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August 2, 2022 
 

အမွတ္စဥ္ (၄)၊ (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀) ခ ုွႏစ္ ပညာသငုွ္ႏစ္ 
ကက္သလစ္သီအ  လ  ဂ ီ ဒပီလ  မာေက ာင္းသေူက ာင္းသားမ ား၏ ေအာင္စာရင္းုွႏင့္ 

အဆင့္ (၁၀) အထ  ရရွ သူမ ား၏အမည္မ ားက   ထ တ္ျပန္ျခင္း 

စဥ ္
ေက ာငး္၀င ္
နပံါတမ္ ား 

အမည ္ လ ပစ္ာ အဆင့ ္
ဘာသာရပ ္(၉) 

ခ ၏စ စ ေပါငး္ရမတွ ္

၁ 285 ေဒၚေဘာက္ပန ္
ျမစ္ႀကီးနားၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၂ 286 ေဒၚဆ  င္းဂ ာျမင့္ 
မန္စီၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္္နယ္၊ 

    

၃ 287 ေဒၚထ မ  င ္
ျမစ္ႀကီးနားၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၄ 288 ဦးလြမ္းေခါင ္
၀  င္းေမာ္ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၅ 289 ဦးျပည္ၿ့ဖ ိဳးေ၀ 
ေတာငင္ူၿမ ိဳ႕၊  
ပဲခူးတ  င္း။ 

    

၆ 290 ဦးေအာင္ၿဖ ိဳးေ၀ဦး 
ေတာငင္ူၿမ ိဳ႕၊  
ပဲခူးတ  င္း။ 

    

၇ 291 ေဒၚ႐ို  ဇားထ ဘ ူ
ဖားကန္႔ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၈ 293 ဦးေက ာ္၀င္းုႏ  င္ 
ေ႐ိုႊျပည္သာၿမ ိဳ႕နယ္၊  
ရန္က န္။ 

    

၉ 296 ေဒၚလ ေတာင ္
ျမစ္ႀကီးနားၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

၅ ၇၉၂ 

၁၀ 297 ေဒၚမြန္းမ  င ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမ ိဳ႕၊  ၄ ၈၀၃ 
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ကခ င္ျပည္နယ္။ 

၁၁ 298 ဦးဘရန္းဒီး 
မ  းေမာက္ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၁၂ 300 ဦးေလာဒ္ေအာင ္
ဖားကန္႔ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

၇ ၇၈၆ 

၁၃ 301 ဦးေနာ္ဆ  င္း 
တုႏ  င္းၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၁၄ 302 ေဒၚဆ  င္းရာ 
၀  င္းေမာ္ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၁၅ 303 ေဒၚဂ ာေအာန ္
၀  င္းေမာ္ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

၁၀ ၇၇၇ 

၁၆ 305 ဦးနန္လမ္းထန ္
တီးတ န္ၿမ ိဳ႕၊ 
ခ င္းျပည္နယ္။ 

    

၁၇ 306 ဦးပီြးယား 
ကမာ႐ိုြက္ၿမ ိဳ႕နယ္၊  
ရန္က န္။ 

    

၁၈ 309 
ဦးေယာဟန ္
မ န္ေထာန ္

ဖားကန္႔ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၁၉ 311 ေဒၚဂ ်ဴလ ားနာ 
လြ ိဳင္ေကာ္ၿမ ိဳ႕၊ 
ကယားျပည္နယ္။ 

    

၂၀ 312 ေဒၚလူဆီးယာ 
လြ ိဳင္ေကာ္ၿမ ိဳ႕၊ 
ကယားျပည္နယ္။ 

    

၂၁ 313 ေဒၚဟြီးနစီ  း 
ဖရူဆ  ၿမ ိဳ႕၊  
ကယားျပည္နယ္။ 

    

၂၂ 314 ဦးညီညီလတ္ 
လြ ိဳင္ေကာ္ၿမ ိဳ႕၊ 
ကယားျပည္နယ္။ 

    

၂၃ 315 ေဒၚဟနန္ီေအာင ္
လြ ိဳင္ေကာ္ၿမ ိဳ႕၊ 
ကယားျပည္နယ္။ 

    

၂၄ 316 ေဒၚမာတီးရွာ 
လြ ိဳင္ေကာ္ၿမ ိဳ႕၊ 
ကယားျပည္နယ္။ 

၆ ၇၉၀ 

၂၅ 317 ေဒၚလင္းလင္းမ  း 
လြ ိဳင္ေကာ္ၿမ ိဳ႕၊ 
ကယားျပည္နယ္။ 

    

၂၆ 319 ဦးလ န္သင္ဗန ္
ုႏွာရ န္ၿမ ိဳ႕၊  
ခ င္းျပည္နယ္။ 

    

၂၇ 320 ဦး၀ီလ န ္
ုႏွာရ န္ၿမ ိဳ႕၊  
ခ င္းျပည္နယ္။ 
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၂၈ 322 ေဒၚဂ ်ဴလီအားနာ 
ေဘာလခဲၿမ ိဳ႕၊  
ကယားျပည္နယ္။ 

    

၂၉ 323 ေဒၚစုႏၷာေအး 
ေဘာလခဲၿမ ိဳ႕၊  
ကယားျပည္နယ္။ 

    

၃၀ 324 ဦးရဲ၀င္းထြန္း 
ဗဟန္းၿမ ိဳ႕နယ္၊  
ရန္က န္။ 

    

၃၁ 325 ေဒၚထြယ္မ  င ္
ျမစ္ႀကီးနားၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၃၂ 327 ဦးေဇာ္ဆ  င္း 
ခ မ္းေအးသာစံၿမ ိဳ႕၊ 
မုၱႏေလးတ  င္း 

    

၃၃ 328 ေဒၚဖီလ  မီးနာ 
လြ ိဳင္ေကာ္ၿမ ိဳ႕၊ 
ကယားျပည္နယ္။ 

၂ ၈၁၂ 

၃၄ 329 ေဒၚေမသူေအာင ္
လြ ိဳင္ေကာ္ၿမ ိဳ႕၊ 
ကယားျပည္နယ္။ 

    

၃၅ 330 ေဒၚကက္သရင္း 
လြ ိဳင္ေကာ္ၿမ ိဳ႕၊ 
ကယားျပည္နယ္။ 

    

၃၆ 331 ေဒၚဇ  ၀ါးနာ 
လြ ိဳင္ေကာ္ၿမ ိဳ႕၊ 
ကယားျပည္နယ္။ 

၉ ၇၇၇ 

၃၇ 332 ေဒၚဘရစ္ဂ စဂ္ၽြန ္
လြ ိဳင္ေကာ္ၿမ ိဳ႕၊ 
ကယားျပည္နယ္။ 

    

၃၈ 333 ေဒၚဖေလာရင္း 
လြ ိဳင္ေကာ္ၿမ ိဳ႕၊ 
ကယားျပည္နယ္။ 

၁ ၈၂၈ 

၃၉ 334 ဦးဇမ္းခန္႔ခြါလ္ 
တီးတ န္ၿမ ိဳ႕၊  
ခ င္းျပည္နယ္။ 

    

၄၀ 335 ဦးဂ ာလ ီ
မ  းေမာက္ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၄၁ 336 ေဒၚဂ ာက  င ္
ျမစ္ႀကီးနားၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၄၂ 337 ေဒၚအယ္မလ ီ
ထန္တလန္ၿမ ိဳ႕၊  
ခ င္းျပည္နယ္။ 

    

၄၃ 338 ေဒၚျမရ ီ
မ  းေမာက္ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၄၄ 339 ဦးေနာင္ေတာင ္
ဖားကန္႔ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၄၅ 340 ဦးေက ာ္သူ 
ၾကည္ျမင္တ  င္ၿမ ိဳ႔နယ္၊ 
 ရန္က န ္
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၄၆ 342 ဦးတန္ဂြန္း 
၀  င္းေမာ္ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၄၇ 343 ေဒၚဒါ့ရွီေမာ္ရ န္း 
၀  င္းေမာ္ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

၈ ၇၇၈ 

၄၈ 344 ဦးဂါးဂ ာလ ီ
၀  င္းေမာ္ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၄၉ 345 ေဒၚစ စ ၿဖ ိဳ႕ေမာင ္
အင္းစ န္ၿမ ိဳ႕နယ္၊  
ရန္က န္။ 

    

၅၀ 347 ဦးဘရန္ဆ  င္းေအာင ္
၀  င္းေမာ္ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၅၁ 348 ဦးလနာမ္လန္းေယာ္ 
၀  င္းေမာ္ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၅၂ 359 ေဒၚအငေ္ဘာက္ထ ဆမ ္
တုႏ  င္းၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၅၃ 361 ေဒၚခင္သီရ  
ပ သ မ္ၿမ ိဳ႕၊  
ဧရာ၀တီတ  င္း။ 

    

၅၄ 362 ဦးခရမ္းတူးဂ ာ 
တုႏ  င္းၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၅၅ 363 ေဒၚက  ငရ္ာ 
တုႏ  င္းၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၅၆ 364 ေဒၚဆ  င္းဂ ာ 
ဟ  ပင္ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၅၇ 365 ဦးဂၽြန္ေဘာက္ေနာ္ 
မ  းေမာက္ၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၅၈ 369 ေဒၚဂ ာအန ္
တုႏ  င္းၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၅၉ 370 ေဒၚစစီီေမုႏ  င္မက  င ္
လားရ  းၿမ ိဳ႕၊  
ရွမ္းျပည္နယ္။ 

    

၆၀ 372 ေဒၚဇင္မာစ  း 
လြ ိဳင္ေကာ္ၿမ ိဳ႕၊ 
ကယားျပည္နယ္။ 

၃ ၈၁၂ 

၆၁ 373 ေဒၚကက္သရင္း 
လားရ  းၿမ ိဳ႕၊  
ရွမ္းျပည္နယ္။ 

    

၆၂ 377 ဦးေရမြနေ္မာင္းကီး 
မင္းတပ္ၿမ ိဳ႕၊  
ခ င္းျပည္နယ္။ 

    

၆၃ 378 ေဒၚေခါန္ဘ ူ
ေရႊကူၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    



5 

 

၆၄ 380 ဦးထန္င  က္မ န ္
ကေလးၿမ ိဳ႕၊  
ခ င္းျပည္နယ္။ 

    

၆၅ 381 ဦးခငေ္ဂ ာင္လဂ ာ 
မခ မ္းေဘာၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

၆၇ 383 ဦးမန္လန္ခ ပ ္
ကေလးၿမ ိဳ႕၊  
ခ င္းျပည္နယ္။ 

    

၆၈ 384 ေဒၚဆ  င္းပန ္
ကြတ္ခ  င္ၿမ ိဳ႕၊  
ရွမ္းျပည္နယ္။ 

    

၆၉ 386 ဦးဘရနုူ္ႏး 
ျမစ္ႀကီးနားၿမ ိဳ႕၊  
ကခ င္ျပည္နယ္။ 

    

 

 

 
         ေက ာင္းသား/သမူ ားတာ၀န္ခံ                                 ေက ာင္းအ ပ္ႀကီး 
 
 
 
 
                  ေဒၚရွန္ထက ဲအ                                   ဂ ိဳ းဇက၀္င္းလ  င္ဦး (ခ) က နဇ္မ န္း 


