၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ကိုတင်ဆန္ဒမဲေပးမည့်ေန့တွင် လာေရာက်ဆန္ဒမဲေပးနိုင်သည့် လူများစာရင်း
၁။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ြမန်မာသံရုံး၊ နယူးေဒလီြမို့၌ ကျင်းပမည့် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊
ကိုတင်ဆန္ဒမဲေပးပွဲအခမ်းအနားသို့ လာေရာက်မဲေပးနိုင်သည့်လူများ ြဖစ်ေ ြကာင်း ေက
ြ ညာ
အပ်ပါသည်စဥ်

အမည်

ံ င်
မှတ်ပုတ
အမှတ်

မိဘအမည်

ေနရပ်လိပ်စာ

၁

ဦးေအာင်ေအာင်

၈/ဆဖန(နိုင်)
၀၅၈၉၉၂

ဦးေအးေမာင်ေဒါ်မ
ြ င့်ြမင့်ရီ

အမှတ် (၂၂၀)၊ ဘုရားကိုင်လမ်း၊
ေက
ြ ာရပ်ကွက်၊
ြမိတ်ြမုိ ့နယ်၊
တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကးီ

၂

ဦးမျိုးကိုကို

၈/မသန(နိုင်)
၁၁၀၀၆၉

ဦးေကျာ်ေဌးဦးေဒါ်ခင်သန်း

လစရ(၁၂)၊
ရှမ်းေချာင်းရပ်ကွက်၊
ြမိတ်ြမုိ ့နယ်၊ တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကးီ

၃

မဖ
ြ ူဖ
ြ ူသင်း

၇/ဖမန(နိုင်)
၂၁၁၀၃၆

ဦးဝင်းထိန်
ေဒါ်စန်းရီ

၄

ဦးစိုးသက်ေအာင်

၇/ဖမန(နိုင်)
၁၅၇၁၂၆

ဦးဝင်းေရွှေဒါ် ြကည်ေဌး

၅

ဦးေဝယံြဖုိ း

၇/ပတန(နိုင်)
၁၅၀၆၆၃

ဦးေဌးလိှုင်ေဒါ်မ
ြ ြမဝင်း

၆

ဦးနိုင်ြဖုိ းေမာင်

၇/ပတန(နိုင်)
၁၁၁၅၆၇

ဦးစံြမင့်
ေဒါ်မ
ြ သွင်

၇

ဦးေအာင်ကိုကိုဦး

၈

ဦးေအာင်နိုင်ဝင်း

၇/တငန(နိုင်)
၁၁၄၆၁၅၆
၈/နမန(နိုင်)
၁၂၁၅၉၆

- အမှတ်(၆)၊ ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းစက်ရုံ၊
ေညာင်ေ ြခေထာက်ရပ်ကွက်၊
ပန်းေတာင်းြမုိ ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကးီ
ဦးသိန်းေဆာင်မင်းလမ်း၊ မဟင်ေကျးရွာ၊ ေတာင်ငူ
ေဒါ်မ
ြ င့်ြမင့်စန်း ြမုိ ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသ ကီး
ဦးေအာင်ဆန်းလစရ(၃)၊
ေတာင်ငူြမုိ ့နယ်၊
ေဒါ်ခင်ဝင်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၉

ဦးစိုးမင်းေအာင်

၇/ဇကန(နိုင်)
၀၅၇၀၂၉

ဦးလှသန်းေဒါ်ယဥ် ြကည်

၁၀

ဦးရဲမင်းစိုး

၁၁

ဦးထက်လင်း

၁၂

ဦးဟိန်းေဇာ်

၁၀/မဒန(နိုင်)
၁၆၂၅၅၃
၇/ပခန(နိုင်)
၂၇၀၀၂၁
၁၂/ဒဂန(နိုင်)
၀၃၃၁၆၇

ေညာင်ကားယား
- ဦး ြကူးစုေကျးရွာ၊
ေကျးရွာအုပ်စု၊ ြဖူးမ
ြ ုိ ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း
ေဒသ ကးီ
စိုက်တန်းခင်ေကျးရွာ၊
စိုက်တန်းခင်
ေကျးရွာအုပ်စု၊ ကညွတ်ကွင်းြမုိ ့အေရှ့၊
ြဖူးမ
ြ ုိ ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသ ကးီ
တွငး် လှေကျးရွာ၊ ပန်းေတာင်း ြမုိ ့နယ်၊
ပဲခူးတိုင်း ေဒသကီး

ထန်းတပင်ေကျးရွာ၊ ဘဲအင်းေကျးရွာ
အုပ်စု၊ ဇီးကုန်း ြမုိ ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း
ေဒသ ကးီ
ဦးစိုးြမင့်
- အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံခါး
ေဒါ်စိန်ေလး
ြမုိ ့နယ်၊ ဖဒိုြမုိ ့၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
ဦးမျိုးလိှုင်
- အမှတ်(၂၅၇)၊ ေရွှကံ့ေကာ်လမ်း၊ ၇/၃
ေဒါ်မာမာဝင်း
ရပ်ကွက်၊ ဥဿမ
ြ ုိ ့သစ်၊ ပဲခူးတိုငး်
ေဒသ ကးီ
ဦးေစာေမာင်ခယရ(၁)၊
အင်းတေကာ်ြမုိ ့နယ်၊
ေဒါ်ရီသန်း
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၁၃

မမ
ြ တ်မာလာထွန်း

၇/ကပက(နိုင်) ဦးသိန်းေဌး၁၀၉၅၇၄
ေဒါ်ေဌး ြကည်

၁၄

ဦးပိုင်သူေအာင်

၇/ကပက(နိုင်) ဦးေအာင်ြငိမး် ၀၉၇၅၁၇
ေဒါ်မ
ြ င့်ြမင့်သိနး်

၁၅

ဦးချမ်းေမ
ြ ့ဝင်း

၇/ကပက(နိုင်) ဦးဘိုလ်ဝင်း၀၈၅၈၈၄
ေဒါ်မ
ြ င့်ြမင့်မိုး

၁၆

ဦးေသာ်ဇင်လတ်

၁၃/တကန(နို
င်) ၂၁၁၀၃၄

၁၇

ဦးစိုင်းေအာင်ချမ်း
ြငိမး်

၁၃/တကန(နို
င်) ၁၉၆၉၆၁

၁၈

ဦးစိန်ေမာင်ဝင်း

၁၉

ဦးေဝယံထက်

၁၃/နခတ(နိုင်) ဦးချစ်လိှုင်၀၇၆၆၁၉
ေဒါ်ခင်စန်း ြမင့်

၂၀

ဦးမျိုးမ
ြ င့်

၂၁

ဦးေအာင်ြဖိုးနိုင်

၂၂

ဦးေကျာ်ေရွှ

၂/လကန(နိုင်)
၀၇၀၁၃၉
၅/ကသန(နိုင်)
၀၈၃၁၁၅
၈/ဆဖန(နိုင်)
၀၈၂၁၇၅

၂၃

ဦးသိန်းေဇာ်

၂၄

ဦးဉာဏ်လင်းေအာ ၈/တတက(နိုင် ဦးေသာင်းတင်င်
) ၁၅၉၅၇၆
ေဒါ်မ
ြ င့်ရီ

၂၅

ဦးေဌးလွင်

၂၆

ဦးသန့်ဇင်မိုး

၂၇

ဦးခင်ေမာင်ညိုေဒါ်ယဥ်ယဥ်ဥ

ဦးေအာင်ေဒါ်နန်းအုန်းခင်(
ခ) ေဒါ်အိအိြငမိ း်
၁၂/မဂဒ (နိုင်) ဦးမ
ြ ေအာင်၁၄၇၁၄၉
ေဒါ်ခင်ခင်ဝင်း

ဦးသာနုေဒါ်ခင်သန်းနု
ဦးေအာင်နုေဒါ်ဝင်းလိှုင်
ဦးေကျာ်ြမင့်ေဒါ်မ
ြ င့်ြမင့်စိန်

၈/တတက(နိုင် ဦးေကျာ်ဝင်း ) ၁၈၉၆၉၈
ေဒါ်ေအးပိုက်

၈/တတက(နိုင် ဦးအုန်းလွင်
) ၁၀၀၂၈၀
ေဒါ်ဝင်းရည်

၈/မမန(နိုင်)
၁၆၁၈၀၈
ဦးေအာင်ေဇယျာြဖိ ၈/မကန(နိုင်)
ုးကို
၁၇၀၄၅၉

-

ဦးမိုးြမင့်
ေဒါ်ခင်ဝင်း
ဦးမ
ြ င့်ေဆွေဒါ်မ
ြ င့်ြမင့်ေဆွ

ေဘာဂဝတီလမ်း၊
ဆက်ပိုင်ကုန်းရပ်ကွက်၊
ကုိ ့ပင်ေကာက် ြမုိ ့နယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
သေပ
ြ ရုေံ ကျးရွာ၊
သေပ
ြ ရုံေကျးရွာအုပ်စု၊
ကုိ ့ပင်ေကာက် ြမုိ ့နယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသ ကးီ
ေလှတုန်းေကျးရွာ၊ ေလှတုန်းေကျးရွာ
အုပ်စု၊
ကုိ ့ပင်ေကာက်ြမုိ ့နယ်၊
ပဲခူးတိုင်း ေဒသကီး
အမှတ်
၁၀/၇၁၊
နိဗ္ဗာန်လမ်း၊
ဓနသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ေတာင် ကးီ ြမုိ ့နယ်၊
ရှမ်းြပည်နယ်
တိုက်
(၇)/
အခန်း
(၃)၊
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ မဂလာဦးရပ်
င်္
ကွက်၊
ေတာင် ကီးြမုိ ့နယ်၊ ရှမ်း ြပည်နယ်
အမှတ်(၁၀) ဆက်သွယ်ေရးတပ်ရင်း၊
မိုင်းဆတ် ြမုိ ့နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်
အေရှ့ပိုင်း။
ကုလားကွဲေကျးရွာ၊
ကုလားကွဲေကျးရွာအုပ်စု၊ ေနာင်ချို
ြမုိ ့နယ်၊ ရှမ်း ြပည်နယ်ေ ြမာက်ပုိငး် ။
အမှတ် (၈/၄၂)၊ ပင်မာလွန်းရပ်ကွက်၊
ကေလာ ြမုိ ့နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်
အမှတ် (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လားရိှုး ြမုိ ့နယ်၊
ရှမ်းြပည်နယ်
ြဖုတ်ေချာင်းေလးေကျးရွာ၊
ေမ
ြ ြကမ်းေတာေကျးရွာ
အုပ်စု၊
ဆိပ်ြဖူမ
ြ ုိ ့နယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကးီ
ကိုညိုပန်းလမ်း၊
တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊
ေတာင်တွင်း ကးီ ြမုိ ့နယ်၊
မေကွးတိုင်းေဒသကးီ
ကင်ပွန်းေတာင်ေကျးရွာ၊
ကင်ပွန်း
ေတာင်အုပ်စု၊ ေတာင်တွင်း ကးီ ြမုိ ့နယ်၊
မေကွးတိုင်းေဒသကးီ
အုပ်ရှစ်ကုနး် ေကျးရွာ၊
ေတာင်တွင်း ကးီ
ြမုိ ့နယ်၊
မေကွးတိုင်းေဒသကးီ
ဖျသီးေကျးရွာ၊
ြမုိ င်ြမုိ ့နယ်၊
မေကွးတိုင်းေဒသကးီ
အမှတ်
(၃၃၁)၊
(၂)လမ်း၊
ေအာင်ေဇယျာ(က)ရပ်ကွက်၊
မေကွးြမုိ ့နယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကးီ

၂၈
၂၉

၃၀

ဦးရဲဝင့်နိုင်

၈/ပဖန(နိုင်)
၀၈၄၃၉၁
ဦးေအာင်ထွန်းလင် ၁၁/ကဖန(နိုင်)
း
၀၆၀၈၄၇

ဦးေမာင်ေမာင်ြမ
င့်- ေဒါ်စိန်ြမုိ င်
ဦးေမာင်လှဝင်းေဒါ်အုန်းတင်

ဦးမျိုးမင်းသက်

၁၂/မဂဒ(နိုင်)
၁၁၄၁၈၇

၃၂

ဦးစံသိန်းေအာင်

၅/ကဘလ(နိုင် ဦးေပ
ြ စံ) ၁၂၇၆၇၃
ေဒါ်သိန်းေငွ

၃၃

ဦးစန်းဦးေမာင်

၉/ကဆန(နိုင်)
၀၈၆၀၆၉

ဦးဗိုလ်ေဒါ်အုန်းခင်

၃၄

ေဒါ်မာမာမ
ြ င့်

၉/ကဆန(နိုင်)
၀၀၈၃၈၀

ဦးဟန်
ေဒါ်မ
ြ ရင်

၃၅

ဦးေကျာ်စိုးထက်

၁၂/လမန(နိုင်) ဦးစန်းဦးေမာင် ၁၄၉၀၉၂
ေဒါ်မာမာမ
ြ င့်

၃၆

ဦးရဲထွန်းေအာင်

၁၂/လမန(နိုင်) ဦးခင်ေမာင်ေလး၁၄၃၁၇၈
ေဒါ်ရင်ရင် ြကည်

၃၇

ဦးချစ်မင်းသူ

၆/ကသန(နိုင်) ဦးသိန်းထွန်း၀၄၅၄၅၅
ေဒါ်စန်းစန်းေဝ

၃၈

ဦးစိုင်းရဲထွန်း

၁၂/လကန(နို
င်) ၁၈၂၉၂၇

၃၉

ဦးလင်းေအာင်

၄၀

ေဒါ်ခိုင်ခိုင်ဝင့်

၁၂/ဗဟန(နိုင်) ဦးစိန်ေမာင်ဝင့်၀၉၃၀၆၂
ေဒါ်ခင်ခင်လှ

၄၁

ဦးေဇာ်ထက်မင်း

၁၂/မရက(နိုင် ဦးသိန်းဒန်၄၂) ၁၀၅၂၆၉ ေဒါ်သင်းသင်းမူ

၃၁

ဦးသက်တင်ေဒါ်တင်တင်ေအ
း
ဦးေဇယျာမျိုးေကျာ် ၁၂/ဒဂတ(နိုင်) ဦးဝင်းေကျာ်၀၂၅၈၃၄
ေဒါ်ခင်မျိုးတင့်

ဦးမ
ြ င့်ေဆွေဒါ်စန်းစန်း ြက
ည်
၁၂/ဗဟန(နိုင်) ဦးေအာင်သန်း၀၉၃၀၆၁
ေဒါ်ခင်ေမေအး

-

ပိေတာက်လမ်း၊ အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊
ပွင့်ြဖူမ
ြ ုိ ့နယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကးီ
အမှတ်(၁၁)၊ ေမတ္တ ာ(၃)လမ်း၊ ပုလဲ(၃)
ရပ်ကွက်၊
ေရွှနံ့သာစံြပေကျးရွာ၊
မဂလာဒု
င်္
ံ
ြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
အမှတ် (၁၈)၊ သီတာလမ်း၊ စမ်း ကးီ ဝ
ရပ်ကွက်၊
မဂလာဒု
င်္
ံြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသ ကးီ
အမှတ် ၉၁၊ ေအာင်သိဒ္ဓိ (၂)လမ်း၊ ၆၈
ရပ်ကွက်၊
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန် တိုင်းေဒသ ကးီ
တိုက်(၁၁)၊
ေအးရိပ်မွန်(၄)လမ်း၊
(၃)ရပ်ကွက်၊ လိှုင်ြမုိ ့နယ်၊ ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသ ကီး
အမှတ် (၁၆)၊ မာတလိလမ်း၊ ၁၀
ရပ်ကွက်၊ လိှုင်ြမုိ ့နယ်၊ ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသ ကီး
အမှတ် (၁၆)၊ မာတလိလမ်း၊ ၁၀
ရပ်ကွက်၊ လိှုင်ြမုိ ့နယ်၊ ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသ ကီး
အမှတ် (၁၆)၊ မာတလိလမ်း၊ ၁၀
ရပ်ကွက်၊ လိှုင်ြမုိ ့နယ်၊ ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသ ကီး
အမှတ်(8A.C2)၊ ေအးရိပ်မွန(် ၃)လမ်း၊
(၃)ရပ်ကွက်၊
လိှုင်ြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
အမှတ်
(၁၂၈၉)၊
စံပယ်လမ်း၊
ေမတ္တ ာညွန့်
ရပ်ကွက်၊တာေမွြမုိ ့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း
ေဒသ ကးီ
အမှတ်(၁၈/၁၃)၊ဘုရင့်ေနာင်ရိပ်သာ၊
ဓမ္မေစတီလမ်း၊
ဗဟန်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသ ကးီ
အမှတ်(၈၀-ဘီ)၊ ဆရာစံလမ်းသွယ်၊
ဆရာစံရပ်ကွက်၊
ဗဟန်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
အမှတ်(၈၀-ဘီ)၊ ဆရာစံလမ်းသွယ်၊
ဆရာစံရပ်ကွက်၊
ဗဟန်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
အမှတ် (၁၉)၊ အဂပူ
င်္ လမ်း၊ လင်းလွန်း
ေမ
ြ ာက် ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသ ကးီ

၄၂

ဦးချစ်ဦး

၁၂/မဘန(နိုင်) ဦးရဲေအာင်၁၁၁၈၆၁
ေဒါ်မ
ြ င့်ြမင့်ချို

၄၃

ေဒါ်ခင်ခင်ထွန်း

၁၂/စခန(နိုင်)
၀၀၁၄၆၂

ဦးထွန်းမင်း
ေဒါ်ခင်ေမရီ

-

၄၄

ဦးဆန်းညွန့်ဦး

၁၂/ဒဂန(နိုင်)
၀၁၀၃၉၉

ဦးညိုထွား
ေဒါ်ရင်ေမ

-

၄၅

ေဒါ်တင်တင်မူ

၁၂/မဘန(နိုင်) ဦးဘမ
ြ ုိ င်
၀၁၈၉၉၇
ေဒါ်ေအးသန်း

၄၆

ဦးေအာင်ြပည့်ြဖုိ း

၁၂/ဒဂန(နိုင်)
၀၃၂၆၆၄

ဦးဆန်းညွန့်ဦး ေဒါ်တင်တင်မူ

၄၇

ေဒါ်ခင်ချမ်းေမ
ြ ့

၁၂/ဒဂန(နိုင်)
၀၃၂၆၆၅

ဦးဆန်းညွန့်ဦးေဒါ်တင်တင်မူ

၄၈

ဦးညီညီေဇာ်

၁၂/စခန(နိုင်)
၀၄၁၅၈၆

ဦးေသာင်းေဖေဒါ်ဝင်းဝင်းသန်း

၄၉

ေဒါ်ေစာထက်ဝင်း

၁၂/ခရန(နိုင်)
၀၈၄၄၀၆

ဦးဝင်းေမာင်
ေဒါ်စိုးရီ

၅၀

ဦးေမာင်ေမာင်
ထွန်း

၁၂/အလန(နို
င်) ၀၁၄၄၆၉

ဦးစိန်ထနွ ်းေဒါ်အုန်း ြကည်

၅၁

ဦးေဇေမာင်ေမာင်

၁၀/ပမန(နိုင်)
၁၂၅၂၇၁

ဦးမ
ြ င့် ြကူေဒါ်ေအးမာလာ

၅၂

ဦးေကာင်း ြမတ်ညီ

၁၂/ဒဂန(နိုင်)
၀၂၆၁၃၆

ဦးညီညီေဒါ်မ
ြ င့်ြမင့်ခင်

၅၃

ဦးေအာင်ခင်စိုး

၁၂/မဂဒ(နိုင်)
၁၄၁၄၉၃

ဦးဘသိန်းေဒါ်ထား

-

အမှတ် (၈က)၊ ေရွှေလာင်းလမ်း၊
စမ်းေချာင်း
ြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
အမှတ် (၂၀) ၊ ဇလွန်လမ်း၊
စမ်းေချာင်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
အမှတ် ( ၉)/၄(ခ)၊ ၄လွှာ၊
ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေမ
ြ နီကုန်းရပ်ကွက်၊
စမ်းေချာင်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသ ကီး
အမှတ် ( ၉)/၄(ခ)၊ ၄လွှာ၊
ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေမ
ြ နီကုန်းရပ်ကွက်၊
စမ်းေချာင်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသ ကီး
အမှတ် ( ၉)/၄(ခ)၊ ၄လွှာ၊
ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေမ
ြ နီကုန်းရပ်ကွက်၊
စမ်းေချာင်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသ ကီး
အမှတ် ( ၉)/၄(ခ)၊ ၄လွှာ၊
ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေမ
ြ နီကုန်းရပ်ကွက်၊
စမ်းေချာင်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသ ကီး
အမှတ် (၂၀) ၊ ဇလွန်လမ်း၊
စမ်းေချာင်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
အမှတ်(၇)၊
အေရှ့ကုန်းလမ်း၊
စမ်းေချာင်း
ေမ
ြ ာက်ရပ်ကွက်၊
စမ်းေချာင်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသ ကီး
အမှတ်(၇)၊အေရှ့ကုန်းလမ်း၊
စမ်းေချာင်းေမ
ြ ာက်ရပ်ကွက်၊
စမ်းေချာင်း
ြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်
တိုင်းေဒသ ကီး
အမှတ်(၁)၊ ပင်မအလုပ်ရုံ(လျှပ်စစ်)၊
အင်းတိုင် ေကျးရွာ၊ လှည်းကူးြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
အမှတ် (ဘီ ၁၊ ၇၀၂)၊ ေအာင်ေဇယျ
complex၊
ကမ်းနားလမ်း၊
သစ်ေတာရပ်ကွက်၊
အလုံြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
တိုက် E/ G03 ၊ ကမ္ဘာေအးဗွီလာ၊
မရမ်းကုန်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ

၅၄
၅၅

၅၆
၅၇

၅၈

၅၉
၆၀
၆၁

၆၂
၆၃
၆၄
၆၅
၆၆
၆၇
၆၈

ေဒါ်နီလာတင်ေအး ၁၂/လကန(နို
င်) ၁၆၈၈၄၂

ဦးတင်ေအးေဒါ်စိန်ညီ

တိုက် E/ G03 ၊ ကမ္ဘာေအးဗွီလာ၊
မရမ်းကုန်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
ဦးရဲြမတ်စိုး
၁၂/မရက(နိုင် ဦးလှဝင်းအမှတ်
(၉၄)၊
ေအာင်မဂလာ
င်္
) ၁၁၀၇၈၃
ေဒါ်ခင်ခင်ဦး
(၅)လမ်း၊
(၅)ရပ်ကွက်၊
မရမ်းကုန်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်း
ေဒသ ကးီ
ေဒါ်နှင်းယုေအး
၁၂/မရက(နိုင် ဦးတင်ထွန်းအမှတ်(၁)၊ ယုဇနလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊
) ၁၁၄၃၈၂
ေဒါ်လှေထွး
မရမ်းကုန်းြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
ဦးလင်းခိုင်
၈/မသန(နိုင်) ဦးလှစိုးအမှတ်(၃၁)၊ တိုက်(၅)၊ ဗဟိုလမ်း၊
၀၆၆၄၀၁
ေဒါ်လှေထွး
အေနာက် ကုိ ့ကနု း်
ရပ်ကွက်၊
အင်းစိန်ြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
ေဒါ်သန္တာပပဝင်း ၁၂/ရပသ(နိုင် ဦးလှသိန်းအမှတ်(၃၁)၊ တိုက်(၅)၊ ဗဟိုလမ်း၊
) ၀၄၇၇၇၈
ေဒါ်မေလး
အေနာက် ကုိ ့ကနု း်
ရပ်ကွက်၊
အင်းစိန်ြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
ေဒါ်အယ်လ်နန်မွန်း ၁၃/လရန(နိုင်) ဦးအယ်လ်ေဇာ်
အမှတ် ၀၆၆၊ ၈ လွှာ၊ ဘုရင့်ေနာင်
၁၃၁၀၂၆
လ-ေဒါ်ေနာ်
တာဝါ၊ ကမာရွတ်ြမုိ ့နယ်၊ ရန်ကုန်
ေအးသန်း
တိုင်းေဒသ ကီး
ဦးေကျာ်ဝင်း
၁၂/ကမရ(နိုင် ဦးဒီနာနတ်၆၂ ဘီ ၊ အင်းယားလမ်း၊
) ၀၁၂၄၆၈
ေဒါ်ခင်သိနး် သိန်း ကမာရွတ်ြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
ဦးစိန်ဝင်းထွန်း
၁၄/မမန(နိုင်) ဦးသန်းထွန်းအမှတ်(၉၉)၊ ေအာင်မဂလာ(၁)လမ်
င်္
း၊
၁၅၄၃၁၃
ေဒါ်ခင်ြပုံး ြကည် အမှတ်(၆) ဒိုဘီကုန်း ရပ်ကွက်၊
ေမ
ြ ာင်း ြမ
ြမုိ ့နယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ ကးီ
ဦးေဇာ်ညွန့်
၁၂/မဂတ(နိုင်) ဦးတင်ညွန့်အခန်း(၂၃)၊ တိုက် ၁၀၉၊ ပညာသိဒ္ဓိ
၀၁၁၁၂၃
ေဒါ်ခင်ညွန့်ရှိန်
ရပ်ကွက်၊ဇမ္ဗူသီရိြမုိ ့နယ်၊
ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ေဒါ်ေချာစုေမာင်
၇/ပခန(နိုင်)
ဦးေဇာ်ထွနး် အခန်း(၂၂)၊ တိုက် ၃၊ မဂလာသိ
င်္
ဒ္ဓိ
၂၇၅၂၁၃
ေဒါ်ေစာက
ြ ည်
ရပ်ကွက်၊
ဇမ္ဗူသီရိြမုိ ့နယ်၊
ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ဦးပ
ြ ည့်ြဖုိ းေအာင် ၇/ကတခ(နိုင်) ဦးစံေထွးထလစ(၃၅၃)၊ ေဇယျာသီရိြမုိ ့နယ်၊
၁၃၉၄၉၈
ေဒါ်ခင်လှ
ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ေဒါ်လဲ့လဲ့ဝင်း
၉/ကဆန(နိုင်) ဦးသန်းေကျာ်ကက( ြကည်း)၊ ေဇယျာသီရိြမုိ ့နယ်၊
၁၂၆၂၁၆
ေဒါ်ခင်တင့်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ဦးဝင်းေဇာ်ထွန်း
၉/နထက(နိုင်) ဦးသိန်းဟန်ကက( ြကည်း)၊ ေဇယျာသီရိြမုိ ့နယ်၊
၁၃၄၀၉၅
ေဒါ်ခင်ညွန့်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ေဒါ်ဇာခ
ြ ည်သိန်း
၁၄/ပသန(နိုင်) ဦးသိန်းေရွှကက( ြကည်း)၊ ေဇယျာသီရိြမုိ ့နယ်၊
၁၉၀၆၅၅
ေဒါ်ခင်ေလးမ
ြ င့် ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ဦးေအးလွင်
၈/မလန(နိုင်) ဦးေထာ်ကက( ြကည်း)၊ ေဇယျာသီရိြမုိ ့နယ်၊
၀၆၅၃၄၀
ေဒါ်ငယ်ေလး
ေနပ
ြ ည်ေတာ်

၆၉

ဦးစိုးမင်း

၇၀

ေဒါ်ခင်နွဲ့မူ

၇၁
၇၂

ဦးေအာင်ေကျာ်ထွ
န်း
ဦးေတဇစိုး

၇၃

ဦးဖ
ြ ိုးေဝေအာင်

၇၄

ဦးေနလေအာင်

၇၅

ဦး ြကည်သာမျိုး

၇၆

ဦးေနလင်း

၇၇

ဦးေကျာ်ေဇယျ

၇၈

ဦးဖ
ြ ုိ းပ
ြ ည့်စံု

၇၉

ဦးဖ
ြ ိုးကိုကို

၈၀

ဦးေဇယျာထွန်း

၈၁

ဦးရဲမင်းေရွှ

၈၂

ဦးေဇာ်မင်းနိုင်

၈/နမန(နိုင်)
၀၀၀၆၈၉
၉/မသန(နိုင်)
၀၀၀၈၃၇
၁၃/ရစန(နိုင်)
၀၀၄၈၅၂
၁၂/အစန(နိုင်)
၁၆၉၆၃၆
၇/ကတခ(နိုင်)
၀၉၂၆၃၃

ဦးေပါေမာင်ေဒါ်ခင်သိုက်
ဦးပန်းခိုင်
ေဒါ်လှေရွှ
ဦးသန်းထွန်းေဒါ်ေဌးေဌးသန့်
ဦးဝင်းကိုစိုးေဒါ်နန်းနွယ်
ဦးေအာင်ဝင်းေနာ်ေစးလာ

ကက( ြကည်း)၊ ေဇယျာသီရိြမုိ ့နယ်၊
ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ကက( ြကည်း)၊ ေဇယျာသီရိြမုိ ့နယ်၊
ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ကက( ြကည်း)ဝန်း၊
ေဇယျာသီရိြမို့နယ်၊ ေနပ
ြ ည်ေတာ်
အမှတ် (၃၂၈)၊ အေမ
ြ ာှ က်တပ်ရင်း၊
ေဇယျာသီရ ြမို့နယ်၊ ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ေပါင်းေလာင်းအေခ
ြ စိက
ု ဝ် န်း၊
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊
ကျည်ေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊
ေဇယျာသီရိြမို့နယ်၊ ေနပ
ြ ည်ေတာ်
၉/ငသရ(နိုင်) ဦးထွန်းေအာင်- အမှတ် (၁၀၃၂)၊ ေလေ ြကာင်းရန်
၀၀၀၃၀၀
ေဒါ်ခင်မို့မို့
ကာကွယ်ေရး
တပ်ရင်း၊
တပ်ကုန်းြမုိ ့နယ်၊ ေနပ
ြ ည်ေတာ်
၉/ပမန(နိုင်)
ဦးမျိုးညွန့်အမှတ် (၈၃)၊ ၃၂ လမ်း၊ ၇၂*၇၃
၁၂၂၆၁၆
ေဒါ်ေအးေအး
လမ်း ြကား၊
ရန်မျိုးလုံရပ်ကက
ွ ၊်
ြမင့်
ချမ်းေအးသာဇံြမုိ ့နယ်၊
မန္တေလးတိုငး် ေဒသ ကးီ
၉/မထလ(နိုင်) ဦးချစ်တီးနတ် ကးီ ကုန်းေကျးရွာ၊
၂၇၇၁၃၀
ေဒါ်ခင်သန်း
ကန်ေတာင်ေကျးရွာ
အုပ်စု၊မိတ္ထီလာမ
ြ ုိ ့နယ်၊မန္တေလးတိုင်း
ေဒသ ကးီ
၉/မထလ(နိုင်) ဦးေကျာ်ဝင်းဒဟတ္တ န်းေကျးရွာ၊ ကွက်ငယ်ရပ်ကွက်၊
၂၄၇၇၀၅
ေဒါ်ဝင်းရီ
မိတ္ထီလာ
ြမုိ ့နယ်၊
မန္တေလးတိုငး် ေဒသ ကးီ
၉/မထလ(နိုင်) ဦးတင်ေမာင်အမှတ်
၄၃၉၊
နယ်ေ ြမ(၈)၊
၂၃၂၇၂၆
ေဒါ်မ
ြ င့်ြမင့်
သုခဝတီ(၆)လမ်း၊
ရတနာမာရ်ေအာင်ရပ်ကက
ွ ်၊
မိတ္ထီလာမ
ြ ုိ ့နယ်၊
မန္တေလးတိုငး် ေဒသ ကးီ
၉/ပဘန(နိုင်) ဦးခင်ေအာင်အေရှ့ေလျှာ်ြဖူကုန်းေကျးရွာ၊
၁၅၇၈၇၉
ေဒါ်တုပ်
ေပျာ်ဘွယ်ြမုိ ့နယ်၊မန္တေလးတိုင်းေဒသ
ကးီ
၉/ပဥလ(နိုင်) ဦးေမာင်ေမာင်ထွ အမှတ် ၁၀-၈၊ ချိုတူးလမ်း၊ ၇
၀၂၄၂၆၀
န်း- ေဒါ်ခင်မာချို ရပ်ကွက်၊
ြပင်ဦးလွင်ြမုိ ့နယ်၊
မန္တေလးတိုငး် ေဒသ ကးီ
၁/မညန(နိုင်) ဦးအုန်းေရွှ
- တဆရ(၁/၇၀၀)၊ (၇) ရပ်ကွက်၊
၀၉၅၄၂၇
ေဒါ်ချိုချိုလွင်
ြပင်ဦးလွင်
ြမုိ ့နယ်၊
မန္တေလးတိုငး် ေဒသ ကးီ
၁၂/ဒဂန(နိုင်) ဦးဘိုးဆိတ်
- တဆရ(၁/၇၀၀)၊ (၇) ရပ်ကွက်၊
၈၃၀၁၅၁၇၅ ေဒါ်ခင်ရီ
ြပင်ဦးလွင်ြမုိ ့နယ်၊
မန္တေလးတိုငး်
ေဒသ ကးီ

၈၃

ဦးလင်းထက်
ေအာင်

၁၂၈၄/မဂတ( ဦးေဇာ်မင်းဦးနိုင်) ၀၈၅၂၀၆ ေဒါ်သိဂင်္ီေအး

၈၄

ဦးေကျာ်ြဖုိ းဦး

၁၃/ကလန(နို
င်) ၀၈၇၆၃၆

ဦးခင်ေမာင်ဝင်းေဒါ်ခင်ယု ြကည်

၈၅

ဦးေနသက်ထွန်း

၁၀/မပန(နိုင်)
၁၅၅၈၁၀

ဦးဖိုးသန်ေဒါ်သန်းရှင်

၈၆

ဦးစိုးသီဟ

၁၂/ဒလန(နိုင်) ဦးလှြမင့်၀၄၄၂၆၈
ေဒါ်အကျင်

၈၉

ဦးေအာင်သူရ

၅/စကန(နိုင်)
၁၉၅၁၄၃

ဦးသန်းေအာင်ေဒါ် ြကည်ရင်

ေရွှေလှရပ်ကွက်၊
စစ်ကိုင်းြမုိ ့နယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကးီ

၉၀

ဦးစိုးသူ

၅/ခဥတ(နိုင်)
၀၆၁၃၅၅

ဦးဝင်း ြမင့်ေဒါ်သန်းေဌး

၉၁

ဦးသီဟနိုင်

၅/ကဘလ(နိုင် ဦးဝင်း ြမင့်) ၁၆၆၆၆၅
ေဒါ်နုနုသိန်း

ေချာင်းမနားေကျးရွာ၊
ေချာင်းမနားေကျးရွာအုပ်စု၊
ေချာင်းဦးမ
ြ ုိ ့နယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကးီ
အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ကန့်ဘလူြမုိ ့နယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကးီ

၉၂

ဦးမျိုးမင်းသူ

၅/ပလဘ(နိုင်) ဦးတင်ထွန်း၀၇၇၄၂၈
ေဒါ်ေထွးစိန်

၉၃

ဦးနိုင်ဦးကို

၅/ဒပယ(နိုင်)
၀၈၅၉၆၃

ဦး ြကည်ပိုင်ေဒါ်ေရွှမိ

ဟန်ဖဲေကျးရွာ၊ ကပ္ပန္တာေကျးရွာအုပ်စု၊
ပင်လည်ဘးူ ြမို့နယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကးီ
စိုင်ြပင် ကးီ ေကျးရွာ၊ ဒီပဲယင်း ြမုိ ့နယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကးီ

၉၄

ဦးစိုးထွန်းဝင်း

၅/ဝသန(နိုင်)
၀၄၆၈၅၈

ဦးေမာင်ေဖေဒါ်ခင်မူ

ဖလဲတန်းရပ်ကွက်၊
ဝန်းသိုြမုိ ့နယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကးီ

၉၅

ဦးေအာင်သူသိဏ်း ၇/ကပက(နိုင်)
၀၉၉၄၈၆
ဦးအရူမူဂမ်
၁၂/ဥကတ
(ြပု) ၀၀၀၄၂၆

ဦးေကျာ်ေဌးေဒါ်မ
ြ င့်ြမင့် ြကည်
ဦးချယ်တဲေဒါ်ဝယ်တဲ

လစရ(၄)၊
ေရွှြပည်သာမ
ြ ုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
အမှတ် ၄၈၆၊ (၁)လမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ဥက္က လာပမ
ြ ုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ

၈၇
၈၈

၉၆

တဆရ(၁/၇၀၀)၊ (၇) ရပ်ကွက်၊
ြပင်ဦးလွင်
ြမုိ ့နယ်၊
မန္တေလးတိုငး် ေဒသ ကးီ
တလအ၊ပ
ြ င်စာေကျးရွာအုပ်စ၊ု
ြပင်ဦးလွင်ြမုိ ့နယ်၊
မန္တေလးတိုငး် ေဒသ ကးီ
ပလစ(၂)လမ်း၊
မှန်တန်းရပ်ကွက်၊
အမရပူရ
ြမုိ ့နယ်၊
မန္တေလးတိုငး် ေဒသ ကးီ

အမှတ်(၂)၊ ပင်မအလုပ်ရုံ(လျှပ်/စက်)၊
အမရပူရ ြမုိ ့နယ်၊
မန္တေလးတိုငး် ေဒသ ကးီ
ဦးေကာင်း ြမတ်ဦး ၁၄/ပသန(နိုင်) ဦးေစာေကာ်ေနမူ အမှတ်(၆၅)၊ အင်စိန်လမ်း(အထက်)၊
၁၈၂၅၈၀
း-ေဒါ်ခင်သန့်ဇင် ြကည့်ြမင်တိုင်ြမုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ
ဦးချမ်းေအးေအာင် ၅/ဘတလ(နိုင် ဦးတင်သိန်းငပယင်းေကျးရွာ၊
) ၀၇၃၄၈၄
ေဒါ်စန်းရီ
ငပယင်းေကျးရွာအုပ်စု၊
ဘုတလင်ြမုိ ့နယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကးီ

၉၇

ဦးနန်းဦးလိှုင်

၁၂/ဥကတ( ြပု ဦးအရူမူဂမ်) ၀၀၀၆၂၄
ေဒါ်တင်တင်ဝင်း

အမှတ် ၄၈၆၊ (၁)လမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ဥက္က လာပမ
ြ ုိ ့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကးီ

၉၈

ဦးထူးေနာင်ေနာင်
ေကျာ်

၈/မလန(နိုင်)
၀၈၂၂၄၈

ဦးေကျာ်ဝင်းလလစ(၂၅၂)၊
ေဒါ်စန်းစန်းေအး ေနပ
ြ ည်ေတာ်

၉၉

ဦးရဲမင်းသိန်း

၇/ပမန(နိုင်)
၁၆၈၈၁၆

ဦးဝင်းေဌးေဒါ်မငယ်

သံပုရာခုံေကျးရွာ၊
ေမ
ြ ာက်နုဝင်းရွာသစ် ကးီ ၊ ြပည်ြမုိ ့နယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၁၀၀

ဦးဘိတ်ခူးထန်

၄/ပလဝ(နိုင်)
၀၃၆၈၃၅

ဦးေရာ်ထူးေဒါ်ေနာင်ခိုင်

ရှင်းလက်ဝေကျးရွာ၊
ရှင်းလက်ဝေကျးရွာအုပ်စု၊
ပလက်ဝြမုိ ့နယ်၊ ချင်း ြပည်နယ်

၁၀၁

ဦးေစာပ
ြ ည်သ
့ ိနး်

၉/သစန(နိုင်)
၁၄၈၈၈၁

ဦးသိန်းေငွေဒါ်ဝင်း ြမင့်

ရွာပလဲ ကးီ ေကျးရွာ၊ သာစည်ြမုိ ့နယ်၊
မန္တေလး တိုင်းေဒသ ကးီ

ပုဗ္ဗသီရိြမုိ ့နယ်၊

*မဲလက်မှတ် အပ
ြ ည့်အစုံ ပါရှိြခင်းမရှိပါ။
ကျန် ပုံစံ(၁၅) ြဖည်စ့ ွက်ထားသူများအေနဖ
ြ င့် မဲလက်မတ
ှ ်ရရှိြခင်းမရှိသြဖင့် ေအာက်တိုဘာ
(၁၇)ရက်ေန့တွင် ကိုတင်ဆန္ဒမဲေပးနိုင်မည် မဟုတ်ပါေက
ြ ာင်း ေက
ြ ညာအပ်ပါသည်။

