
နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁ နစက-၁ ေဒါေမသက်ေဇာ် ၉/လဝန(နိုင်)၂၉၂၀၁၅ ၁၀-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (တနလာေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၂ နစက-၂ ေဒါေအးသာေအာင် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၅၅၉၇၁ ။

၃ နစက-၃ ေဒါဝင်းအသိိနး် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၈၀၉၁၈ ။

၄ နစက-၄ ဦးရစွဲမ်းပုိင် ၉/ပဗသ(နိင်ု)၀၁၇၇၄၂ ။

၅ နစက-၅ ေဒါေငွတင်မန်း ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၆၆၇၅ ။

၆ နစက-၆  ေဒါနှင်းေဝေအာင် ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၁၃၄၁ ။

၇ နစက-၇  ေဒါသာလွင် ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၂၂၀၁၉ ။

၈ နစက-၈ ဦးေအာင်ေကျာ်စုိး ၉/ဒခသ(နုိင်)၀၀၃၀၃၂ ။

၉ နစက-၉ ဦးြပည့်ဖိုးေကျာ် ၇/ရတရ(နိင်ု)၂၀၉၇၃၈ ။

၁၀ နစက-၁၀ ဦးပုိင်ဖိုးေဇာ် ၈/မကန(နိင်ု)၃၀၂၁၁၆ ။

၁၁ နစက-၁၁ မေအးစန္ဒာဝင်း ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၉၁၈၅ ။

၁၂ နစက-၁၂  ေဒါေမးရည်ဖိုး ၉/လဝန(နိုင်)၂၇၁၂၃၄ ။

၁၃ နစက-၁၃ ဦးေမာင်ေမာင်စုိး ၁၁/မတန(နိုင)်၀၂၅၅၃၂ ။

၁၄ နစက-၁၄  ေဒါအိအိေအာင် ၈/အလန(နိုင)်၁၅၂၅၇၈ ။

၁၅ နစက-၁၅ ဦးလင်းလင်းထက် ၉/ဒခသ(နုိင်)၀၀၀၃၂၈ ။

၁၆ နစက-၁၆ ဦးဇာဏီေမာင် ၉/လဝန(နိုင်)၂၉၄၂၈၅ ။

၁၇ နစက-၁၇ ဦးေအာင်စည်သူလွင် ၉/လဝန(နိုင်)၁၈၄၁၉၅ ။

၁၈ နစက-၁၈  ေဒါနှင်းထက်ထက်စိုး ၉/ပဗသ(နိင်ု)၀၀၅၅၂၀ ။

၁၉ နစက-၁၉  ေဒါပုိးအိသဲ ၉/လဝန(နုိင်)၂၈၄၄၁၆ ။

၂၀ နစက-၂၀ ဦးသန့်ဇင်ဖိုး ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၈၁၃၈ ။

၂၁ နစက-၂၁  ေဒါဇင်မာလွင် ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၁၅၈၈ ။

၂၂ နစက-၂၂ ေဒါဇာြခည်ဝင့်ဝင့် ၉/ပမန(နိုင်)၂၉၄၉၈၄ ။

၂၃ နစက-၂၃  ေဒါနှင်းထိုက်ထိုက်စိုး ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၅၅၄၁ ။

၂၄ နစက-၂၄ ဦးခန့်ညားေအာင် ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၄၆၇၈ ။

၂၅ နစက-၂၅  ေဒါယမင်းြပည့်ဖို း ၉/ဇယသ(နိုင်)၀၀၃၉၁၅ ။

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အမတွဲထိန်းရာထူးအတွက်

လူေတွ့ေြဖဆုိမည့်သူများ၏ ခံုအမှတ်စာရင်း

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၂၆ နစက-၂၆ ေဒါနန်းေဝေဝလင် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၀၀၇၀ ၁၁-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (အဂါေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၂၇ နစက-၂၇  ေဒါရန်းလဲ့ေရရည်ေမာင် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၈၃၆၅ ။

၂၈ နစက-၂၈  ေဒါြမင့်ြမတ်နုိးခင် ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၈၄၁၀၈ ။

၂၉ နစက-၂၉  ေဒါြမတ်သဲစု ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၀၄၂၄ ။

၃၀ နစက-၃၀ ေဒါရဝင်းသူ ၉/လဝန(နိုင်)၂၉၄၂၀၉ ။

၃၁ နစက-၃၁ ေဒါလ့ဲလ့ဲဝင်း ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၅၄၈၃ ။

၃၂ နစက-၃၂ ေဒါနှင်းပွင့်ြဖူ ၉/လဝန(နိုင်)၂၇၈၇၆၀ ။

၃၃ နစက-၃၃ ေဒါေဝဇင်မုိး ၁၄/ဓနဖ(နုိင်)၂၀၆၀၀၉ ။

၃၄ နစက-၃၄ ဦးစည်သူစုိး ၇/ရတရ(နုိင်)၂၀၃၈၇၂ ။

၃၅ နစက-၃၅ ေဒါရတနာေအးချမး်ေဝ ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၉၈၄၆ ။

၃၆ နစက-၃၆ ေဒါသီရိကျက်သေရ ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၂၁၁၃၀ ။

၃၇ နစက-၃၇ ေဒါဇွန်လေရာင် ၉/တကန(နိုင)်၂၀၇၇၀၂ ။

၃၈ နစက-၃၈  ေဒါလ့ဲလ့ဲဝင်းလင် ၉/တကန(နိုင်)၂၂၈၀၆၄ ။

၃၉ နစက-၃၉  ေဒါရန်းလဲ့မွန် ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၁၄၇၃ ။

၄၀ နစက-၄၀  ေဒါထကထ်ကမုိ်းနွယ် ၉/မထလ(နိုင်)၃၅၈၄၆၀ ။

၄၁ နစက-၄၁  ေဒါနွယ်နွယ်စိုး ၉/လဝန(နုိင်)၂၄၃၁၀၀ ။

၄၂ နစက-၄၂ ေဒါသဲဝတ်ရည်ဦး ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၈၆၀၈ ။

၄၃ နစက-၄၃ ေဒါနှင်းနန္ဒာလွင် ၉/ဥတသ(နိုင်)၀၁၅၅၀၀ ။

၄၄ နစက-၄၄ ဦးမုိးေကျာ် ၉/ဒခသ(နုိင်)၀၀၆၀၅၈ ။

၄၅ နစက-၄၅ ဦးေအာင်ေအာင်ဦး ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၉၅၁၀ ။

၄၆ နစက-၄၆  ေဒါချ ိုလင်ဦး ၉/ပမန(နိုင်)၂၆၇၇၉၇ ။

၄၇ နစက-၄၇ ဦးချစ်ကုိကုိ ၈/ခမန(နိုင်)၂၀၇၄၀၂ ။

၄၈ နစက-၄၈ ေဒါေအးယုနန္ဒာ ၉/လဝန(နုိင်)၂၅၉၈၅၂ ။

၄၉ နစက-၄၉ ဦးသန့်ဇင်နုိင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၅၂၇၈၁ ။

၅၀ နစက-၅၀ ေဒါေမသာလွင် ၉/သစန(နုိင်)၁၈၅၄၂၃ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၅၁ နစက-၅၁ ဦးဇင်ဝင်းနုိင် ၉/ဥတသ(နိုင်)၀၀၇၇၉၇ ၁၂-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ဗုဒဟူးေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၅၂ နစက-၅၂ ေဒါြပည့်ဖုန်းဝင့်ေကျာ် ၉/ပဗသ(နိင်ု)၀၂၄၈၆၉ ။

၅၃ နစက-၅၃ ေဒါနန္ဒာလင်း ၉/တကန(နိုင်)၂၄၃၅၂၇ ။

၅၄ နစက-၅၄ ဦးဆန်းလင်းဖိုး ၉/တကန(နိုင်)၁၇၁၉၉၉ ။

၅၅ နစက-၅၅  ေဒါခုိင်ဇင်ဖိုး ၉/တကန(နိင်ု)၂၄၅၉၆၅ ။

၅၆ နစက-၅၆  ေဒါစန္ဒာဝင်း ၇/ရတန(နုိင်)၁၃၃၇၇၉ ။

၅၇ နစက-၅၇  ေဒါဝုိင်းဝုိင်းလည် ၉/ပမန(နိုင်)၂၉၈၄၇၀ ။

၅၈ နစက-၅၈  ေဒါအိအိမို့ထက် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၇၄၃၈၉ ။

၅၉ နစက-၅၉ ေဒါစုေဝေကျာ် ၉/ဥတသ(နိင်ု)၀၁၄၅၆၇ ။

၆၀ နစက-၆၀  ေဒါေနြခည်ချမ်းေြမ့ ၁၃/သနန(နိင်ု)၀၅၂၀၄၇ ။

၆၁ နစက-၆၁ ဦးတုိးတုိးလွင် ၉/တကန(နိင်ု)၂၁၇၀၇၀ ။

၆၂ နစက-၆၂ ဦးဗညားကုိကုိ ၉/လဝန(နိုင်)၁၈၅၃၈၄ ။

၆၃ နစက-၆၃ ဦးလမင်းလွင် ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၄၀၂ ။

၆၄ နစက-၆၄ ဦးသီဟဟိန်းထက် ၉/ဇဗသ(နိင်ု)၀၀၂၃၈၅ ။

၆၅ နစက-၆၅ ေဒါနုနုလွင် ၉/တကန(နိုင်)၂၀၆၂၄၈ ။

၆၆ နစက-၆၆  ေဒါမာမာစုိး ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၂၀၀၂၇ ။

၆၇ နစက-၆၇ ဦးလင်းထက်ပုိင် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၂၃၉၈၁ ။

၆၈ နစက-၆၈  ေဒါြပည့်ဖူးဇာ ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၁၇၉၉ ။

၆၉ နစက-၆၉  ေဒါရီရီထွန်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၅၄၉၅ ။

၇၀ နစက-၇၀ ဦးရလဲင်းနိုင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၉၅၇၇၃ ။

၇၁ နစက-၇၁  ေဒါသိမ့်ေလးြဖူ ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၄၉၆၂ ။

၇၂ နစက-၇၂  ေဒါဥမ္မာေထွး ၉/လဝန(နိုင်)၂၇၀၅၆၉ ။

၇၃ နစက-၇၃ ေဒါခင်မိမိလွင် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၉၁၇၀၉ ။

၇၄ နစက-၇၄ ေဒါသိမ့်သိမ့်သူ ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၁၃၂၆ ။

၇၅ နစက-၇၅ ဦးမင်းြမတ်နုိး ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၇၀၅၀ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၇၆ နစက-၇၆ ဦးေအာင်ရဲေဇာ် ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၁၇၇၉ ၁၃-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ကာသပေတးေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၇၇ နစက-၇၇ ဦးထက်ေဝယံေအာင် ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၉၆၂၄ ။

၇၈ နစက-၇၈ ဦးထက်ေဝလင်းထွန်း ၉/လဝန(နိုင်)၂၇၁၁၆၂ ။

၇၉ နစက-၇၉  ေဒါြဖူသဇင် ၉/ပဘန(နိင်ု)၂၅၈၄၇၉ ။

၈၀ နစက-၈၀  ေဒါမျ ိုးပပေအာင် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၇၁၅၁၈ ။

၈၁ နစက-၈၁  ေဒါယမင်းသူ ၉/လဝန(နုိင်)၂၈၄၄၄၅ ။

၈၂ နစက-၈၂  ေဒါေအးသီရေိကျာ် ၈/ထလန(နိင်ု)၀၅၂၃၈၆ ။

၈၃ နစက-၈၃ ေဒါလင်သင်းရည် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၅၇၉၀ ။

၈၄ နစက-၈၄  ေဒါယုမွန်ေအာင် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၈၅၇၇ ။

၈၅ နစက-၈၅ ဦးမျ ိုးခန့်ေကျာ် ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၂၅၀၆ ။

၈၆ နစက-၈၆ ေဒါေမသဇင်ဖူး ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၂၁၃၆ ။

၈၇ နစက-၈၇ ေဒါစုနွယ်နှင်း ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၃၉၆၉ ။

၈၈ နစက-၈၈ ဦးမင်းြမတ်ဇင် ၉/တကန(နိုင)်၂၁၄၅၁၀ ။

၈၉ နစက-၈၉ ေဒါသက်ဖူးငံု ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၃၄၇၅ ။

၉၀ နစက-၉၀ ေဒါပုိးအိဇင် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၉၇၇၆ ။

၉၁ နစက-၉၁ ဦးေကျာ်ထူး ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၉၆၀၀ ။

၉၂ နစက-၉၂  ေဒါြဖူြဖူလင် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၉၈၅၇၄ ။

၉၃ နစက-၉၃  ေဒါပန်းအြိဖူ ၉/လဝန(နုိင်)၂၉၆၂၅၉ ။

၉၄ နစက-၉၄ ဦးလွင်မုိးဟိန်း ၁၂/လသယ(နုိင်)၀၉၃၉၃၉ ။

၉၅ နစက-၉၅  ေဒါဇာြခည်နုိင် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၅၇၉၇ ။

၉၆ နစက-၉၆ ေဒါြမတ်ြမတ်မုိး ၉/တသန(နိုင)်၁၉၈၅၂၀ ။

၉၇ နစက-၉၇  ေဒါစိမ့်စိမ့်ေနရီ ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၇၁၉၂ ။

၉၈ နစက-၉၈ ဦးြမင့်ြမတ်ဘုိ ၅/မရန(နိုင်)၃၃၃၀၀၃ ။

၉၉ နစက-၉၉  ေဒါသီတာေရ ၉/တသန(နုိင်)၂၂၁၄၅၆ ။

၁၀၀ နစက-၁၀၀  ေဒါအိြဖူစိုး ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၂၂၁၄ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁၀၁ နစက-၁၀၁  ေဒါေနွးေနွးလင် ၉/လဝန(နိုင်)၂၇၂၈၃၀ ၁၄-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ေသာကာေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၁၀၂ နစက-၁၀၂  ေဒါသီရိငိမ်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၃၈၂၄ ။

၁၀၃ နစက-၁၀၃ ဦးရန်ပုိင်ဖိုး ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၈၂၆၁ ။

၁၀၄ နစက-၁၀၄ ဦးေအာင်ဘုန်းြမင့် ၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၅၃၃၆၅ ။

၁၀၅ နစက-၁၀၅  ေဒါသင်းသင်းလင် ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၁၅၉၇ ။

၁၀၆ နစက-၁၀၆ ဦးလင်းထက်ဦး ၉/ဇဗသ(နိင်ု)၀၀၀၂၅၈ ။

၁၀၇ နစက-၁၀၇  ေဒါဝင်းသက်ေထးွ ၉/ဇဗသ(နိင်ု)၀၀၆၄၂၆ ။

၁၀၈ နစက-၁၀၈ ဦးေကျာ်ဇင်ထုိက် ၉/တသန(နိုင)်၂၀၈၀၄၃ ။

၁၀၉ နစက-၁၀၉ ဦးရာဇာ ၈/မသန(နိုင်)၁၄၅၁၄၉ ။

၁၁၀ နစက-၁၁၀ ဦးဖိုးရာဇာ ၈/ခမန(နိုင်)၂၄၃၇၀၀ ။

၁၁၁ နစက-၁၁၁  ေဒါကည်ငိမ်းသူ ၉/ပဘန(နုိင်)၁၉၀၈၇၇ ။

၁၁၂ နစက-၁၁၂  ေဒါသီရလိင်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၆၅၈၆ ။

၁၁၃ နစက-၁၁၃  ေဒါရတနာလင်း ၉/ဇယသ(နိင်ု)၀၀၅၈၂၉ ။

၁၁၄ နစက-၁၁၄  ေဒါဇင်မျ ိုးနွယ် ၉/ဇဗသ(နိင်ု)၀၀၅၂၈၆ ။

၁၁၅ နစက-၁၁၅ ဦးလွင်မင်းဟန် ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၈၈၆၇ ။

၁၁၆ နစက-၁၁၆  ေဒါြဖူြဖူဝင်း ၉/လဝန(နုိင်)၂၆၆၉၂၉ ။

၁၁၇ နစက-၁၁၇ ဦးသူရလင် ၁၄/ဝခမ(နိုင်)၂၄၄၇၅၃ ။

၁၁၈ နစက-၁၁၈  ေဒါေမသကန် ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၅၆၀၀၆ ။

၁၁၉ နစက-၁၁၉ ေဒါေအးြမဖူး ၉/ပမန(နိုင်)၂၉၇၇၅၈ ။

၁၂၀ နစက-၁၂၀ ေဒါသင်းသင်းဦး ၉/လဝန(နိင်ု)၂၇၉၈၄၈ ။

၁၂၁ နစက-၁၂၁ ဉးီေအာင်ြမင့်ြမတ် ၉/တကန(နိင်ု) ၂၁၆၂၃၀ ။

၁၂၂ နစက-၁၂၂ ေဒါငိမ်းငိမ်းအိ ၉/တကန(နိင်ု) ၂၁၆၂၀၁ ။

၁၂၃ နစက-၁၂၃  ေဒါဇင်မာသက် ၉/တကန(နုိင်) ၂၁၉၀၈၈ ။

၁၂၄ နစက-၁၂၄  ေဒါညိုြပာထက် ၉/တကန(နုိင်) ၂၁၈၈၈၉ ။

၁၂၅ နစက-၁၂၅  ေဒါကဲကဲစုမုိး ၉/ပမန(နုိင်) ၂၆၆၅၅၁ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁၂၆ နစက-၁၂၆  ေဒါယဉ်ငိမ်းေအး ၉/ဒခသ (နိုင်) ၀၀၀၁၃၀ ၁၇-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (တနလာေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၁၂၇ နစက-၁၂၇  ေဒါခင်စန္ဒာေကျာ် ၉/ပဗသ(နုိင်) ၀၁၀၂၆၃ ။

၁၂၈ နစက-၁၂၈  ေဒါထကထ်ကေ်အာင် ၉/လဝန(နုိင်) ၂၄၈၃၉၃ ။

၁၂၉ နစက-၁၂၉ ဦးအာကာမုိး ၉/ဇယသ(နိင်ု)၀၁၁၆၁၇ ။

၁၃၀ နစက-၁၃၀  ေဒါသိမ့်ထက်ထက်ေအာင် ၉/တသန(နိုင်)၁၈၇၉၀၀ ။

၁၃၁ နစက-၁၃၁  ေဒါခုိင်သဇင်ဦး ၁၄/ကကန(နိုင်)၁၇၃၀၂၇ ။

၁၃၂ နစက-၁၃၂  ေဒါသန္တာဦး ၉/လဝန(နိုင်)၂၈၂၄၉၅ ။

၁၃၃ နစက-၁၃၃  ေဒါေအးနန္ဒာေကျာ် ၅/ကဘလ (နိုင်) ၂၂၀၃၃၇ ။

၁၃၄ နစက-၁၃၄  ေဒါစိမ်းလဲ့မွန် ၉/မလန(နိင်ု)၁၆၃၉၉၂ ။

၁၃၅ နစက-၁၃၅  ေဒါသူဇာဝင်း ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၆၀၀၉ ။

၁၃၆ နစက-၁၃၆  ေဒါစုြပည့်ဝင်း ၉/လဝန(နိင်ု)၂၅၄၅၈၈ ။

၁၃၇ နစက-၁၃၇ ေဒါစိုးစန္ဒာထွန်း ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၉၆၇၉ ။

၁၃၈ နစက-၁၃၈ ဦးေကာင်းဆက်ဟိနး် ၉/လဝန(နိုင်)၂၉၃၂၉၁ ။

၁၃၉ နစက-၁၃၉ ေဒါခုိင်ဇင်ေသာ် ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၅၆၈၇ ။

၁၄၀ နစက-၁၄၀ ေဒါသဲယုထွန်း ၉/တကန(နိင်ု)၂၀၄၆၈၇ ။

၁၄၁ နစက-၁၄၁ ေဒါဥမ္မာဖိုး ၉/လဝန(နုိင်)၂၃၀၈၄၃ ။

၁၄၂ နစက-၁၄၂ ေဒါနှင်းနွယ်ေထွး ၁၃/မရန(နိုင်)၀၄၄၃၄၃ ။

၁၄၃ နစက-၁၄၃ ေဒါမုိးသက်ဇွန် ၅/ကသန(နိင်ု)၁၃၁၈၆၄ ။

၁၄၄ နစက-၁၄၄ ဦးမျ ိုးဝင်း ၉/ဇယသ(နိုင်)၀၁၀၇၃၇ ။

၁၄၅ နစက-၁၄၅ ေဒါအသိာေမာင် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၆၆၈၆ ။

၁၄၆ နစက-၁၄၆ ေဒါထွန်းအိအိလွင် ၇/ရတရ(နိုင်)၁၄၅၄၀၆ ။

၁၄၇ နစက-၁၄၇ ေဒါြပည့်ကုိကုိသူ ၉/လဝန(နိင်ု)၂၈၅၆၉၃ ။

၁၄၈ နစက-၁၄၈ ဦးေနေနထွန်း ၇/ရတရ(နိုင်)၁၉၇၇၅၂ ။

၁၄၉ နစက-၁၄၉ ေဒါစိမ့်စိမ့်သူ ၇/ရတရ(နိင်ု)၂၀၀၄၇၉ ။

၁၅၀ နစက-၁၅၀  ေဒါအိအိငိမ်း ၈/တတက(နိင်ု)၂၄၅၂၂၉ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁၅၁ နစက-၁၅၁  ေဒါချ ိုသက်ေအး ၈/တတက(နိုင်)၁၈၇၀၂၇ ၁၈-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (အဂါေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၁၅၂ နစက-၁၅၂ ဦးဇင်လင်းကုိ ၉/ဇဗသ(နိင်ု)၀၀၆၉၉၂ ။

၁၅၃ နစက-၁၅၃ ဦးေအာင်ကုိမင်း ၅/ရဥန(နိုင်)၁၁၇၀၆၃ ။

၁၅၄ နစက-၁၅၄  ေဒါေဆေွဆမွွန် ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၁၀၆၃ ။

၁၅၅ နစက-၁၅၅ ေဒါြပည့်ဖိုးေဝ ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၀၂၀၃ ။

၁၅၆ နစက-၁၅၆ ေဒါသူဇာဝင်း ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၅၉၈၅ ။

၁၅၇ နစက-၁၅၇ ေဒါလင်လင်မိုး ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၄၆၄၃ ။

၁၅၈ နစက-၁၅၈ ေဒါကဆုန်မုိး ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၂၉၂၇ ။

၁၅၉ နစက-၁၅၉ ေဒါအိမ့်မှူးေသာင်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၂၇၄၅ ။

၁၆၀ နစက-၁၆၀ ေဒါချ ိုမာဝင်း ၉/မထလ(နိုင)်၃၂၅၃၄၅ ။

၁၆၁ နစက-၁၆၁ ေဒါြမေနှာင်းညို ၉/မထလ(နိုင်)၃၃၅၅၇၀ ။

၁၆၂ နစက-၁၆၂ ေဒါယမင်းသူဇာ ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၂၂၈၉၆ ။

၁၆၃ နစက-၁၆၃ ေဒါြမတ်သိဂေအာင် ၉/တကန(နိုင)်၂၁၉၁၃၄ ။

၁၆၄ နစက-၁၆၄ ေဒါသက်မွန်စံ ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၆၇၁၇ ။

၁၆၅ နစက-၁၆၅ ဦးြပည့်ဖိုးေအာင် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၈၅၉၃၀ ။

၁၆၆ နစက-၁၆၆ ေဒါဇင်မာခုိင် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၈၆၉၆ ။

၁၆၇ နစက-၁၆၇ ဦးထွန်းထွန်းနိုင် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၈၈၃၆ ။

၁၆၈ နစက-၁၆၈ ဦးသန့်မင်းခန့် ၉/ပမန(နိုင်)၂၉၃၅၀၇ ။

၁၆၉ နစက-၁၆၉ ေဒါကူကူ ၉/လဝန(နိင်ု)၂၆၉၅၄၄ ။

၁၇၀ နစက-၁၇၀ ေဒါချ ိုဇင်ဝင်း ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၇၉၂၂ ။

၁၇၁ နစက-၁၇၁ ေဒါဇင်ဖူးဖူးသက် ၁၃/ညရန(နိင်ု)၁၀၉၇၂၆ ။

၁၇၂ နစက-၁၇၂  ေဒါရန်းလ့ဲေကျာ် ၁၃/တကန(နိုင်)၃၀၇၈၇၆ ။

၁၇၃ နစက-၁၇၃  ေဒါေအးသီရလိင် ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၈၇၉၄ ။

၁၇၄ နစက-၁၇၄ ေဒါသီတာစန်း ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၀၄၁၉ ။

၁၇၅ နစက-၁၇၅ ဦးဘုန်းြမင့်ြပည့်စံု ၉/မသန(နိင်ု)၁၈၆၇၂၀ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁၇၆ နစက-၁၇၆  ေဒါသုန်မဒီငိမ်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၃၃၆၈ ၁၉-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ဗုဒဟူးေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၁၇၇ နစက-၁၇၇  ေဒါသဲအိေဇာ် ၈/အလန(နိုင်)၂၂၂၅၀၆ ။

၁၇၈ နစက-၁၇၈ ဦးအာကာြမင့်ြမတ် ၇/ဖမန(နိုင်)၂၁၅၅၆၆ ။

၁၇၉ နစက-၁၇၉  ေဒါေချာအြိဖူ ၉/တကန(နိင်ု)၂၁၇၁၆၅ ။

၁၈၀ နစက-၁၈၀  ေဒါေဟေသာ်လင် ၅/ရဘန(နိင်ု)၂၀၇၈၇၆ ။

၁၈၁ နစက-၁၈၁ ေဒါဇင်နှင်းေဝ ၉/တကန(နိုင်)၂၂၆၇၀၉ ။

၁၈၂ နစက-၁၈၂  ေဒါသီရခုိိင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၃၅၀၂ ။

၁၈၃ နစက-၁၈၃  ေဒါသွယ်သွယ်ဦး ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၃၄၈၃ ။

၁၈၄ နစက-၁၈၄  ေဒါသက်နှင်းအေိဇာ် ၉/ဥတသ(နိင်ု)၀၁၄၃၆၉ ။

၁၈၅ နစက-၁၈၅  ေဒါဇာဇာခုိင် ၉/လဝန(နိုင်)၂၃၁၀၂၉ ။

၁၈၆ နစက-၁၈၆  ေဒါနီလာချ ို ၁၁/ပတန(နုိင်)၁၀၅၁၅၆ ။

၁၈၇ နစက-၁၈၇  ေဒါထက်ထက်မင်းအိဏ် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၈၀၅၀ ။

၁၈၈ နစက-၁၈၈  ေဒါယုမွန်ဝင်း ၈/မလန(နိုင်)၀၉၁၃၆၁ ။

၁၈၉ နစက-၁၈၉ ဦးမျ ိုးေဇာ်ဦး ၉/မလန(နုိင်)၁၈၇၀၇၈ ။

၁၉၀ နစက-၁၉၀  ေဒါငိမး်အိစန္ဒာေအာင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၉၉၅၈ ။

၁၉၁ နစက-၁၉၁ ဦးနုိင်ထက်ေဝ ၉/တကန(နုိင်)၂၂၆၄၄၃ ။

၁၉၂ နစက-၁၉၂ ဦးမင်းသူ ၉/တကန(နိုင်)၂၂၆၅၀၁ ။

၁၉၃ နစက-၁၉၃  ေဒါေအးသီရလိင် ၉/တကန(နိုင်)၂၂၆၈၁၆ ။

၁၉၄ နစက-၁၉၄  ေဒါဇွန်ဝင့်ညို ၉/လဝန(နိင်ု)၂၉၀၃၈၃ ။

၁၉၅ နစက-၁၉၅  ေဒါခင်ချ ိုသက် ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၃၈၇၅ ။

၁၉၆ နစက-၁၉၆ ေဒါပန်းအိြဖူ ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၄၃၅၄ ။

၁၉၇ နစက-၁၉၇ ေဒါအိြဖူစင် ၁၄/ကခန(နုိင်)၀၉၈၆၄၆ ။

၁၉၈ နစက-၁၉၈  ေဒါဇင်မာဦး ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၇၉၀၆ ။

၁၉၉ နစက-၁၉၉ ေဒါမ့ုိမ့ုိေအာင် ၉/သစန(နိုင်)၁၉၆၂၅၂ ။

၂၀၀ နစက-၂၀၀ ဦးရမဲင်းသူ ၉/တကန(နိုင်)၂၂၆၆၂၄ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၂၀၁ နစက-၂၀၁  ေဒါသန္တာထွန်း ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၆၃၂၀ ၂၀-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ကာသပေတးေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ
၂၀၂ နစက-၂၀၂  ေဒါခုိင်မာလင်း ၉/ဇဗသ(နိင်ု)၀၀၂၀၃၀ ။
၂၀၃ နစက-၂၀၃  ေဒါေအးေအးခုိင် ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၈၇၈၁ ။
၂၀၄ နစက-၂၀၄ ဦးမျ ိုးမင်းသူ ၉/လဝန(နိင်ု)၂၆၅၄၇၆ ။
၂၀၅ နစက-၂၀၅  ေဒါရတီဦး ၉/လဝန(နိုင်)၂၄၁၉၆၂ ။
၂၀၆ နစက-၂၀၆ ေဒါေချာကလျာစိုး ၉/မတရ(နိုင်)၂၁၅၅၂၉ ။
၂၀၇ နစက-၂၀၇ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် ၅/မမန(နိုင်)၁၁၃၂၁၆ ။
၂၀၈ နစက-၂၀၈ ေဒါဖိုးေဝခုိင် ၉/တကန(နိုင်)၂၂၆၇၆၆ ။
၂၀၉ နစက-၂၀၉ ေဒါဇာနည်ဖိုး ၇/ရတရ(နိင်ု)၂၀၁၇၈၉ ။
၂၁၀ နစက-၂၁၀ ဦးြပည့်ဖိုးေအာင် ၉/ရမသ(နုိင်)၂၀၃၇၃၅ ။
၂၁၁ နစက-၂၁၁  ေဒါသိမ့်သန္တာထူး ၉/ဇယသ(နိင်ု)၀၂၁၂၂၁ ။
၂၁၂ နစက-၂၁၂  ေဒါေကသီခုိင် ၉/တကန(နိုင်)၂၃၃၇၅၂ ။
၂၁၃ နစက-၂၁၃ ေဒါစန္ဒာေအး ၉/လဝန(နိင်ု)၂၅၄၆၉၃ ။
၂၁၄ နစက-၂၁၄  ေဒါေအးြဖူစင် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၇၃၄၆၀ ။
၂၁၅ နစက-၂၁၅  ေဒါဇူးဇူးေမာင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၉၀၂၈၀ ။
၂၁၆ နစက-၂၁၆ ဦးမုိးလင်း ၈/နမန(နိုင်)၂၁၄၅၇၀ ။
၂၁၇ နစက-၂၁၇ ဦးသက်ညိမ်း ၈/ရနခ(နုိင်)၁၅၈၉၇၆ ။
၂၁၈ နစက-၂၁၈ ေဒါစန်းစန်းေအာင် ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၃၈၀၆ ။
၂၁၉ နစက-၂၁၉ ေဒါဖူးဖူးေကျာ် ၉/တကန(နိုင)်၂၄၆၈၃၁ ။
၂၂၀ နစက-၂၂၀ ေဒါအိအိခုိင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၂၇၅၀ ။
၂၂၁ နစက-၂၂၁ ေဒါဝင်းပပေအာင် ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၄၇၅၁ ။
၂၂၂ နစက-၂၂၂  ေဒါအိေငွဇင်ေကျာ် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၉၃၅၇၈ ။
၂၂၃ နစက-၂၂၃  ေဒါယုယုေမာ် ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၁၂၆၆ ။
၂၂၄ နစက-၂၂၄ ဦးဖိုးေဝလင်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၂၃၃၀၁ ။
၂၂၅ နစက-၂၂၅  ေဒါနန္ဒာေအာင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၈၂၄၃ ။
၂၂၆ နစက-၂၂၆ ေဒါသဇင် ၅/ခဥတ(နုိင်)၁၀၈၀၀၉ ။
၂၂၇ နစက-၂၂၇  ေဒါေအးေအး ပုံး ၅/မကန(နုိင်)၀၈၇၄၄၈ ။
၂၂၈ နစက-၄၅၇  ေဒါေချာစုစုဟန် ၁၄/ညတန(နိုင်)၂၀၀၇၂၀ ။
၂၂၉ နစက-၄၅၈  ေဒါနှင်းလဲ့လဲ့စိုး ၈/တတက(နိုင်) ၂၅၉၄၀၉ ။
၂၃၀ နစက-၄၅၉ ဦးဝင်းဟိနး်ေအာင် ၁၄/လပတ(နုိင်)၂၃၂၄၇၄ ။
၂၃၁ နစက-၄၆၀ ဦးေအးမင်းကူ ၉/ပဗသ(နိင်ု)၀၁၀၂၀၉ ။
၂၃၂ နစက-၄၆၁ ဦးသီဟစုိး ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၉၄၄၄ ။
၂၃၃ နစက-၄၆၂ ဦးေအာင်ြမင့်ြမတ် ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၄၀၀၈ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁ နစက-၂၂၈ ေဒါချမ်းြမငိမ်း ၅/မကန(နိင်ု)၀၈၇၃၇၂ ၁၀-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (တနလာေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၂ နစက-၂၂၉ ဦးဟိန်းထက်ေမာ် ၁၄/ပသန(နိုင)်၃၁၁၃၇၂ ။

၃ နစက-၂၃၀ ဦးြပည့်ဖိုးေအာင် ၇/ကကန(နိုင်)၁၀၅၉၈၃ ။

၄ နစက-၂၃၁ ဦးလွမ်းေဝ ၇/ရတရ(နိင်ု)၂၁၁၉၆၃ ။

၅ နစက-၂၃၂ ဦးငိမ်းချမ်း ၇/ရတရ(နိင်ု)၂၁၇၃၇၅ ။

၆ နစက-၂၃၃ ဦးတင်မျ ိုးမင်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၂၃၆၁ ။

၇ နစက-၂၃၄ ေဒါတင်ဇာလင် ၈/ရစက(နိုင်)၂၂၈၅၁၂ ။

၈ နစက-၂၃၅ ေဒါယဉ်ဖိုးေဝ ၉/လဝန(နုိင်)၂၄၅၈၁၄ ။

၉ နစက-၂၃၆ ေဒါယဉ်ယဉ်ေအး ၉/ပဘန(နိုင်)၂၂၅၇၄၂ ။

၁၀ နစက-၂၃၇ ဦးဝင့်ေဂျာ်မုိး ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၁၄၈၁ ။

၁၁ နစက-၂၃၈  ေဒါမျ ိုးသန္တာထွန်း ၇/ပခန(နိုင်)၄၅၆၀၆၀ ။

၁၂ နစက-၂၃၉  ေဒါစုိးရည်ဦး ၉/လဝန(နိုင်)၂၄၂၂၉၄ ။

၁၃ နစက-၂၄၀  ေဒါနန်းအိအိဝင်း ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၁၉၃၉ ။

၁၄ နစက-၂၄၁ ေဒါေနှာင်း ၉/လဝန(နုိင်)၂၅၅၇၂၇ ။

၁၅ နစက-၂၄၂ ေဒါဂျူးဂျူးသက်ချယ် ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၇၁၀၀ ။

၁၆ နစက-၂၄၃ ေဒါသီတာေကျာ်ေကျာ် ၉/လဝန(နိင်ု)၃၀၀၇၈၂ ။

၁၇ နစက-၂၄၄  ေဒါဇာြခည်ထွန်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၆၂၂၃ ။

၁၈ နစက-၂၄၅  ေဒါဝင့်ရရီှိန် ၉/တကန(နိင်ု)၂၁၀၈၈၆ ။

၁၉ နစက-၂၄၆  ေဒါချယ်ရဝီင်း ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၂၁၃၉ ။

၂၀ နစက-၂၄၇  ေဒါေအးြမင့်သူ ၉/လဝန(နိင်ု)၂၈၃၅၇၁ ။

၂၁ နစက-၂၄၈ ဦးရန်ေကျာ် ၉/ဇယသ(နိုင်)၀၁၀၇၆၉ ။

၂၂ နစက-၂၄၉  ေဒါခင်ေမစန်း ၈/မဘန(နုိင်)၁၉၃၁၄၂ ။

၂၃ နစက-၂၅၀ ဦးဖိုးမင်းကုိ ၉/ဥတသ(နိုင်)၀၀၇၇၅၀ ။

၂၄ နစက-၂၅၁  ေဒါခင်သူဇာြပည့် ၉/ဒခသ(နုိင်)၀၀၄၂၈၉ ။

၂၅ နစက-၂၅၂  ေဒါခုိင်သဇင်လင်း ၁၂/ဒဂတ(နိင်ု)၀၈၄၄၆၇ ။

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

အမတွဲထိန်းရာထူးအတွက်

လူေတွ့ေြဖဆုိမည့်သူများ၏ ခံုအမှတ်စာရင်း

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၂၆ နစက-၂၅၃ ဦးမျ ိုးနုိင်ဝင်း ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၆၃၀၇ ၁၁-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (အဂါေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၂၇ နစက-၂၅၄  ေဒါချ ိုချ ိုဝင်း ၈/မသန(နိုင်)၁၃၆၉၇၅ ။

၂၈ နစက-၂၅၅  ေဒါသဲဆုလင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၄၈၈၁ ။

၂၉ နစက-၂၅၆  ေဒါဝင်းသိဂေကျာ် ၁၂/လသယ(နိုင်)၁၀၅၄၈၅ ။

၃၀ နစက-၂၅၇ ေဒါေဝေဝေအာင် ၈/တတက(နိုင်)၂၆၀၅၆၄ ။

၃၁ နစက-၂၅၈  ေဒါစုပုိပုိေအာင် ၉/ဇယသ(နိင်ု)၀၀၈၄၄၅ ။

၃၂ နစက-၂၅၉ ေဒါထက်အိေဝစုိး ၉/ရမသ(နုိင်)၂၃၈၄၄၄ ။

၃၃ နစက-၂၆၀ ေဒါရည်မွန်ေအာင် ၅/ကဘလ(နုိင်)၂၄၂၅၈၉ ။

၃၄ နစက-၂၆၁ ဦးေအာင်ပုိင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၆၂၀၄၁ ။

၃၅ နစက-၂၆၂ ေဒါသွယ်သွယ်ေအာင် ၉/တကန(နိုင)်၂၁၈၄၇၉ ။

၃၆ နစက-၂၆၃ ေဒါငိမ်းငိမ်းေဌး ၉/တကန(နုိင်)၂၃၂၁၄၇ ။

၃၇ နစက-၂၆၄ ေဒါေအးေအးခင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၆၀၉၉ ။

၃၈ နစက-၂၆၅  ေဒါနန်းသဇင်ထွန်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၇၃၈၈ ။

၃၉ နစက-၂၆၆ ဦးမျ ိုးမင်းသန့် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၇၇၈၁၃ ။

၄၀ နစက-၂၆၇ ဦးသိန်းြမင့်ဝင်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၉၄၆၂၈ ။

၄၁ နစက-၂၆၈  ေဒါေအးနန္ဒာဦး ၉/သစန(နိုင်)၁၅၉၁၆၀ ။

၄၂ နစက-၂၆၉ ေဒါြပည့်ြပည့်ေကျာ် ၉/ပမန(နိုင်)၂၆၈၉၇၄ ။

၄၃ နစက-၂၇၀ ေဒါပီတိေဝ ၉/လဝန(နိင်ု)၂၈၄၀၇၃ ။

၄၄ နစက-၂၇၁ ဦးထးူြမတ် ၉/ဇယသ(နိုင်)၀၀၈၄၆၉ ။

၄၅ နစက-၂၇၂  ေဒါကည်လ့ဲနုိင် ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၆၈၀ ။

၄၆ နစက-၂၇၃  ေဒါသိမ့်သိမ့်ေအးကုိ ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၄၁၂၇ ။

၄၇ နစက-၂၇၄ ဦးေကျာ်ထက် ၉/တကန(နုိင်)၂၂၉၂၆၉ ။

၄၈ နစက-၂၇၅ ေဒါနှင်းနှင်းနွယ် ၉/ပသက(နိင်ု)၁၆၈၈၁၃ ။

၄၉ နစက-၂၇၆ ဦးရှိန်းထက် ၉/ပမန(နိုင်)၂၉၉၃၄၆ ။

၅၀ နစက-၂၇၇ ေဒါေအးသီတာငိမ်း ၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၆၅၀၁၅ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၅၁ နစက-၂၇၈ ေဒါယုနန္ဒာလွင် ၅/ရဘန(နုိင်)၂၃၆၄၁၇ ၁၂-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ဗုဒဟူးေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၅၂ နစက-၂၇၉ ေဒါနွယ်နီေအးဝင်း ၉/မထလ(နိုင်)၃၄၉၀၉၆ ။

၅၃ နစက-၂၈၀ ဦးြမင့်ြမတ်နုိင် ၈/ပခက(နုိင်)၃၅၄၀၀၈ ။

၅၄ နစက-၂၈၁ ဦးစုိးညီညီထွန်း ၉/တကန(နိုင)်၂၃၁၈၀၄ ။

၅၅ နစက-၂၈၂ ေဒါေအးသက်ေဝ ၉/ဥတသ(နိုင)်၀၀၅၄၃၂ ။

၅၆ နစက-၂၈၃ ဦးရန်ပုိင် ၈/ခမန(နိုင်)၂၁၅၁၀၁ ။

၅၇ နစက-၂၈၄ ဦးညီဥက္ကာ ၉/တကန(နိင်ု)၂၀၄၇၆၅ ။

၅၈ နစက-၂၈၅ ဦးထက်ြမတ်မုိး ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၅၇၁၅ ။

၅၉ နစက-၂၈၆  ေဒါေရရည်ထက်စံ ၉/ဇဗသ(နိင်ု)၀၀၆၂၈၆ ။

၆၀ နစက-၂၈၇ ေဒါသင်းသဇင် ၁၂/ရကန(နိုင်)၀၈၆၇၇၇ ။

၆၁ နစက-၂၈၈ ေဒါစိမ်းလ့ဲလ့ဲြဖူ ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၄၇၁၁ ။

၆၂ နစက-၂၈၉ ဦးပုိင်ေဇမင်း ၉/လဝန(နိုင်)၂၇၂၅၂၂ ။

၆၃ နစက-၂၉၀ ဦးလင်းေကျာ်သူ ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၃၆၀၇၀ ။

၆၄ နစက-၂၉၁ ဦးပုိင်စုိးခန့် ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၈၂၇၃ ။

၆၅ နစက-၂၉၂  ေဒါကာရသံက်မှူး ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၄၆၁၉ ။

၆၆ နစက-၂၉၃ ေဒါေနာ်မီမီထွန်း ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၂၇၃၈၂ ။

၆၇ နစက-၂၉၄  ေဒါေငွစင်ရတနာဦး ၉/လဝန(နုိင်)၂၃၂၃၄၆ ။

၆၈ နစက-၂၉၅ ဦးဟိန်းမျ ိုးေဇာ် ၉/လဝန(နိုင်)၃၀၀၉၁၄ ။

၆၉ နစက-၂၉၆  ေဒါနှင်းေအးဝင့် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၅၄၁၈၉ ။

၇၀ နစက-၂၉၇  ေဒါနန်းသန္တာငိမ်း ၉/လဝန(နိုင်)၂၄၅၉၂၈ ။

၇၁ နစက-၂၉၈ ဦးတင်မုိးဝင်း ၉/လဝန(နိင်ု)၂၈၈၇၃၇ ။

၇၂ နစက-၂၉၉ ဦးေအာင်ပုိင် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၉၃၁၇ ။

၇၃ နစက-၃၀၀  ေဒါစုိးစုိး ၉/လဝန(နိင်ု)၂၅၄၆၉၀ ။

၇၄ နစက-၃၀၁ ေဒါသိမ့်သိမ့်ဦး ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၄၆၄၆ ။

၇၅ နစက-၃၀၂ ေဒါရယ်ွေကာ့ေမ ၅/မမတ(နုိင်)၀၉၉၁၀၀ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၇၆ နစက-၃၀၃ ဦးသမ်းထက်ေအာင် ၉/ရမသ(နိင်ု)၂၁၅၈၆၅ ၁၃-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ကာသပေတးေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၇၇ နစက-၃၀၄ ဦးချမ်းေြမ့ေအာင် ၉/ဥတသ(နိုင်)၀၀၈၀၉၆ ။

၇၈ နစက-၃၀၅ ေဒါအိအိသိမ့် ၈/တတက(နိင်ု)၂၄၅၂၂၅ ။

၇၉ နစက-၃၀၆ ဦးေဝလလံင်း ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၉၅၃၆ ။

၈၀ နစက-၃၀၇  ေဒါေအးေအးမွန် ၉/ပဥလ(နိုင်)၀၃၉၈၁၆ ။

၈၁ နစက-၃၀၈ ဦးဇင်သက်ေအာင် ၉/တကန(နိုင်)၂၂၇၅၄၅ ။

၈၂ နစက-၃၀၉ ေဒါခက်ခက်ေချာ ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၉၂၅၇ ။

၈၃ နစက-၃၁၀  ေဒါနုနုဝင်း ၈/မမန(နိုင်)၂၈၅၁၇၀ ။

၈၄ နစက-၃၁၁  ေဒါြမတ်ဆုေကျာ် ၉/ဇဗသ(နိင်ု)၀၀၆၀၃၂ ။

၈၅ နစက-၃၁၂ ဦးေဝယံနုိင် ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၁၈၉၂၃ ။

၈၆ နစက-၃၁၃  ေဒါသက်စုစံ ၉/ရမသ(နိုင်၀၂၂၉၅၁၈ ။

၈၇ နစက-၃၁၄ ေဒါနင်ှးယုေထးွ ၉/ပမန(နိုင်)၂၄၅၇၈၀ ။

၈၈ နစက-၃၁၅ ဦးထွန်းေတာက်ဝင်း ၉/ခမစ(နိုင်)၀၆၆၃၇၀ ။

၈၉ နစက-၃၁၆ ေဒါအိအိမိုး ၉/ပမန(နိုင်)၂၉၃၄၇၂ ။

၉၀ နစက-၃၁၇  ေဒါသူဇာေအာင် ၅/ရဘန(နုိင်)၂၇၄၄၃၄ ။

၉၁ နစက-၃၁၈  ေဒါဇင်မုိးသူ ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၉၇၈၉ ။

၉၂ နစက-၃၁၉ ဦးေကျာ်သူရေအာင် ၉/ဒခသ(နုိင်)၀၀၃၂၁၀ ။

၉၃ နစက-၃၂၀ ဦးလင်းလင်းထနွး် ၉/လဝန(နုိင်)၂၈၃၁၄၃ ။

၉၄ နစက-၃၂၁ ေဒါေကျာ့သဇင်ထွနး် ၉/သစန(နုိင်)၁၈၄၂၅၇ ။

၉၅ နစက-၃၂၂ ဦးေအာင်မွန် ၉/လဝန(နိုင်)၂၄၂၅၁၇ ။

၉၆ နစက-၃၂၃ ဦးစွမ်းလင်းထက် ၁၄/ကခန(နိုင်)၁၀၉၂၇၅ ။

၉၇ နစက-၃၂၄ ဦးေအာင်ဆန်းလင်း ၉/လဝန(နိင်ု)၂၅၅၅၄၁ ။

၉၈ နစက-၃၂၅ ေဒါမုိးပွင့်ြဖူ ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၅၉၃၉ ။

၉၉ နစက-၃၂၆ ေဒါစုစုလွင် ၈/ပခက(နိုင်)၃၀၅၃၅၃ ။

၁၀၀ နစက-၃၂၇ ေဒါနုနုလွင် ၈/ပခက(နိင်ု)၂၄၈၀၇၇ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁၀၁ နစက-၃၂၈ ဦးေကျာ်ခိင်ုလင်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၈၁၃၀ ၁၄-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ေသာကာေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၁၀၂ နစက-၃၂၉ ေဒါစံပယ်ြဖူ ၈/သရန(နိုင်)၀၉၃၀၁၀ ။

၁၀၃ နစက-၃၃၀ ေဒါေအးေကျာ့စုိး ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၂၂၁၆ ။

၁၀၄ နစက-၃၃၁ ေဒါငုဝါ ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၁၂၈၅ ။

၁၀၅ နစက-၃၃၂ ေဒါယွနး်အိမ်ကည် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၅၁၆၁၉ ။

၁၀၆ နစက-၃၃၃ ေဒါပန်းအိခုိင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၃၁၇၉ ။

၁၀၇ နစက-၃၃၄ ဦးလင်ဘွားေအာင် ၉/လဝန(နိုင်)၂၁၇၂၅၄ ။

၁၀၈ နစက-၃၃၅ ေဒါအင်ကင်းေမ ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၅၉၁၀ ။

၁၀၉ နစက-၃၃၆ ဦးြမတ်မင်းသူ ၈/မဘန(နိင်ု)၁၀၉၈၇၂ ။

၁၁၀ နစက-၃၃၇  ေဒါသန္တာဝင်း ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၉၈၅၉ ။

၁၁၁ နစက-၃၃၈ ဦးေအာင်မုိးသူ ၉/ဥတသ(နိင်ု)၀၁၃၅၁၈ ။

၁၁၂ နစက-၃၃၉ ေဒါခိင်ုသင်းကည် ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၄၆၅၄ ။

၁၁၃ နစက-၃၄၀ ေဒါေရရည်လင်း ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၃၆၇၀ ။

၁၁၄ နစက-၃၄၁ ေဒါေရစင်ဝင်း ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၃၂၇၇၂ ။

၁၁၅ နစက-၃၄၂  ေဒါအသိန္တာေကျာ် ၁၂/အစန(နိုင်)၂၄၂၆၉၁ ။

၁၁၆ နစက-၃၄၃ ဦးေအာင်သူခန့် ၇/ရတရ(နိင်ု)၂၀၁၆၃၁ ။

၁၁၇ နစက-၃၄၄ ေဒါြဖူနင်ှးလင်ွ ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၂၁၇၄ ။

၁၁၈ နစက-၃၄၅  ေဒါနှင်းရေဝဇင် ၉/ဇယသ(နိုင်)၀၀၉၅၈၆ ။

၁၁၉ နစက-၃၄၆  ေဒါယုယေဇာ် ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၁၁၂၃၆ ။

၁၂၀ နစက-၃၄၇  ေဒါေမသန္တာေကျာ် ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၁၁၀၂၈ ။

၁၂၁ နစက-၃၄၈  ေဒါြမသန္တာေအး ၉/မခန(နိုင်)၂၄၉၉၂၄ ။

၁၂၂ နစက-၃၄၉ ဦးပံသုေကျာ် ၇/သနပ(နိင်ု)၁၃၃၁၇၄ ။

၁၂၃ နစက-၃၅၀  ေဒါဝါဝါဦး ၉/တကန(နိုင)်၂၃၁၃၈၃ ။

၁၂၄ နစက-၃၅၁  ေဒါခင်စန္ဒာေကျာ် ၉/တကန(နိုင်)၂၄၈၁၆၂ ။

၁၂၅ နစက-၃၅၂  ေဒါြမတ်မှူးေဟသီ ၉/စကတ(နိုင်)၁၃၀၁၈၅ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁၂၆ နစက-၃၅၃  ေဒါဖိုးေသာ်တာလင် ၉/ကပတ(နိင်ု)၂၈၀၅၆၄ ၁၇-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (တနလာေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၁၂၇ နစက-၃၅၄  ေဒါဟန်နီြမင့် ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၇၃၈၅ ။

၁၂၈ နစက-၃၅၅  ေဒါသီရိနန္ဒာေအာင် ၉/လဝန(နိုင်)၂၇၅၇၇၆ ။

၁၂၉ နစက-၃၅၆  ေဒါခုိင်သဇင်ြမင့် ၉/မတရ(နုိင်)၁၉၅၅၆၉ ။

၁၃၀ နစက-၃၅၇  ေဒါဥမ္မာေကျာ် ၉/ကပတ(နိုင်)၃၀၄၀၉၃ ။

၁၃၁ နစက-၃၅၈ ဦးသက်ေဝ ၈/နမန(နိုင်)၂၀၁၀၄၇ ။

၁၃၂ နစက-၃၅၉ ဦးထွန်းထွန်းလတ် ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၀၁၈၈ ။

၁၃၃ နစက-၃၆၀ ေဒါငိမ်းငိမ်းသန့် ၉/ပဘန(နိင်ု)၂၁၇၅၉၈ ။

၁၃၄ နစက-၃၆၁  ေဒါသဲနုေအး ၉/မလန(နုိင်)၁၇၆၁၅၇ ။

၁၃၅ နစက-၃၆၂  ေဒါထက်ေဝဖူး ၇/ရကန(နုိင်)၀၅၆၉၆၆ ။

၁၃၆ နစက-၃၆၃ ေဒါရှိန်းြမတ်နုိင် ၈/မမန(နိုင်)၂၇၅၂၅၃ ။

၁၃၇ နစက-၃၆၄ ဦးသက်ဖိုးဦး ၉/လဝန(နုိင်)၂၅၆၀၅၂ ။

၁၃၈ နစက-၃၆၅ ေဒါသင်းနွယ်ဝင်း ၈/ပခက(နုိင်)၃၃၆၇၀၉ ။

၁၃၉ နစက-၃၆၆ ေဒါအိသဥ္ဇာနုိင် ၈/ပခက(နိုင်)၃၁၄၇၉၆ ။

၁၄၀ နစက-၃၆၇ ဦးေဝယံလွင် ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၃၄၀၇ ။

၁၄၁ နစက-၃၆၈ ေဒါဇင်မာဝင်း ၉/နထက(နိုင)်၂၃၀၅၆၃ ။

၁၄၂ နစက-၃၆၉ ေဒါရည်မွန်သန့် ၁၄/ဇလန(နိင်ု)၁၅၆၂၁၀ ။

၁၄၃ နစက-၃၇၀ ေဒါဝင်းနန္ဒာေအာင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၆၁၈၇ ။

၁၄၄ နစက-၃၇၁ ေဒါဇင်မီမီထွန်း ၇/ကပက(နိုင်)၁၂၆၂၂၅ ။

၁၄၅ နစက-၃၇၂ ေဒါလွင်လွင်ေအးေကျာ် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၇၅၃၆၁ ။

၁၄၆ နစက-၃၇၃ ဦးမင်းဆန်းြမတ်စုိး ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၈၉၃၃၇ ။

၁၄၇ နစက-၃၇၄ ဦးတင်ထွန်းေအာင် ၈/ခမန(နိုင်)၂၀၁၁၉၉ ။

၁၄၈ နစက-၃၇၅ ေဒါဝင့်စန္ဒာေကျာ် ၉/ရမသ(နိုင်)၁၈၉၁၀၆ ။

၁၄၉ နစက-၃၇၆ ဦးစန်းလင်းကုိ ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၅၇၈၂ ။

၁၅၀ နစက-၃၇၇ ေဒါေနြခည်ရန်းလဲ့ ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၄၈၈၆ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁၅၁ နစက-၃၇၈  ေဒါေဆွေဆွနှင်း ၉/ဥတသ(နိုင်)၀၀၅၄၈၈ ၁၈-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (အဂါေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၁၅၂ နစက-၃၇၉ ဦးဟိန်းမင်းဦး ၉/ပဘန(နိင်ု)၂၅၆၉၆၅ ။

၁၅၃ နစက-၃၈၀ ဉးီမျ ိုးသက်သဲ ၉/အမရ(နိုင်)၁၇၆၆၃၆ ။

၁၅၄ နစက-၃၈၁ ေဒါအိသက်မွန် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၆၄၆၇၇ ။

၁၅၅ နစက-၃၈၂ ေဒါခုိင်သင်းနွယ် ၅/ဝလန(နုိင်)၂၁၉၇၂၀ ။

၁၅၆ နစက-၃၈၃ ေဒါသူဇာထနွး် ၉/တကန(နိုင်)၂၂၆၉၅၄ ။

၁၅၇ နစက-၃၈၄ ေဒါဇာကည်လင်း ၁၄/အဂပ(နိုင်)၂၆၂၄၆၉ ။

၁၅၈ နစက-၃၈၅  ေဒါအထိက်ေဝ ၉/လဝန(နိုင်)၂၇၉၄၆၂ ။

၁၅၉ နစက-၃၈၆ ဦးထင်ေကျာ်ေဌး ၉/ကပတ(နိင်ု)၂၈၅၄၅၆ ။

၁၆၀ နစက-၃၈၇ ဦးေအာင်ေအာင် ၇/ရကန(နိုင်)၀၆၉၅၇၈ ။

၁၆၁ နစက-၃၈၈  ေဒါေရစင်ဦး ၉/လဝန(နုိင်)၂၉၀၃၄၁ ။

၁၆၂ နစက-၃၈၉ ေဒါနုနုထွဋ် ၁၁/သထန(နိုင်)၂၆၃၉၄၇ ။

၁၆၃ နစက-၃၉၀ ဦးဟိန်းစည်သူ ၈/ရနခ(နိုင်)၁၃၀၉၆၂ ။

၁၆၄ နစက-၃၉၁  ေဒါသက်ထားေအး ၉/တကန(နိုင)်၂၂၆၇၇၆ ။

၁၆၅ နစက-၃၉၂ ဦးေအာင်စည်သူဖို း ၉/ပမန(နိုင်)၃၀၀၇၂၂ ။

၁၆၆ နစက-၃၉၃  ေဒါေမဦး ၁၂/လကန(နိုင်)၂၁၃၆၅၀ ။

၁၆၇ နစက-၃၉၄  ေဒါေဝယမံုဖူး ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၀၈၇၅ ။

၁၆၈ နစက-၃၉၅  ေဒါသက်ထားစု ၉/လဝန(နိင်ု)၂၅၀၄၁၇ ။

၁၆၉ နစက-၃၉၆ ဦးလင်မျ ိုးထက် ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၅၂၄ ။

၁၇၀ နစက-၃၉၇ ဦးနန်းကုိဦး ၁၄/ဖပန(နုိင်)၂၀၀၆၇၆ ။

၁၇၁ နစက-၃၉၈  ေဒါခင်ေလးနွယ် ၇/ပခန(နုိင်)၄၄၆၁၅၇ ။

၁၇၂ နစက-၃၉၉ ဦးသက်ေဆေွအာင် ၉/လဝန(နုိင်)၂၄၂၃၃၉ ။

၁၇၃ နစက-၄၀၀  ေဒါအိနီသိမ့် ၉/ဥတသ(နိုင)်၀၀၅၇၂၆ ။

၁၇၄ နစက-၄၀၁  ေဒါမာချ ိုစန်း ၉/တကန(နိုင)်၂၃၈၁၄၅ ။

၁၇၅ နစက-၄၀၂ ေဒါေအးသဇင်မုိး ၉/လဝန(နိုင်)၂၈၀၀၀၅ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁၇၆ နစက-၄၀၃  ေဒါနှင်းအိလင် ၉/နထက(နိင်ု)၁၈၇၈၆၂ ၁၉-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ဗုဒဟူးေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၁၇၇ နစက-၄၀၄  ေဒါအိအိဖို း ၉/နထက(နိုင်)၁၈၄၄၆၅ ။

၁၇၈ နစက-၄၀၅ ဦးမုိးလင်ွ ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၅၉၇၃ ။

၁၇၉ နစက-၄၀၆  ေဒါေဝမာလင်း ၇/ရကန(နုိင်)၀၇၀၀၀၁ ။

၁၈၀ နစက-၄၀၇ ေဒါရည်မွန်မွန်လင် ၉/ဇယသ(နိင်ု)၀၁၅၄၆၁ ။

၁၈၁ နစက-၄၀၈  ေဒါြမတတ်ငဇ်ာနယ်ွ ၁၂/မဂဒ(နိုင်)၁၆၈၈၀၁ ။

၁၈၂ နစက-၄၀၉ ဦးေကျာ်ဇင်ထုိက် ၉/တသန(နိုင)်၂၀၈၀၄၃ ။

၁၈၃ နစက-၄၁၀ ေဒါသွယ်သွယ်ဦး ၉/လဝန(နိင်ု)၂၄၄၈၇၅ ။

၁၈၄ နစက-၄၁၁  ဦးထူးေအာင်ရင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၅၂၇၁၃ ။

၁၈၅ နစက-၄၁၂ ဦးထက်ေဝယံ ၈/တတက(နုိင်)၁၈၂၂၄၇ ။

၁၈၆ နစက-၄၁၃ ေဒါနင်ှးအိငိမ်း ၉/တကန(နိုင်)၂၂၆၆၃၅ ။

၁၈၇ နစက-၄၁၄ ေဒါေအမီ ၈/ပခက(နိုင်)၃၂၅၇၆၂ ။

၁၈၈ နစက-၄၁၅ ေဒါေကဇင်ြမင့် ၈/ခမန(နုိင်)၁၉၇၀၄၆ ။

၁၈၉ နစက-၄၁၆ ေဒါေမသန္တာေကျာ် ၈/တတက(နိုင်)၁၈၃၁၈၂ ။

၁၉၀ နစက-၄၁၇ ဦးသက်ေဝယံ ၉/ပမန(နုိင်)၃၀၀၅၃၃ ။

၁၉၁ နစက-၄၁၈  ေဒါခင်ေစာဟန် ၉/ဇဗသ(နိင်ု)၀၀၂၁၇၁ ။

၁၉၂ နစက-၄၁၉ ဦးမင်းသူစုိး ၉/တသန(နုိင်)၂၁၁၂၈၇ ။

၁၉၃ နစက-၄၂၀ ေဒါြခူးြခူးဆန်းဝငး် ၇/အဖန(နုိင်)၀၈၈၇၉၆ ။

၁၉၄ နစက-၄၂၁ ဦးေအာင်ေဝယံဦး ၇/ပမန(နုိင်)၁၉၇၀၇၃ ။

၁၉၅ နစက-၄၂၂ ေဒါအိြမတ်မွန် ၉/ပမန(နိုင်)၂၉၃၂၅၅ ။

၁၉၆ နစက-၄၂၃ ေဒါေငွဥ ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၄၁၂၇ ။

၁၉၇ နစက-၄၂၄ ေဒါဆဝုတီေကျာ် ၈/တတက(နိုင်)၂၆၄၀၁၅ ။

၁၉၈ နစက-၄၂၅ ေဒါယွန်းဝတီခင်ဦး ၉/တကန(နိုင်)၂၂၆၇၅၁ ။

၁၉၉ နစက-၄၂၆ ေဒါယုစပယ်နုိင် ၉/အမဇ(နုိင်)၀၃၂၀၂၆ ။

၂၀၀ နစက-၄၂၇ ေဒါသင်းယုေဆွ ၉/တကန(နိုင)်၂၃၀၁၄၃ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၂၀၁ နစက-၄၂၈  ေဒါခင်မုိးဦး ၈/တတက(နိုင်)၂၁၆၉၃၀ ၂၀-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ကာသပေတးေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ
၂၀၂ နစက-၄၂၉ ေဒါအိြမတ်ချယ် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၇၅၃၀၁ ။
၂၀၃ နစက-၄၃၀  ေဒါထက်ေဝေဝေအာင် ၁၂/မဂဒ(နိင်ု)၁၉၀၂၈၅ ။
၂၀၄ နစက-၄၃၁ ဦးေအာင်ကုိလင်း ၈/ရနခ(နုိင်)၁၆၀၅၆၄ ။
၂၀၅ နစက-၄၃၂  ေဒါအိပွင့်ြဖူ ၈/ဆပဝ(နိင်ု)၀၈၆၂၃၅ ။
၂၀၆ နစက-၄၃၃ ဦးမင်းေအာင် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၅၀၈၀၁ ။
၂၀၇ နစက-၄၃၄ ဦးလင်မင်းခန့် ၅/ရဥန(နိုင်)၁၂၆၀၈၅ ။
၂၀၈ နစက-၄၃၅ ဦးစံလင်းထွန်း ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၂၃၈၇ ။
၂၀၉ နစက-၄၃၆  ေဒါထက်ထက်လင်း ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၂၁၃၃ ။
၂၁၀ နစက-၄၃၇ ေဒါေရရည်လင်း ၇/ဖမန(နိုင်)၂၁၅၅၉၇ ။
၂၁၁ နစက-၄၃၈  ေဒါေနာ်ဝင်းဝင်းသန်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၉၄၉၀၆ ။
၂၁၂ နစက-၄၃၉  ေဒါရရီီ ပုံး ၉/ရမသ(နိုင်)၂၃၈၇၈၂ ။
၂၁၃ နစက-၄၄၀  ေဒါခုိင်ဝင်းရည် ၈/မကန(နိင်ု)၂၃၈၃၉၆ ။
၂၁၄ နစက-၄၄၁  ေဒါဇင်မျ ိုးခုိင် ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၁၈၉၄ ။
၂၁၅ နစက-၄၄၂ ေဒါထက်ထက်ငမ်ိး ၉/လဝန(နိင်ု)၂၇၁၅၁၉ ။
၂၁၆ နစက-၄၄၃ ေဒါြခူးြမတ်သူဇာ ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၇၈၃၂ ။
၂၁၇ နစက-၄၄၄ ေဒါ ပုံးနီလာထွန်း ၅/ခတန(နုိင်)၃၁၀၇၀၁ ။
၂၁၈ နစက-၄၄၅ ေဒါခုိင်ဇင်ေထွး ၅/မကန(နိုင်)၀၈၇၉၉၅ ။
၂၁၉ နစက-၄၄၆ ေဒါခင်ရတနာတုိး ၉/ပဗသ(နိင်ု)၀၀၅၇၉၂ ။
၂၂၀ နစက-၄၄၇ ေဒါအသိာဖိုး ၇/ရတန(နိုင်)၁၃၃၈၈၅ ။
၂၂၁ နစက-၄၄၈ ေဒါေအးငိမ်းသူ ၉/ပဗသ(နိင်ု)၀၁၉၉၅၂ ။
၂၂၂ နစက-၄၄၉  ေဒါနန္ဒာလွင် ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၃၀၁၇ ။
၂၂၃ နစက-၄၅၀  ေဒါေဌးေဌးဦး ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၄၉၂၇ ။
၂၂၄ နစက-၄၅၁ ေဒါကယ်ဥ ၉/ပဗသ(နိင်ု)၀၀၅၂၆၇ ။
၂၂၅ နစက-၄၅၂ ေဒါလသိှနး်ခင် ၁၁/ရဗန(နိုင်)၀၇၁၁၇၀ ။
၂၂၆ နစက-၄၅၃ ေဒါေမဝင်းမာ ၉/ကပတ(နိုင်)၁၉၄၇၉၇ ။
၂၂၇ နစက-၄၅၄ ေဒါနီလာထွန်း ၉/တကန(နိုင်)၁၄၁၉၅၀ ။
၂၂၈ နစက-၄၅၅ ေဒါစုြမတ်ေထွး ၉/မထလ(နိုင)်၃၂၄၅၆၃ ။
၂၂၉ နစက-၄၅၆ ဦးတင်ထဋ်ွေအာင် ၇/သကန(နုိင်)၁၃၂၉၉၂ ။
၂၃၀ နစက-၄၆၃  ေဒါနှင်းေဝဦး ၈/မကန(နုိင်)၃၂၄၁၄၄ ။
၂၃၁ နစက-၄၆၄ ဦးဟိန်းထက်လွင် ၈/ပခက(နုိင်)၃၁၄၃၈၂ ။
၂၃၂ နစက-၄၆၅ ဦးဇင်ဖိုးေအာင် ၈/နမန(နိုင်)၂၁၄၅၇၃ ။
၂၃၃ နစက-၄၆၆ ဦးတင်မျ ိုးေအာင် ၉/လဝန(နိင်ု)၂၈၉၄၆၀ ။
၂၃၄ နစက-၄၆၇ ေဒါစိးုနန္ဒာေကျာ် ၁၃/တကန(နိုင်)၃၀၄၉၈၉ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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