
သိပ္ဳပ (ကျာဵ)  ( ၂၈ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဖရ-၂၅၄ ေမာငဇ်ာနည်ေအာင် ၈/ရနခ(နိုင)်၁၆၉၄၀၇ ဦဵရနရ်ငှ်ဵ သိပ္ဳပ
သဲဆိပ်အပ်ုစ၊ု ရုဳဵ ဆိပ်ေောငရ်ာွ၊ 

ေရနေဳချောင်ဵ မမို့နယ်
ေရနေဳချောင်ဵ

၂ ဖရ-၅၇၃ ေမာငန်ိုငမ်ဖိုဵေဝ ၈/ရနခ(နိုင)်၁၈၂၃၈၀ ဦဵနိုငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ဖုိဵကုိဵအပ်ုစ၊ု ေနာှကနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေရနေဳချောင်ဵ မမို့နယ်
ေရနေဳချောင်ဵ

၃ ဖခဂ-၃၅ ေမာငခ်ိုငလ်င်ဵ ေအာင် ၈/ခမန(နိုင)်၂၂၈၉၆၁ ဦဵေမာငေ်မာငေ်ဌဵ သိပ္ဳပ
ေဂွေ ချေ ို ရာွ၊ 

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၄ ဖခဂ-၁၈၄ ေမာငခ်ျေစစ်ဝဳင်ဵ ၈/ခမန(နိုင)်၂၁၄၁၉၁ ဦဵဝင်ဵ သိန်ဵ သိပ္ဳပ
ေ မစွေန်ဵ အေနာက်ရာွ

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၅ ဖရ-၅၁၅ ေမာငဝ်င်ဵ မင်ဵ ၈/ခမန(နိုင)်၂၃၂၂၁၉ ဦဵသဳေချောင်ဵ သိပ္ဳပ
ေွေင်ဵ  ဖူရိုဵ ရာွ၊သဳဘုိအပ်ုစု

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၆ ဖငဋ-၉၁ ေမာငသိ်န်ဵ ေကျော်ေ ွေ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၅၅၆၈၈ ဦဵသန်ဵ ေဌဵ သိပ္ဳပ
ဇီဵ ေောေကျေဵရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၇ ဖငဋ-၁၁၅ ေမာငမ်ျေ ို ဵသက်နိုင် ၈/ပဖန(နိုင)်၁၆၉၂၉၁ ဦဵကုိလူ သိပ္ဳပ
စ ဳပရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၈ ဖစ-၂၃၀ ေမာငေ်အာငဇ်ငမုိ်ဵ ၈/စလန(နိုင)်၂၅၈၃၁၆ ဦဵခငေ်မာငသိ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ရာွသစရ်ာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၉ ဖစ-၃၆၇ ေမာငဝ်င်ဵ မင်ဵ သန့် ၈/စလန(နိုင)်၂၃၅၃၀၂ ဦဵသန်ဵ  ွေန်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
အမ်ိအမှေ ်၄၁၊ ခိုငေ်ရွှေဝါလမ်ဵ၊ 

 မငေ်ငရ်ပ်ကွေက်၊ စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၁၀ မဆ-၁၁၈၄ ေမာငလ်င်ဵ  က်ေဝ ၈/စလန(နိုင)်၂၃၈၆၂၈ ဦဵစိုဵ လွေင် သိပ္ဳပ
ေကျောက်ရကဲျွန်ဵ ေကျေဵရာွ၊

 စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က



သိပ္ဳပ (ကျာဵ)  ( ၂၈ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၁၁ ဖပဓ-၁၁၂ ေမာငေ်အာငမ်ျေ ို ဵသူ ၈/ပခက(နိုင)်၃၁၄၁၅၂ ဦဵေကျော် မငဴ် ွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ဆွဲေကကီဵရာွ၊ မစေ် ခမမို့

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၁၂ ဖပ-၂၃၃၁ ေမာင ်က်ေအာင် ၇/ဖမန(နိုင)်၂၁၇၄၃၁ ဦဵသက်လွေငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
၇၅/ ေကျောင်ဵ ေော်ရာလမ်ဵ၊ 

အမှေ(်၉)၊ ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၁၃ ဖပ-၆၄၀ ေမာငပုိ်ငဇ်ငခ်ျေမ်ဵ ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵစိုဵ  မငဴ်သန်ဵ သိပ္ဳပ
ပန်ဵ ေင်ဵ လမ်ဵ၊ အမှေ(်၁၂)

ရပ်ကွေက်၊ ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၁၄ ဖပ-၄၈ ေမာငဟိ်န်ဵ  က်စိုဵ ၈/ပခက(နိုင)်၃၄၆၇၃၇ ဦဵရသီဲဟ သိပ္ဳပ
၅လမ်ဵ၊ အမှေ(်၁၅)ရပ်ကွေက်၊ 

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၁၅ ဖကလ-၃၄ ေမာငလှ်မျေ ို ဵေဇာ် ၈/ရစက(နိုင)်၂၅၆၇၇၁ ဦဵေအာင ်မငဴ် သိပ္ဳပ
ေကျောက်လှည်ဵဘီဵရာွ၊ ေအာငန်န်ဵ

ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၁၆ ဖက-၁၀၃ ေမာင ်ပည်ဴမဖိုဵေမာင် ၈/ရစက(နိုင)်၂၇၇၇၇၁ ဦဵေကျော်စိုဵ လင်ဵ သိပ္ဳပ
အမှေ(်၇)ငါဵရာ ပည်ဴ၊ 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၁၇ ဖကရ-၄၄ ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ သူ ၈/ရစက(နိုင)်၂၅၃၉၄၆ ဦဵခငေ်မာငရ်ီ သိပ္ဳပ
ေောငမ်င်ဵ ေကျောင်ဵ ရပ်ကွေက်၊ ပခန်ဵ ကကီဵ၊

 ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၁၈ ပဃသ-၇၀ ေမာငရ်ဝဲငဴ်ဟိန်ဵ ၇/ပေန(နိုင)်၁၆၀၆၅၉ ဦဵသန်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
က.ပ.စ(၂၄)၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၁၉ ဖညရ-၅၄ ေမာငေ်ကျော်မင်ဵ ခန့် ၈/ပမန(နိုင)်၁၇၇၉၈၉ ဦဵလှမင်ဵ ေအာင် သိပ္ဳပ
ခငရ်ည်ှရာွ၊

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၂၀ ဖပဠ-၃၅၆ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ေဇာ် ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵေဇာ်လင်ဵ သိပ္ဳပ
အနု်ဵ ေော(ေ)ရာွ၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်



သိပ္ဳပ (ကျာဵ)  ( ၂၈ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၂၁ ဖဇဟ-၁ ေမာငေ်အာငခ်ျေမ်ဵကုိ ၈/မမန(နိုင)်၂၉၈၄၁၉ ဦဵဖုိဵေပါက် သိပ္ဳပ
အညာေောရာွ၊ ဆိေေ်ချေဵ

အပ်ုစ၊ု မမိုငမ်မို့နယ်
မမိုင်

၂၂ ဖဖေ-၈၄ ေမာငစ်ိုဵ သီဟ ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵေကျော်ေကျော် သိပ္ဳပ
သက္ကယက်ျေင်ဵ ရာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၂၃ ဖစည-၂၁၅ ေမာငေ်ဇယျောမဖိုဵေမာင် ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၁၁၂၁၇ ဦဵေငေ်မာငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
အေနာက်ပုိင်ဵ ရပ်ကွေက်၊

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၂၄ ဖဖဆ-၃၄ ေမာငစ်ိုဵ သက်ဦဵ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၆၄၅၄၁ ဦဵသန်ဵ စိုဵ သိပ္ဳပ
ေအာက်ဆိပ်ရာွ၊

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၂၅ မကဃ-၁၈၃ ေမာငေ်ဇယျောဟိန်ဵ ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၁၂၉၉၈ ဦဵသိန်ဵ ေန် သိပ္ဳပ
ေချောင်ဵ မကကီဵ(အေနာက်)ရာွ

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၂၆ ဖဂရ-၁၆ ေမာငသ်န်ဵ  မငဴ်နိုင် ၈/ဂဂန(နိုင)်၁၄၀၇၉၁ ဦဵကကာနိုင် သိပ္ဳပ
လဳုေဟာေကျေဵရာွ

ဂန့်ေဂါမမို့နယ်
ဂန့်ေဂါ

၂၇ ဖဂရ-၃၀ ေမာငေ်ကျော်သက် ၈/ဂဂန(နိုင)်၁၃၀၂၅၂ ဦဵခငေ်မာငညိ်ု သိပ္ဳပ
လဳုေဟာေကျေဵရာွ

ဂန့်ေဂါမမို့နယ်
ဂန့်ေဂါ

၂၈ ဖယ-၄၃ ေမာငမ်ျေ ို ဵမင်ဵ  ွေန်ဵ ၈/ဆမန(နိုင)်၀၆၆၆၄၈ ဦဵေကျော်ေဆွေ သိပ္ဳပ
အကကည်ကေင်ဵ ရာွ

ေဆာမမို့နယ်
ေဆာ



သိပ္ဳပ (မ)  ( ၄၄)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဖရ-၁၉၅ မသူဇာဝင်ဵ ၈/ရနခ(နိုင)်၁၈၃၃၂၈ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
စခန်ဵ ကနရ်ာွ၊ 

ေရနေဳချောင်ဵ မမို့နယ်
ေရနေဳချောင်ဵ

၂ ဖရ-၂၀၇ မ ဖူ ဖူသင်ဵ ၈/ရနခ(နိုင)်၁၆၅၉၀၇ ဦဵမင်ဵ ဟဳ သိပ္ဳပ
လက်ပဳခနုေ်ကျေဵရာွ၊ ရုဳဵ ဆိပ်ကျွန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ေရနေဳချောင်ဵ မမို့နယ်
ေရနေဳချောင်ဵ

၃ ဖရ-၃၇၇ မေအဵချေမ်ဵမဖိုဵ ၈/ရနခ(နိုင)်၁၈၀၉၆၈ ဦဵ မငဴ်ေအာင် သိပ္ဳပ
ဆိပ်သာကွေန်ဵ ေောက်မမို့သစ်

ေရနေဳချောင်ဵ မမို့နယ်
ေရနေဳချောင်ဵ

၄ ဖရ-၁၅၇ မယဉက်ကည်သာဘုန်ဵ  မငဴ် ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵ မလင်ဵ သိပ္ဳပ
စခန်ဵ ကနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေရနေဳချောင်ဵ မမို့နယ်
ေရနေဳချောင်ဵ

၅ ဖငဋ-၁၄၆ မေအဵမ့ုိမ့ုိ ၈/ရနခ(နိုင)်၁၇၂၂၀၈ ဦဵေငဴ်လွေင် သိပ္ဳပ
ဝက်လွေေရ်ာွမသစေ်ကျေဵရာွ

ေရနေဳချောင်ဵ မမို့နယ်
ေရနေဳချောင်ဵ

၆ ဖရ-၂၆၂ မသက်သက်ေအာင် ၈/ခမန(နိုင)်၂၃၀၁၉၄ ဦဵေအာငသ်န်ဵ  ွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ဆာဵလှည်ကျွန်ဵ ရာွ၊

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၇ ဖခဂ-၂၇ မနလီာဝင်ဵ ၈/ခမန(နိုင)်၂၂၉၁၀၈ ဦဵခငေ်မာငေ်ဌဵ သိပ္ဳပ
ကနန်ကီကီဵရာွ၊ 

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၈ ဖခ-၁၄၉ မချေယရ်လီွေင် ၈/ခမန(နိုင)်၂၃၅၅၁၀ ဦဵေင််ဴလွေင် သိပ္ဳပ
မ/၂၂၇၊ အမှေ(်၇)ရာွေဟာင်ဵ ရပ်၊ 

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၉ ဖငဋ-၂၃၂ မခငသ်န်ဵ ေဝ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၇၆၉၃၅ ဦဵဝင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ဖလဳေောေကျေဵရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၁၀ ဖငပ-၉၁ မခငသ်န္တာဦဵ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၇၆၂၅၇ ဦဵ မငဴ်နိုင် သိပ္ဳပ
လက်မနွေယရ်ာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က



သိပ္ဳပ (မ)  ( ၄၄)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၁၁ ဖငဋ-၃၈၁ မေဆာင်ဵ သဇင် ၈/ပဖန(နိုင)်၁၅၇၄၄၅ ဦဵ မငဴ်စနိ် သိပ္ဳပ
ကကူဝန်ဵ အပ်ုစ၊ု မကျေ ီဵ စ၊ု 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၁၂ ဖမ-၃၂၃ မေမ ပည်ဴမဖိုဵ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၅၇၄၀၆ ဦဵခငေ်မာငက်ကည် သိပ္ဳပ
မဲဇလီေကျေဵရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၁၃ ဖငဋ-၂၃၆ မေချောစဝုင်ဵ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၇၇၇၄၄ ဦဵမုိဵဟိန်ဵ သိပ္ဳပ
ကျွ ိဲရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၁၄ ဖင-၄၉ မေွေယေ်ာ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၇၉၃၃၈ ဦဵ မငဴ်ေဇာ် သိပ္ဳပ
သဲကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၁၅ ဖငဇ-၂ မမုိဵသီော ၈/ပဖန(နိုင)်၁၇၉၁၁၃ ဦဵ မငဴ်စိုဵ သိပ္ဳပ
သနဝရာွ၊

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၁၆ ဖငရ-၁၈၂ မပုိငပုိ်ငေ်အာင် ၈/ပဖန(နိုင)်၁၇၆၉၃၉ ဦဵေအာငသိ်န်ဵ  ွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ေနာှ ခင်ဵ ရာွ၊ ဇီဵ ကုိင်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၁၇ ဖငရ-၁၇၇ မနငှ်ဵ ဝေရ်ည် ၈/ပဖန(နိုင)်၁၇၆၉၄၁ ဦဵ မငဴ်ကုိ သိပ္ဳပ
ဖလဳေောရာွ/အပ်ုစ၊ု 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၁၈ ဖစဈ-၃၃ မရွှေန်ဵ  မေသ်ွေယ် ၈/စလန(နိုင)်၂၅၈၆၉၃ ဦဵ ွေန်ဵ  ွေန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေ မာကရ်ာှဵေောေကျေဵရာွအုပ်စ၊ု အုေ်ဖုိရပ် ကွေက၊်

 ဆင ်ဖူကျွန်ဵ မမို့၊ စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၁၉ ဖစဈ-၃၂ မေရွှေရည်မင်ဵ သန့် ၈/စလန(နိုင)်၂၄၄၈၅၂ ဦဵေအဵမင်ဵ သန့် သိပ္ဳပ
စေိ္တ ရာွ၊ ဆင ်ဖူကျွန်ဵ မမို့၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၂၀ ဖငဋ-၁၁၈ မစ ုမေန်ိုင် ၈/စလန(နိုင)်၂၃၅၁၁၅ ဦဵစိုဵ ခိုင် သိပ္ဳပ
သေ ပရိုဵ ရာွ၊ မှရိုဵ ကုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ



သိပ္ဳပ (မ)  ( ၄၄)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၂၁ မယ-၃၇၀ မအိေရွှေရည်မဖိုဵ ၈/ပခက(နိုင)်၃၅၃၃၄၅ ဦဵစနိမ်င်ဵ သိပ္ဳပ
နန်ဵ ေေဲကျေဵရာွ၊ မန်ဵ ကျေည်ဵပင်

အပ်ုစ၊ု ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၂၂ ဖပ-၁၃၀၉ မယေုဝနငှ်ဵ ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵေကျော်ညိမ်ဵ သိပ္ဳပ
အမှေ(်၃)၊ ဂကွေင်ဵ ၊ ၉လမ်ဵ၊ 

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၂၃ ဖပ-၄၁၃ မပန်ဵ အေိဝ ၈/ပခက(နိုင)်၃၂၅၃၁၃ ဦဵသန့် ေဇာ် သိပ္ဳပ
အမှေ(်၈)ရပ်ကွေက်၊ ေဇယျောသီရလိမ်ဵ၊ 

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၂၄ ဖပ-၅၆၁ မခငသိ်န်ဵ  မငဴ် ၈/ပခက(နိုင)်၃၅၃၆၂၀ ဦဵ ွေန်ဵ  ွေန်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
အေရှ့ မနက်ျေည်ဵကနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ကုိင်ဵ အပ်ုစ၊ု ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၂၅ ဖပ-၃၉၆ မေမဦဵလွေင် ၈/ပခက(နိုင)်၃၃၂၆၆၀ ဦဵကဳ ွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ခလရ(၂၅၂)

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၂၆ ဖပဓ-၃၁၃ မခင ်မေသူ် ၈/ပခက(နိုင)်၃၃၃၄၇၈ ဦဵ မငဴ်နိုင် သိပ္ဳပ
ချေ ို ငရ်ာွ၊

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၂၇ ဖကက-၁၄ မချေမ်ဵ မငဴ်သူဇာမုိဵ ၈/ရစက(နိုင)်၂၆၈၅၆၉ ဦဵမုိဵေဆွေ သိပ္ဳပ
ရာွသာရာွ၊ ပခန်ဵ ကကီဵအပ်ုစ၊ု 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၂၈ ဖပ-၁၀၄၅ မေအဵချေမ်ဵမဖိုဵ ၈/ရစက(နိုင)်၂၅၇၇၁၈ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
ဘုမ္မကျွန်ဵ ရာွ၊ 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၂၉ ဖကဂ-၃၂ မစန်ဵ ယမုွေန် ၈/ရစက(နိုင)်၂၅၈၇၀၅ ဦဵမငမ်ိဵေမာင် သိပ္ဳပ
ကကက်ဆူကျေင်ဵ ရာွ၊ 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၃၀ ဖပဠ-၁၇၈ မလှမဖိုဵ က် ၈/ပမန(နိုင)်၁၈၈၉၈၆ ဦဵေဌဵလင်ဵ သိပ္ဳပ
အိုင်ဴကုိင်ဵ အပ်ုစ၊ု အိုငဴ်ကုိင်ဵ ရာွ၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်



သိပ္ဳပ (မ)  ( ၄၄)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၃၁ ဖပဠ-၁၉၃ မ မဝေမ်ှုန် ၈/ပမန()နိုင)်၁၉၈၇၁၅ ဦဵေကျော်မင်ဵ ဇင် သိပ္ဳပ
အိုငဴ်ကုိင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၃၂ ဖပည-၄၂ မေရွှေစင ်ွေန်ဵ ၈/ပမန(နိုင)်၁၇၆၄၁၉ ဦဵေကျော်မျေ ို ဵဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အင်ဵ ေမ်ိရာွ၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၃၃ ဖပ-၄၂၃ မခငမ်ျေ ို ဵသူ ၈/မမန(နိုင)်၂၈၂၅၅၆ ဦဵေပါ်သိန်ဵ  ွေန်ဵ သိပ္ဳပ
ဝက်ကျေရာွ၊ 

မမိုငမ်မို့နယ်
မမိုင်

၃၄ စဏေ-၁၅၃ မေငမ်ာေ ွေ ၈/မမန(နိုင)်၂၉၀၆၇၉ ဦဵလှေဌဵ သိပ္ဳပ
သရက်ကွေေကျေဵရာွ၊ 

မမိုငမ်မို့နယ်
မမိုင်

၃၅ ဖဖ-၂၅၀ မခငန်ငှ်ဵ ေအဵ ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵေအဵေအာငစ်ိုဵ သိပ္ဳပ
ကပစ(၂၂)ေရွှေဘုိကျွန်ဵ ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၃၆ မကဃ-၇၈ မမဖိုဵ မေစ်န္ဒာ ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵစနိ ်မငဴ် သိပ္ဳပ
ေမာေချောငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၃၇ ဖဖဆ-၃၇ မသက်နငှ်ဵ ေရွှေစင် ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၁၄၀၁၀ ဦဵေင ်မငဴ် သိပ္ဳပ
ချေငေ်ောငရ်ာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၃၈ ဖဖ-၄ မမျေ ို ဵသီရခိိုင် ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၁၀၇၁၂ ဦဵေငမုိ်ဵ သိပ္ဳပ
ရာွသစက်ကီဵေကျေဵရာွ၊ ချေေောက်၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၃၉ ဖဖလ-၄ မအငက်ကင်ဵ မုိဵ ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၁၈၄၇၀ ဦဵလှိုငေ်ဌဵဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ကပစ(၂၂)

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၄၀ ဖဖ-၁၇၈ မစရုည်မဖိုဵ ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ေေါသာရာွ

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ



သိပ္ဳပ (မ)  ( ၄၄)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၄၁ ဖဂဟ-၁ မ မေလဵစနိ် ၈/ဂဂန(နိုင)်၁၂၉၀၂၆ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ကုက္ကာဵရာွ၊ 

ဂန့်ေဂါမမို့နယ်
ဂန့်ေဂါ

၄၂ ဖဂက-၄၀ မအခိျေ ို သန့် ၈/ဂဂန(နိုင)်၁၂၇၀၆၀ ဦဵစနိဘုိ်သန်ဵ သိပ္ဳပ
စကာဵရာွ

ဂန့်ေဂါမမို့နယ်
ဂန့်ေဂါ

၄၃ ဖယဟ-၅၂ မသိဂေီကျော် ၈/ လန(နိုင)်၀၆၀၅၄၁ ဦဵေငေ်ကျော်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ကျောဵခရဲာွ

 ီဵလင်ဵ မမို့နယ်
 ီဵလင်ဵ

၄၄ ဖယပ-၅ မကကူကကူသင်ဵ ၈/က န(နိုင)်၀၀၉၆၈၀ ဦဵေမာငန်ိုင် သိပ္ဳပ
ပငေ်ောငရ်ာွ၊ 

ေဆာမမို့နယ်
ေဆာ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဖရ-၁၆၂၅ ေမာင ်ွေန်ဵ  မေသူ် ၈/ရနခ(နိုင)်၁၇၁၄၃၇ ဦဵေအာငေ်အာင် ဝိပ္ဳပ
သဳုဵဆယ်ဴေ ခာက်ရာွ၊ 

ေရနေဳချောင်ဵ မမို့နယ်
ေရနေဳချောင်ဵ

၂ ဖရ-၁၉၂၈ ေမာငလ်င်ဵ ေကျော်ေဌဵ ၈/ရနခ(နိုင)်၁၇၅၉၈၃ ဦဵေကျော်စနိ် ဝိပ္ဳပ
စနိပ်န်ဵ ပငအ်ပ်ုစ၊ုချေနက်နရ်ာွ

ေရနေဳချောင်ဵ မမို့နယ်
ေရနေဳချောင်ဵ

၃ ဖရ-၂၂၂၂ ေမာငေ်ငေ်အာငက်ကည် ၈/ရနခ(နိုင)်၁၆၂၁၄၇ ဦဵေသာင်ဵ  မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေမာင်ဵ ကေော(ေ)ရာွ

ေရနေဳချောင်ဵ မမို့နယ်
ေရနေဳချောင်ဵ

၄ ဖစည-၅၇၂ ေမာငကုိ်ငယ် ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵေင ်ွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပေေသာကျွန်ဵ ရာွ၊

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၅ ဖခန-၃၃၄ ေမာငေ်ကျော်ရေဲအာင် ၈/ခမန(နိုင)်၂၄၅၁၇၂ ဦဵကဳဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေသွေ နက်ေကျေဵရာွ

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၆ မက-၃၅၄၆ ေမာငမ်ျေ ို ဵလင်ဵ ေကျော် ၈/ခမန(နိုင)်၂၃၂၉၇၇ ဦဵေငလ်င်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေညာငဇ်ငရ်ာွ

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၇ ဖငပ-၃၃၇ ေမာငလ်င်ဵ  က်စိုဵ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၇၃၆၆၀ ဦဵခငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
သေမာ်အင်ဵ ရာွ

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၈ ဖငပ-၆၃၀ ေမာငရ် ဲက်ေအာင် ၈/ပဖန(နိုင)်၁၆၂၅၉၃ ဦဵ ွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေကျောင်ဵ ကုန်ဵ ကကီဵရာွ၊

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၉ ဖငဇ-၁၃၆ ေမာငေ်အာငဘုိ်ဘုိေ ွေ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၆၈၆၂၄ ဦဵပန်ဵ  မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ကျွေဲခဳါဵရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၁၀ ဖစလ-၁၀၄ ေမာငေ်အာငဟိ်န်ဵ  က် ၈/စလန(နိုင)်၂၅၉၃၄၄ ဦဵဝမ်ဵေင် ဝိပ္ဳပ
ကျွန်ဵ ရင်ဵ ရာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၁၁ ဖဖ-၁၃၃၄ ေမာငရ်နမ်ျေ ို ဵေအာင် ၈/စလန(နိုင)်၂၄၃၅၉၀ ဦဵေအဵေသာင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကဳကကီဵ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၁၂ ဖစ-၇၅၃ ေမာငသ်န့်ေဝစိုဵ ၈/စလန(နိုင)်၂၃၂၀၇၁ ဦဵသန်ဵ ေငဴ် ဝိပ္ဳပ
ကဳ ပာဵအပ်ုစ၊ု ရစ ်ပငရ်ာွ၊

 စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၁၃ ဖစ-၉၈၃ ေမာငေ်ငလ်င်ဵ ေအာင် ၈/စလန(နိုင)်၂၃၂၀၄၈ ဦဵကကိုင် ဝိပ္ဳပ
ကဳ ပာဵအပ်ုစ၊ု ရစ ်ပငရ်ာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၁၄ ဖပဠ-၁၃၄၄ ေမာငမ်ဖိုဵကုိေဌဵ ၈/ဖခက(နိုင)်၃၃၃၅၇၉ ဦဵကကည်နိုင် ဝိပ္ဳပ
မနက်ျေည်ဵသဳုဵပငအ်ပ်ုစ၊ု သဳဘုိ

ေကျေဵရာွ၊ ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၁၅ ဖပ-၂၆၃၂ ေမာငစ်ိုင်ဵ ကုိ ွေန်ဵ ၈/ပခက(နိုင)်၃၆၀၄၆၀ ဦဵ ွေန်ဵ ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
ကျွန်ဵ ညိုကကီဵရာွ၊ 

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၁၆ မ ေ-၃၅၇ ေမာငေ်အာငကုိ်ေဇာ် ၈/ပခက(နိုင)်၃၅၃၆၄၁ ဦဵေအာင ်မငဴ်သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
နေက်ျွန်ဵ အပ်ုစ၊ု ကငမ်ွေန်ဵ ခါဵရာွ၊

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၁၇ မညဂ-၇၇၆ ေမာငဝ်င်ဵ  မငဴ်ေဌဵ ၈/ပခက(နိုင)်၃၆၂၅၃၁ ဦဵေအာငေ်ကျော်ေဌဵ ဝိပ္ဳပ
ဆိက္ခဝအပ်ုစ၊ု ဇီဵ ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၁၈ ဖပဠ-၁၀၆၉ ေမာငရ်ာဇာေိုဵ ၈/ပခက(နိုင)်၃၃၃၆၁၀ ဦဵဖုိဵနီ ဝိပ္ဳပ
သဳဘုိရာွ၊ မန်ဵ ကျေည်ဵသဳုဵပငအ်ပ်ုစ၊ု

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၁၉ ဖဇေ-၃၃၂ ေမာငေ်အာငသူ်ရမဖိုဵ ၈/ပခက(နိုင)်၃၃၈၄၆၉ ဦဵေကျော်နိုင် ဝိပ္ဳပ
အေရှ့ ကမ်ဵ ဖူရာွ၊ 

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၂၀ ဖကရ-၁၃၅ ေမာငေ်ဝဇင ်ွေန်ဵ ၈/ရစက(နိုင)်၂၆၈၃၂၅ ဦဵေဇာ်မင်ဵ  ွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေ မ ဖူရာွ၊ 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၂၁ ဖကမ-၄၁၅ ေမာငမ်င်ဵ သူရနိ် ၈/ရစက(နိုင)်၂၆၅၆၆၆ ဦဵဆီသိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
မီဵေလာငက်ျွန်ဵ ရာွ၊ 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၂၂ ဆ -၃၁၃ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ဦဵ ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ေန် ဝိပ္ဳပ
မင်ဵ ရာွ(၁)၊ 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၂၃ ဆ -၂၇၅ ေမာငလ်ွေမ်ဵေဝမဖိုဵ ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵေမာငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
မင်ဵ ရာွေကျေဵရာွ၊ 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၂၄ ဖပဠ-၁၁၄၁ ေမာင ်ွေန်ဵ မင်ဵ လေ် ၈/ပမန(နိုင)်၁၇၉၁၀၉ ဦဵဆန်ဵ လွေင် ဝိပ္ဳပ
ေခွေ အေွေင်ဵ ရာွ၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၂၅ ဖပဠ-၁၈၅၂ ေမာငသိ်န်ဵ ေဌဵေအာင် ၈/ပမန(နို်င)်၁၇၅၇၃၃ ဦဵေကျော်ေဌဵ ဝိပ္ဳပ
ခငရ်ည်ှေောငရ်ာွ၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၂၆ ဖညပ-၁၉၄ ေမာငစ်ိုဵ လင်ဵ  ုိက် ၈/ပမန(နို်င)်၁၇၈၈၄၉ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
မမို့ခင်ဵ သာေကျေဵရာွ/အပ်ုစ၊ု 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၂၇ ဖဇ-၁၆၃၉ ေမာငေ်ကျော်သူလွေင် ၈/မမန(နိုင)်၂၈၁၂၈၁ ဦဵဖုန်ဵ ေကျော် ဝိပ္ဳပ
ယင်ဵ မာကျေင်ဵ ေကျေဵရာွ

မမို့ငမ်မို့နယ်
မမိုင်

၂၈ ဖဇ-၁၅၀၁ ေမာင ်ပည်ဴမဖိုဵ ွေန်ဵ ၈/မမန(နိုင)်၂၈၉၃၃၈ ဦဵေအာငသူ် ဝိပ္ဳပ
 မသီော(၂)လမ်ဵ၊ အမှေ(်၃)ရပ်ကွေက်၊

မမိုငမ်မို့နယ်
မမိုင်

၂၉ ဖဇလ-၅၀၀ ေမာငေ်အာငမ်င်ဵ ကုိ ၈/မမန(နိုင)်၂၃၉၂၅၄ ဦဵဖုိဵေဆာင် ဝိပ္ဳပ
ပန်ဵ စွောရာွ၊ 

မမိုငမ်မို့နယ်
မမိုင်

၃၀ ဖဖဆ-၁၄၆ ေမာငခ်န့်စည်သူ ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵ မငဴ်ခိုင် ဝိပ္ဳပ
ဆူဵေလကုန်ဵ ရာွ၊  မငက်ဝအပ်ုစ၊ု 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) ( ၃၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၃၁ ဖဖေ-၄၃၄ ေမာင ်ပည်ဴမဖိုဵေကျော် ၈/ဆဖန(နို်င)၁၁၇၇၁၇ ဦဵေကျော်သူရ ဝိပ္ဳပ
ကပုိငရ်ာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၃၂ ဖစည-၄၅၆ ေမာင ်က်နိုငစ်ိုဵ ၈/ဆဖန(နို်င)၁၀၇၅၀၈ ဦဵ ွေန်ဵ ေငွေ ဝိပ္ဳပ
ကင်ဵ မွေနေ်ောငရ်ာွ၊

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၃၃ ဖဖ-၁၀၄၅ ေမာငေ်ကာင်ဵ  မေ် ၈/ဆဖန(နို်င)၁၁၃၅၈၂ ဦဵ မငဴ်ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေကဲကီဵရာွ၊

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၃၄ ဖဂက-၁၆၄ ေမာငသ်န့်ဇငဦ်ဵ ၈/ဂဂန(နိုင)်၁၂၆၇၂၁ ဦဵသန်ဵ ေဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
အမှေ(်၁)ရပ်ကွေက်၊ 

ဂန့်ေဂါမမို့နယ်
ဂန့်ေဂါ

၃၅ ဖဂရ-၁၂၀ ေမာငေ်ဌဵလွေင် ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
မဲေကျေဵရာွ၊ 

ဂန့်ေဂါမမို့နယ်
ဂန့်ေဂါ

၃၆ ဖ -၁၅၀ ေမာငဟိ်န်ဵ ခန့်လင်ဵ ၈/ လန(နိုင)်၀၅၉၂၄၁ ဦဵကကည်ေလဵ ဝိပ္ဳပ
အမှေ(်၁)ရပ်ကွေက်၊ 

 ီဵလင်ဵ မမို့နယ်
 ီဵလင်ဵ

၃၇ ဖယဟ-၈၃၁ ေမာငလ်င်ဵ နိုင် ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၈၆၈၂၄ ဦဵေမာငေ်ကျော်လှ ဝိပ္ဳပ
အမှေ(်၄)ေကျောက် ုမမို့၊

ေဆာမမို့နယ်
ေဆာ



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၃၆)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဖရ-၁၅၆၅ မသွေန်ဵ နေီ ၈/ရနခ(နို်င)၁၆၁၄၂၂ ဦဵလှဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
မ/၄၆၀၊ ေွေင်ဵ ကုန်ဵ ရပ်ကွေက်၊ 

ေရနေဳချောင်ဵ မမို့နယ်
ေရနေဳချောင်ဵ

၂ ဖရ-၁၃၇၃ မ ွေန်ဵ ေဝေဝခိုင် ၈/ရနခ(နိုင)်၁၇၉၃၃၁ ဦဵ ွေန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ဘုရာဵကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ပင်ဵ ဝအပ်ုစ၊ု 

ေရနေဳချောင်ဵ မမို့နယ်
ေရနေဳချောင်ဵ

၃ ဖဖေ-၃၆၄ မဟနန်လီင်ဵ ၈/ခမန(နို်င)၂၃၃၄၅၈ ဦဵေအာငလ်ွေင် ဝိပ္ဳပ
အမှေ(်၁၅)၊ ေလာပိေေိုဵ ချေဲ့ ၊ 

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၄ ဖခ-၆၄၈ မနငှ်ဵ ယလုှိုင် ၈/ခမန(နိုင)်၂၂၈၈၄၉ ဦဵေအာငစ်ိုဵ မုိဵ ဝိပ္ဳပ
ကကို့ပငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၅ ဖခပ-၁၉၄ မခိုငဇ်ာလင်ဵ ၈/ခမန(နိုင)်၂၃၇၂၁၇ ဦဵေအာငသူ် ဝိပ္ဳပ
သဳဘုိရာွ၊

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၆ ဖရဝ-၅၀၈ မေန ခည်ဦဵ ၈/ခမန(နိုင)်၂၃၆၇၆၃ ဦဵသိန်ဵ  ုိက် ဝိပ္ဳပ
ကင်ဵ မွေနမ်မို့၊ 

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၇ ဖငလ-၂၄၃ မေအဇငမ်ဖိုဵ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၅၆၃၈၇ ဦဵေကျော်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေစေကူေကျေဵရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၈ ဖငဋ-၉၂၇ မပန်ဵ နေုဝ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၇၃၆၂၈ ဦဵ မငဴ်ေကျော် ဝိပ္ဳပ
သေမာ်အင်ဵ ရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၉ ဖငလ-၃၆၃ မခင ်ဖူ ဖူသီ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၅၆၄၆၆ ဦဵရနန်ိုင ်ွေန်ဵ ဝိပ္ဳပ
လယကုိ်င်ဵ ၊

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၁၀ ဖစ-၁၁၄၅ မအကိကည် ဖူ ၈/စလန(နိုင)်၂၃၈၀၅၇ ဦဵကုိကုိနိုင် ဝိပ္ဳပ
သီဵကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၃၆)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၁၁ ဖစဇ-၃၂၁ မဝင်ဵ နန္ဒာ ၈/စလန(နိုင)်၂၃၇၇၇၆ ဦဵေဌဵေအာင် ဝိပ္ဳပ
ကနေ်ော်ေကျေဵရာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၁၂ ဖစဈ-၆၀၁ မေကသွေယစ်ိုဵ ၈/စလန(နိုင)်၂၅၃၂၂၀ ဦဵေအာငမုိ်ဵသူ ဝိပ္ဳပ
သနပ်ကုန်ဵ ေကျေဵရာွအပ်ုစ၊ု 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၁၃ ဖစ-၁၃၁၉ မေသာ်ဇငေ် ွေ ၈/စလန(နိုင)်၂၄၁၃၃၇ ဦဵေသာင်ဵ ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
အင်ဵ ပုေရ်ာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၁၄ ဖစဈ-၆၉၆ မမူမူသိမ်ဴ ၈/စလန(နိုင)်၂၀၄၁၂၄ ဦဵ မငဴ်ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
ကနေ်ချောက်ေကျေဵရာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၁၅ ဖပဌ-၁၀၂ မသင်ဵ ဆုေကျော် ၈/ပခက(နိုင)်၃၁၂၃၆၅ ဦဵေကျော်ေကျော်လင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေုိက်(၈၈)၊ အခန်ဵ (၁၁)လုဳခခုေဳရဵနင်ဴှ

ဆိုင်ေသာပုဳနှိပလ်ပုင်န်ဵ စက်ရုဳ၊ပခကု္က မမို ့နယ်
ပခကု္က

၁၆ ဖပဠ-၁၅၆၆ မသဇင ်မငဴ် ၈/ပခက(နိုင)်၃၄၈၄၄၅ ဦဵဝင်ဵ သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဖလဳရိုဵ ရာွ၊ 

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၁၇ ဖပ-၂၉၆၃ မဝင်ဵ ဝင်ဵ ေမာ် ၈/ပခက(နိုင)်၃၄၄၃၁၈ ဦဵေဌဵဦဵ ဝိပ္ဳပ
ကကေေ်န်ဵ ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ ကျွန်ဵ ညို

ကကီဵအပ်ုစ၊ု ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၁၈ မဖလ-၄၈၄ မဇငမ်ာနငှ်ဵ ၈/ရစက(နိုင)်၂၇၂၉၉၉ ဦဵ ွေန်ဵ ရငှ် ဝိပ္ဳပ
ေအာငပ်န်ဵ ေချောင်ဵ ရာွ၊ 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၁၉ ဖကရ-၃၄၉ မေဝဇငမ်ဖိုဵ ၈/ရစက(နိုင)်၂၇၁၁၈၄ ဦဵ ွေန်ဵ နိုငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆငမ်ရေဲကျေဵရာွ၊ 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၂၀ ဖက-၁၅၅၅ မနွေယသူ်ဇာဝင်ဵ ၈/ရစက(နိုင)်၂၅၇၁၈၀ ဦဵကဳရှိန် ဝိပ္ဳပ
ဆငေ်ရဲာွ၊ 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၃၆)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၂၁ ဖကင-၁၈၄ မေရွှေရည်ေအာင် ၈/ရစက(နိုင)်၂၆၄၆၈၆ ဦဵေကျော်ဇဦဳဵ ဝိပ္ဳပ
ကျွန်ဵ ကေလဵရာွ၊ 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၂၂ ဖကအ-၄၀၈ မေမသူ မငဴ် ၈/ရစက(နိုင)်၂၅၆၀၃၅ ဦဵေဇာ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
ဇီဵ ေောစ ဳပေကျေဵရာွ၊ 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၂၃ ဖပဓ-၈၈၆ မမုိဵဝါဝါမငမ်ိဵ ၈/ပမန(နိုင)်၁၉၈၅၅၄ ဦဵေဌဵေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေောငခ်ျေ ို အပ်ုစ/ုေကျေဵရာွ၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၂၄ ဖပဠ-၁၁၄၆ မမငမ်ိဵစန္ဒာဝင်ဵ ၈/ပမန(နိုင)်၁၇၈၈၉၆ ဦဵေအာငေ်ဇာ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေညာငဝ်န်ဵ ေပါက်ရာွ၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၂၅ ဖပဓ-၈၉၇ မနငှ်ဵ နငှ်ဵ ေဌဵ ၈/ပမန(နိုင)်၁၉၇၆၈၈ ဦဵေကျော်ေကျော် ဝိပ္ဳပ
ေောငခ်ျေ ို အပ်ုစ/ုေကျေဵရာွ၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၂၆ ဖပ-၂၆၁၃ မလဴဲလဴဲခိုင် ၈/ပမန(နိုင)်၁၈၅၈၀၅ ဦဵဝက် ဝိပ္ဳပ
ေညာငဝ်န်ဵ ရာွ၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၂၇ ဖပဓ-၈၉၅ မမီမီေဇာ် ၈/ပမန(နိုင)်၁၉၇၆၈၇ ဦဵေသာင်ဵ  မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ေောငခ်ျေ ို အပ်ုစ/ုေကျေဵရာွ၊

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၂၈ ဖဇက-၁၈၇ မ က်နငှ်ဵ ေဝ ၈/မမန(နိုင)်၂၇၅၅၄၂ ဦဵမျေ ို ဵ ဝိပ္ဳပ
ကွေမ်ဵေောေကျေဵရာွ၊ 

မမိုငမ်မို့နယ်
မမိုင်

၂၉ ဖဇပ-၁၁၉ မသင်ဵ မာေ ွေ ၈/မမန(နိုင)်၂၉၁၁၇၃ ဦဵဖုိဵေဆွေ ဝိပ္ဳပ
ပန်ဵ ခွောရာွ၊

မမိုငမ်မို့နယ်
မမိုင်

၃၀ ဖစည-၅၁၈ မေါလီဝင်ဵ ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၁၇၅၄၉ ဦဵေရေပါ် ဝိပ္ဳပ
ေညာငေ်ဂွေ ဝရာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ



ဝိပ္ဳပ (မ) ( ၃၆)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၃၁ ဖဖ-၈၃၆ မသိမ်ဴသဉ္ဇာစိုဵ ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၁၈၄၄၇ ဦဵမျေ ို ဵမင်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ရာွသစရ်ာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၃၂ ဖဖ-၆၆၂ မေကျောဴေကခိုင် ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၁၅၂၄၇ ဦဵေအာငန်ိုငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေေါသာရာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၃၃ ဖဖေ-၂၈၁ မယယုခုိုင် ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၀၇၃၆၅ ဦဵေပါက်ကျေ ို င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကုန်ဵ ရာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၃၄ ဖဖ-၅၆၃ မချေ ို ရလီင်ဵ ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၁၄၆၅၀ ဦဵေငစ်ိုဵ လင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေေါသာရာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၃၅ ဖဂက-၁၆၂ မ ဖူစငဦ်ဵ ၈/ဂဂန(နိုင)်၁၃၀၉၇၉ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ကကက်ရိုဵ ရာွ၊ 

ဂန့်ေဂါမမို့နယ်
ဂန့်ေဂါ

၃၆ ဖယဟ-၅၃၄ မသန္တာခိုင် ၈/က န(နိုင)်၀၀၉၄၃၅ ဦဵေမာငေ်ဌဵ ဝိပ္ဳပ
စေဳကျေဵရာွ၊ 

ေဆာမမို့နယ်
ေဆာ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ)   (၂၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဖဘဗ-၁၅၆၇ ေမာငဆ်က်နိုင ်ွေန်ဵ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၈၀၄၉၅ ဦဵေင်ဴေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
ရာွသစကု်န်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၂ ဖငရ-၁၃၈၄ ေမာငေ်အာငေ်ကျော်ေဇာ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၄၁၀၅၈ ဦဵေမာငေ်အဵ ဝိဇ္ဇာ
ရာွသာညွေန့်ရာွ၊

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၃ ဖငပ-၁၂၅၀ ေမာငခ်ျေစန်ိုငသူ် ၈/ပဖန(နိုင)်၁၆၂၅၉၆ ဦဵေသာင်ဵ ေဌဵ ဝိဇ္ဇာ
မုန်ဵ ဇလဲရာွ၊

 ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၄ ဖငရ-၁၄၀၉ ေမာငေ်ကျော်ေဇယျေလင်ဵ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၇၁၃၆၂ ဦဵမျေ ို ဵခိုင် ဝိဇ္ဇာ
 ေနာင်ဵ ကုန်ဵ ရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၅ ဖစလ-၉၂၂ ေမာငသ်န့်ဇင ်ွေန်ဵ ၈/စလန(နိုင)်၂၃၄၄၁၀ ဦဵေငေ်ဆာင် ဝိဇ္ဇာ
ဘူဵခါဵရာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၆ ဖစလ-၈၀၁ ေမာင ်က်မဖိုဵကုိကုိ ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵေဇာ်လွေင် ဝိဇ္ဇာ
ေ မာင်ဵ ချောဵရာွ၊

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၇ ဖစ-၂၅၂၀ ေမာငလ်ွေငမုိ်ဵ ၈/စလန(နိုင)်၂၄၁၁၇၀ ဦဵစိုဵ ညွေန့် ဝိဇ္ဇာ
ေဖာင်ဵ လင်ဵ ၊ အလယရ်ာွ၊

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၈ ဖစလ-၉၃၆ ေမာငမ်ဖိုဵေမာငေ်မာင် ၈/စလန(နိုင)်၂၃၄၃၉၇ ဦဵေမာငခ်ိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေပါက်မရာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၉ ဖပ-၅၉၀၉ ေမာငသ်န့်သူရှိန ်ွေန်ဵ ၈/ပခက(နိုင)်၃၃၂၆၁၃ ဦဵေကျော် ွေန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေပ်မ(၁၀၁)၊

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၁၀ ဖပဠ-၂၅၄၀ ေမာငစ်ွေမ်ဵ က်ေဇာ် ၈/ပမန(နိုင)်၀၈၀၃၃၆ ဦဵ မငဴ်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
လယလ်န်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ)   (၂၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၁၁ ဖညက-၉၈၅ ေမာငဇ်ငမ်ျေ ို ဵကုိ ၈/ပမန(နိုင)်၁၇၄၁၄၉ ဦဵေကျော်ေရွှေ ဝိဇ္ဇာ
 န်ဵ ေောလယရ်ာွ၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၁၂ ဖပဠ-၂၅၆၉ ေမာငေ်ဇာ်ဝင်ဵ ေမာင် ၈/ပမန(နိုင)်၁၉၂၃၁၂ ဦဵေဇာ် ွေန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပန်ဵ ေော်ကနေ်ကျေဵရာွ၊

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၁၃ ဖဇေ-၁၃၇၆ ေမာငခ်ျေမ်ဵေ မဴကုိ ၈/မမန(နိုင)်၂၃၇၂၀၇ ဦဵစိုဵ လွေင် ဝိဇ္ဇာ
ကူေိုရာွ၊ ေွေင်ဵ မအပ်ုစ၊ု

မမိုငမ်မို့နယ်
မမိုင်

၁၄ ဖဇေ-၁၄၁၈ ေမာငစ်ိုဵ စ ဳက် ၈/မမန(နိုင)်၂၇၅၁၆၆ ဦဵလှေရာင် ဝိဇ္ဇာ
ကူေိုရာွ၊ ေွေင်ဵ မအပ်ုစ၊ု

မမိုငမ်မို့နယ်
မမိုင်

၁၅ ဖဖက-၉၃၈ ေမာငမ်ျေ ို ဵနိုငဦ်ဵ ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၀၉၇၂၀ ဦဵညွေန့်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ရာွသစကု်န်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၁၆ ဖဖ-၂၂၁၆ ေမာင ်ွေန်ဵ နို်ငလင်ဵ ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၁၇၂၆၀ ဦဵဝင်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေကဲကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၁၇ ဖဖဆ-၉၂၃ ေမာငလ်င်ဵ နိုင ်ွေန်ဵ ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၁၁၈၅၄ ဦဵမုိဵေစွေ ဝိဇ္ဇာ
ေအာက်ဆိပ်ရာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၁၈ ဖဂရ-၈၆၀ ေမာငစ်ိုဵ မင်ဵ ေကျော် ၈/ဂဂန(နိုင)်၁၂၅၆၆၉ ဦဵေ ွေ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
ဇီဵ  ပာဵေကျေဵရာွ၊ 

ဂန့်ေဂါမမို့နယ်
ဂန့်ေဂါ

၁၉ ဖဂပ-၇၀၃ ေမာငဇ်ငန်ကုိီ ၈/ဂဂန(နိုင)်၁၂၇၃၀၅ ဦဵ မငဴ် ွေန်ဵ နို်င ဝိဇ္ဇာ
ေဘာ် ပင်ဵ ရာွ၊ 

ဂန့်ေဂါမမို့နယ်
ဂန့်ေဂါ

၂၀ ဖ -၁၀၅၇ ေမာငသ်စပုိ်ငစ်ိုဵ ၈/ လန(နိုင)်၀၆၂၁၅၀ ဦဵေကျော်စနိ် ဝိဇ္ဇာ
စို ပာဵရာွ၊ 

 ီဵလင်ဵ မမို့နယ်
 ီဵလင်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ)   (၂၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၂၁ ဖယလ-၇၇၉ ေမာငေ်ကျော်ဇငဝ်င်ဵ ၈/က န(နိုင)်၀၁၀၂၀၃ ဦဵေအာငေ်ကျော်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပဆုပ်ေကျေဵရာွ၊ 

ေဆာမမို့နယ်
ေဆာ

၂၂ ဖယလ-၇၈၇ ေမာငေ်ကျော်သီဟ ၈/က န(နိုင)်၀၁၀၂၀၅ ဦဵေကျော်မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပဆုပ်ရာွ၊

ေဆာမမို့နယ်
ေဆာ



ဝိဇ္ဇာ (မ)   (၃၀)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ အညခ-၇၂၁ မသန်ဵ  မငဴ်ခိုင် ၈/ရနခ(နိုင)်၁၈၃၆၁၀ ဦဵပုိကကီဵ ဝိဇ္ဇာ
စခန်ဵ ကနအ်ပ်ုစ၊ု စခန်ဵ ကနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေရနေဳချောင်ဵ မမို့နယ်
ေရနေဳချောင်ဵ

၂ စဟရ-၉၁၁ မဇငမ်ာခိုင် ၈/ခမန(နိုင)်၂၁၈၂၄၅ ဦဵေမာငသ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေညာငပ်ငသ်ာရာွ၊ 

ေချောက်မမို့နယ်
ေချောက်

၃ ဖငပ-၁၂၂၁ မသဲအမိွေန် ၈/ပဖန(နိုင)်၁၃၇၆၂၆ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သေမာ်အင်ဵ ရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၄ ဖငပ-၁၂၂၂ မေဝေဝ မငဴ် ၈/ပဖန(နိုင)်၁၆၂၃၄၂ ဦဵလင်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ေရပုေက်ကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၅ ဖငလ-၁၀၁၃ မစနုေဗုိီ ၈/ပဖန(နိုင)်၁၈၀၄၇၁ ဦဵဘုိသန် ဝိဇ္ဇာ
ကနဆ်ွေယေ်ကျေဵရာွ၊ 

ပွေငဴ် ဖူမမို့နယ်
ပွေငဴ် ဖူ

၆ ဖစလ-၈၂၇ မနငှ်ဵ ကဗျောေနွေ ၈/စလန(နိုင)်၂၅၉၂၇၁ ဦဵေအာငဝ်င်ဵ သန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေပါက်မရာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၇ ဖစလ-၈၇၃ မသန္တာသိမ်ဴ ၈/စလန(နိုင)်၂၅၉၂၇၅ ဦဵမျေ ို ဵလွေင် ဝိဇ္ဇာ
ေပါက်မရာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၈ ဖစဈ-၁၉၁၆ မသင်ဵ သီရ ိမေ် ၈/စလန(နိုင)်၂၃၅၄၁၄ ဦဵေအာငေ်ကျော်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
သနပ်ကုန်ဵ ရာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၉ ဖစလ-၈၅၅ မ မဝေရ်ည် ၈/စလန(နိုင)်၂၀၆၆၁၃ ဦဵဖုိဵကွေယ် ဝိဇ္ဇာ
ငါဵလှိုငေ်ွေင်ဵ ရာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

၁၀ ဖစ-၂၄၀၅ မဇငေ်ဝမဖိုဵ ၈/စလန(နိုင)်၂၃၄၇၂၄ ဦဵေဌဵေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ေောကကီဵအပ်ုစ၊ု ကူေိ့ုေပါက်ရာွ၊ 

စလင်ဵ မမို့နယ်
စလင်ဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က



ဝိဇ္ဇာ (မ)   (၃၀)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၁၁ ဖပဌ-၁၀၀၄ မကကည်ကကည်စိုဵ ၈/ပခက(နိုင)်၃၃၈၆၆၆ ဦဵ ွေန်ဵ ရှိန် ဝိဇ္ဇာ
ဝဇရီာွ၊ 

ပခကု္က မမို့နယ်
ပခကု္က

၁၂ ဖက-၂၃၃၂ မေကျောဴေကခိုငဦ်ဵ ၈/ရစက(နိုင)်၂၅၉၉၃၁ ဦဵသိန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှေ(်၁)၊  င်ဵ ေန်ဵ ရပ်၊ 

ေရစကကိုမမို့နယ်
ေရစကကို

၁၃ ဖယပ-၇၇၉ မသန္တာစိုဵ ၈/ပမန(နိုင)်၁၈၄၅၆၂ ဦဵရေဲအာင် ဝိဇ္ဇာ
ေ မနီ(ေ မာက်)၊

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၁၄ ဖညရ-၁၅၇၀ မအသိန္တာေအဵ ၈/ပမန(နိုင)်၁၇၉၆၂၂ ဦဵဝင်ဵ လှိုင် ဝိဇ္ဇာ
ကျောဵပစက်နေ်ကျေဵရာွ၊ ေောင ်မငဴ်

အပ်ုစ၊ု ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၁၅ ဖညဇ-၈၃၆ မေအဵသီောနွေယ် ၈/ပမန(နိုင)်၁၉၁၉၄၀ ဦဵခါေကျော် ဝိဇ္ဇာ
ေခါင်ဵ ေပါင်ဵ ရာွ၊ 

ေပါက်မမို့နယ်
ေပါက်

၁၆ ဖဇေ-၁၄၆၇ မခိုငသ်င်ဵ ၈/မမန(နိုင)်၂၉၉၉၂၉ ဦဵဗုိလ်ေဇယျေ ဝိဇ္ဇာ
လက်ပဳပငရ်ာွ၊ ေွေင်ဵ မအပ်ုစ၊ု 

ေပါက်မမို့နယ်
မမိုင်

၁၇ ဖဇက-၁၁၂၄ မေအဵချေမ်ဵေမ ၈/မမန(နိုင)်၂၉၀၈၆၄ ဦဵ မငဴ်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
အိုင်ဵ မရာွ၊ အိုင်ဵ မအပ်ုစ၊ု 

မမိုငမ်မို့နယ်
မမိုင်

၁၈ ဖဖ-၂၁၉၃ မမုိဵမုိဵေဌဵ ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၀၇၀၈၆ ဦဵကကည်ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
သင်ဵ ေပါင်ဵ ရာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၁၉ ဖဖ -၉၆၉ မသက်မွေနေ်အဵ ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၀၇၃၇၇ ဦဵေအဵေမာင် ဝိဇ္ဇာ
ငါဵချေဉေ်ချောင်ဵ ရာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၂၀ ဖဖ -၉၂၉ မဥမ္မာသိမ်ဴ ေလျှောက် ာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
ေကဲကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ



ဝိဇ္ဇာ (မ)   (၃၀)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က

၂၁ ဖဖ -၉၄၈ မဇငမ်ာမဖိုဵ ၈/ဆဖန(နိုင)်၁၁၆၆၅၇ ဦဵေအာငမ်မိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဌက်ေကွေ ေကျေဵရာွ၊

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်
ဆိပ် ဖူ

၂၂ ဖဂရ-၇၅၂ မပန်ဵ ခက် ဖူ ၈/ဂဂန(နိုင)်၁၂၆၆၅၈ ဦဵသန်ဵ စိုဵ ဝိဇ္ဇာ ရှဳဵု ရှီရာွ၊ ဂန့်ေဂါမမို့နယ် ဂန့်ေဂါ

၂၃ ဖဂ-၁၈၀၃ မေငမ်ာေ ွေ ၈/ဂဂန(နိုင)်၁၁၇၅၀၀ ဦဵေမာငေ်ု ဝိဇ္ဇာ
ဇာေဟာရာွ၊ 

ဂန့်ေဂါမမို့နယ်
ဂန့်ေဂါ

၂၄ ဖ ဆ-၇၆၁ မသက်သက်ေအာင် ၈/ လန(နိုင)်၀၅၇၁၆၇ ဦဵေကျော်ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
အင်ဵ နာဵေကျေဵရာွ၊ 

 ီဵလင်ဵ မမို့နယ်
 ီဵလင်ဵ

၂၅ ဖ -၁၀၉၅ မ မေအ်စိိုဵ ၈/ လန(နိုင)်၀၅၈၃၇၇ ဦဵေဇာ်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဆငစ်ွေယရ်ာွ၊ 

 ီဵလင်ဵ မမို့နယ်
 ီဵလင်ဵ

၂၆ ဖ ဆ-၇၀၈ မစန်ဵ စန်ဵ မငမ်ိဵ ၈/ လန(နိုင)်၀၅၇၁၆၈ ဦဵသိန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
အင်ဵ နာဵေကျေဵရာွ၊ 

 ီဵလင်ဵ မမို့နယ်
 ီဵလင်ဵ

၂၇ ဖဂရ-၈၆၉ မ မငဴ် မငဴ်ခိုင် ၈/ လန(နိုင)်၀၆၀၃၅၉ ဦဵ မငဴ်ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
စိ့ု ပာဵရာွ၊ 

 ီဵလင်ဵ မမို့နယ်
 ီဵလင်ဵ

၂၈ ဖ -၁၃၀၇ မသန္တာေအာင် ၈/ လန(နိုင)်၀၅၉၅၅၀ ဦဵဆန်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
သရခါရာွ၊ 

 ီဵလင်ဵ မမို့နယ်
 ီဵလင်ဵ

၂၉ ဖယဟ-၁၆၁၅ မနနီခီိုင် ၈/က န(နိုင)်၀၁၀၀၂၇ ဦဵခငေ်မာငေ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ေောခလွေနရ်ာွ၊

ေဆာမမို့နယ်
ေဆာ

၃၀ ဖယ -၇၄၅ မေအဵေအဵလင်ဵ ၈/ကေန(နိုင)်၀၀၉၆၃၃ ဦဵေင ်ွေန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
လယေ်ဆာရာွ၊ 

ေဆာမမို့နယ်
ေဆာ



ဝိဇ္ဇာ (မ)   (၃၀)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ပခကု္က


