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၁ NPW-001 ဦးကကောငး်ထကန် ိုင် ၁၂/စခန(န ိုင)်၀၇၆၂၂၀ ဦးကက ေ်ာကက ေ်ာစ ိုး

၂ NPW-002 ဦးန ိုငက်ထ း ၉/တသန(န ိုင)်၁၈၇၁၅၈ ဦးက ောငက်ကည်

၃ NPW-003 က ေါ်  စကမ် န် ၉/လ၀န(န ိုင)်၂၄၇၄၂၆ ဦးတငဦ်း

၄ NPW-004 ဦးကက ေ်ာက ိုက ိုဇင် ၁၂/တမန(န ိုင)်၁၂၄၆၂၃ ဦးကက ေ်ာစ နဝ်ငး်

၅ NPW-005 က ေါ် ဖ   းဖ   းဖင မ်း ၇/ပမန(န ိုင)်၁၄၀၄၃၂ ဦးကကညဝ်ငး်

၆ NPW-006 က ေါ်က းက းဖင မ်း ၉/ရမသ(န ိုင)်၁၉၉၉၅၀ ဦးစနး်ကင 

၇ NPW-007 က ေါ်စိုစိုက ောင် ၁၂/သဃက(န ိုင)်၁၆၃၂၃၈ ဦးကဇေ်ာဝငး်

၈ NPW-008 ဦးဟ နး်ထ ဋ် ၈/ခမန(န င)်၁၉၇၂၄၀ ဦးသနး်ဝငး်

၉ NPW-009 ဦးက ောငခ်န  က်က ေ်ာ ၉/သစန(န ိုင)်၁၈၁၂၅၃ ဦးက ောငက် ိုက ို

၁၀ NPW-010 က ေါ်ဇ းဇ းရတနောကဇေ်ာ ၉/ပမန(န ိုင)်၂၃၃၄၇၈ ဦးကဇေ်ာကဇေ်ာ

၁၁ NPW-011 ဦး ောကောစ ိုးမငး် ၈/မဘန(န ိုင)်၁၄၆၄၆၅ ဦးသ နး်ကမောင်

၁၂ NPW-012 က ေါ်ဝါဝါဖ ြူ ၁၃/ညရန(န ိုင)်၀၆၁၁၃၆ ဦးကပေါ် ဦး

၁၃ NPW-013 က ေါ် ခ ိုငမီ်မီဇင် ၉/လ၀န(န ိုင)်၂၅၃၁၅၅ ဦးက းလငး်

၁၄ NPW-014 က ေါ်ကဝကဝလ င် ၉/ရမသ(န ိုင)်၁၉၆၆၇၇ ဦးဖမင သ်နး်

၁၅ NPW-015 က ေါ်ကလ ော ၉/သစန(န ိုင)်၁၅၆၂၄၀ ဦးခငက်မောငက် း

၁၆ NPW-016 ဦးဖ   းကမောငက်မောငက်ဇေ်ာ ၇/ရတန(န ိုင)်၀၉၉၈၂၀ ဦးက းကသောငး်

၁၇ NPW-017 ဦးဇောနညက်မောငက်မောင် ၈/ရစက(န ိုင)်၂၁၆၉၈၉ ဦးတင် က်  

၁၈ NPW-018 ဦးမ   းည န  ခ် ိုင် ၈/ လန(န ိုင)်၁၈၂၂၀၈ ဦးဖမင က် ောင်

၁၉ NPW-019 က ေါ်ဇငပ် ိုပ ိုက ောင် ၉/သစန(န ိုင)်၁၆၉၈၉၅ ဦးက ောငစ် ိုးဖမင ်

လျှပ်စစ်နှင့််စွမ်ားအင်ဝန်ကက ားဌ န

အငယ်တန်ားအင်ဂျင်န ယ (၂)/ ဒုံ-ဦားစ ားမှ ား(စက်/လျှပ်)/ လျှပ်စစ်ကျွမ်ားကျင်(၂)   ထ ား

ရ ားရ ြေစ ရမားပွွဲ ရ ြေဆိုံခွင့်် ခံုံနံပါတ်မျ ားစ  င်ား

ရန ပည်ရတ ်စ စစ်ဌ န
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၂၀ NPW-020 က ေါ်သတီောလငး် ၁/မကတ(န ိုင)်၀၉၅၉၄၆ ဦးကဝလငး်

၂၁ NPW-021 က ေါ် ခ ိုငဇ်ငဇ်ငဖ်   း ၁၂/ဥကမ(န ိုင)်၂၁၃၉၆၀ ဦးမငး်သ 

၂၂ NPW-022 ဦးန ိုငလ်ငး်က ောင် ၈/ခမန(န ိုင)်၂၀၂၇၀၀ ဦးခငက်မောင ်င ်

၂၃ NPW-023 က ေါ်  သကမ် န် ၉/မထလ(န ိုင)်၃၁၉၅၉၂ ဦးကင ကမောငး်

၂၄ NPW-024 က ေါ်ကကဇငလ်  င် ၉/သစန(န ိုင)်၁၅၇၂၄၈ ဦးတင လ်  င်

၂၅ NPW-025 ဦး ကည်ဝီငး် ၉/ပမန(န ိုင)်၂၃၈၈၈၂ ဦးကနဝငး်

၂၆ NPW-026 က ေါ်ကမသ သ ထ နး် ၁၄/၀ခမ(န ိုင)်၂၆၄၈၇၄ ဦးကက ေ်ာဖမင ထ် နး်

၂၇ NPW-027 ဦးဖမင ဖ်မတခ် ိုင် ၁၄/၀ခမ(န ိုင)်၂၆၄၈၇၈ ဦးခ စ်ခ ိုင်

၂၈ NPW-028 က ေါ်မ   းဖမတန်နဒော ၁၄/၀ခမ(န ိုင)်၂၄၀၇၉၉ ဦးကက ေ်ာခ ိုင်

၂၉ NPW-029 က ေါ် ဖ ြူဖ ြူထ နး် ၉/မထန(န ိုင)်၂၇၀၃၂၂ ဦးသနး်ထ နး်

၃၀ NPW-030 က ေါ်ထကထ်ကန် ိုင် ၉/မထလ(န ိုင)်၂၇၄၆၉၀ ဦးထ နး်ကဝ

၃၁ NPW-031 က ေါ်ဝါဝါစိုလ  င် ၇/ မန(န ိုင)်၁၆၉၈၅၂ ဦး ိုနး်လ  င်

၃၂ NPW-032 က ေါ်နငှး်  ကဝ ၇/ မန(န ိုင)်၁၈၅၄၂၁ ဦးမ ိုးကက ေ်ာ

၃၃ NPW-033 ဦးကဇေ်ာမ ိုးန ိုင် ၉/တကန(န ိုင)်၂၁၄၁၄၀ ဦးတငရှ် န်

၃၄ NPW-034 ဦးရဲထ နး်ဦး ၁၁/မပန(န ိုင)်၁၁၄၈၇၇ ဦးသ နး်က ောင်

၃၅ NPW-035 ဦးန ိုငထ် နး်က ောင် ၇/ရတရ(န ိုင)်၁၃၇၈၇၇ ဦးထ နး်လ  င်

၃၆ NPW-036 က ေါ်ရွှနး်လဲ လဲ မ ိုး ၉/နထက(န ိုင)်၁၈၅၂၃၀ ဦးကက ေ်ာမ ိုး

၃၇ NPW-037 ဦးက ောငက် ိုက ိုထ နး် ၉/မခန(န ိုင)်၂၃၁၈၃၀ ဦးဝငး်ဖမင ်

၃၈ NPW-038 က ေါ် ဖမတမ် နခ်   ၉/နထက(န ိုင)်၁၇၂၃၆၇ ဦးကကညဝ်ငး်

၃၉ NPW-039 က ေါ် ခ ိုငခ် ိုငက်န း ၉/တသန(န ိုင)်၁၅၂၄၃၃ ဦးကက ေ်ာန ိုင်

၄၀ NPW-040 က ေါ် ိုရညက်ထ း ၉/ဇယသ(န ိုင)်၀၀၆၈၁၆ ဦးက ငဟ်ိုတ်

၄၁ NPW-041 ဦးဟ နး်ထကက်ဇေ်ာ ၇/ပမန(န ိုင)်၁၈၄၅၃၈ ဦးလထှ နး်
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၄၂ NPW-042 ဦးဖမင က် ိုထ နး် ၇/ပမန(န ိုင)်၁၈၀၉၂၆ ဦးကဇေ်ာမငး်

၄၃ NPW-043 ဦးဇ ဲဟ နး်ခန  ် ၉/ပကခ(န ိုင)်၀၂၇၄၉၇ ဦးန ိုငဦ်း

၄၄ NPW-044 ဦးခ   မငး်သ င် ၇/ပမန(န ိုင)်၁၈၃၄၅၂ ဦးတငထ် နး်

၄၅ NPW-045 က ေါ်က းက းခ ိုင် ၁၄/ပသန(န ိုင)်၁၂၀၁၀၂ ဦးစံဝငး်ကကည်

၄၆ NPW-046 က ေါ်သနး်သနး်စ ိုး ၉/ပမန(န ိုင)်၂၃၆၆၁၁ ဦးက ောငသ်နး်

၄၇ NPW-047 က ေါ်က းက းဖမင ် ၉/တကန(န ိုင)်၁၆၇၄၅၁ ဦးလဖှမင ်

၄၈ NPW-048 ဦးပ ိုငဖ်င မ်းခ မ်း ၉/ပမန(န ိုင)်၁၉၄၃၂၅ ဦးဖင မ်းကမောင်

၄၉ NPW-049 က ေါ်ကမသကန်ငှး်က း ၉/၀တန(န ိုင)်၂၃၅၆၆၃ ဦးဝငး်ကဇေ်ာ

၅၀ NPW-050 က ေါ်စိုစိုက ောင် ၁၂/တမန(န ိုင)်၁၁၆၉၉၃ ဦးဖမင န် ိုင်

၅၁ NPW-051 က ေါ်ကမဇငဦ်း ၉/မထလ(န ိုင)်၃၁၇၇၂၇ ဦးဖမင ဦ်း

၅၂ NPW-052 က ေါ်သနး်သနး်ဖင မ်း ၈/ခမန(န ိုင)်၁၇၉၇၉၈ ဦးဝငး်န ိုင်

၅၃ NPW-053 ဦးသကပ် ိုငဖ်   း ၈/ရနခ(န ိုင)်၁၂၉၅၄၈ ဦးသနး်က း

၅၄ NPW-054 ဦးဟနက်သေ်ာ ိုပ် ၁၁/သတန(န ိုင)်၁၁၂၀၁၅ ဦးဖမင ထ် နး်န ိုင်

၅၅ NPW-055 က ေါ်ကဟမောနက်က ေ်ာ ၁၃/တကန(န ိုင)်၂၃၇၃၆၃ ဦးကက ေ်ာကဇော

၅၆ NPW-056 က ေါ်ခန  က်ကညသ်ော ၁၂/ ဂရ(န ိုင)်၀၂၃၄၄၉ ဦးသနး်ကရွှ

၅၇ NPW-057 က ေါ်    မ န် ၉/လ၀န(န ိုင)်၂၄၄၁၅၁ ဦးကက ေ်ာကဇော

၅၈ NPW-058 က ေါ်နငှး်စနဒောကဝ ၈/ပ န(န ိုင)်၁၀၄၁၄၉ ဦးကလးကဝ

၅၉ NPW-059 က ေါ်သတီောသကက် ောင် ၁၂/ပဘတ(န ိုင)်၀၃၁၈၁၀ ဦးသ နး်က ောင်

၆၀ NPW-060 ဦးကကောငး်ထ ိုကစံ် ၈/ လန(န ိုင)်၁၈၁၈၁၉ ဦးသနး်ဝငး်

၆၁ NPW-061 က ေါ်ဇငမ်ောမ န် ၈/ကမန(န ိုင)်၀၆၉၀၈၀ ဦးခငက်မောငလ် င်

၆၂ NPW-062 ဦးစညသ် က ောင် ၈/မမန(န ိုင)်၁၇၆၅၉၀ ဦးက ောငဝ်ငး်

၆၃ NPW-063 က ေါ်လငး်လငး်သ နး် ၉/လ၀န(န ိုင)်၁၈၇၈၁၉ ဦးသ နး်က ောင်



စဉ် ခံုံနံပါတ် အမည်
နိုံင်ငံသ ားစိစစ်ရ ား

ကတ်အမှတ်
အဘအမည် မှတ်ချက်

၆၄ NPW-064 က ေါ်စိုလ  ငဝ်ငး် ၉/မထလ(န ိုင)်၃၂၈၉၁၂ ဦးကမောငခ်   

၆၅ NPW-065 က ေါ်သရီ ကက ေ်ာ ၈/ခမန(န ိုင)်၁၉၇၄၂၅ ဦးကက ေ်ာန ိုငဝ်ငး်

၆၆ NPW-066 ဦးစညသ် က ောင် ၁/ဗမန(န ိုင)်၀၉၅၇၄၄ ဦးဝငး်ဖမင ်

၆၇ NPW-067 က ေါ်ခငမ်   းဦး ၉/မထလ(န ိုင)်၃၀၈၅၅၁ ဦးဝငး်က ောင်

၆၈ NPW-068 ဦးကဝယလံငး်ခန  ် ၁/မမန(န ိုင)်၀၅၅၇၃၁ ဦးက ောငက်  လငး်

၆၉ NPW-069 က ေါ်သ ယသ် ယန် ိုင် ၉/ပဘန(န ိုင)်၁၉၁၂၅၅ ဦးက ောငဖ်မင ်

၇၀ NPW-070
က ေါ်နနး်မ   းသနတောဝငး်

(ခ)

က  နရှ်ငး်မန်
၁၃/ကတန(န ိုင)်၁၃၈၆၄၂ ဦးစ နဝ်ငး်

၇၁ NPW-071 က ေါ်နနဒောဝငး် ၉/ပဘန(န ိုင)်၂၂၅၇၂၂ ဦးကက ေ်ာက  

၇၂ NPW-072 က ေါ်သ သ ဟနသ် နး် ၇/ မန(န ိုင)်၂၁၅၃၉၈ ဦးထ နလ်ငး်

၇၃ NPW-073 ဦးသ နး်ဖ   းဦး ၇/ မန(န ိုင)်၂၁၈၄၇၈ ဦးစ ိုးဦး

၇၄ NPW-074 ဦးထကက် ောငက် ိုက ို ၉/မထလ(န ိုင)်၂၉၀၁၀၇ ဦးဝငး်ဖမင ်

၇၅ NPW-075 ဦးက ောငက်က ေ်ာဟ နး် ၉/တသန(န ိုင)်၂၁၈၄၁၁ ဦးရဲထ ဋ်

၇၆ NPW-076 ဦးကဇေ်ာလတ် ၉/မထလ(န ိုင)်၃၀၆၆၈၉ ဦးရဲဖမင က် း

၇၇ NPW-077 က ေါ်လ  ငး်  ဖ ြူ ၈/ရနခ(န ိုင)်၁၀၈၆၉၉ ဦးကဇေ်ာမ   းဝငး်

၇၈ NPW-078 က ေါ်ထကထ်က် ၉/ပဘန(န ိုင)်၁၇၁၈၉၃ ဦးခငက်မောငစ် ိုး

၇၉ NPW-079 က ေါ် စ မ ်စ မ ်ထ နး် ၈/မကန(န ိုင)်၂၄၉၆၂၇ ဦးက းထ နး်

၈၀ NPW-080 ဦးစ ိုးသ ၁/မကန(န ိုင)်၁၂၈၀၈၅ ဦးဘကီဂ း

၈၁ NPW-081 က ေါ်ကရွှဇငလ်တ် ၈/တတက(န ိုင)်၁၈၃၈၀၉ ဦးခငလ်တ်

၈၂ NPW-082 က ေါ်    မ   း ၉/ဇယသ(န ိုင)်၀၀၈၀၈၀ ဦးမ   းက  

၈၃ NPW-083 က ေါ်ပ င ဦ်းငယ် ၉/ရမသ(န ိုင)်၁၅၆၃၇၅ ဦးကက ေ်ာကက ေ်ာဦး

၈၄ NPW-084 က ေါ်မောမော င ် ၉/တကန(န ိုင)်၂၀၆၁၅၉ ဦးစ နဖ်မင ်

၈၅ NPW-085 က ေါ်လငး်လငး်စ ိုး ၉/ရမသ(န ိုင)်၁၅၄၄၂၃ ဦးမငး်က ောင်
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၈၆ NPW-086 က ေါ်ထယဝ်ါစ ိုး ၉/ပမန(န ိုင)်၂၆၃၀၂၈ ဦးက ောငဖ်မင စ် ိုး

၈၇ NPW-087 က ေါ်ကဟမောလငး် ၉/ကပတ(န ိုင)်၁၈၁၄၆၉ ဦးကမောငဇ်င်

၈၈ NPW-088 ဦးက ောငက်ဇေ်ာဦး ၉/တကန(န ိုင)်၂၁၆၅၆၈ ဦးကက ေ်ာစ ိုးမ ိုး

၈၉ NPW-089 က ေါ်ကမသက ် း ၈/စလန(န ိုင)်၁၅၉၈၅၈ ဦးသကက်နောင်

၉၀ NPW-090 က ေါ်ဝငး်လဲ ကမေ်ာ ၈/စလန(န ိုင)်၁၂၀၇၅၃ ဦးဝငး်ည န  ်

၉၁ NPW-091 ဦးက ောငမ်   းလ င် ၈/ ပဝ(န ိုင)်၀၈၄၇၄၅ ဦးတင လ် င်

၉၂ NPW-092 က ေါ်နငှး်ကဝကဝကမောင် ၇/ပခန(န ိုင)်၃၁၂၄၄၁ ဦးတငက်မောငဝ်ငး်

၉၃ NPW-093 က ေါ်စိုဖမတက်ထ း ၁၃/ကလန(န ိုင)်၀၈၃၄၃၂ ဦးကမောငက်မောငက်ကည်

၉၄ NPW-094 က ေါ်က  လဲ ဟန် ၇/ကတခ(န ိုင)်၁၁၇၂၄၉ ဦးဟနသ် နး်

၉၅ NPW-095 ဦးခ   လ င် ၁၁/မဉန(န ိုင)်၁၇၃၃၉၀ ဦးကမောငသ် နး်ကရွှ

၉၆ NPW-096 ဦးက ောငခ် ိုငက်ဇေ်ာ ၁၁/မဥန(န ိုင)်၁၇၃၁၀၆ ဦးကမောငက်မောငသ်နး်

၉၇ NPW-097 က ေါ်ရတနောသသဲဲ ၅/ရဘန(န ိုင)်၂၁၀၂၄၆ ဦးလသှနး်

၉၈ NPW-098 ဦးထကဖ်မကက်ဇေ်ာ ၁၁/မ တ(န ိုင)်၀၀၉၁၅၃ ဦးဖမင က်ရွှ

၉၉ NPW-099 ဦးကစောလငး်ထ ဋ် ၇/ မန(န ိုင)်၂၁၆၆၃၈ ဦးည န  ဝ်ငး်

၁၀၀ NPW-100 ဦးထကက်ဝယကံ ောင် ၁၃/နမတ(န ိုင)်၀၄၉၂၂၄ ဦးကနဝငး်

၁၀၁ NPW-101 ဦးမ   းသ နး်က း ၇/လပတ(န ိုင)်၁၁၀၀၀၁ ဦးက းလ င်

၁၀၂ NPW-102 ဦးခငက်ဇေ်ာက း ၇/ပခတ(န ိုင)်၀၅၄၁၃၆ ဦးတငက် ောင်

၁၀၃ NPW-103 ဦးဟ နး်မငး်သ ၈/စတရ(န ိုင)်၀၃၃၄၈၈ ဦးတငက်ထ း

၁၀၄ NPW-104 ဦးကက ေ်ာညညီတီင် ၉/ရမသ(န ိုင)်၂၃၁၃၆၁ ဦးကက ေ်ာလငး်

၁၀၅ NPW-105 ဦးခ စ်  း ၁၃/ညရန(န ိုင)်၀၉၇၇၁၃ ဦးဖမင က်င 

၁၀၆ NPW-106 က ေါ်ဇငသ် ကမောငက်မောင် ၉/က န(န ိုင)်၁၆၈၅၈၃ ဦးကမောငက်မောငတ် း

၁၀၇ NPW-107 က ေါ်ဇငမ်ောခ ိုင် ၇/သဝတ(န ိုင)်၀၇၇၃၈၅
ဦးက ောငခ်ငဖ်မင ်

(ခ)

ဦးခငဖ်မင ်
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၁၀၈ NPW-108 ဦးကကောငး်ဖမတသ် ၉/ဇယသ(န ိုင)်၀၀၆၁၆၁ ဦးခငက်မောငဝ်ငး်

၁၀၉ NPW-109 က ေါ်ဝငး်ဝငး်မော ၉/ပကခ(န ိုင)်၀၃၀၈၅၆ ဦးခငက်မောငက် း

၁၁၀ NPW-110 က ေါ်မောမောခ ိုင် ၉/သစန(န ိုင)်၁၃၆၃၆၉ ဦးတင ်နး်

၁၁၁ NPW-111 က ေါ်သက ် က ို ၈/မလန(န ိုင)်၁၁၅၃၈၃ ဦးထ နး်ကဝ

၁၁၂ NPW-112 က ေါ်ခင ်ိုမ နဝ်ငး် ၇/ပမန(န ိုင)်၁၇၅၅၈၀ ဦးစ နဝ်ငး်

၁၁၃ NPW-113 ဦးကက ေ်ာမ   းလ င် ၅/ကဘလ(န ိုင)်၁၆၂၃၄၁ ဦးတငရ်

၁၁၄ NPW-114 က ေါ်ထကထ်ကမ် ိုးဦး ၉/ပမန(န ိုင)်၂၃၄၂၅၉ ဦးလကှရွှ

၁၁၅ NPW-115 က ေါ် နနီဝီငး်ကရွှ ၉/ပဘန(န ိုင)်၂၂၂၁၀၀ ဦးစံဝငး်

၁၁၆ NPW-116 က ေါ် ဖမဖခြူးန ယ် ၁၄/မ န(န ိုင)်၁၉၇၁၅၅ ဦးဝငး်သ နး်

၁၁၇ NPW-117 က ေါ် ိုဖမတဝ်ငး် ၁/မကတ(န ိုင)်၁၂၄၈၁၉ ဦးသနး်ဝငး်

၁၁၈ NPW-118 က ေါ်ဝငး်သနတောဇင် ၁၄/ကခန(န ိုင)်၁၀၉၄၁၉ ဦးဖမင ဦ်း

၁၁၉ NPW-119 ဦးကက ေ်ာမ   းဦး ၁၄/ပသန(န ိုင)်၁၉၂၉၀၉ ဦးဝငး်ဦး

၁၂၀ NPW-120 က ေါ် စ နစ် နဖ်မ ၁၃/ညရန(န ိုင)်၀၅၉၀၂၁ ဦးထ နး်မျှင်

၁၂၁ NPW-121 ဦးကက ေ်ာဝငး်က ောင် ၁၄/ပသန(န ိုင)်၂၂၄၂၉၄ ဦးစ နသ်နး်

၁၂၂ NPW-122 က ေါ်က းမ ို  မ ို  န ိုင် ၁၃/ကလန(န ိုင)်၀၇၃၇၆၇ ဦးဝငး်န ိုင်

၁၂၃ NPW-123 က ေါ်ရညရ်ညမ် န် ၁၄/ပသန(န ိုင)်၁၉၇၈၅၁ ဦးတငလ်ှ

၁၂၄ NPW-124 က ေါ်ဟနက်မကဇေ်ာ ၁၄/ပသန(န ိုင)်၂၁၂၁၃၅ ဦးဖမင က်ဇေ်ာ

၁၂၅ NPW-125 က ေါ်နနဒောက း ၁၃/တကန(န ိုင)်၂၁၄၈၈၃ ဦးမ   းတင ်

၁၂၆ NPW-126 က ေါ် ဖ ြူဖ ြူက  း ၁၄/ မန(န ိုင)်၁၂၈၇၇၇ ဦးကတဇောဝငး်

၁၂၇ NPW-127 က ေါ်ယိုဇန ၉/လ၀န(န ိုင)်၂၄၈၃၃၄ ဦးထနရှ်ငး် ိုမ်

၁၂၈ NPW-128 က ေါ်ကမဖ   းဖ   းသက် ၁/မကတ(န ိုင)်၀၉၂၈၅၉ ဦးတငက် ောင်

၁၂၉ NPW-129 က ေါ်လ ငလ် ငဦ်း ၉/ကပတ(န ိုင)်၂၆၄၇၃၈ ဦးက ောငထ် န်
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၁၃၀ NPW-130 က ေါ်    ထ နး် ၁/ဝမန(န ိုင)်၀၉၂၀၃၂ ဦးစ နထ် နး်

၁၃၁ NPW-131 က ေါ် ဖ ြူနငှး်သ ယ် ၉/ကပတ(န ိုင)်၂၁၉၈၃၃ ဦးဝငး်ဖမင ်

၁၃၂ NPW-132 ဦးကဇေ်ာတငဦ်း ၁၁/စတန(န ိုင)်၁၃၇၆၈၅ ဦးကက ေ်ာတငဝ်ငး်

၁၃၃ NPW-133 က ေါ်ခ   နငှး်ကဝ ၁၄/လပတ(န ိုင)်၁၈၀၃၁၂ ဦးကမောငက်မောငက် ောင်

၁၃၄ NPW-134 က ေါ်သ မ ်သ မ ်က ောင် ၉/ကပတ(န ိုင)်၂၂၅၆၅၅ ဦးက ောငက်ရွှ

၁၃၅ NPW-135 က ေါ်ယဉ်မ နက် ောင် ၉/ကပတ(န ိုင)်၂၆၄၆၁၄ ဦးဝငး်က ောင်

၁၃၆ NPW-136 က ေါ်    ဖ   း ၁၃/တကန(န ိုင)်၂၇၂၇၆၅ ဦးဖမင က် ောင်

၁၃၇ NPW-137 ဦးလ  ငမ်   းထက် ၉/ပမန(န ိုင)်၂၇၅၅၇၆ ဦးကက ေ်ာဖမင ်

၁၃၈ NPW-138 က ေါ် ိုစနဒထီ နး် ၅/ရဘန(န ိုင)်၁၈၄၄၁၃ ဦးသနး်ထ နး်ကလး

၁၃၉ NPW-139 က ေါ် ဖမင ဖ်မတက်ကလ င် ၁၁/စတန(န ိုင)်၁၀၆၆၀၉ ဦးလကှမောငစ် န်

၁၄၀ NPW-140 က ေါ် ိုစနဒထီ နး် ၂/လကန(န ိုင)်၀၉၀၁၄၅ ဦးစ ိုငး်သ နး်ထ နး်

၁၄၁ NPW-141 က ေါ် ဖပည ဖ်ပညစ် ိုးစံ ၉/သစန(န ိုင)်၁၇၄၅၆၈ ဦးစ ိုးန ိုင်

၁၄၂ NPW-142 ဦးဟနက်ဇေ်ာဝငး် ၁/မစန(န ိုင)်၀၃၇၀၉၆ ဦးစ နဝ်ငး်

၁၄၃ NPW-143 ဦးသနး်တ ိုးက ောင် ၁၁/စတန(န ိုင)်၀၈၅၂၁၆ ဦးကမောငသ်နး်စ န်

၁၄၄ NPW-144 က ေါ်ဇငမ်ောဦး ၉/မထလ(န ိုင)်၂၉၁၅၂၄ ဦးကက ေ်ာဖမင ်

၁၄၅ NPW-145 ဦးသနး်တ ိုးက ောင် ၉/မလန(န ိုင)်၁၄၆၀၁၃ ဦးကသောငး်ဝငး်

၁၄၆ NPW-146 ဦး ောကောကမောင် ၉/ပမန(န ိုင)်၂၁၇၉၆၈ ဦးစ ိုးလ ငဦ်း

၁၄၇ NPW-147 က ေါ်သတီောခ ိုင် ၉/ပဗသ(န ိုင)်၀၀၁၇၄၂ ဦးသကံခ ောငး်

၁၄၈ NPW-148 ဦးဝငး်ဖမင ် ၁၁/စတန(န ိုင)်၀၆၃၇၉၆ ဦးကရွှကစောထ နး်

၁၄၉ NPW-149 ဦးကက ေ်ာ နး်လငး် ၁၁/စတန(န ိုင)်၀၇၇၉၉၈ ဦးကမောငလ်သှ နး်

၁၅၀ NPW-150 ဦးကဇယ ောထ နး် ၁၁/စတန(န ိုင)်၀၆၉၃၉၈ ဦးယ ိုငထ် နး်

၁၅၁ NPW-151 ဦးက ောငန် ိုငထ် နး် ၁၁/ဘသတ(န ိုင)်၀၂၀၀၉၄ ဦးက ောငသ် နး်ထ နး်
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၁၅၂ NPW-152 ဦးသ နး်ကဇေ်ာဝငး် ၁၁/ မန(န ိုင)်၀၄၇၄၅၃ ဦးဖမသ နး်

၁၅၃ NPW-153 ဦးက ောငစ် ိုးလ င် ၁၁/ကတန(န ိုင)်၀၆၅၈၂၁ ဦးကမောငသ် နး်ည န  ်

၁၅၄ NPW-154 ဦးဦးသ နး်ကမောင် ၁၁/ပတန(န ိုင)်၀၅၄၈၂၉ ဦးကမောငသ် နး်

၁၅၅ NPW-155 ဦး ကက်ဝဟ နး် ၁၁/ဂမန(န ိုင)်၀၃၆၅၉၈ ဦးညသီ နး်

၁၅၆ NPW-156 ဦးက ောငမ်ငး် ၁၁/ပဏတ(န ိုင)်၁၀၆၆၀၀ ဦးဦးကက ေ်ာလှ

၁၅၇ NPW-157 ဦးဝင ထ် ိုကက်နောင် ၁၁/က န(န ိုင)်၁၄၆၅၆၁ ဦးကမ ွှးလဖှ ြူ

၁၅၈ NPW-158 ဦးက ောငခ်န  ဖ်   း ၁၁/က န(န ိုင)်၁၄၃၅၂၇ ဦးစံဖမင သ်နး်

၁၅၉ NPW-159 ဦးကက ေ်ာသကက် း ၁၁/တကန(န ိုင)်၀၈၈၁၇၃ ဦးစ ိုးန ိုင်

၁၆၀ NPW-160 က ေါ်က  သ ဲိုထ နး် ၁၀/ပမန(န ိုင)်၁၉၉၃၇၈ ဦးခငက်မောငထ် နး်

၁၆၁ NPW-161 က ေါ်က းကထ းက ောင် ၉/မထလ(န ိုင)်၃၁၁၇၈၅ ဦးက ောငဖ်မင ်

၁၆၂ NPW-162 ဦးကကောငး်ကက ေ်ာထက် ၁၁/စတန(န ိုင)်၁၀၇၆၁၂ ဦးကမောငက် းသနး်

၁၆၃ NPW-163 က ေါ်ဟနသ်သီထီ နး် ၉/မထလ(န ိုင)်၂၇၅၀၀၀ ဦးရဲဖမင ်

၁၆၄ NPW-164 ဦးမ   းမငး်ခန  ် ၈/ပခက(န ိုင)်၂၈၂၀၈၆ ဦးကသောငး်စ န်

၁၆၅ NPW-165 ဦးက ောငည်ဘီ ေား ၁၃/ကတန(န ိုင)်၁၉၄၁၆၂ ဦးက ောငန် ိုငဝ်ငး်

၁၆၆ NPW-166 က ေါ်သက ်ိုန ိုင် ၈/ကမန(န ိုင)်၀၇၁၃၃၆ ဦးဝငး်က း

၁၆၇ NPW-167 က ေါ်နနး်သရီ က ောင် ၉/မခန(န ိုင)်၂၅၅၀၇၆ ဦးဝငး်သစ်

၁၆၈ NPW-168 က ေါ် ိုဖပည ဦ်း ၇/တငန(န ိုင)်၁၄၅၉၄၆ ဦးကက ေ်ာလ ငဦ်း

၁၆၉ NPW-169 ဦးမငး်သ နး် ၁၁/ပဏတ(န ိုင)်၀၇၇၄၀၀ ဦးက ောငထ် နး်ဖမ

၁၇၀ NPW-170 က ေါ်ကသေ်ာကန း  ဇင် ၉/ကပတ(န ိုင)်၂၆၆၅၈၄ ဦးဝငး်တင်

၁၇၁ NPW-171 ဦးက းခ မ်းကမောင် ၉/မထလ(န ိုင)်၃၂၆၂၂၂ ဦးဖမတက်ဇေ်ာ

၁၇၂ NPW-172 ဦးစ ိုးက ောင် ၁၁/မပတ(န ိုင)်၁၁၃၁၇၀ ဦးက ောငထ် နး်

၁၇၃ NPW-173 က ေါ်ကမသ ရထ နး် ၁၂/မရက(န ိုင)်၁၂၅၂၆၁ ဦးခငက်မောငထ် နး်
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၁၇၄ NPW-174 ဦးက ောငက်က ေ်ာစ ော ၉/ပမန(န ိုင)်၂၅၉၈၃၃ ဦးက ောငဖ်မင ်

၁၇၅ NPW-175 က ေါ်သကက်  ဇင် ၉/က န(န ိုင)်၁၃၂၇၄၆ ဦးခ စ်စမ်း

၁၇၆ NPW-176 က ေါ်စနဒောဖမင ် ၇/မညန(န ိုင)်၀၅၄၂၃၇ ဦးကကညဖ်မင ်

၁၇၇ NPW-177 က ေါ်ခငက်  ဦး ၉/၀တန(န ိုင)်၁၃၅၁၆၃ ဦးက ောငမ်ငး်

၁၇၈ NPW-178 က ေါ်သဇငဖ် ြူ ၉/နထက(န ိုင)်၁၄၁၃၁၃ ဦးလတှ ိုး

၁၇၉ NPW-179 ဦးကနဝနး်ဦး ၈/ လန(န ိုင)်၁၂၇၇၄၉ ဦးကကညဖ်မင ်

၁၈၀ NPW-180 ဦးကဇယ ောဝငး် ၇/ကတခ(န ိုင)်၁၇၅၄၅၈ ဦးဝငး်န ိုငဦ်း

၁၈၁ NPW-181 က ေါ်  သနတောကက ေ်ာ ၉/မထလ(န ိုင)်၃၂၁၈၀၅ ဦးက ောငက်က ေ်ာကက ေ်ာထ နး်

၁၈၂ NPW-182 ဦးကက ေ်ာမငး် ၅/ဗမန(န ိုင)်၀၆၆၀၄၀ ဦး ိုနး်ကရွှ

၁၈၃ NPW-183 ဦးလငး်သ ဟ နး် ၁၁/သတန(န ိုင)်၀၇၃၄၈၁ ဦးသနး်  ိုင်

၁၈၄ NPW-184 ဦးရောဇောက ောင် ၁/ဗမန(န ိုင)်၀၆၉၉၈၃ ဦးပါကကးီ

၁၈၅ NPW-185 ဦး နး်လငး် ၁/မကတ(န ိုင)်၁၂၆၆၁၉ ဦးရငး်ကရှောင်

၁၈၆ NPW-186 ဦးထကက် ောငခ် ိုင် ၁၃/လရန(န ိုင)်၁၆၁၉၂၉ ဦးစ ိုးခ ိုင်

၁၈၇ NPW-187 ဦးမ   းထ ဋ် ၅/ကလဝ(န ိုင)်၀၅၁၅၉၀ ဦးကက ေ်ာက း

၁၈၈ NPW-188 ဦးကဇေ်ာရဲထ ဋ် ၉/ကလ၀(န ိုင)်၀၄၄၃၂၈ ဦးသနး်က  

၁၈၉ NPW-189 က ေါ်က းဖမင က် ောင် ၉/သစန(န ိုင)်၁၄၈၉၇၆ ဦးကဇေ်ာဝငး်

၁၉၀ NPW-190 က ေါ် စ ိုးသ ဂီထ း ၁၁/စတန(န ိုင)်၀၈၇၆၅၂ ဦးထ နး်ပ ိုင်

၁၉၁ NPW-191 ဦးက ောငက် ိုက ိုကထ း ၉/မသန(န ိုင)်၁၄၂၇၀၆ ဦးကထ းလ  င်

၁၉၂ NPW-192 ဦးခန  ထ် နး်ကက ေ်ာ ၁/မကတ(န ိုင)်၁၁၃၆၆၇ ဦးဖမင ထ် နး်

၁၉၃ NPW-193 က ေါ်ကကဇငသ်န  ် ၉/ခမစ(န ိုင)်၀၈၆၅၆၀ ဦးကက ေ်ာ နး်ဦး

၁၉၄ NPW-194 ဦးကက ေ်ာကက ေ်ာဟ နး် ၁/မကတ(န ိုင)်၀၉၈၇၃၂ ဦးဖမသ နး်

၁၉၅ NPW-195 က ေါ်  ဖ   းက ောင် ၁၃/မနန(န ိုင)်၀၂၁၆၀၈
ဦးမ   းက ောင်

(ခ)

ဦးမ   းဖမင က် ောင်
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၁၉၆ NPW-196 က ေါ်ဥမမောစနး် ၇/ရတရ(န ိုင)်၁၂၉၃၃၂ ဦးခငက်မောငသ်နး်

၁၉၇ NPW-197 က ေါ်ယဉ်ဖမတသ် ၇/ပခန(န ိုင)်၃၁၂၄၅၂ ဦးတငက်ကည်

၁၉၈ NPW-198 က ေါ်လဲ လဲ နငှး် ၇/သနပ(န ိုင)်၀၈၉၃၉၈ ဦးက းကက ေ်ာ

၁၉၉ NPW-199 က ေါ်က းစနဒောမ ိုး ၇/ မန(န ိုင)်၁၇၀၉၈၀ ဦးက ောငဖ်မင စ် န်

၂၀၀ NPW-200 ဦးကကောငး်ထကက်ဝယံ ၇/ပတန(န ိုင)်၁၃၂၀၀၄ ဦးက းဝငး်

၂၀၁ NPW-201 ဦးမငး်ထကန် ိုင် ၈/ဂဂန(န ိုင)်၁၀၆၇၁၈ ဦးကက ေ်ာကက ေ်ာဝငး်

၂၀၂ NPW-202 ဦးညညီီ ၉/မခန(န ိုင)်၂၅၃၉၅၈ ဦးကက ေ်ာဝငး်စ န်

၂၀၃ NPW-203 ဦးဝငး်န ိုငထ် နး် ၉/ပမန(န ိုင)်၂၃၉၀၂၉ ဦးမ   းက ောင်

၂၀၄ NPW-204 က ေါ်န ယန် ယက် း ၉/လ၀န(န ိုင)်၂၅၀၄၅၂ ဦးကမောငသ်န်  

၂၀၅ NPW-205 က ေါ်ကနဖခညဟ်န် ၅/ခတန(န ိုင)်၀၂၃၆၈၃ ဦးဟနစ် န်

၂၀၆ NPW-206 ဦးဗ ောကလး ၁/၀မန(န ိုင)်၀၉၉၇၈၇ ဦးဗ ော ော

၂၀၇ NPW-207 ဦးထ နး်က း ၁/  ယ(န ိုင)်၀၀၅၉၀၃ ဦးကလောကမ်

၂၀၈ NPW-208 ဦးဇငမ်ငး်က ိုက ို ၁/မမန(န ိုင)်၀၅၃၈၇၂ ဦးသ နး်ဝငး်

၂၀၉ NPW-209 က ေါ်ယဉ် ိုနး်ဖမတသ်ဇငည် န  ် ၁/မကန(န ိုင)်၂၂၁၈၃၆ ဦးခငက်မောငည် န  ်

၂၁၀ NPW-210 ဦးဝငး်မငး်ထ နး် ၁၃/တကန(န ိုင)်၀၆၆၀၄၀ ဦးဖမင န် ိုင်

၂၁၁ NPW-211 ဦးစ ိုငး်ကက ေ်ာလငး်ထ နး် ၁၃/ပလန(န ိုင)်၀၅၁၈၄၇ ဦးရဲက  

၂၁၂ NPW-212 က ေါ်ရှငး်သန  ဖ် ြူ ၈/ လန(န ိုင)်၁၉၇၅၅၅ ဦးမငး်ကထ း

၂၁၃ NPW-213 က ေါ်နငှး်ပ င ဖ် ြူ ၇/ မန(န ိုင)်၂၀၂၀၆၆ ဦးသ နး်ဝငး်

၂၁၄ NPW-214 က ေါ်ယိုကဝက ောင် ၈/ရနခ(န ိုင)်၁၆၀၁၀၇ ဦးည န  က် ောင်

၂၁၅ NPW-215 က ေါ်ည န  ည် န  က်ထ း ၁၃/တကန(န ိုင)်၂၄၆၇၅၈ ဦးည န  က်ရွှ

၂၁၆ NPW-216 က ေါ်ခငပ်ပဝငး် ၉/ပဘန(န ိုင)်၂၁၈၆၀၂ ဦး နး်ည န  ်

၂၁၇ NPW-217 ဦး  ိုလ နး်ခ ိုင် ၄/တတန(န ိုင)်၀၄၄၄၇၆ ဦးလ နး်ဇင ိုး
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၂၁၈ NPW-218 က ေါ်  ခ ိုငဖ်   း ၉/ပမန(န ိုင)်၂၄၅၀၂၇ ဦးသ ိုကစ် ိုး

၂၁၉ NPW-219 က ေါ်ကရွှရညန်ငှး်လ င် ၉/ပမန(န ိုင)်၂၄၅၂၁၅ ဦးက းလ င်

၂၂၀ NPW-220 က ေါ် ိုမ နက်က ေ်ာ ၁၃/လရန(န ိုင)်၁၃၄၆၄၂ ဦးကက ေ်ာကဇော

၂၂၁ NPW-221 ဦးဇငမ်ငး်ထက် ၉/ပမန(န ိုင)်၂၃၆၃၇၀ ဦးတငထ် နး်

၂၂၂ NPW-222 က ေါ်တငခ်   လတ် ၈/ခမန(န ိုင)်၁၄၄၂၇၈ ဦးကကညဟ်န်

၂၂၃ NPW-223 က ေါ်ကဝကဝလ င် ၇/ရတရ(န ိုင)်၁၃၁၅၅၉ ဦးသနး်က ောင်

၂၂၄ NPW-224 က ေါ်က းက းရီ ၇/ရတရ(န ိုင)်၁၁၃၆၉၃ ဦးပနး်က း

၂၂၅ NPW-225 က ေါ်ခငဖ်င မ်းဖင မ်း ၇/လပတ(န ိုင)်၁၅၆၀၂၁ ဦးစ နဖ်မင် 

၂၂၆ NPW-226 က ေါ် ဉ္ဇလဖီ   း ၈/ပခက(န ိုင)်၂၈၂၃၁၄ ဦးစ ိုးည န  ်

၂၂၇ NPW-227 ဦးကဝဖ   းက  ၈/ပခက(န ိုင)်၂၂၅၆၂၉ ဦးဖမင က်  

၂၂၈ NPW-228 ဦးပ ိုငမ်ငး်ဦး ၇/တငန(န ိုင)်၂၁၈၇၈၃ ဦးက ောငက် ိုလတ်

၂၂၉ NPW-229 ဦးသစ်ထ းကဇေ်ာ ၉/ပဘန(န ိုင)်၂၁၈၂၀၆ ဦးကက ေ်ာက ောင်

၂၃၀ NPW-230 ဦးရဲလငး်က ောင် ၉/၀တန(န ိုင)်၂၂၂၈၅၅ ဦးခငက်မောငက်ထ း

၂၃၁ NPW-231 ဦးစ ိုငး်စ ိုးဦး ၉/နထက(န ိုင)်၁၉၂၆၈၅ ဦးဘ ိုဝငး်က း

၂၃၂ NPW-232 က ေါ် ဖမတသ်ဇင် ၁၃/တကန(န ိုင)်၃၀၃၂၈၃ ဦးသနး်ရီ

၂၃၃ NPW-233 က ေါ်ကရွှရညဝ်ငး်လဲ ၉/ပဘန(န ိုင)်၂၁၇၇၇၄ ဦး နး်ယို

၂၃၄ NPW-234 ဦးဇငမ် ိုးထကဟ် နး်စ ိုး ၅/မရန(န ိုင)်၂၆၉၂၆၅ ဦးစ ိုးဖမင ်

၂၃၅ NPW-235 က ေါ်နန  ပ် ိုးဥ ၁၄/ကကန(န ိုင)်၁၃၃၁၇၃ ဦးထ နး်ကရှောငး်

၂၃၆ NPW-236 က ေါ်ယဉ်ယဉ်မ န် ၉/က န(န ိုင)်၁၄၅၄၆၆ ဦးကက ေ်ာစ ိုးလ င်

၂၃၇ NPW-237 ဦးဇငက် ိုလ  င် ၁၄/လပတ(န ိုင)်၁၇၅၃၀၈ ဦးကကညလ်  င်

၂၃၈ NPW-238 က ေါ်သဇငထ် နး် ၁၁/က န(န ိုင)်၀၉၀၄၇၂ ဦးထ နး်သ နး်

၂၃၉ NPW-239 က ေါ်စိုကကသထီ နး် ၈/ခမန(န ိုင)်၁၅၇၃၁၉ ဦးသနး်ထ နး်
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၂၄၀ NPW-240 က ေါ် မ ို  မ ို  ကထ း ၁၂/ဥကတ(န ိုင)်၁၈၆၆၈၉ ဦးမ   းလ  င်

၂၄၁ NPW-241 က ေါ်လသှတီောက  ၉/မထလ(န ိုင)်၂၈၈၃၄၃ ဦးတင က်  

၂၄၂ NPW-242 က ေါ်ဇငလ်  ငဖ်မင ် ၉/မထလ(န ိုင)်၃၆၄၈၅၇ ဦးခငက်မောငသ်ငး်

၂၄၃ NPW-243 က ေါ်ဝင ဝ်ါကမောင် ၈/ပခက(န ိုင)်၂၇၈၃၁၁ ဦးည  ကမောင်

၂၄၄ NPW-244 က ေါ် ိုဖမတက်ကခ ိုင် ၉/ပမန(န ိုင)်၂၄၃၇၇၂ ဦးခ ိုငသ်နး်ကဇေ်ာ

၂၄၅ NPW-245 က ေါ်တငတ်ငမ် ၉/မထလ(န ိုင)်၃၁၀၉၆၂ ဦးကကညလ်ှ

၂၄၆ NPW-246 က ေါ် ကကညဖ်ပောခ ိုင် ၁၂/လကန(န ိုင)်၂၀၂၈၀၅ ဦးဖမင လ် င်

၂၄၇ NPW-247 က ေါ်ခ စ်ကကခ ိုငက်က ေ်ာ ၈/မကန(န ိုင)်၂၃၁၅၆၃ ဦးကဇေ်ာသနး်ဦး

၂၄၈ NPW-248 က ေါ်န ယစ်ငသ်န  ် ၅/ကဘလ(န ိုင)်၁၈၈၄၃၇ ဦးဖမင ဝ်ငး်

၂၄၉ NPW-249 က ေါ် ဖ ြူသခဲ ိုင် ၉/ပမန(န ိုင)်၂၅၇၅၇၂ ဦးခငက်မောငဖ်မင ်

၂၅၀ NPW-250 က ေါ်က းသနတောထ နး် ၉/မလန(န ိုင)်၁၄၂၃၉၄ ဦးလထှ နး်

၂၅၁ NPW-251 က ေါ်ကမသ ခ ိုင် ၈/သရန(န ိုင)်၀၈၅၆၁၉ ဦးလဖှမ  င်

၂၅၂ NPW-252 ဦးဝငး်မငး်က း ၅/ကလဝ(န ိုင)်၀၅၆၃၂၁ ဦးဖမက ို

၂၅၃ NPW-253 ဦးသနး်က းက ောင် ၉/သစန(န ိုင)်၁၇၄၅၀၉ ဦးကမောငက်မောငက်ရွှ

၂၅၄ NPW-254 ဦးထကဖ်   းဖမင ် ၉/မထလ(န ိုင)်၂၉၃၆၄၅ ဦးတငဖ်မင ်

၂၅၅ NPW-255 ဦးဖမတမ် ိုးမောန် ၁၁/သတန(န ိုင)်၀၉၄၀၅၄ ဦးက ောငက်က ေ်ာမ ိုး

၂၅၆ NPW-256 ဦးကကောငး်ဖမတက်မေ်ာ ၁၂/မဂ (န ိုင)်၁၃၆၁၃၁ ဦးဝငး်ည န  က်မေ်ာ

၂၅၇ NPW-257 ဦးမ   းန ိုငဦ်း ၉/ပမန(န ိုင)်၂၄၄၈၀၂ ဦးည န  သ်ငး်

၂၅၈ NPW-258 က ေါ်ရွှနး်လဲ ဖ   း ၉/လ၀န(န ိုင)်၁၇၃၄၅၉ ဦးဖမင သ် နး်ကမောင်

၂၅၉ NPW-259 က ေါ်ခငဇ်ောကကညစ် ိုး ၉/ပမန(န ိုင)်၂၃၃၇၁၉ ဦးစ ိုးဖမင ်

၂၆၀ NPW-260 ဦးလ နး်ထနရှ် နး် ၄/မတန(န ိုင)်၀၄၁၀၇၀ ဦးလ နး်ထနး်

၂၆၁ NPW-261 က ေါ်ကရွှရညဝ်ငး်လဲ လဲ ၇/ရတန(န ိုင)်၁၁၅၉၀၈ ဦးကက ေ်ာက  
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၂၆၂ NPW-262 က ေါ် မ ို  မ ို  ထ နး် ၅/ရဘန(န ိုင)်၁၇၈၂၇၆ ဦးသနး်ထ နး်

၂၆၃ NPW-263 က ေါ် ခ ိုငခ် ိုငဖ်င မ်းနငှး် ၂/လကန(န ိုင)်၀၉၄၂၃၉ ဦးတငက်ထ း

၂၆၄ NPW-264 က ေါ်  မ နဖ်   း ၈/ပခက(န ိုင)်၂၆၆၇၉၉ ဦးဟနက်သောငး်

၂၆၅ NPW-265 ဦးဇငမ်   းန ိုင် ၇/ တန(န ိုင)်၁၀၇၀၀၂ ဦးဖမင န် ိုင်

၂၆၆ NPW-266 ဦးရနန် ိုငက် း ၇/ရတန(န ိုင)်၁၁၃၃၉၁ ဦးက းကရွှ

၂၆၇ NPW-267 ဦးဖ   းသဟီ ၈/ရစက(န ိုင)်၂၁၈၀၈၉ ဦးတငလ်  င်

၂၆၈ NPW-268 က ေါ် ခ ိုငဇ်ောဖ   း ၁၃/ကလန(န ိုင)်၁၀၉၂၅၂ ဦးစ ိုးဖမင ်

၂၆၉ NPW-269 က ေါ်က းဖမတမ် န် ၁/ဟပန(န ိုင)်၀၁၇၆၆၅ ဦးကက ေ်ာစ ိုး

၂၇၀ NPW-270 က ေါ် ဖမတမ် ိုးသ င် ၁၄/၀ခမ(န ိုင)်၂၆၇၆၂၃ ဦးက းသ င်

၂၇၁ NPW-271 က ေါ်မ   းသရီ ကက ေ်ာ ၃/ကကရ(န ိုင)်၁၃၉၁၂၁ ဦးမ   းမငး်

၂၇၂ NPW-272 က ေါ်က းဖမတမ် န် ၅/မရန(န ိုင)်၂၀၉၂၅၂ ဦးကသောငး်က န  ်

၂၇၃ NPW-273 က ေါ်ထကထ်ကက်ဝ ၈/ခမန(န ိုင)်၁၇၇၉၁၉ ဦးထ နး်ဖမင က်ဝ

၂၇၄ NPW-274 ဦးက ောငမ် ိုးထက် ၉/မထလ(န ိုင)်၂၉၀၁၄၄ ဦးက ိုကကးီ

၂၇၅ NPW-275 ဦးခ မ်းဖင မ်း ၈/ခမန(န ိုင)်၁၉၃၀၈၇ ဦးကင တ ိုး

၂၇၆ NPW-276 ဦးမငး်ခန  သ် ၇/ပမန(န ိုင)်၂၀၁၈၈၈ ဦးကဇေ်ာကဇေ်ာထ နး်

၂၇၇ NPW-277 ဦးဉောဏလ်ငး် ၁၀/ကထန(န ိုင)်၁၆၇၂၄၁ ဦးဘရီ

၂၇၈ NPW-278 ဦးက ောင ်ကပ် ိုင် ၈/ကမန(န ိုင)်၀၆၅၈၁၃ ဦးကဇေ်ာထ နး်

၂၇၉ NPW-279 က ေါ်ဇောလဖီမင ် ၈/ခမန(န ိုင)်၁၇၇၄၁၆ ဦးကသောငး်က း

၂၈၀ NPW-280 က ေါ်က းသငး်ယို ၈/မကန(န ိုင)်၂၇၉၀၇၀ ဦးက ောငစ် ိုး

၂၈၁ NPW-281 က ေါ်ဝါဝါစ ိုး ၈/ရစက(န ိုင)်၁၄၆၇၀၁ ဦးစ ိုးဝငး်

၂၈၂ NPW-282 က ေါ်ကဝကဝဖမင ် ၅/ကလထ(န ိုင)်၁၈၅၀၉၄ ဦးဝငး်ဖမင ်

၂၈၃ NPW-283 ဦးက းလငး် ၅/ကလ၀(န ိုင)်၀၄၃၈၀၃ ဦးကဦံး
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၂၈၄ NPW-284 ဦးဥကက ောမငး် ၁၂/မဘန(န ိုင)်၁၂၆၈၀၀ ဦးကဇေ်ာလ ငဦ်း

၂၈၅ NPW-285 ဦးက ောငဖ်မင ဖ်မတ် ၉/တကန(န ိုင)်၂၀၇၇၆၆ ဦးတငဖ်မင ်

၂၈၆ NPW-286 ဦးဟ နး်ထကက်က ေ်ာ ၁၄/ မန(န ိုင)်၁၈၉၆၀၂ ဦးကက ေ်ာလ  င်

၂၈၇ NPW-287 ဦးဉောဏလ်ငး်ထက် ၇/ပမန(န ိုင)်၁၄၃၂၉၂ ဦးခငက်မောငဖ်မင ်

၂၈၈ NPW-288 ဦးဉောဏလ်ငး်စ ိုး ၈/ခမန(န ိုင)်၁၇၈၇၄၉ ဦးက ောငစ် ိုးဦး

၂၈၉ NPW-289 က ေါ် ခ ိုငသ်ဇင ် း ၇/ပတန(န ိုင)်၁၁၇၈၇၄ ဦး ိုနး်ဖမ  င်

၂၉၀ NPW-290 ဦးယ က ိုဝငး် ၁၄/ကခန(န ိုင)်၀၈၉၈၂၈ ဦးကကညဝ်ငး်

၂၉၁ NPW-291 ဦး  ိုကကသ နး် ၈/ရနခ(န ိုင)်၁၃၀၂၇၈ ဦးကက ေ်ာလငး်

၂၉၂ NPW-292 ဦးစ ိုးရောဇောသန  ် ၁၁/ရဗန(န ိုင)်၀၈၅၉၈၀ ဦးသန  ဇ်င်

၂၉၃ NPW-293 ဦးက ောငသ် ဟ နး် ၁၁/သတန(န ိုင)်၀၆၆၀၄၄ ဦးခငလ်ှ

၂၉၄ NPW-294 က ေါ်    ထ နး် ၈/ရနခ(န ိုင)်၁၂၉၀၇၆ ဦးကပါကက် ေ်ာ

၂၉၅ NPW-295 က ေါ်တင တ်င က် း ၈/ပခက(န ိုင)်၂၇၅၅၉၅ ဦးကက ေ်ာဝငး်

၂၉၆ NPW-296 ဦးက ောငမ်   း ၉/တသန(န ိုင)်၁၇၇၆၀၂ ဦးသနး်လ င်

၂၉၇ NPW-297 ဦးထ ိုကက်ဇေ်ာက ောင် ၇/ဇကန(န ိုင)်၀၄၃၄၁၉ ဦးက ောငစ် ိုး

၂၉၈ NPW-298 က ေါ်ထကထ်ကရ်တနော ၇/ မန(န ိုင)်၁၇၂၃၉၅ ဦးစ ိုးမငး်သနး်

၂၉၉ NPW-299 က ေါ် ဖ   းသရီ ဝငး် ၅/စကန(န ိုင)်၂၆၅၃၉၄ ဦးကရွှမနး်

၃၀၀ NPW-300 ဦးကကောငး်ခန  က် ောင် ၈/ခမန(န ိုင)်၂၃၃၈၃၄ ဦးရဲထ နး်

၃၀၁ NPW-301 က ေါ်ကနန ယဇ်ငဖ်မင ် ၅/ကလထ(န ိုင)်၃၀၀၄၁၆ ဦးထ နး်ဖမင ်

၃၀၂ NPW-302 ဦးခန  ည်ေားထက် ၉/ရမသ(န ိုင)်၁၉၆၃၄၇ ဦးကက ေ်ာန ိုင်

၃၀၃ NPW-303 က ေါ်နငှး်ရတနောက း ၉/မထလ(န ိုင)်၂၉၄၅၅၈ ဦးရဲထ ဋ်

၃၀၄ NPW-304 က ေါ်ခငန်ငှး်က ောင် ၁/မကန(န ိုင)်၁၄၃၀၄၆ ဦးက းက ောင်

၃၀၅ NPW-305 ဦးဝငး်ထ နး်က း ၁၁/ပဏတ(န ိုင)်၀၉၃၄၁၅ ဦးသနး်ထ နး်
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၃၀၆ NPW-306 ဦးဖပည လ်ျံှက ောင် ၉/မထလ(န ိုင)်၃၀၅၇၅၉ ဦးကက ေ်ာခင်

၃၀၇ NPW-307 ဦးခ ိုငထ် း ၅/ခဥတ(န ိုင)်၀၉၅၁၆၀ ဦးစ ိုးထ နး်

၃၀၈ NPW-308 ဦးကက ေ်ာဇငလ်တ် ၉/တသန(န ိုင)်၂၄၀၂၂၉ ဦးည န  က်ဝ

၃၀၉ NPW-309 ဦးက ောငခ်န  က်က ေ်ာ ၉/မထလ(န ိုင)်၂၆၇၄၃၂ ဦးဖမင သ် နး်

၃၁၀ NPW-310 ဦးသနး်ထ နး်က ောင် ၁၁/စတန(န ိုင)်၁၀၆၇၀၂ ဦးက ောငက်က ေ်ာထ နး်

၃၁၁ NPW-311 ဦးသ ရ နထ် နး် ၁၁/စတန(န ိုင)်၁၀၈၇၉၂ ဦးသောက းကမောင်

၃၁၂ NPW-312 ဦးရဲန ိုငထ် း ၉/မခန(န ိုင)်၂၁၈၇၃၂ ဦးဝငး်စ ိုး

၃၁၃ NPW-313 က ေါ်ကကခ ိုငခ်င် ၁၃/နစန(န ိုင)်၀၆၄၁၇၀ ဦးဝငး်ည န  ်

၃၁၄ NPW-314 ဦးသကပ် ိုငဦ်း ၉/သစန(န ိုင)်၁၅၆၅၆၃ ဦးသ နး်ထ နး်က ောင်

၃၁၅ NPW-315 က ေါ်နနဒောဝငး်သ မ ်သ မ ်က း ၈/ရနခ(န ိုင)်၁၃၀၂၂၈ ဦးဖမက း

၃၁၆ NPW-316 က ေါ်ရတနောလ  င် ၉/မထလ(န ိုင)်၂၆၉၂၆၄ ဦးလကှ ောင်

၃၁၇ NPW-317 က ေါ်ထကထ်ကခ် ိုင် ၇/ပတတ(န ိုင)်၁၂၀၈၃၁ ဦးဉောဏလ်  င်

၃၁၈ NPW-318 က ေါ်တငလ်တဖ် ြူ ၁၂/လမန(န ိုင)်၁၅၁၅၈၉ ဦးကဇေ်ာဝငး်က ောင်

၃၁၉ NPW-319
က ေါ်ထို မ်
(ခ)

က ေါ် ငက်ကော ထို မ်
၁/မခဘ(န ိုင)်၀၁၁၁၇၈

ဦး ငက်ကော ဂမ်ဘော
(ခ)

ဦးဂမ်ဘော

၃၂၀ NPW-320 ဦးဇ ဲဘိုနး်ဖမတ် ၁/ပတ (န ိုင)်၀၇၀၅၄၉ ဦးလ ငဦ်း

၃၂၁ NPW-321 က ေါ်က းသနတောဖမင ် ၈/မဘန(န ိုင)်၁၂၉၈၃၇ ဦးဖမင လ် င်

၃၂၂ NPW-322 ဦးမ   းထ နး် ၄/ပလဝ(န ိုင)်၀၆၉၃၉၁ ဦးက ောငက်ကးီ

၃၂၃ NPW-323 က ေါ်ဟနန်စီ ိုး ၁၀/မလမ(န ိုင)်၂၄၇၆၈၁ ဦးဝငး်စ ိုး

၃၂၄ NPW-324 က ေါ် ကကြူကကြူန ိုင် ၅/စကန(န ိုင)်၂၂၉၂၄၇ ဦးဝငး်န ိုင်

၃၂၅ NPW-325 က ေါ် ဖင မ်းဖင မ်း ၉/မထလ(န ိုင)်၃၀၉၆၀၉ ဦးသနး်ကမောင်

၃၂၆ NPW-326 က ေါ်သရ ီ  းကဝ ၇/ရတရ(န ိုင)်၁၆၆၀၃၅ ဦးကနထ နး်

၃၂၇ NPW-327 ဦးဇငမ်   းသ ၁/မကတ(န ိုင)်၁၀၂၅၂၂ ဦးဖမင စ် ိုး
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၃၂၈ NPW-328 ဦးသဟီကက ေ်ာ ၁/မကတ(န ိုင)်၁၁၅၀၅၅ ဦးကက ေ်ာဖမင ်

၃၂၉ NPW-329 က ေါ်လ ငစ်နဒောထ နး် ၇/ တန(န ိုင)်၁၁၇၃၇၅ ဦးစ ိုးထ နး်

၃၃၀ NPW-330 က ေါ် ဦးက းရီ ၁၁/ကတန(န ိုင)်၁၁၂၇၆၀ ဦးကမောငဖ်မင က်ရွှ

၃၃၁ NPW-331 က ေါ်သကသ်ကမ် န် ၁၁/စတန(န ိုင)်၀၉၁၄၇၆ ဦးစ နဝ်ငး်

၃၃၂ NPW-332 က ေါ်ယဉ်ယဉ်ဖ   း ၉/ရမသ(န ိုင)်၁၃၂၀၀၉ ဦးသ နး်ကဇေ်ာ

၃၃၃ NPW-333 က ေါ် ခ ိုငသ် ယဦ်း ၁၄/ကကထ(န ိုင)်၁၆၀၉၁၀ ဦးက းဦး

၃၃၄ NPW-334 ဦးဖင မ်းခန  က် ောင် ၈/ပခက(န ိုင)်၂၂၈၀၀၁ ဦးသကန် ိုင်

၃၃၅ NPW-335 က ေါ်က းဖင မ်းမ ိုမ ို ၈/ဂဂန(န ိုင)်၁၁၁၀၃၇ ဦးလဖှမင ်

၃၃၆ NPW-336 ဦးသကလ် ငထ် း ၁၁/က န(န ိုင)်၁၁၈၃၀၆ ဦးကက ေ်ာစ န်

၃၃၇ NPW-337 ဦးပ ိုငစ် ိုးဟ နး် ၉/လ၀န(န ိုင)်၁၉၉၁၈၅ ဦးတငစ် ိုး

၃၃၈ NPW-338 ဦးသ ရထ နး် ၉/မထလ(န ိုင)်၃၃၆၆၈၇ ဦးသနး်က ောင်

၃၃၉ NPW-339 ဦးကမ်က ောင် ၅/ပ န(န ိုင)်၀၀၄၃၈၃ ဦးပနး် ီး

၃၄၀ NPW-340 က ေါ်က းသတီော ၅/မမတ(န ိုင)်၀၆၆၄၅၄ ဦးကင က း

၃၄၁ NPW-341 က ေါ်    က ောင် ၅/မရန(န ိုင)်၂၃၇၃၈၀ ဦးဉောဏထ် နး်

၃၄၂ NPW-342 ဦးရနက်က ေ်ာ ၅/ဗမန(န ိုင)်၀၅၇၅၁၀ ဦးဖမင ဦ်း

၃၄၃ NPW-343 က ေါ်  သဇငဖ်   း ၉/မထလ(န ိုင)်၂၄၇၃၆၂ ဦးက ောင ်နး်ဝငး်

၃၄၄ NPW-344 ဦးမငး်သ ိုက် ၁/ဗမန(န ိုင)်၀၅၈၅၂၃ ဦးက းဝငး်

၃၄၅ NPW-345 ဦးထ နလ်ငး်ဦး ၁/မမန(န ိုင)်၀၄၉၀၈၇ ဦး  ိုးကသး

၃၄၆ NPW-346 က ေါ်သ နး်သ နး်က  ၁/မမန(န ိုင)်၀၈၆၇၅၃ ဦးမိုနး်

၃၄၇ NPW-347 ဦးဝငး်က ိုဦး ၈/ပခက(န ိုင)်၂၂၀၄၁၈ ဦးစ ိုးဝငး်ဖမင ်

၃၄၈ NPW-348 ဦးက ောငမ်   းဝငး် ၇/ကတခ(န ိုင)်၁၂၉၆၇၃ ဦးကကညဝ်ငး်

၃၄၉ NPW-349 ဦးကက ေ်ာဝငး်န ိုင် ၁၁/က န(န ိုင)်၁၁၁၈၆၂ ဦးကမောငခ်ငလ်ှ
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၃၅၀ NPW-350 က ေါ်ဟနန်လီငး် ၅/ဘတလ(န ိုင)်၀၇၉၆၇၉ ဦးဖမင လ်ငး်

၃၅၁ NPW-351 က ေါ်ကမထကက် ောင် ၅/မရန(န ိုင)်၂၄၈၇၂၉ ဦးရီမ နက် ောင်

၃၅၂ NPW-352 ဦးဖမင ဦ်း ၅/ ရတ(န ိုင)်၁၁၈၄၃၇ ဦးစ ိုးလငး်

၃၅၃ NPW-353 က ေါ် ဖ ြူဖ ြူသီ ၅/မရန(န ိုင)်၁၈၀၀၀၇ ဦးနရီင်

၃၅၄ NPW-354 က ေါ်က းက းဦး ၅/ယမပ(န ိုင)်၀၆၅၃၃၅ ဦးသ  ဓ 

၃၅၅ NPW-355 ဦးကဇေ်ာက ောငလ်ငး် ၁၁/ရဗန(န ိုင)်၀၈၀၂၅၈ ဦးခ စ်ကသောငး်

၃၅၆ NPW-356 ဦးက ောငမ်ငး်ကဇေ်ာ ၁၁/ရဗန(န ိုင)်၀၇၈၂၉၁ ဦးတငက် ောငဝ်ငး်

၃၅၇ NPW-357 ဦးက းက ောငက်ကယ် ၈/တတက(န ိုင)်၁၈၀၀၆၈ ဦးကမောငက်မောငက်လး

၃၅၈ NPW-358 ဦးဖပည ဖ်   းက ောင် ၈/ရစက(န ိုင)်၂၀၂၉၆၅ ဦးကက ေ်ာဖမင စ် ိုး

၃၅၉ NPW-359 ဦးစညသ် ကက ေ်ာ ၁၁/စတန(န ိုင)်၁၀၉၆၁၉ ဦးထ နး်ထ နး်ဦး

၃၆၀ NPW-360 ဦးမ   းလငး် ၁၁/က န(န ိုင)်၀၉၅၅၁၅ ဦးထ နး်ဖ ြူက း

၃၆၁ NPW-361 က ေါ် ဖမတမ် ိုမ ိုက ောင် ၈/မဘန(န ိုင)်၁၃၉၁၄၁ ဦးဖမင ်

၃၆၂ NPW-362 က ေါ်စနဒမီ ိုးဖမင ် ၅/ခတန(န ိုင)်၀၂၈၃၄၄ ဦးဝငး်ဖမင ်

၃၆၃ NPW-363 ဦးကဝယဖံ   း ၈/ပ န(န ိုင)်၁၃၂၆၆၅ ဦးတင က်  

၃၆၄ NPW-364 က ေါ်ချွနခ်ျွနက် ောင် ၅/ ပယ(န ိုင)်၁၁၀၁၄၃ ဦးဖမင က်သောငး်

၃၆၅ NPW-365 ဦးမ ိုးသကထ် း ၈/မဘန(န ိုင)်၁၄၄၃၄၈ ဦးကဇေ်ာထ နး်

၃၆၆ NPW-366 ဦးက ောင ်နး်ဝငး် ၁၁/ပတန(န ိုင)်၀၆၁၂၈၀ ဦးကမောငက်ကးီ

၃၆၇ NPW-367 က ေါ်သငး်သငး်  းန ိုင် ၁၁/သတန(န ိုင)်၀၉၇၅၉၈ ဦးမ   းတင ်

၃၆၈ NPW-368 ဦးမ   း ကသ်စ် ၇/ထတပ(န ိုင)်၀၉၂၄၆၃ ဦးသနး်ထ နး်

၃၆၉ NPW-369 က ေါ်က းက းဖင မ် ် ၇/သကန(န ိုင)်၁၁၄၂၁၉ ဦးလဝှငး်

၃၇၀ NPW-370 ဦးညပီိုကခ ၁၁/မဥန(န ိုင)်၀၈၇၃၉၈ ဦးကမောငဖ် ြူကခ 

၃၇၁ NPW-371 ဦးက ောငသ် ရဟ နး် ၁၁/မဥန(န ိုင)်၁၀၀၄၃၅ ဦးကက ေ်ာသ ရ
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၃၇၂ NPW-372 က ေါ်ဝငး်ပပ ၇/ပခတ(န ိုင)်၀၉၄၂၉၂ ဦးခငက်မောငက်ထ း

၃၇၃ NPW-373 က ေါ်ကရွှသဇငဦ်း ၁၁/စတန(န ိုင)်၁၁၀၇၈၃ ဦးက ောငက် း

၃၇၄ NPW-374 ဦးသနး်က းက ောင် ၁၁/မဥန(န ိုင)်၁၂၈၄၀၄ ဦးကက ေ်ာစ နလ်ှ

၃၇၅ NPW-375 ဦးမငး်န ိုငစ် ိုး ၁၁/စတန(န ိုင)်၁၀၀၀၇၉ ဦးဝငး်န ိုင်

၃၇၆ NPW-376 က ေါ်ဇငမ်ောသ ယ် ၁/မကန(န ိုင)်၁၅၁၈၃၄ ဦးစ ိုးဖမင ်

၃၇၇ NPW-377 ဦး ေား ော ၁/ဝမန(န ိုင)်၀၇၇၁၀၅ ဦး  း  း ီ

၃၇၈ NPW-378 ဦးမ   းန ိုငဝ်ငး် ၁/မကန(န ိုင)်၁၄၁၂၅၂ ဦးခငက်မောငဝ်ငး်

၃၇၉ NPW-379 ဦးကက ေ်ာမ   းက ောင် ၉/ပဘန(န ိုင)်၁၆၇၈၇၈ ဦးကစောက ောင်

၃၈၀ NPW-380 ဦးဇငမ်ငး်ထ နး် ၇/တငန(န ိုင)်၁၄၃၇၁၀ ဦးလထှ နး်

၃၈၁ NPW-381 ဦးဖပည ဖ်   းက ောင် ၉/မထလ(န ိုင)်၃၂၄၇၇၆ ဦးက ောငက်က ေ်ာမ ိုး

၃၈၂ NPW-382 ဦးကဇယ ောကမောငက်မောငဖ်မတ် ၅/ဗမန(န ိုင)်၀၈၃၄၁၅ ဦးဝငး်လ ငဦ်း

၃၈၃ NPW-383 ဦးသန  က်ဝဦး ၁၁/ပဏတ(န ိုင)်၀၆၉၂၈၀ ဦးက ောငသ် နး်လှ

၃၈၄ NPW-384 ဦးရနန် ိုငစ် ိုး ၇/ပမန(န ိုင)်၁၇၆၀၂၅ ဦးစ ိုးန ိုင်

၃၈၅ NPW-385 ဦးဇ ဲမောနရှ် န် ၁၃/မတတ(န ိုင)်၀၀၇၇၁၈ ဦးကမောငဝ်ငး်

၃၈၆ NPW-386 ဦးကတဇောက ောင် ၁၃/လရန(န ိုင)်၁၈၅၄၀၂ ဦးဝငး်က ောင်

၃၈၇ NPW-387 ဦးခတတ ောက ိုက ိုဝငး် ၁/မကန(န ိုင)်၁၁၃၅၁၈ ဦးည န  က် း

၃၈၈ NPW-388 ဦးထငလ်ငး်က ောင် ၇/ရတန(န ိုင)်၁၃၁၇၉၄ ဦးကဇေ်ာဝမ်း

၃၈၉ NPW-389 က ေါ်ခ   ခ   လ င် ၁၂/မဂ (န ိုင)်၁၅၂၂၆၀ ဦးကစောလ င်

၃၉၀ NPW-390 ဦးရနန် ိုငဖ်   း ၈/ခမန(န ိုင)်၁၅၂၈၅၅ ဦးဖမင က် း

၃၉၁ NPW-391 ဦးက ံ းလ နက်ထောင် ၄/ထတလ(န ိုင)်၀၃၈၄၂၂ ဦးရမ်ဟရဲ

၃၉၂ NPW-392 ဦးသန  ဇ်ငထ် နး် ၁၁/ပဏတ(န ိုင)်၀၇၇၄၉၈ ဦးကက ေ်ာက းကမောင်

၃၉၃ NPW-393 ဦးဟနလ်ငး်ထက် ၉/သစန(န ိုင)်၁၇၄၅၀၆ ဦးစနး်ယို
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၃၉၄ NPW-394 ဦးတ ိုးက ောငလ်  င် ၇/ပတတ(န ိုင)်၁၁၅၀၇၁ ဦးက ောငသ် လ  င်

၃၉၅ NPW-395 ဦးမငး်ဟနထ် ဋ် ၁၃/မပတ(န ိုင)်၀၃၆၈၃၅ ဦးစ ိုးဦး

၃၉၆ NPW-396 ဦးဇလန် ၅/လရန(န ိုင)်၀၁၀၇၉၄ ဦးမတ ် ိုငး်

၃၉၇ NPW-397 ဦးဖပည ဖ်   းက ောင် ၉/မထလ(န ိုင)်၂၆၇၇၂၀ ဦးကမောငက်မောငက် း

၃၉၈ NPW-398 က ေါ်နငှး်ကဝကဝက ောင် ၉/ကပတ(န ိုင)်၂၇၆၁၂၉ ဦးဖမင ဖ်င မ်း

၃၉၉ NPW-399 က ေါ်သကသ်ကလ်  င် ၁၁/ မန(န ိုင)်၀၄၇၂၆၈ ဦးတငက်မောငဝ်ငး်

၄၀၀ NPW-400 က ေါ်ကခ ောစိုသငး် ၉/မသန(န ိုင)်၀၄၁၅၈၀ ဦးည န  က်  

၄၀၁ NPW-401 က ေါ်က  ဇငဝ်င ် ၇/ပခတ(န ိုင)်၀၅၈၅၉၅ ဦးက းတ ိုး
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၁ YGN -  001 ဦးခိိုင်ဇ  ်ဟိန်း ၈/စလန(နိိုင်)၁၉၃၂၆၈ ဦးဇ   ်လွင်ဦး

၂ YGN -  002 ဇ ေါ်ခိိုင်ငငိမ်းစိိုး ၉/ပဥလ(နိိုင်)၀၃၃၀၁၇ ဦးစိိုးနိိုင်ဦး

၃ YGN -  003 ဦးမ  ိးလင်းဇ  င် ၁၂/သခန(နိိုင်)၁၂၉၁၀၂ ဦးတင်ငငိမ်း

၄ YGN -  004 ဦးဇ   ်လင်းထွန်း ၁/မညန(နိိုင်)၁၅၁၃၄၅ ဦးဇ  င်ဇ  ်ဦး

၅ YGN -  005 ဦးဇငွယံဇ   ် ၁၄/  ထ(နိိုင်)၁၇၅၁၅၀ ဦးဇစ မမသိန်း

၆ YGN -  006 ဇ ေါ်ရတနာမွန် ၁၂/ထတပ(နိိုင်)၀၉၄၈၂၅ ဦးတင်ဇမ င်မမင ်

၇ YGN -  007 ဇ ေါ်ဂ  းဂ  း ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၃၅၃၆၁ ဦးထွန်းထွန်း

၈ YGN -  008 ဦးဇ  င်မမင် သူ ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၄၁၉၄၃ ဦးတင်မမင ်

၉ YGN -  009 ဇ ေါ်နှင်းနနဒာဇ   ် ၁၂/ လန(နိိုင်)၀၄၄၃၂၁ ဦးလှဇသ င်း

၁၀ YGN -  010 ဦးဇ  င်ရဲ ိို ၁၂/ စန(နိိုင်)၁၉၆၆၁၇ ဦး ိို ိိုနိိုင်

၁၁ YGN -  011 ဦးလွင်မိိုးဇ  င် ၁၂/ မတ(နိိုင်)၀၇၁၅၅၀ ဦးရဲမမင ်ဇ  င်

၁၂ YGN -  012 ဇ ေါ် ိသနတာခင် ၁၄/လပတ(နိိုင်)၂၃၂၂၂၁ ဦးမမင ်ဇရွှေ

၁၃ YGN -  013 ဇ ေါ်ဇဟ  နဲွွဲ့ ၁၂/သ တ(နိိုင်)၁၇၀၂၀၀ ဦးမင်းသွင်

 န်ကုံန်စ စစ်ဌ န
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၁၄ YGN -  014 ဦးရဲလင်းနိိုင် ၈/စလန(နိိုင်)၁၆၀၇၅၅ ဦးစိိုးမမင ်

၁၅ YGN -  015 ဦးခန ်သွင်ဦး ၇/နတလ(နိိုင်)၁၄၅၁၅၄ ဦးမင်းသွင်

၁၆ YGN -  016 ဦးဇစ ဇေလ ံထူး ၈/ပဖန(နိိုင်)၁၂၁၈၇၄ ဦးလှမမင ်

၁၇ YGN -  017 ဇ ေါ်ခိိုင်သင်းစိိုး ၁၂/ ဂရ(နိိုင်)၀၁၈၀၁၅ ဦးေင်းထိန်

၁၈ YGN -  018 ဦးလ ံဇေမိိုးဇ  င် ၁၂/တ န(နိိုင်)၁၆၇၇၀၅ ဦးလှမမင ်

၁၉ YGN -  019 ဦးဇ   ်လင်း ၈/ခမန(နိိုင်)၁၈၇၇၄၂ ဦးစံေင်း

၂၀ YGN -  020 ဇ ေါ် ိဇ ခိိုင် ၁၄/မ ပ(နိိုင်)၂၂၉၂၂၉ ဦးဇ   ်ညွန ်

၂၁ YGN -  021 ဦးဇသ ်တ ထွန်း ၁၂/ခရန(နိိုင်)၁၂၈၃၇၅ ဦးခင်ဇမ င်မမင ်

၂၂ YGN -  022 ဦးစိိုးထ ်လင်း ၇/ပတတ(နိိုင်)၁၁၈၈၁၁ ဦးတင်ေင်း

၂၃ YGN -  023 ဦးညီလင်းစိိုး ၉/ပဘန(နိိုင်)၁၆၂၉၇၃ ဦးသန်းလင်း

၂၄ YGN -  024 ဇ ေါ်လွင်လွင်နိိုင် ၈/ခမန(နိိုင်)၁၆၆၈၈၄ ဦးဇစ ဇ  င်ခ န်ိ

၂၅ YGN -  025 ဦးဇ  င်းမမတ်ငဖိ း ၁၁/စတန(နိိုင်)၁၀၉၇၄၅ ဦးဇမ င်ဇစ သိန်း

၂၆ YGN -  026 ဦး    နိိုင် ၇/ပခန(နိိုင်)၂၈၃၈၆၅ ဦးနိိုင်ေင်း

၂၇ YGN -  027 ဦးထ ်ဇ  င် ၉/သစန(နိိုင်)၁၆၉၂၈၇ ဦးဇ  င်ဇ   ်စိိုး

၂၈ YGN -  028 ဇ ေါ်ဇရွှေယမင်းထ ် ၇/သေတ(နိိုင်)၁၄၁၅၆၁ ဦးလင်းနိိုင်

၂၉ YGN -  029 ဦးလွင်သီဟစိိုး ၁/မ တ(နိိုင်)၁၀၁၇၉၈ ဦးစိိုးနိိုင်

၃၀ YGN -  030 ဦးသ ်ပိိုင်စိိုး ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၃၀၅၃၃ ဦးတင်ဇမ င်လှ

၃၁ YGN -  031 ဦးငဖိ း ိို ိို ၇/ေမန(နိိုင်)၁၃၆၇၅၉ ဦးခင်ဇမ င်ဦး

၃၂ YGN -  032 ဦးဇ  င် င်မင်း ၁၂/သ တ(နိိုင်)၁၅၅၅၃၆ ဦးဇ   ်ဇ   ်ဦး

၃၃ YGN -  033 ဇ ေါ်  မခည်ငငိမ်းထွဋ် ၁၂/ ဂမ(နိိုင်)၀၃၀၀၉၀ ဦးတင်ထွဋ်

၃၄ YGN -  034 ဇ ေါ်စိိုးသဉ္ဇ ဇမ း ၁၁/ တန(နိိုင်)၁၀၂၀၉၆ ဦးစိိုးပိိုင်

၃၅ YGN -  035 ဇ ေါ်မီမီ ိို ၇/ရတန(နိိုင်)၁၂၂၉၂၇ ဦးဇ းလိှိုင်

၃၆ YGN -  036 ဦးဉ ဏ်လင်းထွဋ် ၁၂/ဥ မ(နိိုင်)၁၈၅၈၀၃ ဦးဇ  င်မ  ိးသိန်း

၃၇ YGN -  037 ဇ ေါ်ငငိမ်းရတနာမ  ိး ၇/  န(နိိုင်)၀၇၁၉၆၀ ဦးမ  ိးဇ  ်ထွန်း

၃၈ YGN -  038 ဇ ေါ်ဇ ရတနာမိိုး ၇/ပခတ(နိိုင်)၀၉၉၃၀၀ ဦးဉ ဏ်မမင ်ဇငွ
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၃၉ YGN -  039 ဇ ေါ်နိိုနိိုသဲ ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၂၄၉၅၉ ဦးမ  ိးသန ်

၄၀ YGN -  040 ဦးရဲမင်းဇ  င် ၁၂/ဥ တ(နိိုင်)၁၉၆၃၄၅ ဦးဇ  င်က ည်ထွန်း

၄၁ YGN -  041 ဦးဇေထ ်နိိုင် ၁၄/ဟသတ(နိိုင်)၃၁၁၆၁၁ ဦးသိန်းစိိုး

၄၂ YGN -  042 ဦးထ ်ထ ်လင်း ၁၂/ထတပ(နိိုင်)၁၂၃၆၆၁ ဦးလှတင်

၄၃ YGN -  043 ဇ ေါ်ေင်းေင်းဇ း ၁၂/ထတပ(နိိုင်)၁၁၅၇၂၇ ဦးဇ းမမင ်

၄၄ YGN -  044 ဦးမ  ိးဇ   ်လင်း ၁၁/ပဏတ(နိိုင်)၀၇၆၇၅၆ ဦးဇ   ်ဇခ  င်း

၄၅ YGN -  045 ဦးသူထူးစံ ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၁၁၇၉၂၆ ဦးတင်ဇရွှေဇမ င်

၄၆ YGN -  046 ဦးဇ   ်စွ လင်း ၁၄/ လန(နိိုင်)၁၃၆၇၃၀ ဦးသန်းဇ ွ

၄၇ YGN -  047 ဦးရဲနိိုင် ၁၁/စတန(နိိုင်)၁၁၈၄၃၉ ဦးခ စ်ငမိ င်

၄၈ YGN -  048 ဇ ေါ်ဇထွးဇထွးမ ၁၂/သ တ(နိိုင်)၁၉၇၃၅၆ ဦးဇစ မမဇ  င်

၄၉ YGN -  049 ဇ ေါ်ေင်းသီရိ ၇/ပတန(နိိုင်)၁၂၂၆၈၉ ဦးက ည်စိိုး

၅၀ YGN -  050 ဇ ေါ်ဇ းစိုငငိမ်း ၅/ ဘလ(နိိုင်)၁၈၈၃၆၃ ဦးသန်းစိန်

၅၁ YGN -  051 ဦးထွန်းလင်းဇ  င် ၇/ညလပ(နိိုင်)၁၄၁၃၁၅ ဦးဇတ  က ိမ်

၅၂ YGN -  052 ဦးလင်းဇ   ်ငဖိ း ၁၂/ ဂတ(နိိုင်)၀၄၀၆၅၅ ဦး ိိုဇနေင်း

၅၃ YGN -  053 ဦးသူရိန်ဦး ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၇၃၁၄၅ ဦးဇ  င်ခိိုင်ဦး

၅၄ YGN -  054 ဇ ေါ်ခ ယ်ရီလွင် ၁၂/ဗတထ(နိိုင်)၀၄၄၇၃၉ ဦးတင်ဦးလွင်

၅၅ YGN -  055 ဦးသူရရန်ရှင်း ၁၂/မဂ (နိိုင်)၁၃၂၇၃၇ ဦးစိန်ေင်း

၅၆ YGN -  056 ဦးဇ  င်ထွန်းငငိမ်း ၅/ လတ(နိိုင်)၁၀၇၉၁၉ ဦးညိ ဇ း

၅၇ YGN -  057 ဇ ေါ်လဲ လဲ ေင်း ၁၂/ရပသ(နိိုင်)၀၄၈၄၂၇ ဦးဇ   ်လှ

၅၈ YGN -  058 ဇ ေါ် ိ ိသန ် ၁၀/သထန(နိိုင်)၁၂၆၈၃၉ ဦးသန်းဇ း

၅၉ YGN -  059 ဦးမမင ်ဟိန်း ၁၂/ စန(နိိုင်)၂၂၂၄၈၁ ဦးဇသ င်းစိန်

၆၀ YGN -  060 ဦးဘိုန်းမမတ်ဇ  င်း ၁၂/သဃ (နိိုင်)၁၈၅၂၂၈ ဦးဇ  င်နိိုင်သူ

၆၁ YGN -  061 ဦးဇ  င်းထ ်ဇ  င် ၇/သေတ(နိိုင်)၁၄၈၆၄၃ ဦးမင်းမင်းဇ  င်

၆၂ YGN -  062 ဇ ေါ် ိ ိဇ   ် ၁၁/သတန(နိိုင်)၁၀၂၉၀၃ ဦးဇ  ်လင်းထွန်း

၆၃ YGN -  063 ဇ ေါ်သဲသဲနိိုင် ၇/ရတန(နိိုင်)၁၂၈၁၆၆ ဦးေင်းနိိုင်
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၆၄ YGN -  064 ဦးမင်းဇေမွန် ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၈၆၅၅၇ ဦးဇ   ်ဟန်

၆၅ YGN -  065 ဇ ေါ်သ  းစနဒီေင်းဇမ င် ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၈၄၁၈၃ ဦးေင်းဇမ င်

၆၆ YGN -  066 ဦးဇ   ်တင် ၈/စလန(နိိုင်)၁၅၉၀၄၅ ဦးဇ  င်မင်းက ည်

၆၇ YGN -  067 ဦးဇစ ထွန ်လ ယ  း ၃/ဘ န(နိိုင်)၂၂၅၃၅၃ ဦးဇစ စိန်သန်း

၆၈ YGN -  068 ဦးမပည ်ငဖိ းဟိန်း ၁၂/ စန(နိိုင်)၂၂၆၀၅၆ ဦးသန်းေင်း

၆၉ YGN -  069 ဇ ေါ်ဇမဇ  ် ၈/ လန(နိိုင်)၁၆၁၇၉၈ ဦးဇ  င်ဇ  ်မမင ်

၇၀ YGN -  070 ဦးဇ   ်မင်းထိို ် ၁၁/သတန(နိိုင်)၁၀၄၁၂၂ ဦးညီတင်ဇရွှေ

၇၁ YGN -  071 ဦးဟိဏ်းထ ်ဇ  ် ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၉၂၆၃၉ ဦးမမင ်ဦး

၇၂ YGN -  072 ဦးမင်းထွဋ် ိို ၁၂/မဂ (နိိုင်)၁၇၂၀၁၈ ဦးဇ  ်မိိုးနိိုင်

၇၃ YGN -  073 ဦးညီမင်းထွဋ် ၁၁/သတန(နိိုင်)၁၀၄၁၆၀ ဦးဉ ဏ်မင်းထွန်း

၇၄ YGN -  074 ဦးရန်နိိုင် ၁၂/ရပသန(နိိုင်)၀၇၇၈၉၈ ဦးဟန်ဇ  ်ေင်း

၇၅ YGN -  075 ဦး    မင်းခန ် ၁၄/ေခမ(နိိုင်)၃၁၃၃၃၀ ဦးဇ းခိိုင်

၇၆ YGN -  076 ဦးရိှန်းဇ  ်ဇထွး ၁၂/မဘန(နိိုင်)၁၁၄၁၅၁၁ ဦးတင်ဇထွး

၇၇ YGN -  077 ဇ ေါ်ဟန်သီဦး ၇/လပတ(နိိုင်)၁၅၀၀၈၆ ဦးလှေင်း

၇၈ YGN -  078 ဦးဟိန်းဇေယံဇ  င် ၁၂/မရ (နိိုင်)၁၅၄၆၆၂ ဦး ံဇ  င်း

၇၉ YGN -  079 ဇ ေါ်မမတ် ိုမွန်ထိို ် ၉/ညဉန(နိိုင်)၁၈၀၄၀၂ ဦးဇမ င်ဇမ င်သန်း

၈၀ YGN -  080 ဦးရဲရင ်ရိှန် ၇/ ပ (နိိုင်)၀၉၇၃၄၅ ဦးသိန်းေင်း

၈၁ YGN -  081 ဦးဇ  င်ခ စ်မင်း ၁၂/ ဂ (နိိုင်)၀၀၇၃၆၀ ဦးဇမ င်ဇမ င်လွင်

၈၂ YGN -  082 ဇ ေါ်ဇ သွယ်မိိုး ၇/ရတန(နိိုင်)၁၀၆၈၉၆ ဦးခ စ်ေင်း

၈၃ YGN -  083 ဇ ေါ်သင်းသင်းလိှိုင် ၁၂/ရပသ(နိိုင်)၀၇၇၀၀၄ ဦးခ  ိေင်း

၈၄ YGN -  084 ဇ ေါ်ခိိုင်မွန်သန ် ၁၂/ တတ(နိိုင်)၀၂၉၉၂၆ ဦးညွန ်ဟန်

၈၅ YGN -  085 ဦးဇ  င်ပိိုင် ၄/ပလေ(နိိုင်)၀၅၉၉၅၅ ဦးထွန်းသ ဦး

၈၆ YGN -  086 ဇ ေါ်ဇနွးဇနွးခိိုင် ၁၂/မရ (နိိုင်)၁၄၆၂၂၇ ဦးဇ  င်ဇ  င်

၈၇ YGN -  087 ဇ ေါ်ပိိုးမမတ်သွယ် ၁၂/ရ န(နိိုင်)၀၈၉၅၆၃ ဦး န်းဦး

၈၈ YGN -  088 ဦးဇ  င်စိိုးပိိုင် ၁၀/သတန(နိိုင်)၁၉၂၂၅၆ ဦးဇ  င်သိန်း
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၈၉ YGN -  089 ဇ ေါ်သဉ္ဇ ထွန်း င် ၁၂/လမန(နိိုင်)၁၆၁၃၉၁ ဦးလွင်ထွန်း

၉၀ YGN -  090 ဇ ေါ်ငဖိ းေင်းဇ   ် ၁၂/သဃ (နိိုင်)၁၆၆၅၇၀ ဦးဇ   ်ေင်း

၉၁ YGN -  091 ဇ ေါ်ဇ းဇ းဇ  င် ၁၄/ညတန(နိိုင်)၀၀၀၀၉၅ ဦးထွန်းစိိုး

၉၂ YGN -  092 ဦး ံထူး ၁၁/မဉန(နိိုင်)၁၅၅၇၅၄ ဦးဇမ င်ဇ   ်ဇ း

၉၃ YGN -  093 ဦးဇစ ရန်နိိုင် ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၁၃၀၂၈၇ ဦးရန်နိိုင်လင်း

၉၄ YGN -  094 ဦးသူရစိိုး ၁၁/ဂမန(နိိုင်)၀၅၃၇၆၂ ဦးဇ   ်ဇ   ်နိိုင်

၉၅ YGN -  095 ဇ ေါ်သဉ္ဇ ေင်း ၁၄/ဟသတ(နိိုင်)၂၇၇၄၁၅ ဦးစိန်ေင်း

၉၆ YGN -  096 ဦးဉ ဏ်ဇ  ်ဟိန်း ၁၄/  ထ(မပ )၀၀၀၀၅၅ ဦးသိန်းတန်

၉၇ YGN -  097 ဦးဇသ ် ီ ၁၁/သတန(နိိုင်)၁၀၃၅၈၅ ဦး ိုန်းမမင ်

၉၈ YGN -  098 ဦးဇ  င်းထ ်နိိုင် ၇/ပတတ(နိိုင်)၁၅၀၇၈၁ ဦးနိိုင်ေင်းသိန်း

၉၉ YGN -  099 ဇ ေါ်ခိိုင် င်ထူး ၇/သေတ(နိိုင်)၁၂၉၇၃၅ ဦးသိန်းထူး

၁၀၀ YGN -  100 ဦးဇ   ်စွ ထ ် ၁၄/ ဂပ(နိိုင်)၁၇၄၀၆၆ ဦးဇ   ်မိိုး

၁၀၁ YGN -  101 ဦးမ  ိးသန ် င်ဦး ၁၄/ လန(နိိုင်)၁၃၇၂၈၂ ဦးဇစ မမင ်ဦး

၁၀၂ YGN -  102 ဇ ေါ်ဇရွှေစင်ေင်းထ ် ၁၄/ဟသတ(နိိုင်)၂၈၆၉၀၁ ဦးေင်းမမင ်

၁၀၃ YGN -  103 ဇ ေါ်ငဖိ းသဥဇ ထ ် ၁၂/မဂ (နိိုင်)၁၄၈၆၁၁ ဦးခင်မမင ်

၁၀၄ YGN -  104 ဇ ေါ် ိ ိငဖိ း ၉/ ပတ(နိိုင်)၂၃၀၇၃၂ ဦးဇသ င်းတင်

၁၀၅ YGN -  105 ဇ ေါ် ိုမမတ်မွန် ၁၁/ရသတ(နိိုင်)၀၈၈၀၃၁ ဦးဦးဇ   ်ေင်း

၁၀၆ YGN -  106 ဇ ေါ်သွယ်သွယ်ထွန်း ၁၁/ရသတ(နိိုင်)၀၈၈၀၄၃ ဦးဇမ င်တင်မမင ်

၁၀၇ YGN -  107 ဇ ေါ်ဇမ ်ဇမ ်ဇ   ် ၁၁/မ န(နိိုင်၀၀၆၂၅၁၈ ဦးသိန်းဇရွှေ

၁၀၈ YGN -  108 ဦးမင်းထ ် ိို ၁၁/မ န(နိိုင်)၀၆၃၂၂၃ ဦးသန်းဇငွ

၁၀၉ YGN -  109 ဦးဟိန်းဇ  ်ဦး ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၀၈၄၉၇၈ ဦးတင်ဇမ င်ယဉ်

၁၁၀ YGN -  110 ဦးဇေလ ံထွန်း ၁၂/လ န(နိိုင်)၂၀၆၁၉၃ ဦးစံဇ း

၁၁၁ YGN -  111 ဇ ေါ်စနဒီလိှိုင် ၁၂/သလန(နိိုင်)၁၃၆၉၄၆ ဦးဇ  င် ိိုလိှိုင်

၁၁၂ YGN -  112 ဦးရဲမမတ် ၁၁/မထန(နိိုင်၀၀၂၇၄၀၉ ဦးစံတင ်

၁၁၃ YGN -  113 ဇ ေါ် ိနနဒာမင်းဇ  ် ၇/ပမန(နိိုင်)၁၈၅၂၁၁ ဦးဇ  ်မင်း
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၁၁၄ YGN -  114 ဦးနိိုင်လင်းထ ် ၁၄/ပ န(နိိုင်)၂၂၁၉၉၄ ဦးသန်းဇ  ်

၁၁၅ YGN -  115 ဦး င်မင်းထ ် ၁၄/ဟသတ(နိိုင်)၂၆၈၃၄၀ ဦးမမင ်ဇ း

၁၁၆ YGN -  116 ဦးရဲဇ  ်ထွဋ် ၁၄/ပတန(နိိုင်)၂၁၂၂၃၄ ဦးခင်က ိ င်

၁၁၇ YGN -  117 ဦးပိိုင်စိိုးသူ ၁၁/ပဏတ(နိိုင်၀၀၅၆၁၉၉ ဦးဇ   ်ဟန်

၁၁၈ YGN -  118 ဇ ေါ်နှင်းယိုလိှိုင် ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၈၈၇၂၁ ဦးခင်ဇမ င်ထွန်း

၁၁၉ YGN -  119 ဇ ေါ်နဲွွဲ့ယမင်းဇ  င် ၁၄/  န(နိိုင်)၁၂၃၇၀၆ ဦးဇ   ်ဇ း

၁၂၀ YGN -  120 ဇ ေါ်နှင်းခ ယ်ရီ ၁၄/ဖပန(နိိုင်)၁၈၈၄၉၁ ဦး ိုန်းဇမ င်

၁၂၁ YGN -  121 ဇ ေါ်ခင်မ ဇ း ၉/ ပတ(နိိုင်)၂၇၁၃၈၂ ဦးဇ   ်ဦး

၁၂၂ YGN -  122 ဦးဇ  င်သူရဟန် ၁၄/ ဂပ(နိိုင်)၁၉၇၁၁၂ ဦးမမင ်သန်း

၁၂၃ YGN -  123 ဦးနိိုင်ေင်းဇ   ် ၁၁/မတန(နိိုင်)၀၁၉၄၆၀ ဦးဇ   ်ရင်

၁၂၄ YGN -  124 ဦးမ  ိးလိှိုင်ဟိန်း ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၁၁၁၁၄၇ ဦးထွန်းသိန်းဇခ 

၁၂၅ YGN -  125 ဦးဇ   ်စိိုးပိိုင် ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၉၄၂၅၃ ဦးေင်းနိိုင်

၁၂၆ YGN -  126 ဇ ေါ်မ  ိးသ င်ဖူး ၇/ ေန(နိိုင်)၁၃၅၉၁၆ ဦးမ  ိးမမင ်ဇထွးနိိုင်

၁၂၇ YGN -  127 ဇ ေါ်ထ ်ထ ်ဇေ ၈/မဘန(နိိုင်)၁၂၇၃၄၂ ဦးခ စ်ဇေ

၁၂၈ YGN -  128 ဦးဇ  င်ေင်းသန်း ၁၁/မဥန(နိိုင်)၀၇၀၆၉၅ ဦးလှဇရွှေ

၁၂၉ YGN -  129 ဦးညီညီသန ် င် ၁၁/မဥန(နိိုင်)၀၉၄၀၅၂ ဦးဇမ င်ဇ   ်ဇ း

၁၃၀ YGN -  130 ဇ ေါ်တင်လင်းမ ၁၂/သခန(နိိုင်)၁၂၈၄၉၁ ဦးသိန်းဇငွ

၁၃၁ YGN -  131 ဦးမပည ်ငဖိ းဇ  င် ၁၁/မဥန(နိိုင်)၀၉၀၀၈၇ ဦးမမထွန်းဇ  င်

၁၃၂ YGN -  132 ဇ ေါ်ဇမခ ယ်ရီသင်း ၁၂/ထတပ(နိိုင်)၀၉၁၃၆၂ ဦးဇ  ်ဦး

၁၃၃ YGN -  133 ဇ ေါ်စိိုးစနဒာဇ  င် ၁၃/တ န(နိိုင်)၂၄၈၉၆၇ ဦးမမင ်ဇ  င်

၁၃၄ YGN -  134 ဇ ေါ်သီရိဇေ ၁၂/လ န(နိိုင်)၂၀၇၂၈၁ ဦးသိန်းဇ  ်

၁၃၅ YGN -  135 ဦးမ  ိးခ စ် ၅/ ဘလ(နိိုင်)၁၈၄၈၁၀ ဦးခ စ်ဇမ င်

၁၃၆ YGN -  136 ဦးဇ  င်မမင ်မမတ် ၁၁/ရဗန(နိိုင်)၀၇၆၅၁၄ ဦးသန်းက ည်

၁၃၇ YGN -  137 ဦးရဲထ ်ရိှန် ၁၁/ပဏ (နိိုင်)၀၉၂၁၉၀ ဦးရဲေင်း

၁၃၈ YGN -  138 ဇ ေါ်ဇမသင်းခိိုင် ၁၂/မဘန(နိိုင်၀၁၂၇၅၈၀ ဦးသိန်းထွန်း
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၁၃၉ YGN -  139 ဇ ေါ်သန်းသန်းမမင ် ၁၂/လသယ(နိိုင်)၀၈၈၅၃၆ ဦးခင်ဇမ င်ဇထွး

၁၄၀ YGN -  140 ဦးဇ  င်ငဖိ းဇ   ် ၁၂/ ဂရ(နိိုင်)၀၀၄၃၅၆ ဦးဇ   ်မမင ်

၁၄၁ YGN -  141 ဇ ေါ်သ င်ဦး ၁၂/လ န(နိိုင်)၂၀၆၆၀၈ ဦးခင်ေင်း

၁၄၂ YGN -  142 ဇ ေါ် ိမ ်မ  ်ခ ယ် ၁၂/လ န(နိိုင်)၂၀၇၂၆၆ ဦးခင်ဇမ င်သိန်း

၁၄၃ YGN -  143 ဦးစိိုးသူထွန်း ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၁၂၈၄၅၅ ဦးဇ  င်သန်းေင်း

၁၄၄ YGN -  144 ဦးနိိုင်လင်းထွန်း ၁၁/သ န(နိိုင်)၀၇၄၈၀၉ ဦးတင်ဇ  င်စိိုး

၁၄၅ YGN -  145 ဦးဇ  င်း ိို ိို ၁၄/ပတန(နိိုင်)၂၁၁၆၁၇ ဦးဇ   ်ေင်း

၁၄၆ YGN -  146 ဦးထူးမပည ်စံို ၁၄/မ ပ(နိိုင်)၂၂၇၅၃၄ ဦးဟန်မမင ်

၁၄၇ YGN -  147 ဦးထ ်ဇေယံဇ  င် ၁၄/ဓနဖ(နိိုင်၀၁၆၁၆၁၇ ဦးဇ  င်ငငိမ်း

၁၄၈ YGN -  148 ဇ ေါ်ပိိုး ိမဖ ၇/သ န(နိိုင်)၁၃၂၈၀၈ ဦးစန်းလိှိုင်

၁၄၉ YGN -  149 ဦးစွမ်းရည်ဇမ င် ၁၄/ပသန(နိိုင်)၁၂၅၂၁၂ ဦးတင်ဇမ င်စန်း

၁၅၀ YGN -  150 ဦးဇ  င်ထူး ၁၁/စတန(နိိုင်)၁၀၇၄၀၈ ဦးဇစ ဇ  င်ဇ   ်

၁၅၁ YGN -  151 ဇ ေါ်ဇမသ ်မွန် ၁၂/မဂ (နိိုင်)၁၅၀၅၈၇ ဦးတင်ထွန်း

၁၅၂ YGN -  152 ဇ ေါ်သင်းသ င်ပွင ် ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၁၁၈၇၆၆ ဦး ိို ိိုသ 

၁၅၃ YGN -  153 ဦးဘိုန်းမမတ်နိိုင် ၁၄/ေခမ(နိိုင်)၂၂၃၁၇၄ ဦးစိိုးနိိုင်

၁၅၄ YGN -  154 ဇ ေါ်ေင်းလဲ ရည် ၈/ရနခ(နိိုင်)၀၂၇၀၇၈ ဦးသိန်းဇ  င်

၁၅၅ YGN -  155 ဇ ေါ်ခင်သဉ္ဇ ဇ   ် ၁၁/ ပန(နိိုင်)၀၉၂၈၆၈ ဦးသိန်းဇရွှေ

၁၅၆ YGN -  156 ဦး  ်ပိိုင်ငဖိ း ၁၂/သလန(နိိုင်)၁၂၆၉၂၈ ဦးသန ် င်

၁၅၇ YGN -  157 ဦးမင်းဟိန်းဇ   ် ၁၄/ ဂပ(နိိုင်)၂၀၉၅၃၇ ဦးဇ  င်သင်းဇ ွ

၁၅၈ YGN -  158 ဦးမမတ်မင်းလိှိုင် ၁၄/ မန(နိိုင်)၁၃၄၁၉၀ ဦးဇ   ်စိိုး

၁၅၉ YGN -  159 ဇ ေါ်ခင်ထ ်ထ ်ဇ  င် ၁၂/ဥ တ(နိိုင်)၁၈၁၂၂၉ ဦးက ည်ေင်း

၁၆၀ YGN -  160 ဦးမင်းထူးဇ   ် ၁၁/စတန(နိိုင်)၁၁၆၃၆၂ ဦးဇ  င်သိန်း

၁၆၁ YGN -  161 ဦးသ ်ပိိုင်ထူး ၁၂/ ဂရ(နိိုင်)၀၁၈၇၇၂ ဦး ံထူး

၁၆၂ YGN -  162 ဦးသန ်ဇ  ်ဦး ၁၄/  န(နိိုင်)၁၂၂၄၁၃ ဦးေင်း  င်

၁၆၃ YGN -  163 ဦးက ည်မင်းဇ  ် ၁၄/ေခမ(နိိုင်)၂၂၉၃၀၂ ဦးဇ းဇ   ်
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၁၆၄ YGN -  164 ဇ ေါ် ိ ိမ  ိး ၁၂/ ဂတ(နိိုင်)၀၅၉၆၃၂ ဦးမ  ိးဇ  င်

၁၆၅ YGN -  165 ဦးထွန်းဇတ  ် ၁၂/မဂ (နိိုင်)၁၆၇၉၅၃ ဦးသန်းေင်း

၁၆၆ YGN -  166 ဦးဇနမ  ိးဇ   ် ၁၂/ခရန(နိိုင်)၁၁၈၁၈၅ ဦးစိိုးမမင ်

၁၆၇ YGN -  167 ဇ ေါ် ိသဉ္ဇ ဇ  င် ၁၂/မဂ (နိိုင်)၁၅၉၇၄၇ ဦးခင်ဇ  င်

၁၆၈ YGN -  168 ဇ ေါ်ထ းထ းဇေ ၉/ ပတ(နိိုင်)၂၅၅၂၃၃ ဦးသန်းဇ  င်

၁၆၉ YGN -  169 ဇ ေါ်သူ  လိှိုင် ၉/ ပတ(နိိုင်)၂၃၇၄၁၈ ဦးေင်းနိိုင်

၁၇၀ YGN -  170 ဇ ေါ်နှင်းပိုလဲဇေ ၉/ ပတ(နိိုင်)၂၆၄၁၄၈ ဦးေင်းစိိုး

၁၇၁ YGN -  171 ဇ ေါ်သန်း ိခိိုင် ၉/ညဥန(နိိုင်)၁၈၅၉၄၈ ဦးဇ   ်ဇမ င်

၁၇၂ YGN -  172 ဦးဇ  င်မိိုးဇ   ် ၁၁/ရသတ(နိိုင်)၀၆၈၄၃၅ ဦးဇ  င်သိန်းညွန ်

၁၇၃ YGN -  173 ဦးထိန်လင်းဦး ၁၂/မဂ (နိိုင်)၁၃၄၁၃၉ ဦးဇ းဇ  င်

၁၇၄ YGN -  174 ဇ ေါ်ယိုမမင ်မမတ်ငဖိ း ၈/မလန(နိိုင်)၁၀၆၅၃၁ ဦးသန်းဟန်ဇမ ်

၁၇၅ YGN -  175 ဇ ေါ်က ည်က ည်ဇ း ၁၂/ ဂတ(နိိုင်)၀၆၆၅၄၀ ဦးေင်းဗိိုလ်

၁၇၆ YGN -  176 ဦးရဲသီဟ ၁၂/ ဂတ(နိိုင်)၀၈၄၉၅၃ ဦးရဲေင်း

၁၇၇ YGN -  177 ဦးဇေသ ်မင်းလွင် ၁၂/ ခန(နိိုင်)၂၂၀၆၄၅ ဦးလှလွင်

၁၇၈ YGN -  178 ဇ ေါ်ခင်လမပည ် ၁၂/ရပသ(နိိုင်)၀၆၈၀၂၅ ဦးသိန်းက ွယ်

၁၇၉ YGN -  179 ဦးစန်းလ န်မဲွလ် ၇/ပတတ(နိိုင်)၁၁၁၃၀၈ ဦးတီးယိိုမန်း

၁၈၀ YGN -  180 ဇ ေါ်စန်းသီတ မမင ် ၅/ ရတ(နိိုင်)၁၄၄၂၀၈ ဦးမ  ိး န်း

၁၈၁ YGN -  181 ဇ ေါ်မိိုးမိိုးသံသ ၁၂/ဗဟန(နိိုင်)၁၀၉၉၄၈ ဦးဇ းလွင်

၁၈၂ YGN -  182 ဇ ေါ် ိသူခိိုင် ၇/လပတ(နိိုင်)၁၁၉၆၀၉ ဦးဇ   ်ေင်း

၁၈၃ YGN -  183 ဦးမ  ိးသီဟဇ   ် ၉/ပဗသ(နိိုင်)၀၀၁၀၁၀ ဦးတင်ဇ  င်က ည်

၁၈၄ YGN -  184 ဦးစွမ်းထ ်ေင်း ၁၂/လ န(နိိုင်)၂၃၄၃၃၆ ဦးေင်းဇ း

၁၈၅ YGN -  185 ဦးထ ်လင်းဦး ၁၂/လသယ(နိိုင်)၀၇၈၅၄၆ ဦးသ ်ထွန်း

၁၈၆ YGN -  186 ဦး ိို ိိုဦး ၁၄/ဘ လ(နိိုင်)၂၈၄၅၃၆ ဦးဇ  င်ထွန်း

၁၈၇ YGN -  187 ဇ ေါ်ဇနာ်ထ ်ထ ်ထူး ၁၄/မ ပ(နိိုင်)၂၂၉၀၂၉ ဦးဇစ ထူးမူး

၁၈၈ YGN -  188 ဦးထွန်းခ စ် ိို ၁၄/ေခမ(နိိုင်)၁၉၇၇၂၇ ဦးမမတ်မင်းဇ  င်
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၁၈၉ YGN -  189 ဇ ေါ်စိုမမတ်မွန် ၁၁/ဂမန(နိိုင်)၀၅၃၃၄၃ ဦး ိို ိို

၁၉၀ YGN -  190 ဦးမပည ်စံိုသူ ၁၁/ဂမန(နိိုင်)၀၅၈၀၁၀ ဦးဇ  င်ဇ း

၁၉၁ YGN -  191 ဇ ေါ်မီမီထွန်းလွင် ၁၂/ လန(နိိုင်)၀၄၇၁၀၅ ဦးထွန်းထွန်းလွင်

၁၉၂ YGN -  192 ဇ ေါ် ိုသီတ သိန်းဇ း ၇/ရတန(နိိုင်)၁၁၈၇၈၂ ဦးသိန်းဇ း

၁၉၃ YGN -  193 ဦးရဲလင်းမမတ် ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၁၁၈၃၄၂ ဦးတင်နိိုင်ဦး

၁၉၄ YGN -  194 ဦးမမတ်သူဇ  င် ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၁၄၆၀၄၀ ဦးဇမ င်ေင်းနိိုင်

၁၉၅ YGN -  195 ဇ ေါ်ထ ်ထ ်ရွှေန်း ၁၂/ဥ တ(နိိုင်)၁၈၀၄၅၂ ဦးလှထွဋ်

၁၉၆ YGN -  196 ဇ ေါ်ဇရွှေရည်ေင်းစိိုး ၁၄/ဟသတ(နိိုင်)၃၀၆၆၀၁ ဦးဇမ င်ဇမ င်စိိုး

၁၉၇ YGN -  197 ဇ ေါ်သူ  ၁၂/ဥ မ(နိိုင်)၀၂၇၄၉၅ ဦးညွန ်ရီ

၁၉၈ YGN -  198 ဦးဇ  င်မမတ်သူ ၁၄/ေခမ(နိိုင်)၂၇၉၉၁၁ ဦးမင်းဇ  ်

၁၉၉ YGN -  199 ဦးရဲနိိုင်ထွန်း ၈/ခမန(နိိုင်)၁၉၅၁၅၇ ဦးစိိုးသိန်း

၂၀၀ YGN -  200 ဇ ေါ်ေင် သရဖီ ၁၂/ ဂမ(နိိုင်)၀၃၃၆၂၆ ဦးသန်းဇထွး

၂၀၁ YGN -  201 ဇ ေါ်သဉ္ဇ ငဖိ း ၁/မ န(နိိုင်)၁၅၇၄၉၉ ဦးဇနမ  ိးဇ  င်

၂၀၂ YGN -  202 ဇ ေါ်ယဉ်မင်းစိိုး ၁၁/မပန(နိိုင်)၀၈၃၁၆၄ ဦးခင်ဇမ င်စိိုး

၂၀၃ YGN -  203 ဇ ေါ်ညိမ်းညိမ်းမ  ိးက ွယ် ၁၂/ စန(နိိုင်)၁၉၇၃၄၁ ဦးမ  ိးက ွယ်

၂၀၄ YGN -  204 ဇ ေါ်ေတ်မှိုန်ဦး ၁၁/ တန(နိိုင်)၁၀၃၇၅၃ ဦးထွန်းငမိ င်

၂၀၅ YGN -  205 ဦးမပည ်စံိုဇ  င် ၁၂/လ န(နိိုင်)၂၃၃၄၄၁ ဦးဟန်မမင ်

၂၀၆ YGN -  206 ဇ ေါ်ေင်းမမတ် ိဇနနဒ ၁၂/ စန(နိိုင်)၂၆၄၆၄၂ ဦးဇ းသိန်း

၂၀၇ YGN -  207 ဇ ေါ်နှင်း ိဇရွှေရည် ၁၂/ စန(နိိုင်)၂၂၁၉၇၈ ဦးညွန ်ေင်း

၂၀၈ YGN -  208 ဦး င် ိို ိိုလွင် ၁၂/ဥ ပ(နိိုင်)၂၂၆၈၆၁ ဦးတင်ဇမ င်ဇမ င်လွင်

၂၀၉ YGN -  209 ဦးဇ  င်သီဟ ၁၂/တ န(နိိုင်)၁၉၇၅၃၉ ဦးတင်ဇ  ်

၂၁၀ YGN -  210 ဇ ေါ် ိုမွန်ဇသ ် ၁၂/ဥ တ(နိိုင်)၁၆၀၈၉၆ ဦးခင်ဇမ င်က ည်

၂၁၁ YGN -  211 ဇ ေါ်ဇ းခ မ်းမမင ် ၁၂/ဥ မ(နိိုင်)၂၁၀၉၄၅ ဦးမင်းလွင်

၂၁၂ YGN -  212 ဇ ေါ်ရည်မွန်ဇ း ၁၂/ လန(နိိုင်)၀၄၄၃၂၀ ဦးသိန်းဦး

၂၁၃ YGN -  213 ဦးမင်းသန ်ထ ် င် ၁၂/ဥ တ(နိိုင်)၁၇၃၀၈၁ ဦးဇစ သ ်ဦး
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၂၁၄ YGN -  214 ဦးဇ   ်ဇ   ်ဇမ င် ၁၂/ဥ မ(နိိုင်)၂၀၆၃၈၉ ဦးဇမ င်ဇမ င်ထွန်း

၂၁၅ YGN -  215 ဦးရဲနိိုင်ထွန်း ၁၁/မပန(နိိုင်)၁၃၂၈၂၃ ဦးဇရွှေဇစ ဇ  င်

၂၁၆ YGN -  216 ဇ ေါ် ိမွန် ိို ၈/ေေန(နိိုင်)၁၀၁၅၆၇ ဦးမမ င်

၂၁၇ YGN -  217 ဦးမင်းသ ်နိိုင် ၇/လပတ(နိိုင်)၁၆၅၃၂၀ ဦးသန်းနိိုင်

၂၁၈ YGN -  218 ဦးမိိုးဇေငဖိ း ၁၂/ဥ မ(နိိုင်)၂၄၉၂၅၇ ဦးဇ   ်ရိှန်

၂၁၉ YGN -  219 ဇ ေါ်စိုလိှိုင် ၁၂/ရ န(နိိုင်)၀၇၈၆၉၂ ဦးဇ   ်ဇ   ်

၂၂၀ YGN -  220 ဦးမမတ်သူဇ  င် ၁၄/ လန(နိိုင်)၁၈၀၉၄၅ ဦးစန်းယို

၂၂၁ YGN -  221 ဇ ေါ်ဇ းခ မ်းမိိုး ၁၂/ စန(နိိုင်)၂၂၆၆၃၆ ဦးသ ်နိိုင်

၂၂၂ YGN -  222 ဦး ိို ိိုနိိုင် ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၁၁၇၃၅၀ ဦးတင်လိှိုင်

၂၂၃ YGN -  223 ဦးရဲထွန်းဇ   ် ၁၂/ စန(နိိုင်)၂၃၅၁၄၅ ဦးခင်ဇစ 

၂၂၄ YGN -  224 ဦးမ  ိးလိှိုင် ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၈၃၁၈၁ ဦးမမဇသ င်း

၂၂၅ YGN -  225 ဇ ေါ်စမ်း ိ ိခင် ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၇၃၉၆၅ ဦးဇ  င်ဇ   ်စိိုး

၂၂၆ YGN -  226 ဇ ေါ်ခင်မိိုးက ည် ၉/ရမဘ(နိိုင်)၁၄၈၄၇၈ ဦးဇ   ်ေင်း

၂၂၇ YGN -  227 ဦးဇ   ်မ  ိးထွန်း ၁၁/ပဏတ(နိိုင်)၀၆၈၁၅၉ ဦးဇ   ်ဇေဇမ င်

၂၂၈ YGN -  228 ဇ ေါ်သင်းရနံ သူ ၇/နတလ(နိိုင်)၁၃၆၆၆၆ ဦးထင်လင်းသူ

၂၂၉ YGN -  229 ဇ ေါ်ယဉ်ယဉ်နဲွွဲ့ ၅/ခဥန(နိိုင်)၀၇၉၅၀၃ ဦးဇ   ်သင်း

၂၃၀ YGN -  230 ဇ ေါ်ဇရွှေရည်ေင်း ၇/ ဖန(နိိုင်)၀၉၇၈၈၇ ဦးခင်ဇမ င်ေင်း

၂၃၁ YGN -  231 ဦးစိိုးသီဟဇ ွ ၁၁/တ န(နိိုင်)၀၉၅၈၉၆ ဦးဇေဇသ င်း

၂၃၂ YGN -  232 ဇ ေါ်ဇမမမတ်မွန် ၁၄/  တ(နိိုင်)၁၈၇၄၂၁ ဦးသိန်းလွင်

၂၃၃ YGN -  233 ဦးစည်သူ ၁၁/မပန(နိိုင်)၀၈၈၄၄၄ ဦးထွန်းေင်း

၂၃၄ YGN -  234 ဇ ေါ်သီတ စိိုး ၁၄/မ ပ(နိိုင်)၂၂၇၃၃၃ ဦးမမင ်စိိုး

၂၃၅ YGN -  235 ဇ ေါ်ခတတ ခိိုင် ၁၂/ မန(နိိုင်)၁၁၇၀၀၆ ဦးမမင ်ဇမ င်

၂၃၆ YGN -  236 ဇ ေါ်သီတ ေင်း ၁၄/သပန(နိိုင်)၁၀၈၃၇၉ ဦးဇ းငမိ င်

၂၃၇ YGN -  237 ဇ ေါ်ဇရွှေယမင်းလိှိုင် ၁၁/ဘသတ(နိိုင်)၀၂၇၁၈၈ ဦးထွန်းလိှိုင်

၂၃၈ YGN -  238 ဦးမပည ်ငဖိ းသိန်း ၁၄/ဟသတ(နိိုင်)၃၂၈၅၇၅ ဦးဇ း ိို
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၂၃၉ YGN -  239 ဦးဇ   ်ဇ   ်ထ ် ၅/ လန(နိိုင်)၀၅၇၃၀၉ ဦးမမထွန်း

၂၄၀ YGN -  240 ဦးလွင်မိိုးဇေ ၇/ပမန(နိိုင်)၁၉၇၀၈၈ ဦးတိိုးေင်း

၂၄၁ YGN -  241 ဇ ေါ်ဇနရည်ေင်းေါ ၈/သရန(နိိုင်)၀၉၇၅၅၅ ဦးသန်းထွန်း

၂၄၂ YGN -  242 ဦးစိိုင်းဇဟ င်ခမ်း ၁၃/ တန(နိိုင်)၁၃၄၇၇၈ ဦးဇ  ်တင ်လိှိုင်

၂၄၃ YGN -  243 ဦးရ   ေင်းထွဋ် ၇/ဘ န(နိိုင်)၁၃၀၂၁၂ ဦးေင်းဇ း

၂၄၄ YGN -  244 ဦးငဖိ းမင်းနိိုင် ၁၂/သလန(နိိုင်)၁၀၅၃၇၁ ဦးေင်းနိိုင်

၂၄၅ YGN -  245 ဦးမ  ိသ ်ဇ  င် ၁၂/လ န(နိိုင်)၂၃၆၇၄၆ ဦးမမင ်ဇ ွ

၂၄၆ YGN -  246 ဦးတိိုးတ ်ဇမ င် ၇/ စန(နိိုင်)၁၇၇၇၈၃ ဦးသန ် င်

၂၄၇ YGN -  247 ဦးစိိုးသူရဦး ၅/ ဘလ(နိိုင်)၂၀၂၅၁၇ ဦး န်းဦး

၂၄၈ YGN -  248 ဦးတင်မိိုးဇ  င် ၇/ပမန(နိိုင်)၁၉၇၀၆၁ ဦးဇ းခိိုင်

၂၄၉ YGN -  249 ဦးရဲစစ်ဇမ င် ၁၂/ မတ(နိိုင်)၀၆၃၃၅၃ ဦးရဲမမင ်

၂၅၀ YGN -  250 ဦးဇ  င်သူဟိဏ်း ၁၂/လ န(နိိုင်)၁၉၄၆၇၆ ဦးမမင ်သိန်း

၂၅၁ YGN -  251 ဇ ေါ်ဇ ွဇ ွလိှိုင် ၉/ညဥန(နိိုင်)၁၆၇၄၀၀ ဦးမ  ိးဇ ွ

၂၅၂ YGN -  252 ဦး င်မင်းထ ် ၁၂/ ဂရ(နိိုင်)၀၂၁၆၉၂ ဦးမင်းမမတ်

၂၅၃ YGN -  253 ဇ ေါ်သင်းသင်းဦး ၈/ခလန(နိိုင်)၁၈၈၁၆၈ ဦးဇ   ်သိန်းဦး

၂၅၄ YGN -  254 ဇ ေါ်ဇမ င်ဇ  င် ၁၂/ဥ မ(နိိုင်)၂၁၃၂၅၀ ဦးဇ းသိန်း

၂၅၅ YGN -  255 ဦးဇ ယ  မင်း ၁၁/ဘသ (နိိုင်)၀၂၇၁၂၉ ဦးဇ  ်မင်း

၂၅၆ YGN -  256 ဇ ေါ်စိိုးရီ ၁/ဗမန(နိိုင်)၀၉၂၅၉၁ ဦးစိိုးမမင ်

၂၅၇ YGN -  257 ဇ ေါ်မမမိိုး ၁၂/ ဂရ(နိိုင်)၀၂၀၁၃၃ ဦးတင်လှ

၂၅၈ YGN -  258 ဦးမင်း ိို ိို ၁၂/ဥ မ(နိိုင်)၂၅၆၁၁၇ ဦးဇ းမမင ်

၂၅၉ YGN -  259 ဦးထ ်လင်းထွန်း ၁၂/ရ န(နိိုင်)၀၈၀၁၂၄ ဦးမမင ်စိိုး

၂၆၀ YGN -  260 ဇ ေါ်ဇနွးဇနွးဦး ၅/ရဘန(နိိုင်)၂၀၆၉၄၆ ဦးတင် င ်

၂၆၁ YGN -  261 ဇ ေါ်ခင်ခ ယ်ရီလွင် ၈/ခမန(နိိုင်)၁၆၄၈၂၄ ဦးဇ းလွင်

၂၆၂ YGN -  262 ဦးခိိုင်ဇ  ် ၈/မတန(နိိုင်)၀၅၈၃၆၀ ဦးတင်ဇမ င်ဇ း

၂၆၃ YGN -  263 ဇ ေါ်နနဒာဇ   ် ၁၂/မဂ (နိိုင်)၁၅၆၇၀၁ ဦးထွန်းမမင ်
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၂၆၄ YGN -  264 ဦးဇ  င်ဉ ဏ်ေင ် ၇/ပစန(နိိုင်)၃၆၉၁၉၄ ဦးဇငွရိှ

၂၆၅ YGN -  265 ဇ ေါ်နှင်းရတနာစိိုးညွန ်ဇ  င် ၁၂/မဘန(နိိုင်)၁၄၁၀၄၀ ဦးစိိုးညွန ်ဇ  င်

၂၆၆ YGN -  266 ဇ ေါ်ဇ းဇ းသိန်း ၁၁/ခတန(နိိုင်)၀၈၈၀၁၁ ဦးသိန်းဇ   ်ဇမ င်

၂၆၇ YGN -  267 ဇ ေါ်သန်းမမင ်ဇ း ၁၁/ဘသတ(နိိုင်)၀၂၇၉၃၂ ဦးမမဇ  င်သ 

၂၆၈ YGN -  268 ဇ ေါ် ိသနတာထွန်း ၇/ ပ (နိိုင်)၀၉၇၉၄၉ ဦးဇမ င်ဇမ င်ဇသ ်

၂၆၉ YGN -  269 ဇ ေါ်ဇ းဇ းဇထွး ၇/ ဖန(နိိုင်)၁၀၅၁၅၃ ဦးစိိုးေင်း

၂၇၀ YGN -  270 ဦးစည်သူထွန်း ၇/လပ (နိိုင်)၁၄၈၆၃၆ ဦးမမင ်ထွန်း

၂၇၁ YGN -  271 ဇ ေါ် င်မ ထွန်း ၁၁/စတန(နိိုင်)၀၈၅၈၃၇ ဦးစိန်ထွန်း

၂၇၂ YGN -  272 ဇ ေါ်သ ် ိမ်စည် ၁၂/ မတ(နိိုင်)၀၆၇၀၉၄ ဦးမင်းနိိုင်

၂၇၃ YGN -  273 ဇ ေါ်စိုစိုငဖိ း ၉/ ပတ(နိိုင်)၂၈၀၇၀၀ ဦးစံလင်းဇမ င်

၂၇၄ YGN -  274 ဦး ိို ိိုဇ  င် ၁၂/ဗတထ(နိိုင်)၀၃၇၁၀၉ ဦးဇ းဇ  င်

၂၇၅ YGN -  275 ဇ ေါ်မ  ိးသနတာနွယ် ၁၁/စတန(နိိုင်)၀၈၄၉၇၃ ဦးဇ  င်စံသ 

၂၇၆ YGN -  276 ဇ ေါ် ိခ ယ်ရီထွန်း ၁၄/မမန(နိိုင်)၂၇၉၂၂၅ ဦးထွန်းမမင ်

၂၇၇ YGN -  277 ဇ ေါ်မမတ်မွန်စိိုး ၁၁/စတန(နိိုင်)၀၈၈၀၉၀ ဦးစိိုးသန ်

၂၇၈ YGN -  278 ဇ ေါ် ူးဇေ င် ၁၁/စတန(နိိုင်)၀၈၀၀၀၀ ဦးသ ထွန်းဇ  င်

၂၇၉ YGN -  279
ဇ ေါ်သ  းလဲ ဇ း(ခ)

ဇမစနဒာ
၁၂/တမန(နိိုင်)၁၂၁၁၉၀ ဦးမင်းဇ  င်

၂၈၀ YGN -  280 ဇ ေါ် မ် ိိုင်းမိိုင် ၁၃/ပလတ(နိိုင်)၀၀၃၂၄၀ ဦးသိန်းဇ  ်ေင်း

၂၈၁ YGN -  281 ဇ ေါ်ယမင်းဇရွှေရည်ထူး ၁၂/ စန(နိိုင်)၁၉၇၉၂၂ ဦးမမင ်စိိုး( ခ)

၂၈၂ YGN -  282 ဇ ေါ်နှင်းသ ်ထ းဇေ ၁၂/ လန(နိိုင်)၀၄၈၀၈၇ ဦးမ  ိးမင ်သန်း

၂၈၃ YGN -  283 ဇ ေါ်စိိုး ိ ိစံ ၁၂/ စန(နိိုင်)၂၂၃၈၉၅ ဦးဇမ င်စိိုး

၂၈၄ YGN -  284 ဇ ေါ် ိုသ ်မွန် ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၁၁၅၉၇၀ ဦးဇစ လှ

၂၈၅ YGN -  285 ဦးဇ  င်း  ်မင်းထိန် ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၁၂၃၆၇၉ ဦးမင်းခိိုင်

၂၈၆ YGN -  286 ဦးစိိုးမမတ်ထွန်း ၅/တမန(နိိုင်)၀၆၄၅၀၇ ဦးဇ   ်ဇ း

၂၈၇ YGN -  287 ဦးသိုဇနာင်ဇနာင်စိိုး ၁၄/မ ပ(နိိုင်)၂၃၇၈၂၁ ဦးညွန ်ေင်း

၂၈၈ YGN -  288 ဦးစိိုးမင်းဇ  င် ၁၄/ေခမ(နိိုင်)၁၉၈၇၃၀ ဦးစိိုးေင်း
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၂၈၉ YGN -  289 ဦးဇ  င်းမမတ်စိိုး ၁၄/ေခမ(နိိုင်)၂၁၉၈၆၂ ဦးစိိုးေင်း

၂၉၀ YGN -  290 ဇ ေါ်ဇမမမတ်သူ ၉/မထလ(နိိုင်)၃၂၄၉၂၈ ဦးမမင ်ဦး

၂၉၁ YGN -  291 ဦးဇ  ်မမင ်ဦး ၁၁/မပတ(နိိုင်)၀၇၆၅၉၉ ဦးသန်းထွန်းဇမ င်

၂၉၂ YGN -  292 ဦးမပည ်ငဖိ းဇ  င် ၁၁/ပတန(နိိုင်)၁၁၁၄၆၄ ဦးခင်ဇမ င်သန်း

၂၉၃ YGN -  293 ဦးမမတ်သူဇ  င် ၁၄/ေခမ(နိိုင်)၂၆၇၉၁၀ ဦးတင်မမင ်

၂၉၄ YGN -  294 ဇ ေါ် ိ ိဇမ င် ၁၄/ေခမ(နိိုင်)၂၆၆၈၂၀ ဦးစန်းလွင်

၂၉၅ YGN -  295 ဇ ေါ်ဇခ  စိုသင်း ၁၄/  ထ(နိိုင်)၁၆၂၁၉၄ ဦးဇ   ်စိိုးမိိုး

၂၉၆ YGN -  296 ဇ ေါ်လဲ ယဉ်နွယ် ၁၄/ဖပန(နိိုင်)၁၇၂၈၉၁ ဦးလှေင်းဇမ င်

၂၉၇ YGN -  297 ဦးရဲနိိုင် ၁၄/ဖပန(နိိုင်)၁၆၂၈၀၁ ဦးဇမ င်သန်း

၂၉၈ YGN -  298 ဇ ေါ်ယိုမွန်မွန်ဇ  င် ၁၄/ပသန(နိိုင်)၁၈၃၀၃၉ ဦးဇ  င်သန်းက ည်

၂၉၉ YGN -  299 ဇ ေါ်ဇ းနနဒာနိိုင် ၁၂/သဃ (နိိုင်)၁၇၉၂၄၈ ဦးမမင ်စိိုး

၃၀၀ YGN -  300 ဦးဇ  ်လင်းဦး ၁၁/ပတန(နိိုင်)၀၆၉၅၇ ဦးဇ  ်ေင်း

၃၀၁ YGN -  301 ဇ ေါ်နှင်း ိ ိဇေ ၁၂/ စန(နိိုင်)၂၁၇၅၄၈ ဦးညွန ်ဇေ

၃၀၂ YGN -  302 ဦးရန်နိိုင်ထွန်း ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၇၃၇၄၂ ဦးဖိိုးသိန်း

၃၀၃ YGN -  303 ဦး င် ိို ိို ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၈၂၂၆၇ ဦးသန်းနိိုင်

၃၀၄ YGN -  304 ဦး ိို ိိုမင်း ၁၁/ ပန(နိိုင်)၁၂၉၅၀၃ ဦးဇမ င်တင်ဇေ

၃၀၅ YGN -  305 ဇ ေါ်နှင်းသီတ စိိုး ၇/သ န(နိိုင်)၁၂၃၃၉၆ ဦးစိိုးေင်း

၃၀၆ YGN -  306 ဦးဟိန်းဇ ယ  စိိုး ၁၄/မ န(နိိုင်)၂၃၆၄၇၉ ဦးစိိုးသန်း

၃၀၇ YGN -  307 ဦးဇ   ်ဘိုန်းသန ် ၉/တသန(နိိုင်)၂၀၁၈၂၁ ဦးသန်းထွန်း

၃၀၈ YGN -  308 ဦးဟိန်းထ ်ပိိုင် ၇/မညန(နိိုင်)၀၈၃၄၆၆ ဦးမင်းခိိုင်

၃၀၉ YGN -  309 ဦးဇေယံစိိုး ၁၄/ရတန(နိိုင်)၁၆၃၉၃၀ ဦးမမင ်ဦး

၃၁၀ YGN -  310 ဦးဇ  င် ိို ိိုထ ် ၉/လေန(နိိုင်)၂၄၆၀၁၆ ဦး ိိုက ီး

၃၁၁ YGN -  311 ဦးမင်း န်းဦး ၁၂/မရ (နိိုင်)၁၅၀၃၂၅ ဦးတင်ဦး

၃၁၂ YGN -  312 ဦးငဖိ းဇေဇ  င် ၇/ပတန(နိိုင်)၁၃၈၆၈၁ ဦးခင်ဦး

၃၁၃ YGN -  313 ဦးဇ  င်ထ ်ပိိုင် ၁၄/ရတန(နိိုင်)၁၁၆၄၄၁၆ ဦးထွန်းထွန်းေင်း
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၃၁၄ YGN -  314 ဦးမ  ိးနိိုင်ေင်း ၁၁/မပတ(နိိုင်)၀၇၇၀၄၆ ဦးမ  ိးနိိုင်

၃၁၅ YGN -  315 ဦးသံတိိုင် ၁၁/ရဗန(နိိုင်)၀၈၇၂၄၄ ဦးက ည်ဇ  င်

၃၁၆ YGN -  316 ဦးထ ်မမတ်ဇ  င် ၇/ဖပန(နိိုင်)၁၇၉၈၀၀ ဦးညွန ်ေင်း

၃၁၇ YGN -  317 ဦးဦးသိန်းလိှိုင် ၁၁/ပဏ (နိိုင်)၀၉၃၂၁၄ ဦးခင်ဇမ သန်း

၃၁၈ YGN -  318 ဇ ေါ်ထ ်သဥဇ ဇ  င် ၁၂/သခန(နိိုင်)၁၁၈၅၅၇ ဦးမ  ိးမင်းဇ  င်

၃၁၉ YGN -  319 ဦးမမင ်ဦး ၁၁/ တန(နိိုင်)၁၀၃၅၆၃ ဦးဇ   ်စိိုးမိိုး

၃၂၀ YGN -  320 ဇ ေါ်သဲနိုဇ ွ ၁၂/သလန(နိိုင်)၁၇၁၀၁၀ ဦးဇ  င်းမမတ်ဇ ွ

၃၂၁ YGN -  321 ဦးဟန်မင်းလူ ၇/ရတန(နိိုင်)၁၂၇၆၂၉ ဦးဇ  င်ဇ  ်မိိုး

၃၂၂ YGN -  322 ဦးရဲသီဟထွန်း ၁၄/မမန(နိိုင်)၃၂၉၁၄၂ ဦးဇ  ်မ  ိးထူး

၃၂၃ YGN -  323 ဦးထ ်ဇ  င် ၁၄/မမန(နိိုင်)၂၈၅၅၅၅ ဦး ိို ိိုဦး

၃၂၄ YGN -  324 ဇ ေါ်စနဒာဦး ၁၂/ ဂတ(နိိုင်)၀၆၆၆၃၆ ဦးသန်းဇ  ်ဦး

၃၂၅ YGN -  325 ဇ ေါ်  နည်ဇ  င် ၁၄/မ ပ(နိိုင်)၂၁၄၆၆၄ ဦးက  

၃၂၆ YGN -  326 ဦးသန်းထိို ်ဇ  ် ၁၄/ပသန(နိိုင်)၁၈၃၇၉၄ ဦးမမင ်က ည်

၃၂၇ YGN -  327 ဇ ေါ်ယိုဇရွှေစင်ဇ း ၁၂/ လန(နိိုင်)၁၀၅၇၅၂ ဦးဇ း ိို ိို

၃၂၈ YGN -  328 ဇ ေါ် ိ င်ထ ် ၇/ တန(နိိုင်)၀၅၆၀၀၆ ဦးဉ ဏ်ဇ း

၃၂၉ YGN -  329 ဇ ေါ် ိုမမတ်နိိုးစံ ၁၂/ ဂရ(နိိုင်)၀၁၄၆၉၃ ဦးစံထွန်း

၃၃၀ YGN -  330 ဇ ေါ်ခ ယ်ရီမင်းနိိုင် ၇/ပခတ(နိိုင်)၀၆၃၂၅၁ ဦးမ  ိးညွန ်နိိုင်

၃၃၁ YGN -  331 ဇ ေါ် င်စံပယ်ဇ  င် ၁၂/ စန(နိိုင်)၀၇၉၃၃၆ ဦးစံထွန်းမဖ 

၃၃၂ YGN -  332 ဇ ေါ်ခင်  လီငဖိ း ၁၁/စ န(နိိုင်)၁၀၇၅၁၈ ဦးမ  ိးလိှိုင်ထွန်း

၃၃၃ YGN -  333 ဇ ေါ်နန ်ဇ းေင်းသန်း ၁၄/မမန(နိိုင်)၂၂၅၃၈၁ ဦးသန်းမမင ်

၃၃၄ YGN -  334 ဦးဇ  င်လင်းထွန်း ၁၁/သတန(နိိုင်)၁၀၂၉၁၉ ဦးထွန်းသိန်း

၃၃၅ YGN -  335 ဇ ေါ်ဇ  င်ထိို ် ၁၀/ရမန(နိိုင်)၁၉၉၉၉၀၁ ဦးဇသ င်းထိို ်

၃၃၆ YGN -  336 ဇ ေါ်ဇ းသီတ ဇ  င် ၁၁/ပတန(နိိုင်)၀၉၂၅၁၁ ဦးဇ  င်စိိုး

၃၃၇ YGN -  337 ဦးငမိ ွဲ့သစ်ဦး ၁၁/ မန(နိိုင်)၀၅၅၅၀၅ ဦးမဖ ဇမ င်

၃၃၈ YGN -  338 ဦးစိိုးသန်းဇ း ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၀၉၄၅၈၇ ဦးစိိုးသိန်း
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၃၃၉ YGN -  339 ဦးဟိန်းဇ  ်ဇမ င် ၁၁/ရဗန(နိိုင်)၀၇၆၅၂၃ ဦးဇမ င်သန်းဇ   ်

၃၄၀ YGN -  340 ဦးမပည ်ငဖိ းဇ   ် ၁၂/ ဂတ(နိိုင်)၀၄၉၁၁၇ ဦးမ  ိးမမင ်
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၁ MDY-1 ဇမ င်သူရဇမ င် ၅/စ န(နိိုင်)၂၅၃၅၅၇ ဦးခင်ဇမ င်ဇ း

၂ MDY-2 ဇမ င်ဇ  င်ခိိုင်မင်း ၉/ မ (နိိုင်)၀၄၅၀၁၂ ဦးခင်ဇစ 

၃ MDY-3 ဇမ င်ဟိန်းထ ် ၉/သစန(နိိုင်)၁၈၁၂၁၉ ဦးဇ   ်ဇသ င်း

၄ MDY-4 ဇမ င်ရဲလင်းဇ  င် ၉/မလန(နိိုင်)၁၆၇၇၉၀ ဦးညွန ်ဇ  င်

၅ MDY-5 ဇမ င်ထ ်မမင ်ဟိန်း ၉/တသန(နိိုင်)၁၈၉၁၁၈ ဦးစန်းမမင ်

၆ MDY-6 ဇမ င်ဇ  င်မပည ်ငဖိ း ၉/မထလ(နိိုင်)၃၃၀၅၅၅ ဦးဇမ င်ဇမ င်လွင်

၇ MDY-7 ဇမ င်စိိုင်းသီဟ ၁/မစန(နိိုင်)၀၃၈၅၀၈ ဦးထွန်းဦး

၈ MDY-8 ဇမ င်ထ ်မမ ်ဇ  င် ၅/စ န(နိိုင်)၂၅၁၇၉၆ ဦးဇ  င်ေင်း

၉ MDY-9 ဇမ င်တိိုးတိိုးဇ  င် ၉/ေတန(နိိုင်)၂၂၂၉၇၂ ဦးမမင ်ဇ  ်

၁၀ MDY-10 ဇမ င်ခန ်မင်းလိှိုင် ၉/စ န(နိိုင်)၀၉၅၈၁၀ ဦးဇသ င်းညွန ်

၁၁ MDY-11 ဇမ င်စိိုးမပည ်ဟိန်း ၉/ပသ (နိိုင်)၁၃၆၇၇၆ ဦးဇမ င်ဇမ င်

၁၂ MDY-12 မဇ သွယ်နိိုင် ၉/မ န(နိိုင်)၁၅၁၉၅၉ ဦးမမင ်နိိုင်

၁၃ MDY-13 မဇမဟန်ဇထွး ၉/မထလ(နိိုင်)၃၂၃၇၁၅ ဦးဇမ င်ဇမ င်ရင်

၁၄ MDY-14 မတင်မမဇ  င် ၉/မဟမ(နိိုင်)၀၁၉၀၅၁ ဦးဇစ ဇထွးဇ  င်

၁၅ MDY-15 မယဉ်မ  ိးသန ် ၉/မဟမ(နိိုင်)၀၅၉၆၆၈ ဦးဇတ  ်ထွန်း

၁၆ MDY-16 မ ွန်မိိုးထ ် ၁၂/ဥ မ(နိိုင်)၂၂၆၅၉၄ ဦးစိိုးလွင်မိိုး

၁၇ MDY-17 မဇရွှေရည်စိိုး ၉/မထလ(နိိုင်)၃၆၁၁၆၄ ဦးဇ းစိိုး

၁၈ MDY-18 မ ိမမတ်ခိိုင် ၅/ ဘလ(နိိုင်)၁၈၈၅၈၂ ဦးထွန်းလှ

၁၉ MDY-19 မခိိုင် င်သ ် ၉/ခ  (နိိုင်)၀၃၀၁၉၉ ဦး ိို ိိုက ီး

၂၀ MDY-20 မနွယ်နွယ်ဇထွး ၉/တသန(နိိုင်)၁၈၇၇၇၈ ဦးမမင ်ဇ   ်

၂၁ MDY-21 မနှင်းလဲ နွယ် ၉/င န(နိိုင်)၁၁၀၇၁၆ ဦးမင်းနွယ်

၂၂ MDY-22 မ ိနနဒာဇမ င်ဇမ င် ၉/ပ ခ(နိိုင်)၀၁၈၅၉၂ ဦးဇမ င်ဇမ င်ေင်း

၂၃ MDY-23 မဇ းသီရိဇ   ် ၅/ ပယ(နိိုင်)၁၁၈၀၆၃ ဦးေင်းဇ   ်

မနတ ရလားစ စစ်ဌ န
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၂၄ MDY-24 မ ိဇနနဒ ၉/မထလ(နိိုင်)၃၃၈၀၃၈ ဦး ံိုးဇရွှေ

၂၅ MDY-25 မနိို င်ထ ်ထ ်မမတ် ၁၃/ရငန(နိိုင်)၀၅၉၀၄၄ ဦးေင်းဗိိုလ်

၂၆ MDY-26 မငငိမ်းသနတာစိိုး ၉/ပသ (နိိုင်)၁၄၇၂၂၈ ဦးစိိုးနိိုင်

၂၇ MDY-27 မသဉ္ဇ ဇရွှေရည် ၁/မညန(နိိုင်)၁၆၆၁၄၈ ဦးဇမ င်ဇမ င်မမင ်

၂၈ MDY-28 မဇ းနနဒာလင်း ၉/ပ ခ(နိိုင်)၀၃၁၇၆၆ ဦးဇမ င်ဇ း

၂၉ MDY-29 ဇမ င်သ ်ပိိုင်စိိုး ၉/တသန(နိိုင်)၂၁၂၅၄၁ ဦးစိိုးနိိုင်

၃၀ MDY-30 မ  မခည်စိိုး ၉/မဟမ(နိိုင်)၀၅၅၉၁၈ ဦးမမင ် ိို

၃၁ MDY-31 မထ ်ထ ်မိိုးေင်း ၅/ရဥန(နိိုင်)၁၀၀၃၉၁ ဦးဇရွှေလံိုး

၃၂ MDY-32 ဇမ င်ခ စ်ဇလးဇမ င် ၉/ခ  (နိိုင်)၀၃၃၂၂၅ ဦးဇစ ေင်း

၃၃ MDY-33 ဇမ င်ဇနာင်ငဖိ းလတ် ၅/စ န(နိိုင်)၁၇၈၅၆၇ ဦးနန်းဇနာင်

၃၄ MDY-34 ဇမ င်ထ ်ဇေလင်း ၈/တတ (နိိုင်)၁၃၇၉၃၇ ဦးသန်းဇ ွ

၃၅ MDY-35 ဇမ င်ဇ   ် င်ထိို ် ၉/ေတန(နိိုင်)၁၆၇၇၁၇ ဦးသန်းထူး

၃၆ MDY-36 မ ိိုင်းနန် ၁/ရ န(နိိုင်)၀၅၇၄၆၄ ဦး ိိုင်းဇနာ်ဇ  င်

၃၇ MDY-37 ဇမ င်ဇ  ်ထွန်းဇ  င် ၉/မဟမ(နိိုင်)၀၃၂၁၆၀ ဦးဟန်မမင ်

၃၈ MDY-38 မရည်မွန်ထ ် ၅/ဖပန(နိိုင်)၀၈၁၈၀၁ ဦးဇမ င်ဇမ င်စိိုး

၃၉ MDY-39 ဇမ င် င်မင်းဟိန်း ၁၃/လလန(နိိုင်)၁၀၂၄၀၃ ဦးဇ   ်ခိိုင်

၄၀ MDY-40 ဇမ င်စိိုင်းဇ  င်ဇ  င်ဦး ၉/ပဥလ(နိိုင်)၀၆၈၂၆၃ ဦးဇ  င် န်းဇလး

၄၁ MDY-41 မစိုစိုလွင် ၉/ပဘန(နိိုင်)၁၆၆၅၀၁ ဦးခင်ဇမ င်(ခ) ိိုဇလး

၄၂ MDY-42 မပန်း ိဇ  ် ၉/မဟမ(နိိုင်)၀၃၂၂၇၀ ဦးဇ  င်ဇ  ်ေင်း

၄၃ MDY-43 မဇရွှေစင် ၅/ပလန(နိိုင်)၀၅၉၆၇၆ ဦးထွန်းက ည်

၄၄ MDY-44 မသီရိရတနာစိိုး ၉/ခမစ(နိိုင်)၀၄၉၀၈၃ ဦးစိိုးလင်း

၄၅ MDY-45 မမဖ နှင်းဇဖွး ၉/ေတန(နိိုင်)၂၂၃၁၅၉ ဦးဗိိုလ် န်း

၄၆ MDY-46 မ ိသ င်မမင ် ၅/စ န(နိိုင်)၂၄၀၀၁၄ ဦးဇသ င်းမမင ်

၄၇ MDY-47 မမိိုးမိိုး ၉/စ တ(နိိုင်)၀၉၇၉၁၆ ဦးသိန်းဇ  ်မမင ်

၄၈ MDY-48 ဇမ င်စိန်ခ စ်လင်း ၉/တတဥ(နိိုင်)၁၀၇၂၆၃ ဦးခ စ်ည န ်

၄၉ MDY-49 ဇမ င်ဇ း ိို ိိုမ  ိး ၉/ မရ(နိိုင်)၁၄၄၂၉၀ ဦးမမင ်စိိုး

၅၀ MDY-50 မစနဒာမိို မိို နွယ် ၅/မရန(နိိုင်)၃၀၀၃၂၇ ဦးဇစ ထွန်းဦး

၅၁ MDY-51 ဇမ င်စိိုးသူဇ  င် ၉/မတရ(နိိုင်)၁၆၄၈၈၀ ဦးသန်းဇ  င်
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၅၂ MDY-52 ဇမ င်ဇသ ် င်ဦး ၉/မလန(နိိုင်)၁၆၅၇၂၉ ဦးမမင ်ဦး

၅၃ MDY-53 ဇမ င်မ  ိးထ ် ၅/ ပယ(နိိုင်)၁၀၅၁၆၅ ဦးခ  ိလင်း

၅၄ MDY-54 ဇမ င်လွင်မိိုးဇ  င် ၉/ မ (နိိုင်)၀၅၀၂၆၁ ဦးည န ်ဇမ င်

၅၅ MDY-55 မဇမသွယ်ငဖိ း ၁၄/ လန(နိိုင်)၁၁၇၇၁၁ ဦးမမင ်သိန်း

၅၆ MDY-56 ဇမ င်ဇ  င်ဇ   ်ဇ   ်မင်း ၉/မဟမ(နိိုင်)၀၂၅၅၀၈ ဦးဇမ င်ေင်း

၅၇ MDY-57 ဇမ င်ငဖိ း ိို ိို ၉/မ န(နိိုင်)၁၁၀၁၈၂ ဦးဇ  င်ဇ ယ 

၅၈ MDY-58 ဇမ င်စိိုင်းဇ  င်သီဟဦး ၁၃/တယန(နိိုင်)၀၆၉၃၇၉ ဦးေင်းမမင ်

၅၉ MDY-59 ဇမ င်လင်းလင်းဦး ၁၃/နမတ(နိိုင်)၀၅၈၂၇၆ ဦးဇ   ်မမင ်သန်း

၆၀ MDY-60 ဇမ င်    ဇ  ်လွင် ၁၃/မဘန(နိိုင်)၀၃၀၅၂၀ ဦးဇ  ်လွင်

၆၁ MDY-61 ဇမ င်မ ိိုး န်လီ ၅/လဟန(နိိုင်)၀၂၀၃၈၀ ဦးလ ေူးထည 

၆၂ MDY-62 ဇမ င်ဇစ     ၁၃/နမတ(နိိုင်)၀၅၉၀၉၇ ဦးဇစ လဲ လင်း

၆၃ MDY-63 မ င်က င်းဇမ ၉/တသန(နိိုင်)၁၉၆၇၆၅ ဦးဇ းနိိုင်

၆၄ MDY-64 မစိမ ်သဉ္ဇ မိိုး ၅/ လထ(နိိုင်)၂၄၉၉၅၀ ဦးဇမ င်ဇမ င်

၆၅ MDY-65 မသ ်ထ းစံ ၈/ရစ (နိိုင်)၂၂၂၁၉၀ ဦးမမင ်ဇငွ

၆၆ MDY-66 မ င်မ ဇ  င် ၅/ေလန(နိိုင်)၁၅၈၄၉၉ ဦးစိိုးေင်း

၆၇ MDY-67 မခိိုင်  ေင်း ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၂၄၃၆၀ ဦးမမင ်က ည်

၆၈ MDY-68 မခင်စနဒာငငိမ်း ၁/ဗမန(နိိုင်)၀၈၅၃၈၆ ဦးမမသိန်း

၆၉ MDY-69 ဇမ င်နိိုင်ထ ်ေင်း ၉/မဟမ(နိိုင်)၀၂၃၈၁၀ ဦးယိုဇေ

၇၀ MDY-70 ဇမ င်သွင်သွင်ဇ  င် ၉/မထလ(နိိုင်)၃၂၁၁၆၉ ဦးဇမ င်ဇမ င်(ခ)စိန်လှ

၇၁ MDY-71 ဇမ င်မ  ိးေင်းဇ  င်ဇထွး ၇/တငန(နိိုင်)၁၄၉၃၉၈ ဦးစိန်မင်း

၇၂ MDY-72 မခင်စိုသ ်ေင်း ၉/တတဥ(နိိုင်)၀၉၅၆၅၅ ဦးခင်ဇမ င်ေင်း

၇၃ MDY-73 မ ိုမွန်ဇ   ် ၉/ပသ (နိိုင်)၁၃၉၄၃၁ ဦးဇ   ်ခင်

၇၄ MDY-74 မယဉ်ယဉ်ဇ း ၉/ခမစ(နိိုင်)၀၃၄၇၉၄ ဦးစိိုးမမင ်

၇၅ MDY-75 မသင်းလဲ လဲ ဟန် ၉/  န(နိိုင်)၁၆၀၀၄၉ ဦးသန်းဇ  ်(ခ)ဦးမမင ်ဦး

၇၆ MDY-76 မလဲ လဲ ဇ  င် ၉/တသန(နိိုင်)၁၅၇၈၁၁ ဦးဖိိုးထိန်

၇၇ MDY-77 မသီတ မိိုး ၁/မ တ(နိိုင်)၁၀၅၉၂၁ ဦးတင်မိိုး

၇၈ MDY-78 မဇ ခိိုင်ေင်း ၉/ပဥလ(နိိုင်)၀၃၁၉၇၂ ဦးေင်းဇ  င်

၇၉ MDY-79 မ နမ်နန် န်း ၁/မခဘ(နိိုင်)၀၁၁၅၀၆ ဦး နမ်လဇ  င်
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၈၀ MDY-80 မမမင ်စိန်နင်လိှိုင် ၁/မခဘ(နိိုင်)၀၁၁၆၈၇ ဦးမမင ် ိန်ခင်

၈၁ MDY-81 ဇမ င်ဇ   ်စိိုးဇ  င် ၁/မ တ(နိိုင်)၁၂၉၂၉၅ ဦးစိိုးနိိုင်

၈၂ MDY-82 ဇမ င်တိိုးဇ  င် ၉/မခန(နိိုင်)၁၉၅၆၄၇ ဦးသန်းနိိုင်

၈၃ MDY-83 ဇမ င်တင်ဇ  ်လိှိုင် ၉/တသန(နိိုင်)၁၄၆၄၆၈ ဦးသန်းည န ်

၈၄ MDY-84 ဇမ င်စိိုင်းမပည ်သူေင်း ၉/ခ  (နိိုင်)၀၂၃၄၀၆ ဦးစိန်ေင်း

၈၅ MDY-85 မဇ းမမတ်မွန် ၉/ပဥလ(နိိုင်)၀၅၄၈၆၂ ဦးဇရွှေလှေင်း

၈၆ MDY-86 မစီစီမိိုး ၈/ ထန(နိိုင်)၀၀၃၅၁၃ ဦးဟန်စိိုး

၈၇ MDY-87 မဇ သီလွင် ၉/ေတန(နိိုင်)၁၅၃၂၆၆ ဦးမမင ်လွင်

၈၈ MDY-88 မ ူး ူးမင်းခန ် ၉/မဟမ(နိိုင်)၀၄၉၉၂၉ ဦဘရီ

၈၉ MDY-89 မသိမ ်သိမ ်ဇသ ် ၅/ရဘန(နိိုင်)၁၆၉၃၈၃ ဦးဇ   ်မင်း

၉၀ MDY-90 မဇမသဲထ ် ၉/မတရ(နိိုင်)၁၄၇၉၂၃ ဦးသန်းေင်း

၉၁ MDY-91 မေင်းစိုခင် ၅/ သန(နိိုင်)၀၉၆၈၇၈ ဦးက ည်စိန်

၉၂ MDY-92 မယမင်းခင် ၅/စ န(နိိုင်)၂၂၃၅၇၉ ဦးဇ  င်လိှိုင်ဦး

၉၃ MDY-93 မနနဒာဇ  င်စိိုး ၅/ ဘလ(နိိုင်)၁၇၄၉၄၁ ဦးခင်ဇမ င်စိိုး

၉၄ MDY-94 မနှင်းမဖ မဖ ထွန်း ၅/ လန(နိိုင်)၀၅၉၆၉၃ ဦးည န ်ဇသ င်း

၉၅ MDY-95 မ ိမွန်ေင်း ၉/ခ  (နိိုင်)၀၂၅၆၅၈ ဦးေင်းဇမ င်

၉၆ MDY-96 မ င်သူမမင ် ၉/ မရ(နိိုင်)၁၃၈၅၀၃ ဦးေင်းမမင ်

၉၇ MDY-97 မရီဇေလိှိုင် ၅/ ဘလ(နိိုင်)၂၀၂၄၇၂ ဦးမမင ်လိှိုင်

၉၈ MDY-98 ဇမ င်ရဲခန ်ေင်း ၉/ မရ(နိိုင်)၁၄၀၅၄၅ ဦးထိန်ေင်း

၉၉ MDY-99 ဇမ င်နိိုင်ေင်း ၉/ပ ခ(နိိုင်)၀၅၀၄၄၆ ဦးစိိုးေင်း

၁၀၀ MDY-100 ဇမ င်ဖိိုး ယ် ၉/နထ (နိိုင်)၁၅၈၂၄၈ ဦးဇ   ်ေင်း

၁၀၁ MDY-101 မမမတ်သနတာ ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၄၀၆၅၈ ဦးဇ  ်ေင်း

၁၀၂ MDY-102 မဇရွှေရည်ေင်းသိန်း ၁/မ န(နိိုင်)၂၀၀၈၇၆ ဦးေင်းသိန်း

၁၀၃ MDY-103 မယွန်းသီရိထွန်း ၁/ရ န(နိိုင်)၀၅၁၄၂၁ ဦးထွန်းေင်း

၁၀၄ MDY-104 မ ိုမွန်စိိုး ၉/တသန(နိိုင်)၁၆၁၂၁၉ ဦးဇမ င်စိိုး

၁၀၅ MDY-105 မ ိလဲ မဖ ၈/ခမန(နိိုင်)၁၃၇၄၀၄ ဦးက ည် န်း

၁၀၆ MDY-106 မသီသီခိိုင် ၉/သပ (နိိုင်)၀၄၄၅၅၃ ဦးမမင ်ဇေ

၁၀၇ MDY-107 မေတ်ရည်ငငိမ်း ၂/လ န(နိိုင်)၀၉၄၇၅၃ ဦးပိိုင်သန်း
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၁၀၈ MDY-108 မဇမသူထွန်း ၉/တသန(နိိုင်)၁၈၆၅၃၆ ဦးဇ းဇမ င်

၁၀၉ MDY-109 မပန်းေတ်ရည်ငဖိ း ၅/ လန(နိိုင်)၀၅၉၁၉၀ ဦးမမင ်ဇ ွ

၁၁၀ MDY-110 မ ိနနဒာသိန်းမမင ် ၉/မတရ(နိိုင်)၁၅၄၆၆၅ ဦးသိန်းမမင ်

၁၁၁ MDY-111 မမီမီထွန်း ၅/ ဘလ(နိိုင်)၂၀၂၅၂၁ ဦးဇပါ

၁၁၂ MDY-112 မေါေါဇ  င် ၅/ ဘလ(နိိုင်)၁၉၀၃၅၈ ဦးဇသ င်းည န ်

၁၁၃ MDY-113 ဇမ င်  န်ိခန ်ခွါလ် ၅/ လထ(နိိုင်)၂၀၅၆၉၆ ဦး ိမ်ခန ် ွမ်း

၁၁၄ MDY-114 ဇမ င်ထ ်ဇေဇ  င် ၅/ လထ(နိိုင်)၂၂၃၈၆၇ ဦးဇ းမမင ်

၁၁၅ MDY-115 ဇမ င်ဇ  င်ဇ   ်မမင ် ၁/ မန(နိိုင်)၀၄၄၃၈၇ ဦးစိန်ေင်း

၁၁၆ MDY-116 ဇမ င်ဇနလင်းဇ  င် ၅/ လထ(နိိုင်)၂၄၂၅၇၉ ဦးစံလှဇမ င်

၁၁၇ MDY-117 ဇမ င် င်း င် ၁/မ န(နိိုင်)၁၆၁၂၃၁ ဦးထံိုဖူး ဂိုဏ်

၁၁၈ MDY-118 ဇမ င်စည်သူစိိုးဇထွး ၅/ရဘန(နိိုင်)၁၉၃၂၆၉ ဦးမမင ်စိိုး

၁၁၉ MDY-119 ဇမ င်စိိုးသူ ၉/မထလ(နိိုင်)၂၈၀၇၈၁ ဦးသန်းထွန်း

၁၂၀ MDY-120 ဇမ င်မိိုးမင်းဦး ၅/ရဘန(နိိုင်)၁၉၂၅၁၂ ဦး န်းဦး

၁၂၁ MDY-121 မဇ းမိို မိို ဇ   ် ၁၃/မတန(နိိုင်)၀၁၈၉၀၉ ဦးဇ   ်ဇ   ်ေင်း

၁၂၂ MDY-122 ဇမ င်ဇသ ်စွမ်း ၉/မထလ(နိိုင်)၃၂၂၄၅၆ ဦးမမသိန်း

၁၂၃ MDY-123 မ ိုမမတ်နိိုးဇ  င် ၉/ခ  (နိိုင်)၀၄၂၃၉၁ ဦးတင်ဇ  င်

၁၂၄ MDY-124 မဇ းမမင ်ဇေ ၉/ခ  (နိိုင်)၀၀၁၈၉၅ ဦးည န ်ဇေ

၁၂၅ MDY-125 မနှင်းသီရီ ိို ၉/ပ ခ(နိိုင်)၀၂၀၁၀၁ ဦး ိိုဇလး

၁၂၆ MDY-126 မနှင်းနွယ်နီခိိုင် ၅/စ န(နိိုင်)၁၇၈၆၇၄ ဦးခင်ဇမ င်ေင်း

၁၂၇ MDY-127 မဇနွးစနဒီေင ် ၁၃/ရစန(နိိုင်)၀၉၄၇၁၅ ဦးတင်ဇ း

၁၂၈ MDY-128 ဇမ င်ဇ   ်သူရ ၉/သစန(နိိုင်)၁၆၀၁၅၉ ဦးသိန်းမမင ်

၁၂၉ MDY-129 ဇမ င်ဇေငဖိ းဇ   ် ၅/ရဘန(နိိုင်)၂၀၆၀၆၀ ဦးတင်ဦး

၁၃၀ MDY-130 မပိိုး ိဇထွး ၉/ မ (နိိုင်)၀၀၅၇၅၆ ဦးမမင ်လွင်

၁၃၁ MDY-131 မခိိုင် င်ဦး ၉/တသန(နိိုင်)၁၈၉၂၃၂ ဦး င်ဇ  င်(ခ)စန်းယို

၁၃၂ MDY-132 မရီဇေလွင် ၉/င န(နိိုင်)၁၃၁၁၇၃ ဦးဇ   ်ဇမ င်

၁၃၃ MDY-133 မခင်သန ် င် ၉/ မ (နိိုင်)၀၀၉၆၈၄ ဦးဇသ င်းတင်

၁၃၄ MDY-134 ဇမ င်လွင်မိိုးထ ် ၅/စ န(နိိုင်)၂၄၅၀၀၇ ဦးစံဇရွှေဇမ င်

၁၃၅ MDY-135 ဇမ င်ဇ  င်ဇ ယ  မင်း ၉/မထလ(နိိုင်)၂၉၄၂၃၂ ဦးဇ းေင်း
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၁၃၆ MDY-136 ဇမ င်သီဟဇ   ် ၉/သစန(နိိုင်)၁၃၂၆၇၀ ဦးဇ းဇသ င်

၁၃၇ MDY-137 မယဉ်ငငိမ်းဇ း ၅/ရဥန(နိိုင်)၀၇၇၁၃၀ ဦးဇသ င်းဇ ွ

၁၃၈ MDY-138 မသဉ္ဇ လမပည ်ေန်း ၉/တတဥ(နိိုင်)၁၁၇၂၁၆ ဦးထွန်းမမင ်

၁၃၉ MDY-139 မဇလးနွယ် ၁/မ န(နိိုင်)၁၅၅၆၈၅ ဦး ိုန်းဇမ င်

၁၄၀ MDY-140 မပပသိန်း ၅/တမန(နိိုင်)၀၇၂၈၆၁ ဦးစိိုးနိိုင်

၁၄၁ MDY-141 ဇမ င်ဉ ဏ်လင်းထ ် ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၆၈၉၃၅ ဦးညိ ဇခ  

၁၄၂ MDY-142 မနီလ ဇ  င် ၅/စ န(နိိုင်)၂၁၉၀၇၆ ဦးထိန်လင်း

၁၄၃ MDY-143 မစိိုးမမတ်သူ ၁၁/စတန(နိိုင်)၀၈၄၀၇၅ ဦးဇ   ်ဇသ င်း

၁၄၄ MDY-144 ဇမ င်ဇ  င်ခန ် ၉/ခ  (နိိုင်)၀၃၇၇၁၁ ဦးတင်ဇမ င်ဇထွး

၁၄၅ MDY-145 ဇမ င်ထူးဇ   ် ၉/မထလ(နိိုင်)၂၇၈၃၄၃ ဦဇ   ်စွ 

၁၄၆ MDY-146 မထ ်ထ ်လိှိုင် ၁၃/ဖခန(နိိုင်)၀၆၃၆၈၃ ဦးသန်းဇ   ်

၁၄၇ MDY-147 မမ  ိးသူ  ေင်း ၉/မထလ(နိိုင်)၃၃၆၃၅၅ ဦးမ  ိးမမင ်

၁၄၈ MDY-148 မစိုစနနီလွင် ၉/ခ  (နိိုင်)၀၁၈၁၇၀ ဦးဇ   ်လွင်

၁၄၉ MDY-149 မယဉ်မ  ိးသွယ် ၉/  န(နိိုင်)၁၅၈၆၅၉ ဦးသန်းစိန်

၁၅၀ MDY-150 မညိ စိန် ၈/မမန(နိိုင်)၂၀၉၀၇၂ ဦးတင်ဇရွှေ

၁၅၁ MDY-151 မသ ်နှင်းဦး ၉/မခန(နိိုင်)၂၅၂၇၇၅ ဦးစံသိန်း

၁၅၂ MDY-152 မခိိုင်ယဉ်မွန် ၈/မ န(နိိုင်)၂၁၅၁၃၅ ဦးမမင ်

၁၅၃ MDY-153 မထ ်ထ ်ေင်းမမင ် ၉/မသန(နိိုင်)၁၄၁၂၄၉ ဦးေင်းမမင ်

၁၅၄ MDY-154 မခင်ရည်မွန်ဦး ၉/မခန(နိိုင်)၂၁၆၃၈၇ ဦးခင်ဇမ င်ဇလး

၁၅၅ MDY-155 မသနတာဦး ၉/နထ (နိိုင်)၁၆၄၇၄၀ ဦးသန်းဇရွှေ

၁၅၆ MDY-156 မ င်မ မမင ် ၉/မထလ(နိိုင်)၂၉၁၃၄၃ ဦးည န ်ဇေ

၁၅၇ MDY-157 မရည်မွန်ခိိုင် ၅/ေလန(နိိုင်)၁၅၉၃၈၉ ဦးခိိုင်ေင်း

၁၅၈ MDY-158 မထ ်ထ ်ဇ  င် ၅/ ဘလ(နိိုင်)၁၉၂၄၅၀ ဦးခင်ဇမ င်တင် 

၁၅၉ MDY-159 မဇရွှေ င်မိိုး ၉/ပဘန(နိိုင်)၂၀၅၇၄၉ ဦးဇသ င်းလွင်

၁၆၀ MDY-160 မဥမမ ဇ   ် ၁၀/မလမ(နိိုင်)၂၀၂၅၅၇ ဦးဇ   ်ဇ း

၁၆၁ MDY-161 ဇမ င်ဇ  င်ရဲဇ  ် ၉/မခန(နိိုင်)၂၃၃၂၂၆ ဦးသိန်းဇ  ်

၁၆၂ MDY-162 မလွင်မိိုးနိိုင် ၉/ မ (နိိုင်)၀၃၁၂၃၄ ဦးဇ   ်နိိုင်သိန်း

၁၆၃ MDY-163 မ ိမွန်ခ  ိ ၉/မတရ(နိိုင်)၁၅၂၉၀၅ ဦးခင်ဇမ င်ခ  ိ
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၁၆၄ MDY-164 ဇမ င်သန်း ိို ိို ၅/မမန(နိိုင်)၀၆၇၄၉၆ ဦးခင်ဇမ င်ဇေ

၁၆၅ MDY-165 ဇမ င်ဇ  င်သူရ ၉/မခန(နိိုင်)၂၄၇၁၆၁ ဦးမမင ်ဦး

၁၆၆ MDY-166 မယမင်းခင် ၉/ပဥလ(နိိုင်)၀၃၁၀၀၅ ဦးဇ  င် န်းမိိုး

၁၆၇ MDY-167 မဇ းမမတ်မွန် ၉/ခမစ(နိိုင်)၀၃၇၅၈၅ ဦးမ  ိးခ စ်

၁၆၈ MDY-168 ဇမ င်မ  ိးမင်း ၉/ ပတ(နိိုင်)၂၃၇၂၂၂ ဦးဇမ င်မမင ်

၁၆၉ MDY-169 ဇမ င်ဇ  င်ဇ   ်ငဖိ း ၅/ရဘန(နိိုင်)၁၉၇၂၆၅ ဦးခင်ဇမ င်တင ်

၁၇၀ MDY-170 ဇမ င်မ  ိးသိခခ ၉/နထ (နိိုင်)၁၆၂၁၆၂ ဦးဇ   ်ေင်း

၁၇၁ MDY-171 ဇမ င်ဇ  င်မ  ိးေင်း ၉/နထ (နိိုင်)၁၉၀၉၆၉ ဦးလှဇ   ်

၁၇၂ MDY-172 ဇမ င်    ၉/ခမစ(နိိုင်)၀၆၂၃၄၄ ဦးသိန်းလွင်ဦး

၁၇၃ MDY-173 ဇမ င်စိိုင်းထ ်စံ ၉/ခ  (နိိုင်)၀၃၉၂၁၁ ဦးရဲနိိုင်ဦး

၁၇၄ MDY-174 မသနတာေင်း ၅/ ရတ(နိိုင်)၀၉၇၇၇၆ ဦးဇ   ်ငငိမ်း

၁၇၅ MDY-175 ဇမ င်ဟိန်းထ ်နိိုင် ၉/မခန(နိိုင်)၂၇၀၀၆၉ ဦးစိိုးဟန်မမင ်

၁၇၆ MDY-176 ဇမ င်ထ ်စိိုးလွင် ၅/ ဘလ(နိိုင်)၂၁၄၅၄၈ ဦးဇမ င်ဇမ င်စိိုး

၁၇၇ MDY-177 ဇမ င်ဇ  ်ဇ  ်ဇ  င် ၉/င န(နိိုင်)၁၀၉၀၅၉ ဦးေင်းမမင ်

၁၇၈ MDY-178 မဇ း ိုမွန် ၉/တသန(နိိုင်)၂၃၁၇၀၅ ဦးဇနေင်းဇ  င်

၁၇၉ MDY-179 ဇမ င်ဇ  င်ရဲဇ   ် င် ၅/ရဘန(နိိုင်)၂၁၁၀၉၆ ဦးဇမ င်ဇမ င် င်

၁၈၀ MDY-180 မထ ်ေန်းမပည ်ဇ  င် ၉/တတဥ(နိိုင်)၁၁၂၉၃၁ ဦးသိန်းနိိုင်

၁၈၁ MDY-181 မသဲစိုဇနာင် ၉/မဟမ(နိိုင်)၀၂၇၇၉၅ ဦးမမင ်ဇနာင်

၁၈၂ MDY-182 မမိိုးသဲမဖ ၉/မသန(နိိုင်)၁၅၅၂၁၀ ဦးဇ းဇမ င်

၁၈၃ MDY-183 ဇမ င်ဇ  င်မမင ် ၇/ပမန(နိိုင်)၁၈၆၁၀၂ ဦးက ည်သိန်း

၁၈၄ MDY-184 မစိုမမဇ း ၈/မလန(နိိုင်)၀၈၆၅၀၃ ဦးမမေင်းဇမ င်

၁၈၅ MDY-185 ဇမ င်ဇ  င်ငဖိ းသ ၉/တသန(နိိုင်)၁၆၁၁၃၇ ဦးညိ က ီး

၁၈၆ MDY-186 ဇမ င်မင်းဇ  င်ဇေ ၅/ နန(နိိုင်)၀၇၁၅၂၉ ဦးဇ   ်သူ

၁၈၇ MDY-187 ဇမ င်ဇ  င်မင်းသူ ၉/မဟမ(နိိုင်)၀၅၀၀၄၇ ဦးဇ   ်စိိုး

၁၈၈ MDY-188 ဇမ င်မိိုးဟိန်းထ ် ၉/ မ (နိိုင်)၀၂၁၈၇၄ ဦးထွန်းထွန်းဦး

၁၈၉ MDY-189 မဟန်စိုဇ   ် ၉/စ တ(နိိုင်)၀၇၅၈၀၇ ဦးတင်ဇ  င်ဇ   ်

၁၉၀ MDY-190 မ ီ ေါနိိုင် ၉/ခ  (နိိုင်)၀၂၉၆၉၀ ဦးဇမ င်ဇမ င်နိိုင်

၁၉၁ MDY-191 မလဲ လဲ ေင်း ၉/ပ ခ(နိိုင်)၀၁၉၅၅၇ ဦးမမင ်ဇမ ်
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၁၉၂ MDY-192 မခိိုင်ငငိမ်းဇ း ၁၂/လမန(နိိုင်)၁၆၀၉၀၈ ဦးခင်ဇမ င်သန်း

၁၉၃ MDY-193 မမမတ်ဇရွှေစင်မမင ် ၉/တသန(နိိုင်)၁၅၂၂၂၉ ဦးစန်းမမင ်

၁၉၄ MDY-194 မေင်းမမတ်ဇသ ် ၈/ရစ (နိိုင်)၂၂၂၁၉၄ ဦးခ စ်စန်းဇမ င်

၁၉၅ MDY-195 မခင် ို ိုလိှိုင် ၉/ ပတ(နိိုင်)၂၂၁၄၃၅ ဦးတင်မိိုးဇ  င်

၁၉၆ MDY-196 ဇမ င်ဇ  ်နိိုင်မိိုး ၅/ လ (နိိုင်)၀၉၃၂၅၁ ဦးဇ းလွင်မမင ်

၁၉၇ MDY-197 မဇ သီနွယ် ၅/ စ န(နိိုင်)၂၁၉၀၉၅ ဦးညီညီ

၁၉၈ MDY-198 မငဖိ းဇသ ်တ ၉/သစန(နိိုင်)၁၄၉၀၈၈ ဦးဇမ င်ခ  ိ

၁၉၉ MDY-199 မလှမမတ်သူ ၉/မထလ(နိိုင်)၂၉၁၃၂၀ ဦးဇ းဇ  င်

၂၀၀ MDY-200 မေင ်ေါဇ   ် ၅/ရဘန(နိိုင်)၁၆၉၀၇၂ ဦးသန်းဇ ွ
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၁ MGY-1 ဦးသိုတညီ ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၄၁၈၄၉ ဦးဇ   ်ဇ  ဇ  င်

၂ MGY-2 ဇ ေါ်ခင်မွန်မွန်ဦး ၈/ခမန(နိိုင်)၁၄၀၂၆၅ ဦးဇ   ်ငမိ င်

၃ MGY-3 ဇ ေါ်ဇ းစိုမမတ် ၈/မ န(နိိုင်)၂၂၀၄၃၅ ဦးခင်ဇမ င်ဇ  ်

၄ MGY-4 ဦးရဲမမင ်ပိိုင် ၈/မ န(နိိုင်)၂၂၂၀၄၉ ဦးသန်းေင်း

၅ MGY-5 ဦးဇေယံမမင ်မိိုရ် ၈/မ န(နိိုင်)၂၉၆၁၉၅ ဦးေင်းနိိုင်

၆ MGY-6 ဦးရန်မ  ိးဟိဏ်း ၈/မလန(နိိုင်)၁၁၅၉၈၉ ဦးဇ  င်ဇ   ်ဦး

၇ MGY-7 ဇ ေါ်သီသီငငိမ်း ၈/မဘန(နိိုင်)၁၄၉၈၁၄ ဦးမမင ်လွင်

၈ MGY-8 ဦးခ မ်းဇမမ နိိုင် ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၃၈၆၉၄ ဦးမမင ်လွင်

၉ MGY-9 ဇ ေါ်သဉ္ဇ ဇ   ် ၈/စလန(နိိုင်)၁၉၀၅၂၈ ဦးဇ  ်နိိုင်

၁၀ MGY-10 ဦးခန ်စည်သူ ၈/စလန(နိိုင်)၁၉၁၉၁၃ ဦးဇ  င်ခန ်

၁၁ MGY-11 ဦးဇေယံဇ   ် ၈/မ န(နိိုင်)၂၅၅၅၉၅ ဦးတင်ဦး

၁၂ MGY-12 ဦးနိိုင်သီဟနိိုင် ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၃၆၆၆၈ ဦးမမင ်နိိုင်

၁၃ MGY-13 ဦးဇ  ်ထ ်ဇ  င် ၈/နမန(နိိုင်)၁၆၈၃၁၄ ဦး ိုန်းမမင ်

၁၄ MGY-14 ဇ ေါ်မမတ်ဇသွးမခယ် ၈/နမန(နိိုင်)၂၅၂၉၃၇ ဦးငငိမ်းခ မ်းေင်း

မရကွားစ စစ်ဌ န
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၁၅ MGY-15 ဦးစိိုးမိိုးသီဟထွန်း ၈/နမန(နိိုင်)၂၀၄၀၂၇ ဦးမ  ိးတင ်ထွန်း

၁၆ MGY-16 ဦး    စိိုးမင်း ၈/မဘန(နိိုင်)၁၄၆၄၆၅ ဦးသိန်းဇမ င်

၁၇ MGY-17 ဇ ေါ်မမတ်ဇဟမ န်စိိုး ၈/ ပေ(နိိုင်)၁၀၂၈၂၆ ဦးခင်ဇမ င်စိိုး

၁၈ MGY-18 ဦးဇ  င်မ  ိးသန ် ၈/ လန(နိိုင်)၁၈၄၄၉၁ ဦးဇ  င်မ  ိးဇ  ်

၁၉ MGY-19 ဦးထ ်လင်း ၉/ရမသ(နိိုင်)၁၁၇၄၂၀ ဦးေဏဏ

၂၀ MGY-20 ဦးဇနထ ်ဇ  ် ၇/ပတန(နိိုင်)၁၂၃၁၅၇ ဦးဇ  ်ေင်း

၂၁ MGY-21 ဇ ေါ်နှင်းယဉ်ေင်း ၈/ခမန(နိိုင်)၁၅၁၁၃၃ ဦးဇ းေင်း

၂၂ MGY-22 ဦးမမတ်မင်း ိို ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၉၆၁၅၁ ဦးမမင ်ဇရွှေ

၂၃ MGY-23 ဇ ေါ်စိိုးစိိုးဦးသ ၈/ လန(နိိုင်)၁၇၄၁၅၃ ဦးဇ  င်ဇ   ်မမ

၂၄ MGY-24 ဦးထ ်ဇ ယ  လင်း ၈/စလန(နိိုင်)၁၈၅၇၇၁ ဦးဟန်ေင်းဇ  င်

၂၅ MGY-25 ဦးဇသ င်းထိို ်စိိုး ၁၁/စတန(နိိုင်)၁၀၆၇၃၇ ဦးထွန်းေင်း

၂၆ MGY-26 ဦးဇ   ်နိိုင်ေင်း ၁၁/မပန(နိိုင်)၁၃၃၀၅၀ ဦးဇ   ်တင်

၂၇ MGY-27 ဇ ေါ်မိိုးသူ  ၈/တတ (နိိုင်)၂၄၆၁၆၆ ဦးစိန်လွင်

၂၈ MGY-28 ဦးဇ  င်မမင ်မမတ် ၈/တတ (နိိုင်)၂၃၈၇၂၀ ဦးစိိုးသိန်း(ခ)ဦးဗိိုလ်မဲ

၂၉ MGY-29 ဦးဉ က ရန်နိိုင်စိိုး ၈/နမန(နိိုင်)၂၀၁၅၇၀ ဦးဇ  င်ဇ   ်စွ 

၃၀ MGY-30 ဦးသ ်ဇနာ်ဇ  င် ၈/ပဖန(နိိုင်)၁၁၁၄၅၅ ဦးေင်းနိိုင်

၃၁ MGY-31 ဦးဇ  င်ဇ   ်သူစံ ၈/ငဖန(နိိုင်)၀၄၃၅၃၈ ဦးနိိုင်မင်းထွန်း

၃၂ MGY-32 ဇ ေါ်ဇ းသူ  ၈/မ န(နိိုင်)၂၁၆၂၀၃ ဦးခင်စိိုး

၃၃ MGY-33 ဦးဟိန်းသူရလွင် ၈/ပဖန(နိိုင်)၁၂၀၃၀၁ ဦးသန်းဇ း

၃၄ MGY-34 ဦးဇ  င်ငဖိ းသူ ၈/စလန(နိိုင်)၁၅၄၉၁၃ ဦးစိိုးမမင ်

၃၅ MGY-35 ဦးစိိုးသ ်ပိိုင် ၈/ခမန(နိိုင်)၂၃၃၆၁၈ ဦးထွန်းမင်းသန်း

၃၆ MGY-36 ဇ ေါ်ဇေဇေမိိုး ၈/ဂဂန(နိိုင်)၁၀၁၈၀၄ ဦးမမင ်ေင်း

၃၇ MGY-37 ဦးတင ်ဇေဇ   ် ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၅၄၄၇၁ ဦးဇ းဇ  င်

၃၈ MGY-38 ဇ ေါ်ခင်ခ မ်းဇမမ ၈/ပဖန(နိိုင်)၁၅၆၈၇၀ ဦးဇ  င်နိိုင်ေင်း
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၃၉ MGY-39 ဦးဇ  င်ဇမပတည်ဦး ၈/မဘန(နိိုင်)၁၅၂၃၆၁ ဦးစိန်လှ

၄၀ MGY-40 ဇ ေါ်ခ  ိခ  ိလွင် ၈/ခမန(နိိုင်)၂၀၂၇၇၈ ဦးဇပေါ်လ 

၄၁ MGY-41 ဦးသီဟဇ  င် ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၉၅၀၆၉ ဦးဇ   ်လွင်

၄၂ MGY-42 ဦးဇ  င်မမတ်သူ ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၉၄၃၀၆ ဦးတင်စိန်

၄၃ MGY-43 ဦးလှမ  ိးထွဋ် ၈/မမန(နိိုင်)၂၅၃၂၀၂ ဦးေင်းလိှိုင်

၄၄ MGY-44 ဇ ေါ်ဇနွးဇနွး ူလိိုင် ၈/မ န(နိိုင်)၂၈၀၅၆၄ ဦးသိန်းဇ  ်

၄၅ MGY-45 ဇ ေါ် င်မိို မိို ဇ း ၈/မ န(နိိုင်)၂၅၈၇၇၈ ဦးခ င်း

၄၆ MGY-46 ဦးသန်းထိို ်စိိုး ၈/ခမန(နိိုင်)၁၉၂၅၃၃ ဦးဇ   ်နိိုင်မမင ်

၄၇ MGY-47 ဇ ေါ်စိုလိှိုင်ေင်း ၈/ခမန(နိိုင်)၂၀၇၁၃၀ ဦးဇ  င်ငမိ ွဲ့

၄၈ MGY-48 ဦးထ ်ရိှိုင်း ၈/မ န(နိိုင်)၂၁၆၁၆၅ ဦးေင်းဇ  ်

၄၉ MGY-49 ဦးထွန်းမင်းပိိုင် ၈/ပခ (နိိုင်)၂၇၆၃၉၄ ဦးမမင ်ခိိုင်

၅၀ MGY-50 ဦး ိို ိိုနိိုင် ၈/မလန(နိိုင်)၀၇၇၄၁၁ ဦးလှေင်း

၅၁ MGY-51 ဇ ေါ်ဇမသ င်ငငိမ်း ၈/ခမန(နိိုင်)၂၀၂၉၄၄ ဦးေင်းခိိုင်

၅၂ MGY-52 ဇ ေါ်စိမ်းမိို မိို ဇ   ် ၇/ပမန(နိိုင်)၁၄၅၄၄၃ ဦးဇ   ်မမင ်

၅၃ MGY-53 ဦးဇ  င်မင်းပိိုင် ၈/ပခ (နိိုင်)၂၆၇၂၉၆ ဦးမမင ်ခိိုင်

၅၄ MGY-54 ဦးမပည ်ဇ  ်ဇ  င် ၈/ပခ (နိိုင်)၂၆၇၃၀၂ ဦးေင်းဇ  ်

၅၅ MGY-55 ဦးဇေယံဦး ၈/ပခ (နိိုင်)၂၆၇၃၁၁ ဦးဇ  င် ိိုဦး

၅၆ MGY-56 ဇ ေါ်ငိုေါလိှိုင် ၇/သေတ(နိိုင်)၁၂၀၀၀၇ ဦးေင်းလိှိုင်

၅၇ MGY-57 ဇ ေါ် ိမ ်မှ းခင် ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၄၁၇၀၄ ဦးမမင ်ဇ ွ

၅၈ MGY-58 ဇ ေါ်ခိိုင်စိုမွန် ၈/ပဖန(နိိုင်)၁၁၄၄၂၅ ဦးဇ  င် န်းဦး

၅၉ MGY-59 ဦးဟန်ေင ်သူ ၈/ ပေ(နိိုင်)၀၈၄၈၉၇ ဦးဇ  င်ဇ   ်မိိုး

၆၀ MGY-60 ဇ ေါ်ဇ    စနဒာဦး ၈/ပဖန(နိိုင်)၁၀၃၉၈၅ ဦးဇမ င်ဇမ င်မမင ်

၆၁ MGY-61 ဇ ေါ်ငဖိ းသူ  ဇ  င် ၈/မလန(နိိုင်)၀၈၅၂၉၁ ဦးတင်ဇ  င်

၆၂ MGY-62 ဇ ေါ်ဇေဇေလိှိုင် ၈/မဘန(နိိုင်)၀၈၈၉၂၉ ဦးသန်းဇ း
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၆၃ MGY-63 ဇ ေါ်သဲမမတ်သူ ၈/မ န(နိိုင်)၁၆၇၁၀၉ ဦးဇသ င်း

၆၄ MGY-64 ဇ ေါ်စိုစိုလင်း ၈/မ န(နိိုင်)၁၉၂၄၂၆ ဦးဗိိုလ် ံိုးသီး

၆၅ MGY-65 ဇ ေါ် ိုမွန်ဇ  င် ၈/စလန(နိိုင်)၁၈၅၉၇၅ ဦးမ  ိးညွန ်

၆၆ MGY-66 ဇ ေါ်ခင်ဉမမ က ည် ၈/ခမန(နိိုင်)၁၉၇၄၅၇ ဦးက ည်ဇမ င်

၆၇ MGY-67 ဇ ေါ်ယမင်း ၈/ပခ (နိိုင်)၂၈၃၃၁၁ ဦးလှငမိ ွဲ့

၆၈ MGY-68 ဇ ေါ်နွယ်နွယ်ဇ း ၈/မ န(နိိုင်)၁၉၂၀၉၉ ဦးတင်စိိုး

၆၉ MGY-69 ဦး င်မ  ိးဦး ၈/ လန(နိိုင်)၁၆၀၂၂၄ ဦးဇမ င်ဇမ င်

၇၀ MGY-70 ဦးတင်ေင်းဇ  င် ၈/ပခ (နိိုင်)၂၆၇၅၄၄ ဦးေင်း ိို

၇၁ MGY-71 ဇ ေါ်ယွမ်းဇရ င် ၄/မတန(နိိုင်)၀၃၆၅၀၆ ဦးဟိုန်းယွမ်း

၇၂ MGY-72 ဇ ေါ်ဇက းမံိုဇ    ေင်း ၈/မတန(နိိုင်)၀၅၉၃၆၁ ဦးေင်းသိန်း

၇၃ MGY-73 ဇ ေါ်နနဒာလွင် ၈/မ န(နိိုင်)၂၅၄၃၈၅ ဦးထွန်းလွင်ဦး

၇၄ MGY-74 ဦး င်မင်းဟန် ၈/ခမန(နိိုင်)၁၉၆၈၈၉ ဦးဟန်မမင ်

၇၅ MGY-75 ဦးဇ  င်း   ်ခန ် ၈/ပခ (နိိုင်)၂၆၀၅၄၁ ဦးသန်းဇ  ်

၇၆ MGY-76 ဦးသန်  င် ၁၁/မပန(နိိုင်)၁၃၂၈၉၉ ဦးသိန်းထွန်းသိန်း

၇၇ MGY-77 ဇ ေါ်စိုစိုစံ ၈/သရန(နိိုင်)၁၀၂၉၆၁ ဦးနိိုင်ဇ  င်မင်း

၇၈ MGY-78 ဇ ေါ်ခင်မ  ိးခ စ် ၈/ပခ (နိိုင်)၂၈၈၃၆၀ ဦးမမဇသ င်း

၇၉ MGY-79 ဦးစိိုင်းညိ ေင်းခိိုင် ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၃၄၉၈၈ ဦးလှက ွယ်

၈၀ MGY-80 ဇ ေါ်ယဉ်နွယ်ထွန်း ၉/  န(နိိုင်)၁၃၂၇၄၅ ဦးလှထွန်း

၈၁ MGY-81 ဇ ေါ် ိသဲမဖ ၁၂/လ န(နိိုင်)၂၂၉၂၉၈ ဦးတင်ေင်း

၈၂ MGY-82 ဇ ေါ်မမတ်သီရိစံ ၈/ရနခ(နိိုင်)၀၈၈၃၇၀ ဦးမမဇ  င်

၈၃ MGY-83 ဇ ေါ်ဇ းခ မ်းဇမမ ၇/ပတန(နိိုင်)၁၅၆၇၀၃ ဦးခ  ိဦး

၈၄ MGY-84 ဦးလွင်မင်းသိို ် ၇/ပမန(နိိုင်)၁၆၂၆၁၄ ဦးသန်းလွင်

၈၅ MGY-85 ဇ ေါ်ငဖိ း ိစိိုး ၇/ပမန(နိိုင်)၁၆၂၉၇၉ ဦးစိိုးမမင ်

၈၆ MGY-86 ဦးဇ  င်သွင် ၇/  န(နိိုင်)၀၅၆၅၇၁ ဦးတင်ဇမ င်ဦး
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၈၇ MGY-87 ဦးခ စ်မင်း ိို ၉/တသန(နိိုင်)၁၅၈၂၉၀ ဦးမမင ်ဇ ွ

၈၈ MGY-88 ဦးရဲထ ်ဇ  င် ၁၁/တ န(နိိုင်)၀၇၇၂၅၇ ဦးမမင ်ဇ ွ

၈၉ MGY-89 ဇ ေါ် ိမမတ်ငဖိ း ၈/စလန(နိိုင်)၁၈၉၂၇၁ ဦးမမင ်ငငိမ်း

၉၀ MGY-90 ဇ ေါ်ဇ    ဇ ခိိုင် ၈/မ န(နိိုင်)၂၂၀၃၅၅ ဦးဇ   ်မမင ်ထွန်း

၉၁ MGY-91 ဇ ေါ်ခင်ပွင ်မဖ ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၀၆၁၀၁ ဦးတင်စိိုး

၉၂ MGY-92 ဇ ေါ်ေင်းပပဖူး ၈/မဘန(နိိုင်)၁၁၁၄၂၈ ဦးတိိုး

၉၃ MGY-93 ဇ ေါ်ဇမသူေင်း ၈/ပခ (နိိုင်)၂၇၈၁၈၃ ဦးဉ ဏ်ထွန်း

၉၄ MGY-94 ဦးဇ  င်းခန ်ဇ   ် ၈/ ဖန(နိိုင်)၁၀၁၇၀၈ ဦးေင်းမိိုး

၉၅ MGY-95 ဇ ေါ်နှင်းမဖ မဖ ဇဖွး ၈/ပခ (နိိုင်)၂၅၇၉၆၆ ဦးဇ းေင်း

၉၆ MGY-96 ဦးညီထွဋ်မမတ် ၈/သရန(နိိုင်)၁၀၂၅၄၁ ဦးေင်းနိိုင်

၉၇ MGY-97 ဦးထ ်ဇ ယ  လင်း ၇/ပမန(နိိုင်)၁၄၀၄၃၅ ဦးဇ  င်မမင ်

၉၈ MGY-98 ဇ ေါ်ရတနာသိမ ် ၈/စလန(နိိုင်)၁၈၇၆၂၅ ဦးမမသိန်း

၉၉ MGY-99 ဇ ေါ်တင ်ရတနာထွန်း ၈/မ န(နိိုင်)၂၁၇၉၄၅ ဦးတင ် ိို ိို င်

၁၀၀ MGY-100 ဇ ေါ်နန်းရူပါစိိုး ၈/စလန(နိိုင်)၂၂၈၈၁၅ ဦးဇသ င်းစိိုး

၁၀၁ MGY-101 ဇ ေါ် ွန်ရတီဇ  င် ၈/ငဖန(နိိုင်)၀၄၃၆၁၈ ဦးဇ  င်ဇ  ်ဦး

၁၀၂ MGY-102 ဇ ေါ်ငငိမ်း ိလွင် ၈/တတ (နိိုင်)၂၂၃၀၅၄ ဦးဇ  င်က ိ င်

၁၀၃ MGY-103 ဦးထွန်းဉ က ၈/ခမန(နိိုင်)၁၆၆၈၀၅ ဦးသန်းက ွယ်

၁၀၄ MGY-104 ဇ ေါ်ခင်မ  ိးသ ် ၈/ခမန(နိိုင်)၁၂၇၅၄၀ ဦးညွန ်ဇသ င်း

၁၀၅ MGY-105 ဦးဇ  င်ဇ   ်ဇ   ် ၈/ခမန(နိိုင်)၂၀၉၅၉၄ ဦးဇမ င်ဇမ င်ခင်

၁၀၆ MGY-106 ဇ ေါ်နိိုင်နိိုင် င် ၈/ ဖန(နိိုင်)၀၉၄၁၂၂ ဦးခင်ဇသ င်း

၁၀၇ MGY-107 ဇ ေါ်ဇ းသီတ သိမ ် ၈/ခမန(နိိုင်)၁၉၇၃၁၂ ဦးမမင ်ဦး

၁၀၈ MGY-108 ဦးဇ  င်မ  ိးဇ   ် ၈/ ဖန(နိိုင်)၀၉၈၁၉၆ ဦးသ ်မမင ်

၁၀၉ MGY-109 ဇ ေါ် ိုဇေထွန်း ၈/ခမန(နိိုင်)၁၄၈၇၉၀ ဦးဇ  င်ဇ   ်ထွန်း

၁၁၀ MGY-110 ဦးမင်းဟိန်းဇ  ် ၈/ခမန(နိိုင်)၁၅၇၃၇၂ ဦးခင်ဇမ င်စန်း
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၁၁၁ MGY-111 ဇ ေါ်နိုနိုလိှိုင် ၈/ပခ (နိိုင်)၁၉၆၉၃၄ ဦးဇသ င်းက ည်

၁၁၂ MGY-112 ဦးဇ းမမင ်ဦး ၈/ ဖန(နိိုင်)၀၆၂၄၂၁ ဦးမမင ်ဇေ

၁၁၃ MGY-113 ဇ ေါ်သ င်ဇသ ် ၈/ရနခ(နိိုင်)၀၈၉၈၇၃ ဦးညွန ်

၁၁၄ MGY-114 ဦးဇ  င်ခိိုင် ၈/ရစ (နိိုင်)၁၉၂၁၄၆ ဦးခင်ဇမ င်ဇထွး

၁၁၅ MGY-115 ဇ ေါ် ွန်ပွင ်မဖ ၈/ လန(နိိုင်)၁၈၅၂၂၈ ဦးဇသ င်းမမင ်

၁၁၆ MGY-116 ဦးခ မ်းငငိမ်းဇ  င် ၈/စလန(နိိုင်)၁၉၂၅၄၆ ဦးဇ    ်ခဲ

၁၁၇ MGY-117 ဦးလမင်းဇ  င် ၈/မဘန(နိိုင်)၁၂၉၀၂၃ ဦးဇ  င်မမင ်သန်း

၁၁၈ MGY-118 ဇ ေါ် ါလီမင်းဇ  ် ၈/မဘန(နိိုင်)၁၂၆၀၃၁ ဦးမင်းဇ  ်

၁၁၉ MGY-119 ဇ ေါ်ဇ    မှ းသနတာ ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၆၁၂၁၇ ဦးသန်းက ိ င်

၁၂၀ MGY-120 ဇ ေါ်ဇ းမမတ်မွန် ၈/တတ (နိိုင်)၁၅၉၆၉၈ ဦးခင်ဇမ င်ဇထွး

၁၂၁ MGY-121 ဦးစည်သူ ၈/စလန(နိိုင်)၂၀၁၄၆၂ ဦးဇ  ်လင်း

၁၂၂ MGY-122 ဇ ေါ် ိ ိသိမ ် ၈/ခမန(နိိုင်)၁၉၇၀၄၇ ဦးဇ   ်မ  ိးနိိုင်

၁၂၃ MGY-123 ဇ ေါ်ဂနဓာမ ဖူး ိို ိို ၈/ လန(နိိုင်)၁၈၀၉၄၆ ဦးမင်း ိို ိို

၁၂၄ MGY-124 ဦးဟန်ဦးဇသ ် ၈/သရန(နိိုင်)၀၉၉၉၁၈ ဦးမင်းလွင်

၁၂၅ MGY-125 ဦးဇေလင်းနိိုင် ၈/စလန(နိိုင်)၁၄၈၁၁၄ ဦးနိိုင်ေင်း

၁၂၆ MGY-126 ဇ ေါ်သ ်သ ် င် ၈/မ န(နိိုင်)၂၃၇၀၁၂ ဦးလှထွဋ်

၁၂၇ MGY-127 ဦးဇ  င်မပည ်ငဖိ းပိိုင် ၈/ရနခ(နိိုင်)၀၉၆၉၄၈ ဦးစိိုးမမင ်

၁၂၈ MGY-128 ဦးဇနစိိုးလိှိုင် ၈/ခမန(နိိုင်)၂၀၄၀၅၉ ဦးဇ  င်ဇ   ်မမင ်

၁၂၉ MGY-129 ဦးေင်းလိှိုင်ငဖိ း ၈/ခမန(နိိုင်)၁၃၇၃၁၅ ဦးဇ  ်ေင်း

၁၃၀ MGY-130 ဇ ေါ် ိ ိေင်း ၈/ခမန(နိိုင်)၁၃၄၇၆၂ ဦးေင်း ိို

၁၃၁ MGY-131 ဦးဇ   ်လင်းထွန်း ၈/မ န(နိိုင်)၂၃၉၅၁၄ ဦးစိိုးေင်း

၁၃၂ MGY-132 ဦးသန်းနိိုင်ဦး ၈/ခမန(နိိုင်)၁၄၈၄၀၀ ဦးစိိုးေင်း

၁၃၃ MGY-133 ဇ ေါ်ရည်မင်းသ ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၄၁၄၈၂ ဦး  န်ဇ း

၁၃၄ MGY-134 ဇ ေါ်သ ်မမတ်ဖူး ိမ် ၈/ခမန(နိိုင်)၂၃၃၇၈၈ ဦးသန ် င်ဦး
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၁၃၅ MGY-135 ဦးဇ  င်မပည ်ခန ် ၁၁/မပန(နိိုင်)၀၈၃၆၁၇ ဦးသန်းလှဇမ င်

၁၃၆ MGY-136 ဇ ေါ် င်မ ဦး ၈/သရန(နိိုင်)၁၀၀၈၉၉ ဦးစိိုးတင ်

၁၃၇ MGY-137 ဇ ေါ်ငငိမ်း ိစံ ၉/ရမသ(နိိုင်)၁၇၂၈၀၄ ဦးစိိုးတင ်

၁၃၈ MGY-138 ဇ ေါ်နှင်းနိုလွင် ၁၃/ညရန(နိိုင်)၁၂၀၆၂၅ ဦးမမင ်ဇ  င်

၁၃၉ MGY-139 ဦးသ ်နိိုင်ထွန်း ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၃၄၉၁၈ ဦးသန်းထွန်း

၁၄၀ MGY-140 ဇ ေါ်နှင်းပွင ်ရည် ၈/မလန(နိိုင်)၀၉၅၈၉၈ ဦးသန ် င်

၁၄၁ MGY-141 ဦးမင်းသူရိန်ထွန်း ၁၁/သတန(နိိုင်)၀၉၃၂၇၉ ဦးထွန်းမင်းလတ်

၁၄၂ MGY-142 ဇ ေါ်ခိိုင်သူသူ ံ ၁၁/မဥန(နိိုင်)၁၄၈၆၈၈ ဦးဇ  င်ထွန်းလှ

၁၄၃ MGY-143 ဇ ေါ်ခ  ိနွယ်ေင်း ၁၁/စတန(နိိုင်)၁၁၀၉၃၉ ဦးဇ   ်ညွန ်

၁၄၄ MGY-144 ဦးထွန်းလူဇ  ် ၁၁/ဘသတ(နိိုင်)၀၄၈၅၇၃ ဦးထွန်းဇ းဇမ င်

၁၄၅ MGY-145 ဇ ေါ်သ င်ေင်းထွန်း ၁၁/ဘသတ(နိိုင်)၀၄၆၇၈၈ ဦးထွန်းထွန်း

၁၄၆ MGY-146 ဇ ေါ်ဇနစနဒာထွန်း ၁၁/ တန(နိိုင်)၁၆၉၁၄၃ ဦးဦးဇစ သိန်း

၁၄၇ MGY-147 ဦးဇ  ်မင်းခိိုင် ၁၁/ရသတ(နိိုင်)၁၁၂၆၈၅ ဦးဇမ င်စိန်လှ

၁၄၈ MGY-148 ဇ ေါ်ခင်မ လွင် ၈/စလန(နိိုင်)၁၇၂၂၉၁ ဦးသိန်းေင်း

၁၄၉ MGY-149 ဇ ေါ်သီတ သိမ ် ၈/ခမန(နိိုင်)၂၀၀၈၇၁ ဦး ိိုဇလး

၁၅၀ MGY-150 ဦး င်မင်းထ ် ၈/သရန(နိိုင်)၁၀၃၁၅၄ ဦးမိိုးဇေလွင်

၁၅၁ MGY-151 ဦးတည်တံ ဇ  င် ၇/ ဥန(နိိုင်)၁၇၃၆၉၄ ဦးရဲလွင်စိိုး

၁၅၂ MGY-152 ဇ ေါ်သူသွယ်သင်းဟန် ၈/ငဖန(နိိုင်)၀၃၆၇၃၃ ဦးမမင် ဇ း

၁၅၃ MGY-153 ဦးထ ်    လင်း ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၆၂၂၅၀ ဦးခင်တိိုး(ခ)ဦးခင်ဇမ င်တိိုး

၁၅၄ MGY-154 ဇ ေါ်သိမ ်ဇနွးဇနွး ၈/စလန(နိိုင်)၁၉၂၁၇၄ ဦးသန်းထွန်းဦး

၁၅၅ MGY-155 ဦးငဖိ းဇေဇ  င် ၇/ပတန(နိိုင်)၁၃၈၆၈၁ ဦးခင်ဦး

၁၅၆ MGY-156 ဇ ေါ် ိ ိဇ  ် ၇/ပတန(နိိုင်)၁၂၄၃၅၂ ဦးဇ  ်သင်း

၁၅၇ MGY-157 ဦးဇေယံထွန်း ၈/ပခ (နိိုင်)၂၉၅၃၈၈ ဦးခင်ဇ  ်

၁၅၈ MGY-158 ဇ ေါ်ဇနွးသီရိဇ  ် ၈/ ဖန(နိိုင်)၀၇၇၆၄၁ ဦးသူရဇ  ်
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၁၅၉ MGY-159 ဦးနိိုင်ရဲဇ  ် ၅/ ဘလ(နိိုင်)၂၄၄၃၇၉ ဦးဇ  ်ေင်းဦး

၁၆၀ MGY-160 ဦးလွင်မိိုး ၈/မ န(နိိုင်)၂၁၇၂၉၃ ဦးမမင် ်လွင်

၁၆၁ MGY-161 ဦးငငိမ်းခ မ်း ၁၁/ပတန(နိိုင်)၀၉၇၃၁၁ ဦးလှစိန်ထွန်း

၁၆၂ MGY-162 ဦးဇ  င်မမင ်သူ ၁၁/သတန(နိိုင်)၁၁၂၁၉၂ ဦးမမင ်ဇရွှေ

၁၆၃ MGY-163 ဦးဇ  င်သူရ ၈/မတန(နိိုင်)၀၅၆၉၆၀ ဦးသိန်းေင်း

၁၆၄ MGY-164 ဦးသ ်ဇေစိိုး ၈/မတန(နိိုင်)၀၅၆၉၇၄ ဦးလှဦး(ခ)ဦးစိန်က ီးညိ 

၁၆၅ MGY-165 ဦးမင်းထ ် ၈/မတန(နိိုင်)၀၅၅၆၇၄ ဦးငငိမ်းဦး

၁၆၆ MGY-166 ဇ ေါ်နွယ်နွယ်ေင်း ၈/တတ (နိိုင်)၁၄၇၄၇၁ ဦးဇ  င်ေင်း

၁၆၇ MGY-167 ဇ ေါ်ဉမမ ၈/မတန(နိိုင်)၂၃၃၇၂၇ ဦးတင်ဇမ င်စိိုး

၁၆၈ MGY-168 ဦးဇဖစံထွန်း ၈/မ န(နိိုင်)၂၄၈၅၄၉ ဦးဇမ င်ဇမ င်

၁၆၉ MGY-169 ဦးဇ ယ  နိိုင် ၈/မ န(နိိုင်)၂၁၆၆၂၃ ဦးမ  ိးမမင ်ဇ  င်

၁၇၀ MGY-170 ဦးဇ  ်ေင်းထွန်း ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၁၁၆၁၉၂ ဦးေင်းတင်

၁၇၁ MGY-171 ဦးလှမမင ်ဇ  င် ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၁၀၅၂၀၀ ဦးဘိိုးဇရွှေ

၁၇၂ MGY-172 ဦးသူရေင်း ၈/ခမန(နိိုင်)၁၄၃၃၅၅ ဦးဇ  င်ဇသ င်း

၁၇၃ MGY-173 ဦးညွန ် န်း ၁၁/မဥန(နိိုင်)၀၈၅၁၇၇ ဦးဇမ င်မဲ  ီ

၁၇၄ MGY-174 ဦးဇ  င်ဇ  င် ၁၁/မဥန(နိိုင်)၀၉၇၅၆၅ ဦးဇ   ်မမထွန်း

၁၇၅ MGY-175 ဇ ေါ်ခ  ိလွင်ဟန် ၈/ပခ (နိိုင်)၂၇၆၄၄၉ ဦးဇ   ်ဇ   ်ဦး

၁၇၆ MGY-176 ဦးမပည ်ငဖိ းဇ  င် ၈/ခမန(နိိုင်)၁၉၈၉၆၉ ဦးခင်ဇမ င်သန်း

၁၇၇ MGY-177 ဦးစိိုင်းမင်းသန ် ၆/ထေန(နိိုင်)၁၄၃၂၁၈ ဦးဇ းဇ  င်ခိိုင်

၁၇၈ MGY-178 ဦးပိိုင်ဇ ရဲဇနာင် ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၅၆၄၇၄ ဦးညီညီဇ  င်

၁၇၉ MGY-179 ဦးဇ  င် င်ခန ် ၈/မ န(နိိုင်)၂၅၈၁၅၀ ဦးထွန်းလင်း

၁၈၀ MGY-180 ဇ ေါ်သိဂီေင်း ၈/ခမန(နိိုင်)၁၉၅၂၄၂ ဦးဇစ သိန်းဇ  င်

၁၈၁ MGY-181 ဇ ေါ် ိုမပည ်ရတနာ ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၄၁၈၆၄ ဦးတင်ဇ  င်မိိုး

၁၈၂ MGY-182 ဦးဇ  င်နိိုင်ေင်း ၁၁/ ခန(နိိုင်)၁၀၆၀၈၀ ဦးခင်သန်းဇမ င်
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၁၈၃ MGY-183 ဇ ေါ်ေင ်မမတ်သူ ၈/သရန(နိိုင်)၁၀၂၉၆၅ ဦးဇ  င်သူ

၁၈၄ MGY-184 ဇ ေါ်သန ်မဖ စင် ၈/ရနခ(နိိုင်)၁၄၁၄၆၂ ဦးစိိုင်းဇ   ်ဇ း

၁၈၅ MGY-185 ဦးေင်းဇ  င် ၁၁/ ဖန(နိိုင်)၁၁၇၂၃၇ ဦးက ည်ဇမ င်

၁၈၆ MGY-186 ဦးထ ်ဇနလင်း ၈/ပခ (နိိုင်)၂၆၀၅၄၆ ဦးခ စ်လိှိုင်

၁၈၇ MGY-187 ဇ ေါ် င်မ သူ ၈/မဘန(နိိုင်)၀၇၃၅၇၁ ဦးခင်ဇမ င်ေင်း

၁၈၈ MGY-188 ဇ ေါ်နှင်းဇေခိိုင် ၈/စလန(နိိုင်)၁၆၃၆၄၃ ဦးဇရွှေဇ  င်

၁၈၉ MGY-189 ဦးစိိုး ိို ိို ၈/စလန(နိိုင်)၁၉၉၂၅၇ ဦးစိိုးနိိုင်

၁၉၀ MGY-190 ဇ ေါ်ရည်မွန်ဇသ ် ၈/မ န(နိိုင်)၂၂၀၀၅၅ ဦးမ  ိးခန ်

၁၉၁ MGY-191 ဇ ေါ်မိိုးပွင ်မဖ ဦး ၈/ ဖန(နိိုင်)၀၉၃၉၄၀ ဦးခင်ဇမ င်စန်း

၁၉၂ MGY-192 ဇ ေါ်တင်မိိုးလွင် ၈/ ဖန(နိိုင်)၀၈၈၃၈၁ ဦးဇရွှေေင်း

၁၉၃ MGY-193 ဦးဇ  င်ဇ   ်မိိုး ၈/ခမန(နိိုင်)၂၁၁၈၇၈ ဦးထွန်းဦး

၁၉၄ MGY-194 ဦးဟိန်းထ ် ၁၁/သတန(နိိုင်)၁၀၉၃၇၁ ဦးသန်းနိိုင်

၁၉၅ MGY-195 ဇ ေါ်မူမူဇ ွ ၈/ရစ (နိိုင်)၁၄၇၈၇၂ ဦးက ည်

၁၉၆ MGY-196 ဦးနိိုင်ထွန်းဇ  င် ၈/ပခ (နိိုင်)၂၈၃၄၇၉ ဦးဇ  င်ဇ   ်ဦး

၁၉၇ MGY-197 ဇ ေါ်ခိိုင် ိုေင်း ၈/မလန(နိိုင်)၀၈၈၁၀၂ ဦးဇ  င်ဇ   ်ဦး

၁၉၈ MGY-198 ဦးဇ   ်ထွန်းဇ  င် ၈/ပခ (နိိုင်)၂၉၅၂၅၀ ဦးဇ  င်ဇသ င်း
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၁ MLM-0001 ဦးဇ   ်လင်းစိိုး ၁၁/စတန(နိိုင်)၀၈၄၀၃၀ ဦးဇ   ် ံ

၂ MLM-0002 ဦးခန်  င်ဇ  င် ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၄၆၆၉၅ ဦးစိိုးဇ  င်

၃ MLM-0003 ဇ ေါ် ိ ိသ ်ထ း ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၆၇၇၇၁ ဦးဇ းမင်း

၄ MLM-0004 ဇ ေါ်ဇ းဇ းနွယ် ၁၀/ပမန(နိိုင်)၂၀၃၂၈၃ ဦးစိိုးသန်း

၅ MLM-0005 ဦးမပည် စံိုဇထွး ၁၀/မလမ(နိိုင်)၂၇၅၄၆၁ ဦးစိိုးမင်း

၆ MLM-0006 ဦးခန် မင်း ိို ိို ၁၀/မလမ(နိိုင်)၂၁၇၃၂၀ ဦးစံလွင်

ရမ ်လမမိြိုင်စ စစ်ဌ န
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၇ MLM-0007 ဦးဇနထ ်လင်း ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၆၁၇၁၂ ဦးေင်းမမင် 

၈ MLM-0008 ဦးရိှိုင်းထ ် ိို ိို ၃/   (နိိုင်)၀၇၁၄၈၄ ဦးတင်မ  ိး

၉ MLM-0009 ဦး င် ိို ိိုဇ   ် ၇/ပတတ(နိိုင်)၁၁၃၁၉၆ ဦးလှမမင် ဦး

၁၀ MLM-0010 ဇ ေါ်တွယ်တ မိို မိို ဦး ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၁၇၃၅၂ ဦးေင်းဦး

၁၁ MLM-0011 ဦးဇ   ်မင်းထွန်း ၈/စလန(နိိုင်)၁၅၉၆၉၁ ဦး လ း

၁၂ MLM-0012 ဇ ေါ်တင်  လိှိုင် ၈/ခမန(နိိုင်)၁၁၀၇၇၆ ဦးတင်ဇငွ

၁၃ MLM-0013 ဦးသိုတ ၁၀/ပမန(နိိုင်)၂၁၁၂၆၉ ဦးလှမမင် 

၁၄ MLM-0014 ဇ ေါ်ဇမနံ သ ဇ  င် ၃/ဖပန(နိိုင်)၀၂၇၀၉၄ ဦးက ည်နှင်း

၁၅ MLM-0015 ဇ ေါ် ွန်မီ ိို ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၅၃၂၅၉ ဦးဇ း ိို

၁၆ MLM-0016 ဇ ေါ် ိုစနဒီေင်း ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၄၆၇၄၄ ဦးသန်းဇ ွ

၁၇ MLM-0017 ဇ ေါ် င်ငဖိ းဇေ ၁၀/ခ န(နိိုင်)၁၂၂၉၅၇ ဦးမမင် ဇေ

၁၈ MLM-0018 ဇ ေါ်ခင်မပည် ခိိုင် ၁၀/ဘလန(နိိုင်)၁၂၃၆၃၂ ဦးသန်းေင်း

၁၉ MLM-0019 ဇ ေါ်သနတာဇရွှေစင် ၈/ လန(နိိုင်)၁၃၆၈၁၁ ဦးမင်းသူ

၂၀ MLM-0020 ဦးသ ်စိိုးဦး ၃/ဘ န(နိိုင်)၂၃၇၅၉၄ ဦးစိိုးလွင်

၂၁ MLM-0021 ဦးဇစ မ  ိးဇ  ်ဦး ၃/လဘန(နိိုင်)၁၇၂၀၇၃ ဦးဇ  င်ဇ  ်မိိုး

၂၂ MLM-0022 ဦးတင် ပိိုင်ထူး ၃/မေတ(နိိုင်)၀၄၄၀၂၀ ဦးစိိုင်းစိန်ဇ  င်

၂၃ MLM-0023 ဦးဟန်သ ် ၃/ဖပန(နိိုင်)၀၁၅၈၉၈ ဦးဇမ င်ဇထွး

၂၄ MLM-0024 ဇ ေါ်ငဖိ းဇေဇ  င် ၃/ဘ န(နိိုင်)၂၂၅၈၅၄ ဦးမမင် လွင်

၂၅ MLM-0025 ဦးမွန်ခ မ်း ၁၀/ပမန(နိိုင်)၂၀၃၉၄၀ ဦးဇမ င်လှ

၂၆ MLM-0026 ဦးဇစ ဇ  င်ဇ  င်မမတ် ၃/ဘ န(နိိုင်)၂၇၅၀၅၇ ဦးဇစ မမရှင်

၂၇ MLM-0027 ဦးဇစ ဇ  င်ဇ   ်ဇ   ် ၃/ဘ န(နိိုင်)၂၇၃၁၁၂ ဦးဇစ ေင်းဘိို

၂၈ MLM-0028 ဇ ေါ်ထ ်ထ ်လင်း ၁၀/မလမ(နိိုင်)၂၂၃၆၇၀ ဦးဇငွသန်း

၂၉ MLM-0029 ဦးဇ ထ ်လင်းဇ  င် ၁၀/ပမန(နိိုင်)၂၀၁၀၈၁ ဦး န်းလင်းဇ  င်

၃၀ MLM-0030 ဦးဇ  င်းထ ် ၁၂/ မတ(နိိုင်)၀၇၈၀၅၇ ဦးသိန်းထွန်း
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၃၁ MLM-0031 ဇ ေါ်မမတ်ေတ်ရည်ဇ   ် ၁၀/ပမန(နိိုင်)၁၉၈၇၄၄ ဦးဇ   ်မိိုး

၃၂ MLM-0032 ဇ ေါ်ထ ်ထ ်ေင်းေါ ၁၀/ပမန(နိိုင်)၂၁၉၆၅၆ ဦးတင်မမင် 

၃၃ MLM-0033 ဦးမင်းလိှိုင်ဇ ယ ၁၀/မလမ(နိိုင်)၂၄၁၇၄၃ ဦး ွန်လိှိုင်

၃၄ MLM-0034 ဦးထ ်ဇေယံစိိုး ၇/နတလ(နိိုင်)၁၃၆၇၉၇ ဦးမမစိိုး

၃၅ MLM-0035 ဇ ေါ် ိသဥဇ ဇ   ်ဇ   ် ၉/သစန(နိိုင်)၁၆၀၅၆၆ ဦးဇ   ်ဇ   ်

၃၆ MLM-0036 ဇ ေါ်ဇ  င်းယမံိုထွန်း ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၁၆၆၉၉ ဦးဇ  င်နိိုင်ထွန်း

၃၇ MLM-0037 ဦးမပည် ငဖိ းဇ  င် ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၆၀၆၄၇ ဦးဇ  င် ိိုလတ်

၃၈ MLM-0038 ဦး င်ရန်နိိုင် ၁၀/မလမ(နိိုင်)၂၁၇၁၅၆ ဦးမင်းယို င်

၃၉ MLM-0039 ဦးနိိုင်ညီညီဇ  ် ၇/ရတရ(နိိုင်)၁၁၂၈၂၇ ဦးခင်ဇ  ်

၄၀ MLM-0040 ဇ ေါ်မခ းတင်  ေင်း ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၀၂၈၄၈ ဦးေင်းက ိ င်

၄၁ MLM-0041 ဇ ေါ် ိမ် မခ းဇ   ် ၁၂/တ န(နိိုင်)၁၈၈၅၃၃ ဦးမမင် ေင်း

၄၂ MLM-0042 ဇ ေါ်ေင်းလဲ ရည်ဇထွး ၁၀/မ န(နိိုင်)၂၆၄၇၃၇ ဦးသန်းမမင် 

၄၃ MLM-0043 ဦးရိှန်းမ  ိးသူ ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၅၈၀၃၄ ဦးမင်းစန်း

၄၄ MLM-0044 ဦးဇစ ခ စ်ဇထ ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၁၉၃၅၄
ဦးဇမ င်ငငိမ်း(ခ)

ဦးဇစ စံညိမ်း

၄၅ MLM-0045 ဇ ေါ်ခိိုင်သနတာဇ း ၃/ဘ န(နိိုင်)၂၇၃၂၁၉ ဦးဇမ င်ဇ း

၄၆ MLM-0046 ဇ ေါ်လွင်  မခည်ထ ် ၉/ပဥလ(နိိုင်)၀၃၂၉၇၁ ဦးစံလွင်

၄၇ MLM-0047 ဦးဇ လတ်ဇ  င် ၁၀/ မရ(နိိုင်)၁၀၀၈၉၇ ဦးဇ  င် န်း

၄၈ MLM-0048 ဦးဇ   ်ေင်းထွန်း ၆/ထေန(နိိုင်)၁၂၁၀၄၅ ဦးညွန် ေင်း

၄၉ MLM-0049 ဦးစိိုးထ ်ဇ  င် ၅/ဘတလ(နိိုင်)၀၉၅၉၅၇ ဦးလှသိန်း

၅၀ MLM-0050 ဦးဇ   ်သူရိန်ဟိန်း ၁၀/သထန(နိိုင်)၁၇၈၈၇၃ ဦးတင်လှ

၅၁ MLM-0051 ဦးမင်းစ  န်ရဲနိိုင် ၁၂/တမန(နိိုင်)၁၁၈၁၆၆ ဦးညီညီစိိုး

၅၂ MLM-0052 ဦးနိိုင်ေင်းထွန်း ၁၂/ဥ မ(နိိုင်)၂၂၄၀၃၅ ဦးေင်းမမင် 

၅၃ MLM-0053 ဇ ေါ်ပိိုးပွင် မဖ ၇/ပမန(နိိုင်)၂၀၁၄၄၃ ဦးသိန်းထွန်း

၅၄ MLM-0054 ဇ ေါ်လွင်လွင်ခ  ိ ၁၀/မလမ(နိိုင်)၂၂၁၈၉၀ ဦးသန်းမမင် ထွန်း
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၅၅ MLM-0055 ဇ ေါ်ဇ ွွ င်ဦး ၇/တငန(နိိုင်)၁၅၈၀၄၁ ဦးဇ းလွင်

၅၆ MLM-0056 ဇ ေါ်သ င်ဦး ၁၀/မလမ(နိိုင်)၂၅၉၂၈၀ ဦးဇ   ်ေင်း

၅၇ MLM-0057 ဦးစိိုးသူရဇမ င် ၇/သနပ(နိိုင်)၀၇၃၉၆၆ ဦးတိိုးဇမ င်

၅၈ MLM-0058 ဦးငငိမ်းသူဇမ င် ၁၂/ဗတထ(နိိုင်)၀၃၇၅၉၈ ဦးခင်ဇလး

၅၉ MLM-0059 ဦးမင်းဇေယံဦး ၁၀/မလမ(နိိုင်)၂၄၅၈၄၄ ဦးမင်းသ ်ဦး

၆၀ MLM-0060 ဦးမ  ိးမင်းဦး ၁၀/သဖရ(နိိုင်)၁၃၆၈၁၂
ဦးေမ်း(ခ)

ဦးေင်းရိှန်

၆၁ MLM-0061 ဇ ေါ် ိမမတ်မွန် ၁၀/မလမ(နိိုင်)၂၅၃၄၅၁ ဦးေင်းဇ  ်

၆၂ MLM-0062 ဦးရဲဇ  ်ထ ် ၇/သနပ(နိိုင်)၁၃၆၀၂၁ ဦးခိိုင်မ  ိးေင်း

၆၃ MLM-0063 ဦးစိိုးစံမင်း ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၀၂၆၈၄ ဦးမင်းနိိုင်

၆၄ MLM-0064 ဦးငဖိ းဇေဇ  င် ၇/ေမန(နိိုင်)၁၂၄၀၅၂ ဦးဇ   ်ဇ  င်

၆၅ MLM-0065 ဦးဇ  င် ိိုရိှိုင်း ၈/ခမန(နိိုင်)၂၃၅၂၆၃ ဦးဇရွှေပိို

၆၆ MLM-0066 ဦးဉ ဏ်လင်းဇ  င် ၁၀/သထန(နိိုင်)၂၀၃၀၇၆ ဦးသိန်းဇ  ်ေင်း


