
နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁ နစယ-၁ ဦးေနပုိင်စုိး ၁၁/မတန(နုိင်)၀၃၀၆၁၀ ၁၀-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (တနလာေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၂ နစယ-၂ ဦးလမ်းမုိးပုိင် ၉/ဇပသ(နုိင်)၀၀၂၄၀၃ ။

၃ နစယ-၃ ဦးစူပုိင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၆၀၂၉၃ ။

၄ နစယ-၄ ဦးဖုိးလြပည့် ၉/ပမန(နုိင်)၂၆၂၈၇၃ ။

၅ နစယ-၅ ဦးေနမုိးထက် ၉/တကန(နုိင်)၁၉၅၄၅၅ ။

၆ နစယ-၆ ဉးီဇင်ကုိ ၉/ပဗသ(နုိင်) ၀၀၉၅၈၇ ။

၇ နစယ-၇ ဦးေကျာ်သကန်ဖိုး ၉/ဥတသ(နုိင်)၀၀၈၂၇၂ ။

၈ နစယ-၈ ဦးညီညီလွင် ၉/ကဆန(နုိင်)၁၅၅၇၈၆ ။

၉ နစယ-၉ ဦးဟိန်းမင်းေဇာ် ၉/လဝန(နုိင်)၂၄၃၅၂၆ ။

၁၀ နစယ-၁၀ ဦးြပည့်စုံထွန်း ၁၃/ပလတ(နုိင်)၀၁၄၀၀၄ ။

၁၁ နစယ-၁၁ ဦးေအာင်သူ ၇/ပခန(နုိင်)၃၈၆၉၄၈ ။

၁၂ နစယ-၁၂ ဦးမင်းသူ ၉/ပမန(နုိင်)၂၇၆၂၂၇ ။

၁၃ နစယ-၁၃ ဦးပုိင်သီဟေဇာ် ၈/သရန(နုိင်)၁၂၀၇၆၇ ။

၁၄ နစယ-၁၄ ဦးသက်ပုိင်စုိးလင်း ၉/ဇယသ(နုိင်)၀၀၄၉၄၅ ။

၁၅ နစယ-၁၅ ဦးေဇယျာေအာင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၆၆၇၅၅ ။

၁၆ နစယ-၁၆ ဦးြပည့်ဖိုးပုိင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၃၆၈၈၄ ။

၁၇ နစယ-၁၇ ဦးဝင်းမင်းေအာင် ၉/ငဇန(နုိင်)၁၁၁၉၇၄ ။

၁၈ နစယ-၁၈ ဦးေဇာ်ေဇာ် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၂၀၁၀၃ ။

၁၉ နစယ-၁၉ ဦးေအာင်စုိးလင်း ၈/မသန(နုိင်)၁၄၃၉၄၆ ။

၂၀ နစယ-၂၀ ဦးေဇာ်ေဇာ် ၇/ပခန(နုိင်)၃၆၃၄၁၀ ။

၂၁ နစယ-၂၁ ဦးရနနုိ်င်စုိး ၈/မကန(နုိင်)၂၃၇၈၅၉ ။

၂၂ နစယ-၂၂ ဦးေအာင်ခုိင်မုိး ၉/ပမန(နုိင်)၂၇၁၅၉၈ ။

၂၃ နစယ-၂၃ ဦးေအာင်မျ ိုးထက် ၅/စကန(နုိင်)၂၈၈၉၈၈ ။

၂၄ နစယ-၂၄  ဦးေကျာ်စွာဟန် ၉/ဒခသ(နုိင်)၀၀၂၀၉၁ ။

၂၅ နစယ-၂၅ ဦးသီဟေအာင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၈၃၈၅၄ ။

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ယာဉ်ေမာင်း-၅ ရာထူး အတွက်

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်

လူေတွ့ေြဖဆုိမည့်သူများ၏ ခံုအမှတ်စာရင်း
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၂၆ နစယ-၂၆ ဦးရဲလင်းထွန်း ၉/ပမန(နုိင်)၂၃၈၇၄၆ ၁၁-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (အဂါေန့)

၂၇ နစယ-၂၇ ဦးြပည့်ဖိုးေမာင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၂၈၄၆၁ နနံက် (၉:၀၀)နာရီ

၂၈ နစယ-၂၈ ဦးသန်းတုိးေအာင် ၇/ဖမန(နုိင်)၂၁၁၉၆၁ ။

၂၉ နစယ-၂၉ ဦးေအာင်မင်းသူ ၈/ပမန(နုိင်)၁၂၃၂၇၈ ။

၃၀ နစယ-၃၀ ဦးရနနုိ်င်ဦး ၉/တကန(နုိင်)၁၉၁၄၆၇ ။

၃၁ နစယ-၃၁ ဦးေဝဖိုးေမာင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၁၈၃၄၃ ။

၃၂ နစယ-၃၂ ဦးေကျာ်မင်းေဝ ၉/ပတခ(နုိင်)၀၁၆၇၉၀ ။

၃၃ နစယ-၃၃ ဦးသန်းထုိက်ေဇာ် ၈/မသန(နုိင်)၁၁၀၀၄၉ ။

၃၄ နစယ-၃၄ ဦးသက်ေဝဦး ၈/မကန(နုိင်)၂၃၇၈၆၀ ။

၃၅ နစယ-၃၅ ဦးမုိးမင်းေနာင် ၉/တတဥ(နုိင်)၁၁၈၉၇၉ ။

၃၆ နစယ-၃၆ ဦးညီညီထူး ၉/ဇယသ(နုိင်)၀၀၉၀၇၀ ။

၃၇ နစယ-၃၇ ဦးသိနး်မင်းနိင်ု ၉/ပမန(နုိင်)၂၇၀၄၉၉ ။

၃၈ နစယ-၃၈ ဦးြပည့်စံုဦး ၉/ပမန(နုိင်)၂၃၄၅၂၀ ။

၃၉ နစယ-၃၉ ဦးေကျာ်ေဇယျ ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၂၉၅ ။

၄၀ နစယ-၄၀ ဦးေနေအာင်ထွန်း ၉/ပမန(နုိင်)၂၇၇၃၁၉ ။

၄၁ နစယ-၄၁ ဦးထက်မုိးေဝ ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၁၉၀၄ ။

၄၂ နစယ-၄၂ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၄၈၆၂ ။

၄၃ နစယ-၄၃ ဦးေနလင်းေအာင် ၉/ပဘန(နုိင်)၂၄၆၂၄၈ ။

၄၄ နစယ-၄၄ ဦးချမ်းငိမ်းေအာင် ၈/မသန(နုိင်)၁၁၂၄၆၉ ။

၄၅ နစယ-၄၅ ဦးေကျာ်ညီညီ ၉/တကန(နုိင်)၁၇၀၇၀၆ ။

၄၆ နစယ-၄၆ ဦးဘုိဘုိ ၉/ပမန(နုိင်)၂၇၀၇၂၃ ။

၄၇ နစယ-၄၇ ဦးေနမင်းေအာင် ၉/ပမန(နုိင်)၁၉၂၈၉၄ ။

၄၈ နစယ-၄၈ ဦးရထဲနွး် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၄၇၆၄ ။

၄၉ နစယ-၄၉ ဦးရဝဲင်း ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၆၅၂၂ ။

၅၀ နစယ-၅၀ ဦးဉာဏ်ဝင်းထက် ၁၂/ရမသ(နုိင်)၀၆၀၀၃၀ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၅၁ နစယ-၅၁ ဦးနုိင်လင်းထွန်း ၇/လပတ(နုိင်)၁၆၁၆၈၂ ၁၂-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ဗုဒဟးူေန့)

၅၂ နစယ-၅၂ ဦးစုိင်းကုိကုိထွန်း ၁၂/ကခက(နုိင်)၀၇၅၃၅၃ နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၅၃ နစယ-၅၃ ဦးဟန်ငိမ်း ၉/တသန(နုိင်)၁၉၈၉၇၉ ။

၅၄ နစယ-၅၄ ဦးေကျာ်ြမင့်မုိး ၈/ရစက(နုိင်)၂၃၇၀၈၄ ။

၅၅ နစယ-၅၅ ဦးြပည့်ဖိုးေအာင် ၉/ဝတန(နုိင်)၁၆၇၂၃၇ ။

၅၆ နစယ-၅၆ ဦးမျ ိုးေကျာ်ေကျာ် ၁၄/ကကန(နုိင်)၁၁၅၂၇၀ ။

၅၇ နစယ-၅၇ ဦးသန်းေငွ ၉/မလန(နုိင်)၁၂၅၁၂၈ ။

၅၈ နစယ-၅၈ ဦးသက်လွင်ထူး ၇/တငန(နုိင်)၁၇၃၃၀၇ ။

၅၉ နစယ-၅၉ ဦးေမာင်ကာ ၄/ကပလ(နုိင်)၀၁၃၀၁၈ ။

၆၀ နစယ-၆၀ ဦးေကျာ်စုိးမုိး ၁၃/ကလတ(နုိင်)၀၂၅၆၀၈ ။

၆၁ နစယ-၆၁ ဦးေအာင်ြမင့်လွင် ၉/ရမသ(နုိင်)၁၆၃၇၃၁ ။

၆၂ နစယ-၆၂ ဦးေကျာ်ဝင်းထွဋ် ၁၂/သခန(နုိင်)၁၄၇၃၄၂ ။

၆၃ နစယ-၆၃ ဦးေကျာ်ဇင်ေဝ ၈/စလန(နုိင်)၁၁၇၃၇၃ ။

၆၄ နစယ-၆၄ ဦးေအာင်နုိင်ဦး ၉/ပမန(နုိင်)၂၂၄၅၂၄ ။

၆၅ နစယ-၆၅ ဦးေနေဇာ် ၈/တတက(နုိင်)၂၃၅၂၅၄ ။

၆၆ နစယ-၆၆ ဦးေစာေဝခုိင် ၁၄/ညတန(နုိင်)၁၆၂၁၄၅ ။

၆၇ နစယ-၆၇ ဦးမုိးဦး ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၀၄၁၄ ။

၆၈ နစယ-၆၈ ဦးချစ်မျ ိုးေအာင် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၄၉၄၁ ။

၆၉ နစယ-၆၉ ဦးမုိးဝင်းေအာင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၃၄၉၇၃ ။

၇၀ နစယ-၇၀ ဦးေဇယျာနိုင် ၈/နမန(နုိင်)၂၂၀၇၀၆ ။

၇၁ နစယ-၇၁ ဦးေအာင်ဖိုးေကျာ် ၉/ပမန(နုိင်)၂၄၅၃၂၂ ။

၇၂ နစယ-၇၂ ဦးဝင်းဘုိဘုိေအာင် ၉/တကန(နုိင်)၂၃၂၇၇၁ ။

၇၃ နစယ-၇၃ ဦးသန့်ဇင် ၉/လဝန(နုိင်)၂၆၆၉၅၄ ။

၇၄ နစယ-၇၄ ဦးသန်းနုိင်ဦး ၁၄/ကကတ(နိုင်)၁၈၅၅၄၈ ။

၇၅ နစယ-၇၅ ဦးေအာင်ကုိကုိေဇာ် ၁၂/တကန(နုိင်)၁၈၆၅၉၇ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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