
စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်ဝင် 

စာမမေးပ ွဲခ ုအမှတ်

အမည်
န ုင်င သာေးစ စစ်မ ေး

က္တ်ပပာေးအမှတ်

စုစုမပေါင်ေး

 မှတ်

၁ ညသ-၃၅၀ မ ောင်စက ောသူရိန်သ ီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၈၈၃၂၉ ၄၅၄

၂ ညရဝ-၉  မ ောင်ီးနှင်ီးပွင ် ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၄၂၅၁၅ ၄၂၈

၃ ညဒဓ-၃၄၂  မ သဇင် ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၆၅၉၉၄ ၄၂၄

၄ ညပတ-၁၃  ယ  ိုထ ် ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၃၇၅၁၆ ၄၂၁

၅ ညဒ-၂၁၁ မ ောင်လမရောင်ဦီး ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၉၅၃၄၅ ၄၁၉

၆ ညဖ-၃၈၈ မ ောင်မ ောင်မ ောင်လတ် ၃/   (နိိုင်)၁၂၉၅၀၆ ၄၁၈

၇ ညဖ-၄၅၇ မ ောင်ဉောဏ်ဟိန်ီး ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၀၉၁၂၇၃ ၄၁၈

၈ ညဖ-၂၈၆  န တောဝိိုင်ီး ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၈၇၅၂၅ ၄၁၇

၉ ညပဗ-၇ မ ောင်ဟိန်ီးသူမ ောင် ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၅၀၅၂၇ ၄၁၆

၁၀ ညဒဓ-၁၀၂  သဇင် ွန် ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၇၇၅၄၁ ၄၁၄

၁၁ ည ဒ-၁၈ မ ောင်မ ောင်သိုခ ၁၀/  ရ(နိိုင်)၁၆၇၄၈၈ ၄၁၄

၁၂ ညသ-၆  စိုမ တ်စိိုီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၈၆၁၉၅ ၄၁၄

၁၃ ညဘ-၇၉   ဲ ိုမ ောင် ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၈၉၅၁၃ ၄၁၄

၁၄ ညဘ-၁၂၉  သင်ီးယိုယိုမ ီး ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၈၅၅၀၆ ၄၁၀

၁၅ ညလ-၂၆  မ ောင်ီးရန ံ့စိိုီး ၁၀/ လ (နိိုင်)၃၀၅၈၄၂ ၄၁၀

၁၆ ညဒ-၈၆  လင်ီးလင်ီးမ တ်ခိိုင် ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၇၁၀၈ ၄၀၅

၁၇ ညဒဓ-၁၂၂  ိမဒဝ ချ ်ီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၇၈၅၄ ၄၀၄

၁၈ ညလ -၉၃ မ ောင်မ ျေ်ာမဇရဲထွဋ် ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၇၀၆၃၅ ၄၀၃

၁၉ ညဘစ-၃၇၃   ိသဲမဝ ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၈၈၃၁၃ ၄၀၃

၂၀ ညလ-၂၈၅  သ သ နွယ် မလ ော ်ထောီး ဲ ၄၀၁

တက္ကသ ုလ်ဝင်ခ င ် သူမ ာေးစာ င်ေး (၂၀၂၂ ခုနှစ်မအာင်)

တက္ကသ ုလ်အမည်- က္ န်ပ ျူတာတက္ကသ ုလ်(သထ ု)

အထူေးပပြုဘာသာ- က္ န်ပ ျူတာ ဦေးမ - (၂၀၄)
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၂၁ ညလသ-၆၇ မ ောင်မပည ်ဖဖိ ီးမဝ ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၆၂၇၅၆ ၄၀၁

၂၂ ညဖ-၂၅၄  ခိိုင်နှင်ီးဖဖိ ီး ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၈၇၀၂၀ ၄၀၀

၂၃ ညဖဇ-၁၃၂  သင်ီးသင်ီး ွန် ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၉၂၄၄၆ ၃၉၉

၂၄ ညရဝ-၂၆၉   ိသဇင်ဖဖိ ီး ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၃၈၃၆၉ ၃၉၉

၂၅ ညဘစ-၃၅၀  သ ်ထောီးမရွှေ ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၉၉၁၀၅ ၃၉၉

၂၆ ညဒ-၈၉ မ ောင်ဖဖိ ီးလင်ီးထွန်ီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၂၇၃၃ ၃၉၈

၂၇ ညဖ-၈၃ မ ောင်ရဲလင်ီး ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၇၉၉၃၀ ၃၉၈

၂၈ ညဖင-၁၅  မ င ်မ တ်သဇင်ဟန် ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၂၀၅၃၅၂ ၃၉၈

၂၉ ည သ-၁၃၈  သိုနဒရ ထွန်ီး ၁၀/ ထန(နိိုင်)၁၉၂၈၀၀ ၃၉၈

၃၀ ညသ-၁၇ မ ောင်နိိုင် င်ီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၄၇၅၀၀ ၃၉၇

၃၁ ညရ-၂၃၆  ငယ်ငယ်ဝင်ီးလိှိုင် ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၄၆၂၂၁ ၃၉၇

၃၂ ညရ -၁၄၁  ယွန်ီးဝတ မသေ်ာ ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၄၀၆၄၅ ၃၉၆

၃၃ ညလ-၃ မ ောင်ပိိုင်  ်ချစ် ၇/ တန(နိိုင်)၁၅၈၀၆၃ ၃၉၆

၃၄ ညဖ-၁၈  သည်ီးပွင ်ဖူီး ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၈၉၀၄၁ ၃၉၅

၃၅ ညလ -၂၇၄ မ ောင်ခနံ့်က ယ်စင်မ ျေ်ာ ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၉၄၁၁၈ ၃၉၄

၃၆ ညသ -၄၀၄ မ ောင်ရဲရင ်လင်ီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၈၅၄၆၀ ၃၉၄

၃၇ ညဖ-၅၃  မ ီးမ ီးစိိုီး ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၇၉၈၆၂ ၃၉၄

၃၈ ညလ -၂၀ မ ောင်မ ောင်မ င ်စ ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၁၉၄၀၂ ၃၉၄

၃၉ ညဒ-၁၇၀   ိုမ တ်မ တ်နိိုီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၆၉၂၀၇ ၃၉၃

၄၀ ညပ-၁၇  င်ီးဥ ကော ျ ိီးထ ် ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၄၀၁၅၄ ၃၉၃

၄၁ ညရဝ-၅၅   လျောဦီး ၁၀/လ န(နိိုင်)၀၃၅၄၃၂ ၃၉၂

၄၂ ညဘစ-၃၁ မ ောင်မပည်ဟန်စိိုီး ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၈၉၆၉၇ ၃၉၂

၄၃ ညခ-၂၀ မ ောင်မပည ်ဟိန်ီး ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၅၂၀၂၆ ၃၉၀
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၄၄ ညသ-၃၄  စိုမ တ် ွန် ၁၀/သတန(နိိုင်)၂၈၈၀၆၉ ၃၉၀

၄၅ ညလသ-၁၈  ဝင်ီးသူသူထွန်ီး ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၆၆၃၀၈ ၃၉၀

၄၆ ညလ-၂၁၀ မ ောင်ဟိန်ီးထွဋ်မ ောင် ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၆၄၆၀၆ ၃၉၀

၄၇ ညဖ-၄၂၅  နှင်ီး ိဖဖိ ီး ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၈၆၈၇၂ ၃၉၀

၄၈ ညသ-၅၁  မနွီးယ  ိုဇင် ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၅၇၉၂၆ ၃၈၉

၄၉ ညဘစ-၂၆  မ ီးမ တ်ဘိုန်ီးလွင် ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၉၅၈၆၄ ၃၈၉

၅၀ ညဖ-၅၆၃  ဇွန်ပွင ်လိှိုင် ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၇၇၈၉၀ ၃၈၉

၅၁ ညလည-၂  သ ်နှင်ီးမ ွ ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၅၆၀၄၁ ၃၈၉

၅၂ ည ဒ-၂၂ မ ောင်မ ောင်ီးခနံ့် င်ီး ၁၀/  ရ(နိိုင်)၁၈၅၅၀၁ ၃၈၈

၅၃ ညရ-၄၅၁  လ င်ီးစ ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၄၇၆၉၁ ၃၈၈

၅၄ ည ဒ-၁၇၆  ရွှေန်ီးလဲ လဲ ဦီး ၁၀/  ရ(နိိုင်)၁၆၇၅၁၇ ၃၈၈

၅၅ ည -၄၃  မနှှောင်ီးမ တ် ွန် ၁၀/ ထန(နိိုင်)၁၉၃၃၁၄ ၃၈၇

၅၆ ညပ -၃  ချ ိချ ိခိိုင် ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၇၄၁၆၇ ၃၈၇

၅၇ ညဘ-၈၉  မ တ်သဉ္ဇောလ ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၈၇၇၁၂ ၃၈၇

၅၈ ညလ -၁၉  မ တ်နိိုီးထွန်ီး ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၈၅၁၅၈ ၃၈၇

၅၉ ညဘ-၄၁၉  မဖြူမဖြူစင် ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၇၉၇၀၃ ၃၈၆

၆၀ ညဖ-၅၄၄  ယွန်ီးနဒ ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၈၅၄၃၈ ၃၈၆

၆၁ ညပ-၂၂  စိုမ တ်နိိုီး ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၄၈၉၄၃ ၃၈၆

၆၂ ညဖ-၄၅  ရွှေန်ီးလဲ မ ောင် ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၉၈၇၀၈ ၃၈၆

၆၃ ညဒဓ-၄၅၈  သဇင်မ တ်နိိုီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၆၉၅၇၂ ၃၈၆

၆၄ ညလ-၃၈  ဝင်ီးဝါဝါလိှိုင် ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၆၂၀၄၀ ၃၈၅

၆၅ ညသ-၉၆ မ ောင်မနထူီးမ တ် ၁၀/သတန(နိိုင်)၂၈၇၃၈၂ ၃၈၅

၆၆ ညဒ-၁၄၄  မနွီးမနွီးထွန်ီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၁၃၇၃ ၃၈၅
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၆၇ ညဖ-၅၄၅  ရတနှော ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၈၉၀၂၈ ၃၈၅

၆၈ ညခဂ-၂၈  င်ီးမ ျေ်ာဇင်သနံ့် ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၅၄၁၄၆ ၃၈၅

၆၉ ညရ-၁၃  မဟ ောန် ိိုီး ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၃၈၇၀၇ ၃၈၅

၇၀ ညသ-၄၀ မ ောင်ဝင်ီးမ တ်မ ောင် ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၅၀၅၂၀ ၃၈၄

၇၁ ညသ -၃၉၆ မ ောင်မ ောင်သ ်ပိိုင် ၁၀/သထန(နိိုင်)၃၀၅၈၆၂ ၃၈၄

၇၂ ညခ -၈ မ ောင်ချစ် င်ီးငယ် ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၅၄၅၅၄ ၃၈၄

၇၃ ညလရ-၈ မ ောင် ျ ိီး င်ီးမဇေ်ာ ၁၀/ လ (နိိုင်)၃၀၀၅၀၀ ၃၈၄

၇၄ ညသ-၃၀၈   ိုမ တ်ဗိိုလ် ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၈၇၂၀၂ ၃၈၄

၇၅ ညဖ-၅၂၉  တွယ်တောရင်ဖငိ ်ီး ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၇၆၅၈၅ ၃၈၄

၇၆ ညဘ-၁၈  မရွှေဇင်ထွန်ီး ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၈၆၄၃၉ ၃၈၄

၇၇ ညဒ-၁၀၆  သ သ လိှိုင် ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၂၈၆၁ ၃၈၃

၇၈ ညဖင-၁၅၆  ဖူီးမပည ်မပည ်မဝ ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၈၁၀၂၁ ၃၈၃

၇၉ ညဖယ-၁၅၆ မ ောင်ရဲ ွန် ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၉၃၃၀၂ ၃၈၃

၈၀ ညသ -၃၀၇  မခြူီးယ  ိုဖူီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၇၅၃၉၄ ၃၈၃

၈၁ ညလ -၂၆၂  သ ရိမပည ်စ ို ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၄၀၆၂၀ ၃၈၃

၈၂ ည ဒ-၂၁  သဇင်မဖြူ ၁၀/  ရ(နိိုင်)၁၆၇၃၇၀ ၃၈၃

၈၃ ညရ -၄  ယွန်ီးလဲ လဲ မ ီး ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၄၇၅၉၆ ၃၈၂

၈၄ ညလ -၄၇   ိိုီး ိိုီးထ ် မလ ော ်ထောီး ဲ ၃၈၂

၈၅ ညလရ-၁၂၄  နှင်ီးယ  ိုဖူီး ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၄၇၈၉၆ ၃၈၂

၈၆ ညလရ-၁၁၄  ဧ ရ  ိိုီးဦီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၈၆၂၃ ၃၈၂

၈၇ ညခ -၂၃  ချစ်ချ ိသဲ ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၅၇၅၇၉ ၃၈၁

၈၈ ညဖဇ-၁၄၇ မ ောင်နိိုင်လင်ီးဦီး ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၂၀၆၈၅၃ ၃၈၁

၈၉ ည  -၁၀၆  ထောီးယဉ်ဖငိ ်ီး ၁၀/ ထန(နိိုင်)၁၉၂၉၆၂ ၃၈၀

Page 4 of 9



စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်ဝင် 

စာမမေးပ ွဲခ ုအမှတ်

အမည်
န ုင်င သာေးစ စစ်မ ေး

က္တ်ပပာေးအမှတ်

စုစုမပေါင်ေး

 မှတ်

၉၀ ညဖ-၂၅၈  မ  ဗျော ၃/  ရ(နိိုင်)၂၆၄၁၈၁ ၃၈၀

၉၁ ညပ-၆၆  ိချ ်ီးမစော ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၅၅၆၈၁ ၃၈၀

၉၂ ညခဂ-၃၇  ထ ်ထ ်ယ င်ီးဦီး ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၅၄၃၀၃ ၃၈၀

၉၃ ညလ -၄၄၀  မသေ်ာတောစိိုီး ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၆၈၂၂၅ ၃၈၀

၉၄ ညလ-၇၂၃ မ ောင်သ ်ပိိုင်ဦီး ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၆၄၅၇၂ ၃၈၀

၉၅ ညသ -၈ ခွန်မ ောင်ီးဇောနည် ၁၀/သထန(နိိုင်)၃၀၅၀၇၆ ၃၇၉

၉၆ ည ဟ-၂၂  ထ ်ထ ်ခင်ဦီး မလ ော ်ထောီး ဲ ၃၇၉

၉၇ ညဒ-၂၁၄  ိချ ်ီးချ ်ီးနွန် ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၂၉၁၁၄ ၃၇၉

၉၈ ညဖ-၆၉၆  ယ င်ီးသ ် ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၈၅၄၄၆ ၃၇၉

၉၉ ညဒ-၉၀  ခင်နနဒှော ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၂၈၆၄ ၃၇၉

၁၀၀ ညဒ-၁၂၄ မ ောင်စိိုင်ီးမတဇောဖဖိ ီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၅၁၄၆ ၃၇၈

၁၀၁ ညခဂ-၂၈၃ မ ောင် င်ီးမ ျေ်ာမ တ်ထွန်ီး ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၄၉၉၄၀ ၃၇၈

၁၀၂ ညလ -၇ မ ောင်သ ဟလိှိုင် ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၆၂၄၃၉ ၃၇၈

၁၀၃ ည -၃၈  လင်ီးလဲ ရည် ွန် ၁၀/ ထန(နိိုင်)၁၆၉၉၉၂ ၃၇၈

၁၀၄ ညပ-၃၀၅  နှင်ီးထ ်ထ ်လိှိုင် ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၅၈၃၃၀ ၃၇၈

၁၀၅ ညဒ-၉၇   ိုလင်ီးမ တ် ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၆၃၁၉ ၃၇၈

၁၀၆ ညခ-၁၃၂  မ ီးမ ရတနှော ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၅၂၃၉၁ ၃၇၇

၁၀၇ ည ဟ-၃၀၁  မ ောင်ီးနှင်ီးမဖြူ မလ ော ်ထောီး ဲ ၃၇၇

၁၀၈ ညဖင-၁၈၇  နှင်ီးဝသိုန်ဦီး ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၈၈၇၅၉ ၃၇၇

၁၀၉ ညသ -၂၇၈ မ ောင်မ ောင် ျ ိီးသိန်ီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၉၇၂၉၅ ၃၇၇

၁၁၀ ညလ-၁၆၈ မ ောင်မဇေ်ာထ ်ပိိုင် ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၅၁၇၆၃ ၃၇၆

၁၁၁ ညဒ-၆၆၇   ိန်လရ ချ ်ီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၁၃၆၂ ၃၇၆

၁၁၂ ညဒဓ-၁၂၈  လိှိုင်ဖဖိ ီးသဇင် ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၄၄၇၈၈ ၃၇၆
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၁၁၃ ညရဝ-၇ မ ောင်ဟိန်ီး င်ီးခနံ့် ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၄၂၄၆၆ ၃၇၆

၁၁၄ ည သ-၁၁၈   ိသဇင်လိှိုင် ၁၀/ ထန(နိိုင်)၁၉၄၀၆၉ ၃၇၆

၁၁၅ ညသ-၃၂၈  ဝတ်ရည်ထွန်ီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၇၃၂၆၉ ၃၇၆

၁၁၆ ညပန-၃၃ နန်ီးသန်ီးသန်ီးဝင်ီး ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၅၅၈၀၄ ၃၇၅

၁၁၇ ညလရ-၉၃ မ ောင်ထူီးဝင ်မ ေ်ာ ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၅၅၅၅၉ ၃၇၅

၁၁၈ ညဒဓ-၅၀၅ မ ောင််မ ျေ်ာသ ဟ ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၄၁၇၃၀ ၃၇၅

၁၁၉ ညဘ-၈၇  ဟနဒ စိိုီး ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၈၇၄၉၈ ၃၇၅

၁၂၀ ညသ -၁၄၉  က ယ်စင်လင်ီးလ ် ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၉၄၂၁၈ ၃၇၄

၁၂၁ ည -၄၆  မ ီးမ ီး ၁၀/ ထန(နိိုင်)၁၉၃၃၀၀ ၃၇၄

၁၂၂ ညဒ-၁၁၂  မ တ်ဇူဇူသင်ီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၂၈၆၃ ၃၇၄

၁၂၃ ညဒ-၁၀၈  မ ွဂျြူဂျြူဝင်ီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၆၃၀၇၀ ၃၇၄

၁၂၄ ညခဂ-၄  ိမခတ်သစ်စ ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၄၃၇၅၄ ၃၇၄

၁၂၅ ညလ -၂၆၁ မ ောင်သ ် င်ီး ိို ိို ၁၀/သထန(နိိုင်)၃၀၂၁၇၀ ၃၇၄

၁၂၆ ညရ-၄၀၆  မ  ဗျောထွန်ီး ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၃၁၇၀၇ ၃၇၄

၁၂၇ ညဖ-၃၇၆  င်ီးဗလော ွ ်ီးဒရ ်စွ ်ီး ၁၀/ခဇန(နိိုင်)၀၁၂၁၅၆ ၃၇၄

၁၂၈ ညသ -၃၃၆  မချော လျောမထွီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၉၇၂၂၇ ၃၇၃

၁၂၉ ညလ-၁၀၅၅  ခိိုင် ိိုီးဦီး ၁၀/  ရ(နိိုင်)၁၉၇၈၉၆ ၃၇၃

၁၃၀ ညသ-၃၀၂  ရတနှောထွန်ီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၉၉၅၅၄ ၃၇၃

၁၃၁ ညဖဃ၂၅၄  ခင်မ တ်နိိုီးသွယ် ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၈၅၉၄၉ ၃၇၃

၁၃၂ ညဘစ-၃၃၉  မပည ်ဖူီးခိိုင် ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၉၉၁၁၆ ၃၇၃

၁၃၃ ညဖဃ-၁၆၄  နှင်ီးနိုမဝ ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၆၅၉၀၆ ၃၇၃

၁၃၄ ညခဂ-၃၂၅  င်ီးလ  ်ီးထ ်မ င ် ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၅၁၁၃၃ ၃၇၃

၁၃၅ ညခ-၂၁၂ မ ောင်မ ောင်ထ ်မ  ်မ ျေ်ာ ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၅၀၆၄၈ ၃၇၃
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၁၃၆ ညခ-၂၄၀ မ ောင်သူရမ ောင် ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၄၅၄၁၀ ၃၇၃

၁၃၇ ညဖ-၁၀  မ ီးသနတှော ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၉၂၁၇၅ ၃၇၃

၁၃၈ ညလ -၉၀ မ ောင်ဝင်ီး ျ ိီးဦီး ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၆၄၂၈၁ ၃၇၃

၁၃၉ ညဒ-၅၃၄ မ ောင် န်ီးမ ျေ်ာဦီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၀၇၃၀ ၃၇၃

၁၄၀ ည န-၁၁   ိုမပည ်မပည ်ထွန်ီး ၁၀/ ထန(နိိုင်)၁၈၆၇၈၉ ၃၇၂

၁၄၁ ညသ -၇  ခိိုင်မ တ်မ တ်ထွန်ီး ၈/တတ (နိိုင်)၂၆၀၈၃၆ ၃၇၂

၁၄၂ ညလ-၂၃၈ မ ောင်ဟန်ဘိုန်ီးမ ျေ်ာ ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၅၃၅၀၄ ၃၇၂

၁၄၃ ညဘစ-၃၆၂ မ ောင်ဟိန်ီးထ ်မဇေ်ာ ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၂၀၀၅၆၀ ၃၇၂

၁၄၄ ညလ -၅၄၄  ရတနှောဦီး ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၇၄၈၁၁ ၃၇၂

၁၄၅ ညလ -၉၇  ဝင်ီးမ တ်သစ် ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၆၅၀၆၆ ၃၇၁

၁၄၆ ညဘ-၂၃၁ မ ောင်မ ောင်ခနံ့်နိိုင် ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၉၄၈၄၈ ၃၇၁

၁၄၇ ညဒဓ-၄၅၁ မ ောင်မဝယ တိိုီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၇၇၀၈၆ ၃၇၁

၁၄၈ ညလ -၁၇၈ မ ောင်သ ်ဘိုန်ီးနိိုင် ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၈၈၇၄၇ ၃၇၁

၁၄၉ ညလရ-၁၁၆ မ ောင်မ ောင်မ တ်ဦီး ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၆၉၂၁၂ ၃၇၁

၁၅၀ ညလ-၃၀  မ ီးစနဒှောထွန်ီး ၁၀/  ရ(နိိုင်)၁၆၅၉၄၃ ၃၇၁

၁၅၁ ညသ -၅၈  စိုမ တ် ွန် ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၇၄၅၄၁ ၃၇၁

၁၅၂ ညသ -၁၈   ိုဝတ်ရည်ဝင်ီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၇၉၁၉၆ ၃၇၁

၁၅၃ ည  -၁၀၄  ဝင်ီးသ ရိမ ျေ်ာ ၁၀/ ထန(နိိုင်)၁၆၇၄၂၄ ၃၇၁

၁၅၄ ညရဝ-၃၄၃   ိိုင်ချ ်ီး ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၄၇၃၅၀ ၃၇၁

၁၅၅ ည န-၂၃၁ မ ောင်မ ောင်ီးထ ်သူ ၁၀/ ထန(နိိုင်)၁၈၆၆၉၉ ၃၇၀

၁၅၆ ညဘစ-၄၄၆  မငွခင်ဦီး ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၉၀၀၁၇ ၃၇၀

၁၅၇ ညပ -၂၄၄  စိုစို ိိုီး ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၄၇၉၃၅ ၃၇၀

၁၅၈ ညလည-၁၃၉  နှင်ီးဝတ်ရည် ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၇၁၅၉၂ ၃၇၀
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စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်ဝင် 

စာမမေးပ ွဲခ ုအမှတ်

အမည်
န ုင်င သာေးစ စစ်မ ေး

က္တ်ပပာေးအမှတ်

စုစုမပေါင်ေး

 မှတ်

၁၅၉ ညဒ-၇၇၁  စိိုီးရိယောီး ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၆၄၄၆၉ ၃၇၀

၁၆၀ ညသ-၇၈ မ ောင်ဇင် င်ီးဦီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၈၇၁၆၉ ၃၇၀

၁၆၁ ညရဝ-၄၉  ဖူီးစနဒ မ ောင် ၁၀/လ န(နိိုင်)၀၃၄၈၂၁ ၃၇၀

၁၆၂ ညဖ-၃၇၀  ိမ ဇင်ဦီး ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၆၄၆၅၄ ၃၇၀

၁၆၃ ညဖ-၃၉၄   ိသွယ်ခိိုင် ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၈၅၄၄၀ ၃၆၉

၁၆၄ ညဖဃ-၁၉၇  နှင်ီးမဝဦီး ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၈၇၈၈၆ ၃၆၉

၁၆၅ ညဒ-၁၈၅ မ ောင်ရိှိုင်ီးမနထူီး ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၉၅၃၃၆ ၃၆၉

၁၆၆ ညလ-၁၁၀ မ ောင်လင်ီးထ ်သူရ ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၇၀၁၅၇ ၃၆၉

၁၆၇ ညသ-၃၈၄  သဇင်သ ် ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၈၇၃၆၄ ၃၆၉

၁၆၈ ညလရ-၅၉ မ ောင်မ ောင်သိို ် ၁၀/  ရ(နိိုင်)၁၇၆၅၇၄ ၃၆၉

၁၆၉ ညခသ-၈  စိိုီးစနဒှောဦီး ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၅၁၀၂၅ ၃၆၉

၁၇၀ ညဒဓ-၁၁၄  သင်ီးရန ံ့ ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၁၀၁၉ ၃၆၉

၁၇၁ ညဒဓ-၂၆၅  ခိိုင်သဇင်သွယ် ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၇၅၇၇၇ ၃၆၈

၁၇၂ ညခဂ-၆  ိနှင်ီးသိုရတ စိိုီး ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၄၉၃၃၄ ၃၆၈

၁၇၃ ညလ -၂၈၇  မ ောင်ီးနှင်ီးမဝ ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၃၁၉၈၀ ၃၆၈

၁၇၄ ညဒ-၄၈၁  ရည်မဝဦီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၇၇၆၀ ၃၆၈

၁၇၅ ညခ -၂၀၁  ယိုဇနဝတ ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၆၁၈၇၀ ၃၆၈

၁၇၆ ညခသ-၂ မ ောင်မ ောင်ီးထ ်စ ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၄၃၉၃၃ ၃၆၈

၁၇၇ ညရဝ-၁၇  စနဒှောမထွီး ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၃၈၃၆၆ ၃၆၈

၁၇၈ ညလ -၉၄  ခင်ရတ မ ောင် ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၈၄၀၇၈ ၃၆၈

၁၇၉ ညရဝ-၁၁   ိသဉ္ဇော ျ ိီးမဝ ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၄၂၅၀၅ ၃၆၇

၁၈၀ ညပတ-၆  ခင်စိုစိုမ ီး ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၃၇၅၀၃ ၃၆၇

၁၈၁ ညသ-၂၅၃   ိိုီး ိိုီးမ ီး မလ ော ်ထောီး ဲ ၃၆၇
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စဉ်

၂၀၂၂ ခုနှစ် 

တက္ကသ ုလ်ဝင် 

စာမမေးပ ွဲခ ုအမှတ်

အမည်
န ုင်င သာေးစ စစ်မ ေး

က္တ်ပပာေးအမှတ်

စုစုမပေါင်ေး

 မှတ်

၁၈၂ ညသ-၅၄၈  ရတနှော ျ ိီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၈၇၁၈၈ ၃၆၇

၁၈၃ ညဒ-၈၃၁ မ ောင်မထောမရော  ွန် ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၀၅၇၄ ၃၆၇

၁၈၄ ညခဂ-၂၀၃  ိသိဂီမရွှေစင် ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၄၃၆၂၀ ၃၆၇

၁၈၅ ညပန-၁၆၇  ိမ မ တ်နိိုီး ၁၀/ပ န(နိိုင်)၂၇၀၀၀၇ ၃၆၆

၁၈၆ ညဘစ-၂၂၈ မစောမ ောင် ျ ိီးထွဋ် ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၆၄၇၅၆ ၃၆၆

၁၈၇ ညသ -၁၅   င်က င်ီးဦီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၃၀၂၄၂၃ ၃၆၆

၁၈၈ ညဘ-၃၉၄   ိိုီးစနဒှောထွန်ီး ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၂၀၂၀၆၁ ၃၆၅

၁၈၉ ညလ -၃၅၇  င်ီးမသောင်ီးထိို ်စ ၃/ပ န(နိိုင်)၀၄၇၄၆၉ ၃၆၅

၁၉၀ ညလ-၃၄၃ မ ောင်စိိုင်ီးမ တ် င်ီးသူ ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၉၄၁၁၇ ၃၆၅

၁၉၁ ညဒဓ-၃၃၉  ဝါဝါဝင်ီးခိိုင် ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၅၂၅၇ ၃၆၅

၁၉၂ ညဘစ-၃၆၉   ိမရွှေဇင်ဖဖိ ီး မလ ော ်ထောီး ဲ ၃၆၅

၁၉၃ ညဒ-၅၂၀  နွန်မဒဝ ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၁၄၄၁ ၃၆၅

၁၉၄ ညလ-၁၄၂ မ ောင်ဖဖိ ီးမဇေ်ာ ၁၀/ လ (နိိုင်)၂၆၁၅၃၀ ၃၆၅

၁၉၅ ညသ -၄၀ မ ောင်မ ောင်ရသူ ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၉၆၆၂၉ ၃၆၅

၁၉၆ ည သ-၁၄၃  လင်ီးပပ ျ ိီး ၁၀/ တန(နိိုင်)၁၉၂၇၇၂ ၃၆၄

၁၉၇ ညဒ-၇၃  ထ ်ထ ်လင်ီး ၁၀/ ဒန(နိိုင်)၂၅၁၉၇၆ ၃၆၄

၁၉၈ ညခ -၁၅၁ မ ောင်ထ ်မ  ် င်ီး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၄၀၃၆၀ ၃၆၄

၁၉၉ ည တ-၂၆၇   ိိုီးသ တောမ ောင် ၁၀/  ရ(နိိုင်)၁၆၇၈၂၉ ၃၆၄

၂၀၀ ညဖဃ-၁၂၅  င်ီး ွန်မထော ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၉၃၂၃၆ ၃၆၃

၂၀၁ ည -၂၄၅   ိလိှိုင်နှင်ီး ၁၀/ ထန(နိိုင်)၁၈၀၇၅၀ ၃၆၃

၂၀၂ ညရဝ-၈  ဖူီးမ တ်ချစ် ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၄၂၄၉၇ ၃၆၃

၂၀၃ ညဘ-၂၈၉  သဲစိုလိှိုင် ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၈၆၂၇၀ ၃၆၃

၂၀၄ ညဒ-၄၁၈   ိမ္နဒသူထ ် ၁၀/ရ န(နိိုင်)၂၂၉၃၆၈ ၃၆၃
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