
ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ သိပ္ဳပ (ေျောဵ)  (၂၁)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဒစ-၆၆၀ ေမာငသိ်န်ဵ မုိဵစိုဵ ၁၁/သတန(နိုင)်၁၂၇၃၁၆ ဦဵဦဵသိန်ဵ ေမာင် သိပ္ဳပ
ဆငကူ်ဵလမ်ဵအကွက်(၂)ေဆဵရုဳ 

ေ ျေလမ်ဵကကာဵ၊ စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၂ ဒစ-၁၀၈၆ ေမာငသ်န့်ေဇာ်ဝင်ဵ ၁၁/စတန(နိုင)်၁၄၇၄၂၁ ဦဵေမာငထွ်န်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ်(၆၀)၊ ရာွသစေ်ဈဵလမ်ဵ၊ အကကွ(်၆)၊ 

မကျေည်ဵ မမိုငရ်ပ်ကကွ၊်စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၃ ဒစ-၉၅၇ ေမာငသ်န်ဵ ေဌဵနိုင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေမာငစ်နိသ်ာ သိပ္ဳပ
နာရကီနရ်ာွ၊ 

စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၄ ဒဃ-၂၇ ေမာငေ်ဇာ်ေအာငန်ိုင် ၁၁/ပဏတ(နိုင)်၁၁၇၁၅၁ ဦဵေအာငေ်ကျော်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ဆငသ်ည်ရာွ၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ မမို့နယ်
ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ

၅ ဒစ-၁၀၄၂ ေမာငရ်ထွဲန်ဵ လင်ဵ ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၂၇၇၇၄ ဦဵေနကကယထွ်န်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်
ေပါက်ေတာ

၆ ဒင-၂၀ ေမာငမ်င်ဵ နိုငဝ်င်ဵ ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၂၈၉၆၃ ဦဵလှေကျော် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ ဦဵဥတ္တမလမ်ဵ၊ 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်
ေပါက်ေတာ

၇ ဒဟပ-၃ ေမာငေ်နေဇာ်ထူဵ ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၈၅၉၇၅ ဦဵေအာငသိ်န်ဵ ေကျော် သိပ္ဳပ
ရပ်ုေ ျောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေ မာက်ဦဵမမို့နယ်
ေ မာက်ဦဵ

၈ ဒဟ-၇၁ ေမာငထွ်န်ဵ ေရွှေ ိုင် ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၈၂၃၉၃ ဦဵေကျော်ဝင်ဵ လှိုင် သိပ္ဳပ
ရာွေဟာင်ဵ ေတာရာွ၊ 

ေ မာက်ဦဵမမို့နယ်
ေ မာက်ဦဵ

၉ ဒ သ-၁၁ ေမာငေ်ဇာ်မျေ ို ဵဦဵ ၁၁/ကတန(နိုင)်၁၆၅၃၅၄ ဦဵေဇာ်မင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ သရက်တပင(်အစကုကီဵ)၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ် ေကျောက်ေတာ်

၁၀ ဒ -၅၈ ေမာင ်မတ ်ိုငေ်ကျော် ၁၁/ကတန(နိုင)်၁၇၅၄၆၄ ဦဵသန်ဵ ေမာင် သိပ္ဳပ
ဗုိလ်မင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်
ေကျောက်ေတာ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ သိပ္ဳပ (ေျောဵ)  (၂၁)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ဒပ-၄၁ ေမာငကုိ်ေကျော်နိုင် ၁၁/မပန(နိုင)်၁၅၁၆၂၇ ဦဵဝင်ဵ ေမာငသ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ေ ျောင်ဵ ရည်ှေကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ  ပာဵမမို့နယ်
မင်ဵ  ပာဵ

၁၂ ဒဖည-၇ ေမာငမ်ဖိုဵမင်ဵ ပုိင် ၁၁/မပတ(နိုင)်၁၂၇၈၉၆ ဦဵေကျော်ေကျော်လွင် သိပ္ဳပ
ရာွသာယာရပ်ကွက်၊ ကမ်ဵေတာင ်ကကီဵမမို့၊ 

ေ မပဳုမမို့နယ်
ေ မပဳု

၁၃ ဒအ-၁၅ ေမာငမ်င်ဵ သန့်နိုငဦ်ဵ ၁၁/ဘသတ(နိုင)်၀၄၇၃၇၀ ဦဵတငေ်အာင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၄)ေမာငေ်တာ၊ မူလွန(်၂) 

မမို့မေဘာလဳုဵကွင်ဵ အနီဵ ၊ေမာငေ်တာမမို့နယ်
ေမာငေ်တာ

၁၄  ဝ-၃၃ ေမာငေ်အာငေ်ဇာ်ဟိန်ဵ ၄/ပလဝ(နိုင)်၀၇၂၄၅၆ ဦဵသိန်ဵ ေမာင် သိပ္ဳပ
မမို့မရပ်ကွက်၊ 

ေကျောက် ဖူမမို့နယ်
ေကျောက် ဖူ

၁၅ ဒက-၁၂၀ ေမာငေ်အာငမုိ်ဵလင်ဵ ၁၁/ကဖန(နိုင)်၁၄၄၃၇၇ ဦဵစိုဵ မုိဵေအာင် သိပ္ဳပ
ကပုိငေ် ျောင်ဵ ရာွ၊ 

ေကျောက် ဖူမမို့နယ်
ေကျောက် ဖူ

၁၆ ဒတ-၂၃၂ ေမာငလူ်မင်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵစ ဳမငဴ် သိပ္ဳပ
သငပ်န်ဵ တိုင်ဵ ရာွ၊ ေ ါင်ဵ ဆဲွေတာင ်အပ်ုစ၊ု 

ရမ်ဵမဗဲမမို့နယ်
ရမ်ဵမဗဲ

၁၇ ဒအ-၆၃ ေမာင ်ပည်ဴမဖိုဵသူ ၁၁/မအန(နိုင)်၀၇၃၆၄၆ ဦဵ ငေ်မာငရ်ီ သိပ္ဳပ
ေဖာငဖဲ်ရာွ၊ 

မာနေ်အာငမ်မို့နယ်
မာနေ်အာင်

၁၈ ဒတ-၁၆၈ ေမာငေ်ကာင်ဵ  မတသူ် ၁၁/အမန(နိုင)်၀၉၈၀၅၄ ဦဵေအာငလ်င်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ တပ်ေတာငမ်မို့၊ 

အမ်ဵမမို့နယ်
အမ်ဵ

၁၉ ဒသက-၅ ေမာငန်နီေီလဵ ၁၁/သတန(နိုင)်၁၁၅၄၂၆ ဦဵေမာငေ်လဵ သိပ္ဳပ
ကကာညိုေကျေဵရာွ၊ 

သဳတွဲမမို့နယ်
သဳတွဲ

၂၀ ဒတ-၂၅၇ ေမာငမ်င်ဵ သူ ၁၁/တကန(နိုင)်၁၁၃၇၇၉ ဦဵ မငဴ်ေဆွ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁)၊ အထက်ပုိင်ဵ ရပ်ကွက်၊ 

တန်ဵ လဲွရာွမမမို့၊ ေတာငကု်တမ်မို့နယ်
ေတာငကု်တ်



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ သိပ္ဳပ (ေျောဵ)  (၂၁)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ဒတ-၂၅၆ ေမာငမ်ငမ်ိဵ ျေမ်ဵသူ ၁၁/တကန(နိုင)်၁၁၃၇၈၇ ဦဵေမာငေ် ျေ သိပ္ဳပ
လမူဵေမာ်ရာွ၊ 

ေတာငကု်တမ်မို့နယ်
ေတာငကု်တ်



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ သိပ္ဳပ (မ)  ( ၃၃ )ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဒစ-၇၆၃ မ ျေမ်ဵ မသန္တာ ၁၁/စတန(နိုင)်၁၄၂၅၃၅ ဦဵဆန်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
ေဒသကွပ်ကဲမှုစစဌ်ာန ျေုပ်၊ 

စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၂ ဒစ-၁၆ မပန်ဵ အသူိဇာ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေမာငေ်ကျော်သန်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၄၇)၊ စန္ဒာမုနလိမ်ဵ၊ မကျေည်ဵမမိုင၊်

 အကွက်(၆)၊ စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၃ ဒစ-၈၇ မေက ိုငေ်ကျော် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာင ်ငသ်န်ဵ သိပ္ဳပ
 ပည်နယရ်အဲကူတပ်ဖဲွ့ ွဲ၊

စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၄ ဒဃ-၃၇ မ မတမ်ဖိုဵမွန် ၁၁/ပဏတ(နိုင)်၀၉၃၀၉၃ ဦဵဦဵလှသိန်ဵ သိပ္ဳပ
ေကျောက်ဆိပ်ေကျေဵရာွ၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ မမို့နယ်
ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ

၅ ဒပ-၉၄ မနယွန်ယွစ်ိုဵ ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၄၆၈၂၁ ဦဵသိန်ဵ ေမာင် သိပ္ဳပ
သဳုဵပတ ်ျေ ို င၊်

ေပါက်ေတာမမို့နယ်
ေပါက်ေတာ

၆ ဒစ-၂၇၃ မဇငဇ်ငထွ်န်ဵ ၁၁/ရသတ(နိုင)်၁၁၄၃၃၀ ဦဵေမာငတ်င ်မငဴ် သိပ္ဳပ
အေရှ့ ေ မာက်ရပ်ကွက်၊ လမ်ဵမ 

ေတာ်လမ်ဵ၊ ရေသဴေတာငမ်မို့နယ်
ရေသဴေတာင်

၇ ဒဟ-၂ မ မတသ်ဇင ်ိုင် ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၇၈၂၄၃ ဦဵေကျော်ေဇာလှ သိပ္ဳပ
ဝသဲရပ်ကွက်၊ 

ေ မာက်ဦဵမမို့နယ်
ေ မာက်ဦဵ

၈ ဒဟ-၂၂ မ မတ ်မတ် ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၇၉၃၄၁ ဦဵေကျော်ေကျော်လှိုင် သိပ္ဳပ
ကကက် ျေ ီဵ ရပ်ကွက်၊

ေ မာက်ဦဵမမို့နယ်
ေ မာက်ဦဵ

၉ ဒ သ-၈ မသက်စေုဝ ၁၁/ကတန(နိုင)်၁၆၄၀၄၃ ဦဵေကျော်နု သိပ္ဳပ
ရာွမ ပငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်
ေကျောက်ေတာ်

၁၀ ဒ -၃၀ မမငမ်ိဵေလေ ပေသွဵ ၁၁/ကတန(နိုင)်၁၈၇၀၇၉ ဦဵေအာငထွ်န်ဵ သာ သိပ္ဳပ
တက(၄)၊ ကနညီ်ေနာငလ်မ်ဵ၊ရာွမ 

ရပ်ကွက်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်
ေကျောက်ေတာ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ သိပ္ဳပ (မ)  ( ၃၃ )ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ဒပ-၆၄ မသီတာလှိုင် ၁၁/မပန(နိုင)်၁၆၄၆၈၇ ဦဵေမာငသ်န်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
သင်ဵ ပုန်ဵ ေ ျောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ  ပာဵမမို့နယ်
မင်ဵ  ပာဵ

၁၂ ဒပ-၁၇၄ မေစာသန္တာ ၁၁/မပန(နိုင)်၁၆၁၂၄၀ ဦဵေမာငထွ်န်ဵ လှိုင် သိပ္ဳပ
အလယပုိ်င်ဵ ရပ်ကွက်၊ 

မင်ဵ  ပာဵမမို့နယ်
မင်ဵ  ပာဵ

၁၃ ဒဖ-၂၂ မ မဝင်ဵ ရီ ၁၁/မပတ(နိုင)်၁၂၁၃၀၈ ဦဵထွန်ဵ  မ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၄၇)၊ သဲတန်ဵ ရပ်ကွက်၊ 

ေ မပဳုမမို့နယ်
ေ မပဳု

၁၄ ဒဖည-၄ မယမင်ဵ  င် ၁၁/မပတ(နိုင)်၁၂၇၈၉၃ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေ မာက်ပုိင်ဵ လမ်ဵ၊ ကမ်ဵေထာင်ဵ  ကကီဵမမို့၊

 ေ မပဳုမမို့နယ်
ေ မပဳု

၁၅ ဒမ-၂၀၈ မစစုလုှိုင် ၁၁/မတန(နိုင)်၀၂၉၆၀၇ ဦဵေမာငသိ်န်ဵ နု သိပ္ဳပ
မမို့မအေရှ့ ရပ်ကွက်၊ ေအာငေ် မ

ေဗာဓိ၊ ေမာငေ်တာမမို့နယ်
ေမာငေ်တာ

၁၆ ဆမက-၁၅၃ မ မတစ် ုိုင် ၁၁/မတန(နိုင)်၀၂၇၆၀၉ ဦဵေအာင ်ျေမ်ဵသာ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)ရပ်ကွက်၊မမို့မ(ေ မာက်)

ေမာငေ်တာမမို့နယ်
ေမာငေ်တာ

၁၇ ဒမ-၃၁၄ မေမနန္ဒာေကျော် ၁၁/မတန(နိုင)်၀၂၉၅၉၇ ဦဵေကျော်စိုဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
မမို့မအေရှ့ ရပ်ကွက်၊ ေအာငေ် မ 

ေဗာဓိ၊ ေမာငေ်တာမမို့နယ်
ေမာငေ်တာ

၁၈ ဒဘ-၈၀၈ မအပုိိပုိ မငဴ် ၁၁/ဘသတ(နိုင)်၀၄၉၃၁၉ ဦဵထွန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေလဵမမို့လမ်ဵ၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ 

ဘူဵသီဵ ေတာငမ်မို့နယ်
ဘူဵသီဵေတာင်

၁၉ ဒဘ-၈၁၀ မေအဵေအဵမုိဵ ၁၁/ဘသတ(နိုင)်၀၄၉၃၀၅ ဦဵေအာငေ်ကျော်ေဌဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ ဗုိလ် ျေုပ်လမ်ဵသွယ၊်

 ဘူဵသီဵ ေတာငမ်မို့နယ်
ဘူဵသီဵေတာင်

၂၀ ဒဘ-၈၂၈ မသက်ငုဳေရွှေဖူဵ ၁၁/ဘသတ(နိုင)်၀၅၀၃၁၉ ဦဵထွန်ဵ ေရွှေ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၅)ရပ်ကွက်၊

ဘူဵသီဵေတာငမ်မို့နယ်
ဘူဵသီဵေတာင်



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ သိပ္ဳပ (မ)  ( ၃၃ )ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ဒဘ-၉၈၆ မရင ်ငွေ်နွဵ ၁၁/ဘသတ(နိုင)်၀၄၉၁၆၈ ဦဵတငေ်မာငေ်ဌဵ သိပ္ဳပ
 မရ(၃၄၅)၊ 

ဘူဵသီဵေတာငမ်မို့နယ်
ဘူဵသီဵေတာင်

၂၂ ဒက-၄၄ မစိုဵ စိုဵ လွင် ၁၁/ကဖန(နိုင)်၀၆၂၈၉၈ ဦဵလှသိန်ဵ ေမာင် သိပ္ဳပ
ေတာငရ်င်ဵ ရပ်ကွက်၊ ျေမ်ဵေ မဴ

ရတနာလမ်ဵ၊ ေကျောက် ဖူမမို့နယ်
ေကျောက် ဖူ

၂၃ ဒကဒ-၃၃ မနငှ်ဵ အလိှိုင် ၁၁/ကဖန(နိုင)်၁၄၅၇၄၁ ဦဵသန်ဵ ညနွ့် သိပ္ဳပ
ကဳ ပငရ်ပ်ကွက်၊ စနမဲမို့၊ 

ေကျောက် ဖူမမို့နယ်
ေကျောက် ဖူ

၂၄ ဒဗဈ-၆၀ မေဆ ွမငဴ်ဦဵ ၁၁/ရဗန(နိုင)်၁၀၉၆၁၆ ဦဵသန်ဵ ေအာငေ်ရွှေ သိပ္ဳပ
သရက်ေ ျောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ လမုေ  အပ်ုစ၊ု 

ရမ်ဵမဗဲမမို့နယ်
ရမ်ဵမဗဲ

၂၅ ဒအ-၅၃ မေမရတနာေမာင် ၁၁/မအန(နိုင)်၀၇၂၅၈၄ ဦဵသန်ဵ ေရွှေေမာင် သိပ္ဳပ
ဇရမ်ဵကုန်ဵ  င၊်သစဝ်အပ်ုစု

မာနေ်အာငမ်မို့နယ်
မာနေ်အာင်

၂၆ ဒအ-၃၃ မလှိုငထ်ာဵထာဵ ၁၁/မအန(နိုင)်၀၇၃၀၂၂ ဦဵေရွှေ ဲ သိပ္ဳပ
သစပဳု်ေကျေဵရာွ၊ငက်ှေပျောေတာ

ရပ်ကွက်၊ မာနေ်အာငမ်မို့နယ်
မာနေ်အာင်

၂၇ ဒတ-၆၈ မေရွှေမျေ ို ဵစန္ဒာ ၁၁/အမန(နိုင)်၁၀၂၅၄၀ ဦဵေကျော်သန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
စည်ေတာငက်ကီဵရာွ၊ 

အမ်ဵမမို့နယ်
အမ်ဵ

၂၈ ဒသ-၁၄၅ မယနွ်ဵ ေဝနငှ်ဵ ၁၁/သတန(နိုင)်၁၁၇၈၂၀ ဦဵဝင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ဆငဒ်ငက်ေလဵေကျေဵရာွ၊ 

သဳတွဲမမို့နယ်
သဳတွဲ

၂၉ ဒတတ-၄ မေမသဉ္ဇာထက် ၁၁/တကန(နိုင)်၁၁၇၅၁၆ ဦဵေထွဵ တင် သိပ္ဳပ
သလိန ်ပငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေတာငကု်တမ်မို့နယ်
ေတာငကု်တ်

၃၀ ဒဗဈ-၅၆ မနန်ဵ ဝင်ဵ လှိုင် ၁၁/တကန(နိုင)်၁၁၈၇၁၂ ဦဵေအာငတ်ငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
မှနစ်ေီတာငရ်ာွ၊ေကျောက်ဆိတ်

ေတာငအ်ပ်ုစ၊ုေတာငကု်တမ်မို့နယ်
ေတာငကု်တ်



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ သိပ္ဳပ (မ)  ( ၃၃ )ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)

၃၁ ဒတတ-၁၁ မဆုနငှ်ဵ ေဝ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵမဲနေုအာင် သိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ-်၈၇၊ဝက်ကျေတိအ်ပ်ုစု

သာယာေအဵရာွ၊ေတာငကု်တမ်မို့နယ်
ေတာငကု်တ်

၃၂ ဒတ-၂၂၉ မနငှ်ဵ လဴဲလဴဲ ဖူ ၁၁/တကန(နိုင)်၁၁၀၅၂၉ ဦဵေကျော်သီဟ သိပ္ဳပ
ေရွှေေညာငညိ်ုေကျေဵရာွ၊

ေတာငကု်တမ်မို့နယ်
ေတာငကု်တ်

၃၃ ဒတတ-၉၁ မေမ မတမွ်န် ၁၁/မအတ(နိုင)်၀၁၅၆၆၀ ဦဵဝင်ဵ တင် သိပ္ဳပ
ကမာေကျေဵရာွ၊ ဆာဵ ပငအ်ပ်ုစ၊ု

ေတာငကု်တမ်မို့နယ်
ေတာငကု်တ်



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ ဝိပ္ဳပ (ေျောဵ) ( ၃၇ )ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဒစဂ-၁၃၄ ေမာငေ်ကျော်လင်ဵ ေဌဵ ၁၁/စတန(နိုင)်၁၃၂၀၁၂ ဦဵေကျော်ေကျော်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
မင်ဵ ဂ၊ဳ ရပ်ကွက်(၇)၊

စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၂ ဒစ-၁၆၉၂ ေမာငမ်င်ဵ သူရနိ် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေစာသိန်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
အမတ်ှ(၁၃)၊ အကုိင်စက်လမ်ဵ ၊ ရွာကကီဵ 

ေ မာက်ရပကွ်က်၊ စစေ်တွမမို ့နယ်
စစေ်တွ

၃ ဒစ-၁၃၂၂ ေမာငမ်င်ဵ  န့်ေကျော်ထက် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵ ျေစလ်ှိုင် ဝိပ္ဳပ
ရနဲယွစ်ရုပ်ကွက်၊ 

စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၄ ဒဃ-၆၆၈ ေမာငေ်ဇာ်မင်ဵ နိုင် ၁၁/ပဏတ(နိုင)်၁၂၀၂၇၆ ဦဵသန်ဵ ေမာငယ်ဉ် ဝိပ္ဳပ
ဆငထိ်န်ဵ ကကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ မမို့နယ်
ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ

၅ ဒငဆ-၁၃၉ ေမာငေ်မာငေ်ဇာ်ဟိန်ဵ ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၃၁၇၈၈ ဦဵေမာငသိ်န်ဵ နု ဝိပ္ဳပ
ဆငတ်က်ေမာ်ေကျေဵရာွ၊ 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်
ေပါက်ေတာ

၆ ဒင-၅၈၄ ေမာငစ်ည်သူနိုင် ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၄၅၈၇၇ ဦဵေအာငစ်ေဳကျော် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၁၄)၊ ကဳ မငဴ်ေကျေဵရာွ၊ 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်
ေပါက်ေတာ

၇ ဒပ-၂၄၁၉ ေမာငေ်ဇာ်သိန်ဵ ဦဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵ ျေစစ်နိထွ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဝင်ဵ ကျွန်ဵ ကုလာဵေ ျောင်ဵ ၊ 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်
ေပါက်ေတာ

၈ ဒရ-၃၄၅ ေမာငတ်ငေ်အာငလ်င်ဵ ၁၁/ရသတ(နိုင)်၁၁၆၁၇၁ ဦဵတငေ်ဖသန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကကိမ်သာေကျေဵရာွ၊ 

ရေသဴေတာငမ်မို့နယ်
ရေသဴေတာင်

၉ ဒဟတ-၁၃၄ ေမာငေ်ကျော်ေဇာလှိုင် ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၆၆၄၈၃ ဦဵဦဵတငေ်ရွှေ ဝိပ္ဳပ
သေ ပကနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေ မာက်ဦဵမမို့နယ်
ေ မာက်ဦဵ

၁၀ ဒဟ-၁၀၈၅ ေမာငလွ်ငေ်ဝေကျော် ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၇၁၈၅၁ ဦဵေကျော်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဂဏ်ုကျွန်ဵ ရာွ၊ 

ေ မာက်ဦဵမမို့နယ်
ေ မာက်ဦဵ

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ ဝိပ္ဳပ (ေျောဵ) ( ၃၇ )ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ဒ -၈၂၁ ေမာငေ်အာငမ်ျေ ို ဵေကျော် ၁၁/ကတန(နိုင)်၁၃၃၆၁၆ ဦဵေမာငည်နွ့်လှိုင် ဝိပ္ဳပ
မမို့သစရ်ပ်ကွက်၊ 

ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်
ေကျောက်ေတာ်

၁၂ ဒ -၆၆၅ ေမာငလှ်မျေ ို ဵေကျော် ၁၁/ကတန(နိုင)်၁၉၀၇၇၈ ဦဵဦဵေမာငေ်စာ ဝိပ္ဳပ
အပ်ုကကတေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်
ေကျောက်ေတာ်

၁၃ ဒဖ-၁၅၇ ေမာငသိ်န်ဵ တင် ၁၁/မပန(နိုင)်၁၅၇၃၄၇ ဦဵထွန်ဵ သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေ မာငေ် ျောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ  ပာဵမမို့နယ်
မင်ဵ  ပာဵ

၁၄ ဒပ-၉၉၁ ေမာငမ်ျေ ို ဵမင်ဵ ေဇာ် ၁၁/မပန(နိုင)်၁၆၅၆၃၃ ဦဵညီညီ ဝိပ္ဳပ
ဖေလာင်ဵ  ပငေ်ကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ  ပာဵမမို့နယ်
မင်ဵ  ပာဵ

၁၅ ဒပ-၁၁၀၂ ေမာငေ်အာငေ်ကျော်သန်ဵ ၁၁/မပန(နိုင)်၁၆၅၅၉၇ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ဆငက်ကီဵ ပငေ်ကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ  ပာဵမမို့နယ်
မင်ဵ  ပာဵ

၁၆ ဒပ-၁၉၀၆ ေမာငဆ်န်ဵ ဝင်ဵ နိုင် ၁၁/မပန(နိုင)်၁၆၉၀၁၂ ဦဵေဝလှေအာင် ဝိပ္ဳပ
ငတတေ်ကျေဵရာွ၊ မင်ဵ ကူဵလမ်ဵ

အပ်ုစ၊ု မင်ဵ  ပာဵမမို့နယ်
မင်ဵ  ပာဵ

၁၇ ဒပ-၁၈၀၄ ေမာငေ်အာငမ်ဖိုဵထက် ၁၁/မပတ(နိုင)်၁၂၁၃၈၂ ဦဵေမာငေ်မာငေ် ျေ ဝိပ္ဳပ
အတငွ်ဵ င ေူ ျောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေ မပဳုမမို့နယ်
ေ မပဳု

၁၈ ဒက-၇၁၁ ေမာငဇ်ငမ်ျေ ို ဵထက် ၁၁/မပတ(နိုင)်၁၁၇၁၄၀ ဦဵေစာသိန်ဵ ေ ျေ ဝိပ္ဳပ
ကုက္ိုက ေကျေဵရာွ၊ 

ေ မပဳုမမို့နယ်
ေ မပဳု

၁၉ ဒဖ-၇၇၁ ေမာငသိ်န်ဵ ေဌဵနိုင် ၁၁/မပတ(နိုင)်၁၂၁၄၁၁ ဦဵေကျော်ဘသိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဘီလူဵေဘေွကျေဵရာွ၊ 

ေ မပဳုမမို့နယ်
ေ မပဳု

၂၀ မရ-၁၉၉၈ ေမာငေ်ကျော်နိုငဝ်င်ဵ ၁၁/မဘန(နိုင)်၀၃၂၈၂၇ ဦဵလှေကျော်ဇဳ ဝိပဳ္ပ
ဗဒလုအပ်ုစ၊ု ေအာင ်ျေမ်ဵသာ

ေကျေဵရာွ၊ ေမာငေ်တာမမို့နယ်
ေမာငေ်တာ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ ဝိပ္ဳပ (ေျောဵ) ( ၃၇ )ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ဒဘ-၁၅၄၄ ေမာငစ်ိုဵ မဖိုဵေကျော် ၁၁/ဘသတ(နိုင)်၀၅၀၈၀၅ ဦဵဦဵေမာင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ 

ဘူဵသီဵေတာငမ်မို့နယ်
ဘူဵသီဵေတာင်

၂၂ ဒဘ-၁၅၁၃ ေမာင ်ပညဴ်မဖိုဵေအာင် ၁၁/ဘသတ(နိုင)်၀၄၉၂၅၄ ဦဵတငေ်အာငမုိ်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဘူဵသီဵေတာငမ်မို့နယ်
ဘူဵသီဵေတာင်

၂၃ ဒဘ-၁၆၄၇ ေမာင ်မငဴ်ေဇာ်ဦဵ ၁၁/ဘသတ(နိုင)်၀၄၇၃၁၉ ဦဵေမာငေ်ရွှေေစာ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ 

ဘူဵသီဵေတာငမ်မို့နယ်
ဘူဵသီဵေတာင်

၂၄ ဒကပ-၁၁၄ ေမာငေ်ဇာ်ေဇာ်ထွန်ဵ ၁၁/ကဖန(နိုင)်၁၆၃၈၄၉ ဦဵတငထွ်န်ဵ ေ ျေ ဝိပဳ္ပ
ကပုိငေ် ျောင်ဵ ရာွ၊  ဂငက်ကီဵအပ်ုစ၊ု 

ေကျောက် ဖူမမို့နယ်
ေကျောက် ဖူ

၂၅ ဒကဂ-၁၁၂ ေမာငန်ိုငန်ိုငစ်ိုဵ ၁၁/ကဖန(နိုင)်၁၅၇၃၉၃ ဦဵေမာငေ်စာဝင်ဵ ဝိပဳ္ပ
ဇိုငေ် ျောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ သုိင်ဵ ေ ျောင်ဵ  

အပ်ုစ၊ု ေကျောက် ဖူမမို့နယ်
ေကျောက် ဖူ

၂၆ ဒတ-၁၀၂၆ ေမာငသ်န်ဵ ေထွဵ ေအာင် ၁၁/ရဗန(နိုင)်၁၁၆၃၄၆ ဦဵေမာငတ်ငည်နွ့် ဝိပဳ္ပ
သင်ဵ ပန်ဵ ကုိင်ဵ ရာွ၊ 

ရမ်ဵမဗဲမမို့နယ်
ရမ်ဵမဗဲ

၂၇ ဒတ-၉၈၄ ေမာငေ်နလင်ဵ ထွန်ဵ ၁၁/ရဗန(နိုင)်၁၀၄၃၁၄ ဦဵေမာငေ်ကျော်ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
မီဵေကျောင်ဵ တက်ေကျေဵရာွ၊ 

ရမ်ဵမဗဲမမို့နယ်
ရမ်ဵမဗဲ

၂၈ ဒအ-၆၄၈ ေမာငေ်ဇာ်မျေ ို ဵဟိန်ဵ ၁၁/မအန(နိုင)်၀၇၃၅၀၆ ဦဵညီကကီဵ ဝိပ္ဳပ
ပန်ဵ ခ ေဳ ျောင်ဵ နာဵေကျေဵရာွ၊ 

မာနေ်အာငမ်မို့နယ်
မာနေ်အာင်

၂၉ ဒန-၁၆၉ ေမာငစ်ိုဵ မင်ဵ ထက် ၁၁/အမန(နိုင)်၀၈၈၀၀၂ ဦဵစိုဵ မင်ဵ သန်ဵ ဝိပဳ္ပ
မွှာဵအပ်ုစ၊ု ၊ ေရာှက်ခ ု(ဳ၁)ရာွ၊ 

အမ်ဵမမို့နယ်
အမ်ဵ

၃၀ ဒအ-၅၈၀ ေမာငသ်က်ေဇာ်လွင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေအာင ်ိုငဇ်ဳ ဝိပဳ္ပ
ငစနကုဲန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ သာစည်အပ်ုစ၊ု 

အမ်ဵမမို့နယ်
အမ်ဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ ဝိပ္ဳပ (ေျောဵ) ( ၃၇ )ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)

၃၁ ဒနဎ-၁၁၂ ေမာငေ်ဇာ်မင်ဵ ေဌဵ ၁၁/အမန(နိုင)်၁၀၄၉၂၄ ဦဵေစာလှိုင် ဝိပ္ဳပ
ရူဵ  ျေင်ဵ ရာွ၊ 

အမ်ဵမမို့နယ်
အမ်ဵ

၃၂ ဒန-၂၄၄ ေမာငသိ်န်ဵ ထက်ေအာင် ၁၁/အမန(နိုင)်၀၉၄၁၉၉ ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ငလက်ကျေရာွ၊ 

အမ်ဵမမို့နယ်
အမ်ဵ

၃၃ ဒသယ-၁၂၇ ေမာငေ်ဇယျောထက် ၁၁/သတန(နိုင)်၁၁၈၉၀၈ ဦဵမျေ ို ဵ ိုင် ဝိပ္ဳပ
ေကျောက်ဆိတရ်ာွ၊ 

သဳတွဲမမို့နယ်
သဳတွဲ

၃၄ ဒတမ-၁၂၄ ေမာငေ်နလင်ဵ ထက် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ တင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁)ရပ်ကွက်၊ လမူဵေမာ်ရာွ၊ 

ေတာငကု်တမ်မို့နယ်
ေတာငကု်တ်

၃၅ ဒတ-၉၈၀ ေမာငတ်ငထွ်န်ဵ ၁၁/တကန(နိုင)်၁၁၃၇၈၅ ဦဵတငသိ်န်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ မအမီမို့၊ 

ေတာငကု်တမ်မို့နယ်
ေတာငကု်တ်

၃၆ ဒဂ-၂၆၀ ေမာငဇ်ွဲသက်ပုိင် ၁၁/ကတလ(နိုင)်၀၀၈၈၅၉ ဦဵ မငဴ်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ကူဵတိ့ုေလဵရာွ၊ 

ဂမွမို့နယ်
ဂွ

၃၇ ဒဂသ-၅၂၃ ေမာငစ်ပ်စထွဳန်ဵ ၁၁/ဂမန(နိုင)်၀၅၄၀၂၇ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ေလာင်ဵ ကျေ ို ဵရာွ၊ 

ဂမွမို့နယ်
ဂွ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ ဝိပ္ဳပ (မ) (၃၀)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဒစဂ-၁၁၈ မသိန်ဵ သိန်ဵ စဳ ၁၁/ရသတ(နိုင)်၁၁၃၈၅၈ ဦဵလှထွန်ဵ တင် ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၃၁၄)(ဃ)လမ်ဵ၊ မင်ဵ ဂ ဳ

ဝနထ်မ်ဵ(၇)ရပ်ကွက်၊ စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၂ ဒစလ-၂၄၂ မ ျေစစ်လုှိုင် ၁၁/စတန(နိုင)်၁၄၅၉၈၆ ဦဵေအာငတ်ငမုိ်ဵ ဝိပ္ဳပ
အ မငဴ်ကျွန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၃ ဒစ-၁၆၉၁ မစိုဵ ဝင်ဵ ယဉ် ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၇၇၉၄၁ ဦဵေမာငသ်ာ ဖူ ဝိပ္ဳပ
ဂဖ(၆)၊ ေဘာက်သီဵစ၊ု 

စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၄ ဒစ-၃၂၀၂ မသူဇာနယွ် ၁၁/စတန(နိုင)်၁၃၂၈၁၆ ဦဵေမာငေ်ကျော်လှိုင် ဝိပ္ဳပ
သေဘောဆိပ်ဝေရှ့ ၊ ဆငကူ်ဵလမ်ဵ 

အကွက်(၂)၊ စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၅ ဒဖဆ-၁၁၂ မပုိဵ ဖူ ဖူေဇာ် ၁၁/ပဏတ(နိုင)်၀၉၀၇၇၁ ဦဵဦဵထွန်ဵ လှိုင် ဝိပ္ဳပ
ဝမ်ဵဒီဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ မမို့နယ်
ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ

၆ ဒငဂ-၂၂၇ မဝင်ဵ ေအဵဦဵ ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၂၉၅၈၇ ဦဵဦဵထွန်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
ရပီေဒေကျေဵရာွ၊  မငဴ်ဂါအပ်ုစ၊ု 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်
ေပါက်ေတာ

၇ ဒဃ-၁၅၃၉ မစန်ဵ စန်ဵ ဦဵ ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၃၃၆၄၄ ဦဵလှေမာငသ်န်ဵ ဝိပဳ္ပ
ဟင်ဵ  ေရာ်ေကျေဵရာွ၊ 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်
ေပါက်ေတာ

၈ ဒစဂ-၅၁၅ မသဇငဦ်ဵ ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၃၂၀၄၇ ဦဵညီညီစိုဵ ဝိပဳ္ပ
သစပု်တေ် ျောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်
ေပါက်ေတာ

၉ ဒစ-၁၃၁၀ မနငှ်ဵ အစိဳ ၁၁/ရသတ(နိုင)်၁၂၂၄၅၂ ဦဵထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဇီဵ ကုိင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ရေသဴေတာငမ်မို့နယ်
ရေသဴေတာင်

၁၀ ဒဟ-၁၈၃၀ မယယုသွုယ် ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၈၇၂၂၉ ဦဵထွန်ဵ  မငဴ် ဝိပ္ဳပ
ဗန္ဓ လရပ်ကွက်၊ 

ေ မာက်ဦဵမမို့နယ်
ေ မာက်ဦဵ

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ ဝိပ္ဳပ (မ) (၃၀)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ဒစ-၁၄၈၇ မတငဇ်ာေဝ ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၆၆၅၇၄ ဦဵေကျော်ဆန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
တနိညိ်ု(ေ မာက်)ေကျေဵရာွ၊ 

ေ မာက်ဦဵမမို့နယ်
ေ မာက်ဦဵ

၁၂ ဒ ည-၂၂၀ မေအဵေအဵေဌဵ ၁၁/ကတန(နိုင)်၁၉၀၉၀၇ ဦဵေအာင ်မသန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ရပ်ုသာဵေကျေဵရာွ၊ 

ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်
ေကျောက်ေတာ်

၁၃ ဒ ည-၂၀၄ မနိုငအ်နိန္ဒာေကျော် ၁၁/ကတန(နိုင)်၁၆၆၁၀၀ ဦဵေမာငေ်အဵ ဝိပ္ဳပ
လမ်ဵမေတာ်ေကျေဵရာွ၊ 

ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်
ေကျောက်ေတာ်

၁၄ ဒ -၃၁၇ မေ ျောေ ျော ိုင် ၁၁/ကတန(နိုင)်၁၆၈၆၃၃ ဦဵေမာင ်ဖူေ ျေ ဝိပ္ဳပ
လမ်ဵ(၅)၊  ပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊ 

ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်
ေကျောက်ေတာ်

၁၅ ဒပရ-၁၈၄ မမုိဵဝင်ဵ သိန်ဵ ၁၁/မပန(နိုင)်၁၅၂၀၇၆ ဦဵေမာငေ်မာငသိ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေထာငဴ်ေ ျေရာွ၊ အဝရာွအပ်ုစ၊ု 

မင်ဵ  ပာဵမမို့နယ်
မင်ဵ  ပာဵ

၁၆ ဒပ-၂၄၃၄ မစိုဵ  မငဴ်ဦဵ ၁၁/မပန(နိုင)်၁၇၀၅၉၃ ဦဵေအာငစ်နိသ်ာ ဝိပ္ဳပ
နယ ်ဆဳုွေကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ  ပာဵမမို့နယ်
မင်ဵ  ပာဵ

၁၇ ဒပ-၅၂၆ မ မငဴ် မငဴ်ေဌဵ ၁၁/မပန(နိုင)်၁၆၅၁၅၅ ဦဵစနိပ်န်ဵ သာ ဝိပ္ဳပ
အဝေကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ  ပာဵမမို့နယ်
မင်ဵ  ပာဵ

၁၈ ဒပ-၅၂၄ မစိုဵ စန္ဒာေဌဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵလှသိန်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
အတငွ်ဵ င ေူ ျောင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေ မပဳုမမို့နယ်
ေ မပဳု

၁၉ ဒစရ-၄၇၂ မ ငသ်န်ဵ ဝင်ဵ ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၂၈၂၄၆ ဦဵသာထွန်ဵ လှ ဝိပ္ဳပ
(၃)မုိငသ်ာစည်၊ 

ေမာငေ်တာမမို့နယ်
ေမာငေ်တာ

၂၀ ဒစ-၁၄၈၀ မ ငစ်လုှိုင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵ ငေ်မာငလှ် ဝိပ္ဳပ ေသကဳ ဆဳုွေကျေဵရာွ၊ ဘူဵသီဵေတာငမ်မို့နယ် ဘူဵသီဵေတာင်



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ ဝိပ္ဳပ (မ) (၃၀)ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ဒစ-၂၀၉၀ မ ိုငဇ်ာ မငဴ်ေကျော် ၁၂/စ န(နိုင)်၀၈၀၁၉၆ ဦဵလှေရွှေ ဝိပ္ဳပ
မီဵရထာဵဆိပ်ရပ်ကွက်၊ 

ဘူဵသီဵေတာငမ်မို့နယ်
ဘူဵသီဵေတာင်

၂၂ ဒဘ-၁၅၀၁ မနနီသီန်ဵ ၁၁/ဘသတ(နိုင)်၀၄၉၃၁၂ ဦဵေမာငသ်န်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ 

ဘူဵသီဵေတာငမ်မို့နယ်
ဘူဵသီဵေတာင်

၂၃ ဒက-၁၃၉၃ မေအဵသန္တာမဖိုဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
ေရွှေညိုမအပ်ုစ၊ု ကွမ်ဵေ ျောင်ဵ ရာွ၊ 

ေကျောက် ဖူမမို့နယ်
ေကျောက် ဖူ

၂၄ ဒကဌ-၂၇၁ မေဌဵေဌဵရီ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵ ငေ်မာင် ဝိပ္ဳပ
ဝေ ပေကျေဵရာွ၊ ဝေ ပအပ်ုစ၊ု 

ေကျောက် ဖူမမို့နယ်
ေကျောက် ဖူ

၂၅ ဒတတ-၄၀၃ မေဝေဝလင်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵေကျော်နိုင် ဝိပ္ဳပ
သစပု်တ ်ျေနိေ်ကျေဵရာွ၊ 

ရမ်ဵမဗဲမမို့နယ်
ရမ်ဵမဗဲ

၂၆ ဒအ-၃၅၀ မေမဇငထ်က် ၁၁/မအန(နိုင)်၀၆၉၆၇၈ ဦဵ ငေ်မာငဇ်င် ဝိပ္ဳပ
ဗုိလ် ျေုပ်လမ်ဵ၊ ကမ်ဵနာဵရပ်ကွက်၊ 

မာနေ်အာငမ်မို့နယ်
မာနေ်အာင်

၂၇  ဒနဏ-၂၀၂ မယမင်ဵ  ျေ ို ၁၁/အမန(နိုင)်၁၀၂၄၃၉ ဦဵေမာငတ်ငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
တပ်ေတာငမ်မို့၊ 

အမ်ဵမမို့နယ်
အမ်ဵ

၂၈ ဒသ-၁၂၄၅ မေနွဵ ေနွဵ ေဝ ၁၁/သတန(နိုင)်၁၀၇၀၀၁ ဦဵေကျော်ေကျော်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
အမှတ(်၅)ရပ်ကွက်၊ 

သဳတွဲမမို့နယ်
သဳတွဲ

၂၉ ဒတ-၉၈၈ မပုိဵအ ိဖူ ၁၁/တကန(နိုင)်၁၁၃၇၆၈ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ေလဵ ဝိပ္ဳပ
မှိုဟင်ဵ ေတာေကျေဵရာွ၊

ေတာငကု်တမ်မို့နယ်
ေတာငကု်တ်

၃၀ ဒဂသ-၁၅၇ မေမ ျေ ို  ျေ ို ေအာင် ၁၁/ဂမန(နိုင)်၀၅၈၁၅၃ ဦဵမင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ဂျေ ို ငေ်ကာက်ရာွ၊ 

ဂမွမို့နယ်
ဂွ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ ဝိဇ္ဇာ (ေျောဵ) ( ၁၉ )ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဒစလ-၁၀၅၀ ေမာငပုိ်ငစ်ိုဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵညနွ့်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဝါဘုိေကျေဵရာွ၊ 

စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၂ ဒစလ-၁၀၅၈ ေမာငေ်ကျော်ဆန်ဵ တင် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵစနိထွ်န်ဵ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
ဝါဘုိေကျေဵရာွ၊ 

စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၃ ဒဃတ-၁၄၂၄ ေမာငဦ်ဵဘလှိုင် ၁၁/ပဏတ(နိုင)်၁၂၀၂၉၁ ဦဵသိန်ဵ ေဌဵလှိုင် ဝိဇ္ဇာ
ယိုဵ တရပ်ုေကျေဵရာွ၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ မမို့နယ်
ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ

၄ ဒဃတ-၁၄၃၈ ေမာငမ်ျေ ို ဵနိုငဦ်ဵ ၁၁/ပဏတ(နိုင)်၁၁၇၈၃၇ ဦဵသာေကျော် ဝိဇ္ဇာ
ရင်ဵ ဒါဵေကျေဵရာွ၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ မမို့နယ်
ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ

၅ ဒင-၁၄၁၄ ေမာငန်ိုငန်ိုင ်မငဴ် ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၃၄၃၄၂ ဦဵေအာင ်မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
အလယက်ျွန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်
ေပါက်ေတာ

၆ ဒဃ-၂၂၀၆ ေမာငဆ်န်ဵ ဦဵေမာင် ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၃၀၈၈၉ ဦဵစနိေ်ရွှေထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သေ ပကနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်
ေပါက်ေတာ

၇ ဒရဋ-၁၁၆၈ ေမာငထူ်ဵ မတေ်အာင် ၁၁/ရသတ(နိုင)်၁၁၂၃၃၆ ဦဵေကျော်ယု ဝိဇ္ဇာ
ေအာငဆိ်ပ်ေကျေဵရာွ၊ 

ရေသဴေတာငမ်မို့နယ်
ရေသဴေတာင်

၈ ဒဟ-၂၆၅၈ ေမာငသိ်န်ဵ ထွန်ဵ ေမာင် ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၆၇၇၃၁ ဦဵေကျော်သိန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အရက်သည်မေကျေဵရာွ၊ 

ေ မာက်ဦဵမမို့နယ်
ေ မာက်ဦဵ

၉ ဒ ဥ-၁၃၀၃ ေမာငသိ်န်ဵ ေဇာ် ၁၁/ကတန(နိုင)်၁၇၅၄၆၅ ဦဵထွန်ဵ ေအဵေကျော် ဝိဇ္ဖာ
ဗုိလ်မင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်
ေကျောက်ေတာ်

၁၀ ဒဟ-၂၆၅၁ ေမာငဝ်င်ဵ နိုငေ်ဌဵ ၁၁/ကတန(နိုင)်၁၇၈၈၆၉ ဦဵေမာင ်မစနိ် ဝိဇ္ဖာ
အလှမဒေီကျေဵရာွ၊ 

ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်
ေကျောက်ေတာ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ ဝိဇ္ဇာ (ေျောဵ) ( ၁၉ )ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ဒပ-၃၁၃၇ ေမာငစ်ိုဵ ဝင်ဵ ေမာင် ၁၁/မပန(နိုင)်၁၆၃၅၆၉ ဦဵဦဵေစာေမာင် ဝိဇ္ဖာ
ေတာငပ့ုိ်ကကီဵအပ်ုစ၊ု ဆငက်ကီဵ ပင်

ေကျေဵရာွ၊ မင်ဵ  ပာဵမမို့နယ်
မင်ဵ  ပာဵ

၁၂ ဒဖသ-၁၁၀၀ ေမာငသိ်န်ဵ ကုိမဖိုဵ ၁၁/မပတ(နိုင)်၁၂၀၁၂၂ ဦဵသိန်ဵ ေမာငရ်ီ ဝိဇ္ဇာ
ေရနကီကီဵေကျေဵရာွ၊ 

ေ မပဳုမမို့နယ်
ေ မပဳု

၁၃ ဒဖ-၁၇၅၁ ေမာငမ်ျေ ို ဵဝင်ဵ ၁၁/မပတ(နိုင)်၁၂၁၅၉၃ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
အငရူာွေဟာင်ဵ ၊ 

ေ မပဳုမမို့နယ်
ေ မပဳု

၁၄ ဒမ-၁၉၃၉ ေမာငေ်အာငေ်အာငေ်ဌဵ ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၈၆၄၁၄ ဦဵေအာငသိ်န်ဵ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
နသဳာေတာငေ်ကျေဵရာွ၊

ေမာငေ်တာမမို့နယ်
ေမာငေ်တာ

၁၅ ဒက-၂၃၉၅ ေမာငဝ်င်ဵ နိုငစ်ိုဵ ၁၁/ကဖန(နိုင)်၁၄၅၈၁၂ ဦဵလှဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ရ ိုငပုိ်ကဆ်ပ်ိရပ်ကကွ၊် ဆာဵ ပငက်ငွ်ဵ (၁) လမ်ဵ၊

 အမှတ်(၄၇၁)၊ ေကျောက ်ဖူမမို့နယ်
ေကျောက် ဖူ

၁၆ ဒတဠ-၉၇၀ ေမာင ်ပည်ဴမဖိုဵေအာင် ၁၁/အမန(နိုင)်၀၉၇၇၁၃ ဦဵေမာငက်ျေနတ်င် ဝိဇ္ဇာ
ေအာ်သကဲေကျေဵရာွ၊ မွှာဵအပ်ုစ၊ု 

အမ်ဵမမို့နယ်
အမ်ဵ

၁၇ ဒန-၁၁၄၉ ေမာငေ်အာငမ်ျေ ို ဵလွင် ၁၁/အမန(နိုင)်၁၀၆၃၆၈ ဦဵေဝသန်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ကာပူေကျေဵရာွ၊ 

အမ်ဵမမို့နယ်
အမ်ဵ

၁၈ ဒသယ-၉၈၀ ေမာင ်ပည်စိုဵ ထွန်ဵ ၁၁/သတန(နိုင)်၁၂၆၉၃၇ ဦဵထွန်ဵ လင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆငေ် ါင်ဵ ရာွ၊ 

သဳတွဲမမို့နယ်
သဳတွဲ

၁၉ ဒတဠ-၉၁၃ ေမာငမ်ျေ ို ဵထက်ေအာင် ၁၀/မအတ(နိုင)်၀၁၄၆၂၅ ဦဵင/မှင် ဝိဇ္ဇာ
မအမီမို့၊ လက်ပနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေတာငကု်တမ်မို့နယ်
ေတာငကု်တ်



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ ဝိဇ္ဇာ (မ)  ( ၂၂ )ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဒဃတ-၁၄၈၈ မဝင်ဵ ပပေအာင် ၁၁/စတန(နိုင)်၁၀၈၅၇၂ ဦဵေအာငဝ်င်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ပါဒလိတေ်ကျေဵရာွ၊ 

စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၂ ဒစလ-၁၀၆၅ မစစုန္ဒာ မငဴ် ၁၁/စတန(နိုင)်၁၃၃၀၇၁ ဦဵဘ မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ဝါဘုိေကျေဵရာွ၊ 

စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၃ ဒစ-၄၀၅၉ မနနီဝီင်ဵ ေရွှေ ၁၁/စတန(နိုင)်၁၃၄၃၄၄ ဦဵ င ်မငဴ်ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေအဵသာယာလမ်ဵ၊ စက်ရုဳစု

အကွက်(၆)၊ စစေ်တွမမို့နယ်
စစေ်တွ

၄ ဒဃတ-၁၄၈၃ မဝင်ဵ ဝင်ဵ သန်ဵ ၁၁/ပဏတ(နိုင)်၁၀၄၉၄၉ ဦဵေမာငမ်ျေသိန်ဵ ဝိဇ္ဖာ
ဝမ်ဵဒီဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ မမို့နယ်
ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ

၅ ဒငဆ-၁၀၄၈ မ ငဝ်င်ဵ ေဇာ် ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၃၂၈၄၅ ဦဵေဇာ်ဂျေ ီ ဝိဇ္ဇာ
ေညာငပ်င ်ျေ ို ငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်
ေပါက်ေတာ

၆ ဒင-၁၄၀၇ မ ငမ်ဖိုဵေဝ ၁၁/ပတန(နိုင)်၁၃၀၉၇၇ ဦဵသန်ဵ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
သေ ပကနေ်ကျေဵရာွ၊ 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်
ေပါက်ေတာ

၇ ဒရ-၂၁၁၇ မ ငမ်ျေ ို ဵဝင်ဵ ၁၁/ရသတ(နိုင)်၁၂၆၄၆၇ ဦဵေမာငသ်ာနု ဝိဇ္ဇာ
ထီဵစွဲေကျေဵရာွ၊ 

ရေသဴေတာငမ်မို့နယ်
ရေသဴေတာင်

၈ ဒ ဒ-၁၀၄၉ မလှသိန်ဵ ေအဵ ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၇၁၉၉၂ ဦဵေမာငထွ်န်ဵ ေအဵ ဝိဇ္ဇာ
နန်ဵ ကျောဵေကျေဵရာွ၊ 

ေ မာက်ဦဵမမို့နယ်
ေ မာက်ဦဵ

၉ ဒဟ-၂၆၅၄ မလှစနဳယွ် ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၆၃၅၈၀ ဦဵထွန်ဵ ေအာင ်ဖူ ဝိဇ္ဇာ
ေအာက်စည်ဵေမာင်ဵ ရာွ၊ 

ေ မာက်ဦဵမမို့နယ်
ေ မာက်ဦဵ

၁၀ ဒ ဒ-၁၀၆၉ မလှလှဆန်ဵ ၁၁/ကတန(နိုင)်၁၇၅၄၈၇ ဦဵေမာငေ်သာင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဗုိလ်မင်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်
ေကျောက်ေတာ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ ဝိဇ္ဇာ (မ)  ( ၂၂ )ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ဒ ဒ-၁၀၅၇ မ ဖူေ ျေ ၁၁/ကတန(နိုင)်၁၇၅၅၁၄ ဦဵေမာငဟ်နေ်သာင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
တူဵ ေ မာင်ဵ ေကျေဵရာွ၊  

ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်
ေကျောက်ေတာ်

၁၂ ဒဖည-၁၂၆၃ မ င ်ပည်ဴစုဳ ၁၁/မပတ(နိုင)်၁၁၉၀၁၂ ဦဵေမာငတ်ငေ် ျေ ဝိဇ္ဖာ
ေဈဵေဟာင်ဵ ပုိင်ဵ ၊ 

မင်ဵ  ပာဵမမို့နယ်
မင်ဵ  ပာဵ

၁၃ ဒပ-၃၁၄၆ မနငှ်ဵ နငှ်ဵ ေဝ ၁၁/မပန(နိုင)်၁၆၁၁၂၃ ဦဵထွန်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
သစပု်တေ်တာငေ်ကျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ  ပာဵမမို့နယ်
မင်ဵ  ပာဵ

၁၄ ဒဖ-၁၈၁၇ မသန္တာစိုဵ ၁၁/မပတ(နိုင)်၁၁၄၈၄၀ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေ မာက်ကကိမ်ေကျေဵရာွ၊ 

ေ မပဳုမမို့နယ်
ေ မပဳု

၁၅ ဒမ-၁၉၁၅ မ ငယ်ယုလုှိုင် ၁၁/မတန(နိုင)်၀၂၇၆၀၇ ဦဵေစာထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဝိမလ၊ မမို့မေ မာက်ရပ်ကွက်၊ 

ေမာငေ်တာမမို့နယ်
ေမာငေ်တာ

၁၆ ဒမ-၁၉၀၇ မစန်ဵ စန်ဵ ေဝ ၁၁/မတန(နိုင)်၀၃၀၄၂၄ ဦဵေအာငသ်န်ဵ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
မမို ့မအေရှ့ ရပကွ်က်၊အမိတွ်င်ဵမှုသင်တန်ဵ ေကျောင်ဵ ေရှ့ ၊ 

ရွက်ညိုေတာင်ေကျေဵရွာ၊ေမာင်ေတာမမို ့နယ်
ေမာငေ်တာ

၁၇ ဒကပ-၉၄၄ မေစာယမွုန် ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵထွန်ဵ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
ေလာတရဲာွ၊ မင်ဵ ဂအဳပ်ုစ၊ု 

ေကျောက် ဖူမမို့နယ်
ေကျောက် ဖူ

၁၈ ဒအ-၁၃၉၇ မသီရလိင်ဵ ေမာင် ၁၁/ရဗန(နိုင)်၁၁၅၆၀၀ ဦဵေဇာ်လင်ဵ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၅)ရပ်ကွက်၊ ေတာငဥ်က္ကလာ၊ 

ရမ်ဵမဗဲမမို့နယ်
ရမ်ဵမဗဲ

၁၉ ဒအ-၁၆၃၆ မဆု မတရ်ွှေင် ၁၁/မအန(နိုင)်၀၇၃၃၅၇ ဦဵ မငဴ်လွင် ဝိဇ္ဇာ
မင်ဵ ဆိပ် ပငရ်ာွ၊ 

မာနေ်အာငမ်မို့နယ်
မာနေ်အာင်

၂၀ ဒအ-၁၄၂၇ မခပုဳဵ ထက်ထက်ေကျော် ၁၁/မအန(နိုင)်၀၆၉၀၉၃ ဦဵသန်ဵ  မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ကန်ဵ စနွ်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

မာနေ်အာငမ်မို့နယ်
မာနေ်အာင်



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်- ေေျောေ်ဖြူ ဝိဇ္ဇာ (မ)  ( ၂၂ )ဦဵ

စဉ်
တေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေတဖ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွရရိှသူမျောဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ဖပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ဒနမ-၈၁၂ မ ျေ ို မာထွန်ဵ ၁၁/အမန(နိုင)်၁၀၂၀၈၇ ဦဵထွန်ဵ လှေ ျေ ဝိဇ္ဇာ
ဂါယေ်လာင်ဵ ရာွ၊ 

အမ်ဵမမို့နယ်
အမ်ဵ

၂၂ ဒတတ-၁၅၇၂ မနငှ်ဵ ရေဝေအာင် ၇/ပတန(နိုင)်၁၇၃၇၀၈ ဦဵေအာငကုိ်လတ် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၉၆)၊ ဦဵဥတ္တမလမ်ဵ၊ ေ ျောင်ဵ

ေကာက်ရပ်ကွက်၊ ေတာငကု်တမ်မို့နယ်
ေတာငကု်တ်


