
ခုံအမတ်ှ အမည် အဘအမည် မတ်ှပုံတငအ်မတ်ှ မတ်ှချက်

LA-1 မအိသဉ္ဇာက ျော် ဦးမျေ ိုးမငး်ထနွး် ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၁၀၁၉၃

LA-2 မခငခ်ငစ်ိုး ဦးထနွး်နိုငသူ် ၁၂/မဂဒ(နိုင)်၁၈၂၅၇၂

LA-3 မမိုးမိုး ဦးကေါလှိုင် ၉/ဝတန(နိုင)်၁၆၇၇၈၇

LA-4 မခငခ်ငက်မာ် ဦးက ျော်က ွ ၉/ေဗသ(နိုင)်၀၂၄၂၁၃

LA-5 မခငဇ်ာကထးွ ဦးမမင့်က ာင် ၉/လဝန(နိုင)်၂၇၁၂၂၂

LA-6 ကမာငက် ျော်ဇငသ်န့် ဦးကမာငသ်နး် ၁၂/ဒ  (နိုင)်၀၂၇၄၂၃

LA-7 မကစာသီရနိယွ် ဦးတငက်အာင် ၁၂/မရ (နိုင)်၁၇၄၆၃၅

LA-8 ကမာငက် ာငး်ကဇာ်ထနွး် ဦးသိနး်ထနွး် ၁၂/မဂတ(နိုင)်၀၉၅၃၆၁

LA-9 မက ည်တိုးမမင့် ဦးေနိ် ၈/ေမန(နိုင)်၁၉၃၇၈၅

LA-10 ကမာငလ်ငွလ်ငွဦ်း ဦးဝငး်ညွှန့် ၆/ ရရ(နိုင)်၀၀၈၇၉၆

LA-11 မကအးမမတမ်နွ် ဦးက ျော်ဝငး် ၁၂/သ တ(နိုင)်၂၃၀၃၁၉

LA-12 မနန္ဒာ ဦးစိုးသနး် ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၂၂၉၁

LA-13 မသ ်သ ်ခိုင် ဦးဝငး်က ိုင် ၉/မသန(နိုင)်၂၀၃၁၀၅

LA-14 ကမာငက် ာငး်ထဋွ် ဦးစိုးသနး် ၇/သ န(နိုင)်၁၅၃၄၉၉

LA-15 ကမာငညီ်ညီ ဦးသနး်ကဇာ် ၇/ရတန(နိုင)်၁၄၇၇၄၀

LA-16 မကအးသငး်က ည် ဦးမငး်နိုင် ၈/အလန(နိုင)်၂၂၃၅၀၃

LA-17 ကမာငသ် ်ကအာင် ဦးလသိှနး် ၁၄/ ေန(နိုင)်၂၆၃၇၂၂

LA-18 မက သွဇငထ် ် ဦးမမင့်ကအာင် ၉/လဝန(နိုင)်၂၄၉၅၅၀

LA-19 မနနုကုအာင် ဦးက ျော်ကမာင် ၉/လဝန(နိုင)်၂၈၁၃၃၀

LA-20 မအိေုံေုံက ျော် ဦးက ျော်ကငွ ၉/တ န(နိုင)်၂၄၃၃၉၉

LA-21 မကမသူလှိုင် ဦးသ ်ကဇာ် ၁၄/ ေန(နိုင)်၂၆၈၆၀၇

LA-22 ကမာငသီ်ဟကဇာ် ဦးဝငး်ကအာင် ၉/အမဇ(နိုင)်၀၅၀၂၀၀

LA-23 ကမာငက်အာငသီ်ဟ ဦးမမစိုး ၈/တတ (နိုင)်၂၇၂၈၀၈

LA-24 မကအးသန္တာဦး ဦးခငက်မာငဦ်း ၉/ဥတသ(နိုင)်၀၀၈၀၁၀

ဓာတ်ခွဲအက ူရာထးူနေရာများအတွက ်နရးန ြေ န ြေဆုိရမည့်သူစာရငး် 



LA-25 မနငှး်ချေယရ်ရီှိန် ဦးတငရ်ှိန် ၁၂/မဂဒ(နိုင)်၁၅၉၉၉၀

LA-26 မသ ်နငှး်ဇနွ် ဦးမျေ ိုးထနွး် ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၄၃၆၆

LA-27 ကမာငထ် ်သူကအာင် ဦးဝငး်ကမာင် ၁၁/သတန(နိုင)်၁၁၈၀၁၉

LA-28 မငငမိး်ထ ်ထ ်ကအာင် ဦးက ျော်မငး်ဦး ၉/လဝန(နိုင)်၂၇၃၈၀၀

LA-29 မဇငက်ဝဖးူ ဦးကမာငက်ထးွ ၁၁/သတန(နိုင)်၁၁၅၄၅၃

LA-30 မနနး်သဉ္ဇာမိုး ဦးဝငး်ကဇာ် ၉/မတရ(နိုင)်၂၁၁၇၁၄

LA-31 မဝတရ်ည်သန့် ဦးမမင့်ကရွှေ ၁၄/ဇလန(နိုင)်၁၆၈၉၉၈

LA-32 ကမာငထ် ်နိုငက်အာင် ဦးစိုးဝငး် ၁၄/လေတ(နိုင)်၂၈၃၀၇၉

LA-33 ကမာငန်ိုငထ် ်ငဖို း ဦးကငွစိုး ၈/တတ (နိုင)်၂၇၀၇၉၅

LA-34 မအိအိငဖို း ဦးလဖှနုး် ၉/အမဇ(နိုင)်၀၇၈၃၁၂

LA-35 ကမာငလ်ငး်သန့ ်ာ ာ ဦးကယာဟန် ၈/ငဖန(နိုင)်၀၄၀၆၁၂

LA-36 မမေည့်မေည့်ငဖို းကဝ ဦးမမင့်ဦး ၁၄/ေသန(နိုင)်၃၁၂၆၂၅

LA-37 ကမာငမ်ငး် ုိ ဦးရဝဲငး် ၁/မ န(နိုင)်၂၅၆၅၄၉

LA-38 မစမုနွဟ်န် ဦးစနိက် ျော်ရင် ၁၁/သတန(နိုင)်၀၉၃၆၀၂

LA-39 မချေစခ်ျေစက်ဇာ် ဦးခငက်မာ်(ခ)

ဦးခငက်မာင်

၅/ဟမလ(နိုင)်၁၇၂၃၉၆

LA-40 မချေစစ်ဟုန် ဦးဟနသူ် ၉/ေမန(နိုင)်၂၉၅၁၀၄

LA-41 ကမာငသူ်ရကအာင် ဦးသနး်ထနွး်ဦး ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၃၀၄၉

LA-42 မသီတာကအာင် ဦးသနး်ကေး ၉/ရမသ(နိုင)်၂၂၈၁၃၅

LA-43 မခိုငစ်ယုဉ် ဦးသိနး်ဝငး် ၉/ေမန(နိုင)်၂၉၁၁၀၀

LA-44 ကမာငစ်ည်သူမငး် ဦးရွှေငက် ည် ၇/ရ န(နိုင)်၁၀၁၀၇၂

LA-45 ကမာငခ်ငက်မာငစ်ိုး ဦးလကှ ည် ၁၁/တ န(နိုင)်၁၀၃၉၁၉

LA-46 မ ုရည်ဝငး် ဦးမမင့်စိုး ၇/မညန(နိုင)်၀၇၆၀၅၈

LA-47 မခိုငခ်ိုငည်နွ့် ဦးကအာငစ်ိုး ၈/ေခ (နိုင)်၃၃၇၆၄၆

LA-48 ကမာငက်အာငင်ဖို းက ွ ဦးကမာငသ်နး်လှိုင် ၁၁/စတန(နိုင)်၁၃၃၉၆၈

LA-49 ကမာငန်ိုငက်အာငလ်ငး် ဦးမဖူသာ ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၄၃၇၅၂

LA-50 ကမာငဦ်းဝငး်စိုး ဦးက ျော်သိနး်ထနွး် ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၇၁၆၀၉

LA-51 မကမသူခင် ဦးကဇာ်မငး်ထနွး် ၅/ လထ(နိုင)်၃၂၅၆၉၃



LA-52 မေိုးအိအိေိုင် ဦးဝငး်နိုင် ၅/ လထ(နိုင)်၁၈၇၇၈၀

LA-53 မ ည်း ာနိုင် ဦးတငန်ိုင် ၅/ လထ(နိုင)်၂၈၅၉၈၉

LA-54 မသိမ့်သန္တာကထးွ ဦးလကှထးွ ၅/ လထ(နိုင)်၂၆၂၉၁၈

LA-55 ကမာငမ်ျေ ိုးထနွး် ဦးမျေ ိုး ၉/မလန(နိုင)်၁၈၈၁၃၅

LA-56 မအိကရွှေစငမ်ျေ ိုး ဦးမျေ ိုးက ည် ၉/တတဥ(နိုင)်၁၆၀၅၇၁

LA-57 မနငှး်မာလငွ် ဦးစနး်ထနွး် ၁၃/ မန(နိုင)်၁၄၉၃၄၅

LA-58 မလငး်မေည့်စုံ ဦးခငက်မာငဝ်ငး် ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၈၄၀၈

LA-59 မသီရိ ဦးသနး်ကဇာ် ၁/မ န(နိုင)်၂၁၆၈၁၀

LA-60 မသနး်သနး်ကမာ် ဦးသနး်ကဇာ် ၁/မ န(နိုင)်၂၁၆၈၁၄

LA-61 မဇငမ်ာမမင့် ဦးခငက်မာငလ်ငွ် ၅/မ န(နိုင)်၁၁၀၈၃၆

LA-62 မကအးဝတရ်ည်မိုး ဦးကအာငထ်နွး်သနး် ၅/ လထ(နိုင)်၂၇၆၂၇၇

LA-63 မသူဇာကအာင် ဦးကအာငမ်မင့် ၉/ေမန(နိုင)်၂၇၀၇၉၄

LA-64 ကမာငမ်ေည့်ငဖို းဟိနး် ဦးကအာငက်ဝတင် ၁၁/ ဖန(နိုင)်၁၁၄၈၃၃

LA-65 ကမာငစ်ိုငး်လငး်စံ ဦးမျေ ိုးစိုးကအာင် ၉/ရမသ(နိုင)်၂၂၈၇၆၆

LA-66 ကမာငက်အာင ုိ် ုိကဇာ် ဦးခငစ်ိုး ၉/ေဥလ(နိုင)်၀၉၅၆၈၁

LA-67 ကမာငသ်န့ဇ်င် ဦးသိနး်ကဇာ်ဦး ၉/ဇယသ(နိုင)်၀၁၉၆၉၅

LA-68 မနန္ဒာဝငး်လှိုင် ဦးချေစသ်နး် ၁၄/လေတ(နိုင)်၁၂၈၃၁၂၁

LA-69 ကမာငထ် ်ေိုငသူ် ဦးက ျော်စိုးဝငး် ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၉၁၄၀

LA-70 မဝငး်ေေလှိုင် ဦးလှိုငမ်မင့် ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၃၈၄၆

LA-71 မသန္တာနယွ် ဦးထနွး်ကအာငမ်ဖူ ၁၁/မဥန(နိုင)်၁၄၈၁၅၁

LA-72 ကမာငထ်ငလ်ငး် ဦးကေးဝငး် ၈/ရနခ(နိုင)်၁၆၉၇၈၈

LA-73 မကအးကအးခိုင် ဦးက ည်လငွ် ၉/ေမန(နိုင)်၂၃၂၇၇၅

LA-74 ကမာငဉ်ာဏလ်ငး်ထ ် ဦးမျေ ိုးကအာငက်ဇာ် ၉/မခန(နိုင)်၂၇၇၉၅၉

LA-75 မကေးကေးလငွ် ဦးတငက်အာင် ၉/ေမန(နိုင)်၂၁၅၈၄၀

LA-76 မချေ ိုချေ ိုဝငး် ဦးမဖူဝငး် ၉/ေဘန(နိုင)်၂၄၈၉၈၃

LA-77 ကမာငဉ်ာဏလ်ငး်ထနွး် ဦးက ျော်စိုး ၉/ဇဗသ(နိုင)်၀၀၈၀၃၃

LA-78 မဇငမ်ာကအာင် ဦးကအာငက်ဇာ်ထးူ ၉/ဥတသ(နိုင)်၀၀၅၃၄၅



LA-79 မခငခ်ငခ်ျေစ် ဦးသာဟန် ၁၁/သတန(နိုင)်၀၇၄၅၄၁

LA-80 မမဖူစငက် ယ် ဦးကဇာ်မငး်ဦး ၁၃/တ န(နိုင)်၃၆၄၉၃၉

LA-81 မစနး်စနး်ဝငး် ဦးကဘာ်ရယ် ၂/ဘလခ(နိုင)်၀၀၇၉၃၂

LA-82 မက သွယဦ်း ဦးသန့ဇ်င် ၉/မဟမ(နိုင)်၀၈၅၀၄၃

LA-83 ကမာငင်ဖို းဟိနး် ဦးစည်သူမျေ ိုး ၁၄/မအေ(နိုင)်၃၇၀၅၉၁

LA-84 မ ု ုမိုးစံ ဦးဝငး်ဟန် ၁၃/ လန(နိုင)်၁၃၀၉၆၂

LA-85 မအိမ့်ကနမခည်မိုး ဦးက ျော်က ျော်လတ် ၁၃/ လန(နိုင)်၁၆၀၄၂၆

LA-86 မယမုံနငှး် ဦးခငမ်မာငခ်ျ ို ၉/ပမန(နိုင)်၂၃၇၅၄၁

LA-87 မသက်သက်မဝ ဦးသနး်မော် ၇/သနပ(နိုင)်၁၇၅၆၂၀

LA-88 ကမာငညီ်ညီမိုး ဦးကမာငက်မာင် ၁၄/ေသန(နိုင)်၃၀၈၃၀၀

LA-89 မခိုငခ်ိုငမ်မာ် ဦးလမှသာငး် ၇/သဝတ(နိုင)်၁၁၈၉၇၉


