
ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ သိပ္ဳပ (ေျာဵ) ( ၃၅)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ပခ-၇၀၇ ေမာငေ် ျော်ေဇယျောလင်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေ ျော်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ဇီဵ ေတာေ ျေဵရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၂ ပခခ-၂၁၀ ေမာငခ်န့် ုိ ုိ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵမင်ဵ သိန်ဵ ထုိ ် သိပ္ဳပ
မဇင်ဵ ရပ် ွ ်၊ ေောငရ်တနာ

လမ်ဵ၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၃ ပခထ-၄၂ ေမာငလ်ှိုင်ဵ ထ ်သူ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်လွင် သိပ္ဳပ
ေပပငခ်ုဳေ ျေဵရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၄ ပခတ-၃ ေမာငမ်င်ဵ သီဟေ ျော် ၆/ဘပန(နိုင)်၀၅၁၈၃၀ ဦဵစိုဵ မင်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ေ ျော ်တန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၅ ပခခ_၁၃၀ ေမာငထူ်ဵလွငေ် ျော် ၇/ပခန(နိုင)်_၄၈၆၉၄၁ ဦဵေ ျော်ေဇာ သိပ္ဳပ
ေဇာင်ဵ တေူ ျေဵရာွ၊

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၆ ဆရ-၂၄၂ ေမာငေ်နထ ်လင်ဵ ၇/ ဝန(နိုင)်၂၁၄၁၇၈ ဦဵေဇာ်လွင် သိပ္ဳပ
သ ္ကလမမို့၊ 

 ဝမမို့နယ်
 ဝ

၇ ပခခ-၄၀ ေမာငခ်ျေစလ်င်ဵ မဖိုဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ လှိုင် သိပ္ဳပ
 ျေ ို  ်ပဒိုငေ်လဵေ ျေဵရာွ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

၈ ပထ-၅၈ ေမာငသီ်ဟေမာငေ်မာင် ၇/သနပ(နိုင)်၁၆၇၅၅၃ ဦဵတငေ်မာငစ်ိုဵ သိပ္ဳပ
ေဈဵပုိင်ဵ ရပ် ွ ်၊ သရဖီလမ်ဵ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

၉ ပဟခ-၇ ေမာငမုိ်ဵမင်ဵ ထ ် ၇/ဝမန(နိုင)်၁၈၃၈၁၄ ဦဵမင်ဵ မင်ဵ သိပ္ဳပ
ေောငခ်ါဵရေ်ှေ ျေဵရာွ၊ 

ေဝါမမို့နယ်
 ေဝါ

၁၀ ပဒတ-၁၁၅ ေမာငထ် ်မဖိုဵလှိုင် ၇/ဒဥန(နိုင)်၂၂၃၃၃၅ ဦဵေောငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ေမ်ိေမှတ(်၆၁)၊ ေပါ ်တပင ်

ေ ျေဵရာွ၊ ဒို ်ဦဵမမို့နယ်
ဒို ်ဦဵ

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ သိပ္ဳပ (ေျာဵ) ( ၃၅)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ပဒေ-၈၀ ေမာငထ် ်ော ာေ ျော် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵမျေ ို ဵ သိပ္ဳပ
ေပါ ် ုန်ဵ ပုိင်ဵ ၊ ဖေောငဝဲ်ရပ် ွ ်၊ 

ဒို ်ဦဵမမို့နယ်
ဒို ်ဦဵ

၁၂ ပေ-၂၃၄ ေမာငေ်ောငခ်န့်ပုိင် ၇/ေလပ(နိုင)်၂၂၂၉၁၁ ဦဵဝင်ဵ ဟန် သိပ္ဳပ
လ ်ပန ု်နရ်ာွ၊ 

ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
ေောငေ်လဵပင်

၁၃ ပဈ-၁၇၁ ေစာသန့်ဇင် ၇/ေလပ(နိုင)်၂၄၀၇၄၀ ဦဵတငထွ်န်ဵ သိပ္ဳပ
ေင်ဵ ဝုိင်ဵ ရာွ၊ 

ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
ေောငေ်လဵပင်

၁၄ ပေ-၂၃၅ ေမာငေ်ောငေ်နဦွဵပုိင် ၇/ေလပ(နိုင)်၂၁၅၃၂၁ ဦဵဝင်ဵ ညနွ့် သိပ္ဳပ
ေမ်ိေမှတ(်၁၇)၊ မမတသု်ခလမ်ဵ၊ မမို့မ 

(၂)ရပ် ွ ်၊ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
ေောငေ်လဵပင်

၁၅ ပဟသ-၃၃ ေမာငဘုိ်ဘုိေောင် ၇/ရ န(နိုင)်၀၈၉၂၈၀ ဦဵေောငေ်ထွဵ သိပ္ဳပ
 ွမ်ဵဆိပ်ေ ျေဵရာွ၊ 

ေရွှေ ျေငမ်မို့နယ်
ေရွှေ ျေင်

၁၆ ပဈ-၃၅ ေမာငေီ်ေီထွဋ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵမပေ်ညနွ့် သိပ္ဳပ
ေောငသု်ခလမ်ဵ၊  ွင်ဵ ေတာင ်

ရပ် ွ ်၊ ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
 ေ ျော ်တခဳါဵ

၁၇ ပဈ-၂၀၆ ေမာငသ်န့်ဇငလ်င်ဵ ၇/ တခ(နိုင)်၂၃၃၉၂၈ ဦဵသ ်နိုင် သိပ္ဳပ
ဗုိလ်ချေုပ်လမ်ဵ၊  ွင်ဵ ေတာင ်

ရပ် ွ ်၊ ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
 ေ ျော ်တခဳါဵ

၁၈ ပေလ-၄၅ ေမာငမ်ဖိုဵေဝေောင် ၇/ တခ(နိုင)်၂၂၃၃၆၉ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေလတှန်ဵ  ျွန်ဵ က ီဵရာွ၊ 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
 ေ ျော ်တခဳါဵ

၁၉ ပင-၆၃၆ ေမာငေ် ျော်ေဇယျေ ၇/တငန(နိုင)်၂၂၃၃၇၄ ဦဵသိန်ဵ စိုဵ သိပ္ဳပ
ေ ျော ်တိုငလ်မ်ဵ၊ (၁၈)ရပ် ွ ်၊ 

သစေ်တာဝန်ဵ ၊ ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ

၂၀ ပင-၉၄ ေမာငေ် ာင်ဵ ထ ်ေောင် ၇/တငန(နိုင)်၂၃၇၉၈၆ ဦဵမမငဴ်ေောင် သိပ္ဳပ
၁၇/၁၈၈ေဆဵရုဳေဟာင်ဵ လမ်ဵ၊ 

ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ သိပ္ဳပ (ေျာဵ) ( ၃၅)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ပငစ-၂၅၃ ေမာငစ်ိုဵ လင်ဵ ေောင် ၇/တငန(နိုင)်၂၂၆၉၃၄ ဦဵစိုဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ေသာင ု်န်ဵ ရာွ၊ ငါဵဖယေ်င်ဵ  

ေ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ

၂၂ ပယဂ-၁၇ ေမာငမ်မတဘု်န်ဵ မမငဴ် ၇/ရတရ(နိုင)်၂၀၉၃၇၉ ဦဵခငလှ် သိပ္ဳပ
ငါဵခုဳဵ မေချောင်ဵ ေေနာ ်ပုိင်ဵ

သာဂရ၊ ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၂၃ ပယ-၄၈ ေမာငမ်င်ဵ ေောငသူ် ၇/ရတရ(နိုင)်၂၀၄၆၀၈ ဦဵေ ျော်နိုင် သိပ္ဳပ
သဲေ ာေ ျေဵရာွ၊ ပိေတာ ်ခင ်

ေ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၂၄ ပယ -၃ ေမာငေ်ောငပုိ်ငစ်ိုဵ ၇/ရတရ(နိုင)်၂၀၈၈၄၇ ဦဵ ဳရ သိပ္ဳပ
ပ/၇၇၊ ပိေတာ ်မမိုငရ်ပ် ွ ်၊ 

ဆွာမမို့၊ ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၂၅ ပင-၉၇၂ ေမာငသ်န့်ဇငထွ်န်ဵ ၇/ထတပ(နိုင)်၁၂၀၇၈၈ ဦဵေဇာ်ေလဵ သိပ္ဳပ
ဆိပ်က ီဵရပ် ွ ်၊ 

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
 ထန်ဵ တပင်

၂၆ ပဓပ-၂၈ ေမာငမ်ဖိုဵထ ်ေောင် ၇/ထတပ(နိုင)်၁၃၇၂၄၄ ဦဵသန်ဵ နိုင် သိပ္ဳပ
ငါဵဆီဵေလာှငေ် ျေဵရာွ၊ 

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
 ထန်ဵ တပင်

၂၇ ပဓပ-၇၆ ေမာငဇ်ငမ်ျေ ို ဵေောင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေသာင်ဵ လှ သိပ္ဳပ
ေသာငပု်ရာွ၊ ေရေိုဵ စဉေ်ပ်ုစ၊ု 

ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ

၂၈ နပမ-၁၉၀ ေမာငေ်ောငေ်ခတပုိ်င် ၇/ေတန(နိုင)်၁၆၃၂၂၂ ဦဵေေဵလွင် သိပ္ဳပ
ဥယျောဉေ်တာ်ေ ျေဵရာွ၊

ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ

၂၉ ပဓ-၆၂ ေမာငေ်ောငမ်ပေ်ဴမဖိုဵ ၇/ေတန(နိုင)်၁၅၃၃၆၁ ဦဵေထွဵ သိပ္ဳပ
ေနပူ ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ ဆီဆဳု ုန်ဵ  

ေ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ

၃၀ ပဖေ-၁၆၈ ေမာငထွ်န်ဵ လင်ဵ ေ ျော် ၇/ဖမန(နိုင)်၂၄၈၂၀၆ ဦဵေောင ုိ်သ ် သိပ္ဳပ
ေဇယျောသီရိ(၈)လမ်ဵ၊ ေောင်

ပငသ်ာ၊ မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ သိပ္ဳပ (ေျာဵ) ( ၃၅)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၃၁ ပဖ-၁၇၂ ေမာငမ်င်ဵ ခန့်ေဇာ် ၇/ဖမန(နိုင)်၂၂၁၆၉၀ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
 ုန်ဵ ေင်ဵ  ေေနာ ်ေ ျေဵရာွ၊ 

လိပ်ေပါေ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၃၂ ပဖ-၃၀၄ ေမာငဆ် ်နိုငထွ်န်ဵ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၅၁၇၂၄ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ညနွ့် သိပ္ဳပ
ဆိပ်ဖူဵခငေ် ျေဵရာွ၊ 

မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၃၃ ပဖ_၆၈ ေမာငေ် ာင်ဵ စေ်သူ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၅၄၇၄၉ ဦဵတငဴ်လွင် သိပ္ဳပ
ေိမ်ေမှတ်(၃၃၇၊ ေ ာ်ပတ်ခခ(ဳ၂)လမ်ဵ၊ 

မမို့မေေနာ ရ်ပ်  ွ၊် မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၃၄ ပဌသ-၅၁ ေစာချေစေီ်ေီဝင်ဵ ၇/  န(နိုင)်၁၁၄၄၁၆ ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ သိပ္ဳပ
(၆)ရပ် ွ ်၊ နတသဳ် ွင်ဵ ၊ 

ေ ျော ်က ီဵမမို့နယ်
ေ ျော ်က ီဵ

၃၅ ပဌ-၄၁ ေမာငထိ်နလ်င်ဵ ထ ်ေမာင် ၇/  န(နိုင)်၁၁၆၂၃၆ ဦဵေဌဵေမာင် သိပ္ဳပ
မင်ဵ ရေဲ ျော်စာွလမ်ဵ၊  ပ်ေ ျေဵ 

ရပ် ွ ်၊ ေ ျော ်က ီဵမမို့နယ်
ေ ျော ်က ီဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ သိပ္ဳပ (မ) (၄၀)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ပခ-၁၀၀ မေမသ ်ပုိင် ၇/ပခန(နိုင)်၄၃၇၈၃၈ ဦဵေ ျော်ေ ျော်သ ် သိပ္ဳပ
ေိမ်ေမှတ်(၄၇၃)၊ ေေနာ်ရထာလမ်ဵ၊ 

(၇/၃)ရပ်  ွ၊် ဥဿမမို့သစ၊် ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၂ ပခ-၈၄၄ မယနွ်ဵ နန္ဒာ ၇/ပခန(နိုင)်၄၂၅၄၁၆ ဦဵေဇာ်ေဇာ် သိပ္ဳပ
ေိမ်ေမှတ်(၉၉)၊ ေောငသိ်ဒ္ီဒလမ်ဵ၊ ျွန်ဵ သာ 

ယာရပ်  ွ်(ဇိုင်ဵ ေတာင)်၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၃ ပခ-၁၄၂ မေချောေချောစမွုန် ၇/ပခန(နိုင)်၅၀၁၆၀၉ ဦဵေဇာ်မင်ဵ သိပ္ဳပ
 နသ်ာယာ(၂)လမ်ဵ၊ ေ ျော ်က ီဵစ ု

ရပ် ွ ်၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၄ ပခတ-၁၃ မမမသ ်ေထွဵ ၇/ပခန(နိုင)်၄၀၅၇၉၅ ဦဵမမငဴ်ဦဵ သိပ္ဳပ
ေောငခ်ျေမ်ဵသာ ုန်ဵ ၊ ေ ျော ်တန်ဵ  

စမဳပေ ျေဵရာွ၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၅ ပခတ-၄၉ မယနွမီ်ထုိ ် ၇/ပခန(နိုင)်၄၅၉၄၁၆ ဦဵေ ျော်ဝင်ဵ ထုိ ် သိပ္ဳပ
 င်ဵ ပုိင ်ျေုေဳ ျေဵရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၆ ေသ-၇၁၅ မနန်ဵ ရေ်ရေ်လွင် ၇/ ဝန(နိုင)်၂၁၂၄၈၄ ဦဵစနိလွ်င် သိပ္ဳပ
၆/၃၈၊ သမပုေ ျေဵရာွ၊ 

 ဝမမို့နယ်
 ဝ

၇ ပေပ-၉ မခိုငသ်ဇင် ၇/ ဝန(နိုင)်၂၁၂၇၄၂ ဦဵစိုဵ လွင် သိပ္ဳပ
၁/၃၉၊ သမပုေ ျေဵရာွ၊ 

 ဝမမို့နယ်
 ဝ

၈ ပထစ-၄ မလင်ဵ လင်ဵ သူ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵနိုငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ပင ်ေလာငေ် ျေဵရာွ၊

 ဝမမို့နယ်
 ဝ

၉ ပထရ-၂၀ မခငေ်စာမွန် ၇/သနပ(နိုင)်၁၆၇၀၂၀ ဦဵဝင်ဵ ေောင် သိပ္ဳပ
 ျေ ို  ်မင်ဵ  ေလာဴေ ျေဵရာွ

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

၁၀ ပထစ-၂ မယနုန္ဒာမဖိုဵ ၇/သနပ(နိုင)်၁၆၁၇၃၃ ဦဵထွန်ဵ မင်ဵ လတ် သိပ္ဳပ
ဝဲမပနေ် ျေဵရာွ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ သိပ္ဳပ (မ) (၄၀)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ေ -၅၈ မေငက် င်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵဘထူဵ သိပ္ဳပ
 ျေ ီဵ ပငစ်ေု ျေဵရာွ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

၁၂ ပထ-၁၀၃ မဇငေ်မေောင် ၇/သနပ(နိုင)်၁၅၈၁၂၁ ဦဵေောငေ် ျော်မုိဵ သိပ္ဳပ
 မာဖရေဳ ျေဵရာွ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

၁၃ ပဟခ-၂၅ မနငှ်ဵ ဝတမ်ှဳု ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵသန်ဵ ေ ျော်လွင် သိပ္ဳပ
ငဝုါလမ်ဵ၊ ေောငခ်ါဵရေ်ှေ ျေဵရာွ၊ 

ေဝါမမို့နယ်
ေဝါ

၁၄ ပဟခ-၂ မယမင်ဵ က ေ် ၇/ဝမန(နိုင)်၂၀၄၁၃၉ ဦဵေောငမ်င်ဵ သူ သိပ္ဳပ
ေောငခ်ါဵရေ်ှေ ျေဵရာွ၊ 

ေဝါမမို့နယ်
ေဝါ

၁၅ ပဒ-၉၂ မဝင်ဵ သူဇာထွန်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေ ျော်မင်ဵ ထွန်ဵ သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၆)ရပ် ွ ်၊  မ်ဵနာဵလမ်ဵ၊ 

ဒို ်ဦဵမမို့နယ်
ဒို ်ဦဵ

၁၆ ဆ ရ-၁၁၃၉ မေသိိမ်ဴသိမ်ဴသူ ၇/ဒဥန(နိုင)်၂၁၃၆၀၂ ဦဵေ ျော်ေ ျော်ဦဵ သိပ္ဳပ
စ ် ွင်ဵ ရပ် ွ ်၊ မမတ ီ်သာလမ်ဵ၊ 

ဒို ်ဦဵမမို့နယ်
ဒို ်ဦဵ

၁၇ ပဒတ-၂၃ မသင်ဵ သင်ဵ ေဌဵ ၇/ဒဥန(နိုင)်၂၃၅၀၃၂ ဦဵေမာငေ်ဌဵ သိပ္ဳပ
ေဖာငေ်တာ်သီ၊ 

ဒို ်ဦဵမမို့နယ်
ဒို ်ဦဵ

၁၈ ပေဆ-၁၈၃ မနငှ်ဵ နငှ်ဵ ခိုင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
ဝါဵရုဳ ုန်ဵ စမဳပေ ျေဵရာွ၊ 

ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
ေောငေ်လဵပင်

၁၉ ပေ-၂၄ မေဆဇွငထုိ် ် ၇/ေလပ(နိုင)်၂၃၇၂၃၆ ဦဵေ ျော်ေ ျော်နိုင် သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၃၂)၊ မမို့သစ်(၂)လမ်ဵ၊ မမို့မ(၁) 

ရပ် ွ ်၊ ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
ေောငေ်လဵပင်

၂၀ ပေ-၆၅ မခိုငခ်ိုငလ်င်ဵ ၇/ေလပ(နိုင)်၂၃၇၂၀၅ ဦဵနိုငဦ်ဵ သိပ္ဳပ ေတာ်ပသီေ ျေဵရာွ၊ ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ် ေောငေ်လဵပင်



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ သိပ္ဳပ (မ) (၄၀)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ပေ-၁၅၇ မသီရမ့ုိိမ့ုိေောင် ၇/ေလပ(နိုင)်၂၂၃၀၈၄ ဦဵမမငဴ်ေောင် သိပ္ဳပ
မမို့မ(၄)၊ ထူပါရုဳ(၁)လမ်ဵ၊ 

ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
ေောငေ်လဵပင်

၂၂ ပဏ-၃၉ မထ ်မမတသူ် ၇/ရ န(နိုင)်၀၈၁၇၃၀ ဦဵမမငဴ်ေငွ သိပ္ဳပ
စဖဲဳေ ျေဵရာွ၊ 

ေရွှေ ျေငမ်မို့နယ်
ေရွှေ ျေင်

၂၃ ပဏ-၃၂ မေေဵသ ်မွန် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵနိုငန်ိုငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
ခခေဳမှတ(်၆၅၃)ရမ်ှဵေက ဵရပ် ွ ်၊ 

ေရွှေ ျေငမ်မို့နယ်
ေရွှေ ျေင်

၂၄ ပဈဎ-၂၅ မသူသူေောင် ၇/ တခ(နိုင)်၂၂၂၉၇၀ ဦဵေမာငန်ိုင် သိပ္ဳပ ေ ျောင်ဵ စိုဵ ရာွ/ေပ်ုစ၊ု ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ် ေ ျော ်တခဳါဵ

၂၅ နတေ-၁၂၁ မေ သီလွင် ၇/ တခ(နိုင)်၂၀၇၇၁၇ ဦဵစန်ဵ လွင် သိပ္ဳပ
ဖုိဵတေ ျေဵရာွ၊ နဇဳေပ်ုစ၊ု 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
 ေ ျော ်တခဳါဵ

၂၆ ပေလ-၁၃ မေေဵသန္တာ ၇/ တခ(နိုင)်၂၂၃၃၈၆ ဦဵသန်ဵ လွင် သိပ္ဳပ
ေလတှန်ဵ  ျွန်ဵ က ီဵရာွ၊ 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
 ေ ျော ်တခဳါဵ

၂၇ ပဈဎ-၃၇ မဆုမပေ်ဴမပေ်ဴေဇာ် ၇/ တခ(နိုင)်၂၂၂၅၂၃ ဦဵမျေ ို ဵေဇာ် သိပ္ဳပ
မပေ်ေတာ်သာ(၃)လမ်ဵ၊ ပဲနယွ်

 ုန်ဵ မမို့၊ ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
 ေ ျော ်တခဳါဵ

၂၈ မဏ-၃၈၂ မေမမဖိုဵေ ျော် ၇/ တခ(နိုင)်၂၀၉၂၅၄ ဦဵေ ျော်မုိဵဝင်ဵ သိပ္ဳပ
ေမှတ(်၅)ရပ် ွ ်၊ ဖဒိုမမို့၊ ေမ်ိေမှတ ်

(ဖဒ/၈၄)၊ ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
 ေ ျော ်တခဳါဵ

၂၉ ပင-၁၄၉ မစစုလွုင် ၇/တငန(နိုင)်၂၄၈၁၅၄ ဦဵမမငဴ်လွင် သိပ္ဳပ
ဆိတဖူ်ဵေတာငေ် ျေဵရာွ၊ 

ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ

၃၀ ပငလ-၇၀ မဇနွပွ်ငဴ်မဖူ ၇/တငန(နိုင)်၂၂၂၉၂၆ ဦဵေောငဝ်င်ဵ သိပ္ဳပ
၈/၁၉၃  မ်ဵနာဵလမ်ဵ၊ 

ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ သိပ္ဳပ (မ) (၄၀)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၃၁ ပင-၇၄၅ မယနွ်ဵ  ဗျော ၇/တငန(နိုင)်၂၄၀၆၀၄ ဦဵေမာငန်ိုင် သိပ္ဳပ
ဒိုဵ ေသာငေ် ျေဵရာွ၊ 

ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ

၃၂ ပယဂ-၄၃ မေမဇငမ်မငဴ် ၇/ရတရ(နိုင)်၂၀၉၃၇၂ ဦဵေဇာ် သိပ္ဳပ
ေ ျော တ်စလ်ုဳဵ ေ ျေဵရာွ၊ သာဂရမမို့၊ 

သစပု်ပ္ပငေ် ျေဵရာွေုပ်စ၊ု ေရတာရေှမ်မို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၃၃ ပယတ-၂၇ မေေမီဇင် ၇/ရတရ(နိုင)်၂၁၇၅၁၃ ဦဵေ ျော်နိုငထူ်ဵ သိပ္ဳပ
ရေသဴဆိပ်(မမို့လှ)၊ 

ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၃၄ ပဋ-၈ မပွငဴ်မဖူေ ျော် ၇/ထတပ(နိုင)်၁၁၈၂၉၈ ဦဵေ ျော်စိုဵ သိပ္ဳပ
ေောငသု်ခရပ် ွ ်၊ 

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
 ထန်ဵ တပင်

၃၅ ပဓထ-၅ မေေိ န္ဒချေ ို ၇/ေတန(နိုင)်၁၆၅၀၇၂ ဦဵဝင်ဵ ချေ ို နိုင် သိပ္ဳပ
ေိုဵ ဘုိ ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ ေောငလွ်င်ဴ

ေပ်ုစ၊ု ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ

၃၆ ပဓ-၃၂ မခငဖု်န်ဵ မမငဴ် ၇/ေတန(နိုင)်၁၆၂၉၄၃ ဦဵသိန်ဵ ေဌဵ သိပ္ဳပ
ေငဒ်ိုင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ

၃၇ ပဖ-၂၄၃ မေရွှေရတခီျေ ို ၇/ဖမန(နိုင)်၂၅၁၂၂၁ ဦဵစန်ဵ လွင် သိပ္ဳပ
ေတုမ်ဖတလ်မ်ဵ၊ 

မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၃၈ ပဖ-၃၀၃ မဟနန်ထွီန်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် သိပ္ဳပ
ေနာှခငရ်ာွ၊ 

မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၃၉ ပဓထ-၇၀ မေနွဵ ေနွဵ ေေဵ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၆၁၉၀၅ ဦဵတငဴ်လွင် သိပ္ဳပ
ေနာှခငရ်ာွ၊ 

မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၄၀ ပဌမ-၅၂ မေက ဵမဳုမမတသွ်ယ် ၇/  န(နိုင)်၁၁၁၆၅၇ ဦဵမျေ ို ဵမင်ဵ သိပ္ဳပ
မုန်ဵ မမို့(၃)ရပ် ွ ်၊ 

ေ ျော ်က ီဵမမို့နယ်
ေ ျော ်က ီဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိပ္ဳပ (ေျာဵ)  (၄၇)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ပခဒ-၁၇၈ ေမာငဇ်င ုိ်မင်ဵ ၇/ပခန(နိုင)်၄၅၉၂၈၂ ဦဵမျေ ို ဵမမငဴ် ဝိပ္ဳပ
 မ်ဵနေီ ျေဵရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၂ ပခေ-၅၃၇ ေမာငခ်နွမ်မတဇ်င် ၇/ပခန(နိုင)်၄၅၇၅၈၃ ဦဵတငမ်မငဴ်ေောင် ဝိပ္ဳပ
ေမ်ိနပဳါတ(်၆)၊ ေမှတ(်၅)ရပ် ွ ်၊ 

ခမိတလ်မ်ဵ၊ ေင်ဵ တေ ာ်၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၃ ပခတ-၂၂၂ ေမာငမုိ်ဵဝင်ဵ ေောင် ၇/ပခန(နိုင)်၄၆၀၈၃၂ ဦဵသန်ဵ ေထွဵ ဝိပ္ဳပ
ေ ျော ်တန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၄ ပခထ-၂၂၁ ေမာငေ် ာင်ဵ မမတေ်ောင် ၇/ပခန(နိုင)်၃၉၃၉၇၈ ဦဵမမငဴ်ေဝ ဝိပ္ဳပ
ေပပငခ်ုဳေ ျေဵရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၅ ပဗ-၅၂၆ ေမာငေ်စာေ ျော်လှိုငစ်ိုဵ ၇/ပခန(နိုင)်၄၁၀၁၆၀ ဦဵေောငည်နွ့် ဝိပ္ဳပ
သရ ် ုန်ဵ ( ရင)်ေ ျေဵရာွ၊ 

ဘုရာဵက ီဵမမို့၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၆ ပခဇ-၁၂၁ ေမာငလ်င်ဵ လင်ဵ ထွန်ဵ ၇/ပခန(နိုင)်၄၈၇၀၄၆ ဦဵသ ်ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၈၁)၊ ေိုငက် ီဵေဒါငဴ်ေ ျေဵရာွ၊ 

ေဇာင်ဵ တေူ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၇ ပခဒ-၂၉၈ ေမာငေ်ောငထ် ်ဦဵ ၇/ပခန(နိုင)်၄၄၀၆၅၆ ဦဵချေမ်ဵသာေ ျော် ဝိပ္ဳပ
ရမ်ှဵ ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊  ဘုရာဵငတု္ိုတ

ေပ်ုစ၊ု ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၈ ပေ-၂၁၅ ေမာငဘု်န်ဵ မင်ဵ ခန့် ၇/ ဝန(နိုင)်၂၂၂၇၀၄ ဦဵေဇာ်မင်ဵ လတ် ဝိပ္ဳပ
ဦဵဝင်ဵ မမငဴ်၊ ေဒါ်တငရ်(ီ၄)ရပ် ွ ်၊ 

ငါဵထပ်က ီဵဘုရာဵလမ်ဵ၊  ဝမမို့နယ်
 ဝ

၉ ပေဖ-၃၇၅ ေမာငစ်ိုင်ဵ သီဟ ၇/ ဝန(နိုင)်၂၂၁၉၂၉ ဦဵမျေ ို ဵလွင် ဝိပ္ဳပ
ထဲနနေ် ျေဵရာွ၊ 

 ဝမမို့နယ်
 ဝ

၁၀ ပေဖ-၁၅၆ ေမာငေ်ဝယစဳိုဵ ၇/ ဝန(နိုင)်၂၂၁၉၄၄ ဦဵေသာင်ဵ ေငွ ဝိပ္ဳပ
ေချောင်ဵ ခွေ ျေဵရာွ၊ 

 ဝမမို့နယ်
 ဝ

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိပ္ဳပ (ေျာဵ)  (၄၇)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ဆသ -၂၆၇၄ ေမာငဇ်ငသူ် ုိ ၇/သနပ(နိုင)်၁၅၇၄၇၆ ဦဵနိုငမုိ်ဵ ဝိပ္ဳပ
 လုိငေ် ျေဵရာွ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

၁၂ ပထစ-၁၁၄ ေမာငရ်လဲင်ဵ ထုိ ် ၇/သနပ(နိုင)်၁၅၀၀၈၆ ဦဵမမငဴ်နိုင် ဝိပ္ဳပ
 မာစစဲမဳပေ ျေဵရာွ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

၁၃ ပထ-၇၄၈ ေမာငစ်ိုင်ဵ ထ ်ေ ျော် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵစဝဳင်ဵ ဝိပ္ဳပ
မုိဵခိုငက် ီဵေ ျေဵရာွ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

၁၄ ပဟတ-၃၉၈ ေမာငခ်ိုငမ်ပေ်ဴမဖိုဵ ၇/ဝမန(နိုင)်၂၀၂၅၆၄ ဦဵဝင်ဵ ခိုင် ဝိပ္ဳပ
ေ ျော ်ေှပ်ရာွ၊ 

ေဝါမမို့နယ်
ေဝါ

၁၅ ပဟခ-၅၄၂ ေမာငသီ်ဟဦဵ ၇/ဝမန(နိုင)်၂၀၁၈၉၄ ဦဵက ေ်ေရွှေ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၆၆၂)၊ ေောငမ်မငဴ်မုိရလ်မ်ဵ၊ 

ေောငခ်ါဵရေ်ှ၊ ေဝါမမို့နယ်
ေဝါ

၁၆ ပဟတ-၂၂၉ ေမာငေ်ောငမ်ျေ ို ဵသန့် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵမျေ ို ဵဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေ ျော ်ေှပ်ရာွ၊ 

ေဝါမမို့နယ်
ေဝါ

၁၇ ပဟ-၁၁၅၃ ေမာငသ် ်ေဝေောင် ၇/ဝမန(နိုင)်၁၉၂၇၈၇ ဦဵေောငမ်ျေ ို ဵသိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေင်ဵ တိုငစ်ေု ျေဵရာွ၊ 

ေဝါမမို့နယ်
ေဝါ

၁၈ ပဒ -၆၀၀ ေမာငမ်င်ဵ  ုိဦဵ ၇/ဒဥန(နိုင)်၂၂၃၉၆၃ ဦဵလွမ်ဵ ုိဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေဘာနေီ ျေဵရာွ၊ 

ဒို ်ဦဵမမို့နယ်
ဒို ်ဦဵ

၁၉ ပဒတ-၂၄၅ ေမာငေ်ောငမ်မတထွ်န်ဵ ၇/ဒဥန(နိုင)်၂၃၄၆၅၉ ဦဵမုိဵေ ျော်သူ ဝိပ္ဳပ
ရာဇ ွင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ဒို ်ဦဵမမို့နယ်
ဒို ်ဦဵ

၂၀ ပေ -၁၄၉ ေမာငမ်ငမ်ိဵသန့် ၇/ေလပ(နိုင)်၂၃၇၈၁၇ ဦဵမုိဵမမငဴ် ဝိပ္ဳပ
က ဳဘုိေ ျေဵရာွ၊ 

ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
ေောငေ်လဵပင်



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိပ္ဳပ (ေျာဵ)  (၄၇)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ပေ-၆၀၇ ေမာငမ်မတမ်င်ဵ သူ ၇/ေလပ(နိုင)်၂၃၆၈၃၂ ဦဵခငေ်မာငေ်ဇာ် ဝိပ္ဳပ
တိုဵ ချေဲ့ (၄)လမ်ဵ၊ မမို့မ(၂)၊ 

ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
ေောငေ်လဵပင်

၂၂ ပေဒ-၃၁၄ ေမာငသ်န်ဵ ထုိ ်စဳ ၇/ေလပ(နိုင)်၂၂၆၈၇၇ ဦဵခငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
 မ်ဵနာဵလမ်ဵ၊ မေဒါ ်မမို့မ(၂)၊ 

ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
ေောငေ်လဵပင်

၂၃ ပဏပ-၁၄၇ ေမာငေ်ောငဗုိ်လ်လင်ဵ ၇/ရ န(နိုင)်၀၈၄၂၀၁ ဦဵလင်ဵ လင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေတာငသူ်စေု ျေဵရာွ၊ 

ေရွှေ ျေငမ်မို့နယ်
ေရွှေ ျေင်

၂၄ ပဏတ-၁၁၂ ေမာငဘုိ်ဘုိထ ် ၇/ရ န(နိုင)်၀၈၅၀၆၃ ဦဵလှစိုဵ ဝိပ္ဳပ
ေဂေနေီ ျေဵရာွ၊ 

ေရွှေ ျေငမ်မို့နယ်
ေရွှေ ျေင်

၂၅ ပဖ -၄၄၄ ေမာငခ်ိုငမ်ပေ်ဴထွန်ဵ ၇/ တခ(နိုင)်၂၀၆၅၃၁ ဦဵလှသိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေလဵေမ်ိစရုာွ၊ ေတာငခ်ငေ်ပ်ုစ၊ု 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
ေ ျော ်တခဳါဵ

၂၆ ပဈဎ-၇၈၁ ေမာငစ်ိုဵ ထ ်ေောင် ၇/ တခ(နိုင)်၂၂၁၁၅၀ ဦဵဝင်ဵ လွငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေနု္ဲနရိုဵ ၊  ေမ္ဘောဇရပ် ွ ်၊ ပဲနယွ ်

 ုန်ဵ မမို့၊ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
ေ ျော ်တခဳါဵ

၂၇ ပဈေ-၃၁၉ ေမာငထုိ် ်ေောငရ်ရဲငဴ် ၇/ တခ(နိုင)်၂၃၅၄၅၅ ဦဵဝင်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ေတာ ျွေဲင်ဵ မမို့၊ သဳမဏိရပ် ွ ်၊ 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
ေ ျော ်တခဳါဵ

၂၈ ပဈဎ-၁၆၀ ေမာငစ်မ်ွဵစတာဵ ၇/ တခ(နိုင)်၂၁၃၈၆၀ ဦဵေမာငေ်ဌဵ ဝိပ္ဳပ
က ိမ်ခါဵ ုန်ဵ ရာွ၊ ပဲနယွ ု်န်ဵ မမို့၊ 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
ေ ျော ်တခဳါဵ

၂၉ ပဈဎ-၄၁၅ ေမာငဟိ်န်ဵ ထ ်ေောင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵလှက ိုင် ဝိပ္ဳပ
ေင ု်န်ဵ ရာွ၊ က ိမ်ခါဵ ုန်ဵ ေပ်ုစ၊ု 

ပဲနယွ ု်န်ဵ မမို၊ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
ေ ျော ်တခဳါဵ

၃၀ ပင -၃၁၀ ေမာငလ်င်ဵ သူဟိန်ဵ ၇/တငန(နိုင)်၂၂၅၇၉၀ ဦဵေ ျော်သူလှိုင် ဝိပ္ဳပ
လဲဘူဵစမဳပေ ျေဵရာွ၊ 

ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိပ္ဳပ (ေျာဵ)  (၄၇)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၃၁ ပငစ-၉၀၀ ေမာငသ် ်ေောင် ၇/တငန(နိုင)်၂၀၂၀၆၃ ဦဵေောငမ်မိုင် ဝိပ္ဳပ
ဇရပ် ွင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ ေနပူ ုန်ဵ  

ေ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ

၃၂ ပငတ-၅၅၃ ေမာငထွ်န်ဵ လူ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵမျေ ို ဵက ေ် ဝိပ္ဳပ
လစရ(၃)၊ ေ တမုတမီမို့သစ၊် 

ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ

၃၃ နလ -၄၈၅ ေမာငမ်ျေ ို ဵထ ်ေ ျော် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵလှဆယ် ဝိပ္ဳပ
မဂခူခု၊ဳ

ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၃၄ နလေ-၇၁၄ ေမာငေ်နလင်ဵ ဦဵ ၇/ရတရ(နိုင)်၂၁၀၀၇၀ ဦဵချေစ ုိ် ဝိပ္ဳပ
မမို့လှ၊ 

ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၃၅ ပယ -၃၂၀ ေမာငရ်ှိန်ဵ ခန့်နိုင် ၇/ရတရ(နိုင)်၂၀၁၂၂၂ ဦဵတငမ်ျေ ို ဵနိုင် ဝိပ္ဳပ
ပိေတာ ်လမ်ဵ၊ 

ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၃၆ နလ -၅၇၇ ေမာငေ် ျော်မင်ဵ သူ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
မဂခူခု၊ဳ

ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၃၇ ပဋ-၄၄၈ ေမာငရ်ထဲ ်မမတေ်ောင် ၇/ထတပ(နိုင)်၁၂၇၆၉၇ ဦဵစန်ဵ ယု ဝိပ္ဳပ ေောငမ်ဂေလာရပ် ွ ်၊ ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ် ထန်ဵ တပင်

၃၈ ပဌေ-၁၁၀ ေမာငဂ်ျွနေ်စာ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေစာေထွဵ ဝိပ္ဳပ
ရာွေလဵ ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၃၉ ပဓပ-၄၅၆ ေမာငမ်င်ဵ ခန့် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵလင်ဵ လင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၁)ရပ် ွ ်၊  ျွပဲွဲမမို့၊ 

ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ

၄၀ ပဓဓ-၂၃၇ ေမာငရ်နမ်ဖိုဵေောင် ၇/ေတန(နိုင)်၁၅၃၃၇၁ ဦဵမင်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ေဗာဓိ ုန်ဵ ရာွ၊ ေပါ ်ေတာ ေ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု

 ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိပ္ဳပ (ေျာဵ)  (၄၇)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၄၁ ပဖဧ-၅၁၄ ေမာငေ်ောငေ်ောင် ၇/ဖမန(နိုင)်၂၅၂၆၂၃ ဦဵစိုဵ မမငဴ် ဝိပ္ဳပ
ငါဵထပ်က ီဵ(၆)လမ်ဵ၊  ညွှတ ွ်င်ဵ မမို့၊ 

မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၄၂ ပဖဧ-၅၉၅ ေမာငေ်ောငေ်ဇယျေဦဵ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၅၄၁၈၅ ဦဵသ ်လွင် ဝိပ္ဳပ
ဘုရာဵလဟာေ ျေဵရာွ၊ 

 ညတွ ွ်င်ဵ မမို့၊ မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၄၃ ပဓထ-၄၅၀ ေမာငေ်နသူရဦဵ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၆၁၈၁၃ ဦဵဝင်ဵ လှိုင် ဝိပ္ဳပ
ေနာှခငရ်ာွ၊ 

မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၄၄ ပဖ-၁၅၆၄ ေမာငေ်နလှိုင်ဵ ေောင် ၇/ဖမန(နိုင)်၂၆၁၇၈၄ ဦဵမမငဴ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ဦဵရုဳဵ စရုာွ၊ တခဳနွတ်ိုငေ်ပ်ုစ၊ု

မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၄၅ ပဖယ-၆၁၈ ေမာငဝ်ဏ္ဏထွန်ဵ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၅၉၉၃၈ ဦဵေောငမ်မိုင် ဝိပ္ဳပ
မမို့မ(၁)၊ ဒမုိီရပ် ွ ်၊ 

ေဇယျေဝတမီမို့၊ မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၄၆ ပဌမ-၅၁၄ ေမာငရ်ှိန်ဵ ေဇယျောနိုင် ၇/  န(နိုင)်၁၁၁၃၃၁ ဦဵစိုဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
 ျွန်ဵ ပငဆိ်ပ်ေ ျေဵရာွ၊ မုန်ဵ ေဒသ၊ 

ေ ျော ်က ီဵမမို့နယ်
ေ ျော ်က ီဵ

၄၇ ပဌသ-၆၄၇ ေစာဂျေငမီ် ၇/  န(နိုင)်၁၀၃၉၃၄ ေစာစန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေရလဲေ ျေဵရာွ၊ 

ေ ျော ်က ီဵမမို့နယ်
ေ ျော ်က ီဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိပ္ဳပ (မ) (၅၁)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ပဗ-၅၃၈ ေနာ်ဝါဵမူေဖာ ၇/ပခန(နိုင)်၄၁၀၁၂၆ ဦဵမင်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
သရ ် ုန်ဵ ရာွ၊ ဘုရာဵက ီဵစာတို ်၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၂ ပခဒ-၁၉၆ မေို ေို လငွ် ၇/ပခန(နိုင)်၄၅၉၃၄၅ ဦဵနိုငန်ိုငမ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေပါ ်ေတာေ ျေဵရာွ၊ ေ ာဴချေဲ

ေပ်ုစ၊ု ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၃ ပခ-၁၆၈၃ မခငခ်ျေယရ်ီ ၇/ပခန(နိုင)်၄၃၉၉၇၀ ဦဵေ ျော်ေဇယျေ ဝိပ္ဳပ
ေ ျော ်တငွ်ဵ  ုန်ဵ မမို့သစ်(င) 

ရပ် ွ ်(၄)လမ်ဵ၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၄ ပခ-၃၀၁၆ မဆန်ဵ မီ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵတငေ်မာငေ်ဆွ ဝိပ္ဳပ
ေထ ်စေ်တီဵ ေေနာ ်ေ ျေဵရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၅ ဆ ရ-၁၉၅၂ မဝငဴ်ယမဳုလွင် ၇/ပခန(နိုင)်၄၂၃၅၅၇ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ရပ် ွ ်(၂)ဝမ်ဵဘဲေင်ဵ  

ေ ျေဵရာွ၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၆ ပခ-၃၉၄၀ မမဖိုဵေဝသွယ် ၇/ပခန(နိုင)်၄၉၉၂၇၇ ဦဵေဇာ်ေဇာ်လတ် ဝိပ္ဳပ
သဇငလ်မ်ဵ၊ ပေဒသာရပ် ွ ်၊ 

ဘုရာဵက ီဵမမို့၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၇ ပဗ-၅၅၁ ေနာ်ဆာေဂရှီဵ ၇/ပခန(နိုင)်၄၁၀၁၂၃ ဦဵေစာေလာ် ဝိပ္ဳပ
သရ ် ုန်ဵ ရာွ၊ ဘုရာဵက ီဵ

စာတို ်၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၈ ပခထ-၁၅၆ မေဝဇငမုိ်ဵ ၇/ပခန(နိုင)်၄၄၉၀၂၆ ဦဵသန်ဵ နိုင် ဝိပ္ဳပ
ေပပငခ်ုဳေ ျေဵရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၉ ပေရ-၁၃၄ မခငစ်န္ဒာမုိဵ ၇/ ဝန(နိုင)်၂၁၈၉၄၇ ဦဵေောင ုိ်လင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေမမာ ်ေဈဵဖလဳုေ ျေဵရာွ၊ 

 ဝမမို့နယ်
 ဝ

၁၀ ပေလ-၇၇၈ မရွှေန်ဵ လဴဲနီ ၇/ ဝန(နိုင)်၂၃၆၆၁၇ ဦဵဖုိဵနီ ဝိပ္ဳပ
ေောငသ်ာေ ျေဵရာွ၊ 

 ဝမမို့နယ်
 ဝ

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိပ္ဳပ (မ) (၅၁)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ပေလ-၅၇၄ မေမွိနေ်ဇာ် ၇/ ဝန(နိုင)်၂၂၃၇၃၂ ဦဵမျေ ို ဵေဇာ်ဦဵ ဝိပ္ဳပ
ေတာငေ်ဈဵဖလဳုေ ျေဵရာွ၊ 

 ဝမမို့နယ်
 ဝ

၁၂ ပေဖ-၂၆၁ မထ ်ထ ်မုိဵ ၇/ ဝန(နိုင)်၂၀၃၁၉၄ ဦဵေောငဆ်န်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဖေလဵေ ျေဵရာွေမမာ ်ပုိင်ဵ ၊ 

 ဝမမို့နယ်
 ဝ

၁၃ ပထစ-၁၁၈ မဆုမမတန်ိုဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ေောင် ဝိပ္ဳပ
ရာွေဟာင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

၁၄ ပထစ-၁၀၃ မနငှ်ဵ နငှ်ဵ ခိုင် ၇/သနပ(နိုင)်၁၆၁၇၃၀ ဦဵမမငဴ်လွင် ဝိပ္ဳပ
ခလပ်ေ ျေဵရာွ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

၁၅ ပထစ-၁၃၄ မယယုလုှိုင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵစိုဵ မမငဴ်သိန်ဵ ဝိပ္ဳပ
 မာစေဲ ျေဵရာွ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

၁၆ ပဟတ-၁၄၉ မလှိုငလ်ှိုငေ်ထွဵ ၇/ဝမန(နိုင)်၂၁၁၀၄၉ ဦဵခငေ်မာငခ်ျေ ို ဝိပ္ဳပ
ေ ျော ်ေှပ်ေ ျေဵရာွ၊ 

ေဝါမမို့နယ်
ေဝါ

၁၇ ပဟ-၄၈၉ မဝင်ဵ သဇငေ်ထွဵ ၇/ဝမန(နိုင)်၁၇၈၅၅၇ ဦဵေ ျော်ေောင် ဝိပ္ဳပ
ထိနတ်ပငေ် ျေဵရာွ၊ 

ေဝါမမို့နယ်
ေဝါ

၁၈ ပဟခ-၃၈၆ မေသာ်တာဇင် ၇/ဝမန(နိုင)်၁၈၃၆၆၂ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဝိပ္ဳပ
လ ်ပဳသဳုဵပငေ် ျေဵရာွ၊ 

ေဝါမမို့နယ်
ေဝါ

၁၉ ပေ-၄၄၀ မသရဖူစိုဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵက ေ်စိုဵ ဝိပ္ဳပ
သရ ်ပငဇ်လုပ်ေ ျေဵရာွ၊ 

ဒို ်ဦဵမမို့နယ်
ဒို ်ဦဵ

၂၀ ပဒ-၄၇၄ မတငန်လီာဝင်ဵ ၇/ဒဥန(နိုင)်၂၂၃၀၅၆ ဦဵထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
သေမပတန်ဵ ေ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု သင ်

ေင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ ဒို ်ဦဵမမို့နယ်
ဒို ်ဦဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိပ္ဳပ (မ) (၅၁)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ပဒဗ-၁၅၉ မနငှ်ဵ ေဝလှိုင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေဇာ်ေလဵ ဝိပ္ဳပ
ဘုရာဵက ီဵ ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ဒို ်ဦဵမမို့နယ်
ဒို ်ဦဵ

၂၂ ပဒတ-၂၂၇ မသ ်မှူဵဇင် ၇/ဒဥန(နိုင)်၂၃၅၀၃၁ ဦဵက ေ်ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေဖာငေ်တာ်သီရာွမ၊ 

ဒို ်ဦဵမမို့နယ်
ဒို ်ဦဵ

၂၃ ပေဆ-၁၀၉၉ မပုိဵေစိဳ ၇/ေလပ(နိုင)်၂၂၉၆၈၈ ဦဵလှိုငဝ်င်ဵ ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေောင်ဵ က ီဵေ ျေဵရာွ၊ 

ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
ေောငေ်လဵပင်

၂၄ ပေဒ-၂၄၈ မပုိဵေလွိင် ၇/ေလပ(နိုင)်၂၃၉၂၈၉ ဦဵဆန်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ
ေ ျောင်ဵ ရာွေ ျေဵရာွ၊ 

ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
ေောငေ်လဵပင်

၂၅ ပေ-၈၂၉ မဖူဵပွငဴ်စဳ ၇/ေလပ(နိုင)်၂၀၄၂၁၀ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ဦဵ ဝိပ္ဳပ
လ ်ပဳပု(ေေနာ ်စု)ေ ျေဵရာွ၊ 

က ဳဘုိေပ်ုစ၊ုေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
ေောငေ်လဵပင်

၂၆ ပဏဇ-၁၀၇ မက ေ်မဖူခိုင် ၇/ရ န(နိုင)်၀၉၆၀၁၀ ဦဵသန်ဵ ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဒုဳဇရစ(်၁)ရပ် ွ ်၊ 

ေရွှေ ျေငမ်မို့နယ်
ေရွှေ ျေင်

၂၇ ပဏဇ-၁၀၃ မဆုစန္ီဒေ ျော် ၇/ရ န(နိုင)်၀၈၃၀၈၆ ဦဵေဇာ်လွငဦ်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဒုဳဇရစ(်၂)ရပ် ွ ်၊ 

ေရွှေ ျေငမ်မို့နယ်
ေရွှေ ျေင်

၂၈ ပဈဎ-၃၄၃ မေရွှေဇငဦ်ဵ ၇/ တခ(နိုင)်၂၃၅၅၀၄ ဦဵတင်ဴေဇာ် ဝိပ္ဳပ
က ိမ်ခါဵ ုန်ဵ ရာွ၊ ပဲနယွ ု်န်ဵ မမို့၊ 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
ေ ျော ်တခဳါဵ

၂၉ ပဈဒ-၅၇၉ မထ ်ထ ်မငမ်ိဵ ၇/ တခ(နိုင)်၂၂၄၄၉၃ ဦဵေ ျော်ေဌဵ ဝိပ္ဳပ
ရမ်ှဵဒိုဵ တန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
ေ ျော ်တခဳါဵ

၃၀ ပဈဒ-၃၈၈ ေနာ်စာရာဵ ၇/ တခ(နိုင)်၂၀၉၁၀၈ ေစာေရာဂျေယ် ဝိပ္ဳပ ဖဒိုမမို့(၄)ရပ် ွ ်၊ ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ် ေ ျော ်တခဳါဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိပ္ဳပ (မ) (၅၁)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၃၁ ပဈဎ-၇၄၇ မသင်ဵ သင်ဵ ေဝ ၇/ တခ(နိုင)်၂၂၇၆၁၀ ဦဵသိန်ဵ လွင် ဝိပ္ဳပ ရာွမေ ျေဵရာွ/ေပ်ုစ၊ု ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ် ေ ျော ်တခဳါဵ

၃၂ ပင-၃၆၇၂ မသ ်နငှ်ဵ ေဝ ၇/တငန(နိုင)်၂၄၁၇၃၁ ဦဵက ေ်ဝင်ဵ ေမာင် ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ  ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ/ေပ်ုစ၊ု 

ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ

၃၃ ပင-၃၆၆၃ မနန်ဵ ေရွှေရေ်မွန် ၇/တငန(နိုင)်၂၃၂၃၈၁ ဦဵေမာငခ်ျေ ို ဝိပ္ဳပ
ဆူဵတပ်ရာွ၊ ဆူဵတပ်စမဳပေ ျေဵ     ရာွေပ်ုစ၊ု

 ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ

၃၄ ပင-၁၃၈၇ ေနာ်စိုဵ သီတာချေစ် ၃/လသန(နိုင)်၀၀၉၈၁၀ ဦဵချေစေ်ထွဵ ဝိပ္ဳပ
၁၁/၄၀၂ ဇလီေဒါငဴ်၊  င်ဵ

ဆိပ်လမ်ဵ၊ ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ

၃၅ ပငစ-၅၀၈ မမပေ်ဴမပေ်ဴေ ျော် ၇/တငန(နိုင)်၂၃၇၃၀၃ ဦဵေ ျော်ေ ျော် ဝိပ္ဳပ
သဝနင်ယရ်ပ် ွ ်(၇)လမ်ဵ၊ ေ  

တမုတမီမို့သစ၊် ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ

၃၆ ပငလ-၄၈၀ မဆုသန္တာေထွဵ ၇/တငန(နိုင)်၂၂၆၁၁၇ ဦဵမျေ ို ဵဝင်ဵ သန်ဵ ဝိပ္ဳပ
ေလဵမုိငရ်ာွ၊ 

ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ

၃၇ ဆဒမ-၂၃၀၉ မနန်ဵ ဆုလဴဲရေ်မဖိုဵ ၇/တငန(နိုင)်၂၀၄၅၅၈ ဦဵေဌဵမင်ဵ ေောင် ဝိပ္ဳပ
၁၈/၄(၆၆၄)၊ ေငွလဳှရပ်၊ 

ေတာငင်မူမို့နယ်
ေတာငင်ူ

၃၈ ပယ-၃၇၉ မခိုငဖူ်ဵေဝ ၇/ရတရ(နိုင)်၂၀၅၅၁၄ ဦဵလှနိုင် ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ  ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ/ေပ်ုစ၊ု 

ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၃၉ ပယဆ-၄၁၇ မေ ာင်ဵ ေ ာင်ဵ ထ ် ၇/ရတရ(နိုင)်၂၀၈၉၀၇ ဦဵမမငဴ်နိုင် ဝိပ္ဳပ ဆီဆဳု ုန်ဵ ရာွ၊ ဆွာမမို့၊ ေရတာရေ်ှမမို့နယ် ေရတာရေ်ှ

၄၀ ပယန-၂၉၁ မထ ်ေမွိန် ၇/ရတရ(နိုင)်၂၁၇၃၉၃ ဦဵေောငေ်ဇာ်မုိဵ ဝိပ္ဳပ
ေရနမီမို့စ ္က စ ်ရုဳဝနထ်မ်ဵေမ်ိရာ၊ 

ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိပ္ဳပ (မ) (၅၁)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၄၁ ပဋဇ-၄၈၇ နန်ဵ ပန်ဵ  ေလဵ ၇/ထတပ(နိုင)်၁၃၀၁၅၉ ဦဵခနွလှ်ထွန်ဵ ဝိပ္ဳပ
နတရ်ာွေ ျေဵရာွ(ေေနာ ်ပုိင်ဵ )၊ 

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၄၂ လတေ-၁၀၄ မဇငမီ် ုိ ၇/ထတပ(နိုင)်၁၃၃၈၀၆ ဦဵေောငစ်ိုဵ ဝိပ္ဳပ
ေ ျော ်က ီဵေပါ ်ေ ျေဵရာွ၊

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၄၃ ပဓပ-၂၉၀ မဇငမ်ာမဖိုဵ ၇/ေတန(နိုင)်၁၆၉၄၉၇ ဦဵေဇာ်လတ် ဝိပ္ဳပ
ေမှတ(်၂)၊ ရာွမရပ် ွ ်၊  ျွပဲွဲ၊ 

ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ

၄၄ ပင-၂၅၂၅ မယနွ်ဵ သီရိေ ျော် ၇/ေတန(နိုင)်၁၅၂၄၃၅ ဦဵေ ျော်မုိဵ ဝိပ္ဳပ
 န ်ေလဵေ ျေဵရာွ၊ 

ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ

၄၅ ပဓဓ-၂၀၆ မမမတန်ိုဵ ေဝ ၇/ေတန(နိုင)်၁၆၃၅၄၅ ဦဵေမာငလွ်င် ဝိပ္ဳပ
က ယဂ်ေဳ ျေဵရာွ၊ 

ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ

၄၆ ပဖ -၂၀၅ မစစုန္ီဒေမာင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေမာငေ်မာငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ဇီဵ ခငရ်ာွ၊ 

မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၄၇ ပဖယ-၅၅၆ မမဖိုဵသိဂေီ ျော် ၇/ဖမန(နိုင)်၂၅၂၁၂၂ ဦဵေ ျော်ေ ျော် ဝိပ္ဳပ
ထန်ဵ တပင်(၂)လမ်ဵ၊ မမို့မ

ေနာ ်၊ မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၄၈ ပဓပ-၅၃၆ မဇငမုိ်ဵသူ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၃၁၆၂၀ ဦဵထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိပ္ဳပ
 ျွမဲ ူဵေ ျေဵရာွ၊ 

မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၄၉ ပဖဧ-၅၃၅ မသ ်မွနေ်ဆွ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၅၄၂၆၂ ဦဵတငဴ်ေဆွ ဝိပ္ဳပ
ဘုရာဵလဟာေ ျေဵရာွ၊ 

 ညွှတ ွ်င်ဵ မမို့၊ မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၅၀ ပဌသ-၂၄၂ ေနာ်ေယထီ်ဵ လူထူဵ ၇/  န(နိုင)်၁၀၆၅၈၄ ေစာသာဵနာဵထူဵ ဝိပ္ဳပ
နတသဳ် ွင်ဵ (၇)ရပ် ွ ်၊ 

ေ ျော ်က ီဵမမို့နယ်
ေ ျော ်က ီဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိပ္ဳပ (မ) (၅၁)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၅၁ ပဈသ-၁၃၁ မပန်ဵ ေမိဖူ ၇/  န(နိုင)်၁၀၄၈၅၉ ဦမင်ဵ နိုငဝ်င်ဵ ဝိပ္ဳပ
ပဲေသာငေ် ျေဵရာွ၊ 

ေ ျော ်က ီဵမမို့နယ်
ေ ျော ်က ီဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိဇ္ဇာ (ေျာဵ) (၂၄)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ပခတ-၁၀၀၁ ေမာငထ် ်ေောင် ၇/ပခန(နိုင)်၄၀၅၇၅၇ ဦဵေဇာ်ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေပတရာပုိင်ဵ ၊ ေ ျော ်တန်ဵ ရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၂ ပခတ-၉၀၂ ေမာငဟိ်န်ဵ ထ ် ုိ ၇/ပခန(နိုင)်၄၀၅၆၃၈ ဦဵေရွှေ ုိ ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၈)ရပ် ွ ်၊ ထန်ဵ ပင ု်န်ဵ

ေ ျော ်တန်ဵ စမဳပေ ျေဵရာွ၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၃ ပခပ-၉၃၉ ေမာငထ် ်လင်ဵ ေဝ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵမငမ်ိဵေမာင် ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၅)ရပ် ွ ်၊ ဝမ်ဵဘဲေင်ဵ

ေ ျေဵရာွ၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၄ ပခပ-၉၅၈ ေမာငမ်င်ဵ ေောင် ၇/ပခန(နိုင)်၄၉၃၂၉၁ ဦဵစမဳငမ်ိဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၁)ရပ် ွ ်၊ ဝမ်ဵဘဲေင်ဵ

ေ ျေဵရာွ၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၅ ပခပ-၉၄၂ ေမာငရ်ထဲ ်ေောင် ၇/ပခန(နိုင)်၄၆၃၂၀၇ ဦဵဝင်ဵ ခိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၁၀)ရပ် ွ ်၊ ဝမ်ဵဘဲေင်ဵ

ေ ျေဵရာွ၊ ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၆ ပခပ-၉၅၉ ေမာငရ်ှိုင်ဵ သူေောင် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေငွစိုဵ ဝိဇ္ဇာ
ဝမ်ဵဘဲေင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ ေမှတ(်၂)ရပ် ွ ်၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၇ ပထစ-၁၀၆၇ ေမာငေ်ဇယျောဦဵ ၇/သနပ(နိုင)်၁၆၁၆၂၉ ဦဵေ ျော်မင်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ထပ်ခနမ်ိေ ျေဵရာွ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

၈ ပေ-၂၀၆၄ ေမာငရ်ေဲောငမ်ဖိုဵ ၇/ေလပ(နိုင)်၂၄၀၄၃၁ ဦဵေ ျော်နိုငေ်ေဵ ဝိဇ္ဇာ ေင်ဵ  ျေ ို  ်ေ ျေဵရာွ၊ ေောငေ်လဵပငမ်မိုနယ်  ေောငေ်လဵပင်

၉ ပေဇ-၈၆၇ ေစာမျေ ို ဵမျေ ို ဵေ ျော် ၇/ေလပ(နိုင)်၂၀၄၅၆၆ ဦဵမမငဴ်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေင်ဵ ပုဝါေ ျေဵရာွ၊ 

ေောငေ်လဵပငမ်မိုနယ်
 ေောငေ်လဵပင်

၁၀ ပေ-၂၀၂၅ ေမာငန်ိုငလ်င်ဵ ေဇာ် ၇/ေလပ(နိုင)်၂၀၄၅၄၉ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ ပျေဉေ်ရက ီဵေ ျေဵရာွ၊ ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ် ေောငေ်လဵပင်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိဇ္ဇာ (ေျာဵ) (၂၄)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ပဏ-၁၃၃၀ ေမာငေ် ာင်ဵ ထ ်ေောင် ၇/ရ န(နိုင)်၀၉၁၀၁၈ ဦဵေောငစ်ိုဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ရမ်ှဵေက ဵရပ် ွ ်၊ 

ေရွှေ ျေငမ်မို့နယ်
ေရွှေ ျေင်

၁၂ ပဏ-၁၆၉၄ ေမာငမ်င်ဵ ေဇာ်ဦဵ ၇/ရ န(နိုင)်၀၈၈၂၂၆ ဦဵေဇာ်မင်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေောငဝုိ်င်ဵ ရပ် ွ ်၊ 

ေရွှေ ျေငမ်မို့နယ်
ေရွှေ ျေင်

၁၃ ပဈဎ-၁၅၄၈ ေမာငသူ်ထူဵစဳ ၇/ တခ(နိုင)်၂၂၄၅၈၆ ဦဵ ျေငေ်သာင်ဵ ဝိဇ္ဇာ ေ ျောင်ဵ ခိုဵ ေ ျေဵရာွ၊ ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ် ေ ျော ်တခဳါဵ

၁၄ ပဈ-၁၄၇၆ ေမာငမ်ဖိုဵေငွလင်ဵ ၇/ တခ(နိုင)်၂၀၇၂၆၁ ဦဵခိုငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဇီဵ  ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
ေ ျော ်တခဳါဵ

၁၅ ပဈ-၁၅၀၄ ေမာငသ် ်လင်ဵ သူ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဗုိလ်ချေုပ်လမ်ဵ၊  ွင်ဵ ေမမာ ်ရပ် ွ ်၊ 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
ေ ျော ်တခဳါဵ

၁၆ ပဈဎ-၁၇၂၃ ေမာငဇ်ငမ်ဖိုဵေောင် ၇/ တခ(နိုင)်၂၃၅၄၇၆ ဦဵေဇာ်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေင ု်န်ဵ ရာွ၊ ပဲနယွ ု်န်ဵ မမို့၊ 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
ေ ျော ်တခဳါဵ

၁၇ ပယဂ-၁၃၈၃ ေမာငေ်ဝဇငထွ်န်ဵ ၇/ရတရ(နိုင)်၂၀၉၄၇၉ ဦဵေ ျော်ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ပိန်ဵ ေင်ဵ ရာွ၊ 

ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၁၈ ပယလ-၁၁၀၉ ေမာငခ်ျေစဦ်ဵေဇာ် ၇/ရတရ(နိုင)်၂၁၇၈၃၃ ဦဵေဇာ်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
စမ်ဴိရာွေ ျေဵရာွ၊ ဘုရာဵေ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု 

မမို့လှ၊ ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၁၉ ပင-၄၄၂၀ ေမာငေ်နလင်ဵ ထူဵ ၇/ေတန(နိုင)်၁၅၁၅၇၇ ဦဵခငေ်မာငခ်ျေ ို ဝိဇ္ဇာ
ေမ်ိေမှတ(်၅၉)၊ ပဲခူဵ လမ်ဵရပ် ွ ်၊ 

ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ

၂၀ ပဓဓ-၉၀၉ ေမာငမ်င်ဵ နိုငစ်ိုဵ ၇/ေတန(နိုင)်၁၅၃၄၆၉ ဦဵဝင်ဵ ေမာင် ဝိဇ္ဇာ
ေမမာင်ဵ ဦဵက ီဵေ ျေဵရာွ၊ 

ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိဇ္ဇာ (ေျာဵ) (၂၄)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ပဖဘ-၈၃၂ ေမာငထွ်န်ဵ ထွန်ဵ ေ ျော်ဝင်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေ ျော်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေချောင်ဵ ေ ာ ်ေ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ုလယမ်ပင ်

ဘုရာဵ ုန်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၂၂ ပဈဎ-၁၆၃၂ ေမာငေ်ေဵချေမ်ဵ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၄၉၃၅၁ ဦဵေ ျော်လွင် ဝိဇ္ဇာ
နတေ်လာင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊  ငမွ်န်ဵ  

ခခုေဳ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၂၃ ပဈဎ-၁၇၁၂ ေမာငခ်ျေမ်ဵသာ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၅၄၉၉၁ ဦဵေဇာ်မင်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ငတိုဵ ခငေ် ျေဵရာွ/ေပ်ုစ၊ု 

မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၂၄ ပဈ-၁၄၉၉ ေမာငမ်ဖိုဵသူ ၇/  န(နိုင)်၁၀၄၅၀၇ ဦဵေဇာ်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
 ျွန်ဵ က ီဵေ ျေဵရာွ၊ 

ေ ျော ်က ီဵမမို့နယ်
ေ ျော ်က ီဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၃၅)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

၁ ပခပ-၉၂၃ မဝင်ဵ နန္ဒာ ၇/ပခန(နိုင)်၄၆၃၂၄၂ ဦဵက ေ်ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဝမ်ဵဘဲေင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၂ ပခပ-၉၅၂ မချေစပဳု် ၇/ပခန(နိုင)်၄၆၃၂၉၀ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၁)ရပ် ွ ်၊ ဝမ်ဵဘဲေင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၃ ပခ-၄၆၉၃ မသင်ဵ သင်ဵ ေရွှေ ၇/ပခန(နိုင)်၄၉၂၀၇၃ ဦဵချေ ို ပုိဵ ဝိဇ္ဇာ
ဥသာမမို ့သစရ်ပ ွ် ်က ီဵ(၈)၊ ဘရုာဵသဳုဵဆ၊ူ 

 ရင်ပိုင်ဵ၊ ပခဲူဵ မမို ့နယ်
ပဲခူဵ

၄ ပခပ-၉၂၀ မဝင်ဵ ဝင်ဵ ထ ် ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵဆန်ဵ ေောင် ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၂)ရပ် ွ ်၊ ဝမ်ဵဘဲေင်ဵ  ေ ျေဵရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၅ ပခပ-၉၀၇ မပပခိုင် ၇/ပခန(နိုင)်၄၉၈၆၅၀ ဦဵတငဴ်လွင် ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၁၀)ရပ် ွ ်၊ ဝမ်ဵဘဲေင်ဵ  ေ ျေဵရာွ၊

 ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၆ ပခပ-၉၃၇ မနငှ်ဵ ပွငဴ်ေဝ ၇/ဒဥန(နိုင)်၂၃၄၆၄၆ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၇)ရပ် ွ ်၊ ဝမ်ဵဘဲေင်ဵ  ေ ျေဵရာွ၊ 

ပဲခူဵ မမို့နယ်
ပဲခူဵ

၇ လဘလ-၁၃၄၂ မေေဵမငမ်ိဵသူ ၇/ ဝန(နိုင)်၂၃၉၃၃၀ ဦဵေောငေ် ျော်မုိဵ ဝိဇ္ဇာ
 ဇင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

 ဝမမို့နယ်
 ဝ

၈ ပေရ-၉၄၆ မေမုိိဵလှိုင် ၇/ ဝန(နိုင)်၂၁၉၀၈၀ ဦဵသန်ဵ လှိုင် ဝိဇ္ဇာ
ေမမာ ်ေဈဵဖလဳုေ ျေဵရာွ၊ 

 ဝမမို့နယ်
 ဝ

၉ ပထစ-၁၀၈၄ မနငှ်ဵ နယွထွ်န်ဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ရာွေဟာင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

၁၀ ပထ-၁၆၂၆ မေမမမတန်ိုဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵဝင်ဵ ေေဵ ဝိဇ္ဇာ
မုိဵခိုငက် ီဵေ ျေဵရာွ၊ 

သနပ်ပငမ်မို့နယ်
သနပ်ပင်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၃၅)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၁၁ ပေဒ-၁၀၃၆ မေဝေဝလှိုင် ၇/ဝမန(နိုင)်၁၉၇၄၅၄ ဦဵဝင်ဵ ညနွ့် ဝိဇ္ဇာ
စ ်စေု ျေဵရာွ၊ 

ေဝါမမို့နယ်
ေဝါ

၁၂ ပဟ-၁၈၀၄ မယမင်ဵ သန့် ၇/ဝမန(နိုင)်၁၇၃၆၇၇ ဦဵေမာငေ်မာင် ဝိဇ္ဇာ
 မာ ဘနေ် ျေဵရာွ၊ 

ေဝါမမို့နယ်
ေဝါ

၁၃ ပဒဗ-၁၀၄၇ မသင်ဵ သင်ဵ ေေဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵေနု်ဵ ေဌဵ ဝိဇ္ဇာ
မရမ်ဵေချောင်ဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ဒို ်ဦဵမမို့နယ်
ဒို ်ဦဵ

၁၄ ပဒတ-၁၀၃၀ မမုိဵပပခင် ၇/ဒဥန(နိုင)်၂၂၃၃၄၅ ဦဵဿာဏ်ထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆင ူ်ဵေ ျေဵရာွ၊ 

ဒို ်ဦဵမမို့နယ်
ဒို ်ဦဵ

၁၅ ပေဇ-၉၀၁ မေချောစလုင်ဵ ၇/ေလပ(နိုင)်၂၃၅၆၁၆ ဦဵဝင်ဵ ထွန်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ ေင်ဵ  ျေ ို  ်ေ ျေဵရာွ၊ ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်  ေောငေ်လဵပင်

၁၆ ပေ-၂၁၂၈ မမျေ ို ဵသန္တာေေဵ ၇/ေလပ(နိုင)်၂၄၀၃၅၇ ဦဵေ ျော်တင် ဝိဇ္ဇာ
ေမတ်ှ(၂၄)၊ က ာဵေတာရတုိဵချေဲ့ (၂)လမ်ဵ ၊ မမို ့မ(၂)၊ 

ေောင်ေလဵပင်မမို ့နယ်
 ေောငေ်လဵပင်

၁၇ ပေဒ-၁၀၆၂ မဇငမွ်နမွ်နထ် ် ၇/ေလပ(နိုင)်၂၂၆၈၅၀ ဦဵခငစ်ိုဵ ဝိဇ္ဇာ
 မ်ဵနာဵလမ်ဵ၊ မေဒါ ်မမို့မ(၂)၊ 

ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
 ေောငေ်လဵပင်

၁၈ ပေဇ-၇၄၄ မဝါဝါေထွဵ ၇/ေလပ(နိုင)်၂၄၃၁၃၇ ဦဵဝင်ဵ နိုင် ဝိဇ္ဇာ
 ွင်ဵ ဒလေလဵရာွ၊ 

ေောငေ်လဵပငမ်မို့နယ်
ေောငေ်လဵပင်

၁၉ ပဏတ-၈၀၉ မေငက် င်ဵ တခိုင် ၇/ရ န(နိုင)်၀၈၅၈၅၄ ဦဵေ ျော်လွင် ဝိဇ္ဇာ
ခခေဳမှတ(်၅၉)၊ ပျေဉ်ဵ မပငရ်ပ် ွ ်၊ 

ေရွှေ ျေငမ်မို့နယ်
ေရွှေ ျေင်

၂၀ ပဈ-၁၆၉၂ မမမတန်ငှ်ဵ ေဝ ၇/ တခ(နိုင)်၂၀၇၁၆၂ ဦဵေမာငေ်လဵထွန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေောငမ်ဂေလာေ ျေဵရာွ၊ 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
ေ ျော ်တခဳါဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၃၅)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၂၁ ပဈဎ-၁၅၆၂ မနငှ်ဵ ေမိဖူ ၇/ တခ(နိုင)်၂၂၂၉၄၃ ဦဵတငဝ်င်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေ ျောင်ဵ စိုဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
ေ ျော ်တခဳါဵ

၂၂ ပဈ-၁၅၁၀ မခိုငန်ငှ်ဵ ေေဵ ၇/ တခ(နိုင)်၂၁၇၆၀၉ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် ဝိဇ္ဇာ ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ် ေ ျော ်တခဳါဵ

၂၃ ပဈေ-၁၂၈၈ နန်ဵ ခငန်ငှ်ဵ မဖူ ၇/ တခ(နိုင)်၂၀၃၇၃၈ ဦဵစိုဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
 ငမွ်န်ဵ ေင်ဵ ေ ျေဵရာွ/ေပ်ုစ၊ု 

ေ ျော ်တခဳါဵမမို့နယ်
ေ ျော ်တခဳါဵ

၂၄ ပယဂ-၁၃၂၄ မပွငဴ်မှူဵနယွ် ၇/ရတရ(နိုင)်၂၀၉၃၁၆ ဦဵသန်ဵ လွင် ဝိဇ္ဇာ
ဆငစ်ရုပ် ွ ်၊ သာဂရမမို့၊ 

ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၂၅ ပယဆ-၁၄၉၆ မမုိဵမုိဵစန်ဵ ၇/ရတရ(နိုင)်၂၁၂၃၄၆ ဦဵေ ျော်ေနု်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ဆယဝ်ါဵေတာေ ျေဵရာွ၊

ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၂၆ ပယ -၁၀၀၉ မစမ်ဴိရတနီိုင် ၇/ရတရ(နိုင)်၂၀၁၃၆၂ ဦဵမမငဴ်နိုင် ဝိဇ္ဇာ
ခငတ်န်ဵ က ီဵေ ျေဵရာွ၊

ေရတာရေ်ှမမို့နယ်
ေရတာရေ်ှ

၂၇ လတေ-၈၅၉ မနငှ်ဵ ေဝေေဵ ၇/ထတပ(နိုင)်၁၃၃၀၄၂ ဦဵမင်ဵ ဆန်ဵ ဝိဇ္ဇာ
ေ ျော ်က ီဵေပါ ်ေ ျေဵရာွ၊

ထန်ဵ တပငမ်မို့နယ်
ထန်ဵ တပင်

၂၈ ပဓပ-၁၆၆၇ မဇငမ်ာေထွဵ ေလျှော ်ထာဵဆဲ ဦဵလှဆန်ဵ ဦဵ ဝိဇ္ဇာ
ေသာငပု်ေ ျေဵရာွ၊ ေရေိုဵ စဉ ်

ေ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ

၂၉ ပဓတ-၈၀၇ မဆုနဒထွီန်ဵ ၇/ေတန(နိုင)်၁၅၆၆၁၅ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ ဝင်ဵ ဝိဇ္ဇာ
လ ်ပဳခုဳေ ျေဵရာွ၊ ေပါ ်ေတာ

ေ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု ေတုတ်ငွ်ဵ မမို့နယ်
ေတုတ်ငွ်ဵ

၃၀ ပဈဎ-၁၆၉၅ မသ ်သ ်မုိဵ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၆၁၇၅၉ ဦဵေ ျော်မမငဴ် ဝိဇ္ဇာ
သစခ်ျေဆိပ်ေ ျေဵရာွ၊ ေလဒှုဳဵ ေ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု 

မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ



ပညာေရဵဒဂီရေီောလပိ ်-  ေောငင်ူ ဝိဇ္ဇာ (မ) ( ၃၅)ဦဵ

စဉ်
ေေ္ကသုိလ်ဝင်

ခုဳအမှေ်
အမည်

နို်ငငသဳာဵစစိစေ်ရဵ 

ေေပ်ပာဵအမှေ်
အဘအမည်

ဘာသာ

ေွဲ
ေေရပ်လိပ်စာ မမို့ေယ်

ပညာေရဵဒီဂရီေောလိပ် ဝင်ခင်ဴွ ရရိှသူမျာဵစာရင်ဵ (၂၀၂၀ ပပညဴ်နစှေ်အာင်)

၃၁ ပဈဎ-၁၅၁၃ မနန်ဵ နန်ဵ ေဝ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၆၁၈၀၇ ဦဵပုိ ် ဝိဇ္ဇာ
သစခ်ျေဆိပ်ေ ျေဵရာွ၊ ေလဒှုဳဵ

ေ ျေဵရာွေပ်ုစ၊ု မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၃၂ ပဖဘ-၈၅၇ မေမမဖိုဵဦဵ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၅၉၈၇၀ ဦဵတငမ်ျေ ို ဵဦဵ ဝိဇ္ဇာ
 ေငဒ်ိုင်ဵ ရာွ၊ 

မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၃၃ ပဖ-၂၄၂၄ မခိုငန်ငှ်ဵ ေဝ ၇/ဖမန(နိုင)်၂၆၀၈၇၈ ဦဵတငေ်ရွှေ ဝိဇ္ဇာ
 ုိင်ဵ တစဲေု ျေဵရာွ၊ 

မဖူဵမမို့နယ်
မဖူဵ

၃၄ ပဌမ-၁၄၂၅ နန်ဵ ဇငမ်ာလင်ဵ စိုဵ ၇/  န(နိုင)်၁၀၆၇၀၅ ဦဵစိုဵ ရီ ဝိဇ္ဇာ
ေမှတ(်၂)ရပ် ွ ်၊ မုန်ဵ မမို့၊ 

ေ ျော ်က ီဵမမို့နယ်
ေ ျော ်က ီဵ

၃၅ ပဌ-၁၃၁၀ ေနာ်ေ သီေမ ၇/  န(နိုင)်၁၀၇၂၃၀ ဦဵမမခငေ်မာင် ဝိဇ္ဇာ
ေတုေ်မမဒူဵ ေ ျေဵရာွ၊ 

ေ ျော ်က ီဵမမို့နယ်
ေ ျော ်က ီဵ


