
ပ ူးတ ွဲ-၂

စဉ် အမည်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်

ခ ိုအမှတ်
အဘအမည် မှတ်ချက်္

၁ မမမတန်  ိုးဝေ မနမ-၇၄၀ ဦိုးခင်ဝမောင်ဆန်ိုး
၂ ဝမောင်ဝ ေ်ာထင်လင်ိုး စစ-၁၀၆ ဦိုးဝ ောင်န  င်

၃ မငင မ်ိုးထက်ညီညီ စစက-၇၃ ဦိုးရဲညီညီ

၄ မစ ပ  ချစ် မဇ-၂၂၀ ဦိုးစန်ိုးလင်ိုး
၅ မချစ်မမတန်  ိုးခင် မ ဘ-၂ ဦိုးခင်ဝမောင်စ  ိုး
၆ မလွန်ိုး  မ်ဝ ွိုး မရက-၇၁ ဦိုးဝကျေ်ာဝကျေ်ာ

၇ မနှင်ိုးယမ  ဝေ မ -၇၈ ဦိုး န်ိုးမမတစ်  ိုး
၈ မ က်မွန်စ  ိုး  က-၁၀၆ ဦိုး ူရဝကျေ်ာ
၉ မ ဥ္ဇောနွယ် မ -၁၅ ဦိုးေင်ိုးကက ြိုင်

၁၀ ဝမောင်ရဲမင်ိုးဦိုး စစ-၁၄၂ ဦိုးေင်ိုးဝဇေ်ာထွန်ိုး
၁၁ မယွန်ိုးမမတ ူ် မဇ-၁၉၃ ဦိုးဝနေင်ိုး

၁၂ ဝမောင်ဝကောင်ိုးမမတညီ်ညီ စစက-၇၄ ဦိုးရဲညီညီ

၁၃ မဆ မမတန်  ိုး မန -၁၁၉ ဦိုး န်ိုးကက ြိုင်
၁၄ မဧကရီ က်မှ ိုးန  င် စစက-၉၇ ဦိုးဝ ောင်န  င်ေင်ိုး

၁၅ မထက်ထက်န  င် စဃ-၅၈ ဦိုးဝကျေ်ာမင်ိုး ူ
၁၆ မဝမ ဲဝကျေ်ာ နရ-၁၄၁ ဦိုးတင်မ  ိုးန  င်
၁၇ ဝမောင်မပည့််မင်ိုး န ် နရန-၄၄ ဦိုးဝဇေ်ာမင်ိုးစ 
၁၈ မဝမလျှန်ိုးခ  င် စစက-၁၀ ဦိုးမမင့််ဦိုး
၁၉ မ ူိုးယမ  က  စစက-၄၆ ဦိုးဝ ိုးက  က  

၂၀ မယွန်ိုးနဒီန  င် စစက-၉၈ ဦိုးရန်န  င်စ  ိုး

၂၁ ဝမောင်ဝကောင်ိုးစစ်ဟန် စစ-၁၃၀ ဦိုးဝကျေ်ာထင်
၂၂ ဝမောင်ထူိုးညီညီ မဈ-၅ ဦိုးစ န်မမင့််ထူိုး

၂၃ မဆ မမတန်ဒီ မစမ-၁၅ ဦိုးဝကျေ်ာဝကျေ်ာ
၂၄ မ  မ့်် ူိုးလဲ့်ဝေ မဇ-၃၀၄ ဦိုးတင်ထွန်ိုးနွယ်

၂၅ မဇူိုးဇူိုးဇင် မဇ-၁၈၄ ဦိုးမမင့််ဝထွိုး
၂၆ ဝမောင်ရဲမင်ိုးဦိုး မနမ-၅၇၉ ဦိုးဝနလင်ိုးဦိုး

၂၇ မမမတပ်န်ိုးမမင့််မ  ရ်  ပဠ-၁၂ ဦိုးမျ  ြိုိုးမင်ိုးဝဇေ်ာ
၂၈ မ ဲမွန်ဝ ောင် မဇ-၁၆၈ ဦိုးရန်ဝ ောင်
၂၉ ဝမောင်ထူိုး  ့်လင်ိုး မဇ-၅၇ ဦိုးဝကျေ်ာေင်ိုး

၃၀ မ နတာဝကျေ်ာ မန -၂၇၆ ဦိုးလှဦိုး
၃၁ ဝမောင်ဇဲွန  င်ထွန်ိုး မနမ-၆၀၃ ဦိုးဝကျေ်ာငမ ြိုင်

၃၂ မစနဒာဝ ောင် မဃ-၂၃၀ ဦိုးမင်ိုးဝဇေ်ာဦိုး
၃၃ မ  မ်ဝမွွေ့ထွန်ိုး စစ-၈၂ ဦိုး  န်ိုးထွန်ိုး
၃၄ မမ  မ   န ် စဘ-၃၇၀ ဦိုးခင်ဝမောင်ရင်

သမဝါယမနှင ်စီမ ခန ်ခ ွဲမှုပညာတက္ကသ ိုလ် (စစ်က္ ိုင်ူး)သ ို 

၂၀၂၂ခိုနှစ်၊ ပထမနှစ်ဝင်ခ င ်ရရှ သည ် ကက္ျာင်ူးသာူး /ကက္ျာင်ူးသ မျာူးစာရင်ူး



စဉ် အမည်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်

ခ ိုအမှတ်
အဘအမည် မှတ်ချက်္

၃၅ ဝမောင်န  င်လင်ိုးထွန်ိုး မဓမ-၁၄ ဦိုးလှမျ  ြိုိုးထွန်ိုး

၃၆ ဝမောင်မပည့်််စ   ူ စဘ-၁၁၈ ဦိုးေင်ိုးန  င်

၃၇ မမီမီဝ ောင် မဇ-၃၂၆ ဦိုးဝ ောင်မျ  ြိုိုး

၃၈ မင  ြိုိုး ဥ္ဇောလွင် စစက-၃၈ ဦိုးဝဇေ်ာလွင်

၃၉ မခင် နတာ နရစ-၇၁ ဦိုးဆန်ိုးထွဋ်

၄၀ ဝမောင်မမတဘ် န်ိုးဟန် စစက-၁၇၀ ဦိုးဝကျေ်ာန  င်ဦိုး

၄၁ မဝမမ  စင် န ် မနမ-၇၄၃ ဦိုးဝဇေ်ာေင်ိုး န်ိုး

၄၂ မယွန်ိုးလဲ့်လဲ့်ဦိုး မထတ-၉၃ ဦိုးစန်ိုးဝဇေ်ာဦိုး

၄၃ မခင်စနဒာဝထွိုး မ -၅၆ ဦိုးမမင့််ဝရွှေေင်ိုး

၄၄ မဝရွှေစင်ဦိုး မ -၂၂၁ ဦိုးေင်ိုးဝ ောင်

၄၅ မ  မ့််ချစ်စ မရလ-၁ ဦိုးဝ ိုးဝ ောင်

၄၆ မမမတန်  ိုးဝေ စစ-၁၁၆ ဦိုးတင်စ  ိုး န်ိုး

၄၇ မဝဆွဝဆွဝ ောင် မ ဘ-၂၀ ဦိုးဝ ိုးေင်ိုး

၄၈ မစ မ်ိုးလဲ့်ေါ စစ-၄၃ ဦိုးမမင့််ကကည်

၄၉ မဝရွှေစင်မမင့််မမတ် စစက-၁၂၃ ဦိုးဝ ောင်ဝဇေ်ာမမတ်

၅၀ မဝမရူပါဝဇေ်ာ မန -၄ ဦိုးမမင့််ဝဇေ်ာ

၅၁ မဟန်နွယ်ထွန်ိုး မယ-၃၄ ဦိုးက  က  ဝ ောင်

၅၂ မချမ်ိုးဝမ စစက-၁၁၀ ဦိုးဝကျေ်ာေင်ိုး

၅၃ မ နတာဝ ောင် မဆ-၉၉၇ ဦိုးဝကျေ်ာလွင်

၅၄ မဝဒစီခင် မဈ-၂၁ ဦိုးဝ ောင်ိုးလှ

၅၅ မဝ ိုးမီမီင  ြိုိုး မ ယ-၁၈ ဦိုးဝကျေ်ာေင်ိုးက  

၅၆ ဝမောင်ဝကောင်ိုးမမတ ူ် စဘ-၃၆၆ ဦိုးတင်မင်ိုး

၅၇ မမ  မ  င  ြိုိုး စစက-၁၉ ဦိုးဝ ိုးလ ှိုင်

၅၈ မကကည်မပောဝေဇင် မ -၃၁၄ ဦိုးခင်ဝမောင်ဇင်

၅၉ ဝမောင်ေဿန်မျ  ြိုိုး မဇ-၅၁ ဦိုးေဏ္ဏမျ  ြိုိုး

၆၀ ဝမောင်ဝ ောင်မမင့််မမတ် စစက-၁၂၄ ဦိုးမမင့််ဝကျေ်ာ

၆၁ ဝမောင်ထင်လင်ိုးဝ ောင် မဇ-၈၅ ဦိုးဝမောင်ဝမောင်လွင်

၆၂ မဝမမမင့််ဝ ောင် စခ-၄၁ ဦိုးဝစောဝ ောင်

၆၃ မပ  ပ  မ  ိုးလွင် စစက-၁၄၀ ဦိုးဝ ိုးေင်ိုး

၆၄ မပွင့််  ငီ်္ဂ န ် မ လ-၂၃ ဦိုးလှမမင့််ဦိုး

၆၅ မထက်ဝရွှေရည်ေင်ိုး မ -၂၅ ဦိုးညွန ်ခ  င်

၆၆ မရွှေန်ိုးလဲ့်ဘဲွွေ့မှ ိုး စစ-၇ ဦိုးမျ  ြိုိုးမင်ိုး

၆၇ ဝမောင်ဟ န်ိုးမင်ိုး န ် စစ-၁၂၇ ဦိုးခင်ဝမောင်ဝ ိုး

၆၈ ဝမောင်မျ  ြိုိုး ီဟ မ -၂၈ ဦိုးဝ ောင်ဆန်ိုးထွန်ိုး

၆၉ မဇင်မ  ိုးဝ ိုး စစက-၂၆ ဦိုးမ  ိုးလွင်



စဉ် အမည်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်

ခ ိုအမှတ်
အဘအမည် မှတ်ချက်္

၇၀ မနီနီဝမောင်စ  ိုး စဍ-၈ ဦိုးခင်ဝမောင်စ  ိုး

၇၁ ဝမောင်မျ  ြိုိုး ီဟထက် ကဗ-၂၀၈ ဦိုးမျ  ြိုိုး န် 

၇၂ ဝမောင်ဝန စ်ထွန်ိုး စစက-၉၅ ဦိုးဝဇယျောမ  ိုးမမင့််

၇၃ ဝမောင်ဝဇယျောင  ြိုိုး မ -၄၈ ဦိုးမျ  ြိုိုးခ  င်

၇၄ ဝမောင်လွင်ထူိုးဝမေ်ာ စဘ-၁၅၂ ဦိုးရဲမမင့််ထွန်ိုး

၇၅ မတင့််ဧကရီ မရရ-၈၄ ဦိုးဆန်ိုးတင့််

၇၆ မမမေါေါဝကျေ်ာ စစက-၅၁ ဦိုးဝကျေ်ာလှ  န်ိုး

၇၇ ဝမောင်ဝကောင်ိုးဟ န်ိုး ူ စက-၆ ဦိုး န်ိုးစ  ိုး

၇၈ ဝမောင်ဝ ောင်မပည့််င  ြိုိုး မ -၁၉ ဦိုးမျ  ြိုိုးချစ်

၇၉ မဆ မွန်ထ  က် စဆ-၅၂ ဦိုးလှမျ  ြိုိုးထွန်ိုး

၈၀ မဝမဇင် က် စစက-၁၅၉ ဦိုးဝ ောင်ေင်ိုးမမင့််

၈၁ ဝမောင်ဝကောင်ိုးထက်ထွန်ိုး ပယက-၃၉ ဦိုးထွန်ိုး န်ိုးဝထွိုး

၈၂ မစ လတနွ်ယ်  ဆမ-၁၃ ဦိုးဝမောင်က  

၈၃ မ ဲစ လ ှိုင် မဇ-၂၉၁ ဦိုး န်ိုးဝဇေ်ာ

၈၄ မ ူိုး ူိုး ွယ် မဇ-၁၅၂ ဦိုးညီညီဝဇေ်ာ

၈၅ မ  မန  ္ဒောဝ ိုး စဆ-၂၇ ဦိုးေင်ိုးဝ ိုး

၈၆ မဝမ က်ဝကျေ်ာ နရ-၁၄၉ ဦိုးတင်မ  ိုးန  င်

၈၇ မခ  င် ဇင်မမင့်် စစက-၂၂ ဦိုးမမင့််ဝရွှေ

၈၈ မခင်ချမ်ိုးဝမမ့် မဈ-၁၃ ဦိုးထွန်ိုးထွန်ိုးန  င်

၈၉ ဝမောင်ဇင်မင်ိုးထ  က် မ -၇၃ ဦိုးေင်ိုးဝကျေ်ာ

၉၀ မဇင်မောလင်ိုး မ -၂၂ ဦိုးမမလင်ိုး

၉၁ မ ဥ္ဇောယ န  င် မ -၈၂ ဦိုး န်ိုးန  င်

၉၂ ဝမောင်ဝကောင်ိုးမမတ ူ် မမ-၁၄၂၃ ဦိုးဝဇေ်ာန  င်ေင်ိုး

၉၃ မဝစောမောလောဝကျေ်ာ မဇ-၁၈၂ ဦိုး  န်ိုးဝ ိုးေင်ိုး

၉၄ မဆ စနဒီ မဇ-၃၃ ဦိုးမမင့်် ူ

၉၅ မခွန်ိုးဆ ချ  ြို ော စစ-၁၂၈ ဦိုး န်ိုးဝဇေ်ာ

၉၆ မခင်စနဒာေင်ိုး  ခဎ-၁၅ ဦိုးဆန်ိုးမမင့််ဦိုး

၉၇ မခင်ဇောမခည်လင်ိုး စစက-၁၃၅ ဦိုးရဲညွန ်

၉၈ မနှစ် စ်ဝေ မဇ-၁၄၉ ဦိုးညွန ်ဝေ

၉၉ မငင မ်ိုးစ  ော မဈ-၁၅ ဦိုးဝဇေ်ာဝဇေ်ာထွန်ိုး

၁၀၀ ဝမောင်ဝစောဝကျေ်ာမင်ိုး ူ မဓမ-၆ ဦိုးဝကျေ်ာမင်ိုးထ  က်

၁၀၁ မမပည့််င  ြိုိုးလ ှိုင် စစ-၁၁၁ ဦိုးစ လင်ိုးဝ ောင်

၁၀၂ ဝမောင်ဉောဏ်္ရဲထွဋ် နဇမ-၄၀ ဦိုးမ  ိုးမမင့််  န်ိုး

၁၀၃ မဝ ိုးဝ ိုးဝ ောင် မယ-၁၁၆ ဦိုးဝ ောင် န်ိုးဦိုး

၁၀၄ မနန်ိုး  မ်ယ စဘ-၁၅၅ ဦိုးဝမောင်ဝမောင်ကကီိုး

၁၀၅ မဝ ိုးဝ ိုးမမင့်် စဘ-၁၅၃ ဦိုးဝကျေ်ာမင်ိုးဦိုး
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၁၀၆ မယွန်ိုးနဒီမ  ိုး မဈ-၁၁ ဦိုးဝလိုးဝမောင်

၁၀၇ မင  ြိုိုး နတာဝ ိုး မယ-၂၄၇ ဦိုးဝကျေ်ာတင့််

၁၀၈ ဝမောင်မင်ိုးဝဆွ န ် မ -၆၁ ဦိုးဝ ောင်လင်ိုး

၁၀၉ မဆ ရတနာ ရစဆ-၉၀ ဦိုးခင်ဝဇေ်ာ

၁၁၀ မ   ွယ် ွယ်င  ြိုိုး စစက-၂၁၀ ဦိုးဝကျေ်ာရှင်

၁၁၁ ဝမောင်လ ှိုင်ေင်ိုးထက် မ -၂၃၈ ဦိုး န်ိုးထွန်ိုး

၁၁၂ မဝမ ဒဒါ စဆ-၃၃ ဦိုးခ  င်မင်ိုးဝ ောင်

၁၁၃ ဝမောင်ထက်ဝေယ မ -၁၃၄ ဦိုးဝကျေ်ာန  င်စ  ိုး

၁၁၄ မမ  ိုး က်ခင် စဆ-၁ ဦိုးဝနမျ  ြိုိုးဝ ောင်

၁၁၅ ဝမောင်ဘ န်ိုးန  င် န ် စစက-၂၅ ဦိုး န်ိုးလွင်ဦိုး

၁၁၆ မခင်နွယ်နီထွန်ိုး စရ-၂၁ ဦိုးဝ ောင်ိုး

၁၁၇ ဝမောင်စွမ်ိုးရည်ထက် မ -၂၃၇ ဦိုးဝဇေ်ာလ ှိုင်မင်ိုး

၁၁၈ မ ဲ ဲဝေ စဘ-၂၃၅ ဦိုးဝနလင်ိုး

၁၁၉ မခင်မ  စင် န ် စစက-၁၆၁ ဦိုး န ်ဇင်မ  ိုး

၁၂၀ မဝမမ  မ  ဝမောင် စစ-၉၉ ဦိုးဝမောင်ဝမောင်

၁၂၁ ဝမောင်ဝ ောင်မင်ိုး ူ မဓမ-၇ ဦိုးေင်ိုးခ  င်

၁၂၂ ဝမောင်မပည့််င  ြိုိုးဝမောင် စစက-၂၁၇ ဦိုးတင်မမင့််

၁၂၃ မချမ်ိုးဝမမ့်ဝေ ရဟ-၃၂ ဦိုးမမင့််ဝထွိုး

၁၂၄ ဝမောင်ဟ  ောမင်ိုး ူရ စစ-၁၀၄ ဦိုး ူရဝကျေ်ာ

၁၂၅ ဝမောင်ဟ န်ိုးမင်ိုး ူ စဍ-၇၄ ဦိုးေင်ိုးန  င်

၁၂၆ မမ  ိုး နတာဝ ောင် စစက-၉ ဦိုးထွန်ိုးန  င်

၁၂၇ ဝမောင်စ  င်ိုး ူရဝ ောင် မဆ-၈၈၉ ဦိုး န်ိုးလွင်

၁၂၈ မခ  င်ဇောထွန်ိုး စစ -၃၇ ဦိုးမျ  ြိုိုးေင်ိုး

၁၂၉ မစနဒာထွန်ိုး စစက-၄ ဦိုးမ  ိုးမင်ိုးထွန်ိုး

၁၃၀ မဝရွှေ ွန်ိုး  မ် စစက-၁၈၄ ဦိုးဝဇေ်ာလင်ိုး  န်ိုး

၁၃၁ မရည်မွန် က် နပန-၁၆၉ ဦိုးမမထွန်ိုး

၁၃၂ ဝမောင်ဝ ေ်ာဇင်ထွန်ိုး မထတ-၁၅ ဦိုးညွန ်ေင်ိုး

၁၃၃ မဝနွိုးဝနွိုးဝ ောင် မ -၆၄ ဦိုးထွန်ိုးလွင်

၁၃၄ ဝမောင် ီဟဝဇေ်ာ မ -၂၀၃ ဦိုးလင်ိုးဝ ောင်

၁၃၅ ဝမောင်လူမင်ိုး မမ-၉၆၆ ဦိုး ဲက  က  

၁၃၆ မ ီရ ဝဆွ စစက-၆၉ ဦိုးတင့််ဝဆွ

၁၃၇ မ င်ိုး ီရ ဝ ောင် မက-၉၄ ဦိုးဝ ိုးလွင်

၁၃၈ ဝမောင်ဝ ောင်ဇင်င  ြိုိုး စစက-၁၀၆ ဦိုးစ  င်ိုးပီိုး

၁၃၉ ဝမောင်ဝ ိုးချမ်ိုး မ -၁၅၁ ဦိုးဝဆွလင်ိုးန  င်

၁၄၀ ဝမောင်ဟန်င်္ဂယ်ရီင်္ဂျွန် နပမ-၈၅ ဦိုးဟန်စမ်ိုး

၁၄၁ မကကယ်စင်ရွှေန်ိုးလက် မန -၂၆၉ ဦိုးမ  ိုးဝဇေ်ာ
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၁၄၂ မထက်ထက် င်ိုး င်ိုးဝဇေ်ာ မန -၂၄၈ ဦိုးညီညီဝဇေ်ာ

၁၄၃ ဝမောင်ဝ ောင်ထ  က် မဇ-၁၈၆ ဦိုးဝမောင်မမင့််

၁၄၄ မင  ြိုိုး နတာခ  င် စစ-၂၅ ဦိုးဝကျေ်ာမမင့််

၁၄၅ မဇွန်မ  မ  ထက် နဇမ-၂၂၂ ဦိုးမျ  ြိုိုးမမင့််ဝ ောင်

၁၄၆ မမမ နှင်ိုးထန် စစ-၄၀ ဦိုးဝဇေ်ာဝဇေ်ာလတ်

၁၄၇ မခင်ရတနာဝကျေ်ာ မဈ-၁ ဦိုးဝကျေ်ာထွန်ိုး

၁၄၈ မဝမမမတန်  ိုး န ် စစက-၁၆၃ ဦိုးဝ ောင်မျ  ြိုိုး န ်

၁၄၉ မဝနမခည်ထွန်ိုးေင်ိုး စစ -၄၀ ဦိုးထွန်ိုးထွန်ိုးေင်ိုး

၁၅၀ မခ  င်ရတနာေင်ိုး မဇ-၁၅၈ ဦိုးေင်ိုးပ  

၁၅၁ ဝမောင်ဝေယ လင်ိုးထက် မက-၂၅ ဦိုးဝ ိုးလွင်

၁၅၂ မခ  င် ူဝ ောင် စစက-၁၈၁ ဦိုးေင်ိုးဝရွှေ

၁၅၃ မ င်ကကင်ိုး မရ-၇၇ ဦိုးစ န်က လောိုး

၁၅၄ မဝမ ီန  င် မက-၃၈ ဦိုးညီညီဝကျေ်ာ

၁၅၅ မဆ မပည့််စ  ေင်ိုး နပမ-၁၈၈ ဦိုးတ  င်ိုးဝကျေ်ာစ  ိုး

၁၅၆ မဆ မမတန်  င် စစက-၃၆ ဦိုးမင်ိုးလွင်

၁၅၇ မ  မ့််  မ့််ဇင် စစ-၃၉ ဦိုးဝ ောင်ပ  င်

၁၅၈ မဝမ က်ဝဇေ်ာ မနမ-၁၇၄၈ ဦိုးန  င်ေင်ိုး

၁၅၉ မနှင်ိုး ဇင်ဝ ောင် မနမ-၁၅၉၇ ဦိုးဝဇေ်ာေင်ိုး

၁၆၀ ဝမောင်စည် ူလွင် မ ဗ-၂၃၀ ဦိုးညွန ်ဝေ

၁၆၁ မဝကျော့်ဝကျော့်ဇင် စစ-၅၃၆ ဦိုးဝကျေ်ာမမင့်် န်ိုး

၁၆၂ ဝမောင်ဝ ောင်မမတဟ် န်ိုး စစ-၇၄၄ ဦိုးဝကျေ်ာန  င်

၁၆၃ ဝမောင်စစ်ငင မ်ိုး မ -၄၅၉ ဦိုး န်ိုးထွန်ိုး

၁၆၄ မငင မ်ိုး ီတောထွန်ိုး စ -၄၂၀ ဦိုး   ိုး ီိုး

၁၆၅ မပ  ိုး  မ  စစ-၃၅၈ ဦိုးဝဇေ်ာထွန်ိုး

၁၆၆ မစ လဲ့်မွန် စ -၄၄၀ ဦိုးမျ  ြိုိုးမမင့််ဝ ောင်

၁၆၇ မချ  ြိုေတမ်ှိုန်ဇင် စစက-၄၂၅ ဦိုးဝဆောမ်ိုးလျန်ိုးခ ပ်

၁၆၈ မလှလှေင်ိုး မဆ-၁၃၉၇ ဦိုးလှ  န်ိုး

၁၆၉ မ  မ့််မမတမ်င်ိုး စစက-၄၈၇ ဦိုးမင်ိုးဝ ောင်

၁၇၀ မဆ လတန်နဒာ စစက-၄၅၂ ဦိုးဝ ောင်ိုးဝရွှေမမင့််

၁၇၁ မရတနာစ လင်ိုး စစက-၅၀၀ ဦိုးဝကျေ်ာလင်ိုးဝ ောင်

၁၇၂ မရီဝေဦိုး စစက-၃၄၉ ဦိုးခင်ဝမောင်ဝ ိုး

၁၇၃ ဝမောင်ဝကောင်ိုးမမတဝ်ဆွ မည-၂၈၆ ဦိုးဝကျေ်ာဝကျေ်ာေင်ိုး

၁၇၄ ဝမောင်ဝကောင်ိုးဉောဏ်္လင်ိုး စစက-၅၀၂ ဦိုးရဲေင်ိုးက  

၁၇၅ မဝ ိုး ဇင်ဝ ောင် မဇ-၇၀၇ ဦိုးဝ ိုးန  င်

၁၇၆ ဝမောင်ဝ ောင်ဝ ောင်င  ြိုိုး စစတ-၁၁၅ ဦိုးစ  ိုးတင့််ေင်ိုး

၁၇၇ မခ  င်စ  ိုးဝေ စစ-၇၀၀ ဦိုးက  က  ဝ ောင်
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၁၇၈ မ ွယ် ွယ်ထွန်ိုး စစ-၃၇၉ ဦိုးတ  ိုးဝမောင်

၁၇၉ မဝမဇင်ခ  င် စစ-၃၀၄ ဦိုးင  ြိုိုးမမင့််

၁၈၀ ဝမောင်စည် ူဟ န်ိုး မဇ-၆၂၃ ဦိုးေင်ိုးမမင့််

၁၈၁ ဝမောင် ောကောဦိုး မနမ-၁၇၃၀ ဦိုးဝကျေ်ာမမင့််

၁၈၂ ဝမောင်ဝေယ စ  ိုး မ -၂၉၁ ဦိုးချမ်ိုး ော

၁၈၃ ဝမောင်စ  ိုးလင်ိုးဝမောင် စစ-၆၃၃ ဦိုးဘချစ်

၁၈၄ မ  မွန်ဝဇေ်ာ ကစ-၂၃၆ ဦိုး က်န  င်လွင်

၁၈၅ မ က် က်လ ှိုင် စစ-၆၈၉ ဦိုး က်ထွန်ိုးဦိုး

၁၈၆ ဝမောင်ဝဇေ်ာထက်မမတ် စစ-၆၅၈ ဦိုးထွန်ိုးရင်

၁၈၇ ဝမောင်ဟ န်ိုးထက်ဝကျေ်ာ မဆ-၁၂၆၃ ဦိုးဝကျေ်ာေင်ိုး

၁၈၈ ဝမောင်န  င်လင်ိုးဝ ောင် စစ-၇၆၄ ဦိုးမင်ိုးမင်ိုး  မ်ိုး

၁၈၉ မ    မ  ိုးေင်ိုး စစ-၇၂၃ ဦိုးထွန်ိုးဝ ိုး

၁၉၀ ဝမောင်ေင်ိုးမင်ိုးဦိုး မဇ-၆၃၀ ဦိုးဝ ောင်တင်

၁၉၁ မကကည်မပောဝ ောင်ဝ ောင် စစ-၇၈၃ ဦိုးဝ ောင်ဝ ောင်

၁၉၂ မ က်စ ဟ မနမ-၁၅၉၅ ဦိုးတင်မမင့််

၁၉၃ မ  ငီ်္ဂေင်ိုး စစ-၃၆၄ ဦိုးရဲေင်ိုးန  င်

၁၉၄ ဝမောင်ဆန်ိုးထွန်ိုးဦိုး စစက-၆၂၂ ဦိုးေင်ိုးက  

၁၉၅ မမမတ ီ်ရ ဝ ောင် မထက-၄၂၁ ဦိုးေင်ိုးဦိုး

၁၉၆ မဇင်မောဝ ိုး မဏ္လ-၂၂၇ ဦိုးရောတင်

၁၉၇ မ င်ိုးထက်ထက်ဝဇေ်ာ စစ-၅၅၀ ဦိုးထွန်ိုးဝ ောင်ဝကျေ်ာ

၁၉၈ ဝမောင်ဝဇေ်ာန  င် မဏ္-၃၀၄ ဦိုးမမဝ ောင်ိုး

၁၉၉ မထက်ထက်ေင်ိုး စစက-၃၄၄ ဦိုးေင်ိုးဝ ိုး

၂၀၀ မမမတဆ် ဝဇေ်ာ စစ-၄၀၄ ဦိုးဝဇေ်ာဝဇေ်ာ

၂၀၁ မဝ ိုးခ  င်စ  ိုး စစ-၅၂၄ ဦိုးေင်ိုးဝ ောင်

၂၀၂ မယမ  မဓက-၂၀၈ ဦိုးဝမောင်ဝမောင်

၂၀၃ မနနဒာဝ ိုး မ -၅၇၈ ဦိုးဝ ောင်ဝ ိုး

၂၀၄ မမမတ ူ်ိုးဝေ စစ-၃၁၃ ဦိုးမင်ိုးခ  င်ဦိုး

၂၀၅ မခ  င်ဇင်ထွန်ိုး မ လ-၂၁၁ ဦိုး န်ိုးန  င်ေင်ိုး

၂၀၆ မင  ြိုိုး ီရ ဝကျေ်ာ စစ-၄၇၆ ဦိုးဝကျေ်ာဝဆွေင်ိုး

၂၀၇ မ   ောထက် စစ-၅၆၂ ဦိုးမျ  ြိုိုးဝ ောင်ညွန ်

၂၀၈ ဝမောင်ဝ ောင်ဝကျေ်ာမ  ိုး စစ-၃၉၇ ဦိုးစ န်လ ှိုင်

၂၀၉ မခ  င် ူဇောစ  ိုး စစ-၃၈၂ ဦိုးဝ ောင်စ  ိုးဦိုး

၂၁၀ မဝကျော့်နနဒာချမ်ိုး စစက-၃၅၂ ဦိုးချမ်ိုး ော

၂၁၁ မမျ  ြိုိုး နတာေင်ိုး စက-၃၁၄ ဦိုးမျ  ြိုိုးေင်ိုး

၂၁၂ မရွှေန်ိုးမီမီဟန် မ ဘ-၂၈၇ ဦိုးေင်ိုးဝ ောင်

၂၁၃ မ      မ့်် စစက-၅၃၆ ဦိုးစန်ိုးခ  င်



စဉ် အမည်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်

ခ ိုအမှတ်
အဘအမည် မှတ်ချက်္

၂၁၄ ဝမောင်မျ  ြိုိုး ီဟ မ -၅၇၃ ဦိုးေင်ိုးဦိုး

၂၁၅ ဝမောင်မျ  ြိုိုးန  င်လင်ိုး စစ-၆၇၇ ဦိုးမျ  ြိုိုးေင်ိုး

၂၁၆ ဝမောင်ညီညီ  န်ိုးန  င် မ -၄၀၇ ဦိုးဝဆောင်ိုး

၂၁၇ မလမပည့််ေန်ိုး မ -၆၇၆ ဦိုးဝဇေ်ာန  င်

၂၁၈ မဝမ ူဝဇေ်ာ ရရ-၁၁၀၈ ဦိုးဝဇေ်ာမင်ိုးန  င်

၂၁၉ မနှင်ိုးမမတန်  ိုး ကဗ-၅၆၁ ဦိုးရဲဝကျေ်ာဝထွိုး

၂၂၀ မယွန်ိုးဝေခ  င် စစက-၃၀၁ ဦိုး က်ေင်ိုး

၂၂၁ မနှင်ိုးင်္ဂျ လ  င် မဇ-၆၉၂ ဦိုးဝနလင်ိုးဝ ောင်

၂၂၂ ဝမောင်ဝ ောင်မပည့််င  ြိုိုး စစ-၆၂၁ ဦိုး  န်ိုးတန်

၂၂၃ ဝမောင်ကကယ်စဉ်မင်ိုး စစက-၄၈၅ ဦိုး က်န  င်

၂၂၄ မ    မျ  ြိုိုး စစ-၄၄၆ ဦိုးချ  ြိုဦိုး

၂၂၅ မချယ်ရီ  မ့်် စစ-၃၇၁ ဦိုးစ  ိုးမ  ိုးဝ ောင်

၂၂၆ မရင်ရင်ဝထွိုး မဇ-၅၄၅ ဦိုးဝဇေ်ာမင်ိုးထွန်ိုး

၂၂၇ ဝမောင်  ့်ဝဇယျောဝကျေ်ာ မဓက-၂၂၃ ဦိုးဝဇေ်ာဦိုး

၂၂၈ ဝမောင်ပ  င် က်ထွန်ိုး စစက-၄၄၀ ဦိုးဉောဏ်္လင်ိုးဝ ောင်

၂၂၉ မထက်ထက်လင်ိုး စစ-၆၇၃ ဦိုးက  က  န  င်

၂၃၀ မမျ  ြိုိုး ီရ ခ  င် စစ-၅၀၅ ဦိုးလှမျ  ြိုိုးဝ ောင်

၂၃၁ မဝနွိုးဝနွိုး  မ -၂၉၇ ဦိုးေင်ိုးဝဆွ

၂၃၂ မခွန်ိုးဆင့််  ဝ္နဒ ရထ-၄၁၇ ဦိုး  န်ိုးဝမေ်ာ

၂၃၃ မမမဇောမခည်ေင်ိုး  စဈ-၃၉၁ ဦိုးတင်ဝမောင်ေင်ိုး

၂၃၄ မယ ယဝေ မ -၂၃၈ ဦိုးေင်ိုးဝဆွ

၂၃၅ ဝမောင် န်ိုးတ  ိုးေင်ိုး စဗ-၂၄၄ ဦိုးေင်ိုးန  င်

၂၃၆ မ    မျ  ြိုိုး မနမ-၁၇၇၇ ဦိုးကက ြိုင်

၂၃၇ မတန်ခူိုးခင် စဘ-၆၆၀ ဦိုးထွန်ိုးဦိုး

၂၃၈ မလေန်ိုးနွယ် မဇ-၆၂၄ ဦိုးရဲထွန်ိုး

၂၃၉ မေင်ိုးလဲ့်မ  ဝ ောင် မဈ-၁၅၇ ဦိုးတင်ဝ ောင်ဝထွိုး

၂၄၀ မကကည်ယဉ်ဝ ိုး စ ရ-၁၁၈ ဦိုးမမင့််  န်ိုး

၂၄၁ မ  စနဒီမျ  ြိုိုး စစ-၆၄၆ ဦိုးမျ  ြိုိုးမမင့််ဝ ောင်

၂၄၂ ဝမောင်ဝ ောင်မပည့််မျ  ြိုိုး မ -၆၄၃ ဦိုးဝ ောင်ခ  င်

၂၄၃ မဝ ိုးကဗျောဝမ မန -၁၀၀၂ ဦိုးဟန်စ န်

၂၄၄ ဝမောင်ဝ ောင်င  ြိုိုး ူ စစ-၃၆၈ ဦိုးရင်ဝမောင်

၂၄၅ ဝမောင်ဝ ောင်ခ  င်င  ြိုိုး စစ-၆၁၅ ဦိုးထွန်ိုး  န်ိုး

၂၄၆ မထူိုးထူိုးဝ ောင်  ခဎ-၁၂၇ ဦိုးရဲဝကျေ်ာဝ ောင်

၂၄၇ မမမဝက ွယ် စစ-၇၃၉ ဦိုးဝဇေ်ာမမင့််ဟန်

၂၄၈ ဝမောင်တမ်ခီွရှ န်ိုး စစ -၃၂၇ ဦိုးဝင်္ဂတမ်

၂၄၉ မင  ြိုိုး က်နှင်ိုး စစတ-၁၉၁ ဦိုး  န်ိုးန  င်ထွန်ိုး
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၂၅၀ ဝမောင်ဝ ောင်မမင့််မမတဝ်ကျေ်ာ စစ-၃၀၃ ဦိုးဝကျေ်ာမင်ိုး

၂၅၁ မဝမမမတန်  ိုးခင် စစ-၄၈၄ ဦိုးမျ  ြိုိုးန  င်

၂၅၂ မဇူလ ှိုင်မမင့်် စစ-၆၅၅ ဦိုးမမင့််ဝ ောင်ိုး

၂၅၃ မဇူိုးဇူိုးဇင် စဘ-၈၇၈ ဦိုး ူရထွန်ိုး

၂၅၄ မ ီရ ဝမ စခ-၂၀၂ ဦိုးပါတင်

၂၅၅ မမီမီလေန်ိုးဝထွိုး မဓက-၂၀၅ ဦိုးဝမောင်ဝထွိုး

၂၅၆ မဝ ိုးငင မ်ိုး ူ စစ-၃၆၇ ဦိုးဝဇေ်ာလတ်

၂၅၇ မယမ  နွယ် စစက-၃၀၈ ဦိုးဝ ိုး  န်ိုး

၂၅၈ မဇူိုးဇူိုး  န်ိုးထ  က် စစ-၅၆၄ ဦိုး  န်ိုးစ  ိုး

၂၅၉ ဝမောင်ထူိုးဝ ောင်ချစ် စစ-၄၈၈ ဦိုးစ  ိုးန  င်

၂၆၀ ဝမောင်မ  ိုးဝဇေ်ာစ  င်ိုး မနမ-၁၆၁၇ ဦိုးမမင့််ကကည်

၂၆၁ မဝနွိုးဝနွိုးထွန်ိုး စစ-၅၆၉ ဦိုးထွန်ိုးေင်ိုး

၂၆၂ ဝမောင်ဝကျေ်ာဇင်မျ  ြိုိုး စစ-၆၄၅ ဦိုးမျ  ြိုိုးမမင့််

၂၆၃ မမမတန်  ိုး  မ်  ဇ-၃၁၈ ဦိုးဝဇေ်ာေင်ိုး

၂၆၄ မမျ  ြိုိုးမမလ ှိုင် စစက-၅၁၃ ဦိုးစ  ိုးလ ှိုင်

၂၆၅ မ ူိုးပွင့််ဝမဝမောင် စစ-၆၃၈ ဦိုးဝဆွကကီိုး

၂၆၆ ဝမောင်ဟ န်ိုးထက်ဝေ စစ-၇၀၆ ဦိုးမျ  ြိုိုး န်ိုးဦိုး

၂၆၇ မဝရွှေရည်မ  ိုး စစက-၃၅၉ ဦိုးမ  ိုးထွန်ိုး

၂၆၈ မဝနှာင်ိုးဝနှာင်ိုးဝေ စစ-၃၈၁ ဦိုးေင်ိုးဝ ိုး

၂၆၉ မမ  ိုးမမင့််မမတ ူ် စစ-၃၃၀ ဦိုးစန်ိုးငမ ြိုွေ့ဝမောင်

၂၇၀ ဝမောင်မင်ိုးဝမောင်ဝမောင် စစ-၆၃၄ ဦိုးထွန်ိုးမမင့််

၂၇၁ မရွှေန်ိုးရတ ွီန်ိုး စစ-၄၁၇ ဦိုးဝကျေ်ာဇင်ဟ န်ိုး

၂၇၂ ဝမောင်ေင်ိုးလွင်ဦိုး  ဆ-၃၈၄ ဦိုးတင်ထွန်ိုးဝ ောင်

၂၇၃ ဝမောင်ဝနာင်ဝနာင် စစ-၆၀၂ ဦိုးဝဇေ်ာထူိုး

၂၇၄ မမ   မ   ေင်ိုး စစ-၃၆၆ ဦိုးဝပါ

၂၇၅ မ ူိုးေတ ွီန်ိုး စစက-၅၃၃ ဦိုးထွန်ိုးထွန်ိုးေင်ိုး

၂၇၆ မဝမ ဇင်ဝ ေ်ာ စစ-၃၆၉ ဦိုးဝဇေ်ာမင်ိုးခ  င်

၂၇၇ မ င်ိုးလဲ့်ဝေ စစ-၇၀၅ ဦိုးဝ ောင်ိုးေင်ိုး

၂၇၈ ဝမောင်လင်ိုးလင်ိုးထွန်ိုး စစ-၃၅၁ ဦိုးစန်ိုးေင်ိုး

၂၇၉ မရတခီျမ်ဝမမ့်ဝဇေ်ာ မယ-၇၃၄ ဦိုးဝဇေ်ာမျ  ြိုိုးဝ ောင်

၂၈၀ မ  မ့်််  မ့်် ူ မယ-၆၄၁ ဦိုးပွကကီိုး

၂၈၁ ဝမောင်ရဲရင့််န  င် စစ-၄၄၀ ဦိုး န်ိုးန  င်

၂၈၂ မပွင့််င  ြိုိုးခ  င် စစ-၅၀၂ ဦိုးဝဇေ်ာလွင်

၂၈၃ မဝစောယ မွန် စစ-၆၄၈ ဦိုးဝ ောင်ကကည်

၂၈၄ ဝမောင်  ့် ွယ်ဝကျေ်ာ စစ-၃၀၂ ဦိုးဝကျေ်ာဝကျေ်ာခ  င်

၂၈၅ ဝမောင်ထက်ဝနေဏ်္ိုး စစက-၃၄၇ ဦိုးမျ  ြိုိုးဝဇေ်ာ
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၂၈၆ မဝ ိုးမမတမွ်န် စစ-၆၅၁ ဦိုးစ န်မမ

၂၈၇ မင ေါလ ှိုင် မရလ-၂၃၂ ဦိုးစ  ိုးတင့််

၂၈၈ ဝမောင်ချမ်ိုးဝေ စစက-၅၁၄ ဦိုးဝကျေ်ာမမင့််

၂၈၉ ဝမောင်မျ  ြိုိုးမင်ိုးမမတဝ် ွိုး စစက-၃၆၄ ဦိုးစ န်မင်ိုး

၂၉၀ ဝမောင်ဝကောင်ိုးထက်ဝကျေ်ာ နလ -၂၀၃ ဦိုးမမင့််န  င်

၂၉၁ မ  ချ  ြိုခ  င် စစက-၃၅၁ ဦိုးပပ ြိုိုးချ  ြို

၂၉၂ ဝမောင်ရ ှိုင်ိုးက  က  မင်ိုး မဓမ-၁၀၅ ဦိုးဝ ောင် န်ိုးဝကျေ်ာ

၂၉၃ ဝမောင် ူရဝ ောင် စစ-၃၁၉ ဦိုးဝ ောင်ဝ ောင်

၂၉၄ မမမတ ်ဇင်နွယ် စစ-၃၅၆ ဦိုးဝဇေ်ာမင်ိုးထ  က်

၂၉၅ မ ူိုးရတနာင  ြိုိုး မယ-၆၃၉ ဦိုးခင်ဝမောင်မမင့််

၂၉၆ မ ဲစ င  ြိုိုး စဍ-၂၂၃ ဦိုး န်ိုးဝဇေ်ာ

၂၉၇ ဝမောင်ဇောနည်ဝ ောင် စစ-၄၀၁ ဦိုးဝကျေ်ာမျ  ြိုိုးဝ ောင်

၂၉၈ မခ  င် ဇင် စစ-၃၄၃ ဦိုး န်ိုးန  င်

၂၉၉ ဝမောင်ဝ ောင်မင်ိုးခန ် စစ-၄၉၃ ဦိုးညီညီဝ ောင်

၃၀၀ မဇူိုးနနဒီဝမောင် မဃ-၄၀၆ ဦိုး န်ိုးထွန်ိုး

၃၀၁ ဝမောင်ဝ ောင်မပည့််င  ြိုိုး မ -၆၄၀ ဦိုးဝ ောင်ခ  င်

၃၀၂ ဝမောင်ထွန်ိုးရောဇောေင်ိုး စစ-၇၁၉ ဦိုးေင်ိုးက  

၃၀၃ မင  ြိုိုးဝဟမောန်ေင်ိုး စစ-၇၂၁ ဦိုးဝ ောင်ေင်ိုး

၃၀၄ ဝမောင်မ  ိုးခန ်ဝကျေ်ာ စစက-၃၅၀ ဦိုးဝကျေ်ာေင်ိုး

၃၀၅ မဆ ရည်မင်ိုးမင်ိုး စစက-၄၈၆ ဦိုးမင်ိုးမင်ိုးန  င်

၃၀၆ ဝမောင်မင်ိုး က်ပ  င် စရ-၃၀၉ ဦိုးမမင့််လွင်

၃၀၇ ဝမောင်လွင်ဘ န်ိုးခန ် စစက-၄၀၂ ဦိုး န်ိုးကကွယ်

၃၀၈ မခ  င် ဇင် မ -၃၁၇ ဦိုးမင်ိုးစ  ိုး

၃၀၉ မမျ  ြိုိုးပပန  င် စစ-၆၉၄ ဦိုး  န်ိုးန  င်ဦိုး

၃၁၀ မဝရွှေဇင်ထွန်ိုး စစ-၅၇၈ ဦိုးထွန်ိုးထွန်ိုးေင်ိုး

၃၁၁ ဝမောင်ထက်မမတဦ်ိုး မယ-၇၅၆ ဦိုးဝဇေ်ာဦိုး

၃၁၂ မဝမမ  ိုးေ န် စစက-၆၁၆ ဦိုးတ  ိုးတ  ိုး

၃၁၃ မ ူ ူထက်စ မထတ-၆၄၄ ဦိုးထွန်ိုးထွန်ိုးေင်ိုး

၃၁၄ မ န ်နဒီဝ ောင် စစက-၅၅၀ ဦိုးစ  ိုးမမင့််ဦိုး

၃၁၅ မ ဲ  ခ  င် မ ဗ-၂၁၉ ဦိုးထွန်ိုး န်ိုး

၃၁၆ မ က်  ည ြို စဋ-၁၀၆ ဦိုး က်လွင်

၃၁၇ ဝမောင်  န်ိုး  န်ိုး  ဆ-၆၄၁ ဦိုးဝမောင်ဝ ိုး

၃၁၈ ဝမောင်ဝ ောင်ခန ်ဝကျေ်ာ စစ-၄၇၄ ဦိုးဝ ိုးက  က  

၃၁၉ မမမဆ ပ  မ -၂၅၉ ဦိုးစ  ိုးန  င်ဦိုး

၃၂၀ မ ဲမီမီ စ် မ ယ-၂၁၂ ဦိုးဝ ောင်လ ှိုင်ေင်ိုး

၃၂၁ ဝမောင်ဝ ောင်ဗ  လ်ဗ  လ်ေင်ိုး စစက-၃၄၆ ဦိုးခင်ဝမောင်ေင်ိုး



စဉ် အမည်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်

ခ ိုအမှတ်
အဘအမည် မှတ်ချက်္

၃၂၂ မဝနွိုးဝနွိုးဝ ောင် စစ-၇၅၃ ဦိုးဝ ောင်မင်ိုးခ  င်

၃၂၃ မဝမမမတန်  ိုးခင် စစက-၃၉၄ ဦိုးဝကျေ်ာဝ ိုး

၃၂၄ မဆ မပည့််ဘ န်ိုးမမင့်် စစ-၆၅၆ ဦိုးချစ်ဝထွိုး

၃၂၅ မ  မ့််မမတ ွ်ယ်က  စစက-၃၈၇ ဦိုးက  က  ဝ ောင်

၃၂၆ ဝမောင်ဝ ောင်ဝကောင်ိုးမွန် စစ-၃၅၉ ဦိုးဝကျေ်ာဝကျေ်ာမျ  ြိုိုး

၃၂၇ မနှင်ိုး  ခ  င် စစ-၅၀၁ ဦိုးဝဇေ်ာေင်ိုးန  င်

၃၂၈ မတမ်မ စစ -၃၁၈ ဦိုးဝင်္ဂတမ်

၃၂၉ ဝမောင်ပ  င်  ခ ကဗ-၁၁၈၉ ဦိုးတင်ဝငွ

၃၃၀ မဝနာ်ဝေဦိုး စစက-၅၅၆ ဦိုးမင်ိုးခ  င်ဦိုး

၃၃၁ ဝမောင်ဝနမျ  ြိုိုးဝ ောင် စစက-၃၁၆ ဦိုးဝပေါ်လွင်

၃၃၂ မယွန်ိုးေတမီျ  ြိုိုး စ -၁၀၄ ဦိုးမျ  ြိုိုး  န်ိုး

၃၃၃ ဝမောင်ဇင်င  ြိုိုး န ် မ -၅၆၉ ဦိုးဝရွှေဘ

၃၃၄ မနှင်ိုး ီရ လ ှိုင် မနမ-၁၈၅၇ ဦိုးစ  ိုးလ ှိုင်

၃၃၅ မတင်တင်နွယ် စစ-၃၅၇ ဦိုးဝ ောင်မမင့််ရှ န်

၃၃၆ ဝမောင်ပ  င်ဝဇဦိုး စစက-၅၅၃ ဦိုးဝရွှေဝမောင်

၃၃၇ ဝမောင်လင်ိုးဝရောင်ဦိုး မ ယ-၂၅၁ ဦိုးဝဇေ်ာမင်ိုးဦိုး

၃၃၈ ဝမောင်ဝ ောင်ခန ် စစ-၃၃၇ ဦိုးဝ ောင်မင်ိုးစ 

၃၃၉ ဝမောင်ဝကျေ်ာဇင်လင်ိုးလက် စစက-၅၀၉ ဦိုး န်ိုးဝဇေ်ာဦိုး

၃၄၀ မဝေဇင်ထွန်ိုး စစ-၃၄၉ ဦိုးတင်ထွန်ိုး

၃၄၁ ဝမောင်ငင မ်ိုးဝဇယျော မဏ္-၃၀၉ ဦိုးေင်ိုးခ  င်

၃၄၂ ဝမောင်ဝဒိုးဗစ်လျှ မမ-၁၇၈၀ ဦိုးခင်ဝမောင်ချင်ိုး

၃၄၃ မဝရွှေရည်ဘ န်ိုး မရ-၈၄၄ ဦိုးဝ ောင်ိုးထ  က်ဦိုး

၃၄၄ မနှင်ိုးေတရ်ည် စစက-၄၉၅ ဦိုးဝဇေ်ာမင်ိုးထ  က်

၃၄၅ မ    င  ြိုိုး စစက-၃၃၆ ဦိုးဝကျေ်ာစ  ိုး

၃၄၆ ဝမောင်နနဒဝ ောင် မဈ-၁၂၀ ဦိုးဝစောခွန်မ ှိုင်ိုး

၃၄၇ ဝမောင်စ  င်ိုးထက်က  က  စစက-၃၈၃ ဦိုးေင်ိုးဝရွှေ

၃၄၈ ဝမောင်ရ ှိုင်ိုးထက်န  င် မဓမ-၁၀၃ ဦိုးေင်ိုးဝ ောင်

၃၄၉ ဝမောင်ဝ ောင်မမင့််မမတ် မပ-၁၀၂၆ ဦိုးေင်ိုးဝမောင်

၃၅၀ မဇောရီမွန် မ -၄၅၉ ဦိုးဝ ောင်ဆန်ိုးေင်ိုး

၃၅၁ မဝမဇင်မမင့်် စဍတ-၁၂၅ ဦိုးမမင့််ဝ ိုး

၃၅၂ ဝမောင်ထက်လျှန်ိုးဝ ောင် စစ-၃၇၆ ဦိုးစန်ိုးဝ ောင်ေင်ိုး

၃၅၃ မ ဇင်စ  ိုး ကဗ-၂၇၀၁ ဦိုး  န်ိုးစ  ိုးဦိုး

၃၅၄ ဝမောင်ဇင်လင်ိုးဝ ောင် ဒကင်္ဂ-၉၂၁ ဦိုးဝ ောင်ဘကကည်

၃၅၅ ဝမောင်ချစ်မျ  ြိုိုးထွန်ိုး မ -၁၁၀၅ ဦိုးတင်ထွန်ိုး

၃၅၆ ဝမောင် က်  န်ိုးဇင် မ -၁၁၁၅ ဦိုးဝကျေ်ာန  င်

၃၅၇ မဝက ရီဝကျေ်ာ စစ-၁၄၁၀ ဦိုးဝ ောင်ဝကျေ်ာမမင့််
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၃၅၈ မဝဆောင်ိုးနဒီစ  ိုး စ -၈၁၆ ဦိုးဝပေါ်ဦိုး

၃၅၉ မကကည်နူိုးမ  စင်ဝဇေ်ာ စစ-၁၄၁၉ ဦိုးဝဇေ်ာမင်ိုးလတ်

၃၆၀ ဝမောင်ဝေယ ထက် မဏ္ေ-၈၁၀ ဦိုးမမင့််က  

၃၆၁ မခင် ူ ူ န ် မဏ္ေ-၈၂၃ ဦိုးပွောိုး

၃၆၂ ဝမောင်န  င်ထွဋ်ေင်ိုး ကည-၁၅၇၈ ဦိုးဟ န်ိုးဗ  လ်ေင်ိုး

၃၆၃ မမ   ီဇင် မမ-၃၅၅၆ ဦိုးမျ  ြိုိုးေင်ိုး

၃၆၄ မစ ရည်ထွန်ိုး စစ-၁၄၂၂ ဦိုး န်ိုးထွန်ိုး

၃၆၅ ဝမောင်ခန ်ဝ ောင်ဟ န်ိုး စတ-၉၁၁ ဦိုးတင်ဦိုး

၃၆၆ မရတနာဦိုး နကပ-၅၂ ဦိုး ူရ န် န်ိုးေင်ိုး

၃၆၇ ဝမောင်လွင်ပ  င်ဟ န်ိုး မထမ-၈၄ ဦိုးစ  င်ိုးနနဒာ

၃၆၈ မ ဲ ဲဆန်ိုးဝမောင် မရလ-၂၂၃ ဦိုးဆန်ိုးဝမောင်

၃၆၉ မပ  ိုး  လွင် မရလ-၁၉၂ ဦိုးဝနမျ  ြိုိုး

၃၇၀ မ  မပည့််မပည့််မ  ိုး မရလ-၁၂၉ ဦိုးဝမောင်မ  ိုး


