
နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁ နစဃ-၁ ဦးခန့်ကုိကုိဇင် ၉/လဝန(နုိင်)၂၄၂၁၈၉ ၁၀-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (တနလာေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၂ နစဃ-၂  ေဒါအဇိာဝင်း ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၂၈၉၃ ။

၃ နစဃ-၃ ဦးေနဝင်းထွန်း ၉/လဝန(နုိင်)၂၈၁၃၆၃ ။

၄ နစဃ-၄ ဦးေဂျာ့ေမာင်ေမာင်ခန့် ၉/လဝန(နုိင်)၂၈၁၂၇၀ ။

၅ နစဃ-၅ ေဒါသိမ့်ရတနာေကျာ် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၂၂၇၈၇ ။

၆ နစဃ-၆  ေဒါလှဆန်းရင် ၉/မခန(နုိင်)၂၅၄၁၇၂ ။

၇ နစဃ-၇ ဦးခန့်ကုိကုိပုိင် ၉/တကန(နုိင်)၂၂၇၆၅၉ ။

၈ နစဃ-၈ ဦးသန်းမျ ိုးေအာင် ၉/ပဘန(နုိင်)၂၆၀၁၄၆ ။

၉ နစဃ-၉ ဦးဝင်းဘုိ ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၆၂၃၇ ။

၁၀ နစဃ-၁၀  ေဒါအိစန္ဒာေဇာ် ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၆၉၈၁ ။

၁၁ နစဃ-၁၁ ေဒါဇာြခည်ဝင့်ဝင့် ၉/ပမန(နုိင်)၂၉၄၉၈၄ ။

၁၂ နစဃ-၁၂ ေဒါစန္ဒာလင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၉၃၄၀၇ ။

၁၃ နစဃ-၁၃ ဦးေကျာ်ေဇယျ ၉/ပမန(နုိင်)၂၅၁၆၀၉ ။

၁၄ နစဃ-၁၄ ဦးြပည့်ဖိုးေအာင် ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၉၅၃၂ ။

၁၅ နစဃ-၁၅ ေဒါမုိးသဇင်ေအး ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၇၁၈၄ ။

၁၆ နစဃ-၁၆ ေဒါေရရည်ဝင်း ၉/မလန(နုိင်)၁၈၁၉၅၂ ။

၁၇ နစဃ-၁၇ ဦးြပည့်စံုေအာင် ၇/ရတရ(နုိင်)၁၅၂၈၆၃ ။

၁၈ နစဃ-၁၈  ေဒါသက်ေဝ ၉/ပမန(နုိင်)၂၃၂၇၆၅ ။

၁၉ နစဃ-၁၉  ေဒါဝင်းဝင်းေထးွ ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၀၃၆၈ ။

၂၀ နစဃ-၂၀ ဦးအ့ံမင်းေသာ် ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၃၈၆၉ ။

၂၁ နစဃ-၂၁  ေဒါသန္တာေဆွ ၉/ဇယသ(နုိင်)၀၁၉၃၆၆ ။

၂၂ နစဃ-၂၂ ေဒါလစှန္ဒာဦး ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၃၈၂၅ ။

၂၃ နစဃ-၂၃ ေဒါစုနန္ဒာဗုိ ၉/တကန(နုိင်)၂၁၃၉၄၅ ။

၂၄ နစဃ-၂၄ ေဒါခုိင်ရတနာဦး ၉/ပမန(နုိင်)၃၀၀၄၅၈ ။

၂၅ နစဃ-၂၅  ေဒါနှင်းသန္တာေအာင် ၈/မကန(နုိင်)၂၅၆၃၆၉ ။

မှတ်ချက်

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ကမ်းကျင်-၅ ရာထူး အတွက်

လူေတွ့ေြဖဆုိမည့်သူများ၏ ခံုအမှတ်စာရင်း

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၂၆ နစဃ-၂၆  ေဒါသင်းသင်းကိုင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၉၄၈၅၄ ၁၁-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (အဂါေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၂၇ နစဃ-၂၇ ဦးေကျာ်ေကျာ်လင်ွ ၈/တတက(နုိင်)၂၆၄၂၉၈ ။

၂၈ နစဃ-၂၈  ေဒါဇာြခည်သိမ့် ၈/မကန(နုိင်)၂၆၂၄၆၇ ။

၂၉ နစဃ-၂၉ ဦးထူးြခားေအာင် ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၅၃၁၆ ။

၃၀ နစဃ-၃၀ ဦးစည်သူထွန်း ၇/သကန(နုိင်)၁၅၆၄၀၁ ။

၃၁ နစဃ-၃၁ ဦးမျ ိုးဟိန်း ၉/လဝန(နုိင်)၁၂၈၁၁၃၁ ။

၃၂ နစဃ-၃၂ ဦးေနလင်းနုိင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၉၈၅၄၇ ။

၃၃ နစဃ-၃၃ ဦးပုိင်စုိးဦး ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၂၈၇၈ ။

၃၄ နစဃ-၃၄ ဦးလမင်းသူ ၉/ဒခသ(နုိင်)၀၀၃၉၈၄ ။

၃၅ နစဃ-၃၅ ေဒါယွန်းထက်ထက်ေဇာ် ၉/ဒခသ(နုိင်)၀၀၂၂၁၈ ။

၃၆ နစဃ-၃၆ ဦးချစ်ကုိကုိေအာင် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၈၈၇၀ ။

၃၇ နစဃ-၃၇  ေဒါဟန်ဆြုမတ် ၉/မလန(နုိင်)၁၈၁၁၂၉ ။

၃၈ နစဃ-၃၈ ဦးမျ ိုးေဇာ် ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၅၉၈၁ ။

၃၉ နစဃ-၃၉ ဦးေကျာ်ရလဲင်း ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၄၃၀၁ ။

၄၀ နစဃ-၄၀ ဦးဇင်မျ ိုးထက် ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၇၇၄၇ ။

၄၁ နစဃ-၄၁ ဦးေအာင်ေသာ်ခန့် ၈/ပခက(နုိင်)၂၇၀၆၀၃ ။

၄၂ နစဃ-၄၂ ဦးလြပည့်လင်း ၉/မထလ(နုိင်)၃၅၇၄၃၁ ။

၄၃ နစဃ-၄၃  ေဒါဝါဝါေကျာ် ၁/မကန(နုိင်)၂၃၄၅၀၆ ။

၄၄ နစဃ-၄၄  ေဒါသင်းသင်းလင် ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၈၁၆ ။

၄၅ နစဃ-၄၅  ေဒါဝင်းစန္ဒာမုိး ၉/မခန(နုိင်)၂၉၈၁၀၀ ။

၄၆ နစဃ-၄၆  ေဒါေအးေအးသင်း ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၉၂၃၁ ။

၄၇ နစဃ-၄၇ ဦးငိမ်းချမ်းသူ ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၂၁၀၈၃ ။

၄၈ နစဃ-၄၈ ဦးြပည့်လေံဝေမာင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၇၇၃၃၆ ။

၄၉ နစဃ-၄၉ ဦးသူရန်ိစုိး ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၈၉၉ ။

၅၀ နစဃ-၅၀ ဦးစုိးထွန်းေအာင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၈၃၈၃၉ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၅၁ နစဃ-၅၁ ဦးရင်းေဝေဇာ် ၉/ပမန(နုိင်)၂၈၀၆၈၃ ၁၂-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ဗုဒဟူးေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၅၂ နစဃ-၅၂ ဦးကုိကုိေကျာ် ၉/လဝန(နုိင်)၂၄၄၃၀၂ ။

၅၃ နစဃ-၅၃ ဦးတုိးတက်နုိင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၇၉၅၀၇ ။

၅၄ နစဃ-၅၄ ဦးလွင်ေအာင်မုိး ၈/နမန(နုိင်)၁၈၉၄၄၀ ။

၅၅ နစဃ-၅၅  ဉီးဆန်းတိုးေအာင် ၉/တကန(နုိင်) ၂၃၇၁၄၈ ။

၅၆ နစဃ-၅၆ ေဒါအိအိခိုင် ၉/ဇဗသ(နုိင်) ၀၀၄၀၅၂ ။

၅၇ နစဃ-၅၇ ဦးသက်ညီမင်း ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၇၈၃၁ ။

၅၈ နစဃ-၅၈ ေဒါသဇင်ခုိင် ၉/ဇယသ(နုိင်)၀၂၀၉၉၀ ။

၅၉ နစဃ-၅၉ ဦးေအာင်မျ ိုးသူ ၁၃/လရန(နုိင်)၁၆၁၀၆၆ ။

၆၀ နစဃ-၆၀  ေဒါဆုစန္ဒမျ ိုး ၉/လဝန(နုိင်)၂၃၂၂၇၄ ။

၆၁ နစဃ-၆၁  ေဒါေကသွယ်ဦး ၉/ပမန(နုိင်)၂၈၅၇၆၅ ။

၆၂ နစဃ-၆၂ ဦးရထဲက်သာ ၉/လဝန(နုိင်)၂၅၃၈၅၁ ။

၆၃ နစဃ-၆၃  ေဒါချ ိုချ ိုခိုင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၇၉၅၈၄ ။

၆၄ နစဃ-၆၄  ေဒါခုိင်ခုိင်ြမင့် ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၁၄၃၈ ။

၆၅ နစဃ-၆၅ ေဒါတင်ေဌးေဌး ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၂၂၀၈၉ ။

၆၆ နစဃ-၆၆ ဦးေကျာ်ေဇယျာလင်း ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၄၈၂၃ ။

၆၇ နစဃ-၆၇ ဦးေအာင်မျ ိုးသူ ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၇၁၉၂ ။

၆၈ နစဃ-၆၈  ေဒါနှင်းနှင်းေအာင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၆၁၆၆၄ ။

၆၉ နစဃ-၆၉ ေဒါသက်သဥ္ဇာစုိး ၉/ဒခသ(နုိင်)၀၀၅၉၈၃ ။

၇၀ နစဃ-၇၀  ေဒါမီမီဦး ၉/မခန(နုိင်)၂၆၀၀၆၆ ။

၇၁ နစဃ-၇၁ ဦးထွန်းနိုင် ၉/ဇယသ(နုိင်)၀၁၇၃၈၂ ။

၇၂ နစဃ-၇၂  ဦးညီညီမျ ိုးထက် ၉/ပမန(နုိင်)၂၇၆၈၄၈ ။

၇၃ နစဃ-၇၃ ေဒါချယ်ရီေဝ ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၂၄၆၇ ။

၇၄ နစဃ-၇၄ ဦးြပည့်စံုေအာင် ၇/ရတရ(နုိင်)၁၇၁၇၃၉ ။

၇၅ နစဃ-၇၅ ဦးေအာင်ကုိကုိလင်း ၇/ရတရ(နုိင်)၁၄၀၄၆၉ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၇၆ နစဃ-၇၆ ဦးေအာင်ေကျာ်စံ ၁၂/သဃက(နိုင်)၂၁၃၀၃၃ ၁၃-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ကာသပေတးေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၇၇ နစဃ-၇၇ ဦးေကျာ်မင်းေဝ ၈/တတက(နိုင်)၁၈၆၃၉၄ ။

၇၈ နစဃ-၇၈ ဦးြပည့်ဖိုးေဝ ၇/တငန(နုိင်)၂၂၅၄၅၂ ။

၇၉ နစဃ-၇၉ ဦးသန့်ဇင် ၉/ဇယသ(နုိင်)၀၁၉၆၉၅ ။

၈၀ နစဃ-၈၀ ဦးမင်းခန့်ညား ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၆၉၇၆ ။

၈၁ နစဃ-၈၁ ဦးသက်လင်ေဆွ ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၄၃၆၄ ။

၈၂ နစဃ-၈၂ ေဒါသီတာလင် ၉/ဝတန(နုိင်)၁၈၇၂၀၆ ။

၈၃ နစဃ-၈၃ ဦးရေီဝယံ ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၅၃၇၁ ။

၈၄ နစဃ-၈၄ ေဒါသီရမွိန် ၉/လဝန(နုိင်) ၂၇၄၁၁၇ ။

၈၅ နစဃ-၈၅ ဦးခန့်သူရစိုး ၉/ဒခသ(နုိင်)၀၀၂၃၇၅ ။

၈၆ နစဃ-၈၆ ေဒါသီတာေအး ၉/ပမန(နုိင်)၂၈၄၈၅၈ ။

၈၇ နစဃ-၈၇ ဦးေအးကုိ ၁၂/ခရန(နုိင်)၁၇၂၂၅၃ ။

၈၈ နစဃ-၈၈  ေဒါသုနန္ဒာဝင်း ၁၃/သပန(နုိင်)၀၆၈၂၀၁ ။

၈၉ နစဃ-၈၉ ေဒါသီရေိဆွ ၈/နမန(နုိင်)၂၃၇၈၇၁ ။

၉၀ နစဃ-၉၀ ေဒါစုိးစုိးခုိင် ၈/နမန(နုိင်)၂၁၀၂၉၅ ။

၉၁ နစဃ-၉၁ ဦးစည်သူထုိက် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၁၂၃၀ ။

၉၂ နစဃ-၉၂ ေဒါသက်သက်ပုိင် ၇/ပမန(နုိင်)၂၁၆၄၀၃ ။

၉၃ နစဃ-၉၃ ဦးဟိန်းထက် ၉/ပမန(နုိင်)၂၈၈၇၂၅ ။

၉၄ နစဃ-၉၄ ေဒါေအးသုခ ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၆၃၆၃ ။

၉၅ နစဃ-၉၅ ဦးချမ်းြပည့်သာ ၉/ပမန(နုိင်)၂၃၆၉၃၉ ။

၉၆ နစဃ-၉၆ ေဒါစုစုခုိင် ၉/တတဥ(နုိင်)၁၂၇၆၁၈ ။

၉၇ နစဃ-၉၇ ေဒါဝင့်ဝါမင်းသန်း ၁၃/ကလန(နိုင်)၁၄၇၇၅၅ ။

၉၈ နစဃ-၉၈ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး ၉/ပမန(နုိင်)၂၃၁၉၄၁ ။

၉၉ နစဃ-၉၉ ဦးေကာင်းထက်ေအာင် ၉/တကန(နုိင်)၂၄၇၉၁၉ ။

၁၀၀ နစဃ-၁၀၀ ဦးခွန်ထွန်းမင်း ၇/ဒဥန(နုိင်)၀၄၂၁၆၇ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁၀၁ နစဃ-၁၀၁ ဦးသူရေအာင် ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၀၄၉ ၁၄-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ေသာကာေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၁၀၂ နစဃ-၁၀၂ ဦးလင်ဝင်းေဇာ် ၉/ပမန(နုိင်)၂၂၈၁၂၁ ။

၁၀၃ နစဃ-၁၀၃ ဦးဟန်ထွန်းေအာင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၈၉၀၅၅ ။

၁၀၄ နစဃ-၁၀၄ ေဒါသာမျ ိုးြမင့် ၉/သစန(နုိင်)၂၀၆၂၁၆ ။

၁၀၅ နစဃ-၁၀၅ ေဒါဇာနည်ဖိုး ၇/ရတရ(နုိင်)၂၀၁၇၈၉ ။

၁၀၆ နစဃ-၁၀၆ ဦးထွန်းထွန်းလင်း ၉/ဥတသ(နုိင်)၀၁၁၉၈၈ ။

၁၀၇ နစဃ-၁၀၇ ေဒါေဆွသဇင်ထက် ၉/လဝန(နုိင်)၂၄၉၅၅၀ ။

၁၀၈ နစဃ-၁၀၈ ဦးေဝယျာလင်း ၉/ပမန(နုိင်)၂၂၂၃၂၄ ။

၁၀၉ နစဃ-၁၀၉  ေဒါချယ်ရသီင်း ၈/မကန(နုိင်)၂၉၇၄၇၈ ။

၁၁၀ နစဃ-၁၁၀  ေဒါသီရိ ၇/မလန(နုိင်)၁၀၀၆၆၉ ။

၁၁၁ နစဃ-၁၁၁ ဦးသက်ဖိုးေအာင် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၇၁၆၃ ။

၁၁၂ နစဃ-၁၁၂ ဦးြပည့်တုိးေအာင် ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၇၀၉၉ ။

၁၁၃ နစဃ-၁၁၃ ဦးဉာဏ်ဝင်းထွဋ် ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၀၅၆ ။

၁၁၄ နစဃ-၁၁၄  ေဒါမုိးထက်ြမင့် ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၁၂၉၈ ။

၁၁၅ နစဃ-၁၁၅ ေဒါြမတ်ြမတ်ငိမ်း ၉/ဝတန(နုိင်)၂၀၂၆၈၀ ။

၁၁၆ နစဃ-၁၁၆ ဦးေကာင်းထက်မင်း ၉/ဒခသ(နုိင်)၀၀၇၁၉၆ ။

၁၁၇ နစဃ-၁၁၇ ဦးရိန်မိုး ၁၄/သပန(နုိင်)၁၆၉၂၇၀ ။

၁၁၈ နစဃ-၁၁၈ ေဒါေမသူေအာင် ၉/မထလ(နုိင်)၃၅၈၀၁၄ ။

၁၁၉ နစဃ-၁၁၉ ေဒါမျ ိုးဝင့်ဝါ ၈/နမန(နုိင်)၂၀၃၇၈၅ ။

၁၂၀ နစဃ-၁၂၀ ဦးေကျာ်စွာဝင်း ၉/ပမန(နုိင်)၂၈၁၇၃၅ ။

၁၂၁ နစဃ-၁၂၁ ေဒါဂျယ်လီမိုး ၉/ကပတ(နုိင်)၂၉၅၇၀၂ ။

၁၂၂ နစဃ-၁၂၂ ဦးေဇာ်ဝင်းေအာင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၅၄၃၃၁ ။

၁၂၃ နစဃ-၁၂၃ ေဒါအိလဲ့နိုင် ၈/ဆဖန(နုိင်)၁၉၇၄၈၅ ။

၁၂၄ နစဃ-၁၂၄ ဦးေနလင်းဦး ၈/ဆဖန(နုိင်)၀၇၉၅၆၅ ။

၁၂၅ နစဃ-၁၂၅ ေဒါခင်ထက်ထက်ေဇာ် ၇/ရတရ(နုိင်)၁၃၁၆၄၅ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁၂၆ နစဃ-၁၂၆ ေဒါလင်လင်စိုး ၉/လဝန(နုိင်)၂၀၀၀၆၇ ၁၇-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (တနလာေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၁၂၇ နစဃ-၁၂၇ ေဒါသင်းသင်းခုိင် ၉/လဝန(နုိင်)၂၇၆၃၁၇ ။

၁၂၈ နစဃ-၁၂၈ ဦးမင်းဟိန်းခန့် ၈/သရန(နုိင်)၀၈၉၇၅၁ ။

၁၂၉ နစဃ-၁၂၉  ေဒါစုစုေအာင် ၉/လဝန(နုိင်)၂၉၃၂၃၇ ။

၁၃၀ နစဃ-၁၃၀ ဦးမျ ိုးြမတ်သူေအာင် ၇/ရတရ(နုိင်)၁၅၁၃၁၀ ။

၁၃၁ နစဃ-၁၃၁ ဦးဇင်မင်းပုိင် ၉/မထလ(နုိင်)၃၆၈၅၉၄ ။

၁၃၂ နစဃ-၁၃၂ ေဒါကုေဋထွန်း ၅/လဝန(နုိင်)၁၈၅၇၂၀ ။

၁၃၃ နစဃ-၁၃၃ ေဒါအိသန္တာဆန်း ၁၄/ကကထ(နိုင်)၂၁၀၃၄၃ ။

၁၃၄ နစဃ-၁၃၄ ဦးေဝလင်းေဇာ် ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၉၀၄၉ ။

၁၃၅ နစဃ-၁၃၅ ဦးေအာင်ခန့်ကုိကုိ ၉/အမရ(နုိင်)၁၇၆၂၄၃ ။

၁၃၆ နစဃ-၁၃၆  ေဒါေဆာင်းသဇင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၇၅၃၆၃ ။

၁၃၇ နစဃ-၁၃၇ ဦးေစာထွန်းဇင်ဗုိလ် ၃/မဝတ(နုိင်)၀၂၉၁၆၇ ။

၁၃၈ နစဃ-၁၃၈ ဦးသက်တင် ၈/မလန(နုိင်)၀၉၉၄၂၅ ။

၁၃၉ နစဃ-၁၃၉ ဦးနုိင်ေအာင် ၉/စကတ(နုိင်)၀၈၄၅၆၀ ။

၁၄၀ နစဃ-၁၄၀ ဦးဟန်ဝင်းေအာင် ၈/နမန(နုိင်)၂၅၁၈၅၈ ။

၁၄၁ နစဃ-၁၄၁ ဦးလှမင်းစုိး ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၆၇၇၅ ။

၁၄၂ နစဃ-၁၄၂ ဦးေအးချမ်းကုိ ၉/လဝန(နုိင်)၂၄၉၂၉၈ ။

၁၄၃ နစဃ-၁၄၃  ေဒါပန်းြဖူ ၉/လဝန(နုိင်)၂၉၁၂၃၉ ။

၁၄၄ နစဃ-၁၄၄  ေဒါသီသီခုိင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၆၉၅၅၆ ။

၁၄၅ နစဃ-၁၄၅ ေဒါေမြမတ်နုိး ၉/တကန(နုိင်)၂၄၈၀၄၉ ။

၁၄၆ နစဃ-၁၄၆ ေဒါအိြမတ်ြမတ်မွန် ၉/တကန(နုိင်)၂၃၈၁၈၉ ။

၁၄၇ နစဃ-၁၄၇ ဦးဖိုးအာကာဝင်း ၉/တကန(နုိင်)၂၄၈၁၄၃ ။

၁၄၈ နစဃ-၁၄၈ ဦးေကျာ်ထက် ၉/ပမန(နုိင်)၂၉၉၇၀၀ ။

၁၄၉ နစဃ-၁၄၉ ေဒါမျ ိုးသီရေိကျာ် ၈/သရန(နုိင်)၁၁၂၉၂၆ ။

၁၅၀ နစဃ-၁၅၀ ဦးေနလင်းဦး ၈/ဆပဝ(နုိင်)၀၉၉၂၃၄ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁၅၁ နစဃ-၁၅၁ ေဒါငိမ်းငိမ်းကည် ၈/နမန(နုိင်)၁၈၆၀၄၀ ၁၈-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (အဂါေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၁၅၂ နစဃ-၁၅၂ ေဒါဧကရစုိီး ၉/ပမန(နုိင်)၂၇၀၀၄၄ ။

၁၅၃ နစဃ-၁၅၃ ေဒါခင်မျ ိုးဆက် ၉/ပမန(နုိင်)၂၈၆၀၉၈ ။

၁၅၄ နစဃ-၁၅၄  ေဒါေဘဘီလင်း ၉/ပမန(နုိင်)၂၉၂၉၂၉ ။

၁၅၅ နစဃ-၁၅၅ ဦးေဇာ်ေဇာ်ထူး ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၀၃၁၀ ။

၁၅၆ နစဃ-၁၅၆ ဦးဝုိင်ချ ိုင်း ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၂၉၅၉ ။

၁၅၇ နစဃ-၁၅၇ ေဒါသိန်းစုေထွး ၉/ရမသ(နုိင်)၂၀၂၉၃၀ ။

၁၅၈ နစဃ-၁၅၈  ေဒါလဲ့လဲ့ေအး ၉/ဇယသ(နုိင်)၀၂၀၁၉၅ ။

၁၅၉ နစဃ-၁၅၉  ေဒါစုိးသီရေိကျာ် ၉/ဇယသ(နုိင်)၀၁၃၀၂၅ ။

၁၆၀ နစဃ-၁၆၀  ေဒါဝင်းေကေကပွင့် ၇/ရတရ(နုိင်)၁၃၁၂၀၆ ။

၁၆၁ နစဃ-၁၆၁ ဦးမိုးနိုင်ေဆွ ၈/ပခက(နုိင်)၃၃၂၁၄၈ ။

၁၆၂ နစဃ-၁၆၂ ဦးေအာင်ေဇယျာဖိုး ၉/လဝန(နုိင်)၂၈၆၇၃၂ ။

၁၆၃ နစဃ-၁၆၃ ဦးသန့်စင်မုိး ၇/နတလ(နုိင်)၁၂၅၇၂၀ ။

၁၆၄ နစဃ-၁၆၄ ေဒါနှင်းြဖူြဖူထွန်း ၅/ရဘန(နုိင်)၂၂၂၃၁၃ ။

၁၆၅ နစဃ-၁၆၅ ဦးရဘုဲန်းနုိင်ြမင့် ၉/မသန(နုိင်)၁၈၆၀၂၃ ။

၁၆၆ နစဃ-၁၆၆ ေဒါေဝဖိုးနွယ် ၈/မသန(နုိင်)၁၄၂၅၅၃ ။

၁၆၇ နစဃ-၁၆၇ ေဒါနုိကုိေကျာ်ဇင် ၉/ရမသ(နုိင်)၂၀၁၆၆၁ ။

၁၆၈ နစဃ-၁၆၈ ဦးမုိးသက်ဇင် ၉/ကပတ(နုိင်)၂၆၉၄၈၂ ။

၁၆၉ နစဃ-၁၆၉  ေဒါေအးသီရလိင် ၉/လဝန(နုိင်)၂၄၃၀၂၅ ။

၁၇၀ နစဃ-၁၇၀  ေဒါေမြမတ်နုိး ၉/ဇယသ(နုိင်)၀၁၈၃၉၃ ။

၁၇၁ နစဃ-၁၇၁  ေဒါစန္ဒာမင်းြပည့် ၁၂/လကန(နိုင်)၂၁၀၀၁၈ ။

၁၇၂ နစဃ-၁၇၂  ေဒါေကျာ့ေကျာ့ေဆွ ၉/လဝန(နုိင်)၂၄၂၉၉၃ ။

၁၇၃ နစဃ-၁၇၃  ေဒါေဝဇင်ခုိင်ထွန်း ၉/ပမန(နုိင်)၂၈၄၅၅၆ ။

၁၇၄ နစဃ-၁၇၄ ဦးဟိန်းဝင်းနုိင် ၈/ရစက(နုိင်)၂၁၉၇၈၂ ။

၁၇၅ နစဃ-၁၇၅ ေဒါခင်မိုးေထွး ၉/ရမသ(နုိင်)၂၃၈၂၈၇ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး လေူတွ့စစ်ေဆးမည့်

ကတ်အမှတ်  ေန့ရက်/အချနိ်

၁၇၆ နစဃ-၁၇၆ ဦးေအာင်မျ ိုးမင်း ၅/ကလန(နုိင်)၀၆၉၂၁၄ ၁၉-၁-၂၀၂၂ရက်ေန့ (ဗုဒဟူးေန့)

နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

၁၇၇ နစဃ-၁၇၇ ေဒါမုိးနှင်းေအး ၉/တကန(နုိင်)၂၄၅၈၃၀ ။

၁၇၈ နစဃ-၁၇၈ ေဒါသိမ့်သိမ့် ၉/ရမသ(နုိင်)၁၅၅၁၅၄ ။

၁၇၉ နစဃ-၁၇၉ ေဒါေအးထက်ထက်ဝင်း ၅/ဝသန(နုိင်)၀၆၃၉၂၃ ။

၁၈၀ နစဃ-၁၈၀ ဦးေအာင်မင်းသိန်း ၉/ပမန(နုိင်)၂၇၄၇၀၃ ။

၁၈၁ နစဃ-၁၈၁  ေဒါယမင်းစုိး ၉/တကန(နုိင်)၂၁၇၉၈၃ ။

၁၈၂ နစဃ-၁၈၂ ဦးမျ ိုးွန့်ေအာင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၉၉၆၉၇ ။

၁၈၃ နစဃ-၁၈၃ ဦးချစ်မိုးေအာင် ၈/တတက(နိုင်)၁၃၁၆၅၅ ။

၁၈၄ နစဃ-၁၈၄ ဦးထွန်းထွန်းဦး ၉/ပမန(နုိင်)၂၅၉၈၁၄ ။

၁၈၅ နစဃ-၁၈၅ ေဒါထက်ထက်ဦး ၉/ပမန(နုိင်)၂၄၂၆၀၆ ။

၁၈၆ နစဃ-၁၈၆ ဦးမျ ိုးေဇာ် ၇/လပတ(နုိင်)၁၂၂၆၄၉ ။

၁၈၇ နစဃ-၁၈၇ ဦးမျ ိုးမင်းထွန်း ၇/ရတရ(နုိင်)၁၇၁၇၆၁ ။

၁၈၈ နစဃ-၁၈၈ ဦးထွန်းနုိင်ဝင်း ၇/လပတ(နုိင်)၁၂၂၆၄၀ ။

၁၈၉ နစဃ-၁၈၉ ဦးဆန်းမင်း ၉/ပမန(နုိင်)၂၇၁၂၁၈ ။

၁၉၀ နစဃ-၁၉၀ ဦးေကျာ်စွာ ၉/ပမန(နုိင်)၂၅၈၄၂၈ ။

၁၉၁ နစဃ-၁၉၁ ဦးေအာင်ချမ်းမင်း ၉/ခအဇ(နုိင်)၀၂၃၇၂၂ ။

၁၉၂ နစဃ-၁၉၂ ဦးေအာင်ထွန်းမင်း ၉/တကန(နုိင်)၁၄၆၀၂၁ ။

၁၉၃ နစဃ-၁၉၃ ေဒါသဇင်ေအာင် ၉/ပမန(နုိင်)၂၆၇၆၃၉ ။

၁၉၄ နစဃ-၁၉၄ ေဒါအိမွန်သိန်း ၉/ပမန(နုိင်)၂၅၇၇၆၆ ။

၁၉၅ နစဃ-၁၉၅ ဦးအာကာစုိးေအာင် ၈/ရစက(နုိင်)၂၁၉၆၉၇ ။

၁၉၆ နစဃ-၁၉၆ ေဒါယွန်းလ့ဲမျ ိုး ၉/ပမန(နုိင်)၂၉၁၅၉၀ ။

၁၉၇ နစဃ-၁၉၇ ဦးချစ်ကုိကုိ ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၆၀၀၇ ။

၁၉၈ နစဃ-၁၉၈ ဉးီသက်နုိင်ဉီး ၉/လဝန(နုိင်) ၂၇၆၀၁၆ ။

၁၉၉ နစဃ-၁၉၉ ဦးဖိုးေဝလင်း ၉/ပမန(နုိင်)၂၂၃၃၀၁ ။

၂၀၀ နစဃ-၂၀၀ ဦးပုိင်သူေအာင် ၈/မသန(နုိင်)၁၇၄၄၅၀ ။

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
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