
သိပ္ဳပ (ကျာဵ)   (၂၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည် ဘာသာတွဲ ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ စရ-၆၄၃ ေမာငေ် ျော်ေဝယထွဳန်ဵ ၅/မရန(နိုင)်၃၅၃၉၇၇ ဦဵတငေ်မာငထွ်န်ဵ သိပ္ဳပ
အိမ်နပဳါတ်(၂၁)၊နယေ် မ(၂၀)၊ ရဏုာ

လမ်ဵသွယ(်၁၇)၊ မဝတီရပ်၊ မဳုရာွမမို့နယ်
မဳုရာွ

၂ စရလ-၉၂ ေမာငထ် ်ဝိုင်ဵ ၅/မရန(နိုင)်၃၃၇၇၈၂ ဦဵညနွ့်ေဆွ သိပ္ဳပ
ေရွှေစတိက် ည်ရပ်၊ အလဳု၊

 မဳုရာွမမို့နယ်
မဳုရာွ

၃ စပ-၃၅ ေမာငစ်ိုင်ဵ ေဝမဖိုဵ ၅/ဘတလ(နိုင)်၁၃၁၉၆၄ ဦဵလှိုင ်မငဴ်ဦဵ သိပ္ဳပ
အတုဖုိ်ရာွ၊ 

ဘုတလငမ်မို့နယ်
ဘုတလင်

၄ စဗ-၂၅၁ ေမာင ်ပည်ဴစုဳေအာင် ၅/ခဥတ(နိုင)်၁၁၃၄၅၂ ဦဵမန်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
ဆငေ် မရာွ၊

ေချောင်ဵ ဦဵမမို့နယ်
ေချောင်ဵ ဦဵ

၅ စဍ-၂၇၄ ေမာငေ် ာင်ဵ ခန့်သူ ၅/အရတ(နိုင)်၁၈၁၄၆၃ ဦဵထွန်ဵ ေဇာ်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ရသစရ်ာွ၊ 

အရာေတာ်မမို့နယ်
အရာေတာ်

၆ စတ-၂၆ ေမာငေ်အာငဟိ်န်ဵ ထ ် ၅/အရတ(နိုင)်၁၇၅၅၂၂ ဦဵေ ျော်ေ ျော်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၂)၊ ဇီဵ ပငရ်ပ်၊

 အရာေတာ်မမို့နယ်
အရာေတာ်

၇ စတ-၁၂၄ ေမာငေ် ျော်ေ ျော်ခန့် ၅/အရတ(နိုင)်၁၇၄၈၄၀ ဦဵမင်ဵ မင်ဵ သိပ္ဳပ
ေ ျော ်ေပျော ်ရာွ၊ 

အရာေတာ်မမို့နယ်
အရာေတာ်

၈ မနခ-၆၂၁ ေမာငေ် ျော်ဇငလ်င်ဵ ၅/ယမပ(နိုင)်၁၄၁၀၈၈ ဦဵေဌဵဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ဘန့်ေဘွဵ ရာွမ၊ 

ယင်ဵ မာပငမ်မို့နယ်
ယင်ဵ မာပင်

၉ စဇပ-၇၂ ေမာငေ်အာငသ်ာညိမ်ဵ ၅/ယမပ(နိုင)်၁၄၅၇၀၂ ဦဵလှဗုိလ် သိပ္ဳပ
(ခ)ရပ် ွ ်၊ ယင်ဵ မာပငမ်မို့

ယင်ဵ မာပငမ်မို့နယ်
ယင်ဵ မာပင်

၁၀ စဏ-၁၁၅ ေမာငေ်ဇာ်လင်ဵ ထွန်ဵ ၅/ဆလ (နိုင)်၁၂၉၁၂၃ ဦဵသိန်ဵ ထွန်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
ဆာဵခါဵရာွ၊ 

ဆာဵလင်ဵ က ီဵမမို့နယ်
ဆာဵလင်ဵ က ီဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ



သိပ္ဳပ (ကျာဵ)   (၂၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည် ဘာသာတွဲ ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၁၁ စ -၁၁၈ ေမာငညီ်ညီလင်ဵ ၅/ လထ(နိုင)်၃၁၈၅၂၁ ဦဵလှ မငဴ် သိပ္ဳပ
ေ ျောင်ဵ တို ်ရာွ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၂ စ  -၅ ေမာငမ်ဖိုဵဇာနည်ဆန်ဵ ၅/ လထ(နိုင)်၂၉၁၄၁၂ ဦဵမျေ ို ဵ မငဴ်ဆန်ဵ သိပ္ဳပ
ေတာငစ်ည်ဵရာွ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၃ စ -၉၈၉ ေမာငအ်ာ ာမုိဵ မငဴ် ၅/ လထ(နိုင)်၃၀၈၅၃၀ ဦဵ မငဴ်ေဌဵ သိပ္ဳပ
ဆည်ေတာ်ဦဵရာွ

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၄ စ -၁၂၂ ေမာငမ်ဖိုဵမငမ်ိဵသူ ၅/ လထ(နိုင)်၂၉၀၇၃၀ ဦဵ မငဴ်ေဖ သိပ္ဳပ
စ ဳပရာွ

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၅ စ -၁၂၃၉ ေမာငဟိ်န်ဵ ထ ်ေအာင် ၅/ လဝ(နိုင)်၀၅၉၆၁၇ ဦဵေအာငေ်ဖသန်ဵ သိပ္ဳပ
ဆည်က ီဵရာွ၊ 

 ေလဵဝမမို့နယ်
 ေလဵဝ

၁၆ စည-၁၆၁ ေမာငဟ်နထွ်န်ဵ ဦဵ ၅/မ န(နိုင)်၁၀၈၉၇၁ ဦဵတငေ်မာငလ်တ် သိပ္ဳပ
နနငွ်ဵ ေချောင်ဵ ရာွ၊ 

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၁၇ စဖရ-၈ ေမာငဝ်င်ဵ ေ ျော်ဇင် ၅/ဖပန(နိုင)်၀၉၆၀၁၁ ဦဵေမာငထွ်ဋ် သိပ္ဳပ
ေထာမရာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၁၈ စဖ-၃ ေမာငမ်င်ဵ သန့်ေ ျော် ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၄၁၆၆ ဦဵေ ျော်လွင် သိပ္ဳပ
မင်ဵ ရေဲ ျော်စာွလမ်ဵ၊  ျွန်ဵ ေရွှေဝါရပ် ွ ်၊

 ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့၊ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၁၉ စဖရ-၅၆ ေမာငစ်ည်သူလွင် ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၂၆၇၃ ဦဵေစာ မငဴ်လွင် သိပ္ဳပ
ဟာပါရာွ၊ သညစအ်ပ်ုစ၊ု 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၂၀ စဟသ-၄ ေမာငေ် ျော်ဇငမ်င်ဵ ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၅၆၅၇၀ ဦဵေမာငသိ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ေသာငသွ်ပ်စ ဳပေ ျေဵရာွ၊ 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ



သိပ္ဳပ (ကျာဵ)   (၂၁)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည် ဘာသာတွဲ ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၂၁ စဟရ-၂၇ ေမာင ုိ် ုိလင်ဵ ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၅၆၃၉၅ ဦဵသာဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)ရပ် ွ ်၊ ေရွှေ ပည်ေအဵ၊ 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ



သိပ္ဳပ (မ)  (၃၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ဖပ-၈၅၄ မမျေ ို ဵ မငဴ် မငဴ် မတ် ၉/ ပတ(နိုင)်၃၁၄၂၇၄ ဦဵခငေ်မာငေ်ဌဵ သိပ္ဳပ
 ုိယပွ်ာဵသတင်ဵ စာတို ်၊ 

မဳုရာွမမို့နယ်
မဳုရာွ

၂ စရ-၉၃၅ မက ည်သန့်ဇင် ၅/မရန(နိုင)်၃၄၃၄၆၈ ဦဵက ည်ရွှေင် သိပ္ဳပ
ပါရမီလမ်ဵ၊ ရတနာပဳုရပ် ွ ်၊ 

မဳုရာွမမို့နယ်
မဳုရာွ

၃ စရလ-၁၈၅ မသက ေနမုိ်ဵ ၅/မရန(နိုင)်၃၃၆၅၄၁ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေရွှေ ပည်ေအဵရပ် ွ ်၊ဇီဵ ေတာရာွ၊

ခဝဲ ျေင်ဵ ေ ျေဵရာွအပ်ုစ၊ု မဳုရာွမမို့နယ်
မဳုရာွ

၄ စပ-၁၆ မသဲဆုေဇာ် ၅/ဘတလ(နိုင)်၁၄၆၇၈၉ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ထူဵက ီဵရာွ၊ 

ဘုတလငမ်မို့နယ်
ဘုတလင်

၅ စပ-၈၄ မသွန်ဵ ေရွှေအနိ် ၉/သစန(နိုင)်၂၀၆၆၄၄ ဦဵ မငဴ်နို်င သိပ္ဳပ
မမို့နယစ်မဳီ ိန်ဵ ဦဵစီဵ ရုဳဵ ၊ 

ဘုတလငမ်မို့နယ်
ဘုတလင်

၆ စပည-၉ မမုိဵယနုဒီ ၅/ဘတလ(နိုင)်၁၃၈၄၀၇ ဦဵတငမုိ်ဵ သိပ္ဳပ
ေညာင ်နရ်ာွ၊ 

ဘုတလငမ်မို့နယ်
ဘုတလင်

၇ စဗ-၇၆၁ မဝင်ဵ ဝင်ဵ အိ ၅/ခဥတ(နိုင)်၁၁၀၅၁၅ ဦဵေ ျော ်ခဲ သိပ္ဳပ
သဳုဵပနလှ်ရာွ၊ 

ေချောင်ဵ ဦဵမမို့နယ်
ေချောင်ဵ ဦဵ

၈ စဇပ-၈၆ မစန္ဒာထွန်ဵ ၅/အရတ(နိုင)်၁၈၃၂၅၇ ဦဵေအာင ်မငဴ် မတ် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၃)၊  ွ ်သစရ်ပ်၊ 

အရာေတာ်မမို့၊အရာေတာ်မမို့နယ်
အရာေတာ်

၉ စဇပ-၅၂၅ မေအဵနန္ဒာဝင်ဵ ၅/အရတ(နိုင)်၁၇၄၈၇၃ ဦဵေဌဵဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေ ျော ်ေပျော ်ရာွ၊  

အရာေတာ်မမို့နယ်
အရာေတာ်

၁၀ စဇ-၁၀၄၆ မ မတစ် ုုေဋ ၅/ယမပ(နိုင)်၁၄၃၉၀၉ ဦဵ မငဴ်သိန်ဵ သိပ္ဳပ
တာဝရာွ၊ 

ယင်ဵ မာပငမ်မို့နယ်
ယင်ဵ မာပင်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ



သိပ္ဳပ (မ)  (၃၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၁၁ စဏ-၂၉ မဧ ရေီဇာ် ၅/ဆလ (နိုင)်၁၃၃၁၃၃ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
ငါဵခနုရ်ာွ၊ 

ဆာဵလင်ဵ က ီဵမမို့နယ်
ဆာဵလင်ဵ က ီဵ

၁၂ စဏ-၆၂ မမွနမွ်န ်မငဴ် ၅/ဆလ (နိုင)်၁၃၁၄၅၈ ဦဵတိုဵ တိုဵ သိပ္ဳပ
ေရွှေသမငေ် ျေဵရာွ၊ 

ဆာဵလင်ဵ က ီဵမမို့နယ်
ဆာဵလင်ဵ က ီဵ

၁၃ စရစ-၈၇ မခငပ်ပေ ျော် ၅/ဆလ (နိုင)်၁၃၃၁၃၂ ဦဵေ ျော်ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ရာှဵေတာရာွ၊ 

ဆာဵလင်ဵ က ီဵမမို့နယ်
ဆာဵလင်ဵ က ီဵ

၁၄ စဏ-၇၁ မရွှေန်ဵ ဝတရ်ည်လင်ဵ ၅/ဆလ (နိုင)်၁၂၇၇၄၅ ဦဵညနွ့်လင်ဵ သိပ္ဳပ အမှတ(်၁)၊ ချေမ်ဵသာရပ်၊ ဆာဵလင်ဵ က ီဵမမို့နယ် ဆာဵလင်ဵ က ီဵ

၁၅ စဂ-၆၅ မနငှ်ဵ ေမွှေ သူ ၅/ နန(နိုင)်၁၁၅၂၆၇ ဦဵေဌဵလွင် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁)ရပ် ွ ်၊ နမီမို့ 

 နမီမို့နယ်
 နီ

၁၆ စ -၁၀၄၅ မဟနယ်ဉေ်အဵ ၅/ လထ(နိုင)်၃၀၂၄၈၄ ဦဵဆာမုိဵအယ် သိပ္ဳပ
ခ.လ.ရ(၈၇)၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၇ စ -၁၁၂၅ မသဉ္ဇာဝငဴ်ေ ျော် ၅/ လထ(နိုင)်၃၁၅၂၇၇ ဦဵနိုငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
အင်ဵ  ျွန်ဵ ရာွ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၈ စ -၁၉၂၅ မပုိပုိဝင်ဵ ၅/ လထ(နိုင)်၃၀၉၉၄၅ ဦဵတငေ်ရွှေ သိပ္ဳပ
ေအာင ်မငသ်ာေ ျေဵရာွ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၉ စ -၂၀၅၁ မပါေဟွ့ဆုန် ၅/ လထ(နိုင)်၃၀၇၅၉၇ ဦဵငနွ ်မ်ဵ သိပ္ဳပ
ေတာငဇ်လပ်၊ နယေ် မ(၈)/၆၆(ခ)၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၂၀ စ ခ-၁၂ မသဇငန်ယွဦ်ဵ ၅/ လထ(နိုင)်၂၆၇၆၇၀ ဦဵဝင်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ဟဲလုပ်ရာွ၊ ငါဵဖာဵအပ်ုစ၊ု

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ



သိပ္ဳပ (မ)  (၃၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၂၁ စရ-၁၃၉၆ မဇငမီ်မီထွန်ဵ ၅/မ န(နိုင)်၁၀၃၆၁၈ ဦဵေအာငဆ်န်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ေ  ရာွ၊ 

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၂၂ စဓ-၆၄ မေဝဇငဦ်ဵ ၅/တမန(နိုင)်၀၇၃၉၈၆ ဦဵလှေ ျော် သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁၈)၊ ေစာ်ဘွာဵ(၇)ရပ် ွ ်၊

 တမူဵမမို့၊တမူဵမမို့နယ်
တမူဵ

၂၃ စ -၉၁၀ မအအိိေ ျော် ၅/တမန(နိုင)်၀၇၆၂၆၉ ဦဵေ ျော်မင်ဵ သိပ္ဳပ
ဝိတတုရ်ာွမေ ျေဵရာွ၊ 

တမူဵမမို့နယ်
တမူဵ

၂၄ စ -၅၉ မမဖိုဵမဖိုဵမွန် ၅/အရတ(နိုင)်၁၇၅၉၆၃ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
 င်ဵ တပ်ရာွ၊ 

ေမာ်လုိ ်မမို့နယ်
ေမာ်လုိ ်

၂၅ စဖ-၂၀ မဝင်ဴဝါထ ် ၅/ဖပန(နိုင)်၀၉၉၉၄၃ ဦဵေ ျော်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေအာငဆ်န်ဵ (၂)လမ်ဵ၊အငက် င်ဵ မမိုငရ်ပ် ွ ်၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့၊ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၂၆ စ -၆၇ မေမဂျေူလွင် ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၄၀၀၆ ဦဵေ ျော ်ေမာင်ဵ သိပ္ဳပ
က ို့ ုန်ဵ ရာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၂၇ စဟ -၂၃ မဇငမ်ာလွင် ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၅၃၁၇၇ ဦဵဟနလွ်င် သိပ္ဳပ
တ ်ခတရ်ာွ၊ ေနာငဖ်ာမူအပ်ုစ၊ု 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၈ စဇ-၂၃၆၈ မေရွှေစငထ် ် ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၆၃၂၈၂ ဦဵစန်ဵ နု သိပ္ဳပ
ဟူပ ်ေ ျေဵရာွ၊

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၉ စရ-၈၆၈ မအအိိေ ျော် ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၆၈၆၅၁ ဦဵေ ျော် မငဴ် သိပ္ဳပ
မာလဳုေ ျေဵရာွ၊ မုိင်ဵ  ုိင်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၃၀ စဟ -၃၃ မ မငဴ် မတေ်အာင် ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၆၃၄၃၁ ဦဵအနု်ဵ စနိ် သိပ္ဳပ
  ်သာစ ဳပေ ျေဵရာွ၊ 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ



သိပ္ဳပ (မ)  (၃၂)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၃၁ စဟ-၁၄ မနန်ဵ ဖူဵသစစ်ဳ ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၄၇၁၅၁ ဦဵဝင်ဵ ေဌဵ သိပ္ဳပ
 ပည်ေတာ်သာလမ်ဵ၊ 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၃၂ မရ-၅၇ မစနိမုိ်ဵ ၅/လဟန(နိုင)်၀၂၉၂၀၂ ဦဵခန့်ေ ာ ်ေနာငင်မ်ဵ သိပ္ဳပ
လဟယမ်မို့၊ ပျေဉတ်ပ်ရပ်၊ 

လဟယမ်မို့နယ်
လဟယ်



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၂၆ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ စရခ-၃၆၂ ေမာငစ်န်ဵ သူထွန်ဵ ၅/မရန(နိုင)်၃၃၈၇၂၈ ဦဵစန်ဵ ေဝ ဝိပ္ဳပ
ေတာပုရာွ၊

မဳုရာွမမို့နယ်
မဳုရာွ

၂ စရခ-၇၈၅ ေမာငဟိ်န်ဵ ထ ်ေဇာ် ၅/မရန(နိုင)်၃၀၈၂၂၈ ဦဵေ ျော်စာွဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပုရစ ု်န်ဵ ေ မာ ်ရာွ

မဳုရာွမမို့နယ်
မဳုရာွ

၃ စပ-၁၀၄၆ ေမာငေ် ာင်ဵ  မတမုိ်ဵ ၅/ဘတလ(နိုင)်၁၄၁၂၂၇ ဦဵေအာငေ်ဌဵ ဝိပ္ဳပ
ေနာှပငက် ီဵရာွ၊ 

ဘုတလငမ်မို့နယ်
ဘုတလင်

၄ စယ-၁၈၇၉ ေမာငဟိ်န်ဵ နိုငစ်ိုဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵနိုင် ဝိပ္ဳပ
လည်ေငါ ်ေ ျေဵရာွ

ယင်ဵ မာပငမ်မို့နယ်
ယင်ဵ မာပင်

၅ စဏ-၄၆၅ ေမာငေ်ဝယစဳိုဵ ၅/ဆလ (နိုင)်၁၂၉၁၁၅ ဦဵထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆာဵခါဵရာွ၊ 

ဆာဵလင်ဵ က ီဵမမို့နယ်
ဆာဵလင်ဵ က ီဵ

၆ စဏ-၄၅၁ ေမာငေ်ဝမဖိုဵဦဵ ၅/ဆလ (နိုင)်၁၃၆၄၄၁ ဦဵ မငဴ်ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
 နေ်တာ်သာရာွ၊ 

ဆာဵလင်ဵ က ီဵမမို့နယ်
ဆာဵလင်ဵ က ီဵ

၇ စဂ-၆၀၄ ေမာငရ်ာဇာမဖိုဵ ၅/ နန(နိုင)်၁၂၉၇၅၀ ဦဵစိုဵ  မငဴ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
မျှေ ို င်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

 နမီမို့နယ်
 နီ

၈ စဂမ-၁၈၃ ေမာငေ်အဵချေမ်ဵမဖိုဵ ၅/ နန(နိုင)်၁၂၅၁၆၂ ဦဵသန်ဵ   ယ် ဝိပ္ဳပ
အေရှ့ မုိဵေ ာင်ဵ ရာွ

 နမီမို့နယ်
 နီ

၉ စ -၅၇၃၆ ေမာငရ်ာဇာထ ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေအာင ်မငဴ်သန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေ ျော ် ပုတရ်ာွ၊

  ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၀ စ -၅၇၁၄ ေမာငခ်ျေစေ် ာင်ဵ ၅/ လထ(နိုင)်၃၁၁၂၄၉ ဦဵအနု်ဵ ချေ ို ဝိပ္ဳပ
ေ ျော ် ပုတရ်ာွ၊

  ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၂၆ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၁၁ စ -၇၀၂၈ ေမာငသီ်ဟဦဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေအာင ုိ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
စမ်ဵမမို့ရပ် ွ ်၊  ေလဵမမို့

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၂ စ -၄၂၂၂ ေမာငေ်အာငဟိ်န်ဵ ေအဵသွင် ၅/ လတ(နိုင)်၃၀၂၄၂၂ ဦဵဝင်ဵ သွင် ဝိပ္ဳပ
စ ဳပရာွ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၃ စ -၂၈၆၇ ေမာငမ်ဖိုဵေဝစိုဵ ၅/ လထ(နိုင)်၃၁၈၅၂၂ ဦဵေမာငေ်မာငေ်ဌဵ ဝိပ္ဳပ
ေ ျောင်ဵ တို ်ရာွ၊

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၄ စဝ-၃၄၁ ေမာငေ်အာင ်မတထွ်ဋ် ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၄၁၆၇ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ထွဋ် ဝိပ္ဳပ
ေ ျော်ဇငရ်ာွ

 ေလဵဝမမို့နယ်
 ေလဵဝ

၁၅ စ -၄၂၁၀ ေမာငေ် ာင်ဵ  မတသူ် ၅/မ န(နိုင)်၀၉၈၀၁၅ ဦဵဝင်ဵ တငဴ် ဝိပ္ဳပ
 မငဦ်ဵရာွ၊ 

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၁၆ စ ခ-၅၄၁ ေမာငေ်အာငမ်ျေ ို ဵဟိန်ဵ ၅/မ န(နိုင)်၀၉၆၅၄၃ ဦဵသိန်ဵ တန် ဝိပ္ဳပ
ပိတခ်ျေင်ဵ ေတာ

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၁၇ စ -၄၃၄၀ ေမာငေ်ဝလင်ဵ ထ ် ၅/သမန(နိုင)်၀၀၅၆၄၃ ဦဵေ ျော်မင်ဵ ဝိပ္ဳပ
မင်ဵ သာရာွ၊

တမူဵမမို့နယ်
တမူဵ

၁၈ စဓ-၁၂၆၁ ေမာငေ်ပါငဂ်င်ဵ ေဟာင် ၅/မသန(နိုင)်၀၀၅၉၂၄ ဦဵမနခ်ိုလင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေနာင ် ်သစေ် ျေဵရာွ၊ 

တမူဵမမို့နယ်
တမူဵ

၁၉ စ  -၁၇၈ ေမာငေ်ဇာ်ထ ်လင်ဵ ၅/တမန(နိုင)်၀၇၄၃၉၉ ဦဵ မငဴ်ေဌဵ ဝိပ္ဳပ
ပွတသ်ာေ ျေဵရာွ

တမူဵမမို့နယ်
တမူဵ

၂၀ စငပ-၁၀၅ ေမာငလ်ှိုငမုိ်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေမာငဆ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဝါဵရုဳသာရာွ၊ 

ေမာ်လုိ ်မမို့နယ်
ေမာ်လုိ ်



ဝိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၂၆ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၂၁ စ ခ-၄၀၂ ေမာငခ်ျေလဲင်ဵ ဦဵ ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၃၁၀၃ ဦဵသာစနိ် ဝိပ္ဳပ
တမဲရာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၂၂ မနရ-၁၁၁၅ ေမာငခ်န့်သူေ ျော် ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၄၇၂၇ ဦဵေ ျော်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
 ရာဵရာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၂၃ စဖ-၈၃၄ ေမာငန်ိုငမ်ျေ ို ဵေအာင် ၅/ဖပန(နိုင)်၀၉၉၈၂၈ ဦဵဝင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေအာငဆ်န်ဵ (၂)လမ်ဵ၊အငက် င်ဵ မမိုင်

ရပ်  ွ၊် ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၂၄ စရခ-၅၇၇ ေမာငမ်င်ဵ သိန်ဵ ခန့် ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၅၃၉၈၁ ဦဵမင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
 မငသ်ာရာွ၊ 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၅ စဟရ-၁၂၆ ေမာငမ်င်ဵ ဟိန်ဵ ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၅၆၃၈၈ ဦဵဗုိလ်လျှေ ဳ ဝိပ္ဳပ
ေရွှေ ပည်ေအဵမမို့၊ 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၆ စဟ-၁၀၄၂ ေမာငသ်ျှေမ်ဵထ ်ေအာင် ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၆၄၂၇၁ ဦဵဘစနိ် ဝိပ္ဳပ
ဟူေနာငေ် ျေဵရာွ၊ 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ



ဝိပ္ဳပ (မ)  (၂၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ စရလ-၈၂၂ မမငမ်ိဵချေမ်ဵငယ် ၅/မရန(နိုင)်၃၁၈၃၀၀ ဦဵေ ျော်ေ ျော် ဝိပ္ဳပ
ခေဳတာရပ်၊ အလဳုမမို့၊

မဳုရာွမမို့နယ်
မဳုရာွ

၂ စရခ-၆၅၄ မရွှေန်ဵ လဴဲလဴဲေဝ ၉/စ တ(နိုင)်၁၃၄၆၀၈ ဦဵစနိမ်မိုင် ဝိပ္ဳပ
ေအာငမ်ဂေလာရပ်၊ ေအာငရ်ပ်ိ

သာလမ်ဵ၊ မဳုရာွမမို့နယ်
မဳုရာွ

၃ စရလ-၆၃၄ မသဲစေုဝ ၅/ဘတလ(နိုင)်၁၃၀၄၆၉ ဦဵေ ပထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ ေတာ(န)ရာွ၊ 

ဘုတလငမ်မို့နယ်
ဘုတလင်

၄ စပ-၇၀၆ မမငမ်ိဵ မတသူ် ၅/ဘတလ(နိုင)်၁၄၃၉၆၁ ဦဵစန်ဵ မင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေ မာ ်ေတာက ီဵရာွ၊ 

ဘုတလငမ်မို့နယ်
ဘုတလင်

၅ စဗအ-၂၄၇ မယနွ်ဵ မီမီနယွ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေ ျော်လွင် ဝိပ္ဳပ
ေတာေ ျောင်ဵ ေလဵရာွ

ေချောင်ဵ ဦဵမမို့နယ်
ေချောင်ဵ ဦဵ

၆ စဏပ-၂၇၁ မစ ုမတမွ်န် ၅/ယမပ(နိုင)်၁၅၀၂၆၀ ဦဵ မငဴ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
တယပ်င ်နရ်ာွ၊

ယင်ဵ မာပငမ်မို့နယ်
ယင်ဵ မာပင်

၇ စဏ-၃၈၈ မသဲနေုမာင် ၅/ဆလ (နိုင)်၁၃၂၀၃၄ ဦဵစိုဵ က ည်ေမာင် ဝိပ္ဳပ
သဳလျှေ ် ုိင်ဵ ရာွ၊ 

ဆာဵလင်ဵ က ီဵမမို့နယ်
ဆာဵလင်ဵ က ီဵ

၈ စရ-၄၂၈၁ မရရီသီန့် ၅/ နန(နိုင)်၁၂၈၂၉၄ ဦဵလွငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
တပုန်ဵ ရာွ၊ 

 နမီမို့နယ်
 နီ

၉ စဂ-၅၄၀ မသင်ဵ သင်ဵ ထ ် ၅/ နန(နိုင)်၁၂၅၂၁၅ ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
အေရှ့ မုိဵေ ာင်ဵ ရာွ

 နမီမို့နယ်
 နီ

၁၀ စ အ-၁၂၂ မမဖိုဵသီရဆိ ် ၅/ လထ(နိုင)်၃၁၀၅၁၁ ဦဵရေဲအာင် ဝိပ္ဳပ
အငဒ်ိုင်ဵ က ီဵရာွ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ



ဝိပ္ဳပ (မ)  (၂၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၁၁ စ  -၁၂၁ မခငယ်နွ်ဵ စဳ ၅/ လထ(နိုင)်၂၆၃၂၇၈ ဦဵလှ မငဴ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေ ျော်ရာွ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၂ စ -၇၈၃၀ မဆုသီရေိအာင် ၅/ လထ(နိုင)်၂၆၈၈၈၅ ဦဵေအာငဆ်န်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
အမ်ိအမှတ(်၁၉၁)၊ မဂေလာဥယျောဉရ်ပ် ွ ်၊ 

နယေ် မ(၅)၊ ေလဵမမို့၊ ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၃ စ ဆ-၁၁၉ မစ ုမတ် ၅/ လထ(နိုင)်၂၉၉၄၀၃ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ေလဵ ဝိပ္ဳပ
အေရှ့ ခုဳသာ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၄ စ -၇၇၅၀ မဆန်ဵ  မငဴ်ေအဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငဆ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေ ျော ်ဖူဵေ ျေဵရာွ၊ တငသ်ာဵအပ်ုစု

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၅ စငလ-၄၃၂ မနလီာထွန်ဵ ၅/ လဝ(နိုင)်၀၅၆၈၃၄ ဦဵသန်ဵ ေငွ ဝိပ္ဳပ
ေညာငပ်ငသ်ာေ ျေဵရာွ၊ 

 ေလဵဝမမို့နယ်
 ေလဵဝ

၁၆ စ -၂၆၀၀ မစ ုမတန်ိုင် ၅/မ န(နိုင)်၁၁၃၆၁၃ ဦဵတငေ်ငွ ဝိပ္ဳပ
သမ္ဘရာေ ျေဵရာွ၊ 

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၁၇ စည-၃၂၈ မေနွဵ ပပ ၅/မ န(နိုင)်၁၀၃၆၁၉ ဦဵေနွဵ ေနွဵ ဝိပ္ဳပ
ေ  ရာွ၊

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၁၈ စဓ-၁၂၃၄ မနငှ်ဵ ဝတရ်ည် ၅/တမန(နိုင)်၀၇၅၈၁၀ ဦဵသန်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ေစာ်ဘွာဵ(၇)ေဇယျောလမ်ဵ၊တမူဵမမို့ 

တမူဵမမို့နယ်
တမူဵ

၁၉ စဓ-၁၃၉၆ မေမသ ်မွနဝ်င်ဵ ၅/တမန(နိုင)်၀၇၆၇၄၄ ဦဵစိုဵ နိုငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေစာ်ဘွာဵ(၇)၊ အမ်ိအမှတ-်၂၃၊တမူဵမမို့

တမူဵမမို့နယ်
တမူဵ

၂၀ စငလ-၁၀၃ မအသိ ်မွနေ်ဇာ် ၅/မလန(နိုင)်၀၅၄၅၈၂ ဦဵေဇာ်ထုိ ် ဝိပ္ဳပ
မ-၃၆၊ အေနာ်မာလမ်ဵ၊ 

ေ ျောင်ဵ ေ မာ ်ရပ်၊ေမာ်လုိ ်မမို့နယ်
ေမာ်လုိ ်



ဝိပ္ဳပ (မ)  (၂၇)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၂၁ စဖ-၅၇၀ မသင်ဵ ဆွတခ်ိုင် ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၄၃၅၅ ဦဵခငေ်မာငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
ဟဲေလာ်ှရာွ၊

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၂၂ စရ-၅၆၇၃ မ ပည်ဴမဖိုဵနိုင် ၅/ဖပန(နိုင)်၁၁၀၂၅၉ ဦဵခငေ်မာငေ်ဌဵ ဝိပ္ဳပ
ဘုိင်ဵ လယရ်ာွ၊ နန်ဵ ဘုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၂၃ စဟပ-၃၈၆ မဖူဵပွငဴ်စဳ ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၆၂၃၂၂ ဦဵေစာေနာင် ဝိပ္ဳပ
ေနာငေ်တာေ ျေဵရာွ၊ 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၄ စဟပ-၄၁၉ မစိုဵ စိုဵ စဳ ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၆၅၅၆၄ ဦဵထိနဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
နာဵေမာ်ရာွ၊ 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၅ စဟ-၁၀၂၉ မမဖိုဵဆုေအာင် ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၂၁၄၇၈ ဦဵသန်ဵ ထွဋေ်အာင် ဝိပ္ဳပ
ေနာငပ် ျေစရ်ပ် ွ ်၊

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၆ စဟ-၇၃၈ မနန်ဵ ယယုနုယွ် ၅/ဟမလ(နိုင)်၀၆၉၃၁၃ ဦဵဝင်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ေနာငရ်င်ဵ ရာွ၊ 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၇ စဟမ-၁၇၈ မဆု မတမွ်န် ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၆၁၈၇၁ ဦဵေအာငပုိ် ဝိပ္ဳပ
အနု်ဵ ပင ု်န်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ ေမာင်ဵ ခမ်ဵ

အပ်ုစ၊ု ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) (၂၉ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ စရ-၇၅၉၅ ေမာငဝ်ဏ္ဏေအာင် ၅/မရန(နိုင)်၃၄၃၀၁၀ ဦဵေအာငလ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
 နသ်ာဦဵရပ်၊သီတာလမ်ဵ၊မဳုရာွမမို့

မဳုရာွမမို့နယ်
မဳုရာွ

၂ စတ-၁၈၄၉ ေမာငေ် ာင်ဵ ထ ်မငမ်ိဵ ၅/အရတ(နိုင)်၁၇၈၇၂၂ ဦဵရာေမာ် ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၂)၊ ဇီဵ ပငရ်ပ်၊ 

အရာေတာ်မမို့နယ်
အရာေတာ်

၃ စတမ-၉၁၆ ေမာငသ်န့် ဇငထွ်န်ဵ ၅/အရတ(နိုင)်၁၇၂၅၆၁ ဦဵထွန်ဵ ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
မင်ဵ ရာွ၊ 

အရာေတာ်မမို့နယ်
အရာေတာ်

၄ စတမ-၉၁၈ ေမာငသ်န့်ဇငထွ်န်ဵ ၅/အရတ(နိုင)်၁၇၂၅၆၈ ဦဵေအာငေ်ရွှေ ဝိဇ္ဇာ
နမသင်ဵ (ရ)ှ၊ 

အရာေတာ်မမို့နယ်
အရာေတာ်

၅ စဏ-၁၄၄၉ ေမာငထူ်ဵ မတဝ်င်ဵ ၅/ဆလ (နိုင)်၁၃၆၆၅၆ ဦဵစန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆာဵခါဵရာွ၊

ဆာဵလင်ဵ က ီဵမမို့နယ်
ဆာဵလင်ဵ က ီဵ

၆ စဂ -၉၄၂ ေမာငမ်ျေ ို ဵခန့်ေ ျော် ၅/ နန(နိုင)်၁၃၄၈၈၇ ဦဵေ ျော်ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ပါဟဲရာွ

 နမီမို့နယ်
 နီ

၇ စဂ-၁၉၈၇ ေမာငေ်ဇာ်ဝင်ဵ ထ ် ၅/ နန(နိုင)်၁၁၅၁၈၃ ဦဵ ဳရှိ ဝိဇ္ဇာ
တဇယေ်ချောငရ်ာွ၊ 

 နမီမို့နယ်
 နီ

၈ စ ဆ-၈၆၄ ေမာ ်ထ ်သျှောဵေအာင် ၅/ လထ(နိုင)်၂၉၀၅၈၅ ဦဵခငေ်မာငေ်အဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆည်ေတာ်ဦဵေ ျေဵရာွ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၉ စ ဆ-၈၆၃ ေမာငစ်ိုဵ လင်ဵ ေအာင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵဖုိဵေ ာ် ဝိဇ္ဇာ
ဆည်ေတာ်ဦဵေ ျေဵရာွ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၀ စ -၁၀၂၄၇ ေမာငသီ်ဟေအာင် ၅/ လထ(နိုင)်၂၉၄၄၇၄ ဦဵသန်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
နယေ် မ(၁)၊အမ်ိနပဳတ(်တ/၅၈)၊ 

မဂေလာဥယျောဉရ်ပ် ွ ်၊  ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) (၂၉ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၁၁ စ -၈၇၇၅ ေမာငစ်ိုင်ဵ မင်ဵ ေထွဵ ၅/ လထ(နိုင)်၃၀၂၄၃၆ ဦဵေမာငလှ် ဝိဇ္ဇာ
မင်ဵ လှေ ျေဵရာွ

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၂ စ -၉၀၄၁ ေမာငေ်အာငမ်ျေ ို ဵေဌဵ ၅/ လထ(နိုင)်၂၆၃၁၀၅ ဦဵေအာငေ်ဆွ ဝိဇ္ဇာ
သဖန်ဵ အိုငေ် ျေဵရာွ

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၃ စဝ-၁၁၉၉ ေမာငထွ်န်ဵ လင်ဵ ေ ျော် ၅/ လဝ(နိုင)်၀၆၀၀၉၀ ဦဵေရွှေဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
 ျွခဲခရဳာွ၊ 

 ေလဵဝမမို့နယ်
 ေလဵဝ

၁၄ စညလ-၇၅၈ ေမာငစ်ိုဵ သူ ၅/မ န(နိုင)်၁၀၂၇၃၁ ဦဵ ျေနတ်င် ဝိဇ္ဇာ
မဟူရာွ၊ 

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၁၅ စည-၁၇၇၆ ေမာငေ်ဇာ်မင်ဵ ထ ် ၅/မ န(နိုင)်၁၀၄၅၂၀ ဦဵ မငဴ်ထူဵ ဝိဇ္ဇာ
အမှတ(်၃)ရပ် ွ ်၊ 

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၁၆ စဓ-၂၁၆၁ ေမာငေ် ာင်ဵ သန့်နိုင် ၅/တမန(နိုင)်၀၇၃၇၄၈ ဦဵဝင်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
မမို့မ(၅)၊ တမူဵမမို့၊

တမူဵမမို့နယ်
တမူဵ

၁၇ စငတ-၉၉၆ ေမာငဇ်ွဲထ ်နိုင် ၅/မလန(နိုင)်၀၄၉၄၅၉ ဦဵသိန်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
တနိ်ဵ သာရာွ၊ 

ေမာ်လုိ ်မမို့နယ်
ေမာ်လုိ ်

၁၈ စဟ -၁၃၇၆ ေမာငမ်ဖိုဵ ပည်ဴစုဳ ၅/ဖပန(နိုင)်၀၉၉၄၀၅ ဦဵထွန်ဵ ဝယ် ဝိဇ္ဇာ
နနယ်နုရ်ာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၁၉ စဖ-၂၀၈၃ ေမာငေ်နဝင်ဵ ထွန်ဵ ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၆၃၃၄ ဦဵသိန်ဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
ခမုိင်ဵ ရာွ၊ ခမုိင်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၂၀ စဖ-၂၃၉၁ ေမာငည်နွ့်ဆန်ဵ ေအာင် ၅/ဖပန(နိုင)်၀၉၈၉၃၀ ဦဵေဖေမာင် ဝိဇ္ဇာ
ပုဂေဳတာငရ်ာွ၊ ေရွှေေညာငပ်ငေ် ျေဵရာွ

အပ်ုစ၊ု ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) (၂၉ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၂၁ စဖရ-၁၆၂၈ ေမာငေ်အာငေ်ဇာ်ဝင်ဵ ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၂၆၇၆ ဦဵေ ျော်ေသာင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ရာွမရာွ၊ သညစအ်ပ်ုစ၊ု 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၂၂ စဟ-၂၇၂၈ ေမာငမ်ဖိုဵမဖိုဵ ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၆၆၃၂၂ ဦဵေအာငန်ိုငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
 မသရဖီလမ်ဵ၊ခိုပဲဝရပ် ွ ်၊

 ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၃ စဟ-၁၈၆၀ ေမာငမ်ငမ်ိဵချေမ်ဵ ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၆၁၉၇၇ ဦဵေမာငေ် ျော် ဝိဇ္ဇာ
ေငါ ်စာဵေ ျေဵရာွ၊ 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၄ စဟန-၁၃၅၆ ေမာငထွ်န်ဵ လင်ဵ သူ ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၂၈၂၈ ဦဵေမာငည်နွ့် ဝိဇ္ဇာ
က ို့ပငရ်ာွ

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၅ စဟရ-၁၀၄၁ ေမာငသိ်န်ဵ ေ ျော် ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၅၇၀၉၃ ဦဵေရွှေသန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေညာငသ်ာယာရာွ၊

 ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၆ စဟ-၂၉၉၂ ေမာငသိ်န်ဵ ေဇာ်ဝင်ဵ ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၇၅၀၈၉ ဦဵေဌဵနိုင် ဝိဇ္ဇာ
စ ဳပ်ရာွ၊ 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၇ စဟ-၂၀၄၆ ေမာငေ်အာင ုိ် ုိ ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၈၃၂၄၇ ဦဵထိနလ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
 မဝတေီ ျေဵရာွ၊ 

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၂၈ စလရ-၉၉၅ ေမာငေ်ထာင်ဵ မငလ်င် ၅/လရန(နိုင)်၀၁၁၇၂၂ ဦဵငနခ်ိုဆွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆဳု င်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ေလရှီဵ မမို့နယ်
ေလရှီဵ

၂၉ စဟထ-၇၁၀ ေမာငအ်ဆ ၅/လဟန(နိုင)်၀၂၆၆၅၃ ဦဵအာေနာ ် ဝိဇ္ဇာ
 ာေမွလုိ ်ေခါ်ေ ျေဵရာွ၊ 

လဟယမ်မို့နယ်
လဟယ်



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၅၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ စရ-၇၉၂၅ မထယန်ီဵ ၅/မရန(နိုင)်၃၃၅၂၃၀ ဦဵမျေ ို ဵဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေအာငခ်ျေမ်ဵသာနယေ် မ(၁၀)၊

မဳုရာွမမို့၊မဳုရာွမမို့နယ်
မဳုရာွ

၂ စရ-၈၂၆၇ မနယွန်ဝီင်ဵ လဴဲ ၅/မရန(နိုင)်၃၂၆၅၃၁ ဦဵေဌဵလွင် ဝိဇ္ဇာ
နယေ် မ(၁)၊အမှတ(်၅)လမ်ဵ

နန္ဒဝနရ်ပ်၊မဳုရာွမမို့၊မဳုရာွမမို့နယ်
မဳုရာွ

၃ စပည-၁၂၄၇ မချေ ို ဇငေ်အဵ ၅/ဘတလ(နိုင)်၁၄၂၄၇၀ ဦဵဆန်ဵ ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
တေရာ်ေတာရာွ၊

ဘုတလငမ်မို့နယ်
ဘုတလင်

၄ စမမ-၁၁၇၂ မေရွှေဇငသူ် ၅/ခဥတ(နိုင)်၁၁၀၀၁၈ ဦဵေအာငထွ်န်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေရွှေေလရှာွ

ေချောင်ဵ ဦဵမမို့နယ်
ေချောင်ဵ ဦဵ

၅ စရ-၈၄၄၂ မေရွှေဇငဦ်ဵ ၅/အရတ(နိုင)်၁၇၅၃၁၅ ဦဵေအဵဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
 ဳစယွရ်ာွ၊ ဝါဵတန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

အရာေတာ်မမို့နယ်
အရာေတာ်

၆ စဏပ-၁၆၃၁ မတင််ဴပွငဴ် မတ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵတငေ်မာငေ်ဆွ ဝိဇ္ဇာ
ထန်ဵ ေတာရာွ၊ရာွရည်ှအပ်ုစု

ဆာဵလင်ဵ က ီဵမမို့နယ်
ဆာဵလင်ဵ က ီဵ

၇ စဂ-၁၅၀၉ မလင်ဵ လင်ဵ ပုိ ၅/ နန(နိုင)်၁၃၂၁၈၂ ဦဵဘုိမမိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေ မာင်ဵ  ုန်ဵ ၊ 

 နမီမို့နယ်
 နီ

၈ စညလ-၇၄၀ မေအဵချေမ်ဵေမ ၅/ လထ(နိုင)်၃၀၂၆၇၅ ဦဵဟနယ်ေုမာင် ဝိဇ္ဇာ
အေနာ ်ခုဳသာရာွ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၉ စ ဆ-၈၁၀ မေအဵ လျောစိုဵ ၅/ လထ(နိုင)်၂၉၀၅၉၇
ဦဵေမာငစ်ိုဵ (ခ)

ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ
ဝိဇ္ဇာ

ဆည်ေတာ်ဦဵေ ျေဵရာွ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၀ စ ဆ-၈၄၉ မထ ်ထ ်ေဝ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵစန်ဵ ေငွ ဝိဇ္ဇာ
ဆည်ေတာ်ဦဵေ ျေဵရာွ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၅၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၁၁ စ ဆ-၈၀၄ မဇလီူေချော ၅/ လထ(နိုင)်၂၉၀၆၅၆ ဦဵတငေ်မာင် ဝိဇ္ဇာ
ဆည်ေတာ်ဦဵေ ျေဵရာွ၊ 

 ေလဵမမို့နယ်
 ေလဵ

၁၂ စ -၉၄၅၃ မ  ယ ် ယခ်ိုင် ၅/ လဝ(နိုင)်၀၅၂၆၁၀ ဦဵတ ်ရှု ဝိဇ္ဇာ
ေချောင်ဵ ဆဳုရာွ၊ 

 ေလဵဝမမို့နယ်
 ေလဵဝ

၁၃ စဝ-၁၂၄၂ မေဌဵေဌဵဝင်ဵ ၅/ လဝ(နိုင)်၀၆၀၁၀၃ ဦဵက ည်ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
 ျွတဲပ်ရာွ၊ 

 ေလဵဝမမို့နယ်
 ေလဵဝ

၁၄ စညသ-၇၂၆ မသင်ဵ သင်ဵ ယု ၅/မ န(နိုင)်၁၀၃၈၅၂ ဦဵ မငဴ်သိန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အင်ဵ ေဒါင်ဵ ရာွ၊ 

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၁၅ စညလ-၇၈၀ မအိေရွှေစင် ၅/မ န(နိုင)်၁၀၁၀၄၄ ဦဵဆန်ဵ ေရာှင် ဝိဇ္ဇာ
ေအာ ်စသာရာွ၊ 

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၁၆ စည-၁၁၀၄ မေမဇင ုိ် ၅/မ န(နိုင)်၁၀၁၈၉၇ ဦဵေအာင ုိ်မင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေ ျော ်အိုဵ ရာွ၊ 

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၁၇ စညမ-၈၅၀ မနန္ဒာဝင်ဵ ၅/မ န(နိုင)်၁၀၁၉၉၂ ဦဵတငထူ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပျောဵသဳုဵရာွ၊ 

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၁၈ စဂ -၁၀၃၂ မ မတ ်မတသူ် ၅/မ န(နိုင)်၁၀၆၅၃၈ ဦဵေအာငေ်ဇာ်သူ ဝိဇ္ဇာ
အငပ်ငလှ်ရာွ၊ 

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၁၉ စညလ-၇၅၀ မနငှ်ဵ ညနွ့်ေဝ ၅/မ န(နိုင)်၁၀၂၇၃၄ ဦဵေအာငမ်င်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ပွငဴ်လျေ ်ရာွ၊ 

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ

၂၀ စည-၁၉၃၆ မဖူဵဖူဵေဝ ၅/မ န(နိုင)်၀၉၆၇၈၄ ဦဵနိုငထူ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေတာငယ်ာေတာရာွ၊ 

မင်ဵ  င်ဵ မမို့နယ်
မင်ဵ  င်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၅၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၂၁ စ -၉၁၃၃ မခငေ်မွှေ ေမွှေ စိုဵ ၅/တမန(နိုင)်၀၇၂၂၀၈ ဦဵတာရာစိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ေစာ်ဘွာဵ(၅)ရပ် ွ ်

တမူဵမမို့နယ်
တမူဵ

၂၂ စငပ-၁၀၃၂ မခငန်ငှ်ဵ ဆီ ၅/မလန(နိုင)်၀၅၇၆၃၆ ဦဵေမာငခ်ိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေအာ်ဇီဵ ခနုရ်ာွ၊

ေမာ်လုိ ်မမို့နယ်
ေမာ်လုိ ်

၂၃ စငပ-၉၂၃ မခိုငစ်န္ဒာဝင်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေအာငသ်န်ဵ ေထွဵ ဝိဇ္ဇာ
ပန်ဵ သာရာွ၊ 

ေမာ်လုိ ်မမို့နယ်
ေမာ်လုိ ်

၂၄ စငပ-၈၁၂ မေရွှေဥခင် ၅/မလန(နိုင)်၀၅၁၄၅၄ ဦဵသန်ဵ ေဆွ ဝိဇ္ဇာ
ဝါဵရုဳသာရာွ၊ 

ေမာ်လုိ ်မမို့နယ်
ေမာ်လုိ ်

၂၅ စငလ-၁၄၆၅ မရာဇာေအဵ ၅/မလန(နိုင)်၀၅၇၄၆၇ ဦဵသန်ဵ ေထွဵ ဝိဇ္ဇာ
ေညာငပ်ငသ်ာရပ် ွ ်

ေမာ်လုိ ်မမို့နယ်
ေမာ်လုိ ်

၂၆ စငတ-၈၃၃ မေမ ဖူဇင် ၅/မလန(နိုင)်၀၅၇၆၃၁ ဦဵေအာငသိ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
နာဵပငေ် ျေဵရာွ၊ 

ေမာ်လုိ ်မမို့နယ်
ေမာ်လုိ ်

၂၇ စဖရ-၁၄၃၀ မပပဇင် ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၆၂၂၅ ဦဵချေစေ်ထွဵ ဝိဇ္ဇာ
 ုိင်ဵ  ပငရ်ာွ၊

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၂၈ စဖ-၁၅၄၂ မပွငဴ်သစဇ်င် ၅/ဖပန(နိုင)်၀၉၉၉၇၇ ဦဵအနု်ဵ  မငဴ် ဝိဇ္ဇာ
 ျွန်ဵ ေရွှေဝါရပ် ွ ်၊တပငေ်ရွှေထီဵလမ်ဵ

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၂၉ စဖမ-၁၀၁၇ မေမ ဗျောဦဵ ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၇၄၈၀ ဦဵသန်ဵ နိုငဦ်ဵ ဝိဇ္ဇာ
မင်ဵ ယာဵရာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၃၀ စဖအ-၈၈၀ မပန်ဵ အေိဝ ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၄၈၂၂ ဦဵေအာငမ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သာစည်ရာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၅၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၃၁ စဖမ-၉၁၅ မ ခူဵ ခူဵမွန် ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၁၉၃၂ ဦဵေအာငေ်ဇာ်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေ ာ ်ေ ွ့ေ ျေဵရာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၃၂ စဖ-၂၀၃၀ မေမာ်ေမာ်စန်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵ မငဴ်ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
က ို့ ုန်ဵ ရာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၃၃ စဖရ-၁၄၁၂ မအမုိဲဵစန်ဵ ၅/ဖပန(နိုင)်၀၉၉၄၄၉ ဦဵခငေ်မာင် ဝိဇ္ဇာ
က ာအင်ဵ ရာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၃၄ စဖ-၂၁၁၄ မအမွိနေ်ထွဵ ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၁၃၄၃ ဦဵထိနဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
နန်ဵ ပနရ်ာွ၊ နန်ဵ ပနအ်ပ်ုစ၊ု 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၃၅ စဖ-၁၅၄၆ မ မတန်ိုဵ ေဇာ် ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၃၀၁၃ ဦဵဟနဝ်င်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
မင်ဵ နာဵတာရာွ၊ နန်ဵ ပနအ်ပ်ုစ၊ု 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၃၆ စငပ-၁၁၄၁ မခငမ်ျေ ို ဵေဝ ၅/ဖပန(နိုင)်၀၉၅၃၅၇ ဦဵစန်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ သငါရာွ၊ ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ် ေဖာင်ဵ  ပင်

၃၇ စဖ-၂၂၇၅ မက ည်မဖိုဵဝင်ဵ ၅/ဖပန(နိုင)်၁၁၀၂၃၉ ဦဵစန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အင်ဵ ဝုိင်ဵ ရာွ၊ မနသဲ်အပ်ုစ၊ု 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၃၈ စဖဒ-၈၄၉ မယနွ်ဵ ဝတီ ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၃၇၇၆ ဦဵသိန်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေဇာင်ဵ  ေလာရာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၃၉ စဖဒ-၁၀၁၁ မစပဳယန်ွဲ့ ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၅၀၁၄ ဦဵေနဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပဲခငွရ်ာွ၊ ရာွတန်ဵ ရည်ှအပ်ုစ၊ု 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၄၀ စဖရ-၁၁၁၂ မဝင်ဵ ဝင်ဵ ေထွဵ ၁/ မန(နိုင)်၀၆၇၉၀၃ ဦဵချေစထွ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေညာင ု်န်ဵ ရာွ၊  မငသ်ာအပ်ုစ၊ု 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၅၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၄၁ စဖ-၁၈၃၅ မစ ုမတသူ် ၅/ဖပန(နိုင)်၁၁၇၆၆၉ ဦဵေ ျော်ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
ဟဲေလာ်ှရာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၄၂ စဖ -၉၀၄ မသိမ်ဴသိမ်ဴထွန်ဵ ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၅၉၆၉ ဦဵထွန်ဵ မင်ဵ ေလဵ ဝိဇ္ဇာ
 ရာဵရာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၄၃ စဖဒ-၈၁၂ မစန်ဵ စန်ဵ ခိုင် ၅/ဖပန(နိုင)်၁၀၁၆၁၀ ဦဵစိုဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
စန္ဒာဵရာွ၊ 

ေဖာင်ဵ  ပငမ်မို့နယ်
ေဖာင်ဵ  ပင်

၄၄ စခ -၈၂၂ မပန်ဵ အ ိဖူ ၅/ခတန(နိုင)်၀၃၀၇၆၈ ဦဵလှေဌဵ ဝိဇ္ဇာ
ေ ာင်ဵ ဟိနစ် ဳပေ ျေဵရာွ၊

ခန္ီဵတ မမို့နယ်
ခန္ီဵတ

၄၅ စဟ-၃၁၅၇ မနန်ဵ ခမ်ဵေအဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေစာလှေဖ ဝိဇ္ဇာ
ေအာငဂ်ဏ်ုရည်ေဘာ်ဒါေဆာင်

ခိုပဲဝရပ် ွ ်၊ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၄၆ စဟပ-၁၆၄၃ မခငဝ်င်ဵ က ည် ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၅၈၅၁၇ ဦဵသာေအဵ ဝိဇ္ဇာ
ေနာငပုိ်ေအာငရ်ာွ

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၄၇ စဟ-၂၃၀၇ မစန်ဵ စန်ဵ မွန် ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၆၂၀၅၆ ဦဵထွန်ဵ ရီ ဝိဇ္ဇာ
ေငါ ်စာဵရာွ၊

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၄၈ စဟ-၂၁၉၄ မေမသ ်ေဆွ ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၅၀၇၇၅ ဦဵေအာငေ်ပါ် ဝိဇ္ဇာ
ခိုေတာင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၄၉ စဟ-၂၆၁၁ မ မဝတရ်ည်ထွန်ဵ ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၂၀၂၉၀ ဦဵထွန်ဵ က ည် ဝိဇ္ဇာ
ေနာငပ်ငေ် ျေဵရာွ၊ေနာငပ်ငအ်ပ်ုစု

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ

၅၀ စဟ-၂၉၆၂ မေထွဵ ေထွဵ ဝင်ဵ ၅/ဟမလ(နိုင)်၁၇၆၇၂၉ ဦဵေရွှေဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေနာငပ်ငရ်ာွ၊

ဟုမ္မလင်ဵ မမို့နယ်
ဟုမ္မလင်ဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၅၂ )ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်ဝငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀  ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- မုဳရာွ

၅၁ စဟမ-၁၁၁၇ မနငေ်နဵနနိ် ၅/လရန(နိုင)်၀၁၀၉၀၇ ဦဵလ ်ခိုလှိုင် ဝိဇ္ဇာ
မုိဒနွဖုိ်ငေ် ျေဵရာွ

ေလရှီဵ မမို့နယ်
ေလရှီဵ

၅၂ စအဇ-၁၁၁၄ မမွနခ်ပ် ၅/နယန(နိုင)်၀၂၄၄၁၈ ဦဵညှပ်ယန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဝပ်ထမ်ဵေ ျေဵရာွ၊ နာယမ်ဵအပ်ုစ၊ု 

နန်ဵ ယနွ်ဵ မမို့နယ်
နန်ဵ ယနွ်ဵ


