
စစဥ် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
စစာစစဌ်ာန အဖအမည်

ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၁ ေမာငေ်အာငည်ီဖ !ိး ဆကရ-၂၁၅ အထက(ကမာရွတ)် ဦးညညီေီကျာ် ၃၃၇၃

၂  ေမာင်အံ့ဖုန်းေမာင် ဆဒဂ-၃၄၂ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးသနး်ဦး ၃၃၇၂

၃  ေမာင်ရဲမငး်ေအာင် ဆဒဂ-၆၂၄ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးေကျာ်မိုးခိုင် ၃၃၇၀

၄ ေမာငလ်ငး်ေဝဖ !ိး မနတ-၁၅၃၄ အထက(၁၄)မ67ေလး ဦးတငမ်ျ!ိးေဇာ် ၃၃၆၉

၅ ေမာငမ်ငး်ခန:သ်ူ မနတ-၁၇၇၆ အထက(၁၄)မ67ေလး ဦးလယအ်ငး် ၃၃၆၈

၆ ေမာငေ်ခတမ်ငး် ညလ-၈၈၁ အထက(၉)ေမာ်လမ ိ!င် ဦးေဇာ်မငး် ၃၃၆၆

၇ ေမာငမ်ငး်ဗဟဏ်ိး မလ-၁၀၀၄ အထက(မလAိင)် ဦးေစာရနေ်အာင် ၃၃၆၆

၈ ေမာငလ်ငး်ဘနုး်မြ တ် မနတ-၁၆၂၂ အထက(၁၄)မ67ေလး ဦးမျ!ိးလငွ် ၃၃၆၅

၉  ေမာင်မငး်ခန:်ေဇာ် ဆဒဂ-၁၀၇ အထက(ဒဂု)ံ ဦးတင်မျိ!းေဇာ် ၃၃၆၅

၁၀ ေမာငရှ်ငး်သန:ဝ်ငး်သရူ ဆကရ-၃၄၅ ကမာရွတ်(TTC) ဦးဝငး်သူ ၃၃၆၄

၁၁  ေမာင်ပြ ည့်သတု ဆကရ-၇၃၅ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးသနး်ေဌး ၃၃၆၃

၁၂ ေမာငလ်ငး်ေအာငြ်ပည့် မနတ-၉၈ အထက(၂)မ67ေလး
ဦးသူရမျိ!းဟိန်း(ခ)
ဦးသက6်ိုငေ်ထးွ

၃၆၂

၁၃ ေမာငေ်အာငပ်ိုငမ်ိုး မနတ-၁၅၅၃ အထက(၁၄)မ67ေလး ဦးထနွး်ထနွး်6ိုင် ၃၃၆၂

၁၄ ေမာင်ေဇယျာလAိင်မငး် ဖမ-၄၆၁ အထက(မေကွး) ဦးစိုးလငွ် ၃၃၅၉

၁၅ ေမာငဟ်နိး်လငး်ထဋွ် မနတ-၁၄၀၆ အထက(၁၄)မ67ေလး ဦးဝငး်ထဋွ် ၃၃၅၉

၁၆ ေမာင်မငး်ထက6်ိုင် ညလမ-၁၄ အထက(၁၂)ေမာ်လမ ိ!င် ဦးီေအာငေ်အာင်ဇင် ၃၃၅၉

၁၇ ေမာင်ေကာငး်သန:်ဝငး် ဆဒဂ-၅၀၅ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးရှိန်ဝငး် ၃၃၅၉

၁၈ ေမာငေ်ကာငး်ခန:်ေဇာ် ဆကရ-၈၅ ကမာရွတ်(TTC) ဦးေဇာ်မိုးဦး ၃၃၅၈

၁၉  ေမာငသ်တုဥာဏ် ဆဥဓ-၅၈ အထက(၂)မ Fဂလာဒုံ ဦးေဇာ်ဝငး်ထွန်း ၃၃၅၈

၂၀ ေမာင်ရှင်းသန:်ေမာင်ေမာင် ဆဒဂ-၃၅၂ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးေမာငေ်မာင်ေလး ၃၃၅၈

၂၁  ေမာငဘ်နုး်ြပည့်မိုးယံ ဆဒက-၄၂၃ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးထးူြမတ် ၃၃၅၈

၂၂ ေမာင်ေကာင်းဆက်လငွ် ဖမ-၁၁၆၃ အထက(၃)မေကွး ဦးမျိ!းတင့်ထွန်း ၃၃၅၇

၂၃ ေမာင်ပြ ည့်စုံဟိန်း ဆကရ-၄၉၈ ကမာရွတ်(TTC) ဦးေဇာ်၀ငး် ၃၃၅၇

၂၄  ေ မာငခ်နွထ်ကေ်ဝယံ မနသ-၁၈၄၅ အထက(၃၀) ဦးစနိေ်မာင် ၃၃၅၆

(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင6်စှအ်တွက် ဘဲွGကH !ိပထမ6စှ(်အငဂ်ျငန်ယီာ/ဗသုိကာ)သငတ်နး်များသုိ:

ဝငခ်ငွ့်ရရိှကJ သည့် ေကျာငး်သားများ၏ အမည်စာရငး်

ရနကု်နန်ည်းပညာတက
သုိလ်



က်ား 2 Sort

စစဥ် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
စစာစစဌ်ာန အဖအမည်

ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၂၅ ေမာင်ဖ !ိးေဇယျာေကျာ် မနသ-၁၄၆၅ အထက(၃၀)မ67ေလး ဦးေဝလငး် ၃၃၅၆

၂၆ ေမာင်ချမ်းေမြ Gေဇာ် နဇမ-၁၀ အထက(၆)ဇမLMသီရိ ဦီးလခှိုင် ၃၃၅၆

၂၇ ေမာင်ေဇယျာလွင် မလ-၈၆၄ အထက(၁)မလAိင် ဦးမျိ!းNွန်: ၃၃၅၅

၂၈ ေမာင်မြ တ်ဟိဏ်းခန:် ဆကရ-၃၆ ကမာရွတ်(TTC) ဦးစိုးမင်းထွနး် ၃၃၅၅

၂၉ ေမာငမ်ိုးမြ င့်ခန:ေ်ဇာ် မလ-၄၂၅ အထက(မလAိင)် ဦးသနိး်ေဇာ်ဝငး် ၃၃၅၅

၃၀  ေမာငဘ်နုး်ပြ ည့်ဖ !ိး နဥန-၁၇၈ အထက(၁၂)ေနပြ ည်ေတာ် ဦးေတဇာလငး် ၃၃၅၄

၃၁  ေမာငရဲ်စမွး်ရည် ဆကရ-၈၆၈ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးမငး်ထဋွ် ၃၃၅၄

၃၂  ေမာငစ်ိုငး်ထးူေဝလငွ် မနတ-၁၇၁၄ အထက(၁၄)မ67ေလး ဦးလှမြ င့်ေလး ၃၃၅၄

၃၃ ေမာင်ဟိဏ်းထက်စိုး မလ-၃၆၆ အထက(မလAိင)် ဦးစိုးမင်း ၃၃၅၂

၃၄  ေမာငစ်ိုငး်ေဝယလံငး် အသ-၇၁၈ အထက(၆)ပသုမိ် ဦးေအာငမ်ိုးထနွး် ၃၃၅၂

၃၅  ေမာငေ်ကျာဇ်ငမ်ငး် မဓက-၉၈ အထက(ေကျာကမ်းီ) ဦးေဌးမ ိ!င် ၃၃၅၂

၃၆ ေမာငေ်အာငဖ်နုး်ေမာ် ဆကရ-၁၅၀၉ အထက(၅)ကမာရွတ် ဦးဟဏ်ိးသန:် ၃၃၅၂

၃၇ ေမာင်ချမ်းေမြ Gေကျာ် ဆရက-၂၃၂ အထက(၂)ရနက်ငး် ဦးီေကျာ်ဝငး်မြ င့် ၃၃၅၂

၃၈ ေမာင်မြ တဘ်နုး်မြ င့် ဆတဥ-၂၃၄ အထက(၂)ေတာင်ဥက
လာ ဦးမျ!ိးမငး် ၃၃၅၂

၃၉ ေမာင်ခန:်ကိုကိုေမာင် မလ-၆၉၈ အထက(မလAိင)် ဦးေစာေမာငေ်မာင် ၃၃၅၂

၄၀ ေမာငစ်ိုငး်မမွး်မနိး် မနတ-၁၆၀၂ အထက(၁၄)မ67ေလး ဦးီစိုငး်မြ င့်ေအာင် ၃၃၅၂

၄၁ ေမာငဇ်ွဲထကေ်ဇာ် မလ-၄၂၈ အထက(မလAိင)် ဦးသနိး်ေဇာ် ၃၃၅၂

၄၂  ေမာငမ်ငး်သန:်ဝငး် မလ-၉၂၂ အထက(မလAိင)် ဦးသနိး်ဝငး် ၃၃၅၁

၄၃ ေမာင်ညီထူးစံ ဆဒဂ-၆၅ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးမိုးရန်6ိုင် ၃၃၅၁

၄၄  ေမာငသ်ကေ်ဆလွငး် တမ-၉၁ အထက(၁)မ ိတ် ဦီးေအာင်ေဇာ်၀ငး် ၃၃၅၁

၄၅ ေမာငမ်ျ!ိးသကပ်ိုင် စဇ-၁၆၈၇ အထက(ခွဲ)ပနး်ကနုး် ဦးေမာငေ်ကျာ် ၃၃၅၁

၄၆ ေမာငထ်ကေ်ဝရန် စရ-၁၃၁၉ အထက(၃)မုံရွာ ဦးေမာ်စီ ၃၃၅၁

၄၇ ေမာင်ေအာငေ်ဇဖ !ိး ဆလတ-၂၅၁ အထက(၁)လမး်မေတာ် ဦးီေအာင်ကJ ညစ်နိ် ၃၃၅၁

၄၈  ေမာင်ပြ ည့်ဖ !ိးသူ ဆကရ-၉၁၉ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးေအာငခ်ိုင် ၃၃၅၁

၄၉ ေမာငေ်ကာငး်စညသ်ဟူနိး် ဆကရ-၉၆၅ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးလေှအာင် ၃၃၅၁

၅၀ ေမာင်မြ င့်မြ တပ်ိုင် ဆကရ-၁၈၀ ကမာရွတ်(TTC) ဦးမြ င့်မိုရ်ဟနိး် ၃၃၅၀

၅၁ ေမာင်ဖ !ိးခန:ေ်ကျာ် မလ-၂၅၄ အထက(မလAိင)် ဦးသနိး်6ိုင် ၃၃၅၀



က်ား 3 Sort

စစဥ် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
စစာစစဌ်ာန အဖအမည်

ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၅၂  ေမာငထ်ကဦ်းေဝယံ မလ-၇၉၅ အထက(မလAိင)် ဦးသနး်ထနွး် ၃၃၅၀

၅၃ ေမာငစ်ညသ်ူင မိး် ကမ-၃၆၆ အထက(၂)မြ စ်ကH းီနား ဦးယုနး်လOံ ၃၃၅၀

၅၄  ေမာငေ်အာင်မြ င့်မိုရ် မနသ-၁၇၆၁ အထက(မ67ေလး) ဦးသနး်ေအာင် ၃၃၅၀

၅၅ ေမာင်ဇွဲမာန်ခန:် တမ-၁၆၄ အထက(၁)မ ိတ် ဦးေဇာ်မငး် ၃၃၅၀

၅၆ ေမာငေ်ဝယမံငး် ဆဒက-၇၂၉ အထက(၂)ဒဂုံ ဦးလြှမင့် ၃၃၅၀

၅၇ ေမာငစ်မွး်ပြ ည့်လငး် ဆကရ-၃၆၉ ကမာရွတ်(TTC) ဦးီဟတုစ်နိ် ၃၃၄၉

၅၈ ေမာငစ်ိုးေဝယံ ဆဒဂ-၄၂၄ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးသနး်Nနွ:် ၃၃၄၉

၅၉ ေမာင်ဟိန်းရာဇာစိုး မလ-၃၆၃ အထက(မလAိင)် ဦးီစိုးလေူကျာ် ၃၃၄၉

၆၀  ေမာငလ်ငး်ဖ !ိးေမာင် ဆဒဂ-၃၄၄ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးေဌးဝငး် ၃၃၄၉

၆၁ ေမာင်မြ တ်သူရ နဥန-၂၄၉ အထက(၁၂)ေနပြ ည်ေတာ် ဥိီးေမာင်မြ င့် ၃၃၄၉

၆၂ စိုငး်ေနာခ်မး် ရစမ-၁၄ အထက(၁)မဆူယ် ဦးီေအာငေ်ဖ ၃၃၄၉

၆၃  ေမာငဘ်နုး်မြ တ6်ိုင် မနတ-၁၄၅၄ အထက(၁၄)မ67ေလး ဦးေရPလှ ၃၃၄၉

၆၄ ေမာငေ်ကာငး်မငး်သန:် ဆဒဂ-၅၅၂ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးဝငး်လငွ် ၃၃၄၈

၆၅ ေမာင်အာကာေကျာ် ဆဒဂ-၆၇၄ အထက(၂)ဒဂုံ ဦးေကျာ်တင့်ေမာင် ၃၃၄၈

၆၆  ေမာငဟ်နိး်ထက် ညလ-၇၁၇ အထက(၈)ေမာ်လမ ိ!င် ဦးေဇာ်မိုးေအး ၃၃၄၈

၆၇  ေမာငဝ်ငး်ဖ !ိးသူ ဖမ-၁၁၈၂ အထက(၃)မေကးွ ဦးကJ ညမ်ိုး ၃၃၄၇

၆၈  ေမာငေ်ကာငး်မြ တ6်ိုင် ဆကရ-၇၅၅ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးညညီ6ီိုင် ၃၃၄၇

၆၉ ေမာင်ရဲ6ိုင် ဆဒဂ-၁၉၇ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးေဇာ်မငး်ဦး ၃၃၄၇

၇၀ ေမာငေ်ကာငး်ဇငသ်ူ ဆကရ-၄၃၄ ကမာရွတ်(TTC) ဦးေဇာ်ဝငး်ေအာင် ၃၃၄၇

၇၁  ေမာင်ဖ ိ!းသီဟေကျာ် ဆဒဂ-၃၀ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝငး် ၃၃၄၆

၇၂  ေမာင််အာကာေဇာ် ဆဒတ-၄၇၅ အထက(၃)ေတာင်ဒဂုံ ဦးေဇာ်မငး်ထွန်း ၃၃၄၆

၇၃ ေမာင်မငး်ဟိဏ်းခန်: မလ-၃၁၇ အထက(မလAိင)် ဦးေကျာ်ေကျာ်မြ င့် ၃၃၄၆

၇၄ ေမာငစ်ိုးေဝယထံက် ဆလတ-၂၀၉ အထက(၁)လမး်မေတာ် ဦးကJ ညစ်ိုး ၃၃၄၅

၇၅  ေမာငသ်န:်ဇငေ်မာင် ညလ-၈၈၆ အထက(၉)ေမာ်လမ !ိင် ဦးသနး်မြ င့် ၃၃၄၅

၇၆ ေမာငေ်ဝဖ ိ!းေမာင် မလ-၇၀၇ အထက(မလAိင)် ဦးေကျာ်စိုးလAိင် ၃၃၄၅

၇၇  ေမာငလ်ငး်သန:် နဥန-၃၃၉ အထက(၁၂)ေနပြ ည်ေတာ် ဦးစမံျ!ိးလAိင် ၃၃၄၅

၇၈ ေမာင်မြ တလ်ငး်စိုး မလ-၃၈၃ အထက(မလAိင)် ဦးချနဂ်ျMးချ!ိင် ၃၃၄၅



က်ား 4 Sort

စစဥ် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
စစာစစဌ်ာန အဖအမည်

ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၇၉ ေမာငေ်အာငေ်ကျာစ်ာွ ဖမ-၁၀၄၉ အထက(၃)မေကးွ ဦးေကျာ်စာွမငး် ၃၃၄၄

၈၀ ေမာငဇ်ငလ်ငး်ထနွး် ဆကရ-၇၄၈ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးတငေ်မာငထ်နွး် ၃၃၄၄

၈၁ ေမာငေ်ကာငး်စစဟ်နိး် ဆကရ-၁၂၆၄ အထက(၃)ကမာရွတ် ဦးစိုးစိုး ၃၃၄၄

၈၂ ေမာငေ်ဇယျာထက် ဆကရ-၁၄၃၇ အထက(ကမာရွတ)် ဦးကJ ညရ်Pင် ၃၃၄၄

၈၃  ေမာငထ်င်လငး် ဆမက-၄၀၄ အထက(၂)မရမ်းကနုး် ဦးလAိင်မိုး ၃၃၄၄

၈၄  ေမာငအ်ပုစ်ိုးထက် ဆကရ-၇၄၁ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးေစာလထှနွး် ၃၃၄၄

၈၅ ေမာင်မြ တမ်ငး်သန:် ဆကရ-၄၆၇ ကမာရွတ်(TTC) ဦးေဇာ်မငး်6ိုင် ၃၃၄၃

၈၆ ေမာင်လငး်6ိုင်ထွန်း ဆတမ-၅၉၁ အထက(၅)တာေမွ ဦးထွနး်မြ င့် ၃၃၄၃

၈၇ ေမာငဘ်နုး်မြ တမ်ငး် မလ-၆၉၁ အထက(မလAိင)် ဦးအာကာထနွး် ၃၃၄၃

၈၈ ေမာငေ်ဇလငး်ထက် မလ-၄၇၂ အထက(မလAိင)် ဦးခငစ်ိုး ၃၃၄၃

၈၉ ေမာငရဲ်ရင့်ရိှန် ဆဃရ-၁၃ အထက(ေရPမြ ယာ) ဦးလှမြ င့်ေအး ၃၃၄၃

၉၀ ေမာင်ဇွဲထကလ်ျန် ဆဒဂ-၄၈၃ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးေအာင််6ိုင်ဝငး် ၃၃၄၃

၉၁  ေမာင်ပြ ည့်ဖ !ိးေမာင် ဆမဥ-၂၃၃ အထက(၁)ေမြ ာကဥ်က
လာ ဦးတငေ်မာငဦ်း ၃၃၄၂

၉၂ ေမာင်မြ တေ်ကျာ်သူ ဖမ-၁၁၇၈ အထက(၃)မေကးွ ဦးေကျာ်သနး်ေဇာ် ၃၃၄၂

၉၃ ေမာငမ်ငး်ပြ ည့်ပြ ည့်ဦး ဖဖတ-၄၀၁ အထက(ကိုးေတာင့်) ဦးေဇာ်လငး်ဦး ၃၃၄၂

၉၄ ေမာငRိ်Aး ေ၀ယံ ဖမ-၁၁၄၄ အထက(၃)မေကးွ ဦးသနး်ထနွး်၀ငး် ၃၃၄၂

၉၅  ေမာငထ်က်မြ တ်လငး် စက-၆၁ အထက(၁)ကေလး ဦးေဌးေအာင် ၃၃၄၂

၉၆ ေမာငဘ်နုး်ဆင့် ညလ-၁၀၈၆ အထက(၁၀)ေမာ်လမ ိ!င် ဦးီထငေ်အာင်ဟန် ၃၃၄၂

၉၇  ေမာငရ်ဲမင်းခန်: ဆဃမ-၂၉ အထက(၁)ေမှာ်ဘီ ဦးညီညီလွင် ၃၃၄၂

၉၈ ေမာင်ပိုင်မငး်ေမာ် ဆကရ-၂၃၈ ကမာရွတ်(TTC) ဦးအုန်းေရP ၃၃၄၂

၉၉ ေမာင်ေအာငစ်ံဖ !ိး ဆကရ-၁၀၉၉ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးလထှနွး် ၃၃၄၁

၁၀၀ ေမာငသ်ဟီထးူဇင် မလ-၄၄၁ အထက(မလAိင)် ဦးီထငေ်အာင် ၃၃၄၁

၁၀၁  ေမာငထ်ဋွလ်ငး်ဦး ညသ-၂၆၂ အထက(၂)သထုံ ဦးေဇာ်ဦး ၃၃၄၁

၁၀၂  ေမာငမ်ျ!ိးမငး် ဆမတ-၇၅ အထက(ကJ ည့်မြ င်တိုင)် ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး ၃၃၄၀

၁၀၃ ေမာငေ်ဇယထံက် ဆကရ-၁၁၆ အထက(ကမာရွတ)် ဦးေအာငေ်သာ် ၃၃၄၀

၁၀၄ ေမာင်ဥာဏ်လငး်ထွဋ် ဆကရ-၁၃၂ အထက(ကမာရွတ်) ဦးသိန်းထူး ၃၃၄၀

၁၀၅ ေမာငစ်ညသ်ရဲူေဇာ် ဆကရ-၇၂၄ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးမြ င့်6ိုင် ၃၃၄၀



က်ား 5 Sort

စစဥ် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
စစာစစဌ်ာန အဖအမည်

ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၁၀၆ ေမာငေ်ကာငး်ခန:သ်ူ အဂ-၂၉၀ အထက(ကH ခံင်း) ဦးေဇာ်ထွန်းဝင်း ၃၃၄၀

၁၀၇  ေမာငေ်နသနတ်င်မြ တစ်ံ ဆကရ-၁၂၇၀ အထက(၃)ကမာရွတ် ဦးတငေ်ငွ ၃၃၃၉

၁၀၈ ေမာင်ဟိန်းထက်ေကျာ် ဆဒမ-၃၈၄ အထက(၃)ေမြ ာက်ဒဂုံ ဦးေကျာ်မြ င့််ဥိီး ၃၃၃၉

၁၀၉ ေမာငထ်က်မြ က်ေအာင် ဒစ-၄၈၉ အထက(၂)စစေ်တွ ဦးေအာငေ်ရPသိန်း ၃၃၃၉

၁၁၀ ေမာင်ဇွဲမာန် ဆဒမ-၉၂၅ အထက(၄)ေမြ ာက်ဒဂုံ ဦးေကျာ်မျိ!းလွင် ၃၃၃၉

၁၁၁ ေမာငဥ်က
ာသငွ် မနတ-၁၈၂၇ အထက(၁၄)မ67ေလး ဦးသနး်ေကျာ် ၃၃၃၈

၁၁၂ ေမာငရဲ်မြ တ်လွင် ညလ-၉၁၁ အထက(၉)ေမာ်လမ ိ!င် ဦးီတင့်လွင် ၃၃၃၈

၁၁၃ ေမာငဘ်နုး်မြ င့်ညညီီ မလ-၄၅၆ အထက(မလAိင)် ဦးညညီထီနွး် ၃၃၃၈

၁၁၄ ေမာငဥ်က
ာဘနုး်ပြ ည့် ဆကရ-၁၀၉၀ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးသနး်ဦး ၃၃၃၈

၁၁၅ ေမာငေ်ကာငး်မြ တ်ထွဋ် ဆဝသ-၃၁ အထက(၁)သနလ်ျင် ဦးမျိ!းထွဋ်ဝငး် ၃၃၃၇

၁၁၆  ေမာငေ်ကာင်းထက်ပိုင် ဆဃမ-၉၀ အထက(၁)ေမှာ်ဘီ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး ၃၃၃၇

၁၁၇ ေမာင်စိုးမိုးထက် ဆသဝ-၆၀ အထက(သုဝဏS) ဦးခငေ်မာင်ေဇာ် ၃၃၃၇

၁၁၈  ေမာငရ်ှငး်ပိုင်မငး် မလ-၆၈၅ အထက(မလAိင)် ဦးေကျာ်မငး်သိန်း ၃၃၃၇

၁၁၉  ေမာငခ်န:်ကJ ယ်စင် မလ-၃၈၇ အထက(မလAိင)် ဦးတင်ေမာငေ်မာင်စိုး ၃၃၃၇

၁၂၀ ေမာင်အာကာမျိ!းချစ် စက-၈ အထက(၁)ကေလး ဦးမျိ!းမငး်ေအာင် ၃၃၃၇

၁၂၁ ေမာငသ်ရူသက6်ငှး်ေဇာ် ဖမ-၁၀၆၀ အထက(၃)မေကးွ ဦးေအာငသ်ကဦ်း ၃၃၃၇

၁၂၂  ေမာငလ်င်းခန်:ေကျာ် ဆလမ-၈၅ အထက(၂)လAိင် ဦးစိုးမိုး ၃၃၃၇

၁၂၃ ေမာငေ်နေအာငလ်Aိငဝ်ငး် ညလ-၇၆၄ အထက(၈)ေမာ်လမ !ိင် ဦးရဲဝငး် ၃၃၃၇

၁၂၄  ေမာငထ်ကေ်အာငလ်ငး် နဥန-၂၈၁ အထက(၁၂)ေနပြ ည်ေတာ် ဦးစိုး6ိုင် ၃၃၃၆

၁၂၅ ေမာငေ်အာငဘ်နုး်မြ တ် ဆဒဂ-၃၈၉ အထက(၁)ဒဂုံ ဥိီးသန:်ေဇာ်ေထွး ၃၃၃၆

၁၂၆ ေမာငေ်သာငး်ဆကလ်Aိင် မလ-၈၆၉ အထက(မလAိင)် ဦးေဇာ်မငး်ေသာငး် ၃၃၃၆

၁၂၇ ေမာင်ညီရှင်းသန်: မလ-၉၇၅ အထက(မလAိင)် ဦးသန်:ဇင်ဦး ၃၃၃၆

၁၂၈ ေမာငေ်အာငဘ်နုး်မြ တ် မလ-၇၄၈ အထက(မလAိင)် ဦးစစေ်အာင် ၃၃၃၆

၁၂၉  ေမာငဟ်နိး်ခန:်ေမာ် ဆစခ-၃၂၂ အထက(၂)စမး်ေချာငး် ဦးေမာ်ဆနး် ၃၃၃၅

၁၃၀ ေမာင်စိုးသရူ ညလ-၈၉၇ အထက(၉)ေမာ်လမ ိ!င် ဦီးမျိ!းလိAင် ၃၃၃၅

၁၃၁ ေမာင်ေအာင်ဖ !ိးပိုင် နဥန-၁၄၄ အထက(၁၂)ေနပြ ည်ေတာ် ဦးေထာငရှ်နက်မး် ၃၃၃၅

၁၃၂ ေမာငစ်ညဟ်နိး်မြ တ် နပမ-၂၂၃ အထက(၃)ပျU်းမနား ဦးဆနး်ထနွး် ၃၃၃၅



က်ား 6 Sort

စစဥ် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
စစာစစဌ်ာန အဖအမည်

ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၁၃၃ ေမာင်ရနပ်ိုင်ဦး ဆဗထ-၁၂၆ အထက(၄)ဗိုလ်တေထာင် ဦးေဌးပိုင် ၃၃၃၄

၁၃၄ ေမာငစ်ေံကျာ်ဖ !ိး မလ-၆၀၂ အထက(မလAိင)် ဦးသနး်ထနွး်ေအာင် ၃၃၃၄

၁၃၅  ေမာငအ်ာကာေကျာ်လငွ် ဆတဥ-၆၇၄ အထက(၄)ေတာင်ဥက
လာ ဦးေကျာ်လငး် ၃၃၃၄

၁၃၆  ေမာငေ်ဇာရဲ်ေနာင် ဆမဥ-၇၈၂ အထက(၁)ေမြ ာကဥ်က
လာ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝငး် ၃၃၃၄

၁၃၇  ေမာငေ်ကျာ်ေဇာဟနိး် ဆဒတ-၃၈၉ အထက(၂)ဒဂုံေတာင် ဦးသနး်ေအာင် ၃၃၃၃

၁၃၈ ေမာင်ေနဥိီးလငွ် ဆအစ-၂၂၇ အထက(၁)အငး်စိန် ဥိီးဝင်းကိုကို ၃၃၃၃

၁၃၉ ေမာငသ်န:်ဇငထ်က် ဆကရ-၁၀၅၇ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးစိုငး်မြ င့် ၃၃၃၃

၁၄၀  ေမာငည်မီငး်ေမာ် ဆသက-၄၆၂ အထက(၁)သ Fဃန်းကVနး် ဦးေအာငေ်အာင်ေမာ် ၃၃၃၃

၁၄၁ ေမာငေ်ကာငး်ပြ ည့်ကိုကို ဆရက-၁ အထက(၁)ရနက်င်း ဦးမြ တ်မိုးမိုး ၃၃၃၃

၁၄၂  ေမာငရိိှ်နး်မြ တ် မလ-၇၆၁ အထက(မလAိင)် ဦးမြ တသ်နိး် ၃၃၃၃

၁၄၃ ေမာငေ်ကာငး်ခန:်စညသ်ူ ဆဗဟ-၆၅၄ အထက(၂)ဗဟနး် ဦးသကလ်Aိငည်!ိ ၃၃၃၃

၁၄၄ ေမာင်ေဇလင်းေအာင် ဆဗထ-၅၂၈ အထက(၆)ဗိုလ်တေထာင် ဦးမြ င့်ေအာင် ၃၃၃၃

၁၄၅ ေမာငေ်ဇယျာမငး်ပိုင် ဆဝသ-၄၄ အထက(၁)သနလ်ျင် ဦးသနး်စိုး ၃၃၃၂

၁၄၆ ေမာငပ်ိုင်ဖ ိ!းဥိီး ဆဒဂ-၆၅၉ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးလငး်ထွန်းဥိီး ၃၃၃၂

၁၄၇ ေမာငဟ်နိး်သရိူန်ဖ ိ!း မလ-၆၂၆ အထက(မလAိင)် ဦးစိုး6ိုင် ၃၃၃၂

၁၄၈  ေမာငရဲ်ရင့်စိုးမိုး ဆကရ-၂၅၄ ကမာရွတ်(TTC) ဦးေဌးဝငး် ၃၃၃၂

၁၄၉  ေမာငမ်ငး်ခန:်သူ ဆဗဟ-၆၅၈ အထက(၂)ဗဟနး် ဦးမငး်ရဲထဋွ် ၃၃၃၂

၁၅၀ ေမာင်ေအာငက်ိုကိုမငး် ဆဃရ-၁၀ အထက(ေရPမြ ယာ) ဦးေအာင်တင့်် ၃၃၃၂

၁၅၁ ေမာငေ်အာင6်ိုငေ်ထးွ ဆလသ-၂၈ အထက(၂)လသာ ဦးခငေ်မာငေ်ထးွ ၃၃၃၂

၁၅၂ ေမာငဘ်နုး်မြ င့်မြ တ် စရ-၈၈၂ အထက(၂)မုံရွာ ဦးဝင်းခိုင် ၃၃၃၂

၁၅၃ ေမာင်ေကျာ်မငး်ထွန်း ပင-၅၈၀ အထက(၂)ေတာငင်ူ ဦးထွနး်ထွန်း ၃၃၃၂

၁၅၄  ေမာငထ်နွး်လငး်ေအာင် ညလ-၉၆၃ အထက(၉)ေမာ်လမ ိ!င် ဦးေနလငး်ထွန်း ၃၃၃၂

၁၅၅ ေမာငဇ်ွဲဝဏSသစ် ဆဥဓ-၂၀၉ အထက(၂)မ Fဂလာဒုံ ဥိိီးဝင်းသစေ်အာင် ၃၃၃၁

၁၅၆ ေမာငေ်ဇလငး်မြ တ် ဆတဥ-၂၃၁ အထက(၂)ေတာင်ဥက
လာ ဦးထွနး်ထွန်းဥိီး ၃၃၃၁

၁၅၇ ေမာင်သကပ်ိုင်ဟိန်း ဆသဝ-၁၉၈ အထက(သုဝဏS) ဦးသက6်ိုင်ဦး ၃၃၃၁

၁၅၈ ေမာင်အုပ်စိုးမိုး မလ-၆၇၃ အထက(မလAိင)် ဦးီမျိ!းဦီး ၃၃၃၁

၁၅၉ ေမာင်6ိုင်ရဲလငး် မလ-၈၄၆ အထက(မလAိင)် ဦးေဇာ်လငး် ၃၃၃၁



က်ား 7 Sort

စစဥ် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
စစာစစဌ်ာန အဖအမည်

ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၁၆၀  ေမာငထ်ကေ်အာငRိ်Aငး် ဆဗဟ-၈၄၇ အထက(၂)ဗဟနး် ဦးေဌးမြ င့် ၃၃၃၁

၁၆၁ ေမာင်ညီလငး်ေအာင် ဒသ-၁၀၀ အထက(၂)သံတွဲ ဦးတင်မျိ!းေအာင် ၃၃၃၁

၁၆၂  ေမာငဟ်နိး်စိုးဦး ဖမ-၁၂၂၂ အထက(၃)မေကးွ ဦးခငေ်မာင် ၃၃၃၀

၁၆၃ ေမာင်ဖုဏ်းမာနေ်ဇာ် ရရ-၅၅ အထက(၁)လားRိAး ဦးေဇာ်လငး်ကိုေအာင် ၃၃၃၀

၁၆၄  ေမာငေ်ကာငး်ေဝယံ ဆကရ-၁၁၄၂ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးတငက်ို ၃၃၃၀

၁၆၅  ေမာငေ်အာငသ်န:်ဇင် ဆဒတ-၁၆၁ အထက(၂)ေတာငဒ်ဂုံ ဦးေနမျ!ိးဇင် ၃၃၃၀

၁၆၆ ေမာငေ်အာငမ်ျ!ိးဆက် မလ-၄၀၉ အထက(မလAိင)် ဦးဝငး်ေဇာ် ၃၃၃၀

၁၆၇  ေမာငမ်ငး်ဆက် ဆလမ-၃၅၄ အထက(၃)လAိင် ဦးစိုးမငး် ၃၃၃၀

၁၆၈  ေမာငေ်ကာငး်ခန:်ေသာ် နဥန-၃၄၅ အထက(၁၂)ေနပြ ည်ေတာ် ဦးခငေ်ဇာ် ၃၃၂၉

၁၆၉  ေမာငရ်ှိန်းးသူဗိုလ် ဆသဝ-၁၀၇ အထက(သုဝဏS) ဦးေအာငတ်င်ဝငး် ၃၃၂၉

၁၇၀  ေမာငဟ်နိး်ထကေ်အာင်  ဆကရ-၉၇၅ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးဝငး်ေအာင် ၃၃၂၉

၁၇၁  ေမာငေ်အာငေ်ကာငး်ဗိုလ် ဆဗဟ-၁၃၅ အထက(၁)ဗဟနး် ဦးသန:်ဇင် ၃၃၂၉

၁၇၂ ေမာငဘ်နုး်မြ တ်ပြ ည့်စုံညိမ်း ဆဗထ-၅၅၃ အထက(ဗိုလ်တေထာင)် ဦးင ိမ်းေအာင် ၃၃၂၉

၁၇၃  ေမာငခ်န:်လငး်ေသာ် ပခ-၅၅၃ အထက(၁)ပခဲးူ ဦးေအာငမ်ငး်လငွ် ၃၃၂၉

၁၇၄ ေမာငသ်န:်ရ်ာဇာထနွး် ဆရက-၂၈၂ အထက(၂)ရနက်ငး် ဦးထနွး်လငး်ေအာင် ၃၃၂၈

၁၇၅ ေမာင်မြ တဘ်နုး်ညညီီ ဆဗဟ-၃၇၈ အထက(၂)ဗဟနး် ဦးီညညီေီဆွ ၃၃၂၈

၁၇၆ ေမာင်ေအာင်ပြ ည့်ဖ ိ!း မထ-၄၃၀ အထက(၂)မိတWီလာ ဦးေဌးဝင်းဦး ၃၃၂၈

၁၇၇ ေမာငအ်ာကာမျ!ိး ဆကရ-၁၄၈၈ အထက(၅)ကမာရွတ် ဦးီမျ!ိးကိုကိုမြ င့် ၃၃၂၈

၁၇၈ ေမာင်မငး်ခန်် ့ညား ညလ-၂၇၅ အထက(၆)ေမာ်လမ ိ!င် ဦးသန်းစိုးဝင်း ၃၃၂၈

၁၇၉  ေမာငမ်ျိ!းသူရိန် မလ-၈၁၈ အထက(မလAိင)် ဦးထိုက်စိုး ၃၃၂၈

၁၈၀ ေမာငစ်စမ်နှေ်မာင် ဆတဥ-၁၁၀ အထက(၁)ေတာင်ဥက
လာ ဦးသက6်ိုငဦ်း ၃၃၂၈

၁၈၁ ေမာင်မငး်ဟိန်းေကျာ် တမ-၃၁၇ အထက(၃)မ ိတ် ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး ၃၃၂၈

၁၈၂  ေမာငထ်ကေ်ဝယဟံနိး် စဍ-၂၂၈ အထက(ဝကလ်က)် ဦးလှမြ င့်ဦး ၃၃၂၈

၁၈၃ စိုင်းစိုင်းေအာင်ဖ !ိး ဆသက-၆၃၉ အထက(၂)သ Fဃန်းကVနး် ဦးစိုင်းသန်းေဖ ၃၃၂၇

၁၈၄ ေမာငမ်ျ!ိးမငး်ခန:် စဌ-၈၅ အထက(၁)တန:ဆ်ည် ဦးမြ င့်ေမာင် ၃၃၂၇

၁၈၅ ေမာင်ေဝလင်းေမာင် ပင-၉၉၇ အထက(၆)ေတာငင်ူ ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင် ၃၃၂၇

၁၈၆ ေမာငေ်အာငဖ်နုး်မြ တ် ဆကရ-၃၁၂ ကမာရွတ်(TTC) ဦးေကျာ်ဇင် ၃၃၂၇



က်ား 8 Sort

စစဥ် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
စစာစစဌ်ာန အဖအမည်

ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၁၈၇ ေမာင်ဟိဏ်းသဟီ မထက-၂၂၃ အထက(၃)မိတWီလာ ဦးခငစ်ိုး ၃၃၂၇

၁၈၈  ေမာငဇ်ငမ်ျ!ိးဦး တမ-၂၆၆ အထက(၁)မ ိတ် ဦးမြ င့်သနး် ၃၃၂၇

၁၈၉  ေမာငအ်ာကာဖ ိ!း ဆဒဂ-၂၄၃ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးထိန်ဝငး် ၃၃၂၇

၁၉၀  ေမာငဟ်နိး်ထက် ဆကရ-၁၄၃၃ အထက(၅)ကမာရွတ် ဦးေငထွနွး် ၃၃၂၆

၁၉၁  ေမာငေ်ကာငး်ထကေ်ဝ ပခက-၁၂၉ အထက(၅)ပခဲးူ ဦးဝငး်ဆနး်ဦး ၃၃၂၆

၁၉၂  ေမာင်မြ တ်ဘုန်းခန်: ဆဃမ-၂၅ အထက(၁)ေမှာ်ဘီ ဦးစစ6်ိုင် ၃၃၂၆

၁၉၃  ေမာငဝ်ဏSလငး် တမ-၁၇၁၅ အထက(၁)မ ိတ် ဦးသနး်ထွန်း ၃၃၂၆

၁၉၄ ေမာင်သတိုး6ိုင် ညလ-၈၄၃ အထက(၉)ေမာ်လမ ိ!င် ဥိီးကိုကို6ိုင် ၃၃၂၆

၁၉၅ ေမာင်ရဲရင့် အရဏ-၁၈ အထက(ငါးသိုင်းေချာငး်) ဥိီးေပါက်စ ၃၃၂၆

၁၉၆ ေမာငရဲ်မြ တ်မငး် ဒစ-၃၃၆ အထက(၂)စစေ်တွ ဥိီးေဇာ်6ိုင်ထွန်း ၃၃၂၆

၁၉၇ ေမာငမ်ငး်ခန:်ေကျာ် ဆကရ-၁၀၀၅ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးေကျာ်ေကျာ်ခင် ၃၃၂၆

၁၉၈  ေမာငဘ်နုး်6ိုငေ်အာင် ဆကရ-၉၇၉ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးေနေအာင် ၃၃၂၅

၁၉၉  ေမာငေ်ဖလငး်ဟန် ဆအလ-၂၃၃ အထက(၆)အလုံ ဦးဟနN်နွ:် ၃၃၂၅

၂၀၀ ေမာငဇ်လံငး်ထက် ဆတဥ-၃၂၈ အထက(၂)ေတာင်ဥက
လာ ဦးေကျာ်ေကျာ်သိန်း ၃၃၂၅

၂၀၁ ေမာငက်မရှ်နခ်ာွလ် စက-၈၃၇ အထက(၃)ကေလး ဦးကပရှ်ငး်ေပြ ာင် ၃၃၂၅

၂၀၂  ေမာငသ်ရူေဇာ် ဆဗထ-၅၅၂ အထက(၆)ဗိုလတ်ေထာင် ဦးလသှနး် ၃၃၂၅

၂၀၃  ေမာငေ်အာငဘ်နုး်မြ င့် မလ-၇၃၃ အထက(မလAိင)် ဦးသန်းေဇာ်ထွန်း ၃၃၂၅

၂၀၄  ေမာငစ်မွး်ထက6်ိုင် ညဒ-၁၀၂ အထက(မုဒုံ) ဦးတင့်6ိုင် ၃၃၂၅

၂၀၅  ေမာငခ်ိုင်မ ေဲအာင် ဆဝသ-၃၀၃ အထက(၂)သနလ်ျင် ဦးေမာငင်ယ် ၃၃၂၅

၂၀၆  ေမာငစ်မွး်ထကေ်ဇာ် ဆကရ-၈၆ ကမာရွတ်(TTC) ဦးေဇာ်စိုးထနွး် ၃၃၂၅

၂၀၇  ေမာငည်ညီဗီိုလ် ဆကတ-၄၉ အထက(ေကျာက်တံတား) ဦးေကျာ်6ိုင်ေအး ၃၃၂၅

၂၀၈ ေမာငခ်ျမး်မငး်ပိုင် အသ-၁၁၄၉ အထက(၁)ပသုမိ် ဦးဝငး်တင် ၃၃၂၅

၂၀၉ ေမာငခ်န:်ညလီAိင် မနတ-၁၇၂၀ အထက(၁၄)မ67ေလး ဦးီမိုးလAိင၀်ငး် ၃၃၂၅

၂၁၀ ေမာင်ေအာငေ်ကျာ်ေကျာ် ဆခ-၁ အထက(၁)သုံးခွ ဥိီးေနဝငး် ၃၃၂၅

၂၁၁ ေမာင်မငး်သိဏ်ေကျာ် ဆဥဓ-၁ အထက(၂)ဒဂုံ ဦးေအာငေ်ကျာ်ဝငး် ၃၃၂၄

၂၁၂ ေမာင်ထငေ်အာင်ရှား အသ-၇၁၀ အထက(၆)ပုသိမ် ဦးစိုး6ိုင် ၃၃၂၄

၂၁၃ ေမာင်စွမ်းရည်ထက် ပဖ-၁၅၀ အထက(၁)ဖြ Mး ဦးတင်ဝငး်ဆနး် ၃၃၂၄



က်ား 9 Sort

စစဥ် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
စစာစစဌ်ာန အဖအမည်

ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၂၁၄ ေမာင်ဟိန်းေဇယျာဥိီး ဆဗထ-၅၃၁ အထက(၆)ဗိုလ်တေထာင် ဥိီးသန်းေဇာ်ဥိီး ၃၃၂၄

၂၁၅ ေမာင်ေအာငေ်အာင်ဖ ိ!း ဒစ-၃၃၀ အထက(၂)စစေ်တွ ဥိီးေစာေရPဥိီး ၃၃၂၄

၂၁၆ ေမာငေ်ကာငး်စညသ်ူ ဆလတ-၃၅၆ အထက(၁)လမး်မေတာ် ဥိီးသနိး်6ိုင် ၃၃၂၄

၂၁၇ ေမာင်ဇငမ်ျိ!း ဖထ-၁၅ အထက(ထီးလင်း) ဉီးဝင်း6ိုင် ၃၃၂၃

၂၁၈ ေမာင်ကVန်မငထ်န် စက-၈၆၀ အထက(၃)ကေလး ဦးေ ကJ ာငင်န် ၃၃၂၃

၂၁၉  ေမာင်ဖ !ိးသန:်ေကျာ် မခ-၇၅၃ အထက(၄)မြ ငး်ခ ံ ဦးေမာငေ်မ ၃၃၂၃

၂၂၀ ေမာငရဲ်ရင့်ေရP ဆကရ-၃၅၈ ကမာရွတ်(TTC) ဥိီးေရPထွနး် ၃၃၂၃

၂၂၁ ေမာင်ဇွဲေရာငန်ီ ဆဗဟ-၉၉ အထက(၁)ဗဟန်း ဦးထွနး်ထွန်းဝင်း ၃၃၂၃

၂၂၂ ေမာငRိ်Aငး်ပြ ည့်ဖ ိ!း ညလ-၈၆၇ အထက(၉)ေမာ်လမ !ိင် ဦးစေံငွ ၃၃၂၃

မှတ်ချက။်  ဝင်ခွင့်အမှတ်စU်ကို ေလးဘာသာေပါင်းရမှတ် အများအနည်းအလိုက်စU်ခြ င်းဖြ စ်ပ းီ၊ ေလးဘာသာ 
                ေပါင်းရမှတ်တူညီေနပါက ေခြ ာကဘ်ာသာေပါင်းရမှတ် အများအနည်း အလိုက်စU်ထားခြ င်းဖြ စ်ပါ 
               သည်။



စစ�် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
စစာစစဌ်ာန အဖအမည်

ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၁ မေအးေအးမြ င့်ေအာင် မလ-၁၀၆၅ အထက(မလ$ိင)် ဦးဝငး်မြ င့်ေအာင် ၃၃၇၁

၂ မဆရုည်ဖ. /ိး မနသ-၁၇၄၀ အထက(၃၀) ဦးမငး်1ိုင် ၃၃၆၅

၃ မယနွး်နဒီဗိုလ်ဝငး် ပခ-၅၄၆ အထက(၁)ပဲခူး ဦးဗိုလ်ဝငး် ၃၃၆၁

၄ မန19ာထနွး် မနသ-၁၆၂၆ အထက(၃၀)ချမး်မြ သာစည် ဦးအန;ံု် ၃၃၆၁

၅ မနနး်သီရိေမ မလ-၆၅၄ အထက(မလ$ိင)် ဦးသန်းစိုး ၃၃၆၀

၆ မေမစပံယ် ဆဒဂ-၂၃၄ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးယ�်စနိ် ၃၃၆၀

၇ မန19ာဦးီေဝ မနတ-၁၇၄၁ အထက(၁၄)မ1=ေလး ဦးေမာင1်ိုင် ၃၃၅၈

၈ မဝတရ်ညေ်အာင် နဥန-၃၈၉ အထက(၁၂)ေနပြ ည်ေတာ် ဦးအိမ်ချိ/ ၃၃၅၇

၉ မရAနး်လဲ့ဖ. /ိးေသာ် ဆဥဓ-၂၁၃ အထက(၂)မ Cဂလာဒုံ ဦးေကျာ်ဆနး်ထူး ၃၃၅၆

၁၀ မမမီီမြ တ်1ိုး ဆဒဂ-၁၈၀ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးေအာငခ်ိုင် ၃၃၅၆

၁၁ မဖးူမြ တသ်ယွ် မလ-၉၈၅ အထက(မလ$ိင)် ဦးသကထ်နွး် ၃၃၅၅

၁၂ မဇဇူီမြ တ်မြ တဦ်း နဥန-၄၀၂ အထက(၁၂)ေနပြ ည်ေတာ် ဦးေကျာ်ေဆွလင်း ၃၃၅၄

၁၃ မရAနး်လဲ့စညသ်ူ ဆဗဟ-၆၅၆ အထက(၂)ဗဟနး် ဦးီစညသ်ဟူနိး်သနး် ၃၃၅၂

၁၄ မပနး်ဝတရ်ညသ်ငး် ဆဒဂ-၅၃၈ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးေအးမြ င့် ၃၃၅၀

၁၅ မမိုးမြ င့်မြ တ် ဆဒဂ-၃၉၂ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးသနိး်ဟန် ၃၃၄၉

၁၆ မေထးွေလးခင် မနသ-၁၅၀၃ အထက(၃၀) ဦးစနေ်ကခွျန် ၃၃၄၈

၁၇ မေမစမွး်ဆင့်ရည် အအ-၁၃ အထက(၁)မြ န်ေအာင် ဦးေဇာ်ဝငး်ရှိန် ၃၃၄၅

၁၈ မခငယ်ုမြ င့် မနသ-၁၈၁၄ အထက(၃၀)မ1=ေလး ဦးရှနယ်ုံ ၃၃၄၅

၁၉ မေမမြ တ်1ိုးခင် ဆဒဂ-၃၈ အထက(၁)ဒဂုံ ဦီးခင်ေမာငတ်င့် ၃၃၄၄

၂၀ မဆသုငး်ေဝ ဆသဝ-၁၇၁ အထက(သဝုဏG) ဦးေဇာ်ဝငး် ၃၃၄၄

၂၁ မေမသခုချစ် ဆကရ-၆၉၄ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးေဇာ်1ိုင် ၃၃၄၄

၂၂ မဆလုဲ့ရညမ်ိုး ဆဒဂ-၃၁၁ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးေမာငဦ်း ၃၃၄၃

၂၃ မဟနယ်ဝုငး် မနတ-၁၇၅၆ အထက(၁၄)ချမး်ေအးသာစံ ဦးမျ/ိးထနွး် ၃၃၄၃

၂၄ မသနွး်ရတလီငး် မလ-၈၃၄ အထက(မလ$ိင)် ဦးတိုးလငး် ၃၃၄၁

၂၅ မဆေုဝေဝလ$ိင် မလ-၈၇၅ အထက(မလ$ိင)် ဦးေကျာ်လ$ိင် ၃၃၄၁

(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင1်စှအ်တွက် ဘဲွIကJ /ိပထမ1စှ(်အငဂ်ျငန်ယီာ/ဗသုိကာ)သငတ်နး်များသုိL

ဝငခ်ငွ့်ရရိှကM သည့် ေကျာငး်သူများ၏ အမည်စာရငး်

ရနကု်နန်ည်းပညာတက
သုိလ်



မ 2 Sort

စစ�် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
စစာစစဌ်ာန အဖအမည်

ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၂၆ မယနွး်ဝတီ မလ-၄၆၂ အထက(မလ$ိင)် ဦးဝငး်မငး်ဥိီး ၃၃၄၀

၂၇ မေမသေူကျာ် နပမ-၁၀၆ အထက(၃)ပျ�်းမနား ဦးီဝငေ်ကျာ် ၃၃၄၀

၂၈ မဝငး်ပပဖးူ ဆစခ-၁၄၀ အထက(၂)စမး်ေချာငး် ဦးတငဝ်ငး် ၃၃၃၈

၂၉ မသဂိO1ယွ် မလ-၅၃၉ အထက(မလ$ိင)် ဦးမြ င့်ကို ၃၃၃၈

၃၀ မခိုငယ်�်ေသာ် မက-၂၉၄၇ အထက(ေကျာက်ပန်းေတာင်း) ဦးစနး်စနး်ေမာင် ၃၃၃၈

၃၁ မေရAစငထ်နွး်လငွ် ဖမ-၁၁၆၄ အထက(၃)မေကးွ ဦးထနွး်လငွ် ၃၃၃၇

၃၂ မမိုငဖ်းူပြ ည့်မငး် ဖမ-၉၁၈ အထက(မေကွး) ဥိီးေကျာ်သူရဟန် ၃၃၃၆

၃၃ မေဟမေီဇာ် ဖမ-၃၀ အထက(၃)မေကးွ ဦးသကေ်ဆထွနွး် ၃၃၃၅

၃၄ မမြ တ်သီရိဉီး ဆဗဟ-၇၆၀ အထက(၂)ဗဟန်း ဦးေကျာ်ဉီး ၃၃၃၅

၃၅ မေရAရည်မငး် မထ-၄၃၃ အထက(၂)မိတQီလာ ဥိီးစိုးမင်းသူ ၃၃၃၅

၃၆ မထားထားစိုး ညလ-၈၁၁ အထက(၉)ေမာ်လမ. /ိင် ဦးခင်ေမာငစ်ိုး ၃၃၃၅

၃၇ မေအးချမး်မြ တ် ဖမ-၁၁၃၇ အထက(၃)မေကးွ ဦးထနွး်ထနွး် ၃၃၃၄

၃၈ မစမး်ေရေအး စဍ-၂၄၁ အထက(ဝကလ်က)် ဦးေကျာ်ေဇာလငး် ၃၃၃၄

၃၉  မသက1်ငှး်ကိုကို နပမ-၉၆ အထက(ပျ�်းမနား) ဦးသနး်ေဌး ၃၃၃၄

၄၀ မထကေ်ရAရညရ်Aနး် နပမ-၂၄၂ အထက(၃)ပျ�်းမနား ဦးေဇာ်ေဇာ် ၃၃၃၄

၄၁ မေမမြ တ်မိုးဇင် ဆဗဟ-၈၄ အထက(၁)ဗဟန်း ဥိီးဇင်ရဲဝငး် ၃၃၃၄

၄၂ မေကျာသ့စSာထနွး် မနတ-၁၄၁၂ အထက(၁၄)ချမး်ေအးသာစံ ဥိီးကိုကိုေလး ၃၃၃၄

၄၃ မရှငး်လဲ့ရည် ပပ-၈၄ အထက(ပြ ည်) ဦးဇာနည်မျိ/း ၃၃၃၄

၄၄ မဖးူပြ ည့်စုံမွန် ဖမ-၂၉၂ အထက(၁)မေကွး ဦးကM ညလ်ငွ် ၃၃၃၄

၄၅ မအသိဥTာမြ င့် ဆအလ-၁၁၀ အထက(၄)အလုံ ဦးမြ င့်လငွ် ၃၃၃၃

၄၆ မရတနာေအာင် ညလ-၇၈၆ အထက(၈)ေမာ်လမ. /ိင် ဦးစိန်သနး် ၃၃၃၃

၄၇ မေနခြ ည်သငး် ညလ-၆၉၁ အထက(၈)ေမာ်လမ. /ိင် ဦးစံလငး် ၃၃၃၃

၄၈ မယ�်မငး်ေအး ဆဥဓ-၂၄၁ အထက(၂)မ Cဂလာဒုံ ဦးီထွန်းထွနး် ၃၃၃၂

၄၉ မမြ တယ်မုံေမာင် ဆကရ-၈၂၇ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးေမာငေ်မာငသ်နး် ၃၃၃၂

၅၀ မဆုလာဘ်တိုး ဒတ-၅၄ အထက(၁)ေတာငက်တု် ဥိီးေအာင်သနL် ၃၃၃၂

၅၁ မခြ Uးသံစ�် ညလ-၇၀၆ အထက(၈)ေမာ်လမ. /ိင် ဥိီးေဝယစံိုး ၃၃၃၂

၅၂ မမြ တ်ဆုပိုင် ဆဗဟ-၄၃၈ အထက(၂)ဗဟန်း ဥိီးေကျာ်စိုးဥိီး ၃၃၃၂

၅၃ မဂျာဒွဲစင် ဆကရ-၇၀၉ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးစိုးမြ င့်ထွန်း ၃၃၃၁



မ 3 Sort

စစ�် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
စစာစစဌ်ာန အဖအမည်

ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၅၄ မေမပနး်ချေီအာင် ဆဥဓ-၂၅၄ အထက(၂)မ Cဂလာဒုံ ဦးေအာင်မျိ/းသိန်း ၃၃၃၁

၅၅ မချမး်ပြ ည့်ပြ ည့်ေသာ် ဆဒဂ-၅၄၀ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးညီညီေအာင် ၃၃၃၁

၅၆ မဂVနသ်သူဟူန် ဖဝ-၄၁ အထက(ကမံ) ဦးမျ/ိးေဇာ်ဦး ၃၃၃၁

၅၇ မသခုဝတီ စဇ-၁၆၂၉ အထက(ေရဦး) ဦးသနး်ေထးွ1ိုင် ၃၃၃၀

၅၈ မယနွး်ပြ ည့်ဖူးအိမ် ပဃဆ-၂၃ အထက(ဆငတ်ဲ) ဦီးေဇာ်မငး် ၃၃၃၀

၅၉ မမိုးဆစုံ ဆဇဟ-၁၁၅ အထက(၄)ေရAပြ ည်သာ ဦးေအာငေ်ကျာ်သနး် ၃၃၃၀

၆၀ မဆမုနွရ်ည1်ိုင် မလ-၅၃၄ အထက(မလ$ိင)် ဦးမြ င့်သနိး် ၃၃၂၉

၆၁ မေဆာငး်1ငှး်ပငွ့်1ိုင် ဆကရ-၁၆၁ ကမာရွတ(်TTC) ဦးေဇာ်ဝငး်1ိုင် ၃၃၂၉

၆၂ မဝငး်စ19ာ ဆတမ-၄၆၂ အထက(၄)တာေမွ ဦးဟနဝ်ငး်1ိုင် ၃၃၂၉

၆၃ မေမသရိီေကျာ် မလ-၂၇၅ အထက(မလ$ိင)် ဥိီးတငဝ်ငး်လငွ် ၃၃၂၉

၆၄ မသရိီစံ ဆတဥ-၃၁၀ အထက(၂)ေတာငဥ်က
လာ ဦးသနး်ထနွး်ေအာင် ၃၃၂၈

၆၅ မခင်မြ တ်1ိုးေအာင် ဆစခ-၂၈၁ အထက(၂)စမး်ေချာင်း ဦးေအာင်1ိုင်ထွန်း ၃၃၂၈

၆၆ မဆေုဝလ$ိင် ပပ-၁၆၉ အထက(၁)ပြ ည် ဦးစနး်မြ င့် ၃၃၂၈

၆၇ မရှငး်မနွလ်ဲ့ ဆလတ-၃၁၁ အထက(၁)လမး်မေတာ် ဦးေအာင1်ငှး်ဦး ၃၃၂၈

၆၈ မသငး်ယမုံဖးူ ဆစခ-၁၄၂ အထက(၂)စမး်ေချာငး် ဦးစိုးစိုးသက် ၃၃၂၈

၆၉ မင. မိး်ထကေ်ကျာ် ဖမ-၁၀၁၇ အထက(၃)မေကးွ ဦးေကျာ်တင့် ၃၃၂၇

၇၀ မရညမ်နွသ်နL် စဇ-၁၃၂၈ အထကခွဲ(ေ1ာှကနုး်) ဦးေကျာ်တိုး ၃၃၂၇

၇၁ မေရAသရိီေခတ် ပဇ-၅၀ အထက(ဇးီကနုး်) ဦးဝငး်သနိး် ၃၃၂၇

၇၂ မယယု1ုငှး်ေအး မနအ-၂၁၄၀ အထက(၂၄)မ1=ေလး ဥိီးေမာငေ်မာငေ်အး ၃၃၂၇

၇၃ မခင်သိမ့်သိမ့်ထွန်း ဆဗထ-၄၁၅ အထက(၆)ဗိုလ်တေထာင် ဦးထွန်းေဝ ၃၃၂၇

၇၄ နနး်1ငှး်ေရAရညဝ်ငး် ရက-၁၀၂၄ အထက(၄)ေတာင်ကJ းီ ဦးဝငး်ေကျာ်ထွန်း ၃၃၂၇

၇၅ မခငရ်တနာလငး် မနတ-၁၆၈၈ အထက(၁၄)မ1=ေလး ဦးေနလငး်ဦး ၃၃၂၇

၇၆ မေမသခူျစ် ဆဝသ-၄၀၉ အထက(၄)သနလ်ျင် ဦးချစည်/ိ ၃၃၂၆

၇၇ မဇဇီဝါမငး် ညလ-၆၀၂ အထက(၈)ေမာ်လမ. /ိင် ဦးမျိ/းမငး်ဦး ၃၃၂၆

၇၈ မထားအလိငွ် ဖမ-၁၁၆၅ အထက(၃)မေကးွ ဦးကိုကို1ိုင် ၃၃၂၆

၇၉ မမမီသီနL် မနတ-၁၈၁၁ အထက(၁၄)မ1=ေလး ဦးသနး်1ိုင် ၃၃၂၆

၈၀ မဆုမြ တ်ဆင့် ဆရက-၂၅၄ အထက(၂)ရနက်င်း ဥးီေကျာ်စိုး ၃၃၂၆

၈၁ မအမိ့်ဆုမြ တလ်ှ ဆသက-၈၆၆ အထက(၃)သ Cဃန်းကVနး် ဥိီးတင်ေရA ၃၃၂၆
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စစ�် အမည်
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သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
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ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၈၂ မယ�်ပိုပိုေအာင် ပလ-၁၁၇ အထက(၁)လကပ်တံနး် ဦးစိုးမငး်ေနာင် ၃၃၂၆

၈၃ မခငဇ်ာခြ ည်လတ် ဆဒဂ-၈၉၇ အထက(၂)ဒဂုံ ဥိီးခိုင်လတ် ၃၃၂၆

၈၄ မ1ယွန်ဦီးေဝ မနတ-၇၆၄ အထက(၆)မ1=ေလး ဦးမျ/ိးမြ င့်သနး် ၃၃၂၆

၈၅ မ1းူ1းူပနဆ်နL် ကမ-၃၁ အထက(၁)မြ စ်ကJ းီနား ဥိီးအယ်လ်အမဘ်ရန်ဆန် ၃၂၆

၈၆ မဇငေ်ဝေဝထက် ဆလတ-၂၁၂ အထက(၁)လမး်မေတာ် ဦးသနိး်ဇံ ၃၃၂၆

၈၇ မယ�်ဖြ Uဖြ Uေသာ် ဆဒဂ-၅၄၁ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးေသာ်ေသာ်မိုး ၃၃၂၆

၈၈ မထကအ်ေိ1Z 9ယ�် ဆဒဂ-၄၂၆ အထက(၁)ဒဂုံ ဥိီးမြ င့်ေရA ၃၃၂၆

၈၉ မေအးမြ တသ်ူ တမ-၁၁၇ အထက(၁)မ. တိ် ဥိီးဂမွရ်ှိန် ၃၃၂၅

၉၀ မမြ တ်မျိ/းမြ င့်မှန် မလ-၇၈၇ အထက(မလ$ိင)် ဥိီးမြ တစ်ိုး ၃၃၂၅

၉၁ မဇငလ်ဲ့လဲ့ဗိုလ် ဆဗဟ-၁၃၆ အထက(၁)ဗဟနး် ဦးယရိှုန် ၃၃၂၅

၉၂ မသရီိေခတ် မလ-၂၉၅ အထက(မလ$ိင)် ဥိီးတင်လွင်ထွန်း ၃၃၂၅

၉၃ မဝင့်ခိုင်မွန် အဟ-၁၁၉ အထက(၄)ဟ Cသာတ ဥိီးသမိး်စိုး ၃၃၂၅

၉၄ မနနး်ေမသခု ဆဗဟ-၄၀ အထက(၁)ဗဟနး် ဥိီးဇငမ်ျ/ိးထိုက် ၃၃၂၅

၉၅ မသနဲ19ာစိမ့် ဆဗဟ-၈၂၀ အထက(၂)ဗဟန်း ဥိီးေအာင်မငး်ေဌး ၃၃၂၅

၉၆ မအိသဥTာထွန်း မဂ-၆၃၁ အထက(မိုးကတု)် ဦးေဇာ်မိုးမိုးထွနး် ၃၃၂၅

၉၇ မ ကM ညရှ်ငး်သနL် ဆကရ-၉၄၄ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးေကျာ်ေဌး ၃၃၂၄

၉၈ မေစာယနု19ာ စရ-၃၉၅ အထက(၁)မုံရွာ ဥိီးခငေ်မာငသ်က် ၃၃၂၄

၉၉ မခိုင်ေဆွဇင်သငး် ဖရ-၂၂၄ အထက(၁)ေရနံေချာင်း ဦးထွနး်မြ င့်ေကျာ် ၃၃၂၄

၁၀၀ မဖးူပွင့်ေမ ပဒတ-၃၈ အထက(ေဖာငေ်တာ်သ)ီ ဦးထိနလ်င်းေအာင် ၃၃၂၄

၁၀၁ မဟနန်စီိုး ပဃဆ-၄ အထက(ဆငတ်)ဲ ဦးေအးမငး်ထနွး် ၃၃၂၄

၁၀၂ မစနုဒီလငး် ဆဗဟ-၅၈၈ အထက(၂)ဗဟနး် ဥးီချ/ိကJ းီေအာင် ၃၃၂၄

၁၀၃ မေရAယမငး်ေဇာ် ပခ-၁၀၄၅ အထက(၃)ပခဲးူ ဥိီးမငး်ေအာင် ၃၃၂၄

၁၀၄ မဖြ UသွဲI1ငှး် ဆကရ-၁၆၅ ကမာရွတ(်TTC) ဦးရဲမငး်ဦး ၃၃၂၃

၁၀၅ မေအးချမး်မိုး ဆစခ-၁၆၆ အထက(၂)စမး်ေချာငး် ဦးခငေ်မာင်မြ င့် ၃၃၂၃

၁၀၆ မင. မိး်ဆုဆုသွယ် ဆအစ-၂၇၅ အထက(၁)အငး်စိန် ဦးညီညီသိန်း ၃၃၂၃

၁၀၇ မအေိရAရညေ်ကျာ် မမ-၁၃၅၈ အထက(၄)ပြ င်ဦးလွင် ဥိီးေအာင်ေကျာ်ဥိီး ၃၃၂၃

၁၀၈ မပလုစဲ19ီေအာင် မမ-၁၉၃၈ အထက(ပြ င်ဦးလွင)် ဥိီးေအာင်သိန်းတင် ၃၃၂၃

၁၀၉ မဝမး်မြ တ်မှUး စရ-၄၂၃ အထက(၁)မုံရွာ ဥိီးဝမး်တင့်မျိ/း ၃၃၂၂
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စစ�် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်
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ေလးဘာသာ
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၁၁၀ မထိုက်ထိုက်ေအာင် ပဒတ-၇၀ အထက(ေဖာငေ်တာ်သ)ီ ဦးတင့်ေဇာ်ဦး ၃၃၂၂

၁၁၁ မအမိ့်ရညမ်နွ် ဆဥဓ-၁၂၀ အထက(၂)မ Cဂလာဒုံ ဦးသန်းဝင်းလ$ိင် ၃၃၂၂

၁၁၂ မ1ငှး်ဦးေဝ ဆလမ-၃၉၁ အထက(၃)လ$ိင် ဦးထနိလ်ငး် ၃၃၂၂

၁၁၃ မဆသုစံ�် ဆကရ-၇၀ ကမာရွတ(်TTC) ဦးစညသ်ရူ ၃၃၂၂

၁၁၄ မထကထ်က်ဦးေဝ ဆပဇ-၉၉ အထက(၄)ပုဇွန်ေတာင် ဦးေဇာ်မငး်လ$ိင် ၃၃၂၂

၁၁၅ မေအးေအးဆနံီ ဆဒတ-၁၉၄ အထက(၂)ဒဂုံေတာင် ဦးလမှငး် ၃၃၂၂

၁၁၆ မဒီဘိုးရာဂျာဆိုင်းေအာင် ဆစခ-၂၇၃ အထက(၂)စမး်ေချာငး် ဦးဂမွဂ်ျာေနာ် ၃၃၂၂

၁၁၇ မသသူ1ူငှး်စံ မနတ-၁၂၉၂ အထက(၁၄)မ1=ေလး ဥိီးသရူပငလ်ုံေအာင် ၃၃၂၂

၁၁၈ မပငွ့်ရညမ်နွ် ဆကရ-၃၃၂ ကမာရွတ(်TTC) ဥးီခငေ်မာငေ်ဇာ် ၃၃၂၂

၁၁၉ မခိုင်သဇင်ထွန်း မလ-၄၈၃ အထက(မလ$ိင)် ဥိီးထွနး်ထွန်းဥိီး ၃၃၂၂

၁၂၀ မဆလုဲ့မနွ် ဖမ-၉၂၅ အထက(၃)မေကးွ ဥိီးေကျာ်ေလး ၃၃၂၂

၁၂၁ မခြ UးသဥTာထနွး် ပဆစ-၁၇၀ အထက(၃၀) ဦးမျ/ိးေအး ၃၃၂၁

၁၂၂ မပနး်မြ တ်ဖြ Uစင် ဆကရ-၆၄ ကမာရွတ်(TTC) ဦးေအာင်မျိ/းမျိ/း ၃၃၂၁

၁၂၃ မစုမြ တ်ေရAရည် မလ-၈၁၇ အထက(မလ$ိင)် ဥိီးဝင်းေဇာ် ၃၃၂၁

၁၂၄ မသမိ့်န19ီစိုး အက-၂၄၀ အထက(၁)ေမာ်ကVန်း ဦးေမာင်ေမာင်မြ င့် ၃၃၂၁

၁၂၅ မေအးေအး ဆတဥ-၅၄၈ အထက(၄)ေတာငဥ်က
လာ ဦးဝငး်ခင် ၃၃၂၁

၁၂၆ မေမမဦီး ဆတည-၂၈၂ အထက(၃)မ Cဂလာေတာင်[ွနL် ဦးေဖသနး်ဦး ၃၃၂၁

၁၂၇ မယဇုနေအးေအာင် ပည-၂၅၀ အထက(၂)ေညာငေ်လးပင် ဥိိီးေစာေကျာ်ဝငး် ၃၃၂၁

၁၂၈ မဇာခြ ည်ထွန်း ဆဇသ-၆၆၁ အထကခွဲ(လ-၃)ေရAပြ ညသ်ာ ဦးရဲ1ိုင် ၃၃၂၁

၁၂၉ မဖးူပငွ့်သဇင် မနတ-၁၃၆၈ အထက(၁၄)ချမး်ေအးသာစံ ဥိီးေကျာ်ခိုငဝ်ငး် ၃၃၂၁

၁၃၀ မေအးမြ မွန် ဒစ-၅၅ အထက(၁)စစေ်တွ ဥိီးေအးကို ၃၃၂၁

၁၃၁ မ ကM ာည/ိသယွဦ်း ဆကရ-၁၂၂၀ အထက(၂)ကမာရွတ် ဦးေအာငေ်ကျာ်ဦး ၃၃၂၁

၁၃၂ မဝင့်ေကခိုငမ်နွ် ဆကရ-၈၄၇ အထက(၂)ကမာရွတ် ဥိီးတငေ်မာငေ်ကျာ် ၃၃၂၀

၁၃၃ မစိုးမြ တ်မြ တေ်မAး မခ-၈၄၀ အထက(၄)မြ ငး်ခ. ံ ဥိီးစိုးဝင်း ၃၃၂၀

၁၃၄ မ1ငှး်ဦးေဝ ဆကရ-၄၀၂ ကမာရွတ(်TTC) ဦးမျိ/းမျိ/းသိမ်း ၃၃၂၀

၁၃၅ မေအးချမး်ေမ မလ-၆၄၉ အထက(မလ$ိင)် ဦးဝငး်သနိး် ၃၃၂၀

၁၃၆ မခိုငသ်ရိီေသာ် ဆကရ-၄၅၃ အထက(၁)ကမာရွတ် ဦးန19ေကျာ် ၃၃၂၀

၁၃၇ မဆုမြ တ်ေအာင် ဆဒဂ-၆၂၆ အထက(၁)ဒဂုံ ဦးေကျာ်1ိုင်ဦး ၃၃၂၀



မ 6 Sort

စစ�် အမည်
တတက
သုိလ်၀င်

ခုံအမတ်ှ
စစာစစဌ်ာန အဖအမည်

ေလးဘာသာ
ေပါငး်ရမတ်ှ

၁၃၈ မေအးမြ တ်သိဂO ဆစခ-၉၃ အထက(၂)စမး်ေချာင်း ဦးထင်လငး်ေအာင် ၃၃၂၀

၁၃၉ မမြ တသ်ရိီေဇာ် ဆကရ-၁၂၃၃ အထက(၃)ကမာရွတ် ဦးေဇာ်1ိုင် ၃၃၂၀

၁၄၀ မမြ တ်သီရိဗိုလ် ဒစ-၅၈၂ အထက(၄)စစေ်တွ ဥိီးထွနး်ေအာငေ်ကျာ် ၃၃၂၀

၁၄၁ မဆုသိမ့်ထူးထူး ဆသက-၈၃ အထက(၁)သ Cဃန်းကVနး် ဥိီးေအာင်1ိုင်ဥိီး ၃၃၂၀

၁၄၂ မပြ ည့်ဖ. /ိးေဝ နရဆ-၂၄၇ အထက(ေရဆငး်) ဥိးီမြ င့်ေဝ ၃၃၂၀

၁၄၃ မသသူလူ$ိင် ဆလသ-၂၇၅ အထက(၂)လသာ ဥိီးေကျာ်ထနွး်ဥိီး ၃၃၂၀

၁၄၄ မဆရုညလ်ငွ် အဂ-၂၁ အထက(ကJ ခံင်း) ဥိီးသန်းေဌးေအာင် ၃၃၂၀

မှတ်ချက။်  ဝင်ခွင့်အမှတ်စ�်ကို ေလးဘာသာေပါင်းရမှတ် အများအနည်းအလိုက်စ�်ခြ င်းဖြ စ်ပ. းီ၊ ေလးဘာသာ 
                ေပါင်းရမှတ်တူညီေနပါက ေခြ ာကဘ်ာသာေပါင်းရမှတ် အများအနည်း အလိုက်စ�်ထားခြ င်းဖြ စ်ပါ 
               သည်။
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