ြြည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေ
ံ တာ်
တိုင်းရင်းသားလူမျုိ းများေရးရာဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ေမ်းေလျှောြ်ေားမှုအတွြ် ေြြေဆိုရြ် ေုတ်ြြန်ြြင်း
တိင
ု ်းရင်းသားလူမျိုးများေရးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ြြည်ေောင်စုဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများ (ရုံးချုြ်)
တွင်

(လစာနှုန်းြျြ်

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)

အငယ်တန်းစာေရးရာေူး

၁၁

ေနရာနှင့်

စာရင်းြိုင်-၄ ရာေူး ၁ ေနရာ၊ (လစာနှုန်းြျြ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) ယာဉ်ေမာင်း-၅ ရာေူး ၅ ေနရာ
အတွြ် ေြြေဆိုခွင့်ရသူများ၏ အမည်စာရင်းအား တိင
ု ်းရင်းသားလူမျိုးများေရးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်
(၁၄)၊ ေနြြည်ေတာ်ရှိ ြြည်ေောင်စုဝန်ကြီးရုံး ေ ြာ်ြငာသင်ြန
ု ်းနှင့် Facebook Page: Ministry of
Ethnic Affairs Myanmar တွင် အမည်စာရင်း ေုတ်ြြန်ေားပြီး ြြေစ်သည်။ ေြြေဆိုခွင့်ြတ်များအား
၁၃-၉-၂၀၁၉ ရြ်ေန့ ေနာြ်ဆုံးေား၍ ရုံးချန
ိ ်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးြတ်ြြား (မူရင်း) နှင့်အတူ
လူြိုယ်တိုင် လာေရာြ်ေုတ်ယူရန်နှင့် ေအာြ်ေြော်ြြြါအတိင
ု ်း စစ်ေဆးသွားမည် ြြေစ်ြါေ ြာင်း
ေ ြညာအြ်ြါသည် (ြ)

အငယ်တန်းစာေရးနှင့် စာရင်းြိုင်-၄ ရာေူးေနရာများအတွြ်
(၁) ြွန်ြျူတာြျွမ်းြျင်မှုစစ်ေဆးြခင်း

၁၄-၉-၂၀၁၉ နှင့် ၁၅-၉-၂၀၁၉

(၂) လူေတွ့စစ်ေဆးြခင်း(ြွန်ြျူတာြျွမ်းြျင်မှု

၁၇-၉-၂၀၁၉

စစ်ေဆးြခင်းေအာင်ြမင်သူများသာ)
(ခ)

ယာဉ်ေမာင်း-၅ ရာေူးေနရာများအတွြ်
(၁) ယာဉ်ေမာင်းနှငမ
် ှုလြ်ေတွ့စစ်ေဆးြခင်း

၁၆-၉-၂၀၁၉

(၂) လူေတွ့စစ်ေဆးြခင်း

၁၇-၉-၂၀၁၉

(လြ်ေတွ့စစ်ေဆးြခင်းေအာင်ြမင်သူများသာ)
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တိုင်းေင်းသားေူမျေုိ းမျေားရေးောဝန်က

ီးောန၊ အငယ်တန်းစာရေးရေျှော

်ထားသူမျေား

ခုံအမှတ်စာေင်း
ခုံအမှတ်

အမည်

အဘအမည်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ငယ်ရေး-1 ရေါ်ဆုရေးနွယ်

ဦးရ

ျော်စွာဝင်း

၉/ေမသ(နိုင်)၁၇၇၇၇၇

ငယ်ရေး-2 ရေါ်မမစန္ဒာ

ဦးရ

ျော်ဦး

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၇၈၅၇

ငယ်ရေး-3 ရေါ်ရေွှေဇင်ရအာင်

ဦးဖိုးဆယ်

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၃၄၇၄

ငယ်ရေး-4 ရေါ်ရမသူ

ဦးရ

၉/ပမန(နိုင်)၂၂၉၅၄၂

ငယ်ရေး-5 ရေါ်စုသ

်ခိုင်

ျော်ရေွှေ

ဦးသိန်းခိုင်

၉/သစန(နိုင်)၀၈၈၁၄၅

ငယ်ရေး-6 ရေါ်စုစုေှိုင်

ဦးထွန်းသိန်း

၉/မထေ(နိုင်)၂၉၅၀၈၈

ငယ်ရေး-7 ရေါ်ဆုငငိမ်းဇင်

ဦးတင်ရမာင်ဦး

၉/ပမန(နိုင်)၂၁၆၄၀၆

ငယ်ရေး-8 ရေါ်ရေွှေယဉ်

ဦးဝင်းမမ

၉/ပမန(နိုင်)၁၅၃၉၅၂

ငယ်ရေး-9 ရေါ်ဝင့်ဝါဖူး

ဦးမင်းနိုင်

၉/တ

ဦးရ

၇/တငန(နိုင်)၁၉၂၁၆၈

ငယ်ရေး-10 ရေါ်ပွင့်ဟန်ရ

ျော်

ျော်စိန်ဦး

န(နိုင်)၂၁၃၈၃၃

ငယ်ရေး-11 ရေါ်အိဇွန်မမင့်

ဦးေှမမင့်

၅/မေန(နိုင်)၂၄၉၁၇၂

ငယ်ရေး-12 ရေါ်နီနီ

ဦးစိုးဝင်း

၈/နမန(နိုင်)၁၉၂၃၇၂

ငယ်ရေး-13 ရေါ်ေတနာဝင်း

ဦးစိန်ဝင်း

၁၃/သပန(နိုင်)၀၀၁၈၀၆

ငယ်ရေး-14 ရေါ်စုမမတ်မွန်

ဦးမမတ်ရစာ

၇/ပတန(နိုင်)၁၃၃၁၄၂

ငယ်ရေး-15 ရေါ်နီောရဆွ

ဦးဘိုရထွး

၉/ေဝန(နိုင်)၁၉၉၂၂၂

ငယ်ရေး-16 ရေါ်ဂျောဖန်

ဦးအင်ခွန်တန်ဂွန်း

၁/မ

ငယ်ရေး-17 ရေါ်ရအးရအးမမင့်

ဦးစိုးသန်း

၈/အေန(နိုင်)၁၈၃၄၄၀

ငယ်ရေး-18 ရေါ်နန်းအိမွန်

ဦးစိန်ဝါ

၅/ေဥန(နိုင်)၀၉၈၈၉၁

ငယ်ရေး-19 ဦးရစာချေစ်မင်းသူ

ဦးရ

၁၀/

ငယ်ရေး-20 ရေါ်သန်းရေးရမာ်

ဦးတင်ေှိုင်

၅/ဆေ

ငယ်ရေး-21 ရေါ်ယဉ်ယဉ်နု

ဦးချေစ်ရငွ

၅/မမတ(နိုင်)၀၈၄၃၃၀

ငယ်ရေး-22 ရေါ်စုမမတ်မွန်

ဦးမမင့်ေှိုင်

၁၄/ဟသန(နိုင်)၂၇၃၆၆၄

ငယ်ရေး-23 ဦးစည်သူရအာင်

ဦးသန်းေွင်

၉/ပမန(နိုင်)၁၉၁၂၁၇

ျော်ရအး

တ(နိုင်)၁၁၆၅၁၇

မေ(နိုင်)၁၄၀၉၀၂
(နိုင်)၀၈၄၂၅၃
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ခုံအမှတ်

အမည်

အဘအမည်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ငယ်ရေး-24 ရေါ် စီးမှန်

ဦးပိုင်တူး

၄/မတပ(နိုင်)၀၄၉၇၆၄

ငယ်ရေး-25 ရေါ်တင်ရဆွဝင်း

ဦးညွန့်ရမာင်

၉/သစန(နိုင်)၁၄၈၀၃၄

ငယ်ရေး-26 ဦးသူေိန်ဝင်း

ဦးထွန်းဦး

၁၂/ေမန(နိုင်)၁၅၂၅၁၇

ငယ်ရေး-27 ဦးသူေစိုးပိုင်

ဦးစိုးပိုင်

၁၂/သေန(နိုင်)၁၂၄၄၇၇

ငယ်ရေး-28 ရေါ်ချေစ်ရဇာ်

ဦးရမာင်စိန်

၉/တသန(နိုင်)၁၉၄၇၂၈

ငယ်ရေး-29 ရေါ်နှင်းဝတ်ေည်ဝင်း

ဦးညီဝင်း

၁၄/ဖပန(နိုင်)၁၅၅၇၅၅

ငယ်ရေး-30 ရေါ်ဆုနွယ်ဝင်း

ဦးရအာင်တင်

၁၄/

န(နိုင်)၁၂၀၄၃၇

ငယ်ရေး-31 ရေါ်မပည့်ေှိုင်ဝင်း

ဦးစိုးနိုင်

၉/နထ

(နိုင်)၁၆၇၆၃၇

ငယ်ရေး-32 ဦးမျေုိ းဇင်ဝင်း

ဦးစိုးရအာင်

၈/စေန(နိုင်)၁၅၂၇၅၀

ငယ်ရေး-33 ရေါ်ယဉ်သူဇာထူး

ဦးမမင့်ထူး

၉/ပမန(နိုင်)၂၇၀၃၉၂

ငယ်ရေး-34 ရေါ်သူဇာထွန်း

ဦးမမဝင်း

၅/

ငယ်ရေး-35 ရေါ်ေတနာဝင်းရမာင်း

ဦးဝင်းရမာင်

၉/ေဝန(နိုင်)၂၁၄၇၀၅

ငယ်ရေး-36 ရေါ်သန္တာဝင်း

ဦးဝင်းသန်း

၈/ေစ

ငယ်ရေး-37 ရေါ်ရဖွးမဖူမဖူသန့်

ဉီးရအာင်က

ငယ်ရေး-38 ရေါ်သူဇာဝင်း

ဦးရ

ငယ်ရေး-39 ရေါ်ေွင်ေွင်မာ

ဦးရအာင်မင်း

၉/

ငယ်ရေး-40 ရေါ်ထ

ဦးမမင့်ေွင်

၉/မထေ(နိုင်)၃၂၄၇၃၅

ငယ်ရေး-41 ရေါ်ဇာနည်ရဇာ်

ဦးရအာင်ရမာင်း

၉/

ငယ်ရေး-42 ရေါ်ထားရဝငဖိုး

ဦးရငွစိုး

၇/သ

ငယ်ရေး-43 ရေါ်ယုနန္ဒာရအာင်

ဦးရမာင်ရအး

၁၂/သေန(နိုင်)၁၆၆၇၀၈

ငယ်ရေး-44 ရေါ်မိုင်မျေ ိုးမျေုိ းရေး

ဦးတင်ငမိုင်

၈/တတ

ငယ်ရေး-45 ရေါ်ခင်စပယ်နှင်း

ဦးထွန်းေွင်

၁၂/ေဂတ(နိုင်)၁၀၃၂၀၅

ငယ်ရေး-46 ရေါ်ချေယ်ေီမမင့်ဦး

ဦးရဇာ်မမင့်ဦး

၅/ေဘန(နိုင်)၂၀၁၉၄၀

ငယ်ရေး-47 ရေါ်ဟန်နီမျေ ိုး

ဦးရေးေင်း

၅/ေဘန(နိုင်)၁၉၉၈၈၈

်နန္ဒာေွင်

ိုင်

ျော်စိန်

နန(နိုင်)၀၇၀၃၀၆

(နိုင်)၂၁၂၅၄၆

၉/အမေ(နိုင်)၁၃၈၇၉၆
၅/ခဉန(နိုင်)၀၈၆၈၄၀
သန(နိုင်)၁၈၆၂၄၈

ပတ(နိုင်)၂၅၃၀၃၀
န(နိုင်)၁၁၂၈၁၃

(နိုင်)၁၅၆၆၈၆
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ခုံအမှတ်

အမည်

ငယ်ရေး-48 ဦးရမာင်ရမာင်ပို

အဘအမည်
ဦးရနရအာင်

၈/စတေ(နိုင်)၀၄၁၂၈၂

ဉီးရဇာ်ဦး

၁၂/မဂေ(နိုင်)၁၃၅၄၆၀

ငယ်ရေး-50 ရေါ်ပန်းအိစံ

ဦးဝင်းမမင့်

၉/ေဝန(နိုင်)၁၇၁၃၃၃

ငယ်ရေး-51 ရေါ်သင်းသင်းရထွး

ဦးရ

၈/ပဖန(နိုင်)၁၃၂၁၇၀

ငယ်ရေး-52 ရေါ်နွယ်နီဝင်း

ဦးရမာင်ဆိုင်

၈/တတ

ငယ်ရေး-53 ရေါ်အိေှိုင်သင်း

ဦးသိမ်းရဆွ

၉/ပမန(နိုင်)၂၄၃၃၇၁

ငယ်ရေး-54 ရေါ်ရနာ်ခဲေယ်ေိုင်းထူး

ဦးရစာရေွှေထူး

၇/တငန(နိုင်)၁၅၆၂၁၈

ငယ်ရေး-55 ရေါ်ရအးချေမ်းရမ

ဦးေှေှင်း

၈/မမန(နိုင်)၂၂၇၄၄၂

ဦးမမင့်ရေး

၁၁/သတန(နိုင်)၀၇၃၀၉၈

ငယ်ရေး-57 ရေါ်ချေစ်နှင်းဆီ

ဦးတိုးမမင့်

၁၂/ေ

ငယ်ရေး-58 ရေါ်မိုးမိုးခိုင်

ဦးရ

၄/မတပ(နိုင်)၀၄၁၆၈၇

ငယ်ရေး-59 ရေါ်ရဝရဝမိုး

ဦးချေစ်ညွှန့်

၈/စေန(နိုင်)၁၆၀၅၆၇

ဦးရ

၁/ေ

ငယ်ရေး-49 ရေါ်ချေုိ ဇင်ထ

်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

်

ငယ်ရေး-56 ရေါ်ေတနာနှင်းထ

ငယ်ရေး-60 ရေါ်မျေုိ းသန္တာရ

ျော်

်

ျော်ညိမ်း

ာ်ဟား

ျော်သိန်း

(နိုင်)၁၈၇၀၃၄

န(နိုင်)၂၃၄၆၇၅

န(နိုင်)၀၅၀၇၂၂

ငယ်ရေး-61 ရေါ်မပည့်ငဖိုးရအာင်

ဦးခင်ရမာင်သန်း

၁၃/ေစန(နိုင်)၀၈၁၉၆၄

ငယ်ရေး-62 ရေါ်မိုးသူဇာ

ဦးေှဝင်း

၉/ပဘန(နိုင်)၂၀၇၀၈၂

ငယ်ရေး-63 ရေါ်သန်းသန်းေီ

ဦးညွန့်ရအာင်

၅/

ငယ်ရေး-64 ရေါ်ရမဇင်ညို

ဦးရမာင်ညို

၁/မညတ(နိုင်)၁၄၂၇၁၄

ငယ်ရေး-65 ရေါ်စုစုေွင်

ဦး

၉/ပဘန(နိုင်)၁၆၆၅၀၁

ငယ်ရေး-66 ရေါ်နှင်းရဝခိုင်

ဦးသာထွန်း

၁၀/ေမန(နိုင်)၁၈၃၀၇၅

ငယ်ရေး-67 ရေါ်မပည့်မပည့်ငဖိုး

ဦးစိန်ရအာင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၁၂၉၃၂

ငယ်ရေး-68 ရေါ်ခင်ဉမ္မာေွင်

ဦးရမာင်ရမာင်ညွှန့်

၉/တ

ငယ်ရေး-69 ရေါ်ေတနာငဖိုး

ဦးသိန်းဝင်း

၉/ေမသ(နိုင်)၁၈၀၂၃၈

ငယ်ရေး-70 ရေါ်ယဉ်မင်းသူ

ဦးမမင့်နိုင်

၁၄/

ငယ်ရေး-71 ရေါ်ခင်စန်းနွယ်

ဦးသူေ

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၃၀၉၂

ိုရေး

ေတ(နိုင်)၁၀၈၄၅၁

န(နိုင်)၂၁၆၂၇၄

ေန(နိုင်)၁၂၃၄၃၁

4
ခုံအမှတ်

အမည်

အဘအမည်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ငယ်ရေး-72 ရေါ်ခင်နန်းနွယ်

ဦးသူေ

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၃၀၅၅

ငယ်ရေး-73 ရေါ်အိသဉ္ဇာဝင်း

ဦးက

၉/ေဝန(နိုင်)၂၀၄၉၅၈

ငယ်ရေး-74 ရေါ်စုမွန်

ဦးဝင်းမမင့်

၇/ေပတ(နိုင်)၁၆၆၂၉၅

ငယ်ရေး-75 ရေါ်ယမုံ

ဦး

၉/တသန(နိုင်)၁၉၉၀၆၃

ငယ်ရေး-76 ရေါ်နန်းရမရမဦး

ဦးရစာ

ငယ်ရေး-77 ရေါ်ခင်မမတ်သန္တာရအာင်

ဦးဝင်းရအာင်

၉/ေဝန(နိုင်)၂၀၀၀၆၆

ငယ်ရေး-78 ရေါ်စန္ဒာဝင်း

ဦးရမာင်တူး

၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၂၃၁၅

ငယ်ရေး-79 ဦးထွန်းေင်းနိုင်

ဦးစိုးနိုင်

၁၂/မေ

ငယ်ရေး-80 ရေါ်ရဝရဝဦး

ဦးရအာင်ပု

၁၃/နခတ(နိုင်)၀၇၅၅၀၇

ငယ်ရေး-81 ရေါ်ရေွှေဇင်ဦး

ဦးစန်းရေး

၈/ဆမန(နိုင်)၀၆၂၂၉၀

ငယ်ရေး-82 ရေါ်သဲစုေတနာေွင်

ဦးမမင့်ေွင်

၉/ပမန(နိုင်)၁၉၈၂၈၈

ငယ်ရေး-83 ဦးတင့်မျေ ိုးေွင်

ဦးရေွှေ

၉/ေဝန(နိုင်)၂၄၂၀၃၈

ငယ်ရေး-84 ရေါ်နိုင်ဇင်ရေး

ဦးရအာင်နိုင်

၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၉၈၇၁

ငယ်ရေး-85 ရေါ်ခင်မမတ်နိုး

ဦးဝင်း

၅/မ

ငယ်ရေး-86 ရေါ်စိုးသန္တာထွန်း

ဦးစိုးဝင်း

၉/

ပတ(နိုင်)၂၄၅၂၆၈

ငယ်ရေး-87 ရေါ်ရနွးအိဇာ

ဦးေှသန်း

၉/

ပတ(နိုင်)၂၁၃၇၄၂

ငယ်ရေး-88 ရေါ်ရအးသန္တာ

ဦးရမာင်ရမာင်နိုင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၉၆၀၈

ငယ်ရေး-89 ရေါ်နီနီဝင်း

ဦးစံထွန်း

၁၀/ခဆန(နိုင်)၁၂၇၀၂၁

ငယ်ရေး-90 ရေါ်ရဝရဝမမင့်

ဦးမမင့်သိန်း

၈/မ

ငယ်ရေး-91 ဦးရနမျေုိ းထွန်း

ဦးရ

၉/ေမသ(နိုင်)၁၅၆၅၆၄

ငယ်ရေး-92 ရေါ်ရစာေှိုင်မိုး

ဦးရစာမင်းနိုင်

၈/ဆမန(နိုင်)၀၆၁၇၈၇

ငယ်ရေး-93 ရေါ်နိုနိုဝင်း

ဦးချေစ်

၆/

ငယ်ရေး-94 ရေါ်ရအမီမီစိုး

ဦးရ

ျော်စိုး

၇/ေတေ(နိုင်)၁၆၇၃၇၈

ငယ်ရေး-95 ရေါ်သင်းဆုေည်

ဦးသန်းနိုင်

၁၀/မေမ(နိုင်)၂၃၂၈၂၈

ည်ဝင်း

ို

ိုရေး
ျေင်သိန်း

ို(ခ)ဦးတင့်ေွင်

ို

ျော်ဦး

ို

၃/ဘအန(နိုင်)၃၀၄၀၁၇

(နိုင်)၁၅၂၃၄၆

န(နိုင်)၂၂၇၂၃၂

န(နိုင်)၂၇၆၉၀၈

သန(နိုင်)၀၅၄၇၆၁

5
ခုံအမှတ်

အမည်

အဘအမည်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ငယ်ရေး-96 ရေါ်ငငိမ်းငငိမ်းအိ

ဦးဝင်းရမာင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၅၄၈၈

ငယ်ရေး-97 ရေါ်ေည်မွန်ဝင်း

ဦးေှဝင်း

၇/သဝတ(နိုင်)၀၉၀၉၉၃

ငယ်ရေး-98 ရေါ်သူဇာရထွး

ဦးညွန့်ေှိုင်

၉/ဇယသ(နိုင်)၀၀၈၉၃၄

ငယ်ရေး-99 ရေါ်သူဇာေှိုင်

ဦးအုန်းက

၉/နထ

ိုင်

(နိုင်)၁၄၉၃၅၅

ငယ်ရေး-100 ဦးေဲသူဟန်

ဦးရဇာ်ဝင်း

၅/မေန(နိုင်)၂၅၅၄၈၃

ငယ်ရေး-101 ရေါ်အိအိငငိမ်း

ဦးေှဝင်း

၉/ေမသ(နိုင်)၁၇၉၉၁၀

ငယ်ရေး-102 ရေါ်ဇင်ေှိုင်းမဖူ

ဦးရအာင်တင်မိုး

၉/ေမသ(နိုင်)၁၇၉၉၁၁

ငယ်ရေး-103 ရေါ်နှင်းဟန်နီစု

ဦးမင်းေွင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၆၉၈၇

ငယ်ရေး-104 ရေါ်ဝင့််ဝါထို

ဦးမမင့်ရအာင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၆၉၈၁

ဦးရ

၉/ငဇန(နိုင်)၁၂၄၃၈၉

ငယ်ရေး-105 ရေါ်သ

်

်မွန်ရ

ျော်

ျော်ခိုင်

ငယ်ရေး-106 ရေါ်ရအးရအးမမ

ဦးသိန်းထွန်း

၈/မတန(နိုင်)၂၄၆၁၆၆

ငယ်ရေး-107 ရေါ်ရ

ဦးသန်းထွန်း

၉/သစန(နိုင်)၁၂၉၀၄၆

ငယ်ရေး-108 ရေါ်စုစုရအာင်

ဦးမမင့်ခိုင်

၉/န

(နိုင်)၁၇၈၀၅၉

ငယ်ရေး-109 ဦးရအာင်ရ

ဦးရအာင်ရ

၉/ပသ

(နိုင်)၁၅၁၃၅၂

ခိုင်

ျော်ငငိမ်း

ျော်ညွန့်

ငယ်ရေး-110 ရေါ်မဖူမဖူရအာင်

ဦးရအာင်ေွင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၁၅၈၅၇

ငယ်ရေး-111 ရေါ်ဟန်နီမမင့်သိန်း

ဦးမမင့်သိန်းဦး
ဦးရဇာ်က ီး(ခ)

၉/မထေ(နိုင်)၂၉၅၀၆၄

ငယ်ရေး-112 ရေါ်ထ

်ထ

်ရနွး

၈/မသန(နိုင်)၁၅၀၄၉၅

ငယ်ရေး-113 ရေါ်သဲစုေှိုင်

ဦးရအာင်မင်းသိန်း
ဦးမျေုိ းဦး

ငယ်ရေး-114 ရေါ်သိမ့်မဖူနွယ်ရဆွ

ဦးရဆွ

ငယ်ရေး-115 ဦးရအးချေမ်းဦး

ဦးရ

ငယ်ရေး-116 ဦးသူေစိုး

ဦးဟန်ရငွစိုး

၉/မထေ(နိုင်)၃၃၆၂၁၁

ငယ်ရေး-117 ရေါ်မဖူမဖူဝင်း

ဦးဝင်းသိန်း

၁၄/ဇေန(နိုင်)၁၇၅၃၈၇

ငယ်ရေး-118 ရေါ်ေှိုင်းယုရဝ

ဦးထွန်းရဝ

၈/မ

ငယ်ရေး-119 ဦးမင်းမင်းစိုး

ဦးမမရသာင်း

၉/

၁၁/ဂမန(နိုင်)၀၄၉၉၁၆
၅/တဆန(နိုင်)၁၂၈၁၁၆

ျော်ေင်း

၅/ခဥတ(နိုင်)၀၈၄၄၆၃

န(နိုင်)၂၅၀၅၂၀
ဆန(နိုင်)၁၄၆၆၁၃

6
ခုံအမှတ်

အမည်

အဘအမည်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ငယ်ရေး-120 ရေါ်ချေုိ ချေ ိုဇင်

ဦးတင်မင်းသိန်း

၉/ပမန(နိုင်)၂၅၂၆၃၈

ငယ်ရေး-121 ဦးမင်း

ဦးရအာင်ဝင်း

၁၁/မပတ(နိုင်)၀၄၅၀၀၇

ငယ်ရေး-122 ဦးရအာင်ေင်းထွန်း

ဦးက

ည်ညွှန့်

၉/ပမန(နိုင်)၂၂၅၂၅၈

ငယ်ရေး-123 ရေါ်နီနီဝင်း

ဦးရအာင်ရငွ

၁/မမန(နိုင်)၀၅၀၂၂၄

ငယ်ရေး-124 ရေါ်ရအးမာေွင်

ဦးသိန်းတင်

၈/ေစ

(နိုင်)၁၉၇၃၁၆

ငယ်ရေး-125 ရေါ်ခင်ရဆွသန်း

ဦးမမေွင်

၈/ပခ

(နိုင်)၂၆၁၄၇၁

ငယ်ရေး-126 ရေါ်ခင်မိုးမမင့်

ဦးအုံးေီ

၅/ယမပ(နိုင်)၀၉၂၅၄၉

ငယ်ရေး-127 ရေါ်နီောဝင်း

ဦးရ

၈/တတ

ငယ်ရေး-128 ရေါ်နှင်းဦးရဝေွင်

ဦးစိုးသိန်း

၁၂/ဥ

မ(နိုင်)၂၂၄၈၀၃

ငယ်ရေး-129 ရေါ်ေှိုင်းအိမဖူ

ဦးမမင့်က

၉/တ

န(နိုင်)၁၈၉၆၂၁

ငယ်ရေး-130 ဦးရှိုင်းေင်းဦး

ဦးရဇာ်တင်

၅/ေဉန(နိုင်)၁၀၄၇၁၄

ငယ်ရေး-131 ရေါ်မမတ်စု

ဦးထွန်းထွန်းေတ်

၉/မထေ(နိုင်)၃၂၄၁၆၆

ငယ်ရေး-132 ရေါ်ငဖိုးအိနွယ်

ဦးဟန်ဝင်း

၇/

ငယ်ရေး-133 ဦးမမတ်မင်း

ဦးတင်ရေွှေ

၈/ပခ

ငယ်ရေး-134 ရေါ်ချေမ်းရမမ့မွန်

ဦးသာရေွှေ

၈/တတ

ငယ်ရေး-135 ရေါ်နှင်းနှင်းရအး

ဦးက

၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၅၁၀၈

ငယ်ရေး-136 ရေါ်ယဉ်နီောဝင်း

ဦးရအာင်ဝင်း

၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၉၈၃၈

ငယ်ရေး-137 ရေါ်နီနီဝင်း

ဦးရစာရေွှေေှိုင်

၁၁/

တန(နိုင်)၁၀၆၃၄၁

ငယ်ရေး-138 ရေါ်ခင်ငငိမ်းချေမ်းဦး

ဦးရအာင်ရ

၅/

ေတ(နိုင်)၁၀၆၅၇၅

ငယ်ရေး-139 ရေါ်ယမင်းသူဇာ

ဦးမင်းသူ

၉/တတဥ(နိုင်)၁၃၄၆၇၂

ငယ်ရေး-140 ရေါ်သီတာဦး

ဦးသန်းရထွး

၅/

နန(နိုင်)၁၀၄၂၅၉

ဦးစိန်ပို

၉/

ဆန(နိုင်)၁၆၉၂၁၉၉

ိုခိုင်

ငယ်ရေး-141 ဦးေန်နိုင်ရ

ို

ျော်

ျော်စိုး

ည်

ည်ဦး

်

ျော်ဦး

(နိုင်)၁၆၂၁၂၉

ဝန(နိုင်)၁၅၆၂၇၆
(နိုင်)၂၅၉၈၆၁
(နိုင်)၁၆၀၃၉၁

ငယ်ရေး-142 ရေါ်စုခိုင်ဝင်း

ဦးဆန်းရမာင်

၈/မတန(နိုင်)၂၃၉၆၀၀

ငယ်ရေး-143 ရေါ်အိသဉ္ဇာငဖိုး

ဦးရမာင်ဝင်း

၈/ပဖန(နိုင်)၁၂၀၆၈၆
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အမည်

အဘအမည်

ငယ်ရေး-144 ရေါ်ရေွှေဇင်ရမာ်

ဦးစ

ငယ်ရေး-145 ရေါ်ေွင်ေွင်မာ

ဦးရမာင်ရမာင်

၈/ပဖန(နိုင်)၁၁၂၃၆၃

ငယ်ရေး-146 ရေါ်ချေစ်ေဲ့ရဝ

ဦးဝင်းတင်

၇/ပမန(နိုင်)၂၀၇၁၈၇

ငယ်ရေး-147 ရေါ်စန္ဒာထွန်း

ဦးသိန်းထွန်းဦး

၇/ေတန(နိုင်)၁၁၈၃၅၉

ငယ်ရေး-148 ရေါ်ရအးမိုးခိုင်

ဦးသန်းေွင်

၉/မေန(နိုင်)၁၃၃၁၇၃

ငယ်ရေး-149 ရေါ်ခင်မျေ ိုးရထွး

ဦးရ

၉/မထေ(နိုင်)

ငယ်ရေး-150 ရေါ်ဇာမခည်ဝင်း

ဦးမမင့်ရအာင်

၅/

ငယ်ရေး-151 ရေါ်စန္ဒာထွန်း

ဦးသိန်းထွန်း

၉/ဝတန(နိုင်)၂၀၃၈၂၈

ငယ်ရေး-152 ရေါ်ရချောစု

ဦးမမင့်သိန်း

၉/ေမသ(နိုင်)၁၇၈၃၁၇

ငယ်ရေး-153 ရေါ်သန်းသန်းစိုး

ဦးတင်ရမာင်

၉/ေမသ(နိုင်)၁၉၂၁၃၇

ငယ်ရေး-154 ရေါ်ပိုးအိစံ

ဦးရအးရဆွ

၉/ေမသ(နိုင်)၁၉၇၅၇၇

ဦးဆန်းေွင်

၉/မခန(နိုင်)၂၂၇၁၂၄

ငယ်ရေး-155 ရေါ်သ

်ထ

်စံ

်က

ီး

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
၈/ပဖန(နိုင်)၁၂၂၆၇၀

ျော်မမင့်

ငယ်ရေး-156 ရေါ်ရခါမ်းမွန့်ဆန်

ဦးနန်ရဆာမ်း

ငယ်ရေး-157 ရေါ်သဲဆုမွန်

ဦးေှထွန်း

၅/

ငယ်ရေး-158 ရေါ်သိမ့်စန္ဒီရအာင်

ဦးရအာင်မမင့်

၉/စ

ငယ်ရေး-159 ရေါ်ခင်နွယ်ဝင်း

ဦးက

၅/

ငယ်ရေး-160 ရေါ်ဆုတင်ဇာရ

၁၂/ေဂဆ(နိုင်) ၀၁၀၈၉၁
နန(နိုင်)၁၀၈၀၃၉
တ(နိုင်)၁၀၃၆၉၄
နန(နိုင်)၁၀၇၈၅၃

ဦးတင်ရမာင်

၉/ငဇန(နိုင်)၁၁၉၇၇၆

ဦးခင်ညို

၁၀/ခဆန(နိုင်)၁၂၀၅၁၀

ငယ်ရေး-162 ရေါ်ဇာမခည်ေင်း

ဦးခင်ရဇာ်

၁၂/အစန(နိုင်)၂၀၈၃၄၁

ငယ်ရေး-163 ရေါ်နှင်းေဲငဖိုး

ဦးေှသိန်း

၈/ပခ

ငယ်ရေး-164 ရေါ်ဇာဇာေွင်

ဦးသိန်းေွင်

၅/

ငယ်ရေး-165 ရေါ်ဝင့်ဝါရေး

ဦးအုန်းရေး

၁၄/ဇေန(နိုင်)၁၃၇၁၄၁

ငယ်ရေး-166 ဦးသိုးေယ်

ဦးေှားေယ်

၂/ဖေဆ(နိုင်)၀၁၇၉၇၈

ငယ်ရေး-167 ရေါ်နန္ဒာနွယ်

ဦးနွယ်ဦး

၉/ပမန(နိုင်)၂၇၁၀၄၇

ငယ်ရေး-161 ရေါ်ထ

်ထ

်မိုး

ျော်

ည်ရမာင်း

ပ်

နန(နိုင်)၀၇၆၁၃၆

(နိုင်)၂၇၂၁၉၈

နန(နိုင်)၁၀၄၂၅၇
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ငယ်ရေး-168 ဦးရအးနိုင်

ဦးရတး

၈/ငဖန(နိုင်)၀၃၇၁၆၇

ငယ်ရေး-169 ရေါ်မမသန္တာရအး

ဦးစိုးဝင်း

၉/မခန(နိုင်)၂၄၉၉၂၄

ငယ်ရေး-170 ရေါ်စုမမတ်ရထွး

ဦးေှရ

ငယ်ရေး-171 ရေါ်ခိုင်ဦး

ဦးရအးရသာင်း

၈/တတ

ငယ်ရေး-172 ရေါ်နိုးနိုးဝင့်

ဦးမျေုိ းဝင်းထွန်း

၉/ေဝန(နိုင်)၂၄၈၁၅၀

ငယ်ရေး-173 ရေါ်စီစီဝင်း

ဦးစိုးထွန်းသန်း

၉/ေဝန(နိုင်)၂၄၂၃၀၄

ငယ်ရေး-174 ရေါ်ချေစ်နှင်းဆီ

ဦးရအာင်ထွန်း

၁/ပညမ(နိုင်)၁၆၄၈၀၁

ငယ်ရေး-175 ရေါ်ရနွးရနွး

ဦးစန်းေွင်

၉/မခန(နိုင်)၂၀၃၅၁၈

ငယ်ရေး-176 ဦးရှိုင်းေူရနာင်

ဦးရနမျေ ိုးရအာင်

၉/ဥတသ(နိုင်)၀၀၈၀၁၄

ငယ်ရေး-177 ရေါ်ဝင့်ဝါငဖိုး

ဦးရေးဝင်း

၉/ပမန(နိုင်)၂၅၉၅၆၈

ငယ်ရေး-178 ရေါ်ပန်းနုသန္တာ

ဦးစံရေွှေမမင့်

၁၁/စတန(နိုင်)၁၁၆၁၇၇

ငယ်ရေး-179 ရေါ်ရအးမမ

ဦးခင်ရမာင်စန်း

၉/ပဘန(နိုင်)၂၂၉၅၅၉

ငယ်ရေး-180 ရေါ်ခင်ရမဘေဏီညွန့်

ဦးမမင့်ရသာင်း

၉/ပမန(နိုင်)၂၆၆၂၁၅

ငယ်ရေး-181 ရေါ်ရအးချေမ်းရမ

ဦးမမင့်စိုး

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၇၀၁၆

ငယ်ရေး-182 ရေါ်ရအးချေမ်းရဝ

ဦးမမင့်စိုး

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၆၉၉၈

ငယ်ရေး-183 ရေါ်တင်ဇာဝင်း

ဦးက

၈/ထေန(နိုင်)၀၄၅၁၉၂

ငယ်ရေး-184 ရေါ်ရမသက

ဦးစိုးဝင်း

၈/တတ

ငယ်ရေး-185 ရေါ်ပိုးအိစံ

ဦးစိုးေွင်

၈/တတတ(နိုင်)၂၁၄၁၉၈

ငယ်ရေး-186 ရေါ်ေတနာသိမ့်

ဦးခင်ရမာင်ရအး

၈/အေန(နိုင်)၁၈၄၈၁၉

ငယ်ရေး-187 ရေါ်ေမပည့်ဝန်း

ဦးစိုးနိုင်

၉/ဇယသ(နိုင်)၀၁၁၉၈၁

ငယ်ရေး-188 ရေါ်အိစန္ဒာရထွး

ဦးခင်ရမာင်ရထွး

၉/

ငယ်ရေး-189 ရေါ်ရချောစုစုေှိုင်

ဦးေှမမင့်

၉/ခမစ(နိုင်)၀၃၇၇၁

ငယ်ရေး-190 ရေါ်မျေုိ းမျေ ိုးရအး

ဦးဝင်းသိန်း

၉/မထေ(နိုင်)၃၄၁၃၉၀

ငယ်ရေး-191 ဦးမျေုိ းနိုင်ဝင်း

ဦးစိုးနိုင်

၉/ေမသ(နိုင်)၁၅၀၁၁၃

ြန်စိုး

ျော်

ာပုံ

၅/အေတ(နိုင်)၁၃၂၉၆၃
(နိုင်)၂၀၆၄၃၈

(နိုင်)၂၁၃၈၇၉

ဆန(နိုင်)၁၈၃၂၉၉
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ငယ်ရေး-192 ရေါ်နန္ဒာရအာင်

ဦးမိုးေွင်

၅/မေန(နိုင်)၂၉၇၃၁၆

ငယ်ရေး-193 ရေါ်ရအးမမတ်မွန်

ဦးရ

၉/မတေ(နိုင်)၁၇၁၆၆၃

ငယ်ရေး-194 ရေါ်တင်ရထွးငယ်

ဦးသိန်းစိန်

၉/ညဥန(နိုင်)၂၂၄၄၆၃

ငယ်ရေး-195 ရေါ်တင်မိုးခိုင်

ဦးမမင့်စိန်

၇/ေတေ(နိုင်)၁၃၈၂၅၆

ငယ်ရေး-196 ရေါ်နန်းမမရမွှးရမွှးေှိုင်

ဦးမမညွန့်

၉/ခမစ(နိုင်)၀၃၈၆၂၃

ငယ်ရေး-197 ရေါ်ရအးမိုးခိုင်

ဦးတင်မမင့်

၉/မထေ(နိုင်)၂၉၂၉၁၀

ငယ်ရေး-198 ရေါ်အိရ

ဦးထွန်းေင်

၉/ေဝန(နိုင်)၂၅၇၆၂၂

ငယ်ရေး-199 ဦးပိုင်ငဖိုးထွန်း

ဦးဝင်းက

၉/တသန(နိုင်)၁၈၇၀၂၁

ငယ်ရေး-200 ရေါ်နှင်းဆီခိုင်

ဦးခင်ရမာင်ရေး

၉/တသန(နိုင်)၂၁၇၂၁၄

ဦးမျေုိ းမမင့်

၈/စေန(နိုင်)၁၆၂၆၉၅

ဦးေန်နိုင်ရဆွ

၁၁/တ

န(နိုင်)၀၇၈၀၃၉

ငယ်ရေး-203 ရေါ်ခင်ေတနာဝင်း

ဦးခင်ရမာင်ရထွး

၁၁/တ

န(နိုင်)၀၉၅၃၆၄

ငယ်ရေး-204 ရေါ်သန္တာရဆွ

ဦးမမင့်ရဆွ

၈/တတ

(နိုင်)၁၈၃၂၅၇

ငယ်ရေး-205 ရေါ်ရနွးရနွးငငိမ်း

ဦးရအးေွင်

၈/မဘန(နိုင်)၁၄၄၀၇၇

ငယ်ရေး-206 ရေါ်ရအးရအးထွန်း

ဦးရ

ျော်တင့်

၅/ေဘန(နိုင်)၁၈၂၄၂၉

ငယ်ရေး-207 ရေါ်နန်းယုသန္တာဝင်း

ဦးရမာင်ဝင်း

၇/မေန(နိုင်)၁၀၃၂၄၃

ငယ်ရေး-208 ရေါ်ရအးမမတ်ရေး

ဦးသန်းဝင်း

၉/ဇယသ(နိုင်)၀၀၈၀၄၁

ဦးရ

၉/ဇယသ(နိုင်)၀၁၂၀၀၀

ခိုင်ထွန်း

ငယ်ရေး-201 ရေါ်ရမမျေုိ းရ

ျော့

ငယ်ရေး-202 ရေါ်ယဉ်ယဉ်ရ

ငယ်ရေး-209 ရေါ်သင်းနန္ဒာရ
ငယ်ရေး-210 ဦးသီဟရဆွ

ျော်

ျော်

ျော်စိန်

ည်

ျော်ရေး

ဦးဝင်းရဆွ

၈/ပမန(နိုင်)၁၃၀၀၉၅

ဦးရဇာ်ေှိုင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၁၆၄၄၇

ငယ်ရေး-212 ရေါ်ယမင်းခိုင်

ဦးဝင်းရမာင်

၇/အဖန(နိုင်)၀၉၅၃၀၀

ငယ်ရေး-213 ရေါ်ေည်ေည်သိမ့်

ဦးမမင့်ဆန်း

၅/ပေန(နိုင်)၀၈၄၂၈၁

ငယ်ရေး-214 ရေါ်ယုယုရမာ်

ဦးထွန်းရသာင်

၁/မမန(နိုင်)၀၅၀၂၃၈

ငယ်ရေး-215 ရေါ်ခိုင်နွယ်ဝင်း

ဦးရ

၅/

ငယ်ရေး-211 ဦးခန့်မင်း

ို

ျော်ဝင်းမမင့်

ဘေ(နိုင်)၁၇၂၀၈၉
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ခုံအမှတ်

အမည်

အဘအမည်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ငယ်ရေး-216 ရေါ်နှင်းပွင့်ခိုင်

ဦးရအာင်ဝင်း

၉/မထေ(နိုင်)၃၁၂၀၆၇

ငယ်ရေး-217 ရေါ်ရမသ

ဦးဟန်တင်

၈/မဘန(နိုင်)၁၂၇၅၈၆

ဦးတင်ရေွှေ

၇/ေတန(နိုင်)၁၂၄၁၈၈

ဦးမမင့်ရဝ

၁၄/ဟ

ငယ်ရေး-220 ရေါ်သန်းမပည့်ေျှေ ံ

ဦးရအာင်မမင့်စိန်

၅/

နန(နိုင်)၀၈၈၈၇၇

ငယ်ရေး-221 ရေါ်

ဦး

၅/

ေထ(နိုင်)၂၀၆၆၄၈

်နွယ်ဦး

ငယ်ရေး-218 ဦးေဲေင်းရဇာ်
ငယ်ရေး-219 ရေါ်ချေစ်သန္တာက

ည်

ျေန်ေှန်းေွန်

မ်ဂိုရပါင်

(နိုင်)၀၀၉၅၄၂

ငယ်ရေး-222 ရေါ်မပည့်ငဖိုးရဝ

ဦးမျေုိ းရေး

၁၃/ေငန(နိုင်)၀၄၅၀၅၆

ငယ်ရေး-223 ရေါ်

ဦးေှမမင့်

၉/ေဝန(နိုင်)၁၉၃၆၁၀

ငယ်ရေး-224 ရေါ်ရဝရဝရအာင်

ဦးညွန့်ေွင်

၈/အေန(နိုင်)၁၈၃၃၄၆

ငယ်ရေး-225 ရေါ်ဇင်မာခိုင်

ဦးရ

၉/ေမသ(နိုင်)၁၃၇၃၈၆

ငယ်ရေး-226 ရေါ်ရအးယုဇင်

ဦးရအာင်ရမာင်း

၈/တတ

ငယ်ရေး-227 ရေါ်သင်းနေီရဇာ်

ဦးရဇာ်မင်း

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၇၉၀၁

ငယ်ရေး-228 ရေါ်ချေုိ မီရ

ဦးရ

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၅၂၁၅

ဲ

ဲဟန်

ျော်ထင်

ျော်မမင့်

ျော်ထင်ရအာင်

(နိုင်)၁၈၃၁၂၃

ငယ်ရေး-229 ရေါ်ငုရဝနှင်း

ဦးထိန်ေင်း

၉/မထေ(နိုင်)၃၀၆၅၇၈

ငယ်ရေး-230 ရေါ်မမသ

ဦးတင်ရဆာင်

၉/ေဝန(နိုင်)၂၄၂၃၂၂

ငယ်ရေး-231 ရေါ်ခိုင်ဇာဦး

ဦးဝင်းဦး

၅/ဘတေ(နိုင်)၀၉၇၈၄၁

ငယ်ရေး-232 ရေါ်သိမ့်ဇာဇာေှိုင်

ဦးေှိုင်ဝင်း

၈/ပခ

ငယ်ရေး-233 ဦးရ

ဦးတိုးတိုးနိုင်ထွန်း

၅/စ

ငယ်ရေး-234 ရေါ်ဝင်းေှိုင်

ဦးရအာင်ပု

၅/ပေ

ငယ်ရေး-235 ရေါ်သွယ်သွယ်ရအာင်

ဦးဝင်းရအာင်

၈/ခမန(နိုင်)၁၉၁၅၄၉

ငယ်ရေး-236 ဦးရအာင်ရ

ဦးရအာင်မမင့်

၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၁၉၅၃

ငယ်ရေး-237 ရေါ်ရေွှေဇင်ယု

ဦးထိန်ေင်းရအာင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၇၁၈၈၉

ငယ်ရေး-238 ရေါ်ေှရ

ဦးက

၉/ပမန(နိုင်)၁၈၈၄၂၁

်နှင်း

ာင်းမွန်တိုး

ာင်းမမတ်

ခိုင်မမင့်

ငယ်ရေး-239 ရေါ်နှင်းနွယ်ရအး

ည်မမင့်

ဦးရအာင်ေှိန်

(နိုင်)၂၄၁၇၃၅
န(နိုင်)၂၄၅၇၀၆
(နိုင်)၀၇၉၂၄၅

၉/ေမသ(နိုင်)၁၄၄၆၃၆
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အမည်

ငယ်ရေး-240 ရေါ်အင်က

အဘအမည်

င်းစံ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ဦးတင့်ေွင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၁၆၂၆၀

ငယ်ရေး-241 ရေါ်ဇင်မာဝင်း

ဦးညွန့်ရအာင်

၅/

ငယ်ရေး-242 ရေါ်မသန့်

ဦးရအာင်တင်ဝင်း

၉/မခန(နိုင်)၂၄၇၀၄၇

ငယ်ရေး-243 ရေါ်ရအးချေမ်းစိုး

ဦးရ

၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၄၇၃၅

ငယ်ရေး-244 ရေါ်ဧပေယ်ထ

်ထ

်ေွင်

ျော်ရအာင်စိုး

ေန(နိုင်)၁၀၈၈၆၈

ဦးတင့်ေွင်

၁၄/

ငယ်ရေး-245 ရေါ်ယုယုေွင်

ဦးရ

၁၂/သဃ

ငယ်ရေး-246 ရေါ်နွယ်ရနဦး

ဦးဝင်းရအာင်

၁၁/ေဗန(နိုင်)၀၇၆၈၇၁

ငယ်ရေး-247 ရေါ်သဲနုေွင်

ဦးစန်းေွင်

၈/မတန(နိုင်)၀၅၅၁၃၂

ငယ်ရေး-248 ရေါ်တင်မိုးရဆွ

ဦးရမာင်ရအး

၅/မ

ငယ်ရေး-249 ရေါ်မမင့်မမင့်ဝင်း

ဦးရဇာ်ေွင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၂၇၂၉

ငယ်ရေး-250 ရေါ်ရမေွှမ်းဦး

ဦးစိန်နိုင်

၅/မ

ငယ်ရေး-251 ဦးရဝဇင်ငဖိုး

ဦးမမတ်

ငယ်ရေး-252 ရေါ်သန့်သဉ္ဇာအိဝင့်ဝင့်ထွန်း

ဦးရအာင်က

ငယ်ရေး-253 ရေါ်ေိမ်ဆွန်းဟွဲ

ျော်ဝင်းရအာင်

(နိုင်)၁၉၁၅၅၀

န(နိုင်)၀၆၅၅၀၆၄

န(နိုင်)၀၆၄၉၀၈

ို

၈/ဂဂန(နိုင်)၁၀၁၆၀၂

ည်

၇/

တခ(နိုင်)၁၃၈၀၈၀

ဦးထန်ဟင့်ရပါင်

၅/

ေထ(နိုင်)၂၀၃၈၉၅

ငယ်ရေး-254 ရေါ်ရအးရအးရအာင်

ဦးရအာင်ခင်

၉/ပဉေ(နိုင်)၀၃၈၂၄၁

ငယ်ရေး-255 ရေါ်

ဦးရမာင်ရေွှေ

၅/

ငယ်ရေး-256 ရေါ်ရမစံပယ်ဦး

ဦးရ

၉/ခမစ(နိုင်)၀၆၇၃၈၄

ငယ်ရေး-257 ရေါ်ရေွှေဇင်ဝင်း

ဦးဝင်းဦး

၅/ေဉန(နိုင်)၀၉၂၉၇၅

ငယ်ရေး-258 ရေါ်ခင်ငငိမ်းရအာင်

ဦးရအာင်ဝင်း

၉/ပဉေ(နိုင်)၀၃၅၉၁၃

ငယ်ရေး-259 ရေါ်အိမဖူရသာ်

ဦး

၉/ခမစ(နိုင်)၀၆၆၃၈၄

ငယ်ရေး-260 ရေါ်စိန်းသီေိ

ဦးစိုးတင့်

၉/အမေ(နိုင်)၁၄၆၂၃၆

ငယ်ရေး-261 ရေါ်မို့မို့စံ

ဦးသိန်းေွင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၂၄၈၇၅

ငယ်ရေး-262 ရေါ်နှင်းနွယ်ရအာင်

ဦးရအးဝင်းမမင့်

၈/ပခ

ငယ်ရေး-263 ရေါ်သီေိရေွှေစင်

ဦးခင်ရမာင်မမင့်

၉/ပမန(နိုင်)၂၅၇၇၂၆

ျေန
ိ ်ခန့်မာန်

ို

ခန(နိုင်)၁၁၀၃၆၁

ျော်ဆန်းဦး

ို

ိုဦး

ေထ(နိုင်)၂၄၆၀၉၂

(နိုင်)၂၆၁၁၁၅
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အမည်

အဘအမည်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ငယ်ရေး-264 ရေါ်သဲမို့မို့

ဦးသန်းထွန်းရအာင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၄၅၂၆၄

ငယ်ရေး-265 ရေါ်အိဇာခိုင်

ဦးမမင့်ရမာ်

၅/မေန(နိုင်)၂၇၁၉၁၉

ဦးရ

၅/ဘတေ(နိုင်)၀၉၇၆၄၅

ငယ်ရေး-266 ဦးဟိန်းေင်းထ

်

ျော်ထွန်း

ငယ်ရေး-267 ရေါ်ရအးသေဖီေွင်

ဦးတင့်ေွင်

၁၄/မမန(နိုင်)၂၂၇၂၀၁

ငယ်ရေး-268 ရေါ်နွဲ့နွဲ့ရအး

ဦးက

၅/မ

ငယ်ရေး-269 ရေါ်ခိုင်သဇင်ေွင်

ဦးတင့်ေွင်

၁၄/မမန(နိုင်)၂၄၇၄၈၇

ငယ်ရေး-270 ရေါ်ရအးမိစံ

ဦးရဇာ်ဝင်းဦး

၉/ပမန(နိုင်)၂၆၇၃၆၀

ငယ်ရေး-271 ရေါ်နွဲ့ယဉ်ဝင်း

ဦးတင်စိန်

၅/မ

ငယ်ရေး-272 ဦးစည်သူေွင်

ဦးရဇာ်ပျေ ံ

၈/

ဦးဝင်းနိုင်စိုး

၇/ေပတ(နိုင်)၁၅၉၀၇၃

ငယ်ရေး-274 ဦးသူဇင်ရအာင်

ဦးစိုးရအာင်

၁၄/

ငယ်ရေး-275 ရေါ်မမတ်ရ

ဦးသာဆန်း

၅/ထခန(နိုင်)၀၆၈၆၂၅

ငယ်ရေး-276 ရေါ်ခင်ရမသန်း

ဦးတာတီး

၁၄/ဟသတ(နိုင်)၂၉၆၁၄၄

ငယ်ရေး-277 ရေါ်သင်းသင်းခိုင်

ဦးေှထွန်း

၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၀၉၀၀၈

ငယ်ရေး-278 ရေါ်စုနန္ဒာေွင်

ဦးမမင့်သန်း

၁၀/ခဆန(နိုင်)၁၂၀၆၄၅

ငယ်ရေး-279 ရေါ်စုစုမွန်

ဦးထွန်းဆန်းဝင်း

၅/ေဘန(နိုင်)၁၈၄၀၂၀

ငယ်ရေး-280 ရေါ်ပန်းဝတ်ေည်ရထွး

ဦးေူးညမ်း

၈/ပခ

ငယ်ရေး-281 ရေါ်နီောရအာင်

ဦးရအာင်မမင့်သူ

၈/မဘန(နိုင်)၁၄၅၁၉၃

ငယ်ရေး-282 ဦးခန့်ဇင်ဟိန်း

ဦးမမင့်ရအာင်

၉/ေဝန(နိုင်)၂၃၁၈၉၀

ငယ်ရေး-283 ရေါ်နှင်းနုရအာင်

ဦးေှငငိမ်း

၇/တငန(နိုင်)၁၈၃၇၅၃

ငယ်ရေး-284 ရေါ်သန်းသန်းရေး

ဦးေှရဖ

၁၃/

ငယ်ရေး-285 ဦးမင်းမျေုိ းနိုင်ဝင်း

ဦးေှငမိုင်

၈/ေစ

ငယ်ရေး-286 ရေါ်နန်းစံ

ဦးချေန
ိ ်ရအာင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၃၄၄၈

ငယ်ရေး-287 ရေါ်သဉ္ဇာရအာင်

ဦးတင်ရအာင်

၈/မဘန(နိုင်)၁၂၄၇၆၃

ငယ်ရေး-273 ရေါ်ထ

်ထ

်ေွင်

သီနွယ်

ာတင်း

န(နိုင်)၁၀၉၀၉၁၄

န(နိုင်)၀၆၉၉၄၀
မန(နိုင်)၀၆၀၉၇၇

ခန(နိုင်)၀၈၈၈၆၁

(နိုင်)၂၄၅၈၆၅

ေန(နိုင်)၁၂၂၉၉၆
(နိုင်)၂၁၉၅၆၀
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အမည်

အဘအမည်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ငယ်ရေး-288 ရေါ်ယဉ်နွယ်ထွန်း

ဦးစိန်က

ိုင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၄၂၄၀

ငယ်ရေး-289 ရေါ်ဆုေှိုင်

ဦးသန်းဝင်း

၉/ပမန(နိုင်)၂၂၉၅၈၀

ငယ်ရေး-290 ရေါ်ချေစ်ချေစ်သိန်း

ဦးက

၉/ပမန(နိုင်)၂၄၈၃၅၁

ငယ်ရေး-291 ရေါ်တိုးတိုးေွင်

ဦးတင်ရမာင်

၉/ေဝန(နိုင်)၂၅၁၂၈၃

ငယ်ရေး-292 ဦးမျေုိ းထ

ဦးမမင့်ရေွှေ

၉/ေဝန(နိုင်)၂၆၄၁၇၇

ငယ်ရေး-293 ရေါ်ရနွးချေမ်းရအာင်

ဦးထင်ရအာင်

၈/ပဖန(နိုင်)၁၁၇၁၈၃

ငယ်ရေး-294 ရေါ်စိုးစန္ဒာရ

ျော်

ဦးထွန်းရ

၉/ပမန(နိုင်)၁၇၃၃၉၂

ငယ်ရေး-295 ရေါ်ရအးသ

်မွန်

်

ငယ်ရေး-296 ရေါ်ဇင်မာဦး
ငယ်ရေး-297 ရေါ်စုမမတ်ရ

ျော်ရအာင်

ည်စိုး

ျော်

ဦးဉာဏ်ေှင်

၈/မ

ဦးဝင်းမမင့်

၇/ေပတ(နိုင်)၁၇၃၃၉၈

ဦးရအာင်ရ

ျော်ေင်း

န(နိုင်)၁၉၄၁၇၉

၁၄/ဘ

ေ(နိုင်)၂၄၄၉၁၀

ငယ်ရေး-298 ရေါ်မဖူမဖူသိန်း

ဦးရေွှေသိန်း

၁၄/ဇေန(နိုင်)၁၇၄၈၀၉

ငယ်ရေး-299 ရေါ်မမစန်းရဝ

ဦးမမင့်ရဝ

၅/မ

ငယ်ရေး-300 ဦးသန်းထွန်းရအာင်

ဦးက

၉/ဝတန(နိုင်)၁၄၈၂၇၈

ငယ်ရေး-301 ဦးနိုင်ေွင်ေွင်ဦး

ဦးစန်းေွင်

၆/တသေ(နိုင်)၀၄၀၇၉၈

ငယ်ရေး-302 ဦးရ

ဦးေှရအာင်

၈/မသန(နိုင်)၀၆၇၉၈၀

ငယ်ရေး-303 ရေါ်ရဝရဝေှိုင်

ဦးချေစ်တင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၂၅၉၃၈

ငယ်ရေး-304 ရေါ်ရမခိုင်ထွန်း

ဦးရမာင်သန်းေွှေ

၁၁/မဥန(နိုင်)၀၇၀၄၂၈

ငယ်ရေး-305 ရေါ်နီောဝင်း

ဦးညွန့်တင်

၅/

ငယ်ရေး-306 ရေါ်ဇင်ရမသူ

ဦးရအာင်နိုင်

၉/ေဝန(နိုင်)၁၅၉၇၁၄

ငယ်ရေး-307 ရေါ်ငငိမ်းငငိမ်းအိ

ဦးသာေှိုင်

၅/မ

ငယ်ရေး-308 ဦးနိုင်ေဝင်း

ဦးနိုင်ရအး

၈/ဆမန(နိုင်)၀၆၀၁၆၁

ငယ်ရေး-309 ရေါ်ဝင်းရမာ်ဦး

ဦးရအာင်ဝင်း

၉/ပမန(နိုင်)၂၂၀၆၉၀

ငယ်ရေး-310 ရေါ်ရအးမမတ်သူ

ဦးစိန်မမင့်ရအာင်

၈/ဆပဝ(နိုင်)၀၇၈၅၃၁

ျော်ခိုင်ေင်း

ည်ငမိုင်

န(နိုင်)၀၅၁၉၅၂

ဘေ(နိုင်)၁၄၃၄၀၆

န(နိုင်)၀၆၅၈၉၉

တိုင်း င်းသားလူမျေုိ းမျေားမ း ာဝန်က
ယာဉ်မမာင်း(၅) ာ
ခုံအမှတ်

အမည်

ယာဉ်မမာင်း-1 ဦးမအာင်မ
ယာဉ်မမာင်း-2 ဦးမ

ူးမန ာမလျှာ

ျော်ဆန်း

ယာဉ်မမာင်း-3 ဦးငငိမ်းချေမ်းမေး
ျော်မော

ယာဉ်မမာင်း-5 ဦးမ

ျော်မျေုိ းမအး

ဦးစံညွန့်

၇/ဖမန(နိုင်)၂၅၀၅၆၀

ဦးမ

ျော်ဦး

၉/ပမန(နိုင်)၂၂၀၆၅၀

ဦးမ

ျော်စိုး

၈/မသန(နိုင်)၀၈၁၅၈၀
၈/အလန(နိုင်)၁၃၇၅၈၇

ဦးမသာင်းမအး

၇/ပခန(နိုင်)၃၀၅၁၅၂

ဦးမအာင်မ ွှေ

၉/ပမန(နိုင်)၁၉၆၇၈၈

ယာဉ်မမာင်း-7 ဦးမနလင်းမအာင်

ဦးတင်မအာင်ဝင်း

၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၈၈၆၀၃

ယာဉ်မမာင်း-8 ဦးမ

ဦးဝင်းမမင့်

၉/ဝသ

ဦးသိန်းညွန့်

၉/ေယသ(နိုင်)၀၀၆၇၇၂

ဦးမသာင်းမ ွှေ

၉/ပမန(နိုင်)၂၄၈၂၃၂

ယာဉ်မမာင်း-11 ဦးမနမအာင်

ဦးသိန်းမ ွှေ

၁၀/သ

ယာဉ်မမာင်း-12 ဦးငဖိုးစည်သူ

ဦးမစာမမာင်

၉/လဝန(နိုင်)၂၄၃၂၉၈

ယာဉ်မမာင်း-13 ဦးငငိမ်းချေမ်းသူ

ဦး ဲမ ွှေ

၈/မသန(နိုင်)၁၄၅၄၁၁

ယာဉ်မမာင်း-14 ဦးစိုးယုလွင်

ဦးမမင့်

ယာဉ်မမာင်း-15 ဦးစူပိုင်

ဦးမ

ယာဉ်မမာင်း-16 ဦးသျှိုင်းသီဟ

ဦးသိန်းတန်

၉/ပမန(နိုင်)၂၃၃၅၇၀

ယာဉ်မမာင်း-17 ဦးမ

ဦးတင်ဝင်း

၇/ တ (နိုင်)၁၆၂၀၀၇

ယာဉ်မမာင်း-18 ဦးမပည့်ငဖိုးမဝ

ဦးသန့်ေင်

၁၂/ ပသ(နိုင်)၀၈၄၈၄၁

ယာဉ်မမာင်း-19 ဦး

ွန်း

ဦး ဲမ ွှေ

၈/မသန(နိုင်)၁၀၈၄၅၁

ယာဉ်မမာင်း-20 ဦးမ

ာင်းမမတ်သူ

ဦးသိန်း

ယာဉ်မမာင်း-21 ဦးမ

ျော်မင်းမဝ

ဦးမမင့်မဆာင်

၉/ပခတ(နိုင်)၀၁၆၇၉၀

ယာဉ်မမာင်း-22 ဦးချေစ်ညီ

ဦးချေစ်

၈/

ယာဉ်မမာင်း-23 ဦးမ

ဦးချေင်မ ွှေ

ွး

ျော်သူ

ယာဉ်မမာင်း-9 ဦးမအာင်သူ
ယာဉ်မမာင်း-10 ဦးနိုင်မင်း

ွန်း

ာင်းမမတ်

ွန်း

ျော်မေယျေ

ို

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ဦးခင်လှ

ယာဉ်မမာင်း-6 ဦးမမာင်မ

ို

ားသူမျေားစာ င်း

အဘအမည်

ျော်သူ

ယာဉ်မမာင်း-4 ဦးမ

်

ီးောန၊

ို

၉/

ျော်မဆွမမင့်

ွန်းလှ

ူး

(နိုင်)၀၉၈၅၃၃

န(နိုင်)၁၆၉၄၂၂

ဆန(နိုင်)၁၄၅၀၈၀

၉/ပမန(နိုင်)၂၆၀၂၉၃

၁၂/ပေတ(နိုင်)၀၃၅၉၄၆

လန(နိုင်)၀၅၁၅၄၂

၉/ေဗသ(နိုင်)၀၀၃၂၉၅

ခုံအမှတ်

အမည်

ယာဉ်မမာင်း-24 ဦးေင်မင်း

်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ဦးမော်ဝင်း

၉/ပမန(နိုင်)၂၇၁၇၀၅

ဦးသန့်မဆွ

၁၂/သလန(နိုင်)၀၁၀၂၆၅

ဦးတင့်လွင်

၉/

ယာဉ်မမာင်း-27 ဦးပိုင်ငဖိုးသျှန်

ဦးဝင်းက

၉/တသန(နိုင်)၁၈၇၀၂၁

ယာဉ်မမာင်း-28 ဦးမော်သူလွင်

ဦးက

ယာဉ်မမာင်း-29 ဦးမ

ဦးမအးသွင်

၉/ေဗသ(နိုင်)၀၀၃၆၃၂

ယာဉ်မမာင်း-30 ဦးမအာင်သူ

ဦးဆန်းဝင်း

၉/ပမန(နိုင်)၂၈၅၆၃၅

ယာဉ်မမာင်း-31 ဦးသန့်ေင်ဦး

ဦးသ

၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၁၆၀၄

ယာဉ်မမာင်း-32 ဦးချေမ်းငငိမ်းမော်

ဦးမမင့်မော်

၅/တမန(နိုင်)၀၆၄၄၈၆

ယာဉ်မမာင်း-33 ဦးစည်သူ

ဦးဝင်းမမာင်

၈/ စ

ဦးဝင်းလှိုင်

၇/ဒဉန(နိုင်)၁၄၆၅၆၃

ယာဉ်မမာင်း-35 ဦးမအာနွယ်မူး

ဦးမစာလယ်မူး

၉/ေယသ(နိုင်)၀၁၃၈၈၆

ယာဉ်မမာင်း-36 ဦးမအာင်ပိုင်မှူး

ဦးလှဝင်း

၁၂/လသယ(နိုင်)၀၇၇၃၀၀

ယာဉ်မမာင်း-37 ဦး

ဦးမျေုိ းမအာင်

၉/ပမန(နိုင်)၁၈၉၅၃၉

ယာဉ်မမာင်း-38 ဦးခိုင်မော်ဝင်း

ဦးမမာင်ဆန်း

၁၃/ပလန(နိုင်)၀၉၄၅၉၉

ယာဉ်မမာင်း-39 ဦးမအာင်မအာင်ဟိန်း

ဦး

၉/လဝန(နိုင်)၂၀၀၇၄၀

ယာဉ်မမာင်း-40 ဦးမင်းခန့်ဦး

ဦးတင်မိုးမအာင်

၉/ေဗသ(နိုင်)၀၀၃၃၂၃

ယာဉ်မမာင်း-41 ဦးမအာင်ခိုင်မိုး

ဦးက

ည်မိုး

၉/ပမန(နိုင်)၂၇၁၅၉၈

ယာဉ်မမာင်း-42 ဦးသန်းစိုး

ဦး

ွန်းက

ယာဉ်မမာင်း-25 ဦးမ

ို

အဘအမည်

ျော်မောသန့်

ယာဉ်မမာင်း-26 ဦးငဖိုးမ

ျော်သူ

ျော် ဲမအာင်

ွန်း

ယာဉ်မမာင်း-34 ဦးလှိုင်မျေုိ း

ို

်

ိုနိုင်

ယာဉ်မမာင်း-43 ဦးမအာင်သို

ည်လွင်

်ခိုင်ဦး

ွန်းမအာင်

ည်

၉/ပမန(နိုင်)၂၅၀၆၇၇

၈/မ

(နိုင်)၁၈၆၂၈၄

န(နိုင်)၁၇၉၄၄၈

ဦးမေးလှိုင်

၉/ပမန(နိုင်)၂၂၉၂၂၃

ဦးစိုးမမင့်

၇/ပတ

ယာဉ်မမာင်း-45 ဦးမော်မင်း

ဦးလှမဖ

၇/

ယာဉ်မမာင်း-46 ဦးဝင်းလှိုင်

ဦးလှမမင့်

၅/ဒပယ(နိုင်)၁၂၅၃၇၇

ယာဉ်မမာင်း-47 ဦးမအာင်မော်မျေ ိုး

ဦးမော်လွင်

၁၄/ပသန(နိုင်)၁၉၉၇၀၉

ယာဉ်မမာင်း-44 ဦးအာ

်ဦး

ည်

ပတ(နိုင်)၂၂၃၇၁၃

ာစိုးမမင့်

(နိုင်)၁၁၀၈၉၁

တခ(နိုင်)၁၁၁၈၈၉

