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( ၂၉၅)ဦး

စဥ်
       လူေတွ့         
ခံုအမှတ်

အမည် အဘအမည်

၁ ,001 မချိုနွယ်ေအာင် ဦးေအာင်မိုး

၂ ,002 မဆုရည်ပြ ုံး ဦးလှတင်

၃ ,003 မေနွးေနွးခင်မင်း ဦးခင်ေမာင်ေဌး

၄ ,004 မေထွးေထွးခင်မင်း ဦးခင်ေမာင်ေဌး

၅ ,005 မနှင်းယုေဝ ဦးေစာမြ င့်

၆ ,006  ေမာင်ညီညီခိုင် ဦးလှခိုင်

၇ ,007 မအယ်နီသိန်းမြ င့် ဦးသနိး်မြ င့်

၈ ,008 မထူးထက်ကို ဦးေကျာ်သိန်း

၉ ,009  ေမာင်သီဟထွန်း ဦးထွန်းစိန်

၁၀ ,010  ေမာင်သန်းထိုက်မျိုးညွန့် ဦးစိုင်းသန်းလွင်

၁၁ ,011  ေမာင်ခိုင်ဇာမင်း ဦးကံညွန့်

၁၂ ,012 မသန္တာစိုး ဦးသိန်းဦး

၁၃ ,013 မနှင်းေဝလိှုင် ဦးစိန်လှ

၁၄ ,014  ေမာင်လွင်ဖြ ို း ဦးသနိး်ေအာင်

၁၅ ,015  ေမာင်မင်းသီဟေကျာ် ဦးချစ်လိှုင်

၁၆ ,016  ေမာင်တင်ထွန်းခိုင် ဦးေမာင်ထွန်းမြ

၁၇ ,017  ေမာင်ေသာ်ဇင်ဦး ဦးေအာင်မိုး

၁၈ ,018  ေမာင်ေကျာ်သူလင်း ဦးသန်းမြ င့်

၁၉ ,019 မစုစုလှိုင် ဦးစိန်ခိုင်

၂၀ ,020 ေမာင်ေအးမင်းထွန်း ဦးသန်းေမာင်

၂၁ ,021  ေမာင်ေဇာ်မင်းထွန်း ဦးသာေအး

၂၂ ,022 မထွန်းဇာနည်ေအာင် ဦးထွန်းမြ င့်

၂၃ ,023  ေမာင်ငြ မိ်းချမ်းလင်း ဦးစိန်လင်း

၂၄ ,024 မတိုးတိုးေရွှ ဦးတင်ေရွှ

၂၅ ,025 မသူဇာေအး ဦးေမာင်ကို

၂၆ ,026 မယမင်းေဌး ဦးခင်ေမာင်ေဌး

၂၇ ,027 မဆုြမတ်ဖြ ူ ဦးကျင်စိန်

 လူေတွ့ေဖြ ဆုိခွင့်ရရိှသူများစာရင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် 
Transport and Logistics Managementသင်တန်း



စဥ်
       လူေတွ့         
ခံုအမှတ်

အမည် အဘအမည်

၂၈ ,028 မဇင်မာထွန်း ဦးကြ င်ထွန်း

၂၉ ,029 မချစ်ပိုးဖြ ူ ဦးေသာင်းညွန့်

၃၀ ,030 မငြ မိ်းမင်းထူး ဦးအုံးကျင်

၃၁ ,031  ေမာင်နိုင်ေကာင်းမြ တ် ဦးဝင်းနိုင်ဦး

၃၂ ,032 မေမသဇင်ဦး ဦးသက်လွင်

၃၃ ,033 မသူဇာဝင်း ဦးနဝင်းကျန်သရား

၃၄ ,034  ေမာင်ေဝဖြ ို းဟန် ဦးထူးေဇာ်

၃၅ ,035 မဆုေဝလိှုင် ဦးေအာင်စိုး

၃၆ ,036 မခိုင်စုစံ ဦးဦးခိုင်

၃၇ ,037 မငြ မိး်ငြ မိ်းစိုး ဦးဝင်းဦး

၃၈ ,038  ေမာင်ေဝဖြ ို းထွန်း ဦးေဌးေအာင်

၃၉ ,039  ေမာင်သန်းဦး ဦးအုံးမြ င့်

၄၀ ,040 မခိုင်သဇင် ဦးသန့်ဇင်

၄၁ ,041 မရီရီဝင်း ဦးစံလီ

၄၂ ,042  ေမာင်ထက်ေအာင်လိှုင် ဦးမျိုးလွင်

၄၃ ,043  ေမာင်ေအာင်ေဇာ်ဦး ဦးခင်ေမာင်ေဇာ်

၄၄ ,044 မတင်မိုးခိုင် ဦးကျင်မြ

၄၅ ,045 ေမာင်ေဇာ်မျိုးနိုင် ဦးေအးနိုင်

၄၆ ,046  ေမာင်စိုးမင်းထွန်း ဦးထွန်းကြ ည်

၄၇ ,047  ေမာင်ထက်ထင်ဦး ဦးဝင်းမြ င့်

၄၈ ,048 မေစာလှနွယ်ဇင် ဦးေဇယျဘေသာင်း

၄၉ ,049 မေကျာ့ေကျာ့လင်း ဦးစိုးတင့်

၅၀ ,050 မသင်းသင်းေအာင် ဦးမြ င့်ေဌး

၅၁ ,051 မတင်စန္ဒာမိုးနိုင် ဦးစိုးမိုးနိုင်

၅၂ ,052 မေနွးလဲ့ရည်မြ င့် ဦးသနိး်မြ င့်

၅၃ ,053  ေမာင်ေအးမင်းေဇာ် ဦးေမာင်ညွန့်

၅၄ ,054  ေမာင်ထက်မြ က်တိုး ဦးတိုးတိုး

၅၅ ,055 ေမာင်စိန်မျိုးလွင် ဦးစံေသာင်း

၅၆ ,056 နန်းဒီဇင်မယ် ဦးထွန်းမြ င့်ေအာင်



စဥ်
       လူေတွ့         
ခံုအမှတ်

အမည် အဘအမည်

၅၇ ,057  ေမာင်ေကျာ်ထင်လင်း ဦးေဇာ်ဝင်း

၅၈ ,058 မဆုမြ င့်မြ တ်ထက် ဦးဝင်းေမာင်

၅၉ ,059  ေမာင်ဟိန်းဟိန်းသာ ဦးသန်းေအး

၆၀ ,060  ေမာင်သန့်ဇင်ထိုက် ဦးသန်းေဌး

၆၁ ,061 မေမဝါလိှုင် ဦးဝင်းေထွး

၆၂ ,062 မေမသူဇာထက် ဦးမိုးသူ

၆၃ ,063  ေမာင််ေကျာ်ခန့်ေဇာ် ဦးဝင်းမြ င့်

၆၄ ,064 ေမာင်မျိုးေမာင်ေမာင် ဦးတင်ညွန့်

၆၅ ,065  ေမာင်ေကျာ်ငြ မိ်းချမ်း ဦးသိန်းမြ င့်

၆၆ ,066 မေအးဟန်သာ ဦးခင်ေမာင်ေဇာ်

၆၇ ,067 မဟန်သီထွန်း ဦးခင်ေမာင်လွင်

၆၈ ,068  ေမာင်ေသာ်တာဝင်း ဦးတင်ေရွှ

၆၉ ,069 ေမာင်မင်းမင်းထွန်း ဦးထွန်းထွန်းေမာ်

၇၀ ,070 ေမာင်ေကျာ်ညွန့်လှ ဦးကးီ

၇၁ ,071  ေမာင်မင်းလွင်ဦး ဦးေစာလိှုင်

၇၂ ,072 မဝတ်ရည်ထွန်း ဦးခင်ထွန်း

၇၃ ,073 ေမာင်၀င်းဟန်ေသာ် ဦးေကျာ်ငြ မိး်

၇၄ ,074 မစပယ်ညွန့် ဦးဘုန်းကယ်

၇၅ ,075  ေမာင်ကြ ည်သာမင်း ဦးမျိုးမြ င့်ေအာင်

၇၆ ,076  ေမာင်၀င်းဆန်း ဦးေမာင်စံ

၇၇ ,077 မေမသက်မွန် ဦးထွန်း၀င်း

၇၈ ,078  ေမာင်အာကာမင်း ဥှီးခင်ေမာင်လတ်

၇၉ ,079  မမြ သီတာ၀င်း ဦးစိုး၀င်း

၈၀ ,080 မ၀င်းမာ ဦးေသာင်းတင်

၈၁ ,081  မေမစန္ဒာေအာင် ဦးထွန်းေအာင်

၈၂ ,082  ေမာင်ေကျာ်လင်းေနာင် ဦးသိန်း

၈၃ ,083 မဖြ ူအံ့၀င်း ဦးေမာ်၀င်း

၈၄ ,084  ေမာင်၀င်းေကျာ်ထက် ဦးသိန်း၀င်း

၈၅ ,085 ေမာင်တင်ထွန်းေအာင် ဦးသာထွန်းေအာင်



စဥ်
       လူေတွ့         
ခံုအမှတ်

အမည် အဘအမည်

၈၆ ,086 မစုနန္ဒာခင် ဦးသန်းကယ်

၈၇ ,087  ေမာင်ေအာင်ထွန်းဦး ဦးထွန်းထွန်းလှ

၈၈ ,088 မစန္ဒီ၀င်းကို င် ဦး၀င်းကို င်

၈၉ ,089 မသီသီေဆွ ဦးသန်းေဆွ

၉၀ ,090 မသန္တာငြ မိ်းေအး ဦးသန်းေအး

၉၁ ,091  ေမာင်လွှမ်းမိုးနိုင် ဦးအုန်းကို င်

၉၂ ,092  ေမာင်ေကျာ်၀င်းနိုင်ဦး ဦးေကျာ်မြ ဦး

၉၃ ,093  ေမာင်ညီညီစိုး ဥှီးစိုးသိန်း

၉၄ ,094  ေမာင်ထွန်းပိုင်စိုး ဦးလှစိန်ထွန်း

၉၅ ,095  ေမာင်မြ င့်နိုင် ဦးငြ မိ်းေမာင်

၉၆ ,096 မမို့မို့သွယ် ဦးတွတ်နီ

၉၇ ,097 ေမာင်လတ်ေဇာ်ေထွး ဦးသက်တင်

၉၈ ,098  ေမာင်ေကျာ်ေဇာ် ဦးေမာင်ညွန့်

၉၉ ,099 မစိမ့်၀င့်၀ါထွန်း ဦးသန်းထွန်း၀င်း

၁၀၀ ,100  ေမာင်ထက်လင်း ဦးေနလင်း

၁၀၁ ,101  ေမာင်မြ တ်စိုး ဦးလှစိုး

၁၀၂ ,102  ေမာင်ေနလင်းကိုကိုေအာင် ဦး၀င်းေကျာ်လွင်

၁၀၃ ,103  ေမာင်စိုးမြ င့်ေအာင် ဦးေအးကြ ူ

၁၀၄ ,104  ေမာင်နိုင်လင်းသိုက် ဦးေအာင်သိုက်

၁၀၅ ,105 မစက်တင်ဘာ ဦးပြ ည်စိုး

၁၀၆ ,106  ေမာင်ေအာင်လိှုင်ထွန်း ဦးေနဝင်း

၁၀၇ ,107 မဆုဆုစန္ဒီေဇာ် ဦးသန်းဝင်း

၁၀၈ ,108 မဆုေဝဖြ ို း ဦးခင်ေမာင်ကြ ည်

၁၀၉ ,109  ေမာင်ေကာင်းခန့်ေအာင် ဦးေအာင်မြ င့်ဦး

၁၁၀ ,110  ေမာင်နန္ဒေကျာ် ဦးေကျာ်ပို

၁၁၁ ,111 မခင်ဝင်းနွယ် ဦးမြ သိန်း

၁၁၂ ,112  ေမာင်လွင််ဆန်းေအာင် ဦးဘသိန်းေအာင်

၁၁၃ ,113  ေမာင်လိှုင်ဖြ ို းေအာင် ဦးေအာင်မင်း

၁၁၄ ,114 မဖြ ူနှင်းေဝ ဦးလှေသာင်း



စဥ်
       လူေတွ့         
ခံုအမှတ်

အမည် အဘအမည်

၁၁၅ ,115 မမျိုးသန္တာခိုင် ဦးတင်ကြ ည်

၁၁၆ ,116 မသိမ့် ဦးေအာင်လွန်း

၁၁၇ ,117  ေမာင်ေဇာ်ေဇာ်ေကျာ် ဦးအုံးသွင်

၁၁၈ ,118  မခင်နှင်းမိုးလွင် ဦးမိုးေဝလွင်

၁၁၉ ,119  ေမာင်ဗိုလ်ဗိုလ်ေကျာ် ဦးမြ င့်လွင်

၁၂၀ ,120 မေမအိမွန် ဦးရဲစိုး

၁၂၁ ,121 မနွယ်နီဝင်းထွန်း ဦးသန်းထွန်း

၁၂၂ ,122  ေမာင်လမင်းေကျာ် ဦးေကျာ်ေအး

၁၂၃ ,123 မယွန်းသီဟဝင်း ဦးေကျာ်သီဟမြ င့်

၁၂၄ ,124  ေမာင်ေဝယံမင်း ဦးစိုးမြ င့်

၁၂၅ ,125 မဖူးယမုံလှိုင် ဦးအုန်းကို င်

၁၂၆ ,126  ေမာင်ေနလင်းထွန်း ဦးသိန်းလိှုင်

၁၂၇ ,127 မချယ်ရီေဝ ဦးေကျာ်ေအး

၁၂၈ ,128  ေမာင်သန့်စင်ညွန့် ဦးမျိုးမြ င့်ကို င်

၁၂၉ ,129  ေမာင်ေနစိုး ဦးအုန်းခိုင်

၁၃၀ ,130 မယုနဒီ ဦးေဇာ်မင်းဦး

၁၃၁ ,131  ေမာင်ဟိန်းေဇာ်မိုး ဦးလှမိုး

၁၃၂ ,132  ေမာင်ဝင်းတင် ဦးတင်ေငွ

၁၃၃ ,133 မထက်ထက်မွန် ဦးစိန်ညွန့်

၁၃၄ ,134  ေမာင်ေကာင်းထက်ေကျာ် ဦးစိန်သန်း

၁၃၅ ,135  ေမာင်ဟန်သက်ဟိန်း ဦးတင်လိှုင်

၁၃၆ ,136  ေမာင်လွင်ေမာင် ဦးခင်ေမာင်လွင်

၁၃၇ ,137 မေဝေဝထွန်း ဦးလှေဝ

၁၃၈ ,138 မေလျှာင်ယုံေကျာင်း ဦးေလျှာင်ကျင်ခိုင်(ခ)အိုက်ရှို

၁၃၉ ,139  ေမာင်ေကျာ်သူရ ဦးသင်းနိုင်

၁၄၀ ,140 မခင်သက်မာ ဦးလှမြ င့်

၁၄၁ ,141  ေမာင်ချမ်းြငိမ်းေအာင် ဦးမြ ဝမ်း

၁၄၂ ,142 ေမာင်ေကျာ်စိုးသူ ဦးေမာင်ေမာင်ချို

၁၄၃ ,143 မေအးေအးသန်း ဦးထွန်းဟံ
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၁၄၄ ,144  ေမာင်ခင်ေဇာ်ဦး ဦးသန်းေဖ

၁၄၅ ,145 မေအးသီတာ ဦးတင်ေမာင်လတ်

၁၄၆ ,146 မမျိုးမျိုးခင် ဦးစံလှေအာင်

၁၄၇ ,147  ေမာင်မင်းေအာင်ခန့်ေဇာ် ဦးေအာင်သန်းေကျာ်

၁၄၈ ,148 မနှင်းယုယုေအာင် ဦးစိုးလွင်ေအာင်

၁၄၉ ,149 မဧပရယ်တင့်ေဆွ ဦးတင့်ေဆွ

၁၅၀ ,150 မခင်မျိုးခိုင် ဦးေအာင်သန်း

၁၅၁ ,151  ေစာချစ်ထူးခိုင် ဦးတင်အုန်း

၁၅၂ ,152  ေမာင်ေကျာ်လင်းလင်း ဦးရီဟိန်း

၁၅၃ ,153  ေမာင်ကြ ည်သာေအာင်ခြ မိ့် ဦးေမာင်ေမာင်ေအး

၁၅၄ ,154  ေမာင်ေနေဇာ်ေအာင် ဦးေဇာ်ဝင်း

၁၅၅ ,155  ေမာင်သက်ေနာင်စိုး ဦးဟံရှိန်

၁၅၆ ,156 မစန္ဒာဝင်း ဦးေမာင်စိုး

၁၅၇ ,157  ေမာင်ညီညီေအာင်မြ တ် ဦးခင်ေမာင်ေရွှ

၁၅၈ ,158 မေနခြ ညဦ်း ဦးေကျာ်မြ င့်

၁၅၉ ,159 မဇာဖြ ူဖြ ူသွယ် ဦးမြ အုန်း

၁၆၀ ,160 မထက်ထက်ထွန်း ဦးစိန်သန်း

၁၆၁ ,161  ေမာင်ေအာင်ခိုင် ဦးေစာထွန်း

၁၆၂ ,162 မေစာယုနန္ဒာ ဦးဝင်းသန့်

၁၆၃ ,163 မနန္ဒာလိှုင် ဦးေကျာ်လိှုင်ဦး

၁၆၄ ,164  ေမာင်ေကျာ်စိုးဝင်း ဦးလှထွန်း

၁၆၅ ,165 မေမသဇင်စိုး ဦးစိုးသိန်း

၁၆၆ ,166  ေမာင်ေကျာ်ဆန်းဝင်း ဦးသိန်းဝင်း

၁၆၇ ,167 မဇင်မာလွင် ဦးဟန်ရှိန်

၁၆၈ ,168  ေမာင်ငြ မိ်းချမ်းလွင် ဦးေစာဝင်းသိန်း

၁၆၉ ,169 မေမဇင်မိုးေဝ ဦးမိုးေဝ

၁၇၀ ,170 မထားထားဝင်း ဦးဝင်းမျိုး

၁၇၁ ,171 မဝါဝါသန်း ဦးေအးသန်း

၁၇၂ ,172  ေမာင်ဝင်းတင်ထွဋ် ဦးေအးပို
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၁၇၃ ,173 မစုသက်ေဝ ဦးထွန်းထွန်းေဇာ်

၁၇၄ ,174 မစုဖြ ူသွယ် ဦးေမာင်ဝင်း

၁၇၅ ,175  ေမာင်ဝင်းသိန်းထွန်း ဦးေဇာ်ဝင်း

၁၇၆ ,176 မကြ ည်ပြ ာလငွ် ဦးေအးလငွ်

၁၇၇ ,177  ေမာင်ဇာနည် ဦးေအာင်မြ င့်

၁၇၈ ,178 မတင်တင်မိုး ဦးေမာင်အုပ်

၁၇၉ ,179  ေမာင်ပြ ည့်ဖြ ို းေကျာ် ဦးေအာင်ေလး

၁၈၀ ,180 မသိဂင်္ီစိုး ဦးတင့်လွင်

၁၈၁ ,181 မငြ မိ်းအိအိစိုး ဦးေဇာ်စိုး

၁၈၂ ,182  ေမာင်ေအာင်ေဇာ်ဦး ဦးကိုေလး

၁၈၃ ,183  ေမာင်မင်းသူေဇာ် ဦးေဇာ်ထွန်းဝင်း

၁၈၄ ,184 မဖြ ူဖြ ူသင်း ဦးခင်ေမာင်မြ င့်

၁၈၅ ,185 မသူသူဟန် ဦးသန်းေအး

၁၈၆ ,186  ေမာင််ေကျာ်စိုးမိုး ဦးကြ ည်စိန်

၁၈၇ ,187 မခင်နီလာဝင်း ဦးသန့်ေဇာ်

၁၈၈ ,188  ေမာင်ရဲထွဋ် ဦးေအးေသာင်

၁၈၉ ,189  ေမာင်ထင်ေအာင် ဦးညွန့်ေမာင်

၁၉၀ ,190  ေမာင်သူရေဇာ် ဦးလှေထွး

၁၉၁ ,191 မဝင်းမင်းေအး ဦးေကျာ်ထွန်း

၁၉၂ ,192  ေမာင်စိုးမိုးေအာင် ဦးညီညီေလး

၁၉၃ ,193 မသီသီစိုး ဦးစိုးဝင်း

၁၉၄ ,194  ေမာင်မျိုးသန့် ဦးဝင်းမြ င့်

၁၉၅ ,195  ေမာင်မြ တ်နိုးသန့် ဦးမြ င့်ေဆွ

၁၉၆ ,196  ေမာင်ေအာင်ကိုဝင်း မန်းစိန်ဝင်း

၁၉၇ ,197  ေမာင်ဘိုဘိုေစာမင်း ဦးေစာမင်း

၁၉၈ ,198  ေမာင်မင်းအဲမွန်ဦး ဦးမင်းကြ ညဦ်း

၁၉၉ ,199  ေမာင်ေကျာ်သူ ဦးေဌးေအာင်

၂၀၀ ,200  ေမာင်ေကျာ်သိန်း ဦးေကျာ်စိန်လှ

၂၀၁ ,201  ေမာင်ေအာင်မြ င့် ဦးထိုင်ဟုတ်
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၂၀၂ ,202  ေမာင်ရဲလင်းေဌး ဦးသန်းေဌး

၂၀၃ ,203  ေမာင်ဝင်းသူရိန် ဦးကြ ည်ညွန့်

၂၀၄ ,204  ေမာင်ေနမျိုးထွန်း ဦးထွန်းကျင်

၂၀၅ ,205  ေမာင်ေနလင်းထက် ဦးတင်ေငွ

၂၀၆ ,206 မဝင်းသူဇာ ဦးမြ င့်ဦး

၂၀၇ ,207  ေမာင်ေအာင်ေကာင်းဆက် ဦးသက်လွင်

၂၀၈ ,208 ေမာင်မျိုးေဇာ်ဦး ဦးကြ ညဝ်ငး်

၂၀၉ ,209 မသိမ့်သိမ့်ထွန်း ဦးထွန်းမြ င့်

၂၁၀ ,210 မအိအိခိုင် ဦးစိန်ဝင်း

၂၁၁ ,211 မေမဇင်ထွန်း ဦးမြ င့်

၂၁၂ ,212 မမိုမိုေကျာ် ဦးေကျာ်လွင်ဦး

၂၁၃ ,213 မမိုးမိုးေရွှ ဦးခင်စိုး

၂၁၄ ,214  ေမာင်မြ င့်စိုး ဦးသန်းေမာင်

၂၁၅ ,215  မသန်းသန်းေဌး ဦးေရွှဝင်း

၂၁၆ ,216 မေမစံပယ်ဖြ ူဝင်း ဦးေဌးဝင်း

၂၁၇ ,217  ေမာင်မျိုးမင်းေဇာ် ဦးေကျာ်စိန်

၂၁၈ ,218  ေမာင်ေကျာ်စွာသွင် ဦးဟန်သွင်

၂၁၉ ,219 မနှင်းအိနွယ် ဦးဝင်းေဌး

၂၂၀ ,220 ေမာင ်ေဆာင်းပိုင်ဦး ဦးအုန်းကြ ူ

၂၂၁ ,221  ေမာင်ရဲသီဟ ဦးတင်ဦး

၂၂၂ ,222 မပြ ည့်ပြ ည့်မိုး ဦးထွန်းလွင်

၂၂၃ ,223 မတင်ေလး ေ၀ ဦးေကျာ်လွင်

၂၂၄ ,224 မေချာစုလွင် ဦးမြ တ်ကိုကို

၂၂၅ ,225  ေမာင်မြ တ်သူ ဦးတင်လှေအာင်

၂၂၆ ,226 မေအးေအးမာ ဦးတင်လှေအာင်

၂၂၇ ,227  ေမာင်မင်းနိုင်ဦး ဦးနိုင်ဝင်းဦး

၂၂၈ ,228  ေမာင်ေကာင်းမြ တသ်ူ ဦးငြ မိး်ချမး်

၂၂၉ ,229 မသဲဆုစံ ဦးခင်ေမာင်မြ င့်

၂၃၀ ,230 မနှင်းပွင့်ထူး ဦးေဌးမြ င့်
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၂၃၁ ,231  ေမာင်ရဲမင်းေအာင် ဦးညီညီလွင်

၂၃၂ ,232  ေမာင်ေကျာ်မင်းေမာင် ဦးေကျာ်စိန်

၂၃၃ ,233  ေမာင်ေအာင်ကိုဝင်း ဦးေစာေရွှ

၂၃၄ ,234 မေအးသန္တာဝင်း ဦးခင်ဝင်း

၂၃၅ ,235 မဆုမြ တ်မွန် ဦးညွန့်ေရွှ

၂၃၆ ,236 မနီလာစိန် ဦးေဖေအာင်

၂၃၇ ,237  ေမာင်သက်ေမာင်ေမာင်ဇင် ဦးေမာင်ေမာင်ကးီ

၂၃၈ ,238 ေမာင်နန်းထက်ဦး ဦးဘေမာ်

၂၃၉ ,239 မဝတ်ရည်ခိုင်ဝင်း ဦးခိုင်ဝင်း

၂၄၀ ,240 မေကသီစိုး ဦးရဲညွန့်

၂၄၁ ,241 မခင်သန့်စင်မွန် ဦးေဖငြ မိး်

၂၄၂ ,242  ေမာင်ညီမင်းခန့် ဦးပြ ည်စိုး

၂၄၃ ,243 မခိုင်သဇင်ထွန်း ဦးရဲထွန်း

၂၄၄ ,244  ေမာင်ေအာင်နိုင် ဦးတင်လှ

၂၄၅ ,245 မေရွှဇင်ဝင်း ဦးတင်ဝင်း

၂၄၆ ,246 မတင်မိုးေအး ဦးတိုးဝင်း

၂၄၇ ,247  ေမာင်ဟိန်းကိုလတ် ဦးသိုက်ထွန်း

၂၄၈ ,248  ေမာင်ေအာင်သူကို ဦးခင်ေမာင်တင့်

၂၄၉ ,249 မယမင်းစုကြ ည် ဦးကြ ည်ထွဋ်

၂၅၀ ,250 မစုစုလိှုင် ဦးမြ င့်သန်း

၂၅၁ ,251  ေမာင်မင်းပြ ည့်စုံ ဦးချစ်ေမာင်

၂၅၂ ,252 ေမာင်နိုင်မင်းထွန်း ဦးေအာင်ကြ ည်

၂၅၃ ,253  ေမာင်ပြ ည့်ဖြ ို းေမာင် ဦးမြ င့်ေထွး

၂၅၄ ,254  ေမာင်နိုင်၀င်းလွင် ဦးတင်၀မ်း

၂၅၅ ,255 မဆက်နွယ်ခင် ဦးခင်ေမာင်မြ င့်

၂၅၆ ,256 မနှင်းသက ်ေ၀ ဦးေဇာ်မင်းဦး

၂၅၇ ,257  ေနာ်အယ်လ်သဇင်ေအာင် ဦးမြ င့်ထွန်း

၂၅၈ ,258  ေစာေသာင်းထက် ဦးေစာေသာင်းခိုင်

၂၅၉ ,259 မလီလီ၀င်း ဦး၀င်းစိန်
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၂၆၀ ,260 မေဘာက်နန် ဦးဘရန်ဂွန်း

၂၆၁ ,261 မဖြ ူဖြ ူမြ တ် ဦးခင်ေမာင်ေဆွ

၂၆၂ ,262 မစိုးစန္ဒာကြ ည် ဦးယုံကြ ည်

၂၆၃ ,263  ေမာင်ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်ခန့် ဦးချစ်ခိုင်

၂၆၄ ,264  ေမာင်ချမ်းေမြ ့လွင် ဦးတင့်လွင်

၂၆၅ ,265 မထက်ထက်လွင် ဦးထွန်းလွင်

၂၆၆ ,266  ေမာင်ေကျာ်ေကျာ်ဦး ဦးကျင်ရှိန်

၂၆၇ ,267  ေစာသက်ေအာင်ထူး  ေစာဒါ၀ိတ်

၂၆၈ ,268 မထက်နှင်းဥခင် ဦးခင်ေမာင်ေထွး

၂၆၉ ,269  ေမာင်ချစ်ကိုကိုလွင် ဦး၀င်းလွင်

၂၇၀ ,270  ေမာင်ေအာင်မင်းထိုက် ဦးေကျာ်၀င်း

၂၇၁ ,271 မထူးထူးလင်းေအာင် ဦးတင်နိုင်

၂၇၂ ,272 မဆုသက်နိုင် ဦးသန်းဦး

၂၇၃ ,273 မကျိန်ခိုင် ဦးမန်ခမ်းဖုန်

၂၇၄ ,274 မပန်းအိမွန် ဦးေကျာ်သူလင်း

၂၇၅ ,275  ေမာင်ထွန်းထွန်း၀င်း ဦးမြ ေမာင်

၂၇၆ ,276 မေမရီထန် ဦးနိန်းဇာထန်

၂၇၇ ,277 မသီတာထွန်း ဦးေအာင်သိန်း

၂၇၈ ,278  ေမာင်သီဟစိန်လိှုင် ဦးကိုကိုေမေအာင်လိှုင်

၂၇၉ ,279 မနှင်းနှင်းနွယ် ဦးကစ္စနား

၂၈၀ ,280 မဆုမြ တ်စန္ဒာလင်း ဦးမြ င့်ေငွ

၂၈၁ ,281 မသက်ဖူးဟန် ဦးဟန်နိုင်၀င်း

၂၈၂ ,282  ေမာင်ေကျာ်သက် ဦးညွန့်၀င်း

၂၈၃ ,283 မဆုမြ တ်ေဇာ် ဦးေဇာ်သူ

၂၈၄ ,284 မခင်ရတီေကျာ် ဦးေကျာ်ထင်ေအး

၂၈၅ ,285  ေမာင်မင်းေဇာ် ဦးစိုးလွင်

၂၈၆ ,286  ေမာင်၀င်းခိုင်စိုး ဦးစိုး၀င်း

၂၈၇ ,287 မနိုင်နိုင်လွင် ဦးမြ င့်ထွန်း

၂၈၈ ,288  ေမာင်ေကာင်းမြ တ်နိုင် ဦးသန်းထွန်းနိုင်



စဥ်
       လူေတွ့         
ခံုအမှတ်

အမည် အဘအမည်

၂၈၉ ,289  ေမာင်စိန်လွင် ဦးစိန်ေမာင်

၂၉၀ ,290  မဆုမြ တ်နိုးရန်နိုင် ဦးရန်နိုင်၀င်း

၂၉၁ ,291  ေမာင်ေအာင်ေကျာ်သူ ဦးညွန့်ကြ ည်

၂၉၂ ,292 မစန္ဒာဝင်း ဦးစိန်ေမာင်

၂၉၃ ,293  ေမာင်ေကျာ်စိုးလိှုင် ဦးတင်လိှုင်

၂၉၄ ,294  ေမာင်၀င်းထွန်းသိန်း ဦးသိန်းရ

၂၉၅ ,295 မခင်မြ တ်နိုးဦး ဦးမြ တေ်ကျာ်
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