ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၀န်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန
ေကညာချက်အမှတ်၊ ၂ / ၂၀၂၁
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၂
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ
အေကာင်းအရာ။
၁။

၂၉

ရက်
ရက်

ေရွးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းေကညာြခင်း

ြပည်ေထာင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့က ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၆ / ၂၀၂၀ ြဖင့် ကျန်းမာေရးနှင့်အားကစား

ဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ

ကုသေရးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ

လက်ေထာက်ဆရာဝန်ရာထူး

(၈၄၀)ေနရာအတွက် ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၆/၂၀၂၀ ၏ စာပိုဒ(် ၅)နှင့်(၆)ပါ ေဖာ်ြပချက်များအရ
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က

လိုအပ်ေသာစာရွက်စာတမ်း၊

အေထာက်အထားများြပည့်စုံစွာ

ေလာက်ထားတင်ြပလာသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂုိ္ဂ လ်(၃၈၆)ဦး ( ကျား - ၁၆၅ ၊ မ - ၂၂၁ ) တို့ကို
ဒုတိယအကိမ်ေရွးချယ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည် စဉ်
၁

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၅၀

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေကာင်းဟိန်း
၉/တကန(နိုင်)၁၇၁၉၉၇

၂

ေနြပည်ေတာ်-၅၁

ဦးေကာင်းြမတ်စိုး
၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၄၈၉၅

၃

ေနြပည်ေတာ်-၅၂

ဦးေကာင်းြမတ်တင့်
၁၂/စခန(နိုင်)၀၆၉၃၈၈

၄

ေနြပည်ေတာ်-၅၃

ဦးေကာင်းမင်းသန့်
၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၈၀၅၃

၅

ေနြပည်ေတာ်-၅၄

ဦးေကာင်းထက်
၅/ပလန(နိုင်)၀၇၂၆၇၇

၆

ေနြပည်ေတာ်-၅၅

ဦးေကာင်းထက်ပိုင်
၁၂/လမတ(နိုင်)၀၃၅၇၈၇

2
စဉ်
၇

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၅၆

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေကျာ်ေကျာ်စိုးခန့်
၁/မညန(နိုင်)၁၂၁၁၀၀

၈

ေနြပည်ေတာ်-၅၇

ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင်
၅/ရဘန(နိင
ု ်)၂၀၀၉၈၆

၉

ေနြပည်ေတာ်-၅၈

ဦးေကျာ်ေဇယျ
၅/ယမပ(နိုင်)၀၇၅၅၄၆

၁၀

ေနြပည်ေတာ်-၅၉

ဦးေကျာ်သူနိုင်
၉/ခမစ(နိုင်)၀၃၂၃၁၆

၁၁

ေနြပည်ေတာ်-၆၀

ဦးေကျာ်စွာဝင်း
၉/မလန(နိုင်)၁၃၅၉၈၀

၁၂

ေနြပည်ေတာ်-၆၁

ဦးေကျာ်စည်သူ
၁၂/မရက(နိုင်)၁၇၂၉၉၅

၁၃

ေနြပည်ေတာ်-၆၂

ဦးေကျာ်မျုးေထွ
ိ
း
၅/ရဘန(နိင
ု ်)၂၀၆၇၃၅

၁၄

ေနြပည်ေတာ်-၆၃

ဦးေကျာ်မျုးထွ
ိ န်း
၉/ပဉလ(နိုင်)၀၃၉၁၉၂

၁၅

ေနြပည်ေတာ်-၆၄

ဦးေကျာ်ကိုကို
၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၁၁၄၅

၁၆

ေနြပည်ေတာ်-၆၅

ဦးေကျာ်ထွန်းေအာင်
၉/ကပတ(နိုင်)၂၃၁၅၃၃

၁၇

ေနြပည်ေတာ်-၆၆

ဦးကံြမင့်ေအာင်
၁/မကန(နိုင်)၂၀၀၀၈၈

၁၈

ေနြပည်ေတာ်-၆၇

ဦးခန့်ဝင်း
၁၀/မလမ(ြပု)၀၀၀၀၉၉

၁၉

ေနြပည်ေတာ်-၆၈

ဦးခန့်ကိုကို
၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၁၉၈၈

၂၀

ေနြပည်ေတာ်-၆၉

ဦးခန့ထ
် ည်ေနဝင်း
၁/မကန(နိုင်)၁၅၇၂၁၂

3
စဉ်
၂၁

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၇၀

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေစာဟိန်းထက်ေဇာ်
၉/သစန(နိုင်)၁၄၉၀၅၅

၂၂

ေနြပည်ေတာ်-၇၁

ဦးစိုးဝင်းထိုက်
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၃၆၁၁၇

၂၃

ေနြပည်ေတာ်-၇၂

ဦးစိုးေကျာ်ဖိုး
၉/ကဆန(နိုင်)၁၇၁၁၆၃

၂၄

ေနြပည်ေတာ်-၇၃

ဦးစိုးသီဟ
၁/ကမတ(နိုင်)၀၀၅၈၅၇

၂၅

ေနြပည်ေတာ်-၇၄

ဦးစိးု သီဟေကျာ်
၁/ဗမန(နိုင်)၁၀၃၆၂၄

၂၆

ေနြပည်ေတာ်-၇၅

ဦးစိုးသူရ
၁၂/တမန(နိုင်)၁၁၆၁၅၉

၂၇

ေနြပည်ေတာ်-၇၆

ဦးစိုးမင်းသူ
၁၃/ညရန(နိုင်)၁၀၀၈၅၀

၂၈

ေနြပည်ေတာ်-၇၇

ဦးစိုးလြပည့်
၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၅၁၁၃

၂၉

ေနြပည်ေတာ်-၇၈

ဦးစိုးထက်ေကျာ်
၇/ကတခ(နိုင်)၁၄၇၂၇၃

၃၀

ေနြပည်ေတာ်-၇၉

ဦးစွမ်းထက်နိုင်
၈/မကန(နိုင်)၂၅၅၅၉၃

၃၁

ေနြပည်ေတာ်-၈၀

ဦးစွမ်းထက်ကို
၉/မကန(နိုင်)၁၃၅၇၃၀

၃၂

ေနြပည်ေတာ်-၈၁

ဦးစံလင်းထွန်း
၇/အဖန(နိုင်)၀၉၃၀၆၂

၃၃

ေနြပည်ေတာ်-၈၂

ဦးစည်သူေမာ်
၅/မရန(နိုင်)၂၅၆၅၂၆

၃၄

ေနြပည်ေတာ်-၈၃

ဦးစည်သူေအာင်
၅/မရန(နိုင်)၂၅၄၅၆၇

4
စဉ်
၃၅

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၈၄

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးဆုမင်းထက်
၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၄၁၆၁၃

၃၆

ေနြပည်ေတာ်-၈၅

ဦးဆက်နိုင်
၁၀/မဒန(နိုင်)၂၀၂၇၃၉

၃၇

ေနြပည်ေတာ်-၈၆

ဦးေဇာ်ေမာ်ေအာင်
၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၁၃၅၃

၃၈

ေနြပည်ေတာ်-၈၇

ဦးေဇာ်နိုင်ထွန်း
၉/မဟမ(နိင
ု ်)၀၃၆၉၁၂

၃၉

ေနြပည်ေတာ်-၈၈

ဦးဇွဲကိုဦး
၁၃/လရန(နိုင်)၁၆၆၄၄၄

၄၀

ေနြပည်ေတာ်-၈၉

ဦးဇင်ေဝယံလင်း
၇/ဇကန(နိုင်)၀၅၇၉၁၀

၄၁

ေနြပည်ေတာ်-၉၀

ဦးဇင်မင်းသန့်
၅/မရန(နိင
ု ်)၂၅၈၅၅၁

၄၂

ေနြပည်ေတာ်-၉၁

ဦးဇင်မင်းထက်
၈/မသန(နိုင်)၁၀၇၆၃၅

၄၃

ေနြပည်ေတာ်-၉၂

ဦးညီညီခင်ေဆွ
၁၃/ကခန(နိုင်)၀၇၅၈၁၇

၄၄

ေနြပည်ေတာ်-၉၃

ဦးထွန်းလင်း
၉/မဟမ(နိင
ု ်)၀၃၁၇၅၈

၄၅

ေနြပည်ေတာ်-၉၄

ဦးထက်ေဝယံ
၉/မကန(နိုင်)၁၃၁၁၇၀

၄၆

ေနြပည်ေတာ်-၉၅

ဦးထက်ေဝယံမင်းလတ်
၉/ခအဇ(နိုင်)၀၂၇၀၂၇

၄၇

ေနြပည်ေတာ်-၉၆

ဦးထက်ေအာင်လင
 ်
၇/ဖမန(နိုင်)၁၇၁၈၂၅

၄၈

ေနြပည်ေတာ်-၉၇

ဦးထက်ေအာင်လင်း
၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၀၇၂၈

5
စဉ်
၄၉

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၉၈

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးထက်ေအာင်လင်း
၉/မဟမ(နိုင်)၀၄၄၂၆၀

၅၀

ေနြပည်ေတာ်-၉၉

ဦးထက်ခန့်ကိုကို
၁၁/မဥန(နိုင်)၀၉၃၇၁၇

၅၁

ေနြပည်ေတာ်-၁၀၀

ဦးထက်ြမတ်ဦး
၁၂/တမန(နိုင်)၁၂၀၅၉၇

၅၂

ေနြပည်ေတာ်-၁၀၁

ဦးထက်ဦးပိုင်
၁၂/ဒဂဆ(နိုင်)၀၀၇၅၆၆

၅၃

ေနြပည်ေတာ်-၁၀၂

ဦးေနဝန်းသာ
၉/လဝန(နိုင်)၂၄၈၄၆၀

၅၄

ေနြပည်ေတာ်-၁၀၃

ဦးေနဘုန်းလ ံ
၉/ကဆန(နိုင်)၁၆၆၁၅၀

၅၅

ေနြပည်ေတာ်-၁၀၄

ဦးေနမျုးထက်
ိ
၅/တဆန(နိုင်)၁၃၁၀၈၇

၅၆

ေနြပည်ေတာ်-၁၀၅

ဦးေနလင်းေအာင်
၁၂/သဃက(နိုင်)၁၆၉၅၀၅

၅၇

ေနြပည်ေတာ်-၁၀၆

ဦးနိုင်ဦးယံ
၁၂/ပဇတ(နိုင်)၀၃၆၈၄၇

၅၈

ေနြပည်ေတာ်-၁၀၇

ဦးနိုင်ဦးကို
၉/မကန(နိုင်)၁၃၀၃၈၇

၅၉

ေနြပည်ေတာ်-၁၀၈

ဦးြပည့် ဖိုးေအာင်
၁၂/ပဇတ(နိုင်)၀၃၃၇၇၈

၆၀

ေနြပည်ေတာ်-၁၀၉

ဦးြပည့်ဖိုးေကျာ်
၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၈၂၈၉

၆၁

ေနြပည်ေတာ်-၁၁၀

ဦးြပည့် ဖိုးေဇာ်
၁၂/လမတ(နိုင်)၀၃၅၅၀၁

၆၂

ေနြပည်ေတာ်-၁၁၁

ဦးြပည့စ
် ေ
ံု ကျာ်
၅/မရန(နိုင်)၂၅၈၃၇၂

6
စဉ်
၆၃

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၁၁၂

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးဖိုးသီဟ
၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၄၄၂၈

၆၄

ေနြပည်ေတာ်-၁၁၃

ဦးဘုန်းြမင့်ဟိန်း
၁၂/မရက(နိုင်)၁၅၂၂၆၇

၆၅

ေနြပည်ေတာ်-၁၁၄

ဦးဘုန်းြပည့်ေကျာ်
၈/မသန(နိင
ု ်)၁၁၂၅၆၆

၆၆

ေနြပည်ေတာ်-၁၁၅

ဦးြမင့စ
် းုိ ဦး
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၂၇၂၆၅

၆၇

ေနြပည်ေတာ်-၁၁၆

ဦးြမင့်မိုရ်ချမ်းေြမ့ကိုကို
၁၂/မဂတ(နိုင်)၁၀၀၆၂၀

၆၈

ေနြပည်ေတာ်-၁၁၇

ဦးြမမင်းေထွး
၁၂/မဂဒ(နိုင)် ၁၅၄၃၇၇

၆၉

ေနြပည်ေတာ်-၁၁၈

ဦးြမတ်ထက်
၁၂/ဥကတ(နိင
ု )် ၁၈၉၇၆၃

၇၀

ေနြပည်ေတာ်-၁၁၉

ဦးမိုးေဝ
၉/မခန(နိုင်)၂၆၁၈၁၈

၇၁

ေနြပည်ေတာ်-၁၂၀

ဦးမိုးြမင့်မရ
ို ်
၁၂/ဉကတ(နိင
ု ်)၁၇၇၁၇၄

၇၂

ေနြပည်ေတာ်-၁၂၁

ဦးမိုးသက်ကို
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၃၄၁၆၁

၇၃

ေနြပည်ေတာ်-၁၂၂

ဦးမိုးထက်ဟန်
၉/မခန(နိုင်)၂၅၂၉၁၀

၇၄

ေနြပည်ေတာ်-၁၂၃

ဦးမင်းဟန်ေကျာ်
၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၅၃၃၆၆

၇၅

ေနြပည်ေတာ်-၁၂၄

ဦးမင်းဗညားေအာင်
၁၃/ရငန(နိုင်)၀၄၈၇၅၈

၇၆

ေနြပည်ေတာ်-၁၂၅

ဦးမင်းေသွးေကျာ်
၉/ခမစ(နိုင်)၀၃၉၃၉၈
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ေနြပည်ေတာ်-၁၂၆

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးမင်းေဇယျ
၁၃/လရန(နိုင်)၁၆၆၇၁၁

၇၈

ေနြပည်ေတာ်-၁၂၇

ဦးမင်းခန့ေ
် ကျာ်
၁၃/နမတ(နိင
ု ်)၀၄၉၂၃၀

၇၉

ေနြပည်ေတာ်-၁၂၈

ဦးမင်းခန့်ကို
၉/အမရ(နိုင်)၁၅၅၄၇၅

၈၀

ေနြပည်ေတာ်-၁၂၉

ဦးမင်းြပည့် ဖိုးေမာင်
၁၂/တမန(နိုင်)၁၂၀၃၄၆

၈၁

ေနြပည်ေတာ်-၁၃၀

ဦးမင်းခန့်
၁၂/ပဇတ(နိုင)် ၀၃၅၆၆၉

၈၂

ေနြပည်ေတာ်-၁၃၁

ဦးမင်းစစ်ေကာင်း
၁၂/အစန(နိုင်)၂၂၅၉၀၄

၈၃

ေနြပည်ေတာ်-၁၃၂

ဦးမင်းထက်ေကျာ်
၁၂/မရက(နိင
ု ်)၁၅၁၀၄၂

၈၄

ေနြပည်ေတာ်-၁၃၃

ဦးမာန်ဇာေအာင်
၈/ရစက(နိင
ု ်)၁၉၄၉၁၉

၈၅

ေနြပည်ေတာ်-၁၃၄

ဦးမျုးထက်
ိ
ဝင်း
၉/အမရ(နိုင်)၁၃၂၂၅၁

၈၆

ေနြပည်ေတာ်-၁၃၅

ဦးမျုးမင်
ိ းဦး
၁၂/ပဘတ(နိုင်)၀၃၃၈၉၈

၈၇

ေနြပည်ေတာ်-၁၃၆

ဦးရန်နိုင်ပိုင်
၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၃၄၇၃

၈၈

ေနြပည်ေတာ်-၁၃၇

ဦးရန်မျုးေအာင်
ိ
၁၂/ပဇတ(နိုင)် ၀၃၄၇၁၇

၈၉

ေနြပည်ေတာ်-၁၃၈

ဦးရဲရင့က
် က
ုိ ုိ
၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၁၃၃၇

၉၀

ေနြပည်ေတာ်-၁၃၉

ဦးရဲြပည့် ဖိုး
၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၃၅၇၄

8
စဉ်
၉၁

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၁၄၀

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးရဲမင်းသန့်
၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၀၂၇၁

၉၂

ေနြပည်ေတာ်-၁၄၁

ဦးရဲလွင်ဖိုး
၁၄/ဟသတ(နိုင်)၂၇၇၃၀၉

၉၃

ေနြပည်ေတာ်-၁၄၂

ဦးရဲလင်းနိုင်ဦး
၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၃၈၇၈၃

၉၄

ေနြပည်ေတာ်-၁၄၃

ဦးရဲထဋ
ွ ်
၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၇၄၃၉၈

၉၅

ေနြပည်ေတာ်-၁၄၄

ဦးရဲထက်နိုင်
၅/ဝလန(နိုင်)၁၆၀၈၈၃

၉၆

ေနြပည်ေတာ်-၁၄၅

ဦးရဲထက်ပိုင်
၅/ကလထ(နိင
ု ်)၂၀၆၉၅၄

၉၇

ေနြပည်ေတာ်-၁၄၆

ဦးရာဇာဖိုး
၉/မတရ(နိင
ု ်)၁၅၃၁၄၄

၉၈

ေနြပည်ေတာ်-၁၄၇

ဦးလင်းထူးကည်
၁၀/မလမ(နိင
ု ်)၂၁၈၀၅၉

၉၉

ေနြပည်ေတာ်-၁၄၈

ဦးလြပည့်ေအာင်
၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၇၅၄၄

၁၀၀ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၉

ဦးဝင်းခန့်
၁၂/လမတ(နိုင်)၀၃၅၇၀၉

၁၀၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၀

ဦးဝင်းမိုးသန့်
၁/မညန(နိုင်)၁၂၁၇၂၆

၁၀၂ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၁

ဦးေဝယံဦး
၉/မတရ(နိင
ု ်)၁၅၉၄၆၄

၁၀၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၂

ဦးေဝယံထက်
၁၂/လသန(ဧည့)် ၀၀၁၉၁၈

၁၀၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၃

ဦးေဝဖိုးေကျာ်
၉/မထလ(နိင
ု ်)၂၆၇၉၆၅
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၁၀၅ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၄

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေဝဆာေအာင်
၉/မကန(နိုင်)၁၁၉၈၈၉

၁၀၆ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၅

ဦးေဝထွန်း
၁၂/ရကန(နိုင်)၀၈၂၃၅၅

၁၀၇ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၆

ဦးသီဟေကျာ်
၉/ခမစ(နိုင်)၀၄၃၄၂၉

၁၀၈ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၇

ဦးသီဟေကျာ်
၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၀၂၄၅

၁၀၉ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၈

ဦးသီဟေဇာ်
၁၂/လသန(နိုင်)၀၂၃၀၄၁

၁၁၀ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၉

ဦးသီဟစိုး
၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၆၁၀၉၀

၁၁၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၆၀

ဦးသီဟမင်းသိမ်း
၁၂/ဥကတ(နိင
ု )် ၁၇၉၉၉၂

၁၁၂

ေနြပည်ေတာ်-၁၆၁

ဦးသန်းဟိဏ်းေဇာ်
၁၂/လမတ(နိုင်)၀၃၆၁၈၈

၁၁၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၆၂

ဦးသန်းေဇာ်လင်း
၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၇၇၀၂၄

၁၁၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၆၃

ဦးသန်းထက်ေအာင်
၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၃၆၂၀

၁၁၅ ေနြပည်ေတာ်-၁၆၄

ဦးသူရိန်
၁၂/အစန(နိုင်)၂၃၅၉၇၇

၁၁၆ ေနြပည်ေတာ်-၁၆၅

ဦးသူရိန်ကည်လင်
၅/မရန(နိုင်)၂၅၄၆၆၃

၁၁၇ ေနြပည်ေတာ်-၁၆၆

ဦးသူရန
ိ ်ထက်
၁၄/ဟသတ(နိုင်)၂၇၇၃၉၃

၁၁၈ ေနြပည်ေတာ်-၁၆၇

ဦးသူရလင်းထွနး်
၈/ဆပဝ(နိုင်)၀၉၅၈၃၈
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၁၁၉ ေနြပည်ေတာ်-၁၆၈

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးသူရထွနး်
၁၂/လမန(နိုင်)၁၇၁၂၇၄

၁၂၀ ေနြပည်ေတာ်-၁၆၉

ဦးသစ်ထးူ ေဇာ်
၅/မရန(နိင
ု ်)၂၉၀၀၅၄

၁၂၁

ေနြပည်ေတာ်-၁၇၀

ဦးသက်ေနာင်စးုိ
၉/တကန(နိုင်)၁၇၁၆၈၀

၁၂၂

ေနြပည်ေတာ်-၁၇၁

ဦးသက်ဇင်ေအာင်
၉/ပကခ(နိင
ု ်)၀၂၀၄၂၂

၁၂၃

ေနြပည်ေတာ်-၁၇၂

ဦးဟိနး် ထက်ေအာင်
၁၃/မဘန(နိုင်)၀၂၃၄၄၆

၁၂၄

ေနြပည်ေတာ်-၁၇၃

ဦးဟိနး် ထက်ေဇာ်
၇/ပမန(နိုင်)၁၆၃၆၈၇

၁၂၅ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၄

ဦးေအာင်ေကာင်းြမတ်
၁၂/လမန(နိုင်)၁၄၉၀၈၉

၁၂၆ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၅

ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ
၁၂/ဥကတ(ြပု)၀၀၀၇၀၀

၁၂၇ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၆

ဦးေအာင်ေဇာ်ထန
ွ း်
၉/ခမစ(နိင
ု ်)၀၅၈၄၅၉

၁၂၈ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၇

ဦးေအာင်ေဇဖိုး
၁၂/လမတ(နိင
ု ်)၀၃၅၇၆၈

၁၂၉ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၈

ဦးေအာင်ခန့ပ
် င
ုိ ်
၅/စကန(နိင
ု ်)၂၆၇၃၆၅

၁၃၀ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၉

ဦးေအာင်ြမင့ြ် မတ်
၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၄၄၂၄

၁၃၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၈၀

ဦးေအာင်ြမတ်
၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၁၅၃၉

၁၃၂

ေနြပည်ေတာ်-၁၈၁

ဦးေအာင်ြမတ်သူ
၁၂/မဂတ(နိုင)် ၁၀၀၂၅၂
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၁၃၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၈၂

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေအာင်ဖိုးထက်
၉/အမဇ(နိုင်)၀၅၂၇၉၃

၁၃၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၈၃

ဦးေအာင်သရ
ူ
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၄၄၉၅၆

၁၃၅ ေနြပည်ေတာ်-၁၈၄

ဦးေအာင်သူ ဖိုး
၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၇၃၁၁၆

၁၃၆ ေနြပည်ေတာ်-၁၈၅

ဦးေအာင်မျုးြမတ်
ိ
၅/ကသန(နိုင်)၀၉၇၆၃၈

၁၃၇ ေနြပည်ေတာ်-၁၈၆

ဦးေအာင်မျုးသူ
ိ
၉/ပမန(နိုင်)၂၃၈၈၀၂

၁၃၈ ေနြပည်ေတာ်-၁၈၇

ဦးေအာင်ကိုသိန်း
၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၃၁၄၄

၁၃၉ ေနြပည်ေတာ်-၁၈၈

ဦးေအာင်ကုေဋေဇလွမ်း
၅/ဆလက(နိုင်)၀၈၉၁၃၁

၁၄၀ ေနြပည်ေတာ်-၁၈၉

ဦးေအာင်ပိုင်ေကျာ်
၁၂/ရကန(နိုင်)၀၇၉၁၄၂

၁၄၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၉၀

ဦးေအာင်ပိုင်ဖိုး
၅/ရဘန(နိင
ု ်)၂၀၂၉၄၇

၁၄၂

ေနြပည်ေတာ်-၁၉၁

ဦးအိမ်မင်းသင်
၉/အမရ(နိင
ု ်)၁၃၈၀၀၃

၁၄၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၉၂

ဦးအာကာေသာ်
၁၂/တမန(နိုင်)၁၁၇၁၉၅

၁၄၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၉၃

ဦးအာကာဇင်လင်း
၇/ကကန(နိင
ု )် ၀၆၈၃၉၉

၁၄၅ ေနြပည်ေတာ်-၁၉၄

ဦးဉက္ကာ
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၂၄၉၇၉

၁၄၆ ေနြပည်ေတာ်-၁၉၅

ေဒါေကခိုင်ဦး
၁၀/မလမ(နိင
ု ်)၂၃၅၁၉၂
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၁၄၇ ေနြပည်ေတာ်-၁၉၆

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါေကာင်းစံထွန်း
၅/ကနန(နိုင်)၀၈၇၁၁၄

၁၄၈ ေနြပည်ေတာ်-၁၉၇

ေဒါေကသီဦး
၇/ပခန(နိုင်)၃၄၇၇၈၇

၁၄၉ ေနြပည်ေတာ်-၁၉၈

ေဒါေကျာ့နှင်းနှင်းလွင်
၈/ခမန(နိုင်)၁၆၄၃၀၂

၁၅၀ ေနြပည်ေတာ်-၁၉၉

ေဒါကာညိုသွယ်
၁၂/ပဘတ(နိင
ု )် ၀၃၃၈၂၁

၁၅၁ ေနြပည်ေတာ်-၂၀၀

ေဒါကည်စင်ရန်းေဆွ
၁၂/ဥကတ(နိင
ု )် ၁၉၅၉၀၁

၁၅၂ ေနြပည်ေတာ်-၂၀၁

ေဒါေချာအိြဖူ
၁၂/အလန(နိင
ု )် ၀၄၆၆၁၉

၁၅၃ ေနြပည်ေတာ်-၂၀၂

ေဒါခိုင်ေဝဖိုး
၁၂/ကတတ(ြပု)၀၀၁၀၉၀

၁၅၄ ေနြပည်ေတာ်-၂၀၃

ေဒါခိုင်ပွင့်ဖူးေမာင်
၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၂၄၇၄

၁၅၅ ေနြပည်ေတာ်-၂၀၄

ေဒါခိုင်ဇင်သန့်
၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၄၁၀၄

၁၅၆ ေနြပည်ေတာ်-၂၀၅

ေဒါခန့်အိေနေကျာ်
၁၂/ပဇတ(နိုင်)၀၃၅၀၆၃

၁၅၇ ေနြပည်ေတာ်-၂၀၆

ေဒါခင်ခင်ခန့်
၈/ဆဖန(နိုင်)၀၉၃၉၃၈

၁၅၈ ေနြပည်ေတာ်-၂၀၇

ေဒါခင်နီလာြမင့်
၁၂/တမန(နိုင်)၁၂၂၄၈၂

၁၅၉ ေနြပည်ေတာ်-၂၀၈

ေဒါခင်သက်မူှ းေအာင်
၉/မတရ(နိင
ု ်)၁၇၅၆၀၇

၁၆၀ ေနြပည်ေတာ်-၂၀၉

ေဒါခင်မို့မို့စံ
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၃၈၀၄၉
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၁၆၁ ေနြပည်ေတာ်-၂၁၀

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါခင်ဖူးဖူးဟန်
၉/မထလ(နိင
ု ်)၂၇၉၄၈၃

၁၆၂ ေနြပည်ေတာ်-၂၁၁

ေဒါခိုင်ဇာသွယ်
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၃၅၁၂၈

၁၆၃ ေနြပည်ေတာ်-၂၁၂

ေဒါချုမီ
ိ လတ်
၉/ပဥလ(နိင
ု )် ၀၆၉၇၁၃

၁၆၄ ေနြပည်ေတာ်-၂၁၃

ေဒါချုဇင်
ိ သန့်
၈/ပဖန(နိင
ု ်)၁၃၂၆၄၈

၁၆၅ ေနြပည်ေတာ်-၂၁၄

ေဒါဂျူလိုင်မိုးနိုင်
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၃၀၆၁၇

၁၆၆ ေနြပည်ေတာ်-၂၁၅

ေဒါေငွကယ်ဆုေအာင်
၁၂/သဃက(နိုင်)၁၇၄၆၇၀

၁၆၇ ေနြပည်ေတာ်-၂၁၆

ေဒါစိမ်းလဲ့နဒီဟိန်း
၁၂/တမန(နိုင်)၁၁၆၉၆၃

၁၆၈ ေနြပည်ေတာ်-၂၁၇

ေဒါစိမ့်စနာငိမ်း
၉/ကပတ(နိုင်)၂၆၄၅၇၄

၁၆၉ ေနြပည်ေတာ်-၂၁၈

ေဒါစုရည်ေအာင်
၉/မထလ(နိင
ု ်)၂၆၇၃၇၅

၁၇၀ ေနြပည်ေတာ်-၂၁၉

ေဒါစုရတနာေအး
၅/မရန(နိုင်)၂၈၃၆၂၀

၁၇၁ ေနြပည်ေတာ်-၂၂၀

ေဒါစုစနေ
ီ အာင်
၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၄၃၅၅

၁၇၂ ေနြပည်ေတာ်-၂၂၁

ေဒါစုစုမွန်ေအာင်
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၃၅၉၀၅

၁၇၃ ေနြပည်ေတာ်-၂၂၂

ေဒါစုလဲ့ရည်
၁၂/ဥကတ(နိင
ု )် ၁၇၇၃၈၄

၁၇၄ ေနြပည်ေတာ်-၂၂၃

ေဒါဆုရည်ထွန်း
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၄၇၀၃၀
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၁၇၅ ေနြပည်ေတာ်-၂၂၄

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါဆုေရစင်
၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၁၅၇၂

၁၇၆ ေနြပည်ေတာ်-၂၂၅

ေဒါဆုနနာဝင်း
၉/မကန(နိုင်)၁၁၈၄၆၀

၁၇၇ ေနြပည်ေတာ်-၂၂၆

ေဒါဆုြမတ်သန္တာ
၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၅၆၃၄

၁၇၈ ေနြပည်ေတာ်-၂၂၇

ေဒါဆုြပည့်မွန်စိုး
၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၉၂၀၃

၁၇၉ ေနြပည်ေတာ်-၂၂၈

ေဒါဆုလာဘ်စိုး
၉/မထလ(နိင
ု ်)၃၂၃၇၁၆

၁၈၀ ေနြပည်ေတာ်-၂၂၉

ေဒါဆုထက်ဝင်း
၉/တသန(နိုင်)၁၅၄၃၃၈

၁၈၁ ေနြပည်ေတာ်-၂၃၀

ေဒါဇင်သီဟန်
၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၁၄၅၇

၁၈၂ ေနြပည်ေတာ်-၂၃၁

ေဒါဇင်သက်ေထွး
၉/ပဘန(နိင
ု ်)၂၂၀၅၈၃

၁၈၃ ေနြပည်ေတာ်-၂၃၂

ေဒါဇင်မာြမင့်ဦး
၉/မခန(နိုင်)၂၇၀၇၉၉

၁၈၄ ေနြပည်ေတာ်-၂၃၃

ေဒါဇာြခည်ထွန်း
၁၂/သကတ(နိုင်)၁၆၈၄၀၆

၁၈၅ ေနြပည်ေတာ်-၂၃၄

ေဒါဇာလီထက်
၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၃၇၈၁၇

၁၈၆ ေနြပည်ေတာ်-၂၃၅

ေဒါထူးနနာေဝ
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၃၇၅၀၅

၁၈၇ ေနြပည်ေတာ်-၂၃၆

ေဒါထူးထူးချု ိ
၈/ကမန(နိုင်)၀၇၂၆၁၄
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၁၈၈ ေနြပည်ေတာ်-၂၃၇

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါထားအိေသာ်တာကည်
၁၂/သဃက(နိုင်)၁၈၄၉၄၉

၁၈၉ ေနြပည်ေတာ်-၂၃၈

ေဒါထက်ေမနွယ်ထွန်း
၁၂/လမတ(နိုင်)၀၃၆၃၆၁

၁၉၀ ေနြပည်ေတာ်-၂၃၉

ေဒါထက်နနာသိန်း
၈/ဆပဝ(နိုင်)၀၈၄၉၆၃

၁၉၁ ေနြပည်ေတာ်-၂၄၀

ေဒါထက်စုစုနိုင်
၅/မရန(နိုင်)၂၅၈၇၁၉

၁၉၂ ေနြပည်ေတာ်-၂၄၁

ေဒါထက်ထက်သဇင်လ့ဲ
၉/ပဘန(နိင
ု ်)၁၈၇၅၇၁

၁၉၃ ေနြပည်ေတာ်-၂၄၂

ေဒါထက်ထက်လွင်
၉/ပသက(နိုင်)၁၂၇၆၇၅

၁၉၄ ေနြပည်ေတာ်-၂၄၃

ေဒါေနွးေနွးဇင်သူ
၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၃၁၃၉၉

၁၉၅ ေနြပည်ေတာ်-၂၄၄

ေဒါေနာ်အဲလ်ထွန်း
၉/မတရ(နိင
ု ်)၁၈၄၃၃၄

၁၉၆ ေနြပည်ေတာ်-၂၄၅

ေဒါနိုဇင်ထွန်း
၉/စကတ(နိင
ု )် ၀၉၇၉၁၄

၁၉၇ ေနြပည်ေတာ်-၂၄၆

ေဒါနီလာဝင်း
၁၂/သဃက(နိုင်)၁၆၁၈၄၆

၁၉၈ ေနြပည်ေတာ်-၂၄၇

ေဒါနန်းေဟမာဖိုး
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၃၁၄၂၈

၁၉၉ ေနြပည်ေတာ်-၂၄၈

ေဒါနန်းေမသဲလာ
၁၃/တကန(နိင
ု ်)၂၈၅၈၀၃

၂၀၀ ေနြပည်ေတာ်-၂၄၉

ေဒါနန်းဆိုင်ေဖာင်
၁၃/သနန(နိုင်)၀၄၅၂၉၂

၂၀၁ ေနြပည်ေတာ်-၂၅၀

ေဒါနန်းဆိင
ု ်စနာ
၁၃/လရန(နိင
ု ်)၁၄၅၄၀၉
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ေနြပည်ေတာ်-၂၅၁

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါနှင်းဝါခိုင်
၁၂/ဥကတ(နိင
ု )် ၁၉၇၂၉၁

၂၀၃ ေနြပည်ေတာ်-၂၅၂

ေဒါနှင်းေရရည်ဖိုး
၁၂/သဃက(နိုင်)၁၈၅၇၉၆

၂၀၄ ေနြပည်ေတာ်-၂၅၃

ေဒါနှင်းေအးေဝ
၁၄/အမန(နိုင်)၁၃၉၆၅၆

၂၀၅ ေနြပည်ေတာ်-၂၅၄

ေဒါနှင်းနနီေဆွ
၉/ပသက(နိုင်)၁၃၈၅၇၁

၂၀၆ ေနြပည်ေတာ်-၂၅၅

ေဒါနှင်းနနာနိုင်
၁၂/ဥကတ(နိင
ု )် ၁၉၃၂၂၄

၂၀၇ ေနြပည်ေတာ်-၂၅၆

ေဒါနှင်းနုေဝယံ
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၂၇၉၅၅

၂၀၈ ေနြပည်ေတာ်-၂၅၇

ေဒါနှင်းနုေထွး
၉/မဟမ(နိုင်)၀၇၂၄၅၈

၂၀၉ ေနြပည်ေတာ်-၂၅၈

ေဒါနှင်းသက်ထား
၇/တငန(နိုင်)၁၇၃၀၆၁

၂၁၀ ေနြပည်ေတာ်-၂၅၉

ေဒါနှင်းစနာထွန်း
၇/ပမန(နိင
ု ်)၁၈၀၄၉၆

၂၁၁

ေနြပည်ေတာ်-၂၆၀

ေဒါြပည့ရ
် တနာေကျာ်
၉/မဟမ(နိုင်)၀၄၂၉၆၀

၂၁၂

ေနြပည်ေတာ်-၂၆၁

ေဒါြပည့်ဖိုးညိမ်း
၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၄၀၉၇

၂၁၃

ေနြပည်ေတာ်-၂၆၂

ေဒါပွငပ
့် င
ွ ့် ဖိုး
၁၂/ပဘတ(နိင
ု )် ၀၃၃၇၁၂

၂၁၄

ေနြပည်ေတာ်-၂၆၃

ေဒါပုလဲသွယ်
၁၂/မရက(နိုင်)၁၅၅၃၉၁

၂၁၅ ေနြပည်ေတာ်-၂၆၄

ေဒါြဖူရှင်းသန့်
၁၂/မရက(နိုင်)၁၅၈၈၉၅
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၂၁၆ ေနြပည်ေတာ်-၂၆၅

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါြဖူစင်သန့်
၉/ညဉန(နိုင်)၁၉၄၆၁၀

၂၁၇ ေနြပည်ေတာ်-၂၆၆

ေဒါဖူးြမင့သ
် ယ
ွ ်
၉/ပမန(နိုင်)၂၄၅၀၄၄

၂၁၈ ေနြပည်ေတာ်-၂၆၇

ေဒါဖူးြပည့်သွယ်
၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၄၀၈၀၇

၂၁၉ ေနြပည်ေတာ်-၂၆၈

ေဒါဖူးသက်ငံု
၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၂၈၁၅၂

၂၂၀

ေနြပည်ေတာ်-၂၆၉

ေဒါဖူးသဇင်ြမင့်
၁၂/မဂတ(နိုင်)၁၀၃၉၁၄

၂၂၁

ေနြပည်ေတာ်-၂၇၀

ေဒါဖူးလင်ဝင်း
၅/ကလတ(နိင
ု ်)၀၉၅၉၀၁

၂၂၂

ေနြပည်ေတာ်-၂၇၁

ေဒါဘီစမ်ေခါင်ညွယ်
၁/ဝမန(နိုင်)၀၈၆၇၀၃

၂၂၃

ေနြပည်ေတာ်-၂၇၂

ေဒါေမရှင်းသန့်
၇/ပမန(နိင
ု ်)၁၈၅၇၅၉

၂၂၄

ေနြပည်ေတာ်-၂၇၃

ေဒါေမြမတ်မွန်ေကျာ်
၁၂/သဃက(နိုင်)၁၈၂၄၅၆

၂၂၅

ေနြပည်ေတာ်-၂၇၄

ေဒါေမသရဖီချစ်
၉/အမရ(နိင
ု ်)၁၅၀၅၉၅

၂၂၆

ေနြပည်ေတာ်-၂၇၅

ေဒါေမသီရိဟဏ်
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၃၁၂၀၈

၂၂၇

ေနြပည်ေတာ်-၂၇၆

ေဒါေမသန္တာမိးု
၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၀၂၉၃

၂၂၈

ေနြပည်ေတာ်-၂၇၇

ေဒါေမသင်းယဉ်
၁၂/ကခက(နိင
ု ်)၀၈၈၃၅၃

၂၂၉

ေနြပည်ေတာ်-၂၇၈

ေဒါေမသင်းခိုင်
၁၂/ကမန(နိုင်)၀၈၇၅၂၉
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၂၃၀ ေနြပည်ေတာ်-၂၇၉

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါေမသင်းကည်
၉/ခမစ(နိုင်)၀၄၄၇၂၃

၂၃၁

ေနြပည်ေတာ်-၂၈၀

ေဒါေမမွန်ြမတ်
၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၄၀၉၄၄

၂၃၂

ေနြပည်ေတာ်-၂၈၁

ေဒါေမဖူးပွငမ
့် ျုးိ
၉/မထလ(နိင
ု ်)၃၀၉၀၁၈

၂၃၃

ေနြပည်ေတာ်-၂၈၂

ေဒါြမနှင်းခက်
၁၂/ဥကတ(နိင
ု )် ၁၇၄၁၉၆

၂၃၄

ေနြပည်ေတာ်-၂၈၃

ေဒါြမသန္တာချု ိ
၉/မခန(နိုင်)၂၅၆၁၃၆

၂၃၅ ေနြပည်ေတာ်-၂၈၄

ေဒါြမတ်ရူပါသက်
၉/မဟမ(နိုင်)၀၄၄၇၈၁

၂၃၆ ေနြပည်ေတာ်-၂၈၅

ေဒါြမတ်သိဂသန့်
၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၂၅၃၅၅

၂၃၇ ေနြပည်ေတာ်-၂၈၆

ေဒါြမတ်မိုးပွင့်စိုး
၁၂/အစန(နိုင်)၂၁၇၃၃၄

၂၃၈ ေနြပည်ေတာ်-၂၈၇

ေဒါြမတ်အင်ကင်းနိုင်
၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၇၀၈၈၀

၂၃၉ ေနြပည်ေတာ်-၂၈၈

ေဒါမိးု ေသာ်တာ
၉/ပဥလ(နိင
ု )် ၀၃၉၃၈၁

၂၄၀ ေနြပည်ေတာ်-၂၈၉

ေဒါမိုးဦးလွင်
၈/ရစက(နိင
ု ်)၁၈၈၉၂၁

၂၄၁

ေနြပည်ေတာ်-၂၉၀

ေဒါမန်းယိန်ယိန်
၁/မကန(နိုင်)၁၇၅၈၃၈

၂၄၂

ေနြပည်ေတာ်-၂၉၁

ေဒါမျုးြမတ်
ိ
ြမတ်ေဇာ်ဝင်း
၁၂/အစန(နိုင်)၂၄၁၃၈၈

၂၄၃

ေနြပည်ေတာ်-၂၉၂

ေဒါယုဝါဖိုးသန့်
၉/ခမစ(နိုင်)၀၄၆၇၆၂
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ေနြပည်ေတာ်-၂၉၃

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါယုေရရည်လင်း
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၃၇၄၁၄

၂၄၅ ေနြပည်ေတာ်-၂၉၄

ေဒါယဉ်နွယထ
် န
ွ း်
၁၂/အလန(နိင
ု )် ၀၄၇၃၈၃

၂၄၆ ေနြပည်ေတာ်-၂၉၅

ေဒါယဉ်မွန်သန့်
၁၄/လပတ(နိင
ု ်)၁၇၈၂၀၉

၂၄၇ ေနြပည်ေတာ်-၂၉၆

ေဒါယဉ်မင်းသူ
၁၂/ပဇတ(နိုင်)၀၃၄၉၇၉

၂၄၈ ေနြပည်ေတာ်-၂၉၇

ေဒါယမင်းခိုင်
၉/မထလ(နိင
ု ်)၃၂၁၃၄၀

၂၄၉ ေနြပည်ေတာ်-၂၉၈

ေဒါယမင်းသူ
၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၄၅၆၀

၂၅၀ ေနြပည်ေတာ်-၂၉၉

ေဒါယမင်းသူ
၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၅၀၇၆

၂၅၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၀၀

ေဒါယမင်းဥမ္မာ
၈/ငဖန(နိုင်)၀၄၀၉၂၈

၂၅၂

ေနြပည်ေတာ်-၃၀၁

ေဒါယမင်းအိမ်
၁၂/အစန(နိုင်)၂၂၂၇၆၄

၂၅၃ ေနြပည်ေတာ်-၃၀၂

ေဒါယမုန်ြမတ်ထွန်း
၁၃/ကလန(နိင
ု ်)၁၀၄၀၀၀

၂၅၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၀၃

ေဒါယမုဦ
ံ း
၉/မထလ(နိင
ု ်)၃၂၃၈၇၉

၂၅၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၀၄

ေဒါရမငီးခိုင်
၉/ကဆန(နိုင်)၁၈၅၈၈၅

၂၅၆ ေနြပည်ေတာ်-၃၀၅

ေဒါရုသ်ဂျာေတာင်
၁၃/နမတ(နိုင်)၀၅၅၃၂၅
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၂၅၇ ေနြပည်ေတာ်-၃၀၆

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါရူပါလှြမင့်
၁၂/မဂတ(နိုင်)၁၀၀၉၀၆

၂၅၈ ေနြပည်ေတာ်-၃၀၇

ေဒါရန်းလဲ့လဲ့ဝင်းနိုင်
၁/မညန(နိုင်)၁၃၉၂၀၉

၂၅၉ ေနြပည်ေတာ်-၃၀၈

ေဒါရတနာေကျာ်
၉/ပမန(နိုင်)၂၁၄၆၇၉

၂၆၀ ေနြပည်ေတာ်-၃၀၉

ေဒါရတနာဆုမွန်ေအာင်
၉/ပဥလ(နိင
ု )် ၀၅၆၃၁၆

၂၆၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၀

ေဒါေရစင်ဖူး
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၄၃၉၁၃

၂၆၂

ေနြပည်ေတာ်-၃၁၁

ေဒါလင်းထက်ြမင့်မွန်
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၂၆၁၇၈

၂၆၃ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၂

ေဒါလဲလ
့ ေ
့ဲ ရရည်
၉/ပဘန(နိင
ု ်)၁၇၃၆၇၀

၂၆၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၃

ေဒါလှဝတ်ရည်စု
၉/မဟမ(နိုင်)၀၅၉၀၆၇

၂၆၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၄

ေဒါလှချမ်းေဝ
၁၁/စတန(နိုင်)၀၈၀၆၀၇

၂၆၆ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၅

ေဒါလှြမတ်ြဖူ
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၃၃၅၆၃

၂၆၇ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၆

ေဒါလှမျုးေအး
ိ
၁၂/သခန(ြပု)၀၀၀၀၅၅

၂၆၈ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၇

ေဒါဝိုင်းြမတ်သွယ်
၁၂/ရကန(နိုင်)၀၇၅၈၇၃

၂၆၉ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၈

ေဒါဝါဝါလင်
၈/ပခက(နိုင်)၂၆၂၃၃၀

၂၇၀ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၉

ေဒါဝင်းရတနာဖိုး
၁၂/တကန(နိုင်)၁၉၅၄၂၁
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၂၇၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၀

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါဝင်းသီရိေမာ်
၁၂/လမန(ြပု)၀၀၀၅၃၁

၂၇၂

ေနြပည်ေတာ်-၃၂၁

ေဒါဝင်းစနာမင်း
၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၆၅၈၈

၂၇၃ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၂

ေဒါဝင်းလဲ့ရည်မွန်
၁၂/ရကန(နိုင်)၀၇၉၄၈၇

၂၇၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၃

ေဒါဝင်းလဲသ
့ ူ
၁၂/ဉကတ(နိင
ု ်)၁၇၈၄၇၆

၂၇၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၄

ေဒါဝင့်ေရစင်နိုင်
၁၂/ပဘတ(နိင
ု )် ၀၃၆၁၇၈

၂၇၆ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၅

ေဒါဝင့်အိြဖူ
၁၂/လမတ(နိုင်)၀၃၅၅၇၂

၂၇၇ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၆

ေဒါဝတ်ရည်သုန်
၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၂၅၁၅၆

၂၇၈ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၇

ေဒါေဝဟင်အိအိဇင်
၁၂/သဃက(နိုင်)၁၈၄၉၈၂

၂၇၉ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၈

ေဒါေဝမာြမင့်
၁၂/အလန(နိင
ု )် ၀၄၂၁၁၄

၂၈၀ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၉

ေဒါေသာ်ေသာ်ဟန်
၃/ဘအန(နိုင်)၂၈၅၈၅၇

၂၈၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၀

ေဒါေသာ်ေသာ်ပန်
၁၂/တမန(ြပု)၀၀၀၂၅၉

၂၈၂

ေနြပည်ေတာ်-၃၃၁

ေဒါသီရိေအာင်
၁၂/သဃက(နိုင်)၁၇၄၄၇၂

၂၈၃ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၂

ေဒါသီရိသဲေနာင်
၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၀၉၁၂

၂၈၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၃

ေဒါသိမ့်ေရရည်ဝင်း
၁၂/အလန(နိင
ု )် ၀၄၆၀၀၅
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၂၈၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၄

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါသန္တာေဆွ
၁၂/ကတန(နိုင်)၁၀၈၃၁၃

၂၈၆ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၅

ေဒါသန္တာဖိုး
၁၂/မဂဒ(နိုင)် ၁၄၉၄၁၀

၂၈၇ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၆

ေဒါသန်းြမတ်သူ
၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၃၄၅၀

၂၈၈ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၇

ေဒါသင်းြမသွယ်
၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၂၇၆၁

၂၈၉ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၈

ေဒါသင်းသင်းငိမ်း
၅/ယမပ(နိုင်)၀၉၆၄၄၁

၂၉၀ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၉

ေဒါသဲနုစံ
၁၂/ဥကတ(နိင
ု )် ၁၈၆၄၇၆

၂၉၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၀

ေဒါသဲဆုမွန်
၇/တငန(ဧည့)် ၀၀၀၂၇၃

၂၉၂

ေနြပည်ေတာ်-၃၄၁

ေဒါသဲအိြဖူ
၁၂/ပဘတ(နိင
ု )် ၀၃၄၀၆၈

၂၉၃ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၂

ေဒါသက်နှင်းစုစံ
၉/သပက(နိုင်)၀၅၆၁၂၆

၂၉၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၃

ေဒါသက်ြမတ်နိုးေဝ
၁၂/ရကန(နိုင်)၀၈၀၄၂၅

၂၉၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၄

ေဒါသက်ထားခိုင်
၅/မမတ(နိုင်)၀၈၆၁၀၇

၂၉၆ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၅

ေဒါသဇင်သင်း
၁၂/ရကန(နိုင်)၀၈၀၅၇၀

၂၉၇ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၆

ေဒါဟန်နီစိုး
၁၂/ဗဟန(နိုင်)၁၀၂၇၇၁
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၂၉၈ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၇

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါဟန်နီထွန်း
၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၁၇၇၄

၂၉၉ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၈

ေဒါေအးေအးသီ
၆/လလန(နိုင်)၁၁၀၉၄၃

၃၀၀ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၉

ေဒါေအးေအးမင်း
၉/မတရ(နိင
ု ်)၁၈၇၈၅၁

၃၀၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၀

ေဒါေအးချမ်းမိုး
၇/အတန(နိုင်)၁၀၉၈၉၃

၃၀၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၁

ေဒါေအးြမသူ
၇/တငန(နိုင်)၁၆၆၅၉၇

၃၀၃ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၂

ေဒါေအးြမတ်နိုးဦး
၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၆၄၉၅

၃၀၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၃

ေဒါေအးြမတ်နိုင်ေအာင်စု
၇/ညလပ(နိုင်)၁၆၇၇၈၃

၃၀၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၄

ေဒါေအးြမတ်ြမတ်မင်း
၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၇၄၂၉၇

၃၀၆ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၅

ေဒါေအးမို့ခိုင်
၁၂/အလန(နိင
ု )် ၀၄၅၆၂၄

၃၀၇ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၆

ေဒါေအးမို့မို့ပိုင်
၁၂/လသန(နိုင်)၀၂၂၆၈၂

၃၀၈ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၇

ေဒါအိေနေကျာ်
၁၄/အဂပ(နိုင်)၁၉၆၅၉၅

၃၀၉ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၈

ေဒါအိခိုင်ပွင့်ြဖူ
၁၂/လမန(နိုင်)၁၄၈၃၄၅

၃၁၀ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၉

ေဒါအိနာေနမျုးိ
၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၆၁၈၇

၃၁၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၀

ေဒါအိမ့်သာေအာင်ြမတ်
၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၅၄၇၈
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ေနြပည်ေတာ်-၃၆၁

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါအိမ့်သဥ္ဇာမိုး
၉/ခမစ(နိုင်)၀၃၀၀၅၉

၃၁၃ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၂

ေဒါအိမ့်သူသူကို
၉/မသန(နိုင်)၁၄၃၂၅၄

၃၁၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၃

ေဒါအိမ့်သက်မှူး
၉/သစန(နိုင်)၁၄၉၀၇၉

၃၁၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၄

ေဒါအိမ့်သက်ထားေကျာ်
၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၇၁၈၇

၃၁၆ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၅

ေဒါအိမ့်ပွင့်ြဖူ
၁၂/သဃက(နိုင်)၁၈၃၁၂၈

၃၁၇ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၆

ေဒါအိမဥ္ဇူေအာင်
၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၆၇၂၈၈

၃၁၈ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၇

ေဒါအိအိထွန်း
၉/နထက(နိင
ု ်)၁၇၈၈၇၁

၃၁၉ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၈

ေဒါအိလြ့ဲ ဖူမိးု
၉/မထလ(နိင
ု ်)၃၂၃၈၈၃

၃၂၀ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၉

ေဒါအင်ဂျာဂျာနန်ေရာ်
၁/မကန(နိုင်)၁၅၃၉၉၀

၃၂၁

ေနြပည်ေတာ်-၃၇၀

ေဒါအင်ကင်းထွန်း
၇/တငန(နိုင်)၁၇၈၃၉၀

၃၂၂

ေနြပည်ေတာ်-၃၇၁

ဦးစွမ်းရည်ပိုင်
၁၂/ပဇတ(နိုင်)၀၃၅၀၀၃

၃၂၃

ေနြပည်ေတာ်-၃၇၂

ဦးစိုင်းတိုးြမတ်ဦး
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၁၇၂၈၅

၃၂၄

ေနြပည်ေတာ်-၃၇၃

ဦးေစာဒယ်နီယယ်ကွာလာချု ိ
၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၂၆၁၉၄
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၃၂၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၇၄

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးကိုေကျာ်
၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၄၉၁၃

၃၂၆ ေနြပည်ေတာ်-၃၇၅

ဦးစိြု ပည်ဦး
၅/ပလဘ(နိုင်)၀၈၂၉၇၉

၃၂၇ ေနြပည်ေတာ်-၃၇၆

ဦးစိုင်းေအာင်မိန်း
၁၃/နခန(နိုင်)၀၇၀၀၄၆

၃၂၈ ေနြပည်ေတာ်-၃၇၇

ဦးေဌးပိုင်
၁၂/မဂဒ(နိုင)် ၁၇၉၂၇၁

၃၂၉ ေနြပည်ေတာ်-၃၇၈

ဦးေဌးနိုင်ဝင်း
၉/အမရ(နိင
ု ်)၁၄၇၁၂၃

၃၃၀ ေနြပည်ေတာ်-၃၇၉

ဦးထွဋ်ြမတ်ေအာင်
၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၂၀၉၈၅

၃၃၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၈၀

ဦးပိုင်ကိုကိုဦး
၁၄/ကပန(နိုင်)၂၀၉၂၀၁

၃၃၂

ေနြပည်ေတာ်-၃၈၁

ဦးပိုင်ဆက်ေအာင်
၁၂/စခန(နိုင်)၀၆၉၂၄၃

၃၃၃ ေနြပည်ေတာ်-၃၈၂

ဦးမင်းခန့်
၁/မညန(နိုင်)၁၂၈၉၁၀

၃၃၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၈၃

ဦးရန်ေနာင်ဦး
၇/ရကန(နိင
ု ်)၀၅၂၅၄၁

၃၃၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၈၄

ဦးလျန်ကျင်ထန်း
၁၂/မဘန(နိုင်)၁၂၈၇၉၆

၃၃၆ ေနြပည်ေတာ်-၃၈၅

ဦးေဝယံလင်း
၁၂/ကတတ(နိင
ု ်)၀၃၁၄၅၁

၃၃၇ ေနြပည်ေတာ်-၃၈၆

ဦးေဝဖိုးဦး
၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၈၂၇၈၁
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၃၃၈ ေနြပည်ေတာ်-၃၈၇

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေဝယံလင်း
၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၇၂၀၅၄

၃၃၉ ေနြပည်ေတာ်-၃၈၈

ဦးဉာဏ်လင်းထက်
၁၀/ပမန(နိုင်)၂၀၆၀၇၉

၃၄၀ ေနြပည်ေတာ်-၃၈၉

ဦးဉာဏ်လင်းြမင့်
၁၂/ဗတထ(နိင
ု ်)၀၄၀၉၁၃

၃၄၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၉၀

ေဒါကာညိုသင်း
၂/လကန(နိုင်)၁၀၅၄၇၈

၃၄၂

ေနြပည်ေတာ်-၃၉၁

ေဒါခင်သက်စံ
၂/လကန(နိုင်)၀၇၇၈၄၈

၃၄၃ ေနြပည်ေတာ်-၃၉၂

ေဒါခင်ေချာစုဝင်း
၇/ပမန(နိုင်)၁၇၇၆၅၄

၃၄၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၉၃

ေဒါြခူးအိမသ
့် ူ
၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၈၇၁၉၂

၃၄၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၉၄

ေဒါခိုင်ဇင်သိန်း
၁၂/ရကန(နိင
ု ်)၀၈၂၁၄၄

၃၄၆ ေနြပည်ေတာ်-၃၉၅

ေဒါခင်သီရိေအး
၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၄၄၀၃

၃၄၇ ေနြပည်ေတာ်-၃၉၆

ေဒါခိုင်ကည်စင်ဝင်း
၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၈၁၆၀၆

၃၄၈ ေနြပည်ေတာ်-၃၉၇

ေဒါေချာအိအိမျုးိ
၅/မရန(နိင
ု ်)၂၅၉၉၆၂

၃၄၉ ေနြပည်ေတာ်-၃၉၈

ေဒါစိုးယုနွယ်
၁၂/မရက(နိင
ု ်)၁၅၃၇၆၃

၃၅၀ ေနြပည်ေတာ်-၃၉၉

ေဒါစုမင်း
၇/ပခန(နိုင်)၃၇၂၆၁၇
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၃၅၁ ေနြပည်ေတာ်-၄၀၀

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါညိမ်းရူပါလင်
၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၄၃၃၀

၃၅၂ ေနြပည်ေတာ်-၄၀၁

ေဒါထက်ယမင်း
၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၀၈၆၄

၃၅၃ ေနြပည်ေတာ်-၄၀၂

ေဒါနန်းဝင်းလဲ့ြဖူ
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၃၇၂၂၇

၃၅၄ ေနြပည်ေတာ်-၄၀၃

ေဒါနန်းလွင်မာဖိုး
၁၃/ကမန(နိုင်)၁၂၁၂၉၁

၃၅၅ ေနြပည်ေတာ်-၄၀၄

ေဒါနန်းစံသင်းခမ်း
၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၇၄၇၁

၃၅၆ ေနြပည်ေတာ်-၄၀၅

ေဒါနှင်းေအးလင်း
၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၃၇၆၉

၃၅၇ ေနြပည်ေတာ်-၄၀၆

ေဒါနှင်းပွင့်ြဖူ
၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၄၈၂၀

၃၅၈ ေနြပည်ေတာ်-၄၀၇

ေဒါပွင့်မာလာေသာ်
၁၂/ရကန(နိုင်)၀၇၉၇၈၉

၃၅၉ ေနြပည်ေတာ်-၄၀၈

ေဒါပိုးအိအိစံ
၁၂/အလန(နိင
ု )် ၀၄၇၂၉၃

၃၆၀ ေနြပည်ေတာ်-၄၀၉

ေဒါပိုးြပည့်စုံ
၇/ပခန(နိုင်)၃၂၅၉၁၂

၃၆၁ ေနြပည်ေတာ်-၄၁၀

ေဒါဖူးပွငြ့် ဖူ
၁/မကန(နိုင်)၁၈၄၉၈၂

၃၆၂ ေနြပည်ေတာ်-၄၁၁

ေဒါြမတ်ဝတ်ရည်ဟိန်း
၁၂/တမန(နိုင်)၁၁၅၉၀၁

၃၆၃ ေနြပည်ေတာ်-၄၁၂

ေဒါြမတ်မိုမိုခင်
၁၂/မရက(နိုင်)၁၅၃၂၄၄
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၃၆၄ ေနြပည်ေတာ်-၄၁၃

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါြမတ်သစ္စာေဇာ်
၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၄၄၃၄၇

၃၆၅ ေနြပည်ေတာ်-၄၁၄

ေဒါေမသူစံ
၁၀/မလမ(နိင
ု ်)၂၃၂၂၈၀

၃၆၆ ေနြပည်ေတာ်-၄၁၅

ေဒါယမင်းသူ
၁၂/လမတ(နိုင်)၀၃၆၁၉၅

၃၆၇ ေနြပည်ေတာ်-၄၁၆

ေဒါယဉ်ယဉ်မာ
၁၂/ရကန(နိုင်)၀၈၁၆၅၂

၃၆၈ ေနြပည်ေတာ်-၄၁၇

ေဒါယုသဇင်သိန်း
၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၁၀၂၈

၃၆၉ ေနြပည်ေတာ်-၄၁၈

ေဒါရန်းလဲ့လဲ့အုန်း
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၄၃၄၈၄

၃၇၀ ေနြပည်ေတာ်-၄၁၉

ေဒါေရရည်မိုးပွင့်
၁/မညန(နိုင်)၁၅၀၅၆၅

၃၇၁ ေနြပည်ေတာ်-၄၂၀

ေဒါေဝမွနေ
် ဇာ်
၁၂/မရက(နိုင်)၁၄၉၆၉၆

၃၇၂ ေနြပည်ေတာ်-၄၂၁

ေဒါေဝလွင်ြမတ်
၁၂/မရက(ဧည့)် ၀၀၀၁၆၇

၃၇၃ ေနြပည်ေတာ်-၄၂၂

ေဒါဝတ်ရည်မိုးဦး
၁၂/ဗဟန(နိုင်)၁၀၂၈၂၁

၃၇၄ ေနြပည်ေတာ်-၄၂၃

ေဒါဝတ်ရည်ခိုင်မင်း
၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၃၄၈၉

၃၇၅ ေနြပည်ေတာ်-၄၂၄

ေဒါသီရိရတနာေအာင်
၉/ခအဇ(နိင
ု ်)၀၄၅၅၇၈

၃၇၆ ေနြပည်ေတာ်-၄၂၅

ေဒါသွဲ့နှင်းကိုကို
၈/မကန(နိုင်)၂၁၅၈၁၁
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၃၇၇ ေနြပည်ေတာ်-၄၂၆
၃၇၈ ေနြပည်ေတာ်-၄၂၇
၃၇၉ ေနြပည်ေတာ်-၄၂၈
၃၈၀ ေနြပည်ေတာ်-၄၂၉
၃၈၁ ေနြပည်ေတာ်-၄၃၀
၃၈၂ ေနြပည်ေတာ်-၄၃၁
၃၈၃ ေနြပည်ေတာ်-၄၃၂
၃၈၄ ေနြပည်ေတာ်-၄၃၃
၃၈၅ ေနြပည်ေတာ်-၄၃၄
၃၈၆ ေနြပည်ေတာ်-၄၃၅

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

ေဒါသက်လျာတင်

၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၃၆၂၅၂
ေဒါသက်ြမတ်နးုိ

၅/မရန(နိင
ု ်)၂၄၈၉၃၁
ေဒါသက်ဘုန်းပွင့်

၁၂/ရပသ(နိုင်)၀၈၁၀၀၇
ေဒါေဟဇင်ြမင့်

၈/ပဖန(နိုင်)၁၁၇၉၀၆
ေဒါေအးြပည့်ြပည့်ခိုင်
၉/ပမန(နိင
ု ်)၂၃၃၄၉၂

ေဒါထက်ထက်ေအာင်
၉/ခအဇ(ြပု)၀၀၀၅၅၂

ေဒါသဥ္ဇာေဌး

၉/ပကခ(နိုင်)၀၃၀၅၈၇
ဦးရဲမင်းနိုင်

၈/ခမန(နိုင်)၁၈၀၂၉၈
ေဒါမိးု ဆုမန
ွ ်

၁၂/ဗဟန(နိုင်)၁၀၀၆၂၃
ေဒါေအးချမ်းမွန်

၅/ဝသန(နိုင်)၀၅၈၄၁၀
၂။

ေလာက်လာများကို ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ (၂)ပတ်တစ်ကိမ်စိစစ်၍ သတ်မှတ်

ချက်များြပည့်စုံသူများကို ေရွးချယ်ြခင်း ခံရသူအမည်စာရင်း

ဆက်လက် ထုတ်ြပန်သွားမည်

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
၃။

ဤေကညာချက်ကို ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website - www.ucsb.gov.mm ၊

Web Portal -ucsb.imis. com.mm ၊ Facebook Page ြဖစ်ေသာ Union Civil Service Board
Myanmarနှင့် Myanmar National

Web Portal ြဖစ်ေသာ www. myanmar. gov.mm

တို့တွင်လည်း ဝင်ေရာက်ကည့်ရနိုင်ပါသည်။

ညန် ကားေရးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)
( စုစုေအး ၊ ညန်ကားေရးမှူး )

