နယ်စပ်နေသနှင်တုံင််းရင််းသာ်းလူမျ ်းမျာ်း ဖွွံ့ဖဖ ်းတုံ်းတက်နရ်းဦ်းစ်းဌာနတွင် အငယ်တန််းစာနရ်းရာထူ်း
နရ်းနပဖစာနမ်းပွွဲနပဖဆုံခွင် ရရှသူမျာ်းစာရင််း (နနပပည်နတာ် )
စဉ်
၁

အမည်
ကေ ျော့ကေ ျော့ကေခိုင် (မ)

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
၉/ ဥတသ(နိုင်) ၀၀၆၄၁၁

ပညာ

အဘအမည်

အရည်အချင််း
သပ္ပံဘွဲ့(သတတကေဒ)

ဦးသန်းထန်းက

င်

ခုံနပါတ်

စာစစ်ဌာန

နပတ-၀၁

နနပပည်နတာ်
ရုံ်းအမှတ်(၄၂)

၂

ကေ ျော့ကေ ျော့ဝင်း (မ)

၅/ စေန (နိုင်) ၂၈၃၅၄၃

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ စ )

ဦးက းလင်

နပတ-၀၂

။

၃

ကေ ျော့ကေခိုင် (မ)

၉/ ပ္မန(နိုင်) ၂၇၇၃၈၀

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ )

ဦးက

နပတ-၀၃

။

၄

ကေ ျော့ထေ်ထေ်စံ (မ)

၉/ ပ္ေသ(နိုင်) ၀၀၉၅၉၂

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(ပ္ထဝီ)

ဦးကသ င်းမမငျော့်

နပတ-၀၄

။

၅ ကေ င်းသေ်ပ္ိုင်ဝင်း (ေ)

၉/လဝန(နိုင်) ၁၈၅၄၀၀

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(ဒဿနေ)

(ဦးသန်းဝင်း )

နပတ-၀၅

။

၆

ခင်ဇ္ ခိုင်(မ)

၉/ညဥန(နိုင်) ၂၂၀၉၇၉

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ စ )

ဦကမ င်ကမ င်

နပတ-၀၆

။

၇ ခိုင်ဇ္င်ဖ းမမတ် (မ)

၇/ပ္တန(နိုင်) ၁၅၈၀၁၀

သပ္ပံဘွဲ့(ရူပ္ကေဒ)

(ဦးက

နပတ-၀၇

။

၈

ခိုင်သင်းကေည် (မ)

၉/လဝန(နိုင်) ၂၅၉၃၂၉

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(ပ္ထဝီ)

ဦးသန်းဝင်း

နပတ-၀၈

။

၉

ဂ းဂ းက

၁၃/မဘန(နိုင်)၀၂၆၃၃၁

သပ္ပံဘွဲ့(ဓါတိုကေဒ)

(ဦးက

နပတ-၀၉

။

၁၀ ဖငမ်းဖငမ်း (မ)

၉/ နထေ(နိုင်) ၁၈၄၇၅၄

သပ္ပံဘွဲ့(သခ္ )

ဦးက းမင်း

နပတ-၁၀

။

၁၁ စံပ္ယ်ဦး(မ)

၅/ မမန (နိုင်) ၁၀၄၃၉၂

သပ္ပံဘွဲ့(ဓါတို)

ဦးခင်က

နပတ-၁၁

။

၁၂ စနဒာဝင်း (မ)

၉/ပ္မန(နိုင်) ၂၈၃၂၁၇

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ စ )

ဦးည မမငျော့်

နပတ-၁၂

။

၁၃ စိုစိုခိုင် (မ)

၅/ ေမန(နိုင်) ၀၆၉၇၆၇

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့( ဂ္လပ္်)

ဦးစန်ထန်း

နပတ-၁၃

။

၁၄ ဇ္င်မပ္ညျော့်မပ္ညျော့်ေို (မ)

၉/လဝန (နိုင်) ၂၅၁၅၁၀

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့ ( ဂ္လပ္်)

ဦးတင်ေိုေို

နပတ-၁၄

။

၁၅ ကဇ္ယ ထန်း (ေ)

၈/တတေ(နိုင်) ၂၁၆၈၆၂

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ စ )

ဦကဇ္ ်မင်းသန်း

နပတ-၁၅

။

၁၆ ထန်းမင်းနိုင် (ေ)

၉/ မရ(နိုင်) ၁၆၁၁၅၅

သပ္ပံဘွဲ့(ရူပ္ကေဒ)

ဦးထန်းထန်းဝင်း

နပတ-၁၆

။

၁၇ နှင်းမိုးရည် (မ)

၉/ဇ္ယသ(နိုင်) ၀၀၉၀၉၂

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(ပ္ထဝီ)

ဦးက

င်မိုး

နပတ-၁၇

။

၁၈ ပ္ပ္ဝင်း(မ)

၉/ဥတသ(နိုင်) ၀၀၅၃၇၀

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(ပ္ထဝီ)

ဦးက

င်ဝင်း

နပတ-၁၈

။

၁၉ မ မ ဝင်း (မ)

၅/ ေမန (နိုင်) ၀၆၈၉၈၁

စီးပ္ းကရးပ္ည ဘွဲ့

ဦးခ စ်ဝင်း

နပတ-၁၉

။

၂၀ ေည းေိုေို (ေ)

၉/လဝန(နိုင်) ၁၈၅၃၈၄

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(ဒဿနေ)

ဦးမ းသန်း

နပတ-၂၀

။

င် (မ)

င်မမငျော့်စန်

င်စိုး)

င်သီး)

မှတ်ချက်

စဉ်

အမည်

၂၁ မ းမင်းနိုင် (ေ)

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
၉/တေန (နိုင်) ၂၃၁၈၄၁

ပညာ

အဘအမည်

အရည်အချင််း
ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ စ )

ဦးဝင်းေိုလ်

ခုံနပါတ်

စာစစ်ဌာန

နပတ-၂၁

နနပပည်နတာ်
ရုံ်းအမှတ်(၄၂)

၂၂ မ းသီရက

င် (မ)

၉/ ပ္မန(နိုင်) ၂၇၇၄၃၈

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ )

ဦးသန်းထန်းက

၂၃ မမငျော့်မမငျော့်ခိုင် (မ)

၉/တေန(နိုင်) ၂၁၄၈၅၁

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ စ )

၂၄ မမတ်သီဟ(ေ)

၉/ ပ္ေသ (နိုင်) ၀၁၁၇၀၄

၂၅ ရီရီမမငျော့်(မ)
၂၆ ရီကဝက

နပတ-၂၂

။

(ဦးလှမမငျော့်)

နပတ-၂၃

။

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(ပ္ထဝီ)

ဦးခ စ်ထန်း

နပတ-၂၄

။

၈/ င န(နိုင်)၀၄၃၉၄၈

သပ္ပံဘွဲ့( ရူပ္ကေဒ)

ဦးလှသန်းကမ င်

နပတ-၂၅

။

၈/ ပ္ န (နိုင်) ၁၇၀၅၅၅

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့ (ပ္ထဝီ)

ဦးမမငျော့်လင်

နပတ-၂၆

။

၂၇ ရရငျော့်ကေ ် (ေ)

၉/လဝန(နိုင်) ၁၈၅၄၃၇

သပ္ပံဘွဲ့(ဘူမကေဒ)

ဦးမမသန်းထန်း

နပတ-၂၇

။

၂၈ လင်းရတနာဦး(မ)

၉/ ပ္မန(နိုင်) ၂၈၆၁၃၇

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ စ )

(ဦးမမငျော့်)

နပတ-၂၈

။

၂၉ လျော့လျော့က

၉/ ဇ္ယသ(နိုင်) ၀၀၈၀၉၁

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(ပ္ထဝီ)

ဦးကေ ်ရီ

နပတ-၂၉

။

၃၀ ဝင်းလင်းက း(မ)

၉/ပ္မန(နိုင်) ၂၇၇၉၁၂

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ စ )

ဦးကေ ်သန်း

နပတ-၃၀

။

၃၁ ကဝကဝလှိုင်(မ)

၉/ လဝန(နိုင်) ၂၄၉၇၈၈

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့( ဂ္လပ္်)

(ဦးစန်ကရွှေ )

နပတ-၃၁

။

၃၂ သေ်ေိုေိုကမ င် (ေ)

၈/ ပ္ခေ( နိုင်) ၂၇၂၃၂၆

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့( ဂ္လပ္်)

ဦးခင်ကမ င်ကေည်

နပတ-၃၂

။

၃၃ သနတာ(မ)

၉/ ဇ္ယသ(နိုင်) ၀၁၁၅၆၉

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့ (မမန်မ စ )

ဦးသန်းဝင်း

နပတ-၃၃

။

၅/ မမန (နိုင်) ၀၉၉၇၉၁

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(သမိုင်း)

ဦးဘဝမ်း

နပတ-၃၄

။

၃၅ သဂီစိုး(မ)

၅/တ

န(နိုင်) ၁၅၃၉၅၅

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ စ )

ဦးက

နပတ-၃၅

။

၃၆ သီရဝင်း(မ)

၉/ ပ္ေသ (နိုင်) ၀၀၉၃၉၁

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ စ )

ဦးကမ င်ဝင်း

နပတ-၃၆

။

၃၇ သီရက

၉/ဇ္ေသ(နိုင်) ၀၀၄၇၁၇

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ စ )

ဦးဝင်းက

င်

နပတ-၃၇

။

င်စိုးဦး

နပတ-၃၈

။

နပတ-၃၉

။

င်(ေ)

(မ)

၃၄ သနတာက

င်(မ)

င်(မ)

င်

င်နိုင်ဝင်း

၃၈

မ်ျော့စိုးသယ် (မ)

၈/ သရန (နိုင်) ၁၀၂၆၅၈

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့ (သမိုင်း)

ဦးက

၃၉

ကဝလင်(မ)

၁၂/ မဂဒ (နိုင်) ၁၈၁၇၃၂

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့ (စတ်ပ္ည )

ဦးသူရလင်

၄၀

မ (မ)

၁၃/

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ စ )

ဦးရန်မ းက

င်

နပတ-၄၀

။

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့ (သမိုင်း)

ဦးသန်းလှိုင် (ခ)

နပတ-၄၁

။

၄၁ က းခ မ်းကမ(မ)

တန(နိုင်)၀၀၀၇၅၈

၈/ တတေ(နိုင်) ၂၆၄၀၉၂

ဦးကမ င်ပ္ို

မှတ်ချက်

စဉ်

အမည်

၄၂ က းဖငမ်းကဇ္ ်(မ)

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
၉/ လဝန(နိုင်) ၂၅၁၄၇၉

ပညာ
အရည်အချင််း
ဝဇ္ဇ ဘွဲ့ (သမိုင်း)

အဘအမည်
ဦးကဇ္ ်ဝင်း

ခုံနပါတ်

စာစစ်ဌာန

နပတ-၄၂

နနပပည်နတာ်
ရုံ်းအမှတ်(၄၂)

၄၃ က းနှင်းလင် (မ)

၉/တေန(နိုင်)၂၁၀၃၃၁

သပ္ပံဘွဲ့(ဓ တိုကေဒ)

(ဦးက

၄၄ က းဟန်ကသ ်(မ)

၉/ တေန (နိုင်) ၂၁၄၂၃၃

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(မမန်မ စ )

၄၅ က

၉/ပ္မန(နိုင်) ၂၃၂၆၅၆
၈/မလန(နိုင်) ၁၁၀၄၇၁

င်သူရ(ေ)

၄၆ ဥမမ မမငျော့်(မ)

င်မမငျော့်)

နပတ-၄၃

။

ဦးသန်ဇ္င်ကေ ်

နပတ-၄၄

။

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့(ပ္ထဝီ)

ဦးကေည်လှိုင်

နပတ-၄၅

။

ဝဇ္ဇ ဘွဲ့ (ပ္ထဝီ)

ဦးစန်းမမငျော့်

နပတ-၄၆

။

မှတ်ချက်

နယ်စပ်မေသနှင်တုံင််းရင််းသာ်းလူမျ ်းမျာ်း ွေြို့မ ်းတုံ်းတက်မရ်းဦ်းစ်းဌာနတွေင် အငယ်တန််းစာမရ်းရာထူ်း
မရ်းမပ စာမမ်းပွေွဲမပ ဆုံခွေင် ရရှသူမျာ်းစာရင််း (ကချင်ပပည်နယ် )
စဉ်

အမည်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁ ပြည်မဟာစိန်လှ (က) ၉/ ြမန(နိိုင်) ၂၁၇၇၇၇

ပညာ
အရည်အချင််း

အဘအမည်

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စီးြာီးရ ီး) ဦီးစိန်လှ

ခုံနပါတ်

စာစစ်ဌာန

ကခ-၀၁

ကချင်ပပည်နယ်
ရုံ်း (ပမစ်ကက်းန ်း)

၂ ဆိိုင်ီးဆန် (မ)

၁/ မစန(နိိုင်) ၀၄၆၂၆၅

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (ြထဝ)

ဦီးလဘန်ထီး ိန်

၃ မိိုဟမ်(မ)

၁/ မမန(နိိုင်) ၀၅၃၆၂၇

သိြပံဘွဲ့(သတ္တရေဒ) ဦီးရြေါ် ှင်ဖို

ကခ-၀၂

ဗန််းမမာ်ခရုံင်ရုံ်း

ကခ-၀၃
။

၄ အိစနဒာရထီး(မ)

၁/ ကန (နိိုင်) ၀၇၂၉၀၀

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ြထဝ)

ဦီးလှကကယ်

ကခ-၀၄
။

၅ မိိုီးစနဒာ (မ)

၁/ြတ္အ (နိိုင်) ၀၅၂၇၃၃

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (သမိိုင်ီး)

ဦီးရအာင်မိိုီး

ကခ-၀၅

၆ ရမယဉ်ရထီး(မ)

၁/ ြတ္အ (နိိုင်) ၀၄၈၈၈၂

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အင်္ဂလိြ်)

ဦီးရယာ်ဒရဒွဲ့

ကခ-၀၆

ပူတာအုံခရုံင်ရုံ်း

။
၇ ရဟာင်ီးရနာ(မ)

၁/ ခဖန(နိိုင်) ၀၁၀၆၁၈

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (သမိိုင်ီး)

ဦီးထာရဟာင်ီး

ကခ-၀၇

ချမ ွေမမ ြို့နယ်ရုံ်း

မှတ်ချက်

နယ်စပ်ဒေသနှင်တုံင််းရင််းသာ်းလူမျ ်းမျာ်း ဖွွံ့ဖဖ ်းတုံ်းတက်ဒရ်းဦ်းစ်းဌာနတွင် အငယ်တန််းစာဒရ်းရာထူ်း
ဒရ်းဒပဖစာဒမ်းပွွဲဒပဖဆုံခွင် ရရှသူမျာ်းစာရင််း (ကရင်ပပည်နယ်)

စဉ်

အမည်

၁

ခိုင်ယမိုဇင်(မ)

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ပညာ
အရည်အချင််း

၁၀/ သထန(နိုင်)၂၃၇၈၉၁ ဝဇဇာဘွဲ့(ပထဝီ)

အဘအမည်

(ဦးသက်ထန်း )

ခုံနပါတ်

စာစစ်ဌာန

ကရ-၀၁

ကရင်ပပည်နယ်
ရုံ်း (ဘာ်းအ)

မှတ်ချက်

နယ်စပ်မေသနှင်တုံင််းရင််းသာ်းလူမျြို်းမျာ်း ဖွွံ့မဖြို်းတုံ်းတက်မရ်းဦ်းစ်းဌာနတွင် အငယ်တန််းစာမရ်းရာထူ်း
မရ်းမပဖစာမမ်းပွွဲမပဖဆုံခွင် ရရှသူမျာ်းစာရင််း (မွန်ပပည်နယ် )
စဉ်

အမည်

၁ ခင်မြမြသင််း(ြ)

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
၁၀/ ကထန(နိုင်) ၁၅၇၃၁၅

ပညာ
အရည်အချင််း
ဝဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီ)

အဘအမည်
ဦ်းမြစန်

ခုံနပါတ်

စာစစ်ဌာန

မလမ-၀၁

မွန်ပပည်နယ်ရုံ်း
(မမာ်လမမြိုင်)

၂ စို်းယြိုဖ်း(ြ)

၁၀/ ကြရ (နိုင်) ၁၃၂၄၅၄

ဝဇ္ဇာဘွဲ့

ဦ်းသန််းစို်း

မလမ-၀၂

။

မလမ-၀၃

။

မလမ-၀၄

။

(အရရွဲ့တိုင််းပညာ)
၃ ထက်ထက်ရအာင် (ြ) ၁၀/သဖရ(နိုင်) ၁၆၇၃၄၀

သပပဘွဲ့(ရပရေဒ)

ဦ်းထန််းစို်း

၄ ထက်ရီရီမြင် (ြ)

၁၀/ ကထန(နိုင်) ၁၇၇၃၃၈

ဝဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီ)

ဦ်းမြင်ရ

၅ နန််းစြ််းသထက် (ြ)

၁၀/ ပြန (နိုင်) ၂၃၉၁၁၂

သပပဘွဲ့(ရိုကခရေဒ)

ဦ်းခင်ရြာင်ဇ္င်

မလမ-၀၅

။

၆ ပပြင််း(ြ)

၁၀/ ကထန(နိုင်)၁၅၇၂၆၂

ဝဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီ)

ဦ်းရဇ္ာ်ြင််း

မလမ-၀၆

။

၇ ရအ်းဝင်သ(ြ)

၁၀/ ကထန(နိုင်) ၁၅၁၂၇၆

ဝဇ္ဇာဘွဲ့ (ပထဝီ)

ဦ်းမြင်ရအ်း

မလမ-၀၇

။

ာင်

မှတ်ချက်

နယ်စပ်ဒေသနှင်တိုံင််းရင််းသာ်းလူမျိ ်းမျာ်း ဖွြို့မဖိ ်းတိုံ်းတက်ဒရ်းဦ်းစ်းဌာနတွင် အငယ်တန််းစာဒရ်းရာထူ်း
ဒရ်းဒ ဖစာဒမ်းပွွဲဒ ဖဆိုံခွင် ရရှိသူမျာ်းစာရင််း (ချင််း ပည်နယ် )
စဉ်

အမည်

၁ က

ျောင်ရှင််းဟွဲ (မ)

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
၄/တတန(နိုင်) ၀၆၀၄၈၆

ပညာ

အဘအမည်

အရည်အချင််း
ဝဇ္ဇျောဘွဲွဲ့ (ပထဝီ)

ဦ်းဆင််းခန်ဂင့််

ခုံနပါတ်

စာစစ်ဌာန

ခ-၀၁

တ်းတိန်
မမိ ြို့နယ်ရုံ်း

၂

နန်ဇ္လ န််း (

)

၄/တတန(နိုင်) ၀၆၂၈၀၂

ဝဇ္ဇျောဘွဲွဲ့(သမိုင််း)

ဦ်းလယ်ခန်ထန်

ခ-၀၂

။

၃ ကဆဇ္င်ဝင််း(မ)

၄/ ပလဝ (နိုင်) ၀၆၁၅၄၆

ဝဇ္ဇျောဘွဲွဲ့ (သမိုင််း)

ဦ်းဘက ျော

ခ-၀၃

ပလက်ဝ
မမိ ြို့နယ်ရုံ်း

၄ ကဇ္ျော်မမတ်ကသျောင််း(

) ၄/ ပလဝ(နိုင်) ၀၆၂၂၃၅

ဝဇ္ဇျောဘွဲွဲ့(မမန်မျော ျော)

ဦ်းလှကသျောင််း

ခ-၀၄

။

ခ-၀၅

။

ခ-၀၆

။

၅ လှမမင့််(မ)

၄/ ပလဝ(နိုင်) ၀၆၄၅၉၉

ဝဇ္ဇျောဘွဲွဲ့ (သမိုင််း)

ဦ်းနင််းယ

၆ သန််းဝင််း (မ)

၄/ ပလဝ(နိုင်) ၀၅၂၇၇၈

ဝဇ္ဇျောဘွဲွဲ့(သမိုင််း)

ဦ်း

ို်းဆို

်

်

မှတ်ချက်

နယ်စပ်တေသနှင်တုံင််းရင််းသာ်းလမျ ်းမျာ်း ွေြို့မ ်းတုံ်းတက်တရ်းဦ်းစ်းဌာနတွေင် အငယ်တန််းစာတရ်းရာထ်း
တရ်းတပ စာတမ်းပွေွဲတပ ဆုံခွေင် ရရှသမျာ်းစာရင််း (ရခုံင်ပပည်နယ် )
စဉ်

အမည်

၁ ခင်မြတ်စိုး(ြ)

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ပညာ
အရည်အချင််း

အဘအမည်

၁၁/ ပဏတ(နင်) ၀၉၁၉၅၂ သပပံဘွဲ့( ရက္ခဗေဒ) ဦိုးဗစောထန်ိုးဗ ောင်

ခုံနပါတ်

စာစစ်ဌာန

ရခ-၀၁

ရခုံင်ပပည်နယ်
ရုံ်း(စစ်တတွေ )

၂

နှင်ိုးမြတ်စနဒာ (ြ)

၁၁/ ပဏတ(နင်) ၀၇၆၀၆၁ ဝဇ္ဇောဘွဲ့(မြန်ြောစော) (ဦိုးဗက္ ော်စန်ဗြောင် )

ရခ-၀၂

၃ မ ြူမ ြူဗက္ ော် (ြ)

၁၁/ ရသတ (နင်) ၁၁၆၅၇၀ ဝဇ္ဇောဘွဲ့ (သြင်ိုး)

ဦိုးဗက္ ော်ဗဇ္ောဗ ောင်

ရခ-၀၃

၄ ဗြညိုဝင်ိုး(ြ)

၁၁/ ြတန(နင်) ၀၂၂၈၇၀

သပပံဘွဲ့(သခ္ ော)

ဦိုးဗရဗြောင်

ရခ-၀၄

၅ ဗ ိုးသီတောထန်ိုး (ြ) ၁၁/ စတန(နင်) ၁၀၇၄၃၉

ဝဇ္ဇောဘွဲ့( င်္္လပ်)

ဦိုးဗြောင်မြသန်ိုး

ရခ-၀၅

၆ ဗ ောင်ဗဇ္ော်ဗဇ္ော်(က္) ၁၁/ ြပန(နင်) ၁၃၂၀၂၃

ဝဇ္ဇောဘွဲ့(မြန်ြော)

ဦိုးမြထန်ိုး

ရခ-၀၆

၇ ဗခ ောစလှိုင် (ြ)

၁၁/ ရသတ(နင်)၁၀၁၀၇၈

ဝဇ္ဇောဘွဲ့(မြန်ြောစော) ဦိုးဦိုးသန်ိုးလှိုင်

ရခ-၀၇

၈ ခင်နှင်ိုးဗက္ ော် (ြ)

၁၁/ က္ န(နင်) ၁၁၆၆၉၀

ဝဇ္ဇောဘွဲ့(မြန်ြောစော) ဦိုးဗက္ ော်မြင်

ရခ-၀၈

။

။

။

။

။

။
တကျာက်ပ ြူ
ခရုံင်ရုံ်း

၉ ခ စ်စြ(ြ)

၁၁/ ြဥန(နင်)၁၄၆၄၁၄

ဝဇ္ဇောဘွဲ့(သြင်ိုး)

ဦိုးလှဗပေါ်ထန်ိုး

ရခ-၀၉

ဘ်းသ်းတတာင်
မမ ြို့နယ်ရုံ်း

၁၀ စိုးစိုးထန်ိုး (ြ)

၁၁/ဘသတ(နင်) ၀၄၉၁၉၇ ဝဇ္ဇောဘွဲ့ (သြင်ိုး)

(ဦိုးခင်ဗြောင်ကက္ည် )

ရခ-၁၀

၁၁ စနဒာသန်ိုး (ြ)

၁၁/ ြဥန(နင်)၁၅၄၂၈၂

ဦိုးဗြောင်ကက္ီိုး

ရခ-၁၁

ဝဇ္ဇောဘွဲ့(သြင်ိုး)

။
တပမာက်ဦ်း
ခရုံင်ရုံ်း

၁၂ စိုးငငြ်ိုးဗ ောင် (က္)

၁၁/ ြပန(နင်)၁၁၇၇၅၀

ဝဇ္ဇောဘွဲ့(မြန်ြောစော) ဦိုးဦိုးလှဗက္ ော်

ရခ-၁၂

၁၃ မြင်မြင်ဗ ိုး(ြ)

၁၁/ ြဥန(နင်) ၁၄၆၅၈၈

သပပံဘွဲ့(ရူပဗေဒ)

ဦိုးဗစောဗြောင်သော

ရခ-၁၃

၁၄ ဗနပန်ိုးလှိုင်ဆင် (ြ)

၁၁/

ဝဇ္ဇောဘွဲ့( င်္္လပ်)

ဦိုးဗဇ္ော်လင်ိုးခင်

ရခ-၁၄

အမ််းမမ ြို့နယ်ရုံ်း

၁၅

၁၁/ ြန(နင်) ၀၇၉၇၇၈

ရခ-၁၅

။

သနတာခင်(ြ)

ြန(နင်)၀၇၀၉၃၀

ဝဇ္ဇောဘွဲ့ (မြန်ြောစော) ဦိုးဗ ိုးမြင်

။

။

မှတ်ချက်

နယ်စပ်တေသနှင်တုံင််းရင််းသာ်းလူမျျို်းမျာ်း ဖွံ့ဖဖျို်းတုံ်းတက်တရ်းဦ်းစ်းဌာနတင် အငယ်တန််းစာတရ်းရာထူ်း
တရ်းတပဖစာတမ်းပွဲတပဖဆုံခင် ရရှသူမျာ်းစာရင််း (ရှမ််းပပည်နယ် )
စဉ်
၁

အမည်
ခင်ဝေယံစိုး(မ)

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
၁၃/ နစန(နင်) ၀၇၂၉၈၇

ပညာ
အရည်အချင််း
ေဇ္ဇာဘွဲ့

အဘအမည်
ဦိုးရာလ်လ ံဗေန်ိုး

ခုံနပါတ်

စာစစ်ဌာန

ရ-၀၁

ရှမ််းပပည်နယ်

(ဒဿနကဝေဒ)

ရုံ်း
(တတာင်ကက်း)

၂

ချစ်စလှိုင် (မ)

၃

၁၃/ရစန(နင်) ၁၀၁၉၄၃

ေဇ္ဇာဘွဲ့(ဗမန်မာစာ)

ဦိုးသန်ိုးလင်

ရ-၀၂

။

ခန်ေမင်ိုးဝရာင် (က) ၁၃/ ပလန(နင်) ၁၂၂၇၉၃

ေဇ္ဇာဘွဲ့(ဗမန်မာစာ)

ဦိုးသန်ိုးဝရွှေ

ရ-၀၃

။

၄

နန်ိုးစမ်ိုးန (မ)

၁၃/ မမန(နင်) ၀၂၄၁၈၅

ေဇ္ဇာဘွဲ့(အင်္ဂလပ်)

ဦိုးစင်ိုးဝကလာ

ရ-၀၄

။

၅

နန်ိုးဝနောင်မန်ိုး (မ)

၁၃/ လခတ(နင်) ၀၄၁၅၆၆

ကန်ပျျူတာသပပံဘွဲ့

ဦိုးချစ်ပင်ဦိုး

ရ-၀၅

။

၆

ရလင်ိုးထန်ိုး (က)

၁၃/ ခလန(နင်) ၀၀၂၉၀၄

ေဇ္ဇာဘွဲ့(သမင်ိုး)

ဦိုးသက်ခင်

ရ-၀၆

။

၇

ေင်ိုးေင်ိုးမာ(မ)

၁၃/ဟပတ(နင်) ၀၂၅၉၃၂

သပပံဘွဲ့(ရူပဝေဒ)

ဦိုးသန်ိုးစိုး

ရ-၀၇

ဟုံပန်ခရုံင်ရုံ်း

၈

ဗချူိုးဗချူိုးလင် (မ)

၁၃/ မဆန(နင်) ၀၄၅၃၂၁

ေဇ္ဇာဘွဲ့(ပထေီ)

ဦိုးသန်ိုးဝဇ္ာ်လင်

ရ-၀၈

ရှမ််းပပည်နယ်
ရုံ်းခွဲ(ကျျိုင််းတုံ )

မှတ်ချက်

နယ်စပ်ဒဒသနှင်တုံင််းရင််းသာ်းလူမျ ်းမျာ်း ဖွြို့မဖ ်းတုံ်းတက်ဒရ်းဦ်းစ်းဌာနတွင် အငယ်တန််းစာဒရ်းရာထူ်း
ဒရ်းဒ ဖစာဒမ်းပွွဲဒ ဖဆုံခွင် ရရှသူမျာ်းစာရင််း (ရန်ကုံန်)
စဉ်
၁

အမည်
ခင်ခ ျိုအ ေး(မ)

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
၈/ မသန(နိုင်) ၁၄၀၇၂၈

ပညာ
အရည်အချင််း
ကွန်ပ ျူတာသပပံဘွွဲ့

အဘအမည်
ဦေးဘိုလင်ေး

ခုံနပါတ်

စာစစ်ဌာန

ရက-၀၁

ဒဂုံမမ ြို့သစ်
ခရုံင်ရုံ်း

၂

လင်ေးလင်ေးစိုေး (မ)

၇/ရတရ(နိုင်) ၁၈၀၀၅၁

ဝဇ္ဇာဘွွဲ့(မမန်မာ)

ဦေးအက ာ်စိုေး

ရက-၀၂

။

မှတ်ချက်

နယ်စပ်ဒေသနှင်တိုံင််းရင််းသာ်းလူမျိ ်းမျာ်း ဖွွံ့ဖဖိ ်းတိုံ်းတက်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာနတွင် အငယ်တန််းစာဒရ်းရာထူ်း
ဒရ်းဒ ဖစာဒမ်းပွွဲဒ ဖဆိုံခွင် ရရှိသူမျာ်းစာရင််း (မိတထီလာခရိုံင်)
စဉ်

အမည်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁ စိန်ရင် (မ)

၉/ မထလ(နိိုင်) ၃၁၆၇၀၄

ပညာ

အဘအမည်

အရည်အချင််း
သိပ္ပံဘွဲ့ (သင်္ချာ)

ဦးက

ချာ်ဝင်း

ခုံနပါတ်

စာစစ်ဌာန

မထလ-၀၁

မိတထီလာ
ခရိုံင်ရုံ်း

၂ ထ

်ထ

်ဖ ိ း(မ)

၃ မခိ းမခိ းက း(မ)

၄ ကမယန်းဝတီက

၅ သ

်ဖ ိ းကဝ(

၉/တသန(နိိုင်) ၂၃၀၂၉၇

ဝိဇ္ဇျာဘွဲ့(စီးပ္ျားစီမံ )

ဦးထန်းထန်း

၉/ မထလ(နိိုင်) ၃၃၆၅၉၆

ဝိဇ္ဇျာဘွဲ့ (သမိိုင်း)

ဦးက ျာင်က

ချာ် (မ) ၉/ပ္

)

င်(နိိုင်) ၀၄၅၃၁၃

၉/ မထလ(နိိုင်) ၃၁၉၇၉၉

မထလ-၀၂

။

ချာ်ဦး

မထလ-၀၃

။

ချာ်ဝင်း )

မထလ-၀၄

။

ဦးမင်းမင်းက ျာင်

မထလ-၀၅

။

သိပ္ပံဘွဲ့(ရူပ္ကေဒ)

ဦးထန်းကနောင်

မထလ-၀၆

။

သိပ္ပံဘွဲ့(ဓါတိုကေဒ)

ဦးသန်းထန်းဦး

မထလ-၀၇

။

သိပ္ပံဘွဲ့( ရို

ဦးက

မထလ-၀၈

။

ဝိဇ္ဇျာဘွဲ့(စိတ်ပ္ညျာ) (ဦးက

ဝိဇ္ဇျာဘွဲ့
(ဒဿနိ

၆ သိမ်သိမ်(င်)

၉/

ပ္တ(နိိုင်) ၂၆၈၈၀၄

ချာ်က

ကေဒ)

သိမ်သိမ်သူ(မ)
၇ က းစနဒောဦး(မ)

၈ က ျာင်မခိ းကဇ္ျာ်(

၉/စ

)

န(နိိုင်)၀၉၆၁၉၇

၉/ မထလ (နိိုင်) ၃၄၀၉၁၉

ခေဒ)

ချာ်စိန်

မှတ်ချက်

နယ်စပ်ဒေသနှင်တုံင််းရင််းသာ်းလမျ ်းမျာ်း ဖွွံ့ဖဖ ်းတုံ်းတက်ဒရ်းဦ်းစ်းဌာနတွင် အငယ်တန််းစာဒရ်းရာထ်း
ဒရ်းဒ ဖစာဒမ်းပွွဲဒ ဖဆုံခွင် ရရှသမျာ်းစာရင််း (စစ်ကုံင််းတုံင််း )
စဉ်

အမည်

ပညာ

ခုံနပါတ်

စာစစ်ဌာန

(ဦ်းထန်ဝင််း )

စက-၀၁

တမ်းခရုံင်ရုံ်း

သပပံဘွဲ့(သခ္ခာ)

ဦ်းလရသာင််း

စက-၀၂

။

သပပံဘွဲ့(ဓါတ္ိုရေဒ)

ဦ်းရ

စက-၀၃

။

၅/ တ္မန(နိုင်) ၀၆၇၄၈၁

ဝဇ္ဇာဘွဲ့ (သမိုင််း)

ဦ်းဝင််းခခို

စက-၀၄

။

၅ ယဉ်မခို်းမင််း (မ)

၅/ ခပန(နိုင်) ၀၁၁၈၇၃

သပပံဘွဲ့( သတ္တရေဒ) ဦ်းရမာင်သန််း

စက-၀၅

။

၆ ပင်ခိုင်ခန် (မ)

၅/

စက-၀၆

ကသာ

၁ ခတ္တာညို(မ)

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
၅/ တ္မန(နိုင်) ၀၆၈၁၁၀

အရည်အချင််း
ဝဇ္ဇာဘွဲ့

အဘအမည်

(အရ ွဲ့တ္ိုင််းပညာ)
၂ နင််းနယ်ဦ်း(မ)

၃ နင််းလှိုင်လှိုင်ရ

၄ နင််းသ

်ရဝ(မ)

၅/ မသန(နိုင်) ၀၀၄၃၀၁

ခာ် (မ) ၅/ တ္မန (နိုင်) ၀၆၇၄၁၄

သန (နိုင်) ၁၃၃၈၄၈ ဝဇ္ဇာဘွဲ့(စ်းပာ်းရ ်း)

ခာ်ခိုင်

ဦ်းစို်းရမာင်

ခရုံင်ရုံ်း
၇ မမသဉ္ဇာဦ်း(မ)

၅/အတ္န(နိုင်) ၀၉၉၆၆၈

ဝဇ္ဇာဘွဲ့(စ်းပာ်းရ ်း)

ဦ်းရဇ္ာ်ဦ်း(ခ)

စက-၀၇

။

စက-၀၈

နာဂ

ဦ်းရမာင်ဦ်း
၈ ငငမ််းငငမ််းရ ်း(မ)

၅/ ယမပ (နိုင်) ၁၃၄၉၃၂

ဝဇ္ဇာဘွဲ့(မမန်မာစာ)

ဦ်းတ္င်ဆန််း

ဒေသရုံ်း

မှတ်ချက်

နယ်စပ်ဒေသနှင်တုံင််းရင််းသာ်းလူမျ ်းမျာ်း ဖွွံ့မဖ ်းတုံ်းတက်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာနတွင် အငယ်တန််းစာဒရ်းရာထူ်း
ဒရ်းဒ ဖစာဒမ်းပွွဲဒ ဖဆုံခွင် ရရှသူမျာ်းစာရင််း (တနသသာရီတုံင််း)
စဉ်

အမည်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁ ခင်မိုးအ ိုး(မ)

၆/ထဝန(နင်)၁၃၄၁၀၇

ပညာ
အရည်အချင််း
သပ္ပံဘွဲ့(သခ္ချာ)

အဘအမည်
ဦိုးတင်အ ိုး

ခုံနပါတ်

စာစစ်ဌာန

တနသရ-၀၁

တနသသာရီတုံင််း
ရုံ်း(ထာ်းဝယ် )

၂ မို့မို့ခင်(မ)

၆/ သရခ(နင်) ၁၀၅၃၃၂

ဝဇ္ဇျာဘွဲ့(မမန်မျာစျာ)

ဦိုးဝင်ိုးအဇ္ျာ်

တနသရ-၀၂
။

၃ အ ျာင်အ

ချာ်ခနို့် (

)

၆/မမန(နင်) ၁၉၁၈၁၁

ဝဇ္ဇျာဘွဲ့(မမန်မျာစျာ)

ဦိုးမမင်နင်

တနသရ-၀၃

မမတ်ခရုံင်ရုံ်း

မှတ်ချက်

