
ရက်စ ွဲ၊ ၁၂-၁-၂၀၂၃

စဉ် အမည် အဘအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား

ကတပ်  ားအမှတ်

၁ စစတ- ၁ ဒ ေါ်ဒကသ ယ်ခန ် ဦးစ ိုးစ ိုးန ိုင် ၉/ခမစ(န ိုင်)၀၆၈၃၁၁

၂ စစတ- ၂ ဒ ေါ်ဒကသ ယ်မ ိုး ဦးဒက  ်သ န်း ၉/ပမန(န ိုင်)၂၈၆၁၈၆

၃ စစတ- ၃ ဦးဒက င်းခန ်ဇင် ဦးမမင ်သ န်း ၉/လဝန(န ိုင်)၂၇၄၀၃၃

၄ စစတ- ၄ ဒ ေါ်ခင်စနဒာဒက  ် ဦးဒဇ ်န ိုင် ၉/ပဗသ(န ိုင်)၀၁၀၂၆၃

၅ စစတ- ၅ ဒ ေါ်ခင်ပပဖ   း ဦးဝင်းမမင ် ၇/ကကန(န ိုင်)၁၂၀၉၈၀

၆ စစတ- ၆ ဒ ေါ်ခင်မပည်စ ိုဖ   း ဦးမ   းသူ ၉/ဇဘသ(န ိုင်)၀၁၀၅၅၇

၇ စစတ- ၇ ဒ ေါ်ခင်မမတန် ိုး ဦးဝင်းက ို ၁၄/ပတန(န ိုင်)၂၂၂၈၃၃

၈ စစတ- ၈ ဒ ေါ်ခင်သီရ ဒ  င် ဦးဒ  င်မမင ် ၉/ပမန(န ိုင်)၂၆၉၅၉၉

၉ စစတ- ၉ ဒ ေါ်ခ စ်နှင်းဒဝ ဦးဒက  ်ဒ  ၇/ကဝန(န ိုင်)၂၀၃၅၉၅

၁၀ စစတ- ၁၀ ဒ ေါ်ဒစ မမတန် ိုးဦး ဦးဒစ န ိုင်ဝင်း ၉/စကန(န ိုင်)၁၀၈၄၁၉

၁၁ စစတ- ၁၁ ဒ ေါ် ိုမမတရ်တနာ င ် ဦးတင် ်ဒဇ ်ဦး ၉/လဝန(န ိုင်)၃၀၀၇၉၀

၁၂ စစတ- ၁၂ ဒ ေါ်ဇင်ဇ န ိုင် ဦးသန်းန ိုင်ထ န်း ၉/ပဗသ(န ိုင်)၀၂၄၃၀၆

၁၃ စစတ- ၁၃ ဦးဒဇ ်မင်းဒ  င် ဦးစ ိုးန ိုင် ၉/ဝတန(န ိုင်)၂၃၀၄၈၂

၁၄ စစတ- ၁၄ ဦးတ ိုးသ ဇ ဦးည န ်ဒ  င် ၉/ဝတန(န ိုင်)၂၃၈၀၉၀

၁၅ စစတ- ၁၅ ဒ ေါ်နှင်းဒရွှေစင်ဝင်း ဦးဒနမ   းထက် ၉/ဇဘသ(န ိုင်)၀၀၈၈၉၂

၁၆ စစတ- ၁၆ ဒ ေါ်မ ြူမ ြူဒမ ် ဦးဒ းလ င် ၉/တကန(န ိုင်)၁၉၆၁၃၅

၁၇ စစတ- ၁၇ ဦးဘိုန်းဒဝဒ  င် ဦးဒ းဒ  င် ၉/လဝန(န ိုင်)၂၅၆၉၃၂

၁၈ စစတ- ၁၈ ဦးမ   းဒက  ် ဦးမမင ်ကက  င် ၅/မကန(န ိုင်)၁၀၆၈၂၉

၁၉ စစတ- ၁၉ ဒ ေါ်မ   းသီရ ဒက  ် ဦးဟ န်းထက်ဒဇ ် ၈/ခမန(န ိုင်)၂၄၁၀၉၈

၂၀ စစတ- ၂၀ ဦးမမင ်မမတန် ိုင် ဦးသန်းန ိုင်ဦး ၁၃/ပလန(န ိုင်)၁၂၅၃၃၁

၂၁ စစတ- ၂၁ ဦးမ ိုးဒက  ် ဦးဝင်းလ ှိုင် ၉/ပဗသ(န ိုင်)၀၁၈၈၂၀

၂၂ စစတ- ၂၂ ဦးရန်န ိုင်ထ န်း ဦးဒ  င်ဒဇ ်လင်း ၇/ကကန(န ိုင်)၁၁၅၄၈၄

၂၃ စစတ- ၂၃ ဒ ေါ်ဒရွှေရည်သင်း ဦးဒ းမင်းစ ိုး ၉/လဝန(န ိုင်)၂၇၇၃၆၀

၂၄ စစတ- ၂၄ ဦးရ ှိုင်းဝဏ္ဏဒ  င် ဦးန ိုင်ဝင်းထ န်း ၁၄/မ န(န ိုင်)၂၆၃၉၆၆

ခံိုအမှတ်

စီမံကိန်ားနှင ်ဘဏ္ဍ ရ ားဝန်ကကီားဌ န

စီမံကိန်ားစိစစ်ရ ားနှင ်တိိုားတက်မှုအစီ င်ခံရ ားဦားစီားဌ န

ရံိုားအကူ(၃)ရန  အတက်ွ လူရတွွေ့ရပြေဆိိုခွင ်  ိှသူမ  ားစ  င်ား
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စဉ် အမည် အဘအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား

ကတပ်  ားအမှတ်
ခံိုအမှတ်

၂၅ စစတ- ၂၅ ဒ ေါ်လ ှိုင်ရတနာထ န်း ဦးသီဟထ န်း ၅/စကန(န ိုင်)၃၀၂၄၈၂

၂၆ စစတ- ၂၆ ဒ ေါ်ဝင်းပပ ဦး န်းဝင်း ၉/ဝခမ(န ိုင်)၃၁၇၂၃၂

၂၇ စစတ- ၂၇ ဒ ေါ်ဝင်းဝင်းခ ိုင် ဦးဒ ထ န်း ၅/ဟမလ(န ိုင်)၁၅၄၃၆၂

၂၈ စစတ- ၂၈ ဒ ေါ်ဒဝဇင်ဒ  င် ဦးစ န်ထ န်း ၉/စကန(န ိုင်)၁၀၈၄၂၇

၂၉ စစတ- ၂၉ ဒ ေါ်သင်းသင်းန ယ် ဦးတင်ထ န်း ၉/ပမန(န ိုင်)၂၈၆၁၇၆

၃၀ စစတ- ၃၀ ဦးသန်းစ ိုးဒ  င် ဦးဝင်းဒဇ ်ဦး ၁၃/ပလန(န ိုင်)၁၂၅၁၁၄

၃၁ စစတ- ၃၁ ဒ ေါ်သ န်းဒရွှေစင်ဦး ဦးမ   းန ယ်ဦး ၉/လဝန(န ိုင်)၂၅၆၄၆၉

၃၂ စစတ- ၃၂ ဒ ေါ်သီရ ဒက  ် ဦးဒ  င်ဟန်မင်း ၉/လဝန(န ိုင်)၂၈၄၅၅၈

၃၃ စစတ- ၃၃ ဒ ေါ်သီရ ဒ  င် ဦး နဒဒ  င် ၉/တကန(န ိုင်)၁၇၉၉၆၄

၃၄ စစတ- ၃၅ ဦးဟ န်းမင်းမမတဒ်ဇ ် ဦးဒ းမင်းလတ် ၁၄/ဘကလ(န ိုင်)၄၁၉၃၂၅

၃၅ စစတ- ၃၆ ဦး ိုပ်စ ိုးဒ  င် ဦးဝင်းမင်းဒ  င် ၁၂/ လန(န ိုင်)၀၇၁၃၆၆

၃၆ စစတ- ၃၇ ဦးဒ  င်စ ိုး ဦးသ န်းစ ိုးန ိုင် ၉/ဇဗသ(န ိုင်)၀၀၇၅၈၇

၃၇ စစတ- ၃၈ ဦးဒ  င်မမင်ထ န်း ဦးရွဲခ စ်က ို ၇/ကကန(န ိုင်)၁၁၈၂၃၂


