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၁ ပင်စင်-၁ ကစက်စဖ်ဖို ဵ ဦဵညီညီေဇာ် ၁၃/ပတယ(နိုင်)၀၅၃၈၈၂ ကျာဵ

၂ ပင်စင်-၂ ကျင်စနည်နွ့် ဦဵဒါနက်ျင်ကပ် ၇/ပခန(နိုင်)၃၆၄၁၃၈ မ

၃ ပင်စင်-၃ ေကျာေဴကျာစဴဳ ဦဵေဇာလ်င်ွ ၅/မရန(နိုင်)၂၉၅၈၁၆ မ

၄ ပင်စင်-၄ ေကျာေဴကျာမဴာ ဦဵေကျာြ်မင်ဴ ၅/မရန(နိုင်)၃၀၁၅၄၀ မ

၅ ပင်စင်-၅ ေကျာေဴကခိုင်  ဦဵေကျာလ်င်ွ ၉/ခအဇ(နိုင်)၀၄၇၂၆၈ မ

၆ ပင်စင်-၆ ေကျာေဴကခိုင်ထနွ်ဵ ဦဵေအဵထနွ်ဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၉၀၀၉၈ မ

၇ ပင်စင်-၇ ေကျာသီဴတာဝင်ဵ ဦဵေနဝင်ဵနိုင် ၁၃/ကမန(နိုင်)၁၂၄၀၉၆ မ

၈ ပင်စင်-၈ ေကျာေ်ကျာခ်န့် ဦဵေအာင်သိန်ဵ ၈/ခမန(နိုင်)၁၂၆၁၉၈ ကျာဵ

၉ ပင်စင်-၉ ေကျာစ်ာွလင်ဵ ဦဵသန်ဵ ေအာင် ၉/နထက(နိုင်)၁၄၈၀၀၆ ကျာဵ

၁၀ ပင်စင်-၁၀ ေကျာမ်ျ ိုဵသူ ဦဵကကည်စိုဵ ၅/ဒပယ(နိုင်)၁၁၅၂၇၁ ကျာဵ

၁၁ ပင်စင်-၁၁ ေကျာရ်နရှ်င်ဵ ဦဵြမင်ဴထနွ်ဵ ၇/ရတန(နိုင်)၁၁၂၈၄၁ ကျာဵ

၁၂ ပင်စင်-၁၂ ေကျာဝ်င်ဵထနွ်ဵ ဦဵဉာဏလ်င်ဵ ၅/စကန(နိုင်)၂၈၀၂၃၀ ကျာဵ

၁၃ ပင်စင်-၁၃ ကကည်ြပာစိုဵ ပိုင် ဦဵစိုဵ ပိုင် ၈/မကန(နိုင်)၂၃၉၇၁၉ မ

၁၄ ပင်စင်-၁၄ ကကည်ြဖူသန့် ဦဵသိန်ဵ ေဌဵနိုင် ၁၀/ကထန(နိုင်)၁၄၆၉၄၃ မ

၁၅ ပင်စင်-၁၅ ကကာညိုဖူဵ ဦဵကာေဌဵ ၁၂/မရက(နိုင်)၁၆၆၀၂၁ မ

၁၆ ပင်စင်-၁၆ ကကူကကူလှိုင် ဦဵလကှကိုင် ၉/ညဥန(နိုင်)၁၅၃၁၇၆ မ

၁၇ ပင်စင်-၁၇ ကကူကကူလှိုင် ဦဵေမာင်ေလဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၆၂၅၇၇ မ

၁၈ ပင်စင်-၁၈ ကကူကကူဝင်ဵ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ၅/ကနန(နိုင်)၀၈၉၃၂၇ မ

၁၉ ပင်စင်-၁၉ ကကူြမင်ဴ ဦဵေကျာ် ၈/မမန(နိုင်)၂၀၅၉၈၁ မ

၂၀ ပင်စင်-၂၀ ကုိကုိ ဦဵဝင်ဵေအာင် ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၄၈၈၀ ကျာဵ

၂၁ ပင်စင်-၂၁ ကုိကုိဇင် ဦဵရဲြမင်ဴဝင်ဵ ၉/လဝန(နိုင်)၂၃၂၅၃၇ မ

၂၂ ပင်စင်-၂၂ ကုိကုိနိုင် ဦဵေဌဵကကိုင် ၉/အမရ(နိုင်)၁၁၀၆၁၀ ကျာဵ

၂၃ ပင်စင်-၂၃ ကုိင်ဵနက်စိုဵ ဦဵနိုင်မင်ဵစိုဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၀၉၈၄ မ

၂၄ ပင်စင်-၂၄ ကုေဋထနွ်ဵ ဦဵစိုဵ တင်ဴ ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၁၄၁၂၄ မ

၂၅ ပင်စင်-၂၅ ကုမြုဒာ ဦဵခင်ေမာင်ေဇာ် ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၅၈၅၇ မ

၂၆ ပင်စင်-၂၆ ေကခိုင်စိုဵ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ၈/တတက(နိုင်)၁၅၈၇၇၆ မ

၂၇ ပင်စင်-၂၇ ေကခိုင်ဝင်ဵ ဦဵေအာင်တင်ေသာင်ဵ ၁၀/မလမ(နိုင်)၁၉၂၉၃၂ မ

၂၈ ပင်စင်-၂၈ ေကခိုင်ဦဵ ဦဵထနွ်ဵ ေအာင် ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၁၀၈၆၈ မ

၂၉ ပင်စင်-၂၉ ေကေစာဝတီ ဦဵခင်ေမာင်ဝင်ဵ ၉/ဇယသ(နိုင်)၀၀၄၅၂၃ မ

၃၀ ပင်စင်-၃၀ ေကဇင်ေသာ် ဦဵြမင်ဴေရွှေ ၁၂/လကန(နိုင်)၂၂၈၃၃၁ မ

၃၁ ပင်စင်-၃၁ ေကသွယဖ်ဖို ဵ ဦဵြမေသာင်ဵ ၈/မကန(နိုင်)၂၅၀၄၅၈ မ

၃၂ ပင်စင်-၃၂ ေကသွယလ်င်ဵ ဦဵေကျာထ်ူဵ ၉/မလန(နိုင်)၁၆၇၆၆၇ မ

၃၃ ပင်စင်-၃၃ ေကာင်ဵစလဳင်ွ ဦဵသက်နိုင်စိုဵ ၇/ကတခ(နိုင်)၁၄၉၀၈၆ ကျာဵ

၃၄ ပင်စင်-၃၄ ေကာင်ဵထက် ဦဵတင်ထနွ်ဵ နိုင် ၁၂/လကန(နိုင်)၂၄၇၇၅၁ ကျာဵ

၃၅ ပင်စင်-၃၅ ေကာင်ဵထက်ေမာင် ဦဵသိန်ဵ ထနွ်ဵ စိုဵ ၉/ဉတသ(နိုင်)၀၀၅၁၈၉ ကျာဵ

၃၆ ပင်စင်-၃၆ ေကာင်ဵထက်ေအာင် ဦဵရိှနြ်မင်ဴေအာင် ၈/သရန(နိုင်)၁၀၃၂၄၉ ကျာဵ

၃၇ ပင်စင်-၃၇ ခက်ခက်ဝင်ဵ ဦဵဝင်ဵကကည် ၉/တသန(နိုင်)၁၁၆၄၂၀ မ
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၃၈ ပင်စင်-၃၈ ခင်ေကျာေဴကျာနဴိုင် ဦဵနိုင်လင်ဵ ၈/ရနခ(နိုင်)၁၆၂၂၇၁ မ

၃၉ ပင်စင်-၃၉ ခင်ေကျာသီဴထနွ်ဵ ဦဵေအာင်နိုင်ထနွ်ဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၄၀၅၄ မ

၄၀ ပင်စင်-၄၀ ခင်ချ ိုေဌဵ ဦဵဖမို ့ခင် ၈/ပမန(နိုင်)၁၂၅၆၀၁ မ

၄၁ ပင်စင်-၄၁ ခင်ဖငိမ်ဵ မိုဵ ဦဵေမာင်သန်ဵ ၉/ရမသ(နိုင်)၂၀၄၁၂၉ မ

၄၂ ပင်စင်-၄၂ ခင်စန်ဵ ေဝ ဦဵဝင်ဵနိုင် ၉/ညဥန(နိုင်)၁၉၉၆၉၄ မ

၄၃ ပင်စင်-၄၃ ခင်စမ်ဵ ေဝ ဦဵချ ို ၉/သစန(နိုင်)၁၇၃၂၉၀ မ

၄၄ ပင်စင်-၄၄ ခင်စစုနုင်ှဵ ဦဵသန်ဵ တင် ၇/ပခန(နိုင်)၃၉၆၉၄၇ မ

၄၅ ပင်စင်-၄၅ ခင်သီတာထနွ်ဵ ဦဵေအာင်သန်ဵ ၅/မမတ(နိုင်)၀၅၀၃၃၃ မ

၄၆ ပင်စင်-၄၆ ခင်ဇာြခည်ေမာင် ဦဵခင်ေမာင်သန်ဵ ၅/ဆလက(နိုင်)၀၈၂၈၅၈ မ

၄၇ ပင်စင်-၄၇ ခင်ဇာဇာြမင်ဴ ဦဵဝင်ဵနိုင်ဦဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၆၂၇၅၀ မ

၄၈ ပင်စင်-၄၈ ခင်ညိုသန့် ဦဵသန်ဵ လင်ွ ၁/မကန(နိုင်)၁၇၅၄၈၃ မ

၄၉ ပင်စင်-၄၉ ခင်ေဌဵဝင်ဵ ဦဵသန်ဵ ေဌဵ ၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၂၃၉၈ မ

၅၀ ပင်စင်-၅၀ ခင်ထက်ဆု ဦဵသိန်ဵ ဆု ၉/အမရ(နိုင်)၁၃၇၁၇၄ မ

၅၁ ပင်စင်-၅၁ ခင်နိုင်ဵနိုင်ဵထနွ်ဵ ဦဵြမင်ဴဦဵလင်ွ ၅/ယမပ(နိုင်)၁၂၁၄၀၀ မ

၅၂ ပင်စင်-၅၂ ခင်ြပည်ဴစုဳ ဦဵခင်ေမာင်တင်ဴ ၈/မကန(နိုင်)၂၅၇၅၆၃ မ

၅၃ ပင်စင်-၅၃ ခင်ြပည်ဴစုဳေကျာ် ဦဵခင်ေမာင်ေကျာ် ၉/ခမစ(နိုင်)၀၄၈၃၃၅ မ

၅၄ ပင်စင်-၅၄ ခင်ြပည်ဴစုဳဦဵ ဦဵသက်လင်ွဦဵ ၈/မဘန(နိုင်)၁၄၄၃၁၈ မ

၅၅ ပင်စင်-၅၅ ခင်ြပည်ဴြပည်ဴဝင်ဵ ဦဵဝင်ဵေဖ ၈/ခမန(နိုင်)၁၇၀၅၉၇ မ

၅၆ ပင်စင်-၅၆ ခင်မျ ိုဵချစ် ဦဵခင်ေဆွ ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၃၆၈၀၂ မ

၅၇ ပင်စင်-၅၇ ခင်မျ ိုဵနိုင် ဦဵတင်ဴေဝထနွ်ဵ ၅/ယမပ(နိုင်)၁၂၉၄၈၁ မ

၅၈ ပင်စင်-၅၈ ခင်မျ ိုဵပပခိုင် ဦဵြမင်ဴလင်ွ ၇/သဝတ(နိုင်)၁၄၁၃၃၈ မ

၅၉ ပင်စင်-၅၉ ခင်မျ ိုဵရီ ဦဵဘိုကွန့် ၉/နထက(နိုင်)၁၃၀၃၆၄ မ

၆၀ ပင်စင်-၆၀ ခင်မျ ိုဵေဝ ဦဵေအာင်မင်ဵ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၆၅၁၆၆ မ

၆၁ ပင်စင်-၆၁ ခင်မျ ိုဵေအဵ ဦဵသန်ဵ ေဆာင်(ခ)ဦဵဖိုဵ ထူဵ ၁၄/ပသန(နိုင်)၁၈၂၇၈၆ မ

၆၂ ပင်စင်-၆၂ ခင်ြမင်ဴကကည် ဦဵခင်ြမင်ဴ ၁/မကတ(နိုင်)၁၃၂၅၂၄ မ

၆၃ ပင်စင်-၆၃ ခင်ြမတန်ိုဵ ဦဵေကျာဝ်င်ဵစနိ် ၉/တကန(နိုင်)၁၆၃၁၈၈ မ

၆၄ ပင်စင်-၆၄ ခင်ြမတန်ိုဵ နိုင် ဦဵသန်ဵ နိုင် ၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၀၁၁၆ မ

၆၅ ပင်စင်-၆၅ ခင်ြမတသူ် ဦဵဝင်ဵနိုင် ၈/မမန(နိုင်)၂၀၆၁၀၆ မ

၆၆ ပင်စင်-၆၆ ခင်ြမတသူ် ဦဵကကည်သန်ဵ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၂၄၈၄၈ မ

၆၇ ပင်စင်-၆၇ ခင်ြမတသူ် ဦဵြမင်ဴေဆွ ၅/မရန(နိုင်)၂၇၃၉၅၁ မ

၆၈ ပင်စင်-၆၈ ခင်ြမသင်ဵ ဦဵြမင်ဴေမာင် ၉/ဥတသ(နိုင်)၀၀၀၄၇၉ မ

၆၉ ပင်စင်-၆၉ ခင်ေမွှေ နင်ှဵ ဦဵစြဳမင်ဴ ၁/ဝမန(နိုင်)၀၅၆၄၀၈ မ

၇၀ ပင်စင်-၇၀ ခင်မာထနွ်ဵ ဦဵခင်ေမာင်နိုင် ၉/ရမသ(နိုင်)၁၈၇၇၆၂ မ

၇၁ ပင်စင်-၇၁ ခင်မာေထွဵ ဦဵသစ် ၉/ရမသ(နိုင်)၁၈၇၇၆၁ မ

၇၂ ပင်စင်-၇၂ ခင်မာေထွဵ ဦဵေစာေမာင် ၅/ဟမလ(နိုင်)၁၁၅၆၈၀ မ

၇၃ ပင်စင်-၇၃ ခင်မာလင်ွ ဦဵစနိေ်သာင်ဵ ၁၄/ကကထ(နိုင်)၂၀၀၀၀၁ မ
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၇၄ ပင်စင်-၇၄ ခင်မာဝင်ဵ ဦဵတင်ထနွ်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၂၄၀၉၇ မ

၇၅ ပင်စင်-၇၅ ခင်မာဝင်ဵ ဦဵဉာဏေ်ရွှေ ၅/ဖပန(နိုင်)၀၈၂၄၉၉ မ

၇၆ ပင်စင်-၇၆ ခင်မိ့ုမိ့ု ဦဵေကာင်ဵြမတ် ၁/မကန(နိုင်)၁၆၃၅၄၀ မ

၇၇ ပင်စင်-၇၇ ခင်မိ့ုမိ့ုလှိုင် ဦဵလြှမင်ဴ ၉/မထလ(နိုင်)၃၄၅၀၃၇ မ

၇၈ ပင်စင်-၇၈ ခင်မမီေီဇာ် ဦဵေဇာဝ်င်ဵ ၈/ဆဖန(နိုင်)၀၉၀၃၉၁ မ

၇၉ ပင်စင်-၇၉ ခင်ယမင်ဵစိုဵ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၆၀၅၆၄ မ

၈၀ ပင်စင်-၈၀ ခင်ယမင်ဵြမတ် ဦဵခင်ေဇာ် ၂/လကန(နိုင်)၁၁၈၀၂၁ မ

၈၁ ပင်စင်-၈၁ ခင်ယေုဆွ ဦဵေသာင်ဵေအဵ ၅/ခဉန(နိုင်)၁၁၀၂၄၇ မ

၈၂ ပင်စင်-၈၂ ခင်ရတနာစိုဵ ဦဵသန်ဵ ေအဵ ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၅၁၈၄၉ မ

၈၃ ပင်စင်-၈၃ ခင်ရတနာေဌဵ ဦဵရဲထဋွ် ၉/မထလ(နိုင်)၃၃၇၇၂၆ မ

၈၄ ပင်စင်-၈၄ ခင်ရတနာဖဖို ဵ ဦဵတင်ဝင်ဵ ၁/ဗမန(နိုင်)၀၉၆၆၄၂ မ

၈၅ ပင်စင်-၈၅ ခင်ရတနာသိန်ဵ ဦဵသိန်ဵ ေအာင် ၈/ပခက(နိုင်)၂၅၇၆၁၁ မ

၈၆ ပင်စင်-၈၆ ခင်ရတနာဦဵ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် ၉/တကန(နိုင်)၁၈၄၃၂၃ မ

၈၇ ပင်စင်-၈၇ ခင်လြပည်ဴ ဦဵစနိသ်န်ဵ ၈/ရစက(နိုင်)၂၃၈၇၈၉ မ

၈၈ ပင်စင်-၈၈ ခင်ေလဵြမင်ဴ ဦဵသန်ဵ ေဌဵ ၅/ကလတ(နိုင်)၁၁၅၀၉၆ မ

၈၉ ပင်စင်-၈၉ ခင်ေလဵမနွ် ဦဵေဇာေ်ဌဵ ၈/အလန(နိုင်)၁၇၃၄၁၇ မ

၉၀ ပင်စင်-၉၀ ခင်သကကေနတ်င်ဴ ဦဵေကျာတ်င်ဴ ၇/မညန(နိုင်)၀၉၂၁၅၃ မ

၉၁ ပင်စင်-၉၁ ခင်သဇင် ဦဵညီညီလင်ွ ၈/မဘန(နိုင်)၁၄၈၃၈၄ မ

၉၂ ပင်စင်-၉၂ ခင်သန္တာ ဦဵေအာင်ေကျာဇ်ဳ ၁၁/စတန(နိုင်)၁၀၇၁၆၅ မ

၉၃ ပင်စင်-၉၃ ခင်သန္တာေရွှေလတ် ဦဵလေှရွှေ ၁၀/ကထန(နိုင်)၀၈၆၁၆၆ မ

၉၄ ပင်စင်-၉၄ ခင်သီတာမိုဵ ဦဵေအဵသန်ဵ ၁၀/သထန(နိုင်)၂၁၈၈၄၁ မ

၉၅ ပင်စင်-၉၅ ခင်သီရိေဇာ် ဦဵေဇာြ်မင်ဴလှိုင် ၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၂၈၃၉ မ

၉၆ ပင်စင်-၉၆ ခင်သူဇာြမင်ဴ ဦဵသိန်ဵ ထနွ်ဵ ၅/မမန(နိုင်)၁၀၇၀၁၂ မ

၉၇ ပင်စင်-၉၇ ခင်ေသာင်ဵ ဦဵကကက်ြဖူ ၉/ငသရ(နိုင်)၀၀၅၇၇၀ မ

၉၈ ပင်စင်-၉၈ ခင်ေအဵလင်ွ ဦဵေမာင်ဆန(်ခ)ဦဵေလာဆန် ၁/ဗမန(နိုင်)၁၀၄၆၀၂ မ

၉၉ ပင်စင်-၉၉ ခန့်စည်သူဝင်ဵ ဦဵဝင်ဵေရွှေ ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၀၉၃၁၂ ကျာဵ

၁၀၀ ပင်စင်-၁၀၀ ခန့်ေဝေအာင် ဦဵခင်ေမာင်ညို ၈/ပခက(နိုင်)၃၂၉၆၃၀ ကျာဵ

၁၀၁ ပင်စင်-၁၀၁ ခန့်မှူ ဵနယွ် ဦဵေဌဵေအာင် ၈/စလန(နိုင်)၁၈၇၂၀၀ မ

၁၀၂ ပင်စင်-၁၀၂ ချစစ်ေုအာင် ဦဵနိုင်ဝင်ဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၉၄၇၇၁ မ

၁၀၃ ပင်စင်-၁၀၃ ချစလ်င်ဵ ဦဵစနိထ်နွ်ဵ ၈/မမန(နိုင်)၂၄၉၄၂၅ ကျာဵ

၁၀၄ ပင်စင်-၁၀၄ ချစဝုိ်င်ဵေမ ဦဵလှိုင်ြမင်ဴ ၉/မလန(နိုင်)၁၃၇၁၃၃ မ

၁၀၅ ပင်စင်-၁၀၅ ချစသဲ်ေဝ ဦဵေကျာေ်ဝ ၉/ခအဇ(နိုင်)၀၄၇၅၇၃ မ

၁၀၆ ပင်စင်-၁၀၆ ချမ်ဵ ဖငိမ်ဵ သူ ဦဵညနွ့်ဝင်ဵ ၇/ဇကန(နိုင်)၀၆၃၂၀၉ ကျာဵ

၁၀၇ ပင်စင်-၁၀၇ ချမ်ဵ ေြမကဴကည်လင်ွ ဦဵေအဵလင်ွ ၁/မကတ(နိုင်)၁၂၃၇၀၃ မ

၁၀၈ ပင်စင်-၁၀၈ ချမ်ဵ ေြမဝဴင်ဵ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ၉/ပကခ(နိုင်)၀၂၁၇၀၉ မ

၁၀၉ ပင်စင်-၁၀၉ ချမ်ဵ ေြမေဴအာင် ဦဵလေှဌဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၇၄၈၂၈ မ
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၁၁၀ ပင်စင်-၁၁၀ ချမ်ဵ သာ ဦဵစနိေ်မာင် ၈/ပခက(နိုင်)၃၂၃၂၃၂ ကျာဵ

၁၁၁ ပင်စင်-၁၁၁ ချယရီ်ဆန်ဵ ဦဵေယာဆီဵ ယ ၁/ကမန(နိုင်)၀၃၇၅၁၂ မ

၁၁၂ ပင်စင်-၁၁၂ ချယရီ်ဝင်ဵ ဦဵရဲဝင်ဵဦဵ ၅/ကလတ(နိုင်)၁၀၉၇၃၆ မ

၁၁၃ ပင်စင်-၁၁၃ ချယရီ်သန်ဵ ဦဵသန်ဵ ေမာင် ၈/မမန(နိုင်)၂၄၀၀၇၃ မ

၁၁၄ ပင်စင်-၁၁၄ ချယရီ်ဦဵ ဦဵေအာင်ေငွ ၅/ဝလန(နိုင်)၁၇၆၆၅၅ မ

၁၁၅ ပင်စင်-၁၁၅ ချ ိုဇင်နယွ် ဦဵေဇာန်ိုင်ဝင်ဵ ၉/ညဥန(နိုင်)၂၁၀၈၁၁ မ

၁၁၆ ပင်စင်-၁၁၆ ချ ိုဇင်လှိုင် ဦဵတင်ေမာင် ၈/ဂဂန(နိုင်)၁၁၇၂၉၃ မ

၁၁၇ ပင်စင်-၁၁၇ ချ ိုဇင်သက် ဦဵခင်ေမာင်ေဌဵ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၅၅၇၇၉ မ

၁၁၈ ပင်စင်-၁၁၈ ချ ိုမာလင်ွ ဦဵစန်ဵ ြမင်ဴ ၇/လပတ(နိုင်)၁၆၀၈၁၉ မ

၁၁၉ ပင်စင်-၁၁၉ ချ ိုေဝဇင် ဦဵေမာင်ြမ ၁၂/မရက(နိုင်)၁၇၁၈၂၀ မ

၁၂၀ ပင်စင်-၁၂၀ ချ ိုသဲနလုှိုင် ဦဵဝင်ဵချ ို ၅/ဆလက(နိုင်)၁၁၁၀၇၅ မ

၁၂၁ ပင်စင်-၁၂၁ ချ ိူနင်ှဵေအဵ ဦဵြမင်ဴစိုဵ ၇/တငန(နိုင်)၂၀၄၀၈၆ မ

၁၂၂ ပင်စင်-၁၂၂ ေချာစကုကည် ဦဵလဆှင်ဴ ၈/မမန(နိုင်)၂၄၉၃၂၈ မ

၁၂၃ ပင်စင်-၁၂၃ ေချာစထုနွ်ဵ ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ ဦဵ ၅/ခပန(နိုင်)၀၁၂၇၆၃ မ

၁၂၄ ပင်စင်-၁၂၄ ေချာစေုထွဵ ဦဵေသာင်ဵခင် ၈/တတက(နိုင်)၂၂၂၇၈၁ မ

၁၂၅ ပင်စင်-၁၂၅ ေချာစနုိုင် ဦဵတင်ယနုိုင် ၉/ပကခ(နိုင်)၀၂၀၀၉၂ မ

၁၂၆ ပင်စင်-၁၂၆ ေချာစလုင်ဵ ဦဵစန်ဵ ဝင်ဵ ၅/ကနန(နိုင်)၁၀၇၇၀၃ မ

၁၂၇ ပင်စင်-၁၂၇ ေချာေဆသိွမဴ် ဦဵဝင်ဵကုိ ၉/မသန(နိုင်)၁၅၄၁၆၉ မ

၁၂၈ ပင်စင်-၁၂၈ ခေရြဖူ ဦဵမျ ိုဵြမင်ဴထနွ်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၃၂၈၂၇၄ မ

၁၂၉ ပင်စင်-၁၂၉ ြခူဵခင်ခင် ဦဵြမင်ဴေဝ ၉/တသန(နိုင်)၁၇၆၁၃၉ မ

၁၃၀ ပင်စင်-၁၃၀ ြခူဵချယရီ်သန့် ဦဵမျ ိုဵေအာင် ၃/ကကရ(နိုင်)၁၅၉၆၄၂ မ

၁၃၁ ပင်စင်-၁၃၁ ြခူဵစမိဴ်စမိဴ်နိုင် ဦဵေကျာဝ်င်ဵေမာင် ၁၃/နဆန(နိုင်)၀၆၀၄၀၁ မ

၁၃၂ ပင်စင်-၁၃၂ ြခူဵြမတသွ်ယ် ဦဵေသာင်ဵစိုဵ ၇/သကန(နိုင်)၁၂၆၉၄၇ မ

၁၃၃ ပင်စင်-၁၃၃ ခိုင်ဖငိမ်ဵ ချမ်ဵ ေဝ ဦဵေကျာေ်ဝ ၁၀/ပမန(နိုင်)၂၀၀၂၃၄ မ

၁၃၄ ပင်စင်-၁၃၄ ခိုင်စပဳယြ်ဖူ ဦဵေသာင်ဵထနွ်ဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၈၂၇၁၀ မ

၁၃၅ ပင်စင်-၁၃၅ ခိုင်ဆထုက် ဦဵြမင်ဴဦဵ ၅/ကလတ(နိုင်)၁၀၃၆၉၀ မ

၁၃၆ ပင်စင်-၁၃၆ ခိုင်ဆယုဉ် ဦဵြမင်ဴ ေထွဵ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၁၇၀၃၃ မ

၁၃၇ ပင်စင်-၁၃၇ ခိုင်ဇင်ေထွဵ ဦဵေမာမ်ှူ ဵ(ခ)
ဦဵြမင်ဴေမာမ်ှူ ဵ ၅/စကန(နိုင်)၂၆၆၃၉၀ မ

၁၃၈ ပင်စင်-၁၃၈ ခိုင်ဇင်ဖဖို ဵ ဦဵမျ ိုဵသက် ၉/ညဥန(နိုင်)၁၈၇၆၅၁ မ

၁၃၉ ပင်စင်-၁၃၉ ခိုင်ဇင်ေမာ် ဦဵရင်ေဆာင် ၉/ညဥန(နိုင်)၂၃၅၀၀၈ မ

၁၄၀ ပင်စင်-၁၄၀ ခိုင်ဇာသင်ဵ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ၇/ရတန(နိုင်)၁၀၂၉၉၉ မ

၁၄၁ ပင်စင်-၁၄၁ ခိုင်တင်ဇာလင်ွ ဦဵေအဵေဖ ၉/ရမသ(နိုင်)၁၄၇၅၈၅ မ

၁၄၂ ပင်စင်-၁၄၂ ခိုင်ဖဖို ဵသူ ဦဵဝင်ဵဗိုလ် ၅/ဝလန(နိုင်)၁၅၉၂၀၃ မ

၁၄၃ ပင်စင်-၁၄၃ ခိုင်ဗိုလဗ်ိုလဇ်င် ဦဵြမင်ဴေအဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၇၄၆၂ မ

၁၄၄ ပင်စင်-၁၄၄ ခိုင်မျ ိုဵမာ ဦဵလထှနွ်ဵ ၈/ရစက(နိုင်)၂၁၅၁၈၈ မ

၁၄၅ ပင်စင်-၁၄၅ ခိုင်မနွသ်န့် ဦဵဝင်ဵေမာင်ေဌဵ ၈/မဘန(နိုင်)၁၂၈၈၅၄ မ



  စဉ ်  ခုံအမတှ် အမည် အဘအမည် မတှပ်ုံတင်အမတှ် ကျား/မ မတှခ်ျက်

    

၁၄၆ ပင်စင်-၁၄၆ ခိုင်မာစိုဵ ဦဵဟနစ်ိုဵ ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၇၀၅၃ မ

၁၄၇ ပင်စင်-၁၄၇ ခိုင်မာသွင် ဦဵေစာဝင်ဵ ၇/ပတန(နိုင်)၁၃၅၈၅၈ မ

၁၄၈ ပင်စင်-၁၄၈ ခိုင်မိုဵ သန့် ဦဵေအာင်မိုဵ ၅/စကန(နိုင်)၂၆၀၁၈၈ မ

၁၄၉ ပင်စင်-၁၄၉ ခိုင်ေမဇင်လင်ွ ဦဵေကျာမ်ိုဵ လင်ွ ၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၃၃၀၇ မ

၁၅၀ ပင်စင်-၁၅၀ ခိုင်ေမာသ်င်ဵ ဦဵြမင်ဴဦဵ ၅/ကနန(နိုင်)၁၀၃၃၁၀ မ

၁၅၁ ပင်စင်-၁၅၁ ခိုင်ရည်မနွ် ဦဵစနိေ်အာင် ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၅၇၅၅ မ

၁၅၂ ပင်စင်-၁၅၂ ခိုင်ေရွှေယသိဳမဴ် ဦဵခင်ဝင်ဵ ၇/မညန(နိုင်)၀၈၂၂၆၃ မ

၁၅၃ ပင်စင်-၁၅၃ ခိုင်ေရွှေရည်ဖူဵ ဦဵေအာင်သန်ဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၈၃၂၃ မ

၁၅၄ ပင်စင်-၁၅၄ ခိုင်ဝါဝါလင်ွ ဦဵေအာင်လင်ွ ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၂၉၄၁၄၀ မ

၁၅၅ ပင်စင်-၁၅၅ ခိုင်ေဝထနွ်ဵ ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ ၇/ပမန(နိုင်)၂၁၂၃၉၃ မ

၁၅၆ ပင်စင်-၁၅၆ ခိုင်သင်ဵနယွ် ဦဵဝင်ဵခိုင် ၉/စကတ(နိုင်)၁၁၈၅၃၇ မ

၁၅၇ ပင်စင်-၁၅၇ ခိုင်သဇင်ဦဵ ဦဵေအဵေဖ ၁/မကတ(နိုင်)၀၉၃၃၅၀ မ

၁၅၈ ပင်စင်-၁၅၈ ခိုင်သူဇာလှိုင် ဦဵထနွ်ဵ သိန်ဵ ၉/ပဘန(နိုင်)၂၂၂၂၆၈ မ

၁၅၉ ပင်စင်-၁၅၉ ဂျူဵဂျူဵသက် ဦဵသက်နိုင်ဦဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၄၅၀၁၄ မ

၁၆၀ ပင်စင်-၁၆၀ ဂျူရီဆန်ဵ ဦဵဆန်ဵ ေဇာ ်ေဌဵ ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၅၂၈၆   မ

၁၆၁ ပင်စင်-၁၆၁ ဂျူလိုင်မင်ဵ ဦဵမင်ဵမင်ဵထနွ်ဵ ၉/ပသက(နိုင်)၁၂၄၇၀၅ မ

၁၆၂ ပင်စင်-၁၆၂ ဂိုဵ (လ်)ဒင်ဴထန်ဵ ဦဵဂိုဒင်ဴသွာဵ(ခ)ဦဵဂိုဒငဴ်သလွှောဵ ၅/ကလထ(နိုင်)၂၄၉၅၃၅ မ

၁၆၃ ပင်စင်-၁၆၃ ဂဏုြ်မတထ်ူဵ ဦဵတင်မင်ဵ ၈/ကမန(နိုင်)၀၆၉၈၂၅ မ

၁၆၄ ပင်စင်-၁၆၄ ငယေ်နာှင်ဵေထွဵ ဦဵစရိှဳန် ၉/ရမသ(နိုင်)၁၈၇၁၀၈ မ

၁၆၅ ပင်စင်-၁၆၅ ငယလ်ှိုင်ေထွဵ ဦဵစနိတ်ာ ၈/စလန(နိုင်)၁၉၀၁၃၇ မ

၁၆၆ ပင်စင်-၁၆၆ ဖငိမဴ်ဇင်ဇင်ကုိ ဦဵလဝှင်ဵကုိ ၈/ပခက(နိုင်)၁၆၈၂၄၀ မ

၁၆၇ ပင်စင်-၁၆၇ ဖငိမ်ဵ ချစစ်ဝုင်ဵ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ၇/ပမန(နိုင်)၂၀၆၃၉၂ မ

၁၆၈ ပင်စင်-၁၆၈ ဖငိမ်ဵ ချမ်ဵ ေမ ဦဵခင်ေမာင်ဦဵ ၈/မကန(နိုင်)၂၁၆၀၂၄ မ

၁၆၉ ပင်စင်-၁၆၉ ဖငိမ်ဵ ချမ်ဵ ေမ ဦဵလေှမာင် ၈/တတက(နိုင်)၂၄၃၁၀၀ မ

၁၇၀ ပင်စင်-၁၇၀ ဖငိမ်ဵ ချမ်ဵ သူ ဦဵထင်လင်ဵေအာင် ၇/ကဝန(နိုင်)၁၄၅၈၄၇ မ

၁၇၁ ပင်စင်-၁၇၁ ဖငိမ်ဵ ဖငိမ်ဵ ေကျာ် ဦဵေကျာေ်သာင်ဵ ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၄၅၂၆ မ

၁၇၂ ပင်စင်-၁၇၂ ဖငိမ်ဵ စည်သူ ဦဵသန်ဵ ေဌဵ ၈/ပဖန(နိုင်)၁၁၇၃၅၃ ကျာဵ

၁၇၃ ပင်စင်-၁၇၃ ဖငိမ်ဵ စထုက် ဦဵတင်ရိှန် ၈/ငဖန(နိုင်)၀၃၂၉၂၁ မ

၁၇၄ ပင်စင်-၁၇၄ ဖငိမ်ဵ ြပည်ဴေကျာစ်ာွ ဦဵေကျာစ်ာွသိန်ဵ ၈/ရနခ(နိုင်)၁၃၀၉၇၅ မ

၁၇၅ ပင်စင်-၁၇၅ ဖငိမ်ဵ မင်ဵထနွ်ဵ ဦဵခင်ေမာင်တူဵ ၅/ပလန(နိုင်)၁၂၈၁၃၁ ကျာဵ

၁၇၆ ပင်စင်-၁၇၆ ဖငိမ်ဵ ယေုထွဵ ဦဵစနိလ်ကှကည် ၈/ဆပဝ(နိုင်)၀၆၉၉၅၅ မ

၁၇၇ ပင်စင်-၁၇၇ ဖငိမ်ဵ ဝင်ဵ ဦဵထနွ်ဵ ဝင်ဵ ၅/ကလတ(နိုင်)၀၈၂၄၇၉ ကျာဵ

၁၇၈ ပင်စင်-၁၇၈ ဖငိမ်ဵ သဇင်စိုဵ ဦဵစိုဵ နိုင် ၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၆၇၂၅ မ

၁၇၉ ပင်စင်-၁၇၉ ဖငိမ်ဵ သန္တာေအာင် ဦဵချစညိ်ု ၅/ကလန(နိုင်)၀၄၈၂၂၂ မ

၁၈၀ ပင်စင်-၁၈၀ ဖငိမ်ဵ အငိယ် ဦဵေအာင်ဆန်ဵ ြမင်ဴ ၅/မရန(နိုင်)၂၉၂၉၃၀ မ

၁၈၁ ပင်စင်-၁၈၁ ဖငိမ်ဵ ေအဵေဝ ဦဵလုဳဵ ေချာ ၁၁/ကတန(နိုင်)၁၀၅၄၃၁ မ



  စဉ ်  ခုံအမတှ် အမည် အဘအမည် မတှပ်ုံတင်အမတှ် ကျား/မ မတှခ်ျက်

    

၁၈၂ ပင်စင်-၁၈၂ ငွနသ်င်ဵဆနု် ဦဵရှနက်ကုဳဵ(ခ)ဦဵရိှနက်ျုဳဵ ၁၂/မဘန(နိုင်)၁၄၂၈၈၂ မ

၁၈၃ ပင်စင်-၁၈၃ စည်သူ ဦဵေမာင်ေဌဵ ၉/တသန(နိုင်)၂၁၉၈၂၉ ကျာဵ

၁၈၄ ပင်စင်-၁၈၄ စည်သူေကျာ် ဦဵေကျာြ်မင်ဴ ၇/ပခက(နိုင်)၂၉၂၀၅၈ ကျာဵ

၁၈၅ ပင်စင်-၁၈၅ စည်သူဟန် ဦဵသန်ဵ ြမင်ဴေဌဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၅၇၃၄၇ ကျာဵ

၁၈၆ ပင်စင်-၁၈၆ စည်သူေအာင် ဦဵေကျာဦ်ဵ ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၂၂၇၁၄ ကျာဵ

၁၈၇ ပင်စင်-၁၈၇ စန္ဒာစိုဵ ဦဵတင်ြမင်ဴ ၉/တကန(နိုင်)၁၈၅၂၉၀ မ

၁၈၈ ပင်စင်-၁၈၈ စန္ဒာထနွ်ဵ ဦဵနိုင်ဦဵ ၈/ပဖန(နိုင်)၁၀၄၄၇၆ မ

၁၈၉ ပင်စင်-၁၈၉ စန္ဒာထနွ်ဵ ဦဵတင်ဴေအာင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၃၉၀၇ မ

၁၉၀ ပင်စင်-၁၉၀ စန္ဒာမျ ိုဵ ဦဵမျ ိုဵခိုင် ၁၃/သပန(နိုင်)၁၀၃၀၀၂ မ

၁၉၁ ပင်စင်-၁၉၁ စန္ဒာလင်ဵ ဦဵေကျာန်ိုင် ၇/ဖမန(နိုင်)၂၃၂၈၉၈ မ

၁၉၂ ပင်စင်-၁၉၂ စန္ဒာဝင်ဵ ဦဵေကျာစ်ိုဵ ၁၄/မမန(နိုင်)၂၂၈၄၉၁ မ

၁၉၃ ပင်စင်-၁၉၃ စန္ဒာသိမဴ် ဦဵေဇာဝ်င်ဵ ၅/တဆန(နိုင်)၁၆၁၇၀၉ မ

၁၉၄ ပင်စင်-၁၉၄ စန္ီဒ ဦဵဗိုလြ်မင်ဴ ၉/ဝတန(နိုင်)၁၈၃၆၈၆ မ

၁၉၅ ပင်စင်-၁၉၅ စန္ီဒထနွ်ဵ ဦဵေဇာထ်နွ်ဵ ေအာင် ၅/မမန(နိုင်)၁၀၅၃၂၉ မ

၁၉၆ ပင်စင်-၁၉၆ စန္ီဒေသာ် ဦဵေမာင်ေမာင်တိုဵ ၈/တတက(နိုင်)၁၈၃၉၀၀ မ

၁၉၇ ပင်စင်-၁၉၇ စန်ဵ စန်ဵ ေဌဵ ဦဵခင်ေမာင်ဆင်ဴ ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၅၈၇၃ မ

၁၉၈ ပင်စင်-၁၉၈ စန်ဵ စန်ဵ နယွ် ဦဵေကျာဆ်န်ဵ ၉/နထက(နိုင်)၁၃၂၈၄၈ မ

၁၉၉ ပင်စင်-၁၉၉ စန်ဵ စန်ဵ နု ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ၅/ဖပန(နိုင်)၀၈၅၄၁၀ မ

၂၀၀ ပင်စင်-၂၀၀ စန်ဵ စန်ဵ ြမင်ဴြမတ် ဦဵစနိေ်မာင် ၅/ဆလက(နိုင်)၁၃၁၃၁၆ မ

၂၀၁ ပင်စင်-၂၀၁ စနုန္ဒာထနွ်ဵ ဦဵြမင်ဴဦဵ ၇/ပခန(နိုင်)၃၃၇၅၃၀ မ

၂၀၂ ပင်စင်-၂၀၂ စန်ဵ စန်ဵ ေအဵ ဦဵေမာင်ပု ၉/ပဘန(နိုင်)၁၇၁၂၁၄ မ

၂၀၃ ပင်စင်-၂၀၃ စန်ဵ စန်ဵ ဦဵ ဦဵမင်ဵကကည် ၉/ညဥန(နိုင်)၂၃၂၅၅၄ မ

၂၀၄ ပင်စင်-၂၀၄ စမ်ဵ ယမုနွ် ဦဵမျ ိုဵတင်ဴ ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၀၀၀၇၉ မ

၂၀၅ ပင်စင်-၂၀၅ စွဲသက်သက်ဇနွ် ဦဵမျ ိုဵသန်ဵ ၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၈၁၃၃ မ

၂၀၆ ပင်စင်-၂၀၆ စနိမ်ိုဵ ြမင်ဴ ဦဵစနိမ်င်ဵေဌဵ ၈/စလန(နိုင်)၁၈၇၃၇၈ ကျာဵ

၂၀၇ ပင်စင်-၂၀၇ စမိ်ဵ သူကကည် ဦဵအနု်ဵ ခင်ကကည် ၅/ဘတလ(နိုင်)၀၆၅၃၇၀ မ

၂၀၈ ပင်စင်-၂၀၈ စမိ်ဵ အဖိဖို ဵ ဦဵကျင်ဝမ်ဵ နိုင် ၁၂/တကန(နိုင်)၁၉၈၄၆၀ မ

၂၀၉ ပင်စင်-၂၀၉ စိုဵ ေကသီေအာင် ဦဵကဳညနွ့် ၈/ခမန(နိုင်)၁၈၉၆၈၁ မ

၂၁၀ ပင်စင်-၂၁၀ စိုဵ စန္ဒာထနွ်ဵ ဦဵေကျာစ်ိုဵ ဝင်ဵ ၉/မခန(နိုင်)၂၆၈၁၅၀ မ

၂၁၁ ပင်စင်-၂၁၁ စိုဵ စန္ဒာဝင်ဵ ဦဵစနိေ်သာင်ဵ ၅/ကနန(နိုင်)၁၀၄၂၄၁ မ

၂၁၂ ပင်စင်-၂၁၂ စိုဵ စိုဵ ဝင်ဵ ဦဵေမာင်ဝင်ဵ ၉/မလန(နိုင်)၁၄၉၆၁၃ မ

၂၁၃ ပင်စင်-၂၁၃ စိုဵ စိုဵ ေအဵ ဦဵေကျာလ်ှိုင် ၈/မသန(နိုင်)၀၇၉၁၄၁ မ

၂၁၄ ပင်စင်-၂၁၄ စိုဵ စနုယွ် ဦဵတင်ထနွ်ဵ ၁၀/ရမန(နိုင်)၂၀၂၇၄၃ မ

၂၁၅ ပင်စင်-၂၁၅ စိုဵ နန္ဒာေအာင် ဦဵေအာင်ေကျာမ်င်ဵ ၉/ညဥန(နိုင်)၂၀၉၃၉၁ မ

၂၁၆ ပင်စင်-၂၁၆ စိုဵ မင်ဵေဇာ် ဦဵဖိုဵ ညနွ့် ၉/နထက(နိုင်)၁၄၉၆၅၁ ကျာဵ

၂၁၇ ပင်စင်-၂၁၇ စိုဵ မျ ိုဵဆက် ဦဵစိုဵ မင်ဵ ၅/အရတ(နိုင်)၁၃၇၁၅၄ ကျာဵ
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၂၁၈ ပင်စင်-၂၁၈ စိုဵ ြမတလ်င်ဵ ဦဵေအာင်ေမာင်ဵ ၁၂/မဘန(နိုင်)၁၂၉၆၀၉ ကျာဵ

၂၁၉ ပင်စင်-၂၁၉ စိုဵ မိုဵ ေဌဵ ဦဵေအဵေသာင်ဵ ၁/ဝမန(နိုင်)၀၉၄၁၈၅ မ

၂၂၀ ပင်စင်-၂၂၀ စိုဵ ရတနာ ဦဵေမာင်ေမာင် ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၃၄၉၂ မ

၂၂၁ ပင်စင်-၂၂၁ စိုဵ ဝဏ္ဏ ဦဵြမင်ဴစိုဵ ၈/မကန(နိုင်)၂၄၇၉၅၂ ကျာဵ

၂၂၂ ပင်စင်-၂၂၂ စိုဵ ေအာင် ဦဵခင်ေမာင်ညနွ့် ၈/ခမန(နိုင်)၂၀၀၁၅၈ ကျာဵ

၂၂၃ ပင်စင်-၂၂၃ စိုဵ ေအာင် ဦဵေအာင်ေဌဵ ၈/ရစက(နိုင်)၂၁၇၇၅၁ ကျာဵ

၂၂၄ ပင်စင်-၂၂၄ စိုဵ ဧကရီ ေမာင် ဦဵေမာင်ေမာင်သိန်ဵ ၁၁/စတန(နိုင်)၁၀၁၅၁၆ မ

၂၂၅ ပင်စင်-၂၂၅ စိုင်ဵေကျာသူ် ဦဵညိုေလဵ(ခ)မာမက်ဟူဆင် ၈/မဘန(နိုင်)၁၅၃၈၃၉ ကျာဵ

၂၂၆ ပင်စင်-၂၂၆ စိုင်ဵဝင်ဵကုိထနွ်ဵ ဦဵမျ ိုဵတင်ဴ ၉/မဟမ(နိုင်)၀၅၅၂၇၅ ကျာဵ

၂၂၇ ပင်စင်-၂၂၇ စိုင်ဵဝဏ္ဏဦဵ ဦဵရဲနိုင်ဦဵ ၇/ပမန(နိုင်)၁၉၈၂၂၈ ကျာဵ

၂၂၈ ပင်စင်-၂၂၈ စိုင်ဵသီဟေအာင် ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ဦဵ ၇/ပခန(နိုင်)၃၄၁၁၅၈ ကျာဵ

၂၂၉ ပင်စင်-၂၂၉ စိုင်ဵသူရေကျာ် ဦဵဘေကျာ် ၁၃/ပလန(နိုင်)၁၀၃၅၃၈ ကျာဵ

၂၃၀ ပင်စင်-၂၃၀ စစီခီိုင် ဦဵချစလ်ှ ၇/အတန(နိုင်)၀၈၁၅၁၀ မ

၂၃၁ ပင်စင်-၂၃၁ စစီထီနွ်ဵ ဦဵေစာလင်ွ ၅/မရန(နိုင်)၂၉၁၈၅၃ မ

၂၃၂ ပင်စင်-၂၃၂ စကုကည်ေထွဵ ဦဵေမာင်ကကည် ၅/မလန(နိုင်)၀၅၂၇၆၇ မ

၂၃၃ ပင်စင်-၂၃၃ စစုေုထွဵ ဦဵသန်ဵ ေထွဵ ၉/ဝတန(နိုင်)၂၀၀၅၇၂ မ

၂၃၄ ပင်စင်-၂၃၄ စစုဖုဖို ဵ ဦဵညနွ့်လင်ွ ၉/ပမန(နိုင်)၂၄၃၁၉၀ မ

၂၃၅ ပင်စင်-၂၃၅ စစုမုာ ဦဵသိန်ဵ ြမင်ဴ ၉/နထက(နိုင်)၁၆၂၉၈၆ မ

၂၃၆ ပင်စင်-၂၃၆ စစုေုမာ် ဦဵထနွ်ဵ ဝင်ဵ ၅/ဝလန(နိုင်)၁၇၁၄၄၃ မ

၂၃၇ ပင်စင်-၂၃၇ စစုလုင်ွ ဦဵေဇာြ်မင်ဴ ၈/ကထန(နိုင်)၀၀၃၀၉၂ မ

၂၃၈ ပင်စင်-၂၃၈ စစုလုင်ွ ဦဵေကျာြ်မင်ဴထနွ်ဵ ၅/ကနန(နိုင်)၀၉၆၀၁၇ မ

၂၃၉ ပင်စင်-၂၃၉ စစုလုင်ွ ဦဵဆန်ဵ ဦဵ ၉/ပသက(နိုင်)၁၄၈၁၃၆ မ

၂၄၀ ပင်စင်-၂၄၀ စစုလုှိုင်ယဉ် ဦဵဝင်ဵေဇာ် ၁/မကန(နိုင်)၂၃၂၈၀၃ မ

၂၄၁ ပင်စင်-၂၄၁ စစုလုှိုင်ဝင်ဵ ဦဵသိန်ဵ လှိုင်ဝင်ဵ ၅/ခတန(နိုင်)၀၂၃၁၄၂ မ

၂၄၂ ပင်စင်-၂၄၂ စစုေုအဵ ဦဵမျ ိုဵညနွ့် ၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၀၁၄၀ မ

၂၄၃ ပင်စင်-၂၄၃ စထုက်ထက်ေကျာ် ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၄၂၀၀ မ

၂၄၄ ပင်စင်-၂၄၄ စပုိုပို ဦဵသိန်ဵ သန်ဵ ဝင်ဵ ၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၉၄၀၉ မ

၂၄၅ ပင်စင်-၂၄၅ စဖုူဵ ေဝ ဦဵဖငိမ်ဵ ဦဵ(ခ)ဦဵညိမ်ဵ ဦဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၆၉၈၈ မ

၂၄၆ ပင်စင်-၂၄၆ စြုမတန်ိုဵ ဦဵသူရိနဝ်င်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၃၀၅၅၇၈ မ

၂၄၇ ပင်စင်-၂၄၇ စြုမတန်ိုဵ ဦဵေစာဝင်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၇၉၇၂၀ မ

၂၄၈ ပင်စင်-၂၄၈ စြုမတမ်နွ် ဦဵမျ ိုဵြမတစ်ဳ ၇/သကန(နိုင်)၁၃၃၆၉၁ မ

၂၄၉ ပင်စင်-၂၄၉ စမုနွေ်အဵ ဦဵေအဵကုိ ၈/ခမန(နိုင်)၂၁၃၃၇၉ မ

၂၅၀ ပင်စင်-၂၅၀ စလုှိုင်ထနွ်ဵ ဦဵထနွ်ဵ ေကျာေ်အဵ ၅/စကန(နိုင်)၂၅၈၆၅၄ မ

၂၅၁ ပင်စင်-၂၅၁ စလုှိုင်ဖဖို ဵ ဦဵထနွ်ဵ လင်ဵ ၉/ဥတသ(နိုင်)၀၀၆၄၉၃ မ

၂၅၂ ပင်စင်-၂၅၂ စလုှိုင်ဝင်ဵ ဦဵြမင်ဴလှိုင် ၉/ကပတ(နိုင်)၂၂၅၅၇၂ မ

၂၅၃ ပင်စင်-၂၅၃ ေစာညနွ့်နယွ် ဦဵကကည် ၉/သပက(နိုင်)၀၅၀၀၇၉ မ
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၂၅၄ ပင်စင်-၂၅၄ ေစာြမတေ်မ ဦဵလေှရွှေ ၁၃/တကန(နိုင်)၃၆၉၃၆၉ မ

၂၅၅ ပင်စင်-၂၅၅ ေစာသန္တာလင်ွ ဦဵြမင်ဴဦဵ ၉/ပဘန(နိုင်)၂၂၉၇၃၃ မ

၂၅၆ ပင်စင်-၂၅၆ ေစာသူရဝင်ဵထနွ်ဵ ဦဵေစာထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၅၅၁၄၃ ကျာဵ

၂၅၇ ပင်စင်-၂၅၇ ဆက်နိုင်ဦဵ ဦဵတင်စိုဵ ဦဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၆၇၀၂၅ ကျာဵ

၂၅၈ ပင်စင်-၂၅၈ ဆန်ဵ ြမင်ဴဦဵ ဦဵတင်ေလဵ ၈/ဆဖန(နိုင်)၀၈၉၈၄၉ ကျာဵ

၂၅၉ ပင်စင်-၂၅၉ ေဆေွဆတွင်ဴ ဦဵြမင်ဴဝင်ဵ ၅/ကနန(နိုင်)၀၈၀၅၂၄ မ

၂၆၀ ပင်စင်-၂၆၀ ေဆေွဆလွှိုင် ဦဵြမင်ဴသန်ဵ ၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၅၁၉၅ မ

၂၆၁ ပင်စင်-၂၆၁ ေဆေွဆဝွင်ဵ ဦဵဝင်ဵကုိ ၉/ရမသ(နိုင်)၁၇၉၃၅၂ မ

၂၆၂ ပင်စင်-၂၆၂ ေဆဇွင်နိုင် ဦဵေကျာစ်န်ဵ ယဉ် ၅/မမတ(နိုင်)၀၉၄၆၄၀ မ

၂၆၃ ပင်စင်-၂၆၃ ေဆဇွင်ဖဖို ဵ ဦဵဆဉုာဏ် ၅/အရတ(နိုင်)၁၄၆၆၂၀ မ

၂၆၄ ပင်စင်-၂၆၄ ေဆဇွင်ဦဵ ဦဵတင်ေဇာလ်တ် ၇/ဖမန(နိုင်)၂၄၇၀၈၁ မ

၂၆၅ ပင်စင်-၂၆၅ ေဆြွမတေ်အာင် ဦဵသိန်ဵ ေအာင် ၁၂/တမန(နိုင်)၁၀၃၂၃၉ မ

၂၆၆ ပင်စင်-၂၆၆ ေဆမွနွသ်က် ဦဵသက်ပန် ၅/ဆလက(နိုင်)၁၀၇၈၀၇ မ

၂၆၇ ပင်စင်-၂၆၇ ဆေုနေအာင် ဦဵေနေအာင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၇၁၀၃ မ

၂၆၈ ပင်စင်-၂၆၈ ဆြုပည်ဴြပည်ဴဖငိမ်ဵ ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ ၈/ဂဂန(နိုင်)၁၀၆၆၈၉ မ

၂၆၉ ပင်စင်-၂၆၉ ဆပုိုင်ေအာင် ဦဵထနွ်ဵ ေအာင်လင်ွ ၈/မကန(နိုင်)၂၂၀၀၅၁ မ

၂၇၀ ပင်စင်-၂၇၀ ဆြုမတထ်က် ဦဵဝင်ဵေရွှေ ၁၂/လကန(နိုင်)၂၂၁၅၂၃ မ

၂၇၁ ပင်စင်-၂၇၁ ဆြုမတန်ိုဵ ဦဵဝင်ဵတင် ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၃၈၇၉၆ မ

၂၇၂ ပင်စင်-၂၇၂ ဆြုမတန်ိုင် ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၂၇၄၉ မ

၂၇၃ ပင်စင်-၂၇၃ ဆြုမတပ်ိုင် ဦဵေဌဵေအာင် ၈/စလန(နိုင်)၁၈၆၀၇၇ မ

၂၇၄ ပင်စင်-၂၇၄ ဆြုမတမ်နွ် ဦဵေမာင်ဝင်ဵ ၆/ထဝန(နိုင်)၁၀၈၂၃၇ မ

၂၇၅ ပင်စင်-၂၇၅ ဆြုမတေ်ဝ ဦဵြမင်ဴေသာင်ဵ ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၇၁၅၉ မ

၂၇၆ ပင်စင်-၂၇၆ ဆြုမတသ်န္တာထနွ်ဵ ဦဵေကျာေ်ကျာဦ်ဵ ၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၉၄၁၇၄ မ

၂၇၇ ပင်စင်-၂၇၇ ဆြုမတသူ် ဦဵရဲစိုဵ လင်ွ ၉/ညဥန(နိုင်)၂၀၄၄၀၈ မ

၂၇၈ ပင်စင်-၂၇၈ ဆမုနွေ်အာင် ဦဵေဇာဝ်င်ဵ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၈၉၄၄၀ မ

၂၇၉ ပင်စင်-၂၇၉ ဆရုည်ေဆသဲွဦဵ ဦဵသိန်ဵ သန်ဵ ဦဵ ၉/ကဆန(နိုင်)၁၅၄၇၇၄ မ

၂၈၀ ပင်စင်-၂၈၀ ဆရုည်ထနွ်ဵ ဦဵေအာင်ထနွ်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၇၇၅၀၈ မ

၂၈၁ ပင်စင်-၂၈၁ ဆရုည်ြမင်ဴ ဦဵြမင်ဴဝင်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၅၆၇၁၁ မ

၂၈၂ ပင်စင်-၂၈၂ ဆလုာဒ်ရတနာ ဦဵမျ ိုဵမင်ဵသိန်ဵ ၁၂/သခန(နိုင်)၁၃၃၈၄၄ မ

၂၈၃ ပင်စင်-၂၈၃ ဆလုဲဴထနွ်ဵ ဦဵကုိကုိဦဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၈၈၃၀၄ မ

၂၈၄ ပင်စင်-၂၈၄ ဆေုဝထူဵ ေအာင် ဦဵလင်ဵကကည် ၆/ဘပန(နိုင်)၀၄၆၃၃၈ မ

၂၈၅ ပင်စင်-၂၈၅ ဆေုဝဖဖို ဵ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ၈/ထလန(နိုင်)၀၅၂၃၃၅ မ

၂၈၆ ပင်စင်-၂၈၆ ဆေုဝမနွ် ဦဵေကျာစ်ိုဵ ၇/ရတရ(နိုင်)၁၃၂၇၀၄ မ

၂၈၇ ပင်စင်-၂၈၇ ဆေုဝလင်ွ ဦဵေအဵလင်ွ ၉/မထလ(နိုင်)၃၃၄၁၇၅ မ

၂၈၈ ပင်စင်-၂၈၈ ဇင်ဇင်ထက် ဦဵစန်ဵ လင်ွ ၉/တတဥ(နိုင်)၁၃၉၃၄၉ မ

၂၈၉ ပင်စင်-၂၈၉ ဇင်ဇင်ထိုက် ဦဵသန်ဵ နိုင် ၁၀/ကထန(နိုင်)၁၄၄၀၁၈ မ
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၂၉၀ ပင်စင်-၂၉၀ ဇင်နန္ဒာဦဵ ဦဵဝင်ဵဦဵ ၉/ပဘန(နိုင်)၂၁၁၉၄၀ မ

၂၉၁ ပင်စင်-၂၉၁ ဇင်နယွစ်ိုဵ ဦဵြမင်ဴစိုဵ ၈/မမန(နိုင်)၂၀၄၀၁၆ မ

၂၉၂ ပင်စင်-၂၉၂ ဇင်ပင်ဴွြဖူ ဦဵခင်ေမာင်ေဇာ(်ခ)ဦဵညနွ့်လှိုင် ၅/ထခန(နိုင်)၀၈၂၀၃၄ မ

၂၉၃ ပင်စင်-၂၉၃ ဇင်ပိုင်စိုဵ ဦဵမျ ိုဵေအာင် ၁၄/ဝခမ(နိုင်)၁၉၇၇၈၅ ကျာဵ

၂၉၄ ပင်စင်-၂၉၄ ဇင်ပိုဝင်ဵ ဦဵလပှို ၅/ဆလက(နိုင်)၀၉၄၁၆၅ မ

၂၉၅ ပင်စင်-၂၉၅ ဇင်ဖူဵ လင်ွ ဦဵသန်ဵ လင်ွ ၅/ဝသန(နိုင်)၀၆၃၇၈၄ မ

၂၉၆ ပင်စင်-၂၉၆ ဇင်မင်ဵစိုဵ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ၁၄/ပသန(နိုင်)၂၃၆၁၄၂ မ

၂၉၇ ပင်စင်-၂၉၇ ဇင်မင်ဵဦဵ ဦဵေမာင်ဦဵ ၅/မမတ(နိုင်)၁၀၃၆၁၅ ကျာဵ

၂၉၈ ပင်စင်-၂၉၈ ဇင်မျ ိုဵနယွ် ဦဵေကျာလ်င်ွ ၉/တသန(နိုင်)၂၀၄၁၅၉ မ

၂၉၉ ပင်စင်-၂၉၉ ဇင်မျ ိုဵသန္တာေထွဵ ဦဵညိုရိှန်ဵ ၉/ပသက(နိုင်)၁၂၇၀၀၇ မ

၃၀၀ ပင်စင်-၃၀၀ ဇင်မာခိုင်ထနွ်ဵ ဦဵြမင်ဴစန်ဵ ၈/မတန(နိုင်)၀၅၄၇၉၈ မ

၃၀၁ ပင်စင်-၃၀၁ ဇင်မာဆန်ဵ ဦဵထနွ်ဵ ေအာင် ၈/မမန(နိုင်)၂၄၈၆၂၅ မ

၃၀၂ ပင်စင်-၃၀၂ ဇင်မာထနွ်ဵ ဦဵထနွ်ဵ ြမင်ဴ ၅/မရန(နိုင်)၂၇၆၀၈၅ မ

၃၀၃ ပင်စင်-၃၀၃ ဇင်မာဖဖို ဵ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် ၁၀/ခဆန(နိုင်)၁၄၈၂၂၃ မ

၃၀၄ ပင်စင်-၃၀၄ ဇင်မာြမင်ဴ ဦဵလေှမာင် ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၂၃၁၆၀ မ

၃၀၅ ပင်စင်-၃၀၅ ဇင်မာလင်ဵ ဦဵချစခ်ိုင် ၅/တဆန(နိုင်)၁၅၂၂၅၄ မ

၃၀၆ ပင်စင်-၃၀၆ ဇင်မာသင်ဵ ဦဵေကျာေ်အဵ ၉/မထလ(နိုင်)၃၁၇၈၇၁ မ

၃၀၇ ပင်စင်-၃၀၇ ဇင်မာသန်ဵ ဦဵသန်ဵ တင် ၉/ကပတ(နိုင်)၂၃၉၃၇၃ မ

၃၀၈ ပင်စင်-၃၀၈ ဇင်မာေအာင် ဦဵေအာင်ြမင်ဴစနိ် ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၂၂၉၉ မ

၃၀၉ ပင်စင်-၃၀၉ ဇင်မိုဵ ဦဵ ဦဵနိုင်ဦဵ ၉/မဟမ(နိုင်)၀၄၆၆၈၆ မ

၃၁၀ ပင်စင်-၃၁၀ ဇင်မမီထီနွ်ဵ ဦဵရဲြမင်ဴထနွ်ဵ ၈/တတက(နိုင်)၁၆၇၅၅၄ မ

၃၁၁ ပင်စင်-၃၁၁ ဇင်မမီနီိုင် ဦဵမင်ဵနိုင် ၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၄၂၄၀ မ

၃၁၂ ပင်စင်-၃၁၂ ဇင်ေမထက် ဦဵသာေအဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၆၂၀၆၁ မ

၃၁၃ ပင်စင်-၃၁၃ ဇင်ေမာဝ်င်ဵ ဦဵဝင်ဵနိုင် ၁၂/လကန(နိုင်)၂၁၅၃၃၄ မ

၃၁၄ ပင်စင်-၃၁၄ ဇင်လင်ဵပို ဦဵေဌဵြမင်ဴ(ခ)ဦဵကုိေဌဵ ၁၄/ကခန(နိုင်)၀၉၉၁၄၂ မ

၃၁၅ ပင်စင်-၃၁၅ ဇင်လင်ဵဝါ ဦဵြမင်ဴသိန်ဵ ၅/ဒပယ(နိုင်)၁၁၀၁၉၂ မ

၃၁၆ ပင်စင်-၃၁၆ ဇင်လှိုင်နင်ှဵ ဦဵခင်ေအာင်တငဴ် ၁၃/တကန(နိုင်)၃၁၆၈၈၄ မ

၃၁၇ ပင်စင်-၃၁၇ ဇင်ဝင်ဵအိ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၁၆၄၁၉ မ

၃၁၈ ပင်စင်-၃၁၈ ဇင်ေဝဖဖို ဵ ဦဵညနွ့်ေထွဵ (ခ)ဦဵဖိုဵ ေထွဵ ၅/ရဘန(နိုင်)၁၈၃၁၆၅ မ

၃၁၉ ပင်စင်-၃၁၉ ဇင်ေဝလှိုင် ဦဵေကျာေ်အာင် ၉/ကပတ(နိုင်)၂၆၄၀၉၀ မ

၃၂၀ ပင်စင်-၃၂၀ ဇင်သူထနွ်ဵ ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ၅/စကန(နိုင်)၂၅၉၁၂၃ မ

၃၂၁ ပင်စင်-၃၂၁ ဇနွဇ်ာလှိုင် ဦဵကကည်ဝင်ဵ ၇/ကပက(နိုင်)၀၈၅၅၃၈ မ

၃၂၂ ပင်စင်-၃၂၂ ဇနွပ်န်ဵ အမိ် ဦဵကုလာဵ ၉/ငဇန(နိုင်)၁၁၉၅၄၂ မ

၃၂၃ ပင်စင်-၃၂၃ ဇနွမ်ျ ိုဵမျ ိုဵ ဦဵခနွဆ်ိုင်ဵ ၁/မကန(နိုင်)၁၄၁၂၉၆ မ

၃၂၄ ပင်စင်-၃၂၄ ဇနွမ်ြီမင်ဴ ဦဵြမင်ဴ ၅/မမန(နိုင်)၁၁၃၇၃၃ မ

၃၂၅ ပင်စင်-၃၂၅ ဇနွသ်ရဖေီအာင် ဦဵလေှမွှေ ၉/လဝန(နိုင်)၂၄၈၁၄၄ မ
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၃၂၆ ပင်စင်-၃၂၆ ဇာြခည်လင်ဵ ဦဵသန်ဵ ေစာ ၈/မတန(နိုင်)၀၅၈၇၃၁ မ

၃၂၇ ပင်စင်-၃၂၇ ဇာဇာထနွ်ဵ ဦဵေဇာမ်င်ဵထနွ်ဵ ၁၂/မရက(နိုင်)၁၇၀၁၁၂ မ

၃၂၈ ပင်စင်-၃၂၈ ဇာဇာထိုက်စစ် ဦဵသန်ဵ စိုဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၈၇၇၉၀ မ

၃၂၉ ပင်စင်-၃၂၉ ဇာဇာြမင်ဴ ဦဵခင်ေမာင်ေရွှေ ၅/တဆန(နိုင်)၁၄၂၀၈၁ မ

၃၃၀ ပင်စင်-၃၃၀ ဇာဇာလင်ဵ ဦဵဝင်ဵထိုက် ၈/မကန(နိုင်)၂၁၆၆၆၇ မ

၃၃၁ ပင်စင်-၃၃၁ ဇာဇာဝင်ဵ ဦဵေကျာရိှ်န် ၉/ညဥန(နိုင်)၁၄၄၅၀၁ မ

၃၃၂ ပင်စင်-၃၃၂ ဇာနည်မနွ် ဦဵေအာင်စိုဵ ၉/တသန(နိုင်)၁၉၆၇၇၂ မ

၃၃၃ ပင်စင်-၃၃၃ ဇာလထီနွ်ဵ ဦဵဟဳစိုဵ ၈/ရစက(နိုင်)၁၉၄၆၄၂ မ

၃၃၄ ပင်စင်-၃၃၄ ဇာလနီိုင် ဦဵေသာင်ဵ ၇/တငန(နိုင်)၂၀၂၂၁၆ မ

၃၃၅ ပင်စင်-၃၃၅ ဇာလမီိုဵ ဦဵမိုဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၇၈၁၇၈ မ

၃၃၆ ပင်စင်-၃၃၆ ဇာလေီမာင် ဦဵေဇာဝ်င်ဵ ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၀၀၂၄၇ ကျာဵ

၃၃၇ ပင်စင်-၃၃၇ ဇူဵ ဇထီနွ်ဵ ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ဦဵ ၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၉၆၇၅ မ

၃၃၈ ပင်စင်-၃၃၈ ဇူဵ ဇူဵ ဦဵေဇာလ်င်ွ ၅/ဆလက(နိုင်)၁၁၅၂၁၅ မ

၃၃၉ ပင်စင်-၃၃၉ ဇူဵ ဇူဵ ခိုင် ဦဵြမတခ်ိုင် ၈/ပခက(နိုင်)၂၇၉၂၆၆ မ

၃၄၀ ပင်စင်-၃၄၀ ဇူဵ မနွမ်နွေ်ဆွ ဦဵြမင်ဴေဆွ ၅/ကလထ(နိုင်)၂၄၉၃၂၂ မ

၃၄၁ ပင်စင်-၃၄၁ ဇဇူလူှိုင်ဦဵ ဦဵေအာင်စိုဵ နိုင် ၅/အတန(နိုင်)၁၀၅၁၉၇ မ

၃၄၂ ပင်စင်-၃၄၂ ေဇယျာထနွ်ဵ ဦဵေဇာမ်ျ ိုဵထနွ်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၇၃၅၂၀ ကျာဵ

၃၄၃ ပင်စင်-၃၄၃ ေဇယျာေနာင် ဦဵေအာင်ေရွှေ ၉/မထလ(နိုင်)၃၃၅၃၁၀ ကျာဵ

၃၄၄ ပင်စင်-၃၄၄ ေဇာဇ်င်ေအာင် ဦဵေရေပါ ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၉၈၃၅ ကျာဵ

၃၄၅ ပင်စင်-၃၄၅ ေဇာထ်က်ေအာင် ဦဵေအာင်ထနွ်ဵ သိန်ဵ ၁၁/သတန(နိုင်)၁၀၀၇၅၈ ကျာဵ

၃၄၆ ပင်စင်-၃၄၆ ေဇာထ်က်ေအာင် ဦဵေအာင်ဒင် ၉/တကန(နိုင်)၂၂၅၈၅၄ ကျာဵ

၃၄၇ ပင်စင်-၃၄၇ ေဇာလ်င်ဵထက် ဦဵေကျာဦ်ဵ ၉/မထလ(နိုင်)၃၂၇၈၉၄ ကျာဵ

၃၄၈ ပင်စင်-၃၄၈ ညိုမေီကျာ် ဦဵေကျာစ်ိုဵ ၉/တသန(နိုင်)၁၅၅၈၁၃ မ

၃၄၉ ပင်စင်-၃၄၉ ညီညီထနွ်ဵ ဦဵချစလ်င်ဵ ၅/အရတ(နိုင်)၁၃၈၀၄၇ ကျာဵ

၃၅၀ ပင်စင်-၃၅၀ ညီညီေအာင် ဦဵေအာင်စနိ် ၅/ဟမလ(နိုင်)၁၀၅၅၂၇ ကျာဵ

၃၅၁ ပင်စင်-၃၅၁ ေဌဵေဌဵမနွ် ဦဵေအာင်ေဌဵ ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၁၉၀၃ မ

၃၅၂ ပင်စင်-၃၅၂ ေဌဵေဌဵေအာင် ဦဵစနိြ်မင်ဴ ၈/မကန(နိုင်)၂၆၆၀၃၂ မ

၃၅၃ ပင်စင်-၃၅၃ တင်ဴတင်ဴေအဵ ဦဵေအာင်တိုဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၆၂၅၆၆ မ

၃၅၄ ပင်စင်-၃၅၄ တင်စမုနွ် ဦဵတင်ေဇာန်ိုင် ၁၀/ကထန(နိုင်)၁၁၉၃၉၂ မ

၃၅၅ ပင်စင်-၃၅၅ တင်ဇာဝင်ဵ ဦဵစနိခ်ိုင် ၅/ကနန(နိုင်)၁၁၆၅၀၆ မ

၃၅၆ ပင်စင်-၃၅၆ တင်ဇာဝင်ဵ ဦဵတင်နိုင်ဝင်ဵ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၃၂၄၅၃ မ

၃၅၇ ပင်စင်-၃၅၇ တင်တင်ေထွဵ ဦဵတင် ၇/ဖမန(နိုင်)၁၇၃၂၁၆ မ

၃၅၈ ပင်စင်-၃၅၈ တင်တင်ဖဖို ဵ ဦဵစြဳမ ၆/လလန(နိုင်)၁၀၃၀၀၉ မ

၃၅၉ ပင်စင်-၃၅၉ တင်တင်ဝင်ဵ ဦဵတင်ေမာင်ေအဵ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၉၁၃၀၄ မ

၃၆၀ ပင်စင်-၃၆၀ တင်တင်ေဝ ဦဵတင်ြမင်ဴ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၈၃၈၉ မ

၃၆၁ ပင်စင်-၃၆၁ တင်ထာဵေဝ ဦဵခင်ေသာင်ဵ ၅/ဒပယ(နိုင်)၁၁၀၆၁၅ မ
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၃၆၂ ပင်စင်-၃၆၂ တင်နန္ဒာလင်ဵ ဦဵတင်ေမာင်ဆန်ဵ ၅/မမန(နိုင်)၀၉၇၂၀၈ မ

၃၆၃ ပင်စင်-၃၆၃ တင်နလီာေအာင် ဦဵေအာင်သန်ဵ ဝင်ဵ ၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၅၉၂၄၁ မ

၃၆၄ ပင်စင်-၃၆၄ တင်ဖဖို ဵေအာင် ဦဵသန်ဵ ေရာှင် ၅/တဆန(နိုင်)၁၄၉၁၆၇ ကျာဵ

၃၆၅ ပင်စင်-၃၆၅ တင်မင်ဵထိုက် ဦဵတင်ပပုဳဵ ၇/ပခန(နိုင်)၂၅၂၇၆၃ ကျာဵ

၃၆၆ ပင်စင်-၃၆၆ တင်မာဝင်ဵ ဦဵစနိေ်သာင်ဵ ၈/တတက(နိုင်)၁၅၁၀၀၅ မ

၃၆၇ ပင်စင်-၃၆၇ တင်မိုဵ ေထွဵ ဦဵညို ၉/နထက(နိုင်)၁၂၂၇၅၃ မ

၃၆၈ ပင်စင်-၃၆၈ တင်မိုဵ လှိုင် ဦဵကဳစ ၅/အရတ(နိုင်)၁၃၈၀၅၈ မ

၃၆၉ ပင်စင်-၃၆၉ တင်ေမကကည် ဦဵေမာင်ကုိ ၈/နမန(နိုင်)၁၂၆၆၈၀ မ

၃၇၀ ပင်စင်-၃၇၀ ကတာကုိကုိ ဦဵလဝှင်ဵကုိ ၈/တတက(နိုင်)၁၈၃၇၆၁ မ

၃၇၁ ပင်စင်-၃၇၁ တိုဵ သန္တာေကျာ် ဦဵေကျာလ်င်ွဦဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၉၈၀၁၂ မ

၃၇၂ ပင်စင်-၃၇၂ ထက်စေုဝ ဦဵေနဝင်ဵ ၉/သစန(နိုင်)၁၇၈၉၂၁ မ

၃၇၃ ပင်စင်-၃၇၃ ထက်ထက်ခိုင် ဦဵြမင်ဴေကျာ် ၈/ဆပဝ(နိုင်)၁၀၂၅၉၉ မ

၃၇၄ ပင်စင်-၃၇၄ ထက်ထက်ဖငိမ်ဵ ဦဵဖငိမ်ဵ ေမာင် ၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၄၃၀၆ မ

၃၇၅ ပင်စင်-၃၇၅ ထက်ထက်ဇင် ဦဵေဇာဝ်မ်ဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၆၁၁၄ မ

၃၇၆ ပင်စင်-၃၇၆ ထက်ထက်နင်ှဵလှိုင် ဦဵသန်ဵ နိုင် ၈/ပခက(နိုင်)၂၉၁၃၅၉ မ

၃၇၇ ပင်စင်-၃၇၇ ထက်ထက်ပိုင်စိုဵ ဦဵေအာင်ဆန်ဵ ၉/မထလ(နိုင်)၃၃၁၅၃၇ မ

၃၇၈ ပင်စင်-၃၇၈ ထက်ထက်ဖဖို ဵ ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ၉/တသန(နိုင်)၂၃၀၂၉၇ မ

၃၇၉ ပင်စင်-၃၇၉ ထက်ထက်ေရွှေစင် ဦဵေမာင်ေမာင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၆၈၁၅၆ မ

၃၈၀ ပင်စင်-၃၈၀ ထက်ထက်လင်ဵ ဦဵေဇာဦ်ဵ ၅/စကန(နိုင်)၂၈၀၂၉၀ မ

၃၈၁ ပင်စင်-၃၈၁ ထက်ထက်လင်ွ ဦဵစိုဵ နိုင် ၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၄၅၄၃ မ

၃၈၂ ပင်စင်-၃၈၂ ထက်ထက်ဝင်ဵ ဦဵေမာင်ေမာင်သိန်ဵ ၅/မကန(နိုင်)၀၇၅၁၄၅ မ

၃၈၃ ပင်စင်-၃၈၃ ထက်ထက်ဝင်ဵ ဦဵထူဵ ထူဵ ေအာင် ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၈၃၇၄ မ

၃၈၄ ပင်စင်-၃၈၄ ထက်ထက်ဝင်ဵ ဦဵသက်နိုင် ၉/တတဥ(နိုင်)၁၄၀၂၆၄ မ

၃၈၅ ပင်စင်-၃၈၅ ထက်ထက်ဝင်ဵ ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ဦဵ ၅/ကလထ(နိုင်)၂၉၆၂၇၀ မ

၃၈၆ ပင်စင်-၃၈၆ ထက်ထက်ေအာင်ကကည် ဦဵေအာင်ကကည် ၁၄/ပသန(နိုင်)၂၃၉၂၀၁ မ

၃၈၇ ပင်စင်-၃၈၇ ထက်မင်ဵလူ ဦဵတင်စိုဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၂၈၄၂၄ ကျာဵ

၃၈၈ ပင်စင်-၃၈၈ ထက်ြမတခ်င် ဦဵခင်ေမာင်သိန်ဵ ၈/ပဖန(နိုင်)၁၁၇၂၇၂ မ

၃၈၉ ပင်စင်-၃၈၉ ထက်ရည်မနွ် ဦဵဝင်ဵေမာင် ၈/စလန(နိုင်)၁၆၁၆၄၅ မ

၃၉၀ ပင်စင်-၃၉၀ ထက်ရတဦီဵ ဦဵဝင်ဵနိုင် ၉/အမရ(နိုင်)၁၅၇၈၂၄ မ

၃၉၁ ပင်စင်-၃၉၁ ထက်လင်ွဦဵ ဦဵကကည်နိုင် ၅/ဆလက(နိုင်)၁၁၀၂၄၃ ကျာဵ

၃၉၂ ပင်စင်-၃၉၂ ထက်လှိုင်ဖဖို ဵ ဦဵေအာင်ြမင်ဴသိန်ဵ ၈/မကန(နိုင်)၂၁၇၉၅၀ မ

၃၉၃ ပင်စင်-၃၉၃ ထက်အာကာ ဦဵ ေမာင်လင်ွ ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၀၂၅၀ ကျာဵ

၃၉၄ ပင်စင်-၃၉၄ ထနေ်ဟာင်ဵလနွ်ဵ ဦဵခမေ်ထာင်ဵ ၄/ဟခန(နိုင်)၀၃၀၂၃၃ မ

၃၉၅ ပင်စင်-၃၉၅ ထနွ်ဵ ကုိလင်ဵ ဦဵဘရီ ၈/မမန(နိုင်)၂၅၃၈၉၄ ကျာဵ

၃၉၆ ပင်စင်-၃၉၆ ထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ဝင်ဵ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် ၅/မရန(နိုင်)၂၈၇၉၀၉ ကျာဵ

၃၉၇ ပင်စင်-၃၉၇ ထယွဘ်ေူအာင် ဦဵဘရနေ်အာင် ၁/မမန(နိုင်)၀၄၉၈၈၈ မ
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၃၉၈ ပင်စင်-၃၉၈ ေထွဵ စဝုင်ဵ ဦဵေအာင်ေဇာဝ်င်ဵ ၁၃/ရငန(နိုင်)၀၆၁၁၆၉ မ

၃၉၉ ပင်စင်-၃၉၉ ေထွဵ သန္တာေအာင် ဦဵြမင်ဴေအာင် ၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၅၂၀၉ မ

၄၀၀ ပင်စင်-၄၀၀ ထာဵအယိဉ် ဦဵေဇာဝ်င်ဵထူဵ ၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၃၅၆၄ မ

၄၀၁ ပင်စင်-၄၀၁ ထာနှဲမခ်ျင်ဵ ဦဵဟရနခ်ျွမ်ဵ ၄/ဟခန(နိုင်)၀၄၂၉၃၇ မ

၄၀၂ ပင်စင်-၄၀၂ ထိုက်ထိုက်ဝင်ဵ ဦဵဘိုလဝှင်ဵ ၉/မထလ(နိုင်)၂၃၁၃၉၇ မ

၄၀၃ ပင်စင်-၄၀၃ ထူဵ ထူဵ လင်ွ ဦဵေဌဵလင်ွ ၇/ပခန(နိုင်)၃၄၁၅၆၄ မ

၄၀၄ ပင်စင်-၄၀၄ ဒါလဦီဵ ဦဵေအာင်ေကျာမ်ိုဵ ၈/မကန(နိုင်)၂၇၂၇၅၉ မ

၄၀၅ ပင်စင်-၄၀၅ ေဒါသ်ဴချင်ဵထလွဲ ဦဵသန်ဵ ပျ ို ၄/ကခန(နိုင်)၀၀၁၀၄၁ မ

၄၀၆ ပင်စင်-၄၀၆ နဳ့သာခင် ဦဵြပည်ဴကကယဖ်ငိမ်ဵ ၁၂/လကန(နိုင်)၁၀၆၀၅၂ မ

၄၀၇ ပင်စင်-၄၀၇ နန္ဒာ ဦဵေကျာက် ၈/မဘန(နိုင်)၁၄၄၁၆၉ မ

၄၀၈ ပင်စင်-၄၀၈ နန္ဒာထနွ်ဵ ဦဵကကည်ခင် ၅/တဆန(နိုင်)၁၄၈၅၁၁ မ

၄၀၉ ပင်စင်-၄၀၉ နန္ဒာနယွ် ဦဵစနိလ်ှိုင် ၈/တတက(နိုင်)၂၁၄၂၀၄ မ

၄၁၀ ပင်စင်-၄၁၀ နန္ဒာေရွှေရည် ဦဵအနု်ဵ ေရွှေ ၁၄/မမက(နိုင်)၃၀၈၅၆၂ မ

၄၁၁ ပင်စင်-၄၁၁ နန္ဒာလင်ဵ ဦဵထနိလ်င်ဵ ၉/ပဘန(နိုင်)၂၂၂၈၉၅ မ

၄၁၂ ပင်စင်-၄၁၂ နန္ဒာလင်ဵ ဦဵချစည်နွ့် ၉/တတဥ(နိုင်)၁၃၈၅၇၆ မ

၄၁၃ ပင်စင်-၄၁၃ နန္ဒာလင်ဵ ဦဵေနလင်ဵဦဵ ၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၉၇၉၇၈ မ

၄၁၄ ပင်စင်-၄၁၄ နန္ဒာလှိုင် ဦဵေစာထနွ်ဵ ၉/တကန(နိုင်)၂၁၄၉၂၇ မ

၄၁၅ ပင်စင်-၄၁၅ နန္ဒာဝင်ဵ ဦဵဝင်ဵေဌဵ ၁၄/ဖပန(နိုင်)၂၀၅၃၉၀ မ

၄၁၆ ပင်စင်-၄၁၆ နန္ဒာေအာင် ဦဵမင်ဵေအာင် ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၀၁၁၁ မ

၄၁၇ ပင်စင်-၄၁၇ နန်ဵ ကလျာေအာင် ဦဵြပည်ေအဵ(ခ)ေြပေအဵ ၅/ဟမလ(နိုင်)၁၄၁၈၆၈ မ

၄၁၈ ပင်စင်-၄၁၈ နန်ဵ ေကသီေကျာ် ဦဵေကျာန်ိုင်စိုဵ ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၁၂၆၄၂ မ

၄၁၉ ပင်စင်-၄၁၉ နန်ဵ ေငွ ဦဵေမာင်သိန်ဵ ၁၃/ပလန(နိုင်)၁၁၂၅၁၁ မ

၄၂၀ ပင်စင်-၄၂၀ နန်ဵ ဆူဵ ဘိုဘို ဦဵဘိုကကီဵ ၇/ကတခ(နိုင်)၁၆၅၅၅၇ မ

၄၂၁ ပင်စင်-၄၂၁ နန်ဵ ေနရည်ရွှေန်ဵ ဦဵေအာင်မျ ိုဵလှိုင် ၁၃/လရန(နိုင်)၁၅၄၂၄၄ မ

၄၂၂ ပင်စင်-၄၂၂ နန်ဵ ြမင်ဴထနွ်ဵ ဦဵထနွ်ဵ ေဇာ် ၉/မတရ(နိုင်)၁၆၁၄၂၈ မ

၄၂၃ ပင်စင်-၄၂၃ နန်ဵ ြမင်ဴြမင်ဴသန်ဵ ဦဵေမာင်ဦဵ(ခ)ဦဵအဦဵ ၃/ကကန(နိုင်)၁၅၉၄၈၇ မ

၄၂၄ ပင်စင်-၄၂၄ နန်ဵ မိုဵ မိုဵ ေအဵ ဦဵထန်ဵ မနာဵ ၁၃/ကတန(နိုင်)၀၉၀၂၉၁ မ

၄၂၅ ပင်စင်-၄၂၅ နန်ဵ ဟွမမ်ိုေဖာင်ဵ ဦဵေကျာထ်နွ်ဵ ေအာင် ၁၃/တကန(နိုင်)၂၈၉၄၈၅ မ

၄၂၆ ပင်စင်-၄၂၆ နန်ဵ လယှမင်ဵသူ ဦဵသူရိယ ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၉၃၆၀ မ

၄၂၇ ပင်စင်-၄၂၇ နန်ဵ လဲဴလဲဴဝင်ဵ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ ၇/တငန(နိုင်)၁၉၆၂၂၆ မ

၄၂၈ ပင်စင်-၄၂၈ နန်ဵ သန္တာထနွ်ဵ ဦဵေဇာမ်င်ဵေထွဵ ၁၃/တကန(နိုင်)၂၉၀၀၉၈ မ

၄၂၉ ပင်စင်-၄၂၉ နန်ဵ သွယဇ်င်ဦဵ ဦဵစိုင်ဵြမင်ဴဦဵ ၇/ဖမန(နိုင်)၁၆၁၇၄၂ မ

၄၃၀ ပင်စင်-၄၃၀ နန်ဵ သီရိေဝ ဦဵေအာင်မျ ိုဵဝင်ဵ ၇/သကန(နိုင်)၁၂၇၅၂၈ မ

၄၃၁ ပင်စင်-၄၃၁ နန်ဵ အြိဖူ ဦဵေမာင်ဝင်ဵ ၅/ပလဘ(နိုင်)၀၇၇၇၂၄ မ

၄၃၂ ပင်စင်-၄၃၂ နန်ဵ အမိနွ် ဦဵနန်ဵ ဝင်ဵဆန်ဵ ၅/ဝလန(နိုင်)၁၆၁၅၁၂ မ

၄၃၃ ပင်စင်-၄၃၃ နန်ဵ အမိနွ် ဦဵချ ိုဦဵ ၅/ပလဘ(နိုင်)၀၈၄၂၃၆ မ
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၄၃၄ ပင်စင်-၄၃၄ နန်ဵ ေအဵေအဵေအာင် ဦဵထန်ဵ မနာဵ ၁၃/ကတန(နိုင်)၀၉၀၂၉၀ မ

၄၃၅ ပင်စင်-၄၃၅ နယွန်ယွလ်ှိုင်ချစ် ဦဵမျ ိုဵချစ် ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၇၂၃၄၇ မ

၄၃၆ ပင်စင်-၄၃၆ နယွန်ယွဝ်င်ဵ ဦဵသာေအာင် ၇/ပတန(နိုင်)၁၁၉၁၉၁ မ

၄၃၇ ပင်စင်-၄၃၇ နယွန်ယွေ်အာင် ဦဵခင်ေမာင်ဝင်ဵ ၈/သရန(နိုင်)၀၉၂၀၇၉ မ

၄၃၈ ပင်စင်-၄၃၈ နယွန်ထီနွ်ဵ ဦဵေနလင်ဵ ၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၈၇၂၃ မ

၄၃၉ ပင်စင်-၄၃၉ နယွန်လီှိုင် ဦဵခင်ေမာင်ဦဵ ၉/မကန(နိုင်)၁၃၃၀၀၆ မ

၄၄၀ ပင်စင်-၄၄၀ နယွန်ဝီင်ဵ ဦဵေအာင်ေဌဵ ၉/ညဉန(နိုင်)၂၀၁၄၂၃ မ

၄၄၁ ပင်စင်-၄၄၁ နယွသ်ာဝင်ဵ ဦဵေကျာဝ်င်ဵ ၉/ပဘန(နိုင်)၂၁၈၅၁၁ မ

၄၄၂ ပင်စင်-၄၄၂ ေနွဵ စေုထွဵ ဦဵမျ ိုဵဝင်ဵဟန် ၅/ပလန(နိုင်)၁၃၅၁၅၉ မ

၄၄၃ ပင်စင်-၄၄၃ ေနွဵ ေထွဵ အကိကယ် ဦဵသက်ဦဵနိုင် ၅/မရန(နိုင်)၂၇၅၀၂၆ မ

၄၄၄ ပင်စင်-၄၄၄ ေနွဵ ေနွဵ နယွရ်ည် ဦဵတင်ေသာင်ဵ ၅/ကလန(နိုင်)၀၅၇၆၃၀ မ

၄၄၅ ပင်စင်-၄၄၅ ေနွဵ ေနွဵ လှိုင် ဦဵထနွ်ဵ မင်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၂၄၆၉၁ မ

၄၄၆ ပင်စင်-၄၄၆ ေနွဵ လဲဴလဲဴဟန် ဦဵညနွ့်လင်ွ ၅/ဒပယ(နိုင်)၁၂၃၃၂၇ မ

၄၄၇ ပင်စင်-၄၄၇ ေနွဵ သီရိသိန်ဵ ဦဵြမင်ဴသိန်ဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၈၁၀၈ မ

၄၄၈ ပင်စင်-၄၄၈ ေနွဵ သီရီေအာင် ဦဵလေှဝ ၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၉၆၈၀ မ

၄၄၉ ပင်စင်-၄၄၉ ေနဦွဵေမ ဦဵဝင်ဵဟန် ၁၄/ပသန(နိုင်)၂၉၄၈၁၈ မ

၄၅၀ ပင်စင်-၄၅၀ နွဲ့ ယဉဝ်င်ဵ ဦဵသန်ဵ ညနွ့် ၁/ဟပန(နိုင်)၀၀၇၃၄၀ မ

၄၅၁ ပင်စင်-၄၅၁ နင်ှဵစစုနုိုင် ဦဵြမင်ဴနိုင် ၉/လဝန(နိုင်)၂၄၆၁၂၇ မ

၄၅၂ ပင်စင်-၄၅၂ နင်ှဵစလုှိုင် ဦဵြမင်ဴလှိုင် ၉/ကပတ(နိုင်)၂၀၃၃၅၆ မ

၄၅၃ ပင်စင်-၄၅၃ နင်ှဵစေုဝ ဦဵေမာင်ကဳွ(ခ)ဦဵထနွ်ဵ ေဇာ် ၁၃/တကန(နိုင်)၂၉၀၇၆၂ မ

၄၅၄ ပင်စင်-၄၅၄ နင်ှဵထက်ထက်လင်ွ ဦဵရဲနိုင် ၁/ဟပန(နိုင်)၀၁၇၆၃၁ မ

၄၅၅ ပင်စင်-၄၅၅ နင်ှဵနန္ဒာဦဵ ဦဵမျ ိုဵေအာင် ၅/မရန(နိုင်)၂၇၉၉၄၉ မ

၄၅၆ ပင်စင်-၄၅၆ နင်ှဵနယွဦ်ဵ ဦဵချစသိ်န်ဵ ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၁၈၂၉ မ

၄၅၇ ပင်စင်-၄၅၇ နင်ှဵေနွဵ လှိုင် ဦဵသိန်ဵ ထနွ်ဵ ဦဵ ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၀၁၅၂ မ

၄၅၈ ပင်စင်-၄၅၈ နင်ှဵနင်ှဵေငွ ဦဵမျ ိုဵမင်ဵထနွ်ဵ ၅/ယမပ(နိုင်)၀၉၀၉၀၅ မ

၄၅၉ ပင်စင်-၄၅၉ နင်ှဵနင်ှဵေဝ ဦဵသိန်ဵ ညနွ့် ၉/ဇယသ(နိုင်)၀၀၅၂၂၃ မ

၄၆၀ ပင်စင်-၄၆၀ နင်ှဵနင်ှဵေအဵ ဦဵကကည်ဦဵ ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၅၁၀၈ မ

၄၆၁ ပင်စင်-၄၆၁ နင်ှဵနင်ှဵေအဵ ဦဵသန်ဵ လင်ွ ၉/ငဇန(နိုင်)၀၈၉၁၇၆ မ

၄၆၂ ပင်စင်-၄၆၂ နင်ှဵနဖုဖို ဵ ဦဵသိန်ဵ ဟန် ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၄၂၉၉၃ မ

၄၆၃ ပင်စင်-၄၆၃ နင်ှဵြပည်ဴေဝ ဦဵေအာင်လင်ဵ ၅/ကလတ(နိုင်)၀၉၃၀၀၃ မ

၄၆၄ ပင်စင်-၄၆၄ နင်ှဵမိ့ုလှိုင် ဦဵနခုင်ေအာင် ၁၁/ကဖန(နိုင်)၁၂၇၆၁၁ မ

၄၆၅ ပင်စင်-၄၆၅ နင်ှဵမိုဵ ေအာင် ဦဵေကျာဝ်င်ဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၇၅၆၇ မ

၄၆၆ ပင်စင်-၄၆၆ နင်ှဵရည်ဝင်ဵ ဦဵေနဝင်ဵ ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၂၃၂၇၇ မ

၄၆၇ ပင်စင်-၄၆၇ နင်ှဵရေဝ ဦဵတင်ဝင်ဵ ၉/ပသက(နိုင်)၁၅၁၆၀၉ မ

၄၆၈ ပင်စင်-၄၆၈ နင်ှဵရီဝင်ဵ ဦဵေသာင်ဵညနွ့် ၇/ရတရ(နိုင်)၁၀၃၃၄၃ မ

၄၆၉ ပင်စင်-၄၆၉ နင်ှဵလဲဴြဖူ ဦဵဝင်ဵေဆွ ၇/ရတန(နိုင်)၁၃၀၈၄၁ မ
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၄၇၀ ပင်စင်-၄၇၀ နင်ှဵလဲဴရည် ဦဵြမင်ဴဝင်ဵ ၁၄/မအန(နိုင်)၂၁၀၂၀၂ မ

၄၇၁ ပင်စင်-၄၇၁ နင်ှဵဝင်ဴလှိုင် ဦဵကုလာဵပု ၇/သနပ(နိုင်)၁၁၅၈၇၆ မ

၄၇၂ ပင်စင်-၄၇၂ နင်ှဵဝတလီင်ွ ဦဵေခတဆ်န်ဵ ၇/ဝမန(နိုင်)၁၈၁၃၃၁ မ

၄၇၃ ပင်စင်-၄၇၃ နင်ှဵဝတရ်ည် ဦဵစိုဵ နိုင် ၉/မထလ(နိုင်)၃၃၆၄၃၈ မ

၄၇၄ ပင်စင်-၄၇၄ နင်ှဵဝတရ်ည် ဦဵမျ ိုဵမင်ဵသိန်ဵ ၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၈၇၃၀ မ

၄၇၅ ပင်စင်-၄၇၅ နင်ှဵဝတရ်ည် ဦဵကျင်ဝင်ဵ ၁၂/ကတန(နိုင်)၁၂၉၃၉၄ မ

၄၇၆ ပင်စင်-၄၇၆ နင်ှဵဝတရ်ည် ဦဵဝင်ဵဗိုလ် ၅/တဆန(နိုင်)၁၆၂၇၄၃ မ

၄၇၇ ပင်စင်-၄၇၇ နင်ှဵဝတရ်ည်ေဇာ် ဦဵေဇာေ်ရွှေဦဵ ၅/မရန(နိုင်)၃၀၆၉၁၉ မ

၄၇၈ ပင်စင်-၄၇၈ နင်ှဵေဝလင်ွ ဦဵစလဳှိုင် ၉/တသန(နိုင်)၂၁၇၀၂၂ မ

၄၇၉ ပင်စင်-၄၇၉ နင်ှဵသက်မနွ် ဦဵေအာင်ဆန်ဵ ၉/ညဥန(နိုင်)၁၉၉၅၀၁ မ

၄၈၀ ပင်စင်-၄၈၀ နင်ှဵသက်သက်ေဝ ဦဵသက်ခိုင် ၉/တကန(နိုင်)၁၉၅၃၉၅ မ

၄၈၁ ပင်စင်-၄၈၁ နင်ှဵသဉ္ဇာထနွ်ဵ ဦဵတင်ေကျာ် ၅/ဝလန(နိုင်)၁၈၁၃၃၆ မ

၄၈၂ ပင်စင်-၄၈၂ နင်ှဵသီရိမနွ် ဦဵေအာင်မနွ် ၅/ရဘန(နိုင်)၁၈၈၈၈၁ မ

၄၈၃ ပင်စင်-၄၈၃ နင်ှဵေသာတ်ာလင်ွ ဦဵြမင်ဴလင်ွ ၅/ကနန(နိုင်)၀၉၇၃၆၂ မ

၄၈၄ ပင်စင်-၄၈၄ နင်ှဵအခိိုင် ဦဵေကျာစ်ဝဳင်ဵ(ခ)ဦဵေကျာဇ်ဝဳင်ဵ ၇/ပခန(နိုင်)၃၇၇၃၈၉ မ

၄၈၅ ပင်စင်-၄၈၅ နင်ှဵအစိိုဵ ဦဵကကီဵဆင်ဴ ၉/နထက(နိုင်)၁၉၁၈၆၀ မ

၄၈၆ ပင်စင်-၄၈၆ နင်ှဵအြိဖူ ဦဵဟနဝ်င်ဵနိုင် ၈/ပခက(နိုင်)၃၀၄၁၈၉ မ

၄၈၇ ပင်စင်-၄၈၇ နင်ှဵအြိဖူေထွဵ ဦဵလေှသာင်ဵေငွ ၈/ပဖန(နိုင်)၁၂၇၀၅၇ မ

၄၈၈ ပင်စင်-၄၈၈ နင်ှဵအလိှိုင် ဦဵတင်ဝင်ဵ ၉/မသန(နိုင်)၀၈၀၈၄၈ မ

၄၈၉ ပင်စင်-၄၈၉ နင်ှဵအလိှိုင် ဦဵေဇာလ်ှိုင် ၁၂/ရပသ(နိုင်)၀၈၉၉၇၇ မ

၄၉၀ ပင်စင်-၄၉၀ နင်ှဵအေိဝ ဦဵလေှအာင် ၉/မတရ(နိုင်)၁၈၃၂၄၃ မ

၄၉၁ ပင်စင်-၄၉၁ နင်ှဵေအဵေအဵေဝ ဦဵမျ ိုဵနိုင် ၁၄/ဖပန(နိုင်)၁၇၀၄၁၄ မ

၄၉၂ ပင်စင်-၄၉၂ နင်ှဵဦဵေဝ ဦဵြမင်ဴစနိ် ၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၅၅၇၇ မ

၄၉၃ ပင်စင်-၄၉၃ နမိဟိွ်ုင်ဵဝါ ဦဵအနွခ်ိုလက် ၅/ဟမလ(နိုင်)၁၁၅၆၇၆ မ

၄၉၄ ပင်စင်-၄၉၄ နနီနီိုင်စိုဵ ဦဵသန်ဵ နိုင်စိုဵ ၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၅၄၁၄ မ

၄၉၅ ပင်စင်-၄၉၅ နနီဝီင်ဵေမ ဦဵစိုဵ တင်ဴ ၈/မကန(နိုင်)၂၅၇၅၅၂ မ

၄၉၆ ပင်စင်-၄၉၆ နလီာြမင်ဴ ဦဵတင်ြမင်ဴ ၉/ရမသ(နိုင်)၁၉၀၁၈၃ မ

၄၉၇ ပင်စင်-၄၉၇ နလီာြမင်ဴ ဦဵဟနတ်င် ၈/ကထန(နိုင်)၀၀၃၄၈၈ မ

၄၉၈ ပင်စင်-၄၉၈ နလီာလင်ွ ဦဵကကည်ဝင်ဵ ၉/မကန(နိုင်)၁၂၉၁၁၂ မ

၄၉၉ ပင်စင်-၄၉၉ နလီာဝင်ဵ ဦဵထနွ်ဵ လှ ၈/မကန(နိုင်)၂၅၉၈၃၂ မ

၅၀၀ ပင်စင်-၅၀၀ နလီာေအာင် ဦဵြမင်ဴေအာင် ၉/ကဆန(နိုင်)၁၇၇၈၇၅ မ

၅၀၁ ပင်စင်-၅၀၁ နနုခုိုင် ဦဵြမင်ဴဝင်ဵ ၈/မမန(နိုင်)၂၃၁၇၆၅ မ

၅၀၂ ပင်စင်-၅၀၂ နနုေုဆွ ဦဵတင်ေကျာ် ၅/ဒပယ(နိုင်)၁၀၄၄၁၅ မ

၅၀၃ ပင်စင်-၅၀၃ နလုှိုင်ဝင်ဵ ဦဵဆန်ဵ တင်ဴ ၅/မမန(နိုင်)၀၉၅၈၀၀ မ

၅၀၄ ပင်စင်-၅၀၄ ေနြခည်စလုှိုင် ဦဵေအာင်စနိ် ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၅၃၁၇ မ

၅၀၅ ပင်စင်-၅၀၅ ေနြခည်လင်ဵ ဦဵထနွ်ဵ လင်ဵ ၉/ကဆန(နိုင်)၁၆၈၅၇၀ မ
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၅၀၆ ပင်စင်-၅၀၆ ေနထက်ေအာင် ဦဵခင်ေမာင်ထနွ်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၆၇၈၈၈ ကျာဵ

၅၀၇ ပင်စင်-၅၀၇ ေနမျ ိုဵေဇာ် ဦဵြမင်ဴကကိုင် ၉/ပမန(နိုင်)၁၉၈၃၅၀ ကျာဵ

၅၀၈ ပင်စင်-၅၀၈ ယဉမ်ာဦဵ ဦဵတင်ြမင်ဴ ၅/ဝသန(နိုင်)၀၅၅၅၁၀ မ

၅၀၉ ပင်စင်-၅၀၉ ေနရည်ဝင်ဴဝင်ဴ ဦဵဝင်ဵေဇာြ်မင်ဴ ၁၄/ပသန(နိုင်)၂၉၅၆၀၀ မ

၅၁၀ ပင်စင်-၅၁၀ ေနရှာဵ ဦဵဝါေလာင် ၄/မတပ(နိုင်)၀၄၇၀၉၄ မ

၅၁၁ ပင်စင်-၅၁၁ ေနာေ်ကာင်ဵဆဆုေုစဵ ဦဵေစာေစဵလယ် ၇/ပခန(နိုင်)၃၁၄၀၆၈ မ

၅၁၂ ပင်စင်-၅၁၂ ေနာထ်ီဵ ခ(ူခ)ေမာထ်ီဵ ခူ ဦဵေဆာရ်ယ် ၁၃/ဖခန(နိုင်)၀၄၇၄၃၃ မ

၅၁၃ ပင်စင်-၅၁၃ ေနာလ်ဇီာ ဦဵစေဳရွှေြမင်ဴ ၅/ဖပန(နိုင်)၀၈၆၄၃၀ မ

၅၁၄ ပင်စင်-၅၁၄ ပန်ဵ ဂျူဵဂျူဵ ဦဵခင်ေမာင်ေဌဵ ၅/ဖပန(နိုင်)၀၈၃၄၆၁ မ

၅၁၅ ပင်စင်-၅၁၅ ပန်ဵ ထက်သင်ဵဦဵ ဦဵေကျာေ်ဆွ ၅/ဝလန(နိုင်)၁၆၂၀၆၀ မ

၅၁၆ ပင်စင်-၅၁၆ ပန်ဵ အစိဳ ဦဵစိုဵ ေအာင် ၈/မတန(နိုင်)၀၅၅၆၅၂ မ

၅၁၇ ပင်စင်-၅၁၇ ပပဖငိမ်ဵ ဦဵ ဦဵစမဳင်ဵ ၅/ယမပ(နိုင်)၁၂၀၅၀၅ မ

၅၁၈ ပင်စင်-၅၁၈ ပပစိုဵ ဦဵစိုဵ သိန်ဵ ၇/ကပက(နိုင်)၀၉၃၆၁၂ မ

၅၁၉ ပင်စင်-၅၁၉ ပပဝင်ဵ ဦဵြမင်ဴေဆွ ၉/ဝတန(နိုင်)၁၉၁၆၈၁ မ

၅၂၀ ပင်စင်-၅၂၀ ြပည်ဴဖဖို ဵ ဦဵေအာင်ကကည် ၇/ရတရ(နိုင်)၁၆၉၂၅၅ မ

၅၂၁ ပင်စင်-၅၂၁ ြပည်ဴဖဖို ဵေကျာ် ဦဵေအာင်ေကျာ် ၉/ပမန(နိုင်)၂၆၉၇၄၂ ကျာဵ

၅၂၂ ပင်စင်-၅၂၂ ြပည်ဴဖဖို ဵေကျာ် ဦဵဘေီအာင် ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၂၄၄၅၆ ကျာဵ

၅၂၃ ပင်စင်-၅၂၃ ြပည်ဴဖဖို ဵဇာ ဦဵဝင်ဵဦဵ ၅/ရဥန(နိုင်)၁၁၂၄၇၂ မ

၅၂၄ ပင်စင်-၅၂၄ ြပည်ဴဖဖို ဵသက် ဦဵေအာင်ြမင်ဴသိန်ဵ ၈/ပဖန(နိုင်)၁၃၈၀၄၉ ကျာဵ

၅၂၅ ပင်စင်-၅၂၅ ြပည်ဴဖဖို ဵသွယ် ဦဵခင်ေမာင်ေဌဵ ၈/ခမန(နိုင်)၁၇၈၅၂၀ မ

၅၂၆ ပင်စင်-၅၂၆ ြပည်ဴမနွေ်ကျာ် ဦဵသက်လင်ွ ၇/ရကန(နိုင်)၀၇၂၉၃၃ မ

၅၂၇ ပင်စင်-၅၂၇ ပပုဳဵပပုဳဵေအဵ ဦဵေအဵေသာင်ဵ ၉/ညဥန(နိုင်)၂၂၉၂၃၆ မ

၅၂၈ ပင်စင်-၅၂၈ ပပုဳဵမနွ် ဦဵဝင်ဵညနွ့် ၅/အရတ(နိုင်)၁၃၉၅၆၇ မ

၅၂၉ ပင်စင်-၅၂၉ ပပုဳဵလဲဴလှိုင် ဦဵစိုဵ လှိုင် ၇/ပတန(နိုင်)၁၄၁၀၀၆ မ

၅၃၀ ပင်စင်-၅၃၀ ပင်ဴွြဖူေကျာ် ဦဵမျ ိုဵချစ် ၈/တတက(နိုင်)၂၂၃၆၆၆ မ

၅၃၁ ပင်စင်-၅၃၁ ပိုဵ ပင်ဴွြဖူ ဦဵချစအ်နု်ဵ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၆၅၃၄ မ

၅၃၂ ပင်စင်-၅၃၂ ပိုဵ ြဖူြဖူေဇာ် ဦဵေဇာမ်င်ဵ ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၄၈၅၄ မ

၅၃၃ ပင်စင်-၅၃၃ ပိုဵ အစိဳ ဦဵရဲြမင်ဴ ၈/ရစက(နိုင်)၂၁၄၈၈၁ မ

၅၃၄ ပင်စင်-၅၃၄ ပိုက်ပိုက်ေထွဵ ဦဵအနု်ဵ ဝင်ဵ ၉/မခန(နိုင်)၂၅၉၆၃၇ မ

၅၃၅ ပင်စင်-၅၃၅ ပိုင်ပိုင်အနု်ဵ ေကျာ် ဦဵြမင်ဴလင်ွ ၈/စလန(နိုင်)၁၈၇၁၃၀ မ

၅၃၆ ပင်စင်-၅၃၆ ပိုပိုဆင်ဴေအာင် ဦဵြမင်ဴေအာင် ၉/ကဆန(နိုင်)၁၇၈၄၃၉ မ

၅၃၇ ပင်စင်-၅၃၇ ပိုပိုေထွဵ ဦဵေပါက်စ ၉/ဝတန(နိုင်)၂၀၃၀၁၉ မ

၅၃၈ ပင်စင်-၅၃၈ ဖဖို ဵဇာြခည်ဝင်ဵ ဦဵဝင်ဵညနွ့် ၇/ရတရ(နိုင်)၁၆၁၆၀၃ မ

၅၃၉ ပင်စင်-၅၃၉ ဖဖို ဵနန္ဒာ ဦဵညနွ့်ဦဵ ၅/စကန(နိုင်)၂၆၆၃၉၃ မ

၅၄၀ ပင်စင်-၅၄၀ ဖဖို ဵပပမင်ဵ ဦဵေအဵလင်ွ ၈/မလန(နိုင်)၀၉၉၅၀၇ မ

၅၄၁ ပင်စင်-၅၄၁ ဖဖို ဵပပမနွ် ဦဵေကျာစ်ိုဵ မိုဵ ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၅၁၅၇၇ မ
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၅၄၂ ပင်စင်-၅၄၂ ဖဖို ဵြပည်ဴစုဳဖမို င် ဦဵကကီဵဖမို င် ၉/အမရ(နိုင်)၁၆၉၃၃၃ မ

၅၄၃ ပင်စင်-၅၄၃ ဖဖို ဵဖဖို ဵခိုင် ဦဵေငွေဇာ် ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၀၃၂၆၀ မ

၅၄၄ ပင်စင်-၅၄၄ ဖဖို ဵဖဖို ဵေဝ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ၈/ပမန(နိုင်)၁၂၄၁၅၄ မ

၅၄၅ ပင်စင်-၅၄၅ ဖဖို ဵဖဖို ဵေဝ ဦဵတင်လင်ဵ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၁၀၁၃၈ မ

၅၄၆ ပင်စင်-၅၄၆ ဖဖို ဵဖဖို ဵအိ ဦဵေကျာဇ်ဳ ၅/ကနန(နိုင်)၀၈၉၉၄၅ မ

၅၄၇ ပင်စင်-၅၄၇ ဖဖို ဵြမတသူ် ဦဵနိုင်နိုင်ဝင်ဵ ၈/မလန(နိုင်)၁၀၁၉၄၁ မ

၅၄၈ ပင်စင်-၅၄၈ ဖဖို ဵေမာကွ်န်ဵ ဦဵဝင်ဵေမာင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၅၈၁၄၇ ကျာဵ

၅၄၉ ပင်စင်-၅၄၉ ဖဖို ဵလင်ဵေအာင် ဦဵြမင်ဴစိုဵ ၈/စတရ(နိုင်)၀၄၀၃၇၁ ကျာဵ

၅၅၀ ပင်စင်-၅၅၀ ဖဖို ဵဝတရ်ည်ချ ို ဦဵသိန်ဵ ေငွ ၅/မရန(နိုင်)၂၈၇၄၄၈ မ

၅၅၁ ပင်စင်-၅၅၁ ဖဖို ဵသက်ထနွ်ဵ ဦဵြမညနွ့် ၂/လကန(နိုင်)၀၉၅၀၁၄ ကျာဵ

၅၅၂ ပင်စင်-၅၅၂ ဖဖို ဵသဉ္ဇာေကျာ် ဦဵြမင်ဴဦဵ ၉/မထလ(နိုင်)၃၃၁၄၅၂ မ

၅၅၃ ပင်စင်-၅၅၃ ဖဖို ဵသန္တာေဌဵ ဦဵသန်ဵ ေဌဵ ၈/မဘန(နိုင်)၁၀၇၇၁၆ မ

၅၅၄ ပင်စင်-၅၅၄ ဖဖို ဵသိမဴ်သိမဴ်ေနွဵ ဦဵေအာင်ဝင်ဵ ၈/ရစက(နိုင်)၁၉၇၇၁၆ မ

၅၅၅ ပင်စင်-၅၅၅ ဖဖို ဵသီတာ ဦဵေမာင်ေမာင်ဖဖို ဵ ၉/စကတ(နိုင်)၁၀၉၈၇၀ မ

၅၅၆ ပင်စင်-၅၅၆ ဖဖို ဵသီရိမနွ် ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၇၆၄၇၂ မ

၅၅၇ ပင်စင်-၅၅၇ ဖဖို ဵသူေအာင် ဦဵနန်ဵ ေမာင် ၁၃/တကန(နိုင်)၂၇၃၈၀၈ ကျာဵ

၅၅၈ ပင်စင်-၅၅၈ ဖဖို ဵအခိိုင် ဦဵသိန်ဵ နိုင် ၅/အရတ(နိုင်)၁၄၀၆၆၇ မ

၅၅၉ ပင်စင်-၅၅၉ ဖဖို ဵအစိဳ(ခ)ဖဖို ဵစန္ဒာဦဵ ဦဵေမာင်ေငွ ၉/လဝန(နိုင်)၁၈၅၄၇၇ မ

၅၆၀ ပင်စင်-၅၆၀ ဖဖို ဵအဇိင် ဦဵဝင်ဵနိုင် ၇/ရတရ(နိုင်)၁၄၄၁၅၉ မ

၅၆၁ ပင်စင်-၅၆၁ ဖဖို ဵအမိနွ် ဦဵေစာလသိှန်ဵ ၇/ပမန(နိုင်)၁၉၆၅၂၁ မ

၅၆၂ ပင်စင်-၅၆၂ ြဖူခိုင် ဦဵညိုစနိ် ၉/နထက(နိုင်)၁၄၈၂၀၈ မ

၅၆၃ ပင်စင်-၅၆၃ ြဖူစင်သန့် ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ဝင်ဵ ၉/မထလ(နိုင်)၃၂၀၅၂၃ မ

၅၆၄ ပင်စင်-၅၆၄ ြဖူစင်သန့် ဦဵခင်ေမာင်ညနွ့် ၅/ပလန(နိုင်)၁၂၂၇၅၇ မ

၅၆၅ ပင်စင်-၅၆၅ ြဖူနင်ှဵေသာ် ဦဵဖိုဵ ေထာ် ၈/မသန(နိုင်)၁၅၀၄၈၉ မ

၅၆၆ ပင်စင်-၅၆၆ ြဖူြဖူဝင်ဵ ဦဵချစဝ်င်ဵ ၅/ဗမန(နိုင်)၀၆၈၉၈၁ မ

၅၆၇ ပင်စင်-၅၆၇ ြဖူြဖူသင်ဵ ဦဵလမှိုဵ ခိုင် ၉/မသန(နိုင်)၁၄၁၅၅၄ မ

၅၆၈ ပင်စင်-၅၆၈ ြဖူသန့်စင် ဦဵကကည်ြမင်ဴ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၃၃၄၉၆ မ

၅၆၉ ပင်စင်-၅၆၉ ြဖူသွယစ်ိုဵ ဦဵခင်ေမာင်စိုဵ ၉/လဝန(နိုင်)၁၇၀၁၃၃ မ

၅၇၀ ပင်စင်-၅၇၀ ြဖူသဲ ဦဵလဦှဵ ၉/အမရ(နိုင်)၁၅၁၁၈၅ မ

၅၇၁ ပင်စင်-၅၇၁ ဖနွဇ်တလနိ်ဵ ဦဵဇိုအပု် ၄/ဟခန(နိုင်)၀၄၉၆၃၆ မ

၅၇၂ ပင်စင်-၅၇၂ ေဖွဵေဖွဵလင်ွ ဦဵရဲလင်ွ ၅/မမန(နိုင်)၀၉၁၄၆၀ မ

၅၇၃ ပင်စင်-၅၇၃ ဖနု်ဵ ြမင်ဴနိုင် ဦဵြမင်ဴသိန်ဵ ၉/လဝန(နိုင်)၂၄၈၁၃၇ ကျာဵ

၅၇၄ ပင်စင်-၅၇၄ ဖူဵ ငဳုနင်ှဵ ဦဵေဇာလ်တမ်င်ဵ ၈/မကန(နိုင်)၂၅၈၃၅၉ မ

၅၇၅ ပင်စင်-၅၇၅ ဖူဵ ပင်ဴွေအဵ ဦဵေအဵသိန်ဵ ၁၂/တကန(နိုင်)၁၉၈၄၄၇ မ

၅၇၆ ပင်စင်-၅၇၆ ဖူဵ ဖူဵ ငဳုဇင် ဦဵထနွ်ဵ သိန်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၆၃၀၅၈ မ

၅၇၇ ပင်စင်-၅၇၇ ဖူဵ မနွသ်က် ဦဵတင်ြမင်ဴ ၈/မလန(နိုင်)၀၉၉၆၄၆ မ
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၅၇၈ ပင်စင်-၅၇၈ ဖူဵ ေဝနင်ှဵ ဦဵေငွေဇာ် ၅/မရန(နိုင်)၃၃၃၄၂၀ မ

၅၇၉ ပင်စင်-၅၇၉ ဖူဵ ေဝရိှန် ဦဵြမတသူ်ရိှန် ၉/ကဆန(နိုင်)၁၈၆၁၉၂ မ

၅၈၀ ပင်စင်-၅၈၀ မင်ဵခန့် ဦဵသန်ဵ ေဌဵ ၁၄/ကကန(နိုင်)၁၅၁၇၈၅ ကျာဵ

၅၈၁ ပင်စင်-၅၈၁ မင်ဵချစသူ် ဦဵသန်ဵ ေမာင် ၅/အတန(နိုင်)၀၇၈၉၀၁ ကျာဵ

၅၈၂ ပင်စင်-၅၈၂ မင်ဵဆက်စည်သူ ဦဵနိုင်ဝင်ဵေဌဵ ၇/ရတန(နိုင်)၁၃၁၉၀၅ ကျာဵ

၅၈၃ ပင်စင်-၅၈၃ မင်ဵဆန်ဵ ဦဵေသာင်ဵြမင်ဴ ၅/ကသန(နိုင်)၁၀၀၀၄၃ ကျာဵ

၅၈၄ ပင်စင်-၅၈၄ မင်ဵထက်ေအာင် ဦဵစိုဵ ြမင်ဴနိုင် ၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၄၂၃၁ ကျာဵ

၅၈၅ ပင်စင်-၅၈၅ မျ ိုဵေကျာဇ်င် ဦဵညိုမင်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၆၀၃၂၉ ကျာဵ

၅၈၆ ပင်စင်-၅၈၆ မျ ိုဵချစေ်ထွဵ ဦဵသက်ရှည် ၅/ကလတ(နိုင်)၁၁၇၅၃၀ မ

၅၈၇ ပင်စင်-၅၈၇ မျ ိုဵစည်သူ ဦဵေမာင်ြမင်ဴ ၁၂/ဒဂဆ(နိုင်)၀၁၀၁၉၄ ကျာဵ

၅၈၈ ပင်စင်-၅၈၈ မျ ိုဵစန္ဒာေဌဵ ဦဵမျ ိုဵေကျာ် ၉/တသန(နိုင်)၂၂၀၉၉၆ မ

၅၈၉ ပင်စင်-၅၈၉ မျ ိုဵေဇာ် ေအာင် ဦဵစိုဵ ေမာင် ၅/မရန(နိုင်)၂၅၅၂၁၅ ကျာဵ

၅၉၀ ပင်စင်-၅၉၀ မျ ိုဵထက်ေအာင် ဦဵေအာင်ြမတထ်နွ်ဵ ၈/ပခက(နိုင်)၃၁၅၄၃၁ ကျာဵ

၅၉၁ ပင်စင်-၅၉၁ မျ ိုဵနိုင်ထနွ်ဵ ဦဵဟနစ်ိုဵ ၉/သစန(နိုင်)၁၆၉၉၇၉ ကျာဵ

၅၉၂ ပင်စင်-၅၉၂ မျ ိုဵမင်ဵထိုက် ဦဵသိန်ဵ ေအာင် ၅/ဆလက(နိုင်)၁၁၅၅၇၀ ကျာဵ

၅၉၃ ပင်စင်-၅၉၃ မျ ိုဵမင်ဵြမတ် ဦဵေဇာမ်င်ဵဦဵ ၉/စကတ(နိုင်)၁၁၁၂၀၅ ကျာဵ

၅၉၄ ပင်စင်-၅၉၄ မျ ိုဵမင်ဵသူ ဦဵပပုဳဵ ၇/သကန(နိုင်)၁၂၉၈၆၇ ကျာဵ

၅၉၅ ပင်စင်-၅၉၅ မျ ိုဵမမေမာင် ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ၈/စလန(နိုင်)၁၆၂၆၉၆ မ

၅၉၆ ပင်စင်-၅၉၆ မျ ိုဵမျ ိုဵသိန်ဵ ဦဵထနွ်ဵ လင်ွ ၅/ဆလက(နိုင်)၀၈၇၈၃၈ မ

၅၉၇ ပင်စင်-၅၉၇ မျ ိုဵြမတေ်စာ ဦဵေစာနိုင် ၉/မခန(နိုင်)၂၇၂၅၀၈ မ

၅၉၈ ပင်စင်-၅၉၈ မျ ိုဵလှိုင်ဝင်ဵ ဦဵေအဵေငွ ၉/မထလ(နိုင်)၃၂၅၃၃၁ ကျာဵ

၅၉၉ ပင်စင်-၅၉၉ မျ ိုဵသဉ္ဇာနိုင် ဦဵေဇာမ်ျ ိုဵ ၇/ပတန(နိုင်)၁၄၄၂၆၁ မ

၆၀၀ ပင်စင်-၆၀၀ မျ ိုဵသန္တာ ဦဵတင်ေဝ ၅/ဒပယ(နိုင်)၁၀၈၉၅၈ မ

၆၀၁ ပင်စင်-၆၀၁ မျ ိုဵသန္တာေအာင် ဦဵေဌဵ ၅/ယမပ(နိုင်)၀၈၇၆၈၁ မ

၆၀၂ ပင်စင်-၆၀၂ မျ ိုဵသွင်နင်ှဵ ဦဵေနမျ ိုဵသိန်ဵ ၇/ပတန(နိုင်)၁၅၃၇၃၁ မ

၆၀၃ ပင်စင်-၆၀၃ မျ ိုဵသိဂေီကျာ် ဦဵရီသန့် ၁၂/ဉကတ(နိုင်)၁၉၃၈၀၀ မ

၆၀၄ ပင်စင်-၆၀၄ မျ ိုဵအေိကျာ် ဦဵကကည်ခိုင် ၈/ပခက(နိုင်)၃၀၇၃၃၇ မ

၆၀၅ ပင်စင်-၆၀၅ ြမြခူဵေသာ် ဦဵခင်ေမာင်ဝင်ဵ ၁၄/သပန(နိုင်)၁၀၈၄၁၉ မ

၆၀၆ ပင်စင်-၆၀၆ ြမင်ဴြမင်ဴစန်ဵ ဦဵြမေငွ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၄၆၂၆၄ မ

၆၀၇ ပင်စင်-၆၀၇ ြမင်ဴြမင်ဴဇင် ဦဵခိုင်ေသာစ်ိုဵ ၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၆၄၃၀ မ

၆၀၈ ပင်စင်-၆၀၈ ြမင်ဴြမင်ဴသိမဴ် ဦဵတင်ဴဆန်ဵ (ခ)ဦဵတင်ဴ ၈/ရစက(နိုင်)၁၉၅၈၃၈ မ

၆၀၉ ပင်စင်-၆၀၉ ြမင်ဴြမတသူ် ဦဵတင်ဴနိုင် ၅/မရန(နိုင်)၂၉၈၄၈၅ မ

၆၁၀ ပင်စင်-၆၁၀ ြမင်ဴမိ့ုမိ့ုေကျာ် ဦဵသိန်ဵ ေကျာ် ၉/ဥတသ(နိုင်)၀၀၈၉၅၄ မ

၆၁၁ ပင်စင်-၆၁၁ ြမင်ဴသူဇာ ဦဵသိန်ဵ ေအာင် ၈/မလန(နိုင်)၁၁၂၆၂၅ မ

၆၁၂ ပင်စင်-၆၁၂ ြမတေ်ကခိုင် ဦဵေအာင်မိုဵ ၉/မခန(နိုင်)၂၆၂၀၆၃ မ

၆၁၃ ပင်စင်-၆၁၃ ြမတစ်စုစုဳ ဦဵေငွလာ ၅/ဟမလ(နိုင်)၁၁၉၆၀၁ မ
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၆၁၄ ပင်စင်-၆၁၄ ြမတစ်နုိုင် ဦဵဝင်ဵနိုင် ၅/ပလဘ(နိုင်)၀၇၇၆၄၇ မ

၆၁၅ ပင်စင်-၆၁၅ ြမတစ်လုှိုင် ဦဵတင်ဴေဆွ ၅/ခဥန(နိုင်)၁၁၀၅၉၅ မ

၆၁၆ ပင်စင်-၆၁၆ ြမတစ်သိုန်ဵ ဦဵဝင်ဵထနိလ်င်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၇၄၂၅၆ မ

၆၁၇ ပင်စင်-၆၁၇ ြမတေ်ဆွ ဦဵသန်ဵ လှိုင် ၉/နထက(နိုင်)၁၅၉၄၈၅ မ

၆၁၈ ပင်စင်-၆၁၈ ြမတဆ်ရုည် ဦဵခင်ေမာင်ထူဵ ၉/ပကခ(နိုင်)၀၁၉၈၃၅ မ

၆၁၉ ပင်စင်-၆၁၉ ြမတဆ်သွုယသ်န့် ဦဵမျ ိုဵနိုင် ၅/ရဘန(နိုင်)၂၁၆၄၅၇ မ

၆၂၀ ပင်စင်-၆၂၀ ြမတန်ိုဵ ေဝ ဦဵညနွ့်ဝင်ဵနိုင် ၅/ရဥန(နိုင်)၀၉၉၅၂၈ မ

၆၂၁ ပင်စင်-၆၂၁ ြမတဖ်ူဵ ငဳု ဦဵေနလင်ဵ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၆၉၂၇ မ

၆၂၂ ပင်စင်-၆၂၂ ြမတြ်မတေ်ဖွဵ ဦဵေကျာသိ်န်ဵ ၉/နထက(နိုင်)၁၂၃၁၀၈ မ

၆၂၃ ပင်စင်-၆၂၃ ြမတြ်မတမ်ိုဵ ဦဵတင်ဝင်ဵ ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၁၇၈၀၉ မ

၆၂၄ ပင်စင်-၆၂၄ ြမတမ်နွစ်ိုဵ ဦဵြမင်ဴစနိ် ၉/ညဥန(နိုင်)၂၁၀၂၀၈ မ

၆၂၅ ပင်စင်-၆၂၅ ြမတေ်လဵေဝ ဦဵထနွ်ဵ လင်ွ ၁/ဘမန(နိုင်)၁၀၃၁၃၄ မ

၆၂၆ ပင်စင်-၆၂၆ ြမတသ်ဇင် ဦဵကကည်ဆင်ဴ ၈/ပဖန(နိုင်)၀၉၃၈၅၄ မ

၆၂၇ ပင်စင်-၆၂၇ ြမတသူ်ဇာ ဦဵြမင်ဴလင်ွ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၇၅၆၁၃ မ

၆၂၈ ပင်စင်-၆၂၈ ြမမျ ိုဵတင်ဴ ဦဵစိုဵ တငဴ် ၁၀/မလမ(နိုင်)၁၆၂၄၁၇ မ

၆၂၉ ပင်စင်-၆၂၉ ြမြမမိုဵ ဦဵသိန်ဵ ေဆွ ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၇၈၉၃ မ

၆၃၀ ပင်စင်-၆၃၀ ြမမနွမ်နွေ်ကျာ် ဦဵေကျာေ်ကျာဦ်ဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၉၅၅၀၇ မ

၆၃၁ ပင်စင်-၆၃၁ ြမဝတမ်ှဳုဖူဵ ဦဵေအဵကုိ ၇/ပတန(နိုင်)၁၃၅၉၅၅ မ

၆၃၂ ပင်စင်-၆၃၂ ြမသဇင် ဦဵတင်ဴလင်ွ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၆၄၇၇၅ မ

၆၃၃ ပင်စင်-၆၃၃ ြမသန်ဵ ေဌဵ ဦဵတင်ေကျာ် ၉/ဝတန(နိုင်)၁၉၅၉၁၆ မ

၆၃၄ ပင်စင်-၆၃၄ ြမေသွဵနယွဇ်င် ဦဵသန့်ဇင် ၅/စကန(နိုင်)၂၅၉၁၅၁ မ

၆၃၅ ပင်စင်-၆၃၅ ြမအေိထွဵ ဦဵဝင်ဵေမာင်(ခ)ဦဵဘဝင်ဵ ၅/တဆန(နိုင်)၁၄၈၇၁၁ မ

၆၃၆ ပင်စင်-၆၃၆ ြမဥ္ဇ လှိုင် ဦဵခင်ေမာင်ဦဵ ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၆၆၅၃ မ

၆၃၇ ပင်စင်-၆၃၇ မနွြ်မတသူ် ဦဵြမင်ဴနိုင် ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၃၆၀၅ မ

၆၃၈ ပင်စင်-၆၃၈ မနွမ်နွေ်ကျာ် ဦဵသန်ဵ ဦဵ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၁၂၆၉၆ မ

၆၃၉ ပင်စင်-၆၃၉ မဟနန်ခီျစစ်ု ဦဵတတွ် ၈/ရစက(နိုင်)၁၉၂၃၃၁ မ

၆၄၀ ပင်စင်-၆၄၀ မဦဵခင် ဦဵေမာင်စနိလ်ှ ၁၁/စတန(နိုင်)၀၈၀၄၉၀ မ

၆၄၁ ပင်စင်-၆၄၁ မာမာဦဵ ဦဵကကည်ေမာင် ၈/ပခက(နိုင်)၃၁၂၂၄၀ မ

၆၄၂ ပင်စင်-၆၄၂ မာလာမိုဵ ဦဵေအာင်မိုဵ ၁၂/မရက(နိုင်)၁၅၉၇၃၆ မ

၆၄၃ ပင်စင်-၆၄၃ မိ့ုမိ့ုခန့်ဇင် ဦဵေဇာလ်င်ွ ၅/မရန(နိုင်)၂၉၉၀၂၈ မ

၆၄၄ ပင်စင်-၆၄၄ မိ့ုမိ့ုစဳ ဦဵစသိဳန်ဵ ၁၃/မကန(နိုင်)၀၅၆၇၄၉ မ

၆၄၅ ပင်စင်-၆၄၅ မိ့ုမိ့ုေဆွ ဦဵစေဳရွှေ ၈/ပမန(နိုင်)၁၂၆၆၄၆ မ

၆၄၆ ပင်စင်-၆၄၆ မိ့ုမိ့ုထနွ်ဵ ဦဵစနိထ်နွ်ဵ ၁/မညန(နိုင်)၁၅၀၉၇၇ မ

၆၄၇ ပင်စင်-၆၄၇ မိုဵ ခမ်ဵ ဦဵစိုဵ လှိုင် ၅/ထခန(နိုင်)၀၈၅၅၈၀ မ

၆၄၈ ပင်စင်-၆၄၈ မိုဵ ခိုင်ဝင်ဵ ဦဵဝင်ဵေထွဵ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၆၆၄၉၇ မ

၆၄၉ ပင်စင်-၆၄၉ မိုဵ ြပည်ဴြပည်ဴဆဟုန် ဦဵခင်ေမာင်လင်ွ ၁၂/ရပသ(နိုင်)၁၂၀၆၀၁ မ
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၆၅၀ ပင်စင်-၆၅၀ မိုဵ ြမင်ဴြမတေ်မာ် ဦဵြမတေ်မာ် ၉/ခအဇ(နိုင်)၀၄၄၅၅၀ မ

၆၅၁ ပင်စင်-၆၅၁ မိုဵ မိုဵ ေဆွ ဦဵေအာင်ေဇာမ်ိုဵ ၉/ပဘန(နိုင်)၂၂၃၂၈၃ မ

၆၅၂ ပင်စင်-၆၅၂ မိုဵ မိုဵ ြမင်ဴ ဦဵစန်ဵ ေငွ ၈/ဂဂန(နိုင်)၁၀၁၄၈၈ မ

၆၅၃ ပင်စင်-၆၅၃ မိုဵ မိုဵ ြမင်ဴ ဦဵေမာင်ချ ို ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၁၉၀၇၇ မ

၆၅၄ ပင်စင်-၆၅၄ မိုဵ မိုဵ သွယ် ဦဵေသာင်ဵေအဵ ၅/မရန(နိုင်)၃၂၅၁၅၈ မ

၆၅၅ ပင်စင်-၆၅၅ မိုဵ မိုဵ ဦဵ ဦဵသိန်ဵ ြမင်ဴ ၉/မထလ(နိုင်)၃၂၅၁၈၆ မ

၆၅၆ ပင်စင်-၆၅၆ မိုဵ သဉ္ဇာေအာင် ဦဵတင်ရိှန် ၅/ဝလန(နိုင်)၁၆၂၄၃၃ မ

၆၅၇ ပင်စင်-၆၅၇ မိုဵ သန္တာ ဦဵရဲြမင်ဴသန်ဵ ၈/မဘန(နိုင်)၁၄၃၉၆၆ မ

၆၅၈ ပင်စင်-၆၅၈ မိုဵ သွယဝ်င်ဵ ဦဵေကျာဝ်င်ဵ ၈/မကန(နိုင်)၂၁၆၆၄၂ မ

၆၅၉ ပင်စင်-၆၅၉ မျ ိုဵသူဇာထနွ်ဵ ဦဵလေှရွှေ ၈/ခမန(နိုင်)၁၉၇၃၇၂ မ

၆၆၀ ပင်စင်-၆၆၀ မိုဵ အြိဖူ ဦဵေအာင်လ(ဳခ)ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ၇/နတလ(နိုင်)၁၄၁၅၇၅ မ

၆၆၁ ပင်စင်-၆၆၁ မိုင်မျ ိုဵသိဂဆီန်ဵ ဦဵရိနေ်ပွဵ ၈/မဘန(နိုင်)၁၂၉၉၃၂ မ

၆၆၂ ပင်စင်-၆၆၂ မိုင်လင်ဵဒါလမီျ ိုဵ ဦဵမျ ိုဵြမင်ဴနိုင် ၈/ငဖန(နိုင်)၀၃၆၅၅၅ မ

၆၆၃ ပင်စင်-၆၆၃ မဇီင်မိုဵ ဦဵေငွတိုဵ ၉/ပသက(နိုင်)၁၂၆၉၂၃ မ

၆၆၄ ပင်စင်-၆၆၄ မမီေီကျာ် ဦဵသန်ဵ ေဇာ် ၈/ပခက(နိုင်)၂၈၂၈၉၂ မ

၆၆၅ ပင်စင်-၆၆၅ မမီေီကျာ် ဦဵေကျာေ်ကျာန်ိုင် ၅/ရဘန(နိုင်)၂၁၆၂၂၉ မ

၆၆၆ ပင်စင်-၆၆၆ မမီစီိုဵ ေကျာ် ဦဵေကျာေ်အာင် ၅/တဆန(နိုင်)၁၅၇၆၂၇ မ

၆၆၇ ပင်စင်-၆၆၇ မမီသီက်ပိုင်ဦဵ ဦဵမိုဵ နိုင်ထနွ်ဵ ၁၂/လကန(နိုင်)၁၇၂၉၃၁ မ

၆၆၈ ပင်စင်-၆၆၈ ေမချယြ်ဖူ ဦဵစိုဵ လှိုင် ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၄၆၉၄ မ

၆၆၉ ပင်စင်-၆၆၉ ေမချ ို ဦဵဟနစ်နိ် ၇/ဒဥန(နိုင်)၁၂၄၃၈၄ မ

၆၇၀ ပင်စင်-၆၇၀ ေမစပဳယဖ်ူဵ ဦဵကကည်စိုဵ ၁/ဗမန(နိုင်)၀၉၈၂၃၅ မ

၆၇၁ ပင်စင်-၆၇၁ ေမစပဳယလ်င်ွ ဦဵသက်လင်ွ ၂/မစန(နိုင်)၀၀၂၉၂၉ မ

၆၇၂ ပင်စင်-၆၇၂ ေမဇင်ထနွ်ဵ ဦဵထနွ်ဵ ဝင်ဵနိုင် ၇/ပမန(နိုင်)၂၂၅၁၃၅ မ

၆၇၃ ပင်စင်-၆၇၃ ေမဇနွစ်ိုဵ ဦဵတိုဵ လင်ွ ၅/ကနန(နိုင်)၁၁၁၂၃၅ မ

၆၇၄ ပင်စင်-၆၇၄ ေမတ္တာဝတရ်ည် ဦဵခင်ေမာင်သန်ဵ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၁၃၅၄၄ မ

၆၇၅ ပင်စင်-၆၇၅ ေမနိုဵ နိုဵ ေမာင် ဦဵေမာင်ေမာင်ရင် ၉/အမဇ(နိုင်)၀၅၈၉၇၆ မ

၆၇၆ ပင်စင်-၆၇၆ ေမြပည်ဴဖဖို ဵ ဦဵခင်ေမာင်ြမင်ဴ ၁၄/ဖပန(နိုင်)၁၆၄၀၇၈ မ

၆၇၇ ပင်စင်-၆၇၇ ေမဖဖို ဵနိုင် ဦဵခင်ေမာင်ညနွ့် ၅/ကလတ(နိုင်)၁၀၉၂၆၄ မ

၆၇၈ ပင်စင်-၆၇၈ ေမဖဖို ဵေအာင် ဦဵေဌဵေအာင် ၈/ပခက(နိုင်)၂၈၀၉၈၆ မ

၆၇၉ ပင်စင်-၆၇၉ ေမဖူဵ ေဇာ် ဦဵတိုင်ဵေဇာ် ၅/အရတ(နိုင်)၁၅၃၂၉၈ မ

၆၈၀ ပင်စင်-၆၈၀ ေမဖူဵ ပင်ဴွ ဦဵေအာင်ြမတခ်ိုင် ၁၁/သတန(နိုင်)၁၀၂၅၈၅ မ

၆၈၁ ပင်စင်-၆၈၁ ေမဖူဵ ပိုင် ဦဵမျ ိုဵမင်ဵေအာင် ၇/ပမန(နိုင်)၂၀၁၅၆၉ မ

၆၈၂ ပင်စင်-၆၈၂ ေမဘရဏခီန့် ဦဵေဇာဝ်င်ဵနိုင် ၉/လဝန(နိုင်)၂၃၂၁၉၈ မ

၆၈၃ ပင်စင်-၆၈၃ ေမြမင်ဴနယွ် ဦဵတင်ဝင်ဵ ၈/မမန(နိုင်)၂၃၈၃၇၁ မ

၆၈၄ ပင်စင်-၆၈၄ ေမြမတန်ိုဵ ဦဵ ဦဵတင်ေမာင်ဝင်ဵ ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၄၁၉၃ မ

၆၈၅ ပင်စင်-၆၈၅ ေမြမတမ်နွ် ဦဵေအာင်ခိုင်ြမင်ဴ ၅/မရန(နိုင်)၂၇၃၅၁၈ မ
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၆၈၆ ပင်စင်-၆၈၆ ေမြမတသူ် ဦဵေကျာဇ်င်ေအာင် ၇/ဇကန(နိုင်)၀၆၁၈၆၇ မ

၆၈၇ ပင်စင်-၆၈၇ ေမရီေငွ့ေခါမက်ျနိ် ဦဵဇမ်ဵ ရှင်ဵခိုင် ၄/ဟခန(နိုင်)၀၄၈၈၇၇ မ

၆၈၈ ပင်စင်-၆၈၈ ေမလဲဴရည်ဖူဵ ြပည်ဴသူစိုဵ ဦဵစိုဵ တင်ဴ ၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၈၉၃၁၈ မ

၆၈၉ ပင်စင်-၆၈၉ ေမသက်မိုဵ ဦဵြမင်ဴေဆွ ၅/မကန(နိုင်)၀၈၇၇၃၂ မ

၆၉၀ ပင်စင်-၆၉၀ ေမသဇင် ဦဵခင်ေငွ ၇/ပတန(နိုင်)၁၄၉၂၀၂ မ

၆၉၁ ပင်စင်-၆၉၁ ေမသဇင်ဖူဵ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ၁၀/ဘလန(နိုင်)၁၂၄၆၁၈ မ

၆၉၂ ပင်စင်-၆၉၂ ေမသဇင်ေအာင် ဦဵေဌဵညနွ့် ၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၆၉၉၄ မ

၆၉၃ ပင်စင်-၆၉၃ ေမသူစိုဵ ဦဵေငွမူဵ ၅/ဒပယ(နိုင်)၁၀၈၃၅၃ မ

၆၉၄ ပင်စင်-၆၉၄ ေမသူဇာ ဦဵေအာင်ေနလင်ဵ ၅/ခတန(နိုင်)၀၂၅၃၄၆ မ

၆၉၅ ပင်စင်-၆၉၅ ေမသူထက် ဦဵေအာင်ြမင်ဴ ၉/လဝန(နိုင်)၂၄၅၇၀၉ မ

၆၉၆ ပင်စင်-၆၉၆ ေမသူဖဖို ဵ ဦဵလကှကည် ၉/တသန(နိုင်)၂၀၃၅၆၇ မ

၆၉၇ ပင်စင်-၆၉၇ ေမသဲစု ဦဵေအာင်စေုရွှေ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၅၃၂၁၃ မ

၆၉၈ ပင်စင်-၆၉၈ ေမဦဵခင် ဦဵစိုဵ သိန်ဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၆၆၅၀၇ မ

၆၉၉ ပင်စင်-၆၉၉ ေမဦဵလင်ွ ဦဵသိန်ဵ လင်ွ ၅/ဆလက(နိုင်)၁၀၈၇၇၈ မ

၇၀၀ ပင်စင်-၇၀၀ ေမာင်နိုင် ဦဵတင်ဝင်ဵ ၉/တသန(နိုင်)၂၁၂၈၆၀ ကျာဵ

၇၀၁ ပင်စင်-၇၀၁ ယဉဖ်ငိမ်ဵ မနွ် ဦဵေကျာစ်ိုဵ ၉/မခန(နိုင်)၂၆၄၁၀၈ မ

၇၀၂ ပင်စင်-၇၀၂ ယဉယ်ဉေ်အာင် ဦဵေအာင်သန်ဵ ၅/ပလန(နိုင်)၀၄၈၁၈၆ မ

၇၀၃ ပင်စင်-၇၀၃ ယဉမ်င်ဵ ဦဵသန်ဵ ေကျာေ်ဌဵ ၈/မဘန(နိုင်)၁၆၇၇၆၀ မ

၇၀၄ ပင်စင်-၇၀၄ ယဉမ်င်ဵေဌဵ ဦဵေအာင်နိုင် ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၀၀၀၁ မ

၇၀၅ ပင်စင်-၇၀၅ ယဉမ်င်ဵထနွ်ဵ ဦဵထနွ်ဵ ေအာင် ၁/မကန(နိုင်)၁၆၁၃၃၅ မ

၇၀၆ ပင်စင်-၇၀၆ ယဉမ်င်ဵြမတ် ဦဵတင်ေမာင်ဝင်ဵ ၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၇၆၆၆၂ မ

၇၀၇ ပင်စင်-၇၀၇ ယဉမ်င်ဵဦဵ ဦဵခင်ေမာင်ြမင်ဴ ၅/ဝသန(နိုင်)၀၆၃၂၉၃ မ

၇၀၈ ပင်စင်-၇၀၈ ယဉမ်ဉ္ဇ ေအာင် ဦဵသန်ဵ ေအာင် ၅/စကန(နိုင်)၂၃၇၁၇၂ မ

၇၀၉ ပင်စင်-၇၀၉ ယဉမ်နွသ်န့် ဦဵခင်ေမာင်စိုဵ ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၇၃၃၁ မ

၇၁၀ ပင်စင်-၇၁၀ ယဉမ်ာဦဵ ဦဵဟုန်ဵ ထန်ဵ ၄/မတပ(နိုင်)၀၄၂၈၆၄ မ

၇၁၁ ပင်စင်-၇၁၁ ယဉမ်ိုဵ ေအဵ ဦဵလစှနိ် ၉/နထက(နိုင်)၁၆၁၇၉၂ မ

၇၁၂ ပင်စင်-၇၁၂ ယဉယ်ဉေ်ဌဵ ဦဵဝင်ဵနိုင် ၉/ပသက(နိုင်)၁၅၁၃၉၅ မ

၇၁၃ ပင်စင်-၇၁၃ ယဉယ်ဉေ်ထွဵ ဦဵသာလှိုင် ၉/ကပတ(နိုင်)၁၈၈၁၇၃ မ

၇၁၄ ပင်စင်-၇၁၄ ယဉယ်ဉေ်ထွဵ ဦဵတင်ဦဵ ၁/မညန(နိုင်)၁၆၉၆၀၅ မ

၇၁၅ ပင်စင်-၇၁၅ ယဉယ်ဉမ်ျ ိုဵ ဦဵေနဝင်ဵ ၅/ယမပ(နိုင်)၁၂၅၈၅၅ မ

၇၁၆ ပင်စင်-၇၁၆ ယဉယ်ဉမ်ျ ိုဵ ဦဵတင်ေရွှေ ၈/ပခက(နိုင်)၂၆၀၆၀၃ မ

၇၁၇ ပင်စင်-၇၁၇ ယဉယ်ဉသိ်မဴ် ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ၅/ကနန(နိုင်)၁၀၃၃၀၀ မ

၇၁၈ ပင်စင်-၇၁၈ ယဉရ်တနာသိန်ဵ ဦဵခင်ေမာင်ရင် ၉/ပသက(နိုင်)၁၃၈၄၀၀ မ

၇၁၉ ပင်စင်-၇၁၉ ယမင်ဵ ဦဵထနွ်ဵ လင်ွ ၇/ညလပ(နိုင်)၁၇၄၆၆၃ မ

၇၂၀ ပင်စင်-၇၂၀ ယမင်ဵကုိကုိ ဦဵဝင်ဵေမာင် ၈/မသန(နိုင်)၁၄၇၁၅၁ မ

၇၂၁ ပင်စင်-၇၂၁ ယမင်ဵစန္ဒာြမတ် ဦဵေအာင်ြမတေ်ကျာ် ၅/မရန(နိုင်)၂၇၀၅၇၀ မ
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၇၂၂ ပင်စင်-၇၂၂ ယမင်ဵထက် ဦဵေကျာလ်င်ဵ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၂၁၆၁၆ မ

၇၂၃ ပင်စင်-၇၂၃ ယမင်ဵထက် ဦဵဖိုဵ ချ ို ၅/မရန(နိုင်)၃၂၈၀၄၃ မ

၇၂၄ ပင်စင်-၇၂၄ ယမင်ဵေရွှေစင် ဦဵစနိေ်ကျာ် ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၀၁၀၃ မ

၇၂၅ ပင်စင်-၇၂၅ ယမင်ဵသူ ဦဵြမင်ဴေဆွ ၁၃/လလန(နိုင်)၁၀၀၈၀၉ မ

၇၂၆ ပင်စင်-၇၂၆ ယမင်ဵသူဇာ ဦဵစိုဵ သိန်ဵ ၈/မလန(နိုင်)၀၉၄၅၂၁ မ

၇၂၇ ပင်စင်-၇၂၇ ယမုဳ ဦဵကုိကုိေလဵ ၉/တသန(နိုင်)၀၉၉၀၆၃ မ

၇၂၈ ပင်စင်-၇၂၈ ယနွ်ဵ နဒီထနွ်ဵ ဦဵထနွ်ဵ ဝင်ဵ ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၃၇၇၉၈ မ

၇၂၉ ပင်စင်-၇၂၉ ယနွ်ဵ နနီခီိုင် ဦဵခနွေ်အဵေဖ ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၃၄၀၂၉ မ

၇၃၀ ပင်စင်-၇၃၀ ယနွ်ဵ ပိုပို ဦဵမင်ဵကကည် ၁၄/ပသန(နိုင်)၃၂၃၀၇၈ မ

၇၃၁ ပင်စင်-၇၃၁ ယနွ်ဵ မမီေီအာင် ဦဵသက်ဝင်ဵ ၇/ဖမန(နိုင်)၁၆၃၇၉၈ မ

၇၃၂ ပင်စင်-၇၃၂ ယနွ်ဵ လဲဴလဲဴေဝ ဦဵေဆေွဆတွင်ဴ ၅/တဆန(နိုင်)၁၅၂၅၆၂ မ

၇၃၃ ပင်စင်-၇၃၃ ယနွ်ဵ ေဝေဝနိုင် ဦဵဝင်ဵညနွ့် ၉/ပမန(နိုင်)၂၆၇၅၁၃ မ

၇၃၄ ပင်စင်-၇၃၄ ယနွ်ဵ သာယာတင်ဴ ဦဵခင်ေမာင်ဆန်ဵ ၁၂/သလန(နိုင်)၁၄၄၃၀၇ မ

၇၃၅ ပင်စင်-၇၃၅ ယဇုနစိုဵ ဦဵြမတကုိ်ကုိ ၉/မတရ(နိုင်)၁၅၉၅၁၂ မ

၇၃၆ ပင်စင်-၇၃၆ ယဇုာလှိုင် ဦဵတင်စိုဵ ၈/မမန(နိုင်)၂၀၃၉၈၈ မ

၇၃၇ ပင်စင်-၇၃၇ ယနုန္ဒာေကျာခ်င် ဦဵေကျာခ်င် ၉/ခမစ(နိုင်)၀၅၉၈၆၀ မ

၇၃၈ ပင်စင်-၇၃၈ ယမုနွြ်မတ် ဦဵညနွ့်ေမာင် ၉/နထက(နိုင်)၁၄၃၃၉၄ မ

၇၃၉ ပင်စင်-၇၃၉ ယယုပိုမို ဦဵမင်ဵဦဵ ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၂၀၄၆၀၃ မ

၇၄၀ ပင်စင်-၇၄၀ ယယုေဝ ဦဵေမာင်ေမာင်ကကီဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၉၆၁၆၄ မ

၇၄၁ ပင်စင်-၇၄၁ ယယုေုထွဵ ဦဵသန်ဵ ၉/တသန(နိုင်)၁၈၆၅၀၆ မ

၇၄၂ ပင်စင်-၇၄၂ ယယုဝုင်ဵ ဦဵတင်အနု်ဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၇၈၂၀၂ မ

၇၄၃ ပင်စင်-၇၄၃ ယယုေုအာင် ဦဵြမင်ဴေအာင် ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၁၂၃၁၂ မ

၇၄၄ ပင်စင်-၇၄၄ ဆေုလဵနယွ် ဦဵနိုဵ တူဵ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၇၉၁၅ မ

၇၄၅ ပင်စင်-၇၄၅ ယဝုင်ဴဝါ ဦဵနိုင်ဝင်ဵ ၆/ထဝန(နိုင်)၁၂၆၆၇၅ မ

၇၄၆ ပင်စင်-၇၄၆ ယသီုရိဟန် ဦဵြမင်ဴစိုဵ ၈/အလန(နိုင်)၁၆၁၁၃၁ မ

၇၄၇ ပင်စင်-၇၄၇ ေယာန်နု်ဵ ဦဵတနိ့်ေယာ် ၁/ဆဒန(နိုင်)၀၀၀၄၁၃ မ

၇၄၈ ပင်စင်-၇၄၈ ရင်မနွသိ်န်ဵ ဦဵေအာင်ဝင်ဵ ၉/ကဆန(နိုင်)၁၆၈၆၅၂ မ

၇၄၉ ပင်စင်-၇၄၉ ရည်မနွမ်နွသွ်ယ် ဦဵဝင်ဵနိုင်ဦဵ ၁၄/ပသန(နိုင်)၂၂၂၈၄၀ မ

၇၅၀ ပင်စင်-၇၅၀ ရည်မနွသွ်ယ် ဦဵေဇာဝ်င်ဵြမင်ဴ ၉/မလန(နိုင်)၁၇၀၁၈၁ မ

၇၅၁ ပင်စင်-၇၅၁ ရည်မနွဦ်ဵ ဦဵဝင်ဵနိုင်ဦဵ ၅/ဝလန(နိုင်)၁၈၃၁၁၇ မ

၇၅၂ ပင်စင်-၇၅၂ ရည်မနွဦ်ဵ ဦဵေအာင်ေဆွ ၉/မထလ(နိုင်)၃၂၅၉၇၁ မ

၇၅၃ ပင်စင်-၇၅၃ ရတနာဝင်ဵ ဦဵစနိေ်သာင်ဵ ၅/ခဥန(နိုင်)၁၂၄၉၈၆ မ

၇၅၄ ပင်စင်-၇၅၄ ရတမီနွ် ဦဵေဇာဝ်င်ဵနိုင် ၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၆၇၇၄ မ

၇၅၅ ပင်စင်-၇၅၅ ရတမီှူ ဵခင် ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ၉/မဟမ(နိုင်)၀၄၃၄၀၉ မ

၇၅၆ ပင်စင်-၇၅၆ ရနန်ိုင်စိုဵ ဦဵစိုဵ ေအာင် ၅/မမန(နိုင်)၀၉၂၈၇၃ ကျာဵ

၇၅၇ ပင်စင်-၇၅၇ ရနလ်င်ဵေအာင် ဦဵတိုဵ ေအာင်ေရွှေ ၉/ပကခ(နိုင်)၀၂၄၉၅၇ ကျာဵ



  စဉ ်  ခုံအမတှ် အမည် အဘအမည် မတှပ်ုံတင်အမတှ် ကျား/မ မတှခ်ျက်

    

၇၅၈ ပင်စင်-၇၅၈ ရွှေန်ဵ လဲဴချ ို ဦဵဝင်ဵချ ို ၅/မလန(နိုင်)၀၄၃၃၅၇ မ

၇၅၉ ပင်စင်-၇၅၉ ရွှေန်ဵ လဲဴမှူ ဵ ဦဵလင်ဵထနွ်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၅၈၈၄၀ မ

၇၆၀ ပင်စင်-၇၆၀ ရွှေန်ဵ လဲဴလင်ဵ ဦဵေဇာလ်င်ဵသိန်ဵ ၅/စကန(နိုင်)၂၇၀၆၃၇ မ

၇၆၁ ပင်စင်-၇၆၁ ရွှေန်ဵ လဲဴလဲဴြဖူ ဦဵြမင်ဴဦဵ ၈/ပခက(နိုင်)၃၁၀၁၇၇ မ

၇၆၂ ပင်စင်-၇၆၂ ရွှေန်ဵ လဲဴေဝ ဦဵေပါ်လင်ွ ၅/စကန(နိုင်)၂၃၃၃၃၆ မ

၇၆၃ ပင်စင်-၇၆၃ ရွှေန်ဵ လဲဴသူ ဦဵေအာင်မျ ိုဵလင်ွ ၇/ပခန(နိုင်)၃၇၃၉၅၂ မ

၇၆၄ ပင်စင်-၇၆၄ ရွှေနလ်ဲဴလဲဴရှိုင်ဵ ဦဵတင်ေမာင်ေအဵ ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၈၇၀၉၂ မ

၇၆၅ ပင်စင်-၇၆၅ ေရွှေစင်ြမင်ဴြမတ် ဦဵသန့်ဇင် ၉/ပသက(နိုင်)၁၁၉၁၀၅ မ

၇၆၆ ပင်စင်-၇၆၆ ေရွှေစင်ဥ ဦဵဝင်ဵနိုင် ၈/နမန(နိုင်)၁၈၀၉၇၀ မ

၇၆၇ ပင်စင်-၇၆၇ ေရွှေဇင်နင်ှဵ ဦဵစိုဵ ညနွ့် ၈/ပခက(နိုင်)၂၇၈၀၇၄ မ

၇၆၈ ပင်စင်-၇၆၈ ေရွှေဇင်ြမင်ဴ ဦဵမျ ိုဵြမင်ဴ ၅/ဒပယ(နိုင်)၀၈၉၁၂၅ မ

၇၆၉ ပင်စင်-၇၆၉ ေရွှေဇင်ြမင်ဴ ဦဵလေှဆွ ၅/ကနန(နိုင်)၁၀၇၇၉၃ မ

၇၇၀ ပင်စင်-၇၇၀ ေရွှေဇင်ဝင်ဵ ဦဵနိုင်ဝင်ဵ ၇/သဝတ(နိုင်)၁၀၁၈၉၁ မ

၇၇၁ ပင်စင်-၇၇၁ ေရွှေယဉေ်ဌဵ ဦဵတင်လင်ဵ ၅/ကနန(နိုင်)၁၀၇၂၆၀ မ

၇၇၂ ပင်စင်-၇၇၂ ေရွှေယနွ်ဵ လွှော ဦဵေဇာေ်ထွဵ ၅/မရန(နိုင်)၃၁၈၂၆၄ မ

၇၇၃ ပင်စင်-၇၇၃ ေရွှေရည်ဖူဵ ဦဵမျ ိုဵထနွ်ဵ ၈/မကန(နိုင်)၂၅၇၅၆၄ မ

၇၇၄ ပင်စင်-၇၇၄ ေရွှေရည်မိုဵ ြမင်ဴ ဦဵေမာင်ေမာင်စိုဵ ၁၄/စနဖ(နိုင်)၁၆၈၆၀၉ မ

၇၇၅ ပင်စင်-၇၇၅ ေရွှေရည်ဝင်ဵ ဦဵေလဵြမင်ဴ ၈/မဘန(နိုင်)၁၂၅၇၄၅ မ

၇၇၆ ပင်စင်-၇၇၆ ေရွှေရည်ဝင်ဵြဖူ ဦဵဝင်ဵမင်ဵသိမ်ဵ ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၄၁၆၀၉ မ

၇၇၇ ပင်စင်-၇၇၇ ေရွှေရည်သင်ဵ ဦဵခင်ေမာင်ဝင်ဵ ၈/မကန(နိုင်)၂၄၈၆၈၁ မ

၇၇၈ ပင်စင်-၇၇၈ ေရွှေရည်ဦဵ ဦဵေကျာြ်မင်ဴ ၅/မရန(နိုင်)၂၉၁၈၆၆ မ

၇၇၉ ပင်စင်-၇၇၉ ရှနက်ျဲအို ဦဵအမိကု်န်ဵ ၄/ဟခန(နိုင်)၀၂၇၂၈၈ ကျာဵ

၇၈၀ ပင်စင်-၇၈၀ ရိှရိှပို ဦဵတင်ေအာင်ခိုင် ၈/စလန(နိုင်)၁၅၆၄၄၀ မ

၇၈၁ ပင်စင်-၇၈၁ ရှိုင်ဵဝဏ္ဏေအာင် ဦဵတင်ေအာင်ဝင်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၃၁၇၄၂၈ ကျာဵ

၇၈၂ ပင်စင်-၇၈၂ ရီှလာရှိုင်ဵ ဦဵြမင်ဴသိန်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၀၀၂၇၂ မ

၇၈၃ ပင်စင်-၇၈၃ ရှုမဝလင်ဵ ဦဵေနလင်ဵ ၁၀/သထန(နိုင်)၂၁၂၁၃၁ မ

၇၈၄ ပင်စင်-၇၈၄ ရီရီေဆွ ဦဵဝင်ဵေဆွ ၉/နထက(နိုင်)၁၄၉၂၁၄ မ

၇၈၅ ပင်စင်-၇၈၅ ရီရီဖဖို ဵ ဦဵစိုဵ ြမင်ဴ ၉/မထလ(နိုင်)၃၁၆၇၃၂ မ

၇၈၆ ပင်စင်-၇၈၆ ရီရီမိုဵ ဦဵကကည်တင် ၈/မမန(နိုင်)၂၃၆၆၃၆ မ

၇၈၇ ပင်စင်-၇၈၇ ရီရီဝင်ဵ ဦဵထနွ်ဵ သိန်ဵ ၉/ညဥန(နိုင်)၂၂၀၈၀၄ မ

၇၈၈ ပင်စင်-၇၈၈ ရသ်ုယဉထ်က်ပိုင် ဦဵေအာင်ြမင်ဴ ၅/မရန(နိုင်)၂၇၇၅၀၅ မ

၇၈၉ ပင်စင်-၇၈၉ ရဲထက်ဝင်ဵ ဦဵေအာင်မင်ဵ ၉/အမစ(နိုင်)၀၇၄၀၄၁ ကျာဵ

၇၉၀ ပင်စင်-၇၉၀ ရဲမင်ဵေအာင် ဦဵတင်ဝင်ဵ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၄၈၈၀၈ ကျာဵ

၇၉၁ ပင်စင်-၇၉၁ ရဲမာနေ်ကျာ် ဦဵေကျာေ်ဇာ ၁၁/သတန(နိုင်)၀၉၂၈၃၇ ကျာဵ

၇၉၂ ပင်စင်-၇၉၂ ရဲရင်ဴေအာင် ဦဵြမစဳ ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၉၀၁၂၆ ကျာဵ

၇၉၃ ပင်စင်-၇၉၃ ရဲရင်ဴဦဵ ဦဵေအာင်ြမင်ဴဦဵ ၈/ရစက(နိုင်)၂၂၆၂၇၃ ကျာဵ



  စဉ ်  ခုံအမတှ် အမည် အဘအမည် မတှပ်ုံတင်အမတှ် ကျား/မ မတှခ်ျက်

    

၇၉၄ ပင်စင်-၇၉၄ ရဲသီရိထနွ်ဵ ဦဵစနိေ်ရွှေ ၈/ပခက(နိုင်)၂၈၅၉၆၉ မ

၇၉၅ ပင်စင်-၇၉၅ ရဲသီဟ ဦဵစိုဵ နိုင်(ခ)ဦဵစိုဵ နိုင်ဦဵ ၉/တသန(နိုင်)၂၁၃၀၄၃ ကျာဵ

၇၉၆ ပင်စင်-၇၉၆ ရဲသီဟနိုင် ဦဵေအာင်ဝင်ဵ ၉/မခန(နိုင်)၂၆၅၉၀၁ ကျာဵ

၇၉၇ ပင်စင်-၇၉၇ လင်ဵကုိကုိေကျာ် ဦဵမိုဵ ေကျာသူ် ၅/စကန(နိုင်)၂၉၉၅၀၅

၇၉၈ ပင်စင်-၇၉၈ လင်ဵထက် ဦဵေကျာေ်ကျာဦ်ဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၂၇၉၅ ကျာဵ

၇၉၉ ပင်စင်-၇၉၉ လင်ဵထက်ထက်ခိုင် ဦဵေကျာလ်င်ဵ ၉/နထက(နိုင်)၁၈၅၆၅၀ မ

၈၀၀ ပင်စင်-၈၀၀ လင်ဵလင်ဵကကည် ဦဵထူဵ ၅/ကနန(နိုင်)၀၈၇၁၂၂ မ

၈၀၁ ပင်စင်-၈၀၁ လြပည်ဴဝင်ဵ ဦဵစိုဵ သန်ဵ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၃၈၁၀၀ မ

၈၀၂ ပင်စင်-၈၀၂ လမင်ဵေမေမာင် ဦဵခင်ေမာင်ကကည် ၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၄၂၄၆၇ မ

၈၀၃ ပင်စင်-၈၀၃ လမင်ဵသာ ဦဵမျ ိုဵြမင်ဴ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၄၀၃၅၅ မ

၈၀၄ ပင်စင်-၈၀၄ လင်ွမာသိမဴ် ဦဵတင်ေမာင်သန်ဵ ၇/လပတ(နိုင်)၁၂၄၀၄၅ မ

၈၀၅ ပင်စင်-၈၀၅ လင်ွမာဦဵ ဦဵစိုဵ လင်ွ ၅/ရဥန(နိုင်)၁၁၀၁၄၂ မ

၈၀၆ ပင်စင်-၈၀၆ လင်ွလင်ွေအဵ ဦဵေအာင်ဆန်ဵ ၅/ယမပ(နိုင်)၁၂၈၈၆၅ မ

၈၀၇ ပင်စင်-၈၀၇ လင်ွလင်ွေအာင် ဦဵညနွ့်ဝင်ဵ ၈/စလန(နိုင်)၁၈၈၁၉၄ မ

၈၀၈ ပင်စင်-၈၀၈ လွှေမ်ဵ မိုဵ ေအာင် ဦဵစိုဵ ြမင်ဴ ၅/မရန(နိုင်)၂၆၇၉၉၁ ကျာဵ

၈၀၉ ပင်စင်-၈၀၉ လြှမင်ဴသန်ဵ ဦဵြမင်ဴထနွ်ဵ ၉/ဝတန(နိုင်)၁၉၁၇၉၉ မ

၈၁၀ ပင်စင်-၈၁၀ လရှှယရီ်ဝင်ဵ ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ ဦဵ ၇/လပတ(နိုင်)၁၆၃၆၀၆ မ

၈၁၁ ပင်စင်-၈၁၁ လလှရီှ ဦဵလျှဟဲဳ ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၇၂၆၀ မ

၈၁၂ ပင်စင်-၈၁၂ လသှင်ဵေဌဵ ဦဵေရွှေဝင်ဵ ၈/မမန(နိုင်)၂၃၅၆၃၁ မ

၈၁၃ ပင်စင်-၈၁၃ လှိုင်ထက်ဇင် ဦဵသိန်ဵ ြမင်ဴေဆွ ၅/ဆလက(နိုင်)၁၁၃၆၁၄ မ

၈၁၄ ပင်စင်-၈၁၄ လှိုင်ြဖူြဖူထနွ်ဵ ဦဵသန်ဵ လင်ွ ၉/စကန(နိုင်)၀၉၁၅၄၂ မ

၈၁၅ ပင်စင်-၈၁၅ လှိုင်မင်ဵ ဦဵစိုဵ ြမင်ဴ ၁၄/ပသန(နိုင်)၂၃၅၉၆၄ ကျာဵ

၈၁၆ ပင်စင်-၈၁၆ လှိုင်မဉ္ဇ ထက် ဦဵေမာင်ေမာင်ေအဵ ၅/စကန(နိုင်)၂၇၁၆၉၆ မ

၈၁၇ ပင်စင်-၈၁၇ လှိုင်ရတနာစိုဵ ဦဵေကျာစ်ိုဵ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၆၉၁၉ မ

၈၁၈ ပင်စင်-၈၁၈ လှိုင်လှိုင်သင်ဵ ဦဵစန်ဵ ယု ၂/လကန(နိုင်)၀၆၂၇၁၅ မ

၈၁၉ ပင်စင်-၈၁၉ လှိုင်အြိဖူ ဦဵြမင်ဴကကည် ၉/တကန(နိုင်)၁၈၉၆၂၁ မ

၈၂၀ ပင်စင်-၈၂၀ လဲဴစန္ီဒကုိ ဦဵေအဵကုိြမင်ဴ ၈/ထလန(နိုင်)၀၅၂၁၅၂ မ

၈၂၁ ပင်စင်-၈၂၁ လဲဴရည်ဦဵ ဦဵချစဦ်ဵ ၉/မခန(နိုင်)၂၇၄၇၃၉ မ

၈၂၂ ပင်စင်-၈၂၂ လဲဴလဲဴြပည်ဴဖဖို ဵဟန် ဦဵတငဴ်ဟန် ၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၁၅၇၄၂၀ မ

၈၂၃ ပင်စင်-၈၂၃ လဲဴလဲဴမနွ် ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ၈/မကန(နိုင်)၂၅၀၅၀၁ မ

၈၂၄ ပင်စင်-၈၂၄ လဲဴလဲဴဝင်ဵ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ၁/ကမန(နိုင်)၀၄၀၅၂၁ မ

၈၂၅ ပင်စင်-၈၂၅ လဲဴဝတရ်ည်ထနွ်ဵ ဦဵကဳထနွ်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၇၇၂၇၅ မ

၈၂၆ ပင်စင်-၈၂၆ ဝင်ဴဝါလှိုင် ဦဵသင်ဵလှိုင်ညနွ့် ၈/ပခက(နိုင်)၂၄၈၅၉၅ မ

၈၂၇ ပင်စင်-၈၂၇ ဝင်ဴဝါဝါထနွ်ဵ ဦဵေဌဵြမင်ဴ ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၅၈၂၆၀ မ

၈၂၈ ပင်စင်-၈၂၈ ဝင်ဵစန္ဒာတင် ဦဵြမင်ဴေအာင် ၉/တကန(နိုင်)၁၉၀၂၃၈ မ

၈၂၉ ပင်စင်-၈၂၉ ဝင်ဵနယွမ်ိုဵ ဦဵပန်ဵ ၉/လဝန(နိုင်)၁၈၉၁၅၄ မ
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၈၃၀ ပင်စင်-၈၃၀ ဝင်ဵြပည်ဴဇာနည် ဦဵခင်ေမာင်တင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၅၇၈၅၈ မ

၈၃၁ ပင်စင်-၈၃၁ ဝင်ဵမင်ဵ ဦဵေအဵလင်ွ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၈၃၅၇၅ ကျာဵ

၈၃၂ ပင်စင်-၈၃၂ ဝင်ဵြမတြ်မတသ်န္တာဖဖို ဵ ဦဵဝင်ဵဖမို င် ၉/ဝတန(နိုင်)၁၉၄၀၆၇ မ

၈၃၃ ပင်စင်-၈၃၃ ဝင်ဵြမတြ်မတေ်အဵ ဦဵစဝဳင်ဵ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၁၄၆၁ မ

၈၃၄ ပင်စင်-၈၃၄ ဝင်ဵမာေဌဵ ဦဵအယက်ကည် ၈/မသန(နိုင်)၀၇၉၁၁၀ မ

၈၃၅ ပင်စင်-၈၃၅ ဝင်ဵမိ့ုမိ့ု ဦဵသန်ဵ ေဌဵနိုင် ၉/မတရ(နိုင်)၁၈၉၇၂၈ မ

၈၃၆ ပင်စင်-၈၃၆ ဝင်ဵရတနာမိုဵ ဦဵညိုသီဵ ၁၂/အလန(နိုင်)၀၄၇၆၂၉ မ

၈၃၇ ပင်စင်-၈၃၇ ဝင်ဵလဲဴလဲဴေအာင် ဦဵေအဵကကူ ၅/မရန(နိုင်)၂၇၈၄၀၃ မ

၈၃၈ ပင်စင်-၈၃၈ ဝင်ဵဝင်ဵ ဦဵတင်ြမင်ဴ ၉/ပဘန(နိုင်)၂၄၄၄၈၃ မ

၈၃၉ ပင်စင်-၈၃၉ ဝင်ဵဝင်ဵနွဲ့ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ၅/ဆလက(နိုင်)၀၉၁၁၃၆ မ

၈၄၀ ပင်စင်-၈၄၀ ဝင်ဵဝင်ဵသန်ဵ ဦဵေမာင်ေမွှေ ၉/ညဥန(နိုင်)၁၆၀၀၁၉ မ

၈၄၁ ပင်စင်-၈၄၁ ဝတရ်ည်စိုဵ ဦဵသန်ဵ စိုဵ လတ် ၇/ကကန(နိုင်)၀၈၄၄၅၉ မ

၈၄၂ ပင်စင်-၈၄၂ ဝါဝါေဆွ ဦဵေအဵတင်ဴ ၉/နထက(နိုင်)၁၄၀၅၉၉ မ

၈၄၃ ပင်စင်-၈၄၃ ဝါဝါေဌဵ ဦဵေဌဵေအာင် ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၀၈၄၁၉ မ

၈၄၄ ပင်စင်-၈၄၄ ဝါဝါမိုဵ ဦဵမိုဵ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၁၅၇၁၆ မ

၈၄၅ ပင်စင်-၈၄၅ ဝါဝါသိမဴ် ဦဵကဳညနွ့် ၉/ညဥန(နိုင်)၁၇၃၀၇၂ မ

၈၄၆ ပင်စင်-၈၄၆ ဝါဝါေအာင် ဦဵတင်ဝင်ဵ ၉/မလန(နိုင်)၁၆၅၆၅၉ မ

၈၄၇ ပင်စင်-၈၄၇ ဝါဝါဦဵ ဦဵြမင်ဴဦဵ ၉/လဝန(နိုင်)၁၉၇၂၃၃ မ

၈၄၈ ပင်စင်-၈၄၈ ဝုိင်ဵြပည်ဴြပည်ဴေအာင် ဦဵလမှျ ိုဵေအာင် ၁၂/အစန(နိုင်)၂၃၀၃၈၈ မ

၈၄၉ ပင်စင်-၈၄၉ ဝုိင်ဵြပည်ဴေသာ် ဦဵဝင်ဵညနွ့်ေမာင် ၉/ကပတ(နိုင်)၂၆၆၇၉၇ မ

၈၅၀ ပင်စင်-၈၅၀ ေဝစိုဵ ဦဵြမင်ဴသန်ဵ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၈၀၇၁၁ ကျာဵ

၈၅၁ ပင်စင်-၈၅၁ ေဝနယွထ်နွ်ဵ ဦဵေအာင်ေဆဝွင်ဵ ၅/ခဉန(နိုင်)၁၁၃၃၂၁ မ

၈၅၂ ပင်စင်-၈၅၂ ေဝနင်ှဵေအာင် ဦဵကကီဵေအာင် ၈/ပခက(နိုင်)၁၉၁၃၁၁ မ

၈၅၃ ပင်စင်-၈၅၃ ေဝြဖာနယွမ်ိုဵ ဦဵေသာင်ဵေရွှေ ၆/မအရ(နိုင်)၀၉၈၂၅၁ မ

၈၅၄ ပင်စင်-၈၅၄ ေဝဖဖို ဵ ဦဵြမင်ဴသန်ဵ ၈/မမန(နိုင်)၂၂၉၅၀၈ ကျာဵ

၈၅၅ ပင်စင်-၈၅၅ ေဝဖဖို ဵနိုင် ဦဵသိန်ဵ ေငွ ၉/ညဥန(နိုင်)၂၁၆၉၇၅ ကျာဵ

၈၅၆ ပင်စင်-၈၅၆ ေဝဖဖို ဵဟိဏ်ဵ ဦဵတင်ေအာင်ခိုင် ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၆၃၇၅၀ ကျာဵ

၈၅၇ ပင်စင်-၈၅၇ ေဝမျ ိုဵသစ် ဦဵမျ ိုဵနိုင် ၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၅၆၀၀၉ မ

၈၅၈ ပင်စင်-၈၅၈ ေဝယဖဳဖို ဵ ဦဵေအာင်လင်ဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၈၉၉၂ ကျာဵ

၈၅၉ ပင်စင်-၈၅၉ ေဝယဘဳနု်ဵ ြပည်ဴ ဦဵေနလင်ဵ ၁၄/အဂပ(နိုင်)၁၉၂၈၄၈ ကျာဵ

၈၆၀ ပင်စင်-၈၆၀ ေဝယလဳင်ဵ ဦဵစိုဵ သန်ဵ ၈/မသန(နိုင်)၁၃၉၉၂၃ ကျာဵ

၈၆၁ ပင်စင်-၈၆၁ ေဝယလဳင်ဵ ဦဵစန်ဵ ြမင်ဴ ၁၁/သတန(နိုင်)၀၈၅၆၂၁ ကျာဵ

၈၆၂ ပင်စင်-၈၆၂ ေဝယဦဳဵ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ၈/ရစက(နိုင်)၂၁၇၇၆၆ ကျာဵ

၈၆၃ ပင်စင်-၈၆၃ ေဝလဲဴမနွ် ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၂၆၂၁၇ မ

၈၆၄ ပင်စင်-၈၆၄ ေဝေဝစိုဵ ဦဵကျနေ်သာင်ဵ ၈/ထလန(နိုင်)၀၅၂၃၆၆ မ

၈၆၅ ပင်စင်-၈၆၅ ေဝေဝမနွ် ဦဵစိုဵ ြမင်ဴနိုင် ၇/ပခတ(နိုင်)၀၈၅၄၇၁ မ
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၈၆၆ ပင်စင်-၈၆၆ ေဝေဝမနွ် ဦဵေဇာသ်က် ၇/လပတ(နိုင်)၁၅၀၁၈၃ မ

၈၆၇ ပင်စင်-၈၆၇ ေဝေဝလင်ွ ဦဵသိန်ဵ ထိုက် ၅/အရတ(နိုင)၁၄၂၆၄၀ မ

၈၆၈ ပင်စင်-၈၆၈ ေဝေဝလင်ွ ဦဵထနွ်ဵ ေမာင် ၈/မမန(နိုင်)၂၄၁၅၆၂ မ

၈၆၉ ပင်စင်-၈၆၉ ေဝေဝလှိုင် ဦဵချစတ်င် ၉/ပမန(နိုင်)၂၂၅၉၃၈ မ

၈၇၀ ပင်စင်-၈၇၀ ေဝေဝေသာ် ဦဵမျ ိုဵသန့် ၈/မဘန(နိုင်)၁၄၄၄၁၁ မ

၈၇၁ ပင်စင်-၈၇၁ ေဝေဝေအာင် ဦဵေအဵေရွှေ ၈/ပမန(နိုင်)၁၂၅၆၅၆ မ

၈၇၂ ပင်စင်-၈၇၂ ေဝေဝေအာင် ဦဵေအာင်ေကျာ် ၈/မလန(နိုင်)၀၉၄၆၄၈ မ

၈၇၃ ပင်စင်-၈၇၃ သဳစဉဖ်ငိမ်ဵ ချမ်ဵ ဦဵဖငိမ်ဵ ချမ်ဵ ၁၄/ငဆန(နိုင်)၀၀၇၉၆၁ မ

၈၇၄ ပင်စင်-၈၇၄ သက်စဖုငိမ်ဵ ဦဵေဇာမ်ိုဵ လင်ွ ၅/ကနန(နိုင်)၁၀၃၄၅၁ မ

၈၇၅ ပင်စင်-၈၇၅ သက်ထာဵဇာဇာ ဦဵေနာဂ်ေရာင် ၇/ကကန(နိုင်)၀၇၁၀၈၂ မ

၈၇၆ ပင်စင်-၈၇၆ သက်ထာဵနယွ် ဦဵြမင်ဴနိုင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၄၀၄၆ မ

၈၇၇ ပင်စင်-၈၇၇ သက်ထူဵ ေအာင် ဦဵေကျာထ်ူဵ ၈/တတက(နိုင်)၁၈၃၉၇၇ ကျာဵ

၈၇၈ ပင်စင်-၈၇၈ သက်နန္ဒာေအာင် ဦဵြမင်ဴနိုင် ၁၃/တကန(နိုင်)၃၁၉၄၇၀ မ

၈၇၉ ပင်စင်-၈၇၉ သက်နင်ှဵစဳ ဦဵထနွ်ဵ ေရွှေ ၉/ကဆန(နိုင်)၁၈၂၈၉၈ မ

၈၈၀ ပင်စင်-၈၈၀ သက်နင်ှဵေဇာ် ဦဵေဇာမ်င်ဵသိန်ဵ ၂/လကန(နိုင်)၀၉၈၈၀၅ မ

၈၈၁ ပင်စင်-၈၈၁ သက်သက်နင်ှဵ ဦဵစဳ ၉/ပမန(နိုင်)၂၁၆၄၅၆ မ

၈၈၂ ပင်စင်-၈၈၂ သက်သက်ေမွှေ ေအာင် ဦဵေအာင်ဝင်ဵ ၇/ရတရ(နိုင်)၁၆၂၉၇၀ မ

၈၈၃ ပင်စင်-၈၈၃ သက်သက်ေဝ ဦဵညနွ့်ေမာင် ၉/ပဘန(နိုင်)၁၉၃၈၄၀ မ

၈၈၄ ပင်စင်-၈၈၄ သင်ဵထက်ထက်ေအာင် ဦဵမင်ဵစနိ် ၅/မမတ(နိုင်)၁၀၁၅၁၀ မ

၈၈၅ ပင်စင်-၈၈၅ သင်ဵြဖူြဖူနိုင် ဦဵြမင်ဴသိန်ဵ ၁၀/ဘလန(နိုင်)၁၃၃၆၂၆ မ

၈၈၆ ပင်စင်-၈၈၆ သင်ဵရနဳ့စိုဵ ဦဵေအာင်စိုဵ ၅/ဒပယ(နိုင်)၁၁၉၇၄၈ မ

၈၈၇ ပင်စင်-၈၈၇ သင်ဵရနဳ့ဝင်ဵ ဦဵကကည်ဝင်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၇၉၇၈၉ မ

၈၈၈ ပင်စင်-၈၈၈ သင်ဵလဲဴေဆွ ဦဵသိန်ဵ ထိုက် ၅/ဒပယ(နိုင်)၁၀၈၈၉၁ မ

၈၈၉ ပင်စင်-၈၈၉ သင်ဵသင်ဵေဆွ ဦဵေအာင်ဖမို င် ၈/မလန(နိုင်)၀၉၁၅၈၂ မ

၈၉၀ ပင်စင်-၈၉၀ သင်ဵသင်ဵယု ဦဵတင်ဦဵ ၉/တကန(နိုင်)၁၆၈၂၈၈ မ

၈၉၁ ပင်စင်-၈၉၁ သင်ဵသင်ဵယု ဦဵဆန်ဵ ေအာင် ၅/စကန(နိုင်)၂၃၃၀၂၃ မ

၈၉၂ ပင်စင်-၈၉၂ သင်ဵသင်ဵသန့် ဦဵေအာင်သန့် ၁၂/ပတဇ(နိုင်)၀၃၇၆၆၇ မ

၈၉၃ ပင်စင်-၈၉၃ သင်ဵသင်ဵေအဵ ဦဵေကျာရှ်င် ၅/ပလန(နိုင်)၁၂၇၄၅၀ မ

၈၉၄ ပင်စင်-၈၉၄ သင်ဵသင်ဵေအာင် ဦဵေအာင်ဖငိမ်ဵ ၈/ထလန(နိုင်)၀၅၂၃၉၂ မ

၈၉၅ ပင်စင်-၈၉၅ သင်ဵအေိဆွ ဦဵြမသိန်ဵ ၈/မဘန(နိုင်)၁၆၆၁၂၈ မ

၈၉၆ ပင်စင်-၈၉၆ သစေ်မွှေ ေအာင် ဦဵမင်ဵေနာင် ၁၂/တမန(နိုင်)၁၂၃၆၂၄ မ

၈၉၇ ပင်စင်-၈၉၇ သဇင်နယွ် ဦဵသန့်ဇင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၈၆၂၇၄ မ

၈၉၈ ပင်စင်-၈၉၈ သဇင်နင်ှဵ ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ဝင်ဵ ၅/မမတ(နိုင်)၀၉၀၆၉၈ မ

၈၉၉ ပင်စင်-၈၉၉     သဇင်ပိုက်ေထွဵ ဦဵစိုဵ ြမင်ဴ ၉/မထလ(နိုင်)၃၃၇၈၈၇ မ

၉၀၀ ပင်စင်-၉၀၀ သဇင်ြမင်ဴသူ ဦဵကကည်တိုဵ ၇/ရတန(နိုင်)၁၁၆၆၄၆ မ

၉၀၁ ပင်စင်-၉၀၁ သဇင်ဦဵ ဦဵထင်လင်ဵ ၁၂/သလန(နိုင်)၁၄၀၂၇၁ မ



  စဉ ်  ခုံအမတှ် အမည် အဘအမည် မတှပ်ုံတင်အမတှ် ကျား/မ မတှခ်ျက်

    

၉၀၂ ပင်စင်-၉၀၂ သဉ္ဇာစိုဵ ဦဵေကျာန်ိုင် ၈/မသန(နိုင်)၁၃၀၇၇၉ မ

၉၀၃ ပင်စင်-၉၀၃ သဉ္ဇာစိုဵ ဦဵခင်ေမာင်စိုဵ ၉/လဝန(နိုင်)၂၀၆၂၃၂ မ

၉၀၄ ပင်စင်-၉၀၄ သဉ္ဇာထူဵ လင်ွ ဦဵေဌဵလင်ွ ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၀၃၉၀ မ

၉၀၅ ပင်စင်-၉၀၅ သဉ္ဇာလင်ွ ဦဵသန်ဵ လင်ွ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၅၁၀၆၆ မ

၉၀၆ ပင်စင်-၉၀၆ သဉ္ဇာဝင်ဴရည် ဦဵေအာင်မင်ဵ ၁၂/တတန(နိုင်)၁၉၂၈၇၂ မ

၉၀၇ ပင်စင်-၉၀၇ သဉ္ဇာေအာင် ဦဵေအာင်ေရွှေ ၉/တသန(နိုင်)၂၁၁၆၃၃ မ

၉၀၈ ပင်စင်-၉၀၈ သန့်သန့်ေအဵ ဦဵပပုဳဵချ ို ၉/နထက(နိုင်)၁၃၇၉၄၉ မ

၉၀၉ ပင်စင်-၉၀၉ သန္တာေဆွ ဦဵတင်ဴလင်ွ ၈/မကန(နိုင်)၂၁၈၉၃၉ မ

၉၁၀ ပင်စင်-၉၁၀ သန္တာြမင်ဴေအာင် ဦဵေအာင်ဝင်ဵေဆွ ၅/စကန(နိုင်)၂၇၂၄၃၄ မ

၉၁၁ ပင်စင်-၉၁၁ သန္တာလင်ွ ဦဵြမသိန်ဵ ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၀၉၅၃ မ

၉၁၂ ပင်စင်-၉၁၂ သန္တာေအဵ ဦဵဘိုဵ သာ ၉/တကန(နိုင်)၁၄၃၃၅၈ မ

၉၁၃ ပင်စင်-၉၁၃ သန္တာေအဵ ဦဵေကျာေ်ထွဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၉၈၇၀၉ မ

၉၁၄ ပင်စင်-၉၁၄ သန္တာဦဵ ဦဵဝင်ဵဦဵ ၈/မကန(နိုင်)၂၄၂၂၈၄ မ

၉၁၅ ပင်စင်-၉၁၅ သန္တာဦဵ ဦဵဝင်ဵနိုင် ၈/မမန(နိုင်)၂၃၈၈၄၁ မ

၉၁၆ ပင်စင်-၉၁၆ သန်ဵ စိုဵ ဟန် ဦဵစိုဵ နိုင် ၉/သစန(နိုင်)၁၅၄၃၉၂ ကျာဵ

၉၁၇ ပင်စင်-၉၁၇ သန်ဵ စိုဵ ေအာင် ဦဵတိုက်ကကီဵ ၅/ကဘလ(နိုင်)၁၇၂၁၅၃ ကျာဵ

၉၁၈ ပင်စင်-၉၁၈ သန်ဵ ေဇာဦ်ဵ ဦဵထနွ်ဵ လင်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၀၁၄၂၆ ကျာဵ

၉၁၉ ပင်စင်-၉၁၉ သန်ဵ သန်ဵ စိုဵ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ၈/မဘန(နိုင်)၁၁၇၄၂၅ မ

၉၂၀ ပင်စင်-၉၂၀ သန်ဵ သန်ဵ စိုဵ ဦဵထနွ်ဵ ကကည် ၉/ပဘန(နိုင်)၂၂၅၅၉၀ မ

၉၂၁ ပင်စင်-၉၂၁ သန်ဵ သန်ဵ စိုဵ ဦဵစိုဵ နိုင် ၉/ပဘန(နိုင်)၂၁၂၄၉၈ မ

၉၂၂ ပင်စင်-၉၂၂ သန်ဵ သန်ဵ တိုဵ ဦဵလေှဌဵ ၅/မမတ(နိုင်)၀၈၉၇၅၁ မ

၉၂၃ ပင်စင်-၉၂၃ သန်ဵ သန်ဵ နယွ် ဦဵြမေအာင် ၇/ဖမန(နိုင်)၂၀၉၁၀၇ မ

၉၂၄ ပင်စင်-၉၂၄ သန်ဵ သန်ဵ နယွ် ဦဵေအာင်စိုဵ ၇/တငန(နိုင်)၂၀၆၁၇၉ မ

၉၂၅ ပင်စင်-၉၂၅ သန်ဵ သန်ဵ ဟိန်ဵ ဦဵသိန်ဵ လင်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၃၃၈၁၆၂ မ

၉၂၆ ပင်စင်-၉၂၆ သန်ဵ သန်ဵ ေအဵ ဦဵမျ ိုဵေအာင် ၅/ကလထ(နိုင်)၂၄၁၇၁၅ မ

၉၂၇ ပင်စင်-၉၂၇ သွယဇ်င်စန်ဵ ဦဵ ဦဵစန်ဵ ဦဵ ၉/ပသက(နိုင်)၁၂၉၉၃၄ မ

၉၂၈ ပင်စင်-၉၂၈ သွယသွ်ယထ်နွ်ဵ ဦဵထနွ်ဵ ေငွ ၁/ဗမန(နိုင်)၀၈၂၅၈၃ မ

၉၂၉ ပင်စင်-၉၂၉ သွယသွ်ယလ်တ် ဦဵကုိလတ် ၈/တတက(နိုင်)၂၁၉၀၉၉ မ

၉၃၀ ပင်စင်-၉၃၀ သွယသွ်ယဝ်င်ဵ ဦဵသန်ဵ ြမင်ဴ ၉/ဝတန(နိုင်)၁၉၁၇၇၉ မ

၉၃၁ ပင်စင်-၉၃၁ သဲွ့သဲွ့ြမင်ဴ ဦဵရဲလင်ွ ၈/မကန(နိုင်)၂၁၉၈၆၂ မ

၉၃၂ ပင်စင်-၉၃၂ သိန်ဵ စနိ် ဦဵခင်ေမာင်လင်ဵ ၅/ခဉတ(နိုင်)၀၈၂၇၀၃ ကျာဵ

၉၃၃ ပင်စင်-၉၃၃ သိန်ဵ ဖဖို ဵေဇာ် ဦဵ ေရွှေတိုဵ ၅/ကလတ(နိုင်)၁၁၆၅၉၀ ကျာဵ

၉၃၄ ပင်စင်-၉၃၄ သိန်ဵ လင်ဵဦဵ ဦဵေနဝင်ဵ ၉/မလန(နိုင်)၁၆၃၁၀၁ ကျာဵ

၉၃၅ ပင်စင်-၉၃၅ သိန်ဵ သန်ဵ ဝင်ဵ ဦဵတင်ဝင်ဵ ၈/နမန(နိုင်)၂၀၅၄၇၈ မ

၉၃၆ ပင်စင်-၉၃၆ သိမဴ်ဇာြခည်လင်ဵ ဦဵေနလင်ဵ ၁၃/တကန(နိုင်)၃၂၁၃၉၂ မ

၉၃၇ ပင်စင်-၉၃၇ သိမဴ်နဒီစဳ ဦဵတင်ဴလင်ွ ၈/မကန(နိုင်)၂၅၁၂၄၈ မ



  စဉ ်  ခုံအမတှ် အမည် အဘအမည် မတှပ်ုံတင်အမတှ် ကျား/မ မတှခ်ျက်

    

၉၃၈ ပင်စင်-၉၃၈ သိမဴ်နန္ဒာစိုဵ ဦဵေကျာန်ိုင် ၁၃/မယန(နိုင်)၀၁၁၅၁၁ မ

၉၃၉ ပင်စင်-၉၃၉ သိမဴ်ဖူဵ စဳ ဦဵေကျာေ်ဇယျ ၈/မကန(နိုင်)၂၅၇၅၉၁ မ

၉၄၀ ပင်စင်-၉၄၀ သိမဴ်ေမသူ ဦဵြမဝင်ဵ ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၄၀၂၄၁ မ

၉၄၁ ပင်စင်-၉၄၁ သိမဴ်ယဉဘ်နု်ဵ ေကျာ် ဦဵဘနု်ဵ ေကျာ် ၉/မဟမ(နိုင်)၀၄၉၈၉၅ မ

၉၄၂ ပင်စင်-၉၄၂ သိမဴ်ဝတစီိုဵ ဦဵြမင်ဴစိုဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၇၃၅၆၂ မ

၉၄၃ ပင်စင်-၉၄၃ သိမဴ်သိဂထီူဵ ဦဵသန်ဵ ြမင်ဴထူဵ ၈/ခမန(နိုင်)၁၆၃၁၃၁ မ

၉၄၄ ပင်စင်-၉၄၄ သိမဴ်သိမဴ်ခိုင် ဦဵရိှနေ်လဵ ၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၄၁၁၀ မ

၉၄၅ ပင်စင်-၉၄၅ သိမဴ်သိမဴ်ဇင် ဦဵတင်ေမာင်ြမင်ဴ ၈/ခမန(နိုင်)၂၂၃၆၇၄ မ

၉၄၆ ပင်စင်-၉၄၆ သိမဴ်သိမဴ်ထနွ်ဵ ဦဵေအာင်လင်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၂၃၄၁၃ မ

၉၄၇ ပင်စင်-၉၄၇ သိမဴ်သိမဴ်ထနွ်ဵ ဦဵသန်ဵ ေဌဵ ၁၄/ကကန(နိုင်)၁၃၂၁၆၅ မ

၉၄၈ ပင်စင်-၉၄၈ သိမဴ်သိမဴ်ဝင်ဵ ဦဵဝင်ဵတင်ဴ ၈/ပခက(နိုင်)၃၀၇၃၄၃ မ

၉၄၉ ပင်စင်-၉၄၉ သိမဴ်သိမဴ်သူ ဦဵေကျာေ်မွှေ ၉/ငသရ(နိုင်)၀၁၃၈၀၆ မ

၉၅၀ ပင်စင်-၉၅၀ သိမဴ်သိမဴ်ဦဵ ဦဵမျ ိုဵဦဵ ၃/ဘအန(နိုင်)၂၇၄၀၃၅ မ

၉၅၁ ပင်စင်-၉၅၁ သိမဴ်သီရိ ဦဵေမာင်ေမာင်ခင် ၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၁၇၃၁ မ

၉၅၂ ပင်စင်-၉၅၂ သိသိမိုင် ဦဵေအာင်ေရွှေ ၈/စလန(နိုင်)၁၈၆၆၃၄ မ

၉၅၃ ပင်စင်-၉၅၃ သီတာစန်ဵ ဦဵေကျာေ်ကျာဝ်င်ဵ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၃၃၁၈၅ မ

၉၅၄ ပင်စင်-၉၅၄ သီတာစန်ဵ ဦဵဂနီ ၅/ရဘန(နိုင်)၂၁၅၄၁၄ မ

၉၅၅ ပင်စင်-၉၅၅ သီတာထနွ်ဵ ဦဵထနွ်ဵ စနိ် ၁၃/နတရ(နိုင်)၀၁၀၈၈၄ မ

၉၅၆ ပင်စင်-၉၅၆ သီတာေထွဵ ဦဵေအာင်ြမင်ဴ ၅/ဆလက(နိုင်)၁၀၈၁၅၅ မ

၉၅၇ ပင်စင်-၉၅၇ သီတာဖဖို ဵ ဦဵေမာင်ြမင်ဴ ၅/ကလတ(နိုင်)၂၅၆၉၁၃ မ

၉၅၈ ပင်စင်-၉၅၈ သီတာရိှန် ဦဵစရိှဳန် ၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၇၁၂၈၇ မ

၉၅၉ ပင်စင်-၉၅၉ သီတာလင်ွ ဦဵေဌဵလင်ွ ၅/စကန(နိုင်)၂၈၁၁၃၅ မ

၉၆၀ ပင်စင်-၉၆၀ လဲဴလဲဴဝင်ဵ ဦဵေကျာြ်မင်ဴ ၈/ခမန(နိုင်)၁၉၉၈၄၇ မ

၉၆၁ ပင်စင်-၉၆၁ သီတာေအဵ ဦဵဖိုဵ ပို ၅/ဆလက(နိုင်)၁၁၃၆၂၄ မ

၉၆၂ ပင်စင်-၉၆၂ သီတာေအဵ ဦဵဝင်ဵလှိုင် ၇/ပမန(နိုင်)၂၀၈၆၈၁ မ

၉၆၃ ပင်စင်-၉၆၃ သီတာေအာင် ဦဵဖိုဵ ဟန် ၈/မလန(နိုင်)၀၉၅၉၃၄ မ

၉၆၄ ပင်စင်-၉၆၄ သီရိေကျာဇ်င် ဦဵေကျာေ်ဌဵ ၉/ရမသ(နိုင်)၁၉၃၃၅၇ မ

၉၆၅ ပင်စင်-၉၆၅ သီရိကုိကုိ ဦဵတင်ကုိကုိ ၁၂/အစန(နိုင်)၁၉၃၅၁၃ မ

၉၆၆ ပင်စင်-၉၆၆ သီရိချ ို ဦဵဝင်ဵချ ို ၉/ပမန(နိုင်)၂၂၅၁၃၅ မ

၉၆၇ ပင်စင်-၉၆၇ သီရိေဇာ် ဦဵခင်ေမာင်ေမာင် ၉/သစန(နိုင်)၁၅၅၇၁၉ မ

၉၆၈ ပင်စင်-၉၆၈ သီရိထနွ်ဵ ဦဵြပည်ေကျာ် ၁/မကန(နိုင်)၁၃၉၆၉၆ မ

၉၆၉ ပင်စင်-၉၆၉ သီရိဒဳု ဦဵေဌဵလင်ွ ၈/မလန(နိုင်)၀၉၁၇၈၁ မ

၉၇၀ ပင်စင်-၉၇၀ သီရိနန္ဒာ ဦဵသီဟ ၁၂/ရကန(နိုင်)၀၈၈၆၃၆ မ

၉၇၁ ပင်စင်-၉၇၁ သီရိနယွဇ်င်ဦဵ ဦဵေမာင်ေကျာ် ၉/ကပတ(နိုင်)၂၂၁၂၀၇ မ

၉၇၂ ပင်စင်-၉၇၂ သီရိလင်ဵ ဦဵစိုဵ လင်ွ ၈/တတက(နိုင်)၂၁၃၈၃၂ မ

၉၇၃ ပင်စင်-၉၇၃ သီရိလင်ွ ဦဵကုိကုိဦဵ ၉/ခအဇ(နိုင်)၀၄၂၆၆၈ မ
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၉၇၄ ပင်စင်-၉၇၄ သီရိလှိုင် ဦဵေမာင်ေအဵ ၉/ညဥန(နိုင်)၂၀၇၇၆၅ မ

၉၇၅ ပင်စင်-၉၇၅ သီရိေအာင် ဦဵေအာင်မျ ိုဵသန့် ၉/ညဥန(နိုင်)၁၉၀၄၉၂ မ

၉၇၆ ပင်စင်-၉၇၆ သီရိေအာင် ဦဵေကျာဝ်င်ဵ ၉/မသန(နိုင်)၁၇၀၉၇၂ မ

၉၇၇ ပင်စင်-၉၇၇ သီရီသဇင်ေထွဵ ဦဵေကျာထ်နွ်ဵ သာ ၁၂/မရက(နိုင်)၁၇၂၂၉၁ မ

၉၇၈ ပင်စင်-၉၇၈ သီသီခိုင် ဦဵလေှထွဵ ၉/လဝန(နိုင်)၂၀၇၂၇၀ မ

၉၇၉ ပင်စင်-၉၇၉ သီသီထနွ်ဵ ဦဵလေှအာင် ၈/နမန(နိုင်)၁၅၉၈၉၈ မ

၉၈၀ ပင်စင်-၉၈၀ သီသီေအာင် ဦဵတင်ေအာင်မိုဵ ၅/ဆလက(နိုင်)၀၉၃၈၈၁ မ

၉၈၁ ပင်စင်-၉၈၁ သူဇာြမင်ဴ ဦဵသန်ဵ ေအာင် ၉/ပသက(နိုင်)၁၂၄၉၁၆ မ

၉၈၂ ပင်စင်-၉၈၂ သူဇာဝင်ဵ ဦဵဖနု်ဵ ြမင်ဴ ၁၃/ဖခန(နိုင်)၀၇၅၆၇၇ မ

၉၈၃ ပင်စင်-၉၈၃ သူဇာဝင်ဵေအာင် ဦဵေမာင်ဝင်ဵ ၁/မကတ(နိုင်)၁၂၃၇၄၄ မ

၉၈၄ ပင်စင်-၉၈၄ သူဇာေအာင် ဦဵမျ ိုဵြမင်ဴ ၇/ညလပ(နိုင်)၁၃၂၂၁၉ မ

၉၈၅ ပင်စင်-၉၈၅ သူဇာဦဵ ဦဵစမ်ဵ ြမင်ဴေအာင် ၅/အရတ(နိုင်)၁၄၀၇၁၄ မ

၉၈၆ ပင်စင်-၉၈၆ သူရစိုဵ ဦဵမျ ိုဵေအာင် ၉/ပကခ(နိုင်)၀၂၅၆၅၆ ကျာဵ

၉၈၇ ပင်စင်-၉၈၇ သူရိနဖ်ဖို ဵ ဦဵခင်ေဇာ် ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၃၆၂၂ ကျာဵ

၉၈၈ ပင်စင်-၉၈၈ သူသူသွင် ဦဵသိန်ဵ ေဌဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၉၂၃၀၃ မ

၉၈၉ ပင်စင်-၉၈၉ ေသာင်ဵလင်ဵ ဦဵေကျာြ်မင်ဴ ၈/ရစက(နိုင်)၂၀၅၅၂၀ ကျာဵ

၉၉၀ ပင်စင်-၉၉၀ ေသာတ်ာစနိ် ဦဵေမာင်ငယ် ၅/စကန(နိုင်)၂၇၃၂၉၇ မ

၉၉၁ ပင်စင်-၉၉၁ သဲဖငိမ်ဵ စဳ ဦဵစိုဵ လှ ၉/မထလ(နိုင်)၃၂၀၅၃၄ မ

၉၉၂ ပင်စင်-၉၉၂ သဲဆတုုဳ ဦဵခင်ေမာင်ထနွ်ဵ ၁၂/အစန(နိုင်)၂၁၉၃၁၃ မ

၉၉၃ ပင်စင်-၉၉၃ သဲဆေုထွဵ ဦဵခင်ေမာင်ေထွဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၈၁၃၃၇ မ

၉၉၄ ပင်စင်-၉၉၄ သဲဇာနည်စိုဵ ပိုင် ဦဵစိုဵ ပိုင် ၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၄၄၁၇၇ မ

၉၉၅ ပင်စင်-၉၉၅ သဲနစုိုဵ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ၉/ကဆန(နိုင်)၁၈၉၇၁၅ မ

၉၉၆ ပင်စင်-၉၉၆ သဲနေုဆွ ဦဵသန်ဵ ြမင်ဴေဆွ ၈/ကထန(နိုင်)၀၀၃၆၀၀ မ

၉၉၇ ပင်စင်-၉၉၇ သဲနနုေုအဵ ဦဵြမေအဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၀၉၅၆ မ

၉၉၈ ပင်စင်-၉၉၈ သဲနဝုါ ဦဵညို ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၁၇၂၄၃ မ

၉၉၉ ပင်စင်-၉၉၉ သန်ဵ မင်ဵဦဵ ဦဵလြှမင်ဴ ၅/မရန(နိုင်)၁၉၀၈၅၈ ကျာဵ

၁၀၀၀ ပင်စင်-၁၀၀၀ သဲမနွထ်က် ဦဵေကျာဖ်ူဵ ၇/ထတပ(နိုင်)၀၉၉၄၇၆ မ

၁၀၀၁ ပင်စင်-၁၀၀၁ သဲယမုဳဖူဵ ဦဵေအာင်သိန်ဵ ၈/မကန(နိုင်)၁၉၄၀၈၆ မ

၁၀၀၂ ပင်စင်-၁၀၀၂ သဲသဲစပုုဳချစ် ဦဵေအဵလင်ွ ၉/သစန(နိုင်)၁၆၉၈၅၇ မ

၁၀၀၃ ပင်စင်-၁၀၀၃ သဲသဲမနွ် ဦဵေအာင်ေရွှေ ၅/မရန(နိုင်)၂၉၂၀၈၃ မ

၁၀၀၄ ပင်စင်-၁၀၀၄ သဲအဖိငိမ်ဵ ဦဵေအဵသိန်ဵ ၁၃/လကန(နိုင်)၀၀၄၃၂၈ မ

၁၀၀၅ ပင်စင်-၁၀၀၅ သဲအစိဳ ဦဵရဲနိုင် ၇/ရတန(နိုင်)၀၇၁၆၉၁ မ

၁၀၀၆ ပင်စင်-၁၀၀၆ ဟနန်ယွထ်နွ်ဵ ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ နိုင် ၈/တတက(နိုင်)၁၈၆၅၅၈ မ

၁၀၀၇ ပင်စင်-၁၀၀၇ ဟနန်စီိုဵ ဦဵဝင်ဵခိုင် ၅/မရန(နိုင်)၃၀၃၁၉၄ မ

၁၀၀၈ ပင်စင်-၁၀၀၈ ဟနန်စီိုဵ ဦဵေမာင်ေမာင်သွင် ၉/သစန(နိုင်)၁၄၉၀၉၂ မ

၁၀၀၉ ပင်စင်-၁၀၀၉ ဟနန်နီယွဝ်င်ဵ ဦဵဝင်ဵနိုင် ၈/စလန(နိုင်)၁၉၇၅၉၀ မ



  စဉ ်  ခုံအမတှ် အမည် အဘအမည် မတှပ်ုံတင်အမတှ် ကျား/မ မတှခ်ျက်

    

၁၀၁၀ ပင်စင်-၁၀၁၀ ဟနန်ြီမတ် ဦဵမျ ိုဵြမင်ဴထနွ်ဵ ၉/မထလ(နိုင်)၃၃၁၈၉၂ မ

၁၀၁၁ ပင်စင်-၁၀၁၁ ဟနန်လီင်ွ ဦဵသန်ဵ လင်ွ ၁၂/တကန(နိုင်)၁၈၄၅၁၉ မ

၁၀၁၂ ပင်စင်-၁၀၁၂ ဟနန်ဝီင်ဵ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ၇/တငန(နိုင်)၁၉၉၅၉၉ မ

၁၀၁၃ ပင်စင်-၁၀၁၃ ဟနြ်မတထ်နွ်ဵ ဦဵမင်ဵကုိေအဵ ၁/မကတ(နိုင်)၁၂၃၀၇၅ ကျာဵ

၁၀၁၄ ပင်စင်-၁၀၁၄ ဟနရီ်ဝင်ဵ ဦဵစိုဵ မိုဵ သိန်ဵ ၇/ပခန(နိုင်)၃၇၆၁၁၅ မ

၁၀၁၅ ပင်စင်-၁၀၁၅ ဟနဝ်င်ဵသူ ဦဵေဇာလ်င်ဵဦဵ ၈/မသန(နိုင်)၁၃၁၅၉၉ ကျာဵ

၁၀၁၆ ပင်စင်-၁၀၁၆ ဟနသု်တေအာင် ဦဵနန္ဒေအာင် ၇/ပမန(နိုင်)၂၀၈၉၈၄ ကျာဵ

၁၀၁၇ ပင်စင်-၁၀၁၇ ဟိန်ဵ ဇာမိ့ုမိ့ုေကျာ် ဦဵေကျာသိ်န်ဵ ထနွ်ဵ ၅/တဆန(နိုင်)၁၅၉၅၉၂ မ

၁၀၁၈ ပင်စင်-၁၀၁၈ ဟိန်ဵ ထက် ဦဵမနု်ဵ ၉/တသန(နိုင်)၁၉၆၄၈၁ ကျာဵ

၁၀၁၉ ပင်စင်-၁၀၁၉ ဟိန်ဵ ထက်ေဇာ ် ဦဵလြှမင်ဴ ၉/တကန(နိုင်)၁၇၁၉၉၀ ကျာဵ

၁၀၂၀ ပင်စင်-၁၀၂၀ ဟိန်ဵ ထက်ေအာင် ဦဵေစာေအာင် ၅/ပလဘ(နိုင်)၀၉၀၀၆၆ ကျာဵ

၁၀၂၁ ပင်စင်-၁၀၂၁ ဟိန်ဵ ထက်ေအာင် ဦဵစိုဵ ေအာင် ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၁၇၇၈၈၁ ကျာဵ

၁၀၂၂ ပင်စင်-၁၀၂၂ ဟိန်ဵ မင်ဵေဇာ် ဦဵလေှဌဵ ၇/ကဝန(နိုင်)၁၇၄၅၈၅ ကျာဵ

၁၀၂၃ ပင်စင်-၁၀၂၃ ဟိန်ဵ သက်ေနာင်စိုဵ ဦဵတင်စိုဵ ၈/တတက(နိုင်)၁၈၈၀၃၇ ကျာဵ

၁၀၂၄ ပင်စင်-၁၀၂၄ ေဟမာေဆွ ဦဵြမင်ဴသိန်ဵ ၅/အရတ(နိုင်)၁၄၄၅၄၃ မ

၁၀၂၅ ပင်စင်-၁၀၂၅ ေဟမာနစ်ိုဵ ဦဵဖမို ့ေကျာ် ၈/နမန(နိုင်)၂၀၅၄၅၃ မ

၁၀၂၆ ပင်စင်-၁၀၂၆ ေဟမာနဦ်ဵ ဦဵညနွ့်လင်ွ ၇/အတန(နိုင်)၁၃၂၂၅၈ မ

၁၀၂၇ ပင်စင်-၁၀၂၇    ေဟမာလင်ဵ ဦဵညနွ့်လင်ဵ ၈/စလန(နိုင်)၁၄၁၁၇၈ မ

၁၀၂၈ ပင်စင်-၁၀၂၈ ေဟမာသိန်ဵ ဦဵြမင်ဴသိန်ဵ ၇/ကဝန(နိုင်)၁၂၈၄၄၃ မ

၁၀၂၉ ပင်စင်-၁၀၂၉ ေဟဝါလှိုင် ဦဵတင်မိုဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၇၈၈၄၄ မ

၁၀၃၀ ပင်စင်-၁၀၃၀ ေဟာက်ဆနွ်ဵ ကျနိ် ဦဵေဆာွင်ဵဇဒါလ်ဵ ၄/ဟခန(နိုင်)၀၃၈၂၉၂ မ

၁၀၃၁ ပင်စင်-၁၀၃၁ အဳဴေနာင်ဖဖို ဵ ဦဵသိန်ဵ ထနွ်ဵ ၁၄/ကပန(နိုင်)၂၃၄၆၆၇ ကျာဵ

၁၀၃၂ ပင်စင်-၁၀၃၂ အကကင်နာေခါင် ဦဵေကျာေ်အာင်ဆန်ဵ ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၂၁၃၁၆ မ

၁၀၃၃ ပင်စင်-၁၀၃၃ အင်ကကင်ဵ ဦဵသန်ဵ ေဇာ် ၈/တတက(နိုင်)၂၁၃၂၁၈ မ

၁၀၃၄ ပင်စင်-၁၀၃၄ အင်ကကင်ဵပင်ဴွ ဦဵစိုင်ဵထနွ်ဵ ြမင်ဴ ၈/ရစက(နိုင်)၂၅၅၉၂၅ မ

၁၀၃၅ ပင်စင်-၁၀၃၅ အင်ကကင်ဵဖဖို ဵြမတသူ် ဦဵြမတသူ် ၉/ပသက(နိုင်)၁၆၇၆၉၀ မ

၁၀၃၆ ပင်စင်-၁၀၃၆ အင်ကကင်ဵမင်ဵဦဵ ဦဵမင်ဵဦဵ ၉/မထလ(နိုင်)၃၂၃၆၁၈ မ

၁၀၃၇ ပင်စင်-၁၀၃၇ အဥ္ဇလေီဆဦွဵ ဦဵသန်ဵ စိုဵ ၉/တကန(နိုင်)၂၁၄၇၉၆ မ

၁၀၃၈ ပင်စင်-၁၀၃၈ အာကာ ဦဵေဌဵေမာင် ၅/ဆလက(နိုင်)၀၉၃၉၉၆ ကျာဵ

၁၀၃၉ ပင်စင်-၁၀၃၉ အာကာဖနု်ဵ ေမာင် ဦဵေသာင်ဵနိုင် ၈/မလန(နိုင်)၁၀၆၀၁၇ ကျာဵ

၁၀၄၀ ပင်စင်-၁၀၄၀ အကိကယခ်ျစေ်ရစင် ဦဵေကျာစ်ာွဝင်ဵ ၉/ပဥလ(နိုင်)၀၄၈၆၇၆ မ

၁၀၄၁ ပင်စင်-၁၀၄၁ အကိလျာလှိုင် ဦဵြမင်ဴလှိုင်   ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၃၂၇၃ မ

၁၀၄၂ ပင်စင်-၁၀၄၂ အကိလျာဦဵ ဦဵကကည်ေဆွ ၇/ပခန(နိုင်)၄၆၀၂၃၂ မ

၁၀၄၃ ပင်စင်-၁၀၄၃ အခိင်ဖဖို ဵ ဦဵေအာင်ြမင်ဴ ၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၈၅၂၀၅ မ

၁၀၄၄ ပင်စင်-၁၀၄၄ အခိျ ိုခင် ဦဵလင်ဵလင်ဵဦဵ ၉/မထလ(နိုင်)၃၂၄၃၄၀ မ

၁၀၄၅ ပင်စင်-၁၀၄၅ အေိချာခိုင် ဦဵကကည်လင်ဵ ၅/ပလန(နိုင်)၀၉၆၇၂၂ မ



  စဉ ်  ခုံအမတှ် အမည် အဘအမည် မတှပ်ုံတင်အမတှ် ကျား/မ မတှခ်ျက်

    

၁၀၄၆ ပင်စင်-၁၀၄၆ အခိိုင်ဇင် ဦဵထနွ်ဵ ဝင်ဵ(ခ)ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ၁၄/မအန(နိုင်)၂၁၇၂၈၂ မ

၁၀၄၇ ပင်စင်-၁၀၄၇ အဖိငိမ်ဵ စဳ ဦဵြဖူသီဵ ၅/အရတ(နိုင်)၁၄၀၇၁၃ မ

၁၀၄၈ ပင်စင်-၁၀၄၈ အစိန္ဒာညို ဦဵခင်ေမာင်ညို ၈/ရစက(နိုင်)၂၁၅၇၀၄ မ

၁၀၄၉ ပင်စင်-၁၀၄၉ အစိစုလုင်ွ ဦဵစိုဵ လင်ွ ၉/ကဆန(နိုင်)၁၄၅၀၆၈ မ

၁၀၅၀ ပင်စင်-၁၀၅၀ အဇိဖဳဖို ဵ ဦဵသန်ဵ ေဇာဦ်ဵ ၁၂/မဘန(နိုင်)၁၃၁၁၅၆ မ

၁၀၅၁ ပင်စင်-၁၀၅၁ အဇိာလထီနွ်ဵ ဦဵေဇာလ်င်ဵ ၉/မတရ(နိုင်)၁၈၀၉၈၀ မ

၁၀၅၂ ပင်စင်-၁၀၅၂ အေိထွဵ စိုဵ ဦဵတင်စိုဵ ၉/မထလ(နိုင်)၃၃၈၀၇၈ မ

၁၀၅၃ ပင်စင်-၁၀၅၃ အနိန္ဒာစိုဵ ဦဵတိုဵ ေအာင် ၅/စကန(နိုင်)၂၃၈၄၇၉ မ

၁၀၅၄ ပင်စင်-၁၀၅၄ အြိန္ဒာေကျာ် ဦဵေကျာဝ်င်ဵ ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၂၉၆၁၁၉ မ

၁၀၅၅ ပင်စင်-၁၀၅၅ အနိန္ဒာတိုဵ ေအာင် ဦဵတိုဵ တိုဵ ေအာင် ၅/ဆလက(နိုင်)၁၀၉၆၇၄ မ

၁၀၅၆ ပင်စင်-၁၀၅၆ အနိန္ဒာမင်ဵြမတ် ဦဵခင်ေဇာ် ၇/ပတန(နိုင်)၁၁၃၇၀၄ မ

၁၀၅၇ ပင်စင်-၁၀၅၇ အေိနန္ဒသူဇာသက် ဦဵချစေ်ဇာသ်က် ၈/နမန(နိုင်)၂၀၄၄၀၄ မ

၁၀၅၈ ပင်စင်-၁၀၅၈ အပိန်ဵ ြဖူ ဦဵေဇာဝ်မ်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၃၃၀၉၈၇ မ

၁၀၅၉ ပင်စင်-၁၀၅၉ အပိင်ဴွြဖူ ဦဵတင်ဝင်ဵ ၉/မထလ(နိုင်)၃၀၈၀၈၁ မ

၁၀၆၀ ပင်စင်-၁၀၆၀ အပိိုပိုေအာင် ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ ၉/ကဆန(နိုင်)၁၇၅၄၀၄ မ

၁၀၆၁ ပင်စင်-၁၀၆၁ အဖိဖို ဵေကျာ် ဦဵေကျာေ်ရွှေ ၅/ယမပ(နိုင်)၁၂၀၁၃၆ မ

၁၀၆၂ ပင်စင်-၁၀၆၂ အြိဖူခိုင် ဦဵမိုဵ ေကျာ် ၈/ရစက(နိုင်)၂၂၆၁၄၂ မ

၁၀၆၃ ပင်စင်-၁၀၆၃ အြိဖူတင်ဴ ဦဵခင်ေမာင်တင်ဴ ၈/မမန(နိုင်)၂၃၁၉၃၅ မ

၁၀၆၄ ပင်စင်-၁၀၆၄ အြိဖူြဖူ ဦဵလဝှင်ဵ ၅/ဆလက(နိုင်)၁၃၅၀၁၅ မ

၁၀၆၅ ပင်စင်-၁၀၆၅ အြိဖူေအာင် ဦဵတင်ထနွ်ဵ ေအာင် ၁/ကမန(နိုင်)၀၃၂၅၉၇ မ

၁၀၆၆ ပင်စင်-၁၀၆၆ အမိဴ်ေဖွဵြမင်ဴြမတ် ဦဵရဲလင်ွ ၈/မလန(နိုင်)၀၉၀၈၄၇ မ

၁၀၆၇ ပင်စင်-၁၀၆၇ အမိဴ်မျက်သွယ် ဦဵြမင်ဴေအာင် ၇/လပတ(နိုင်)၁၅၀၂၂၆ မ

၁၀၆၈ ပင်စင်-၁၀၆၈ အမိဴ်သက်နင်ှဵစိုဵ ဦဵေအာင်ေကျာစ်ိုဵ ၁၄/ပသန(နိုင်)၂၇၅၁၄၄ မ

၁၀၆၉ ပင်စင်-၁၀၆၉ အမိဴ်သဉ္ဇာခင် ဦဵေမာင်ေမာင်လှ ၁/ရကန(နိုင်)၀၆၄၃၄၃ မ

၁၀၇၀ ပင်စင်-၁၀၇၀ အမိဴ်သီရိစိုဵ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ၈/သရန(နိုင်)၀၉၈၆၅၃ မ

၁၀၇၁ ပင်စင်-၁၀၇၁ ခိုင်နယွဝ်င်ဵ ဦဵြမင်ဴဝင်ဵ ၅/ပလန(နိုင်)၀၆၄၈၆၇ မ

၁၀၇၂ ပင်စင်-၁၀၇၂ အြိမတမ်နွ် ဦဵကွနတ်ီ ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၄၄၂၆၂ မ

၁၀၇၃ ပင်စင်-၁၀၇၃ အမိနွ် ဦဵစန်ဵ နိုင် ၉/ပဘန(နိုင်)၁၉၀၉၃၆ မ

၁၀၇၄ ပင်စင်-၁၀၇၄ အမိနွခ်ိုင် ဦဵေဇာလ်င်ဵခိုင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၇၀၂၄ မ

၁၀၇၅ ပင်စင်-၁၀၇၅ အမိနွခ်ိုင် ဦဵဖိုဵ ကကာ ၈/မမန(နိုင်)၂၃၂၃၈၇ မ

၁၀၇၆ ပင်စင်-၁၀၇၆ အမိနွစ်ိုဵ ဦဵစိုဵ ြမင်ဴ ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၆၁၃၀၁ မ

၁၀၇၇ ပင်စင်-၁၀၇၇ အမိနွန်ိုင် ဦဵဝင်ဵနိုင် ၅/ရဘန(နိုင်)၂၁၇၉၉၃ မ

၁၀၇၈ ပင်စင်-၁၀၇၈ အမိနွြ်မင်ဴ ဦဵြမင်ဴဦဵ ၉/ကဆန(နိုင်)၁၇၅၄၄၂ မ

၁၀၇၉ ပင်စင်-၁၀၇၉ အမိနွမ်နွဖ်ဖို ဵ ဦဵချစေ်အဵ ၉/မထလ(နိုင်)၂၈၁၁၉၅ မ

၁၀၈၀ ပင်စင်-၁၀၈၀
အမိနွမ်နွသ်န်ဵ (ခ)

မဆလုင်ဵြမတ်
ဦဵဝင်ဵြမင်ဴသန်ဵ ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၉၇၉၅၈ မ

၁၀၈၁ ပင်စင်-၁၀၈၁ အမိနွသိ်မဴ် ဦဵကကည်ဝင်ဵ ၈/ပခက(နိုင်)၂၆၇၈၉၂ မ



  စဉ ်  ခုံအမတှ် အမည် အဘအမည် မတှပ်ုံတင်အမတှ် ကျား/မ မတှခ်ျက်

    

၁၀၈၂ ပင်စင်-၁၀၈၂ အမိနွသိ်မဴ် ဦဵခင်စိုဵ ၉/ညဥန(နိုင်)၂၁၀၈၁၀ မ

၁၀၈၃ ပင်စင်-၁၀၈၃ အမိနွေ်အာင် ဦဵေအာင်ေရွှေ ၁၄/ပသန(နိုင်)၂၃၁၈၄၇ မ

၁၀၈၄ ပင်စင်-၁၀၈၄ အမိနွေ်အာင် ဦဵကကည်ဝင်ဵ ၇/ဖမန(နိုင်)၂၁၉၆၄၀ မ

၁၀၈၅ ပင်စင်-၁၀၈၅ အမိနွေ်အာင်ေအာင် ဦဵေအာင်ေကျာေ်ဌဵ ၉/ပဥလ(နိုင်)၀၄၉၄၉၂ မ

၁၀၈၆ ပင်စင်-၁၀၈၆ အရိတနာစိုဵ ဦဵြမင်ဴစိုဵ ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၈၆၁၉ မ

၁၀၈၇ ပင်စင်-၁၀၈၇ အေိရွှေစင်ြမင်ဴ ဦဵသာချ ို ၉/လဝန(နိုင်)၂၄၈၄၀၇ မ

၁၀၈၈ ပင်စင်-၁၀၈၈ အေိရွှေဇင် ဦဵဝင်ဵကုိ ၉/ရမသ(နိုင်)၂၅၄၆၄၉ မ

၁၀၈၉ ပင်စင်-၁၀၈၉ အေိရွှေဇင်ဝင်ဵ ဦဵဝင်ဵေမာင် ၁/ဗမန(နိုင်)၀၉၆၄၁၀ မ

၁၀၉၀ ပင်စင်-၁၀၉၀ အလိင်ွခိုင် ဦဵေသာင်ဵေငွ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၆၈၃၅၃ မ

၁၀၉၁ ပင်စင်-၁၀၉၁ အသိဉ္ဇာ ဦဵေဇာမ်င်ဵေအာင် ၁၂/သကတ(နိုင်)၂၀၂၇၈၈ မ

၁၀၉၂ ပင်စင်-၁၀၉၂ အသိဉ္ဇာထက် ဦဵဝင်ဵလှိုင် ၅/မရန(နိုင်)၂၅၄၉၃၀ မ

၁၀၉၃ ပင်စင်-၁၀၉၃ အသိန္တာေကျာ် ဦဵေကျာမ်င်ဵ ၉/ပဥလ(နိုင်)၀၃၇၆၇၅ မ

၁၀၉၄ ပင်စင်-၁၀၉၄ အသိန္တာေကျာ် ဦဵေကျာန်ိုင် ၅/စကန(နိုင်)၂၆၆၂၀၁ မ

၁၀၉၅ ပင်စင်-၁၀၉၅ အသိန္တာလှိုင် ဦဵဉာဏြ်မင်ဴလှိုင် ၉/ခမစ(နိုင်)၀၄၈၆၆၀ မ

၁၀၉၆ ပင်စင်-၁၀၉၆ အသိဥ္ဇာမျ ိုဵ ဦဵခင်ေဇာ် ၉/တသန(နိုင်)၂၀၁၈၅၇ မ

၁၀၉၇ ပင်စင်-၁၀၉၇ အသူိဇာ ဦဵေဌဵလင်ွ ၈/ပခက(နိုင်)၂၉၃၉၃၆ မ

၁၀၉၈ ပင်စင်-၁၀၉၈ အအိခိိုင်
ဦဵကကည်ရွှေင်ဵ(ခ)

ဦဵကကည်ရွှေမ်ဵ
၅/ကနန(နိုင်)၀၈၉၆၃၄ မ

၁၀၉၉ ပင်စင်-၁၀၉၉ အအိဖိငိမ်ဵ ဦဵချစသ်န်ဵ ၅/ကနန(နိုင်)၁၀၅၈၉၅ မ

၁၁၀၀ ပင်စင်-၁၁၀၀ အအိထိနွ်ဵ ဦဵြမသန်ဵ ၅/ယမပ(နိုင်)၁၄၆၇၅၈ မ

၁၁၀၁ ပင်စင်-၁၁၀၁ အအိေိထွဵ ဦဵေမာင်ေမာင် ၈/ရနခ(နိုင်)၀၈၀၃၄၉ မ

၁၁၀၂ ပင်စင်-၁၁၀၂ အအိေိထွဵ ဦဵေကျာဝ်င်ဵ ၂/လကန(နိုင်)၀၉၆၁၆၈ မ

၁၁၀၃ ပင်စင်-၁၁၀၃ အအိေိထွဵ ဦဵြမင်ဴေကျာ် ၉/ဝတန(နိုင်)၂၀၇၃၀၉ မ

၁၁၀၄ ပင်စင်-၁၁၀၄ အအိထိာဵ ဦဵေအာင်စနိ် ၅/ကလထ(နိုင်)၂၃၆၅၃၃ မ

၁၁၀၅ ပင်စင်-၁၁၀၅ အအိဖိဖို ဵ ဦဵဝင်ဵြမင်ဴ ၅/ခဥန(နိုင်)၁၁၂၂၁၀ မ

၁၁၀၆ ပင်စင်-၁၁၀၆ အအိဖိဖို ဵ ဦဵကကီဵေရွှေ ၁၄/ဘကလ(နိုင်)၃၁၃၃၈၀ မ

၁၁၀၇ ပင်စင်-၁၁၀၇ အအိဖိဖို ဵ ဦဵြမင်ဴနိုင် ၅/စကန(နိုင်)၂၉၇၀၂၃ မ

၁၁၀၈ ပင်စင်-၁၁၀၈ အအိဖိဖို ဵ ဦဵတင်ရိှန် ၉/တကန(နိုင်)၂၀၅၇၇၉ မ

၁၁၀၉ ပင်စင်-၁၁၀၉ အအိမိျ ိုဵေကျာ် ဦဵေကျာမ်ျ ိုဵေဆွ ၉/အမရ(နိုင်)၁၃၂၉၅၆ မ

၁၁၁၀ ပင်စင်-၁၁၁၀ အအိမိနွ် ဦဵြမင်ဴလင်ွ ၈/မတန(နိုင်)၀၅၄၇၉၇ မ

၁၁၁၁ ပင်စင်-၁၁၁၁ အအိမိနွ် ဦဵေကျာလ်င်ွ ၅/ရဘန(နိုင်)၁၇၇၀၁၈ မ

၁၁၁၂ ပင်စင်-၁၁၁၂ ေအဵေအဵသင်ဵ ဦဵတင်ထူဵ ၅/ဘတလ(နိုင်)၀၂၇၂၀၄ မ

၁၁၁၃ ပင်စင်-၁၁၁၃ အအိလိင်ဵ ဦဵေြပေအဵ ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၁၅၈၂၁ မ

၁၁၁၄ ပင်စင်-၁၁၁၄ အအိလိင်ဵ ဦဵထနိလ်င်ဵ ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၃၀၈၂၁ မ

၁၁၁၅ ပင်စင်-၁၁၁၅ အအိလိင်ွ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ၅/ရဥန(နိုင်)၁၁၃၈၃၄ မ

၁၁၁၆ ပင်စင်-၁၁၁၆ အအိလိှိုင် ဦဵမင်ဵလင်ွ ၇/ညလပ(နိုင်)၂၀၀၅၃၀ မ

၁၁၁၇ ပင်စင်-၁၁၁၇ အအိဝိင်ဵ ဦဵေအဵလင်ွ ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၃၄၉၆ မ
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၁၁၁၈ ပင်စင်-၁၁၁၈ အအိေိအာင် ဦဵသိန်ဵ တန် ၉/မထလ(နိုင်)၃၂၄၂၂၂ မ

၁၁၁၉ ပင်စင်-၁၁၁၉ ေအဵချမ်ဵ မိ့ု ဦဵြမင်ဴလင်ွ ၅/ဆလက(နိုင်)၁၀၇၂၃၆ မ

၁၁၂၀ ပင်စင်-၁၁၂၀ ေအဵချမ်ဵ ေမ ဦဵတင်ထနွ်ဵ ၇/ကပက(နိုင်)၁၀၈၃၅၃ မ

၁၁၂၁ ပင်စင်-၁၁၂၁ ေအဵချမ်ဵ ေအာင် ဦဵြမင်ဴသန်ဵ ၅/စကန(နိုင်)၂၉၅၈၁၇ မ

၁၁၂၂ ပင်စင်-၁၁၂၂ ေအဵဖငိမ်ဵ ကကည် ဦဵေဌဵ ၈/ဆဖန(နိုင်)၀၉၈၂၈၇ မ

၁၁၂၃ ပင်စင်-၁၁၂၃ ေအဵဖငိမ်ဵ သူ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ ၁၄/ကခန(နိုင်)၁၀၉၆၆၇ မ

၁၁၂၄ ပင်စင်-၁၁၂၄ ေအဵစန္ဒာ ဦဵတင်ေအာင်ေဆွ ၅/မရန(နိုင်)၂၉၆၅၅၀ မ

၁၁၂၅ ပင်စင်-၁၁၂၅ ေအဵစန္ဒာြမင်ဴ ဦဵဝင်ဵနိုင် ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၁၂၁၃၈ မ

၁၁၂၆ ပင်စင်-၁၁၂၆ ေအဵစန္ဒာမိုဵ ဦဵေကျာဝ်င်ဵ ၈/ဆဖန(နိုင်)၀၉၂၈၇၃ မ

၁၁၂၇ ပင်စင်-၁၁၂၇ ေအဵစမုနွ် ဦဵဝင်ဵြမင်ဴ ၉/မဟမ(နိုင်)၀၄၁၂၂၀ မ

၁၁၂၈ ပင်စင်-၁၁၂၈ ေအဵစလုှိုင် ဦဵြမင်ဴဦဵ ၈/မလန(နိုင်)၀၉၅၉၂၅ မ

၁၁၂၉ ပင်စင်-၁၁၂၉ ေအဵဆမုနွ် ဦဵေမာင်ညနွ့် ၇/သကန(နိုင်)၁၃၂၇၅၈ မ

၁၁၃၀ ပင်စင်-၁၁၃၀ ေအဵဇာနည်သွယ် ဦဵြမင်ဴနီ ၉/လဝန(နိုင်)၂၄၅၁၃၅ မ

၁၁၃၁ ပင်စင်-၁၁၃၁ ေအဵထက်ဦဵ ဦဵြမင်ဴသိန်ဵ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၄၈၇၈၈ မ

၁၁၃၂ ပင်စင်-၁၁၃၂ ေအဵနန္ဒာေအာင် ဦဵေအဵြမင်ဴ ၈/စလန(နိုင်)၂၀၂၀၇၇ မ

၁၁၃၃ ပင်စင်-၁၁၃၃ ေအဵနယွဖ်ဖို ဵ ဦဵအနု်ဵ ေကျာြ်မင်ဴ ၅/မရန(နိုင်)၂၅၉၂၉၃ မ

၁၁၃၄ ပင်စင်-၁၁၃၄ ေအဵနင်ှဵေဝ ဦဵနိုင်ဦဵ ၇/ထတပ(နိုင်)၁၀၈၂၅၃ မ

၁၁၃၅ ပင်စင်-၁၁၃၅ ေအဵဖဖို ဵသန့် ဦဵဝင်ဵမင်ဵသန့် ၉/တကန(နိုင်)၁၉၆၈၄၇ ကျာဵ

၁၁၃၆ ပင်စင်-၁၁၃၆ ေအဵမင်ဵ ဦဵခင်ထနွ်ဵ ၁၁/တကန(နိုင်)၀၈၉၄၁၁ ကျာဵ

၁၁၃၇ ပင်စင်-၁၁၃၇ ေအဵြမ ဦဵစိုဵ ြမင်ဴ ၂/လကန(နိုင်)၀၈၃၄၄၈ မ

၁၁၃၈ ပင်စင်-၁၁၃၈ ေအဵြမင်ဴြမတက်ကယ် ဦဵေအဵကကူ ၈/သရန(နိုင်)၁၁၁၇၇၂ မ

၁၁၃၉ ပင်စင်-၁၁၃၉ ေအဵြမစန္ဒာ ဦဵေဇာဝ်င်ဵေအာင် ၉/မထလ(နိုင်)၃၄၅၆၇၃ မ

၁၁၄၀ ပင်စင်-၁၁၄၀ ေအဵြမတမ်င်ဵ ဦဵခင်ေမာင်လှ ၅/ကသန(နိုင်)၁၁၅၀၆၆ မ

၁၁၄၁ ပင်စင်-၁၁၄၁ ေအဵြမတမ်နွ် ဦဵထနွ်ဵ ဦဵ ၉/ကဆန(နိုင်)၁၄၇၀၁၆ မ

၁၁၄၂ ပင်စင်-၁၁၄၂ ေအဵြမတမ်နွ် ဦဵသိန်ဵ နိုင်စိုဵ ၉/ပသက(နိုင်)၁၅၁၅၉၀ မ

၁၁၄၃ ပင်စင်-၁၁၄၃ ေအဵြမတမ်နွ် ဦဵထနွ်ဵ ဝင်ဵ ၅/ဝလန(နိုင်)၁၇၅၇၁၈ မ

၁၁၄၄ ပင်စင်-၁၁၄၄ ေအဵြမတမ်ိုဵ ဦဵေအဵနိုင် ၉/ခအဇ(နိုင်)၀၄၅၀၆၉ မ

၁၁၄၅ ပင်စင်-၁၁၄၅ ေအဵြမတေ်မာ် ဦဵလေှမာင်သိန်ဵ ၁၁/မဥန(နိုင်)၀၉၅၈၁၁ မ

၁၁၄၆ ပင်စင်-၁၁၄၆ ေအဵြမတသူ် ဦဵဝင်ဵဦဵ ၉/ရမသ(နိုင်)၁၁၇၇၇၀ မ

၁၁၄၇ ပင်စင်-၁၁၄၇ ေအဵြမတသူ် ဦဵြမင်ဴေအာင် ၅/ကလဝ(နိုင်)၀၄၅၅၅၆ မ

၁၁၄၈ ပင်စင်-၁၁၄၈ ေအဵြမတသူ် ဦဵေအာင်ဝင်ဵ ၅/ဆလက(နိုင်)၀၈၇၀၂၃ မ

၁၁၄၉ ပင်စင်-၁၁၄၉ ေအဵြမနယွ် ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ၅/မရန(နိုင်)၂၆၅၅၃၀ မ

၁၁၅၀ ပင်စင်-၁၁၅၀ ေအဵမစိဳ ဦဵကကည်လင် ၈/ပမန(နိုင်)၁၅၄၀၉၅ မ

၁၁၅၁ ပင်စင်-၁၁၅၁ ေအဵမိ့ုမိ့ု ဦဵမျ ိုဵလှိုင် ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၀၀၁၇၉ မ

၁၁၅၂ ပင်စင်-၁၁၅၂ ေအဵသန္တာထနွ်ဵ ဦဵေအဵသိန်ဵ ၈/ပဖန(နိုင်)၁၁၇၁၈၂ မ

၁၁၅၃ ပင်စင်-၁၁၅၃ စန်ဵ မျ ိုဵေဝ ဦဵထနွ်ဵ ပခုဳ ၅/မမတ(နိုင်)၀၅၀၁၁၁ မ



  စဉ ်  ခုံအမတှ် အမည် အဘအမည် မတှပ်ုံတင်အမတှ် ကျား/မ မတှခ်ျက်

    

၁၁၅၄ ပင်စင်-၁၁၅၄ ေအဵသီတာြမင်ဴ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ ၅/မမတ(နိုင်)၁၀၁၄၅၈ မ

၁၁၅၅ ပင်စင်-၁၁၅၅ ေအဵေအဵချ ို ဦဵညိုေမာင် ၈/နမန(နိုင်)၁၃၃၄၉၇ မ

၁၁၅၆ ပင်စင်-၁၁၅၆ ေအဵေအဵခိုင် ဦဵေကျာဆ်န်ဵ ၅/ပလဘ(နိုင်)၀၉၁၄၄၄ မ

၁၁၅၇ ပင်စင်-၁၁၅၇ ေအဵေအဵဖငိမ်ဵ ဦဵေမာင်တူဵ ၅/ကလတ(နိုင်)၁၀၉၆၇၃ မ

၁၁၅၈ ပင်စင်-၁၁၅၈ ေအဵေအဵဖငိမ်ဵ ဦဵခင်ေမာင်သန်ဵ ၉/မခန(နိုင်)၂၉၀၆၃၅ မ

၁၁၅၉ ပင်စင်-၁၁၅၉ ေအဵေအဵဖငိမ်ဵ ဦဵေအာင်ေအာင် ၈/ဆပဝ(နိုင်)၀၉၄၄၇၁ မ

၁၁၆၀ ပင်စင်-၁၁၆၀ ေအဵေအဵစန်ဵ ဦဵလေှသာင်ဵ ၉/နထက(နိုင်)၁၂၂၈၆၂ မ

၁၁၆၁ ပင်စင်-၁၁၆၁ ေအဵေအဵနယွ် ဦဵစိုဵ ေမာင် ၅/မရန(နိုင်)၃၂၄၉၂၉ မ

၁၁၆၂ ပင်စင်-၁၁၆၂ ေအဵေအဵေအာင် ဦဵေရွှေမန်ဵ ၈/တတက(နိုင်)၂၁၉၈၇၈ မ

၁၁၆၃ ပင်စင်-၁၁၆၃ ေအဘယေ်ကျာ် ဦဵေအာင်ေကျာြ်မင်ဴ ၁၄/အမတ(နိုင်)၀၁၀၂၃၂ ကျာဵ

၁၁၆၄ ပင်စင်-၁၁၆၄ ေအမသိီမဴ် ဦဵေအဵကုိ ၈/ရစက(နိုင်)၂၁၇၈၂၃ မ

၁၁၆၅ ပင်စင်-၁၁၆၅ ေအာင်ေကျာေ်ကျာ် ဦဵြမင်ဴသန်ဵ ၉/ကပတ(နိုင်)၂၇၉၅၅၃ ကျာဵ

၁၁၆၆ ပင်စင်-၁၁၆၆ ေအာင်ေကျာထ်နွ်ဵ ဦဵစနိဆ်န် ၉/ပကခ(နိုင်)၀၄၆၇၄၂ ကျာဵ

၁၁၆၇ ပင်စင်-၁၁၆၇ ေအာင်ကုိြမင်ဴ ဦဵစအဳပု် ၈/ဂဂန(နိုင်)၁၁၀၁၄၃ ကျာဵ

၁၁၆၈ ပင်စင်-၁၁၆၈ ေအာင်ကုိဝင်ဵ ဦဵေအာင်ခ ၅/ဘတလ(နိုင်)၀၆၉၅၄၅ ကျာဵ

၁၁၆၉ ပင်စင်-၁၁၆၉ ေအာင်ကုိဟိန်ဵ ဦဵလနွ်ဵ ကကည် ၈/မမန(နိုင်)၂၅၃၂၀၄ ကျာဵ

၁၁၇၀ ပင်စင်-၁၁၇၀ ေအာင်ဆက်ပိုင် ဦဵကကည်ခိုင် ၁၂/လမတ(နိုင်)၀၃၅၀၇၄ ကျာဵ

၁၁၇၁ ပင်စင်-၁၁၇၁ ေအာင်ဆန်ဵ မိုဵ ဦဵေအာင်ဖမို င် ၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၉၇၇၂ မ

၁၁၇၂ ပင်စင်-၁၁၇၂ ေအာင်ဇင်ဖဖို ဵ ဦဵဝင်ဵနိုင်ဦဵ ၅/ကနန(နိုင်)၁၀၄၀၄၂ ကျာဵ

၁၁၇၃ ပင်စင်-၁၁၇၃ ေအာင်ေဇာဝ်င်ဵ ဦဵဝင်ဵကုိ ၆/မမန(နိုင်)၁၁၈၀၉၄ ကျာဵ

၁၁၇၄ ပင်စင်-၁၁၇၄ ေအာင်ထိုက် ဦဵမိုဵ ညို ၅/ဒပယ(နိုင်)၁၁၁၃၁၇ ကျာဵ

၁၁၇၅ ပင်စင်-၁၁၇၅ ေအာင်နိုင်ဖဖို ဵ ဦဵေကျာန်ိုင်ဦဵ ၁/မကန(နိုင်)၁၅၇၅၃၅ ကျာဵ

၁၁၇၆ ပင်စင်-၁၁၇၆ ေအာင်ဖဖို ဵေဝဦဵ ဦဵြမင်ဴဦဵ ၁/မကန(နိုင်)၁၆၁၇၂၄ ကျာဵ

၁၁၇၇ ပင်စင်-၁၁၇၇ ေအာင်ဘိုဘိုဖဖို ဵ ဦဵေမာင်ဦဵ ၁/မကတ(နိုင်)၁၂၆၃၀၃ ကျာဵ

၁၁၇၈ ပင်စင်-၁၁၇၈ ေအာင်မက် ဦဵရာချာ ၄/မတပ(နိုင်)၀၃၈၄၈၄ ကျာဵ

၁၁၇၉ ပင်စင်-၁၁၇၉ ေအာင်မျ ိုဵသက် ဦဵသိန်ဵ နိုင် ၉/အမရ(နိုင်)၁၅၀၃၉၃ ကျာဵ

၁၁၈၀ ပင်စင်-၁၁၈၀ ေအာင်ြမင်ဴြမတ် ဦဵေမာင်ညနွ့် ၈/မလန(နိုင်)၀၉၁၈၅၆ ကျာဵ

၁၁၈၁ ပင်စင်-၁၁၈၁ ေအာင်ြမင်ဴြမတ် ဦဵနိုင်ဦဵ ၅/ဆလက(နိုင်)၁၁၇၅၃၂ ကျာဵ

၁၁၈၂ ပင်စင်-၁၁၈၂ ေအာင်ြမင်ဴြမတ် ဦဵေအာင်ဆန်ဵ ဦဵ ၉/မလန(နိုင်)၁၆၁၅၈၈ ကျာဵ

၁၁၈၃ ပင်စင်-၁၁၈၃ ေအာင်ြမတေ်ဆွ ဦဵဝင်ဵေဆွ ၅/မရန(နိုင်)၃၀၅၉၅၁ ကျာဵ

၁၁၈၄ ပင်စင်-၁၁၈၄ ေအာင်ြမတဖ်ဖို ဵ ဦဵသိန်ဵ နိုင်ဝင်ဵ ၁၄/ရကန(နိုင်)၁၆၄၃၃၁ ကျာဵ

၁၁၈၅ ပင်စင်-၁၁၈၅ ေအာင်မိုဵ ြမင်ဴတင် ဦဵတင်စနိ် ၉/မသန(နိုင်)၁၆၂၇၄၉ ကျာဵ

၁၁၈၆ ပင်စင်-၁၁၈၆ ေအာင်သက် ဦဵြမင်ဴေဌဵ ၅/ကလန(နိုင်)၀၅၈၃၉၀ ကျာဵ

၁၁၈၇ ပင်စင်-၁၁၈၇ ေအာင်သူဖဖို ဵ ဦဵလေှဌဵ ၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၂၇၈၈၁ ကျာဵ

၁၁၈၈ ပင်စင်-၁၁၈၈ အလဲခ်ရစ္စတိုလျန် ဦဵငုိထန် ၄/မတပ(နိုင်)၀၄၁၈၅၀ ကျာဵ

၁၁၈၉ ပင်စင်-၁၁၈၉ ဥက္ကာသိန်ဵ ဦဵညိုေမာင် ၅/ပလန(နိုင်)၀၈၃၉၃၁ ကျာဵ



  စဉ ်  ခုံအမတှ် အမည် အဘအမည် မတှပ်ုံတင်အမတှ် ကျား/မ မတှခ်ျက်

    

၁၁၉၀ ပင်စင်-၁၁၉၀ ဧကရီေဇာေ်ဇာ် ဦဵေဇာလ်င်ွေမာင်ထနွ်ဵ ၉/တကန(နိုင်)၂၁၇၉၀၇ မ

၁၁၉၁ ပင်စင်-၁၁၉၁ ဧကရီေအာင် ဦဵကုိကုိေအာင် ၈/စလန(နိုင်)၁၉၀၅၂၇ မ

၁၁၉၂ ပင်စင်-၁၁၉၂ ဧဖပလီင်ဵ ဦဵစနိြ်မင်ဴ ၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၉၃၅၀ မ

၁၁၉၃ ပင်စင်-၁၁၉၃ ဧမနွြ်မင်ဴ ဦဵစိုဵ နိုင်ဦဵ ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၄၁၆၂ မ

၁၁၉၄ ပင်စင်-၁၁၉၄ ေချာစခုိုင် ဦဵဝင်ဵြမင်ဴ ၅/ကလတ(နိုင်)၀၆၃၀၁၁ မ


