
ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ သိပ္ဳပ (ေျာဵ) ( ၂၀)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

၁ ပဆစ-၂၈၃ ေမာငခ်န့်ဝငဴ်ေဇာ် ၇/သဝတ(နိုင)်၁၅၇၈၄၁ ဦဵေ ျော်ဦဵ သိပ္ဳပ
ဦဵလှေအာငလ်မ်ဵ၊ သဳုဵဆယမ်မို့၊ 

သာယာဝတမီမို့နယ်
သာယာဝတီ

၂ ပဆ-၁၈ ေမာငေ်နမျေ ို ဵလင်ဵ ၇/သဝတ(နိုင)်၁၅၇၃၄၉ ဦဵမျေ ို ဵသန့် သိပ္ဳပ
ေအာ ်ဂုဳမင်ဵ ေ မာင၊်

သာယာဝတမီမို့နယ်
သာယာဝတီ

၃ ပလ-၁၁ ေမာငရ်မဲင်ဵ ခန့် ၇/လပတ(နိုင)်၁၉၁၃၈၅ ဦဵသန့် စင် သိပ္ဳပ
 မ်ဵနာဵစေု ျေဵရာွ၊ 

လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၄ ပမဠ-၁၇၅ ေမာငေ်မာငပုိ် ၇/မလန(နိုင)်၁၃၁၃၇၈ ဦဵနိုငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
သငေ်တာရိုဵ ရာွ၊ ေပါ ် ုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၅ ပမ-၁၀ ေမာငဗ်ညာဵေဇာ် ၇/မလန(နိုင)်၁၃၈၉၂၂ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ေဌဵ သိပ္ဳပ
 ုိင်ဵ  ပငက် ီဵရာွမ၊ 

မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၆ ပသ-၂၄ ေမာငေ် ာင်ဵ  မတဇ်င် ၇/မညန(နိုင)်၁၃၂၀၇၄ ဦဵနိုငေ်ဇာ်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ပန်ဵ ေဟဝနလ်မ်ဵ၊ ေဇာတ ိ

ရပ် ွ ်၊ မုိဵညိုမမို့နယ်
မုိဵညို

၇ ပသ-၁၂၀ ေမာငေ် ာင်ဵ ခန့်သူ ၇/မညန(နိုင)်၁၃၂၀၈၅ ဦဵမျေ ို ဵနိုငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
မဟာဗန္ဓ လလမ်ဵ၊ ေရွှေဥေဒါင်ဵ

ရပ် ွ ်၊ မုိဵညိုမမို့နယ်
မုိဵညို

၈ ပဇ-၆၆ ေမာငသူ်ရနိလ်င်ဵ ၇/အဖန(နိုင)်၁၂၁၈၄၄ ဦဵခငေ်မာငသိ်န်ဵ သိပ္ဳပ
က ို့ ုိဵပငရ်ာွ၊ 

အတုဖုိ်မမို့နယ်
အတုဖုိ်

၉ ပည-၁၁၃ ေမာငသဲ် ုိ ုိ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵခငက် ိုင် သိပ္ဳပ
သဳလွငလ်မ်ဵ(၂)ရပ် ွ ်၊ 

ေအဵ မသာယာမမို့၊ အတုဖုိ်မမို့နယ်
အတုဖုိ်

၁၀ ပဇ-၃၁ ေမာငဖု်န်ဵ သစေ် ျော် ၇/ ပ (နိုင)်၁၁၉၈၇၅ ဦဵဝင်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
အိုဵ ဘုိစရုာွ၊ က ို့ ုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

က ို့ပငေ် ာ ်မမို့နယ်
က ို့ပငေ် ာ ်

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ သိပ္ဳပ (ေျာဵ) ( ၂၀)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ပဇ-၆၈ ေမာငခ်ျေမ်ဵမငမ်ိဵလွင် ၇/ဇ န(နိုင)်၀၈၀၆၄၈ ဦဵလှေအဵ သိပ္ဳပ
 န္တလီရာွ၊  န္တလီေ ျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ဇီဵ  ုန်ဵ မမို့နယ်
ဇီဵ  ုန်ဵ

၁၂ ပဇ-၄၅ ေမာငဟ်နေ် ာင်ဵ ဆ ် ၇/နတလ(နိုင)်၁၈၀၈၂၇ ဦဵမျေ ို ဵမင်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
 ျေခတဝ်ါဵရုဳရာွ၊ 

နတတ်လင်ဵ မမို့နယ်
နတတ်လင်ဵ

၁၃ ပန-၁၈ ေမာငခ်ျေစေ်ဝယေဳ ျော် ၇/နတလ(နိုင)်၁၈၂၁၂၇ ဦဵဝင်ဵ  မငဴ် သိပ္ဳပ
လဲေတာရာွ၊ လဲေတာေ ျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

နတတ်လင်ဵ မမို့နယ်
နတတ်လင်ဵ

၁၄ ပတ-၁၅၇ ေမာငဇ်ငဦ်ဵလှိုင် ၇/ပတတ(နိုင)်၁၅၄၉၈၈ ဦဵေအာငေ်ဇာ်လွင် သိပ္ဳပ
ပျေဉ်ဵ ပင ်နရ်ပ် ွ ်၊ အတငွ်ဵ လမ်ဵ၊

ေပါင်ဵ တည်မမို့နယ်
ေပါင်ဵ တည်

၁၅ ပဝအ-၄၆ ေမာငမ်ဖိုဵသူ ၇/သ န(နိုင)်၁၅၃၉၈၉ ဦဵေအာငန်ိုငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ဝ ်ပုတရ်ာွမ၊ က ို့ပငသ်ာအပ်ုစ၊ု 

သဲ ုန်ဵ မမို့နယ်
သဲ ုန်ဵ

၁၆ ပဝဘ-၉၇ ေမာငဆ်န်ဵ မင်ဵ သွင် ၇/သ န(နိုင)်၁၅၂၀၁၉ ဦဵ မငဴ်က ည် သိပ္ဳပ
သဲေ ျော်က ီဵရာွ၊ လင်ဵ လဲအပ်ုစ၊ု

သဲ ုန်ဵ မမို့နယ်
သဲ ုန်ဵ

၁၇ ပရ-၅၃ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ပုိင် ၇/ရတန(နိုင)်၁၃၉၈၂၀ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ သိပ္ဳပ
ေပါင်ဵ တည်တန်ဵ လမ်ဵ၊ သရ ်ေတာ 

ရပ် ွ ်၊ေရွှေေတာငမ်မို့နယ်
ေရွှေေတာင်

၁၈ ပဃသ-၆၈ ေမာငဇ်ွဲမာနထွ်န်ဵ ၇/ပတန(နိုင)်၁၆၄၇၅၆ ဦဵထွန်ဵ မင်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
 .ပ.စ(၉)၊ 

ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၁၉ ပဗ-၂၂ ေမာငတ်ိုဵ တ ်ေအာင် ၇/ပခတ(နိုင)်၁၁၁၂၂၈ ဦဵသန်ဵ ေအဵ သိပ္ဳပ
ရာှဵစီဵ ဖုိရာွ၊ 

ေပါ ်ေခါင်ဵ မမို့နယ်
ေပါ ်ေခါင်ဵ

၂၀ ဆတည-၉၇ ေမာငေ်ဝယဘုဳန်ဵ  ပည်ဴ ၁၂/မဂတ(နိုင)်၁၁၁၂၅၀ ဦဵေ ျော်မင်ဵ စိုဵ သိပ္ဳပ ၂/၁/၁၁၊ ေရွှေတခဳါဵအပုိင်ဵ (၂)၊  ပည်မမို့နယ်  ပည်



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ သိပ္ဳပ (ြ) (၂၇)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

၁ ပဆစ-၁၇၀ မစဟုနထွ်ဋ် ၇/သဝတ(နိုင)်၁၅၃၀၀၄ ဦဵသိန်ဵ ထွဋ် သိပ္ဳပ
ေရွှေဝတီ ုိယပ်ိုင်အထ ်တန်ဵ ေ ျောင်ဵ၊ ဆည်ေ မာင်ဵ

လမ်ဵ ၊ အလယ ု်န်ဵ ရပ ွ် ်၊ သာယာဝတီမမို ့နယ်
သာယာဝတီ

၂ ပဆစ-၄၁ မဝါဇငန်ယွ် ၇/သဝတ(နိုင)်၁၆၆၈၅၇ ဦဵဇငဗုိ်လ်နိုင် သိပ္ဳပ
ေ ျောင်ဵ လမ်ဵ၊ ေဗဒင ု်န်ဵ ရပ် ွ ်၊ သဳုဵဆယမ်မို့၊

 သာယာဝတမီမို့နယ်
သာယာဝတီ

၃ ပလဖ-၆ မထ ်နန္ဒာထွန်ဵ ၇/လပတ(နိုင)်၁၉၂၀၁၄ ဦဵေ ျော်ေရွှေ သိပ္ဳပ
ေပါ ်ေတာစေု ျေဵရာွ၊ ေပါ ်ေတာစ ု

ေ ျေဵရာွအပ်ုစ၊ု လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၄ ပလဖ-၃ မစသုဉ္ဇာထ ် ၇/လပတ(နိုင)်၁၉၁၉၃၈ ဦဵ မငဴ်သန်ဵ သိပ္ဳပ
သရ ် ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ ဇီဵ  ဖူ ုန်ဵ

စာတို ်၊ လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၅ ပလဖ-၂ မဝင်ဵ သန္တာ ၇/လပတ(နိုင)်၁၉၁၉၆၆ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
သာယာ ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ ေပါ ်ေတာစု

အပ်ုစ၊ု လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၆ ပမ-၈၁ မရတေီ ျော် ၇/မလန(နိုင)်၁၃၅၄၁၄ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
 ျွတဲ ုဲန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၇ ပမ-၄ မရမွီနခ်ိုင် ၇/မလန(နိုင)်၁၃၈၉၅၁ ဦဵသိန်ဵ ေအဵ သိပ္ဳပ
 ုိင်ဵ  ပငက် ီဵေချောင်ဵ နာဵေ ျေဵရာွ၊ သငအ်ိုငအ်ပ်ုစ၊ု

 မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၈ ပမ-၄၉ မချေမ်ဵမငမ်ိဵသူ ၇/မလန(နိုင)်၁၄၂၇၁၄ ဦဵဟနမ်င်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၇)ရပ် ွ ်၊  ပည်ေတာ်သာ 

(၃)လမ်ဵ၊ မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၉ ပမဠ-၉၃ မသဲစလုှိုင် ၇/မလန(နိုင)်၁၄၈၀၅၅ ဦဵသန်ဵ  မငဴ်က ည် သိပ္ဳပ
စည်ပင ု်န်ဵ ရာွ၊ ရမ်ှဵ ုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၁၀ ပသပ-၁၃ မရတနာဝင်ဵ ၇/မညန(နိုင)်၁၄၁၈၁၁ ဦဵဘစိုဵ သိပ္ဳပ
 မစသ်ာရာွ/အပ်ုစ၊ု 

မုိဵညိုမမို့နယ်
မုိဵညို

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ သိပ္ဳပ (ြ) (၂၇)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ပဂ-၄၁ မက ည်ေမဟန် ၇/အဖန(နိုင)်၁၃၄၄၀၂ ဦဵစိုဵ နိုင် သိပ္ဳပ
သငေ်တာရာွ၊ ပန်ဵ တငအ်ပ်ုစ၊ု

အတုဖုိ်မမို့နယ်
အတုဖုိ်

၁၂ ပဂ-၂၈ မဂျေူဵဂျေူဵလှိုင် ၇/အဖန(နိုင)်၁၃၃၈၆၈ ဦဵေ ာင်ဵ  မတေ်ထွဵ သိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၃၈)၊ ဓမ္မသီရလိမ်ဵ၊ ေ ျောင်ဵ က ီဵ 

တန်ဵ ရပ် ွ ်၊ အတုဖုိ်မမို့နယ်
အတုဖုိ်

၁၃ ပဇ-၅၂ မသိမ်ဴသဉ္ဇာထွန်ဵ ၇/ ပ (နိုင)်၁၂၁၂၂၈ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေလတှနု်ဵ ရာွ၊ ေလတှနု်ဵ အပ်ုစ၊ု 

က ို့ပငေ် ာ ်မမို့နယ်
က ို့ပငေ် ာ ်

၁၄ ဖဆအ-၈၃ မေဝနငှ်ဵ စဳ ၇/ ပ (နိုင)်၁၂၈၅၉၆ ဦဵ မငဴ်ေစာလွင် သိပ္ဳပ
ဘုက ီဵရာွ၊ 

က ို့ပငေ် ာ ်မမို့နယ်
က ို့ပငေ် ာ ်

၁၅ ပဇ-၉၄ မေအဵ ပည်ဴစုဳ ၇/ဇ န(နိုင)်၀၇၉၁၂၉ ဦဵမျေ ို ဵဝင်ဵ သိပ္ဳပ
မယင်ဵ အေနာ ်စရုာွ၊ 

ဇီဵ  ုန်ဵ မမို့နယ်
ဇီဵ  ုန်ဵ

၁၆ ပန-၁၁၇ မဇူဵ ဇူဵ မွန် ၇/နတလ(နိုင)်၁၇၀၇၃၁ ဦဵစိုဵ သန်ဵ သိပ္ဳပ
 ရင ွ်င်ဵ ရာွ၊ ပန်ဵ တငက် ီဵအပ်ုစ၊ု 

နတတ်လင်ဵ မမို့နယ်
နတတ်လင်ဵ

၁၇ ပန-၈၄ မေဆဇွငဦ်ဵ ၇/နတလ(နိုင)်၁၆၉၆၀၄ ဦဵသန်ဵ နွဲ့ သိပ္ဳပ
ထိနေ်သဵအပ်ုစ၊ု ေပါ ်တန်ဵ ရာွ၊ 

နတတ်လင်ဵ မမို့နယ်
နတတ်လင်ဵ

၁၈ ပဇ-၁၉ မေအဵ မတမွ်န် ၇/ပတတ(နိုင)်၁၅၅၈၉၂ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
သဳသပ်စမ်ဵရာွ၊ ဘုိဵသာေအာင ု်န်ဵ  

အပ်ုစ၊ု ေပါင်ဵ တည်မမို့နယ်
ေပါင်ဵ တည်

၁၉ ပဝဆ-၂၀ မစပဳုုချေစ် ၇/သ န(နိုင)်၁၅၂၉၄၁ ဦဵတငထွ်န်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
သာလှပငစ်ည်ရာွ၊ အင်ဵ ေပါ်ငယအ်ပ်ုစ၊ု 

သဲ ုန်ဵ မမို့နယ်
သဲ ုန်ဵ

၂၀ ပဝဘ-၁၈ မစန္ီဒထွန်ဵ ၇/သ န(နိုင)်၁၅၇၁၄၆ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ နယွ် သိပ္ဳပ
သီရေိဇယျော(၃)လမ်ဵ၊ သုခေဝ ဖာရပ် ွ ်၊ 

ပုတီဵ  ုန်ဵ မမို့နယ၊် သဲ ုန်ဵ မမို့နယ်
သဲ ုန်ဵ



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ သိပ္ဳပ (ြ) (၂၇)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ပရ-၄၀ မဇာဇာေအာင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦက ည်စိုဵ သိပ္ဳပ
မင်ဵ တ ဲျွန်ဵ ရာွသစ၊် မင်ဵ တ ဲျွန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ေရွှေေတာငမ်မို့နယ်
ေရွှေေတာင်

၂၂ ပဃသ-၈၃ မသီတာဝင်ဵ ၇/ပတန(နိုင)်၁၆၉၈၀၉ ဦဵေအာငစ်စ် သိပ္ဳပ
ေညာငေ် ခေထာ ်ရာွ၊ 

ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၂၃ ပဗ-၄၉ မဆုေဝ မငဴ် ၇/ပခတ(နိုင)်၁၁၀၄၅၅ ဦဵချေ ို  မငဴ် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁)ရပ် ွ ်၊ 

ေပါ ်ေခါင်ဵ မမို့နယ်
ေပါ ်ေခါင်ဵ

၂၄ ပပအ-၁ မစဇူန ုိ် ၇/ပခတ(နိုင)်၁၁၀၀၄၃ ဦဵဝင်ဵ ခိုင် သိပ္ဳပ
ဇီဵ  ုန်ဵ ရာွ၊ 

ေပါ ်ေခါင်ဵ မမို့နယ်
ေပါ ်ေခါင်ဵ

၂၅ ပပလ-၃ မသဉ္ဇာမုိဵ ၇/ပမန(နိုင)်၂၄၃၂၉၉ ဦဵစိုဵ ေအဵ သိပ္ဳပ
ေခွဵ ရအဲေရှ့ စရုာွ၊ ရာွမအပ်ုစ၊ု ေပါင်ဵ

တလည်မမို့၊  ပည်မမို့နယ်
 ပည်

၂၆ ပပခ-၃၅ မယနွ်ဵ ေမမဖိုဵ ၇/ပမန(နိုင)်၂၂၇၉၆၉ ဦဵဝင်ဵ ညို သိပ္ဳပ
ေ မာ ်နဝင်ဵ ရာွသစက် ီဵအပ်ုစ၊ု 

 ပည်မမို့နယ်
 ပည်

၂၇ ပပ-၁၅၁ မေရွှေရည်မင်ဵ ေဇာ် ၇/ပမန(နိုင)်၂၃၄၇၄၀ ဦဵမင်ဵ ေဇာ်ဦဵ သိပ္ဳပ
အေနာ ်မမို့ပတ်(၂)လမ်ဵ၊ ေခတ္တရာ

မမို့သစ၊်  ပည်မမို့နယ်
 ပည်



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ ဝိပ္ဳပ (ေျာဵ) (၃၀)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

၁ ပဆ-၃၇၇ ေမာငသ် ်မဖိုဵေအာင် ၇/သဝ (နိုင)်၁၆၀၇၁၄ ဦဵေအာငေ်ဌဵက ည် ဝိပ္ဳပ
မေဒါ့ေ ျေဵရာွ၊ သေ ပ ုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

သာယာဝတမီမို့နယ်
သာယာဝတီ

၂ ပဆစ-၈၇၀ ေမာငသ် ် ုိ ုိ ၇/သဝတ(နိုင)်၁၄၅၇၇၉ ဦဵသ ်လွင် ဝိပ္ဳပ
င ဖူ ေလဵရာွ၊ 

သာယာဝတမီမို့နယ်
သာယာဝတီ

၃ ပဆစ-၉၉၃ ေမာငဆ်န်ဵ ဆ ်ပုိင် ၇/သဝတ(နိုင)်၁၆၆၈၅၉ ဦဵတငသိ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
လ ်ပဳ ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊

သာယာဝတမီမို့နယ်
သာယာဝတီ

၄ ပလရ-၁၀၇ ေမာငေ်အာင ုိ် ုိချေစ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵစိုဵ တငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေဗာဓိပငေ် ျေဵရာွ၊ ေဗာဓိပငအ်ပ်ုစ၊ု 

လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၅ ပသတ-၁၀၆ ေမာငေ်နမျေ ို ဵရာဇာ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
မုိဵဆယေ် ျေဵရာွ၊ ဆငမ်နအီပ်ုစ၊ု

လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၆ ပလဖ-၃၇၆ ေမာငပုိ်ငမ်ဖိုဵေအာင် ၇/လပတ(နိုင)်၁၇၈၀၂၅ ဦဵထွန်ဵ အနု်ဵ ဝိပ္ဳပ
သရ ် ုန်ဵ ရာွ၊ ဇီဵ  ဖူ ုန်ဵ

စာတို ်၊ လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၇ ပမ-၂၀၁ ေမာငထ် ်အာ ာ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
က ို့ ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၈ ပဂဍ-၃၂၀ ေမာငရ်ရဲငဴ်ေဇာ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
 ျွတဲလင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊

မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၉ အဂ-၄၄၀ ေမာငရ်လဲင်ဵ မဖိုဵ ၇/မညန(နိုင)်၁၃၇၆၂၀ ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဖန်ဵ ခါပငရ်ာွ၊ ဖန်ဵ ခါပငအ်ပ်ုစ၊ု 

မုိဵညိုမမို့နယ်
မုိဵညို

၁၀ ပသပ-၁၇၃ ေမာငေ် ာင်ဵ ဆုေဝ ၇/မညန(နိုင)်၁၁၈၅၇၈ ဦဵေဌဵေသာင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပုိဵစေတာက ီဵရာွ၊ ေညာငေ်လဵပငအ်ပ်ုစ၊ု 

မုိဵညိုမမို့နယ်
မုိဵညို

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ ဝိပ္ဳပ (ေျာဵ) (၃၀)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ပ -၆၉၂ ေမာငေ် ာင်ဵ သီဟေဇာ် ၇/အဖန(နိုင)်၁၃၈၂၅၈ ဦဵလင်ဵ လင်ဵ ဝိပ္ဳပ
လယဦ်ဵစရုာွ၊ လ ်ပဳေတာအပ်ုစ၊ု 

အတုဖုိ်မမို့နယ်
အတုဖုိ်

၁၂ ပ -၆၃၉ ေမာငခ်ျေမ်ဵလင်ဵ သူ ၇/ ပ (နိုင)်၁၁၈၂၇၅ ဦဵဝင်ဵ  မငဴ် ဝိပ္ဳပ
 ငမွ်န်ဵ ချေုရဳာွ၊ လိနပ်င ွ်င်ဵ အပ်ုစ၊ု 

က ို့ပငေ် ာ ်မမို့နယ်
က ို့ပငေ် ာ ်

၁၃ ပ  -၁၈၆ ေမာငေ်အာင ုိ်ဦဵ ၇/ ပ (နိုင)်၁၁၈၂၈၉ ဦဵဝင်ဵ သန်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၂၆၃)၊ သဲ ုန်ဵ ရပ် ွ ်၊ေအာင ်

ချေမ်ဵသာလမ်ဵ၊ က ို့ပငေ် ာ ်မမို့နယ်
က ို့ပငေ် ာ ်

၁၄ ပဇ-၄၇၈ ေမာငေ် ာင်ဵ ထ ်စည်သူ ၇/ဇ န(နိုင)်၀၇၇၅၂၆ ဦဵဟနစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
သေ ပမမိုငရ်ာွ၊ 

ဇီဵ  ုန်ဵ မမို့နယ်
ဇီဵ  ုန်ဵ

၁၅ ပန-၅၁၀ ေမာင ်ပည်ဴမဖိုဵေအာင် ၇/နတလ(နိုင)်၁၇၅၄၉၉ ဦဵေအာငေ်ဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ဝမ်ေချောင်ဵ ရာွ၊ စမ်ဵေချောင်ဵ အပ်ုစ၊ု

နတတ်လင်ဵ မမို့နယ်
နတတ်လင်ဵ

၁၆ ပန-၅၁၃ ေမာငစ်ည်သူေအာင် ၇/နတလ(နိုင)်၁၇၀၄၉၉ ဦဵေမာငက် ိုင် ဝိပ္ဳပ
ပဒတ ု်န်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ ပဒတ ု်န်ဵ  

ေ ျေဵရာွအပ်ုစ၊ု နတတ်လင်ဵ မမို့နယ်
နတတ်လင်ဵ

၁၇ ပန -၁၉၂ ေမာငစ်ည်သူလွင် ၇/နတလ(နိုင)်၁၇၂၁၉၁ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဂဏ်ုေတာရာွ၊ ပဲွသာအပ်ုစ၊ု 

နတတ်လင်ဵ မမို့နယ်
နတတ်လင်ဵ

၁၈ ပတ -၂၀၄ ေမာင ်မတေ်ဇာ်ေအာင် ၇/ပတတ(နိုင)်၁၅၅၇၃၇ ဦဵက ည်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေပါ ် ုန်ဵ ရာွ၊ ေတာငဘ့ုိ်လှ

အပ်ုစ၊ု ေပါင်ဵ တည်မမို့နယ်
ေပါင်ဵ တည်

၁၉ ပတ-၈၅၄ ေမာင ်ပည်ဴစုဳမဖိုဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပျေဉ်ဵ ပင ်နရ်ပ် ွ ်၊ မှတတ်ိုင်

လမ်ဵ၊ ေပါင်ဵ တည်မမို့နယ်
ေပါင်ဵ တည်

၂၀ ပဝ-၆၉၅ ေမာငေ်ဝယလဳင်ဵ ၇/သ န(နိုင)်၁၃၈၁၇၆ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၇၇)၊ ေမတ္တာလမ်ဵ၊ 

သဲ ုန်ဵ မမို့နယ်
သဲ ုန်ဵ



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ ဝိပ္ဳပ (ေျာဵ) (၃၀)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ပပအ-၁၇၃ ေမာငပုိ်ငဇ်ငေ်အာင် ၇/ပမန(နိုင)်၂၄၃၆၇၇ ဦဵ မဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
လ ်ပဳလှေ ျေဵရာွ၊ သဲ ုန်ဵ

အပ်ုစ၊ု သဲ ုန်ဵ မမို့နယ်
သဲ ုန်ဵ

၂၂ ပရ-၄၆၈ ေမာငရ်ှိုင်ဵ ထ ်ေ ျော် ၇/ရတန(နိုင)်၁၄၃၉၇၀ ဦဵေအာငေ် ျော်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေဈဵ ုန်ဵ (၃)လမ်ဵ၊ သရ ်ေတာ ရပ် ွ ်၊

 ေရွှေေတာငမ်မို့နယ်
ေရွှေေတာင်

၂၃ ပရ-၂၃၇ ေမာင်ဥ ္ကာစမွ်ဵ ရည်ထ ် မတ်စိုဵ ၇/ရတန(နိုင)်၁၄၅၅၉၀ ဦဵထွန်ဵ လှိုင် ဝိပ္ဳပ
ေမျော ်လွှတ ု်န်ဵ ရာွ၊ ဆိတက် ီဵအပ်ုစ၊ု 

ေရွှေေတာငမ်မို့နယ်
ေရွှေေတာင်

၂၄ ပဃဆ-၁၃၅ ေမာငေ်အာငဖု်န်ဵ  မတ် ၇/ပတန(နိုင)်၁၇၂၀၅၇ ဦဵလှက ိုင် ဝိပ္ဳပ
 /၉၄၊ ဆငတ်ရဲာွ၊ 

ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၂၅ ပဃဆ-၁၃၆ ေမာငေ်အာငမ်င်ဵ  မတ် ၇/ပတန(နိုင)်၁၆၅၀၈၉ ဦဵမျေ ို ဵမင်ဵ သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေအာငခ်ျေမ်ဵသာေ ျေဵရာွ၊ 

ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၂၆ ပဗ-၂၆၆ ေမာငဆ်လုိင်ဵ ဇငမ်ျေ ို ဵဦဵ ၇/ပခတ(နိုင)်၁၁၇၈၁၄ ဦဵတငေ်အဵ ဝိပ္ဳပ
စ ်စ ်ယိုေ ျေဵရာွ၊ သစပု်တ်

အပ်ုစ၊ု ေပါ ်ေခါင်ဵ မမို့နယ်
ေပါ ်ေခါင်ဵ

၂၇ ပဗ-၁၉၉ ေမာငဇ်ငေ်ဝယဳ ၇/ပခတ(နိုင)်၁၀၈၉၆၀ ဦေအဵမင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၂/၄၅)၊  ပည်-ေတာငင်ူ

လမ်ဵ၊ ေပါ ်ေခါင်ဵ မမို့နယ်
ေပါ ်ေခါင်ဵ

၂၈ ပပ-၁၇၆၅ ေမာငရ်ငှ်ဵ သန့်ထ ် ၇/ပမန(နိုင)်၂၄၂၇၄၇ ဦဵေ ျော်စိုဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
စ ဳပရာွ၊ ထမ္မေ ာ ်အပ်ုစ၊ု 

 ပည်မမို့နယ်
 ပည်

၂၉ ပပ-၁၈၃၅ ေမာငဝ်ဏ္ဏ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ  မ ဝိပ္ဳပ
 နသ်ာယာရာွ၊ မှုတ်ရညှအု်ပ်စ၊ု (၁၃ လမ်ဵ၊ 

ဆ/မ အနီဵ )၊  ပညမ်မို့နယ်
 ပည်

၃၀ ပပခ-၂၆၁ ေမာငေ်ဇာ်ဝင်ဵ ထွန်ဵ ၇/ပမန(နိုင)်၂၃၄၁၅၂ ဦဵေအာငေ်ဇာ်သန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ ေပါ ်ေ ျေဵရာွ၊ ငါဵရာွအပ်ုစ၊ု

 ပည်မမို့နယ်
 ပည်



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ ဝိပ္ဳပ (ြ) (၃၀)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

၁ ပဆ-၉၈၆ မယပုိုပုိလွင် ၇/သဝတ(နိုင)်၁၆၆၇၇၃ ဦဵေ ျော်မုိဵလွင် ဝိပ္ဳပ
ခလရ(၃၅)၊ 

သာယာဝတမီမို့နယ်
သာယာဝတီ

၂ ပဆ-၂၇၂ မစိုဵ  မတစ်န္ဒာ ၇/သဝတ(နိုင)်၁၅၆၇၁၁ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေက ာငညှ်ာ ုန်ဵ ရာွ၊ 

သာယာဝတမီမို့နယ်
သာယာဝတီ

၃ ပဆစ-၁၁၆၂ မနငှ်ဵ မဖိုဵသွယ် ၇/သဝတ(နိုင)်၁၆၆၄၁၅ ဦဵေ ျော်မင်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
 နေ်တာ်မဂေလာလမ်ဵ၊ ေဗဒင ု်န်ဵ ရပ် 

 ွ ်၊သဳုဵဆယမ်မို့၊သာယာဝတမီမို့နယ်
သာယာဝတီ

၄ ပလဖ-၂၂၄ မဇငမ်င်ဵ ေသွဵ ၇/လပတ(နိုင)်၁၉၂၀၁၆ ဦဵေဌဵလှိုင် ဝိပ္ဳပ
ေအာငမ်ဂေလာေ ျေဵရာွ၊ ေပါ ်ေတာ

စအုပ်ုစ၊ု လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၅ ပလရ-၃၆၉ မဇငလဴဲ်လဴဲထွန်ဵ ၇/လပတ(နိုင)်၁၇၆၆၅၅ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
မီဵရထာဵရလုိဲင်ဵ ၊ ဘီဵလင်ဵ တန်ဵ

ရပ် ွ ်၊ လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၆ ပလဖ-၁၄၆ မသီရထွိန်ဵ ၇/လပတ(နိုင)်၁၉၂၀၃၄ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
သာယာ ုန်ဵ ရာွ၊ ေပါ ်ေတာစု

အပ်ုစ၊ု လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၇ ပမ-၆၅၁ မေအဵ မတသူ် ၇/မလန(နိုင)်၁၄၄၆၃၅ ဦဵေ ျော်မျေ ို ဵဦဵ ဝိပ္ဳပ
ဌ ်က ီဵသုိ ်ရာွ၊ 

မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၈ ပမ-၈၀၇ မေအဵ မစန္ဒာ ၇/မလန(နိုင)်၁၃၂၁၁၅ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
သဖန်ဵ ပငဆိ်ပ်ေ ျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၉ ပမ-၆၂၅ မေရွှေစင ်မငဴ် ၇/မလန(နိုင)်၁၂၄၀၄၉ ဦဵဝင်ဵ က ည် ဝိပ္ဳပ
သရ ်တပငတ်ာဆဳု၊ အထွ ်တိုဵ  

စခန်ဵ ရုဳဵ ဝင်ဵ ၊ မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၁၀ ပနပ-၁၇၉ မအအိခိိုင် ၇/မညန(နိုင)်၁၃၈၅၇၆ ဦဵ မငဴ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
လ ်ပဳေချောင်ဵ ရာွ၊ ရာှဵေတာ  ျွန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

မုိဵညိုမမို့နယ်
မုိဵညို

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ ဝိပ္ဳပ (ြ) (၃၀)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ပသပ-၁၃၆ မပုိဵအသွိယ် ၇/မညန(နိုင)်၁၃၈၁၀၃ ဦဵ မငဴ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
အိုဵ ဘုိ ျွန်ဵ ရာွ၊ အိုဵ ဘုိ ျွန်ဵ အပ်ုစ၊ု

မုိဵညိုမမို့နယ်
မုိဵညို

၁၂ ပဂ-၅၇၄ မဇင ်မတမွ်န် ၇/အဖန(နိုင)်၁၂၇၄၈၉ ဦဵဝင်ဵ  ုိ ုိ ဝိပ္ဳပ
မ ျေ ီဵ ပငရ်ာွ/အပ်ုစ၊ု 

အတုဖုိ်မမို့နယ်
အတုဖုိ်

၁၃ ပဂဍ-၁၄၀ မေဝ မတမွ်န် ၇/အဖန(နိုင)်၁၃၈၈၈၉ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
 ျွန်ဵ ေ ာ ်ပငရ်ာွ၊ 

အတုဖုိ်မမို့နယ်
အတုဖုိ်

၁၄ ပဇ-၅၃၂ မစစုစုန္ီဒ ၇/ ပ (နိုင)်၁၁၉၅၈၁ ဦဵဖုိဵေဆာင်ဵ ဝိပ္ဳပ
နယွေ်ခေွ ျောင်ဵ လမ်ဵ(၁)၊ 

က ို့ပငေ် ာ ်မမို့နယ်
က ို့ပငေ် ာ ်

၁၅ ပဇ-၆၉၇ မသူဇာထွန်ဵ ၇/ဇ န(နိုင)်၀၆၉၉၈၁ ဦဵဝင်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
ဝ ်ေ ာ်ရာွ၊ 

ဇီဵ  ုန်ဵ မမို့နယ်
ဇီဵ  ုန်ဵ

၁၆ ပန-၂၇၀ မ ဴဳေ ာ်ဖူဵ ၇/နတလ(နိုင)်၁၇၇၆၆၂ ဦဵမင်ဵ ေဆွ ဝိပ္ဳပ
ေဖာငေ်ချောင်ဵ ရာွ၊ ပဲမခမ်ဵအပ်ုစ၊ု 

နတတ်လင်ဵ မမို့နယ်
နတတ်လင်ဵ

၁၇ ပဇလ-၁၁၂ မပုိဵ မတသ်ဇင် ၇/နတလ(နိုင)်၁၈၆၂၂၃ ဦဵသန်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေတာငယ်ာေတာအပ်ုစ၊ု ေတာငယ်ာ 

ေတာရာွ၊ နတတ်လင်ဵ မမို့နယ်
နတတ်လင်ဵ

၁၈ ပတ-၉၃၁ မအမွိနမ်ဖိုဵ ၇/ပတတ(နိုင)်၁၅၃၀၃၄ ဦဵသန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
မန ်ျေည်ဵ ုန်ဵ ရာွ၊ က ုဳဵ က ုဳဵ က  အပ်ုစ၊ု 

ေပါင်ဵ တည်မမို့နယ်
ေပါင်ဵ တည်

၁၉ ပတ-၃၉၄ မေမသူလှိုင် ၇/ပတတ(နိုင)်၁၅၆၇၈၁ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
နတပု်တီဵ ေ ျေဵရာွ၊ က ူေတာ န ်အပ်ုစ၊ု 

ေပါင်ဵ တည်မမို့နယ်
ေပါင်ဵ တည်

၂၀ ပရ-၃၆၂ မထ ်ထ ်လှိုင် ၇/ရတန(နိုင)်၁၅၀၂၁၉ ဦဵ မငဴ်ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
ရာွသာရာွလမ်ဵ၊က ာန ီနရ်ပ် ွ ်

ေရွှေေတာငမ်မို့နယ်
ေရွှေေတာင်



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ ဝိပ္ဳပ (ြ) (၃၀)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ အဂ-၄၇၇ မေချောအသိာ ၇/ရတန(နိုင)်၁၃၃၀၉၀ ဦဵသ ်လွငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေ ွ့မေ ျေဵရာွ၊ ေ ွ့မေ ျေဵရာွ အပ်ုစ၊ု 

ေရွှေေတာငမ်မို့နယ်
ေရွှေေတာင်

၂၂ ပရ-၃၀၉ မဇနွပွ်ငဴ် ဖူ ၇/ရတန(နိုင)်၁၄၈၆၇၅ ဦဵနိုငဝ်င်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
လ ်ခတုတ်န်ဵ ရာွ၊ မင်ဵ  ွန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ေရွှေေတာငမ်မို့နယ်
ေရွှေေတာင်

၂၃ ပဃသ-၃၈၈ မေန ခည်ဦဵ ၇/ပတန(နိုင)်၁၇၄၅၃၂ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ေရွှေပန်ဵ ေတာရာွ၊ မက ီဵထဳုဵအပ်ုစ၊ု 

ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၂၄ ပဃဥ-၄၁၇ မရပီဲတနိိုင် ၇/ပတန(နိုင)်၁၆၄၈၄၃ ဦဵရထွဲန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
သူရတဲန်ဵ ရာွ၊ 

ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၂၅ ပပလ-၃၀၀ မ ဖူစငသ် ်မွန် ၇/ပခတ(နိုင)်၁၀၉၀၈၆ ဦဵမျေ ို ဵထွဋ် ဝိပ္ဳပ
 ျွေဲပါငပ်ငရ်ာွ၊ 

ေပါ ်ေခါင်ဵ မမို့နယ်
ေပါ ်ေခါင်ဵ

၂၆ ပဗအ-၂၃၁ မသ ်မွန ်မငဴ် ၇/ပခတ(နိုင)်၁၁၀၆၇၄ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ထူဵေပါ ်ေ ျေဵရာွ၊ လှည်ဵ ူဵ

အပ်ုစ၊ု ေပါ ်ေခါင်ဵ မမို့နယ်
ေပါ ်ေခါင်ဵ

၂၇ ပပခ-၃၆၀ မငဝုါလှိုင် ၇/ပမန(နိုင)်၂၃၃၃၈၄ ဦဵဝင်ဵ စိုဵ ဝိပ္ဳပ
လ ်ပဳလှေ ျေဵရာွ၊ သဲ ုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

 ပည်မမို့နယ်
 ပည်

၂၈ ပပခ-၂၂၀ မဂျေူဵဂျေူဵစဳ ၇/ပမန(နိုင)်၂၃၃၄၂၁ ဦဵဘုိလင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေပါင်ဵ ဇူဵ ေ ျေဵရာွ၊ က ခတ်

အပ်ုစ၊ု  ပည်မမို့နယ်
 ပည်

၂၉ ပပခ-၄၂၆ မေရွှေဇငဦ်ဵ ၇/ပမန(နိုင)်၂၃၃၄၂၉ ဦဵမျေ ို ဵ မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ပိန်ဵ ေတာေ ျေဵရာွ၊ သဲ ုန်ဵ

အပ်ုစ၊ု  ပည်မမို့နယ်
 ပည်

၃၀ ပပခ-၃၉၇ မ ဖူစငသ်န့် ၇/ပမန(နိုင)်၂၁၆၁၈၂ ဦဵမျေ ို ဵ မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ဇီဵ အပ်ုေ ျေဵရာွ၊ ဇီဵ အပ်ုေ ျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု  ပည်မမို့နယ်
 ပည်



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ ဝိဇ္ဇာ (ေျာဵ) (၂၀)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

၁ ပသတ-၇၀၇ ေမာငစ်ိုင်ဵ သူရေ ျော် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵ မငဴ်ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
မုိဵဆယရ်ာွ၊ 

လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၂ ပလဖ-၁၁၂၉ ေမာငသီ်ဟေဇာ် ၇/လပတ(နိုင)်၁၈၅၉၂၂ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
မ ျေ ီဵ ေတာရာွ၊ ေပါ ်ေတာအပ်ုစ၊ု 

လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၃ ပလ-၂၂၃၂ ေမာငရ်ှိုင်ဵ မင်ဵ ထ ် ၇/လပတ(နိုင)်၁၈၁၇၂၈ ဦဵမင်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
က ပ် ေလဵရာွ၊ ပုတမ်ိစအုပ်ုစ၊ု

လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၄ ပမ-၁၆၄၉ ေမာငေ်နနိုင် ၇/မလန(နိုင)်၁၃၃၀၃၆ ဦဵေအာငမ်ျေ ို ဵခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေရွှေေလာင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၅ ပသ-၁၂၇၁ ေမာငေ် ျော်ဇငမ်ဖိုဵ ၇/မညန(နိုင)်၁၃၄၄၉၃ ဦဵဝင်ဵ ေဌဵ ဝိဇ္ဇာ
 ဳ ေလဵရာွ၊ 

မုိဵညိုမမို့နယ်
မုိဵညို

၆ ပသတ-၈၀၉ ေမာငမ်ျေ ို ဵေ ျော်သူ ၇/မညန(နိုင)်၁၃၇၉၅၇ ဦဵသန်ဵ ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
တာက ီဵတန်ဵ ၊ ထိနေ်တာမမို့၊

 မုိဵညိုမမို့နယ်
မုိဵညို

၇ ပသ-၁၀၁၆ ေမာငေ်နရလဲင်ဵ ၇/မညန(နိုင)်၁၄၄၇၃၇ ဦဵမျေ ို ဵေဇာ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ဌ ်ေပျောထဳုဵေ ျေဵရာွ၊ 

မုိဵညိုမမို့နယ်
မုိဵညို

၈ ပသပ-၈၁၅ ေမာငဇ်ွဲမင်ဵ ခန့် ၇/မညန(နိုင)်၁၃၁၈၄၆ ဦဵမျေ ို ဵေဇာ်မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပေတ္တာ်ရာွ၊ ပေတ္တာ်ရာွအပ်ုစ၊ု 

မုိဵညိုမမို့နယ်
မုိဵညို

၉ ပဂ-၁၆၈၉ ေမာငတ်ိုဵ လင်ဵ ေအာင် ၇/အဖန(နိုင)်၁၀၇၇၀၉ ဦဵက ီဵ မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
သရ ် ုန်ဵ ရာွ၊  ငမွ်န်ဵ ခခုအဳပ်ုစ၊ု 

အတုဖုိ်မမို့နယ်
အတုဖုိ်

၁၀ ပဂ-၁၆၄၄ ေမာငတ်ငလ်င်ဵ ေအာင် ၇/အဖန(နိုင)်၁၃၈၉၃၂ ဦဵတငက် ိုင် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၅၄)၊ မမို့မ(၁)လမ်ဵ၊ 

အတုဖုိ်မမို့နယ်
အတုဖုိ်

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ ဝိဇ္ဇာ (ေျာဵ) (၂၀)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ပ  -၁၁၇၆ ေမာငသူ်ရနိဝ်င်ဵ ၇/ ပ (နိုင)်၁၁၈၀၂၀ ဦဵေဇာ်မျေ ို ဵခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေပပင ု်န်ဵ ရာွ၊ ေချောင်ဵ နာဵစအုပ်ုစ၊ု 

က ို့ပငေ် ာ ်မမို့နယ်
က ို့ပငေ် ာ ်

၁၂ ပဇလ-၈၆၉ ေမာငေ်အာင ်မတသူ် ၇/နတလ(နိုင)်၁၈၃၅၆၉ ဦဵတငက် ည် ဝိဇ္ဇာ
ေရွှေနယွရ်ိုဵ ပန်ဵ တငရ်ာွ၊ ဓမ္မ ျေအပ်ုစ၊ု 

နတတ်လင်ဵ မမို့နယ်
နတတ်လင်ဵ

၁၃ ပဇလ-၉၅၈ ေမာငသ် ်မဖိုဵေအာင် ၇/ဇ န(နိုင)်၀၆၆၃၁၉ ဦဵရထွဲဋ် ဝိဇ္ဇာ
စပါယေ်မျှောငရ်ာွ၊ စပါယေ်မျှောငအ်ပ်ုစ၊ု

ဇီဵ  ုန်ဵ မမို့နယ်
ဇီဵ  ုန်ဵ

၁၄ အဂ-၁၄၁၂ ေမာငဟိ်န်ဵ မင်ဵ ထ ် ၇/ရတန(နိုင)်၁၄၁၆၉၀ ဦဵေဌဵလွင် ဝိဇ္ဇာ
ေသာင ်ပင ု်န်ဵ ရာွ၊ 

ေရွှေေတာငမ်မို့နယ်
ေရွှေေတာင်

၁၅ အဂ-၁၃၄၄ ေမာငေ်နမျေ ို ဵလင်ဵ ၇/ရတန(နိုင)်၁၄၁၆၈၉ ဦဵေအာငစ်ိုဵ မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေသာင ်ပင ု်န်ဵ ရာွ၊ 

ေရွှေေတာငမ်မို့နယ်
ေရွှေေတာင်

၁၆ ပဃသ-၁၃၂၄ ေမာငအ်ို ်ေ ျော်ေ ျော် ၇/ပတန(နိုင)်၁၆၇၂၈၆ ဦဵေ ျော်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေ ွ့မေ ျေဵရာွ၊ 

ပန်ဵ ေတာင်ဵ မမို့နယ်
ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၁၇ ပဗ-၁၂၈၉ ေမာငထ် ်နိုငလ်င်ဵ ၇/ပခတ(နိုင)်၁၁၁၉၃၈ ဦဵေဇာ်ေဇာ်လင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေညာငဝ်န်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ေပါ ်ေခါင်ဵ မမို့နယ်
ေပါ ်ေခါင်ဵ

၁၈ ပဗ-၁၂၇၈ ေမာငေ်အာငန်ိုငမ်ဖိုဵ ၇/ပခတ(နိုင)်၁၁၁၉၈၁ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် ုိ ဝိဇ္ဇာ
ေညာငဝ်န်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ ေညာငဝ်န်ဵ  

ေ ျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ေပါ ်ေခါင်ဵ မမို့နယ်
ေပါ ်ေခါင်ဵ

၁၉ ပပလ-၁၁၄၈ ေမာငဟ်နမ်ဖိုဵေဝ ၇/ပမန(နိုင)်၂၃၁၆၃၈ ဦဵတငလ်တ် ဝိဇ္ဇာ
 ု ္ိုက  ုန်ဵ ရာွ၊ အေရှ့ ေပါ ်ေတာ

အပ်ုစ၊ု  ပည်မမို့နယ်
 ပည်

၂၀ ပပ-၂၉၁၀ ေမာငေ်ဇယျေနိုင် ၇/ပမန(နိုင)်၂၄၂၅၀၉ ဦဵေအဵေ ျော် ဝိဇ္ဇာ
ေတာငလဳု်ဵညိုရာွ၊ ေမှာ်ဇာအပ်ုစ၊ု

 ပည်မမို့နယ်
 ပည်



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ ဝိဇ္ဇာ (ြ) (၂၂)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

၁ အဇဝ-၇၀၆ မဇငယ်ခုိုင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵခငန်ိုင် ဝိဇ္ဇာ
 တိုငစ်နိေ် ျေဵရာွ၊ ဇီဵ ပဲွအပ်ုစ၊ု 

သာယာဝတမီမို့နယ်
သာယာဝတီ

၂ အယည-၈၂၉ မရရီခီိုင် ၇/လပတ(နိုင)်၁၈၅၆၅၇ ဦဵထွန်ဵ ရငှ် ဝိဇ္ဇာ
မရမ်ဵေ ျေဵရာွ၊ ပျေဉ်ဵ  တိုဵ  ုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၃ ပလဖ-၁၁၅၆ မဟနန်လွီင် ၇/လပတ(နိုင)်၁၈၅၈၂၁ ဦဵေဇာ်လင်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အနု်ဵ  ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ လုလငေ် ျော်အပ်ုစ၊ု

 လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၄ ပသတ-၁၀၄၃ မအ ိဖူေဖွဵ ၇/လပတ(နိုင)်၁၉၄၈၆၈ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
ေရတငွ်ဵ  ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ နတဖ်န ်

 ွင်ဵ အပ်ုစ၊ု လ ်ပဳတန်ဵ မမို့နယ်
လ ်ပဳတန်ဵ

၅ ပမ-၁၆၈၄ မနငှ်ဵ ေဝခိုင် ၇/မလန(နိုင)်၁၃၈၁၆၂ ဦဵေအဵလွင် ဝိဇ္ဇာ
လွင ်ပငရ်ာွ၊ 

မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၆ ပသတ-၇၂၆ မေမသူေဇာ် ၇/မလန(နိုင)်၁၃၈၉၆၄ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
စနိပု်၊ ရာွသစရ်ာွ၊

မင်ဵ လှမမို့နယ်
မင်ဵ လှ

၇ ပသ-၁၂၉၉ မေမဇလုိူင် ၇/မညန(နိုင)်၁၃၂၈၄၁ ဦဵလင်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
အထ ်အိုငက် ီဵရာွ၊ 

မုိဵညိုမမို့နယ်
မုိဵညို

၈ ပသ-၁၃၀၇ မေန ခည်ဝင်ဵ ၇/မညန(နိုင)်၁၃၂၁၄၄ ဦဵေအာင ်မငဴ်ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေပါ ် ုန်ဵ ရာွ၊ 

မုိဵညိုမမို့နယ်
မုိဵညို

၉ ပဂ-၁၇၁၃ မစစုပုို ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ဟန် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၅၄)၊ မမို့မ(၁)လမ်ဵ၊ 

အတုဖုိ်မမို့နယ်
အတုဖုိ်

၁၀ ပဂ-၁၆၄၁ မနငှ်ဵ သဇငေ်အာင် ၇/အဖန(နိုင)်၁၃၈၉၂၉ ဦဵေအဵ မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
 ျွန်ဵ  ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

အတုဖုိ်မမို့နယ်
အတုဖုိ်

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေေဵဒဂီေေီောလပိ ်- ပပည်မြို ့ ဝိဇ္ဇာ (ြ) (၂၂)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ပဇလ-၈၅၇ မချေ ို ေဝလွင် ၇/ ပ (နိုင)်၁၃၁၆၇၈ ဦဵက ည်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ေရသုိဵရာွ၊ 

က ို့ပငေ် ာ ်မမို့နယ်
က ို့ပငေ် ာ ်

၁၂ ပ  -၁၁၄၁ မ ခူဵ မတထွ်န်ဵ ၇/ ပ (နိုင)်၁၁၈၀၇၃ ဦဵေအဵထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
 ဳေဝ ုန်ဵ ရာွ၊ ဘုရာဵက ီဵ ုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

က ို့ပငေ် ာ ်မမို့နယ်
က ို့ပငေ် ာ ်

၁၃ ပဇလ-၈၇၁ မအအိသဲိ ၇/ဇ န(နိုင)်၀၇၈၁၄၂ ဦဵလှဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေလဵမျေ ်နာှရာွ၊ 

ဇီဵ  ုန်ဵ မမို့နယ်
ဇီဵ  ုန်ဵ

၁၄ ပဇလ-၈၈၁ မေမ မတန်ိုဵ ေအာင် ၇/နတလ(နိုင)်၁၇၀၇၄၁ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
တို ်က ီဵရာွ၊ 

နတတ်လင်ဵ မမို့နယ်
နတတ်လင်ဵ

၁၅ ပနပ-၉၇၉ မဇူဵ ဇူဵ ေမာင် ၇/နတလ(နိုင)်၁၇၃၇၀၄ ဦဵေမာငေ်မာငတ်င် ဝိဇ္ဇာ
စ ်ခုဳရာွ၊ ဇီဵ ပငေ် ွ့အပ်ုစ၊ု 

နတတ်လင်ဵ မမို့နယ်
နတတ်လင်ဵ

၁၆ အဂ-၁၃၄၈ မေမသူဇာဝင်ဵ ၇/ရတန(နိုင)်၁၄၁၇၁၈ ဦဵေအာငေ်ဇာ်လင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေသာင ်ပင ု်န်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ေသာင ်ပင ု်န်ဵ

အပ်ုစ၊ုေရွှေေတာငမ်မို့နယ်
ေရွှေေတာင်

၁၇ အဂ-၁၃၆၂ မအ ိမတန်ိုဵ ဦဵ ၇/ရတန(နိုင)်၁၄၁၇၂၃ ဦဵချေ ို ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
 န့်လန့် ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ ေသာင ်ပင်

 ုန်ဵ အပ်ုစ၊ု ေရွှေေတာငမ်မို့နယ်
ေရွှေေတာင်

၁၈ ပဃဆ-၉၀၄ မယဉယ်ဉန်ိုင် ၇/ပတန(နိုင)်၁၆၉၁၀၆ ဦဵေအာငေ် ျော်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆငတ်ေဲ ျေဵရာွ၊ ဆငတ်ေဲ ျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

ပန်ဵ ေတာငမ်မို့နယ်
ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၁၉ ပဗ-၁၂၉၂ မဇငမ်ာလွင် ၇/ပခတ(နိုင)်၁၀၉၈၂၀ ဦဵေအာငလွ်င် ဝိဇ္ဇာ
နီဵ ပါဵေဆဵေ ျေဵရာွ၊ ေတာငလ်ည်အပ်ုစ၊ု 

ေပါ ်ေခါင်ဵ မမို့နယ်
ေပါ ်ေခါင်ဵ

၂၀ ပပလ-၁၁၉၀ မယနွ်ဵ မီမီေ ျော် ၇/ပမန(နိုင)်၂၃၁၅၁၅ ဦဵေ ျော်ေဌဵ ဝိဇ္ဇာ
ေဖာငက် ီဵပွငဴ်ရာွ၊ အေရှ့ ေပါ ်ေတာ

အပ်ုစ၊ု  ပည်မမို့နယ်
 ပည်
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စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအြှတ်
အြည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ေဵ 

ေတပ်ပာဵအြှတ်
အဘအြည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေေပ်လိပ်စာ မြို့ေယ်

ပညာေေဵဒီဂေီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ေေိှသူြျာဵစာေင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ပပလ-၁၁၇၄ မ ဖူနငှ်ဵ ေဖွဵ ၇/ပမန(နိုင)်၂၃၂၈၇၅ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
အေရှ့ စရုာွ၊ ရာွမအပ်ုစ၊ု

 ပည်မမို့နယ်
 ပည်

၂၂ မသဘ-၁၀၂၄ မစိုဵ သန္တာေအဵ ၇/ပမန(နိုင)်၂၁၂၉၂၃ ဦဵမင်ဵ မင်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
 ပစ(၇)၊ သဲ ဖူစခန်ဵ ၊

 ပည်မမို့နယ်
 ပည်


