
ဦးရေ- (၁၅၆)

စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်ဝင် 

စာရမးပ ွဲခ ုအမှတ်

အမည်
န ုင်င သားစ စစ်ရေး

က္တ်ပပားအမှတ်

စုစုရပေါင်း

ေမှတ်

၁ နလပ-၆ မမမမ  ိုးမမင ့် ၉/လဝန(န  င့်)၃၁၂၂၃၁ ၄၂၆

၂ မထတ-၄၉ မမောင့်မနမ ော့် ၉/သစန(န  င့်)၂၀၈၂၃၇ ၄၂၀

၃ မထ-၁၇၉ မယမင့်ိုးအ ၉/မထလ(န  င့်)၃၆၂၁၅၈ ၄၁၇

၄ မပ-၇၅၅ မနှင့်ိုးအ အ ဖ   ိုး ၉/ပဘန(န  င့်)၂၅၅၀၃၈ ၄၁၆

၅ မစ-၁၂၂ မကြယ့်စင့်လင့်ိုး ၉/သစန(န  င့်)၂၀၃၃၀၅ ၄၁၅

၆ နလဝ-၉၈ မမောင့်မင့်ိုးဟ န့်ိုးပ  င့် မလ ောြ့်ထောိုးဆဲ ၄၁၂

၇ နလြ-၃၉၆ မအ မွန့်မအောင့် ၉/လဝန(န  င့်)၂၇၃၁၅၀ ၄၁၁

၈ နလြ-၁၁၈ မယွန့်ိုးဝတီခ  င့် ၉/လဝန(န  င့်)၂၇၃၂၀၁ ၄၁၀

၉ မပရ-၂၅၀ မမောင့်ခွန့်စ  င့်ိုးသော ၉/ပဘန(န  င့်)၂၅၈၉၄၄ ၄၀၉

၁၀ မထြ-၅ မမောင့်စည့်သူမြ ော့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၇၆၅၂၈ ၄၀၈

၁၁ မထ-၄၂ မမသော့်မသော့်န  င့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၆၂၁၄၂ ၄၀၈

၁၂ မရ-၅၁၇ မမောင့်မန င့်ထွန့်ိုး ၉/ရမသ(န  င့်)၂၃၀၅၃၉ ၄၀၇

၁၃ မရ-၅ မမ  ိုးသြ့်မဆွ ၉/ရမသ(န  င့်)၂၄၀၀၅၁ ၄၀၆

၁၄ မစ -၂၀၆ မမောင့်မအောင့်မ  ိုးဟ န့်ိုး ၉/မထလ(န  င့်)၃၆၀၀၄၀ ၄၀၅

၁၅ မရ-၁၀၄၅ မမောင့်ဝင့်ိုးြ  ြ  မလ ောြ့်ထောိုးဆဲ ၄၀၄

၁၆ မထတ-၈၆၆ မမောင့်ခန ့်စည့်သူ ၉/မခန(န  င့်)၂၈၈၈၃၆ ၄၀၄

၁၇ နပသ-၁၃၈ မမ  ိုးနှင့်ိုးမ ြူ ၉/ ယသ(န  င့်)၀၂၆၀၄၀ ၄၀၄

၁၈ မစမ-၄၅ မလဲ လဲ ထွန့်ိုး ၉/သစန(န  င့်)၂၀၈၄၃၆ ၄၀၁

၁၉ မစမ-၂၆၈ မမောင့်ဖ   ိုးမဝမအောင့် ၉/သစန(န  င့်)၂၀၈၄၈၂ ၄၀၀

၂၀ မငသ-၂၉ မမရွှေစင့်ဦိုး ၉/ဝတန(န  င့်)၂၃၃၀၈၀ ၃၉၉

တက္ကသ ုလ်ဝင်ခ င ်ေသူမ ားစာေင်း (၂၀၂၂ ခုနှစ်ရအာင်)

တက္ကသ ုလ်အမည်- က္ န်ပ ျူတာတက္ကသ ုလ်(မ တထီလာ)

အထူးပပြုဘာသာ- က္ န်ပ ျူတာ
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၂၁ နလထ-၃၁၀ မမောင့်ရဲထြ့် ၉/လဝန(န  င့်)၂၈၉၁၈၆ ၃၉၉

၂၂ န ပ-၄၆၇ မမ  ိုးမ  ိုးမဝ မလ ောြ့်ထောိုးဆဲ ၃၉၉

၂၃ မထ-၄၉၁ မမောင့်မင့်ိုးခန ့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၆၀၇၀၇ ၃၉၇

၂၄ မရဒ-၁၆၀ မမောင့်ဟ န့်ိုးမပည ့်ဖ   ိုး ၉/ပဘန(န  င့်)၂၅၀၇၆၄ ၃၉၇

၂၅ မထတ-၇၉၄ မမောင့်အ  မမော့်မမင ့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၈၀၈၄၃ ၃၉၇

၂၆ မပ-၁၂၈ မမောင့်မြ ော့် င့်ထွန့်ိုး ၉/ပဘန(န  င့်)၂၅၈၈၇၀ ၃၉၆

၂၇ မထ-၃၂၂ မသ မ ့်သ မ ့်သူ ၉/မထလ(န  င့်)၃၆၀၇၄၃ ၃၉၆

၂၈ န မ-၇၄၂ မမောင့် င့်ထူိုးန  င့် ၉/ပမန(န  င့်)၂၉၇၆၉၀ ၃၉၆

၂၉ မရရ-၁၅ မမောင့်ရဲထွန့်ိုး ၉/ရမသ(န  င့်)၂၃၅၇၉၅ ၃၉၅

၃၀ မစ-၄၇ မမောင့်မပည ့်ပ  င့်မင့်ိုး ၉/သစန(န  င့်)၂၀၇၅၃၇ ၃၉၅

၃၁ မစ-၇၁၁ မမောင့်ဟ န့်ိုးမပည ့်ခ မ့်ိုးသော ၉/သစန(န  င့်)၁၉၈၁၆၄ ၃၉၄

၃၂ မရရ-၃၈၆ မမောင့်မ   ိုးမြ ော့်မြ ော့် ၉/ရမသ(န  င့်)၂၃၅၈၄၃ ၃၉၄

၃၃ မလတ-၃၆၇ မမောင့်ပ  င့်မ ဖ   ိုး ၉/မထလ(န  င့်)၃၉၈၁၁၈ ၃၉၄

၃၄ မနခ-၅၃၉ မမောင့်ဖ   ိုးမြ ော့် ၉/တသန(န  င့်)၂၄၃၁၉၇ ၃၉၄

၃၅ မပ-၆၅၈ မမောင့် င့်မမောင့်မမောင့် ၉/ပဘန(န  င့်)၂၅၈၂၄၈ ၃၉၄

၃၆ န  -၆ မယမင့်ိုးမမတ့်မအောင့် ၉/ပဗသ(န  င့်)၀၂၄၇၅၄ ၃၉၃

၃၇ မလြ-၃၁ မမ  ိုးမပည ့်မပည ့်စ  ၉/မလန(န  င့်)၁၈၁၂၈၁ ၃၉၃

၃၈ မမ-၆၇၁ မမောင့်မအောင့်ခန ့်မ ော့် ၉/ပဥလ(န  င့်)၀၈၄၆၄၈ ၃၉၂

၃၉ နဥန-၃၃၇ မခင့်လင့်ိုးထြ့် ၉/ ဗသ(န  င့်)၀၀၄၈၆၃ ၃၉၂

၄၀ မငတ-၁၆ မမမသနတာစ  ိုး ၉/ဝတန(န  င့်)၂၃၆၄၁၄ ၃၉၂

၄၁ မလတ-၄၆၅ မမရွှေဝင ့်ဝါဝါမအောင့် ၉/မလန(န  င့်)၁၈၈၄၅၅ ၃၉၁

၄၂ မထတ-၅၄၀ မဆြ့်မဝလွင့် ၉/ပဘန(န  င့်)၂၅၄၆၂၁ ၃၉၁

၄၃ မရရ-၃၇၇ မသွယ့် င့်ဖ   ိုး ၉/ရမသ(န  င့်)၂၄၁၂၃၄ ၃၉၁
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၄၄ မလတ-၄၀ မမောင့်ရန့်မ   ိုးမင့်ိုး ၉/မထလ(န  င့်)၃၅၉၀၉၀ ၃၉၁

၄၅ နတပ-၁၁၆ မမောင့်ဉောဏ့်လင့်ိုးမ  ိုး ၉/တြန(န  င့်)၂၂၇၈၃၄ ၃၉၁

၄၆ မထ-၂၆၇ မအ အ ဖ   ိုး ၉/မထလ(န  င့်)၃၆၄၇၉၅ ၃၉၁

၄၇ မြ-၇၅ မမရွှေယမင့်ိုးမသော့် ၉/ပြတ(န  င့်)၃၀၀၀၇၆ ၃၉၀

၄၈ မထခ-၄၇ မမောင့်မြ ော့် င့်ထွန့်ိုး ၉/မထလ(န  င့်)၃၅၇၆၈၀ ၃၉၀

၄၉ မထခ-၅၂၇ မမောင့်မအောင့်ဟ န့်ိုးမြ ော့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၅၀၄၂၇ ၃၈၉

၅၀ မစ-၆၉၀ မသြ့်မဝဖ   ိုး ၉/သစန(န  င့်)၂၀၁၂၄၆ ၃၈၉

၅၁ မစယ-၁၅ မလွန့်ိုးထြ့်ထြ့်မအောင့် ၉/သစန(န  င့်)၂၁၂၄၄၆ ၃၈၈

၅၂ မထတ-၆၁၁ မမောင့်န  င့်ဒ တ့်ဒ တ့်မြ ော့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၅၁၈၅၂ ၃၈၈

၅၃ မြ-၁၀၈ မမဝလွင့်ခ  င့် ၉/ြပတ(န  င့်)၃၃၂၁၂၂ ၃၈၈

၅၄ မထတ-၁၂၈ မမောင့်မအောင့်မြ ော့်ဖ   ိုး ၆/မမန(န  င့်)၂၁၄၄၂၇ ၃၈၈

၅၅ မပ-၆၅၅ မမောင့်မန င့်မ   ိုး ၉/ပဘန(န  င့်)၂၅၈၂၆၂ ၃၈၈

၅၆ မလ-၂၄၀ မမောင့်ြ  ဝင့်ိုး ၉/ရမသ(န  င့်)၂၀၃၄၂၈ ၃၈၈

၅၇ နရ-၄၃ မသွယ့် င့်ထွန့်ိုး ၉/ ယန(န  င့်)၀၂၂၇၄၄ ၃၈၇

၅၈ မစ -၁၅၀ မန   င့် ူိုး ၉/သစန(န  င့်)၂၀၁၂၈၀ ၃၈၇

၅၉ မထည-၂၁၈ မခင့်မ   ိုးမမင ့်ထွန့်ိုး မလ ောြ့်ထောိုးဆဲ ၃၈၆

၆၀ မထ-၂၉ မလင့်ိုးလြ့်ထ  ြ့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၆၂၇၄၇ ၃၈၆

၆၁ န ပ-၁၁၄ မနဒီရွှေန့်ိုးလဲ ၇/ရတရ(န  င့်)၂၂၇၉၆၇ ၃၈၆

၆၂ မထ-၅၁၅ မမအိုးဝတ့်ရည့်မသောင့်ိုး ၉/တသန(န  င့်)၂၃၄၆၆၂ ၃၈၅

၆၃ မငတ-၁၃၆ မမောင့်ရှင့်ိုးသန့် ့်မအောင့် ၉/ဝတန(န  င့်)၂၃၆၃၆၇ ၃၈၅

၆၄ မပရ-၃၅၅ မမောင့်မနရှ န့်ိုးထြ့် ၉/ပဘန(န  င့်)၂၇၄၃၄၁ ၃၈၅

၆၅ မစ-၈၄၃ မနန့်ိုးမပည ့်ဖ   ိုး ၇/ပစန(န  င့်)၄၇၉၄၅၇ ၃၈၅

၆၆ မပ-၇၈၇ မနဒီလွင့် ၉/ပဘန(န  င့်)၂၇၄၃၈၆ ၃၈၄

Page 3 of 7



စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်ဝင် 

စာရမးပ ွဲခ ုအမှတ်

အမည်
န ုင်င သားစ စစ်ရေး

က္တ်ပပားအမှတ်

စုစုရပေါင်း

ေမှတ်

၆၇ မလပ-၁၃၄ မ င့်နွယ့်ဝင့်ိုး ၉/မလန(န  င့်)၁၉၃၅၇၁ ၃၈၄

၆၈ မရ-၁၁၁ မခ  င့်ရတနာဝင့်ိုး ၉/ရမသ(န  င့်)၂၇၀၂၁၆ ၃၈၄

၆၉ မထ-၃၆၃ မအ သဒဒါမမောင့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၅၉၅၈၇ ၃၈၃

၇၀ မနမ-၄၆၀ မမောင့်စွမ့်ိုးထြ့်န  င့် ၁၂/ဒဂတ(န  င့်)၁၁၁၉၈၈ ၃၈၃

၇၁ နြပ-၂၈ မမစောယ ဝတီနွယ့် ၉/ပဗသ(န  င့်)၀၁၇၇၃၈ ၃၈၃

၇၂ မစ-၅၉ မမထွိုးန လ ှိုင့် ၉/သစန(န  င့်)၂၀၇၅၉၉ ၃၈၃

၇၃ မပြ-၁၇၈ မပန့်ိုးအ မ ြူ ၉/ပဘန(န  င့်)၂၅၆၈၇၃ ၃၈၃

၇၄ နတပ-၅ မမောင့်သီဟထွန့်ိုး ၉/တြန(န  င့်)၂၃၃၃၆၀ ၃၈၂

၇၅ မရ-၁၀၃၅ မ င့်မောမထွိုး ၉/ရမသ(န  င့်)၂၄၇၀၁၁ ၃၈၂

၇၆ မထ-၃၄၁ မမောင့်ဟ ဏ့်ိုးထြ့်မအောင့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၆၂၄၁၀ ၃၈၁

၇၇ မငရ-၅ မအ နနဒာဖ   ိုး ၉/ဝတန(န  င့်)၂၂၈၁၇၆ ၃၈၁

၇၈ မငသ-၂၄၂ မမောင့်တ  ိုးန  င့်ဝင့်ိုး ၉/ဝတန(န  င့်)၂၂၆၀၁၅ ၃၈၁

၇၉ မရ-၃၀၃ မနှင့်ိုးမဝဖ   ိုး ၉/ရမသ(န  င့်)၂၂၃၉၉၂ ၃၈၁

၈၀ နတြ-၇၅၁ မနွယ့်နီသန ့် င့် ၉/တြန(န  င့်)၂၃၅၂၇၁ ၃၈၁

၈၁ မထအ-၂၂၀ မမ   ိုးမီမီမအောင့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၅၆၇၀၈ ၃၈၁

၈၂ မထသ-၁၂၁ မမောင့်ဖ   ိုးသြ့်န  င့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၃၇၄၂၁ ၃၈၀

၈၃ နြ-၁၉ မမောင့်ဟ န့်ိုးထြ့် ၉/ပဗသ(န  င့်)၀၁၇၇၃၀ ၃၈၀

၈၄ နလြ-၃၇၃ မခ စ့်စ မဝ ၉/လဝန(န  င့်)၂၇၃၁၄၉ ၃၈၀

၈၅ မထ-၄၇၈ မရွှေန့်ိုးလဲ လဲ မအောင့် - ၃၈၀

၈၆ မထခ-၄၉ မမောင့်စ  င့်ိုးဝဏဏထွန့်ိုး မလ ောြ့်ထောိုးဆဲ ၃၇၉

၈၇ မထ-၁၇၈၉ မမောင့်ထြ့်မဝလင့်ိုး ၉/မထလ(န  င့်)၃၇၄၉၂၀ ၃၇၉

၈၈ မရ-၈၁၇ မထြ့်ထြ့်န  င့် ၉/ရမသ(န  င့်)၂၃၁၄၂၄ ၃၇၉

၈၉ နထြ-၁၂၇၂ မတ  ိုးတ  ိုးကြွယ့် ၉/တြန(န  င့်)၂၃၈၇၆၃ ၃၇၉
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စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်ဝင် 

စာရမးပ ွဲခ ုအမှတ်
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စုစုရပေါင်း

ေမှတ်

၉၀ မည-၁၉ မမအိုးမမတ့်မမောင့် ၉/ညဥန(န  င့်)၂၄၇၀၂၇ ၃၇၈

၉၁ မရရ-၂၀၅ မမောင့်ဘ န့်ိုးမမင ့်မြ ော့် ၉/ရမသ(န  င့်)၂၂၄၅၂၇ ၃၇၈

၉၂ မပ-၁၃၆ မမမမမတ့်န  ိုး ၉/ပဘန(န  င့်)၂၅၃၁၇၂ ၃၇၈

၉၃ န မ-၁၀၆ မခင့်ခ မ့်ိုးမမမ မ ော့် ၉/ညဥန(န  င့်)၂၅၅၄၉၄ ၃၇၈

၉၄ မစ -၁၅၆ မ င့်မ   ိုးနွယ့် ၉/သစန(န  င့်)၂၀၁၂၈၂ ၃၇၇

၉၅ မရ-၁၀၃ မအ နနဒာမ   ိုး ၉/ရမသ(န  င့်)၂၇၀၂၀၀ ၃၇၇

၉၆ မပ-၃၀၃ မမမယမင့်ိုးခင့် ၉/ပဘန(န  င့်)၂၅၂၁၇၀ ၃၇၇

၉၇ မဆမ-၁၇ မဟန့်ဂ င့်ဆူိုး ၉/ဝတန(န  င့်)၂၃၁၅၀၈ ၃၇၇

၉၈ မထ-၄၉၄ မမောင့်ဟ ဏ့်ိုးထြ့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၉၉၄၃၃ ၃၇၇

၉၉ မထမ-၈၁ မမောင့်မနမင့်ိုးသွင့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၅၃၃၈၀ ၃၇၇

၁၀၀ န တ-၁၅ မအ  ဩဩနွယ့် မလ ောြ့်ထောိုးဆဲ ၃၇၇

၁၀၁ မနမ-၄၈၆ မမဆောင့်ိုးရတီလ ှိုင့် ၉/တသန(န  င့်)၂၅၀၈၉၈ ၃၇၇

၁၀၂ မပ -၁၅၄ မ င့်မောမအောင့် ၉/ပဘန(န  င့်)၂၆၉၃၅၇ ၃၇၆

၁၀၃ နြ-၁၀ မစ  ိုးသနတာ မလ ောြ့်ထောိုးဆဲ ၃၇၆

၁၀၄ နလအ-၃၇၁ မမရွှေစင့်လတ့် ၉/လဝန(န  င့်)၂၉၆၉၉၉ ၃၇၆

၁၀၅ နလသ-၂၄ မမောင့်သွင့်ထူိုးမအောင့် ၉/လဝန(န  င့်)၂၈၀၂၈၂ ၃၇၆

၁၀၆ မပမ-၁၉၆ မမောင့်မဝယ စ  ိုး ၉/ပဘန(န  င့်)၂၆၁၅၅၀ ၃၇၆

၁၀၇ မစရ-၃၀၈ မမောင့်မအောင့်ဖ   ိုးဟ န့်ိုး ၉/သစန(န  င့်)၂၁၃၃၇၆ ၃၇၆

၁၀၈ မလ-၁၀၇ မမမမ ြူစင့်သန ့် ၉/မလန(န  င့်)၁၈၂၂၅၉ ၃၇၆

၁၀၉ မထ-၁၉၃ မစ မ့်ိုးသီရ ခ   ၉/မထလ(န  င့်)၃၆၅၈၀၅ ၃၇၆

၁၁၀ နရဆ-၁၄၇ မလင့်ိုးလဲ ထွန့်ိုး ၉/ ယသ(န  င့်)၀၂၁၇၄၀ ၃၇၆

၁၁၁ မထ-၁၃၆ မမောင့်မပည ့်စ  ဟ န့်ိုး ၉/တသန(န  င့်)၂၄၇၃၈၀ ၃၇၆

၁၁၂ မစ-၇၀၇ မမောင့်ခန ့်မ ော့်လင့်ိုး ၉/သစန(န  င့်)၁၉၇၈၁၈ ၃၇၅
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စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်ဝင် 

စာရမးပ ွဲခ ုအမှတ်

အမည်
န ုင်င သားစ စစ်ရေး

က္တ်ပပားအမှတ်

စုစုရပေါင်း

ေမှတ်

၁၁၃ မည -၁၂ မနွယ့်သဉ္ဇောလ ှိုင့် ၉/ညဥန(န  င့်)၂၅၀၂၂၁ ၃၇၅

၁၁၄ မရရ-၄၀၈ မရည့်မွန့်မ ော့် ၉/ရမသ(န  င့်)၂၂၅၈၅၅ ၃၇၅

၁၁၅ မထခ-၃၉၇ မမောင့်မဝယ ဖ   ိုး ၉/မထလ(န  င့်)၃၇၃၇၂၄ ၃၇၅

၁၁၆ နလဝ-၁၆၃ မမောင့်စွမ့်ိုးထြ့် ၉/ ဗသ(န  င့်)၀၀၅၃၅၄ ၃၇၅

၁၁၇ မဏ-၁၀၆ မမောင့်မြ ော့်မ ယ ောဘ န့်ိုးမမင ့်သ န့်ိုး ၉/သစန(န  င့်)၂၀၀၄၄၇ ၃၇၅

၁၁၈ န ပ-၁၉၄ မမောင့်အောြောမ  ိုး ၇/တငန(န  င့်)၂၂၉၀၆၆ ၃၇၄

၁၁၉ မထခ-၆၆ မမောင့်မမတ့်မင့်ိုးခန ့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၉၄၉၅၉ ၃၇၄

၁၂၀ မရြ-၂၃၈ မမောင့်ခ မ့်ိုးမမမ လွင့် ၉/ရမသ(န  င့်)၂၂၂၆၉၃ ၃၇၄

၁၂၁ မထ-၃၀၆ မခင့် ောနည့်လွင့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၇၁၆၃၅ ၃၇၄

၁၂၂ မလ-၁၀၃ မအ အ ဖ   ိုးလ ှိုင့် မလ ောြ့်ထောိုးဆဲ ၃၇၄

၁၂၃ မလတ-၃၈၆ မအ မ ြူခ  င့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၆၅၀၇၈ ၃၇၄

၁၂၄ နလထ-၃၃၇ မမဆွ င့်မြ ော့် ၉/လဝန(န  င့်)၂၈၉၁၂၈ ၃၇၄

၁၂၅ မထတ-၆၅၄ မမမစပယ့်စ  ိုး ၉/မထလ(န  င့်)၃၄၉၉၅၇ ၃၇၄

၁၂၆ နပမ-၂၁၈ မမောင့်မင့်ိုးမမတ့်ဟ န့်ိုး ၉/လဝန(န  င့်)၂၉၀၅၀၁ ၃၇၄

၁၂၇ နတြ-၃ မမမသဉ္ဇောခ  င့် ၉/တြန(န  င့်)၂၄၅၆၈၇ ၃၇၃

၁၂၈ မစ-၆၉၁ မကြယ့် င့်မှြူိုး ၉/သစန(န  င့်)၂၀၁၂၇၆ ၃၇၃

၁၂၉ နြ-၁၄၂ မမောင့် ဲွမမတ့်ညီညီလင့်ိုး ၉/ပဗသ(န  င့်)၀၂၄၀၃၀ ၃၇၃

၁၃၀ မစ-၄၄၁ မခင့်ခင့်ထူိုး ၉/သစန(န  င့်)၂၀၈၆၆၄ ၃၇၃

၁၃၁ မ ဘ-၂၀၉ မ ွန့်သူမမ ိုး ၉/စြတ(န  င့်)၁၃၁၅၁၂ ၃၇၃

၁၃၂ မပ-၈၀ မတ  ိုးမရွှေရည့်ဝင့်ိုး ၉/ဝတန(န  င့်)၂၃၆၉၄၅ ၃၇၂

၁၃၃ မရ-၂၁၉ မဆ မမတ့်မွန့် မလ ောြ့်ထောိုးဆဲ ၃၇၂

၁၃၄ မထ-၈၆ မခင့်ဆင ့်ဆင ့်မသော့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၆၂၇၅၁ ၃၇၂

၁၃၅ မစရ-၉ မသြ့်ထောိုးစ ၉/ ယသ(န  င့်)၀၁၈၆၅၆ ၃၇၂
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၁၃၆ မလြ-၁၁ မမအိုးနှင့်ိုးမဝ ၉/မလန(န  င့်)၁၉၃၈၆၄ ၃၇၂

၁၃၇ နလဝ-၆၄၀ မမောင့်သြ့်မ ော့် ၉/လဝန(န  င့်)၂၇၄၀၀၈ ၃၇၁

၁၃၈ မထလ-၂၈၅ မမောင့်န  င့်ိုးမင့်ိုးလတ့် ၈/နမန(န  င့်)၂၄၆၇၆၈ ၃၇၁

၁၃၉ မလ-၂၃၀ မအင့်ကြင့်ိုးမမ ိုး ၉/မလန(န  င့်)၁၉၄၆၄၇ ၃၇၁

၁၄၀ မလတ-၄၈၄ မစန့်ိုးမမင ့်မ ိုး ၈/နမန(န  င့်)၂၄၀၂၁၈ ၃၇၁

၁၄၁ မလတ-၄၂၆ မနီလောဦိုး ၉/မထလ(န  င့်)၃၅၉၁၂၂ ၃၇၁

၁၄၂ မထဝ-၂၃၂ မမခြူိုးလဲ  င့် ၉/မထလ(န  င့်)၃၅၂၁၄၀ ၃၇၁

၁၄၃ နဥတ-၃၀၅ မခ စ့်စ ပယ့် ၉/ဥတသ(န  င့်)၀၁၈၃၆၀ ၃၇၁

၁၄၄ မထလ-၁၈၈ မစ မ့်ိုးလဲ လဲ မ  ိုး ၉/မထလ(န  င့်)၃၆၇၉၉၃ ၃၇၁

၁၄၅ နဥန-၁၇၉ မမောင့်မသော့် င့်မအောင့် ၉/ ဗသ(န  င့်)၀၀၅၃၇၂ ၃၇၁

၁၄၆ နပမ-၂၂၄ မမနာ့်မနာ့်မင့်ိုးအ ၉/ရမသ(န  င့်)၂၃၅၇၈၂ ၃၇၁

၁၄၇ မည -၁၀ မမဝမဝထွန့်ိုး ၉/ညဥန(န  င့်)၂၆၁၂၀၅ ၃၇၁

၁၄၈ မစ -၁၆၈ မမအိုးစ မွန့် ၉/သစန(န  င့်)၂၀၁၂၇၀ ၃၇၀

၁၄၉ မငလ-၁၃၇ မဖ   ိုးသီတော ၉/ဝတန(န  င့်)၂၂၉၇၇၄ ၃၇၀

၁၅၀ မစရ-၂၇ မနှင့်ိုးအ မ ြူ ၉/သစန(န  င့်)၂၂၁၁၁၆ ၃၇၀

၁၅၁ နဥတ-၂၃၄ မယဉ့်ယဉ့်မမင ့် ၉/ဥတသ(န  င့်)၀၁၉၇၂၅ ၃၇၀

၁၅၂ နပန-၃၈ မသန ့်ရူပါယွန့်ိုး ၉/ ယသ(န  င့်)၀၂၁၁၃၀ ၃၇၀

၁၅၃ မထည-၁၃ မစ လမပည ့်ခ   ၇/တငန(န  င့်)၂၂၆၄၆၆ ၃၇၀

၁၅၄ မထည-၃၅ မမောင့်သန ့် င့်ဦိုး ၉/မထလ(န  င့်)၃၅၄၇၄၇ ၃၇၀

၁၅၅ မထ-၁၄၂၄ မမောင့်မြောင့်ိုးဖင မ့်ိုးစ ၉/မထလ(န  င့်)၃၇၀၃၉၄ ၃၇၀

၁၅၆ မထခ-၃၄၀ မမောင့်မဝဖ   ိုးဦိုး ၉/ပဘန(န  င့်)၂၈၄၀၈၂ ၃၇၀
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