
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ  ့

၀န်ထမး် ရွးချယ် လက့ျင့် ရးဦးစးီဌာန 

ကညာချကအ်မတှ၊်   ၉ / ၂၀၁၇ 

၁၃၇၉ ခနစှ၊် တာ်သလင်းလြပည့် ကျာ်    ၁၃    ရက ်

၂၀၁၇ ခနှစ်၊  စက်တငဘ်ာလ     ၁၈    ရက် 
 

အ ကာငး်အရာ။ ရွးချယ်ခရသူများအမည်စာရင်း ကညာြခင်း 
 

 

၁။ ြပည် ထာငစ်ရာထူး၀န်အဖဲွက့ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၂/၂၀၁၇ြဖင့် ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစား 

၀န်ကီးဌာန အာက်ရိှ ြပည်သူက့ျနး်မာ ရးဦးစီးဌာန၊ ကသ ရးဦးစီးဌာန၊ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန၊ 

တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာန၊ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယ 

ပညာဦးစီးဌာန၊  နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၊ ဇမ္ဗ သီရိအထူးက ဆးရကီးနှင့် လပ်စစ်နှင့် 

စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာန၊ မန္တ လးလပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှင်းတိတွ့င် လစ်လပ်လျက်ရိှ သာ 

လက် ထာက်ဆရာဝန်/ လက် ထာက်ဆရာဝန်(သ တသနအရာရိှ)/ လက် ထာက်ဆရာဝန်(ဦးစီးအရာရိှ)/  

ဦးစီးအရာရိှ/ ဌာနစမှူး(လက် ထာက်ဆရာဝန်)ရာထူး(၁၇၂၂) နရာနှင့် လက် ထာက်ဆရာဝန်(သွား) 

ရာထူး(၃၀၀) နရာတိအ့တွက် လာက်လာ ခ ယူခ့ဲရာ လက် ထာက်ဆရာဝန်/ လက် ထာက်ဆရာဝန် 

(သ တသနအရာရိှ)/ လက် ထာက်ဆရာဝန်(ဦးစီးအရာရိှ)/ ဦးစီးအရာရိှ/ ဌာနစမှူး ( လက် ထာက် 

ဆရာဝန်)ရာထူး(၁၇၂၂) နရာအတွက် လာက်ထားသူ(၁၂၀၃)ဦး( ကျား - ၆၃၄၊  မ - ၅၆၉) ရှိခဲ့ ပီး 

လက် ထာက်ဆရာဝန်(သွား)ရာထူး(၃၀၀) နရာအတွက် လာက်ထားသ(ူ၁၅၈) ဦး ( ကျား - ၁၁၁၊ 

မ - ၄၇ ) ရိှခ့ဲသြဖင့် ရာထူး(၂)မျို းလးအတွက် လာက်ထားသူစစ ပါင်း (၁၃၆၁)ဦး (ကျား- ၇၄၅၊ 

မ - ၆၁၆) ြဖစ်ပါသည်။ လာက်ထားသူများအားြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွမှ့အဖဲွဝ့င်(ဒတိယဝန်ကီး)များနှင့် 

ကျန်းမာ ရးနှင် ့ အားကစားဝန် ကီးဌာနမှ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ ပါ မာက္ခချုပ်များက 

၁၇ - ၈ - ၂၀၁၇ ရက် နမှ့ ၇ - ၉ - ၂၀၁၇ ရက် န ့အထိရးအမှတ်(၁၇)၊ နြပည် တာ်တွင် စိတ်အ ြခအ နနှင့် 

လူ တွစ့စ ် ဆးြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

၂။ လက် ထာကဆ်ရာဝန်/ လက် ထာက်ဆရာဝန်(သ တသနအရာရိှ)/ လက် ထာက်ဆရာဝန် 

(ဦးစီးအရာရိှ)/ ဦးစီးအရာရိှ/ ဌာနစမှူး ( လက် ထာက်ဆရာဝန်)လစ်လပ်ရာထူး(၁၇၂၂) နရာအတွက် 

လာက်ထားသူ(၁၂၀၃)ဦးတွင် ပျက်ကွက်သူ (၁၆၃)ဦးရိှခ့ဲသြဖင့် လူ တွစ့စ် ဆးမခယူသူ(၁၀၄၀)ဦး 

ြဖစ်ပါသည်။ လက် ထာက်ဆရာဝန် (သွား) လစလ်ပ်ရာထူး(၃၀၀) နရာအတွက်  လာက်ထားသ ူ

(၁၅၈)ဦးရိှ ပီး ပျက်ကွက်သူ(၁၈)ဦးရိှခ့ဲသြဖင့် လူ တွစ့စ် ဆးမခယသူူ(၁၄၀)ဦးြဖစ်ပါသည်။  

၂/သိ ့
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၃။ လူ တွစ့စ် ဆးြခင်းခယူခ့ဲသူများအနက် လက် ထာက်ဆရာဝန်ရာထူး(၁၇၂၂) နရာနှင့်လက် ထာက်  

ဆရာဝန်(သွား)ရာထူး (၃၀၀) နရာ၊ စစ ပါင်းလစ်လပ်ရာထူး( ၂၀၂၂) နရာအတွက် အာက် ဖာ်ြပပါ 

ပဂ္ုိဂ လ် (၁၁၈၀)ဦး  ( ကျား - ၆၅၇ + မ - ၅၂၃ ) တိကိ့ ရွးချယ် ကာင်း ကညာအပ်ပါသည် - 
  

(က) လက် ထာက်ဆရာဝန/် လက် ထာက်ဆရာဝန(်သ တသနအရာရှိ)/လက် ထာက်ဆရာဝန် 

(ဦးစီးအရာရိှ)/  ဦးစီးအရာရိှ/ ဌာနစမှ းူ (လက် ထာက်ဆရာဝန်) (၁၇၂၂) နရာ [ M.B.B.S ] 
 

စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၁ နြပည် တာ်-၅၇၆ ဦး အာင်ြမတ်သူ 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၀၅၈၂၈ 

၂ နြပည် တာ်-၆၇၅ ဒ ခင်စန္ဒာ 

၇/ပခန(နိင)်၃၂၀၁၂၅ 

၃ နြပည် တာ်-၉၂၁ 

 

ဒ မသူထွန်း 

၁၂/ပဘတ(နိင)်၀၃၁၉၁၈ 

၄ နြပည် တာ်- ၂၅၅ ဦးြပည့် ဖို း 

၉/ခအဇ(နိင်)၀၂၅၄၃၀ 

၅ နြပည် တာ်- ၇၆၇ ဒ ဆယမင်း 

၆/မမန(နိင်)၁၄၂၀၈၂ 

၆ နြပည် တာ်-၉၁၆ ဒ မသန္တာဦး 

၁၂/သဃက(နိင်)၁၇၂၀၉၀ 

၇ နြပည် တာ်- ၂၆၂ ဦးြပည့် ဖို းဟန် 

၁၂/သလန(နိင)်၁၀၉၇၇၉ 

၈ နြပည် တာ်-၆၆၁ ဒ ခင်ယ သာ်ထိပ်တင် 

၇/ပခန(နိင)်၃၀၄၀၅၈ 

၉ နြပည် တာ်- ၆၃ ဦးခန်ဇ့ွဲ အာင် 

၉/ပမန(နိင်)၁၈၆၅၅၉ 

၁၀ နြပည် တာ်- ၂၇၀ 

 

ဦးြပည်စိး ကျာ် 

၁၄/မမန(ြပု)၀၀၀၀၈၅ 

၁၁ နြပည် တာ်-၆၆၂ ဒ ခင် ချာစယဉ ်

၉/ရမသ(နိင)်၁၁၇၄၉၄ 

 ၃/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၁၂ နြပည် တာ်-၄၅၁ 

 

ဦးဝ ထွန်း 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၂၉၂၅ 

၁၃ နြပည် တာ်- ၃၀၅ ဦးဘန်းြမတ် ကျာ် 

၁၂/ဗဟန(နိင်)၁၁၀၇၈၃ 

၁၄ နြပည် တာ်- ၇၆၅ ဒ ဆရည်နှင်း 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၄၇၇၆ 

၁၅ နြပည် တာ်-၁၀၉၂ 

 

ဒ သင်းသဇင်ဦး 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၈၆၇၃ 

၁၆ နြပည် တာ်-၅၇၅ ဦး အာင်ြမတ်နိး 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၁၉၉၂၇၉ 

၁၇ နြပည် တာ်- ၇၆၆ ဒ ဆရည်မွန ်

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၄၃၃၇ 

၁၈ နြပည် တာ်-၉၀၅ 

 

ဒ မြမတ်နိး အာင် 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၈၆၇၈ 

၁၉ နြပည် တာ်-၁၆၂ ဦးဇဲွထက် အာင ်

၁၀/သဖရ(နိင)်၁၄၈၀၆၅ 

၂၀ နြပည် တာ်- ၇၆၈ ဒ ဆ ရရည်ဦး 

၉/မလန(နိင်)၁၃၈၈၁၈ 

၂၁ 

 

နြပည် တာ်-၁၁၈၄ 

 

ဒ အိမွန်ခိင ်

၉/ပမန(နိင)်၂၆၆၀၂၀ 

၂၂ 

 

နြပည် တာ်- ၄၉၆ ဦးသူရသန်စ့င ်

၁၂/လမန(နိင်)၁၄၄၃၇၇ 

၂၃ 

 

နြပည် တာ်-၁၁၁၅ ဒ သက်သဇင်နွဲ  ့

၁/ဗမန(နိင်)၀၈၃၃၅၅ 

၂၄ 

 

နြပည် တာ်- ၇၄ ဦးချမ်း ြမ့၀င်း 

၇/အဖန(နိင)်၀၈၄၀၀၃ 

၂၅ 

 

နြပည် တာ်-၁၅၈ ဦးဇွန် ဝယ ဌး 

၁၄/ဒဒရ(ဧည့်)၀၀၀၃၁၀ 

၄/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၂၆ နြပည် တာ်- ၄၂၃ ဦး ရ ဖိုး အာင ်

၉/အမဇ(နိင)်၀၂၁၇၀၄ 

၂၇ နြပည် တာ်-၂၁၂ ဦးထူး အာင် ကျာ ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၀၄၃၃၁ 

၂၈ နြပည် တာ်- ၃၂၆ ဦးမင်းခန်ကိ့ 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၈၈၃၆ 

၂၉ နြပည် တာ်- ၄၂၆ ဦးလင် ဝြမင့် 

၅/တဆန(နိင်)၁၃၃၂၅၀ 

၃၀ နြပည် တာ်-၂၂၅ ဦးထက်အာကာ ကျာ် 

၁၀/ဘလန(နိင)်၀၉၇၉၆၀ 

၃၁ နြပည် တာ်- ၄၈၁ ဦးသန်းထွဋ် အာင် 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၀၂၄၄၀ 

၃၂ နြပည် တာ်- ၄၂၇ ဦးလင်းခန်က့ိကိ 

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၄၀၂၈ 

၃၃ နြပည် တာ်-၂၂၉ ဦးထက်လင်း 

၁၂/ကမတ(နိင)်၀၆၇၂၃၉ 

၃၄ နြပည် တာ်-၁၀ ဦး ကာင်းစိးစ 

၁၄/မအန(နိင)်၁၈၅၅၈၆ 

၃၅ နြပည် တာ်- ၄၄၅ ဦးဝင်းမင်း ဖို း 

၉/ခအဇ(ြပု)၀၀၀၂၀၄ 

၃၆ နြပည် တာ်-၄၀၁ 

 

ဦးရဲြမတ်သူ 

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၇၅၃၄၄ 

၃၇ နြပည် တာ်-၁၅၇ ဦး ဇာ်ထက် အာင် 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၃၀၄၇၉ 

၃၈ နြပည် တာ်-၆၆၉ ဒ ခင်ြမတ်နိး 

၇/တငန(နိင)်၁၅၈၃၈၄ 

၃၉ နြပည် တာ်-၈၆၅ ဒ နှင်းဝတ်ရည် အာင ်

၁၂/သဃက(နိင)်၁၇၂၃၄၇ 
၅/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၄၀ နြပည် တာ်-၁၇၉ ဦးညီညီ ဇာ် 

၇/ပမန(ဧည့်)၀၀၀၂၈၈ 

၄၁ နြပည် တာ်-၅၃၉ ဦး အးချမ်း 

၁၂/သလန(နိင)်၁၁၅၄၄၂ 

၄၂ နြပည် တာ်-၈၆၆ ဒ နှင်း ဟမန် အာင် 

၁၂/အလန(နိင)်၀၄၅၅၃၀ 

၄၃ နြပည် တာ်- ၃၁၉ ဦးမရူ အာင်ဂျာ 

၁/မကန(နိင်)၁၈၂၆၁၃ 

၄၄ နြပည် တာ်-၆၆၄ ဒ ခင် အးြမတ် ငိမ်း 

၅/မရန(နိင)်၂၂၃၃၄၉ 

၄၅ နြပည် တာ်-၉၀၃ 

 

ဒ မနင်ှးြဖူ 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၉၇၀၅ 

၄၆ နြပည် တာ်- ၄၉၇ ဦးသူရထွဋ် 

၁၂/မရက(နိင်)၁၅၃၆၄၇ 

၄၇ နြပည် တာ်-၆၆၅ ဒ ခင်ခင် ကျာ ်

၁၄/ဘကလ(နိင)်၂၄၀၅၂၁ 

၄၈ နြပည် တာ်-၁၀၇၁ ဒ သိမ့်ဇာနည် အာင ်

၁၂/ရပသ(နိင)်၀၆၅၆၅၃ 

၄၉ 

 

နြပည် တာ်-၇၂၈ ဒ စရည်ထွန်း 

၉/ခမစ(နိင)်၀၂၅၀၇၉ 

၅၀ 

 

နြပည် တာ်-၆၆၆ ဒ ခင်နန္ီဒ ဇာ် 

၈/အလန(နိင)်၁၄၀၁၆၇ 

၅၁ 

 

နြပည် တာ်-၈၅၅ 

 

ဒ နန်းလင်းဝတ်ရည်ဦး 

၁၄/အမန(နိင)်၁၂၈၆၈၉ 

၅၂ 

 

နြပည် တာ်-၇၅၀ ဒ စစန္ဒ အာင ်

၉/မထလ(နိင)်၂၅၃၉၇၁ 

၅၃ 

 

နြပည် တာ်-၆၆၇ ဒ ခင်နန္ဒာထွန်း 

၁၂/မရက(နိင်)၁၃၈၈၀၆ 
၆/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၅၄ နြပည် တာ်-၉၀၂ 

 

ဒ မ ကျာ့ အာင ်

၁၂/ပဘတ(နိင)်၀၃၂၂၆၈ 

၅၅ နြပည် တာ်- ၉၃၆ ဒ မပးိဝါ၀င်းြမင့် 

၁၂/သဃက(နိင)်၁၆၁၈၆၁ 

၅၆ နြပည် တာ်-၆၆၈ ဒ ခင်နှင်းစ 

၁၄/ပသန(နိင်)၂၂၁၄၉၇ 

၅၇ နြပည် တာ်-၁၁၉၂ 

 

ဒ အိအိသွင် 

၇/ပခန(နိင)်၂၆၉၅၇၀ 

၅၈ နြပည် တာ်-၁၆၁ ဦးဇဲွ ဇာ် ဇာ်နိင် 

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၈၀၇၁၂ 

၅၉ နြပည် တာ်-၆၇၀ ဒ ခင်ညို ညို လွင် 

၁၀/သထန(နိင)်၂၁၀၉၉၀ 

၆၀ နြပည် တာ်- ၇၂ ဦးချစ်က ိ

၅/စကန(နိင)်၁၉၈၃၉၁ 

၆၁ နြပည် တာ်- ၄၈၉ ဦးသူရ အာင် 

၁၂/သဃက(နိင)်၁၆၁၇၄၈ 

၆၂ နြပည် တာ်-၆၇၁ ဒ ခင်သီရိ ခတ် 

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၇၈၈၃၀ 

၆၃ 

 

နြပည် တာ်-၃၅၃ ဦးမျို းသန်န့ိင် 

၇/ဖမန(နိင)်၁၇၄၅၇၄ 

၆၄ 

 

နြပည် တာ်-၅ ဦး ကာင်းြမတ်သွင ်

၁၂/မရက(နိင်)၁၃၄၄၅၇ 

၆၅ 

 

နြပည် တာ်-၆၇၂ ဒ ခင်သန္တာထွန်း 

၁၂/သကတ(နိင)်၁၈၅၇၈၇ 

၆၆ 

 

နြပည် တာ်-၄၀၀ 

 

ဦးရဲြမတ်သူ 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၁၇၃၅၅ 

၆၇ 

 

နြပည် တာ်-၁၁ ဦး ကာင်းဆက် 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၀၉၈၈၆ ၇/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၆၈ နြပည် တာ်-၆၇၉ ဒ ခင်မျိုးနွယ် 

၅/ကဘလ(နိင)်၁၄၁၅၇၇ 

၆၉ နြပည် တာ်-၄၀၆ 

 

ဦးရဲမင်းထွန်း 

၁၄/ငပတ(နိင)်၁၇၃၇၅၃ 

၇၀ နြပည် တာ်-၁၆၈ ဦးဇင်မင်းထက် 

၁၁/ရသတ(နိင)်၀၆၄၇၅၅ 

၇၁ နြပည် တာ်-၆၈၁ ဒ ခင်လမင်း ကျာ် 

၇/ပခန(နိင)်၃၀၈၉၁၂ 

၇၂ နြပည် တာ်-၈၄၄ ဒ နန်းယ ခါင် 

၁၂/တမန(နိင်)၁၁၂၈၇၁ 

၇၃ နြပည် တာ်-၁၇၃ ဦးဇာနီ မာင် 

၁၂/သကတ(နိင)်၁၆၆၅၁၃ 

၇၄ နြပည် တာ်-၆၈၃ ဒ ခိင်ယမွန် ဇာ် 

၅/ကလတ(နိင်)၁၈၃၈၁၁ 

၇၅ နြပည် တာ်-၉၁၇ 

 

ဒ မသန္တာစိး 

၁၄/မအပ(နိင)်၁၉၆၄၄၉ 

၇၆ နြပည် တာ်- ၉၅၄ ဒ ြမတ်သင်းကူ 

၁၂/ထတပ(နိင)်၀၉၇၄၃၀ 

၇၇ နြပည် တာ်-၆၈၅ ဒ ခိင်ခိင် ကျာ ်

၁၃/တကန(နိင)်၂၄၉၄၀၈ 

၇၈ နြပည် တာ်-၉၂၃ 

 

ဒ မသက်ပိင ်

၈/တတက(ဧည့်)၀၀၀၁၀၆ 

၇၉ နြပည် တာ်-၂၇ ဦး ကျာ်ခိင ်

၁၂/လသန(နိင)်၀၂၁၉၄၀ 

၈၀ နြပည် တာ်-၆၈၆ ဒ ခိင်ခိင်ထွန်း 

၉/အမဇ(နိင)်၀၃၁၁၂၆ 

၈၁ နြပည် တာ်-၉၂၇ ဒ မသဇင်ဦး 

၈/တတက(ဧည့်)၀၀၀၁၀၈ 
၈/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၈၂ နြပည် တာ်- ၃၇၈ ဦးရန်နိင်လင်း 

၁၃/နဆန(ြပု)၀၀၀၁၈၇ 

၈၃ နြပည် တာ်-၆၈၉ ဒ ခိင်သဉ္ဇာ အး ငွ 

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၅၉၃၄၀ 

၈၄ နြပည် တာ်-၁၀၇၅ ဒ သန်သ့န် ့ကည်ဝင်း 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၉၆၀၆ 

၈၅ နြပည် တာ်-၅၇၈ ဦး အာင်ြပည့် ဖိုး ဇာ် 

၉/မဟမ(နိင်)၀၃၁၀၇၄ 

၈၆ နြပည် တာ်-၆၉၀ ဒ ခိင်သဉ္ဇာ အာင် 

၈/မဘန(နိင်)၁၁၂၁၆၇ 

၈၇ နြပည် တာ်-၈၄၂ 

 

ဒ နီလာ အာင် 

၁၂/အစန(နိင)်၂၁၂၁၂၄ 

၈၈ နြပည် တာ်- ၉၄၈ ဒ ြမတ် အး ငိမ်းခိင ်

၁၁/ကဖန(နိင်)၀၇၄၅၃၉ 

၈၉ နြပည် တာ်-၅၃၈ ဦး အး ကျာ် 

၉/မထလ(နိင)်၂၅၇၄၆၉ 

၉၀ နြပည် တာ်-၉၀၉ 

 

ဒ မြမတ်အန်း ကျာ် 

၉/မဟမ(နိင်)၀၃၃၉၅၄ 

၉၁ နြပည် တာ်- ၉၄၉ ဒ ြမတ် ကခိင် 

၁၂/ပဇတ(နင်ိ)၀၃၃၂၄၇ 

၉၂ နြပည် တာ်-၂၁၀ ဦးထင်လင်း အာင် 

၁၂/အလန(နိင)်၀၃၈၈၃၇ 

၉၃ နြပည် တာ်-၉၁၅ ဒ မဦးပိင် 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၀၈၆၉၅ 

၉၄ နြပည် တာ်- ၉၅၀ ဒ ြမတ် ကခိင်စ 

၁၄/ဘကလ(နိင)်၂၄၂၇၇၇ 

၉၅ နြပည် တာ်- ၄၂၁ ဦးရင်းသူရနိင် 

၈/စလန(နင်ိ)၁၆၀၆၇၁ 
 ၉/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၉၆ နြပည် တာ်-၉၁၉ 

 

ဒ မသူ ဖို း 

၇/ပခန(နိင)်၃၅၃၀၃၃ 

၉၇ နြပည် တာ်- ၉၅၂ ဒ ြမတ်သီရိစိး 

၈/ပခက(နင်ိ)၂၄၇၆၉၈ 

၉၈ နြပည် တာ်- ၄၂၅ ဦးလင်းထက် အာင် 

၉/အမဇ(နိင)်၀၃၁၇၅၉ 

၉၉ နြပည် တာ်-၉၂၉ 

 

ဒ မစိး ကျာ ်

၉/လဝန(နိင်)၁၈၃၄၃၄ 

၁၀၀ နြပည် တာ်-၁၅၄ ဦး ဇာ်မျို းထွန်း 

၉/မဟမ(နိင်)၀၁၀၅၃၀ 

၁၀၁ နြပည် တာ်- ၄၃၀ ဦးလင်းမင်းဦး 

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၄၂၁၉ 

၁၀၂ နြပည် တာ်-၁၀၉၄ 

 

ဒ သဲသဉ္ဇာရည ်

၉/မခန(နိင)်၂၀၈၇၁၇ 

၁၀၃ နြပည် တာ်- ၄၉၀ ဦးသူရ အာင် 

၉/ကပတ(နိင်)၁၉၄၄၈၂ 

၁၀၄ နြပည် တာ်- ၄၃၅ ဦးလားမိှန်း မာရာ 

၅/ကလထ(နိင်)၁၆၅၄၁၃ 

၁၀၅ နြပည် တာ်-၈၄၆ 

 

ဒ နန်း အးမွန် 

၁၃/တကန(နိင)်၂၅၃၃၄၃ 

၁၀၆ နြပည် တာ်-၅၇၉ ဦး အာင်ကည် 

၁၂/လမန(နိင်)၁၅၁၁၃၄ 

၁၀၇ နြပည် တာ်- ၄၃၆ ဦးလာလ်ရာမ်းဇာအိ 

၄/ဖလန(နိင်)၀၅၀၁၀၀ 

၁၀၈ နြပည် တာ်-၈၆၇ ဒ နှင်း ဝ ဝလွင ်

၁၂/အစန(နိင)်၂၀၄၇၅၀ 

၁၀၉ နြပည် တာ်- ၉၅၃ ဒ ြမတ်သန္တာ အာင ်

၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၂၆၂၆၅ 
 

၁၀/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၁၁၀ နြပည် တာ်-၉၆၆ ဒ မွန်ြမတ်ခင ်

၁၂/စခန(နိင်)၀၇၄၃၇၆ 

၁၁၁ နြပည် တာ်-၉၁၁ 

 

ဒ မြဖူခင ်

၇/ပတတ(နိင)်၁၂၂၄၀၉ 

၁၁၂ နြပည် တာ်- ၉၄၅ ဒ ြမစန္ဒ ကျာ ်

၁၁/မပတ(နိင)်၀၃၇၀၉၆ 

၁၁၃ နြပည် တာ်-၉၈၁ ဒ ယ မခိင် 

၁၂/မရက(နိင်)၁၄၇၀၈၉ 

၁၁၄ နြပည် တာ်-၉၁၈ 

 

ဒ မသူဟိန်း 

၁၂/မရက(နိင်)၁၄၉၃၈၇ 

၁၁၅ နြပည် တာ်- ၉၅၁ ဒ ြမတ်ြမတ်မိး 

၁၂/မရက(နိင်)၁၄၇၁၃၃ 

၁၁၆ နြပည် တာ်-၂၀၇ ဦးထွန်းလင်းကိကိ အာင် 

၉/အမဇ(နိင)်၀၃၁၆၃၆ 

၁၁၇ နြပည် တာ်-၉၂၂ 

 

ဒ မသက်နှင်း 

၈/ပခက(နင်ိ)၂၅၈၆၉၇ 

၁၁၈ နြပည် တာ်-၁၆ ဦး ကာင်းကိကိ 

၇/ပခန(နိင)်၂၆၈၉၁၅ 

၁၁၉ နြပည် တာ်- ၄၄၁ ဦးဝင်းြပည့်စိး 

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၃၁၅၆၃ 

၁၂၀ နြပည် တာ်-၉၂၄ ဒ မသက်ဇင ်

၅/မရန(နိင)်၂၂၉၃၈၃ 

၁၂၁ နြပည် တာ်-၁၆၃ ဦးဇတာရာ 

၈/အလန(နိင)်၁၃၄၂၈၉ 

၁၂၂ နြပည် တာ်- ၄၄၄ ဦးဝင်းသစ်လွင ်

၁၂/ကတတ(နိင)်၀၂၉၁၇၁ 

၁၂၃ နြပည် တာ်-၁၀၆၁ ဒ သီရိြမင့်လွင ်

၁၄/ပသန(နိင်)၂၂၁၈၃၀ 
 

 
၁၁/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၁၂၄ နြပည် တာ်-၃ ဦး ကာင်းြမတ် 

၇/ပခန(နိင)်၂၅၂၈၉၁ 

၁၂၅ နြပည် တာ်- ၄၄၈ ဦးဝင်းထိက် အာင် 

၁၄/ဝခမ(ဧည့်)၀၀၀၂၀၈ 

၁၂၆ နြပည် တာ်-၁၀၆၅ ဒ သိဂသက်ပိင်ထွန်း 

၁၂/ကမရ(နိင်)၀၅၇၇၈၄ 

၁၂၇ နြပည် တာ်-၂၉ 

 

ဦး ကျာ်ြမင့်ဝငး် 

၁၃/မဆတ(နိင)်၀၄၂၇၀၂ 

၁၂၈ နြပည် တာ်-၅၅ ဦးကိရဲ 

၆/ပလန(နိင်)၀၉၅၁၂၂ 

၁၂၉ နြပည် တာ်-၁၀၉၀ 

 

ဒ သင်းသင်း ဆွ 

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၅၃၀၂ 

၁၃၀ နြပည် တာ်-၂၄၁ ဦးနိင်ဘိဘိ ဇာ် 

၉/လဝန(နိင်)၁၆၉၄၈၆ 

၁၃၁ နြပည် တာ်-၁၃၄ ဦးစည်သူနိင် 

၉/မထလ(နိင)်၂၅၆၉၈၆ 

၁၃၂ နြပည် တာ်-၁၀၉၁ 

 

ဒ သင်းသင်း ဇာ် 

၁၂/တကန(နိင)်၁၇၉၈၉၀ 

၁၃၃ နြပည် တာ်- ၃၀၁ ဦးဘိဘိမင်း 

၁၄/ရကန(နိင်)၁၃၀၅၆၁ 

၁၃၄ နြပည် တာ်-၃၇ 

 

ဦး ကျာ်ဆန်းဝင်း 

၉/ပမန(နိင)်၁၈၆၀၅၀ 

၁၃၅ နြပည် တာ်-၄၁၃ 

 

ဦးရဲထက်ဝင်း 

၃/ဘအန(နိင်)၂၆၆၁၃၁ 

၁၃၆ နြပည် တာ်- ၃၆၁ ဦးမျိုး ကျာ်ဦး 

၇/တငန(နိင)်၁၅၁၃၂၆ 

၁၃၇ နြပည် တာ်-၃၈ ဦး ကျာ်မျိုး ဆွ 

၅/ထခန(နိင်)၀၇၅၅၆၀ 
 

 ၁၂/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၁၃၈ နြပည် တာ်-၈၄၉ 

 

ဒ နန်းသန်း ဌး ဌး 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၅၇၇၇ 

၁၃၉ နြပည် တာ်- ၃၇၇ ဦးရန်နိင်သိန်း 

၁၂/လမန(နိင်)၁၅၃၉၀၅ 

၁၄၀ နြပည် တာ်-၄၁ ဦး ကျာ်မျိုးသူ 

၉/မဟမ(နိင်)၀၄၁၀၇၄ 

၁၄၁ နြပည် တာ်-၁၀၉၅ 

 

ဒ သဲစ ရရည်ဝင်း 

၈/မဘန(နိင်)၁၁၄၁၅၆ 

၁၄၂ နြပည် တာ်-၅၈၅ ဦး အာင် ဖိုး ကျာ် 

၁၄/ပသန(နိင်)၂၀၉၄၃၃ 

၁၄၃ နြပည် တာ်-၄၃ ဦး ကျာ်လင်း အာင် 

၇/ပခန(နိင)်၂၇၀၁၇၄ 

၁၄၄ နြပည် တာ်-၁၁၀၉ 

 

ဒ သက်နှင်းသူဇာ 

၁၂/အစန(နိင)်၁၉၆၈၇၃ 

၁၄၅ နြပည် တာ်-၇၃၉ ဒ စိးစန္ဒာထွန်း 

၁၂/လမန(နိင်)၁၄၄၈၄၂ 

၁၄၆ နြပည် တာ်-၄၇ ဦး ကျာ်ထက် အာင် 

၅/ရဘန(နိင်)၁၈၄၉၄၈ 

၁၄၇ နြပည် တာ်-၂၂၄ ဦးထက်အာကာ မာ် 

၁၂/အစန(နိင)်၁၉၆၈၂၈ 

၁၄၈ နြပည် တာ်-၈၁၆ ဒ ထွယ်ဘူ အာင် 

၁၂/အစန(နိင)်၂၁၄၃၂၉ 

၁၄၉ နြပည် တာ်-၅၀ ဦး ကျာ်ဇင်သိန်း 

၁၂/ဗတထ(နိင)်၀၃၈၄၁၆ 

၁၅၀ နြပည် တာ်-၄၀၄ 

 

ဦးရဲမွန ်

၉/ပမန(နိင)်၁၈၈၇၇၈ 

၁၅၁ နြပည် တာ်-၈၂၃ ဒ ထက်ထက်၀င်းခိင် 

၅/မရန(နိင)်၂၄၇၉၈၂ 
၁၃/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၁၅၂ နြပည် တာ်-၅၂ ဦး ကျာ်ဇင်သန် ့

၉/တသန(နိင်)၁၄၄၅၄၂ 

၁၅၃ နြပည် တာ်-၄၁၉ 

 

ဦးရှိန်းခန် ့ ကျာ် 

၁၂/မဘန(နိင်)၁၃၁၈၈၂ 

၁၅၄ နြပည် တာ်-၈၂၇ ဒ ထက်ထက်ထွန်း 

၁၂/ဒဂတ(နိင်)၀၄၆၂၆၈ 

၁၅၅ နြပည် တာ်-၆၀ ဦးခန်ည့ားလွင် 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၃၄၉၈၅ 

၁၅၆ နြပည် တာ်-၉၂၅ 

 

ဒ မသဇင် အာင ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၃၆၆၉၁ 

၁၅၇ နြပည် တာ်-၈၃၁ ဒ နွး နွးလင ်

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၅၁၃၅ 

၁၅၈ နြပည် တာ်-၁၃၇ ဦး ဆွဘန်းြမင့် 

၉/အမဇ(နိင)်၀၂၅၃၇၀ 

၁၅၉ နြပည် တာ်-၆၂၀ ဦး အာင်ထွန်းဝငး် 

၁/မကတ(နိင်)၁၁၂၀၈၈ 

၁၆၀ နြပည် တာ်-၈၃၈ ဒ နီနီပိးချစ ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၃၀၅၈ 

၁၆၁ နြပည် တာ်-၁၉၇ ဦးထိက် အာင်ြမင့်နွယ် 

၁၂/အလန(နိင)်၀၄၅၈၀၄ 

၁၆၂ နြပည် တာ်-၆၄၂ ဒ ကျာ့သီရိ မာ် 

၅/စကန(နိင)်၂၄၄၉၇၇ 

၁၆၃ နြပည် တာ်- ၉၃၂ ဒ မမမီီမိးဦး 

၁၀/မဒန(နိင်)၁၉၈၃၂၀ 

၁၆၄ နြပည် တာ်-၁၉၉ ဦးထန်စိးလျန ်

၄/ဟခန(နိင်)၀၃၇၁၈၅ 

၁၆၅ နြပည် တာ်-၈၆၄ ဒ နှင်းဝဿန် အာင ်

၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၂၃၇၃၃ 
 ၁၄/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၁၆၆ နြပည် တာ်- ၉၄၇ ဒ ြမတ်ဝတ်ရည်စိး 

၁၂/အစန(နိင)်၁၉၇၉၁၇ 

၁၆၇ နြပည် တာ်- ၄၂၄ ဦးလန်းလန်း 

၉/အမဇ(နိင)်၀၃၀၅၀၁ 

၁၆၈ နြပည် တာ်-၈၆၈ ဒ နှင်းနီဝင်း 

၁/မကန(နိင်)၁၄၈၁၂၄ 

၁၆၉ နြပည် တာ်-၁၁၇၄ ဒ အိမ့်ြမတ်နိးသူ 

၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၃၅၄၀၃ 

၁၇၀ နြပည် တာ်- ၄၄၃ ဦးဝင်းသူရြမင့် 

၈/သရန(နိင်)၀၈၄၉၇၃ 

၁၇၁ နြပည် တာ်-၉၀၆ 

 

ဒ မြမတ်နိးခင် 

၁၄/မမန(နိင်)၂၄၄၅၆၃ 

၁၇၂ နြပည် တာ်-၁၈၀ ဦးညီညီမိး 

၇/ဖမန(နိင)်၁၇၄၈၆၀ 

၁၇၃ နြပည် တာ်- ၇၅၃ ဒ စအိတာ 

၅/မရန(နိင)်၂၆၄၀၄၀ 

၁၇၄ နြပည် တာ်-၉၁၄ 

 

ဒ မသီရိစးိ 

၁၂/မရက(နိင်)၁၅၆၀၈၉ 

၁၇၅ နြပည် တာ်-၇၁၆ ဒ စိးစန္ဒဦး 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၇၈၃၆ 

၁၇၆ နြပည် တာ်- ၇၅၅ ဒ စလင်ဝင်း 

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၈၆၈၀၀ 

၁၇၇ နြပည် တာ်-၉၂၀ 

 

ဒ မသူလွင ်

၇/သဝတ(နိင)်၀၉၇၇၄၆ 

၁၇၈ နြပည် တာ်- ၉၅၅ ဒ ြမတ်သက်ထားခင ်

၁၃/ကတန(နိင)်၁၆၂၄၈၄ 

၁၇၉ နြပည် တာ်- ၇၅၆ ဒ စလင်ထက် 

၁၂/မဘန(ဧည့်)၀၀၀၀၇၇ 
၁၅/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၁၈၀ နြပည် တာ်-၁၁၈၅ 

 

ဒ အိမွန်သွယ် 

၁၃/လရန(နိင်)၁၅၁၄၇၁ 

၁၈၁ နြပည် တာ်-၆ ဦး ကာင်းြမတ်သူရ 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၅၉၀၁ 

၁၈၂ နြပည် တာ်- ၇၅၉ ဒ ဆွ ဆွ အာင ်

၈/အလန(နိင)်၁၅၉၆၈၅ 

၁၈၃ နြပည် တာ်-၁၁၈၇ 

 

ဒ အိမွန်ထွတ် ဆ ွ

၁၂/မရက(နိင်)၁၄၃၃၂၂ 

၁၈၄ နြပည် တာ်-၂၀ 

 

ဦး ကာင်းထက် ဝ 

၁၂/အလန(နိင)်၀၄၆၉၀၈ 

၁၈၅ နြပည် တာ်- ၇၆၃ ဒ ဆင့်ဆင့်သိန်းတိး 

၉/အမဇ(နိင)်၀၄၀၃၁၀ 

၁၈၆ နြပည် တာ်-၂၁၅ ဦးထူးခန်သွ့င ်

၁/မကတ(နိင်)၀၉၇၂၅၉ 

၁၈၇ နြပည် တာ်-၁၅၂ ဦး ဇာ်မျိုးသန် ့

၈/မမန(နိင)်၁၉၄၅၉၀ 

၁၈၈ နြပည် တာ်- ၇၆၄ ဒ ဆရည်နွယ် 

၉/တတဥ(နိင်)၁၀၃၄၆၁ 

၁၈၉ နြပည် တာ်-၁၀၉၆ 

 

ဒ သဲဆြပည့် 

၁၂/အလန(နိင)်၀၄၄၆၅၁ 

၁၉၀ နြပည် တာ်-၁၆၄ ဦးဇင်ဂိ ထွး 

၅/တဆန(နိင်)၁၂၁၃၄၄ 

၁၉၁ နြပည် တာ်- ၇၆၉ ဒ ဆ ရရည်ထက ်

၁၀/မလမ(နိင)်၂၂၁၆၂၉ 

၁၉၂ နြပည် တာ်-၁၁၀၁ 

 

ဒ သူသူဇဉ်ဦး 

၆/မမန(နိင)်၁၄၇၂၅၁ 

၁၉၃ နြပည် တာ်- ၂၆၁ ဦးြပည့် ဖိုးထွန်း 

၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၃၁၀၅၄ 
၁၆/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၁၉၄ နြပည် တာ်- ၇၇၀ 

 

ဒ ဆ ဝ ဝနှင်း 

၁၄/ဘကလ(နိင)်၂၁၂၂၈၃ 

၁၉၅ နြပည် တာ်-၁၁၁၀ 

 

ဒ သက်နှင်းထက ်

၁၄/ဟသတ(နိင)်၂၆၇၀၀၉ 

၁၉၆ နြပည် တာ်- ၃၁၄ ဦးြမတ်ဘန်းလင်း 

၈/မကန(နင်ိ)၁၇၁၅၇၂ 

၁၉၇ နြပည် တာ်- ၇၇၁ ဒ ဆနန္ဒာဝငး် 

၁၂/စခန(နိင်)၀၇၀၉၅၄ 

၁၉၈ နြပည် တာ်-၂၁၄ ဦးထူး ဇာ်နိင် 

၈/ဆပဝ(နိင)်၀၈၂၀၄၇ 

၁၉၉ နြပည် တာ်- ၄၉၅ ဦးသူရိန်ဇန် 

၁၄/ရကန(နိင်)၁၃၇၄၉၄ 

၂၀၀ နြပည် တာ်- ၇၇၂ ဒ ဆြမတ် အာင ်

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၁၆၉၂၁ 

၂၀၁ နြပည် တာ်-၂၂၂ ဦးထက်ြမက် အာင် 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၂၁၆၁ 

၂၀၂ နြပည် တာ်-၈၁၈ ဒ ထိက်နန္ဒာပိင ်

၁/မညန(နိင)်၁၂၇၅၂၀ 

၂၀၃ နြပည် တာ်- ၇၇၃ ဒ ဆြမတ်နိး 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၀၃၁၉၈ 

၂၀၄ နြပည် တာ်-၄၁၈ 

 

ဦးရာဇာ အာင ်

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၄၇၆၂ 

၂၀၅ နြပည် တာ်-၈၂၄ ဒ ထက်ထက် အာင် 

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၅၆၆၆ 

၂၀၆ နြပည် တာ်- ၇၇၄ ဒ ဆြမတ်နိး 

၉/ခမစ(နိင)်၀၂၉၉၄၂ 

၂၀၇ နြပည် တာ်-၇၉၆ ဒ ဇင် ဝ ဖိုး 

၁၂/တမန(နိင်)၁၀၉၉၃၁ 
၁၇/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၂၀၈ နြပည် တာ်-၈၃၅ ဒ နာ် စးဖလားဝါး 

၁၂/အစန(နိင)်၁၉၅၈၃၇ 

၂၀၉ နြပည် တာ်- ၇၇၅ ဒ ဆြမတ်နိး 

၉/ညဥန(နိင်)၁၇၀၁၈၃ 

၂၁၀ နြပည် တာ်-၈၅၉ ဒ နွယ်နီထွန်း 

၁၂/တမန(နိင်)၁၀၇၈၉၂ 

၂၁၁ နြပည် တာ်-၈၃၆ ဒ နာ်ပွင့်အိ ဇာ ်

၁၂/မရက(နိင်)၁၅၁၀၆၄ 

၂၁၂ နြပည် တာ်- ၇၇၇ ဒ ဆြမတ်ြခယ ်

၁၃/လရန(နိင်)၁၃၇၅၂၃ 

၂၁၃ နြပည် တာ်-၁၀၉၃ 

 

ဒ သဲငိမ်းစ 

၇/ပတန(နိင)်၁၂၃၂၃၈ 

၂၁၄ နြပည် တာ်-၈၃၉ ဒ နိန်ရှန်ဝိင်း 

၉/ခမစ(နိင)်၀၁၈၉၅၀ 

၂၁၅ နြပည် တာ်- ၇၇၈ ဒ ဆြမတ်သ ူ

၇/ပခန(နိင)်၃၈၆၈၉၆ 

၂၁၆ နြပည် တာ်-၁၀၉၉ 

 

ဒ သသ အာင် 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၁၆၀၆ 

၂၁၇ နြပည် တာ်- ၉၃၃ ဒ မမန်ွမိး ကျာ် 

၁၂/သဃက(နိင)်၁၆၇၁၅၇ 

၂၁၈ နြပည် တာ်- ၇၇၉ ဒ ဆြမတ်စန္ီဒ 

၁၂/လမန(နိင်)၁၄၀၅၀၄ 

၂၁၉ နြပည် တာ်-၁၁၀၆ 

 

ဒ သည်းယလွင ်

၁၄/ကလန(နိင)်၁၁၅၆၀၉ 

၂၂၀ နြပည် တာ်- ၉၄၆ ဒ ြမမျက်သွယ်ဟိန်း 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၈၆၉၀ 

၂၂၁ နြပည် တာ်-၈၄၇ ဒ နန်း အ မွနွမ ်

၁၃/မဆတ(နိင)်၀၄၈၄၅၇ 
 
 

၁၈/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၂၂၂ နြပည် တာ်-၃၄၈ ဦးမျိုးဝင်း ဌး 

၅/ရဥန(နိင)်၀၉၀၆၈၈ 

၂၂၃ နြပည် တာ်- ၅၀၇ ဦးသက်နိငဦ်း 

၅/မရန(နိင)်၂၂၆၂၂၈ 

၂၂၄ နြပည် တာ်-၉၆၃ ဒ မီမီသင်း 

၁၄/ဖပန(နိင်)၁၆၄၁၉၀ 

၂၂၅ နြပည် တာ်-၈၄၅ 

 

ဒ နန်း ဟမာလင်း 

၁၃/ကဟန(နိင)်၀၁၄၀၉၁ 

၂၂၆ နြပည် တာ်-၈၁၉ ဒ ထူးနန္ဒာလင ်

၅/ကလတ(နိင်)၀၈၅၀၁၁ 

၂၂၇ နြပည် တာ်-၉၆၄ ဒ မီမီတင်လှ 

၁၂/ဒပန(ြပု)၀၀၀၀၁၇ 

၂၂၈ နြပည် တာ်-၉၀၈ 

 

ဒ မြမတ်နိင ်

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၈၁၇၈၀ 

၂၂၉ နြပည် တာ်-၁၅၃ ဦး ဇာ်မျို းထက် 

၁၂/စခန(နိင်)၀၇၀၁၈၅ 

၂၃၀ နြပည် တာ်-၉၆၈ ဒ မွန်မွန်ခိင် 

၇/ဒဥန(နိင)်၁၃၆၆၇၇ 

၂၃၁ နြပည် တာ်-၁၁၀၅ 

 

ဒ သူဇာလင်း 

၁၂/လသန(နိင)်၀၂၃၃၄၆ 

၂၃၂ နြပည် တာ်-၇၀၆ ဒ ြခူးသီရိ ဇာ ်

၁၀/ကမရ(နိင်)၁၁၄၄၇၃ 

၂၃၃ နြပည် တာ်-၉၆၉ ဒ မဉ္ူဇ ဦး 

၁၂/ကတတ(နိင)်၀၃၀၁၅၅ 

၂၃၄ နြပည် တာ်- ၇၅ ဦးချမ်း ြမ့ ကျာ် 

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၈၄၃၃၈ 

၂၃၅ နြပည် တာ်-၈၂၅ ဒ ထက်ထက်နိင ်

၁၄/ရကန(နိင်)၁၂၅၅၄၉ 
၁၉/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၂၃၆ နြပည် တာ်-၉၇၂ ဒ မိးသူဇာ အာင် 

၁၃/တခလ(နိင)်၀၆၄၄၉၄ 

၂၃၇ နြပည် တာ်-၂၁၁ ဦးထူး ဝယ အာင ်

၁၂/တတန(နိင)်၂၁၆၈၅၉ 

၂၃၈ နြပည် တာ်-၈၃၇ ဒ နီနီ နဦး 

၁၂/လမန(နိင်)၁၄၂၉၈၄ 

၂၃၉ နြပည် တာ်-၉၇၃ ဒ မိးပွင့် အာင် 

၅/မရန(နိင)်၂၃၁၃၅၈ 

၂၄၀ နြပည် တာ်-၂၁၇ ဦးထက် ဆွ 

၁/ဗမန(နိင်)၀၈၉၀၄၈ 

၂၄၁ နြပည် တာ်- ၉၅၆ ဒ ြမတ်ဆပိင ်

၇/တငန(နိင)်၁၄၆၂၆၁ 

၂၄၂ နြပည် တာ်-၉၇၇ ဒ မျို းြမင့်ြမတ် ကျာ ်

၁၂/ကမရ(နိင်)၀၆၀၁၂၀ 

၂၄၃ နြပည် တာ်-၂၂၆ ဦးထက်အာကာ ကျာ် 

၅/ရဘန(နိင်)၂၀၂၂၈၄ 

၂၄၄ နြပည် တာ်- ၉၅၉ ဒ ြမတ်ဖူးင 

၁၃/တကန(နိင)်၂၆၉၈၄၇ 

၂၄၅ နြပည် တာ်-၉၈၀ ဒ ယယခိင် 

၁၂/မရက(နိင်)၁၅၄၇၆၀ 

၂၄၆ နြပည် တာ်-၂၂၈ ဦးထက်လင်ြမင့် 

၁၂/ဗတထ(နိင)်၀၄၁၆၉၀ 

၂၄၇ နြပည် တာ်-၁၁၅၄ ဒ အးအိသဇင် ကျာ ်

၁၂/ဗဟန(နိင်)၁၀၀၃၇၇ 

၂၄၈ နြပည် တာ်-၉၈၄ ဒ ယဇန အာင် 

၉/ပမန(နိင)်၂၅၇၉၆၆ 

၂၄၉ နြပည် တာ်-၃၃၄ ဦးမင်းသူရိန်စိး 

၃/ဘအန(နိင်)၂၃၉၅၈၅ 
၂၀/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၂၅၀ နြပည် တာ်-၇ ဦး ကာင်းြမတ်ထွန်း 

၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၂၉၀၀၉ 

၂၅၁ နြပည် တာ်-၉၈၆ ဒ ယဉ်ယဉ်လ့ဲ 

၉/ကပတ(နိင်)၂၄၁၄၇၂ 

၂၅၂ နြပည် တာ်-၃၅၀ ဦးမျိုးခက် 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၄၈၁၅ 

၂၅၃ နြပည် တာ်- ၂၆၉ ဦးြပည့် ဖို းပိင် 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၁၂၄၈၇ 

၂၅၄ နြပည် တာ်-၉၈၉ ဒ ယဉ်မင်း အာင ်

၁၂/ကမရ(နိင်)၀၆၀၀၂၉ 

၂၅၅ နြပည် တာ်-၃၉၉ 

 

ဦးရဲနိင်စိး 

၅/အရတ(နိင်)၀၈၅၂၈၁ 

၂၅၆ နြပည် တာ်- ၃၆၈ ဦးမျို းထွဋ်စိး 

၉/မဟမ(နိင်)၀၃၄၂၇၆ 

၂၅၇ နြပည် တာ်-၉၉၁ ဒ ယဉ်မင်းထွန်း 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၈၉၉၀ 

၂၅၈ နြပည် တာ်-၆၂၈ ဦးအိက်ဇက် ယာ်ချန်း 

၁/မကန(နိင်)၁၅၉၂၃၅ 

၂၅၉ နြပည် တာ်-၇၀၈ ဒ ြခူးထက်နှင်း 

၇/ပခန(နိင)်၃၀၆၁၆၆ 

၂၆၀ နြပည် တာ်-၉၉၈ ဒ ယမင်းထက ်

၁၀/မလမ(နိင)်၂၀၅၉၅၄ 

၂၆၁ နြပည် တာ်-၈၅၃ 

 

ဒ နန်းအိ ကခိင် 

၁၃/တကန(နိင)်၂၆၄၉၂၀ 

၂၆၂ နြပည် တာ်-၈၃၂ ဒ နွး အးလဲ့ထွန်း 

၁၀/ဘလန(နိင)်၁၂၄၇၀၁ 

၂၆၃ နြပည် တာ်-၉၉၉ ဒ ယမန်ဦး 

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၇၁၀၂၂ ၂၁/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၂၆၄ နြပည် တာ်-၈၅၇ 

 

ဒ နန်းဖူးအိဂနမိ်း 

၁၃/နတရ(နိင)်၀၀၁၃၅၆ 

၂၆၅ နြပည် တာ်-၁၁၅၀ ဒ အးစန္ဒာ မ 

၈/မကန(နင်ိ)၂၀၀၃၈၄ 

၂၆၆ နြပည် တာ်-၁၀၀၀ ဒ ယမဖူး 

၉/ကပတ(နိင်)၂၅၃၇၄၄ 

၂၆၇ နြပည် တာ်-၈၇၀ ဒ နှင်းသီသီ အာင် 

၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၉၆၆၂၉ 

၂၆၈ နြပည် တာ်-၁၁၅၁ ဒ အးမွန်မွန် 

၁၂/ကမတ(နိင)်၀၆၇၄၁၀ 

၂၆၉ နြပည် တာ်-၁၀၀၁ ဒ ရီရီမွန ်

၁၃/တကန(နိင)်၂၀၉၇၀၄ 

၂၇၀ နြပည် တာ်-၉၂၈ 

 

ဒ မသဇင်ဖူး 

၉/မကန(နင်ိ)၁၃၀၀၁၈ 

၂၇၁ နြပည် တာ်-၁၁၆၁ ဒ အိန္ဒစိး 

၁၂/မရက(နိင်)၁၃၈၈၂၀ 

၂၇၂ နြပည် တာ်-၁၀၀၃ ဒ ရီချိုသင်း 

၁၄/ဇလန(နိင်)၁၄၇၇၇၈ 

၂၇၃ နြပည် တာ်-၉၃၀ ဒ မစိးထက ်

၁၃/လရန(နိင်)၁၃၂၁၀၃ 

၂၇၄ နြပည် တာ်-၇၃၅ ဒ စိးသိဂ အး 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၂၅၉၅၆ 

၂၇၅ နြပည် တာ်-၁၀၀၅ ဒ ရည်ြမတ်မွန ်

၁၄/ကကထ(ဧည့်)၀၀၀၁၆၇ 

၂၇၆ နြပည် တာ်-၁၀၆၉ ဒ သိမ့်သိမ့်ဦး 

၁၂/ခရန(နိင်)၁၁၈၄၁၃ 

၂၇၇ နြပည် တာ်- ၉၃၈ ဒ ြမရတနာ အာင ်

၁၀/မလမ(နိင)်၂၂၉၇၄၉ 
၂၂/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၂၇၈ နြပည် တာ်-၁၀၁၂ ဒ ရတနာဉာဏ် 

၁၂/ကမရ(နိင)၀၅၉၄၉၀ 

၂၇၉ နြပည် တာ်-၄၅၉ ဦး သာ် သာ်ထွန်း 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၆၈၂၀ 

၂၈၀ နြပည် တာ်-၁၅၉ ဦးဇဲွ အာင် 

၇/အတန(နိင)်၁၁၀၂၂၄ 

၂၈၁ နြပည် တာ်-၁၀၁၃ ဒ ရတနာစိး 

၁၂/ပဇတ(နင်ိ)၀၃၅၄၃၁ 

၂၈၂ နြပည် တာ်-၄၇၃ ဦးသိန်း ရ အာင် 

၁၃/တကန(နိင)်၂၁၀၅၀၅ 

၂၈၃ နြပည် တာ်-၅၈၁ ဦး အာင် ငိမ်းချမ်း 

၇/ပခန(နိင)်၂၆၃၁၃၅ 

၂၈၄ နြပည် တာ်-၁၀၁၅ ဒ ရူပါ ဌးနိင် 

၁၂/ဗတထ(နိင)်၀၄၀၂၅၉ 

၂၈၅ နြပည် တာ်-၄၇၄ ဦးသိန်း ကျာ်ဟိန်း 

၁/မညန(နိင)်၁၆၀၅၀၉ 

၂၈၆ နြပည် တာ်-၇၁၈ ဒ စိမ့်စိမ့်ထက် 

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၁၈၈၀ 

၂၈၇ နြပည် တာ်-၁၀၁၇ ဒ ရရည် ဝ 

၅/ခဥန(နိင)်၁၀၃၄၄၀ 

၂၈၈ နြပည် တာ်-၆၁၃ ဦး အာင်ကိြမင့် 

၁၂/ဒဂတ(နိင်)၀၅၅၇၂၇ 

၂၈၉ နြပည် တာ်-၇၃၂ ဒ စိးချစ်ချစ် ဌး 

၁၂/လမန(နိင်)၁၄၈၇၇၈ 

၂၉၀ နြပည် တာ်-၁၀၁၈ ဒ ရရည်ခ 

၅/ဆလက(နိင)်၀၆၄၀၀၁ 

၂၉၁ နြပည် တာ်-၆၁၈ ဦး အာင်ကိကိထွန်း 

၉/မဟမ(နိင်)၀၂၉၂၇၃ 
၂၃/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၂၉၂ နြပည် တာ်- ၉၄၄ ဒ ြမသက်မွန ်

၁၂/တမန(နိင်)၁၀၆၅၁၄ 

၂၉၃ နြပည် တာ်-၁၁၁၆ ဒ သက်စမွန ်

၁၂/သဃက(နိင)်၁၇၀၀၈၀ 

၂၉၄ နြပည် တာ်-၈၀၀ ဒ ဇင်မာြဖူ 

၁၂/ကတတ(နိင)်၀၂၉၀၀၁ 

၂၉၅ နြပည် တာ်-၅၉၉ ဦး အာင်သူထက် 

၇/ဇကန(နိင်)၀၅၇၂၂၇ 

၂၉၆ နြပည် တာ်-၁၁၁၈ ဒ သက်မွန်ခိင ်

၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၉၆၈၃၁ 

၂၉၇ နြပည် တာ်-၈၅၀ 

 

ဒ နန်းသဇင်ဦး 

၁၃/တကန(နိင)်၂၃၉၀၃၈ 

၂၉၈ နြပည် တာ်-၈၂၁ ဒ ထူးြမတ်ြမတ် အာင ်

၁၂/အလန(နိင)်၀၄၄၁၂၂ 

၂၉၉ နြပည် တာ်-၁၁၂၆ ဒ သဇင်ကည်လင ်

၅/မရန(နိင)်၂၁၉၃၈၉ 

၃၀၀ နြပည် တာ်-၈၅၆ ဒ နန်းဖန်းခမ်းစခတ် 

၁၃/တခလ(နိင)်၀၆၄၄၀၂ 

၃၀၁ နြပည် တာ်- ၉၄၁ 

 

ဒ ြမင့်ြမင့် ဝ 

၉/ခအဇ(ြပု)၀၀၀၃၄၇ 

၃၀၂ နြပည် တာ်-၁၁၃၅ ဒ အးချမ်းြမင့် 

၇/ကပက(နိင်)၀၈၈၈၈၄ 

၃၀၃ နြပည် တာ်-၁၀၆၇ ဒ သီသီသက်နှင်း 

၁၀/သထန(နိင)်၂၀၉၇၀၇ 

၃၀၄ နြပည် တာ်- ၂၅၇ ဦးြပည့် ဖိုး အာင် 

၇/ညလပ(နိင)်၁၃၆၂၇၉ 

၃၀၅ နြပည် တာ်-၁၁၉၆ ဒ အိအိမင်း 

၁၂/ကမရ(နိင်)၀၆၃၃၉၇ ၂၄/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၃၀၆ နြပည် တာ်-၃၃၈ ဦးမင်းမင်းဦး 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၀၂၄၆၀ 

၃၀၇ နြပည် တာ်- ၂၆၀ ဦးြပည့် ဖိုးသူ 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၃၁၉၈၇ 

၃၀၈ နြပည် တာ်-၁၂၀၁ ဒ အင်ကင်းကိကိ 

၉/မဟမ(နိင်)၀၃၄၁၃၄ 

၃၀၉ နြပည် တာ်-၄၇၂ ဦးသီဟထွန်းမင်း 

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၂၇၅၂ 

၃၁၀ နြပည် တာ်- ၃၇၉ 

 

ဦးရန်နိင်ထွန်း 

၁၁/ကဖန(နိင်)၁၀၄၅၆၀ 

၃၁၁ နြပည် တာ်-၅၁ ဦး ကျာ်ဇင်သန် ့

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၈၈၂၀ 

၃၁၂ နြပည် တာ်-၆၀၄ ဦး အာင်ဆက်ခိင် 

၇/ဒဥန(နိင)်၁၄၈၀၃၈ 

၃၁၃ နြပည် တာ်- ၄၈၅ ဦးသန်ဇ့င်ထွန်း 

၉/မဟမ(နိင်)၀၂၉၂၆၀ 

၃၁၄ နြပည် တာ်-၅၇ ဦးကမ်ဆန်ပဲန်း 

၄/ဟခန(နိင်)၀၄၀၉၈၀ 

၃၁၅ နြပည် တာ်-၆၁၆ ဦး အာင်ကိကိ 

၁၂/အစန(နိင)်၂၀၈၄၅၉ 

၃၁၆ နြပည် တာ်- ၄၈၇ ဦးသတ အာင် 

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၅၇၈၃ 

၃၁၇ နြပည် တာ်-၅၉ ဦးခိင် ဇာ်လတ ်

၉/ပဘန(ြပု)၀၀၀၀၃၁ 

၃၁၈ နြပည် တာ်-၆၄၀ ဒ ကသွယ်ြမင် ့

၁၂/သလန(နိင)်၁၁၅၅၃၉ 

၃၁၉ နြပည် တာ်-၇၀၀ ဒ ချို မသန်း 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၉၄၈၂ ၂၅/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၃၂၀ နြပည် တာ်-၁၂၁ ဦးစိင်း ကာ် ခး 

၇/ကဝန(နိင)်၁၂၃၄၅၆ 

၃၂၁ နြပည် တာ်-၁၀၇၃ ဒ သန္တာထက ်

၈/မကန(နင်ိ)၁၈၇၁၉၄ 

၃၂၂ နြပည် တာ်-၄ ဦး ကာင်းြမတ် အးချမ်း 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၆၆၄၀ 

၃၂၃ နြပည် တာ်-၁၂၇ ဦးစိင်းစိးြပည့်ထွန်း 

၉/မဟမ(နိင်)၀၃၄၁၆၃ 

၃၂၄ နြပည် တာ်-၁၀၈၇ 

 

ဒ သင်းနွယ်နီ အာင် 

၁၃/တကန(နိင)်၂၃၈၉၀၈ 

၃၂၅ နြပည် တာ်-၁၅၅ ဦး ဇာ်ထက် အာင် 

၅/ရဥန(နိင)်၀၉၄၃၈၉ 

၃၂၆ နြပည် တာ်-၁၃၆ ဦးစစ်ထွဋ်ဦး 

၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၃၄၂၈၈ 

၃၂၇ နြပည် တာ်-၁၀၈၉ 

 

ဒ သင်းဦးဦးစ 

၁၂/လသန(နိင)်၀၂၂၅၆၉ 

၃၂၈ နြပည် တာ်- ၂၅၁ ဦးနိင်လင်းဦး 

၅/ခဥန(နိင)်၁၀၁၂၂၆ 

၃၂၉ နြပည် တာ်-၁၃၈ ဦးဆန်းဝင့်သူ 

၁၃/သပန(နိင်)၀၉၀၈၉၇ 

၃၃၀ နြပည် တာ်-၁၁၀၇ 

 

ဒ သက်ရီနှင်း 

၁၂/ဗတထ(နိင)်၀၃၉၉၀၃ 

၃၃၁ နြပည် တာ်- ၃၀၆ ဦးဘန်းြမတ် ဇာ် 

၅/မရန(နိင)်၂၃၅၁၁၄ 

၃၃၂ နြပည် တာ်-၁၄၀ ဦးဆန်းထွန်း အာင် 

၁၂/သခန(နိင်)၁၀၈၉၀၈ 

၃၃၃ နြပည် တာ်- ၉၀ ဦး စာရန်လင်း 

၁၄/လမန(နိင်)၀၈၀၂၄၉ 

၂၆/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၃၃၄ နြပည် တာ်- ၃၂၃ ဦးမင်း သးွ 

၇/အဖန(နိင)်၀၈၃၈၀၂ 

၃၃၅ နြပည် တာ်- ၄၃၂ ဦးလင်းထက် အာင် 

၅/ရဘန(နိင်)၁၈၀၉၄၈ 

၃၃၆ နြပည် တာ်-၂၁၃ ဦးထူး ကျာ်ခန် ့

၁၂/လမန(နိင်)၁၄၄၄၇၅ 

၃၃၇ နြပည် တာ်- ၃၈၁ ဦးရန်ပိင်ဦး 

၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၃၅၀၂၈ 

၃၃၈ နြပည် တာ်- ၄၃၄ ဦးလူထွဋ ်

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၇၈၀၂ 

၃၃၉ နြပည် တာ်-၂၂၇ ဦးထက်လွင်ဦး 

၈/ပဖန(နိင)်၀၉၇၉၁၇ 

၃၄၀ နြပည် တာ်- ၄၈၆ ဦးသခဝင်း 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၁၉၀၇၆၂ 

၃၄၁ နြပည် တာ်- ၄၃၈ ဦးလှမင်း 

၁၁/စတန(နိင)်၀၇၁၁၇၂ 

၃၄၂ နြပည် တာ်-၃၃၁ ဦးမင်းသိမး် အာင် 

၁၂/ရပသ(နိင)်၀၅၃၂၆၅ 

၃၄၃ နြပည် တာ်- ၄၉၂ ဦးသူရိန် ကျာ ်

၇/ပခန(နိင)်၃၃၈၇၁၅ 

၃၄၄ နြပည် တာ်- ၄၄၀ ဦးဝင်းြမင့်ဟန ်

၁၂/ကတတ(ဧည့်)၀၀၀၉၄၉ 

၃၄၅ နြပည် တာ်-၃၃၇ ဦးမင်းမင်း ဇာ် 

၅/ပလန(နိင်)၀၆၂၉၄၅ 

၃၄၆ နြပည် တာ်- ၅၀၃ ဦးသက် ဇာ်လင်း 

၁၂/လမန(နိင်)၁၄၁၇၁၆ 

၃၄၇ နြပည် တာ်- ၄၄၇ ဦးဝင်းလွင်ြမင့် 

၁၃/တကန(နိင)်၂၄၂၀၆၆ 
၂၇/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၃၄၈ နြပည် တာ်-၃၄၅ ဦးမိး ဇာ် အာင် 

၁၃/မကန(နိင်)၀၃၄၄၇၆ 

၃၄၉ နြပည် တာ်-၅၈၆ ဦး အာင် ဖို းလင်း 

၁၂/လသန(နိင)်၀၂၂၁၁၃ 

၃၅၀ နြပည် တာ်-၉၇၄ ဒ မိးပွင့်ြဖူ 

၉/ကဆန(နိင်)၁၄၉၀၃၃ 

၃၅၁ နြပည် တာ်-၃၉၇ 

 

ဦးရဲခိင် ကျာ ်

၁၂/သဃက(နိင)်၁၆၉၀၉၃ 

၃၅၂ နြပည် တာ်-၈၁၁ ဒ တင်မျို းလွင ်

၉/မခန(နိင)်၂၄၄၅၄၄ 

၃၅၃ နြပည် တာ်-၉၇၅ ဒ မိမ့ိစ့းိထူး 

၈/တတက(နိင)်၁၇၈၆၂၆ 

၃၅၄ နြပည် တာ်-၄၀၂ 

 

ဦးရဲစိး 

၈/မကန(နင်ိ)၁၉၇၉၄၁ 

၃၅၅ နြပည် တာ်-၈၂၀ ဒ ထူးနွယ်ခင ်

၁/ဟပန(နိင်)၀၀၉၉၅၁ 

၃၅၆ နြပည် တာ်-၉၇၈ ဒ မျို းမီမီခင ်

၅/ခဥတ(နိင်)၀၇၉၈၂၀ 

၃၅၇ နြပည် တာ်-၄၀၃ 

 

ဦးရဲစိး 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၀၂၇၈၉ 

၃၅၈ နြပည် တာ်-၈၂၂ ဒ ထူးထက်ထက် ကျာ ်

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၄၂၅၁ 

၃၅၉ နြပည် တာ်-၉၈၂ ဒ ယစန္ဒာထွန်း 

၅/မရန(နိင)်၂၁၀၁၆၆ 

၃၆၀ နြပည် တာ်-၄၀၇ 

 

ဦးရဲကိကိလင်း 

၉/အမဇ(နိင)်၀၃၀၆၆၂ 

၃၆၁ နြပည် တာ်- ၉၆၀ ဒ ြမပွင့်နွယ ်

၁၂/ဒဂတ(နိင်)၀၅၉၃၂၀ 
 ၂၈/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၃၆၂ နြပည် တာ်-၉၈၈ ဒ ယဉ်မွန် အာင် 

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၅၄၃၂၉ 

၃၆၃ နြပည် တာ်-၄၁၄ 

 

ဦးရဲထက် အာင် 

၉/တတဥ(နိင်)၁၀၁၈၅၅ 

၃၆၄ နြပည် တာ်-၁၀၄၆ ဒ ဝင်းအခိိင် 

၁၂/တမန(နိင်)၁၀၇၅၇၂ 

၃၆၅ နြပည် တာ်-၉၉၀ ဒ ယဉ်မင်း အာင ်

၈/ခမန(နိင)်၁၄၆၉၉၆ 

၃၆၆ နြပည် တာ်-၄၁၇ 

 

ဦးရာကစ် 

၅/ကလထ(ြပု)၀၀၀၀၇၄ 

၃၆၇ နြပည် တာ်-၂၅ ဦး ကျာ် မာင် မာင ်

၁၂/သဃက(နိင)်၁၈၂၂၇၀ 

၃၆၈ နြပည် တာ်-၉၉၄ ဒ ယမင်း ရရည်ဖူး 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၇၇၄၇ 

၃၆၉ နြပည် တာ်-၄၅၃ 

 

ဦး ဝယမိးြမင့် 

၉/မဟမ(နိင်)၀၄၁၅၇၇ 

၃၇၀ နြပည် တာ်-၆၉၇ ဒ ခိင်ဇာဇာ 

၇/ပခန(နိင)်၃၀၄၀၅၇ 

၃၇၁ နြပည် တာ်-၁၀၀၇ ဒ ရည်မွန်လင ်

၁၂/ဒဂတ(နိင်)၀၄၆၉၀၁ 

၃၇၂ နြပည် တာ်-၄၇၁ ဦးသီဟစိး 

၉/ခမစ(နိင)်၀၃၉၆၄၁ 

၃၇၃ နြပည် တာ်-၇၁၇ ဒ စိမ်းြမသန္တာ 

၉/စကန(နိင)်၀၆၅၅၈၃ 

၃၇၄ နြပည် တာ်-၁၀၀၉ ဒ ရန်းလ့ဲလဲ့ ဇာ် 

၁၂/မရက(နိင်)၁၄၇၁၂၃ 

၃၇၅ နြပည် တာ်-၆၁၅ ဦး အာင်ကိကိ 

၁၂/စခန(နိင်)၀၇၀၈၁၇ 
 ၂၉/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၃၇၆ နြပည် တာ်-၁၁၆၃ ဒ အိနှင်းလွငသ်န် ့

၁၀/ခဆန(နိင)်၀၉၈၉၄၂ 

၃၇၇ နြပည် တာ်-၁၀၁၁ ဒ ရတနာ အးဝင်း 

၉/ငဇန(နိင)်၀၉၄၄၇၃ 

၃၇၈ နြပည် တာ်-၆၁၉ ဦး အာင်လင်ဦး 

၁/ကမန(နိင်)၀၃၀၅၂၆ 

၃၇၉ နြပည် တာ်-၁၁၆၄ ဒ အိငဖူး 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၆၂၅၉ 

၃၈၀ နြပည် တာ်-၁၀၁၄ ဒ ရူပါ အး 

၁၄/ဖပန(နိင်)၁၃၈၈၄၇ 

၃၈၁ နြပည် တာ်-၆၄၁ ဒ ကျာ်နီနီ ဇာ် 

၉/တတဥ(နိင်)၁၀၁၈၇၀ 

၃၈၂ နြပည် တာ်-၂၄ ဦး ကျာ်ဝ အာင် 

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၄၇၄၈၇ 

၃၈၃ နြပည် တာ်-၁၀၁၆ ဒ ရရည်ဝင်း 

၉/ခအဇ(ဧည့်)၀၀၀၁၆၂ 

၃၈၄ နြပည် တာ်-၆၄၈ ဒ ကည်ကည်ခိင ်

၁၂/ကတတ(ြပု)၀၀၀၉၂၈ 

၃၈၅ နြပည် တာ်-၁၇၇ ဦးညီညီ အာင ်

၅/မရန(နိင)်၂၃၉၃၅၁ 

၃၈၆ နြပည် တာ်-၁၀၁၉ ဒ ရရည်ခိင် 

၅/ရဘန(နိင်)၁၇၀၁၀၇ 

၃၈၇ နြပည် တာ်-၆၅၉ 

 

ဒ ခင်ရတနာ ကျာ် 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၄၂၉၅ 

၃၈၈ နြပည် တာ်- ၂၅၃ ဦးနိင်ဇင်ထွန်း 

၁၃/နဆန(ဧည့်)၀၀၀၃၃၆ 

၃၈၉ နြပည် တာ်-၂၀၁ ဦးထွန်း ဌး ကျာ ်

၁၂/ကမရ(နိင်)၀၅၉၅၀၃ 

၃၀/သိ ့



30 
 

 

 
 

စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၃၉၀ နြပည် တာ်-၇၉၄ ဒ ဆက်ဆက် ငိမ်း အး 

၅/ကနန(နင်ိ)၀၉၃၈၂၇ 

၃၉၁ နြပည် တာ်- ၂၅၈ ဦးြပည့် ဖိုး အာင် 

၉/ကပတ(နိင်)၂၂၇၀၉၉ 

၃၉၂ နြပည် တာ်-၂၀၆ ဦးထွန်းလင်း ကျာ် 

၉/မကန(နင်ိ)၁၁၅၆၆၄ 

၃၉၃ နြပည် တာ်-၇၉၅ ဒ ဇီဇဝါ မာင ်

၉/မခန(နိင)်၁၉၆၃၅၂ 

၃၉၄ နြပည် တာ်- ၂၆၄ ဦးြပည့် ဖိုး အာင် 

၉/ပသက(နိင်)၁၀၁၈၂၄ 

၃၉၅ နြပည် တာ်- ၂၇၄ ဦးပိင်ဇင်ဦး 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၀၆၂၃၃ 

၃၉၆ နြပည် တာ်-၈၀၅ ဒ ဇာြခည်ဝင်း 

၁၃/ကခန(နိင်)၀၇၄၃၅၁ 

၃၉၇ နြပည် တာ်- ၂၆၇ ဦးြပည့်စသူ 

၉/အမဇ(နိင)်၀၃၃၄၂၇ 

၃၉၈ နြပည် တာ်- ၂၈၄ ဦး ဖို းြပည့်ကိ 

၁၂/ကမတ(နိင)်၀၇၁၁၁၀ 

၃၉၉ နြပည် တာ်-၈၆၀ ဒ နရည် အး 

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၈၃၀၇ 

၄၀၀ နြပည် တာ်- ၃၂၀ ဦးမိးထိက်သူ 

၁၂/မရက(နိင်)၁၄၂၆၀၇ 

၄၀၁ နြပည် တာ်- ၃၀၀ 

 

ဦးဘိဘိဦး 

၁၀/မဒန(နိင်)၂၀၃၀၇၁ 

၄၀၂ နြပည် တာ်-၁၀၇၂ ဒ သန္တာစိး 

၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၃၂၆၈၁ 

၄၀၃ နြပည် တာ်- ၃၈၈ ဦးရဲဟိန်း အာင ်

၁၂/ကတန(နိင)်၀၉၂၀၈၄ ၃၁/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၄၀၄ နြပည် တာ်- ၄၄၂ ဦးဝင်း ဖိုး မာင် 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၁၈၅၈၃၂ 

၄၀၅ နြပည် တာ်-၁၀၇၆ ဒ သွယ်မိမိ့ဇ့င် 

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၇၅၂၈၄ 

၄၀၆ နြပည် တာ်- ၄၈၃ ဦးသန်းထိက်စိး 

၁၃/မဆတ(နိင)်၀၄၆၇၈၀ 

၄၀၇ နြပည် တာ်-၅၂၄ ဦးဟိန်းထက် အာင် 

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၄၂၃၄ 

၄၀၇ နြပည် တာ်-၁၀၇၇ ဒ သွန်းသက်ပန် 

၇/တငန(နိင)်၁၅၈၃၉၉ 

၄၀၉ နြပည် တာ်- ၄၈၄ ဦးသန်ဇ့င်ဝင်း ကျာ် 

၅/မရန(နိင)်၁၇၅၃၄၂ 

၄၁၀ နြပည် တာ်-၅၃၃ 

 

ဦးဟန်လင်းစိး 

၁၀/သဖရ(နိင)်၁၁၈၃၁၀ 

၄၁၁ နြပည် တာ်-၁၀၇၉ ဒ သဉ္ဇာ စာ 

၉/မဟမ(နိင်)၀၂၄၈၆၈ 

၄၁၂ နြပည် တာ်-၅၉၈ ဦး အာင်သူလွင် 

၅/ရဘန(နိင်)၁၇၀၈၂၂ 

၄၁၃ နြပည် တာ်-၅၄၀ ဦး အးချမ်းမင်း 

၈/မကန(နင်ိ)၂၀၈၈၆၆ 

၄၁၄ နြပည် တာ်-၁၁၈၉ 

 

ဒ အိအိခိင် 

၁၄/ညတန(နိင)်၁၄၄၆၉၆ 

၄၁၅ နြပည် တာ်-၇၁၂ ဒ ငိမ်းသီရိထိက် 

၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၂၇၆၈၃ 

၄၁၆ နြပည် တာ်-၆၇၇ ဒ ခင်စပယ်ကိ 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၁၆၉၉၅ 

၄၁၇ နြပည် တာ်- ၇၁ ဦးချစ်မင်းဟန ်

၁၂/မရက(နိင်)၁၇၈၈၇၂ 
 ၃၂/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၄၁၈ နြပည် တာ်-၇၁၃ ဒ ငိမး်အိြဖူ 

၉/ပမန(နိင်)၂၄၃၃၈၅ 

၄၁၉ နြပည် တာ်-၆၇၈ ဒ ခင်ဆန်း ထွး 

၅/ဝလန(နိင်)၁၁၉၃၁၉ 

၄၂၀ နြပည် တာ်- ၈၉ ဦး စာရန်နိင် 

၉/ခအဇ(နိင်)၀၃၃၂၂၆ 

၄၂၁ နြပည် တာ်-၇၂၂ ဒ စန္ဒာ အး 

၁၂/တမန(နိင)်၁၂၂၅၈၇ 

၄၂၂ နြပည် တာ်-၆၈၄ ဒ ခိင် ဆွဝင်း 

၇/တငန(နိင်)၁၄၃၄၆၃ 

၄၂၃ နြပည် တာ်-၆၂၆ ဦး အာင်ဇမ္ူဗ ကျာ် 

၅/မမတ(နိင)်၀၈၂၉၅၄ 

၄၂၄ နြပည် တာ်- ၉၃၄ ဒ မမျိုးသူ 

၈/ပခက(နိင)်၂၂၂၃၁၃ 

၄၂၅ နြပည် တာ်-၆၈၈ ဒ ခိင်သန္တာတိး 

၁၃/တကန(နိင)်၂၃၈၅၈၈ 

၄၂၆ နြပည် တာ်-၇၉၂ ဒ ဆလတ်နန္ဒာ 

၉/ပသက(နိင်)၁၀၁၁၄၂ 

၄၂၇ နြပည် တာ်- ၉၃၅ ဒ မပွင့်ြဖူ 

၁၂/သကတ(နိင)်၁၇၃၁၁၀ 

၄၂၈ နြပည် တာ်-၁၉၆ ဦးထိန်ထိန်လင်း 

၉/အမဇ(နိင်)၀၃၂၄၆၂ 

၄၂၉ နြပည် တာ်-၈၀၁ ဒ ဇင်မာြပုး 

၁၂/လသန(နိင)်၀၂၂၁၂၅ 

၄၃၀ နြပည် တာ်-၁၁၄၈ ဒ အးသူခိင် 

၁၂/သကတ(နိင်)၁၇၁၉၉၈ 

၄၃၁ နြပည် တာ်-၁၉၈ ဦးထိက် အာင်ထွန်း 

၉/အမဇ(နိင်)၀၃၁၃၀၉ 
၃၃/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၄၃၂ နြပည် တာ်-၈၅၈ ဒ နွယ်နီ အး 

၇/မညန(နိင)်၀၇၆၀၂၃ 

၄၃၃ နြပည် တာ်-၁၅ ဦး ကာင်းမျိုးဟန ်

၁၂/မရက(နိင်)၁၄၉၂၆၇ 

၄၃၄ နြပည် တာ်-၂၀၃ ဦးထွန်းနိင်ဝငး် 

၉/ခမစ(နိင)်၀၁၇၆၄၃ 

၄၃၅ နြပည် တာ်-၈၆၃ ဒ နှင်းယမ ကျာ ်

၇/ပမန(နိင)်၁၆၂၉၃၂ 

၄၃၆ နြပည် တာ်-၇၃၄ ဒ စိးြပည့် ကသဉ္ဇလီ 

၁၀/မဒန(နိင်)၁၉၈၈၇၈ 

၄၃၇ နြပည် တာ်-၂၀၉ ဦးထင်ရှား အာင် 

၇/ပခန(နိင)်၃၁၂၉၉၄ 

၄၃၈ နြပည် တာ်-၃၄၃ ဦးမင်းထက်ခိင် 

၁၄/ဟကက(နိင်)၀၁၁၅၃၄ 

၄၃၉ နြပည် တာ်-၇၄၈ ဒ စသစ္စာခင ်

၁၂/မရက(နိင်)၁၄၅၇၀၅ 

၄၄၀ နြပည် တာ်- ၂၇၂ ဦးြပုး မာင် မာင ်

၉/မသန(နိင်)၁၂၂၈၆၃ 

၄၄၁ နြပည် တာ်-၃၄၆ ဦးမိးညီလွင ်

၁၂/ဒဂရ(နိင်)၀၁၃၈၅၇ 

၄၄၂ နြပည် တာ်-၂၁ 

 

ဦး ကာင်းထက်နိင ်

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၈၁၁၉ 

၄၄၃ နြပည် တာ်- ၂၈၁ ဦး ဖိုး အာင် ကျာ ်

၆/ထဝန(နိင်)၁၀၇၆၁၁ 

၄၄၄ နြပည် တာ်-၃၄၇ ဦးမိးစည်သန်းြမင့် 

၁၃/မဆန(နိင်)၀၂၂၆၈၉ 

၄၄၅ နြပည် တာ်-၂၄၃ ဦးနိင်လင်း အာင ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၆၀၈၃ 
၃၄/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၄၄၆ နြပည် တာ်- ၂၉၁ ဦး ဖိုးကိကိ 

၁၁/မပန(နိင်)၀၇၂၀၅၈ 

၄၄၇ နြပည် တာ်-၃၄၉ ဦးမျိုး ကျာ် 

၁၂/မရက(နိင်)၁၄၃၇၇၃ 

၄၄၈ နြပည် တာ်- ၂၅၄ ဦးြပည့်ဝင်းချစ် 

၉/ပဥလ(နိင်)၀၃၂၁၅၉ 

၄၄၉ နြပည် တာ်- ၄၂၂ ဦးရင်းထက် အာင် 

၁၄/ကကန(နိင)်၁၁၁၈၃၀ 

၄၅၀ နြပည် တာ်-၃၆၀ ဦးမျိုး အာင်ခိင ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၃၉၄၅၂ 

၄၅၁ နြပည် တာ်- ၂၆၆ ဦးြပည့်စြမင့်ြမတ် 

၉/ခမစ(နိင)်၀၂၉၉၃၈ 

၄၅၂ နြပည် တာ်- ၄၂၈ ဦးလင်းြမတ် အာင် 

၁၂/သကတ(နိင)်၁၆၃၅၇၇ 

၄၅၃ နြပည် တာ်-၄၀၅ 

 

ဦးရဲမင်း ကျာ ်

၉/ခမစ(နိင)်၀၄၀၂၀၉ 

၄၅၄ နြပည် တာ်- ၃၁၀ ဦးြမင့်သူ 

၉/တတဥ(နိင်)၁၁၁၅၇၀ 

၄၅၅ နြပည် တာ်- ၄၂၉ ဦးလင်းသစ်လွင် 

၁၂/ကတတ(နိင)်၀၂၉၁၇၀ 

၄၅၆ နြပည် တာ်-၆၃၅ ဒ ကး ကး ဇာ ်

၅/မရန(နိင)်၂၄၅၉၉၀ 

၄၅၇ နြပည် တာ်- ၄၈၂ ဦးသန်းထွန်းဦး 

၁၂/ပဇတ(နင်ိ)၀၃၅၅၁၁ 

၄၅၈ နြပည် တာ်- ၄၃၁ ဦးလင်းထက် အာင် 

၁၀/ပမန(နိင်)၁၅၄၅၈၁ 
 
 ၃၅/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၄၅၉ နြပည် တာ်-၆၃၉ ဒ ကသီခင ်

၁၂/မဂတ(နိင်)၁၀၁၃၆၈ 

၄၆၀ နြပည် တာ်-၇၀၁ ဒ ချိုမာဦး 

၉/မကန(နင်ိ)၁၂၈၆၆၈ 

၄၆၁ နြပည် တာ်- ၄၃၃ ဦးလင်းထက် ကျာ် 

၁၂/တကန(ြပု)၀၀၀၀၈၄ 

၄၆၂ နြပည် တာ်-၆၄၇ ဒ ကည်ြဖူဇင ်

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၄၅၃၄ 

၄၆၃ နြပည် တာ်-၇၂၀ ဒ စိမ့်ပနး်အိမ် ကျာ် 

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၇၉၈၉ 

၄၆၄ နြပည် တာ်- ၄၃၇ ဦးလျန်ကျုးအပ် 

၄/ဟခန(နိင်)၀၄၂၃၃၆ 

၄၆၅ နြပည် တာ်-၆၅၅ 

 

ဒ ခိင်ပိးအ ိ

၁၂/တမန(ြပု)၀၀၀၂၅၆ 

၄၆၆ နြပည် တာ်-၇၄၅ ဒ စြမတဝ်င်း 

၁၂/သခန(နိင်)၁၁၉၅၆၂ 

၄၆၇ နြပည် တာ်- ၄၅၀ ဦးဝ ဇာ်မင်း 

၁၃/တကန(နိင)်၂၀၀၁၉၉ 

၄၆၈ နြပည် တာ်-၆၆၀ 

 

ဒ ခင်ဂျူဂျူကိ 

၁၂/အစန(နိင)်၂၂၄၆၇၆ 

၄၆၉ နြပည် တာ်-၈၃၄ ဒ နြခည်ဦး 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၃၃၄၅၈ 

၄၇၀ နြပည် တာ်-၅၂၆ ဦးဟိန်းထက်ဦး 

၁၂/အစန(နိင)်၂၁၄၄၆၆ 

၄၇၁ နြပည် တာ်-၇၈၁ ဒ ဆြမတ်စန္ဒီပန ်

၅/ကဘလ(နိင)်၁၅၅၄၃၁ 

၄၇၂ နြပည် တာ်-၁၆၅ ဦးဇင် မာင်လတ် 

၅/အတန(နိင်)၀၈၇၀၀၀ 
 ၃၆/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၄၇၃ နြပည် တာ်- ၄၄၉ ဦးဝ  

၉/မဟမ(နိင်)၀၁၆၇၇၅ 

၄၇၄ နြပည် တာ်-၇၉၈ ဒ ဇင် ငိမ်းစိး 

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၅၀၈၅ 

၄၇၅ နြပည် တာ်- ၃၃၀ ဦးမင်းသီဟ ဖိုး 

၁၂/ကမတ(နိင)်၀၆၈၀၈၉ 

၄၇၆ နြပည် တာ်-၁၁၉၄ ဒ အိအိမိး 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၈၉၇၅ 

၄၇၇ နြပည် တာ်-၇၉၉ ဒ ဇင်သွယ်သွယ် အး 

၇/ပခန(နိင)်၃၅၃၀၉၆ 

၄၇၈ နြပည် တာ်-၅၉၂ ဦး အာင်သူရ ထွး 

၈/နမန(နိင)်၁၄၆၀၉၈ 

၄၇၉ နြပည် တာ်- ၂၇၇ ဦးပိင်ထက် ကျာ် 

၁၂/တမန(နိင်)၁၁၂၁၉၇ 

၄၈၀ နြပည် တာ်-၈၀၄ ဒ ဇာနည်ဝင်း 

၁၂/ကမန(နိင်)၀၉၄၂၇၆ 

၄၈၁ နြပည် တာ်-၆၉၆ ဒ ခိင်ဇာထွနး်မိး 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၈၄၉၇ 

၄၈၂ နြပည် တာ်- ၂၈၃ ဦး ဖို းြပည့်စ 

၁၂/သကတ(နိင)်၁၈၂၄၄၅ 

၄၈၃ နြပည် တာ်-၁၀၆၄ ဒ သိဂ ဇာ်သင်း 

၈/သရန(နိင်)၀၉၀၈၂၈ 

၄၈၄ နြပည် တာ်-၇၀၉ ဒ ဂျူလီ အး 

၄/မတပ(နိင်)၀၄၂၄၃၄ 

၄၈၅ နြပည် တာ်- ၂၈၆ ဦး ဖိုးသူရ ဇာ် 

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၀၇၅၅ 

၄၈၆ နြပည် တာ်-၁၁၈၃ 

 

ဒ အိမွန် ကျာ ်

၉/ရမသ(နိင်)၁၃၅၀၁၅ 
 ၃၇/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၄၈၇ နြပည် တာ်-၇၂၁ ဒ စန္ဒာဝင်း ရ 

၁၂/အစန(နိင)်၁၉၅၈၀၅ 

၄၈၈ နြပည် တာ်- ၂၉၉ ဦးဗညားနိင် 

၁၂/အစန(နိင)်၂၁၄၀၀၂ 

၄၈၉ နြပည် တာ်-၁၁၈၆ 

 

ဒ အိမွန်ကိကိ 

၉/မဟမ(နိင်)၀၃၅၇၀၁ 

၄၉၀ နြပည် တာ်-၇၂၇ ဒ စရည်မွန ်

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၀၄၄၂၈ 

၄၉၁ နြပည် တာ်-၅၁၂ ဦးသက်ထက် အာင် 

၁၄/မအန(နိင)်၁၈၅၃၀၈ 

၄၉၂ နြပည် တာ်-၁၁၈၈ 

 

ဒ အိအိ အာင် 

၁၂/ပဇတ(နင်ိ)၀၃၃၅၂၃ 

၄၉၃ နြပည် တာ်-၈၂၉ ဒ နွး၀င့်၀င့်လင ်

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၀၃၂၆၈ 

၄၉၄ နြပည် တာ်-၅၁၇ ဦးဟိန်းမင်း ဆွ 

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၄၄၁၀၀ 

၄၉၅ နြပည် တာ်-၃၅၇ ဦးမျို းကိကိ 

၉/ကပတ(နိင်)၂၂၃၄၆၀ 

၄၉၆ နြပည် တာ်-၈၃၃ ဒ နွးထက်ထကနိ်င် 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၁၈၀၅၇ 

၄၉၇ နြပည် တာ်-၅၃၇ 

 

ဦးဟ ဇာ်ထက ်

၇/ကပက(နိင်)၀၈၈၆၀၅ 

၄၉၈ နြပည် တာ်-၄၁၅ 

 

ဦးရဲထက် ကျာ ်

၅/ဒပယ(နိင)်၁၀၅၂၄၁ 

၄၉၉ နြပည် တာ်-၁၀၂၅ ဒ ရစင်ရတနာသိန်း 

၁၂/တမန(နိင်)၁၁၁၈၅၁ 
 
 
 

၃၈/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၅၀၀ နြပည် တာ်-၅၃ ဦး ကျာ်ဇင်ထွန်း 

၅/ရဘန(နိင)်၁၆၄၈၇၂ 

၅၀၁ နြပည် တာ်-၆၄၃ ဒ ကကိကိခင ်

၁၂/သလန(နိင)်၁၀၉၇၉၈ 

၅၀၂ နြပည် တာ်-၁၀၄၇ ဒ ဝင့်ယမ ကျာ်သူ 

၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၉၉၅၈၀ 

၅၀၃ နြပည် တာ်-၂၀၂ ဦးထွန်းဘန်း ကျာ် 

၈/ခမန(နိင်)၁၆၂၈၈၁ 

၅၀၄ နြပည် တာ်-၆၅၄ 

 

ဒ ခိင် မထွန်း 

၁၂/ကမရ(နိင်)၀၆၀၁၂၆ 

၅၀၅ နြပည် တာ်-၁၁၇၀ ဒ အိသဉ္ဇာမိး 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၈၇၃၈ 

၅၀၆ နြပည် တာ်-၂၀၅ ဦးထွနး်သီဟ အာင် 

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၅၆၈၆ 

၅၀၇ နြပည် တာ်-၇၈၃ ဒ  ဆသွင် ဘာ် ဆွ 

၁၂/ဥကမ(နိင)်၂၁၅၅၀၄ 

၅၀၈ နြပည် တာ်-၁၅၁ ဦး ဇာ်မျိုး နာင ်

၉/ရမသ(နိင)်၁၃၂၈၉၅ 

၅၀၉ နြပည် တာ်-၁၁၂၇ ဒ သဇင်စိး 

၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၉၈၃၁၃ 

၅၁၀ နြပည် တာ်-၈၀၃ ဒ ဇင်ဖူးမန်ွ 

၇/ညလပ(နိင်)၁၃၉၁၅၃ 

၅၁၁ နြပည် တာ်- ၄၉၄ ဦးသူရိနထွ်န်း 

၁၂/မဂဒ(နိင)်၁၄၂၇၀၃ 

၅၁၂ နြပည် တာ်- ၂၇၁ ဦးြပုး မာင်ဝငး် 

၉/နထက(နိင)်၁၅၅၄၃၂ 

၅၁၃ နြပည် တာ်-၈၀၆ ဒ ဇာဇာထွန်း 

၇/သကန(နိင်)၁၁၄၁၇၅ 
 ၃၉/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၅၁၄ နြပည် တာ်- ၅၀၁ ဦးသက် အာင် အာင် 

၁၂/လကန(နိင)်၂၁၆၄၄၉ 

၅၁၅ နြပည် တာ်- ၂၇၃ ဦးပိင်စိးသူဝင်းဦး 

၈/မကန(နင်ိ)၁၆၉၉၉၇ 

၅၁၆ နြပည် တာ်-၈၁၀ ဒ တင့်တင့်ဦး 

၁၃/လရန(နိင်)၁၇၂၃၆၉ 

၅၁၇ နြပည် တာ်-၅၁၀ ဦးသက်ထွန်း အာင် 

၉/အမရ(နိင)်၁၂၉၂၁၆ 

၅၁၈ နြပည် တာ်- ၂၈၅ 

 

ဦး ဖို းသီဟ 

၁၂/တတန(နိင)်၁၆၈၁၄၃ 

၅၁၉ နြပည် တာ်-၈၄၈ 

 

ဒ နန်း ဖိုး ဖိုးသန် ့

၂/လကန(နိင)်၀၇၁၉၃၁ 

၅၂၀ နြပည် တာ်-၇၀၄ ဒ ချစ်လဲ့ြဖူ 

၁၂/အလန(နိင)်၀၄၅၄၄၃ 

၅၂၁ နြပည် တာ်-၃၂ 

 

ဦး ကျာ်သူထက ်

၅/စကန(နိင)်၂၀၁၈၆၉ 

၅၂၂ နြပည် တာ်-၈၆၂ ဒ နှင်းယ အာင် 

၁၂/လသန(နိင)်၀၂၁၉၉၉ 

၅၂၃ နြပည် တာ်-၇၃၈ ဒ စိးသူဇာထွန်း 

၅/ရဥန(နိင)်၀၉၃၉၇၁ 

၅၂၄ နြပည် တာ်-၃၃ 

 

ဦး ကျာ်သက် အာင် 

၁၂/ကမရ(နိင်)၀၆၀၈၁၃ 

၅၂၅ နြပည် တာ်-၁၁၉၁ 

 

ဒ အိအိသိမ့် 

၅/မမန(နိင)်၀၈၅၄၁၁ 

၅၂၆ နြပည် တာ်-၂၆ ဦး ကျာ်ခန် ့

၅/စကန(နိင)်၂၆၄၄၁၅ 

၅၂၇ နြပည် တာ်-၃၄ 

 

ဦး ကျာ်သက် အာင် 

၉/အမဇ(နိင)်၀၂၂၉၀၈ 
 ၄၀/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၅၂၈ နြပည် တာ်-၆၁၂ ဦး အာင်မျိုးခန် ့

၅/မရန(နိင)်၂၅၄၁၉၃ 

၅၂၉ နြပည် တာ်-၂၄၇ ဦးနိင်စိး ကျာ် 

၉/မဟမ(နိင်)၀၂၄၈၈၉ 

၅၃၀ နြပည် တာ်-၃၅ 

 

ဦး ကျာ်သက်ထွန်း 

၅/စကန(နိင)်၂၄၆၇၈၀ 

၅၃၁ နြပည် တာ်-၆၄၆ ဒ ကာညို သင်း 

၇/တငန(နိင)်၁၄၅၅၄၄ 

၅၃၂ နြပည် တာ်- ၃၀၃ ဦးဘန်းနိင် 

၇/ပခန(နိင)်၂၆၉၇၃၀ 

၅၃၃ နြပည် တာ်-၃၉ ဦး ကျာ်မျိုး 

၁၂/သခန(နိင်)၁၂၄၄၁၀ 

၅၃၄ နြပည် တာ်-၆၄၉ ဒ ကည်စင်ဟန ်

၅/မရန(နိင)်၂၂၆၁၇၅ 

၅၃၅ နြပည် တာ်- ၃၁၆ ဦးြမတ်သူရိန်စိး 

၆/ရဖန(နိင)်၀၆၈၇၁၅ 

၅၃၆ နြပည် တာ်-၅၆ ဦးကိကိနိင် 

၁၄/ကကန(နိင)်၁၁၆၉၇၅ 

၅၃၇ နြပည် တာ်-၆၅၁ ဒ ခါန်းဂျာ အာင ်

၁/မကန(နိင်)၁၂၅၂၅၅ 

၅၃၈ နြပည် တာ်- ၃၂၁ ဦးမန္တာထက်မင်း 

၁၄/ဓနဖ(နိင်)၁၅၄၇၂၁ 

၅၃၉ နြပည် တာ်-၁၂၂ ဦးစိင်း ကျာ်ခိင် 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၈၈၇၅ 

၅၄၀ နြပည် တာ်-၇၈၆ ဒ ဆသက် ဝ 

၉/မခန(နိင)်၂၄၃၈၀၉ 

၅၄၁ နြပည် တာ်- ၃၆၅ ဦးမျိုးမင်းသန် ့

၉/မဟမ(နိင်)၀၄၃၇၀၀ 
 
 

၄၁/သိ ့



41 
 

 

 
စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၅၄၂ နြပည် တာ်-၁၂၆ ဦးစိင်းသူရထွန်း 

၉/မဟမ(နိင်)၀၃၃၂၁၃ 

၅၄၃ နြပည် တာ်-၁၀၀ ဦးစိင်း ကျာ်ဇငထွ်န်း 

၁၃/ကတန(နိင)်၁၂၆၂၁၇ 

၅၄၄ နြပည် တာ်- ၃၇၅ ဦးရန်နိင်စိး 

၉/မတရ(နိင်)၁၄၄၉၄၄ 

၅၄၅ နြပည် တာ်-၁၃၂ ဦးစည်သူ အာင် 

၉/ပမန(နိင)်၂၁၅၈၇၉ 

၅၄၆ နြပည် တာ်-၂၃၅ ဦး နမင်းထွန်း 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၃၈၇၉၀ 

၅၄၇ နြပည် တာ်- ၄၉၈ ဦးသူရထက် ခါင် 

၇/ပမန(နိင)်၁၅၅၉၈၄ 

၅၄၈ နြပည် တာ်-၁၃၉ ဦးဆန်း ဝလင်း 

၁၀/မလမ(နိင)်၁၈၉၇၁၉ 

၅၄၉ နြပည် တာ်-၃၉၂ 

 

ဦးရဲ ဝယ 

၁၂/ဒဂတ(နိင်)၀၄၇၇၉၇ 

၅၅၀ နြပည် တာ်- ၅၀၄ ဦးသက်နိင် 

၅/တဆန(နိင်)၁၁၉၉၈၁ 

၅၅၁ နြပည် တာ်-၁၄၆ ဦး ဇာ်၀င်းသန် ့

၅/ကနန(နင်ိ)၀၇၈၃၆၃ 

၅၅၂ နြပည် တာ်-၃၉၈ 

 

ဦးရဲနိင်ြမင့် 

၉/ရမသ(နိင်)၁၇၂၀၁၇ 

၅၅၃ နြပည် တာ်-၅၈၇ ဦး အာင်ဦးထွန်း 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၀၃၇၄၄ 

၅၅၄ နြပည် တာ်-၁၈၈ ဦးတင် မာင်ြဖူ 

၇/ပမန(နိင)်၁၃၈၁၅၈ 

၅၅၅ နြပည် တာ်-၆၂၃ ဦး အာင်ထက်ပိငြ်မင့် 

၉/အမရ(နိင)်၁၄၁၁၅၉ 
 ၄၂/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၅၅၆ နြပည် တာ်-၅၈၈ ဦး အာင်သိန်းထွန်း 

၁၃/တကန(နိင)်၁၇၃၄၆၈ 

၅၅၇ နြပည် တာ်-၁၈၉ ဦးတင် ကျာ်ဝငး် 

၁၄/ပသန(နိင်)၂၀၂၉၃၂ 

၅၅၈ နြပည် တာ်-၆၃၄ ဦးဥက္က ာ ဖို း 

၉/အမရ(နိင)်၁၃၃၇၆၅ 

၅၅၉ နြပည် တာ်-၅၉၀ ဦး အာင်သူ 

၅/ပလန(နိင်)၀၈၇၅၀၀ 

၅၆၀ နြပည် တာ်- ၂၇၅ ဦးပိင်စိး အာင် 

၅/ပလန(နိင်)၀၇၀၆၉၄ 

၅၆၁ နြပည် တာ်-၆၅၃ 

 

ဒ ချာစလင ်

၁၃/နဆန(နိင်)၀၅၈၈၀၃ 

၅၆၂ နြပည် တာ်-၅၉၄ ဦး အာင်သူရ ဖိုး 

၁၀/သဖရ(နိင)်၁၃၃၂၉၅ 

၅၆၃ နြပည် တာ်- ၄၃၉ ဦးဝင်းရှိန် 

၉/ပကခ(နင်ိ)၀၀၉၆၈၈ 

၅၆၄ နြပည် တာ်-၇၈၄ ဒ ဆသဉ္ဇာ ကျာ် 

၁၂/တမန(နိင်)၁၁၁၉၇၂ 

၅၆၅ နြပည် တာ်-၇၁၉ ဒ စိမ့်ထူးထူး 

၁၁/စတန(နိင)်၀၈၇၄၂၉ 

၅၆၆ နြပည် တာ်-၅၁၁ ဦးသက်ထူးနိင် 

၁၃/တကန(နိင)်၂၂၀၃၆၄ 

၅၆၇ နြပည် တာ်-၇၈၈ ဒ ဆဆဟန ်

၅/စကန(နိင)်၂၀၅၉၈၃ 

၅၆၈ နြပည် တာ်-၇၃၃ ဒ စိးြမတ်စန္ီဒ 

၁၂/ကတတ(နိင)်၀၃၂၅၅၃ 

၅၆၉ နြပည် တာ်-၅၂၂ 

 

ဦးဟိန်းလင်း အာင် 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၈၀၂၂ 
၄၃/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၅၇၀ နြပည် တာ်-၇၉၀ ဒ ဆမွန် အာင် 

၉/တတဥ(နိင်)၁၀၃၄၃၂ 

၅၇၁ နြပည် တာ်-၇၄၃ ဒ စိးဇာနည်ခိင ်

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၅၄၈၆၇ 

၅၇၂ နြပည် တာ်-၅၆၂ ဦး အာင် ကျာ်ဇင် 

၉/ခမစ(နိင)်၀၂၉၄၁၉ 

၅၇၃ နြပည် တာ်-၈၀၂ ဒ ဇင်ဇင် ဆ ွ

၉/မကန(နင်ိ)၁၁၃၂၆၀ 

၅၇၄ နြပည် တာ်-၇၄၄ ဒ စနွယ် အာင် 

၁၃/ကလန(နိင)်၀၈၁၇၆၄ 

၅၇၅ နြပည် တာ်-၅၆၅ ဦး အာင် ဇာ်ဟိန်း 

၈/ရစက(နိင်)၁၉၂၁၁၃ 

၅၇၆ နြပည် တာ်-၈၀၈ ဒ တင် နြခည်သူရ 

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၃၃၁၆၂ 

၅၇၇ နြပည် တာ်- ၉၄၂ ဒ ြမင့်မိရ်ခင ်

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၅၉၀၃ 

၅၇၈ နြပည် တာ်- ၇၅၂ ဒ စမွန်မးိ 

၉/ပသက(နိင်)၁၀၃၀၃၅ 

၅၇၉ နြပည် တာ်-၈၀၉ ဒ တင်နီလာမွန် 

၁၂/ဒဂဆ(နင်ိ)၀၀၅၇၆၀ 

၅၈၀ နြပည် တာ်-၁၁၄၇ ဒ အးသန်သ့န်သိ့ဂ 

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၅၂၉၉၅ 

၅၈၁ နြပည် တာ်- ၇၅၄ ဒ စလွင်လွင်ထွန်း 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၃၃၅၄၉ 

၅၈၂ နြပည် တာ်-၁၀၆၆ ဒ သီသီ ထွး 

၁၃/အတန(နိင)်၀၀၃၈၆၁ 

၅၈၃ နြပည် တာ်-၈၂၆ ဒ ထက်ထက်လမင်း 

၉/ပမန(နိင)်၁၉၈၂၇၄ 
 ၄၄/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၅၈၄ နြပည် တာ်- ၇၆၀ ဒ ဆွဘရဏ ီ

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၂၃၁၁ 

၅၈၅ နြပည် တာ်-၄၆၇ ဦးသီဟ ဇာ် 

၅/ရဥန(နိင)်၀၉၁၉၀၄ 

၅၈၆ နြပည် တာ်-၈၂၈ ဒ ထက်ထက်ထွန်း 

၁၄/၀ခမ(နိင)်၁၇၆၅၅၀ 

၅၈၇ နြပည် တာ်- ၇၆၁ ဒ ဆွဇင်ြမင့် 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၁၈၅၈ 

၅၈၈ နြပည် တာ်-၆၁၇ ဦး အာင်ကိကိ 

၁၂/လမန(နိင်)၁၄၆၁၇၀ 

၅၈၉ နြပည် တာ်-၁၀၃၆ ဒ လ့ဲလ့ဲ ဆွ 

၁၂/ရပသ(နိင)်၀၅၆၃၃၅ 

၅၉၀ နြပည် တာ်- ၇၆၂ ဒ ဆင့်ဆင့် အာင် 

၁၂/မရက(နိင်)၁၄၉၄၃၉ 

၅၉၁ နြပည် တာ်-၆၃၁ ဦးအာကာမင်း 

၁၃/ကမန(နိင်)၀၈၃၆၀၉ 

၅၉၂ နြပည် တာ်-၁၀၅၀ ဒ ဝင့်ထည်ဝါဦး 

၉/မဟမ(နိင်)၀၃၄၀၂၂ 

၅၉၃ နြပည် တာ်- ၇၈၀ ဒ ဆြမတ်စန္ဒထွန်း 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၆၁၂၂ 

၅၉၄ နြပည် တာ်-၆၄၄ ဒ ကဇင်သွယ် 

၁၂/တမန(နိင်)၁၁၀၁၉၆ 

၅၉၅ နြပည် တာ်-၁၄ ဦး ကာင်းဆက်စိး 

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၈၅၉၀၃ 

၅၉၆ နြပည် တာ်-၈၇၂ ဒ နှင်းအိအိ ကျာ် 

၁၁/ရဗန(နိင်)၀၇၁၉၉၇ 

၆၉၇ နြပည် တာ်-၆၅၀ ဒ ကည်ဇာသိမ့် 

၁၂/ကမရ(နိင်)၀၆၃၁၀၄ 
 ၄၅/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၅၉၈ နြပည် တာ်-၁၆၇ ဦးဇင်မင်းဦး 

၉/အမရ(နိင)်၁၂၃၆၇၆ 

၅၉၉ နြပည် တာ်-၈၇၆ ဒ ြပည့် ဖို းစန်း 

၅/မရန(နိင)်၂၂၆၁၈၃ 

၆၀၀ နြပည် တာ်-၆၅၈ 

 

ဒ ခွါညို ဦး 

၇/ရတရ(နိင)်၁၂၄၁၇၄ 

၆၀၁ နြပည် တာ်-၁၇၀ ဦးဇင်ကိကိချစ် 

၉/မကန(နင်ိ)၁၀၈၇၉၄ 

၆၀၂ နြပည် တာ်-၈၇၇ ဒ ြပည့် ဖို း ဝ 

၁၁/ကတန(နိင)်၀၈၅၀၅၀ 

၆၀၃ နြပည် တာ်-၇၈၇ ဒ ဆဆင့်ဆင့်စ 

၉/အမဇ(နိင)်၀၃၈၅၃၇ 

၆၀၄ နြပည် တာ်-၁၇၄ ဦးဇာဏီဦး 

၃/ကကရ(နိင်)၁၈၂၅၂၄ 

၆၀၅ နြပည် တာ်-၈၇၉ ဒ ြပုး ကခိင ်

၈/ဆဖန(နိင)်၀၇၃၈၇၅ 

၆၀၆ နြပည် တာ်- ၆၈ ဦးခိင် ဇာ်ထွန်း 

၅/ဒပယ(နိင)်၀၈၆၂၄၆ 

၆၀၇ နြပည် တာ်-၇၁၁ ဒ ငဝါကိကိနိင် 

၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၂၃၂၁၈ 

၆၀၈ နြပည် တာ်-၈၈၀ ဒ ြပုးမိမ့ိ ့ ဇာ် 

၁၄/ကကန(နိင)်၁၀၉၂၇၃ 

၆၀၉ နြပည် တာ်-၁၀၅ ဦးစွမ်းရည်ထက် 

၆/မမန(နိင)်၁၅၈၇၃၉ 

၆၁၀ နြပည် တာ်-၇၂၄ ဒ စန္ဒာလွင ်

၉/ပမန(နိင)်၁၈၈၄၅၅ 

၆၁၁ နြပည် တာ်-၈၈၁ ဒ ပွင့်ရည်သန် ့

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၆၃၉၇ 
 

၄၆/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၆၁၂ နြပည် တာ်-၃၃၅ ဦးမင်းဉာဏ် အာင် 

၁၀/မဒန(နိင်)၂၀၇၃၄၄ 

၆၁၃ နြပည် တာ်- ၉၃၉ ဒ ြမခွန်းချို  

၁၁/သတန(ဧည့်)၀၀၀၀၀၂ 

၆၁၄ နြပည် တာ်-၈၈၂ ဒ ပိးြဖူလွင် 

၁၂/ဒဂရ(နိင်)၀၁၁၄၉၀ 

၆၁၅ နြပည် တာ်-၃၉၆ 

 

ဦးရဲဘိဘိ မာင် 

၁၂/ပဘတ(နိင)်၀၃၂၃၀၃ 

၆၁၆ နြပည် တာ်-၁၀၂၆ ဒ ရမိးြမင့်ဦး 

၁၂/တမန(နိင်)၁၁၀၂၄၀ 

၆၁၇ နြပည် တာ်- ၈၈၄ ဒ ပိးစပယ်ဂန ်

၁၂/ဒပန(နိင်)၀၅၀၁၄၉ 

၆၁၈ နြပည် တာ်-၄၁၆ 

 

ဦးရိးနီ 

၁/ကမန(နိင်)၀၁၆၈၆၉ 

၆၁၉ နြပည် တာ်-၁၁၄၉ ဒ အးသစလွ်င် 

၁၂/သလန(နိင)်၁၁၀၃၆၁ 

၆၂၀ နြပည် တာ်- ၈၈၅ ဒ ပိးအိြဖူ 

၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၃၂၃၉၂ 

၆၂၁ နြပည် တာ်-၄၆၆ ဦးသီဟ နာင ်

၅/မရန(နိင)်၂၁၈၇၇၅ 

၆၂၂ နြပည် တာ်- ၃၀၇ ဦးြမင့် မာင် မာင ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၁၅၂၁ 

၆၂၃ နြပည် တာ်- ၈၈၆ ဒ ပိးဇာလီ၀င်း 

၁၂/စခန(နိင်)၀၇၁၃၅၁ 

၆၂၄ နြပည် တာ်-၄၆၉ ဦးသီဟဖို း 

၉/ပမန(နိင)်၁၈၄၆၇၂ 

၆၂၅ နြပည် တာ်- ၃၂၇ ဦးမင်းခန် ့ အာင် 

၉/မဟမ(နိင်)၀၄၁၀၁၀ 
၄၇/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၆၂၆ နြပည် တာ်-၈၈၈ ဒ ြဖူယမင်းသန် ့

၁၂/အစန(နိင)်၂၁၂၉၁၉ 

၆၂၇ နြပည် တာ်-၄၇၀ ဦးသီဟစိး 

၁၂/လသန(နိင)်၀၂၂၀၈၂ 

၆၂၈ နြပည် တာ်-၅၉၁ ဦး အာင်သူရ 

၉/ပသက(နိင်)၁၁၈၆၀၈ 

၆၂၉ နြပည် တာ်-၈၉၁ ဒ ြဖူြဖူချို မာင ်

၁၀/မလမ(နိင)်၂၄၈၂၅၀ 

၆၃၀ နြပည် တာ်-၆၁၁ ဦး အာင်မျိုးထူး 

၁၂/လသန(နိင)်၀၂၁၇၃၂ 

၆၃၁ နြပည် တာ်-၅၉၇ ဦး အာင်သူြမင့် 

၅/ရဘန(နိင်)၁၆၁၁၈၃ 

၆၃၂ နြပည် တာ်-၈၉၂ ဒ ြဖူစင်ချို 

၁၃/ရငန(နိင်)၀၅၀၁၇၉ 

၆၃၃ နြပည် တာ်-၆၂၉ ဦးအာကာ ငိမ်းချမ်း 

၁၂/ဗဟန(နိင်)၁၀၁၇၆၈ 

၆၃၄ နြပည် တာ်-၇၁၅ ဒ စာအာကာထွန်း 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၈၈၂၄ 

၆၃၅ နြပည် တာ်-၈၉၄ ဒ ြဖူစင်လင်းထွန်း 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၅၂၁၂ 

၆၃၆ နြပည် တာ်-၆၃၆ ဒ ကခိင်နှင်း 

၁၂/အလန(နိင)်၀၄၄၇၉၉ 

၆၃၇ နြပည် တာ်-၇၄၉ ဒ စသဇင် 

၁၄/ဓနဖ(နိင်)၁၃၈၅၄၆ 

၆၃၈ နြပည် တာ်-၈၉၆ ဒ ဖို းသီတာ ကျာ် 

၉/မထလ(နိင)်၂၅၇၀၃၉ 

၆၃၉ နြပည် တာ်-၁၀၅၈ ဒ ဝနင်ှး အး 

၁၂/မဂတ(နိင်)၁၀၃၃၆၂ 
၄၈/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၆၄၀ နြပည် တာ်-၁၆၀ ဦးဇွဲ ကာင်းချစ် 

၁၂/ဒလန(နိင်)၀၅၁၈၁၃ 

၆၄၁ နြပည် တာ်-၈၉၈ ဒ ဖီ လး လးမီး 

၁/မကန(နိင်)၁၃၆၂၅၀ 

၆၄၂ နြပည် တာ်-၁၀၈၅ 

 

ဒ သဉ္ဇာဇွန ်

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၄၇၁၁ 

၆၄၃ နြပည် တာ်-၁၆၉ ဦးဇင်မျိုးဝင်း 

၇/ပမန(နိင)်၁၄၅၂၀၈ 

၆၄၄ နြပည် တာ်-၉၆၁ ဒ မိ အးြပည့်စထွန်း 

၁၂/တမန(နိင်)၁၀၉၇၁၃ 

၆၄၅ နြပည် တာ်-၄၁၀ 

 

ဦးရဲထွဋ ်

၁၄/ကလန(နိင)်၁၃၉၁၇၅ 

၆၄၆ နြပည် တာ်- ၃၆၆ ဦးမျိုးမင်းလင ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၆၁၇၅ 

၆၄၇ နြပည် တာ်-၉၆၂ ဒ မီမီခိင ်

၁၄/ပသန(နိင်)၂၀၂၃၅၆ 

၆၄၈ နြပည် တာ်-၄၅၄ 

 

ဦး ဝယမိးဦး 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၄၀၅၉၃ 

၆၄၉ နြပည် တာ်-၆၉၅ ဒ ခိင်ဇာြဖူ 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၃၅၃၈၁ 

၆၅၀ နြပည် တာ်-၉၆၇ ဒ မွန်မွန် သာ်ခိင ်

၅/မရန(နိင)်၁၇၆၈၉၇ 

၆၅၁ နြပည် တာ်-၄၅၈ 

 

ဦး ဝ ဖို းသူ 

၉/လဝန(နိင်)၂၀၀၇၂၆ 

၆၅၂ နြပည် တာ်-၁၇ ဦး ကာင်းကင်၀င်း 

၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၉၇၂၀၇ 

၆၅၃ နြပည် တာ်-၉၇၀ ဒ မိးခိင်ဇင်ထွန်း 

၇/ပခန(နိင)်၃၉၀၅၄၇ 
 ၄၉/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၆၅၄ နြပည် တာ်-၄၈၀ 

 

ဦးသန်းထိက်စိး 

၆/ပလန(နိင်)၀၆၈၉၅၀ 

၆၅၅ နြပည် တာ်-၁၇၁ ဦးဇင်လတ် 

၅/ဆလက(နိင)်၀၆၀၃၈၆ 

၆၅၆ နြပည် တာ်-၉၈၃ ဒ ယဇန 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၈၀၆၁ 

၆၅၇ နြပည် တာ်-၆၂၄ ဦး အာင်ပိင်ခန် ့

၁၂/လကန(နိင)်၂၁၁၆၂၃ 

၆၅၈ နြပည် တာ်-၂၅၀ ဦးနိင်လင်း ကျာ ်

၈/ရနခ(နိင)်၁၂၇၁၅၅ 

၆၅၉ နြပည် တာ်-၉၈၅ ဒ ယဇနသင်း 

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၄၂၆၀ 

၆၆၀ နြပည် တာ်-၆၃၈ ဒ ကခိင်ဇင်ဝင့် 

၁/ရကန(နိင်)၀၅၈၂၆၇ 

၆၆၁ နြပည် တာ်- ၃၆၃ ဦးမျိုးသူရသန် ့

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၇၀၈၅ 

၆၆၂ နြပည် တာ်-၉၈၇ ဒ ယဉ် မသန် ့

၉/ပဘန(နိင်)၁၅၄၁၅၄ 

၆၆၃ နြပည် တာ်-၇၈၅ ဒ ဆသဲခိင် 

၁၂/ဗတထ(နိင)်၀၃၈၇၈၀ 

၆၆၄ နြပည် တာ်-၅၇၇ ဦး အာင်ြပည့် ဖိုး 

၇/ညလပ(နိင)်၁၆၆၈၅၈ 

၆၆၅ နြပည် တာ်-၉၉၃ ဒ ယမင်း 

၅/ဝလန(နိင်)၁၄၀၇၇၉ 

၆၆၆ နြပည် တာ်-၁၀၈၀ ဒ သဉ္ဇာနှင်းနိင ်

၈/စလန(နင်ိ)၁၃၂၉၅၅ 

၆၆၇ နြပည် တာ်-၅၉၆ ဦး အာင်သူ ကျာ် 

၅/စကန(နိင)်၂၀၁၈၆၄ 
 

၅၀/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၆၆၈ နြပည် တာ်-၉၉၇ ဒ ယမင်းဆလာဘ ်

၁၂/သဃက(နိင)်၁၇၆၈၇၈ 

၆၆၉ နြပည် တာ်-၁၀၈၂ 

 

ဒ သဉ္ဇာသိန်းတန ်

၅/တဆန(နိင်)၁၂၉၈၂၇ 

၆၇၀ နြပည် တာ်-၇၄၇ ဒ စသီရိထွန်း 

၈/ပခက(နင်ိ)၂၂၃၅၃၅ 

၆၇၁ နြပည် တာ်-၁၀၁၀ ဒ ရတနာ ရရည်ဖူး 

၇/သဝတ(နိင)်၁၀၆၂၂၀ 

၆၇၂ နြပည် တာ်-၁၀၈၄ 

 

ဒ သဉ္ဇာစိး 

၅/စကန(နိင)်၂၃၆၉၂၇ 

၆၇၃ နြပည် တာ်-၁၀၃၅ ဒ လ့ဲရည်မွန် အာင် 

၁၄/ဝခမ(နိင်)၁၇၆၅၅၄ 

၆၇၄ နြပည် တာ်-၁၁၁၂ ဒ သက်ြမတ်နိးစ 

၉/မခန(နိင)်၂၁၇၁၃၂ 

၆၇၅ နြပည် တာ်-၁၁၀၄ 

 

ဒ သူဇာလွင ်

၅/တဆန(နိင်)၁၁၉၇၆၅ 

၆၇၆ နြပည် တာ်- ၃၂၄ ဦးမင်း ဇာ်လှ 

၅/မရန(နိင)်၂၇၅၂၃၄ 

၆၇၇ နြပည် တာ်-၁၁၁၇ ဒ သက်မွန် ကျာ ်

၅/ရဘန(နိင်)၂၀၂၅၀၃ 

၆၇၈ နြပည် တာ်- ၇၉ ဦးချမ်းြပည့် ဌး 

၅/စကန(နိင)်၂၁၇၆၆၀ 

၆၇၉ နြပည် တာ်-၇၂၆ ဒ စန္ဒာထွန်း 

၉/မကန(နင်ိ)၁၁၉၉၈၀ 

၆၈၀ နြပည် တာ်-၁၁၁၉ ဒ သက်ထား ဆွ 

၁၂/သဃက(နိင)်၁၇၀၉၆၉ 

၆၈၁ နြပည် တာ်- ၉၅ ဦး စာသန်စ့င်စိး 

၁၂/အစန(နိင)်၁၉၆၅၂၉ 
 ၅၁/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၆၈၂ နြပည် တာ်-၈ ဦး ကာင်းညွန် ့

၁၂/မရက(နိင်)၁၄၃၅၂၉ 

၆၈၃ နြပည် တာ်-၁၁၂၁ ဒ သက်ထားစနှင်း ဝ 

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၄၄၀၁ 

၆၈၄ နြပည် တာ်-၃၃၆ ဦးမင်းမင်း အာင ်

၁၁/တကန(နိင)်၀၇၈၀၈၇ 

၆၈၅ နြပည် တာ်- ၃၁၃ ဦးြမတ် ကျာ်သ ူ

၁၂/သလန(နိင)်၁၂၀၀၄၇ 

၆၈၆ နြပည် တာ်-၁၁၃၁ ဒ အး အးခိင် 

၁၄/ပသန(ဧည့်)၀၀၁၃၂၁ 

၆၈၇ နြပည် တာ်-၃၉၄ 

 

ဦးရဲ ဇာ် အာင ်

၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၉၇၇၄၈ 

၆၈၈ နြပည် တာ်-၅၀၈ ဦးသက်နိငဦ်း 

၈/ပဖန(နိင)်၁၀၀၇၇၂ 

၆၈၉ နြပည် တာ်-၁၁၃၃ ဒ အး အးသန် ့

၁၂/ဥကတ(နိင်)၁၇၉၈၈၂ 

၆၉၀ နြပည် တာ်-၄၁၂ 

 

ဦးရဲထွန်းဦး 

၁၂/ပဇတ(နင်ိ)၀၃၃၂၀၇ 

၆၉၁ နြပည် တာ်-၅၈၃ ဦး အာင် ဖိုး ဝ 

၁၃/ကတန(နိင)်၁၂၄၀၇၈ 

၆၉၂ နြပည် တာ်-၁၂၀၂ ဒ အက်စတာရိန်း 

၁/မကန(နိင်)၁၃၆၈၈၃ 

၆၉၃ နြပည် တာ်-၄၂၀ 

 

ဦးရှင်းသန်စ့ိး 

၈/မကန(နင်ိ)၂၀၅၁၈၂ 

၆၉၄ နြပည် တာ်-၇၂၃ ဒ စန္ဒာနှင်း 

၇/ကကန(နိင်)၀၅၁၈၅၁ 

၆၉၅ နြပည် တာ်-၅၄ ဦးကိကိသန်ဇ့င် 

၁၃/လရန(နိင်)၂၂၆၁၉၃ 
 ၅၂/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၆၉၆ နြပည် တာ်-၁၀၇၈ ဒ သွင်နဒီတင ်

၁၂/တမန(နိင်)၁၁၁၀၂၅ 

၆၉၇ နြပည် တာ်-၈၁၃ ဒ တင်ဇာမိး 

၁၄/ပသန(နိင်)၂၂၈၅၄၆ 

၆၉၈ နြပည် တာ်-၁၂၄ ဦးစိင်း ကျာ်စိးလင်း 

၉/မဟမ(နိင်)၀၁၈၁၀၃ 

၆၉၉ နြပည် တာ်-၁၁၉၀ 

 

ဒ အိအိ ငမ်ိး 

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၄၂၁၅ 

၇၀၀ နြပည် တာ်-၈၁၇ ဒ ထွန်းရတနာဦး 

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၅၄၂၅၈ 

၇၀၁ နြပည် တာ်-၁၃၁ ဦးစည်သူ အာင် 

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၈၀၇၆၉ 

၇၀၂ နြပည် တာ်- ၈၈ ဦး စာရန်နိင် 

၇/ပမန(နိင)်၁၄၁၆၅၀ 

၇၀၃ နြပည် တာ်-၁၇၅ ဦးဇမ္ဗူ ကျာ ်

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၆၁၃၇ 

၇၀၄ နြပည် တာ်-၁၃၅ ဦးစည်သူလွင် 

၁၂/ပဇတ(နင်ိ)၀၃၃၀၅၄ 

၇၀၅ နြပည် တာ်-၂၁၆ ဦးထူးြပည့် ဖိုး 

၉/မခန(နိင)်၂၂၁၃၄၄ 

၇၀၆ နြပည် တာ်- ၃၇၀ ဦး ယာဟန ်

၇/ပခန(နိင)်၃၁၃၄၆၈ 

၇၀၇ နြပည် တာ်-၁၄၁ ဦးဆွတ်ငိင် နာ် 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၆၆၀၈ 

၇၀၈ နြပည် တာ်-၂၁၈ ဦးထက် အာင် 

၇/ကကန(နိင်)၀၅၄၈၅၃ 

၇၀၉ နြပည် တာ်- ၄၉၃ ဦးသူရိန်စိး 

၁၂/မရက(နိင်)၁၃၉၀၆၂ 
 
 

၅၃/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၇၁၀ နြပည် တာ်-၁၄၅ ဦး ဇာ်ရဲပိင် 

၉/မကန(နင်ိ)၁၁၅၇၂၁ 

၇၁၁ နြပည် တာ်-၂၂၀ ဦးထက်ခိင်ဝင်း 

၅/မမတ(နိင်)၀၆၆၈၁၅ 

၇၁၂ နြပည် တာ်-၅၀၉ ဦးသက်နိင်ထွန်း 

၉/ကပတ(နိင်)၂၃၀၉၉၂ 

၇၁၃ နြပည် တာ်-၁၄၇ ဦး ဇာ်ဝင်းထွန်း 

၁၀/လမန(နိင)်၀၁၆၂၄၅ 

၇၁၄ နြပည် တာ်-၃၃၃ ဦးမင်းသ 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၃၃၂၂၂ 

၇၁၅ နြပည် တာ်-၆၉၁ ဒ ခိင်သဉ္ဇာထွန်း 

၉/အမဇ(နိင)်၀၂၃၃၂၂ 

၇၁၆ နြပည် တာ်-၁၄၉ ဦး ဇာ်သန် ့

၁၂/သဃက(နိင)်၁၇၇၆၀၉ 

၇၁၇ နြပည် တာ်-၃၅၄ ဦးမျိုးမင်းသန် ့

၅/ကဘလ(နိင)်၁၅၈၅၈၁ 

၇၁၈ နြပည် တာ်-၁၁၅၂ ဒ အးမွန်မွန်ခန် ့

၁၂/ပဇတ(နင်ိ)၀၃၄၁၄၈ 

၇၁၉ နြပည် တာ်-၁၅၀ ဦး ဇာ်မင်း ဆွ 

၁၀/သထန(နိင)်၁၇၅၀၅၉ 

၇၂၀ နြပည် တာ်-၃၅၆ ဦးမျိုးမင်းကိ 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၃၁၂၆၁ 

၇၂၁ နြပည် တာ်-၁ ဦး ကာင်းခန် ့

၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၃၃၆၀၁ 

၇၂၂ နြပည် တာ်-၁၉၅ ဦးထိန်သာဝင်း 

၉/မခန(နိင)်၂၁၆၂၂၃ 

၇၂၃ နြပည် တာ်-၆၀၉ ဦး အာင်မျိုး ကျာ် 

၉/ခမစ(နိင)်၀၂၅၁၇၄ 
 

၅၄/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၇၂၄ နြပည် တာ်-၂၂ 

 

ဦး ကျာ်ရဲသူ 

၆/မမန(နိင)်၁၄၄၂၇၇ 

၇၂၅ နြပည် တာ်- ၂၇၆ ဦးပိင်စိးခန် ့

၁၂/ကမတ(နိင)်၀၆၈၅၈၇ 

၇၂၆ နြပည် တာ်-၆၂၇ ဦးအွန်းလမ့်ခွါလ် 

၄/တတန(နိင်)၀၅၈၀၇၅ 

၇၂၇ နြပည် တာ်- ၃၈၀ ဦးရန်ပိင်ဦး 

၁/ဟပန(နိင်)၀၀၅၀၀၉ 

၇၂၈ နြပည် တာ်- ၂၉၅ ဦး ဖိုးဇင်ဦး 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၃၈၀၀၈ 

၇၂၉ နြပည် တာ်-၆၃၂ ဦးအက်စ် ကျာ်သူရ 

၁၄/ပသန(နိင်)၂၀၃၉၁၃ 

၇၃၀ နြပည် တာ်- ၅၀၀ ဦးသစ်လွင်သန် ့

၉/နထက(နိင)်၁၄၈၀၂၆ 

၇၃၁ နြပည် တာ်- ၂၉၆ ဦးဖန်းမင်းခန် ့

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၈၉၆၈ 

၇၃၂ နြပည် တာ်-၆၃၇ ဒ ကခိင်ထက ်

၈/မဘန(နိင်)၁၁၂၁၅၈ 

၇၃၃ နြပည် တာ်-၆၉၈ ဒ ချယ်ရီနှင်း 

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၇၀၆၅၈ 

၇၃၄ နြပည် တာ်-၅၂၈ 

 

ဦးဟိန်းဇ 

၇/ပခတ(နိင)်၀၇၂၄၄၄ 

၇၃၅ နြပည် တာ်- ၆၅ ဦးခင် မာင်ြမင့် 

၁၂/လကန(နိင)်၁၉၅၁၁၁ 

၇၃၆ နြပည် တာ်- ၂၅၂ ဦးနိင်ထွန်းြမင့် 

၉/မကန(နင်ိ)၁၁၅၇၈၀ 

၇၃၇ နြပည် တာ်-၁၀၀၆ ဒ ရည်မွန်သန် ့

၁၂/အစန(နိင)်၂၀၆၄၉၀ 
 
 ၅၅/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၇၃၈ နြပည် တာ်-၁၀၈ ဦးစိးဝင်း အာင် 

၅/ယမပ(နိင)်၀၆၇၅၅၁ 

၇၃၉ နြပည် တာ်- ၂၆၃ ဦးြပည့် ဖိုး အာင် 

၅/ကဘလ(နိင)်၁၈၁၂၃၇ 

၇၄၀ နြပည် တာ်-၂၀၈ ဦးထွဏ်းလင်း အာင ်

၅/တဆန(နိင်)၁၂၉၄၉၂ 

၇၄၁ နြပည် တာ်-၆၃၀ ဦးအာကာစိး 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၁၇၅၀၃ 

၇၄၂ နြပည် တာ်- ၃၂၂ ဦးမင်းရဲမာန်၀င့် 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၁၆၃၇၄ 

၇၄၃ နြပည် တာ်- ၂၈၀ ဦး ဖိုးဝင်းထန်ွး 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၁၇၀၆ 

၇၄၄ နြပည် တာ်-၈၅၄ ဒ နန်းလွင် မ သာ် 

၈/မကန(နင်ိ)၁၇၀၀၇၄ 

၇၄၅ နြပည် တာ်- ၅၀၂ ဦးသက် ဇာ်ဦး 

၅/ကလတ(နိင်)၀၈၉၀၉၈ 

၇၄၆ နြပည် တာ်- ၂၈၈ ဦး ဖို းသက်ပိင် 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၀၃၃၈၅ 

၇၄၇ နြပည် တာ်-၁၀၆ ဦးစွမ်း ဆာင် 

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၅၉၅၁ 

၇၄၈ နြပည် တာ်-၅၈၂ ဦး အာင် ဖိုး 

၉/နထက(နိင)်၁၅၈၁၂၃ 

၇၄၉ နြပည် တာ်- ၂၉၀ ဦး ဖိုးမင်းထက် 

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၄၇၂၆ 

၇၅၀ နြပည် တာ်-၂၃၆ ဦး နမိး ကျာ် 

၅/ဒပယ(နိင)်၀၇၇၄၄၉ 

၇၅၁ နြပည် တာ်-၇၀၂ ဒ ချစ်ဝတ်ရည်ဝင်း 

၅/မရန(နိင)်၂၄၅၉၉၄ 

၅၆/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

၇၅၂ နြပည် တာ်- ၂၉၃ ဦး ဖို းကိကိ အာင် 

၅/ဒပယ(နိင)်၀၈၉၀၁၇ 

၇၅၃ နြပည် တာ်-၃၃၉ ဦးမင်းမင်းသူ 

၁၂/လသယ(နိင)်၀၄၂၉၇၂ 

၇၅၄ နြပည် တာ်-၇၃၇ ဒ စိးသဉ္ဇာ ကျာ်ထက ်

၁၀/ပမန(နိင်)၁၇၆၁၅၉ 

၇၅၅ နြပည် တာ်- ၂၉၄ ဦး ဖို းလွင် ကျာ ်

၉/ငဇန(နိင)်၀၉၄၆၁၇ 

၇၅၆ နြပည် တာ်-၆၂၅ ဦး အာင်ဖန်းြမတ် 

၅/ကသန(နိင်)၀၉၁၆၁၅ 

၇၅၇ နြပည် တာ်-၇၄၁ ဒ စိးလ့ဲရည် ဌး 

၅/ကသန(နိင်)၁၀၂၀၀၁ 

 

၇၅၈ နြပည် တာ်- ၂၉၇ ဦးဗန်လာလ်ရိနး်ငဲှ  ့

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၈၃၂၁ 

 

၇၅၉ နြပည် တာ်-၇၈၂ ဒ ဆြမတ်တိး 

၅/မရန(နိင)်၂၂၉၃၀၇ 

 

၇၆၀ နြပည် တာ်-၇၄၆ ဒ စသီရိ အာင ်

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၄၉၇၃ 

 

၇၆၁ နြပည် တာ်-၁၈၆ ဦးတင်ရဲထွဋ ်

၁၀/မလမ(နိင)်၂၀၇၈၄၀ 

 

၇၆၂ နြပည် တာ်-၈၆၉ ဒ နှင်းနှင်းဦး 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၆၀၈၅ 

 

၇၆၃ နြပည် တာ်-၁၀၂၈ ဒ လွင်လွင်ထွန်း  

၁၂/ကမရ(နိင်)၀၆၃၈၉၇ 

 

၇၆၄ နြပည် တာ်-၁၉၀ ဦးတင့်ထက် ကျာ် ခါင ်

၁၀/မလမ(နိင)်၂၃၇၃၅၄ 

 

၇၆၅ နြပည် တာ်-၁၁၀၀ 

 

ဒ သူသူထွန်းဦး 

၁၂/ဒဂတ(နိင်)၀၄၉၁၂၇ 

 

 
 ၅၇/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၇၆၆ နြပည် တာ်-၁၀၄၅ ဒ ဝင်းမွန်မွန်မျိုး 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၇၈၆၃ 

 

၇၆၇ နြပည် တာ်- ၂၇၈ ဦး ဖသက်တင် 

၁၀/ခဆန(နိင)်၁၂၆၇၆၁ 

 

၇၆၈ နြပည် တာ်- ၇၃ ဦးချမ်း ြမ့ရဲနိင် 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၂၄၉၆၁ 

 

၇၆၉ နြပည် တာ်-၁၁၅၇ ဒ အိ ချာဟန်နီြမင့်လွင ်

၁၂/အလန(နိင)်၀၄၅၆၄၀ 

 

၇၇၀ နြပည် တာ်- ၂၈၂ ဦး ဖိုး ဇာ်ဦး 

၅/မမတ(နိင်)၀၅၂၉၂၅ 

 

၇၇၁ နြပည် တာ်-၁၀၄ ဦးစွမ်းရည် မာ် 

၉/မဟမ(နိင်)၀၁၄၉၉၁ 

 

၇၇၂ နြပည် တာ်-၇၃၆ ဒ စိးသိမ့်သိမ့်စ 

၁၂/ပဇတ(နင်ိ)၀၃၄၁၈၄ 

 

၇၇၃ နြပည် တာ်- ၂၈၉ ဦး ဖို းမင်း ကျာ ်

၁၂/အလန(နိင)်၀၄၄၃၇၈ 

 

၇၇၄ နြပည် တာ်-၆၀၆ ဦး အာင်မင်းခန် ့

၉/တသန(နိင်)၁၅၈၄၈၄ 

 

၇၇၅ နြပည် တာ်-၈၃၀ ဒ နွး နွး၀တ်ရည်ထွန်း 

၉/ရမသ(နိင်)၁၉၃၆၂၆ 

 

၇၇၆ နြပည် တာ်- ၂၈၇ ဦး ဖိုးသူ အာင် 

၉/အမဇ(နိင)်၀၂၄၆၃၁ 

 

၇၇၇ နြပည် တာ်-၁၀၉၇ 

 

ဒ သဲဆမွန ်

၇/တငန(ဧည့်)၀၀၀၂၇၃ 

 

၇၇၈ နြပည် တာ်-၁၀၃၃ ဒ လ့ဲရည်ဝင်း 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၁၉၃၆၀ 

 

၇၇၉ နြပည် တာ်-၁၈၂ ဦး ဌးလွင် 

၁၂/လသယ(နိင)်၀၄၂၉၀၆ 

 

၅၈/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၇၈၀ နြပည် တာ်- ၉၃ ဦး စာ အာင် အာင ်

၇/နတလ(နိင်)၁၃၄၄၀၂ 

 

၇၈၁ နြပည် တာ်-၂၄၆ ဦးနိင် ဖို း ကျာ် 

၉/ပသက(နိင်)၁၂၃၃၃၉ 

 

၇၈၂ နြပည် တာ်-၁၉၁ ဦးတင်မျိုး မာင် 

၅/ဝလန(နိင်)၁၀၃၉၁၂ 

 

၇၈၃ နြပည် တာ်-၁၀၂ ဦးစိင်းသူဟန် 

၁၃/နခတ(နိင)်၀၅၉၀၈၈ 

 

၇၈၄ နြပည် တာ်- ၄၈၈ ဦးသတဦး 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၀၇၅၆၂ 

 

၇၈၅ နြပည် တာ်-၁၉၂ ဦးတင်လင်း အာင် 

၅/ကလန(နိင်)၀၅၅၉၆၀ 

 

၇၈၆ နြပည် တာ်-၁၁၂ ဦးစိးသီဟ မာင ်

၁/မကန(နိင်)၁၆၈၆၄၉ 

 

၇၈၇ နြပည် တာ်-၇၁၀ ဒ ငွြခည် သာ ်

၁၂/သဃက(နိင)်၁၇၁၁၆၇ 

 

၇၈၈ နြပည် တာ်-၅၃၅ 

 

ဦးဟန်ထူး အာင် 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၆၀၄၈ 

 

၇၈၉ နြပည် တာ်-၁၁၈ ဦးစိင်းရဲလင်းနိင် 

၁၃/ပလန(နိင်)၀၆၉၄၇၃ 

 

၇၉၀ နြပည် တာ်-၇၂၅ ဒ စန္ဒာလင်း 

၁၂/ပဇတ(နင်ိ)၀၃၅၄၈၈ 

 

၇၉၁ နြပည် တာ်-၅၆၈ ဦး အာင်ခန် ့ ဇာ် 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၇၉၃၆ 

 

၇၉၂ နြပည် တာ်-၃၃၂ ဦးမင်းသန်ဇ့င် 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၄၆၉၃ 

 

၇၉၃ နြပည် တာ်- ၂၆၅ ဦးြပည့် ဖို းပိင် 

၁၂/ဒဂဆ(နင်ိ)၀၀၈၈၅၈ 

 

 
 

၅၉/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၇၉၄ နြပည် တာ်-၁၁၃၀ ဒ ဟန်မီမီကိ 

၈/ပဖန(နိင)်၁၁၆၈၄၅ 

 

၇၉၅ နြပည် တာ်-၄၆၄ ဦး သာင်းလင်းထိက် 

၉/ညဥန(နိင်)၁၇၂၈၃၉ 

 

၇၉၆ နြပည် တာ်- ၃၁၇ ဦးြမတ်သူထွန်း 

၁၂/လမန(နိင်)၁၄၈၁၉၀ 

 

၇၉၇ နြပည် တာ်-၅၁၆ ဦးဟိန်း ဇာ ်

၈/မသန(နိင်)၁၁၇၈၆၁ 

 

၇၉၈ နြပည် တာ်-၆၀၁ ဦး အာင်သက်ရှိန်း 

၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၃၃၃၈၁ 

 

၇၉၉ နြပည် တာ်- ၃၆၂ ဦးမျိုးြမင့် အာင ်

၅/မရန(နိင)်၂၄၅၃၉၅ 

 

၈၀၀ နြပည် တာ်-၁၂၅ ဦးစိင်းြပည့်စ အာင် 

၈/ရနခ(နိင)်၁၁၇၂၀၄ 

 

၈၀၁ နြပည် တာ်- ၈၁ ဦးချမ်း ငိမ်း ကျာ ်

၇/ပမန(နိင)်၁၄၇၆၇၁ 

 

၈၀၂ နြပည် တာ်- ၃၇၄ ဦးရန် အာင် 

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၇၄၉၀၈ 

 

၈၀၃ နြပည် တာ်-၁၄၃ ဦး ဇယျာလင်း 

၁၀/ပမန(နိင်)၁၇၀၃၄၅ 

 

၈၀၄ နြပည် တာ်- ၈၃ ဦးဂျန်မာလလွမ ်

၁၂/အစန(နိင)်၁၉၈၃၅၆ 

 

၈၀၅ နြပည် တာ်-၅၇၄ ဦး အာင်ငယ်ငယ်စိး 

၇/ပမန(နိင)်၁၅၄၁၈၃ 

 

၈၀၆ နြပည် တာ်-၁၄၈ ဦး ဇာ်ဝင်းထွန်း 

၁၂/လမန(နိင်)၁၄၃၂၃၇ 

 

၈၀၇ နြပည် တာ်- ၈၇ ဦး စာရန်နိင် 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၆၇၃၉ 

 

 ၆၀/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၈၀၈ နြပည် တာ်-၅၉၅ ဦး အာင်သူဟိန်း 

၁၂/ဗတထ(ြပု)၀၀၀၂၂၇ 

 

၈၀၉ နြပည် တာ်-၈၈၃ ဒ ပိးသဉ္ဇာ 

၁၂/သကတ(နိင)်၁၆၇၅၅၃ 

 

၈၁၀ နြပည် တာ်-၁၁၇ ဦးစိးထက်လင်း 

၇/ပခန(နိင)်၃၁၂၉၁၆ 

 

၈၁၁ နြပည် တာ်-၇၃၀ ဒ စ ဌး ဌးနွယ် 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၁၈၃၈၇ 

 

၈၁၂ နြပည် တာ်-၈၈၉ ဒ ြဖူ ဖွးသန်စ့င် 

၁၂/လမန(နိင်)၁၅၁၀၃၄ 

 

၈၁၃ နြပည် တာ်-၃၄၀ ဦးမင်းထွဋ် 

၁၂/လမန(နိင်)၁၄၉၇၇၈ 

 

၈၁၄ နြပည် တာ်-၁၀၂၃ ဒ ရြမ 

၉/ကပတ(နိင်)၂၂၇၃၄၉ 

 

၈၁၅ နြပည် တာ်-၈၉၃ ဒ ြဖူစင်သန် ့

၇/ပမန(နိင)်၁၄၂၂၀၀ 

 

၈၁၆ နြပည် တာ်-၃၄၁ ဦးမင်းထင် ကျာ ်

၅/ဒပယ(နိင)်၀၉၂၇၀၈ 

 

၈၁၇ နြပည် တာ်-၁၀၃၇ ဒ လ့ဲလ့ဲဖူး ကျာ ်

၁၃/တကန(နိင)်၂၂၀၈၉၀ 

 

၈၁၈ နြပည် တာ်-၈၉၅ ဒ ဖို း ဖို းသန်း 

၅/ရဘန(နိင်)၁၇၀၉၂၂ 

 

၈၁၉ နြပည် တာ်-၃၄၄ ဦးမင်းထက်စိး 

၈/နမန(နိင)်၁၈၁၈၄၉ 

 

၈၂၀ နြပည် တာ်-၁၀၄၉ ဒ ဝင့်သဉ္ဇာ အာင် 

၁၂/သကတ(နိင်)၁၈၅၉၂၀ 

 

၈၂၁ နြပည် တာ်-၈၉၇ ဒ ဖို းအိအိလင ်

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၃၇၇၉ 

 

၆၁/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၈၂၂ နြပည် တာ်-၃၉၁ 

 

ဦးရဲ ဂါငတ်င် 

၁၂/ဗတထ(နိင)်၀၄၂၀၅၄ 

 

၈၂၃ နြပည် တာ်-၁၁၄၄ ဒ အးသီခိင် 

၈/ရနခ(နိင)်၁၀၈၃၉၆ 

 

၈၂၄ နြပည် တာ်-၈၉၉ ဒ ဖူးြပည့်ြပည့် ကျာ် 

၁၂/ကမရ(နိင်)၀၅၉၅၂၇ 

 

၈၂၅ နြပည် တာ်-၄၆၅ ဦးသီဟ 

၁၂/သဃက(နိင)်၁၆၄၃၅၉ 

 

၈၂၆ နြပည် တာ်-၆၉၄ ဒ ခိင်ဆသွယ် 

၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၃၃၄၀၀ 

 

၈၂၇ နြပည် တာ်-၉၀၀ ဒ ဖူးပွင့် ဝ 

၈/ခမန(နိင)်၁၆၅၈၉၇ 

 

၈၂၈ နြပည် တာ်-၄၆၈ ဦးသီဟ ဇာ် 

၈/စလန(နင်ိ)၁၄၄၃၇၃ 

 

၈၂၉ နြပည် တာ်-၁၀၂၉ ဒ လင်မိမ့ိသူ့ 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၂၅၆၃ 

 

၈၃၀ နြပည် တာ်-၉၆၅ ဒ မွန်ြမတ်ခင ်

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၉၃၇၅ 

 

၈၃၁ နြပည် တာ်-၆၀၃ ဦး အာင်စိးမိး 

၉/ပဘန(နိင်)၁၅၉၇၄၇ 

 

၈၃၂ နြပည် တာ်-၁၁၆၂ ဒ အိနန္ဒာထွန်း 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၀၅၅၀၇ 

 

၈၃၃ နြပည် တာ်-၁၀၂၀ ဒ ရရည် ဖိုးလွင ်

၇/ပမန(နိင)်၁၆၀၇၀၉ 

 

၈၃၄ နြပည် တာ်-၆၁၀ ဦး အာင်မျိုးသန် ့

၁၂/လသန(နိင)်၀၂၁၃၇၄ 

 

၈၃၅ နြပည် တာ်-၁၁၆၆ ဒ အိသိဂ ဇာ် သာင်း 

၇/ပခန(နိင)်၃၃၉၇၅၈ 

 

 ၆၂/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၈၃၆ နြပည် တာ်-၃၁ 

 

ဦး ကျာ်သူဝင်း 

၉/မဟမ(နိင်)၀၃၀၄၀၀ 

 

၈၃၇ နြပည် တာ်-၆၂၁ ဦး အာင်ထွန်းထွန်း 

၁၄/မမက(နိင်)၁၈၀၄၂၇ 

 

၈၃၈ နြပည် တာ်-၁၉ 

 

ဦး ကာင်းထက် 

၆/မမန(နိင)်၁၄၄၅၀၆ 

 

၈၃၉ နြပည် တာ်-၄၀ ဦး ကျာ်မျိုး အာင် 

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၃၁၅၆၂ 

 

၈၄၀ နြပည် တာ်-၆၂၂ ဦး အာင်ထက် 

၁၀/ကမရ(နိင်)၁၁၉၃၆၇ 

 

၈၄၁ နြပည် တာ်- ၃၀၂ ဦးဘန်း နာ် 

၁၃/မဆတ(နိင)်၀၄၆၁၃၅ 

 

၈၄၂ နြပည် တာ်-၄၂ ဦး ကျာ်ကိကိ 

၁၄/ဟသတ(နိင)်၂၈၇၂၈၁ 

 

၈၄၃ နြပည် တာ်-၇၈၉ ဒ ဆဆ ဝ 

၉/မထလ(နိင)်၂၅၆၉၉၀ 

 

၈၄၄ နြပည် တာ်- ၃၀၈ ဦးြမင့်နိင် 

၁၁/စတန(နိင)်၀၈၁၃၇၁ 

 

၈၄၅ နြပည် တာ်-၁၂၃ ဦးစိင်း ကျာ် ဖို းသူ 

၁/မကန(နိင်)၁၄၁၈၂၆ 

 

၈၄၆ နြပည် တာ်-၁၀၆၃ ဒ သိဂဝင်း 

၇/အဖန(နိင)်၀၉၁၄၅၃ 

 

၈၄၇ နြပည် တာ်- ၃၁၈ ဦးြမတ်မိး အာင် 

၁၂/မဘန(နိင်)၁၁၇၀၇၆ 

 

၈၄၈ နြပည် တာ်-၁၃၀ ဦးစည်သူ 

၁၄/ရကန(နိင်)၁၄၅၂၆၆ 

 

၈၄၉ နြပည် တာ်-၁၁၈၂ 

 

ဒ အိမွန် ကျာ ်

၅/ခဥန(နိင)်၀၉၁၇၄၀ 

 

 ၆၃/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၈၅၀ နြပည် တာ်- ၃၂၅ ဦးမင်းခန် ့

၁၂/သကတ(နိင)်၁၈၂၅၄၈ 

 

၈၅၁ နြပည် တာ်-၅၁၈ 

 

ဦးဟိန်းမင်းသိန်း 

၉/လဝန(ြပု)၀၀၀၀၃၂ 

 

၈၅၂ နြပည် တာ်- ၇၇ ဦးချမ်း ြမ့သာယာ၀င်း 

၉/အမရ(နိင)်၁၃၁၅၇၃ 

 

၈၅၃ နြပည် တာ်- ၃၂၈ ဦးမင်းချမ်း ြမ့ 

၅/၀လန(နိင်)၁၀၄၆၈၆ 

 

၈၅၄ နြပည် တာ်-၅၂၁ 

 

ဦးဟိန်းအာကာ 

၅/ပလန(နိင်)၀၈၀၃၁၁ 

 

၈၅၅ နြပည် တာ်- ၈၅ ဦး ငိမး်ချမ်းနိင် 

၁၂/မရက(နိင်)၁၄၁၉၃၂ 

 

၈၅၆ နြပည် တာ်- ၃၇၁ ဦးရ ဝမင်း 

၁၀/ကထန(နိင)်၁၁၃၁၈၈ 

 

၈၅၇ နြပည် တာ်-၅၃၆ 

 

ဦးဟန်ထူးဆက် 

၁၂/တမန(နိင်)၁၀၉၇၅၂ 

 

၈၅၈ နြပည် တာ်- ၉၇ ဦးစိးြပည့်စဝငး် 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၅၈၆၃ 

 

၈၅၉ နြပည် တာ်-၅၈၀ ဦး အာင်ညီညီ ဆွ 

၇/ကတခ(နိင်)၁၅၃၅၅၂ 

 

၈၆၀ နြပည် တာ်-၅၄၃ ဦး အးထွန်း 

၅/ကဘလ(နိင)်၁၈၈၁၇၈ 

 

၈၆၁ နြပည် တာ်- ၉၉ ဦးစိးမိး ကျာ် 

၁၃/မဆတ(ြပု)၀၀၀၂၂၁ 

 

၈၆၂ နြပည် တာ်-၆၉၃ ဒ ခိင်စပယ်သူ 

၁၄/ပသန(နိင်)၂၁၁၅၇၉ 

 

၈၆၃ နြပည် တာ်-၅၄၇ ဦး အာင်ရဲထွဋ ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၄၃၃၅၇ 

 

 ၆၄/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၈၆၄ နြပည် တာ်-၁၁၀ ဦးစိးညီညီ ဇာ် 

၁၄/ဟသတ(နိင)်၂၈၃၃၉၂ 

 

၈၆၅ နြပည် တာ်-၁၀၃၀ ဒ လင်းစန္ဒာ ထွး 

၇/သဝတ(နိင)်၀၉၇၇၄၄ 

 

၈၆၆ နြပည် တာ်-၅၄၈ ဦး အာင်ဟိန်း 

၆/မမန(နိင)်၁၇၇၇၄၄ 

 

၈၆၇ နြပည် တာ်-၁၁၅ ဦးစိးမင်းထွဋ် 

၅/ရဥန(နိင)်၀၉၃၇၇၅ 

 

၈၆၈ နြပည် တာ်-၁၁၆၇ ဒ အိသန္တာ အာင် 

၉/မထလ(နိင)်၂၃၈၉၃၆ 

 

၈၆၉ နြပည် တာ်-၅၅၁ ဦး အာင် မာ်ခန် ့

၉/ခအဇ(နိင)်၀၃၀၉၅၁ 

 

၈၇၀ နြပည် တာ်-၆၁၄ ဦး အာင်ကိဦး 

၁၄/မအန(နိင)်၁၇၀၅၀၃ 

 

၈၇၁ နြပည် တာ်- ၃၂၉ ဦးမင်းချမ်း မာင ်

၅/ဘတလ(နိင)်၀၈၂၂၇၁ 

 

၈၇၂ နြပည် တာ်-၅၅၆ ဦး အာင် ကျာ် ကျာ် 

၉/ပဥလ(နိင်)၀၂၅၆၇၂ 

 

၈၇၃ နြပည် တာ်-၁၀၉ ဦးစိး အာင် 

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၆၁၉၄၇ 

 

၈၇၄ နြပည် တာ်-၁၀၄၂ ဒ ဝင်းဝါထွန်း 

၅/ခဥတ(နိင်)၀၇၉၇၅၉ 

 

၈၇၅ နြပည် တာ်-၅၆၁ ဦး အာင် ကျာ်ထက် 

၁၄/မမက(နိင်)၂၃၅၉၅၂ 

 

၈၇၆ နြပည် တာ်-၂၂၃ ဦးထက်ြမက် မာင ်

၁၂/သကတ(နိင)်၁၆၇၅၈၅ 

 

၈၇၇ နြပည် တာ်-၉ ဦး ကာင်းစ 

၁၂/ကတတ(နိင)်၀၃၁၀၀၉ 

 

 ၆၅/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၈၇၈ နြပည် တာ်-၅၇၀ ဦး အာင်နိင်ြမင့် 

၁/မကတ(ဧည့်)၀၀၀၇၅၉ 

 

၈၇၉ နြပည် တာ်-၄၆၃ ဦး သာ်ဇင ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၃၅၃၂၈ 

 

၈၈၀ နြပည် တာ်-၃၀ 

 

ဦး ကျာ်ညီဝင်း 

၉/မခန(နိင)်၁၈၆၆၈၀ 

 

၈၈၁ နြပည် တာ်- ၇၅၁ ဒ စစဝငး် 

၁၂/လမန(နိင်)၁၃၉၇၂၆ 

 

၈၈၂ နြပည် တာ်-၁၁၉ ဦးစိင်း ခးနွမ်ဆိင် 

၁၃/မဆတ(နိင)်၀၄၆၄၄၅ 

 

၈၈၃ နြပည် တာ်- ၂၅၉ ဦးြပည့် ဖိုးသွင ်

၁၄/ပသန(နိင်)၁၇၉၀၂၃ 

 

၈၈၄ နြပည် တာ်-၈၇၁ 

 

ဒ နှင်းမွန်ဦး 

၅/ဘတလ(နိင)်၀၉၅၆၃၉ 

 

၈၈၅ နြပည် တာ်-၂၃၁ ဦး န အာင်လငး် 

၆/ပလန(နိင်)၀၆၇၀၁၁ 

 

၈၈၆ နြပည် တာ်- ၃၁၅ 

 

ဦးြမတ်ခိင် အာင ်

၁၂/ကခက(နိင)်၀၇၂၁၅၆ 

 

၈၈၇ နြပည် တာ်-၈၇၄ ဒ နှင်းဇာြခည်က ိ

၈/တတက(နိင)်၁၄၇၄၀၁ 

 

၈၈၈ နြပည် တာ်-၈၄၃ 

 

ဒ နန္ဒာဝတ်ရည ်

၉/ပကခ(နင်ိ)၀၁၆၈၅၇ 

 

၈၈၉ နြပည် တာ်- ၃၉၀ ဦးရဲဝင့် အာင် 

၉/အမဇ(နိင)်၀၂၅၃၆၉ 

 

၈၉၀ နြပည် တာ်-၈၇၅ ဒ ြပည့်ြပည့် 

၉/နထက(နိင)်၁၅၉၇၅၆ 

 

၈၉၁ နြပည် တာ်- ၉၁ ဦး စာဟိန်းထက် 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၃၆၅၈၂ 

 

 ၆၆/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၈၉၂ နြပည် တာ်-၆၉၂ ဒ ခိင်သဇင် 

၁၂/ခရန(နိင်)၁၁၈၄၄၈ 

 

၈၉၃ နြပည် တာ်-၈၇၈ ဒ ြပည့်မှူးခင် 

၁၂/လမန(နိင်)၁၄၃၈၆၂ 

 

၈၉၄ နြပည် တာ်- ၉၂ ဦး စာဝင်းဂိတ ်

၁၂/အစန(နိင)်၁၉၅၇၆၄ 

 

၈၉၅ နြပည် တာ်-၁၀၃၁ ဒ လင်းလင်းခိင် 

၁၂/ပဘတ(နိင)်၀၃၁၁၆၁ 

 

၈၉၆ နြပည် တာ်-၁၁၁၁ ဒ သက်ြမတ်ကို င် 

၉/အမဇ(နိင)်၀၃၅၅၉၂ 

 

၈၉၇ နြပည် တာ်-၁၁၃ ဦးစိးသူ အာင် 

၁၄/ပသန(နိင်)၂၃၁၈၀၄ 

 

၈၉၈ နြပည် တာ်-၁၀၃၉ ဒ လှလှ ဌး 

၁၂/ရကန(ြပု)၀၀၀၀၈၅ 

 

၈၉၉ နြပည် တာ်-၁၁၂၀ ဒ သက်ထား ဆွဇင် 

၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၂၄၀၈၂ 

 

၉၀၀ နြပည် တာ်-၁၀၆၀ ဒ သာ်တာစြမတ ်

၁၂/ပဇတ(နင်ိ)၀၃၄၆၀၉ 

 

၉၀၁ နြပည် တာ်-၁၀၄၄ ဒ ဝင်း ရရည်သန် ့

၇/တငန(နိင)်၁၅၉၉၂၂ 

 

၉၀၂ နြပည် တာ်-၁၁၂၂ ဒ သက်ထက်စိး 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၈၅၉၆ 

 

၉၀၃ နြပည် တာ်- ၇၆ ဦးချမ်း ြမ့သ ူ

၅/မရန(နိင)်၂၃၁၃၉၀ 

 

၉၀၄ နြပည် တာ်-၁၁၆၈ ဒ အိသန်စ့င်စိး 

၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၉၉၂၀၅ 

 

၉၀၅ နြပည် တာ်-၁၁၂၃ ဒ သက်ပန်နှင်း 

၁၄/မအပ(နိင)်၂၂၇၃၈၈ 

 

 ၆၇/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၉၀၆ နြပည် တာ်-၁၀၁ ဦးစိင်း ဇာ်မင်း အာင် 

၁၃/တကန(နိင)်၂၁၀၁၁၈ 

 

၉၀၇ နြပည် တာ်-၂၈ 

 

ဦး ကျာ်နိင်ဝင်း 

၁၁/ကဖန(နိင်)၀၉၃၃၅၉ 

 

၉၀၈ နြပည် တာ်-၁၁၂၅ ဒ သဇင်နွယ် 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၂၆၆၄၃ 

 

၉၀၉ နြပည် တာ်-၂၂၁ ဦးထက်နိင်စိး 

၉/မခန(နိင)်၁၈၆၅၇၇ 

 

၉၁၀ နြပည် တာ်-၁၇၂ ဦးဇင်ထွန်း 

၅/ဝသန(နိင်)၀၅၃၆၈၉ 

 

၉၁၁ နြပည် တာ်-၁၁၂၈ ဒ ဟန်နီခင် 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၈၁၅၃ 

 

၉၁၂ နြပည် တာ်-၂၄၀ ဦး နဇာဦး 

၅/ကနန(နင်ိ)၀၉၂၃၇၈ 

 

၉၁၃ နြပည် တာ်- ၅၀၅ ဦးသက်နိင် ဇာ် 

၉/ပမန(နိင)်၁၈၃၅၆၄ 

 

၉၁၄ နြပည် တာ်-၁၁၂၉ ဒ ဟန်နီဦး 

၁၂/ပဇတ(နင်ိ)၀၃၅၉၀၉ 

 

၉၁၅ နြပည် တာ်-၄၆၀ ဦး သာ်တာခင် ဇာ် 

၉/အမဇ(နိင)်၀၂၂၂၃၆ 

 

၉၁၆ နြပည် တာ်-၁၁၄၃ ဒ အးသီရိလင ်

၅/မရန(နိင)်၂၁၀၃၁၉ 

 

၉၁၇ နြပည် တာ်-၁၁၃၆ ဒ အးချမ်းမိမ့ိ ့

၁၂/သလန(နိင)်၁၁၆၅၀၈ 

 

၉၁၈ နြပည် တာ်-၄၇၆ ဦးသိန်းသန်း အာင် 

၈/ပခက(နင်ိ)၂၄၇၀၃၆ 

 

၉၁၉ နြပည် တာ်- ၃၈၅ ဦးရဲရင့် အာင် 

၉/မဟမ(နိင်)၀၂၄၉၄၄ 

 

 ၆၈/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၉၂၀ နြပည် တာ်-၁၁၃၉ ဒ အးြမတ်နန္ဒာဦး 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၈၇၀၉ 

 

၉၂၁ နြပည် တာ်-၄၇၉ ဦးသန်း ဇာ်ထက် 

၁၃/တကန(ဧည့်)၀၀၁၉၁၈ 

 

၉၂၂ နြပည် တာ်-၅၇၂ ဦး အာင်နိင် ဝ 

၇/တငန(နိင)်၁၅၉၀၅၀ 

 

၉၂၃ နြပည် တာ်-၁၁၉၅ ဒ အိအိမွန် 

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၈၈၂၅၂ 

 

၉၂၄ နြပည် တာ်-၆၀၂ ဦး အာင်စိးမင်း 

၅/ဆလက(နိင)်၀၈၄၅၁၀ 

 

၉၂၅ နြပည် တာ်-၁၀၃၈ ဒ လှယမင်း အး 

၁၄/ညတန(နိင)်၁၃၁၁၈၄ 

 

၉၂၆ နြပည် တာ်-၁၈၅ ဦးတိး ဝ အာင် 

၁၄/ကကန(နိင)်၁၁၁၀၆၁ 

 

၉၂၇ နြပည် တာ်-၁၀၅၄ ဒ ဝတ်ရည်ထက် 

၁၄/ဟသတ(နိင)်၂၆၈၃၈၉ 

 

၉၂၈ နြပည် တာ်-၁၁၆၀ ဒ အိခင်ခင် 

၁၂/ကမရ(နိင်)၀၅၉၈၉၆ 

 

၉၂၉ နြပည် တာ်-၅၁၃ ဦးသက်ပိင် အာင် 

၁၂/အလန(နိင)်၀၄၄၆၂၂ 

 

၉၃၀ နြပည် တာ်- ၈၀ ဦး ချမ်းြပည့်ထက် 

၉/မတရ(နိင်)၁၄၃၃၅၄ 

 

၉၃၁ နြပည် တာ်-၁၁၆၉ ဒ အိသဉ္ဇာကည ်

၁၂/တမန(နိင်)၁၁၂၁၀၂ 

 

၉၃၂ နြပည် တာ်-၅၁၄ ဦးသက်ပိငစွ်မ်း 

၉/မဟမ(နိင်)၀၃၃၉၈၁ 

 

၉၃၃ နြပည် တာ်- ၈၆ ဦး ငိမး်မင်းထွန်း 

၅/မမန(နိင)်၀၇၅၈၉၃ 

 

 ၆၉/သိ ့



69 
 

 

 
စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၉၃၄ နြပည် တာ်-၁၁၇၉ ဒ အိမ့်မျက်ြခယ် 

၁၃/မဘန(နိင်)၀၂၂၆၃၃ 

 

၉၃၅ နြပည် တာ်-၅၂၀ 

 

ဦးဟိန်းမျိုး ဇာ် 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၆၃၇၃ 

 

၉၃၆ နြပည် တာ်- ၉၄ ဦး စာသီဟသိန်း 

၁၂/တမန(နိင်)၁၁၅၄၅၅ 

 

၉၃၇ နြပည် တာ်- ၅၀၆ ဦးသက်နိင် ဆွ 

၉/ငဇန(နိင)်၀၈၀၂၁၉ 

 

၉၃၈ နြပည် တာ်-၅၂၇ ဦးဟိန်းထက်တင်အန်း 

၉/အမဇ(နိင)်၀၃၀၆၂၄ 

 

၉၃၉ နြပည် တာ်-၁၀၃ ဦးစိင်းမျို းထက ်

၁၃/နခန(နိင်)၀၅၅၂၂၁ 

 

၉၄၀ နြပည် တာ်-၈၁၂ ဒ တင်တင်ခင်ိ 

၉/၀တန(နိင်)၁၆၈၂၄၇ 

 

၉၄၁ နြပည် တာ်-၅၃၁ 

 

ဦးဟန်ဆက ်

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၄၃၃၉ 

 

၉၄၂ နြပည် တာ်-၄၆၂ ဦး သာ်ဇင ်

၁၂/အစန(နိင)်၁၉၈၃၇၂ 

 

၉၄၃ နြပည် တာ်-၁၁၄၅ ဒ အးသီတာလင် 

၅/ကဘလ(နိင)်၁၉၀၁၉၀ 

 

၉၄၄ နြပည် တာ်-၅၄၆ ဦး အာင်ရဲ ကျာ ်

၇/ကဝန(နိင)်၁၄၃၁၂၈ 

 

၉၄၅ နြပည် တာ်- ၈၂ ဦးဂွမ် ခါင်လ 

၁/မကန(နိင်)၁၄၂၄၇၁ 

 

၉၄၆ နြပည် တာ်-၂၄၉ ဦးနိင်လင်း 

၁၃/ကလန(နိင)်၀၈၃၄၀၂ 

 

၉၄၇ နြပည် တာ်-၅၄၉ ဦး အာင် ဝ ဖိုး 

၅/တမန(နိင်)၀၅၄၂၀၁ 

 

 ၇၀/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၉၄၈ နြပည် တာ်- ၉၆ ဦး စာမတ်ခ်ဟဲထူး 

၇/တငန(နိင)်၁၄၇၉၅၆ 

 

၉၄၉ 

 

နြပည် တာ်-၇၀၇ ဒ ြခူးထက်ခင် 

၁၄/ပသန(နိင်)၂၀၄၁၉၄ 

 

၉၅၀ နြပည် တာ်-၅၅၅ ဦး အာင် ကျာ် ကျာ် 

၇/ပမန(ဧည့်)၀၀၀၃၀၂ 

 

၉၅၁ နြပည် တာ်- ၉၈ ဦးစိးြပည့်လွင် 

၅/ယမပ(နိင)်၀၈၀၅၄၈ 

 

၉၅၂ နြပည် တာ်-၁၁၅၃ ဒ အးမိမ့ိခိ့င် 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၇၄၆၁ 

 

၉၅၃ နြပည် တာ်-၅၅၉ ဦး အာင် ကျာ်စိး 

၁၁/ပတန(နိင)်၀၅၂၁၆၈ 

 

၉၅၄ နြပည် တာ်-၁၁၄ ဦးစိးစိးသန်း 

၁/မကန(နိင်)၁၆၃၅၉၉ 

 

၉၅၅ နြပည် တာ်- ၃၀၄ ဦးဘန်းြမင့်စိး 

၆/လလန(နိင)်၁၀၂၈၄၉ 

 

၉၅၆ နြပည် တာ်-၅၆၇ ဦး အာင်ခန် ့

၁၂/လသန(ြပု)၀၀၀၉၆၅ 

 

၉၅၇ နြပည် တာ်-၁၂၀ ဦးစိင်း အာင်ြမင့်စိး 

၁၃/ကမန(နိင်)၁၀၁၃၈၇ 

 

၉၅၈ နြပည် တာ်-၅၇၁ ဦး အာင်နန္ဒ 

၅/မရန(နိင)်၂၁၅၆၁၁ 

 

၉၅၉ နြပည် တာ်-၁၁၉၇ ဒ အဉ္ဇလီ အာင ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၆၆၆၀ 

 

၉၆၀ နြပည် တာ်-၃၅၂ ဦးမျိုးသန် ့

၂/လကန(နိင)်၀၆၉၈၂၅ 

 

၉၆၁ နြပည် တာ်-၅၇၃ ဦး အာင်နိင်ထွန်း 

၅/ကဘလ(နိင)်၁၆၄၀၆၅ 

 

 
 ၇၁/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၉၆၂ နြပည် တာ်-၂၀၄ ဦးထွန်းြမတ်ဝင်း 

၉/မဟမ(နိင်)၀၂၅၀၇၇ 

 

၉၆၃ နြပည် တာ်-၄၅၇ ဦး ဝယပိင်စိး 

၁၂/ဗတထ(နိင)်၀၄၁၂၉၃ 

 

၉၆၄ နြပည် တာ်-၁၀၂၁ ဒ ရရည်ထွန်း 

၇/တငန(နိင)်၁၆၈၇၀၇ 

 

၉၆၅ နြပည် တာ်-၁၈၁ ဦးညီညီထွန်း 

၁၄/ကလန(နိင)်၁၁၄၆၃၁ 

 

၉၆၆ နြပည် တာ်-၄၇၅ ဦးသိန်း ဇာ်ြမင် ့

၁၂/လမန(နိင်)၁၅၂၈၆၇ 

 

၉၆၇ နြပည် တာ်-၁၀၄၁ ဒ ဝါဝါမွန် 

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၄၅၂၉ 

 

၉၆၈ နြပည် တာ်-၁၈၃ ဦးဉာဏ် အာင်လင်းထက ်

၁၂/ဒဂတ(နိင်)၀၆၃၇၆၁ 

 

၉၆၉ နြပည် တာ်-၄၇၈ ဦးသန်း ဇာ် ထွး 

၁၀/မလမ(နိင)်၁၉၇၁၅၄ 

 

၉၇၀ နြပည် တာ်- ၃၆၄ ဦးမျိုးမင်း ဆ ွ

၅/ပလန(နိင်)၀၇၄၁၀၅ 

 

၉၇၁ နြပည် တာ်-၁၈၄ ဦးဉာဏ်လင်းထွန်း 

၃/ကကရ(နိင်)၁၅၂၉၄၀ 

 

၉၇၂ နြပည် တာ်- ၈၄ ဦး ငိမး်ချမ်း အာင် 

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၅၇၈၄ 

 

၉၇၃ နြပည် တာ်- ၃၈၄ ဦးရဲရင့် မာင် 

၉/ပမန(နိင)်၂၅၉၃၀၉ 

 

၉၇၄ နြပည် တာ်-၅၅၂ ဦး အာင် အာင် 

၁၂/စခန(နိင်)၀၆၆၄၃၂ 

 

၉၇၅ နြပည် တာ်-၂၃၇ ဦး နလင်း ဝ 

၁၂/သကတ(ဧည့်)၀၀၀၀၈၆ 

 

 ၇၂/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၉၇၆ နြပည် တာ်- ၃၈၇ ဦးရဲရင့်သ ူ

၈/နမန(နိင)်၁၇၄၂၃၀ 

 

၉၇၇ နြပည် တာ်-၅၅၃ ဦး အာင် ကျာ် 

၇/မလန(နိင)်၀၉၂၇၄၅ 

 

၉၇၈ နြပည် တာ်-၂၃၀ ဦးထက်ပိင်လင်း 

၆/မမန(ြပု)၀၀၀၁၅၂ 

 

၉၇၉ နြပည် တာ်- ၃၈၉ ဦးရဲဟိန်း အာင ်

၉/အမရ(နိင)်၁၃၇၆၅၆ 

 

၉၈၀ နြပည် တာ်-၅၆၀ ဦး အာင် ကျာ်မိး 

၈/၇စက(နိင)်၁၇၆၆၈၁ 

 

၉၈၁ နြပည် တာ်-၂၃၂ ဦး န ဖို း 

၉/ငဇန(နိင)်၀၇၅၉၃၈ 

 

၉၈၂ နြပည် တာ်-၆၆၃ ဒ ခင် သာ်တာဝင့် 

၁၃/တကန(နိင)်၂၁၆၁၁၁ 

 

၉၈၃ နြပည် တာ်-၅၁၅ ဦးဟိန်း ဇာ ်

၅/ဒပယ(နိင)်၀၉၂၄၀၂ 

 

၉၈၄ နြပည် တာ်-၂၃၉ ဦး နလင်း ဇာ် 

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၇၂၇၂၃ 

 

၉၈၅ နြပည် တာ်-၁၁၄၆ ဒ အးသန္တာစိး 

၁၂/ကတတ(ြပု)၀၀၁၃၂၈ 

 

၉၈၆ နြပည် တာ်- ၂၉၂ ဦး ဖိုးကိကိ 

၉/မဟမ(နိင်)၀၁၀၀၃၆ 

 

၉၈၇ နြပည် တာ်-၃၄၂ ဦးမင်းထက် အာင ်

၁၂/ဒဂရ(နိင်)၀၁၄၄၇၂ 

 

၉၈၈ နြပည် တာ်- ၃၇၂ ဦးရန်ဂျီးသ် 

၉/အမရ(နိင)်၁၁၈၀၀၁ 

 

၉၈၉ နြပည် တာ်-၅၁၉ 

 

ဦးဟိန်းမင်းထက် 

၉/မဟမ(နိင်)၀၂၆၅၃၁ 

 

 ၇၃/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

 

၉၉၀ နြပည် တာ်-၃၅၁ ဦးမျို းြမတ်မင်း 

၁၂/သခန(နိင်)၁၀၈၃၉၅ 

 

၉၉၁ နြပည် တာ်-၁၁၅၅ ဒ အမီလွင ်

၁၂/ရပသ(နိင်)၀၄၉၈၆၉ 

 

၉၉၂ နြပည် တာ်-၅၃၀ 

 

ဦးဟန် သာ်ထွန်း 

၉/ပကခ(နိင)်၀၁၇၂၆၆ 

 

၉၉၃ နြပည် တာ်-၃၅၈ ဦးမျိုးဟိန်း အာင် 

၁၂/မဘန(နိင်)၁၀၄၆၀၁ 

 

၉၉၄ နြပည် တာ်-၁၁၇၈ ဒ အိမ့်သက်မှူ းကိ 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၀၉၇၈ 

 

၉၉၅ နြပည် တာ်-၅၄၂ ဦး အးမင်းသူ 

၆/ထဝန(နိင်)၁၁၇၆၃၈ 

 

၉၉၆ နြပည် တာ်-၃၉၅ 

 

ဦးရဲ ဇာ်ထက ်

၅/ဆလက(နိင)်၀၉၀၉၈၇ 

 

၉၉၇ နြပည် တာ်-၁၀၄၀ ဒ လဇိန်နန် ဘာက ်

၁/ရကန(နိင်)၀၄၆၉၂၂ 

 

၉၉၈ နြပည် တာ်-၅၆၄ ဦး အာင် ဇယျာထွန်း 

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၀၉၇၃ 

 

၉၉၉ နြပည် တာ်-၄၀၈ ဦးရဲလွင်ဦး 

၉/မတရ(နိင်)၁၂၃၉၉၉ 

 

၁၀၀၀ နြပည် တာ်-၁၁၆၅ ဒ အိငဖူး 

၁၂/လသယ(နိင်)၀၆၇၇၅၀ 

 

၁၀၀၁ နြပည် တာ်-၉၉၅ ဒ ယမင်း ရစင် အာင ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၄၈၉၄ 

 

၁၀၀၂ နြပည် တာ်-၁၁၁ ဦးစိးညီလွင ်

၅/ဆလက(နိင)်၀၈၆၄၃၅ 

 

၁၀၀၃ နြပည် တာ်- ၃၆၉ ဦးယ မာင ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၀၇၉၉၇ 

 

 
 ၇၄/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

 

၁၀၀၄ နြပည် တာ်-၁၁၁၃ ဒ သက်သန္တာ 

၉/ပကခ(နိင)်၀၁၂၅၅၁ 

 

၁၀၀၅ နြပည် တာ်-၁၁၆ ဦးစိးကိ အာင် 

၅/မရန(နိင)်၂၂၅၈၄၀ 

 

၁၀၀၆ နြပည် တာ်-၁၁၅၆ ဒ အပရယ်(လ်)ခင် အာင် 

၁၂/သဃက(နိင်)၁၇၆၈၄၅ 

 

၁၀၀၇ နြပည် တာ်-၁၁၂၄ ဒ သဇင်ဝင်း 

၈/မကန(နိင)်၁၇၉၁၃၃ 

 

၁၀၀၈ နြပည် တာ်- ၇၈ ဦးချမ်းြပည့် အာင ်

၅/ရဥန(နိင)်၀၉၃၄၅၃ 

 

၁၀၀၉ နြပည် တာ်-၁၀၂၂ ဒ ရဝတ်ရည်လင်း 

၁၂/တမန(နိင်)၁၁၈၁၈၇ 

 

၁၀၁၀ နြပည် တာ်-၁၁၃၈ ဒ အးြမြမ အာင် 

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၄၀၀၉၄ 

 

၁၀၁၁ နြပည် တာ်-၁၀၆၈ ဒ သိမ့်ဟန်စ 

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၄၄၄၉ 

 

၁၀၁၂ နြပည် တာ်-၁၁၇၁ ဒ အိသဇင်န 

၅/ဒပယ(နိင)်၁၁၀၈၃၂ 

 

၁၀၁၃ နြပည် တာ်-၁၁၄၀ ဒ အးငမ်ိးခင် 

၅/မရန(နိင)်၂၁၅၅၉၆ 

 

၁၀၁၄ နြပည် တာ်- ၆၁ ဦးခန်က့ိကိ ဇာ် 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၃၃၂၁၆ 

 

၁၀၁၅ နြပည် တာ်-၁၁၇၆ ဒ အိမ့်သဉ္ဇာဗလ်ိ 

၁၃/လရန(နိင်)၁၅၄၄၅၄ 

 

၁၀၁၆ နြပည် တာ်-၁၁၉၃ ဒ အိအိစိး 

၅/မရန(နိင)်၂၂၉၃၀၈ 

 

၁၀၁၇ နြပည် တာ်- ၆၆ ဦးခင် မာင်မျို း 

၉/စကန(နိင)်၀၆၆၃၂၃ 

 

 ၇၅/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

 

၁၀၁၈ နြပည် တာ်- ၃၈၆ ဦးရဲရင့်ချမ်း ြမ ့

၉/မထလ(နိင)်၂၃၈၉၈၇ 

 

၁၀၁၉ နြပည် တာ်-၁၂၀၀ ဒ အင်ကင်းမွန် 

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၂၈၆၇ 

 

၁၀၂၀ နြပည် တာ်- ၇၀ ဦးချစ် ထွး 

၅/ဆလက(နိင)်၀၉၀၂၆၅ 

 

၁၀၂၁ နြပည် တာ်-၁၁၇၃ ဒ အိမ့်ြမင့်မိရ်စးိ အာင် 

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၃၅၈၅ 

 

၂၀၂၂ နြပည် တာ်-၁၂၀၃ ဒ ဧပရယ် အာင ်

၁၃/ညရန(နိင်)၀၉၈၁၃၂ 

 

၂၀၂၃ နြပည် တာ်-၁၀၅၃ ဒ ဝတ်ရည်စိး 

၁၄/ပသန(နိင်)၂၀၅၁၁၇ 

 

၁၀၂၄ နြပည် တာ်-၁၁၇၂ ဒ အိစန္ဒထွန်း 

၁၂/အစန(နိင်)၁၉၆၅၇၃ 

 

၁၀၂၅ နြပည် တာ်-၅၃၂ 

 

ဦးဟန်လင်း ဇာ် 

၇/ပမန(နိင)်၁၆၉၄၅၆ 

 

၁၀၂၆ နြပည် တာ်- ၆၄ ဦးခန်က့ိကိ 

၉/ညဥန(နိင်)၁၇၉၆၂၉ 

 

၁၀၂၇ နြပည် တာ်-၁၁၇၅ ဒ အိမ့်သသာဟန ်

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၆၉၇၇ 

 

၁၀၂၈ နြပည် တာ်-၅၅၄ ဦး အာင် ကျာ် ကျာ် 

၇/ကတခ(ြပု)၀၁၄၃၇၃ 

 

၁၀၂၉ နြပည် တာ်-၁၀၆၂ ဒ သီရိသဇင် 

၁/မစန(နိင်)၀၃၁၄၆၈ 

 

 
၇၆/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

 

 

၁၀၃၀ နြပည် တာ်-၁၁၄၂ ဒ အးသီရိ ဌး 

၅/ရဉန(နိင)်၀၈၇၂၃၂ 

 

၁၀၃၁ နြပည် တာ်-၁၁၉၈ ဒ အင်ကင်းခန် ့

၁၂/သလန(နိင)်၁၁၁၈၂၂ 

 

၁၀၃၂ နြပည် တာ်-၁၁၈၁ ဒ အိမွန် ကျာ် 

၁၂/မရက(နိင်)၁၅၄၆၃၉ 

 

၁၀၃၃ နြပည် တာ်-၅၄၄ ဦး အာင်ရဲ ကျာ ်

၅/မရန(နိင)်၂၅၇၄၃၉ 

 

၁၀၃၄ နြပည် တာ်-၂၄၂ ဦးနိင်မင်း ထွး 

၉/ခမစ(နိင)်၀၁၁၂၀၄ 

 

၁၀၃၅ နြပည် တာ်-၅၆၃ ဦး အာင် တဇာလင်း 

၁၀/မဒန(နိင်)၁၆၁၅၅၅ 

 

၁၀၃၆ နြပည် တာ်- ၃၆၇ ဦးမျိုးကိကိ အာင် 

၅/ဒပယ(နိင)်၀၈၉၀၇၆ 

 

၁၀၃၇ နြပည် တာ်-၁၈၇ ဦးတင် မာင်နိင် 

၁၂/သဃက(နိင)်၁၆၅၆၂၂ 

 

၁၀၃၈ နြပည် တာ်-၁၁၅၈ ဒ အိ ကခိင် 

၁၂/တမန(နိင်)၁၀၉၄၆၆ 

 

၁၀၃၉ နြပည် တာ်-၁၁၃၇ ဒ အးနန္ီဒခိင် 

၁၂/ဥကမ(နင်ိ)၂၁၀၅၂၅ 

 

၁၀၄၀ နြပည် တာ်-၅၈၄ ဦး အာင် ဖိုး ဝ 

၈/နမန(နိင)်၁၅၈၀၄၃ 

 

၇၇/သိ ့
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(ခ) လက် ထာက်ဆရာဝန(်သွား)  (၃၀၀) နရာ  [ B.D.S ] 
 

စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၁ နြပည် တာ်-၁၃၂၆ ဒ ဆ ဝပိင ်

၁၂/တမန(နိင်)၁၀၉၀၈၆ 

 

၂ နြပည် တာ်-၁၂၂၇ ဦးစိးသူရ ဇာ် 

၉/မကန(နင်ိ)၁၁၆၈၂၄ 

 

၃ နြပည် တာ်-၁၃၁၆ ဒ ခင် ဟမာန်ဦး 

၇/သနပ(နိင်)၁၁၂၀၉၇ 

 

၄ နြပည် တာ်-၁၃၃၆ ဒ နှင်း အးရည ်

၁၄/ဒဒရ(နိင်)၂၀၂၅၉၄ 

 

၅ နြပည် တာ်-၁၃၅၁ ဒ ရတီပွင့်ဦး 

၁၃/လရန(ြပု)၀၀၀၄၇၁ 

 

၆ နြပည် တာ်-၁၂၉၇ ဦးသန်းထိက်စိး 

၉/မဟမ(နိင်)၀၀၅၂၉၇ 

 

၇ နြပည် တာ်-၁၃၂၉ ဒ ဆလဲ့ဝါ 

၅/တမန(နိင်)၀၆၄၂၆၂ 

 

၈ နြပည် တာ်-၁၃၄၉ ဒ ယယြမတ်စိး 

၁၂/လကန(နိင)်၂၁၇၉၅၆ 

 

၉ နြပည် တာ်-၁၂၃၇ ဦးစည်သူစိး 

၈/စလန(နင်ိ)၁၅၉၁၃၀ 

 

၁၀ နြပည် တာ်-၁၃၃၈ ဒ မသူ အာင် 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၁၂၂၉၃ 

 

၁၁ နြပည် တာ်-၁၃၅၂ ဒ လင်းလင်းချစ ်

၁၂/အစန(နိင)်၁၇၄၇၉၈ 

 

၁၂ နြပည် တာ်-၁၂၃၆ 

 

ဦးစည်သူ 

၁၂/သဃက(နိင)်၁၈၀၃၉၀ 

 

၁၃ နြပည် တာ်-၁၂၇၅ ဦးမျိုးသူ အာင ်

၁၂/သကတ(နိင)်၁၇၁၁၃၂ 

 

 
 ၇၈/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၁၄ နြပည် တာ်-၁၂၀၈ ဦး ကာင်းထက်စိး 

၁၂/တမန(နိင်)၁၂၂၂၁၄ 

 

၁၅ နြပည် တာ်-၁၂၄၇ ဦး တဇာစိးနိင ်

၁၄/ဟသတ(နိင)်၂၇၉၇၇၅ 

 

၁၆ နြပည် တာ်-၁၃၂၄ ဒ စစန္ီဒဝင်း သာင်း 

၁၃/ပတယ(နိင)်၀၆၁၆၀၃ 

 

၁၇ နြပည် တာ်-၁၂၁၅ ဦး ကျာ်ထူး အာင် 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၈၆၃၆ 

 

၁၈ နြပည် တာ်-၁၂၉၆ ဦးသန်းထွန်း အာင် 

၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၀၇၀၆၄ 

 

၁၉ နြပည် တာ်-၁၃၂၃ ဒ စရတနာ အာင ်

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၇၃၅၂ 

 

၂၀ နြပည် တာ်-၁၃၄၇ ဒ မာလာသန်း 

၁၃/ကလန(နိင)်၀၈၂၃၀၉ 

 

၂၁ နြပည် တာ်-၁၃၀၃ ဦးသက်ထွန်း အာင် 

၉/တတဥ(နိင်)၀၉၃၅၄၇ 

 

၂၂ နြပည် တာ်-၁၃၂၇ ဒ ဆသဇင ်

၁၄/ဇလန(နိင်)၁၃၈၁၂၁ 

 

၂၃ နြပည် တာ်-၁၂၃၃ ဦးစိင်းသက်ထွန်း ဝ 

၁၃/နမတ(နိင)်၀၅၇၄၁၁ 

 

၂၄ နြပည် တာ်-၁၂၅၂ ဦးထူး နာင်စိး 

၁၀/မဒန(နိင်)၁၇၃၉၁၀ 

 

၂၅ နြပည် တာ်-၁၂၈၇ 

 

ဦးဝင်းမင်းခိင် 

၅/တဆန(နိင်)၁၁၆၁၉၃ 

 

၂၆ နြပည် တာ်-၁၂၀၄ ဦး ကာင်း ကျာ်ဇ 

၇/လပတ(နိင်)၁၄၂၅၄၈ 

 

၂၇ နြပည် တာ်-၁၂၄၃ ဦးဇင်မင်းထက် 

၉/ပကခ(နင်ိ)၀၁၃၇၇၄ 

 

 ၇၉/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၂၈ နြပည် တာ်-၁၃၂၀ ဒ စာယနွယ် 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၄၀၅၂ 

 

၂၉ နြပည် တာ်-၁၃၅၆ ဒ သဲနန နွး 

၁၄/အဂပ(နိင)်၁၆၂၇၇၈ 

 

၃၀ နြပည် တာ်-၁၂၄၈ ဦးထန် ဟာက်မန ်

၄/တတန(နိင်)၀၄၄၃၃၇ 

 

၃၁ နြပည် တာ်-၁၃၂၁ ဒ စိးသူဇာြမင် ့

၁၀/မလမ(နိင)်၂၀၈၀၂၀ 

 

၃၂ နြပည် တာ်-၁၂၂၂ ဦးချစ်မင်းသ ူ

၅/ဝသန(နိင်)၀၅၈၉၅၃ 

 

၃၃ နြပည် တာ်-၁၂၉၅ ဦးသန်းဦး 

၃/ဘအန(နိင်)၂၉၇၈၀၆ 

 

၃၄ နြပည် တာ်-၁၃၃၀ ဒ နနယ်ွသန်း 

၈/ရစက(နိင်)၁၉၂၅၂၆ 

 

၃၅ နြပည် တာ်-၁၂၃၀ ဦးစိင်း အာင်နိင်ဦး 

၁၃/သနန(နိင်)၀၄၅၁၃၂ 

 

၃၆ နြပည် တာ်-၁၃၁၄ ဒ ခိင်ဥ ဆ ွ

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၆၈၈၉ 

 

၃၇ နြပည် တာ်-၁၂၈၂ ဦးလွင်နိင် ဝ 

၉/မဟမ(နိင်)၀၃၀၈၅၇ 

 

၃၈ နြပည် တာ်-၁၂၂၈ ဦးစိးစ ကျာ ်

၁/မကတ(နိင်)၁၀၇၄၃၂ 

 

၃၉ နြပည် တာ်-၁၂၆၃ ဦးြပည့်စထွန်း 

၁၄/ပသန(နိင်)၂၄၀၅၀၃ 

 

၄၀ နြပည် တာ်-၁၂၈၉ ဦး ဝယ ကျာ ်

၅/ကသန(ြပု)၀၀၀၀၄၅ 

 

၄၁ နြပည် တာ်-၁၂၃၂ ဦးစိင်း လာင် ခး 

၁၃/မဆတ(နိင)်၀၄၉၀၈၂ 

 

 ၈၀/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၄၂ နြပည် တာ်-၁၂၆၀ ဦးနိင်မင်း ဆ ွ

၈/ဆမန(နိင)်၀၅၄၄၇၅ 

 

၄၃ နြပည် တာ်-၁၂၉၀ 

 

ဦး ဝယ ကျာ ်

၉/ကဆန(နိင်)၁၄၈၅၃၉ 

 

၄၄ နြပည် တာ်-၁၃၄၄ ဒ မိမ့ိခ့င ်

၁၄/ဝခမ(နိင်)၁၇၀၁၆၄ 

 

၄၅ နြပည် တာ်-၁၂၆၁ ဦးြပည့်စ ကျာ ်

၅/ထခန(နိင်)၀၆၆၂၅၄ 

 

၄၆ နြပည် တာ်-၁၂၇၈ ဦးရဲ ကျာ် မာင ်

၉/မကန(နင်ိ)၁၀၄၉၆၂ 

 

၄၇ နြပည် တာ်-၁၃၅၀ ဒ ယ ရရည်ထွန်း 

၅/မရန(နိင)်၂၇၀၅၇၄ 

 

၄၈ နြပည် တာ်-၁၃၀၁ ဦးသက် ဖို း ဆွ 

၅/ကလန(နိင်)၀၅၀၉၈၈ 

 

၄၉ နြပည် တာ်-၁၃၃၄ ဒ နန်းအအိိစိမ့် 

၂/လကန(နိင)်၀၇၁၆၄၂ 

 

၅၀ နြပည် တာ်-၁၂၁၀ ဦး ကျာ်စာွ မာင် မာင်တင့် 

၉/ပမန(နိင)်၂၅၉၈၉၁ 

 

၅၁ နြပည် တာ်-၁၃၀၈ ဦး အာင်ြပည့် ဖိုး 

၁၄/ဒဒရ(နိင်)၁၂၅၁၈၆ 

 

၅၂ နြပည် တာ်-၁၃၃၅ ဒ နွန်ကိမ်း 

၁၂/ရကန(နိင်)၀၆၉၉၃၇ 

 

၅၃ နြပည် တာ်-၁၂၁၂ ဦး ကျာ်မျိုးနိင ်

၈/မတန(နိင်)၀၅၈၄၃၂ 

 

၅၄ နြပည် တာ်-၁၂၄၉ ဦးထွယ် သာင်ဆန်း 

၁/ဗမန(နိင်)၀၈၀၂၁၉ 

 

၅၅ နြပည် တာ်-၁၂၉၁ ဦး ဝယစိးလွင ်

၈/မကန(နင်ိ)၂၁၈၉၀၈ 

 

 ၈၁/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၅၆ နြပည် တာ်-၁၂၂၉ ဦးစိင်း နာင်ခမ်း 

၁၃/နမတ(နိင)်၀၅၁၃၀၀ 

 

၅၇ နြပည် တာ်-၁၂၅၉ ဦးနိင်စိးထွန်း 

၉/စကန(နိင)်၀၆၈၉၂၁ 

 

၅၈ နြပည် တာ်-၁၂၇၆ ဦးမျို းကိကိ 

၁၀/မလမ(နိင)်၂၀၃၄၀၇ 

 

၅၉ နြပည် တာ်-၁၃၆၁ ဦး ငိမး်ချမ်း အာင် 

၁၀/မလမ(နိင)်၁၉၉၆၁၆ 

 

၆၀ နြပည် တာ်-၁၂၆၂ ဦးြပည့်စမင်း 

၅/ကသန(နိင်)၀၉၇၀၃၁ 

 

၆၁ နြပည် တာ်-၁၃၃၉ ဒ မသူထိန ်

၁၃/တကန(နိင)်၂၀၀၂၉၂ 

 

၆၂ နြပည် တာ်-၁၂၀၆ ဦး ကာင်းြမတ်မိး 

၈/စလန(နင်ိ)၁၆၀၂၄၆ 

 

၆၃ နြပည် တာ်-၁၂၉၉ ဦးသထက် အာင် 

၁၃/ဖခန(နိင်)၀၄၇၁၁၆ 

 

၆၄ နြပည် တာ်-၁၂၈၁ 

 

ဦး ရသိန်း 

၁၃/ဖခန(နိင်)၀၅၇၀၁၉ 

 

၆၅ နြပည် တာ်-၁၂၂၃ ဦးချမ်း ြမ့ အာင ်

၅/ပလန(နိင်)၀၆၉၁၂၇ 

 

၆၆ နြပည် တာ်-၁၃၁၅ ဒ ခိင်သန္တာ ဆ ွ

၅/မရန(နိင)်၂၁၅၆၅၂ 

 

၆၇ နြပည် တာ်-၁၃၂၂ ဒ စန္ဒာ ကျာ် 

၁၃/ရငန(နိင်)၀၄၆၉၂၁ 

 

၆၈ နြပည် တာ်-၁၂၂၄ ဦးဂွမ်ရိန်ဆိင်း နာ ်

၁/မကန(နိင်)၁၅၇၅၀၇ 

 

၆၉ နြပည် တာ်-၁၃၁၂ ဦး အာင်ကိကိ 

၃/ကကရ(နိင်)၁၄၉၂၂၈ 

 

 
၈၂/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၇၀ နြပည် တာ်-၁၂၇၁ ဦးမင်း ကာင်းထက်စ 

၁၀/ခဆန(နိင)်၁၂၇၁၄၀ 

 

၇၁ နြပည် တာ်-၁၂၂၅ ဦး ငိမး် ဝလင်း 

၉/ပကခ(နင်ိ)၀၀၆၅၃၇ 

 

၇၂ နြပည် တာ်-၁၂၄၆ ဦးညီညီလွင ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၆၆၈၉ 

 

၇၃ နြပည် တာ်-၁၂၇၄ ဦးမျို း ဇာ်ရှိန်း 

၁၃/တကန(နိင)်၂၄၆၂၃၈ 

 

၇၄ နြပည် တာ်-၁၃၅၇ ဒ သကစ်ဝငး် ဇာ် 

၈/မဘန(နိင်)၀၉၄၈၅၁ 

 

၇၅ နြပည် တာ်-၁၂၅၃ ဦးထက် ဝယ 

၅/စကန(နိင)်၂၀၅၉၆၈ 

 

၇၆ နြပည် တာ်-၁၃၃၂ ဒ နန်းြဖူဇင် အာင ်

၁/မကတ(နိင်)၁၁၃၆၃၁ 

 

၇၇ နြပည် တာ်-၁၃၅၈ ဒ အးချမ်းသက်ထွန်းဦး 

၁၀/ကထန(နိင)်၁၃၂၂၀၃ 

 

၇၈ နြပည် တာ်-၁၂၅၈ ဦးနိင်ဝင်း အာင် 

၁၂/ကမရ(နိင်)၀၅၉၀၈၉ 

 

၇၉ နြပည် တာ်-၁၂၇၃ ဦးမျိုးဝင်းသန်း 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၁၄၁၆၃ 

 

၈၀ နြပည် တာ်-၁၃၅၉ ဒ အိနန္ဒာ ကျာ ်

၉/ခအဇ(နိင)်၀၂၁၉၂၉ 

 

၈၁ နြပည် တာ်-၁၃၀၄ ဦးဟိန်းသူထွန်း 

၅/ဒပယ(နိင)်၁၀၄၃၆၇ 

 

၈၂ နြပည် တာ်-၁၃၁၉ ဒ စာယ အာင် 

၈/တတက(နိင)်၁၈၃၀၁၉ 

 

၈၃ နြပည် တာ်-၁၂၁၆ ဦး ကျာ်ထူးလငး် 

၁/ရကန(နိင်)၀၅၁၇၄၇ 

 

 
၈၃/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၈၄ နြပည် တာ်-၁၃၀၅ ဦးဟန် ဇာ်ထွန်း 

၉/မဟမ(နိင်)၀၂၈၉၃၈ 

 

၈၅ နြပည် တာ်-၁၂၇၀ ဦးမင်း ဝမိး 

၃/ဘအန(နိင်)၂၇၆၈၆၉ 

 

၈၆ နြပည် တာ်-၁၂၁၇ ဦး ကျာ်ဇင်ဝင်း 

၅/စကန(နိင)်၂၃၆၉၆၀ 

 

၈၇ နြပည် တာ်-၁၃၀၂ ဦးသက်ဦး မာင ်

၉/အမဇ(နိင)်၀၂၄၅၂၆ 

 

၈၈ နြပည် တာ်-၁၂၇၇ ဦးမျိုးသန်လ့င်း 

၁၂/သကတ(နိင)်၁၇၅၀၂၂ 

 

၈၉ နြပည် တာ်-၁၂၃၁ ဦးစိင်း ကျာ်သူ 

၁၃/တကန(နိင)်၂၂၂၃၈၉ 

 

၉၀ နြပည် တာ်-၁၃၀၉ 

 

ဦး အာင် ဖိုးခန် ့

၅/စကန(နိင)်၂၃၆၇၃၁ 

 

၉၁ နြပည် တာ်-၁၂၉၂ ဦး သာ်လင်ကိ 

၁၃/ပလန(နိင်)၀၈၈၉၅၄ 

 

၉၂ နြပည် တာ်-၁၂၀၇ ဦး ကာင်းထွဋ်ဝင်း 

၁၄/ကပန(နိင်)၁၅၇၉၂၈ 

 

၉၃ နြပည် တာ်-၁၂၄၀ ဦးဆက် အာင် 

၁၂/ကမရ(နိင်)၀၅၆၅၃၉ 

 

၉၄ နြပည် တာ်-၁၃၃၃ ဒ နန်းမီမီ အာင် 

၁၃/နဆန(နိင်)၀၅၅၂၂၉ 

 

၉၅ နြပည် တာ်-၁၂၀၉ ဦး ကျာ်စာွဝင်း 

၈/တတက(နိင)်၁၄၉၄၆၁ 

 

၉၆ နြပည် တာ်-၁၂၄၄ 

 

ဦးဇင်မျို းသန် ့

၅/ရဥန(နိင)်၀၉၃၉၁၆ 

 

၉၇ နြပည် တာ်-၁၂၈၃ ဦးလြပည့်သန် ့

၉/မဟမ(နိင်)၀၁၃၁၁၃ 

 

 
၈၄/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၉၈ နြပည် တာ်-၁၂၁၁ ဦး ကျာ်စွာဦး 

၅/ထခန(နိင်)၀၇၂၇၉၁ 

 

၉၉ နြပည် တာ်-၁၂၄၅ ဦးဇာဇင်ထူး 

၉/ခအဇ(နိင)်၀၃၄၅၁၁ 

 

၁၀၀ နြပည် တာ်-၁၃၂၈ ဒ ဆဆထိက ်

၁၂/အလန(နိင)်၀၄၅၆၂၅ 

 

၁၀၁ နြပည် တာ်-၁၂၁၃ ဦး ကျာ်မျိုးထွန်း 

၅/ဝလန(နိင်)၁၂၀၀၂၇ 

 

၁၀၂ နြပည် တာ်-၁၂၅၆ ဦး နွပွင့် ကျာ် မာင် 

၈/ပဖန(နိင)်၁၀၀၃၀၂ 

 

၁၀၃ နြပည် တာ်-၁၂၆၅ ဦး ဖိုးစန်း အာင် 

၅/တဆန(နိင်)၁၃၄၂၇၈ 

 

၁၀၄ နြပည် တာ်-၁၂၁၄ ဦး ကျာ်ထင်လင ်

၁၂/ပဇတ(နင်ိ)၀၃၄၁၄၀ 

 

၁၀၅ နြပည် တာ်-၁၂၉၄ ဦးသီဟ ဇာ် 

၉/အမရ(နိင)်၁၂၆၃၄၅ 

 

၁၀၆ နြပည် တာ်-၁၂၇၂ ဦးမင်းသီဟဝင်းတင် 

၁၂/သဃက(နိင)်၁၆၃၅၀၇ 

 

၁၀၇ နြပည် တာ်-၁၂၂၀ ဦးခန်ြ့ငားလင ်

၁၂/ဥကတ(နိင)်၁၈၃၈၁၄ 

 

၁၀၈ နြပည် တာ်-၁၃၀၇ ဦး အာင် ဇာ်ြမင့် 

၁၃/တကန(နိင)်၂၃၆၈၇၇ 

 

၁၀၉ နြပည် တာ်-၁၃၁၈ ဒ ခင် ငိမ်းခန် ့

၁၂/လသယ(နိင)်၀၇၁၇၈၃ 

 

၁၁၀ နြပည် တာ်-၁၂၂၁ ဦးခွန်မျိုးဝင်း ဇာ် 

၃/ဘအန(နိင်)၂၄၂၀၆၉ 

 

၁၁၁ နြပည် တာ်-၁၂၃၅ 

 

ဦးစိးသူ 

၅/ကဘလ(နိင)်၁၅၅၂၉၄ 

 

 
၈၅/သိ ့
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စဉ ် ခအမှတ် အမည်/နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၁၁၂ နြပည် တာ်-၁၂၈၆ ဦးဝင်း ဇာ်ဦး 

၉/ကဆန(နိင်)၁၃၅၆၅၄ 

 

၁၁၃ နြပည် တာ်-၁၂၂၆ ဦး ငိမး်ချမ်းလွင် 

၉/မဟမ(နိင်)၀၃၀၀၅၅ 

 

၁၁၄ နြပည် တာ်-၁၂၄၁ ဦး ဇရဲဒွန်း 

၅/ဘတလ(နိင)်၀၈၂၂၉၈ 

 

၁၁၅ နြပည် တာ်-၁၃၃၁ ဒ နန်းရတနာသိန်း 

၁၃/တကန(နိင)်၂၅၄၃၄၀ 

 

၁၁၆ နြပည် တာ်-၁၃၄၁ ဒ မဇင် ထွး 

၈/စလန(နင်ိ)၁၈၂၇၉၈ 

 

၁၁၇ နြပည် တာ်-၁၃၀၆ ဦး အာင် ကျာ်ဇင် 

၈/မလန(နိင်)၀၈၅၆၀၀ 

 

၁၁၈ နြပည် တာ်-၁၂၆၉ ဦးမိးစည် 

၁၀/ရမန(နိင်)၁၇၇၈၉၅ 

 

၁၁၉ နြပည် တာ်-၁၃၄၂ ဒ မဖးူခိင် 

၉/ပကခ(နင်ိ)၀၁၆၃၇၇ 

 

၁၂၀ နြပည် တာ်-၁၂၃၄ ဦးစိင်းဆက် အာင် 

၉/ပကခ(နင်ိ)၀၂၅၉၉၀ 

 

၁၂၁ နြပည် တာ်-၁၃၃၇ ဒ ဖိုးြပည့်ြပည့် အာင် 

၈/မကန(နင်ိ)၂၁၁၄၆၃ 

 

၁၂၂ နြပည် တာ်-၁၃၄၅ ဒ မီမီသက ်

၉/ကပတ(နိင်)၁၆၉၆၃၉ 

 

၁၂၃ နြပည် တာ်-၁၂၅၄ ဦးထက်ထက် အာင ်

၉/အမရ(နိင)်၁၂၄၅၄၃ 

 

၁၂၄ နြပည် တာ်-၁၂၆၈ ဦးမိးခန်သ့က် 

၃/ဘသဆ(နိင)်၀၀၀၁၇၇ 

 

၁၂၅ နြပည် တာ်-၁၃၄၆ ဒ မိမ့ိလွ့င် 

၁/မကတ(နိင်)၁၀၄၈၉၃ 

 

 
၈၆/သိ ့



86 
 

 

စဉ ် ခအမှတ် အမည/်နိင်ငသားစိစစ် ရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

 

၁၂၆ နြပည် တာ်-၁၂၅၇ ဦး နဦးခန် ့

၈/မကန(နင်ိ)၁၉၅၂၁၄ 

 

၁၂၇ နြပည် တာ်-၁၂၆၇ ဦးြမတ်ဘနး်ဇင် 

၁၂/မရက(နိင်)၁၃၆၈၄၇ 

 

၁၂၈ နြပည် တာ်-၁၃၅၄ ဒ သိမ့်ချို ဇင် 

၁၂/ကမတ(နိင)်၀၆၀၇၂၆ 

 

၁၂၉ နြပည် တာ်-၁၃၁၃ ဦး အာင်လင်း ကျာ် 

၁၂/တမန(နိင်)၁၁၄၂၅၆ 

 

၁၃၀ နြပည် တာ်-၁၂၈၀ 

 

ဦး ရာင်နီဦး 

၁/မကတ(နိင်)၁၁၃၄၇၆ 

 

၁၃၁ နြပည် တာ်-၁၃၄၈ ဒ ယွန်းဖီဖ ီ

၁၂/လမတ(နိင)်၀၃၆၃၇၂ 

 

၁၃၂ နြပည် တာ်-၁၂၃၈ ဦးဆန်းဝင်းထွန်း 
၅/အရတ(နိင်)၀၉၃၁၈၈ 

 

၁၃၃ နြပည် တာ်-၁၂၇၉ 

 

ဦးရို င်းထက် အာင် 

၅/ကလတ(နိင်)၁၀၀၈၀၁ 

 

၁၃၄ နြပည် တာ်-၁၂၅၅ ဦး ဒးဗစ ်

၁/မကန(နိင်)၁၅၅၀၃၁ 

 

၁၃၅ နြပည် တာ်-၁၂၈၄ ဦးလူသာခန် ့

၅/တဆန(နိင်)၁၂၄၂၉၈ 

 

၁၃၆ နြပည် တာ်-၁၃၁၁ 

 

ဦး အာင်စန်းဦး 

၉/ခမစ(နိင)်၀၂၉၇၂၅ 

 

၁၃၇ နြပည် တာ်-၁၂၆၆ ဦးြမင့် ကျာ ်

၉/အမရ(နိင)်၁၁၅၉၆၀ 

 

၁၃၈ နြပည် တာ်-၁၂၃၉ ဦးဆန်းထွန်းနိင် 

၁/မကတ(ြပု)၀၀၀၀၂၅ 

 

၁၃၉ နြပည် တာ်-၁၂၈၅ ဦးဝင်းရာဇာစိး 

၉/ပဘန(နိင်)၂၀၁၂၆၂ 

 

၁၄၀ နြပည် တာ်-၁၂၄၂ 

 

ဦး ဇယျမင်း 

၇/ပခန(နိင)်၃၁၁၂၅၉ 

 

၈၇/သိ ့
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၄။ လက် ထာက်ဆရာဝန်/ လက် ထာက်ဆရာဝန်(သ တသနအရာရှိ)/ လက် ထာက်ဆရာဝန ်

(ဦးစီးအရာရိှ)/ ဦးစီးအရာရိှ/ ဌာနစမှ းူ(လက် ထာက်ဆရာဝန်) ရာထူး(၁၇၂၂) နရာအတွက် ရွးချယ်ြခင်း 

ခရသူ(၅၉၀)ဦး [အမှတ်စဉ်(၁မှ၅၉၀ထိ)]တိသ့ည် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်( အာက်ြမန်မာြပည်)တွင်  

၉-၁၀-၂၀၁၇ရက် နမှ့ ၁-၁၂-၂၀၁၇ရက် နအ့ထိရက်သတ္တ ပတ်(၈)ပတ်ြဖင့်ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်း လာင်း 

အ ြခခ(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈)သိ ့တက် ရာက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

၅။ လက် ထာက်ဆရာဝန်/လက် ထာက်ဆရာဝန်(သ တသနအရာရိှ)/လက် ထာက်ဆရာဝန်(ဦးစီးအရာရိှ)/ 

ဦးစီးအရာရိှ/ ဌာနစမှူး(လက် ထာက်ဆရာဝန်)ရာထူးအတွက် (၁၇၂၂) နရာအတွက် ရွးချယ်ြခင်းခရသူ 

(၄၅၀)ဦး [အမှတ်စဉ် (၅၉၁မှ၁၀၄၀ထိ)]နှင့်လက် ထာက်ဆရာဝန်(သွား) ရာထူး(၃၀၀) နရာအတွက် 

ရွးချယ်ြခင်းခရသူ(၁၄၀)ဦး၊ စစ ပါင်း(၅၉၀)ဦးတိသ့ည် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်(အထက်ြမန်မာြပည်)တွင် 

၉-၁၀-၂၀၁၇ ရက် နမှ့ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက် နအ့ထိ ရက်သတ္တ ပတ်(၈)ပတ်ြဖင့်ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်း 

လာင်းအ ြခခ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅)သိ ့တက် ရာက်ရမည်ြဖစ်ပါသည။် 

၆။ ရွးချယ်ြခင်းခရသူများသည်စာပိဒ်(၄)နှင့်(၅)ပါ သင်တန်းများသိ ့ တက် ရာက် အာင်ြမင် 

ပီးမှသာလက် ထာက်ဆရာဝန်/လက် ထာက်ဆရာဝန်(သ တသနအရာရှိ)/လက် ထာက်ဆရာဝန် 

(ဦးစီးအရာရိှ)/ ဦးစီးအရာရိှ/ ဌာနစမှူး(လက် ထာက်ဆရာဝန်)/ လက် ထာက်ဆရာဝန်(သွား)ရာထူး 

နရာများတွင် ခန်ထ့ားြခင်းခရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၇။ သင်တန်းတက် ရာက်ရန်အတွက်  မိမိအစီအစဉ်ြဖင့် သွား ရာက်ရမည်ြဖစ်ပီး ၂ - ၁၀ -၂၀၁၇ ရက် 

(တနလာ န)့ နာက်ဆးထား၍ ဝန်ထမ်း ရွးချယ် လ့ကျင့် ရးဦးစီးဌာန (ဖန်းအမှတ်၊၀၆၇- ၄၀၉၀၅၂/ 

၀၆၇- ၄၀၉၄၃၀ / ၀၆၇- ၄၀၉၁၆၉ / ဖက်စ်နပါတ်၊ ၀၆၇-၄၀၉၅၄၀ / ၀၆၇-၄၀၉၄၅၉ )သိ ့ ကိုတင ်

သတင်းပိအ့ ကာင်းကားရန်နှင့် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်( အာက်ြမန်မာြပည်)နှင့် (အထက်ြမန်မာြပည်) 

တိသိ့၇့-၁၀-၂၀၁၇ရက်(စ န န)့မွန်းလဲွပိင်း၁၈:၀၀နာရီ နာက်ဆးထား၍ ရာက်ရိှသတင်းပိရ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၈။ ဤ ကညာချက်နှင့် အရာထမ်း လာင်းအ ြခခ(အထူး)သင်တန်းများသိတ့က် ရာက်ရန်အတွက် သင်တန်းဝင် 

ညန်ကားလာတိကိ့ ြပည် ထာင်စရာထူး၀န်အဖဲွ၊့ ရးအမှတ်(၁၇)၊ နြပည် တာ်နှင့်ရန်ကန်ရးခဲွ၊ အမှတ်(၆၅)၊ 

အ ဝရာလမ်း၊ မတ္တ ာညွန်ရ့ပ်ကွက်၊ တာ မွမိုန့ယ်တိတွ့င် ကညာထားပီး၊ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွ၏့ 

Website များြဖစ် သာ ucsb.imis.com.mm ၊ www.ucsb.gov.mm နှင့် Facebook Page ြဖစ် သာ 

Union Civil Service Board Myanmar တိတွ့င ်ဝင် ရာက်ကည့်ရနိင်ပါသည်။ 

   

 

 

  ညန်ကား ရးမှူ းချုပ ်(ကိယ်စား) 

   (  စိးစိးဦး ၊  ညန်ကား ရးမှူ း ) 


