှတ 

အမည 
န ုင င သာူးစ စစ ရေူး 

က္တ ပ ာူးအမှတ 

စုစုရ ေါင ူး

ေမှတ 

၁ ကက-၁ မအိနန္ဒာကက  ျော် က   ကျော်ထ ားဆဲ ၄၅၇

၂ ကဗ-၁၁ မကကဇငျော်သိမ ျော် ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၁၄၄၉၉ ၄၄၉

၃ ကဗ-၁၁၉၇ ကမ ငျော် ွငျော်မငျော်ားထ ား ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၂၇၂၁၁ ၄၂၉

၄ ကဗ-၁၄၆၈ မသန္တာစိိုား ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၂၀၇၈၆ ၄၂၉

၅ ကဗ-၁၀၁၇ မစိိုားသင်္ကြနျော်တငျော်ဖ ိ ားကထွား ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၂၃၆၄ ၄၂၇

၆ ကဗ-၈၉၆ မဇ ဇ ဝငျော်ား ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၂၉၃၉၅ ၄၂၄

၇ ကဗ-၁၅၃၈ ကမ ငျော်ကက  ျော်မ  ိားထွနျော်ား ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၂၆၈၂၉ ၄၂၂

၈ ကဗ-၄၄၂ ကမ ငျော်အိိုကျော်နိ္ိုငျော် ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၂၁၂၄ ၄၁၇

၉ ကဗ-၅၇ မအိသိငီ်္ဂဖ ိ ား ၁/ရကန(နိ္ိုငျော်)၀၇၈၃၄၈ ၄၁၆

၁၀ ကဗ-၁၆၀၈ မခ  ိသငျော်ားနွ္ယျော် ၁/မစန(နိ္ိုငျော်)၀၆၄၂၇၅ ၄၁၆

၁၁ ကဗ-၁၆၂ မမမတျော်နိ္ိုားကအ ငျော် ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၂၇၄၃၁ ၄၁၄

၁၂ ကည-၉၉ မ ဲ ရညျော်မွနျော်ကက  ျော် ၁/မညန(နိ္ိုငျော်)၂၀၅၇၁၉ ၄၁၂

၁၃ ကဗ-၂၁၃ မအငျော်ကကငျော်ားကမ ျော် ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၅၅၂၃ ၄၁၀

၁၄ ကဗ-၄၀၃ ကမ ငျော်ထကျော်ကအ ငျော်ကက  ျော် ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၂၀၆၅ ၄၁၀

၁၅ ကင်္ဂသ-၂၁၂ မနှ္ငျော်ားနှ္ငျော်ားကဝ ၁/မမန(နိ္ိုငျော်)၀၅၅၈၄၄ ၄၁၀

၁၆ ကက-၅၃ ကမ ငျော်ကက ငျော်ားသကျော်ပိိုငျော် ၁/ရကန(နိ္ိုငျော်)၀၇၅၀၀၀ ၄၁၀

၁၇ ကက-၉၇ မသကျော်ထ ားကရွှေဇငျော် ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၂၃၃၃၉ ၄၁၀

၁၈ ကက-၁၉ မစိိုားနန္ဒာ ၁/ရကန(နိ္ိုငျော်)၀၇၉၈၁၉ ၄၀၉

၁၉ ကဗ-၁၉၄၂ ကမ ငျော်ကက ငျော်ားထ ားသန ျော် ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၆၀၀၆ ၄၀၇

၂၀ ကစ-၁၅၈ မစိုစိုဖ ိ ား ၁/မစန(နိ္ိုငျော်)၀၆၁၆၁၈ ၄၀၇

တက္ကသ ုလ ၀င ခ င ့်ေသ မ ာူးစာေင ူး (၂၀၂၂ ခုနှစ ရအာင )

တက္ကသ ုလ အမည - နည ူး ညာတက္ကသ ုလ (ဗန ူးရမာ )                                                                                
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စဉ 

 ၂၀၂၂ ခုနှစ  

တက္ကသ ုလ ဝင  

စာရမူး  ွဲခ ုအမှတ 

အမည 
န ုင င သာူးစ စစ ရေူး 

က္တ ပ ာူးအမှတ 

စုစုရ ေါင ူး

ေမှတ 

၂၁ မနတ-၂၉၂ ကမ ငျော် ငျော်ားကအ ငျော် ၉/မဟမ(နိ္ိုငျော်)၀၆၁၉၂၅ ၄၀၇

၂၂ ကညသ-၁၃၀ မယဉျော်သဇငျော်ဦား ၁/မညန(နိ္ိုငျော်)၁၉၄၂၈၁ ၄၀၂

၂၃ ကည-၁၉၆ မသီရိမ  ိားကကွယျော် ၈/ဆပဝ(နိ္ိုငျော်)၁၂၃၆၇၉ ၄၀၁

၂၄ ကဗ-၃၅ မခငျော်ဇ မခညျော်ထွနျော်ား ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၁၂၇၆ ၄၀၁

၂၅ ဆထ-၃၈ မမပည ျော်ဖ ိ ား ဲ ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၁၅၄၂ ၄၀၁

၂၆ စဘ-၆၇ ကမ ငျော်ဟိနျော်ားမ  ိားထကျော် ၅/ရဘန(နိ္ိုငျော်)၂၄၁၅၇၅ ၄၀၀

၂၇ ကဗ-၁၇၈၉ ကမ ငျော်နိ္ှိုငျော်ားထွဋျော်ယံ ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၂၁၅၇ ၃၉၈

၂၈ ကဗ-၂၄ မပိိုပိိုမပည ျော်စံို ၁/ရကန(နိ္ိုငျော်)၀၈၃၅၅၇ ၃၉၅

၂၉ ကင်္ဂသ-၁၁၄ မဆိိုငျော်ားကခေါနျော် ၁/မမန(နိ္ိုငျော်)၀၆၃၄၃၇ ၃၉၅

၃၀ ကဗ-၂၆ ကမ ငျော်မမတျော်သ ရစိိုား ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၃၈၃၃ ၃၉၃

၃၁ ကဗ-၁၆၈ ကမ ငျော်မပည ျော်စံိုထကျော် ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၁၈၄၁ ၃၉၂

၃၂ မထက-၁၄၉ မအိမ ျော်သွငျော်ဟနျော် ၉/မထ (နိ္ိုငျော်)၃၇၈၀၄၀ ၃၉၁

၃၃ ကည-၁၀၁ မခငျော်ဆနျော်ား ၁/မညန(နိ္ိုငျော်)၂၀၅၇၁၈ ၃၈၈

၃၄ ကဗ-၁၆၂၆ ကမ ငျော်ထွနျော်ားထွနျော်ားနိ္ိုငျော် ၁/မစန(နိ္ိုငျော်)၀၆၁၈၂၃ ၃၈၈

၃၅ ကဗ-၂၃၃ မမမတျော်နန္ဒာထွနျော်ား ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၂၂၂၁ ၃၈၆

၃၆ ကက-၅၅၈ မဖ ိ ားသဉ္ဇ  ငျော်ား ၁/ရကန(နိ္ိုငျော်)၀၇၉၆၅၇ ၃၈၆

၃၇ ကဗ-၂၃၄ မမမတျော်နဒီထွနျော်ား ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၂၂၂၀ ၃၈၅

၃၈ ကက-၂၀ ကမ ငျော်ရဲဝငျော်ားနိ္ိုငျော် ၁/ရကန(နိ္ိုငျော်)၀၇၉၅၈၇ ၃၈၅

၃၉ ကဗ-၁၆၇ ကမ ငျော်ကက  ျော်ကက  ျော်ထကျော် ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၂၈၄၁ ၃၈၂

၄၀ ကဗ-၁၈၃၂ ကမ ငျော်ကက  ျော်ဇငျော် တျော် ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၃၂၀၉၁ ၃၈၂

၄၁ ကဗ-၁၅၁၂ ကမ ငျော်ဖ ိ ားသကျော်ကဇ ျော် ၁/ဗမန(နိ္ိုငျော်)၁၂၂၁၂၃ ၃၈၁
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