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1 qvo 156 r,Gef;jrwfpED´ ဦးအုန းရ ွှေ ၁၂/လမတ(န ငု )၀၃၉၅၄၅ 479

2 'p 358 rvSvS&D ဦးရမောင သန းလ  င ၁၁/စတန(န ငု )၁၃၄၃၀၇ 475

3 nu[ 103 armif&Jvif;r[m ဦးရ  ော ဝင းစ းု ၁၀/ ထန(န ငု )၁၆၇၉၀၈ 456

4 eyr 138 rjzLpifoef;xdkuf ဦးသန းထ  ု ၉/တ န(န ငု )၂၁၆၉၇၆ 450

5 q'q 175 rESif;tda&T&nf ဦးရအောင ရ  ော စ န ၁၂/အလန(န ငု )၀၅၁၇၇၁ 449

6 ztx 42 armiftkyfpdk;ydkif ဦးခင ရမောင ၈/အလန(န ငု )၂၄၂၄၆၁ 447

7 'z 263 armifatmifaX;vdIif ဦးရ  ော မမသ န း ၁၁/မပတ(န ငု )၁၂၁၃၁၅ 445

8 q&u 352 reef;tdoG,f ဦးရအး  ု ၁၂/  န(န ငု )၀၈၇၇၂၀ 445

9 qou 1112 armifausmfZifoefY ဦးထနွ းထနွ းဦး ၁၂/ဥ တ(န ငု )၂၁၅၈၇၇ 445

10 &u 1589 eef;oG,foG,f0if; ဦးခနွ ရမောင သ န း ၁၃/တ န(န ငု )၃၂၆၆၃၁ 445

11 vb 372 apmrif;a0qm ဦးရအးသန း ၃/ပ န(န ငု )၀၅၈၃၃၀ 444

12 q'w 1047 armifcsrf;ajrU ဦးသန းထနွ းဦး ၁၂/ဒဂတ(န ငု )၁၁၈၃၁၁ 444

13 qo, 650 ra&T,rif;[ef ဦးမ းုဝင း ၁၂/လသယ(န ငု )၀၀၂၈၁၂ 444

14 zv 68 rpk&DrsKd; ဦးထနွ းထနွ း ၈/မလန(န ငု )၁၂၇၃၆၆ 443

15 eOe 378 rzl;zl;cdkifoif; ဦးရ ော လင း ၃/ဘအန(န ငု )၄၄၈၆၅၆ 443

16 nv 267 armifppfrsKd;0PÖ ဦးစစ ဝင းထနွ း ၁၀/မလမ(န ငု )၂၅၅၃၈၉ 443

17 yu 12 rcsdKZif[def; ဦးရမောင ရမောင ရ း ၇/ ပ (န ငု )၁၁၉၂၀၈ 442

18 rxw 41 rxufoefUaZmf ဦးသန းရ ော ရလ ော  ထေားဆဲ 442

19 q'* 100 armifnDrsdK;qef; ဦးဆန းဝင း ၁၂/ တတ(န ငု )၀၃၃၈၅၁ 442

20 tiu 11 rvGifarOD; ဦးရ ော န ငု ဦး ၁၄/မအပ(န ငု )၃၃၇၁၄၇ 441

21 qCb 949 r&Tef;ynGefUodef; ဦးညွန   သ န း ၁၂/မဘန(န ငု )၁၉၁၀၀၀ 440

22 qAx 532 rjrjrwfoG,f ဦးသ  စ းုဦး ၁၂/ဗတထ(န ငု )၀၄၅၁၂၃ 440

23 qou 188 rcspfjrwfEdk;cif ဦး ဲထဋွ Edkif ၇/ပခန(န ငု )၄၆၇၂၀၃ 439

24 qo, 439 r0ifha&T&nf ဦးမ   းမ   းရအောင ၁၂/လသယ(န ငု )၁၁၃၀၅၈ 439

25 tv 14 armifvrif;xG#f ဦးရ  ော သူ ၁၄/ လန(န ငု )၂၂၀၃၈၇ 438
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26 uA 94 rarjrwfvif; ဦးဘ န မ ငု ၁/ဗမန(န ငု )၁၂၈၈၂၆ 437

27 n' 640 armifa0,Hrif;OD; ဦးမင းသရူ  ော ၃/   (န ငု )၂၅၄၄၄၁ 435

28 qou 684 r,Gef;jynfjhynfhatmif ဦးတင ဝင းလ  င ၁၂/မ  (န ငု )၁၇၅၄၁၂ 434

29 yqp 237 racsmqkodrhf ဦးရအောင ရ ော မ းု ၇/သဝတ(န ငု )၁၆၆၈၀၄ 433

30 zr 998 rvrif;a&Tpif ဦးရ းလ  င ၈/မ န(န ငု )၃၁၅၆၃၈ 433

31 uu 397 raEGOD;ar ဦးဆန းဝင း ၁/  န(န ငု )၀၈၅၄၅၄ 432

32 vb 294 apmqef;a0 ဦးရစောစ းု င ၃/ဘအန(န ငု )၄၁၆၂၂၂ 432

33 wy 39 r&wD&Sif;oefU ဦးန ငု လငွ မ းု ၆/ပလန(န ငု )၁၂၀၉၇၅ 432

34 rv 807 r&Tef;vJha0 ဦးရ  ော ရအောင ၉/တသန(န ငု )၂၄၀၃၉၄ 432

35 qCb 936 rxufOr®mvif; ဦးညွန   ဝင း ၁၂/မဘန(န ငု )၁၈၀၇၇၂ 432

36 qru 86 rrsdK;rr ဦးမ   းလ  င ၁၂/မ  (န ငု )၁၇၄၅၁၆ 432

37 qwr 7 armifjynf[def;ausmf ဦးလထှနွ း ၁၂/တမန(န ငု )၁၃၁၄၇၉ 432

38 q* 95 armifaomfzkef;jrihf ဦးရ းလ  င ရလ ော  ထေားဆဲ 432

39 vv* 41 rjrwfouf0if; ဦးရ  ော မမ  င ၃/မဝတ(န ငု )၀၇၀၇၈၄ 431

40 ycb 28 r&wDwif ဦးရအောင ရ  ော န ငု ၇/ပခန(န ငု )၅၀၃၁၇၆ 431

41   y* 10 racwfqkaZmf ဦးထနွ းထနွ းဝင း ၇/အဖန(န ငု )၁၃၉၁၀၂ 431

42 zr 2331 armifa0,HNzdK; ဦးဝင းရ ော ရအောင ၈/မလန(န ငု )၁၂၉၁၁၃ 430

43 qrO 1382 armifZGJvif;xdkuf ဦးထနွ းထနွ းခ စ ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၅၇၅၄၉ 430

44 qz' 144 roZif ဦးရအောင လငွ ၁၂/လ န(န ငု )၂၇၂၆၃၃ 430

45 ti 32 roufxufpH ဦးစ းုတင  ၁၄/မအပ(န ငု )၃၄၄၁၅၆ 430

46 nv 73 rjzLpifol ဦးစ းုန ငု ၃/ဖပန(န ငု )၀၃၈၉၇၀ 429

47 qrO 343 rarZifoefU ဦး ဲညွန   ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၇၀၀၀၈ 429

48 qZt 79 rqkrGefausmf ဦးမမင  ရ  ော ၁၂/ ပသ(န ငု )၁၂၇၇၅၈ 429

49 to 265 rapm,keE´m ဦးရအောင စ းုမ းု ၁၄/ငပတ(န ငု )၂၄၆၆၈၁ 429

50 tn 16 rqkjzLpif ဦးဝင းရှ န း ၁၄/ညတန(န ငု )၂၂၅၃၃၉ 429
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51 wr 305 roufqk&wD ဦးသ  န ငု ၆/ သန(န ငု )၀၈၆၂၂၂ 428

52 yc 278 r,Gef;a&TZifjzdK; ဦးရအောင ရ ော ဦး ၇/ပခန(န ငု )၄၅၅၈၀၂ 428

53 ewt 431 rESif;,ka0 ဦးရ  ော ရ  ော ရလ ော  ထေားဆဲ 428

54 'p 1027 armifoef;vS ဦးညွန   ရခ ရလ ော  ထေားဆဲ 428

55 qu& 1099 rcifvJh0if;a&T ဦး  င ရ ွှေ ၁၂/တမန(န ငု )၁၃၀၆၂၁ 428

56 qAx 405 rat;&wempdk; ဦးစ းုထးူ ၁၂/မဂတ(န ငု )၁၁၂၄၀၀ 428

57 q& 104 rtdjzLpdk; ဦး   ု ဦုး ၁၂/ခ န(န ငု )၁၇၅၂၂၁ 428

58 vb 31 rqkjrwfEdk; ဦးလမှမင  (ခ)မူတးူ ၃/ဘအန(န ငု )၄၆၈၉၁၇ 427

59 yc 1099 r[,f&DoGif ဦးစန းန ငု ၇/ပခန(န ငု )၄၉၈၂၄၉ 427

60 q&& 22 reef;odrfhodrfh ဦးမမလငွ ၁၂/ခ န(န ငု )၁၇၁၇၁၅ 427

61 ur 493 rvjynfh0ef; ဦးတင  လငွ ၁/မ န(န ငု )၂၃၅၂၅၇ 426

62 reo 1867 rESif;OD;a0 ဦးထ  ရအောင ဝင း ၈/မဘန(န ငု )၁၈၉၇၈၀ 426

63 q'* 11 armifatmifcefUausmf ဦးရအောင သ န း ၁၂/သဃ (န ငု )၁၉၇၈၈၈ 426

64 qb" 49 rjynfhjynfh0if; ဦးတ းုဝင း ၁၂/တ န(န ငု )၁၉၇၇၉၄ 426

65 t,¡ 3 roufxufxm;pH ဦးသန းရ ော ၁၄/မအန(န ငု )၂၆၄၉၂၃ 426

66 vtw 86 eef;ckdifcifOD; ဦးသန းရ းဝင း ၃/ဘသဆ(န ငု )၀၂၉၀၄၇ 425

67 pps 351 rrsdK;oD&d ဦးရ  ော စ းု ၅/ ဘလ(န ငု )၂၄၀၄၈၁ 425

68 zZ 267 rZmvDxGef; ဦးခင ရမောင စ းု ၈/မမန(န ငု )၂၉၁၇၄၀ 425

69 rv 494 rqka0xGef; ဦးရ းဝင း ၁၂/လ န(န ငု )၂၈၆၇၁၇ 425

70 rv 670 rtdrfhcsrf;ajrU ဦးညညီတီင ၁၃/တ န(န ငု )၃၄၈၇၉၇ 425

71 nvu 627 armifxl;cefYvif; ဦးမင းရ  ော ရအောင ၁၀/မလမ(န ငု )၂၉၄၈၄၃ 425

72 qCb 875 roD&d0if;Adkvf ဦးဝင းဗ ုလ ၁၂/မဘန(န ငု )၂၀၁၇၅၇ 425

73 qvo 79 armifcefUrif;ol ဦးခင ရမောင ဝင း ၁၂/ပဘတ(န ငု )၀၃၇၁၉၇ 425

74 to 271 raroEÅmjrwfEdk; ဦးသန းဦး ရလ ော  ထေားဆဲ 425

75 vv* 23 aemfqJtJhazm ဦးရစောဥရဖော ၃/ဘအန(န ငု )၄၁၅၁၈၂ 424
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76 zr 1490 reef;a'0D ဦးလနွ းရမောင ရလ ော  ထေားဆဲ 424

77 rv 719 rMunfjrwfvif;&Sdef ဦးက ည ရှ န ၇/ထတပ(န ငု )၁၂၈၆၂၁ 423

78 nzZ 11 armifatmifoQdKif;rif; ဦးစံလငွ ၁၀/သဖ (န ငု )၁၇၆၇၁၈ 423

79 qwr 454 rtd,rHkzl; ဦးစ န ဝင း ၁၂/တမန(န ငု )၁၂၈၀၁၆ 423

80 t, 1185 rqkvdIifyGifh ဦးစ န လရှမောင ၁၄/အဂပ(န ငု )၂၁၂၇၀၆ 422

81 pZ 1537 rESif;{u&Dausmf ဦးရ  ော ရ း ၅/တဆန(န ငု )၁၇၆၀၈၀ 422

82 zb 294 ryef;tdcif ဦးမမရအောင ၈/မလန(န ငု )၁၂၉၀၃၃ 422

83 ri 66 rjrifhjrwfol ဦးရ  ော မမင  ၉/ဝတန(န ငု )၂၄၅၉၄၁ 422

84 qpsv 37 roJqkatmif ဦးရအောင ရအောင ၁၂/ဒလန(န ငု )၀၉၁၈၉၂ 422

85 tC 256 patmifrsdK;at; ဦးရဖဦး ၁၄/ဝခမ(န ငု )၃၁၁၄၁၂ 422

86 tZ' 1 rarjrwfEdk; ဦးန ငု ဝင း ၁၄/ လန(န ငု )၂၀၉၂၄၄ 422

87 vub 63 rjrESif;,rHkzl; ဦးသ န းမမ ၃/မဝတ(န ငု )၀၈၆၇၆၉ 421

88 qwO 393 raEG;tda&T&nf ဦးမမရဘော ၁၂/ဥ တ(န ငု )၂၀၁၇၆၃ 421

89 qwr 922 armifNzdK;jrwfol ဦးသ  မ   းဦး ၁၂/ဗဟန(န ငု )၁၀၈၇၅၄ 421

90 qO" 573 armifrif;oQifOD; ဦးဝဏ္ဏ ထနွ း ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၇၉၆၄၉ 421

91 zb 390 rZifzl;a0 ဦးညွန   ရဝ ၈/မဘန(န ငု )၁၇၂၉၅၇ 420

92 'p 118 rat;pE´m0if; ဦးရအောင ရ  ော ဝင း ရလ ော  ထေားဆဲ 420

93 qpc 198 rarxufNzdK;Or®m ဦးရနထ  ရလ ော  ထေားဆဲ 420

94 yi 8 rcifodrhfodrhfausmf ဦးသ န းရငွ ၇/တငန(န ငု )၂၃၈၁၁၇ 420

95 riq 5 armifxufedkifpdk; ဦးရစောမမင  ၉/ဝတန(န ငု )၂၄၁၃၆၆ 420

96 rv 1003 rarol[ef ဦးရအောင ဝင း ၃/ဘအန(န ငု )၄၄၈၆၁၄ 420

97 qru 1748 armifrif;oufcdkif ဦးဝင းမမင  ၁၂/အစန(န ငု )၂၅၄၅၄၈ 420

98 qou 978 ra&T&nfzl; ဦးဝင းညွှေန   ရလ ော  ထေားဆဲ 420

99 qow 665 rcif½lygaomf ဦးထနွ းရ ော လင း ၁၂/သ တ(န ငု )၂၀၄၈၈၈ 420

100 qo, 1436 rpkoJydk ဦးစ န က းီ ၁၂/လယ (န ငု )၀၀၀၂၆၁ 420



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတပ်  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

 ထူြားခြြုဘာသာ - တရုတ်ဘာသာ                                                                        ဦြားအရ (၁၀၂) ဦြား

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

101 t{& 5 rtdjE´mausmfZif ဦးရ ော မင းထနွ း ၁၄/  ထ(န ငု )၂၃၄၄၁၂ 420

102 tr 148 eefYcspfpk0if; ဦးမန းရ ော ဝင း ၁၄/အမန(န ငု )၁၉၅၇၃၁ 420



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတ်ပ  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

1 'p 513 rtdNzdK;cdkif ဦးမ   းန ငု ၁၁/စတန(န ငု )၁၃၁၄၉၃ 503

2 rv 1079 raqmif;o&zDOD; ဦးစ ငု းရ ော မင းထနွ း ၂/လ န(န ငု )၁၁၇၆၆၀ 502

3 wr 57 rrOÆLjrwfyGifh ဦးမ   းရအး ၆/ စန(န ငု )၁၃၇၅၁၁ 493

4 n' 318 rdoZifOD; ဦးဗညေားဦး ၁၀/မဒန(န ငု )၂၆၆၉၈၂ 492

5 rv 597 roif;tdjzL ဦးနန းဝင း ၅/ လတ(န ငု )၁၃၂၆၃၀ 491

6 eOe 357 r&Tef;0wf&nfvdIif ဦးရမောင ရမောင လှ ၈/မဘန(န ငု )၁၇၃၃၉၉ 490

7 qO" 39 rjzdK;a&Tpif ဦးစ းုရအောင ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၉၃၂၁၁ 490

8 reo 583 raryGifhjzL ဦးရသောင းန ငု ၆/မမန(န ငု )၂၂၄၉၉၂ 489

9 nvu 398 rvGifrDrDNzdK; ဦးခ စ ရသောင း ၁၀/ခဆန(န ငု )၁၄၉၄၁၅ 489

10 qu& 746 ryefjrwfEdk; ဦး ော ောပ ငု ၁၂/ မ (န ငု )၀၆၉၂၀၅ 489

11 qO" 140 rqkjynfharmif ဦးဆန းရအောင ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၈၇၀၁၀ 489

12 r"t 93 rcifjynfhjynfhaomf ဦးမ   းန ငု ၉/အမ (န ငု )၀၇၅၃၃၁ 488

13 &oy 226 rtd,rif; ဦးရ းလငွ ၁၃/ ငန(န ငု )၀၇၃၀၉၉ 488

14 zr 1292 razG;oÍÆmxuf ဦးမ းုရ ော ထဋွ ၈/ဆဖန(န ငု )၁၁၁၄၂၃ 487

15 rv 320 rat;oOÆmcspf ဦးထနွ းထနွ းန ငု ၇/ စ (န ငု )၂၇၁၄၄၉ 487

16 ycc 198 r{u&Datmif ဦးညညီရီအောင ၇/ပခန(န ငု )၄၄၅၂၂၆ 486

17 rv 371 armifrdk;xufZH ဦးသ းုရထးွရအောင ၅/ဟမလ(န ငု )၁၂၀၃၈၂ 486

18 qpsv 120 rtdrfhMunfjzL ဦးတင မ   း ၁၂/ မန(န ငု )၁၃၀၉၂၂ 485

19 zr 1409 rcdkifvGifrif; ဦးနနဒရ ော ၈/သ န(န ငု )၁၁၉၃၆၇ 484

20 qu& 1295 rarolol[ef ဦးရ  ော ထနွ း ၇/ညလပ(န ငု )၂၀၇၃၇၃ 484

21 qou 1113 armifnDrif;oefY ဦးသ န းမမင  ၁၂/ဥ တ(န ငု )၂၀၁၈၈၃ 484

22 qO" 99 rat;oDwmEdkif ဦးန ငု ဝင းရအောင ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၇၆၃၂၄ 484

23 tr 17 roufxm;jzL ဦးမ   းညွန   ၁၄/မမန(န ငု )၃၂၆၂၅၈ 484

24 eOe 483 r0dkif;jzLjzLat; ဦးရအောင    ု ု ၅/ ဘန(န ငု )၂၃၃၅၄၄ 483

25 nvu 690 rdjrwfoD&dausmf ဦးမင းဝင းဗ ုလ ၁၀/မလမ(န ငု )၂၆၄၅၈၈ 483

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

 န်ကိုန်နိိုင်ငံပခ ားဘ သ တကကသိိုလ်

တကကသိိုလ်ဝင်ခ င ်  ိှသူမ  ားစ  င်ား (၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ်ရအ င် )

အထူားပ ြုဘ သ  -အင်္ဂလိ ်ဘ သ                                                                                   ဦားရ  (၁၅၉) ဦား



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတ်ပ  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

အထူားပ ြုဘ သ  -အင်္ဂလိ ်ဘ သ                                                                                   ဦားရ  (၁၅၉) ဦား

26 nz 42 rMunfpifESif; ဦးရ  ော သ ူ ၁၀/သဖ (န ငု )၁၇၅၂၈၂ 483

27 qO" 9 armifrif;cefUausmf ဦးမမင  န ငု ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၈၂၃၃၃ 483

28 qA[ 120 armifpHvif;xuf ဦးဝင းမမင  ရမောင ၁၂/တမန(န ငု )၁၂၈၄၅၅ 483

29 rv 1074 rydk;ydk;O ဦးမ   းတင  ၈/မမန(န ငု )၂၈၉၅၅၅ 482

30 rre 84 armifnDnDapm ဦးထနွ းရစော ၇/ပတန(န ငု )၁၅၆၇၄၃ 481

31 qru 245 rat;jrwfol ဦးရ ော မ   းဝင း ၁၂/မ  (န ငု )၁၇၄၅၂၁ 481

32 tc 54 rZifrif;oef; ဦးရအောင မင းစ န ၁၄/ဝခမ(န ငု )၃၄၀၄၄၂ 481

33 qru 371 rpk&Sif;ydkif ဦးရအောင ဝင းရဆွ ၈/အလန(န ငု )၂၃၄၁၃၆ 480

34 qO" 29 rarjrwfEdk;cdkif ဦးရမောင ခ ငု ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၈၁၅၂၉ 480

35 qpc 237 rzl;aejcnfvif; ဦး   ု လုင း ၁၂/စခန(န ငု )၀၈၀၂၄၈ 479

36 q'* 341 rqkoOÆmrsdK; ဦးမ   းဝင း ၁၂/  န(န ငု )၀၉၀၀၅၀ 479

37 nvu 402 raroD&darmif ဦးခင ရမောင ဝင း ၁၀/မလမ(န ငု )၂၇၉၄၄၂ 478

38 'o 99 r,Gef;jrwfrdk&f ဦးမမင  ထနွ း ၁၁/သတန(န ငု )၁၁၆၅၉၀ 478

39 qu& 974 roif;xufxufpH ဦးရ  ော ရအောင ၆/သ ခ(န ငု )၁၂၇၅၂၀ 478

40 yy 296 rrSL;oHomcsdK ဦးရအောင ခ   မမင  ၈/အလန(န ငု )၂၂၆၇၃၇ 477

41 qu& 582 rxGef;0wDEdkif ဦးရ ော ထနွ း ၁၂/ဒဂတ(န ငု )၁၄၂၉၄၁ 477

42 ti 156 armifbkef;rif;jrwf ဦးမမတ စ းု ၁၄/မအပ(န ငု )၃၄၄၁၀၀ 477

43 nvu 364 rdEGED́csrf; ဦးဗညေားမွန ၁၀/မလမ(န ငု )၂၇၅၃၈၂ 476

44 q'q 176 r&Tef;vJh&nf ဦးဝင းမ   းရအး ၁၂/ဒဂဆ(န ငု )၀၁၇၁၃၄ 476

45 &u 1095 rzl;jrwfoG,f ဦးရ ော မ းု ၁၃/ဟပန(န ငု )၁၁၀၇၀၈ 476

46 to 400 r&Sifrif;oG,f ဦးရ ော မင းန ငု ၁၄/ငပတ(န ငု )၂၄၆၉၆၀ 476

47 qpsv 118 rpkjrwfekdif ဦးရအောင သ  န ငု ၁၂/ဒလန(န ငု )၀၇၄၇၆၁ 476

48 q&u 375 rqkjrwfjynfhpHkOD; ဦးခင ရမောင ထနွ း ၁၂/စခန(န ငု )၀၈၁၅၉၃ 475

49 qCb 255 rtdMumjzL ဦးရ းဝင း ၁၂/မဘန(န ငု )၁၅၀၃၀၂ 475

50 qb 98 rcif&Sif;oefU ဦးရ းလငွ ၁၂/တ န(န ငု )၂၅၂၅၀၅ 475



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတ်ပ  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

အထူားပ ြုဘ သ  -အင်္ဂလိ ်ဘ သ                                                                                   ဦားရ  (၁၅၉) ဦား

51 eOe 341 rcif&wemvGif ဦးတင ရမောင လတ ၉/ ယသ(န ငု )၀၁၉၃၅၃ 474

52 rv 591 ryef;yGifhjzL ဦးဆန းထနွ းဦး ၁၂/လသယ(န ငု )၀၉၅၂၃၇ 474

53 qwO 539 raemfv0ef;i,f ဦးရစောဖ န စစ ၁၄/  န(န ငု )၁၈၅၆၈၉ 474

54 qAx 658 rvif;vufyGifhvif; ဦးပွifhလင း ၁၂/ဗတထ(န ငု )၀၄၅၂၇၈ 474

55 q*ps 49 armifaumif;jrwfol ဦးရ  ော ရအောင ၁၂/ တန(န ငု )၁၄၇၄၅၂ 474

56 qtp 585 r0ef;vJhjzLodef; ဦးသ န းထနွ းဦး ၁၂/အစန(န ငု )၂၄၀၉၃၃ 474

57 q'* 538 rjzLjzLoefU ဦးမင းဦး ၁၂/ဒပန(န ငု )၀၆၃၅၇၃ 473

58 qo, 9 rarololcif ဦးထ efဝင းရအောင ၁၂/အစန(န ငု )၂၇၉၉၃၅ 473

59 pu 1150 reef;tDnGefY ဦးစ နတော ၁3^ပယန(န ငု )၀၁၅၃၀၂ 472

60 rv 388 armifaumif;cefUausmfZif ဦးရ  ော  င မ   း ၉/ ယသ(န ငု )၀၁၄၁၁၀ 472

61 qu& 1201 rpdk;opöm ဦးမ   းမမင  ဦး ၁၀/ဘလန(န ငု )၁၈၆၈၅၄ 472

62 qru 520 r,Gef;rDrDatmif ဦးမ   းသန   ရ  ော ၁၂/ဒဂမ(န ငု )၀၃၉၅၁၀ 472

63 qpc 159 r&a0xGef; ဦးရ ော မင းထနွ း ၁/ မန(န ငု )၀၆၃၃၉၇ 472

64 wr 292 roif;aomfwmaqG ဦးမင းရသော ၆/တသ (န ငု )၀၉၇၈၁၆ 471

65 nvu 396 rpHpHjzL ဦးရ  ော မင းစ းု ၁၀/မလမ(န ငု )၂၆၄၇၆၃ 471

66 'p 236 rtdjzLpdk; ဦးရမောင ရအးသန း ၁၁/မဥန(န ငု )၁၆၈၃၂၆ 471

67 q'& 576 armifvif;Adkvf[def; ဦးမဖြူရမောင ရခ ၁၂/ဒဂ (န ငု )၀၃၄၈၃၉ 471

68 qCr 152 rrsdK;oD&drGef ဦးမ   းလ  င ၁၂/မဘန(န ငု )၁၈၂၂၉၄ 471

69 tb 9 rzl;yGifhoZif ဦးသန းန ငု ၁၄/ဘ လ(န ငု )၃၉၇၂၈၇ 471

70 t[ 165 rcdkifZifouf ဦးစ းုထဋွ ၁၄/ ပန(န ငု )၂၆၆၂၂၁ 471

71 rr 1959 rcsdKcsdKoJ[ef ဦးသန းရ း ရလ ော  ထေားဆဲ 470

72 qu& 457 armifol&jrihfjrwfodef; ဦးမ းုရ ော သ န း ၁၂/မ  (န ငု )၁၇၉၈၃၂ 470

73 eOe 354 armifZGJxufvdIif ဦးဝင းလ  င ၇/တငန(န ငု )၂၄၇၁၇၂ 469

74 rr 1470 rarololcdkif ဦးရမောင ရလး ၁/ဗမန(န ငု )၁၂၀၂၅၈ 469

75 rv 825 r[efeDjrwf0if; ဦးရစောမမတ ဝင း ၉/မထလ(န ငု )၃၆၃၅၀၃ 469



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတ်ပ  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

အထူားပ ြုဘ သ  -အင်္ဂလိ ်ဘ သ                                                                                   ဦားရ  (၁၅၉) ဦား

76 nvu 634 rpkauvQH ဦးခ စ ဝင း ၃/ဘအန(န ငု )၃၉၅၃၇၇ 469

77 qru 614 raygifAef;EGrf; ဦးထန ရခေါလ န း ၄/တ န(န ငု )၀၂၇၁၂၃ 469

78 qwO 642 ra[rmefxGef; ဦးထနွ းထနွ း ၁၂/ပ တ(န ငု )၀၄၀၂၄၅ 469

79 yi 945 armifvlrif;atmif ဦးရအောင သူ ၇/တငန(န ငု )၂၄၀၄၄၅ 468

80 eOe 325 armifpdk;qufvif; ဦးရအောင သဟီ ၇/ညလပ(န ငု )၂၂၃၉၉၂ 468

81 nvu 557 r½Tef;jrihfrdk;okef ဦးရ  ော သ  မမင  ၁၃/တခလ(န ငု )၁၁၀၀၀၀ 468

82 qwO 578 armifrif;cefUausmf ဦးရ  ော ရ ွှေ ၁၂/ဗဟန(န ငု )၁၁၄၈၆၃ 468

83 qAx 364 rjrauoG,f[ef ဦးဝင းခ ငု ၁၂/မ  (န ငု )၁၇၇၇၇၁ 468

84 yi 119 armifvrif;xl; ဦးဘ ဘု  ုင ၇/တငန(န ငု )၂၂၇၄၇၀ 467

85 '* 128 armifrif;oufwif ဦးခင ထနွ း ၁၁/ဂမန(န ငု )၀၅၇၀၂၈ 467

86 qru 795 armifpdk;jrwf0if; ဦးဝင းရထးွ ၁၃/ မန(န ငု )၁၆၉၄၆၅ 467

87 q'w 883 r&wDvif; ဦး န န ငု လင း ၁၂/ဒဂတ(န ငု )1၁၁၇၂၉ 467

88 qO" 251 armifMu,fpif[def; ဦးရ  ော တ းု ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၉၀၁၀၈ 467

89 qrw 130 armifaZ[def;xuf ဦးရအောင    ု လုတ ၁၂/ မတ(န ငု )၀၉၁၉၄၁ 467

90 eOe 398 rMunfpifoefU ဦးရ  ော စ းု ၉/ ဗသ(န ငု )၀၀၄၁၈၅ 466

91 tb 371 roufacsmar ဦးစ းုတင  ၁၄/မမ (န ငု )၃၄၉၇၆၉ 466

92 ti 220 eefUjzLpifoefU ဦးစ န ရသောင း ၁၄/ဝခမ(န ငု )၃၃၈၁၅၅ 466

93 q'* 483 rrDrDrif;ol ဦးစ န မင း ၁၂/ဒဂမ(န ငု )၀၄၁၂၄၂ 466

94 wr 350 armifa0nDNzdK; ဦးရ ော ဝင းည  ၆/မမန(န ငု )၂၂၇၉၈၄ 465

95 rxc 928 armifatmifpdk;rif; ဦးရ ော မင းဦး ရလ ော  ထေားဆဲ 465

96 qu& 63 roif;oD&dpk ဦးခ စ    ု ု ၁၂/သဃ (န ငု )၁၉၆၇၇၄ 465

97 qO" 80 armifppfvIdifxGef; ဦးရ ော န ငု ထနွ း ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၉၃၂၀၆ 465

98 &r 223 roif;jzLjzLxuf ဦးစ ငု းဆန းဝင း ၁၂/မ  (န ငု )၁၈၃၉၅၇ 465

99 vb 526 armifrdk;tmumaZmf ဦးမ   းရ ော ရ ော တင ၃/ဘအန(န ငု )၄၆၀၆၅၇ 464

100 zr 1256 roDoD[efeDpdk; ဦးခင ရမောင စ းု ၈/မလန(န ငု )၁၂၈၂၆၈ 464
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101 n' 164 rcdkifZifjzdK; ဦးမ   းခ စ ၁၀/ မန(န ငု )၂၃၀၉၃၁ 464

102 nu 17 rpkjrifhjrwfEdkif ဦးန ငု ဝင း ၁၀/ ထန(န ငု )၁၉၂၄၁၇ 463

103 nu 34 rauZif0if; ဦးဝင းရ ော မမင  ၁၀/ ထန(န ငု )၁၈၈၉၉၇ 463

104 't 112 armif[def;rif;ol ဦးမမင  ရဖ ၁၁/မအန(န ငု )၀၇၃၃၃၆ 463

105 'o 29 armif0if;vif; ဦးသ န းရ  ော ထနွ း ၁၁/သတန(န ငု )၁၂၁၀၇၁ 463

106 qu& 305 armifjynhfNzdK;vif; ဦးထနွ းထနွ းလင း ၁၂/ မ (န ငု )၀၆၈၈၅၃ 463

107 qu& 1464 rarjrwfol ဦးသန းရဆွ ၁၂/လသယ(န ငု )၀၇၉၈၆၁ 463

108 tq 20 armifcefYausmfol ဦးတင စ းု ၁၄/လပတ(န ငု )၃၀၀၁၈၁ 463

109 n' 258 rcefUaejcnfaomf ဦး န ရနောင ဝင း ၁၀/သဖ (န ငု )၁၇၉၆၇၈ 462

110 q'* 1272 rtdxufjrufausmf ဦးလငွ ဦး ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၄၂၅၁၈ 462

111 qrO 870 armifydkifa0aomf ဦးရ ော ရလး ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၄၃၅၅၅ 462

112 qu& 170 armifZGJvif;xGef; ဦးတင မမင  ထနွ း ၁၂/ မ (န ငု )၀၆၈၄၈၆ 462

113 qu& 1386 raroufxm; ဦးရအောင ရ ော လငွ ၁၄/မမ (န ငု )၃၀၈၃၆၄ 462

114 qyZ 88 rMunfom&D ဦးညညီဝီင း ၁၂/မဂတ(န ငု )၁၁၁၂၈၈ 462

115 qA[ 362 r&Tef;jynfhjynfhatmif ဦးမ   းမင းရအောင ၁၂/တမန(န ငု )၁၂၇၃၀၄ 462

116 to 396 r&nfrGefrGefoefU ဦးမ   းသူ ၁၄/ပသန(န ငု )၃၁၁၆၂၈ 462

117 yy 149 raroD&dacwf ဦးထနွ းမင းလတ ၇/ပမန(န ငု )၂၃၄၇၂၈ 461

118 no 247 rjzLoif;Munf ဦးမမင  ရအောင ၁၀/သထန(န ငု )၂၃၂၁၁၅ 461

119 qrO 162 rqkjrwfEdk; ဦးမမင  ဦးရ  ော ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၇၉၀၇၀ 461

120 qA[ 142 rpk&nfxGef; ဦးရ  ော ရ ယ ၁၂/မဂတ(န ငု )၁၀၉၃၄၃ 461

121 uce 3 rpkjrwfEkd;ckdif ဦးရ  ော ရ ွှေ ၁/မ တ(န ငု )၁၆၂၁၉၈ 460

122 eOe 337 rZifZifpkvwf ဦးရအောင ရအောင ၉/တ န(န ငု )၂၄၂၉၈၃ 460

123 qou 597 armifcifarmifvGif ဦးရ  ော နနီ ငု ၁၃/လ န(န ငု )၂၁၀၈၁၇ 460

124 tp 11 rNzdK;NzdK;xuf ဦးစ းုသ န း ၁၄/  န(န ငု )၁၈၀၇၅၆ 460

125 eOe 260 armif[efxufarmif ဦးရနမ   းရမောင ၉/ပဗသ(န ငု )၀၁၇၇၄၅ 459
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126 qu& 1501 rtdjrwfa&TpifOD; ဦးခင ဦး ၁၁/ဂမန(န ငု )၀၅၇၃၅၀ 459

127 qru 789 r&Tef;vJha0 ဦးရအောင က ည လင း ၁၂/မ  (န ငု )၁၈၂၇၆၇ 459

128 q& 117 rqkjynfh&wem ဦးရ ော မ းုလငွ ၁၂/ခ န(န ငု )၁၇၅၂၂၇ 459

129 qt" 59 rtdrfhMumjzL ဦးရစောဝင းရအောင ၁၂/ ပသ(န ငု )၁၂၁၀၇၂ 459

130 &u 1113 r,Gef;0wDatmif ဦးရအောင သန း ၁၃/တ န(န ငု )၃၄၈၉၁၉ 459

131 tv 4 rtifMuif;cdkif ဦးမ   းမင းခ ငု ၁၄/ လန(န ငု )၂၀၃၀၈၄ 459

132 pq 699 roEÅmpkd; ဦးစ းုမမင  ၅/မမတ(န ငု )၁၂၂၇၈၂ 458

133 yc 900 rjidrf;pkoG,f ဦးရမောင ရမောင သန  ၇/ပခန(န ငု )၄၂၅၈၇၉ 458

134 zr 1413 armifrsKd;rif;armif ဦးမင းထဋွ ရအောင ၈/မဘန(န ငု )၁၈၃၄၉၄ 458

135 zi# 496 r&Tifvef;OD; ဦးမင းရ ော ဦး ၈/ပဖန(န ငု )၁၇၁၄၁၀ 458

136 qO" 49 roufxm;aqG ဦးဟန က ည ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၉၁၂၉၈ 458

137 qCb 67 ra&Tpifar ဦးရ ော မ းု ၁၂/မဘန(န ငု )၁၈၃၅၄၈ 458

138 t*& 20 armifaumif;cefY0ifh ဦးရအးသငွ ၁၄/ ခန(န ငု )၁၂၀၂၂၅ 458

139 wr 49 ra[rmefjrwfEdk; ဦးမမင  န ငု ၆/မမန(န ငု )၂၂၆၇၅၅ 457

140 zr 1552 armif[def;oefYrsKd;ouf ဦးရနမ   း ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၇၅၈၉၀ 457

141 eyr 173 rqkjynfhEdkif ဦးရမောင ခ   ၇/ပခန(န ငု )၄၂၄၄၉၀ 457

142 '[ 1973 rEG,fEG,fOD; ဦးရမောင ဘထနွ း ၁၁/မဥန(န ငု )၁၈၆၀၆၄ 457

143 to 240 rodrfhololxGef; ဦးယနု ငု ၁၄/ပသန(န ငု )၃၂၅၄၅၆ 457

144 zr 298 raqGZifvif;xuf ဦးထနွ းရအောင ရ  ော ၈/မ န(န ငု )၂၉၅၄၅၀ 456

145 qvr 471 armifatmifjrihfaX; ဦးခ စ လငွ ၁၂/လမန(န ငု )၁၇၃၇၅၂ 456

146 q'* 220 armifausmf0if;Edkif ဦးရမောင  ရလး ၁၂/ပဘတ(န ငု )၀၃၆၅၉၂ 456

147 q* 272 rckdifZifaomf ဦးရ းလ  င ၁၂/ တန(န ငု )၁၄၂၆၈၀ 456

148 zr 552 armifxl;udkvGif ဦး ဲလငွ ၈/သ န(န ငု )၁၂၂၁၁၀ 455

149 nv 404 rqkyefouf ဦးသ  လငွ ၃/ဘသဆ(န ငု )၀၄၀၀၂၉ 455

150 n& 112 roJtdrGef ဦးသန းရ း ၁၀/ မန(န ငု )၂၃၇၈၆၇ 455
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151 'w 17 rcsKdcsKd ဦးဝင းရ ွှေ ၁၁/တ န(န ငု )၁၀၇၇၀၈ 455

152 q&u 265 rvjynhfrkd; ဦးရ  ော မ းုဦး ၁၂/  န(န ငု )၀၈၇၆၀၅ 455

153 qou 540 armifaumif;cefYaZmf ဦးဝင းနယွ ၁၂/သဃ (န ငု )၁၉၅၆၆၆ 455

154 q'* 233 rvif;vuf½lyg ဦးမ   းသ ူရအောင ၁၂/ပ တ(န ငု )၀၄၁၄၄၂ 455

155 q'r 187 rat;Nidrf;azG; ဦးရ  ော ရ  ော လငွ ၁၂/ဒဂ (န ငု )၀၃၇၉၂၂ 455

156  yX 67 aemfao;aeatm ဦးရစောဆဝဲေါးရစး ၇/  န(န ငု )၁၀၃၅၇၁ 454

157 zr 1440 r&nf&nfrGefrGef ဦးဝင း   ု ု ၁၀/မလမ(န ငု )၂၆၅၉၇၇ 454

158 q'* 271 rtdaqGZifNzdK; ဦးသန းထနွ း ၁၂/  န(န ငု )၀၈၇၉၈၂ 454

159 qA[ 177 rat;csrf;ydk ဦးဟ န းထ  ရအောင ၁၄/မမ (န ငု )၃၃၃၇၅၇ 454
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1 'p* 18 rcdkifcsKdNidrf;Nidrf;xGef; ဦးရမောင ရမောင ထနွ း ၁၁/စတန(န ငု )၁၄၃၀၃၈ 471

2 qu& 372 rzl;jynfhol ဦးသ န းန ငု ၁၂/သဃ (န ငု )၀၉၆၀၄၀ 460

3 yc 265 roufrSL;cif ဦးသန းထးူရ ော ၁၃/ စန(န ငု )၁၁၃၄၄၁ 451

4 tp 113 armifcefUZmenf[ef ဦးဟန မမင  ၁၄/  န(န ငု )၁၅၀၁၉၃ 448

5 yz, 344 rarrDrSL;ydkif ဦးရအောင ရအောင ရလ ော  ထေားဆဲ 446

6 &r 371 armifatmifaxG;jzdK; ဦးသ  ရထးွဦး ၁၃/ မန(န ငု )၁၅၂၀၀၃ 444

7 wr 315 ratrDoef;xkduf ဦးသန းထ  ု ၆/မမန(န ငု )၂၄၀၁၅၅ 443

8 ewt 142 armifxufa0atmif ဦးရအောင ခ ငု ရလ ော  ထေားဆဲ 441

9 qou 1393 rxuf0wD ဦးရ  ော မင းလတ ၁၂/မဂတ(န ငု )၁၁၁၈၄၁ 441

10 zb 239 ra&T&nfjynhfjzdK; ဦးထနွ းထနွ း ၈/မဘန(န ငု )၁၈၄၉၁၄ 441

11 rr 1792 armifpnfolEdkif,k ဦးန ငု ယု ၉/ပဥန(န ငု )၀၆၄၉၅၂ 440

12 qzv 175 armifa0,Hrif;cefU ဦးရ  ော စံထနွ း ၁၂/လ န(န ငု )၂၅၂၉၇၄ 440

13 qow 61 armifaumif;jrwfrif; ဦးမ းုvGifဦး ၁၂/သ တ(န ငု )၂၀၆၆၀၇ 439

14 qtp 292 ra&T,rif;at; ဦးသန းရအး ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၄၄၁၄၅ 439

15 qwr 582 armif[def;aZmfxuf ဦးရ  ော စ းု ၁၂/တမန(န ငု )၁၂၇၇၁၂ 438

16 q'* 87 rqkjrwfjzLpif ဦးထ န ဝင း ၁၂/လမတ(န ငု )၀၃၈၆၁၀ 437

17 &, 86 rZGefyGifhol ဦး ဲဝင း ၁၃/ပတယ(န ငု )၀၇၄၆၇၈ 436

18 wr 307 rESif;0wDxuf ဦးတင စ န ၆/မမန(န ငု )၂၁၃၀၁၈ 434

19 qvw 260 eef;[Grfazmif;ရဲှန ဦးစ ငု းယရဲှီန ၁၃/ တန(န ငု )၁၉၀၀၅၄ 434

20 qb" 122 raqGZifvif;xuf ဦးစ းုသ န း ၁၂/မဘန(န ငု )၁၈၆၆၁၄ 434

21 tr 130 rcifav;rl ဦးရ ော သန   ၁၄/မမန(န ငု )၃၂၉၁၈၁ 434

22 nu[ 35 armif[efvif;armif ဦးရအးဟန ၁၀/ ထန(န ငု )၁၉၃၆၀၅ 433

23 nbp 9 roef;jrpdef ဦးရဝမင းထနွ း ၁၀/ဘလန(န ငု )၁၉၅၇၁၈ 433

24 q'w 1417 rcsrf;ajrUrGef ဦးရအောင စ းု ၅/ ဘလ(န ငု )၂၆၉၀၁၆ 433

25 q0o 182 roGJU[efeDcsdK ဦးသန းရ  ော စ းု ၁၂/သလန(န ငု )၁၆၆၆၄၈ 433

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

 န်ကိုန်နိိုင်ငံပခ ားဘ သ တကကသိိုလ်

တကကသိိုလ်ဝင်ခ င ်  ိှသူမ  ားစ  င်ား (၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ်ရအ င်)

အထူားပ ြုဘ သ  - ပ င်သစ်ဘ သ                                                                       ဦားရ  (၉၆) ဦား
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26 to 323 roD&drGef ဦးမင းသူ ၈/ပခ (န ငု )၃၄၃၂၄၀ 433

27 wr 368 rrdk;oD&djrwf ဦးခင ရမောင ထနွ း ၆/မမန(န ငု )၂၃၄၁၇၇ 432

28 qvw 200 raejcnfjrwfEdk; ဦးသနတောရမောင ၇/ဖမန(န ငု )၂၄၈၃၂၈ 432

29 qA[ 215 raqmif;a[rmef ဦးရဆောင းလငွ ရအောင ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၇၀၀၉၂ 432

30 qru 1130 armifxufa0vif; ဦးထနွ းထနွ းလင း ၁၂/ဗဟန(န ငု )၁၀၉၄၄၄ 431

31   y* 30 rik0gvdIif ဦးဝင းန ငု ၇/အဖန(န ငု )၁၃၅၀၃၀ 430

32 qO" 176 armif&Jacgifvif; ဦးစ းုလငွ ၁၂/မဂဒ(န ငု )၂၀၇၇၄၁ 429

33 qou 182 r0if;yyausmf ဦးဟန စ းု ၁၂/ဒဂတ(န ငု )၁၂၈၃၇၃ 428

34 y#Z 45 rarjrwfEkd;OD; ဦးသန းရဆဦွး ၇/ထတပ(န ငု )၁၂၅၀၀၆ 427

35 qpc 147 rpED´wifh ဦးရအောင    ု တုင  ၁၂/မ  (န ငု )၁၇၆၈၃၀ 427

36 q'* 217 armif&J&ifhEdkif ဦးရအောင ရ  ော ၁၂/မဂတ(န ငု )၀၁၈၇၂၂ 427

37 to 1076 armifrif;cspfol ဦးထနွ းန ငု ၁၄/ငပတ(န ငု )၂၇၀၄၁၄ 427

38 n' 621 rtdEdk;ol ဦးရအောင ရ ော ရ ော ရထးွ ၁၀/မဒန(န ငု )၂၆၂၉၇၄ 426

39 qyZ 206 rarjrwfol ဦးမင းရ ော လတ ၁၂/သ တ(န ငု )၂၀၉၂၁၆ 426

40 qu& 517 rarjrwfjrwfatmif ဦးခ စ ယံု ၁၂/လမန(န ငု )၁၆၉၈၈၇ 425

41 txx 128 armifowådatmif ဦးရ  ော ဝင း ၁၄/လမန(န ငု )၁၂၂၄၅၃ 425

42 tnr 892 armifudkudkvif; ဦးရ ွှေရ  ော ၁၄/ညတန(န ငု )၂၃၉၅၂၃ 424

43 vu 14 armifeE´xGef; ဦးတင ရအးထနွ း ၃/   (န ငု )၂၅၆၄၀၇ 424

44 qOo 67 rcspfrD;i,f ဦးရ  ော လငွ ၁၄/ လန(န ငု )၁၈၇၂၆၄ 424

45 eye 250 rqkjynfhjynfhxuf ဦးန ငု မင းထနွ း ရလ ော  ထေားဆဲ 423

46 rv 365 roufxm;qk ဦးရစောမမင  လင း ၁၂/လသယ(န ငု )၀၇၈၅၆၂ 423

47 n' 1170 eef;vif;oJGUoJGUatmif ဦးရအောင ရအောင စ းု ၃/ ဒန(န ငု )၀၁၃၅၂၃ 423

48 nyt 4 rjrwfoOÆmxGef; ဦးထနွ းရသောင း ၁၀/ပမန(န ငု )၂၃၆၃၆၁ 423

49 qu& 1015 rololxuf ဦးရ ော တင  န ငု ၁၀/သထန(န ငု )၂၈၇၀၃၄ 423

50 qru 604 rjcL;oufv,fpdk;axG; ဦးယဉ်ရထးွ ၁၂/ ပသ(န ငု )၀၉၆၆၆၁ 423
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51 q&u 230 armifNzdK;[def;xG#f ဦးရ  ော တင  ၁၂/  န(န ငု )၀၈၇၈၉၄ 423

52 qAx 276 rrsdK;jrwfoZif ဦးထနွ းရအး ၁၁/စတန(န ငု )၁၂၁၆၀၉ 423

53 qwr 443 rcifoZifxuf ဦးမင းရဝ ၁၂/တမန(န ငု )၁၂၉၉၂၉ 423

54 qCr 127 rtifMuif;arT; ဦး ဲထဋွ ဝင း ၁၂/မဘန(န ငု )၁၉၃၀၈၉ 423

55 'p 548 armifudkEdkif0if; ဦးဝင းရမောင သန း ၁၁/စတန(န ငု )၁၃၄၀၄၃ 422

56 qou 631 roGef;a&T&nfaomf ဦးရနလင းရအောင ရလ ော  ထေားဆဲ 422

57 q'q 249 armifoufa0NzdK; ဦးညညီရီအောင ၁၂/ဒဂဆ(န ငု )၀၂၉၇၃၀ 422

58 pu 2124 rvm;avmrfqef;iD; ဦး ော  ုးလ ံ ၅/ လထ(န ငု )၃၀၅၅၃၄ 419

59 p&c 5 rtifMuif;ckdif ဦးမ းုရ ော ရအောင ရလ ော  ထေားဆဲ 419

60 qou 1274 rjynfhrSL;yefyef ဦးမ းုရ  ော သူ ၁၂/စခန(န ငု )၀၈၁၈၄၂ 419

61 qAx 282 rqkjrwfxuf ဦးရအးရ ွှေ ၁၂/မဂတ(န ငု )၁၁၁၂၂၃ 419

62 q* 204 armifpdkajyOD; ဦး န လင းန ငု ၁၂/ တန(န ငု )၁၃၄၇၈၈ 419

63 qtq 49 rqkjrwfrif; ဦးဝင းမင းထ  ု ၁၂/အစန(န ငု )၂၆၃၃၃၀ 419

64 t[ 311 rtdaucdkifrdk; ဦးခ ငု ရ ော ၁၄/ဟသတ(န ငု )၃၇၀၈၉၆ 419

65 vt 8 rMu,fpifESif; ဦးသ န းရ ော ဦး ၃/ ဆ (န ငု )၀၉၀၉၈၀ 418

66 wb 4 rjzLZifoefY ဦးရ ော ဝင း ၆/ဘပန(န ငု )၀၅၇၀၄၃ 418

67 ry 498 raqmif;ESif;jzL ဦးလတှင  ၉/ပဘမ(န ငု )၂၅၀၇၂၃ 418

68 rv 273 armifoefUarmfuGef; ဦးတင မ   းဦး ၁၃/တ န(န ငု )၃၅၀၄၄၃ 418

69 nvr 81 re'DyGifhOD; ဦးခင ရမောင ဦး ၁၀/မလမ(န ငု )၂၆၄၄၅၀ 418

70 n'" 93 armifvjynhf ဦးဟန စ းု ၁၀/မဒန(န ငု )၂၅၄၉၂၆ 418

71 'w 188 armifrdk;OD;atmif ဦးမင းရအောင ၁၁/တ န(န ငု )၁၀၃၃၈၉ 418

72 qvr 651 rpkqkndrf; ဦးရ းဝင း ၁၂/မ  (န ငု )၁၇၆၁၅၆ 418

73 qwO 601 armifbkef;rif;cefU ဦးမ   းသန   ၁၂/ဒဂမ(န ငု )၀၄၀၇၀၁ 418

74 qPw 242 rjrrÍÆL ဦးရမောင ရ ော ၁၂/တတန(န ငု )၂၇၄၃၃၄ 418

75 qCb 223 rarrdk;jynfh ဦးရနမ   းထနွ း ၁၂/မဘန(န ငု )၁၉၀၃၃၂ 418
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76 qbO 78 rESif;tdNE´mydkif ဦးရ ော ထနွ းပ ငု ၁၂/တတန(န ငု )၂၃၁၂၅၉ 418

77 tnv 158 armif½Idif;jrihfrdk; ဦးဝင းရအး ၁၄/ညတန(န ငု )၂၂၀၆၅၅ 418

78 t* 652 armifvSjrifhol ဦးလရှ း ၇/ပတန(န ငု )၁၆၇၃၆၇ 418

79 tyw 9 prif;nD ဦးစ းုလ  င ၁၄/ ပန(န ငု )၂၈၀၉၃၅ 418

80 wr 2694 rydk;aZmfjcL; ဦးခင ရ ော ၆/မမန(န ငု )၂၄၅၁၉၁ 417

81 zr 1404 rarjzLpifrdk; ဦးရအောင မ းု ၁၂/လ န(န ငု )၂၇၈၄၇၁ 417

82 nvu 575 rjrrlatmif ဦးရအောင မမ  င ၁၀/ မန(န ငု )၂၄၁၈၃၉ 417

83 n' 97 armifoef;xdkufaxG; ဦးသန းထနွ း ၁၀/ မ (န ငု )၁၆၇၁၁၇ 417

84 'u 943 rqk&wDvdIif ဦးရ ော မ   းထနွ း ၁၁/ ဖန(န ငု )၁၅၈၀၇၂ 417

85 qou 80 armifatmifausmfNzdK; ဦးထ န လင းရအောင ၁၂/ဒဂတ(န ငု )၁၀၉၁၄၀ 417

86 'y 3144 armifrsdK;aZmfvdIif ဦးဦးရ  ော စ န ၁၁/မပန(န ငု )၁၅၀၃၃၁ 416

87 t,Z 900 roD&d&wemEdkif ဦးရမောင ရမောင န ငု ၁၄/အဂပ(န ငု )၂၂၃၂၁၉ 416

88 vtw 530 pa0ol&xGef; ဦးရထောင းဖ ု  ၃/ဘသဆ(န ငု )၀၂၉၀၀၁ 416

89 vb 195 roZifNzdK; ဦးမမင  လငွ ၃/ဘအန(န ငု )၄၅၃၂၂၄ 416

90 yz 1429 roufrGef ဦးရ ော ရအောင ၇/ဖမန(န ငု )၂၅၂၈၈၅ 416

91 zw 761 rcdkifcdkifrdk;a0 ဦးရ ော မင း ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၇၉၀၂၈ 416

92 nv 386 r½Tef;vJh0ef; ဦးမ   းဗ ုလ ဗ ုလ ၁၀/မလမ(န ငု )၂၉၁၁၂၄ 416

93 qt" 110 rarrdkUrdkUoG,f ဦးသန   ရ ော ဦး ၁၀/မလမ(န ငု )၂၆၄၅၀၀ 416

94 qO" 220 rcifrmaomf ဦး ဲမင းရအး ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၇၃၇၇၉ 416

95 qOu 128 rtdcdkifrdk; ဦးစ းုမ းု ၁၂/မဂဒ(န ငု )၂၀၁၁၀3 416

96 qo, 339 armifNzdK;[efausmf ဦးစန းဦး ၁၂/လသယ(န ငု )၁၁၃၀၉၆ 416
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 မှတ်

1 &u 1204 eef;tdrfhcrf;[Grf ဦးသောမမင  မ းု ၁၃/တ န(န ငု )၃၃၈၇၅၆ 495

2 qou 52 armifrdk;jrihfaemif ဦး ဲဝင း ၁၂/သဃ (န ငု )၁၉၅၈၁၆ 463

3 qyw 57 roif;a&T&nfausmf
ဦးရအောင ရ  ော ဦး  (ခ) 

 ဖီလ းအောမ  
ရလ ော  ထေားဆဲ 444

4 qOu 199 rydk;od*Ðaomf ဦးတင ရ း ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၉၄၃၇၁ 434

5 rc 192 armifaumif;cefUatmif ဦးရမောင စု ၉/တသန(န ငု )၂၅၅၂၁၅ 433

6 tny 3 rESif;&nf0if; ဦးညွန   ဝင း ၁၄/ညတန(န ငု )၂၂၃၂၈၆ 432

7 qu& 142 armifpGrf;jynhfausmfxif ဦးရ  ော ထင ဟန ၁၂/ဒဂမ(န ငု )၀၄၅၆၆၈ 431

8 qu& 894 armifcefYrif;oefY ဦးရအောင ရဆမွမင  ၁၂/ဗဟန(န ငု )၁၀၈၇၈၈ 429

9 qA[ 160 ryGifhtdajE´Edkif ဦးရ  ော န ငု ဦး ၁၂/တမန(န ငု )၁၂၉၃၃၀ 429

10 qOv 203 raryGifhjzL ဦးရမောင ရမောင ရအောင ၁၂/မဂဒ(န ငု )၂၀၁၇၆၃ 428

11 eOe 179 rjrwfqkpE´D ဦးခင ရမောင တင  ၉/ခမစ(န ငု )၀၉၅၁၉၃ 427

12 qru 183 rpkoD&drGef ဦး ဲမွန စ းု ၁၂/ ပသ(န ငု )၁၀၈၉၄၆ 425

13 qwO 717 armifoD[0if; ဦးရအောင မမင  ၁၂/ဒဂ (န ငု )၀၃၁၄၆၄ 422

14 qou 1683 armifaumif;quf[def; ဦးမင မ းရ း ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၅၇၅၄၆ 422

15 q&u 231 armifcefYudkukdxGef; ဦးရ ော ဝင းထနွ း ၁၂/သဃ (န ငု )၂၀၀၇၇၄ 420

16 nv& 118 r[efZifZifa0 ဦးမ   းမ   းသ  ၁၀/မလမ(န ငု )၂၅၂၂၉၅ 418

17 qZ[ 180 armif&Jrmefatmif ဦးသခု ၁၂/ ပသ(န ငု )၁၂၄၀၄၅ 418

18 qou 1631 armifEdkifatmifvGif ဦးဆမ   ငု း ၁၂/ မ (န ငု )၀၆၈၅၁၆ 417

19 'p 107 armifxGef;vif;apm ဦးဦးထနွ း ၁၁/မပန(န ငု )၁၅၃၆၇၄ 416

20 zr 1430 armifoefYpifjrifhjrwf ဦးတင ဝင း ၈/အလန(န ငု )၂၂၉၇၀၄ 415

21 qrw 573 rrGefrGefjrifh ဦးမမင  ဦး ၁၂/ မတ(န ငု )၀၉၆၈၆၂ 415

22 qu& 677 rapmjynhfpH ဦးစံရ  ော သော ၁၂/ မ (န ငု )၀၆၈၈၉၆ 415

23 qvo 187 r,Gef;tdjzL ဦးရ ွှေရမောင ၂/လ န(န ငု )၁၂၉၅၉၆ 415

24 qvo 211 rar,k ဦးဝမ ခ င ခ   င ၁၂/လမတ(မပ )၀၀၀၅၄၅ 415

25 qO" 79 armifpnfolxdef ဦးက ည ဦး ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၉၃၂၅၁ 415

 န်ကိုန်နိိုင်ငံပခ ားဘ သ တကကသိိုလ်

တကကသိိုလ်ဝင်ခ င ်  ိှသူမ  ားစ  င်ား (၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ်ရအ င်)
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၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်
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26 qOv 832 ro&zlpdk;rdk; ဦးစ းုမ းုဦး ၁၂/အစန(န ငု )၂၄၂၆၆၆ 415

27 qZ[ 129 armifa0,Hvif; ဦးသန းရ ော လင း ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၉၁၄၇၀ 415

28 'Cw 7 r&mcfvD ဦးထနွ းရဝ ၁၁/ပဏ္တ(န ငု )၁၁၉၈၁၆ 414

29 qu& 1113 rat;Nidrf;vdIif ဦးဘေားလံးု ၁၁/မတန(န ငု )၀၂၇၉၂၇ 414

30 &u 1351 pkdif;aq[efz ဦးစ ငု းရ ွှေရအောင ၁၃/မ န(န ငု )၀၇၅၃၅၄ 414

31 &Ve 88 eef;tda`E´&Sif ဦးထနွ းထနွ း ၁၃/ပလန(န ငု )၁၂၀၁၉၂ 414

32 tb 115 rESif;tdausmf ဦးရနလင းဝင း ၁၄/ဘ လ(န ငု )၃၂၁၇၃၀ 414

33 t[o 2 rqkjrwfyef ဦးရအောင သန းရ ော ၁၄/ဟသတ(န ငု )၃၆၆၀၆၉ 414

34 ,v 416 rZifZifoufxm; ဦးရ းရအောင ၂/လ န(န ငု )၁၁၅၇၄၂ 413

35 ,v 226 rawmfjrmOD; ဦးဦး ယ ၂/လ န(န ငု )၁၁၇၉၂၃ 413

36 zqt 302 armifoufudk&J ဦးစန းလငွ ၁၂/အစန(န ငု )၂၄၈၆၄၄ 413

37 no 226 r,OfrGefatmif ဦးမမင  ရအောင ၇/ပမန(န ငု )၂၁၄၀၇၈ 413

38 qvw 347 r,Of,Oftd ဦးဟန မမင  ၁၃/တ န(န ငု )၃၂၁၅၉၇ 413

39 q'* 883 rqk&wDEG,f ဦးစန းဦး ၁၂/လမန(န ငု )၁၆၃၂၆၁ 413

40 qA[ 939 armifvif;oefU ဦးဝင းန ငု ၇/ ဝန(န ငု )၂၀၅၀၁၁ 413

41 q&& 9 rZmjcnfrdk; ဦးမ   းဆင  ရလ ော  ထေားဆဲ 413

42 qZ[ 173 armifa0,HoefUZifatmif ဦးရအောင ဝင း ၁၂/ ပသ(န ငု )၁၂၂၈၇၃ 413

43 t& 46 rqkrGefatmif ဦးမ   းထဋွ ရအောင ၁၄/  န(န ငု )၀၇၉၁၅၀ 413

44 tr 213 r&nfrGefatmif ဦး န န ငု ထနွ း ၁၄/မမန(န ငု )၃၀၁၈၅၄ 413

45 yn 60 rcif,krGef ဦးရ ော မင းထနွ း ၇/  န(န ငု )၀၈၀၇၂၃ 412

46 y0q 49 rrDrDausmf ဦးလမှင းထနွ း ၇/မညန(န ငု )၁၃၁၉၀၀ 412

47 zc 81 armifvrif;oefY ဦးသန    င မင း ၈/ခမန(န ငု )၂၅၆၀၄၄ 412

48 reo 645 pdkif;zSeftdkuferf;rdkif; ဦးစ ငု းလင းမ ငု း ၁၃/မ န(န ငု )၀၇၅၃၅၅ 412

49 r"t 95 armifausmfppfaoG; ဦးရ  ော မင းထနွ း ၉/တ န(န ငု )၂၃၂၅၉၁ 412

50 nvu 523 armifbkef;rmefjynfh ဦးလင းသ  ရအောင 3/ဘအန(န ငု )၄၂၂၆၈၄ 412
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စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

51 nvu 709 rcdkifoZifNzdK; ဦးစ းုမမင  ၁၀/မလမ(န ငု )၂၉၀၉၁၇ 412

52 qu& 1271 rtd&nfrGef ဦးခင ရ  ော ၇/ဝမန(န ငု )၂၀၃၃၀၆ 412

53 qA[ 176 r0if;yy ဦးရမောင ရမောင ရ  ော စ းု ၁၂/ဗဟန(န ငု )၁၀၈၇၀၉ 412

54 qZ[ 119 r&Sif;oefU,Of ဦးမမင  ရအောင ၇/သနပ(န ငု )၁၇၅၆၃၉ 412

55 ucb 21 rcifESif;jrwf ဦးရ ော မင းသ န း ၁/မ တ(န ငု )၁၄၈၄၂၂ 411

56 yyc 553 roEÅmausmfZif ဦးရ  ော လတ ၇/ပတန(န ငု )၁၇၀၉၃၁ 411

57 ycy 2 armifrif;oefUausmf ဦးန ငု ဦး ၇/ပခန(န ငု )၄၅၇၁၅၁ 411

58 eyr 156 armifaumif;xufeE´ ဦးနနဒရ  ော ၅/ သန(န ငု )၁၅၀၀၅၁ 411

59 'u 129 armifÓPfvif;[ef ဦးသန းရ းမမင  ၉/ညဥန(န ငု )၂၃၄၆၅၆ 411

60 q& 52 armifvrif;vGif ဦးမမင  လငွ ဦး ၇/ ဝန(န ငု )၂၁၁၉၈၄ 411

61 qo, 372 r,k,kwif ဦးတင ရမောင ရဆွ ၁၂/လသယ(န ငု )၀၉၂၆၂၆ 411

62 tr 33 rcifESif;pHom ဦးမ   းမင းဦး ၁၄/မမန(န ငု )၃၃၅၇၃၉ 411

63 yc 209 rtdrdkUrdkUoJ ဦးထ  မမတ စ းု ၇/ပခန(န ငု )၄၆၁၁၃၆ 410

64 ynq 209 rtdrfhpkrGef ဦးတင ထနွ းန ငု ရလ ော  ထေားဆဲ 410

65 zqt 77 r,Gef;cifiHk ဦးသန းရ ော ဦး ၈/မသန(န ငု )၁၆၁၉၂၇ 410

66 eZw 6 armifvQHbkef;xuf ဦးဝင းမမင  ၉/ ဗသ(န ငု )၀၀၅၅၁၂ 410

67 nv 545 r0g0gZif ဦးသ  ခ ငု ဦး ၁၀/မလမ(န ငု )၂၆၆၈၃၃ 410

68 qu& 125 rpkESif;xuf ဦးရအောင ရ ော မ းု ၁၂/မ  (န ငု )၁၈၃၅၉၅ 410

69 qAx 34 armif½dIif;xuf&mZm ဦး ဲလင းရအောင ၁၂/ မတ(န ငု )၀၈၅၈၇၆ 410

70 qAx 70 rtdoZifEG,f ဦးခင ရမောင သန း ၁၄/ဖပန(န ငု )၂၆၆၃၂၄ 410

71 q& 177 reef;tdcdkif ဦးသ  န ငု ၁၂/သခန(န ငု )၁၆၃၉၉၇ 410

72 qou 845 rarjrihfjrwfausmf ဦးရ  ော ဦး ၁၂/သဃ (န ငု )၂၀၀၇၈၁ 409

73 qow 791 rzl;opöm ဦးမ   းထ  ု ၁၂/သ တ(န ငု )၂၂၅၉၇၂ 409

74 qtp 319 rarjrwfOD; ဦးဆန းဦး ၁၂/အစန(န ငု )၂၅၀၂၀၉ 409

75 qo, 976 roufNzdK;vif; ဦးမမင  ရ း ၁၂/လသယ(န ငု )၀၇၉၈၆၀ 409
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76 po 859 armifaZmfydkifrsdK; ဦးရ ော မ   းထနွ း ၅/ဝလန(န ငု )၂၂၀၃၈၀ 408

77 pps 195 armifaZoD[ ဦးဉောဏ္ ရမောင ၅/ လန(န ငု )၀၇၁၉၈၈ 408

78 wr 3006 r0if;0if; ဦးရ ွှေလကှ ည ရလ ော  ထေားဆဲ 408

79 zzw 67 rcspfpk0if; ဦးဟန စ းု ၈/ဆဖန(န ငု )၁၁၈၅၆၁ 408

80 nvr 524 rtdoG,fNzdK; ဦးရအောင ရသောင းသ န း ၁၀/သထန(န ငု )၂၆၅၀၆၃ 408

81 '* 164 armifjrifhjrwf ဦးသ  လငွ ဦး ၁၁/ဂမန(န ငု )၀၅၆၈၉၅ 408

82 '* 296 armifeef;armifarmifausmf ဦးရ  ော စ းု ၁၁/ဂမန(န ငု )၀၅၄၄၈၆ 408

83 '[ 17 armifaeatmifrdk; ဦးမ းုရ  ော ၁၁/မဥန(န ငု )၁၇၉၂၉၇ 408

84 q'* 884 rqk0wDEG,f ဦးဆန းဦး ၁၂/လမန(န ငု )၁၆၃၂၆၂ 408

85 qz 9 r½lygEkdif ဦးသ  န ငု စ းု ၁၂/လ န(န ငု )၂၆၄၅၁၀ 408

86 ec 12 r,kauoDvGif
ဦးရအောင မမင  (ခ) 

ဦးအင က ြူဖတ 
၁၂/ တတ(န ငု )၀၃၄၂၉၇ 408

87 tcX 45 armif&Jrif;OD; ဦးရအောင မင း ၁၄/ဝခမ(န ငု )၃၄၄၁၇၃ 408

88 y#u 53 eef;0DvsHrdk; ဦးရ ော ရ းရအောင ၇/ထတပ(န ငု )၁၁၈၇၄၈ 407

89 ru 802 r0ifhaomfwm ဦးခင ရမောင က ည ၈/ခမန(န ငု )၂၃၇၇၃၂ 407

90 qvo 151 roJeE´mxGef; ဦးရ ော ဝင းထနွ း ၁၂/သ တ(န ငု )၂၀၆၁၉၇ 407

91 q*, 22 roufpkESif; ဦးအုန းရ  ော ၁၂/ တန(န ငု )၁၃၉၈၄၁ 407

92 qO" 174 armifxG#fjrwfvif; ဦးရအောင ရ ော ထ  ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၆၃၄၉၆ 407

93 qb" 9 armifZifvif;atmif ဦးဝင းသန းထနွ း ၁၂/တ န(န ငု )၂၅၆၀၇၂ 407

94 &ps 12 rrdk;jrwfjrwfpH ဦးလနွ းလနွ းလ  င ၁၃/မနတ(န ငု )၀၁၉၈၅၈ 407

95 t[ 353 rtdrfhjrwfol ဦးမမတ သူ ၁၄/ဟသတ(န ငု )၃၆၇၄၆၄ 407

96 zb 226 rqkrGefOD; ဦးရသောင းလငွ ၈/မလန(န ငု )၁၂၀၆၃၉ 406

97 eOe 371 rcifzl;yGifhom ဦးခင ရအောင ရ  ော ၁၂/လမန(န ငု )၁၆၅၅၂၇ 406

98 qx 17 armifjzdK;jynfhpHkrdk; ဦးလရှထးွ ၁၂/ထတပ(န ငု )၁၄၅၂၃၇ 406

99 qzt 51 armif&Sif;oefUa0,Harmif ဦးခင ရမောင မမင  ၁၂/လ န(န ငု )၂၆၅၈၉၇ 406

100 qz{ 4 rjidrf;csrf;cdkif ဦးအုန းမမင  ၁၂/လ န(န ငု )၂၆၂၃၈၅ 406
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 မှတ်

1 eOe 273 rtifMuif;rdkrdk ဦးဝင းန ငု ၉/ မသ(န ငု )၂၃၄၄၈၀ 502

2 &oy 382 r,Gef;aEGaEGOD; ဦးသောဦး ၁၃/တ န(န ငု )၃၅၄၈၉၈ 489

3 qvw 190 rcsKdoHpOfvif;xGef;
ဦးလင းလင းထနွ း(ခ) 

ဦးလင းထနွ း
၅/မ န(န ငု )၃၀၀၃၀၂ 487

4 q&u 307 armifcefYquf0if; ဦးရ  ော လငွ ဦး ၁၂/  န(န ငု )၀၈၉၆၈၀ 485

5 rv 412 armifwdk;wuf ဦးရအောင မ   းန ငု ၁၂/ဒဂတ(န ငု )၁၁၈၃၀၈ 484

6 qO" 97 raEG;aEG; ဦးလမှ းု ၁၂/မဂဒ(န ငု )၂၀၅၉၆၈ 484

7 qo, 330 armif&JcefUausmf ဦးသ  ဦး ရလ ော  ထေားဆဲ 484

8 qow 62 armifbkef;jrwfrif; ဦးမမဝင း ရလ ော  ထေားဆဲ 483

9 qAx 145 ro'¨g[ef ဦးရ  ော မင းဟန ၁၂/ခ န(န ငု )၁၆၉၃၁၁ 482

10 nvu 324 armifcspfudkudkatmif ဦးရမောင ရမပး ၁၀/ မ (န ငု )၁၇၄၀၈၈ 481

11 qou 1131 eef;,OfrsKd;oG,f ဦးသန းထနွ းဦး ၁၂/ဥ တ(န ငု )၁၉၉၃၉၀ 481

12 qA[ 371 r,krGefudk ဦး   ု နု ငု ၁၂/ဗဟန(န ငု )၁၀၈၇၇၇ 479

13 qvo 280 r0if;vJh[ef ဦးထနွ း င ၁၂/လမတ(န ငု )၀၃၉၄၈၄ 477

14 yqp 54 rjrwfopömpkd;rkd; ဦးရအောင စ းုမ းု ၇/သဝတ(န ငု )၁၅၃၇၇၄ 475

15 q'w 340 rpef;pef;a0 ဦးလရှထးွ ၁၂/သခန(န ငု )၁၅၄၈၉၈ 475

16 qow 262 rtifMuif;ar ဦးခ ငု ထနွ း ၁၂/သ တ(န ငု )၂၁၅၀၇၅ 474

17 qu& 624 raryGifhol ဦးစ းုသ န း ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၇၀၈၃၂ 473

18 yi 113 rcefUe'DaZmf ဦးရ ော မင း ၇/ထတပ(န ငု )၁၁၉၂၅၃ 472

19 qpc 339 armifokrif;xif ဦးရအောင မ   းသူ ၁၂/တတန(န ငု )၂၅၁၈၀၈ 472

20 tv 18 raqmif;jrwfEdk; ဦးမဖ  းမင းရအောင ၁၄/ လန(န ငု )၁၈၅၂၃၈ 472

21 qwO 619 rcifjrwfoZif ဦးသ န းစ းု ၁၂/ဒဂမ(န ငု )၀၃၉၆၁၃ 471

22 qou 163 armifjynhfNzdK;atmif ဦးစ းုရအောင ၁၂/သဃ (န ငု )၁၉၆၀၇၆ 471

23 q* 37 rtdckdifrdk; ဦးတင ဝင း ၁၂/ တန(န ငု )၁၃၃၂၀၅ 471

24 '* 1131 ryDwdNzdK;rGef ဦးဖုန းန ငု ၁၁/ဂမန(န ငု )၀၅၇၂၈၅ 470

25 zr 1109 rcifyy0if; ဦးက ည  ွှေင ၈/မ န(န ငု )၂၉၈၈၅၄ 470

ရန်ကုန်န ုင်ငံခ ာြားဘာသာတကကသ ုလ်

တကကသ ုလ်ဝင် ွင ်ရရ  သူမ ာြားစာရင်ြား (၂၀၂၀ ခြည ်န စ်အ ာင်)
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26 nc 278 roufZifOD; ဦးရ  ော န ငု ဦး ၁၀/ခဆန(န ငု )၁၄၄၉၂၅ 470

27 qou 2420 armifarmfuGef;opf ဦးရ ော မမင  ရအောင ၁၂/ ခ (န ငု )၁၁၄၃၆၃ 470

28 qc 91 rqkjrwf[ef ဦးယဉ်ရထးွ ၁၂/သခန(န ငု )၁၇၁၅၀၇ 470

29 qCb 155 rcufa0a0jidrf; ဦးဝင းမင မ း ၁၂/မဘန(န ငု )၁၈၇၅၀၅ 470

30 rv 964 rMumndKoG,f ဦးထနွ းထနွ းန ငု ၁/မ န(န ငု )၂၅၁၆၁၇ 468

31 qu& 229 rtdZifNzdK; ဦးရ ော မင း ၁၂/ မ (န ငု )၀၆၈၈၆၀ 468

32 qu& 717 rausmh&Sif;xuf ဦးမမင  ရ း ၁၂/ တတ(န ငု )၀၃၃၇၉၆ 468

33 q'* 525 rarzl;opf ဦးမင းလငွ ၁၂/  န(န ငု )၀၈၈၉၁၇ 468

34 qA[ 293 rjzLpifouf ဦးဘောစ ငု ၆/ထဝန(န ငု )၁၄၅၉၀၉ 468

35 qu& 709 armif[def;aZmfxuf ဦး   ု ရုမောင ၁၂/အစန(န ငု )၂၅၁၀၁၉ 467

36 qb 151 armifjynfhNzdK;[ef ဦးသန းရအး ၁၂/တ န(န ငု )၂၃၄၃၆၄ 467

37 ypst 21 eef;uvsmxGef; ဦးသ  န ငု ဦး ၇/ တခ(န ငု )၂၃၅၅၇၄ 466

38 nzi 6 rtdxufpH ဦးစ းုဝင းန ငု ၁၀/သဖ (န ငု )၁၈၁၃၉၆ 466

39 qvw 195 armif[def;eE´ ဦးနနဒရအောင ၇/ပခန(န ငု )၄၇၉၄၁၂ 466

40 q* 94 roÍÆmjrihf ဦး ဲထနွ းလင း ၁၂/ဒဂဆ(န ငု )၀၃၆၂၃၅ 465

41 to 202 raro&zDcdkif ဦးဝင းလ  င ရအောင ၁၄/ပသန(န ငု )၃၁၁၉၃၃ 465

42 qZo 72 raomfwmxGef; ဦးစန းထနွ း ၁၂/ ပသ(န ငု )၁၀၈၆၉၂ 464

43 tc 12 roHomnD ဦးရ  ော မ းု ၁၂/ဒဂတ(န ငု )၁၀၅၉၂၂ 464

44 qvw 206 rapm,Gef;EG,f ဦးတင ညွန   ၁၂/မ  (န ငု )၁၈၅၃၂၁ 463

45 qow 21 rESif;jzLpifxuf ဦးထနွ းထနွ းလတ ၁၂/သ တ(န ငု )၂၀၆၃၈၉ 463

46 yz 158 rZlvdkifodef; ဦးမ   းမင းသ န း ၇/ဖမန(န ငု )၂၅၂၈၉၀ 462

47 eyr 298 armifpdkif;&Jjrwfol ဦးစ းုသနူ ငု ၁၂/အစန(န ငု )၂၄၀၉၁၄ 462

48 rp& 42 armifatmifjrifhjrwf ဦးရ  ော စ းု ၇/ဖမန(န ငု )၂၆၂၀၃၆ 462

49 nvu 587 armifatmifrif;pdk; ဦးတင လ  င ၁၀/မလမ(န ငု )၂၇၈၁၈၂ 461

50 qou 968 armif[def;pdk;ydkif ဦးစမ းရအောင ၁၂/ဥ တ(န ငု )၂၀၇၅၈၄ 461



စဉ်         အမည် အဖအမည်
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စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

51 qA[ 468 rpE´matmifxuf ဦးရအောင ထ  ၃/ဘအန(န ငု )၄၄၄၈၀၀ 461

52 eOe 540 r,Gef;e'D ဦးရမောင ရမောင မ   းသ  ရအောင ၁၂/ဒဂမ(န ငု )၀၅၄၁၂၆ 460

53 noo 11 raqmif;0ifh0ifhxuf ဦးရအောင ရ ော မ းု ၁၀/သထန(န ငု )၂၉၇၁၀၃ 460

54 tbu 13 rcifrsdK;aomf ဦးမ   းလငွ ၁၄/ဘ လ(န ငု )၃၇၃၉၂၈ 460

55 ziy 170 rNidrf;Nidrf;0if; ဦးလင းရအောင ၈/ပဖန(န ငု )၁၆၂၃၀၈ 459

56 qou 1160 rpkESif;xufatmif ဦးရ ော မမင  ၁၂/သဃ (န ငု )၁၉၅၆၇၆ 459

57 qCb 6 raroif;MuL ဦးစ းုရအောင ၁၂/မဘန(န ငု )၁၉၅၀၂၃ 459

58 qb 83 eef;tdjrwfrGef ဦးသ န းထနွ း ၁၂/တ န(န ငု )၁၉၉၄၆၆ 459

59 q'r 329 armifaZ,smrif;xuf ဦးညညီမီင း ၆/မမန(န ငု )၂၄၅၆၃၇ 458

60 qO" 54 rtdod*ÐaZmf ဦးသန းရ ော ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၈၅၄၁၇ 458

61 qo, 1818 armif&a0atmif ဦးစန းလငွ ၁၄/ လန(န ငု )၁၈၅၉၆၈ 458

62 qwO 276 rvif;vif;tdol ဦးရနလင းညွန   ၁၂/ မတ(န ငု )၀၈၄၉၃၅ 457

63 q'* 261 reef;tdMumjzL ဦးတင မ းု ၁၂/ပဘတ(န ငု )၀၃၇၂၅၄ 457

64 qtp 77 rjrcGmndK ဦးရအးဝင း ၁၂/အစန(န ငု )၂၅၀၂၁၆ 457

65 qo, 98 rarolatmif ဦးရအောင န ငု ဦး ၁၂/လသယ(န ငု )၀၀၂၁၉၄ 457

66 qb 7 armifrdk;cefUEkdif ဦးဆန းန ငု ဦး ၁၂/တ န(န ငု )၂၅၁၉၁၃ 457

67 yAt 6 r,Gef;jzLZif ဦးရထးွရအောင ၇/ပခတ(န ငု )၁၁၀၅၂၆ 456

68 qOo 25 roef;oef;0if; ဦးဝင းထနွ း ၈/ စ (န ငု )၂၇၅၆၁၉ 456

69 'w 193 rat;oEÅmatmif ဦးမမသန း ၁၁/မအတ(န ငု )၀၁၁၅၂၆ 455

70 qou 1006 rzl;jrwfaejcnfrif; ဦးမင းလငွ ဦး ၁၂/ဒဂဆ(န ငု )၀၁၈၉၆၃ 455

71 qOv 242 armifaomfbdkbdkvGif ဦးမ   းလငွ ၇/ပတန(န ငု )၁၇၄၂၀၃ 455

72 to 1235 rMu,fpifcsdK ဦး င မ   းထနွ း ၁၄/ သယ(န ငု )၀၁၅၈၁၉ 455

73 pZ 2842 rcdkifZifarmf ဦးရ  ော ဝင း ၅/ဒပယ(န ငု )၁၅၃၄၀၁ 454

74 eyr 148 armifqufydkifxGef; ဦးရ ော မင းန ငု ၈/သ န(န ငု )၁၁၈၃၂၅ 454

75 &oy 379 rNzdK;aomfwmOD; ဦးရ ော မ   းမင း ၁၃/ စန(န ငု )၁၂၈၂၄၀ 454
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76 vb 55 rtdjrwfEkd;armif ဦးရစောရ ော မင းလတ ၃/ဘအန(န ငု )၄၆၈၉၇၃ 453

77 zqt 351 armifcgvef; ဦးပေါးမီ ၅/လဟန(န ငု )၀၂၂၈၆၃ 453

78 zZv 174 racsmpkvdIif ဦးသန းရအောင ၈/မမန(န ငု )၂၇၅၇၇၄ 453

79 qu& 676 rarjrwfEdk;pH ဦးရသောင းစ းု ၁၂/လမe(န ငု )၁၆၄၅၀၇ 453

80 qou 262 r,k,kESif; ဦး န ရနောင စ းု ၁၂/သ တ(န ငု )၂၁၄၃၀၇ 453

81 qAx 663 armif½dIif;rmefatmif ဦးရ  ော စ းုဦး ၁၂/ဗတx(န ငု )၀၄၄၅၂၁ 453

82 q'* 910 r&Tef;vJhrD ဦးခင ရ ွှေ ရလ ော  ထေားဆဲ 453

83 wr 392 r,Gef;vJha0 ဦးစ းုသ န း ၆/မမန(န ငု )၂၃၆၆၉၅ 452

84 qu& 1080 eefY*sL*sL;armif ဦးလင းလင းရမောင ၁၄/မအပ(န ငု )၃၃၈၂၃၁ 452

85 qAx 398 armifcsrf;Nidrf;pH ဦးတင  ရဆွ ၁၂/ဗတထ(န ငု )၀၄၅၄၇၉ 452

86 qot 60 armifzdk;vjynfh ဦးရမောင စမ းရ ွှေ ၁၁/မပတ(န ငု )၁၂၆၃၄၅ 452

87 &xp 75 ryef;td0if; ဦးရမောင ခ   ၁၃/ စန(န ငု )၁၁၉၈၂၆ 452

88 tyZ 107 eefUqkjrwfEdk; ဦးမန းနဂီရ ု း ၁၄/ ပန(န ငု )၂၆၂၆၉၅ 452

89 yc 517 rjzLpifoefU ဦးတင ထနွ း ၇/ပခန(န ငု )၄၆၉၂၀၃ 451

90 yz, 257 r&Tef;vJhvJhrsdK;rif; ဦးမ   းမင း ၇/ဖမန(န ငု )၂၅၃၂၇၈ 451

91 nzi 269 raEG;ZlvdkifvGif ဦးခင ရမောင လငွ ၁၀/သဖ (န ငု )၁၈၀၆၄၇ 451

92 n' 34 rdauomcsrf; ဦးရအောင န ငု ဦး ၃/   (န ငု )၂၄၅၄၀၇ 451

93 qu& 65 armifaumif;xufpH ဦးသ  စံဝင း ၁၂/စခန(န ငု )၀၈၁၁၀၈ 451

94 qru 876 roD&dvif;vuf ဦးန ငု လင း ၁၂/မ  (န ငု )၁၇၇၆၉၈ 451

95 q&u 146 armifausmfrif;oef; ဦးသန းန ငု ၁၂/သဃ (န ငု )၁၉၅၆၉၆ 451

96 qou 554 rqkv'fo'´g ဦးမ   းရထးွ ၇/ပခန(န ငု )၄၄၅၇၆၈ 451

97 ti 262 reef;cs,f&DOD; ဦးရ  ော မင းရအောင ၁၄/မအပ(န ငု )၃၇၀၄၆၇ 451

98  yX 18 rzl;jynfhjynfhaZmf ဦးရအောင ရ ော ရ း ၃/သ တ(န ငု )၀၂၃၁၄၀ 450

99 zr 1097 roD&dvif;vuf ဦးမ   းထနွ းရနောင ၈/မ န(န ငု )၂၉၆၆၃၄ 450

100 zr 1183 reef;e'DOuúm ဦးဥ က ော ၁2^wre(န ငု )၁၂၈၇၈၈ 450



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတပ်  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

 ထူြားခြြုဘာသာ - ဂ ြန်ဘာသာ                                                                                   ဦြားအရ (၁၀၇) ဦြား

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

101 zc 145 roG,fZifrdk; ဦးသ န းပ ု ၈/ဆဖန(န ငု )၁၀၈၂၃၇ 450

102 rv 1026 armifausmfaZ,sm[def; ဦးရ  ော ရ  ော ရအောင ၁/မ န(န ငု )၂၅၂၇၂၇ 450

103 q&u 198 eefYtdrfhrSL;aqG ဦးမန ;မင းရဆွ ၁၄/ငပတ(န ငု )၂၇၀၅၁၂ 450

104 q&u 301 rzl;iHkvdIif ဦး ဲရ  ော စွောလ  င ၁၂/  န(န ငု )၀၈၇၇၉၆ 450

105 qow 221 rjroEÅmpdk; ဦးရအောင ရ  ော မ းု ရလ ော  ထေားဆဲ 450

106 qc 41 rrDrDrsdK;ydkif ဦးမ   းမမင  ရအောင ၁၂/သခန(န ငု )၁၇၃၃၇၃ 450

107 tC 26 rMunfMunfa0 ဦးရ ော ရ ော ၁၄/သပန(န ငု )၁၅၇၈၁၆ 450



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတပ်  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

1 qA[ 270 roif;a[rmef0if; ဦးဗညေားသ န းဝင း ၁၂/စခန(န ငု )၀၈၂၀၈၉ 499

2 rv 306 rpkjrwfcdkif ဦးထနွ းက ည ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၆၅၂၇၁ 488

3 qtp 559 rzl;yGifhoHom ဦးရစောန ငု ရလ ော  ထေားဆဲ 484

4 zr 1551 rcdkifZifouf ဦးမမင  သ န း ၁၂/ဒဂဆ(န ငု )၀၃၆၅၂၄ 471

5 wu 9 armifxl;atmifcefU ဦးရ ော မင း ၆/ သန(န ငု )၆၈၅၁၁၀ 468

6 &oy 383 roljrwfEkd;OD; ဦးရ ော မင းလတ ၁၃/ စန(န ငု )၁၂၃၂၀၄ 468

7 &w 22 racgef*sm ဦးလနှ း ၁၃/ တန(န ငု )၁၈၉၇၅၈ 467

8 qt" 102 rMunfpifoefU ဦးတင ရအောင ဝင း ၁၂/အစန(န ငု )၂၆၃၃၃၆ 463

9 evx 24 armifol&&Jxuf ဦး ဲထနွ းနွဲွဲ့ ၉/လဝန(န ငု )၃၀၁၅၄၈ 461

10 yy 55 r&JZifZifjzdK; ဦး ဲထဋွ ၇/ပမန(န ငု )၂၄၈၈၇၅ 458

11 to 1181 armifaumif;cefUom ဦးရ  ော ထင ၁၄/ပသန(န ငု )၂၉၇၄၁၆ 458

12 qvw 130 rrSL;0ifh0ifhBudKif ဦးဝင းက   င ၁၂/တ န(န ငု )၁၉၉၃၇၂ 454

13 qvo 144 reE´mxuf ဦးဝင းလ  င ၅/ လထ(န ငု )၂၆၃၃၀၆ 453

14 nv& 52 roHom,mvGif ဦးခမဲ ငု း ၁၀/မလမ(န ငု )၂၆၈၁၆၃ 451

15 n' 427 ra&TpifOD; ဦးရ  ော မင းဦး ၁၀/မဒန(န ငု )၂၇၅၁၄၅ 451

16 zr 886 rtdoZifvdIif ဦးသန းထနွ းရအောင ၈/မ န(န ငု )၃၂၄၆၆၂ 450

17 y'w 57 armifjynfhjzdK;armif ဦးရနလင းရအောင ၇/ဒဥန(န ငု )၂၁၃၁၉၃ 449

18 nv 224 r,Gef;0wDausmf ဦးရ  ော စ းုန ငု ၁၀/မလမ(န ငု )၂၇၅၀၇၆ 449

19 nvu 736 roEÅmrGef ဦးရမောင မမင  ၁၀/လမန(န ငု )၀၃၅၈၀၄ 449

20 qu& 1121 r0wfrIHzl;a0 ဦးစန းရအောင ၆/လလန(န ငု )၁၅၀၇၁၈ 449

21 qru 175 rqkjynfhrD ဦးသ န းဝင း ၁၂/မ  (န ငု )၁၈၀၈၂၀ 449

22 qo, 291 rckdifZifouf ဦးရအးန ငု ၁၂/တတန(န ငု )၂၅၇၇၉၀ 449

23 t[ 127 rrsdK;oD&dydkif ဦးရ ော မ   းဝင း ၁၄/ဓနဖ(န ငု )၂၁၀၄၆၃ 449

24 t[' 11 rtdjzLZif ဦးဆန းဝင း ၁၄/ဟသတ(န ငု )၃၆၇၄၇၄ 449

25 ,v 1459 r&Dom; ဦးမဟောဒ းု ရလ ော  ထေားဆဲ 448

 န်ကိုန်နိိုင်ငံပခ ားဘ သ တကကသိိုလ်

တကကသိိုလ်ဝင်ခ င ်  ိှသူမ  ားစ  င်ား (၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ်ရအ င်)

အထူားပ ြုဘ သ  - ကိို  ားယ ားဘ သ                                                                         ဦားရ  (၁၀၀) ဦား

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတပ်  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

အထူားပ ြုဘ သ  - ကိို  ားယ ားဘ သ                                                                         ဦားရ  (၁၀၀) ဦား

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

26 qCb 851 r&Tef;vJhaomfwm ဦးတင မ   းန ငု ၇/ပခန(န ငု )၄၂၃၅၅၄ 448

27 q0o 298 rrDrDaomf ဦးသလံငွ မ းု ၁၂/သလန(န ငု )၁၈၄၄၄၆ 448

28 t{& 1 rtdolMunf ဦးက ည မ းု ၁၄/  ထ(န ငု )၂၁၄၅၆၁ 448

29 wr 134 r0if;yy[ef ဦးရဖရအး ၆/မမန(န ငု )၂၃၄၅၂၃ 447

30 eZz 103 armif0gacgifZJGxGef; ဦးသန းထနွ း ၉/ဥတသ(န ငု )၀၁၀၉၉၇ 447

31 qvr 237 rMunfvJJhvJhol ဦးရ ော ရ ော ဦး ၁၂/လမန(န ငု )၁၇၆၆၉၅ 447

32 tv' 3 rarolcif ဦးရ ော မင း ၁၄/မမ (န ငု )၃၁၉၄၇၁ 447

33 txx 33 raqmif;OD; ဦးမမင  ရမောင ၁၄/ဟသတ(န ငု )၃၄၃၇၁၇ 447

34 qrO 137 armifa0rsdK;xGef; ဦးမ   းမင းဦး မပ လပု ဆဲ 446

35 qrr 185 armifaumif;cefUaZmf ဦးရ ော ဝင းန ငု ၁၂/မ  (န ငု )၁၈၅၇၉၁ 446

36 qpc 306 r0ifh½lyg[ef ဦးဟန ဝင းရအောင ၁၂/ မ (န ငု )၀၇၀၄၃၆ 446

37 wx 156 armifZGJ0ifhrmef ဦးမ   းလငွ ၆/သ ခ(န ငု )၁၂၃၈၀၉ 445

38 wr 137 armif&Jjrwf[def; ဦး   ု ု ၆/မမန(န ငု )၂၁၀၆၂၂ 445

39 nv 297 rqkvJh&wem ဦးမမစ းု ၁၀/မလမ(န ငု )၂၆၄၈၇၇ 445

40 qu& 1392 rpGrf;&nfxuf ဦးသန းစ းုရအောင ၇/ပမန(န ငု )၂၃၄၇၃၅ 445

41 qAx 361 rzl;yGifhoG,f ဦးသန းထဋွ ၁၂/ဗတထ(န ငု )၀၄၄၄၈၀ 445

42 qb" 62 armif&Jjrwf[dPf; ဦးမမလငွ ၁၂/ ပသ(န ငု )၁၃၀၁၈၄ 445

43 zr 2012 rjrwfoD&datmif ဦးလမှ းု ၈/မ န(န ငု )၃၁၂၈၄၈ 444

44 zy" 263 rat;pE´mjynfh ဦး ဲရ  ော ၈/ပခ (န ငု )၃၃၆၈၅၂ 444

45 eZr 189 rrdk;yyaomf ဦးသန းလ  င ရအောင ၉/ ဗသ(န ငု )၀၀၈၉၇၃ 444

46 qu& 4 roefY[efeDudk ဦးရအး   ု ု ၁၂/ဗဟန(န ငု )၁၁၁၂၆၇ 444

47 qu& 1042 r,Gef;e'DaEG; ဦးရအောင ရ ော မ းု ၆/ သန(န ငု )၀၉၀၃၈၃ 444

48 q'r 130 rESif;eE´m ဦးရအောင မ းု ၁၂/ဒဂ (န ငု )၀၃၃၇၁၉ 444

49 qCr 191 rckdifvJhvJh0if; ဦးဝင းရ ွှေ ၁၂/မဘန(န ငု )၂၀၁၉၅၈ 444

50 t[ 138 armifxGef;bkef;jynfhrdk; ဦးလွှေမ းမ းုရအောင ၁၄/ဟသတ(န ငု )၃၈၃၈၇၅ 444



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတပ်  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

အထူားပ ြုဘ သ  - ကိို  ားယ ားဘ သ                                                                         ဦားရ  (၁၀၀) ဦား

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

51 '* 1109 armifatmifjynf[def;xuf ဦးမင မ းခ မ းဝင း ၁၁/ဂမန(န ငု )၀၅၇၄၁၆ 443

52 zr 1500 rodrfhaejcnf0if; ဦး ဲထဋွ ဝင း ၈/နမန(န ငု )၂၃၅၅၇၂ 443

53 qPw 1071 rrkd;yGifh ဦးရမောင ဆန း ၁၂/တတန(န ငု )၂၆၉၀၇၃ 443

54 to 326 rtdrfhcspfar ဦးအုန းရ ွှေ ၁၄/ဟ  (န ငု )၀၅၄၄၃၀ 442

55 rv 691 raqGZifjrifhjrwf ဦးန ငု ရ ော ဦး ၁၄/အဂပ(န ငု )၂၁၈၀၇၆ 441

56 qrO 539 armifaZmfNzdK;rif; ဦးရ ော လင းထနွ း ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၅၉၈၈၄ 441

57 qrr 227 rzl;jynfhaomf ဦးရ  ော စ းု ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၄၇၀၅၀ 441

58 qu& 986 rarNzdK;oefYpif ဦးတင ရမောင သန း ၆/ထဝန(န ငု )၁၅၁၄၉၃ 441

59 qou 915 rxl;e'Drif;xG#f ဦးရ ော မင းထဋွ ၁၂/ဥ တ(န ငု )၂၀၆၄၄၅ 441

60 &u 678 eef;cifESif;MuL ဦးစ ငု းခမ းက ြူ ၁၃/ဟပန(န ငု )၁၀၈၄၁၆ 441

61 noo 14 rMu,fpifxGef; ဦးရအောင ထနွ း ၁၀/သထန(န ငု )၂၉၅၄၀၅ 441

62 noe 7 armifrif;aomfcefU ဦးခ စ ရအောင ၁၀/သထန(န ငု )၂၆၉၁၇၀ 441

63 qru 871 rcspfpkjrwf ဦးရသောင းန ငု ၁၂/မ  (န ငု )၁၇၆၁၈၂ 441

64 tpq 15 rESif;0wf&nfausmf ဦးမမင  ရ  ော ၁၄/  န(န ငု )၁၆၈၉၂၉ 441

65 t,x 2 rqk&wD ဦးရ  ော  င ဦး ၁၄/အဂပ(န ငု )၂၆၃၁၈၅ 441

66 qu& 1319 aemfvif;vGef;aEG; ဦးရစောသန   စင လနွ း ၃/ဘအန(န ငု )၄၂၈၃၂၆ 440

67 q'r 402 rvif;vJhjrifh ဦးမမင  သ န း ၁၂/ဒဂမ(န ငု )၀၃၉၅၃၂ 440

68 qO" 264 r*sKL;*sL;atmif ဦးရ  ော စ းုသန း ၁၂/ ပသ(န ငု )1၃၀၂၁၆ 440

69 yAt 1 rrDrDa0vQHausmf ဦးထင လင းရ  ော ၇/ပခတ(န ငု )၁၂၄၁၄၆ 439

70 yv 120 rxufjrwfEkd; ဦးရအးမင းရထးွ ၇/လပတ(န ငု )၁၉၆၇၇၀ 439

71 zb 295 r0dkif;pkjynhfckdif ဦးခ ငု လင းရအောင ၈/မဘန(န ငု )၁၈၉၄၅၉ 439

72 'w 684 armifausmfrsKd;vGif ဦးလကှ   င ၁၁/တ န(န ငု )၁၀၉၇၈၄ 439

73 qou 1108 rzl;yGifhaomif; ဦးလမှင းရသောင း ၃/ဘအန(န ငု )၄၃၁၀၇၉ 439

74 qOo 118 raiGaomfwmZif ဦးရငလွငွ ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၈၇၉၉၃ 439

75 wr 97 r,Gef;okvdIif ဦးထနွ းသန   ၆/မမန(န ငု )၂၂၈၀၀၀ 438



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတပ်  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

အထူားပ ြုဘ သ  - ကိို  ားယ ားဘ သ                                                                         ဦားရ  (၁၀၀) ဦား

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

76 yqp 174 rxm;tdajE´aemif ဦး န ရနောင မမင  ၇/မလန(န ငု )၁၂၄၀၄၇ 438

77 nzi 22 rZifNzdK;a0 ဦးမ   းန ငု ၁၀/သဖ (န ငု )၁၈၀၆၂၆ 438

78 qA[ 258 roHomvGif ဦးမ   းမင းလငွ ၁၂/တမန(န ငု )၁၃၂၈၂၃ 438

79 qo, 1150 rat;jrwfrGef ဦးမမမင းစ းု ၁၄/ဟသတ(န ငု )၃၈၄၆၁၀ 438

80 qow 314 rarZifatmif ဦးတင လတ ၁၂/သ တ(န ငု )၂၂၀၉၅၁ 437

81 ti 167 armifatmifol& ဦးသန းရ ော မပ လပု ဆဲ 437

82 t[ 297 rZGefvjynfh ဦးစ းုဝင းန ငု ၁၄/ဟသတ(န ငု )၃၆၀၆၀၃ 437

83 zer 206 rvdIifvdIifrdk; ဦးရ ောင းမင မ း ၈/နမန(န ငု )၂၅၁၆၈၄ 436

84 ewt 143 reef;vrif;tdrf ဦးရအောင   နုု ၇/ တခ(န ငု )၂၃၅၅၇၅ 436

85 rr 416 rarjrwfrdk; ဦးရအောင ရ ွှေ ၉/ပဥလ(န ငု )၀၈၁၄၈၉ 436

86 ru& 88 rqkvmbfaqG ဦးတင  ရဆွ ၁၂/တ န(န ငု )၂၄၂၀၇၄ 436

87 qou 445 armifrif;[def; ဦးရ  ော စ းုန ငု ၁၂/သဃ (န ငု )၂၀၄၆၆၈ 436

88 qpsv 16 rqk0ifhe'D ဦးသန းလငွ ၁၂/ဒလန(န ငု )၀၉၁၈၉၉ 436

89 q* 93 ra[rmefzl; ဦးမ   းမင းသန း ၁၂/ တန(န ငု )၁၃၅၆၆၅ 436

90 qOv 449 armifjrwfokw ဦးမမတ စ းု ၁၂/ဒဂန(န ငု )၀၃၇၈၀၆ 436

91 qo, 1037 armifpGrf;bkef;xuf ဦးသန းဝင း ၁၁/မအတ(န ငု )၀၁၆၀၆၉ 436

92 &¡ 77 rjrwfpE´mrGef ဦးမမင  လငွ ၁၃/ဖခန(န ငု )၀၈၁၇၀၁ 436

93 tv 48 rjrwfyGifhol ဦးတးူတးူ ၁၄/ လန(န ငု )၁၈၅၂၄၅ 436

94 qr& 34 armifvif;xuf ဦးရ ော ရ ော ထနွ း ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၇၈၅၉၄ 436

95 zp 98 rarololarmif ဦးရမောင ရမောင ဦး ၈/စလန(န ငု )၂၅၆၆၉၉ 435

96 ret 1526 rESif;eE´mxGef; ဦးမ   းမင းထနွ း ၉/ ဗသ(န ငု )၀၁၀၄၅၆ 435

97 rv 558 armifcefUrif;ydkif ဦးရ ော န ငု ဦး ၁၂/ဒလန(န ငု )၀၇၈၆၈၂ 435

98 rv 577 r[efeDzl; ဦးရသောင းမမင  ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၆၆၅၅၁ 435

99 qZo 405 armifjynfhpHkykdif ဦးလဦှး ၁၃/တခလ(န ငု )၁၁၁၃၉၄ 435

100 ti 106 rjrwfEdk;ydkif ဦးဟန စ းုဦး ၁၄/ဓနဖ(န ငု )၂၀၄၂၃၅ 435



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတပ်  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

1 t[ 218 roif;oD&drdk; OD;rdk;atmif 14^[ow(edkif)360015 427

2 qO" 57 armifaomif;xdkufaZmf ဦးခ ငု ရ  ော ဦး ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၈၁၃၇၉ 426

3 yP 118 rzl;zl;jynfhpHk ဦး   ု ု ၇/  န(န ငု )၀၈၄၃၇၇ 425

4 zv 141 armifrif;qufydkif ဦးရအောင ဝင း ၈/မလန(န ငု )၁၃၄၅၁၄ 420

5 zp 340 rokokvGif ဦးမင းလငွ ၈/စလန(န ငု )၂၅၃၅၇၀ 414

6 utv 1057 armifaumif;jrwfoD[ ဦးရအောင သဟီသန း ၁/မ န(န ငု )၂၄၁၆၇၀ 413

7 qwO 900 armifppfaoG;ydkif ဦးမမင  န ငု ၁၂/ဥ တ(န ငု )၂၀၇၈၃၈ 411

8 pZ 1528 armifbkef;jynfhausmf OD;aZmfaZmfedkif 5^t&w(edkif)183273 411

9 qru 300 armifoufEdkifpdk; ဦးရ  ော ရ  ော ဦး ၁၂/မ  (န ငု )၁၈၅၈၄၇ 410

10 qOv 692 raiGvrif; ဦးလမှင း ၁၂/လသယ(န ငု )၁၀၀၂၀၄ 410

11 qo, 1693 r&Tef;vJha0 ဦးန ငု လင း ၁၂/ဥ တ(န ငု )၂၁၅၅၆၀ 410

12 nv& 114 armifa0,HrsKd; ဦးတးူန ငု ၁၀/မဒန(န ငု )၂၇၂၄၃၇ 409

13 q* 20 raroG,foG,fxGef; ဦးထနွ းရဝ ၁၂/ တန(န ငု )၁၄၄၄၀၉ 408

14 ry 556 armiftmumjynfhjzdK; ဦးရ  ော ရ ယ ောထ  ၁၀/ခဆန(န ငု )၁၅၁၉၅၄ 406

15 nv 80 rcsKdZifvif;OD; ဦးလင းဦး ၁၀/မလမ(န ငု )၂၆၃၇၆၈ 406

16 qru 666 armifbkef;jrwfaoG; ဦးရ ော ဝင း ၇/  န(န ငု )၀၈၇၁၇၈ 406

17 qAx 589 armif[efrif;Adkvf ဦးညညီနီ ငု ၁၂/သ တ(န ငု )၂၀၅၂၉၆ 406

18 tp 173 armif[def;xufatmif ဦးတင စ န ၁၄/  န(န ငု )၁၈၃၆၅၆ 406

19 n& 19 ryef;td&wem ဦးစ းုရအောင ၁၀/ မန(န ငု )၂၄၁၇၈၃ 405

20 qou 693 rar,kckdif ဦးဆန းဝင းညွန   ၁၄/မမ (န ငု )၃၁၆၅၁၂ 405

21 q* 256 rpkvJhNzdK; ဦးရအောင    ု ု ၁၂/ တန(န ငု )၁၂၉၉၂၁ 405

22 qOu 283 armifaZmf[def; ဦးဘသန း ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၇၇၂၅၆ 405

23 &i 242 rxufOr®mvdIif ဦးစ ငု းရလော  လ ံ ၁၂/လသယ(န ငု )၀၉၂၉၁၁ 405

24 to 74 r,rif;xufpH ဦးစံက င ၁၄/ပသန(န ငု )၃၁၂၆၁၇ 405

25 pX 1045 rrSL;yGifh&wDOD; ဦးမ းုရ  ော ၁၃/ည န(န ငု )၁၄၀၁၄၅ 404

ရန်ကုန်န ုင်ငံခ ာြားဘာသာတကကသ ုလ်

တကကသ ုလ်ဝင် ွင ်ရရ  သူမ ာြားစာရင်ြား (၂၀၂၀ ခြည ်န စ်အ ာင်)

 ထူြားခြြုဘာသာ - ရုရ ာြားဘာသာ                                                                                       ဦြားအရ (၆၄) ဦြား

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတပ်  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

 ထူြားခြြုဘာသာ - ရုရ ာြားဘာသာ                                                                                       ဦြားအရ (၆၄) ဦြား

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

26 yi 533 rqkjynfhjzdK; ဦးမင းမင းရ ော ၇/ တ (န ငု )၁၁၆၀၄၁ 404

27 eyr 362 rqk,Gef;tdrf ဦးမ   းမင းသ န း ၁၀/သထန(န ငု )၂၆၂၇၇၁ 404

28 nc 386 armifudkudkatmif ဦးရအောင န ငု လင း ၁၀/ခဆန(န ငု )၁၅၀၄၀၆ 404

29 n& 15 rZGefyGifhxGef; ဦးဝင းမင းထနွ း ၁၀/ မန(န ငု )၂၄၈၃၆၀ 404

30 no 135 racsmoD&dol ဦးလငွ မ   းခ ငု ၁၀/သထန(န ငု )၂၈၇၀၃၀ 404

31 qpsv 2111 armifatmifjynfhjzdK; ဦးရမောင ရမောင လငွ ၁၂/ဒလန(န ငု )၀၈၅၀၂၈ 404

32 qZo 1813 armifNzdK;qufaemif ဦးမမင  ထနွ း ၁၂/ ပသ(န ငု )၁၃၀၀၄၁ 404

33 qpc 455 rtdajE´jrifhjrwfatmif ဦးတင န ငု ရအောင ၁၂/စခန(န ငု )၀၈၅၇၇၈ 404

34 q'w 571 rjzLjzLodef; ဦးရ ွှေသ န း ရလ ော  ထေားဆဲ 404

35 qPw 154 armifrif;jrwfol ဦးဝင းထဋွ ၁၂/တတန(န ငု )၂၄၀၀၃၇ 404

36 qO" 51 roif;xufxufZif ဦးစ းုသ န းဝင း ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၉၀၇၂၈ 404

37 qO" 208 roD&d,rif;ol ဦးက ည ခ ငု ထနွ း ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၈၅၄၂၄ 404

38 qZo 397 raqGZifxGef; ဦးရအောင ရ  ော မ းု ၁၂/ ပသ(န ငု )၁၃၀၂၃၇ 404

39 &u, 281 eef;arGEGHqdkif ဦးမ   းန ငု ၁၃/မပန(န ငု )၀၂၄၇၁၄ 404

40 tCo 945 prif;[dPf; ဦးမန းညွန   ဦး ၁၄/အမန(န ငု )၂၀၆၅၆၁ 403

41 qru 748 raomfaomfESif; ဦးသန းရ ော ဝင း ၁၂/မ  (န ငု )၁၈၃၉၅၀ 403

42 qvw 202 r&Sif;oefYEdkif ဦးတင ထနွ းန ငု ၁၂/ပဘတ(န ငု )၀၃၇၅၁၉ 403

43 q'r 556 armifom;nD ဦးရအးသ န း ၁၄/လပတ(န ငု )၃၁၀၉၂၉ 403

44 qOv 582 armifjynfhjzdK;OD; ဦးသန းဦး ၁၂/တတန(န ငု )၂၆၃၄၄၃ 403

45 yc 10 armifaersdK;ol&defausmf ဦးရစောလယ  စယ ထးူ ၇/ပခန(န ငု )၄၃၁၃၉၁ 402

46 yc 878 rwifOr®mvdIif ဦးတင ရမောင န ငု ၇/ပခန(န ငု )၄၄၅၇၆၀ 402

47 y#Z 63 eef;oef;oef;EG,f ဦးရမောင န ငု ၇/ထတပ(န ငု )၁၂၅၆၁၇ 402

48 zr 1556 armifausmfZifoefY ဦးမ းုန ငု ၇/ပခန(န ငု )၄၄၅၆၈၂ 402

49 rv 970 rqkjrifhjrwfoG,f ဦးစ းုပ ငု ထနွ း ၁၄/မအန(န ငု )၂၄၄၆၄၀ 402

50 qru 737 rqkjynfh&wD ဦးဝင းစ းု ၁၂/မ  (န ငု )၁၇၆၉၈၃ 402



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတပ်  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

 ထူြားခြြုဘာသာ - ရုရ ာြားဘာသာ                                                                                       ဦြားအရ (၆၄) ဦြား

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

51 qou 634 rMunfqk[ef
ဦးရ ော ရ ော (ခ) 

ဦးခင ရမောင ရ ော 
၁၁/ ဖန(န ငု )၁၄၅၂၈၆ 402

52 'po 41 armifvSjrihf ဦးအဆီဖု အောလီ ရလ ော  ထေားဆဲ 401

53 qu& 1431 qvdkif;rmpfhvm;EGefarm,m ဦးရသောန းလယွ ၁၂/မဘန(န ငု )၁၇၇၄၅၆ 401

54 qAx 424 armifOmPfvif;xuf ဦးန ငု ထနွ း ၁၂/ဗတထ(န ငု )၀၄၄၉၁၅ 401

55 qwn 54 rcsKdrDrDjrihf ဦးလမှမင  ၁၂/ပဘတ(န ငု )၀၃၈၇၅၅ 401

56 to 75 r,OfvJhvJhNzdK; ဦးရမောင ရမောင ရ း ၁၄/ငပတ(န ငု )၂၅၆၃၃၈ 401

57 tpw 5 erfhjcL;jcL;,kvIdif ဦးမ   းက ည ၁၄/  န(န ငု )၁၆၈၉၄၅ 401

58 ,v 214 rcrf;crf;OD; ဦးစ န ဝင း ၂/လ န(န ငု )၁၁၇၄၃၇ 400

59 zzw 332 ra0a0jzdK; ဦးလမှင း ၈/ဆဖန(န ငု )၁၀၇၀၀၃ 400

60 qou 265 rarZGefzl;jynfh ဦးယဉ်စ းုရအောင ၁၂/ တတ(န ငု )၀၃၃၇၇၃ 400

61 qyZ 212 armifbdkbdk[def; ဦးသန းရဆွ ၁၂/ တတ(န ငု )၀၃၃၆၉၃ 400

62 qwn 174 r,Gef;&wDaZmfrif; ဦးရ ော မင း ၁၂/မဂတ(န ငု )၁၁၂၉၂၃ 400

63 q&& 23 roif;MuLMuLat; ဦးသန းလငွ ၁၂/ခ န(န ငု )၁၇၅၇၅၉ 400

64 tb 14 armif[dPf;aexGef; ဦး ွန ရနရအောင ၁၄/ဘ လ(န ငု )၃၂၁၇၇၇ 400



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတပ်  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

1 q0o 102 raqmif;vJh&nfvGif ဦးမမင  လငွ ၁၂/သလန(န ငု )၁၅၈၉၈၈ 438

2 qow 530 armifjrifhjrwfol ဦးမ   းမင းထနွ း ၁၂/ တန(န ငု )၁၂၀၉၄၁ 433

3 tr 140 rNzdK;oD&d ဦးရစောနယ ပရလောင ရလ ော  ထေားဆဲ 429

4 nyu 72 rcsrf;oOÆmrGef ဦးဝင းမမင  ၁၀/ပမန(န ငု )၂၄၆၆၄၇ 428

5 qrO 318 rarjrwfol ဦးဆန းဝင း ၁၂/ဥ မ(န ငု )၂၅၉၁၈၂ 427

6 vbx 10 eef;&wemxGef; ဦး ဲထနွ း ၃/ဘအန(န ငု )၄၁၄၆၇၂ 426

7 tr 96 raroif;cdkif ဦးရအောင မမင  ၁၄/မမန(န ငု )၃၃၇၅၇၃ 425

8 qO" 249 armifEdkifrif;[ef ဦးရ  ော စ န ထနွ း ၁၂/ဒဂဆ(န ငု )၀၃၆၄၇၉ 422

9 q'w 541 rcsrf;ajrUvif; ဦးခ ငု ဝင း ၁၂/ဒဂတ(န ငု )၀၉၆၃၈၉ 421

10 qOo 61 rckdifrGefausmf ဦးမ းုရ  ော စ းု ၁၀/ ထန(န ငု )၁၈၄၃၈၀ 421

11 ti 136 rcsrf;ajrUrdk; ဦးရ  ော မ းုရအောင ၁၄/မအပ(န ငု )၃၃၁၆၃၃ 420

12 qru 600 aemftdjzLxuf ဦးရအောင ရထးွ ၁၂/တတန(န ငု )၂၅၄၇၉၆ 419

13 q'* 890 armifpGrf;jynfhydkif ဦးရ  ော မ းု ၁၂/ မတ(န ငု )၀၈၈၈၈၈ 419

14 qwr 95 roif;MunfvdIif ဦးဝင းက ည ရလ ော  ထေားဆဲ 419

15 qou 1093 ra&T,rif;ol ဦးရအးလငွ ၁၂/ဒဂတ(န ငု )၁၀၆၈၅၃ 418

16 q'r 1161 rESif;tdjE´m&JxGef; ဦး ဲထနွ းဝင း ၁၂/မဂတ(န ငု )၁၁၆၄၉၆ 418

17 qOo 113 rrdkUrkdU[efNidrf; ဦးတင ထနွ း ၁၂/မဘန(န ငု )၁၈၅၈၆၆ 418

18 qCb 161 roJpkatmif ဦးရအောင သ န းဝင း ၁၂/မဘန(န ငု )၁၈၇၄၇၀ 418

19 q'r 541 roufESif;pH ဦးသန းစ းု ၁၂/ဒဂမ(န ငု )၀၃၉၆၂၈ 417

20 qA[ 881 armif[def;a0,H ဦးရ  ော ရ  ော မ းု ၁၂/ဗဟန(န ငု )၁၀၈၆၂၉ 416

21 qO' 72 rcdkifZmenfxGef; ဦးထ န လင းရအောင ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၉၄၆၇၉ 416

22 yy 137 rjzLeHUomOD; ဦးရအောင ခ   ဦး ၇/ပမန(န ငု )၂၃၂၇၉၂ 415

23 eye 13 rzl;yGifhaqG ဦးမမင  ရဆွ ရလ ော  ထေားဆဲ 415

24 rx 415 rrSL;jynfhpHkom ဦးထ န လင းရအောင ၉/မထလ(န ငု )၃၇၂၅၁၉ 415

25 rv 833 armifbkef;ausmfom ဦးမင းရအောင လ  င ၉/မထလ(န ငု )၃၆၂၅၇၁ 415

 န်ကိုန်နိိုင်ငံပခ ားဘ သ တကကသိိုလ်

တကကသိိုလ်ဝင်ခ င ်  ိှသူမ  ားစ  င်ား (၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ်ရအ င်)

အထူားပ ြုဘ သ  - ထိိုင်ားဘ သ                                                                                 ဦားရ  (၅၂) ဦား

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတပ်  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

အထူားပ ြုဘ သ  - ထိိုင်ားဘ သ                                                                                 ဦားရ  (၅၂) ဦား

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

26 nz 98 rtdrfhrSL;oG,f ဦးမမင  ရ ော ၁၀/သဖ (န ငု )၁၇၉၇၇၄ 415

27 qu& 1836 armifpdkif;avmif0fac; ဦးတင ရဖ ၁၃/ စန(န ငု )၁၂၆၄၅၃ 415

28 qO" 525 rcifaomfwmpdk; ဦးရအောင ရ  ော စ းု ၁၂/မဂဒ(န ငု )၂၁၀၆၄၅ 415

29 to 341 r,Gef;a&T&nf ဦး   ု နု ငု ၁၄/ပသန(န ငု )၃၀၉၄၈၇ 415

30 eOe 309 rwG,fwmaZ,sm ဦးရ ယ ောလင း ၇/ပခန(န ငု )၄၄၇၄၀၁ 414

31 qOv 50 rMu,fpifrif; ဦးသန းဝင း ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၈၈၈၇၈ 414

32 tu 13 rtdauZif ဦးရ ော မင း ၁၄/မမ (န ငု )၃၁၅၈၅၅ 414

33 qAx 270 roif;&wDqk ဦးစံရဝ ၁၂/သ တ(န ငု )၂၁၅၆၇၂ 414

34 yy 453 ra&T,rif;OD; ဦးရ ော မမင  ဦး ၇/ပမန(န ငု )၂၃၁၂၂၄ 413

35 qPb 26 rtda&Tpifcdkif ဦးသန းရ ွှေ ၁၂/တတန(န ငု )၂၅၆၂၂၉ 413

36 to 946 rqkjrwfjzLpif ဦးမ   းတင  ၁၄/  တ(ဧည  )၀၀၀၁၈၃ 413

37 qA[ 940 rjynfhjynfhNzdK;[ef ဦးမမဟန ၉/ပမန(န ငု )၂၉၀၇၃၀ 412

38 zr 551 roufrGefvif; ဦးစ းုလင းရအောင ၁၂/အလန(န ငု )၀၅၂၆၅၁ 411

39 qpc 297 rzl;[efoG,f ဦးသန းလင းရအောင ၁၂/စခန(န ငု )၀၇၉၉၂၁ 411

40 qvw 396 rqkjrwfeE´m ဦးစ းုသ န း ၆/ သန(န ငု )၀၈၆၈၂၈ 411

41 qO" 298 roD&d&wemcif ဦးမ   းခ စ ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၉၅၀၂၅ 411

42 tq 53 rcspfzl;a0 ဦးဝင းန ငု ၁၄/လပတ(န ငု )၃၁၀၀၁၄ 411

43 '* 208 armifatmifatmif ဦးစ းုဝင း ၁၁/ဂမန(န ငု )၀၅၄၇၁၇ 410

44 qb 1301 r&Sdef;xef;vdkif; ဦးဒရှီ န းထန း ၁၂/တ န(န ငု )၁၉၇၇၈၀ 410

45 qvw 326 rtda&T&nfoef; ဦးသန းထ  ု ၆/မမန(န ငု )၂၂၈၀၀၇ 410

46 q'r 820 rcspfpkydkifaoG; ဦးရအးထနွ းရအောင ၁၂/ဒဂမ(န ငု )၀၄၅၇၆၄ 410

47 q'y 23 rjrwfoD&dxGef; ဦးရ  ော မင းထနွ း ၁၂/ဗဟန(န ငု )၁၁၃၃၆၀ 409

48 qO' 198 rcspfjrwfEdk;OD; ဦးသ  န ငု ဦး ၁၂/မဂဒ(န ငု )၁၈၈၄၉၅ 409

49 qCb 362 rESif;,kvIdif ဦးစ းုန ငု  ၁၂/မဘန(န ငု )၁၈၃၃၉၃ 409

50 qzv 268 rqk{u&Datmif ဦးစ န မမင  ၁၂/လ န(န ငု )279710 409



စဉ်         အမည် အဖအမည်
နိိုင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား 

ကတပ်  ားအမှတ်

စိုစိုရ ေါင်ား 

 မှတ်

အထူားပ ြုဘ သ  - ထိိုင်ားဘ သ                                                                                 ဦားရ  (၅၂) ဦား

၂၀၂၀ ပ ည ်နှစ် 

တကကသိိုလ်ဝင် 

စ ရမား  ွဲခံိုအမှတ်

51 &w 15 reef;[Grf&SJefacgif(0f) ဦးစ ငု း ွ  ရဲှန ၁၃/ တန(န ငု )၁၉၁၆၀၄ 409

52 tb 13 armif[efrif;xG#f ဦးထင ရအောင ၁၄/ဘ လ(န ငု )၃၇၀၅၄၅ 409


