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             ( ၁၇၀ )ဦဵ

စဥ် လူေွေ့ ခုဳအမှွ ် အမည် အဘအမည်

၁ ,001  ေမာငေ်ျော်ေဇာလင်ဵ ဦဵေျော်ေဇာ

၂ ,002  ေမာငေ်ျော်ဝင်ဵ ရိှန် ဦဵဝင်ဵ ေဇာ်

၃ ,003  ေမာငေ်အာငခ်ေမ်ဵ လင်ဵ ဦဵဉာဏ်လင်ဵ

၄ ,004  ေမာငမ်ေို ဵေအာငထ်ျ် ဦဵမေို ဵေအာင်

၅ ,005 မေွေဵ ေွေဵ ခငမ်င်ဵ ဦဵခငေ်မာငေ်ဌဵ

၆ ,006  ေမာင်ွ ိုငထ်ေန်ဵဝင်ဵ ဦဵဝင်ဵ ျြ ည်

၇ ,007  ေမာငေ်အာငသ်ရူလိုင် ဦဵျြ ညထ်ေန်ဵလိုင်

၈ ,008 မသင်ဵ သင်ဵ ခိုင် ဦဵသန်ဵေဌဵ

၉ ,009 မမိုဵ မိုဵ ထေန်ဵ ဦဵထေန်ဵေအာင်

၁၀ ,010 မထျထ်ျခ်ိုင် ဦဵမြ ေအာင်

၁၁ ,011 မေမသွ္တာစိုဵ ဦဵေဖစိုဵ

၁၂ ,012 မမိုဵ မိုဵ ဦဵဆရု

၁၃ ,013 မဖြ ူသေယစ်ိုဵ  ဦဵမြ င်ဴစန်ိ

၁၄ ,014  ေမာငခ်ေစေ်ထေဵ ဦဵခေို ဵလူ

၁၅ ,015 မမာလာေမာ် ဦဵလှွ င်ဴ

၁၆ ,016  ေမာင်ွ ငထ်ေဋ်မြ င်ဴ ဦဵမြ င်ဴဝင်ဵ

၁၇ ,017 မဇငမ်ေန်စဳ ဦဵေဖသန်ဵေအာင်

၁၈ ,018 မမြ ွပ်န်ဵဝွမ်ုဳ ဦဵဟဏ်ိဵသရူ

၁၉ ,019 မပပလိုင် ဦဵဗိုလဝ်င်ဵ

၂၀ ,020  ေမာင်ွ ိုငဝ်င်ဴ ဦဵေဌဵေအာင်

၂၁ ,021  ေမာငစ်ိုဵ သဟီေဇာ် ဦဵေသာင်ဵ ေရှေ

၂၂ ,022 မဖြ ူမာသန်ဵ ဦဵေသာင်ဵ ေရှေ

၂၃ ,023  ေမာငေ်ျော်မြ ွသ်ူ ဦဵသန်ိဵဟန်

၂၄ ,024  ေမာငေ်သာ်ထူဵ လိုင် ဦဵစန်ိလိုင်

၂၅ ,025 မခိုငေ်ရှေဇင် ဦဵမြ လိုင်

၂၆ ,026  ေမာငရီ်သန့် ဦဵေျော်သန်ိဵ

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင်ွ စှ်

Transport and Logistics Management ( နနဳျ်ပိုင်ဵ  ) သင်ွ န်ဵ

လူေွေ့ ေဖြ ဆိုခေင်ဴရရိှသူမောဵစာရင်ဵ



စဥ် လူေွေ့ ခုဳအမှွ ် အမည် အဘအမည်

၂၇ ,027  ေမာငေ်ျော်မေို ဵမင်ဵ ဦဵွငဝ်င်ဵ

၂၈ ,028  ေမာငေ်အာငပ်ိုငဦ်ဵ ဦဵေနဦဵ

၂၉ ,029 မေဟမာန်ထေန်ဵ ဦဵွငလ်ိုင်

၃၀ ,030 မအသိွ္တာေျော် ဦဵေျော်မြ င်ဴ

၃၁ ,031 မရငရ်ငစ်န်ဵ ဦဵသန်ိဵေအာင်

၃၂ ,032 မယမင်ဵ ပြ ုဳဵ ဦဵဝင်ဵ မြ င်ဴ

၃၃ ,033 မသန်ိဵသန်ဵထိုျ် ဦဵသန်ိဵဟန်

၃၄ ,034 မွငှ်ဵ အိွ ေယ် ဦဵဝင်ဵ ေဌဵ

၃၅ ,035  ေမာငလ်ေငမ်ိုဵ ွိုင် ဦဵသျ်ွ ိုင်

၃၆ ,036  ေမာငေ်အာင်ွ ိုင် ဦဵအေမာင်

၃၇ ,037  ေမာငသ်ခုဝင်ဵ ဦဵမြ င်ဴေမာငဝ်င်ဵ

၃၈ ,038 မဆရုွနာ ဦဵေအာင်မြ င်ဴဦဵ

၃၉ ,039 မသဇူာဝင်ဵ ဦဵနဝင်ဵ ျေန်သရာဵ

၄၀ ,040  ေမာငထ်ူဵ ေအာငေ်ျော် ဦဵသိုျထ်ေန်ဵ

၄၁ ,041 မဇငဝ်င်ဵ ေမာ် ဦဵလဝှင်ဵ

၄၂ ,042  ေမာငရဲ်လင်ဵ မြ ွ် ဦဵေဌဵမြ င်ဴ

၄၃ ,043  ေမာငေ်အာငသ်န်ဵဦဵ ဦဵသန်ဵရိှန်

၄၄ ,044 မွငှ်ဵ ဖူဵ ေဝ ဦဵေအာငစ်ိုဵ မြ င်ဴ

၄၅ ,045 မမြ င်ဴဇာဇာ ဦဵျြ ည်မြ င်ဴ

၄၆ ,046 မမြ သီွ ာဝင်ဵ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ

၄၇ ,047  ေမာင်ပြ ည်ဴဖြ ို ဵဟန်ိဵ ဦဵရဲလေငဦ်ဵ

၄၈ ,048  ေမာငေ်ဇာ်ရဲထေဋ် ဦဵွငမ်ေို ဵ

၄၉ ,049 မဆမုေန်စဳ ဦဵခေစစ်ိုဵ

၅၀ ,050 မယဥမ်င်ဵ ဦဵ ဦဵေအာင်မြ င်ဴဦဵ

၅၁ ,051  ေမာငဘ်န်ုဵမြ င်ဴေအာင် ဦဵေအဵေဖ

၅၂ ,052  ေမာငသ်န်ဵလိုငဝ်င်ဵ ဦဵေအာင်ွ င်

၅၃ ,053 မေဌဵေဆေ ဦဵသန်ဵေငေ

၅၄ ,054 ေမာငေ်ျော်သထူေန်ဵ ဦဵထေန်ဵျြ ို င်

၅၅ ,055  ေမာငဇ်ာနည်မြ င်ဴေဆေ ဦဵမြ င်ဴေဆေ

၅၆ ,056  ေမာငသ်ဟီစိုဵ ဦဵခငဦ်ဵ

၅၇ ,057  ေမာငေ်အာငခ်ိုငထ်ေန်ဵ ဦဵေရှေလိုင်



စဥ် လူေွေ့ ခုဳအမှွ ် အမည် အဘအမည်

၅၈ ,058  ေစာသာေေဵ  ေစာဝငစ်ွန်ဘန်ဵ

၅၉ ,059  ေမာငခ်ေို ညလီေငဦ်ဵ ဦဵေမာငလ်ှ

၆၀ ,060 မသေယသ်ေယဝ်င်ဵ ဦဵသန်ိဵ ေရှေ

၆၁ ,061 မဇငမ်ာမြ င်ဴ ဦဵခင်မြ င်ဴ

၆၂ ,062 မနီနီထေန်ဵ ဦဵေအဵသန်ဵ

၆၃ ,063 မစိုဵ စွ္ီဒဦဵ ဦဵေအဵျြ ီဵ

၆၄ ,064  ေမာငေ်အာငသ်ူ ဦဵမြ ွခ်ိုင်

၆၅ ,065 မခငေ်ဆေေအဵ ဦဵထေန်ဵွင်

၆၆ ,066  ေမာငခ်ေမ်ဵ ေမြ ့ေအာင် ဦဵဝင်ဵ ေအာင်

၆၇ ,067 မဝင်ဵ အစိဳ ဦဵထေန််ဵထေန်ဵ

၆၈ ,068 မအငိယင်ယမ်ေို ဵ ဦဵမေို ဵေေန့်

၆၉ ,069  ေမာင်ွ ိုငလ်င်ဵ ခိုင် ဦဵျေငခ်ေင်ဵ မုဳ

၇၀ ,070 မ ျြ ညခ်ေန်ွငှ်ဵ ဦဵငိုွ ေဲလေန်

၇၁ ,071 မနီနီလိုင် ဦဵစန်ဵေေန့်

၇၂ ,072 မဇငမ်ာဝင်ဵ ဦဵွငလ်ှ

၇၃ ,073  ေမာငမ်ေို ဵေဇာ်လင်ဵ ဦဵခငေ်မာငေ်အဵ

၇၄ ,074 မပြ ည်ဴဖြ ို ဵေအဵ ဦဵသန်ိဵ ေအဵ

၇၅ ,075 မဝင်ဵ ပြ ည်ဴပြ ည်ဴ ဦဵမြ င်ဴွ ိုငထ်ေန်ဵ

၇၆ ,076  ေစာစဘိလရီှုဵ  ေစာသရီှဵ

၇၇ ,077  ေမာငသ်ျ်ွ ိုငထ်ေန်ဵ ဦဵွငအ်န်ုဵ

၇၈ ,078  ေမာင်မြ င်ဴေဇာ်ဦဵ ဦဵေမာငေ်မာင်မြ င်ဴ

၇၉ ,079 မွငေ်မေအဵ ဦဵလသှေင်

၈၀ ,080  ေမာငေ်ဇာ်လင်ဵ ထေန်ဵ ဦဵလေန်ဵေမာင်

၈၁ ,081  ေမာငထ်ျေ်ဝယဳ ဦဵစန်ိေဌဵ

၈၂ ,082 မလဲဴဖြ ူဖြ ူ ဦဵသန်ိဵွိုင်

၈၃ ,083  ေမာငေ်ဇာ်မင်ဵ ထေန်ဵ ဦဵသာေအဵ

၈၄ ,084  ေမာငဝ်ဏ္ဏေအာင် ဦဵေမာငေ်မာင်မြ င်ဴ

၈၅ ,085  ေမာငမ်င်ဵ သန့်ေဆေ ဦဵေေန့်ေဆေ

၈၆ ,086 မသန်ဵသန်ဵဝင်ဵ ဦဵဘေသာင်ဵ

၈၇ ,087 မေအဵမြ ွသ်ဇူာ ဦဵထန်စန်ိ

၈၈ ,088  ေမာငေ်ဇာ်မေို ဵထေဋ် ဦဵေသာင်ဵ ေေန့်



စဥ် လူေွေ့ ခုဳအမှွ ် အမည် အဘအမည်

၈၉ ,089  ေမာငေ်ဇာ်ထျေ်အာင် ဦဵေသာင်ဵ ရီ

၉၀ ,090  ေမာငသ်န်ဵစိုဵ ေအာင် ဦဵစိုဵ ေဌဵ

၉၁ ,091 မစန်ဵစန်ဵေဌဵ ဦဵသန်ိဵဟန်

၉၂ ,092 မလင်ဵ လင်ဵ ယု ဦဵွငထ်ူဵ

၉၃ ,093 မထျ်မြ ွမ်ိုဵ ဦဵမိုဵ ေျော်ေအာင်

၉၄ ,094 မယမင်ဵ ဦဵဘန်ုဵဆင်ဴ

၉၅ ,095 မသီွ ာခိုင် ဦဵျြ ီဵ စန်ိ

၉၆ ,096 မမြ ွဆ်ေုျသရီ ဦဵမေို ဵရီ

၉၇ ,097 စိုင်ဵ ေအာင်ွ ိုငဦ်ဵ ဦဵစိုင်ဵ သန်ိဵလေင်

၉၈ ,098  ေမာငေ်ဇယောထေန်ဵ ဦဵလမှင်ဵ

၉၉ ,099  ေမာငခ်န့်စညသ်ေူဆေ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ေဆေ

၁၀၀ ,100  ေနာ်ပလုေဲစဵ ဦဵေစာျပူ

၁၀၁ ,101 မခိုငဇ်ငသ်င်ဵ ဦဵခငေ်ဇာ်ဝင်ဵ

၁၀၂ ,102 မေသာ်ွာေအာင် ဦဵဇာနညေ်ျော်

၁၀၃ ,103 မဖြ ူွငှ်ဵ ေအဵ ဦဵအစီမန်အင်

၁၀၄ ,104 မွေယနီ်ထေန်ဵ ဦဵေျော်ေဇာ

၁၀၅ ,105  ေမာငရဲ်မြ င်ဴေအာင် ဦဵစန်ိဝင်ဵ

၁၀၆ ,106  ေမာငမ်ေို ဵစညသ်ူ ဦဵဝင်ဵ မြ င်ဴ

၁၀၇ ,107 မအမိ်ဴဇာခြ ညစ်ိုဵ ဦဵသစ်ွ ိုင်

၁၀၈ ,108  ေမာင်ွ ငေ်အာငဟ်န်ိဵ ဦဵမြ င်ဴေအာင်

၁၀၉ ,109  ေမာငထ်ေန်ဵထေန်ဵဝင်ဵ ဦဵသန်ဵဝင်ဵ

၁၁၀ ,110  ေမာငေ်အာငမ်ေို ဵထေန်ဵ ဦဵွငထ်ေန်ဵ

၁၁၁ ,111  ေမာငေ်ျော်ေဝယောလင်ဵ ဦဵျေငေ်သာင်ဵ

၁၁၂ ,112  ေမာငေ်ျော်ျိုျို ဦဵျေငေ်သာင်ဵ

၁၁၃ ,113 မေရှေသျပ်ိုင် ဦဵသန်ဵေအာင်

၁၁၄ ,114 မဟန်နီစိုဵ ဦဵမြ င်ဴစိုဵ

၁၁၅ ,115  ေမာငသ်ျ်ွ င် ဦဵဝွင်

၁၁၆ ,116  ေမာငရဲ်မင်ဵ စိုဵ ဦဵခိုငစ်ိုဵ

၁၁၇ ,117 မွငှ်ဵ ေဝေဝလေင် ဦဵေဌဵလေင်

၁၁၈ ,118 မသဇငမ်င်ဵ စိုဵ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ

၁၁၉ ,119  ေမာငန်ွ္ဒဇင် ဦဵသန့်ဇင်



စဥ် လူေွေ့ ခုဳအမှွ ် အမည် အဘအမည်

၁၂၀ ,120  ေမာငမ်င်ဵ ဟန် ဦဵေျော်ဟန်

၁၂၁ ,121  ေမာင်မြ ွသ်ထူေန်ဵ ဦဵေဖထေန်ဵ

၁၂၂ ,122  ေမာငေ်အဵျိုျို ဦဵစဳွ င်

၁၂၃ ,123  မသင်ဵ သင်ဵ လိုင် ဦဵေအဵေျော်

၁၂၄ ,124  ေမာငေ်အာငေ်ျော်သျ် ဦဵသျလ်ေင်

၁၂၅ ,125 မအေိသာ်ွာဦဵ ဦဵေသာ်ွာ

၁၂၆ ,126 မစိုဵ ပြ ည်ဴပြ ည်ဴထေန်ဵ ဦဵွငစ်ိုဵ

၁၂၇ ,127 မေအဵမို့မို့ ဦဵဟန်သန်ိဵ

၁၂၈ ,128  ေမာငေ်ျော်ေမာငေ်မာငဦ်ဵ ဦဵေမာငေ်မာငေ်လဵ

၁၂၉ ,129 မဖြ ို ဵသရိီေအာင် ဦဵေအာင်ွ င်ဴ

၁၃၀ ,130  ေမာငဒီ်ပါေျော် ဦဵေအဵေျော်ေေန့်

၁၃၁ ,131  ေမာငေ်ျော်စောဟန်ိဵ ဦဵအန်ုဵျြ ည်

၁၃၂ ,132 မစိုဵ စိုဵ မူ ဦဵေဌဵဝင်ဵ

၁၃၃ ,133  ေမာငဝ်င်ဵ ထျ် ဦဵစန်ဵမြ င်ဴ

၁၃၄ ,134  ေမာငမ်ေို ဵမင်ဵ ေအာင် ဦဵမေို ဵမြ င်ဴ

၁၃၅ ,135 မမေန်မေန်ဝင်ဵ ေအာင် ဦဵျြ ညဝ်င်ဵ

၁၃၆ ,136  ေမာင်မြ င်ဴထေန်ဵေျော် ဦဵစန်ိသန်ဵ

၁၃၇ ,137  ေမာငေ်နာငေ်နာငထ်ေန်ဵ ဦဵမြ င်ဴသန်ိဵ

၁၃၈ ,138 မရညမ်ေန်သူ ဦဵခငေ်မာငေ်ဌဵ

၁၃၉ ,139 မေအဵေအဵခိုင် ဦဵသဟီ

၁၄၀ ,140 မေသာ်ေသာ်မာ ဦဵသဟီ

၁၄၁ ,141  ေမာင်ွ ိုငထ်ေန်ဵ ဦဵေမာငေ်အဵ

၁၄၂ ,142 မေအဵေအဵေဇာ် ဦဵေဇာ်သန်ဵ

၁၄၃ ,143 မခငစ်ွ္ဒာထေန်ဵ ဦဵေစာထေန်ဵ

၁၄၄ ,144 မလဲဴလဲဴေဆေ ဦဵေျော်ွိုင်

၁၄၅ ,145  ေမာငအ်မေန်ဵ ဦဵအလန်ဵ

၁၄၆ ,146 မေအာျ်ွ ိုဘာထေန်ဵ ဦဵထေန်ဵလှ

၁၄၇ ,147  ေမာင်ငြ မိ်ဵ ျိုျို ဦဵဝင်ဵ ထူဵ

၁၄၈ ,148 မေဝေဝေအာင် ဦဵေအာင်ွ င်ဴ

၁၄၉ ,149 မခေို ခေို ေအာင် ဦဵွငေ်အာင်

၁၅၀ ,150  ေမာငစ်ိုင်ဵ မြ ွသ်ူ ဦဵလေှမာင်



စဥ် လူေွေ့ ခုဳအမှွ ် အမည် အဘအမည်

၁၅၁ ,151 မငြ မိ်ဵ ေသာ်ွာထေန်ဵ ဦဵမြ ေသာင်ဵ

၁၅၂ ,152  ေမာငဇ်ငသ်ေူအာင် ဦဵသျ်ွ င်

၁၅၃ ,153  ေမာငဇ်ာနညမ်င်ဵ ဟန် ဦဵမင်ဵ ဟန်

၁၅၄ ,154  ေမာငေ်ဝလင်ဵ ေမာင် ဦဵစန်ိဝင်ဵ

၁၅၅ ,155  ေမာငစ်န်ိသန်ဵလင်ဵ ဦဵေအာငသ်ာ

၁၅၆ ,156  ေမာငေ်အာင်မြ င်ဴထေန်ဵ ဦဵမြ င်ဴထူဵ

၁၅၇ ,157 မခိုငစ်သုန်ိဵ ဦဵေအာငမ်င်ဵ ေဆေ

၁၅၈ ,158 မေအဵမေန်ခိုင် ဦဵေေန့်

၁၅၉ ,159 မခိုငသ်ွ္တာေျော် ဦဵေအာငေ်ျော်ထေန်ဵ

၁၆၀ ,160 မခငခ်ေို ေဌဵ ဦဵေျော်ေဌဵ

၁၆၁ ,161  ေမာငစ်ိုင်ဵ ဆိုငမ်န်ိဵ ဦဵေေန့်ေမာင်

၁၆၂ ,162  ေမာငေ်ျော်လင်ဵ ွိုငစ်ိုဵ ဦဵမြ စိုဵ

၁၆၃ ,163  ေနာ်ွာမလာမူဵ ဦဵေစာျမဲူဵ

၁၆၄ ,164  ေမာငေ်အာငဆ်န်ဵဦဵ ဦဵလေှဌဵ

၁၆၅ ,165  ေမာငသ်န်ိဵေဇာ်လွ် ဦဵေျော်ေေန့်

၁၆၆ ,166  ေမာငထ်ေန်ဵလင်ဵ ဦဵ ဦဵေမာငအ်န်ုဵ

၁၆၇ ,167 မခငစ်လုေင် ဦဵေအဵမြ ို င်

၁၆၈ ,168 မနီလာမြ င်ဴ ဦဵနီ

၁၆၉ ,169 မရိှန်ဵယုွ ေယလ်င်ဵ ေအာင် ဦဵလပှေင်ဴ

၁၇၀ ,170 စေွဇာလင်ဵ ဦဵွိုင်ဵ ဝင်ဵ ေအာင်



 



             ( ၂၄၁ )ဦဵ

စဥ် လူေွေ့ ခုဳအမှွ ် အမည် အဘအမည်

၁ ,001 မမိုဵ သန္တာေျော် ဦဵေအာငသ်န်ိဵမြ ို င်

၂ ,002  ေမာငေ်ဝဖြ ို ဵထျ် ဦဵေမာငေ်မာငေ်ဇာ်

၃ ,003  ေမာင်မြ ွသ်ရူထေန်ဵ ဦဵဝင်ဵ သန်ိဵထေန်ဵ

၄ ,004  ေမာငလ်လူှ ဦဵမေို ဵွင်ဴ

၅ ,005  ေမာငေ်အာငသ်မူင်ဵ ဦဵမင်ဵ ထိုျ်

၆ ,006  ေမာငေ်နလင်ဵ ထေန်ဵ ဦဵသန်ိဵလိုင်

၇ ,007 မစစုလုိုင် ဦဵစန်ိခိုင်

၈ ,008  ေမာငလ်ဆန်ဵေအာင် ဦဵအယလ်ဗ်ိွ ်ွ ာ

၉ ,009  ေမာငေ်ျော်စောဝင်ဵ ဦဵေငေေမာင်

၁၀ ,010  ေမာငေ်ျော်ဇငလ်ွ် ဦဵဖိုဵ ျိုင်ဵ

၁၁ ,011  ေမာငထ်ငလ်င်ဵ ေအာင် ဦဵဝင်ဵ မြ င်ဴ

၁၂ ,012 မေမသဇူင် ဦဵဟန်ျြ ည်

၁၃ ,013 မ ျြ ညေ်ဝဖြ ို ဵ ဦဵလမှိုဵ

၁၄ ,014 မမြ ွေ်ျသေီအာင် ဦဵနိုငဦ်ဵ

၁၅ ,015  ေမာငထ်ေန်ဵလင်ဵ ဦဵ ဦဵသန်ိဵေဇာ်

၁၆ ,016  ေမာငေ်အာငဟ်န်ိဵ ဦဵခေစ်ျြ ို င်

၁၇ ,017  ေမာငရဲ်မင်ဵ ေဇာ် ဦဵခငေ်အဵ

၁၈ ,018 မမြ အမိစ်ဳ ဦဵခေို

၁၉ ,019 မမြ ျြ ညသ်ာ ဦဵဆန်ဵမြ င်ဴ

၂၀ ,020  ေမာငဥ်ာဏ်လင်ဵ ထျ် ဦဵ ေသာင်ဵ ဦဵ

၂၁ ,021  ေမာငမ်င်ဵ သနုိုင် ဦဵ လသှန်ိဵ

၂၂ ,022  ေမာငေ်ဝဖြ ို ဵသေင် ဦဵေမာငေ်မာင်

၂၃ ,023  ေမာငေ်အာငေ်ျော်လင်ဵ ဦဵစန်ိေငေ

၂၄ ,024  ေမာငေ်အာင်ပြ ည်ဴဖြ ို ဵ(ခ)ျိုဖိုဵ ပြ ည်ဴ ဦဵမြ ဝင်ဵ

၂၅ ,025  ေမာငထ်ူဵ လေငေ်အာင် ဦဵစိုဵ ေအာင်

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသငန်စှ်

လူေွေ့ ေဖြ ဆိုခေင်ဴရရိှသူမောဵစာရင်ဵ

Transport and Logistics Management ( ညေနပိုင်ဵ  ) သင်ွ န်ဵ



စဥ် လူေွေ့ ခုဳအမှွ ် အမည် အဘအမည်

၂၆ ,026  ေမာငေ်ျော်လင်ဵ လင်ဵ ဦဵရီဟန်ိဵ

၂၇ ,027  ေမာင်ျြ ညသ်ာေအာင်ခြ မိ်ဴ ဦဵေမာငေ်မာငေ်အဵ

၂၈ ,028 မခိုငသ်ဇငစ်ိုဵ ဦဵစိုဵ ွင်ဴ

၂၉ ,029 မအမိေန်ျို ဦဵမြ င်ဴဦဵ

၃၀ ,030 မထူဵ ေအမနီိုင် ဦဵေအဵနိုင်

၃၁ ,031  ေမာငစ်န်ိလေင် ဦဵဝင်ဵ ေမာင်

၃၂ ,032 မခငန်ငှ်ဵ မိုဵ လေင် ဦဵမိုဵ ေဝလေင်

၃၃ ,033 မသရိီဆန်နီ ဦဵဆန်နီ

၃၄ ,034  ေနာ်လယလ်ာဵဝါဵ  ေစာအိုနာစစ်

၃၅ ,035  ေမာငဘ်ရန်ဂော ဦဵမရန်ေနာ်ဒိန်

၃၆ ,036  ေမာငေ်အဵမင်ဵ ေဇာ် ဦဵေမာငေ်ေန့်

၃၇ ,037  ေမာငစ်န်ိမေို ဵလေင် ဦဵစေဳသာင်ဵ

၃၈ ,038 မလလှေှဌဵ ဦဵေအာင်ွ င်

၃၉ ,039  ေမာငေ်ျော်ဦဵ ဦဵဝင်ဵ ေမာင်

၄၀ ,040 မနီလဲဴဝါဝါ ဦဵေအဵေျော်

၄၁ ,041  ေမာငဆ်ရု ဦဵစန်ိဝင်ဵ ေလဵ

၄၂ ,042  ေမာငသ်ျလ်င်ဵ ေအာင် ဦဵွိွ ေ်ရှေ

၄၃ ,043  ေမာငထ်ေန်ဵထေန်ဵနိုင် ဦဵစိုဵ ဟန်

၄၄ ,044 မေမသသူခူိုင် ဦဵျဳမြ င်ဴ

၄၅ ,045  ေမာငရ်န်နိုငဦ်ဵ ဦဵမြ င်ဴနိုင်

၄၆ ,046 မဝင်ဴသဇူာ ဦဵမြ င်ဴဦဵ

၄၇ ,047 မခိုငခ်ငေ်ဇာ် ဦဵသန်ဵေမာင်

၄၈ ,048  ေမာငေ်ျော်ဇငလ်ွ် ဦဵျအဳန်ုဵ

၄၉ ,049  ေမာငန်ိုငဝ်င်ဵ ေအာင် ဦဵေဌဵေအာင်

၅၀ ,050 မခေို ခေို ဝင်ဵ ဦဵွငဝ်င်ဵ

၅၁ ,051 မငြ မိ်ဵ အအိစိိုဵ ဦဵေဇာ်စိုဵ

၅၂ ,052 မေသာ်ေသာ်ဟဏ်ိဵ ဦဵေမာငေ်မာငစ်ိုဵ

၅၃ ,053  ေမာင်ပြ ည်ဴဴဖြ ို ဵေျော် ဦဵသျန်ိုင်

၅၄ ,054  ေမာငထ်ေန်ဵမင်ဵ နု ဦဵနု



စဥ် လူေွေ့ ခုဳအမှွ ် အမည် အဘအမည်

၅၅ ,055  ေနာ်မြ စန္ဒာ ဦဵေဌဵလေင်

၅၆ ,056 မခြ ူဵပိုပိုနိုင် ဦဵသန်ဵလိုင်

၅၇ ,057  ေမာငသ်န်ဵမင်ဵ ထေန်ဵ ဦဵမေို ဵမြ င်ဴ

၅၈ ,058  ေမာငထ်ျမ်င်ဵ လိုင် ဦဵခငေ်မာငလ်ိုင်

၅၉ ,059 မေဟမာန်လေင် ဦဵေမာငစ်န်ဵ

၆၀ ,060 စိုင်ဵ ထူဵ ေျော် ဦဵစိုင်ဵ ေျော်ေဇာ

၆၁ ,061 မလင်ဵ လင်ဵ ခိုင် ဦဵစန်ဵယုဳရိှန် (ခ) ဦဵေမာငစ်န်ိ

၆၂ ,062 မနီလာေအာင် ဦဵစန်ိေမာင်

၆၃ ,063  ေမာငစ်ိုဵ ရာဇာ ဦဵွငေ်အာငေ်ျော်

၆၄ ,064 မသန်ဵသန်ဵမြ င်ဴ ဦဵေျော်ဆင်ဴ

၆၅ ,065  ေမာငသ်ျလ်ိုငထ်ေန်ဵ ဦဵျြ ညထ်ေန်ဵ

၆၆ ,066 မဖြ ို ဵဖြ ို ဵမြ ွဆ်မုေန် ဦဵခငေ်မာငဝ်င်ဵ

၆၇ ,067 မခငမ်ိုဵ မိုဵ ဖြ ူ ဦဵေဇာ်မိုဵ

၆၈ ,068 မခိုငသ်ဇငသ်န်ိဵ ဦဵမြ င်ဴသန်ိဵ

၆၉ ,069 မမြ ွသ်ရိီဝင်ဵ ဦဵျြ ညဝ်င်ဵ

၇၀ ,070  ေမာငေ်သာ်ွာဦဵ ဦဵေဌဵေမာင်

၇၁ ,071 မနန်ဵစိုဵ လေင်ွ ိုဵ ဦဵေဌဵေေန့်

၇၂ ,072 မမြ ွသ်ဂိီ ဦဵလေှဆေ

၇၃ ,073 မမမီစီိုဵ မြ င်ဴ ဦဵစိုဵ မြ င်ဴ

၇၄ ,074 မဇာရညရ်ညဝ်င်ဵ ဦဵပြ ုဳဵခေို

၇၅ ,075 မေအဵမာေဌဵ ဦဵသန်ိဵေေန့်

၇၆ ,076 မငြ မိ်ဵ ငြ မိ်ဵ အိ ဦဵစန်ဵွင်ဴ

၇၇ ,077 နန်ဵဟေမေ်ဖါင်ဵ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ

၇၈ ,078 မေျောဴေျောဴလေင် ဦဵသန်ိဵဝင်ဵ

၇၉ ,079 မွေယ်ွ ာလိုင် ဦဵသန်ဵဆင်ဴ

၈၀ ,080 မဇငင်ိုျလ်ေန် ဦဵထန်ဇာစေမ်ဵ

၈၁ ,081 မမမီီျြ ည် ဦဵဝင်ဵ ေအာင်

၈၂ ,082 မေျောဴေျခိုင် ဦဵွငေ်အာင်

၈၃ ,083 မသျသ်ျခ်ိုင် ဦဵျေငသ်န်ိဵ



စဥ် လူေွေ့ ခုဳအမှွ ် အမည် အဘအမည်

၈၄ ,084  ေမာငန်န်ဵဝင်ဵ ဦဵေဌဵလေင်

၈၅ ,085  ေမာငထ်ူဵ ေအာင် ဦဵဗစစ်နာဵ

၈၆ ,086  ေမာငေ်မာငမ်ေို ဵမင်ဵ ဦဵမင်ဵ လေင်

၈၇ ,087  ေမာငသ်ျေ်အာငစ်ိုဵ ဦဵေအာငသ်န်ိဵမြ င်ဴ

၈၈ ,088  ေမာင်ွ ိုဵ ွိုဵ  (ခ)ွိုဵ လေင် ဦဵေမာင်ွ င်

၈၉ ,089  ေမာငေ်ျော်မင်ဵ သူ ဦဵမြ င်ဴစိုဵ

၉၀ ,090  ေမာင်ွ ျေ်နဝင်ဵ ဦဵဝင်ဵ နိုင်

၉၁ ,091  ေမာငေ်ဝဖြ ို ဵဟန် ဦဵထူဵ ေဇာ်

၉၂ ,092 မဆမုေန်ဦဵ ဦဵွငဦ်ဵ

၉၃ ,093 မစစုစုဳ ဦဵလဦှဵ

၉၄ ,094  ေမာငစ်ရဲလင်ဵ ထေန်ဵ ဦဵသာထေန်ဵ

၉၅ ,095 မဝိုင်ဵ ျြ ည်ဖြ ူ ဦဵသန်ိဵဉာဏ်

၉၆ ,096  ေမာငဝ်င်ဵ ထေန်ဵသန်ိဵ ဦဵသန်ိဵရ

၉၇ ,097  ေမာငေ်ဇာ်ေဇာ်ေအာင် ဦဵဝင်ဵ ဗိုလ်

၉၈ ,098 မခေယရီ်ထေန်ဵ ဦဵခငေ်မာင်ွ င်

၉၉ ,099  ေမာငလ်ေငမ်ိုဵ ဦဵဝင်ဵ ေမာင်

၁၀၀ ,100  ေမာငထ်ျထ်ငဦ်ဵ ဦဵဝင်ဵ မြ င်ဴ

၁၀၁ ,101 မသဇငေ်အဵ ဦဵွငထ်ေန်ဵ

၁၀၂ ,102  ေမာငမ်င်ဵ ဟန်ျြ ည် ဦဵွငထ်ေန်ဵ

၁၀၃ ,103 မရပူါလေင် ဦဵလှျြ ည်

၁၀၄ ,104 မသသူေူအဵ ဦဵသန်ဵေအဵ

၁၀၅ ,105  ေမာငေ်ျော်သူ ဦဵသန်ိဵေအဵ

၁၀၆ ,106 မသင်ဵ သင်ဵ ထေန်ဵ ဦဵထေန်ဵထေန်ဵ

၁၀၇ ,107 မစမိ်ဴဝင်ဴဝါထေန်ဵ ဦဵသန်ဵထေန်ဵဝင်ဵ

၁၀၈ ,108  ေမာငဝ်င်ဵ ေသာ်ေအာင် ဦဵရိှန်မြ င်ဴ

၁၀၉ ,109 မသရီီျိုျို ဦဵေအဵျို

၁၁၀ ,110  ေမာငေ်ျာင်ဵ မြ ွန်ိုင် ဦဵေအဵျို

၁၁၁ ,111 မဇငေ်ဝေအာင် ဦဵခငေ်မာငေ်ဌဵ

၁၁၂ ,112 မေခောစု ဦဵသန်ဵမြ င်ဴ
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၁၁၃ ,113  ေမာင်မြ ွမ်င်ဵ ဦဵခငလ်ွ်

၁၁၄ ,114  ေမာငမ်ေို ဵသန့် ဦဵဝင်ဵ မြ င်ဴ

၁၁၅ ,115  ေမာငေ်ဝယေဳအာင် ဦဵစိုဵ

၁၁၆ ,116 မစဝုွရ်ညထ်ေန်ဵ ဦဵွငထ်ေန်ဵေအာင်

၁၁၇ ,117 မခင်ငြ မိ်ဵ ငြ မိ်ဵ ဦဵညို ထေန်ဵေနာင်

၁၁၈ ,118 မခငမ်ေို ဵဦဵ ဦဵခငေ်မာငထ်ေန်ဵ

၁၁၉ ,119  ေမာငေ်ဇာ်ဟန်ိဵ ဦဵေမာင်ျြ ည်

၁၂၀ ,120 မနိုငန်ိုငဝ်င်ဵ ဦဵစန်ဵယု

၁၂၁ ,121  ေမာငသ်ျပ်ိုငေ်အာင် ဦဵေအာငမ်င်ဵ သန်ိဵ

၁၂၂ ,122  ေမာငသ်န့်ဇငမ်င်ဵ ဦဵွငလ်ဝှင်ဵ

၁၂၃ ,123  ေမာငမ်င်ဵ မင်ဵ ဦဵွငေ်ရှေ

၁၂၄ ,124  ေမာငစ်ညသ်ေူျော် ဦဵသန်ဵဝင်ဵ

၁၂၅ ,125  ေမာငရဲ်ရင်ဴသူ ဦဵေဇာ်နိုငဦ်ဵ

၁၂၆ ,126  ေမာင်မြ ွဇ်င် ဦဵေအာင်ွ ိုဵ

၁၂၇ ,127 မညမိ်ဵ ညမိ်ဵ မေို ဵ ဦဵဝင်ဵ ွင်

၁၂၈ ,128 မမာမာစန်ဵ ဦဵေစာေအာင်

၁၂၉ ,129 မေအဵဆုမြ ွ် ဦဵေအာငေ်စာလှ

၁၃၀ ,130 မပြ ည်ဴပြ ည်ဴမိုဵ ဦဵထေန်ဵလေင်

၁၃၁ ,131 မစမိ်ဵ မို့မို့ေအဵ ဦဵေအဵေသာင်ဵ

၁၃၂ ,132 မနငှ်ဵ ပေင်ဴထူဵ ဦဵေဌဵမြ င်ဴ

၁၃၃ ,133 မမြ ဝွရ်ည် ဦဵမြ င်ဴဘို

၁၃၄ ,134 မသီွ ာစိုဵ ဦဵစိုဵ စိုဵ

၁၃၅ ,135 မခြ ူဵေဝေဝ ဦဵမြ င်ဴသန်ိဵ

၁၃၆ ,136  ေမာငန်ိုငလ်ေငစ်ိုဵ ဦဵသန်ဵထေန်ဵ

၁၃၇ ,137 မသဆဲစုဳ ဦဵခငေ်မာင်မြ င်ဴ

၁၃၈ ,138  ေမာငေ်အဵမင်ဵ စိုဵ ဦဵေျော်စိုဵ

၁၃၉ ,139 မသျသ်ျလ်ိုငခ်န့် ဦဵစန်ိခန့်

၁၄၀ ,140 မမြ မြ မေန် ဦဵထေန်ဵစန်ိ

၁၄၁ ,141  ေမာငရဲ်မိုဵ ေအာင် ဦဵသန်ိဵအုွ ်
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၁၄၂ ,142 မခိုငစ်လုိုင် ဦဵစိုဵ နိုင်

၁၄၃ ,143  ေမာငေ်နထေန်ဵေအာင် ဦဵေဌဵခင်

၁၄၄ ,144  ေမာင်ွ ငထ်ေန်ဵေအာင် ဦဵသာထေန်ဵေအာင်

၁၄၅ ,145 မေျသေယဦ်ဵ ဦဵသျဦ်ဵ

၁၄၆ ,146  ေမာင်ပြ ည်ဴစုဳေထေဵ ဦဵစသဳန်ိဵ

၁၄၇ ,147  ေမာငဝ်င်ဵ ေျော်စိုဵ ဦဵ ေဂော်အင်

၁၄၈ ,148  ေမာင်ဖြ ို ဵသဟီခေစ် ဦဵွငခ်ေစ်

၁၄၉ ,149  ေမာငစ်ိုင်ဵ ေဇာ်ေဇာ် ဦဵခငေ်မာင်ငြ မိ်ဵ

၁၅၀ ,150  ေမာငမ်ိုဵ မင်ဵ လေင် ဦဵ ေမာငေ်မာငလ်ေင်

၁၅၁ ,151 အျစ်ေ်ျေနာ်ဂော ဦဵအျစ်ေ်ျဘရန်ခေန်(မ)်

၁၅၂ ,152 မမိုမိုခေို ဦဵွင်ဴေဝ

၁၅၃ ,153  ေမာငမ်ေို ဵေအာငေ်ထေဵ ဦဵထေန်ဵျြ ို င်

၁၅၄ ,154  ေမာငမ်ေို ဵေျော်ဟန် ဦဵနိုငလ်င်ဵ

၁၅၅ ,155 မသရိီဝင်ဵ ထေန်ဵ ဦဵွငထ်ေန်ဵ

၁၅၆ ,156 မနီလာရိှန် ဦဵမြ ရိှန်

၁၅၇ ,157 မယဥ်ဖြ ို ဵေအာင် ဦဵ ေအာင်မြ င်ဴ

၁၅၈ ,158  ေမာငေ်အာငသ်ျခ်ိုင် ဦဵ ေမာင်ျြ ည်

၁၅၉ ,159 မသန်ိဵသန်ိဵေအဵ ဦဵ ေသာင်ဵ

၁၆၀ ,160  ေမာငေ်ျော်ေွဇေအဵ ဦဵ ေျော်မိုဵ ေအဵ

၁၆၁ ,161  ေမာငေ်အာငေ်ျော်ငြ မိ်ဵ ဦဵငြ မိ်ဵ ေမာင်

၁၆၂ ,162  ေမာငေ်အာင်မြ န်မာ ဦဵ ေျော်စော

၁၆၃ ,163  ေမာငသ်ရူေအာင် ဦဵစ ျြ ညေ်အဵ

၁၆၄ ,164 မယမင်ဵ စုျြ ည် ဦဵျြ ညထ်ေဋ်

၁၆၅ ,165 မနငှ်ဵ ေအဵေအာင် ဦဵ ေအာငေ်မာင်ဵ

၁၆၆ ,166 မယေန်ဵသဟီဝင်ဵ ဦဵ ေျော်သဟီမြ င်ဴ

၁၆၇ ,167  ေမာငေ်အာငရဲ်ေျော် ဦဵွငထ်ေဋ်

၁၆၈ ,168 မယလုဲဴသင်ဵ ဦဵ ေအာငေ်ဇာ်မင်ဵ

၁၆၉ ,169 မေမအမိေန် ဦဵရဲစိုဵ

၁၇၀ ,170 မခိုငစ်စုဳ ဦဵဦဵခိုင်
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၁၇၁ ,171  ေမာငထ်ျေ်အာငလ်ေင် ဦဵရဲေအာင်

၁၇၂ ,172 ေမာငေ်အာငျ်ိုဝင်ဵ ဦဵ ေစာေရှေ

၁၇၃ ,173 မစစုသုင်ဵ ဦဵသန်ိဵေအာင်

၁၇၄ ,174  ေမာငမ်င်ဵ ျြွ ယ် ဦဵစေဳရှေ

၁၇၅ ,175  ေမာငေ်ဝလင်ဵ ေအာင် ဦဵမြ င်ဴစိုဵ

၁၇၆ ,176 မဖြ ူဖြ ူေအာင် ဦဵျြ ညဝ်င်ဵ

၁၇၇ ,177 မေျောဴေျောဴလင်ဵ ဦဵစိုဵ ွင်ဴ

၁၇၈ ,178 မေစာစန္ီဒသန်ဵနိုင် ဦဵသန်ဵနိုင်

၁၇၉ ,179  ေမာငသ်န့်ဇငေ်ျော် ဦဵ ေျော်ေျော်လေင်

၁၈၀ ,180  ေမာငေ်နေဇာ်ရိှန်ဵ ဦဵမြ င်ဴေဌဵ

၁၈၁ ,181  ေမာငရဲ်ဝင်ဴေျော် ဦဵမြ င်ဴရိှန်

၁၈၂ ,182  ေမာငစ်စေ်သေဵ ေအာင် ဦဵ ေအာငဆ်န်ဵဦဵ

၁၈၃ ,183 မနေယနီ်မြ င်ဴ ဦဵလှမြ င်ဴ

၁၈၄ ,184  ေမာင်ဗိုလဗ်ိုလဟ်န်ထေန်ဵ (ခ) လေင်မင်ဵဟန်  ဦဵ ေဇာ်ထေန်ဵ

၁၈၅ ,185  ေမာငေ်အာငေ်ျော်စိုဵ ဦဵမြ င်ဴလေင်

၁၈၆ ,186 မေမမြ ွမ်ေန် ဦဵခငည်ို

၁၈၇ ,187  ေမာငသ်န်ဵနိုငဦ်ဵ ဦဵေေန့်ျြ ည်

၁၈၈ ,188 မသဥ္ဇာစိုဵ ဦဵခငေ်မာငလ်ွ်

၁၈၉ ,189  ေမာငစ်ိုဵ မိုဵ ဦဵ ဦဵသန်ဵေဌဵ

၁၉၀ ,190  ေမာငေ်ဇာ်ျိုျိုဝင်ဵ ဦဵဝင်ဵ ေမာင်

၁၉၁ ,191 မအမိ်ဴသသူေူအာင် ဦဵလသှရူ

၁၉၂ ,192 မပလုျဲိုျို ဦဵျိုျိုေလဵ

၁၉၃ ,193  ေမာင်ပြ ည်ဴဖြ ို ဵေမာင် ဦဵစန်ိမြ င်ဴ

၁၉၄ ,194 မအမိစ်ညေ်အာင် ဦဵစိုဵ ေအာင်

၁၉၅ ,195 မသဇငေ်အာင် ဦဵ ေရှေဝိုင်ဵ

၁၉၆ ,196  ေမာငသ်ျေ်မာငေ်မာငဇ်င် ဦဵ ေမာငေ်မာင်ျြ ီဵ

၁၉၇ ,197  ေမာငေ်အာင်မြ င်ဴေျော် ဦဵွငလ်င်ဵ

၁၉၈ ,198  ေမာငဝ်င်ဵ ေအာင ်(ခ) ေဇာေ်ဇာဦ်ဵ ဦဵွငေ်ပါ

၁၉၉ ,199  ေမာငေ်စာခေစထ်ူဵ ခိုင် ဦဵွငအ်န်ုဵ
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၂၀၀ ,200  ေမာငေ်ဇာ်လင်ဵ ထေန်ဵ ဦဵဉာဏ်ထေန်ဵ

၂၀၁ ,201 မွင်ွ ငေ်ဌဵ ဦဵေေန့်သန်ိဵ

၂၀၂ ,202  ေမာငမ်ေို ဵလေင် ဦဵစန်ိသန်ဵ

၂၀၃ ,203  ေမာင်ဖြ ို ဵေဇာ်လေင် ဦဵဉာဏ်လေင်

၂၀၄ ,204  ေမာငေ်အာငေ်ဇာ်မိုဵ ဦဵ ေမာငေ်မာငသ်ေင်

၂၀၅ ,205 မေမသဇငဦ်ဵ ဦဵခငေ်မာငစ်န်ဵ

၂၀၆ ,206 မသင်ဵ သရိီေအာင် ဦဵျြ ီဵ စန်ိ

၂၀၇ ,207  ေမာငေ်ဇာ်ဖြ ို ဵေဝေအာင် ဦဵခငေ်အာင်

၂၀၈ ,208 မဝါဝါလင်ဵ ဦဵစိုဵ မင်ဵ ေနာင်

၂၀၉ ,209 မေမေမဟန် ဦဵွငဝ်င်ဵ

၂၁၀ ,210 မခြ ူဵဆျမ်ိုဵ ေဝ ဦဵလေှဝ

၂၁၁ ,211 မသန့်သန့်စေုျော် ဦဵ ေသာင်ဵ ဝင်ဵ

၂၁၂ ,212 မသျထ်ာဵဆု ဦဵ ေျော်စောဖြ ူ

၂၁၃ ,213 မပေင်ဴဖြ ူသင်ဵ ဦဵဝင်ဵ ေမာင်

၂၁၄ ,214 မေအဵမြ င်ဴမြ ွသ်ူ ဦဵမင်ဵ ေဝ

၂၁၅ ,215 မွငဇ်ာဖြ ို ဵေဝ ဦဵဝင်ဵ ေအာင်

၂၁၆ ,216 မမြ ွသ်ဇငမ်ိုဵ ဦဵ ေအာငဇ်င်

၂၁၇ ,217  ေမာငမ်ေို ဵမင်ဵ သူ ဦဵဦဵေဆေ

၂၁၈ ,218  ေမာငဉ်ာဏ်လင်ဵ ထျ် ဦဵစန်ိဝင်ဵ

၂၁၉ ,219  ေမာငေ်အာင်ပြ ည်ဴ ဦဵသန်ိဵဝင်ဵ

၂၂၀ ,220  ေမာငေ်ျော်စောဝင်ဵ ဦဵလှျြ ည်

၂၂၁ ,221 မသရဖထီေန်ဵ ဦဵထေန်ဵျြ ည်

၂၂၂ ,222  ေမာငဇ်ငမ်ိုဵ မင်ဵ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ

၂၂၃ ,223  ေမာငအ်ာျာဖြ ို ဵ ဦဵခငေ်သာင်ဵ

၂၂၄ ,224 မစိုဵ သဥ္ဇာသန်ဵ ဦဵမြ သန်ဵ

၂၂၅ ,225 မယမင်ဵ ဟန် ဦဵဟန်သန်ိဵ

၂၂၆ ,226 မသရိီေဝေအာင် ဦဵ ေအာင်မြ င်ဴ

၂၂၇ ,227 မခိုငန်ေယေ်ဆေ ဦဵရဲမြ င်ဴ

၂၂၈ ,228 မဇေန်သေူဌဵဝင်ဵ ဦဵ ေဌဵဝင်ဵ



စဥ် လူေွေ့ ခုဳအမှွ ် အမည် အဘအမည်

၂၂၉ ,229  ေမာင်ပြ ည်ဴခေစပ်ို ဦဵလှျြ ို င်

၂၃၀ ,230  ေမာငဝ်င်ဵ နိုငဦ်ဵ ဦဵဘိုဵ ေအဵ

၂၃၁ ,231  ေမာငမ်ိုဵ မေို ဵလိုင် ဦဵသန်ိဵဟန်

၂၃၂ ,232 မဆလုွဝ်င်ဵ ဦဵဝင်ဵ မြ င်ဴ

၂၃၃ ,233 မခေို ခေို ဝင်ဵ ဦဵလဝှင်ဵ

၂၃၄ ,234  ေမာငေ်ျော်မေို ဵထေန်ဵ ဦဵမေို ဵမြ င်ဴ

၂၃၅ ,235 မသီွ ာမြ င်ဴ ဦဵခငေ်မာငေ်ေန့်

၂၃၆ ,236 မအသိဇူာမင်ဵ ဦဵ ေဇာ်မင်ဵ

၂၃၇ ,237  ေမာငဝ်င်ဵ သရိူန် ဦဵျြ ညေ်ေန့်

၂၃၈ ,238  ေမာငရဲ်လင်ဵ ေဌဵ ဦဵသန်ဵေဌဵ

၂၃၉ ,239  ေမာငေ်အာငျ်ိုျိုေျော် ဦဵ ေျော်

၂၄၀ ,240  မငြ မိ်ဵ ငြ မိ်ဵ စိုဵ ဦဵဝင်ဵ ဦဵ

၂၄၁ ,241 မေအဵသီွ ာ ဦဵွငေ်မာငလ်ွ်
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