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ရက်စ ွဲ၊ ၁၂-၁-၂၀၂၃

စဉ် အမည် အဘအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား

ကတပ်  ားအမှတ်

၁ စစတ- ၅ ဒ ေါ်ချစ်ချစ်ဖ   ြိုး ဦြိုးဒ ောင်ြိုးမြင ် ၉/ြထလ(န ိုင်)၃၂၃၇၀၃

၂ စစတ- ၈ ဒ ေါ်ခ ိုင်က ိုဇ ြိုးဇင်် ဦြိုးကကည်ဝင်ြိုး ၇/ရတန(န ိုင်)၁၁၉၉၄၉

၃ စစတ- ၉ ဦြိုးဖင ြ်ြိုးက ိုဖ   ြိုး ဦြိုးတင်ဦြိုး ၉/ကပတ(န ိုင်)၂၉၀၈၀၄

၄ စစတ- ၁၀ ဒ ေါ်ဖင ြ်ြိုးဖင ြ်ြိုးန ိုင် ဦြိုးရန်န ိုင်ဒ ောင် ၉/ညဥန(န ိုင်)၂၄၁၉၀၆

၅ စစတ- ၁၂ ဒ ေါ်စနဒီ  ြ ် ဦြိုးဒ ောင်ဖြ  င် ၇/ရတရ(န ိုင်)၁၆၉၂၀၈

၆ စစတ- ၁၃ ဒ ေါ်စန်ြိုးစန်ြိုးဝင်ြိုး ဦြိုးဝင်ြိုး ၉/ြထလ(န ိုင်)၂၈၀၉၁၇

၇ စစတ- ၁၅ ဒ ေါ်စိုမြတန်နဒာဒထ ြိုး ဦြိုးထ န်ြိုးထ န်ြိုးဒဝ ၁၀/ကထန(န ိုင်)၁၅၇၂၉၈

၈ စစတ- ၁၆ ဒ ေါ်စိုမြတလ် င် ဦြိုး  ရလ င် ၅/ဘတလ(န ိုင်)၁၂၄၃၇၃

၉ စစတ- ၁၇ ဒ ေါ်ဆိုြ န်ဒ ောင် ဦြိုးလှဝင်ြိုး ၈/နြန(န ိုင်)၁၉၃၉၉၆

၁၀ စစတ- ၁၉ ဒ ေါ်ဇင်ြောဒကျေ်ာ ဦြိုးဒကျေ်ာမြင ်ဦြိုး ၉/လဝန(န ိုင်)၂၅၁၀၉၂

၁၁ စစတ- ၂၀ ဦြိုးဇင်ဒြောင် န ် ဦြိုးဒ ြိုးဒ ောင် ၁/ဟပန(န ိုင်)၀၁၂၅၈၂

၁၂ စစတ- ၂၃ ဒ ေါ်ထက်မြတဧ်ကရီ ဦြိုးဝင်ြိုးက ိုက ို ၉/ြ န(န ိုင်)၁၇၇၈၇၆

၁၃ စစတ- ၂၄ ဦြိုးထ န်ြိုးလင်ြိုးဒ ောင် ဦြိုးတင်ဒ ြိုး ၈/ဆပဝ(န ိုင်)၀၉၄၇၅၅

၁၄ စစတ- ၂၅ ဒ ေါ်ထ န်ြိုးဝတရ်ည်ဖ   ြိုး ဦြိုးဝင်ြိုးထ န်ြိုး ၁၂/ဥကြ(န ိုင်)၂၃၁၅၈၄

၁၅ စစတ- ၂၆ ဒ ေါ်န ယ်ြောဒ ြိုး ဦြိုးမြန်ဒ ောင် ၈/ဂဂန(န ိုင်)၀၉၆၄၉၉

၁၆ စစတ- ၂၇ ဒ ေါ်နှင်ြိုး    မ ြူ ဦြိုးဘ ိုဒြောင် ၉/ပြန(န ိုင်)၂၈၃၉၆၄

၁၇ စစတ- ၂၈ ဦြိုးဖ   ြိုးက ိုက ိုလ င် ဦြိုးဒ ြိုးလ င် ၉/ပြန(န ိုင်)၁၉၀၃၅၆

၁၈ စစတ- ၃၁ ဒ ေါ်ဖ   ြိုး နတာထ န်ြိုး ဦြိုးဒြောင်ဝင်ြိုး ၉/ြထလ(န ိုင်)၃၂၀၅၀၂

၁၉ စစတ- ၃၃ ဒ ေါ်မြတဆ်ိုဒဝ ဦြိုးဒ ောင်ဒဇေ်ာဝင်ြိုး ၈/ လန(န ိုင်)၁၅၂၀၁၄

၂၀ စစတ- ၃၅ ဒ ေါ်ြောြောဒ ြိုး ဦြိုး  န်ြိုးတန် ၉/ညဥန(န ိုင်)၂၁၈၉၅၅

ခံိုအမှတ်

စီမံကိန်ားနှင ်ဘဏ္ဍ ရ ားဝန်ကကီားဌ န

စီမံကိန်ားစိစစ်ရ ားနှင ်တိိုားတက်မှုအစီ င်ခံရ ားဦားစီားဌ န

စိစစ်ရ ားမှ ား-၂   ထူား ရ ားရပြေစ ရမား  ွဲရအ င်ပမင်သူမ  ားစ  င်ား
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စဉ် အမည် အဘအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား

ကတပ်  ားအမှတ်
ခံိုအမှတ်

၂၁ စစတ- ၃၆ ဒ ေါ်ြောလောထ န်ြိုး ဦြိုးဒကျေ်ာဝင်ြိုး ၉/ စန(န ိုင်)၁၆၂၆၁၆

၂၂ စစတ- ၃၈ ဒ ေါ်ြ ိုြိုးဒဝဒဝ ဦြိုးည န ်ဒဝ ၉/ပြန(န ိုင်)၂၇၇၁၈၃

၂၃ စစတ- ၃၉ ဒ ေါ်ဒြထက်ခ ိုင် ဦြိုးဒြောင်ဒြောင်ဝင်ြိုး ၁၂/ ကတ(န ိုင်)၁၈၀၂၂၂

၂၄ စစတ- ၄၀ ဒ ေါ်ဒြြီြ ိုြိုးမြင ်မြတ် ဦြိုးတင်မြင ်မြတ် ၉/ြထလ(န ိုင်)၃၃၄၉၆၀

၂၅ စစတ- ၄၁ ဒ ေါ်ဒြ ရ ီြင်ြိုး ဦြိုးြင်ြိုးန ိုင် ၁၂/လြန(န ိုင်)၁၅၅၂၆၂

၂၆ စစတ- ၄၂ ဒ ေါ်ယဉ်မြတ ် ြ ် ဦြိုး န ်ဇင် ၈/ြလန(န ိုင်)၁၁၅၄၃၁

၂၇ စစတ- ၄၄ ဒ ေါ်ရွှန်ြိုးလွဲ ဒဝ ဦြိုးဒဇေ်ာြင်ြိုးလတ် ၉/ြထလ(န ိုင်)၃၅၁၄၀၉

၂၈ စစတ- ၄၅ ဦြိုးဒဝြ ိုြိုး ဦြိုးမြင ်ဦြိုး ၉/ကဆန(န ိုင်)၁၇၈၂၁၁

၂၉ စစတ- ၄၇ ဒ ေါ် နတာစိုမပည ်က ို ဦြိုးက ိုက ိုဦြိုး ၈/ြကန(န ိုင်)၂၅၃၉၂၇

၃၀ စစတ- ၄၉ ဦြိုး  န်ြိုး န်ြိုးထက် ဦြိုးဒြောင်  န်ြိုး ၉/ပြန(န ိုင်)၂၂၆၉၅၁

၃၁ စစတ- ၅၀ ဒ ေါ်  ြ ်  ြ ်ဝင်ြိုး ဦြိုးည န ်ဝင်ြိုး ၉/လဝန(န ိုင်)၂၅၇၆၆၈

၃၂ စစတ- ၅၁ ဒ ေါ်  ိုက်  ဒဝရင် ဦြိုးဒ ြိုးဒ ောင် ၉/ြလန(န ိုင်)၁၆၁၁၃၂

၃၃ စစတ- ၅၄ ဒ ေါ် ွဲနိုဒဇေ်ာ ဦြိုးခင်ဒြောင်မြင ် ၉/ဇဗ (န ိုင်)၀၀၁၉၆၀

၃၄ စစတ- ၅၇ ဒ ေါ် င်ကကင်ြိုးခ ိုင် ဦြိုးဒ ောင်ဒကျေ်ာဒကျေ်ာ ၉/ပဗ (န ိုင်)၀၁၇၁၈၁

၃၅ စစတ- ၅၉ ဒ ေါ်  မ ြူဇင် ဦြိုးဆန်ြိုးည န ် ၇/ဝြန(န ိုင်)၁၈၈၁၁၆

၃၆ စစတ- ၆၀ ဒ ေါ်  မြတမ် ြူ ဦြိုးစ ိုြိုးမြင ် ၉/ြထလ(န ိုင်)၃၁၉၈၅၈

၃၇ စစတ- ၆၁ ဒ ေါ်    စ ိုြိုး ဦြိုးစ ိုြိုးမြင ် ၉/လဝန(န ိုင်)၂၅၄၁၁၆

၃၈ စစတ- ၆၃ ဒ ေါ်ဒ ြိုးဆိုြ န် ဦြိုးကကင်ဒထ ြိုး ၈/ပခက(န ိုင်)၂၄၈၃၈၅


