
သိပ္ဳပ (ကျာဵ) (၁၀)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ကကဘ-၃၅ ေမာငမ်င်ဵ မင်ဵ ေဇာ် ၅/ကသန(နိုင)်၁၄၆၂၆၄ ဦဵပုတို သိပ္ဳပ
ေ ျောင်ဵ ဝေကျေဵရာွ၊ 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၂ စသ-၂၃၆ ေမာငေ်အာငေ်ေဵမင်ဵ ၅/ကသန(နိုင)်၁၃၈၃၆၂ ဦဵစနိထွ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ေစတရီပ်ကွက်၊ မုိဵတာဵ၊ 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၃ စဃဘ-၁၀၆ ေမာငေ်ကျော်နန္ဒေအာင် ၅/ကလတ(နိုင)်၁၃၀၃၅၁ ဦဵမင်ဵ  ိုငဦ်ဵ သိပ္ဳပ
ေောငကု်န်ဵ ရာွ၊ 

ေကာလင်ဵ မမို့နယ်
ေကာလင်ဵ

၄ စအဇ-၈ ေမာငမ်ျေ ို ဵေကျော်ထွန်ဵ ၅/အတန(နိုင)်၁၁၆၀၂၃ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ကကာအင်ဵ ကုန်ဵ ရာွ၊ မဲဇာေဒသ၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၅ စအ-၅၁ ေမာငစ်ိုဵ သက်ေဝ ၅/အတန(နိုင)်၁၁၇၃၆၇ ဦဵမမငဴ်လွင် သိပ္ဳပ
ကျွကူဲဵရာွ၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၆ မနအ-၄၂၃ ေမာငေ်ကာင်ဵ  န့်ေကျော် ၅/ထ န(နိုင)်၁၀၇၄၄၁ ဦဵသိန်ဵ ေအဵ သိပ္ဳပ
ေတာမရာွ၊

 ထီဵ ျေ ို ငဴ်မမို့နယ်
ထီဵ ျေ ို ငဴ်

၇ စဠ-၂၈ ေမာငေ်နမင်ဵ ထွန်ဵ ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၀၇၅၀၃ ဦဵကဳေသာင်ဵ သိပ္ဳပ
ေတာဖျောဵေကျေဵရာွ၊ 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၈ စဠ-၈၅ ေမာငေ်ေဵလှိုငဝ်င်ဵ ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၀၅၈၁၅ ဦဵညနွ့်လှိုင် သိပ္ဳပ
မှနကူ်သာေကျေဵရာွ၊

 ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၉ စဧက-၂၀ ေမာငဆ်န်ဵ ေဝမဖိုဵ ၅/ဗမန(နိုင)်၀၈၈၄၉၃ ဦဵေမာငေ်ထွဵ သိပ္ဳပ
ေနာငမဴဲ်လဳုေကျေဵရာွ၊ 

ဗန်ဵ ေမာက်မမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာက်

၁၀ စဒ-၅၄ ေမာငသူ်ရနိသ်က်ဦဵလွင် ၅/ဝသန(နိုင)်၀၇၄၀၁၇ ဦဵစိုဵ လွင် သိပ္ဳပ
ကင်ဵ မမငသ်ာရာွ၊ 

ဝန်ဵ သုိမမို့နယ်
ဝန်ဵ သုိ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ကသာ



သိပ္ဳပ (မ) (၁၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ စသ-၆၅ မမမတဝ်တရ်ေ်စဳ ၅/ကသန(နိုင)်၁၄၈၇၃၅ ဦဵစလဳင်ဵ သိပ္ဳပ
ပိန္ဲဒေ ျောငရ်ာွ၊ ေအာက်ဝဲကကီဵအပ်ုစ၊ု 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၂ စသ-၄၀၀ မ ိုငန်န္ဒာဝင်ဵ ၅/ကသန(နိုင)်၁၄၄၃၃၈ ဦဵမမငဴ်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အင်ဵ ကကီဵ၊ 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၃ စသ-၄၀၇ မသန္တာသိန်ဵ ေလျှောက်ထာဵဆဲ ဦဵမျေ ို ဵဝင်ဵ ဆန်ဵ သိပ္ဳပ
ပိန္ဲဒကုန်ဵ ၊ ရပ်ကွက်(၈)၊ 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၄ စသ-၂၄၆ မေေဵေေဵမမိုင် ၅/ကသန(နိုင)်၁၄၅၈၁၄ ဦဵကကေ်ေမာင်ဵ သိပ္ဳပ
နာွဵကူဵေကျေဵရာွ၊ 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၅ စသ-၂၈ မသီသီဦဵ ၅/ကသန(နိုင)်၁၃၇၃၈၉ ဦဵသန်ဵ ဦဵ သိပ္ဳပ
မင်ဵ လယရ်ာွ၊

 ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၆ စသ-၂၅ မေမသူ ိုင် ၅/ကသန(နိုင)်၁၃၇၄၁၇ ဦဵေအာငေ်ငွ သိပ္ဳပ
မင်ဵ လယရ်ာွ၊ 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၇ စသ-၂၆၆ မသူဇာစိုဵ ၅/ကသန(နိုင)်၁၂၈၅၆၃ ဦဵစိုဵ ေရွှေ သိပ္ဳပ
ဆူဵပုတကု်န်ဵ ေကျေဵရာွ၊မှတတ်ိုငအ်ပ်ုစ၊ု 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၈ စန-၁၈၂ မအသိဇငစ်ိုဵ ၅/ကလတ(နိုင)်၁၂၃၀၄၂ ဦဵစိုဵ သိန်ဵ သိပ္ဳပ
ယနွ်ဵ အိုဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေကာလင်ဵ မမို့နယ်
ေကာလင်ဵ

၉ ဓပ-၁၅၈ မသီရကုိိ ၅/ကလတ(နိုင)်၁၃၃၀၇၆ ဦဵေအာငကုိ်လတ် သိပ္ဳပ
ေဈဵရုဳဗုိလ်တရဲပ်၊ ေကာလင်ဵ မမို့

ေကာလင်ဵ မမို့နယ်
ေကာလင်ဵ

၁၀ စအ -၃၇ မဂျေူဵဂျေူဵစဳ ၅/အတန(နိုင)်၁၁၇၄၃၃ ဦဵသန်ဵ မမငဴ် သိပ္ဳပ
တ ဳနွတ်ိုငရ်ာွ၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ကသာ



သိပ္ဳပ (မ) (၁၉)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ကသာ

၁၁ စထ-၁၉ မတငန်ယွန်ထွီန်ဵ ၅/ထ န(နိုင)်၁၀၇၄၆၇ ဦဵတငကုိ်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
အမှတ(်၁)စမဳပရပ်ကွက်၊ထီဵ ျေ ို ငဴ်မမို့

ထီဵ ျေ ို ငဴ်မမို့နယ်
ထီဵ ျေ ို ငဴ်

၁၂ စထ-၆၀ မမဖိုဵအစိဳ ၅/ထ န(နိုင)်၁၀၇၈၄၈ ဦဵမမလွင် သိပ္ဳပ
မရသိမ်ေကျေဵရာွ၊ 

ထီဵ ျေ ို ငဴ်မမို့နယ်
ထီဵ ျေ ို ငဴ်

၁၃ စထ-၃၁ မမဖူစငမုိ်ဵ ၅/ထ န(နိုင)်၁၀၆၀၉၆ ဦဵေကျော်ေရွှေ သိပ္ဳပ
အင်ဵ တနိရ်ာွ၊ 

ထီဵ ျေ ို ငဴ်မမို့နယ်
ထီဵ ျေ ို ငဴ်

၁၄ စဠ-၈၁ မစန်ဵ စန်ဵ ဝင်ဵ ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၀၇၅၅၅ ဦဵမမို့ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
မကျေ ီဵ ကုန်ဵ ရာွ၊ 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၁၅ စဠ -၁၅ မသန္တာလင်ဵ ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၀၀၃၇၇ ဦဵေအာငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
မန္ဳတရာွ၊

 ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၁၆ စဇပ-၂၀၀ မေဝေဝဦဵ ၅/ဗမန(နိုင)်၀၇၆၅၈၉ ဦဵေအာငကုိ်ဦဵ သိပ္ဳပ
ေအာငသ်ာကုန်ဵ ရပ်ကွက်၊

 ဗန်ဵ ေမာက်မမို့၊ ဗန်ဵ ေမာက်မမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာက်

၁၇ စအ -၁၈ မအမွိနေ်အာင် ၅/ဗမန(နိုင)်၁၀၀၂၉၄ ဦဵေေဵဝင်ဵ သိပ္ဳပ
သ တွ္တာရာွ၊ 

ဗန်ဵ ေမာက်မမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာက်

၁၈ စဒ-၉၁ မ ငမ်ငမ်ိဵမငမ်ိဵစိုဵ ၅/ဝသန(နိုင)်၀၇၃၆၆၈ ဦဵ ငေ် က သိပ္ဳပ
ဒီဵ ဒတုကု်န်ဵ ရာွ၊ 

ဝန်ဵ သုိမမို့နယ်
ဝန်ဵ သုိ

၁၉ စဒ-၁ မနိုနိုကုိ ၅/ဝသန(နိုင)်၀၇၄၃၇၁ ဦဵဖုိဵေဇာ် သိပ္ဳပ
ေလဵရာွေကျေဵရာွ၊ 

ဝန်ဵ သုိမမို့နယ်
ဝန်ဵ သုိ



ဝိပဳ္ပ (ကျာဵ) (၁၃)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ စသ-၁၁၉၄ ေမာငေ်ဝလွငမ်ျေ ို ဵ ၅/ကသန(နိုင)်၁၃၈၄၄၀ ဦဵေကျော်သင်ဵ ဝိပ္ဳပ
အေရှ့ ရပ်၊ မုိဵတာဵေလဵစမဳပေကျေဵရာွ၊ 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၂ စသ-၈၄၆ ေမာငေ်ဇာ်ပုိင် ၅/ကသန(နိုင)်၁၄၈၈၃၈ ဦဵဝင်ဵ ေဇာ် ဝိပ္ဳပ
နလယအ်င်ဵ ရာွ၊ 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၃ စသတ-၅၀၆ ေမာင ်ိုင ်ိုငေ်ဇာ် ၅/ကသန(နိုင)်၁၃၈၄၄၅ ဦဵကုိကုိလွင် ဝိပ္ဳပ
ဆငကု်နတ်ိုင၊် မုိဵတာဵေလဵစမဳပေကျေဵရာွ၊ 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၄ စနဥ-၂၉၅ ေမာင ်ျေမ်ဵေမမဴေအာင် ၅/ကလတ(နိုင)်၁၃၄၅၇၅ ဦဵဝင်ဵ မင်ဵ သန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ထိနအ်င်ဵ ရာွ၊ ကကို့ပငအ်ပ်ုစု

 ေကာလင်ဵ မမို့နယ်
ေကာလင်ဵ

၅ စဃက-၅၇၂ ေမာငပုိ်ငဇ်ငဦ်ဵ ၅/ကလတ(နိုင)်၁၁၃၀၁၈ ဦဵမဖိုဵထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆငေ်ကာင်ဵ ရာွ၊ဆငေ်ကာင်ဵ အပ်ုစု

ေကာလင်ဵ မမို့နယ်
ေကာလင်ဵ

၆ စအ-၅၉၁ ေမာငေ်အာငမ်ဖိုဵလွင် ၅/အတန(နိုင)်၁၀၈၆၇၆ ဦဵေအာငကုိ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
သက္ကယက်ျေင်ဵ ရာွ၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၇ စအ-၅၀၃ ေမာငဇ်ငမ်ဖိုဵေကျော် ၅/အတန(နိုင)်၁၂၇၄၁၀ ဦဵညနွ့်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
အင်ဵ ေတာ်မမို့

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၈ စဇ-၅၂၃၅ ေမာငစ်ိုင်ဵ ထက်ေအာင် ၅/ထ န(နိုင)်၁၀၆၁၇၉ ဦဵညနွ့်လှိုင် ဝိပ္ဳပ
အလယေ်တာရာွ၊

 ထီဵ ျေ ို ငဴ်မမို့နယ်
ထီဵ ျေ ို ငဴ်

၉ စထ-၄၆၅ ေမာငေ်ကျော်သူစိုဵ ၅/ထ န(နိုင)်၁၂၁၄၃၀ ဦဵစိုဵ သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဆပ်ကျေေကျေဵရာွ၊ 

ထီဵ ျေ ို ငဴ်မမို့နယ်
ထီဵ ျေ ို ငဴ်

၁၀ စဠ-၃၁၅ ေမာငေ်ဝလင်ဵ ေကျော် ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၀၈၁၄၆ ဦဵေအာငထွ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
စေ်သာရာွ၊ 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ကသာ



ဝိပဳ္ပ (ကျာဵ) (၁၃)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ကသာ

၁၁ စဠ-၅၇၁ ေမာငေ်အာငေ်ဇာ်ဝင်ဵ ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၀၇၄၈၈ ဦဵေှင်ဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ေနာငက်နရ်ာွ၊ 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၁၂ စအ -၃၉၅ ေမာငရ်နန်ိုငဝ်င်ဵ ၅/ဗမန(နိုင)်၀၇၈၆၂၄ ဦဵနိုဵ ေအာင် ဝိပ္ဳပ
ကဴဳေကာ်ရာွ၊

 ဗန်ဵ ေမာက်မမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာက်

၁၃ စဒ-၆၁၅ ေမာငေ်အာငန်ိုငမုိ်ဵ ၅/ဝသန(နိုင)်၀၇၄၀၄၅ ဦဵရေဲမာင် ဝိပ္ဳပ
ကကိမ်ေ ျောင်ဵ ရာွ၊ 

ဝန်ဵ သုိမမို့နယ်
ဝန်ဵ သုိ



ဝိပ္ဳပ (မ)  (၁၄)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ စအ-၅၇၄ မပန်ဵ အမိဖိုဵ ၅/အတန(နိုင)်၁၁၂၂၀၇ ဦဵေအာငမ်င်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
မပေ်သာယာရပ်ကွက်၊ကသာမမို့

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၂ စသ-၁၃၇၇ မ င ်ငမူ် ၅/ကသန(နိုင)်၁၆၄၀၉၆ ဦဵဘမူ ဝိပ္ဳပ
ဝင်ဵ မလွတေ်ကျေဵရာွ၊ 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၃ စသ-၈၅၇ မ ငသ်က်မွန် ၅/ကသန(နိုင)်၁၅၀၂၄၁ ဦဵအုဳဵ မမငဴ် ဝိပ္ဳပ
(၁)လမ်ဵ၊ ရပ်ကွက်(၅)၊ ေအာငဇ်မ္ဗ ဟိန်ဵ  

ေဘာ်ဒါ၊ ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၄ စန-၆၀၀ မေရွှေရေ်ဦဵ ၅/ကလတ(နိုင)်၁၂၇၉၈၅ ဦဵေရွှေေမာင် ဝိပ္ဳပ
အထက်သီတရာရာွ၊ 

ေကာလင်ဵ မမို့နယ်
ေကာလင်ဵ

၅ စန -၆၀၇ မယနွ်ဵ အေိဆွ ၅/ကလတ(နိုင)်၁၂၅၆၉၈ ဦဵကကေ်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
ဝါဵသီဵကုန်ဵ ရာွ၊ 

ေကာလင်ဵ မမို့နယ်
ေကာလင်ဵ

၆ စအ -၇၃၂ မမုိဵမမငဴ်မမငဴ်သူ ၅/အတန(နိုင)်၁၁၂၄၁၂ ဦဵမမငဴ်စနိ် ဝိပ္ဳပ
မင်ဵ ကုန်ဵ ရာွ၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၇ စအ-၆၁၃ မသီရသွိယ် ၅/အတန(နိုင)်၁၂၂၁၆၂ ဦဵမင်ဵ ထုိက် ဝိပ္ဳပ
မတ-၁၂၆၊ ေအာငေ်မတ္တာရပ်ကွက်၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့၊အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၈ စထ-၆၁၉ မယဉမွ်နထ်က် ၅/ထ န(နိုင)်၁၀၇၀၈၂ ဦဵေီေီဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ကုက္ိုက ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊တေ်ေတာအပ်ုစု

 ထီဵ ျေ ို ငဴ်မမို့နယ်
ထီဵ ျေ ို ငဴ်

၉ စထ-၃၃၁ မေအဵမမတမ်မတေ်ဇာ် ၅/ထ န(နိုင)်၁၁၇၇၈၀ ဦဵမမငဴ်လွင် ဝိပ္ဳပ
အငေ်ဒါင်ဵ ရာွ၊ 

ထီဵ ျေ ို ငဴ်မမို့နယ်
ထီဵ ျေ ို ငဴ်

၁၀ စဠ -၁၅၇ မနငှ်ဵ အမ်ိသူ ၅/ပလဘ(နိုင)်၀၉၉၆၉၉ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမမနကုီန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ကသာ



ဝိပ္ဳပ (မ)  (၁၄)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ကသာ

၁၁ စဠ-၇၂၉ မတငဝ်ယ် ၅/ပလဘ(နိုင)်၀၁၈၂၈၆ ဦဵလှသန်ဵ ဝိပ္ဳပ
တိုက်မွန်ဵ ရာွ၊

 ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၁၂ စဠ-၅၂၂ မရေီဝလင်ဵ ၅/ဗမန(နိုင)်၀၈၇၄၄၁ ဦဵလှသိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
တုဳဵ သိမ်ရာွ၊ 

ဗန်ဵ ေမာက်မမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာက်

၁၃ စဧဟ-၁၀၃ မေရွှေရေ်ဝင်ဵ ၅/ဗမန(နိုင)်၁၀၀၀၃၃ ဦဵဝင်ဵ ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
မနက်ျေေ်ဵကုန်ဵ ရာွ၊ ကနန်ဵ ေဒသ၊ 

ဗန်ဵ ေမာက်မမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာက်

၁၄ စဒ-၅၇၈ မေမသူထက် ၅/ဝသန(နိုင)်၀၇၃၆၅၇ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဝိပ္ဳပ
နန္ဒဝနရ်ပ်၊ ေစာ်ဘွာဵကကီဵအပ်ုစ၊ု 

ဝန်ဵ သုိမမို့၊ဝန်ဵ သုိမမို့နယ်
ဝန်ဵ သုိ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) (၁၈)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ စသ-၂၂၉၃ ေမာငရ်ှိုင်ဵ ထူဵ ၅/ကလတ(နိုင)်၁၅၁၃၁၄ ဦဵမမငဴ်လွင် ဝိဇ္ဇာ
ရပ်ကွက်(၅)၊ ၂ လမ်ဵ၊ကသာမမို့

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၂ စသတ-၁၀၄၆ ေမာငေ်အာငမ်ဖိုဵသန့် ၅/ကသန(နိုင)်၁၃၈၄၄၃ ဦဵတငေ်မာငထွ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
အေရှ့ ရပ်၊ မုိဵတာဵ၊ 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၃ စဇရ-၁၀၂၁ ေမာငအ်ာကာထွန်ဵ ၅/ကလတ(နိုင)်၁၂၉၇၅၇ ဦဵေအဵမင်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဝါဵရုဳ ုဳ(၂) ၊အငပ်ငသ်ာအပ်ုစ၊ု 

ေကာလင်ဵ မမို့နယ်
ေကာလင်ဵ

၄ စန-၂၂၉၀ ေမာငမ်င်ဵ မင်ဵ ၅/ကလတ(နိုင)်၁၃၂၆၃၄ ဦဵဝင်ဵ လှိုငစ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ေကျော်ေဇယျော၊ေကာလင်ဵ မမို့

ေကာလင်ဵ မမို့နယ်
ေကာလင်ဵ

၅ စအ-၁၃၃၅ ေမာငမ်င်ဵ မင်ဵ မမတ် ၅/အတန(နိုင)်၁၁၇၃၆၃ ဦဵပပုဳဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆိပ်သာရာွ၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၆ စအ-၁၃၅၈ ေမာငဿ်ာဏ်မျေ ို ဵလင်ဵ ၅/အတန(နိုင)်၁၂၇၄၂၂ ဦဵဖုိဵေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
တာေပါရာွ၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၇ စအအ-၁၄၇၉ ေမာငမ်ျေ ို ဵဆက်ေအာင် ၁/မေန(နိုင)်၁၈၈၉၆၂ ဦဵဝင်ဵ သိန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
မင်ဵ  ျေမ်ဵသာရပ်ကွက်၊ ေမာ်လူဵမမို့၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၈ စထက-၉၂၀ ေမာင ်ျေစသဲ်ေအာင် ၅/ထ န(နိုင)်၁၁၀၅၉၃ ဦဵေရွှေမုိဵ ဝိဇ္ဇာ
ကကက်တေကာငရ်ာွ၊ 

ထီဵ ျေ ို ငဴ်မမို့နယ်
ထီဵ ျေ ို ငဴ်

၉ စထ-၁၈၆၂ ေမာငေီ်ေီရထွဲဋ် ၅/ထ န(နိုင)်၁၀၇၇၈၃ ဦဵစိုဵ မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
ေတာမရာွ၊ 

ထီဵ ျေ ို ငဴ်မမို့နယ်
ထီဵ ျေ ို ငဴ်

၁၀ စဋပ-၁၄၅၁ ေမာငမ်င်ဵ အပ်ုစိုဵ ၅/ပလဘ(နိုင)်၀၉၈၇၀၃ ဦဵေကျော်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
တပ်ကုန်ဵ ရာွ၊ 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ကသာ



ဝိဇ္ဇာ (ကျာဵ) (၁၈)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ကသာ

၁၁ စဠအ-၁၀၆၂ ေမာငေ်ကျော်စနိလ်င်ဵ ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၀၀၆၅၉ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
နန်ဵ တပ်ေကျေဵရာွ၊ နန်ဵ တပ်အပ်ုစ၊ု 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၁၂ စဧက-၁၄၉၆ ေမာငသ်န့်ဇငထွ်န်ဵ ၅/ဗမန(နိုင)်၀၇၆၅၄၄ ဦဵသန်ဵ စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ေအာငသ်ာကုန်ဵ ရပ်ကွက်၊ 

ဗန်ဵ ေမာက်မမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာက်

၁၃ စဧက-၁၄၁၂ ေမာငေ်ကျော်ဇငဝ်င်ဵ ၅/ဗမန(နိုင)်၀၇၅၈၂၈ ဦဵညနွ့် ျေ ို ဝိဇ္ဇာ
ေနာငပ်ါတရ်ာွ၊ 

ဗန်ဵ ေမာက်မမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာက်

၁၄ စဒတ-၁၀၅၈ ေမာငမ်ငမ်ိဵမဖိုဵေအာင် ၅/ဝသန(နိုင)်၀၇၆၉၄၂ ဦဵစနိေ်အာင် ဝိဇ္ဇာ
ကျေေ်ကုန်ဵ ရာွ၊

 ဝန်ဵ သုိမမို့နယ်
ဝန်ဵ သုိ

၁၅ စဃက-၁၀၁၉ ေမာငမ်င်ဵ သူေဇာ် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၅၅၇၉၀ ဦဵေကျော်ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကုိဵေတာငဘ့ုိ်ရာွမ၊ ကုိဵေတာငဘ့ုိ် အပ်ုစ၊ု

 ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၆ စဈ-၁၇၈၂ ေမာငစ်ိုင်ဵ မင်ဵ ေကျော် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၆၉၉၈၇ ဦဵစိုဵ  ိုင် ဝိဇ္ဇာ
အငက်ကင်ဵ စေုကျေဵရာွ၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၇ စဃဘ-၁၅၃၂ ေမာငဝ်င်ဵ မင်ဵ ထုိက် ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၈၀၂၀၁ ဦဵဖုိဵေဇာ် ဝိဇ္ဇာ
မင်ဵ ကုန်ဵ ( )ရာွ၊ 

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ

၁၈ စဃမ-၈၉၄ ေမာငေ်သာ်ဇငဦ်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင)်၂၄၃၈၈၅ ဦဵစိုဵ မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
မလယရ်ာွ၊

ကန့်ဘလူမမို့နယ်
ကန့်ဘလူ



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၂၆)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ရ ဥ-၁၃၀၀ မမွနဇ်ငရ်ှိုင်ဵ ၅/ကသန(နိုင)်၁၅၄၀၃၅ ဦဵစိုဵ နိုငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကသာမမို့

ကသာမမိုနယ်
ကသာ

၂ စရ-၈၀၀၁ မမုိဵပပ ျေစ် ၅/ကသန(နိုင)်၁၃၆၂၇၄ ဦဵထွန်ဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ကကာရာွ၊ 

ကသာမမို့နယ်
ကသာ

၃ စနဥ-၁၁၃၇ မဝင်ဵ ပပမငမ်ိဵ ၅/ကလတ(နိုင)်၁၂၉၄၈၅ ဦဵတငထွ်န်ဵ လှိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေလျှော်မဖူကုန်ဵ ရာွ၊ ေတာငဘ့ုိ်လှအပ်ုစ၊ု 

ေကာလင်ဵ မမို့နယ်
ေကာလင်ဵ

၄ စအ-၁၁၆၅ မအအိ ိိုငစ်ိုဵ ၅/အတန(နိုင)်၁၀၈၇၄၅ ဦဵေကျော်စိုဵ ဝိဇ္ဇာ
သက္ကယက်ျေင်ဵ ရာွ၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၅ စအအ-၁၆၆၄ မသဲန ုိုင် ၅/အတန(နိုင)်၁၂၁၈၂၄ ဦဵသန်ဵ မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
 ို ျေယရ်ာွ၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၆ စအ-၁၅၃၃ မဆန်ဵ မီဦဵ ၅/အတန(နိုင)်၁၁၁၆၅၅ ဦဵေအာငသူ် ဝိဇ္ဇာ
သီပါရာွ၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၇ စအ-၁၁၄၂ မသဲမဖူ ိုင် ၅/အတန(နိုင)်၁၂၂၁၁၇ ဦဵဝင်ဵ မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
တု့ဳေတာ်ရာွ၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၈ စအ -၁၄၇၈ မနန်ဵ ယဉေ်အဵ ၅/အတန(နိုင)်၁၂၄၃၁၁ ဦဵစိုင်ဵ လှထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေအာင်ဵ ကုန်ဵ ရာွ၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၉ စအ -၁၂၁၀ မေကသွယေ်ကျော် ၅/အတန(နိုင)်၁၂၀၈၂၅ ဦဵမျေ ို ဵမင်ဵ ထုိက် ဝိဇ္ဇာ
ေောငကု်န်ဵ ရာွ၊ 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၁၀ စအအ-၁၂၅၀ မေရွှေဇငမ်ငမ်ိဵ ၅/အတန(နိုင)်၁၂၆၂၀၃ ဦဵေကျော်ထူဵ ဝိဇ္ဇာ
ေောငပ်ငသ်ာရာွ၊ ေမာ်လူဵစာတိုက်

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ကသာ



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၂၆)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ကသာ

၁၁ စအ -၁၄၃၇ မနနီဝီင်ဵ ၅/အတန(နိုင)်၁၂၁၉၁၉ ဦဵဆန်ဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
ရာွသာယာရာွ၊ ေမာ်တတိအ်ပ်ုစ၊ု 

အင်ဵ ေတာ်မမို့နယ်
အင်ဵ ေတာ်

၁၂ စထက-၈၁၁ မမုိဵသဇင ်ိုင် ၅/ထ န(နိုင)်၁၁၇၇၅၆ ဦဵဗုိလ် ိုင် ဝိဇ္ဇာ
ကကက်တေကာငေ်ကျေဵရာွ၊ 

ထီဵ ျေ ို ငဴ်မမို့နယ်
ထီဵ ျေ ို ငဴ်

၁၃ စထ-၁၉၉၆ မဇလူှိုငေ်အဵ ၅/ထ န(နိုင)်၁၀၉၉၅၈ ဦဵမမငဴ်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
လယမီှ်ဵရာွ၊ 

ထီဵ ျေ ို ငဴ်မမို့နယ်
ထီဵ ျေ ို ငဴ်

၁၄ စဠအ-၉၉၁ မစ ုိုငဝ်င်ဵ ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၀၁၉၅၁ ဦဵ ျေ ို မမိုင် ဝိဇ္ဇာ
ဆာဵေတာငပဳု်၊ 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၁၅ စဠ-၁၈၀၃ မေဆာင်ဵ ေကသီ ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၀၅၈၂၉ ဦဵေနမျေ ို ဵေအာင် ဝိဇ္ဇာ
မုိဵေကာင်ဵ ရပ်ကွက်၊ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၁၆ စဠအ-၁၀၅၃ မေမယနုိုင် ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၀၅၇၃၉ ဦဵ ျေစသိ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ကကာအင်ဵ  ုဳေကျေဵရာွ၊ နန်ဵ တပ်အပ်ုစ၊ု 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၁၇ စဠမ-၈၈၈ မဇငမ်ာေေဵ ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၀၀၉၉၈ ဦဵလှထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
နန်ဵ မာဵေကျေဵရာွ၊ 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၁၈ စဠအ-၉၉၇ မမဖူမဖူဝင်ဵ ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၁၃၃၁၅ ဦဵကကငေ်အာင် ဝိဇ္ဇာ
စင်ဵ ကွယရ်ာွ၊ 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၁၉ စဠ -၈၆၄ မမဖူမဖူဝင်ဵ ၅/ပလဘ(နိုင)်၀၉၉၇၁၆ ဦဵေီေီဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
သစထိ်ပ်ရာွ၊ ကေင်ဵ ကုန်ဵ အပ်ုစ၊ု 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၂၀ စဠ-၁၇၈၇ မထက်နန္ဒာဝင်ဵ ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၁၁၈၂၀ ဦဵေဇာ်ထူဵ ဝိဇ္ဇာ
စင်ဵ ကွယရ်ာွ၊ 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ



ဝိဇ္ဇာ (မ) (၂၆)ဦဵ

စဉ်
တက္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှတ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ကတပ်ပာဵအမှတ်
အဘအမည်

ဘာသာ

တွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိဝ်ငခ်ငွဴ် ရရှိသူမျာဵစာရင်ဵ  (၂၀၂၀ ပပည်ဴနစှေ်အာင)်

ပညာေရဵဒဂီရေီကာလပိ ်- ကသာ

၂၁ စဠ-၁၉၄၆ မေဝေဝေအာင် ၅/ပလဘ(နိုင)်၁၁၈၁၅၈ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
မဳစေီလဵရာွ၊ 

ပငလ်ေ်ဘူဵမမို့နယ်
ပငလ်ေ်ဘူဵ

၂၂ စဧက-၁၄၁၉ မယဉယ်ဉေ်အဵ ၅/ဗမန(နိုင)်၀၈၃၇၉၁ ဦဵဆန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
လွှစငကု်န်ဵ ရပ်ကွက်၊ဗန်ဵ ေမာက်မမို့ 

ဗန်ဵ ေမာက်မမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာက်

၂၃ စဧက-၁၄၀၉ မေအဵေမာ် ၅/ဗမန(နိုင)်၀၇၅၈၈၈ ဦဵေအာငထွ်န်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေနာငပ်တရ်ာွ၊ 

ဗန်ဵ ေမာက်မမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာက်

၂၄ စအအ-၁၃၈၉ မသင်ဵ သင်ဵ မမိုင် ၅/ဗမန(နိုင)်၀၈၆၀၅၂ ဦဵေိုေမာင် ဝိဇ္ဇာ
လဳုဵကင်ဵ ေရွှေေကျောင်ဵ အပ်ုစ၊ု

ေရွှေေကျောင်ဵ ရာွ၊ ဗန်ဵ ေမာက်မမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာက်

၂၅ စအ-၁၃၈၅ မစိုဵ မမတေ်ဝ ၅/ဗမန(နိုင)်၀၇၉၇၂၈ ဦဵစိုဵ ေအာင် ဝိဇ္ဇာ
ေပါက်နက်ကုန်ဵ ေကျေဵရာွ၊ 

ေကျောက်တန်ဵ အပ်ုစ၊ု ဗန်ဵ ေမာက်မမို့နယ်
ဗန်ဵ ေမာက်

၂၆ စဒ-၁၃၃၉ မတငဇ်ာနိုင် ၅/ဝသန(နိုင)်၀၇၅၂၂၂ ဦဵတငစ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ဇီဵ မဖူကုန်ဵ ရာွ၊ 

ဝန်ဵ သုိမမို့နယ်
ဝန်ဵ သုိ


