ချင်းပပညနယဒရ်းဒကွာကပဲဒကွာမရှင ဖဲြို့ခဲရု်း
ငယတန်းစွာဒရ်းရွာ
စဉ

ူ်းဒနရွာ ဒပဖဆုခငရရှသူမျွာ်းစွာရင်း (29.7.2020)

မည

နုငငသွာ်းစစစဒရ်း

မည

ကတပပွာ်း မှတ

ခု မှတ

ဒလ ွာက

ွာ်း

သည ရု်း

၁ ဒ ေါ်ရန်းဆုန်း

ဦ်းဆွာနမုန်း

၄/ဖလန(နုင)၀၄၉၀၇၈

ချင်းကမရ-၁

ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၂ ဦ်းဒ

်းရွာဒ ်း

ဦ်းရယလှ

၄/မတပ(နုင)၀၅၂၇၃၉

ချင်းကမရ-၂

ဖလမ်းခရုင

၃ ဦ်းဒ

်းဆုင

ဦ်းနုလီ

၄/မတပ(နုင)၀၅၁၁၀၅

ချင်းကမရ-၃

၄ ဦ်းဒချွာကဒလှ

ဦ်းဒ

၄/မတပ(နုင)၀၄၉၉၈၉

ချင်းကမရ-၄

မတူပီခရုင

၅ ဦ်းဒကျွာသူဒ ်း

ဦ်းဒေဟန်း

၄/မတပ(နုင)၀၅၁၃၃၆

ချင်းကမရ-၅

မတူပီခရုင

၆ ဦ်းနမ်းငုကခမ

ဦ်းခွါလဇမွာန

၄/တတန(နုင)၀၅၈၀၀၇

ချင်းကမရ-၆

တန်းဇနမမ ြို့နယ

၇ ဦ်းဒ

ဦ်းဂငဒခေါ်ဇမ်း

၄/တတန(နုင)၀၆၇၀၆၀

ချင်းကမရ-၇

တန်းဇနမမ ြို့နယ

ဦ်းဒနောလကျ ်း

၄/

ချင်းမကရ-၈

ဖလမ်းခရုင

ဦ်းဆငခနခုင

၄/ဟခန(နုင)၀၄၃၄၁၄

ချင်းကမရ-၉

တန်းဇနမမ ြို့နယ

၁၀ ဒ ေါ်ဗနဒမရီ

ဦ်း

၅/ကလ

ချင်းကမရ-10 မတူပီခရုင

၁၁ ဒ ေါ်ဒ ်းဒ ်းခုင

ဦ်းဇဆီ်း

၄/မတပ(နုင)၀၅၀၀၂၅

ချင်းကမရ-11 မတူပီခရုင

၁၂ ဦ်းလျန်းခနကျင

ဦ်းလမ်းဇဒဆွာမ

၄/တတန(နုင)၀၇၈၁၀၃

ချင်းကမရ-12 တန်းဇနမမ ြို့နယ

၁၃ ဒ ေါ်ဒရွှေစငဒ ်း

ဦ်းဒဇွာသန်း

၅/ကလ

ချင်းကမရ-13

၁၄ ဦ်း

ဦ်းခဇ

၄/ဖလန(နုင)၀၄၅၉၈၂

ချင်းကမရ-14 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၄/ဟခန(နုင)၀၅၃၀၅၆

ချင်းကမရ-15 မတူပီခရုင

ဦ်းဒဟ်းလင

၄/

ချင်းကမရ-16 မတူပီခရုင

၁၇ ဦ်းဒလွာမပီ်း

ဦ်းဒယွာမဒခွါင

၄/မတပ(နုင)၀၄၄၆၄၃

ချင်းကမရ-17 မတူပီခရုင

၁၈ ဒ ေါ်နနခနလန

ဦ်းပုမလျကျင

၄/တတန(နုင)၀၈၂၄၇၃

ချင်းကမရ-18 တန်းဇနမမ ြို့နယ

၁၉ ဒ ေါ်ရီတွာငနဇဒရွှေ

ဦ်းဆန

၄/

ချင်းကမရ-19 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၂၀ ဒ ေါ်ဂျျူ

ီလီပွါရ

ဦ်းလနကျဲ ု

၅/ကလ

၂၁ ဒ ေါ်ယူ

ီဂျွန်း

ဦ်းဒလွာမ

၄/မတပ(နုင)၀၄၂၀၀၄

ချင်းကမရ-21 မတူပီခရုင

၄/မတပ(နုင)၀၄၆၃၁၀

ချင်းကမရ-22 မတူပီခရုင

ွာငဇဆန်း

၈ ဒ ေါ်မနလဲငတီလ
၉

ဒ ေါ် ကစတွာ
မနရှန်းဟုန

နလျနကျဲ ု

၁၅ ဒ ေါ်ရှန်းဒလှ်းဒ က်း
၁၆ ဦ်း

တမွာနော်း

၂၂ ဒ ေါ်ဒနောမီခင

ဦ်း

ွာငလွာ

ပခွာ

န

ုေင်း(ခ)

မင်းနုင

ဦ်းပွါ ုပ

န်း
န်း

တလ(နုင)၀၄၇၇၅၉

(နုင)၂၄၉၃၂၅

(နုင)၂၅၀၀၂၀

တလ(နုင)၀၆၁၇၅၈

တလ(နုင)၀၄၀၇၅၄
(နုင)၂၆၁၃၇၅

ဖလမ်းခရုင

ပလကေမမ ြို့န
ယ

ချင်းကမရ-20 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

စဉ

မည

နုငငသွာ်းစစစဒရ်း

မည

၂၃ ဒ ေါ်ဒမရီဂျျူနစ

ဦ်းဒ

၂၄ ဒ ေါ်ဒရွှေလီဇွာ

ဒလ ွာက

ွာ်း

သည ရု်း

၄/မတပ(နုင)၀၄၆၃၀၈

ချင်းကမရ-23 မတူပီခရုင

ဦ်းဒကျွာကုန်း

၄/မတပ(နုင)၀၄၁၉၈၆

ချင်းကမရ-24 မတူပီခရုင

၂၅ ဒ ေါ်ဇယနီဗီ

ဦ်းဒ ွာင

၄/မတပ(နုင)၀၄၈၁၇၃

ချင်းကမရ-25 မတူပီခရုင

၂၆ ဒ ေါ်ရုဆန ီ

ဦ်းရွာ ီ်း

၄/မတပ(နုင)၀၄၈၆၀၄

ချင်းကမရ-26 မတူပီခရုင

၂၇ ဦ်းဧဖရမဆန်း

ဦ်းဒမွာငဒမွာင

၄/ဖလန(နုင)၀၄၈၀၄၉

ချင်းကမရ-27 မတူပီခရုင

၂၈ ဒ ေါ်စီစီလျန်း

ဦ်းလျနကျ ်းန်း

၅/ကလ

ချင်းကမရ-28 မတူပီခရုင

၂၉ ဒ ေါ်ဆီ်းလငပမင

ဦ်းဟီဆွာ

၄/မတပ(နုင)၀၄၈၁၃၉

ချင်းကမရ-29 မတူပီခရုင

၃၀ ဒ ေါ်ကျနလန်း

ဦ်းနနခနစတ

၄/တတန(နုင)၀၇၅၆၆၈

ချင်းကမရ-30 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၃၁ ဦ်းရုနောလဒ ်းနီလ

ဦ်းလျနကျ ်း

၄/

တလ(နုင)၀၅၃၁၅၅

ချင်းကမရ-31 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၃၂ ဒ ေါ်ငနချင်းတီလ

ဦ်းဒရွှေခွါရ

၄/

တလ(နုင)၀၅၃၀၉၆

ချင်းကမရ-32 ဖလမ်းခရုင

၃၃ ဒ ေါ်ဒမွာဒမွာစ

ဦ်းစကကည

၅/ကလ

၃၄ ဒ ေါ်ငုနီဒ ်း

ဦ်းကုလီ

၄/မတပ(နုင)၀၅၄၀၇၁

ချင်းကမရ-34 မတူပီခရုင

၃၅ ဦ်းဒကျွာသဲဦ်း

ဦ်းဒကျွာမု်းဦ်း

၄/ဖလန(နုင)၀၅၂၉၉၄

ချင်းကမရ-35 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

ဦ်းဒ ွါသကျ ်း

၄/ဟခန(နုင)၀၄၉၂၁၅

ချင်းကမရ-36 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၃၇ ဦ်းဒနောဂျွာ

ဦ်း ွာရုင်း

၄/မတပ(နုင)၀၅၁၁၁၀

ချင်းကမရ-37 မတူပီခရုင

၃၈ ဒ ေါ်

ဦ်းငနဒ

၄/

တလ(နုင)၀၅၉၉၇၅

ချင်းကမရ-38 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၄/

တလ(နုင)၀၅၇၂၈၁

ချင်းကမရ-39 ဖလမ်းခရုင

၃၆ ဒ ေါ်ငန ီယွာန
လွာဇမဲန်း

၃၉ ဦ်းကကွာဒ
၄၀ ဒ ေါ်

ွာ်း

ွာငလန်း

ဲငနဆီ်း

ဟွာ်း

ကတပပွာ်း မှတ

ခု မှတ

န

ွာင်း

ဦ်းဇွာဟီ်း
ဦ်းဇမဒခေါ်

န်း

(နုင)၂၂၇၉၄၆

(နုင)၂၀၄၉၈၁

ချင်းကမရ-33 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၄/ဖလန(နုင)၀၅၉၁၀၀

ချင်းကမရ-40 ဖလမ်းမမ ြို့နယ
ချင်းကမရ-41 ဖလမ်းခရုင

၄၁ ဒ ေါ်တျွာဒနောန

ဦ်းဟရနတွာန

၄/

၄၂ ဒ ေါ် ကစတွာမနလွှမ်း

ဦ်းခွါဗဲလ

၄/မတပ(နုင)၀၄၂၀၅၄

ချင်းကမရ-42 မတူပီခရုင

၄၃ ဦ်းတင

ဦ်းဂျကဆန

၄/ဖလန(နုင)၀၅၅၆၅၈

ချင်းကမရ-43 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၄၄ ဦ်းဗနမန

ဦ်းမွှွာကုန

၄/

ချင်းကမရ-44 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၄၅ ဦ်း ဲလခရစစတုလျန

ဦ်းငု

န်း

၄/မတပ(နုင)၀၄၁၈၅၀

ချင်းကမရ-45 မတူပီခရုင

၄၆ ဒ ေါ်ေုနနနလန်း

ဦ်းခမဇမ်း ွါလ

၄/တတန(နုင)၀၂၆၅၀၂

ချင်းကမရ-46 ဖလမ်းခရုင

၄၇ ဒ ေါ်ကျင်းရှင်းဒမွာင

ဦ်းဖုန ု်းလျန်း

၄/တတန(နုင)၀၃၁၀၂၂

ချင်းကမရ-47 တန်းဇနမမ ြို့နယ

၄၈ ဒ ေါ် ု င်းေုန

ဦ်းကမ်းလျန်း

၄/တတန(နုင)၀၆၄၀၇၇

ချင်းကမရ-48 တန်းဇနမမ ြို့နယ

၄၉ ဒ ေါ်မျ ်းသဉ္ဇွာဒ ွာင

ဦ်းမျ ်းခုင

၈/တတက(နုင)၂၁၇၃၁၈

ချင်းကမရ-49 တန်းဇနမမ ြို့နယ

၅၀ ဒ ေါ်မန်းရှင်း ဲ

ဦ်း ုဇခုပ

၄/တတန(နုင)၀၆၄၁၀၅

ချင်းကမရ-50 ဖလမ်းခရုင

န်းဒ ွာင

န်း

တလ(နုင)၀၄၆၄၉၉

တလ(နုင)၀၅၁၈၁၃

စဉ

မည

နုငငသွာ်းစစစဒရ်း

မည

ကတပပွာ်း မှတ

ခု မှတ

ဒလ ွာက

ွာ်း

သည ရု်း

၅၁ ဦ်းဒပွါငမနနန

ဦ်းဟနဇဂု်း

၄/တတန(နုင)၀၆၃၁၉၁

ချင်းကမရ-51 တန်းဇနမမ ြို့နယ

၅၂ ဒ ေါ်ကျနဟဲကမ

ဦ်း င်းဆင်းမုန

၄/တတန(နုင)၀၇၇၇၄၈

ချင်းကမရ-52 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၅၃ ဒ ေါ်နီနီေင်း

ဦ်းခီတူ

၄/မတပ(နုင)၀၅၀၀၂၃

ချင်းကမရ-53 မတူပီခရုင

၅၄ ဒ ေါ်လှဒနကကယ

ဦ်း

၄/မတပ(နုင)၀၅၀၀၂၆

ချင်းကမရ-54 မတူပီခရုင

၅၅ ဒ ေါ်စီ်းငုဒတ

ဦ်းပီတယ

၄/မတပ(နုင)၀၄၈၀၁၇

ချင်းကမရ-55 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၅၆ ဒ ေါ်ဒမရီဆန်း

ဦ်းလုငဒ

်း

၄/မတပ(နုင)၀၄၇၁၆၀

ချင်းကမရ-56 မတူပီခရုင

၅၇ ဒ ေါ်မွာ လင်း

ဦ်းဒမ်းတုမ်း

၄/မတပ(နုင)၀၄၇၅၇၉

ချင်းကမရ-57 မတူပီခရုင

၅၈ ဦ်းစု်းဆန်းဒ ွာင

ဦ်းစု်းသန်း

၄/မတပ(နုင)၀၄၇၄၃၇

ချင်းကမရ-58 မတူပီခရုင

၅၉ ဒ ေါ်နှင်းကကည

ဦ်းခငစု်း

၄/ရဇန(နုင)၀၀၂၀၆၁

ချင်းကမရ-59 မတူပီခရုင

၆၀ ဒ ေါ်ဗနဆီ်းချင်း

ဦ်း

၄/

ချင်းကမရ-60 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၆၁ ဒ ေါ်ငနဇနတီလ

ဦ်းနုကုန်း

၆၂ ဒ ေါ်

ဦ်းဒ

ဲ တဟဲ

၆၃ ဦ်းဗနတုန်း

န

ုကကီ

နခဲ
ွာင်းဇ

ဦ်းဒ ွာင

န
န

တလ(နုင)၀၅၃၈၇၁

၄/ဟခန(နုင)၀၄၀၅၄၉

ချင်းကမရ-61 ဖလမ်းခရုင

၄/ကခန(နုင)၀၀၁၅၈၉

ချင်းကမရ-62 ဖလမ်းခရုင

၄/မတပ(နုင)၀၄၁၅၁၈

ချင်းကမရ-63 မတူပီခရုင

၆၄ ဒ ေါ်ဖွာဒ ွါင

ဦ်းယုဒ ွါ

၄/ရဇန(နုင)၀၀၃၅၅၀

ချင်းကမရ-64 မတူပီခရုင

၆၅ ဒ ေါ် ွါလ်းရှင်းကျန

ဦ်းတမရှင်းတွာလ

၄/ကခန(နုင)၀၀၁၂၃၂

ချင်းကမရ-65 တန်းဇနမမ ြို့နယ

၆၆ ဒ ေါ်ဇင ီချ

ဦ်းစဒ ွာင

၄/ပလေ(နုင)၀၆၁၅၄၈

ချင်းကမရ-66 ပလကေမမ ြို့နယ

၆၇ ဒ ေါ်ဒ ်းေင်းကကည

ဦ်းဒကျွာလှသန်း

၁၁/ကကန(နုင)၀၁၁၉၉၃

ချင်းကမရ-67 ပလကေမမ ြို့နယ

၆၈ ဒ ေါ်ကသနတောဦ်း

ဦ်းစန်းလှ

၄/ပလေ(နုင)၀၅၀၄၄၈

ချင်းကမရ-68 ပလကေမမ ြို့နယ

၆၉ ဒ ေါ်ဒ ်းဒ ်းသန်း

ဦ်းဒရွှေလှဒ ွာင

၄/ပလေ(နုင)၀၃၇၉၇၄

ချင်းကမရ-69 ပလကေမမ ြို့နယ

၇၀ ဦ်းတနနယဆမ်း

ဦ်းဗနကပ

၄/ဖလန(နုင)၀၄၈၁၆၅

ချင်းကမရ-70 ဖလမ်းခရုင

၇၁ ဒ ေါ်ဒ ်းဒ ်းလင

ဦ်းလန

၄/ဖလန(နုင)၀၅၁၅၂၁

ချင်းကမရ-71 ဖလမ်းခရုင

၇၂ ဒ ေါ်လွာလဒဇ်းဒမ်း ီ်း

ဦ်းလွာလ

၃/ရခ (နုင)၀၀၁၉၉၀

ချင်းကမရ-72 ဖလမ်းခရုင

၇၃ ဦ်းဒ ွာငသူနုင

ဦ်း ုန်း

၅/ကလ

ချင်းကမရ-73 ဖလမ်းခရုင

74 ဦ်းနုင

ဦ်းဆူနုင်း

၄/ဖလန(နုင)၀၅၆၉၄၀

ချင်းကမရ-74 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

၇၅ ဒ ေါ်စု်းနယမွာ

ဦ်းပမငစု်း

၅/ကလ

(နုင)၀၄၈၉၀၅

ချင်းကမရ-75 ဖလမ်းခရုင

76 ဒ ေါ်ပမငပမငသန်း

ဦ်းဒကျွာဒမွာင

၅/ကလ

(နုင)၂၃၀၇၈၈

ချင်းကမရ-76 ဖလမ်းခရုင

၇၇ ဒ ေါ်ဒေသဉ္ဇွာဒကျွာ

ဦ်းစဒကျွာဒ ်း

၅/ကလ

(နုင)၂၄၆၅၉၄

ချင်းကမရ-77 ဖလမ်းခရုင

၇၈ ဒ ေါ်ဆီ်းဒ

ဦ်းငုဟုပ

၄/ဖလန(နုင)၀၅၄၈၁၂

ချင်းကမရ-78 ဖလမ်းမမ ြို့နယ

ဦ်းလွာလကမ်း

၄/ဖလန(နုင)၀၄၆၉၇၂

ချင်းကမရ-79 ဖလမ်းခရုင

န်း

ွာင်းတလဲ

၇၉ ဒ ေါ်သန်းနှဲမ

န်း

န်း
နကမ်း
န်း

(နုင)၂၀၂၉၃၈

ဒပဖဆုမညဒနရွာ။ ချင်းပပညနယဒရ်းဒကွာကပဲဒကွာမရှင ဖဲြို့ခဲရု်း၊ ဟွာ်းခွါ်းမမ ြို့

စဉ

မည

မည

ေန

နုငငသွာ်းစစစဒရ်း
ကတပပွာ်း မှတ

မ်းစစစဒရ်းချယဒရ်း ဖဲြို့

ချင်းပပညနယဒရ်းဒကွာကပဲဒကွာမရှင ဖဲြို့ခဲရု်း

ခု မှတ

ဒလ ွာက
သည ရု်း

ွာ်း

