
စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁ သူဇာမး ိုဵေအာင့ မ ဦဵမး ိုဵေအာင့ တာေမ်

၂ ဝင့ဵ မာရီ မ ဦဵစနိဝ့င့ဵ တ်ဳေတဵ

၃ ေမာငေ့မာငလ့်ငထ့်န့ဵ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ သ်င့ ဒဂုဳမမို့သစေ့္မာကပုိ့င့ဵ

၄ ေဒ္ဝသင့ဵ သင့ဵ လှိုင့ မ ဦကလဳျ ဗဟန့ဵ

၅ ဦဵနယ့်ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵေသာင့ဵ စနိ့ ဗဟန့ဵ

၆ ထိနလ့င့ဵ ကးာဵ ဉီဵသကတ့င့ မိတ္ီလလာမမို့နယ့၊

၇ လျေထ်ဵ ကးာဵ ဉီဵညီေရွှေ ပုသိမ့

၈ မး ိုဵဝင့ဵ မုိငတ့ကစ့န့် ေကးာကတ့တဳာဵမမို့နယ့

၉    လျယမင့ဵ သ်ယ့ မ ဦဵလျေအာင့ ပုဇန်ေ့တာင့

၁၀   ေမာငေ့စာအယ့ဒုိထူဵ ကးာဵ ဦဵစီဵ ဒုိ ပုသိမ့မမို့နယ့

၁၁   ဦဵထငေ့ဇာ့လင့ဵ ကးာဵ ဦဵဖုိဵတတု့ အင့ဵ စနိ့

၁၂  Kyaw Kyaw Htin aung ကးာဵ U Aung Than MingalartownNyut

၁၃  Naw EH Mu Htoo မ U Saw Htoo ဒီေ မာဆုိၿမဳိ႕နယ ံ

၁၄  ေကးာ့သိန့ဵ ဦဵ ကးာဵ ဦဵကးင့္ဠန့့် စကောပူ

၁၅  ဇငသ့န့ထ့က့ ကးာဵ ဦဵလျေမာင့ ရနက့င့ဵ  မမို့နယ့

၁၆  ေဒ္ဝခငစ့န္ဒာလင့ဵ မ ဦဵဟနု့ဵ ေရွှေလင့ဵ ဇမ္ဗ သီရမိမို့နယ့

၁၇  ္မ္မ မ ဦဵခင ့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ  မမို့ နယ့

၁၈  သင့ဵ စခုိုင ့ (Thin Su Khine )မ ဦဵေဖဆန့ဵ ေဒါပဳု

၁၉ Kayaw Thein Win ကးာဵ U MAR DIN TAUNGTHA

၂၀ Ma TinAyeMyint မ U Tin Thein Thanlyin

၂၁  ေဒ္ဝေမဇင့ မ ဥ ီဵ ္မင့ဴသိန့ဵ

၃(က)ရပ့ကက် ့သာ 

ေပါင့ဵ  ေကးဵရာွ ဘုိက 

ေလဵမမို့နယ့
၂၂  ေဒ္ဝ၀င့ဴမာရျင့ မ ဥ ီဵ ဘရျင့ တာ ေမ်

၂၃  ္ မဝင့ဵ  ္ ငမ့ိဵ ကးာဵ ဥ ီဵ  ေ အာင့္ ငမ့ိဵ ရနက့င့ဵ  

၂၄  ေအာငန့ိုငတ့ိုဵ ကးာဵ ဥ ီဵ   ေအာငသူ့(ခ)ဥ ီဵ ယုရျိန့ ထာဵဝယ့မမို့

၂၅  ေအာငန့ိုငတ့ိုဵ ကးာဵ ဥ ီဵ  ေအာငသူ့(ခ)ဥ ီဵ ယုရျိန့ ထာဵဝယ့မမို့

၂၆  ေအာငမ့း ိုဵ ေကးာ့ ကးာဵ ဦဵ္မစိုဵ
ပဲခူဵ တိုင့ဵ  

ေဒသကကီဵ အတုဖုိ့မမို့နယ့

၂၇  ေ  ကးာ့  ေ  ကးာ့ဇ င ့ ကးာဵ ဉီဵ သန့့  ဇင့

 ု္  ကည့  ္  မင ့တိုင ့၊ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသ ္  

ကီဵ  ၊

၂၈  ေ  မာငမ့င့ဵ လ်ငဥ့ ီဵ ကးာဵ ဥ ီဵ တရတု့္  ကီဵ
ဒီပဲယင့ဵ  ္  မိ  ္ုသနယ့ - 

မရကန့ေ  ကးဵရာွ

၂၉  ေ  မာငမ့င့ဵ လ်ငဥ့ ီဵ ကးာဵ ဥ ီဵ တရတု့္  ကီဵ
ဒီပဲယင့ဵ  ္  မိ  ္ုသနယ့ - 

မရကန့ေ  ကးဵရာွ

၃၀  ေ  မာငမ့င့ဵ လ်ငဥ့ ီဵ ကးာဵ ဥ ီဵ တရတု့္  ကီဵ
ဒီပဲယင့ဵ  ္  မိ  ္ုသနယ့ - 

မရကန့ေ  ကးဵရာွ
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၃၁  ေ  မာငေ့  မာငတ့ူဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ္မ င့ဴေ  င်

သာယာဝတီ္ မ 

 ို္သနယ့ကိုဵ ပငရ့ိုဵ ရာွလျည့ဵ

လမ့ဵကူဵ အပ့ုစု
၃၂  ေ နရလဲက  ံဵ ကးာဵ ဥ ီဵ  ေ ဌဵ ေ အာင ံ သနပ္ပင ံ

၃၃  ေ နရလဲင  ံဵ ကးာဵ ဥ ီဵ  ေ ဌဵ ေ အာင ံ သနပ္ပင ၿံမဳိ႕နယ ံ

၃၄  ေ နာ ံ႐  ုဟိီဵ  မ ဥ ီဵ  ေ စာပက ံထရစ  ံ ၾကည  ံ  ဴးမင ံတိုင  ံ

၃၅  ေ မႏ င်  ံဵ ေ သာ ံ မ ဥ ီေ အာင  ံးမင  ံဴ မု ိဵ ကတု  ံးမဳ ိဴနယ ံ

၃၆  ေ အဵ ေ အဵ ေ မာ့ မ ဥ ီဵ  ေ အာငသ့န့ဵ  ေ ညာငဥ့ ီဵ

၃၇ Arkar Hein ကးာဵ U Nyunt Win ဒဂုဳမမို့သစ ့အေရျ့ ပုိင့ဵ

၃၈ Aung Hlaing Myint ကးာဵ U KHIN MAUNG MYINT

Mandalay Division 

Mahaaung Myay 

Township
၃၉ Aung Ko Ko ကးာဵ ဥ ီဵ စိုဵ ္မင့ဴ ေဒါပဳုမမို့နယ့

၄၀ Aung kyaw htay ကးာဵ ဉီကသိဳန့ဵ မရန့ဵ ကနု့ဵ

၄၁ AUNG MYO LWIN ကးာဵ U AYE LWIN SAN CHUANG

၄၂ Aung Myo Thant ကးာဵ U Tin Hlaing
Pyaw Bwe Township, 

Mandalay Division

၄၃ Aung Naing Moe ကးာဵ ဥ ိဵ သကန့ိုင့ လျည့ဵကမူမို့နယ့

၄၄ Aung naing Thwe ကးာဵ U myint swe Pyay 

၄၅ aung swe oo ကးာဵ u aung kyaing

Blk 423,# 04-250, 

Choa chu kang ave4, 

S680423,Singapore

၄၆ Aung Zaw Zaw Moe ကးာဵ Than Zaw Kyimyindine

၄၇ aye aye mon မ U aye myint

Blk 423,#04-250, 

Choa Chu kang 

Avenue 4,Singapore 

680423
၄၈ Aye Chit Su မ ဦဵခငေ့မာငဝ့င့ဵ ရနက့င့ဵ

၄၉ Aye min ကးာဵ ဉီဵဘုန့ဵ  ္မငဴ့ Paung

၅၀ Aye Mya Thu မ ဥ ီဵ ခငေ့မာငေ့အဵ စဂပူ့

၅၁ Aye Mya Thu မ ဥ ီဵ ခငေ့မာငေ့အဵ စဂပူ့

၅၂ Aye Mya Thu မ ဥ ီဵ ခငေ့မာငေ့အဵ စဂပူ့

၅၃ Aye Mya Thu မ ဥ ီဵ ခငေ့မာငေ့အဵ ္မင့ဵ ခခမဳမို့နယ့

၅၄ Aye Mya Thu မ ဥ ီဵ ခငေ့မာငေ့အဵ မီဵေပါကေ့ကးဵရာွ

၅၅ Aye Myat Mon မ U Kyaw Win Pyay

၅၆ Aye MyaThu မ ဥ ီဵ ခငေ့မာငေ့အဵ ္မင့ဵ ခခမဳမို့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၅၇ Aye Thet San မ U Tun Myint Hlaing Township

၅၈ Aye Thida Nyein မ Paw Nyein Yankin

၅၉ Baby mi phyu မ U Kyaw shwe ကးုဳေပးာ့/ဧရာဝတတီိုင့ဵ

၆၀ Chaw Su Nandar Aung မ U Maung Maung WIN hlaing 

၆၁ CHIT CHIT CHAW မ U TUN THAUNG

CLEMENTI AVENUE 4. 

BLK 375 #09-150#09-

150
၆၂ Cho Wai Zin မ ဦဵ္မငဴ့သိန့ဵ ငပုေတာမမို့နယ့

၆၃ Chu Tee ကးာဵ U Kun Ba
Yangon .Insein Town 

Ship

၆၄ DAW AYE MOH MOH မ U Thein Naing ဇလ်နမ့မို့နယ့

၆၅ Daw Khin Khin Gyi မ ဦဵ္မငဴ့ေင် တာေမ်

၆၆ Daw Phyu Phyu Aung မ U Aung Gyi North Oakalar

၆၇ Daw Swe Swe Myint မ U Maung Aye Yankin

၆၈ Daw TinAyeMyint မ ဉီဵတငသိ့န့ဵ Thanlyin township

၆၉ Daw TinAyeMyint မ ဉီဵတငသိ့န့ဵ သနလ့းငမ့မို့နယ့

၇၀ Daw Win Win မ U Tun Shwe
PAZUNDAUNG 

TOWNSHIP

၇၁ E Thaung မ ဥ ီဵ ငို္သစိုက့ မုိင့ဵ ေမာရာွသစ့

၇၂ Ei Ei Kay Khine မ ဦဵခး ိုတာ သဳ္ဖူဇရပ့မမို့နယ့

၇၃ EI EI KHIN မ U THEIN LWIN
SOUTH OAKKALAPA 

TOWNSHIP

၇၄ Ei Ei Phyo မ U Mya Win Danuphyu

၇၅ Ei Thu Khaing မ ဉီဵအနု့ဵ ေရွှေ ္မင့ဵ ခခမဳမို့

၇၆ Han Aung ကးာဵ U Mya Thaung NyaungOo

၇၇ Han Min Tun ကးာဵ U Tun Kyi North Dagon Myo Thit

၇၈ Han Min Tun ကးာဵ U Tun Kyi North Dagon Myo Thit

၇၉ HEIN HTET ZAW ကးာဵ U HOKE HLAING TAMWE, YANGON

၈၀ HEIN MYAT SOE ကးာဵ U MYAT SOE INSEIN

၈၁ Hein Phyo Thu ကးာဵ ဦဵေအာငဝ့င့ဵ ေညာငေ့လဵပငမ့မို့နယ့

၈၂ Hla Hla Khaing မ ဦဵစနိ့္ မငဴ့ အင့ဵ စနိ့

၈၃ Hnin Moe Moe Oo မ U kyi Sein Taunggyi

၈၄ HNlN HNlN KYU မ ဦဵသိန  ံဵဟန ံ ဆီဆုိင ၿံမဳိ႕နယ ံ

၈၅ HNlN HNlN KYU မ ဦဵသိန  ံဵဟန ံ ဆီဆုိင ၿံမဳိ႕နယ ံ

၈၆ Htay Htay Lwin မ U  mya Kong (or) U moe myint khaing Pakokku

၈၇ HTET HTET LIN မ KYAW SWA LIN Bahan Township
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၈၈ HTET LYNN ကးာဵ U SAN HTUT

ShweDaung 

Township, Bago 

Division
၈၉ Htoo Nay Moo ကးာဵ U Mya Win Sein Singapore

၉၀ IMMACOLATA မ U SALESTINO DEMOSO

၉၁ IMMACOLATA မ U SALESTINO YEKYI TOWNSHIP,

၉၂ IMMACOLATA မ U SALESTINO ေရကကည့္မု့နယ့

၉၃ Kaug myat soe ကးာဵ ဥ ီဵ တငစ့ိုဵ သထဳုမမိုနယ့

၉၄ Kaung Htet Naing Win ကးာဵ U Naing Win
Yangon Division/ 

South Okkalapa

၉၅ Kaung Pyae Sone ကးာဵ U Than Zaw Po

Blk-711 #04-

23Jurong West Street 

71 (S 640711)

၉၆ Kay Thi Khaing မ ဦဵေဇာ့ဝင့ဵ
မန္တေလဵတိုင့ဵ ၊္ပငဦ့ဵလ်င့

မမို့နယ့

၉၇ Khaing Ei Mon မ ဦဵတငေ့ဌဵ သာေကတ

၉၈ Khaing Swe Oo မ U Kyaw Soe

No 45 Kyi daw street 

Kyi daw Quarter 

Mingalar Taung 

Nyunt Township 

Yangon Myanmar

၉၉ Khin  Than Myint မ U Nu
Toa Payoh lor 7 Blk 2 

s(310002 )

၁၀၀ KHIN HNIN NWE မ ဥ ီဵ  ေ မာင ံေ ဌဵ က ေ လဵၿမဳိ႕နယ ံ

၁၀၁ Khin May Htar မ U Than Maung

Pyi Gi ta Gon Town 

Ship /Maladay 

Devision

၁၀၂ Khin My Naing မ Oo Zin Min Tun  ဧရာဝတတီိုင့ဵ  ကးုဳေပးာ့

၁၀၃ Khin Sandar  Khine မ U Saw Mg Insein

၁၀၄ Khin wai wai soe မ u Mg Mg Soe Bago

၁၀၅ Khin Win Tint မ U Mya Shin

Blk29 Kelantan Road 

#04-101 Singapore 

200029
၁၀၆ Khine Maw Win မ U Myint Win Taik kyi Township

၁၀၇ Khine zin Oo မ U Kyaw Kyaw Oo

ရနက့နုတ့ိုငိဵ   ေ  ဒသ ္ 

 ကီဵ  ၊  ္  ကည့္  မင ့

တိုင ့ ္  မုိ္သ နယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၀၈ Khine Zin Oo မ U Kyaw Kyaw Oo Singapore

၁၀၉ Khon win shwe ကးာဵ U Bei Pinloung Township 

၁၁၀ KHUN HLA KYAW ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ ဝင့ဵ

BLK 431 #18-1465 

Ang Mo Kio Ave 10 

Singapore 560431
၁၁၁ KoKoOo ကးာဵ U Kyaw Win Bo SouthOkkalapa

၁၁၂ KoKoOo ကးာဵ U Kyaw Win Bo ေတာငဥ့က္ကလာပ

၁၁၃ Kyaw Kyaw Zin ကးာဵ  ဥ ီဵ သန ့ ဇဴင့ Singapore 

၁၁၄ Kyaw Lin ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ေမာင့ ယင့ဵ မာပင့

၁၁၅ Kyaw Min ကးာဵ U Hla North Okkalapa

၁၁၆ Kyaw Min Naing ကးာဵ ဥ ီဵ ထ်န့ဵ ေရွှေ နာ်ဵထုိဵကကီဵ မမို့နယ့

၁၁၇ Kyaw Myo Aung ကးာဵ U Aung Soe မေက်ဵမမို့

၁၁၈ Kyaw Myo Aung ကးာဵ ဦဵေအာငစ့ိုဵ မေက်ဵ

၁၁၉ Kyaw Soe Win ကးာဵ U Aung Koung Madaya

၁၂၀ Kyaw Swar Wunna ကးာဵ ဦဵဝဏ္ဏ ေတာငဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၁၂၁ KYAW THU AUNG BA ကးာဵ AUNG BA MAYANGGONE 7 YARD

၁၂၂ Kyaw Thu Win ကးာဵ ဦဵတငလ့ျ ေပါကေ့ခါင့ဵ မမို့နယ့

၁၂၃ KYAW WIN MIN ကးာဵ U Ko Min Latha

၁၂၄ Kyaw Zin Htike ကးာဵ ဥ ေီအာ္မင့ဴ ခးမ့ေအဵသာဇဳ

၁၂၅ KYAW ZWA THANT ကးာဵ KYAW SWA LIN
N.o 95 Nandawin 

Bahan 

၁၂၆ Kyawkyawlwin ကးာဵ ဦဵအနု့ဵ ္ ကိုင့ မဒဂုဳ

၁၂၇ KyawKyawTun ကးာဵ U Tin Ohn
167 kakibukit AVE (1) 

singapore.

၁၂၈ Kyawt Kay Thwe Hlaing မ U Aung Hlaing Taungoo

၁၂၉ Kyi kyi Aung မ ဉီဵေမာင့ သာေကတ

၁၃၀ Kyi Min Latt ကးာဵ ဦဵေကးာ့ဝင့ဵ ပခကု္က

၁၃၁ Kyi soe han ကးာဵ U khin mg kyi Paung

၁၃၂ lasi mung htoi du ကးာဵ ဦဵလဒဲ် ေတာငဥ့က္ကလာပ

၁၃၃ Lin Aung Naing Oo ကးာဵ ဉီဵတငဉီ့ဵ ပဲနယ့်ကနု့ဵ

၁၃၄ LINZAROO မ ဦဵအိုကထ့်န့ဵ သီေပါမမို့နယ့

၁၃၅ Lwin Lwin Myo မ U Tin Maung Tarmway

၁၃၆ Lwin maung myint ကးာဵ U thein myint ဝမ့ဵတင့်ဵ မမို့နယ့

၁၃၇ LWIN MAUNG MYINT ကးာဵ ဉီဵသိန့ဵ ္မငဴ့ ဝမ့ဵတင့်ဵ မမို့နယ့

၁၃၈ MA GYI @ NAW MU DO မ ဥ ီဵ ရျာဵရယ့  -ဒီေမာဴဆုိ္  မုိ္သနယ့

၁၃၉ MA GYI@ NAW MU DO မ ဥ ီဵ ရျာဵရယ့ ဒီဵေ  မာဴဆုိ္  မုိ္သနယ့

၁၄၀ Ma Myint Myint Oo မ U Khin Zaw Yangon
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၄၁ Ma Swe Swe Myint မ U CHUNBE THA MAN

3 Bishan Street 15 

Skyvue Condonmium 

#37-20 S573911

၁၄၂ Madam Thandar Hlaing မ ဥ ီဵ ခးစလူိ့င့ ဒဂုဳအေရျ့ ပုိင့ဵ

၁၄၃ MAI OHN MAR ZWIN မ U ZWIN Pyay

၁၄၄ MAI OHN MAR ZWIN မ U  ZWIN PYAY

၁၄၅ Mang Chin Sung မ U Maung King ကေလဵမမို့

၁၄၆ MAW MAW LWIN မ U OHN LWIN TAMWE, YANGON 

၁၄၇ May christ Oo မ U tial cung Kalaymyo

၁၄၈ May Thet Tun မ U Chit Tun 

Blk 142 Lorong 

2.Toapayoh#12-172 

singapore 310142
၁၄၉ Mg than zaw ကးာဵ ဥ ီဵ စတဳင့ မုိဵညှင့ဵ

၁၅၀ Min thein zaw ကးာဵ ဦဵတငဦ့ဵ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၁၅၁ Moe aung ကးာဵ ဥ ီဵ ထ်န့ဵ ကးန့ အရာေတာ့မမို့နယ့

၁၅၂ Mya Thway Tint မ U Win Tin Nay Pyi Taw, Tatkon

၁၅၃ Myat Hnin Phyu မ ဦဵလျကကို င့
Bukit Merah Central 

BIK 116 16#3761

၁၅၄ Myat Soe Han ကးာဵ U Wai Lwin Tarmwe

၁၅၅ Myat Thiri Nyein မ U Chan Nyein တာေမ်

၁၅၆ Myo kyaw thu ကးာဵ U thein saung Tataoo. Taung ta lone

၁၅၇ Myo min nyunt ကးာဵ u mya thaung Mawlamyine

၁၅၈ Myo Min Oo ကးာဵ U Birendra Bahadur Singh 
Yenangyaung 

Township 

၁၅၉ MYO THUZAR WIN မ U HLA WIN
PATHEIN, 

AYEYARWADY

၁၆၀ Myokyawthu ကးာဵ ဥ ီဵ သိနေ့ဆာင့

မန့ဵ ေလဵတိုင့ဵ  

တတဳာဵဥ မီမို့နယ့ေတာ

ငတ့လဳုဵရာွ
၁၆၁ Nan Cho Hnin Aye မ ဦဵေစာသန့ဵ စနိ့ ဘာအမဳမိုနယ့

၁၆၂ Nan Dar Aung မ ဦဵေကးာ့ယု အင့ဵ စနိ ့မမို့နယ့

၁၆၃ NAN HTWE EI SAN မ U PHO SAR KALAW

၁၆၄ Nandar hlaing soe မ ဥ ီဵ ခငေ့မာငစ့ိုဵ စကာ့ပူမမို့

၁၆၅ Nandar lwin မ ဥ ီဵ မး ိုဵေအာင့ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၁၆၆ Nang Kay Khine Oo မ ဦဵဝင့ဵ ္မငဴ့ေအာင့ ေတာငက့ကီဵ မမို့

၁၆၇ Nang Lynn Lynn Hmwe မ U Lynn Htike Maharayngmyay

၁၆၈ Nang War War Aung မ U Pyone Cho သီေ ပါ းမုိ္သနယ ံ
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၆၉ NANT SI SI MIN မ S SAM SON PATHEIN

၁၇၀ NAW EHl PALE မ ဥ ီဵ အနု့ဵ လှိုင့ ေကးာကတ့ခဳါဵမမို့

၁၇၁ Naw gay phaw မ ဥ ီဵ ္မ ေ  သ်ဵ မအပူင့

၁၇၂ Naw Khin Khin Htoo မ U Saw Htoo Chit  ္  ကာအင့ဵ ဆိပ့္  ကီဵ

၁၇၃ Naw Phaw Phaw မ ဦဵေ စာဟထီဲဵ ဘာဵအဳ

၁၇၄ Naw Sin Thi Yar Htoo မ ဥ ီဵ ေစာသာထူဵ ကး ီဵပငစ့ေုကးဵရာွ

၁၇၅ Naw Thin Thin Htwe မ Saw Tin Soe Thanlyin

၁၇၆ Naw Thin Thin Htwe မ Saw Tin Soe Thanlyin

၁၇၇ nay aung ကးာဵ U Chit Hlaing
Magway / Salin/ 

Kyauk Ye Kyun

၁၇၈ Nwe Ni San မ U Tin Shwe Mayangone

၁၇၉ Nwe Win ကးာဵ ဦဵေသာင့ဵ စနိ့ စကောပူနိုငင့ဳ

၁၈၀ NYAN LIN TUN ကးာဵ U Than Tun Kyi Myin Dine

၁၈၁ Nyan Win ကးာဵ U Kyaw yin
ေ္မာကဥ့က္ကလာပ, 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ

၁၈၂ Nyan Yi Mon မ U Nyan Lin မဳုရာွမမို့

၁၈၃ Nyo Nyo Linn မ U Tun Lin Paung

၁၈၄ Phone Pyae ကးာဵ U Zaw Win Aung North Dagon City

၁၈၅ PHYO LIN AUNG ကးာဵ U Win Ngwe Yenanchaung

၁၈၆ Phyo Myat Hteik မ Tun Win Singapore, Bedok 

၁၈၇ PHYO THANT ကးာဵ ဦေဇာ့လ်င့ ္မင့ဵ ခခ ဳအမျတ1့9

၁၈၈ Phyo Thinzar Kyaw မ U Kyaw Kyaw

Blk89 ,  01-660, 

Common Wealth 

Drive, 140089

၁၈၉ Phyo Zaw ကးာဵ U Myint Oo
Minhaladon 

Townships 

၁၉၀ Phyo Zaw ကးာဵ U Myint Oo
Minhaladon 

Townships 

၁၉၁ Phyu Phyu Aye မ ဦဵ္မသန့ဵ  ေခးာကမ့မို့နယ့

၁၉၂ Punggol မ ဥ ီဵ ေအဵသိန့ဵ Singapore

၁၉၃ PYAE PHYO KYAW ကးာဵ ဦဵေကးာ့္ဠန့့် စငက့ာပူ

၁၉၄ PYAE PHYO ZAW ကးာဵ ဦဵေကးာ့သန့ဵ ဦဵ

BLK367#08-

439,Corporation 

drive,Taman Jurong. 

၁၉၅ PYAE PHYO ZAW ကးာဵ ဥ ီဵ ေကးာ့သန့ဵ ဥ ီဵ
ေ္မာကဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၊ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ။

၁၉၆ Rose Bell မ ဦဵကးဝုဲန့
88 CORPORATION 

ROAD SINGAPORE
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၉၇ S NAING MYO TUN ကးာဵ မန့ဵ ထ်န့ဵ သန့ဵ
အမျတ(့၂)ရပ့ကက် ့

ပုသိမ့မမို့နယ့

၁၉၈ San Iang Dim ဆနအ့ယီမ့ဵဒိမ့မ ဦဵလးနက့ကိုက့
 ကေလဵမမို့နယ့ 

ကေလဵမမို့

၁၉၉ Sandar Aung မ ဥ ိဵ စေဳအာင့ မဳုရာွမမို့နယ့

၂၀၀ Saw Aung Thu(ေစာေအာငသူ့)ကးာဵ ဦေစာသိန့ဵ ေရွှေ သဃန့့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၂၀၁ Saw stephen eh thaw ကးာဵ U Maung Maung Chit Insein

၂၀၂ SHIN NYEIN PYAE မ U SAW YAN NAING ္ပငဦ့ဵလ်ငခ့ရိုင့

၂၀၃ SHU MA WA မ U MYINT SOE SANCHAUNG

၂၀၄ Soe Lwin ကးာဵ U Saw Nu Shay Yangon 

၂၀၅ Soe Min Myo ကးာဵ ဦဵတငဝ့င့ဵ ေမျာ့ဘီမမို့နယ့

၂၀၆ Soe Win ကးာဵ U Kan Kying Myingyan townshit

၂၀၇ Soe Zaw ကးာဵ ဦဵစိုဵ ကကည့ လှိုင့

၂၀၈ Su Latt Sandi မ U Than Myint Tarmwe

၂၀၉ Su Myat Nyein မ U Zaw Nyein Insein

၂၁၀ Su Po Po Aung မ U Saw Win Myint

ပဲခူဵ တိုင  ံဵ 

ေ ဒသႀကီဵ  

ေ ကာ့က္ဳရခါဵၿမဳိ႕
၂၁၁ Su Su Khaing မ U Myint Wai Waw

၂၁၂ Su Yi Ko မ ဥ ီဵ စိုဵ တင့ဴ ေပးာ့ဘ်ယ့

၂၁၃ Sui Hlawn Iang ေဆ်ဵ ေလျာနအ့ယ့ီန့ဵမ ဦဵလးနက့ကိုက့
စစက့ိုင့ဵ တိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

 ကေလဵမမို့

၂၁၄ Sui Hlawn Iang ေဆ်ဵ ေလျာနအ့ယ့ီန့ဵမ ဦဵလးနက့ကိုက့
ကေလဵမမို့နယ့ 

ကေလဵမမို့

၂၁၅ Than po ( သန့ဵ ပုိ) ကးာဵ ဦဵဖူဵ္ဠန့့် မမိတမ့မို့နယ့

၂၁၆ Than Than Myint မ ဥ ီဵ ေအာငဝ့င့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၂၁၇ Than Than Win မ ဉီဵသန့ဵ ထ်န့ဵ မဂလ့ာဒဳုမမို့နယ််

၂၁၈ Thant Zin Myint, သန့့ဇင့္ မင့ဴကးာဵ U Myo Myint, ဥ ီဵ မး ိုဵ ္ မင့ဴ
663A Jurong West 

st65 #07-289 S641663

၂၁၉ Thaw Zin Phyo ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ေင် ေအာငလဳ့

၂၂၀ Thein Win ကးာဵ ဦဵကကည့စနိ့ ကမာရွှေတ့

၂၂၁ thet htar swe မ aung swe oo

Blk 423,# 04-250, 

Choa chu kang ave4, 

S680423,Singapore

၂၂၂ THET THET KHING မ U LON SHIEN DEMOSO

၂၂၃ THIHA AUNG ကးာဵ U Soe Myint
Pobba Thiri (Nay Pyi 

Taw)
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၂၂၄ Thin Thin Cho မ ဦအနု  ံဵဟန ံ
528_JELAP ROAD#16-

18Singapore 670528

၂၂၅ Thin Thiri Tun မ U Tin Tun Kamaryut

၂၂၆ Thiri Shwe Sin မ ဦဵစိုဵ ေ အာင ံ အသုတ ၿံမဳိ႕

၂၂၇ Thu Ya Zaw ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ေအာင့ တာေမ်မမို့နယ့

၂၂၈ Thura Aung ကးာဵ ဉီဵစိုဵ သိန့ဵ အင့ဵ စနိ့

၂၂၉ THWE sandar Tun မ U Aung Min Daik Oo. Bago

၂၃၀ Thwe Thwe Aung မ U Khin Aung Singapore

၂၃၁ TIN MAUNG LATT ကးာဵ U BA SHWE အင့ဵ စနိ့

၂၃၂ Tuan Kip Par မ Biak Lian Singapore

၂၃၃ Tuan Kip Par မ Biak Lian Singapore

၂၃၄ Tun Tun Min ကးာဵ U Tin Aye Meikhtila

၂၃၅ TUN TUN WIN ကးာဵ U SAN MG Yangom

၂၃၆ U Chu Ti ကးာဵ U Kon Ba Inn Sein township

၂၃၇ U myint zaw win ကးာဵ UKyawKha Kyauk pa daung

၂၃၈ U Nyein Chan Maung ကးာဵ ဥ ီဵ သိန့ဵ ဟန့ သနလ့းငမ့မို့

၂၃၉ U TET TUN GYI ကးာဵ U Aung Khin Hlaing Township

၂၄၀ U Wai Yan Ko Ko ကးာဵ U Tin Yee Pathein

၂၄၁ U YE WIN AUNG ကးာဵ U MAUNG MAUNG OO

NO(2)THU KHAMAIN 

STREET. SANCHAUNG 

TOWNSHIP

၂၄၂ Van hmun siami မ ဦဵေသာဴထန့ ကေလဵမမို့နယ့

၂၄၃ Van hmun siami မ U Tawk thang Kalay myo

၂၄၄ WAI PHYO AUNG ကးာဵ AUNG MYINT KYAW Wun Dwin Township

၂၄၅ Win Maw Tun မ U Sein Tun North Okkalapa

၂၄၆ Win Nila မ ဉီဵေရွှေသိန့ဵ ေကာဴမျူ ဵမမို့နယ့

၂၄၇ Win Thant ကးာဵ U Kyaw Myint Monywa

၂၄၈ Win thein ကးာဵ ဦဵေအာငစ့ီ ေပးာ့ဘ်ယ့မမို့နယ့

၂၄၉ Win Win Htay မ U Kyi Htay Kyauktu

၂၅၀ Yadanar Myint မ U SHWE MYINT CHAN AYE THAR ZAN

၂၅၁ YAR ZAR PHYO ကးာဵ U KYAW NYUNT SANCHAUNG

၂၅၂ Ye Aung Win ကးာဵ U Khin Maung Yin နတေ့မာကမ့မို့နယ့

၂၅၃ Ye Aung Win ကးာဵ U Khin Maung Yin နတေ့မာကမ့မို့နယ့

၂၅၄ Ye shwe ကးာဵ ဦဵေမာင့ဵ ပငေ့လာင့ဵ မမို့နယ့

၂၅၅ Yee Yee Than မ ဦဵသန့ဵ ေအာင့ အတုတ့င့်ဵ မမို့နယ့

၂၅၆ Yin Yin Aye မ u soevkyi အတုဖုိ့

၂၅၇ YUN LIN AUNG ကးာဵ ဦဵ ေလအ်ာင ံ  းဖဴဵၿမဳိ႕နယ ံ

၂၅၈ Zar Chi Phyo မ U San Tun ထန့ဵ တပငမ့မို့နယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၂၅၉ ZAR ZAR THEIN မ U THEIN MYINT တာ ေ  မ်

၂၆၀ Zaw ko ko naing ကးာဵ ဦဵရနန့ငိ့ ရနက့နု့

၂၆၁ Zaw Lwin Aung ကးာဵ ဥ ီဵ ဖီဵ Ygn

၂၆၂ Zaw moe thwin ကးာဵ Aye thwin Mingalardon

၂၆၃ zaw myo min ကးာဵ U kyaw Htay Lanmadaw

၂၆၄ Zaw Zaw Htun ကးာဵ U Kyaw San Tun MAUN AUNG

၂၆၅ Zayar lwin ကးာဵ ဥ ီဵ ထငေ့ကးာ့
25 kaki bukit Road 

singapore 415815

၂၆၆ Zin Mar Oo မ U Maung Maung Tar Meiktila

၂၆၇ Zin Mar Oo မ U Maung Maung Tar Meiktila

၂၆၈ ZIN MU MU KO မ U TIN HLA NORTH DAGON

၂၆၉ Zwe Zu Hlaing ကးာဵ ဉီဵစသိဳန့ဵ ဘုိကေလဵမမို့နယ့

၂၇၀ ကးူစ်ီေရာက(့ခ)ေဒ္ဝစန့ဵ စန့ဵ ရမီ ဦဵေသာင့ဵ တင့

၂၆၊ ေ္မညီထပ့ ၊ ၂၃ 

လမ့ဵ ရပ့ကက် ့(၇)၊ 

လသာမမို့
၂၇၁ ကးူစ်ီေရာက(့ခ)ေဒ္ဝစန့ဵ စန့ဵ ရမီ ဦဵေသာင့ဵ တင့ လသာမမို့နယ့

၂၇၂ ေကးာဴမူယာ မ ဦဵစနိ့္ မငဴ့ ဗဟန့ဵ

၂၇၃ ေကးာ့၀င့ဵ လှိုင့ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ ္ဖူေအာင့ ဒဂုဳမမို့သစ ့(ဆိပ့ကမ့ဵ)

၂၇၄ ေကးာ့ေကးာ့ထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵတငထ့်န့ဵ ဝန့ဵ သုိမမို့နယ့

၂၇၅ ေကးာ့ေကးာ့နိုင့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ တ်ဳေတဵမမို့နယ့

၂၇၆ ေကးာ့ေကးာ့နိုင့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ တ်ဳေတဵမမို့နယ့

၂၇၇ ေကးာ့ခိုငမ့ငမ့ိဵ ကးာဵ ဦဵတငေ့င် အင့ဵ စနိမ့မို့နယ့

၂၇၈ ေကးာ့စာ်လင့ဵ ကးာဵ ဦဵလျဝင့ဵ
သာစည့မမို့နယ့ ၊ 

မိတ္ီလလာခရိုင့

၂၇၉ ေကးာ့စာ်လင့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ေအာငေ့ရွှေ တပ့ကနု့ဵ မမို့နယ့

၂၈၀ ေကးာ့စာ်သန့့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့စာ်လင့ဵ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၂၈၁ ေကးာ့စာ်သန့့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့စာ်လင့ဵ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၂၈၂ ေကးာ့စာ်သန့့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့စာ်လင့ဵ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၂၈၃ ေကးာ့စိုဵ ကးာဵ ဦဵခးနတ့တိ့ ထာဵဝယ့မမို.

၂၈၄ ေကးာ့စိုဵ မုိဵ ကးာဵ ဦဵေအာင့္ မငဴ့ အင့ဵ စနိ့

၂၈၅ ေကးာ့ဇငန့ိုင့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ေမာင့ အင့ဵ စနိ့

၂၈၆ ေကးာ့ဇငလ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵကကူဟတု့ ကမာရတွ့

၂၈၇ ေကးာ့ဇငလ့တ့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ကကည့
ရနက့နုတ့ိုင့ဵ   

ခရမ့ဵမမို့နယ့

၂၈၈ ေကးာ့ေဇာဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵစနိဝ့င့ဵ တာေမ်

၂၈၉ ေကးာ့ေဇာေဝ ကးာဵ ဦဵစန့ဵ သ်င့
ေပးာ့ဘ်ယ့မမို့နယ့၊ 

မန္တေလဵတိုင့ဵ

၂၉၀ ေကးာ့နိုငဝ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵသိနထ့်န့ဵ ေဒါပဳု

၂၉၁ ေကးာ့မဖိုဵသန့ဵ ကးာဵ ဦဵကကီဵ ေအာင့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၂၉၂ ေကးာ့မင့ဵ သန့့ ကးာဵ ဦဵေအာင့္ မငဴ့ ေကးာကတ့န့ဵ မမို့နယ့

၂၉၃ ေကးာ့မး ိုဵ္မတသူ့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ခင့ ရနက့င့ဵ မမို့နယ့ ၊

၂၉၄ ေကးာ့မုိဵနိုင့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ နိုင့ ေ္မာကဥ့ဢ လာပ

၂၉၅ ေကးာ့ရထ်ဲဋ့ ကးာဵ ဥ ီဵ တငထ့်ဋ့ ေ္မာကဒ့ဂုဳ ၊ ရနက့နု့

၂၉၆ ေကးာ့လတ့ ကးာဵ ဥ ီဵ ကလဳျ လိ ငုမ့မို့နယ့

၂၉၇ ေကးာ့လတ့ ကးာဵ ဥ ီဵ ကလဳျ လှိုငမ့မို့နယ့

၂၉၈ ေကးာ့သကေ့ဆ် ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့ေဆ် သနလ့းင့

၂၉၉ ေကးာ့သကေ့ဆ် ကးာဵ ဥ ီဵ ္မင့ဴေဆ် သနလ့းင့

၃၀၀ ေကးာ့သကမ့း ိုဵ ကးာဵ ဦဵသကေ့ဆ် မဂေလာဒဳုမမို့နယ့

၃၀၁ ေကးာ့သိန့ဵ ဦဵ ကးာဵ ဦဵကးင့္ဠန့့် စကောပူနိုငင့ဳ

၃၀၂ ေကးာ့သီဟ ကးာဵ ဦဵ္ပည့မငမ့ိဵ

Blk 349, Bukit Batok 

Street 34, S'pore 

650349

၃၀၃ ေကးာ့သီဟ ကးာဵ ဦဵ္ပည့မငမ့ိဵ

Blk349, Bukit Batok 

Street 34, S'pore 

650349
၃၀၄ ေကးာ့သူထက့ ကးာဵ ဦဵတငစ့နိ့ ေရွှေဘုိမမို့

၃၀၅ ေကးာ့သူဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵတငလ့ျ ေပါကေ့ခါင့ဵ မမို့နာ့

၃၀၆ ေကးာ့ဦဵ ကးာဵ ဦဵေအာငန့ိုင့ မဂလ့ာေတာင့္ဠန့့်

၃၀၇ ကကည့ကကည့ေဆဝ်င့ဵ မ ဦဵခးစေ့ဆ် အလဳု

၃၀၈ ကကည့ကကည့ေဆဝ်င့ဵ မ ဦဵခးစေ့ဆ် အလဳု

၃၀၉ ကကည့ကကည့္မငဴ့ မ ဉီဵေအာင့္ဠန့့် လှိုင ့မမို.နယ့ ရနက့နု့

၃၁၀ ကကည့ကကည့လ်င့ မ ဦဵသန့ဵ  ေင်

BLK85B LORONG 4 

TOA PAYOH, #13-340, 

SINGAPORE 312085

၃၁၁ ကကည့က့ု ဇင့ ကးာဵ ဦဵကကည့လင့ ရနက့နုမ့မို့

၃၁၂ ကကည့္ပာေအာင့ မ ဦဵသိန့ဵ ေအာင့ မိတ္ီလလာမမို့နယ့

၃၁၃ ကကည့မာေဆ ်( ေဒ္ဝ ) မ ဦဵကကည့ လျည့ဵကူဵ

၃၁၄ ကကည့ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵသနိဵ ကကည့ Bukit Batok 

၃၁၅ ကကည့သာ ကးာဵ ဥ ီဵ ္မင့ဴရည့ ေတာငက့ကီဵ

၃၁၆ ကကူကကူရျိန့ မ ဦဵကကည့ရျိန့ ကကည့ဴ္မငတ့ိုင့

၃၁၇ ကမ့်ဵရင့ဵ မ ဦဵရနတ့ယ့ကးင့ဵ လာဵရှို မမို့

၃၁၈ ကိုကိုေမာင့ ကးာဵ ဦဵလျသန့ဵ ေ းမာက ဥံကလၠာပ

၃၁၉ ကိုကိုေမာင့ ကးာဵ ဦဵလျသန့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၃၂၀ ကိုကိုေမာင့ ကးာဵ ဦဵလျသန့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၃၂၁ ကိုကိုေမာင့ ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ထ်န့ဵ ပုသိမ့

၃၂၂ ကိုကိုေမာင ့(ခ) ရထ်ဲဋ့ ကးာဵ ဦဵတိုဵ ေမာင့ လှိုင့

၃၂၃ ကိုစိုဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵဖုိဵေခ်ဵ ကးုဳေပးာ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၃၂၄ ကိုမင်် သူေအာင့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ တင့
ပဲခူဵ တိုင့ဵ ေဒသကကီဵ  

ထန့ဵ တပငမ့မို့နယ့

၃၂၅ ေကခိုငလ့င့ဵ မ ဦဵစလဳင့ဵ  ကမာရတွ့

၃၂၆ ေကခိုငေ့အဵ မ ဥ ီဵ ္မင့ဴဥ ီဵ မ်န့္ ပည့နယ့

၃၂၇ ေကပီ ဆ်တရ့နိဂ့းာ ကးာဵ ဦဵ ေကပီတူဵ ဂးာ ကမာရတွ့

၃၂၈ ေကပီဆ်တရ့နိဂ့းာ ကးာဵ ဦဵေကပီတူဵ ဂးာ ကမာရတွ့

၃၂၉ ေကပီ္မူဵမုိငဂ့းာ မ ဦဵေကပီတူဵ ဂးာ ကမာရတွ့

၃၃၀ ေကာင့ဵ ္မတေ့မာငေ့မာင့ ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့ေရွှေ တာေမ်မမို့နယ့

၃၃၁ ခကခ့ကခ့ိုင့ မ ဦဵလျေအာင့ သဃေးန့ဵ ကျွန့ဵ

၃၃၂ ခင  ံးငမိ  ံဵ းငမိ  ံဵစိုဵ မ ဥ ီဵ  းက္ဠ္ိုစ ဵ
 းပင ဥံ ီဵ ကလင  ံးမုိ္သနယ

 ံ

၃၃၃ ခင ့ ေ မာင ့ ေ ထ်ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ  ခင ့ ေ မာင့ မရမ့ဵကနု့ဵ

၃၃၄ ခင၀့◌င့ဵ တငါဴ မ ဥ◌ ီဵ ္မရျင့ တာေမ်မမို့နယ့

၃၃၅ ခငခ့ငစ့ု မ ဥ ီဵ ဝင့ဵ ္မင့ဴ
ကမာရတွမ့မို့နယ့ 

ရနက့နု့

၃၃၆ ခငခ့င့္ မငဴ့ မ ဦဵဒီအက့(စ)့အနဒီ့ တာေမ်မမို့နယ့

၃၃၇ ခငခ့ငေ့မာ့ မ ဦဵလျမုိဵ ေမျာ့ဘီ

၃၃၈ ခငခ့း ို္မငဴ့ မ ဦဵ္မငဴ့တင့ နတတ့လင့ဵ

၃၃၉ ခငဇ့ာနိုင့ မ ဦဵခငေ့မာငဦ့ဵ ေကးာကပ့န့ဵ ေတာင့ဵ

၃၄၀ ခငဇ့ာနိုင့ မ ဦဵခငေ့မာငဦ့ဵ ေကးာကပ့န့ဵ ေတာင့ဵ

၃၄၁ ခငေ့ဇာ့ ကးာဵ ဦဵဘုိဵသာ
မငဂ့လာေတာင့္ဠန့် ့

မမို့နယ့

၃၄၂ ခငေ့ဇာ့သန့့ ကးာဵ ဦဵလျေမာင့ သဃေကျွန့ဵ မမို့နယ့

၃၄၃ ခငတ့ငစဴိုဵ မ ဦဵတငဦ့ဵ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ

၃၄၄ ခငထ့ာဵသ်ယ့ မ ဥ ီဵ သိန့ဵ ဟန့ တမူဵမမို့နယ့

၃၄၅ ခင့္ ဖူပ်ငဴ့ မ ဦဵေအဵေကးာ့ထူဵ ဒဂုဳမမို့သစေ့္မာကပုိ့င့ဵ

၃၄၆ ခငဖု့န့ဵ ္မငဴ့ မ ဦမး ိုဵ္မငဴ့ ေညာငေ့လဵပငမ့မို့နယ့

၃၄၇ ခငမ့မ မ      ဥ ီေ ကးာ့္ မင့ဴ ရနက့နု့

၃၄၈ ခင့္ မတန့ိူဵ ဦဵ မ ဦဵတငစ့ိုဵ သထဳု

၃၄၉ ခငေ့မာငေ့ဇာ့ ကးာဵ ဥ ီဵ လျေသာင့ Kranji way 17(739449)

၃၅၀ ခငေ့မာငလ့င့ဵ ကးာဵ ဉီဵေဝလ်င့(ခ)ေဝလင့ဵ လှိုငမ့မို့နယ့

၃၅၁ ခငေ့မာငဝ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ဦဵ ပဲခူဵ မမို့နယ့

၃၅၂ ခငေ့မာငဝ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ဦဵ ပဲခူဵ မမို့နယ့

၃၅၃ ခငေ့မာငသိ့န့ဵ ကးာဵ ဦဵေအာင့္ဠန့် စငက့ာပူ

၃၅၄ ခငေ့မာငသိ့န့ဵ ကးာဵ ဦဵေအာင့္ဠန့့် စငက့ာပူ

၃၅၅ ခငေ့မာငေ့အဵ ကးာဵ ဦဵေအဵကို မမိတ့

၃၅၆ ခငယ့မင့ဵ မ ဦဵေရွှေခင့ မုိဵကတုမ့မို့နယ့

၃၅၇ ခငယ့မင့ဵ မ ဦဵေရွှေခင့ မုိဵကတု့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၃၅၈ ခငရ့တနာဦဵ မ ဦဵခငေ့ဖ

Hougang Ave (10), 

Blk408, #09-1076, 

530408

၃၅၉ ခငရ့တနာဦဵ မ ဦဵခငေ့ဖ

Hougang Ave 10, 

Blk408, #09-1076, 

530408
၃၆၀ ခငဝ့င့ဵ တငဴ့ မ ဦဵ္မရျင့ တာေမ်မမို့နယ့

၃၆၁ ခငသ့န့ဵ နယ့် မ ဦ ိဵ လျေသာင့ဵ ပုဇန်ေ့တာင ့မမို့နယ့

၃၆၂ ခငသ့န့ဵ နယ့် မ ဉီဵဘခင့
မဂလ့ာေတာင့္ဠန့့် မမို့န

ယ့

၃၆၃ ခငသ့န့ဵ ္မငဴ့ မ ဦဵနု ေအာငေ့္မသာဇဳ

၃၆၄ ခငသ့န့ဵ ္မငဴ့ မ ဥ ီဵ နု မန့ဵ တေလဵ

၃၆၅ ခငသ့န်် ္မငဴ့ မ ဥ ီဵ နု မန့ဵ တေလဵမမို့

၃၆၆ ခငဥ့မ္မာစိုဵ မ ဦဵခငေ့မာငစ့ိုဵ
ဒဂုဳမမို့သစ(့ေ္မာက့) 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ

၃၆၇ ခငဦ့ဵ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ မမိုင့ ေတာငဥ့က္ကလာပ

၃၆၈ ခန့့ ေဇာ့ေအာင့ ကးာဵ ဉီဵတငေ့အာငက့ကည့ တာေမ်

၃၆၉ ခန့့ ေ ဇာ့ေ အာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ တင့ေ အာင့္ ကည့ တာ ေ မ်္ မုိ္သနယ့

၃၇၀ ခေမာငသ့န့့ ကးာဵ  ီဵ ေ  ရွှေသိန့ဵ ေ  ရွှေ   ပည့ သာ္  မုိ္သနယ့

၃၇၁ ခးစခ့းစေ့ခးာ မ ဦဵထ်န့ဵ ေသာင့

Clementi Avenue 4 

Blk 375 #09/150 S-

120375
၃၇၂ ခးမ့ဵေ္မဴသ်င့ ကးာဵ ဦဵမး ိုဵသ်င့ ကမာရတွ ့မမို့နယ့

၃၇၃ ခးမ့ဵေ္မဴေအာင့ ကးာဵ ဦဵလျေမာင့ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၃၇၄ ခးမ့ဵေ္မဴေအာငစ့ိုဵ ကးာဵ ဦဵေအာငစ့ိုဵ ကမာရတွ့

၃၇၅ ခးမ့ဵဝတရ့ည့စိုဵ မ ဥ ီဵ လျစိုဵ   ေ  ္ မာကဒ့ဂုဳ

၃၇၆ ခး ိုခး ိုမာ မ ဉီဵေစာေခး

265BUKIT BATOK 

EAST AVENU4#08 

.393.S(650265
၃၇၇ ခး ိုမာစိုဵ မ ဦဵစိုဵ ဝင့ဵ မန္တေလဵမမို့

၃၇၈ ခး ိုမာဥ ီဵ မ ဥ ီဵ ္မင့ဴဝင့ဵ ကေလဵမမို့

၃၇၉ ခး ိုဝါလင့ဵ မ ဦဵသန့ဵ ေအဵ မဂေလာေတာင့္ဠန့့်

၃၈၀ ေခးာစခုိုင ့ မ ဦဵတငခ့ိုင့ ေကးာကတ့ခဳါဵမမို့နယ့

၃၈၁ ေခးာစလုင့ဵ မ ဦဵကကငဟ့ိုဵ သာေကတ

၃၈၂ ေခးာစလုှိုင့ မ ဦဵအဝင့ ကကည့ဴ္မငတ့ိုင့

၃၈၃ ေခးာနေုထ်ဵ မ ဥ ီဵ ေကးာ့သိန့ဵ ေတာငဒ့ဂုဳ

၃၈၄ ခန်ေ့ကးာ့နိူငထ့်န့ဵ ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ေရွှေ ပငေ့လာင့ဵ မမို့နယ့

၃၈၅ ခန်ေ့ကးာ့နိူငထ့်န့ဵ ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ေရွှေ ပငေ့လာင့ဵ မမို့နယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၃၈၆ ခန်ေ့ကးာ့ေဖ ကးာဵ ဦဵတီဵ ရျိန့

Blk-363#02-441 

Clementi Avenue 2 

Singapore 120363

၃၈၇ ခန်ေ့ကးာ့ေဖ ကးာဵ ဦဵတီဵ ရျိန့

BLK-363#02-441 

Clementi avenue2, 

Singapore 120363
၃၈၈ ခန်လ့ျလ်န့ ကးာဵ ဦဵေမာငသ့န့ဵ ပငေ့လာင့ဵ မမို့နယ့

၃၈၉ ခန်သ့န့ဵ ေကးာ့ ကးာဵ ခန်သ့န့ဵ ေဖ
Pandan Garden Blk 

408#08-56 (600408)

၃၉၀ ခန်သ့န့ဵ ေကးာ့ ကးာဵ ခန်သ့န့ဵ ေဖ

Pandan garden Blk 

408#08-56 Singapore 

(600408)
၃၉၁ ခန်ေ့အာင့ ကးာဵ ဦဵခန်ဖူ့ဵ ္မစက့ကီဵ နာဵမမို့

၃၉၂ ခိုငခ့း ိုလင့ဵ မ ဦဵေရွှေမမို့ ေတာငဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၃၉၃ ခိုငခ့း ိုလင့ဵ မ ဦဵေရွှေမမို့ ေတာငဥ့က္ကလာပ

၃၉၄ ခိုငခ့ိုငမ့း ိုဵ မ ဥ ီဵ မး ို္မင့ဴ
ေ္မာကဒ့ 

ဂုဳ/ရနက့နုတ့ိုငေ့ဒကကီဵ

၃၉၅ ခိုငမ့ငမ့ိဵမငမ့ိဵ မ ဉီဵကကငဝ့င့ဵ လှိုငမ့မို့နယ့

၃၉၆ ခိုငစ့လုှိုင့ မ ဥ ီဵ ေဖသိန့ဵ မဂေလာေတာင့္ဠန့့်

၃၉၇ ခိုငဇ့ာေဆ် မ ဦဵေအဵေဆ် စမ့ဵေခးာင့ဵ မမို့နယ့

၃၉၈ ခိုငဇ့ာေဆ် မ ဦဵေအဵေဆ် စမ့ဵေခးာင့ဵ မမို့နယ့

၃၉၉ ခိုငမ့း ိုဵထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵခး ိုတူဵ မဟာေအာငေ့္မ

၄၀၀ ခိုငဝ့င့ဵ ေမာ့ မ ဦဵေကးာ့္ဠန့့် အလဳုမမို့နယ့

၄၀၁ ခစ့္စရာ ကးာဵ ဦဵေ ကာ့္သန  ံဵ ေ ပ့ာ္ဘယ ၿံမဳိ႕နယ ံ

၄၀၂ မငမ့ိဵခးမ့ဵစိုဵ ကးာဵ ဦဵစိုဵ တင့ ဒုိက ဥံ ီဵ ၿမဳိ႕နယ ံ

၄၀၃ မငမ့ိဵမငမ့ိဵစိုဵ မ ဥ ီဵ တငစ့ိုဵ ဒဂုဳမမို့သစ ့ေ္မာကပုိ့င့ဵ

၄၀၄ မငမ့ိဵမင့ဵ ဦဵ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ္မငဴ့ ပုေလာ

၄၀၅ ငါ်ဵညီဆာ မ ဥ ီဵ အာဵဆီ
ကခးင့္ ပည့နယ့္မစက့ကီဵ န

 ာဵမမို့

၄၀၆ စည့သူစိုဵ ္မငဴ့ ကးာဵ ဦဵစိုဵ ္မငဴ့ ဒဂုဳမမို့သစ(့ေတာငပုိ့င့ဵ )

၄၀၇ စည့သူေအာင့ ကးာဵ ဦဵကကည့လင့ဵ မဂလ့ာဒဳု Mingalardon

၄၀၈ စည့သူေအာင့ ကးာဵ ဦဵကကည့လင့ဵ မဂလ့ာဒဳု Mingaladon

၄၀၉ စည့သူေအာင့ ကးာဵ ဦဵကကည့လင့ဵ မဂလ့ာဒဳု Mimgaladon

၄၁၀ စည့သူေအာင့ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ္ဠန့့် အလဳု

၄၁၁ စည့သူေအာင့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ေအာင့ ေတာငဥ့က္ကလာပ

၄၁၂ စည့သူေအာင့ ကးာဵ ဦဵေမာငရ့ီ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ

၄၁၃ စည့သူေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေမာငရ့ီ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ

၄၁၄ စနဵစန့ဵ ေဌဵ မ ဦဵခငေ့မာငလ့ျ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၄၁၅ စန္ဒာလင့ဵ မ ဦဵတငဝ့င့ဵ ေတာငဒ့ဂုဳ မမို့

၄၁၆ စန္ဒာေအာင့ မ ဦဵ္ဠွှန့ေ့ရွှေ

66 Eng watt 

street#02-18 tiong 

bathru singapore -

160066
၄၁၇ စန့ဵ စန့ဵ ဉီဵ မ ဉီဵစိုဵ ္မင.့ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၄၁၈ စန့ဵ စန့ဵ လှိုင့ မ ဉီဵသာေဆာင့ ဒဂုဳမမို့သစေ့တာငပုိ့င့ဵ

၄၁၉ စန့ဵ ယုေဝ မ ဦဵတငထ့်န့ဵ ကမာရတွ့

၄၂၀ စရေဲ ကာ့္သ ကးာဵ ဦဵခငင္ထန  ံဵ က်ဳံေ ပ့ာ ံ

၄၂၁ စရေဲ ကာ့္သ ကးာဵ ဦဵခငင္ထန  ံဵ က်ံ ေု ပ့ာ ံ

၄၂၂ စမ့်ဵပုိငထ့က့ ကးာဵ ဦဵေနဝင့ဵ

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ  / 

လှိုငသ့ာယာ မမို့နယ့ 

အေရျ့ ပုိင့ဵ

၄၂၃ စမ့်ဵပုိငထ့က့ ကးာဵ ဦဵေနဝင့ဵ

လှိုငသ့ာယာမမို့နယ့ 

အေရျ့ ပုိင့ဵ  / 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ
၄၂၄ စသိမ့ထီ ကးာဵ ဉီဵေအာငလ့ှိုင့ အင့ဵ စနိ့

၄၂၅ စမ့ိဵနယ့်ဥ ီဵ မ ဥ ီဵ သန့ဵ စိုဵ ္ပည့မမို့နယ့

၄၂၆ စမ့ိဵအေိထ်ဵ မ ဦဵဝင့ဵ ေမာင့
လှိုငသ့ာယာမမို့နယ့ 

(အေနာကပုိ့င့ဵ )

၄၂၇ စိုဵ စစုလုှိုင့ မ ဦဵေဌဵ ကကို င့
ရျမ့ဵ္ပည့ေတာငပုိ့င့ဵ  

ေတာငက့ကီဵ မမို့

၄၂၈ စိုဵ ေဇယးာလင့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ္မင့ဴစိုဵ Singapore

၄၂၉ စိုဵ တငဴ့ ကးာဵ ဦဵစိုဵ ကကီဵ အလဳုမမို့နယ့

၄၃၀ စိုဵ တငဴ့ ကးာဵ ဦဵေသာင့ဵ ေဖ ကေလာ

၄၃၁ စိုဵ တငဴ့ ကးာဵ ဦဵေသာင့ဵ ေဖ ကေလာ

၄၃၂ စိုဵ နိုင့ ကးာဵ ဦဵအုဳဵ ေရွှေ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၄၃၃ စိုဵ မင့ဵ သန့့ ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ေအာင့
ေစးဵရပ့ကက်၊့ 

နတေ့မာကမ့မို့

၄၃၄ စိုဵ ္မငဴ့သိန့ဵ ကးာဵ ဦဵေမာငခ့င့
ဒဂုဳမမို့သစ(့အေရျ့ ပုိင့ဵ ) 

မမို့နယ့

၄၃၅ စိုဵ မုိဵနိုင့ ကးာဵ U Sein Maung
ေ္မာကဉ့ကလာ္ပမုိ္သနယ့(

 N/OKKA Township)

၄၃၆ စိုဵ မုိဵနိုင့ ကးာဵ U Sein Maung

 ေ ္ မာကဉ့ကလာပ 

(N/OKKALAPA 

Township)
၄၃၇ စိုဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵခင့္ဠွှန့့ အလဳုမမို့နယ့

၄၃၈ စိုဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵခင့္ဠွှန့့ အလဳုမမို့နယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၄၃၉ စိုဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵခင့္ဠွှန့့ အလဳုမမို့နယ့

၄၄၀ စိုဵ သူရဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵတငဝ့င့ဵ ေမာင့ သာေကတ မမို့နယ့

၄၄၁ စိုဵ သူရဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵတငဝ့င့ဵ ေမာင့ သာေကတ မမို့နယ့

၄၄၂ စိုဵ သူရဟန့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ဟန့
ဧရာဝတတီိုင့ဵ  

ပုသိမ့မမို့နယ့

၄၄၃ စိုဵ သူရနိစ့ီ ကးာဵ ဥ ီဵ သင့ဴစီ လှိုင ့

၄၄၄ စိုင့ဵ  ေ  ကးာ့စာ်ဝင့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ သန့ဵ ဝင့ဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၄၄၅ စိုင့ဵ ထ်န့ဵ ထ်န့ဵ လင့ဵ ကးာဵ ဦဵစိုင့ဵ ေကးာ့ေအဵ နမ္မတမူမို့နယ့

၄၄၆ စိုင့ဵ ထ်န့ဵ ထ်န့ဵ လင့ဵ ကးာဵ ဦဵစိုင့ဵ ေကးာ့ေအဵ နမ္မတမူမို့နယ့

၄၄၇ စိုင့ဵ နန္ဒသိန့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ သိန့ဵ ေအဵ ဒဂုဳ မမို့သစ ့ေ္မာကပုိ့င့ဵ

၄၄၈ စိုင့ဵ ရနေ့္ပေအာင့ ကးာဵ ဦဵေအာငေ့ကးာ့စိုဵ ဒဂုဳမမို့နယ့

၄၄၉ စိုင့ဵ သန့ဵ ၀င့ဵ ကးာဵ U Gandamar လာဵရှို

၄၅၀ စိုင့ဵ ဟနလ့ှိုင့ဵ ကးာဵ ဦဵအအဲိုက ့(ခ) စိုင့ဵ စိုင့ဵ

အမျတ၅့၄/၉၉၊ဟတက့ာ

လမ့ဵ၊ရပ့ကက် ့(၁၂)၊ 

လာဵရှို မမို့၊ 

ရျမ့ဵ္ပည့နယ့။
၄၅၁ စိုေ္ပသူ ကးာဵ ဦဵေအာင့္ မငဴ့သူ တာေမ်

၄၅၂ စစီဝီင့ဵ မ ဥ ီဵ သိန့ဵ ေအဵ

ထဳုဵဘူဵကးပုိင့ဵ ၊ဘီတက့်

ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု 

လပ်တ္ရာမမို့နယ့၊ဧရာဝတီ

တိုင့ဵ ေဒသကကီ

၄၅၃ စစီဝီင့ဵ မ ဥ ီဵ သိန့ဵ ေအဵ
756 Yishun Street 72 

#01-260 S(760756) 

၄၅၄ စစီသီန့ဵ မ ဥ ီ္ မသန့ဵ ေတာငဥ့ကလာပ

၄၅၅ စစီသီန့ဵ မ ဥ ီဵ ္မသန့ဵ ေတာငဥ့ကလာပ

၄၅၆ စီုင့ဵ သီဟလင့ဵ ကးာဵ ဦဵစီုင့ဵ တင့္ မငဴ့ လာဵရ ုိဵ

၄၅၇ စစုေုကးာ့ မ ဦဵေအာငေ့ကးာ့
မဟာေအာငေ့္မမမို့နယ့

 သဳလျှကေ့မာ့အေနာက့

၄၅၈ စစုထ်ုန့ဵ မ ဦဵေမာငစ့ီ ကမာရတွ့

၄၅၉ စနုန္ဒာလှိုင့ မ ဦဵသိန့ဵ ေရွှေ
ကမာရတွမ့မို့နယ့ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ

၄၆၀ စမုးကသ့်ယ့စိုဵ မ ဦဵစိုဵ ဝင့ဵ ဦဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၄၆၁ စု္ မတမ့်န့ မ ဥ ီဵ ဆန့ဵ ဝင့ဵ
ဧရာဝတတီိုင့ဵ  

ဘုိကေလဵမမို့နယ့

၄၆၂ စ ုးမတတ္မန ံ မ ဥ ီဵ ဆန  ံဵဝင  ံဵ ဘုိက ေ လဵၿမဳိ႕နယ ံ

၄၆၃ ေစာေခ္ဝနီဵ လယပ့(စ)့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေစာေအာင့္ မင့ဴလ်င့ ပုသိမ့မမို့

၄၆၄ ေစာဆာေလာအယ့ ကးာဵ ဦဵေစာခလ့ဲဗင့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပမမို့နယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၄၆၅ ေစာဆဲေနမူဵ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ေမာင့
မအပူင ့

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၄၆၆ ေစာညီညီဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵတငဝ့င့ဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၄၆၇ ေစာထ်န့ဵ ထ်န့ဵ သူ ကးာဵ ဦ္မငဴ့ေင်
ပဲခူဵ တိုင့ဵ ေကးာကက့ကီဵ မမို့

နယ့

၄၆၈ ေစာထူဵအာဵ ကးာဵ ဥ ီဵ မုိဵခးစေ့ကးာ့ မအပူငမ့မို့နယ့

၄၆၉ ေစာနိုဘယ့လ့ ကးာဵ ဦဵေစာခး ိုခး ို
103 Jalan Rajah #03-

53,S321103

၄၇၀ ေစာေနလင့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ ေအာင့ ေမျာ့ဘီမမို့နယ့

၄၇၁ ေစာေနလင့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ ေအာင့ Singapore 

၄၇၂ ေစာပီတာေထ်ဵ ကးာဵ ဦဵေစာအငဒ့ရူဵ ေထ်ဵ ဒဂုဳမမိုသစေ့္မကပုိ့င့ဵ

၄၇၃ ေစာဘလုထုေထာ ကးာဵ ဦဵေမာငေ့မာငတ့ာ လပ်တ္ရာမမို့နယ့

၄၇၄ ေစာမိမိေကးာ့ မ ဦဵထငေ့ကးာ့ လှိုငသ့ာယာ (အေရျ့ ပုိင့ဵ )

၄၇၅ ေစာလမင့ဵ ကိုကကီဵ ကးာဵ ဦဵကိုကိုကကီဵ ေ္မာကဥ့ဢလာပမမို့နယ့

၄၇၆ ေစာေသလာထူဵ ကးာဵ ေစာဘီဵဘီ ေကးာကတ့ခဳါဵမမို့နယ့

၄၇၇ ေစာေသသာမူဵ ကးာဵ ဦဵေစာဒုသု လျည့ဵကူဵ မမို့နယ့

၄၇၈ ေစာေသာတထူူဵ ကးာဵ ဦဵဖုိဵတပဲ ေကးာကတ့ခဳါဵ

၄၇၉ ေစာေသာတထူူဵ ကးာဵ ဦဵဖုိဵတပဲ ေကးာကတ့ခဳါဵမမို့နယ့

၄၈၀ ေစာေသာဒုိစိုဵ ကးာဵ ဦဵေစာဂးလ့ဲ ပုသိမ့မမို့နယ့

၄၈၁ ေစာေအဵကိုကို ကးာဵ ေစာဂတစ့တန့ ငပုေတာ

၄၈၂ ေစာေအဵကိုကို ကးာဵ ေစာဂတစ့တန့ ငပုေတာ

၄၈၃ ေစာေအဵကိုကို ကးာဵ ေစာဂတစ့တန့ ငပုေတာ

၄၈၄ ဆကေ့မာ့ဟန့ ကးာဵ ဦဵတငသ့န့ဵ ဝင့ဵ သကေန့ဵ ကျွန့ဵ

၄၈၅ ဆန့ဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵေရွှေေလဵ ္ဖူဵမမို့နယ့

၄၈၆ ဆနအ့ယီန့ဵ ဒီမ့ မ ဥ ီဵ လးနက့ကိုက့
ကေလဵမမို  နဴယ့ 

ကေလဵမမို  ဴ

၄၈၇ ဆနအ့ယီန့ဵ ဒီမ့ မ ဥ ီဵ လးနက့ကိုက့
ကေလဵမမို  နဴယ့ က 

ေလဵမမို  ဴ

၄၈၈ ေဆေ်ဆလ်ှိုင့ မ ဥ ီဵ သန့ဵ နိုင့ သာေကတ

၄၈၉ ေဆေ်ဆသိ်န့ဵ နိုငေ့အာင့ မ ဦဵသိန့ဵ နိုင့ ေအာငေ့္မသာဇမဳမို့နယ့

၄၉၀ ေဆေ်ဆသိ်န့ဵ နိုငေ့အာင့ မ ဦဵသိန့ဵ နိုင့ ေအာငေ့္မသာဇဳ

၄၉၁ ေဆဇ်ငတ့ာ မ ဦ:ေမာငေ့မာငတ့ာ

BLK 85B Lorong 4 

Toa Payoh, #13-340, 

Singapore312085

၄၉၂  ေဆဇ်ငတ့ာ မ ဦဵေမာငေ့မာငတ့ာ

BLK 85B LORONG 4 

TOA PAYOH,#13-340, 

SINGAPORE 312085
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၄၉၃ ေဆ်္ ပည့ဴစုဳေအာင့ ကးာဵ လျမး ိုဵေအာင့ မဂေလာေတာင့္ဠန့့်

၄၉၄ ေဆသ်ဇငမ့ဖိုဵ မ ဉီဵခငစ့ိုဵ

ေင်ေဆာငမ့မို့နယ့.ေကးာ

ကဖ့းာအပ့ုစ.ုအနု့ဵ တပင့

ကနု့ဵ ေကးဵရာွ
၄၉၅ ဆုစန္ီဒေဇာ့ မ မင့ဵ ေဇာ့ မရမ့ဵကနု့ဵ

၄၉၆ ဆုနန္ဒာဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ဝင့ဵ ကမာရတွ့

၄၉၇ ဆုနန္ဒာဝင့ဵ မ ဦဵေကးာ့ဝင့ဵ ကမာရတွ့

၄၉၈ ဆု္မတန့ိုဵ မ ဉီဵမး ိုဵသိန့ဵ ရနက့င့ဵ

၄၉၉ ဆုမ်နေ့ကးာ့ မ ဦဵေကးာ့ထ်န့ဵ

Choa Chu Kang 

Crescent , Singapore 

681691
၅၀၀ ဆုမ်နေ့ကးာ့ မ ဦဵေကးာ့ထ်န့ဵ လှိုငသ့ာယာမမို့နယ့

၅၀၁ ဆုရည့မဖိုဵ မ သိန့ဵ ထ်န့ဵ တာေမ်

၅၀၂ ေဆာင့ဵ နျင့ဵ ္ဖူ မ ဦဵဘသိန့ဵ ေ္မာကဒ့ဂုဳ

၅၀၃ ဇငင္ပင  ံ ဴးဖဴ မ ဥ ီေ အာင  ံးမင  ံဴ singapore

၅၀၄ ဇင္ိုမ ဵဝါ မ ဥ  ိိဵ  းမင္ဴသန  ံဵ စကောပူ

၅၀၅ ဇငက့ိုကိုဦဵ ကးာဵ ဦဵသကဦ့ဵ 
ေကးာင့ဵ ရာွေကးဵရာွ|မအူ

ပငမ့မို့နယ့

၅၀၆ ဇငဇ့ငမုိ့ဵ မ ဦဵေမာငေ့မာငေ့လဵ တာေမ်

၅၀၇ ဇငဇ့ငမုိ့ဵလ်င့ မ ဦဵေကးာ့လ်င့ မရမ့ဵကနု့ဵ မမို့နယ့

၅၀၈ ဇငဇ့ငေ့အာင့ မ ဦဵမး ိုဵဝင့ဵ စငက့ာပူ

၅၀၉ ဇငပ့်င့ဴ္ ဖူ မ ဥ ီဵ ေအာင့္ မင့ဴ Singapore

၅၁၀ ဇငမ့င့ဵ ထက့ ကးာဵ ဦဵခငေ့မာငဦ့ဵ ေတာငဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၅၁၁ ဇငမ့င့ဵ ေမာငေ့မာင့ ကးာဵ ဦဵေမာငေ့မာင့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ

၅၁၂ ဇငမ့င့ဵ အိ မ ဦဵေသာင့ဵ ဝင့ဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၅၁၃ ဇငမ့င့ဵ အ ိ မ ဦဵေသာင့ဵ ဝင့ဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၅၁၄ ဇငမ့္ဖူ မ ဥ ီဵ သိန့ဵ ထ်န့ဵ
ကျွန့ဵ မမို့နယ့ 

တနသ့ာရတီိုငေ့ဒကကီဵ

၅၁၅ ဇငမ့ာ၀င့ဵ မ ဥ ီဵ ေဇာ့ဝင့ဵ
ေတာငဥ့က္ကလာပမမို့နယ့၊

 ရနက့နုတ့ိုင့ဵ     ေဒသကကီဵ ။

၅၁၆ ဇငမ့ာစိုဵ မ ဦဵေကးာ့စိုဵ
#02-120, serangoon 

ave 2, S550308

၅၁၇ ဇငမ့ာ္မငဴ့သူ မ ဦဵ္မငဴ့သူ သာေကတမမို့နယ့

၅၁၈ ဇငမ့ာသိမဴ့ မ ဉီဵေအဵလ်င့ Singapore 

၅၁၉ ဇငမုိ့ဵဝါ မ ဦဵ္မငဴ့သန့ဵ မုိဵကတုမ့မို့

၅၂၀ ဇငမီ့မီထ်န့ဵ မ ဦဵေဖသိန့ဵ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ ္ မုိ္သနယ့

၅၂၁ ဇငလ့င့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ္မငဴ့ ကခးင့္ ပည့နယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၅၂၂ ဇငေ့လဵပုိ မ ဦဵေကးာ့ပု လပ်တ္ရာ

၅၂၃ ဇငသ့န့ထ့က့ ကးာဵ ဦဵလျေမာင့
မဂေလာေတာင့္ဠွှန့ ့

မမို့နယ့

၅၂၄ ဇ်ဲဗုိလ့ဗုိလ့ ကးာဵ ဦဵေအာငထ့်န့ဵ န်ဲ့ ေ္မာကဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၅၂၅ ဇာ္ခည့ခိုင့ မ ဦဵအနု့ဵ ္မငဴ့
ရနက့နုတ့ိုင့ဵ  

ေကးာကတ့န့ဵ မမို့နယ့

၅၂၆ ဇာ္ခည့မဖိုဵ မ ဦဵစသိဳန့ဵ ေမာ့လမမိုင့

၅၂၇ ဇာ္ခည့္မငဴ့ေအာင့ မ ဦဵေမာငေ့မာင့(ခ)္မငဴ့ေအာင့
မဂေလာေတာင့္ဠွှန့မ့မို့န

ယ့

၅၂၈ ဇာ္ခည့လင့ဵ မ ဥ ီဵ အငဟ့ို ထာဵဝယ့မမို့နယ့

၅၂၉ ဇာ္ခည့လင့ဵ မ ဦဵေဇာ့လင့ဵ
မဂေလာေတာင့္ဠန့့် မမို့န

ယ့

၅၃၀ ဇာ္ခည့ဝင့ဵ မ ဦဵ္မသန့ဵ

New Upper Changi 

Road, Block 55, 

461055, 10-1456
၅၃၁ ဇာဇာကထန  ံဵ မ ဦဵကထန  ံဵၿမဳိင ံ ေကလာၿမဳိ႕နယ ံ

၅၃၂ ဇာဇာမုိဵ မ ဦဵမုိဵေဝ ေတာငက့ကီဵ မမို့နယ့

၅၃၃ ဇာနည့ေအဵ မ ဦဵခးာဵလ့စပ့န့ဵ ဂီဵ
ေကးာကတ့တဳာဵ၊ ၂ 

ရပ့ကပ့်

၅၃၄ ေဇယးာမုိဵ ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့ေရွှေ 210 Jurong East St 21

၅၃၅ ေဇယးာလ်င့ ကးာဵ ဥ ီဵ ထငေ့ကးာ့
25 kaki bukit Road 

singapore 415815

၅၃၆ ေဇယးာဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵေအဵဝင့ဵ တနငသ့ာရီ

၅၃၇ ေဇယးာဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵေအဵဝင့ဵ တနသောရမီမို့နယ့

၅၃၈ ေဇယးာဝင့ဵ လူ ကးာဵ ဦဵခငေ့မာငလူ့ ဒဂုဳမမို့သစေ့္မာကပုိ့င့ဵ

၅၃၉ ေဇသူမဖိုဵ ကးာဵ မး ိုဵ္မငဴ့ေထ်ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၅၄၀ ေဇာ့၀င့ဵ ္မငဴ့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့္မငဴ့ တာေမ်

၅၄၁ ေဇာ့ေဇာ့လင့ဵ ကးာဵ ဦဵစနိလ့င့ဵ လျည့ဵကူဵ

၅၄၂ ေဇာ့ေဇာ့လင့ဵ ကးာဵ ဦဵစနိလ့င့ဵ လျည့ဵကူဵ

၅၄၃ ေဇာ့ထ်ဋေ့အာင့ ကးာဵ ဦဵေအာငမုိ့ဵ အလဳု

၅၄၄ ေဇာ့ထ်ဋေ့အာင့ ကးာဵ ဦဵေအာငမုိ့ဵ အလဳု

၅၄၅ ေဇာ့နငိထ့်န့ဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့မင့ဵ ေဒ္ဝပဳုမမို့နယ့

၅၄၆ ေဇာ့နငိထ့်န့ဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့မင့ဵ ေဒါပဳုမမို့နယ့

၅၄၇ ေဇာ့နငိထ့်န့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ေကးာ့မင့ဵ ေဒါပဳုမမို့နယ့

၅၄၈ ေဇာ့နငိထ့်န့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ေကးာ့မင့ဵ  ေဒါပဳုမမို့နယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၅၄၉ ေဇာ့နိုင့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ္မငဴ့

BLK 664C JURONG 

WEST ST.64#03-222 

S(643664)
၅၅၀ ေဇာ့မင့ဵ ထက့ ကးာဵ ဦဵဆန့ဵ ၀င့ဵ ေခးာင့ဵ ဆဳုမမို့နယ့

၅၅၁ ေဇာ့မင့ဵ သန့့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ေအဵ တပ့ကနု့ဵ

၅၅၂ ေဇာ့မင့ဵ ေအဵ ကးာဵ ေကးာ့ညီ ကကညဴ့္မငတ့ိုငမ့မို့နယ့

၅၅၃ ေဇာ့မး ိုဵထုိက့ ကးာဵ ဦဵကကည့ေအဵ သနလ့းင့

၅၅၄ ေဇာ့မး ိုဵသန့ဵ ကးာဵ ခငေ့မာငသ့န့ဵ Meiktila

၅၅၅ ေဇာ့မး ိုဵသန့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ခငေ့မာငသ့န့ဵ မိတ္ီလလာ

၅၅၆ ေဇာ့မး ိုဵေအာင့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ စနိ့ ရမည့ဵသင့ဵ

၅၅၇ ေဇာ့လင့ဵ ထုိက့ ကးာဵ ဦဵေအာငသ့န့ဵ ကဝမမို့နယ့

၅၅၈ ေဇာ့လင့ဵ နိုင့ ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့ေရွှေ ေကာဴမျူ ဵ

၅၅၉ ေဇာ့လတ့ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ေအာင့ ေတာငဥ့က္ကလာပ

၅၆၀ ေဇာ့လတ့ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ေအာင့ တဥက္ကလာ

၅၆၁ ေဇာ့ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵစနိဝ့င့ဵ  သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၅၆၂ ေဇာ့ဝင့ဵ ထ်န့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ စိုဵ ဝင့ဵ ေရွှေ ပည့သာ

၅၆၃ ေဇာ့ဝင့ဵ နိုင့ ကးာဵ ဦဵကိုကကီဵ သနလ့းငမ့မို့

၅၆၄ ေဇာ့ဝင့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵခငသိ့န့ဵ တာေမ်မမို့နယ့

၅၆၅ ဉာဏမ့း ိုဵထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵတငထ့်န့ဵ ဦဵ ္မစက့ကီဵ နာဵမမို့နယ့

၅၆၆ ဉာဏလ့င့ဵ မဖိုဵ ကးာဵ ဦဵတငေ့အဵ
ကမာရတွမ့မို့နယ့၊ရနက့ု

နတ့ိုင့ဵ ။

၅၆၇ ဉာဏလ့င့ဵ မဖိုဵ ကးာဵ ဥ ီဵ တငေ့အဵ
ကမာရတွမ့မို့နယ့၊ရနက့ု

နတ့ိုင့ဵ

၅၆၈ ဉီဵခငေ့ဇာ့သိန့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ညီညီလ်င့ ဒဂုဳမမို့သစေ့္မာကပုိ့င့ဵ

၅၆၉ ဉီဵစိုင့ဵ သီဟလင့ဵ ကးာဵ ဉီဵစိုင့ဵ တင့္ မငဴ့ လာဵရ ုိဵ မမို့နယ့

၅၇၀ ဉီဵတငေ့ဇာ့ေဇာ့ ကးာဵ ဉီဵတင့္ မင့ဴ ပဲခူဵ မမို့

၅၇၁ ဉီဵမး ိုဵသူ ကးာဵ ဥ ီဵ ေဇာ့၀င့ဵ
ရနက့နုတ့ိုင့ဵ  

ေ္မာကဒ့ဂုဳမမို့နယ့

၅၇၂ ဉီဵေရွှေေသ်ဵ ကးာဵ ဦဵေရွှေတင့ လှိုငမ့မို့နယ့

၅၇၃ ဉီဵလျဘုန့ဵ မင့ဵ ကးာဵ ဉီဵဇာလ်နန့ာဵ ဒဂုဳမမို့နယ့

၅၇၄ ဉီဵသကထ့်န့ဵ မင့ဵ ကးာဵ ဉီဵဆနန့ေီဇာ့ထ်န့ဵ

Blk 731 Woodlands 

Circle , #07-09, 

S730731, Singapore

၅၇၅ ဉီဵသကန့ိုငဉီ့ဵ ကးာဵ ဉီဵေမာငေ့မာင့
မဂေလာေတာင့္ဠန့့် မမို့န

ယ့

၅၇၆ ဉီဵေအာငေ့အာင့ ကးာဵ ဉီဵသဳေခးာင့ဵ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၅၇၇ ္ဠန့့်္ဠန့်ေ့ဆ် မ ဦဵေကးာ့သိန့ဵ သာေကတ

၅၇၈ ္ဠန့်ရ့ီ မ ဦဵစနိေ့အာင့
9 Lorong Marican 

417209
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၅၇၉ ္ဠန့်ဝ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵစနိသ့န့ဵ

BLK540 BUKIT BATOK 

ST.23#05-52 

S(659548)

၅၈၀ ္ဠန့်ဝ့င့ဵ ကးာဵ ဉီဵ္ ကင ့ေ အဵ

 

  ု္ုသ  ု ု ု္ုသ  ု ု့ု  ္ုသ  ု ု ု္ုသ ု

  ု ု္ုသ  ု ု ု ု္ုသ  ု ု္ုသ  ု ု ု္ုသ

  ု ုသ့ဃန့့ဵ ကျွန့ဵ ္ မုိ္သ 

  ု ု ု ု ု ု ုနုယ့

၅၈၁ ညိုမီမီလှိုင့ မ ဦဵစိုဵ ေမာင့ မိထ္ီလလာမမို့နယ့

၅၈၂ ညိုရမီး ိုဵ္မငဴ့ မ ဦဵတငေ့မာငေ့ရွှေ စငက့ာပူ

၅၈၃ ညီညီေဆ် ကးာဵ ဦဵခးစေ့ဆ် တိုကက့ကီဵ မမို့နယ့

၅၈၄ ညီညီေဆ် ကးာဵ ဦဵခးစေ့ဆ် တိုကက့ကီဵ မမို့နယ့

၅၈၅ ညီညီေအာင့ ကးာဵ ဦဵေအာငပိ့တအ့င့ ေကးာကတ့တဳာဵမမို.နယ့

၅၈၆ ညီညီေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ တငေ့အာင့ မရမ့ဵကနု့ဵ

၅၈၇ ေဌဵေဌဵရီ မ ဥ ီဵ  ္မတစ့ဳ
ေ္မာက ့ဥက္ကလာပ မမို့ 

နယ့

၅၈၈ တငဴ့ထူဵလှိုင့ ကးာဵ ဦဵစနိလ့ှိုင့ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၅၈၉ တင္ဇာဝင  ံဵ မ ဥ  ိိဵ စိုဵ သိန  ံဵ ပဲခူဵ

၅၉၀ တင္ဇာဝင  ံဵ မ ဥ  ိိဵ စိုဵ သိန  ံဵ ပဲခူဵ

၅၉၁ တင ့မုိဵ ္မငဴ့ မ ဦဵ ေကးာ့ ္မငဴ့ တာ ေမ်

၅၉၂ တင့ဴလ်ငဥ့ ီဵ ကးာဵ ဥ ီဵ သန့ဵ ပဲခူဵ တိုင့ဵ  ပဲခူဵ မမို့နယ့

၅၉၃ တငေ့ကးာ့ဦဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ေအဵ စမ့ဵေခးာင့ဵ

၅၉၄ တငေ့ကးာ့ဦဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ေအဵ စမ့ဵေခးာင့ဵ

၅၉၅ တငက့ိုလင့ဵ ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ေအာင့ စမ့ဵေခးာင့ဵ

၅၉၆ တငဇ့ာဝင့ဵ မ ဦဵစိုဵ သိန့ဵ ကဝ

၅၉၇ တငေ့ဇယးာဉီဵ ကးာဵ ဉီဵတငေ့င် လှိုငမ့မို.နယ့

၅၉၈ တငတ့ငယု့ မ ဦဵေမာငေ့လဵ

မမ/၃၆၄ ရာွမ လမ့ဵ 

မမို့မရပ့ကက် ့, 

လျည့ဵကူဵ မမို့

၅၉၉ တငတ့ငယု့ မ ဦဵေမာငေ့လဵ

မမ၃၆၄ရာွမလမ့ဵ, 

မမို့မရပ့ကက်,့လျည့ဵကူဵ

မမို့

၆၀၀ တငတ့ငယု့ မ ဦဵေမာငေ့လဵ
Blk505,bukit batok st 

52,#08-155, 650505

၆၀၁ တငတ့ငလ့င့ဵ မ ဦဵကကည့ခိုင့ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

Page  21  of  51



စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၆၀၂ တငတ့ငလ့ျ မ ဥ ီဵ လျေဖ
ဒဂုဳမမို့သစ ့ေ္မာကပုိ့င့ဵ ၊

 ၄၉ရပ့ကက့်

၆၀၃ တငမ့း ိုဵခိုင့ မ ဦဵတငဝ့င့ဵ

167 Bedok south Ave 

3 #09-485 Singapore 

(460167)

၆၀၄ တငမုိ့ဵမုိဵခိုင့ မ ဦဵေင်ထ်န့ဵ
ဒဂုဳမမို့သစ(့ေ္မာကပုိ့င့ဵ )

မမို့နယ့

၆၀၅ တငေ့မေအဵ မ ဦဵခိုင့္ မငဴ့ ပန့ဵ ဘဲတန့ဵ မမို့နယ့

၆၀၆ တငေ့မာငေ့ဆ် ကးာဵ ဥ ီဵ ဘဆုိင့ တာေမ်

၆၀၇ တငယု့ခိုင့ မ ဦဵတငေ့အာငဝ့င့ဵ စကောပူ

၆၀၈ တငေ့ရွှေ ကးာဵ ဦဵကကငင့ါဵ ကကည့ဴ္မငတ့ိုင့

၆၀၉ တငလ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵလျ္ဠွှန့့ ကမာရတွ့

၆၁၀ တငဝ့င့ဵ ခိုင့ ကးာဵ ဦဵေအာငမ့မိုင့
စကောပူEveritt road N

 #3

၆၁၁ တိုဵ နန္ဒာေမာင့ ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ထ်န့ဵ တာေမ်

၆၁၂ ထကထ့ကထ့်န့ဵ မ ဦဵဝင့ဵ ေအာင့
ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ; 

အေရျ့ ဒဂုဳမမို့နယ့

၆၁၃ ထကထ့ကမ့း ိုဵ္မငဴ့ မ ဥ ီဵ မး ိုဵ္မငဴ့ စငက့ာပူ

၆၁၄ ထကထ့ကမုိ့ဵ မ ဦဵစန့ဵ ခးနိ့

Blk 320,Ubi Avenue 

1,#02-537 Singapore 

400320
၆၁၅ ထကထ့ကလ့င့ဵ မ ဦဵေကးာ့စာ်လင့ဵ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၆၁၆ ထကပုိ့ငေ့ကးာ့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ဝင့ဵ
မန္တေလဵတိုင့ဵ ပုဗ္ဗသိရမီမို့

နယ့

၆၁၇ ထက့္ မကထ့်န့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ တငဆုိ့င့ မုဒဳုမမို့နယ့

၆၁၈ ထကရ့ှိုင့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵတိုဵ ေအာင့
မဂေလာေတာင့္ဠွှန့မ့မို့န

ယ့

၆၁၉ ထကလ့င့ဵ ထ်ဋ့ ကးာဵ ဦဵလျ္ မငဴ့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ

၆၂၀ ထငေ့ဇာ့လင့ဵ ကးာဵ ဦဵဖုိဵတတု့ အင့ဵ စနိ့

၆၂၁ ထငလ့င့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵေမာငလ့ျ ေကးာကတ့တဳာဵမမို့နယ့

၆၂၂ ထငလ့င့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵေမာငလ့ျ ေကးာကတ့တဳာဵမမို့နယ့

၆၂၃ ထငေ့အာငေ့ကးာ့ ကးာဵ ဥ ိဵ ေအဵကို အင့ဵ စနိမ့မို့နယ့,

၆၂၄ ထငေ့အာငေ့ကးာ့ ကးာဵ ဦဵေအဵကို အင့ဵ စနိ့

၆၂၅ ကထန  ံဵကထန  ံဵဝင  ံဵ ကးာဵ ဥ ီဵ လ်သိန  ံဵ အရာ ေ တာ ံ

၆၂၆ ထ်န့ဵ ကကည့ခိုင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ကလုာဵ ္မင့ဵ ခခမဳမို့နယ့

၆၂၇ ထ်န့ဵ စိုဵ ရျိန့ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ ရျိန့ မရမ့ဵကနု့ဵ

၆၂၈ ထ်န့ဵ ထ်န့ဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵသကဝ့င့ဵ သာေကတ

၆၂၉ ထ်န့ဵ ထ်န့ဵ ဦဵ ကးာဵ ဦဵကိုကိုကကီဵ သနလ့းငမ့မို့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၆၃၀ ထ်န့ဵ မင့ဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ စလဳျ (ခ) ဥ ေီစာလ်င့
ကမာရတွမ့မို့နယ့ 

၊ရနက့နုတ့ိုင့ဵ

၆၃၁ ထ်န့ဵ လင့ဵ ေကးာ့ ကးာဵ ဦဵဖုိဵေရွှေ
ေတာငက့ကီဵ မမို့နယ့ 

ေရွှေေညာင့

၆၃၂ ထ်န့ဵ ဝင့ဵ ခိုင့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ခိုငဝ့င့ဵ

ေအာငေ့္မသာစမဳမို့နယ့

 မန္တေလဵခရိုင ့

မန္တေလဵတိုင့ဵ ေဒသကကီဵ
၆၃၃ ထ်န့ဵ ေဝလင့ဵ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ဝင့ဵ ေတာငဥ့က္ကလာပ

၆၃၄ ထ်န့ဵ ေဝလင့ဵ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ဝင့ဵ ေတာငဥ့က္ကလာပ မမို့နယ့

၆၃၅ ထ်န့ဵ ေဝလင့ဵ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ဝင့ဵ ေတာငဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၆၃၆ ေထ်ဵ ေထ်ဵ လတ့ မ ဦဵထနဂ့င့ဵ
မန္ထေလဵတိုင့ဵ ၊္မစသ့ာဵမမို

 နဴဉ့၊ေအဵသုခရာွ

၆၃၇ ထိနလ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵသကတ့င့ မတ္ီလလာမမို့နယ့

၆၃၈ ထိနဝ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵအနု့ဵ  ္မငဴ့ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၆၃၉ ဒါလီပ်ငဴ့္ ဖူ မ ဦဵစိုဵ တငဴ့
ဗုိလ့တေထာငမ့မို့နယ့၊ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၆၄၀ ဒိမ့လမ့ဵေညာင့ မ ဒါလ့ဵဇခပ့ု တာေမ်

၆၄၁ ေဒ္ဝ နယ့်နယ့်ထ်န့ဵ မ ဦဵသန့ဵ ထ်န့ဵ မုိဵေမာကမ့မို့နယ့

၆၄၂ ေဒ္ဝ သင့ဵ သင့ဵ  ညို မ ဦဵဝင့ဵ ရျိန့ ပဲခူဵ

၆၄၃ ေဒ္ဝကကည့ကကည့ခင့ မ ဦဵထ်န့ဵ ရျိန့ စမ့ဵေခးာင့ဵ

၆၄၄ ေဒ္ဝေကခိုငထ့်န့ဵ မ ဥ ီဵ ေဂ္ဝဒင့ သငဃ့န့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၆၄၅ ေဒ္ဝခငေ့အဵကကည့ မ ဦဵထ်န့ဵ ကကည့ အင့ဵ စနိ့

၆၄၆ ေဒ္ဝခး ိုဇငေ့အာင့ မ ဦဵေအာင့္ မငဴ့သန့ဵ ေရတာရျည့မမို့

၆၄၇ ေဒ္ဝခိုငဇ့ာကကည့ေဌဵ မ ဦဵကကည့ေဌဵ ဒဂုဳမမို့သစ(့ေတာငပုိ့င့ဵ )

၆၄၈ ေဒ္ဝခိုငသ့ဇင့္ မငဴ့ မ ဦဵ္မငဴ့ေအာင့
ပန့ဵ တေနာ့မမို့နယ့၊ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ

၆၄၉ ေဒ္ဝခိုငသ့္ဟ္ဇာေန်ဵ မ ဦဵသန့ဵ ေအာင့ ထာဵဝယ့မမို့

၆၅၀ ေဒ္ဝခိုငသ့္ဟ္ဇာေန်ဵ မ ဦဵသန့ဵ ေအာင့ ထာဵဝယ့မမို့

၆၅၁ ေဒ္ဝခိုငေ့ဟသီ မ ဦဵမး ိုဵ္မငဴ့
မဂေလာေတာင့္ဠွှန့မ့မို့န

ယ့

၆၅၂ ေဒ္ဝခိုငေ့ဟသီ မ ဦဵမး ိုဵ္မငဴ့
မဂေလာေတာင့္ဠွှန့မ့မို့န

ယ့

၆၅၃ ေဒ္ဝစန့ဵ ္မငဴ့ကကည့ မ ဦဵစိုဵ တာေမ်

၆၅၄ ေဒ္ဝစန့ဵ သီတာ မ ဦဵေအာငေ့သာင့ဵ ရျမ့ဵ/ေ္မာက ့မုိဵမိတမ့မို့

၆၅၅ ေဒ္ဝစမ့ိဵဇာ္ခည့ေန်ဵ မ ဦဵသန့ဵ ေအာင့ ေတာငဥ့က္ကလာ

၆၅၆ ေဒ္ဝစစီသီန့ဵ မ ဦဵ္မသန့ဵ ေတာငဥ့က္ကလာပ

၆၅၇ ေဒ္ဝစစုလုှိုင့ မ ဦဵ္မေမာင့ ေတာငင့မူမို့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၆၅၈ ေဒ္ဝဇာ္ခည့ဦဵ မ ဦဵေကးာ့တင့
ေ္မာကဥ့က္ကလာပ 

မမို့နယ့

၆၅၉ ေဒ္ဝဇာဇာဝင့ဵ မ ဥ ီဵ ခငေ့မာငသိ့န့ဵ

72-28-13 Costa Del 

Sol Bedok 469988 

Singapore
၆၆၀ ေဒ္ဝဇလုိူငေ့တဵ မ ဥ ီဵ ေကးာ့စိုဵ မုိဵ ေ္မာကဒ့ဂုဳ

၆၆၁ ေဒ္ဝတငခ့း ိုဝင့ဵ မ ဦဵတငေ့ဖ အနု့ဵ နျဲေကးဵရာွ

၆၆၂ ေဒ္ဝတငခ့း ိုဝင့ဵ မ ဦဵတငေ့ဖ အနု့ဵ နျဲေကးဵရာွ

၆၆၃ ေဒ္ဝတငတ့ငခ့ိုင့ မ ဦဵခငဝ့င့ဵ
ေမာ့လမမိုငမ့မို့၊ 

မ်န့္ ပည့နယ့။

၆၆၄ ေဒ္ဝတငတ့ငယု့ မ ဦဵေမာငေ့လဵ
မမ၃၆၄ရာွမလမ့ဵ, မမို့ 

မရပ့ကက်,့လျည့ဵကူဵ မမို့

၆၆၅ ေဒ္ဝတင့္ မငဴ့ မ ဦဵေရွှေ္ဠန့့် ေကးာက့္ ဖူ

၆၆၆ ေဒ္ဝထကထ့ကလ့င့ဵ ဦဵ မ ဦဵေကးာ့ဆန့ဵ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၆၆၇    ေဒ္ဝထူဵထူဵေအာင့ မ ဥ ီဵ ဘငက့င့ဵ လှိုငသ့ာယာ

၆၆၈ ေဒ္ဝနန့ဵ မငမ့ိဵေအဵဟန့ မ ဦဵသိန့ဵ ေဇာ့ ေရကကည့မမို့နယ့

၆၆၉ ေဒ္ဝနယ့်နယ့်ဝင့ဵ မ ဦဵစနိထ့်န့ဵ လှိုငမ့မို့နယ့

၆၇၀ ေဒ္ဝနျင့ဵ ဝတရ့ည့စိုဵ မ ဉီဵစိုဵ နီ လှိုင့

၆၇၁ ေဒ္ဝနလီာေအဵ မ ဦဵေအဵ ထာဵဝယ့မမို့နယ့၊

၆၇၂ ေဒ္ဝေနာ့ေနာ့ခိုင့ မ ဦဵ္ဠန့်ေ့ဝ ကကခဳင့ဵ

၆၇၃ ေဒ္ဝ္ပည့ဴ္ပည့ဴေဇာ့ဦဵ မ ဦဵေဇာ့ထ်န့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၆၇၄ ေဒ္ဝမဖိုဵအခိးယ့ မ ဦဵေမာငေ့မာငေ့လဵ သဳုဵခမ်မို့နယ့

၆၇၅ ေဒ္ဝမဖိုဵအခိးယ့ မ ဦဵေမာငေ့မာငေ့လဵ စကောပူ Singapore

၆၇၆ ေဒ္ဝ္ဖူ္ဖူသန့့ မ ဦဵဘုိကကီဵ ဇမ္ဗ သီရမိမို့နယ့

၆၇၇ ေဒ္ဝ္ဖူ္ဖူသန့့ မ ဦဵဘုိကကီဵ ဇဗ္မ သီရိ

၆၇၈ ေဒ္ဝမး ိုဵမး ိုဵစန့ဵ မ ဥ ီဵ မဂို လ့တု ထီဵလင့ဵ မမို့နယ့

၆၇၉ ေဒ္ဝမး ိုဵသနာ်ထ်န့ဵ  မ ဥ ီဵ ေဇာ့မင့ဵ နိူင့ မအပူင့္  မုိ္သ

၆၈၀ ေဒ္ဝ္မငဴ့္ မငဴ့ခင့ မ ဦဵတငရ့ျိန့ ဒဂုဳမမို့သစေ့တာငပုိ့င့ဵ

၆၈၁ ေဒ္ဝ္မတသ့ကထ့ာဵ မ ဦဵေကးာ့လ်င့ တာေမ်မမို့နယ့

၆၈၂ ေဒ္ဝမုိဵနျင့ဵ ေအာင့ မ ဦဵေအာငေ့ရွှေ လှိုငမ့မို့နယ့

၆၈၃ ေဒ္ဝမူမူသန့့ မ ဥ ီဵ ေစာလ်င့ လှိုင့

၆၈၄ ေဒ္ဝေမရည့မ်နသ့န့့ မ ဦဵေမာငေ့မာငထ့်န့ဵ ကမာရတွ ့မမို့ နယ့

၆၈၅ ေဒ္ဝေမရ္ီဠွှန့့ မ ဦဵတငေ့မာင့ လှိုငမ့မို့နယ့

၆၈၆ ေဒ္ဝေမရ္ီဠွှန့့ မ ဦဵတငေ့မာင့ လှိုငမ့မို့နယ့

၆၈၇ ေဒ္ဝေမသကထ့်န့ဵ မ ဥ ီဵ ခးစတ့င့

Blk 142 Lorong 2 

Toapayoh #12-172 

Singapore 310142
၆၈၈ ေဒ္ဝေမသူဦဵ မ ဦဵေကးာ့နိုငဦ့ဵ ေရစကကို မမို့နယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၆၈၉ ေဒ္ဝယုနယ့်မငမ့ိဵ မ ဦဵ္မငဴ့ညိန့ဵ လှိုငမ့မို့နယ့

၆၉၀ ေဒ္ဝရရီခီင့ မ ဥ ီဵ ေမာငသ့န့ဵ တာေမ်

၆၉၁ ေဒ္ဝရရီီ္ မငဴ့ မ ဦဵလျထ်န့ဵ ေမာင့ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၆၉၂ ေဒ္ဝသကဇ့ငေ့အဵ မ ဥ ီဵ ေအဵေမာင့ ပုသိမ့မမို့နယ့

၆၉၃ ေဒ္ဝသကထ့ကန့ိုင့ မ ဦဵတငေ့မာငန့ိုင့ လျိုိ ငမ့မို့နယ့

၆၉၄ ေဒ္ဝသဇငဦ့ဵ မ ဦဵ္မငဴ့ထ်န့ဵ ဦဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၆၉၅ ေဒ္ဝသန့ဵ သန့ဵ စိုဵ မ ဦဵေမာငသ့န့ဵ ္ဠန့့် ေရွှေ ပည့သာမမို့နယ့

၆၉၆ ေဒ္ဝသန့ဵ သန့ဵ ဟန့ မ ဦဵအနု့ဵ ဟန့ ေတာငဥ့ကလာပမမို့နယ့

၆၉၇ ေဒ္ဝသန့ဵ သန့ဵ ဟန့ မ ဦဵအနု့ဵ ဟန့ ေတာငဥ့ကလာပမမို့နယ့

၆၉၈ ေဒ္ဝသီတာသင့ဵ ္မတ့ မ ဦဵေမာငမ့ငမ့ိဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၆၉၉ ေဒ္ဝသီသီ္မငဴ့ မ ဦဵတင့္ မငဴ့
ဒဂုဳမမို့သစေ့္မာကပုိ့င့ဵ မမို့

နယ့

၇၀၀ ေဒ္ဝဟနန့မီဖိုဵ မ ဦဵေအာငက့ိုလတ့ ္မင့ဵ ခခမဳမို့နယ့

၇၀၁ ေဒ္ဝအငက့ကင့ဵ ပ်ငဴ့ခိုင့ မ ဦဵေဌဵဝင့ဵ

#25-688 blk2B upper 

boon ken road 

kallang
၇၀၂ ေဒ္ဝအအိသ်ိင့ မ ဦဵစသ်ဳင့ တာေမ်မမို့နယ့

၇၀၃ ေဒ္ဝအနု့ဵ ေဠဵ မ ဦဵအနု့ဵ လှိုင့ စမ့ဵေခးာင့ဵ မမို့နယ့

၇၀၄ ေဒ္ဝေအဵ္မငဴ့သိန့ဵ မ ဦဵ္မသိန့ဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၇၀၅ ေဒ္ဝဥမ္မာေအာင့ မ ဦဵေအာငသ့န့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၇၀၆ ေဒ္ဝ ့ငန် ့ဗန့ဵ  မ ဥ ီဵ  ေကးာ့ နျင့ဵ   (ကယ့်လ်န့) လှိုင ့မမို့နယ့

၇၀၇ နန့စ့စီမီင့ဵ မ ဦဵစမ့စန့ ပုသိမ့မမို့နယ့

၇၀၈ နန့စ့စီမီင့ဵ မ ဦဵစမ့စန့ ပုသိမ့မမို့နယ့

၇၀၉ နန့ေ့ဆဵလ့ဘယ့ မ မန့ဵ စထီဵမသီ္မငဴ့ ဘုိကေလဵမမို့နယ့။

၇၁၀ နန္ဒာဝင့ဵ မ ဦဵတငဝ့င့ဵ ေတာငဒ့ဂုဳ

၇၁၁ နန့့ပေတာကဝ့ါ မ မန့ဵ လငက့န့်ဵ ကးုဳေပးာ့မမို့နယ့

၇၁၂ နန့့သကမ့ာေရွှေ မ ဥ ီဵ ဝင့ဵ ္မင့ဴ
ေကးာင့ဵ ကနု့ဵ မမို့နယ့ 

ရာွသာကနု့ဵ ေကးဵရာွ

၇၁၃ နန့့သကမ့ာေရွှေ မ ဥ ီဵ ဝင့ဵ ္မင့ဴ ေကးာင့ဵ ကနု့ဵ မမို့နယ့

၇၁၄ နန့ဵ ကကာဟန့ မ ဦဵစေဳဖ တာေမ်မမို့နယ့

၇၁၅ နန့ဵ ခမ့ဵဆာ မ ဦဵစိုင့ဵ ထ်မ့ဵ လာဵရှို

၇၁၆ နန့ဵ မငမ့ိဵေအဵဟန့ မ ဦဵသိန့ဵ ေဇာ့ ေရကကည့မမို့နယ့

၇၁၇ နန့ဵ မငမ့ိဵေအဵဟန့ မ ဦဵသိန့ဵ ေဇာ့ ေရကကည့မမို့နယ့

၇၁၈ နန့ဵ စု္ မတဝ့င့ဵ မ ဦဵစိုဵ ဝင့ဵ ထန့ဵ တပင့

၇၁၉ နန့ဵ ေန္ခူဵ မ ဦဵခန်က့ကည့စိုဵ ပငေ့လာင့ဵ မမို့နယ့

၇၂၀ နန့ဵ မဖိုဵမဖိုဵဟန့ မ ဟနက့ကည့ဒါဵလ့ ရနက့နု့

၇၂၁ နန့ဵ ဖူဵ္ပည့ဴ္ပည့ဴေအာင့ မ ဦဵေစာတငအ့နု့ဵ လှိုင့ဵ ဘဲ်မမို့နယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၇၂၂ နန့ဵ မ်နလ့ျ မ ဦဵစိုင့ဵ သန့ဇ့င့ ဒဂုဳမမို့သစ(့အေရျ့ ပုိင့ဵ )

၇၂၃ နန့ဵ မီမီသန့့ မ ဦဵခငေ့မာငေ့အဵ ေမာကမ့ယ့မမို့

၇၂၄ နန့ဵ ္ မင့ဴခိုင့ မ ဥ ီဵ စိုဵ ္ မင့ဴ
ရျမ့ဵ္ ပည့နယ့  ေ  

တာင့္  ကီဵ ္ မုိ္သ

၇၂၅ နန့ဵ ္ မင့ဴခိုင့ မ ဥ ီဵ စိုဵ ္ မင့ဴ
ရျမ့ဵ္ ပည့နယ့  ေ  

တာင့္  ကီဵ ္ မုိ္သ

၇၂၆ နန့ဵ လင့ဵ လင့ဵ ေမွှ မ ဦဵလင့ဵ ထုိက့ မဟာေအာငေ့္မမမို့နယ့

၇၂၇ နန့ဵ လ်ငဦ့ဵ ကးာဵ ဦဵေပါထီ သာေကတ

၇၂၈ နန့ဵ လ်ငဦ့ဵ ကးာဵ ဦဵေဒါငညိ့ု ေရွှေ ပည့သာ

၇၂၉ နန့ဵ သန္တာေဆ် မ ဦဵတငေ့အဵ ဒဂုဳမမို့နယ့

၇၃၀ နန့ဵ အသိကတ့င့ မ ဦဵတငေ့ဖ အလဳု္မု့နယ့

၇၃၁ နန့ဵ ေအဵေအဵခိုင့ မ ဦဵသန့ဵ ္ဠွှန့့ Beshin

၇၃၂ နန့ဵ ေအဵေအဵခိုင့ မ ဥ ီဵ သန့ဵ ္ဠန့့် Beshin.singapore

၇၃၃ နန့ဵ ေအဵေအဵခိုင့ မ ဥ ီဵ သန့ဵ ္ဠန့့်
45 florida winsor 

park.beshin

၇၃၄ နန်ဴ်ခိုင ့မး ိုဵ ဇင့ မ မန့ဵ ္မဝင့ဵ မရမ့ဵကနု့ဵ မမို့နယ့

၇၃၅ နယ့်နယ့်ေအာင့ မ ဦဵလျေအာင့ ပုဇန်ေ့တာင့

၇၃၆ နယ့်ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵေသာင့ဵ စနိ့ စကောပူနိုငင့ဳ

၇၃၇ ေန်ဵ သီရေိအာင့ မ ဦဵေအာငေ့ကးာ့ဆန့ဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၇၃၈ ေနေ်နသိ်န့ဵ နိုငေ့အာင့ မ ဦဵသိန့ဵ နိုင့ ေအာငေ့္မသာဇမဳမို့နယ့

၇၃၉ နျင့ဵ နျင့ဵ ေအဵ မ ဦဵဟနသိ့န့ဵ
မတပီူမမို့နယ့ 

ေရဇာ်မမို့နယ့ခ်ဲ

၇၄၀ နျင့ဵ ပပလ်င့ မ ဦဵသိန့ဵ လ်င့ ပးဉ့ဵမနာဵမမို့နယ့

၇၄၁ နျင့ဵ ပ်င့ဴစိုဵ မ ဥ ီဵ ခငစ့ိုဵ ဗုိလ့တေထာင့

၇၄၂ နျင့ဵ ္မတန့ိုဵ ဦဵ မ မုိဵဦဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၇၄၃ နျင့ဵ မုိဵမုိဵဦဵ မ ဦဵ္ ကည့စနိ့ ေတာင့္  ကီဵ

၇၄၄ နျင့ဵ မုိဵမုိဵဦဵ မ ဦဵ ္ ္ ကည့စနိ့ Taunggyi

၇၄၅ နျင့ဵ ရတနာမး ိုဵ မ ဥ ီဵ မး ိုဵခးစ့ ရနက့နုမ့မို့

၇၄၆ နျင့ဵ သဇင့ မ ေနမး ိုဵ ရနက့င့ဵ

၇၄၇ နျင့ဵ သီရေိအာင့ မ ဦဵေမာငေ့မာငန့ီ ေတာငဥ့က္ကလာပ

၇၄၈ နျင့ဵ အခိိုင့ မ ဦဵလျစိုဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၇၄၉ ေနျာ့ပ်ငဴ့မဳုဦဵ မ ဦဵေစာဒယ့နယီယ့ အင့ဵ စနိ့

၇၅၀ နာမည့မျာဵေနသည့ ကးာဵ ဦဵေရွှေစိုဵ maubin

၇၅၁ နိုင ့မင့ဵ  စိုဵ ကးာဵ ဦဵလျ္ မငဴ့
ဧရာဝတတီိုင့ဵ ပုသိမ့မမို့န

ယ့

၇၅၂ နိုငထူ့ဵ ကးာဵ ဦဵစိုဵ နိုင့ တာေမ်မမို့နယ့

၇၅၃ နိုငန့ိုငေ့အဵ မ ဦဵဟနမ့ငမ့ိဵ
ထန့ဵ တပငမ့မို့နယ့၊ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ

၇၅၄ နိုငလ့င့ဵ ထက့ ကးာဵ ဥ ီဵ စဳ္ မင့ဴ ေတာငတ့င့်ဵ ကကီဵ
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၇၅၅ နိုငလ့င့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵလျ္ မငဴ့ မဟာေအာငေ့္မ

၇၅၆ နိုငဝ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵကိုကိုကကီဵ အင့ဵ စနိ့

၇၅၇ နိုငဝ့င့ဵ ကးာဵ U HLA MYINT တာ ေ  မ်

၇၅၈ နိုငေ့အာငလ့ွှမ့ဵ ကးာဵ ဦဵလျထ်န့ဵ ေအာင့ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၇၅၉ နိုငေ့အာငလ့ွှမ့ဵ ကးာဵ ဦဵလျထ်န့ဵ ေအာင့ ကမာရတွ့

၇၆၀ နနီမ်ီန့ မ ဥ ီဵ  ္  မအနု့ဵ Seng kang

၇၆၁ နနီဝီင့ဵ မ ဦဵေဂးာဴနီ
မငဂ့လာေတာင့္ဠန့် ့

မမို့နယ့

၇၆၂ နနီဦီဵ မ ဘေသာင့ဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၇၆၃ နလီာ မ ဦဵထ်ာဵ
ေအာငေ့္မသာဇမဳမို့နယ့၊

မန္တေလဵတိုင့ဵ ။

၇၆၄ နလီာထ်န့ဵ မ ဦဵေရွှေထ်န့ဵ  Toa Payoh

၇၆၅ နလီာဝင့ဵ မ ဥ ီဵ  ဝင့ဵ ္မငဴ့ စငက့ာပူ

၇၆၆ နနုခုင့ မ ဦဵခငေ့မာင့ မဂေလာေတာင့္ဠန့့်

၇၆၇ နနုဝုင့ဵ မ ဦဵစနိသ့န့ဵ

မန္တေလဵတိုင့ဵ  

မိတ္ီလလာမမို့နယ့ 

လိနေ့တာအပ့ုစ ု

ကေဳကာင့ဵ ရာွ
၇၆၈ နနုဝုင့ဵ မ ဦဵေသာင့ဵ လျ ေ္မာကဒ့ဂုဳ

၇၆၉ ေန္ခည့ခိုင့ မ ဦဵတိုစိုဵ သာယာဝတီ

၇၇၀ ေန္ခည့သိန့ဵ တန့ မ ဦဵသိန့ဵ တန့ Toa Payoh

၇၇၁ ေနေဂဵ ေဖာ မ ဥ ီဵ ေ္မ  ေ  သ်ဵ မအပူငမ့မို့နယ့

၇၇၂ ေနထကလ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵေမာငက့ို လှိုငသ့ာယာ

၇၇၃ ေနရနီျင့ဵ မ ဥ ေီဌဵလ်င့
 ျလှိုငသ့ာယာမမို့နယ့(အ

ေရျ့ ပုိင့ဵ )

၇၇၄ ေနလင့ဵ ေဇာ့ ကးာဵ ဦဵဆနန့ီ လမ့ဵမေတာ့ ္မ့ ို္သနယ့

၇၇၅ ေနလင့ဵ ထ်န့ဵ ကးာဵ U tint nwe ကမာရတွ့

၇၇၆ ေနလင့ဵ ေမာင့ ကးာဵ ဦဵတင့္ မငဴ့ ္မင့ဵ ခခမဳမို့နယ့

၇၇၇ ေနလင့ဵ ေမာင့ ကးာဵ ဦဵတင့္ မငဴ့ ္မင့ဵ ခခမဳမို့နယ့

၇၇၈ ေနလ်ငမ့း ိုဵ ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့ေဆဝ်င့ဵ စငက့ာပူ

၇၇၉ ေနေအာင့ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ ဝင့ဵ လမ့ဵမေတာ့မမို့နယ့

၇၈၀ ေနာငေ့နာငေ့ဇာ့ ကးာဵ ဦဵေဇာ့ေဝ ခရမ့ဵမမို့နယ့

၇၈၁ ေနာ့ခဝူါဵ မ ဦဵကကာေကဵ ေမျာ့ဘီ

၇၈၂ ေနာ့ခဝူါဵ မ ဦဵကကာေကဵ ေမျာ့ဘီ

၇၈၃ ေနာ့ေဂဵေဖာ မ ဦဵ္မေသ်ဵ မအပူငမ့မို့နယ့

၇၈၄ ေနာ့ဃီဵ လာ မ ဉီဵခးမ့ဵသာ ကရင့္ ပည့နယ့

၇၈၅ ေနာ့စငသီ့ယာ မ ဦဵသန့ဵ ထ်န့ဵ ဦဵ တ်ဳေတဵမမို့နယ့

၇၈၆ ေနာ့ဆာေဂဵ မ ဦဵလျေရွှေ ေကးာကတ့ခဳါဵ
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၇၈၇ ေနာ့တာမလာေဖါ မ ေစာယဳုရျူ ဵ

Blk 233 #08-250 Toa 

Payoh lor 8 singapore 

310233 

၇၈၈ ေနာ့တာမလာေဖါ မ ေစာယဳုရျူ ဵ

Toa Payoh lor 8 blk 

233#08-250 

singapore 310233
၇၈၉ ေနာ့ထရဇီာခူဵ မ ဦဵေစာခူဵ လာဵ သနလ့းငမ့မို့နယ့

၇၉၀ ေနာ့ထရဇီာခူဵ မ ဦဵေစာခူဵ လာဵ သနလ့းငမ့မို့နယ့

၇၉၁ ေနာ့ထူဵဟခဲူဵ မူဵ မ ဦဵေစာမာမူဵ သဳေတာငက့ကီဵ မမို့နယ့

၇၉၂ ေနာ့ခပုဳဵ္ဠန့်က့ကည့ မ ဦဵေစာဒယ့နရီယ့ အင့ဵ စနိမ့မို့နယ့

၇၉၃ ေနာ့ပ်ငဴ့မဳုဉီဵ မ ဉီဵေစာဒယ့နယီယ့ အင့ဵ စနိ့

၇၉၄ ေနာ့ေဖါထါ မ ဦဵေစာတာပုိဵ ပုသိမ့မမို့နယ့

၇၉၅ ေနာ့မာဵသာ မ ေစာေကးာ့ေသာင့ဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၇၉၆ ေနာ့မူဵလာထူဵ မ ဥ ီဵ ေစာေအာငဘ့ာေလ ထန့ဵ တပငမ့မို့နယ့

၇၉၇ ေနာ့သူလာဵ မ ဥ ီဵ ေစာေအာငဝ့င့ဵ ပဲခူဵ တိုင့ဵ

၇၉၈ ေနာ့အယ့မူဵဆုိဵ မ ေစာအီဵ ဂလုိ သဳေတာငမ့မို့နယ့

၇၉၉ ေနာ့အယ့ရျီဵိ မ ေစာေဗ်ေစဵ ေမျာ့ဘီမမို့နယ့

၈၀၀ ေနာ့အအိခိိုင့ မ ဥ ီဵ လျထ်န့ဵ ေ္မာကဉ့ဢလာပမမို့နယ့

၈၀၁ ေနာ့အသဲယ့လ့ မ ေစာဘူဵလယ့ မရမ့ဵကနု့ဵ

၈၀၂ ပန့ဵ မုိ္သမုိ္သ  ေ ကးာ့ မ ဥ ီဵ  ေ  ကးာ့ေလဵ
ကမာရတွ ့

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၈၀၃ ပန့ဵ မုိ္သမုိ္သ  းော့ မ ဥ ီဵ  းော့ေလဵ ကမာရတွ့

၈၀၄ ပပဝင  ံဵကထန  ံဵ မ ဥ ီဵ  ေ အဵကထန  ံဵ
သဃၤန  ံဵကကၽန  ံဵၿ

မဳိ႕နယ ံ

၈၀၅ ပပဝင့ဵ ထ်န့ဵ မ ဥ ီဵ ေအဵထ်န့ဵ သဃက့ျွန့ဵ မမို့နယ့

၈၀၆ ္ပည့ဴစန္ီဒ လင့ဵ မ ဉီဵခငေ့မာငလ့င့ဵ လှိုငမ့မို့နယ့ ၊ရနက့နု့

၈၀၇ ္ပည့ဴ္ပည့ဴမဖိုဵ မ ဦဵရတဲငဴ့ မရမ့ဵကနု့ဵ မမို့နယ့

၈၀၈ ္ပည့ဴမဖိုဵမငမ့ိဵ ကးာဵ ဦဵေအာငန့ီ စမ့ဵေခးာင့ဵ

၈၀၉ ္ပည့ဴမဖိုဵေမာငေ့မာင့ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ရျိန့
#02-87, Hougang 

Avenue 2, S530707

၈၁၀ ္ပည့ဴမဖိုဵေအာင့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့လ်င့

Cassia Penjuru, 

penjuru walk, 

Singapore 608545
၈၁၁ ္ပညဴ့မဖိုဵေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေကးာ့လင့ဵ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၈၁၂ ္ပညဴ့မဖိုဵေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေကးာ့လင့ဵ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၈၁၃ ္ပည့စိုဵ ကးာဵ ဦဵတိုနီ ကကည့ဴ္မငတ့ိုငမ့မို့နယ့

၈၁၄ ခပုဳဵခပုဳဵနယ့် မ ဉီဵစခဳင့
သာေကတတ၊ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ
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၈၁၅ ခပုဳဵခပုဳဵနယ့် မ ဥ ီဵ စခဳင့ သာေကတ

၈၁၆ ခပုဳဵခပုဳဵဝင့ဵ မ U Tin pe ဒဂုဳမမို့သစ ့အေရျ့ ပုိင့ဵ

၈၁၇ ပ်ငဴ့ေလဵညို မ ဦဵေလဵ္ဠန့့် အင့ဵ စနိမ့မို့နယ့

၈၁၈ ပ်ငဴ့ေလဵညို မ ဦဵေလဵ္ဠန့့် အင့ဵ စနိမ့မို့နယ့

၈၁၉ ပ်ငဴ့ေလဵညို မ ဦဵေလဵ္ဠန့့် အင့ဵ စနိမ့မို့နယ့

၈၂၀ ပုိငထ့်န့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ သန့ဵ ထ်န့ဵ နာ်ဵထုိဵကကီဵ မမို့နယ့

၈၂၁ ေပါေမာင့ ကးာဵ ဦဵညီပု ေပးာ့ဘ်ယ့

၈၂၂ မဖိုဵေကးာ့သူ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ဆန့ဵ ေ္မာကဒ့ဂုဳမမို့နယ့

၈၂၃ မဖိုဵကိုကို ကးာဵ ဦ ီဵ ္မငဴ့ေဆ် သာေကတ

၈၂၄ မဖိုဵဇငမ့င့ဵ ဗုိလ့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ဗုိလ့ ခးမ့ဵေအဵသာစဳ

၈၂၅ မဖိုဵဇငမ့င့ဵ ဗုိလ့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ဗုိလ့ ခးမ့ဵေအဵသာဇဳ

၈၂၆ မဖိုဵ္မတထုိ့က့ မ ဦဵထ်န့ဵ ဝင့ဵ စငက့ာပူ

၈၂၇ မဖိုဵေဝေအာင့ ကးာဵ ဦဵေအာင့္ မတ့
တကု(့၂)B ၃လွှာ 

စမ့ဵေခးာင့ဵ  ရနက့နု့

၈၂၈ မဖိုဵသန္တာ မ ဦဵေမာငက့ကည့ ေရွှေ ပည့သာ

၈၂၉ ္ဖူနျင့ဵ ေဝ မ ဉီဵေအဵဝင့ဵ ေပါင့ဵ တည့မမို့

၈၃၀ ္ဖူ္ဖူ္မငဴ့လ်င့ မ ဦဵ္မငဴ့လ်င့ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၈၃၁ ္ဖူ္ဖူဝငါဵ မ ္ဖူ္ဖူဝင့ဵ နာ်ဵထုိဵကကီဵ

၈၃၂ ္ဖူ္ဖူေအာင ့ မ ဦဵေအာငက့ကီဵ
ေရွှေေပါကက့,ဳ 

ေ္မာကဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၈၃၃ ္ဖူမင့ဵ အိ မ ဦဵေမာငင့ယ့ ဗုိလ့တေထာငမ့မို့နယ့

၈၃၄ ္ဖူသ်ယ့ထကထ့ကခ့ိုင့ မ ဦဵရဝဲင့ဵ ပုသိမ့

၈၃၅ ္ဖူအအိဝိင့ဵ မ ဦဵဝင့ဵ ္မငဴ့ မိတ္ီလလာမမို့

၈၃၆ ္ဖူအအိဝိင့ဵ မ ဦဵဝင့ဵ ္မငဴ့ မိတ္ီလလာမမို့နယ့

၈၃၇ ေဖ်ဵေဖ်ဵ မ ဦဵေအဵရန့ သရကေ့ခးာင့ဵ မမို့နယ့

၈၃၈ ဖူဵ္မတေ့မေသာ့ မ ဦဵေအာငဝ့င့ဵ လှိုငမ့မို့နယ့

၈၃၉ ဖူဵ္မတေ့မေသာ့ မ ဦဵေအာငဝ့င့ဵ လှိုငမ့မို့နယ့

၈၄၀ ဗးကေ့နေမွှ  မ ဦဵဇာရွှေတလ့းန့
ေရွှေ ပည့သာမမို့နယ့၊  

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၈၄၁ ဘုန့ဵ ္ပည့ဴ ကးာဵ ဦဵေဇာ့ဝင့ဵ ေအာင့ ဒဂုဳမမို့သစေ့္မာကပုိ့င့ဵ

၈၄၂ ဘုန့ဵ ္မငဴ့ေအာင့ ကးာဵ ဦဵစိုဵ ကကည့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၈၄၃ မ ေမ ရ ီ္ဠွှန့ ့ မ ဦဵ တငေ့မာင့
လှိုင ့မမို့နယ့ , ရန ့ကနု့

 တိုင့ဵ  ေဒသကကီဵ

၈၄၄ မေကသီဦဵ မ ဦဵေဇာ့ဝင့ဵ တာေမ်မမို့နယ့

၈၄၅ မခင့္ မတသူ့ မ ဦဵ္မငဴ့ေအာင့ တာေမ်
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၈၄၆ မခငသ့န့ဵ ရီ မ ဉီဵတငလ့်င့

661B EDGEDALE 

PLAINS #13-268 

WATERWAY SUNDEW 

SINGAPORE 822661 

၈၄၇ မခငသ့န့ဵ ရီ မ ဉီဵတငလ့်င့

Pouggol 661B 

EDGEDALA PLAINS 

#13-628 WATERWAY 

SUNDEW SINGAPORE 

822661
၈၄၈ မခး ိုနယ့်ေအဵ မ ဥ ီဵ လျ္ မင့ဴ ေကးာင့ဵ ကနု့ဵ မမို့နယ့

၈၄၉ မေခးာကလးာစိုဵ မ ဦဵစိုဵ ဟန့ ေရွှောေသာငယဳ့

၈၅၀ မေခးာေခးာခးစစ့ု မ ဦဵဟနဝ့င့ဵ ေအာင့ မဂေလာဒဳုမမို့နယ့

၈၅၁ မခိုငခ့ငမ့း ိုဵ မ ဥ ီဵ ္ဠန့့်ဝင့ဵ မငဂ့လာဒဳု

၈၅၂ မခိုငခ့ိုငထ့က့ မ ဥ ီဵ လျ္ မင့ဴသိန့ဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၈၅၃ မခိုငဇ့ာလင့ဵ မ ဦဵဆယ့ေကးာ့

စစက့ိုင့ဵ တိုင့ဵ /ယင့ဵ မပင့

မမို့နယ့/ထေနာင့ဵ ပကာဵ

ေကးဵရာွအပ့ုစ/ုထေနာင့ဵ

ပကာဵေကးဵရာွေန

၈၅၄ မငယ့ မ ဦဵေအာငေ့ကးာ့မင့ဵ
စစက့ိုင့ဵ တိုင့ဵ  

ကေလဵမမို့နယ့

၈၅၅ မင့ဵ ေကးာ့ ကးာဵ ဦဵစေဳရွှေ ဓနု္ ဖူမမို့နယ့

၈၅၆ မင့ဵ ေကးာ့ ကးာဵ ဥ ီဵ စေဳရွှေ ဓနု္ ဖူမမို့နယ့

၈၅၇ မင့ဵ ေကးာ့ထက့ ကးာဵ ဦဵတငစ့နိ့ စမ့ဵေခးာင့ဵ

၈၅၈ မင့ဵ ခန့ေ့ကးာ့ ကးာဵ ဦဵမး ိုဵမင့ဵ
ဒဂုဳမမို့သစ ့

အေရျ့ ပုိင့ဵ မမို့နယ့

၈၅၉ မင့ဵ ခန့ေ့ကးာ့ ကးာဵ ဦဵမး ိုဵမင့ဵ
ဒဂုဳမမို့သစ ့အေရျ့ ပုိင့ဵ  

မမို့နယ့

၈၆၀ မင့ဵ ေဇာ့ ကးာဵ ဦဵကကငစ့နိ့ မဂလ့ာဒဳု

၈၆၁ မင့ဵ ေဇာ့ ကးာဵ ဦဵကကငစ့နိ့ မဂလ့ာဒဳု

၈၆၂ မင့ဵ ေဇာ့ ကးာဵ ၀င့ဵ ေဖ မရမ့ဵကနု့ဵ

၈၆၃ မင့ဵ ညီထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵေအာငထ့်န့ဵ ဒဂုဳမမို့သစ(့ေ္မာကပုိ့င့ဵ )

၈၆၄ မင့ဵ ထကတ့င့ ကးာဵ ဦဵတင့္ မငဴ့ Singapore

၈၆၅ မင့ဵ နျိငန့ျိငဦ့ဵ ကးာဵ ဦဵဟတုစ့နိ(့ခ)မုတစ့နိ့

516 OLD CHOA CHU 

KANG ROAD 

SINGAPORE 698907
၈၆၆ မင့ဵ နိုင့ ကးာဵ ဉီဵ္မတေ့ကးာ့ ေ္မာကဒ့ဂုဳ

၈၆၇ မင့ဵ မင့ဵ ကးာဵ ဦဵနီ မရမ့ဵကနု့ဵ

၈၆၈ မင့ဵ မင့ဵ ေဇာ့ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ ေအာငေ့ကးာ့ ဟသောတ
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၈၆၉ မင့ဵ မင့ဵ သန့့ ကးာဵ ဥ ီဵ ္ဠန် ့ ကဴကို င ့( U Nyunt Kyaing )
လှိုငသ့ာယာ - 

အေနာကပုိ့င့ဵ

၈၇၀ မင့ဵ မင့ဵ သန့့ ကးာဵ ဥ ီဵ စိုဵ တင့ဴ နာ်ဵထုိဵကကီဵ မမို့နယ့

၈၇၁ မင့ဵ သန့ဵ ထုိက့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေ မာငစ့နိ့ ေ ပါင့္  မုိ္သနယ့

၈၇၂ မင့ဵ သိန့ဵ ထုိက့ ကးာဵ ဦဵတငေ့ဖ
ေကးာကတ့န့ဵ မမို့နယ့ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၈၇၃ မင့ဵ သီဟ ကးာဵ ဦဵလျဝင့ဵ
ဒဂုဳမမို့သစ ့အေရျ့ ပုိင့ဵ ၊ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ။

၈၇၄ မင့ဵ သူထ်န့ဵ ကးာဵ ဉီဵခငေ့မာငသ့န့ဵ  အင့ဵ စနိ့

၈၇၅ မင့ဵ သူရေဇာ့ ကးာဵ ဦဵေဇာ့နငိ့

BLK 664C JURONG 

WEST ST.64#03-222 

S(643664)
၈၇၆ မင့ဵ ေအာင့ ကးာဵ  ဦီဵေကးာ့သန့ဵ လှိုငမ့မို့နယ့

၈၇၇ မင့ဵ ေအာင့ ကးာဵ  ဦီဵေကးာ့သန့ဵ လှိုငမ့မို့နယ့

၈၇၈ မင့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵမး ိုဵ၀င့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၈၇၉ မစတလဲာ မ ဥ ီဵ ယူ ဒီေ မာဆုိၿမဳိ႕

၈၈၀ မစန့ဵ စန့ဵ ရီ မ ဦဵလျေအာင့ သာေကတမမို့နယ့

၈၈၁ မစနိစ့နိဆ့ငဴ့ မ ဦဵထ်န့ဵ ေအဵ ရနက့နု့

၈၈၂ မစညိုမ့ဵထက့ မ ဦဵေရွှေ ္မင့ဵ ခခမဳမို့နယ့

၈၈၃ မဆုနျင့ဵ ေဝ မ ဦဵေဇာ့ဝင့ဵ တာေမ်

၈၈၄ မဇငပ့်င့ဴ္ ဖူ မ ဥ ီဵ ေအဵသိန့ဵ ကကို ့ပငသ့ာေကးဵရာွ

၈၈၅ မဇငမ့ာေအဵ မ ဦဵမး ိုဵနိုင့ ထန့ဵ တပငမ့မို့နယ့

၈၈၆ မဇငမ့ာေအဵ မ ဦဵမး ိုဵနိုင့ ထန့ဵ တပငမ့မို့နယ့

၈၈၇ မဇငမ့ာေအဵ မ ဦဵမး ိူ ဵနိုင့ ထန့ဵ တပငမ့မို့နယ့

၈၈၈ မဇငမ့ာေအဵ မ ဦဵမး ိုဵနိုင့ ထန့ဵ တပငမ့မို့နယ့

၈၈၉ မေဌဵလဴဲလဴဲဦဵ မ ဦဵ္ မငဴ့ဦဵ ေခးာက့္  မုိ္သနယ့

၈၉၀ မတငဴ့တငဴ့ထ်န့ဵ မ ဦဵသန့ဵ ဦဵ တမူဵမမို့နယ့

၈၉၁ မတငခ့း ိုဝင့ဵ မ ဦဵတငေ့ဖ ကဝမမို့နယ့

၈၉၂ မတငဇ့ာဦဵ မ ဦဵတငေ့ဆ် စငက့ာပူ

၈၉၃ မတငတ့ငေ့ထ်ဵ မ ဦဵထ်န့ဵ ကကည့ဴ ေ္မာကဒ့ဂုဳ

၈၉၄ မထကထ့ကလ့င့ဵ မ ဦဵေကးာ့စာ်လင့ဵ ဗဟန့ဵ  မမို့နယ့

၈၉၅ မထကထ့ကေ့အာင့ မ ဦဵဟနဝ့င့ဵ ေအာင့ မဂေလာဒဳုမမို့နယ့

၈၉၆ မနန့ဵ ေဝေဝလ်င့ မ ဦဵေဌဵေအာင့ တိုကက့ကီဵ

၈၉၇ မနျင့ဵ နယ့်ဦဵ မ ဦဵတင့္ မငဴ့ တ်ဳေတဵမမို့နယ့

၈၉၈ မနျင့ဵ သဇင့ မ ဦဵေနမး ိုဵ ရနက့င့ဵ

၈၉၉ မနနီမုိီဵ မ ဦဵေအာငတ့ိုဵ
ဒဂုဳမမို့သစဆိ့ပ့ကမ့ဵမမို့န

ယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၉၀၀ မနနီမုိီဵ မ ဦဵေအာငတ့ိုဵ
ဒဂုဳမမို့သစဆိ့ပ့ကမ့ဵမမို့န

ယ့

၉၀၁ မနလီာ၀င  ံဵ မ ဥ ီဵ စိုဵ  းမင  ံဴ
ဧရာ၀တတီိုင  ံဵ၀ ါဵခ

ယ္မျမဳိနယ ံ

၉၀၂ မန့ဵ ခးပ့ေခးဵလ့ ကးာဵ ဥ ီဵ ထ်န့ဵ ရင့ ဒဂုဳမမို့သစ ့(ေ္မာက့)

၉၀၃ မနစ့န့ဵ ကးနိ့ မ ဦဵလမ့ခနဖု့န့ဵ မရမ့ဵကနု့ဵ မမိုနယ့

၉၀၄ မဗနမ့်နရ့ျမ့ဵ မ ဦဵေသာဴထန့ ကေလဵမမိုနယ့

၉၀၅ မမး ိုဵမး ိုဵေထ်ဵ မ ဉီဵတင့္ မင့ဴ လယ့ေဝဵမမို့နယ့

၉၀၆ မ္မခကေ့ဝ မ ဦဵစိုဵ နိုင့ ကး ိူကလ့တ့

၉၀၇ မ္မခကေ့ဝ မ ဦဵစိုဵ နိုင့ ကး ိူကလ့တ့

၉၀၈ မမာမာဉီဵ မ ဉီဵ္မင့ဴဉီဵ ဧရာဝတတီိုင့ဵ ကကခဳင့ဵ မမို့

၉၀၉ မမုိမုိကို မ ဦဵေအာငက့ကည့မင့ဵ ကကို ့ပငေ့ကာကမ့မို့နယ့

၉၁၀ မမီမီစိုဵ မ ဥ ီဵ ေအဵေသာင့ဵ မအပူငမ့မို့နယ့

၉၁၁ မေမဉီဵထုိက့ မ ဉီဵစိုဵ ေဌဵ
ပုသိမ့မမို့ 

၊ဧရာဝတတီိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၉၁၂ မေမရတနာေအာင့ မ ဦဵ္မငဴ့ေဆ် တာေမ်

၉၁၃ မယဉ့ဘုန့ဵ ေမ မ ဦဵတငက့ကို င့ စမ့ဵေခးာင့ဵ မမို့နယ့

၉၁၄ မး ိုဵ ပုိင့ ကးာဵ ဉီဵ ဟတု ့စန့် စင ့ကာ ပူ

၉၁၅ မး ိုဵခးစေ့မ မ ဦဵစိုဵ လင့ဵ ကမာရတွ့

၉၁၆ မး ိုဵဆက့ ကးာဵ ဥ ီဵ ပ် ဒဂုဳမမို့သစ ့ေ္မာကပုိ့င့ဵ

၉၁၇ မး ိုဵဆငဴ့ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ထ်န့ဵ
စစက့ိုင့ဵ တိုင့ဵ /တန့ဆည့

မမို့နယ့/သာေကတရာွ

၉၁၈ မး ိုဵနိုင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေကးာ့တင့ Kranji way

၉၁၉ မး ိုဵနိုင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေကးာ့တင့ Kanji way 17

၉၂၀ မး ိုဵနိုင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေကးာ့တင့ လျည့ဵကူဵ မမို့

၉၂၁ မး ိုဵမင့ဵ ထက့ ကးာဵ ဦဵ္ဠန်ေ့မာင့ ေကာဴမူဵ မမို့နယ့

၉၂၂ မး ိုဵမင့ဵ ထက့ ကးာဵ ဥ ီဵ ္ဠန့့်ေမာင့ ေကာဴမျူ ဵ

၉၂၃ မး ိုဵမင့ဵ ထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵေစာေဒဵဗစ့ ေ္မာကဒ့ဂုဳမမို့နယ့

၉၂၄ မး ိုဵမင့ဵ ထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵေဒဵဗစ့ ေ္မာကဒ့ဂုဳမမို့နယ့

၉၂၅ မး ိုဵမင့ဵ သူ ကးာဵ ဥ◌ ီဵ လှိုငထ့်န့ဵ ေရွှေ ္ပည့သာ

၉၂၆ မး ိုဵမင့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေမာင့ သနပ့ပင့

၉၂၇ မး ိုဵမင့ဵ ဦဵ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ေဆ်္ မငဴ့ မိတ္ီလလာမမို့

၉၂၈ မး ိုဵမင့ဵ ဦဵ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ေဆ်္ မငဴ့ မိတ္ီလလာမမို့

၉၂၉ မး ိုဵမး ိုဵေထ်ဵ မ ဦဵတင့္ မငဴ့ လယ့ေဝဵမမို့နယ့

၉၃၀ မး ိုဵမး ိုဵနိုင့ ကးာဵ ဦဵေသာင့ဵ ရင့ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၉၃၁ မး ိုဵဝင့ဵ ထ်န့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ထ်န့ဵ လှိုင့ ေမာ့လမမိုငမ့မို့

Page  32  of  51



စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၉၃၂ မး ိုဵသန့ေ့အာင ့Myo Thant Aungကးာဵ ဥ ီဵ ေအာငခ့းစ ့U Aung Chit ၄၅ရပ့ကက် ့ေ္မာကဒ့ဂုဳ

၉၃၃ မး ိုဵသနာ်ထ်န့ဵ  မ ဥ ီဵ ေဇာ့မင့ဵ နိူင့ မအပူင့္  မုိ္သ

၉၃၄ မး ိုဵသနာ်ထ်န့ဵ  မ ဥ ီဵ ေဇာ့မင့ဵ နိုင့ မအပူင့္  မုိ္သ

၉၃၅ မး ိုဵသန္တာထ်န့ဵ မ ဥ ီဵ ေဇာ့မင့ဵ နိူင ့ မအပူင့္  မုိ္သ

၉၃၆ မး ိုဵသ်င့ ကးာဵ ဦဵတငထ့်န့ဵ သာေကတမမို့နယ့

၉၃၇ မး ိုဵေအာင့ ကးာဵ ဦဵေကာက့ အင့ဵ စနိမ့မို့နယ့

၉၃၈ မး ိူ ဵမင့ဵ ေဆ် ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ေဇာ့ သနလ့းငမ့မို့

၉၃၉ ္မငဴ့္ မငဴ့ကကည့ မ ဦဵဘကကည့ ဗဟန့ဵ  မမို့နယ့

၉၄၀ ္မငဴ့္ မငဴ့ေဆ် မ ဦဵသာေဆ ်
ေတာငဥ့က္ကလာပမမို့နယ့၊

 ရနက့နုတ့ိုင့ဵ

၉၄၁ ္မငဴ့ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ကန့့် သာေကတ

၉၄၂ ္မငဴ့ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ကန့့် သာေကတ

၉၄၃ ္မငဴ့သန္တာေအာင(့ခ)မဖိုဵ္မတမ့်န့မ ဦဵတငဴ့ေဝ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ

၉၄၄ ္မင့ဴနိုင့ ကးာဵ ဉီဵေဇာ့ဝင့ဵ

blk8,st. george lane 

#02-245. Singapore 

32008
၉၄၅ ္မင့ဴ္ မင့ဴသန့ဵ မ ဥ ီဵ ထ်န့ဵ ဝင့ဵ ဗုိလ့တေထာငမ့မို့နယ့

၉၄၆ ္မစန့ဵ မ ဉီဵတိုဵ ေမာင့ ကရပ့္ပငရ့ပ့

၉၄၇ ္မတေ့ကခိုငထ့်န့ဵ မ ဦဵေရွှေထ်န့ဵ ပုဇန်ေ့တာငမ့မို့နယ့

၉၄၈ ္မတစ့န္ဒာ မ ထ်န့ဵ ေပ္ဝ ဗဟန့ဵ

၉၄၉ ္မတစ့န္ဒာ မ ဦဵဝင့ဵ ကကည့ ပုသိမ့မမို့

၉၅၀ ္မတစ့န္ဒာ Myat Sandar မ ထ်န့ဵ ေပ္ဝ  Tun Paw ဗဟန့ဵ

၉၅၁ ္မတေ့ဆ် ကးာဵ ဦဵေအဵလှိုင့ ေ္မာကဒ့ဂနု့

၉၅၂ ္မတေ့ဇာ့ေအာင့ ကးာဵ ဦဵေမာငေ့မာငသ့်င့ မဂေလာေတာင့္ဠန့့်

၉၅၃ ္မတန့ျင့ဵ ္ဖူ မ ဦဵလျကကို င့

Bukit Merah Central 

Block 116 16#3761 

Singapore 150116

၉၅၄ ္မတန့ျင့ဵ ္ဖူ မ ဦဵလျကကို င့

Bukit Merah Central 

Block 116 16#3761 

Singapore 150116
၉၅၅ ္မတန့ျင့ဵ ္ဖူ မ ဥ ီဵ လျကကို င့ ပုသိမ့မမို့နယ့

၉၅၆ ္မတန့ျင့ဵ ္ဖူ မ ဦဵလျကကို င့ ပုသိမ့မမို့နယ့

၉၅၇ ္မတမ့င့ဵ စဳ မ ဦဵေသာင့ဵ ကန့့် သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ

၉၅၈ ္မတမ့င့ဵ စဳ မ ဦဵေသာင့ဵ ကန့့် သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၉၅၉ ္မတမ့င့ဵ ေဇာ့ ကးာဵ ဦဵခငေ့မာငေ့ထ်ဵ ကမာရတွ့

၉၆၀ ္မတမ့င့ဵ ေဇာ့ ကးာဵ ဦဵခငေ့မာငေ့ထ်ဵ ကမာရတွ့

၉၆၁ ္မတသူ့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေမာငခ့းစ့ နတတ့လင့ဵ မမို့နယ့

၉၆၂ ္မတသူ့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေမာငခ့းစ့ နတတ့လင့ဵ မမို့နယ့

၉၆၃ ္မ္မ မ ဦဵခင ့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ  မမို့ နယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၉၆၄ ္မ္မလ်င့ မ ဦဵ္မငဴ့လ်င့ စငက့ာပူ

၉၆၅ ္မ္မလ်င့ မ ဦဵ္မငဴ့လ်င့ တာေမ်

၉၆၆ ္မသီတာထ်န့ဵ မ ဦဵ္မငဴ့ထ်န့ဵ  စမ့ဵေခးာင့ဵ မမို့နယ့

၉၆၇ မလာဵမျာငိုကအ့ယ့ဲငီဵ  မ ဦဵလာဵဗဳုငါ ကေလဵမမို့နယ့

၉၆၈ မဝင့ဵ ပပနိူင့ မ ဦဵဝင့ဵ နိူင့ ပဲခူဵ တိုင့ဵ  အတုဖုိ့မမို့နယ့

၉၆၉ မဝင့ဵ ပပနိူင့ မ ဦဵဝင့ဵ နိူင ့ ပဲခူဵ တိုင့ဵ  အတုဖုိ့မမို့နယ့

၉၇၀ မဝင့ဵ ္မတသူ့ဇာမင့ဵ မ ဦဵကိုကကီဵ ေရွှေ ပည့သာ

၉၇၁ မဝါဝါေ အာင ံ မ ဥ ီဵ  းပဳ  ုဵ ခ ့ိဳ သီေ ပါ းမိ  ္ုသနယ ံ

၉၇၂ မ်နခ့းမ့ဵ ကးာဵ ဦဵေမာငတ့င့ မုဒဳုမမို့နယ့

၉၇၃ မသကဖူ့ဵေဝ မ ဦဵဝင့ဵ သိန့ဵ လာဵရှို

၉၇၄ မသင  ံဵသင  ံဵႏ္ ယ ံ မ ဥ ီဵ  ေ ကာ့ ႏံ ိူင ံ ငပုေ တာၿမဳိ႕နယ ံ

၉၇၅ မသင့ဵ သင့ဵ လှိုင့ မ ဦဵကလဳျ စကောပူနိုငင့ဳ

၉၇၆ မသင့ဵ သင့ဵ လှိုင့ မ ဦဵကလဳျ စကောပူနိုငင့ဳ

၉၇၇ မသဲအိ္ ဖူ မ ဦဵခပုဳဵခး ို
352 Kangching 

Rd,Singapore

၉၇၈ မျူ ဵသူရေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ တိုဵ ဝင့ဵ ကမ့်ဵခခကဳနု့ဵ

၉၇၉ မအအိမုိိဵ မ ဦဵဝင့ဵ မုိဵ ရမည့ဵသင့ဵ မမို့

၉၈၀ မအအိသိိန့ဵ မ ဦဵေရွှေသိန့ဵ ေတာငဥ့က္ကလာပ

၉၈၁ မေအဵဆုမ်န့ မ ဦဵမး ိုဵ္မငဴ့

Blk 74,#09-

320,Whampoa 

Drive,S320074

၉၈၂ မေအဵဆုမ်န့ မ ဦဵမး ိုဵ္မငဴ့

Blk 74,#09-

320,Whampoa Drive 

S320074
၉၈၃ မေအဵဆုမ်န့ မ ဦဵမး ိုဵ္မငဴ့ လှိုငမ့မို့နယ့

၉၈၄ မေအဵဆုမ်န့ မ ဦဵမး ိုဵ္မငဴ့ လှိုငမ့မို့နယ့

၉၈၅ မေအဵဆုမ်န့ မ ဦဵမး ိုဵ္မငဴ့ လှိုငမ့မို့နယ့

၉၈၆ မေအဵဆုမ်န့ မ ဦဵမး ိုဵ္မငဴ့ လှိုငမ့မို့နယ့

၉၈၇ မေအဵဆုမ်န့ မ ဦဵမး ိုဵ္မငဴ့ လှိုငမ့မို့နယ့

၉၈၈ မေအဵမုိဵနိုင့ မ ဦဵ္ဠွှန့ေ့ရွှေ မေက်ဵ

၉၈၉ မေအဵေအဵမ်န့ မ ဦဵကိုကိုကကီဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၉၉၀ မာလာသန့ဵ မ ဦဵေစာေဌဵ
ဧရာဝတတီိုင့ဵ ေဒသကကီဵ /

 ေကးာင့ဵ  ကနု့ဵ မမို့နယ့

၉၉၁ မုိ္သ မုိ္သ ဇာကကည့ မ ဉီဵ ကကည့  ေမာင ံ ေကးာက ့တ ဳခါဵ.  မိ်ု့နယး
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၉၉၂ မုိ္သမုိ္သဇာ းကည (ံMoh Moh Zar Kyi)မ ဉီဵ းကေမာင (U Kyi Mg)

ေကာ့ က  ံ

တခဳါဵ. းမုိ္သနယ  ံ

(Kyauktaga township)

၉၉၃ မုိ္သမုိ္သလှိုင့ မ ဦဵမာရယုိီ ကး ိုင့ဵ တုဳမမို့

၉၉၄ မုိ္သမုိ္သလှိုင ့ မ ဦဵမာရယုိီ ကး ိုင့ဵ တုဳမမို့

၉၉၅ မုိ္သမုိ္သေအဵ မ ဦဵေကးာ့ေအဵ မိတ္ီလလာ

၉၉၆ မုိ္သမုိ္သေအဵ မ ဦဵေကးာ့ေအဵ မိတ္ီလလာမမို့နယ့

၉၉၇ မုိဵေကးာ့သူ ကးာဵ ဦဵတင့္ မငဴ့ ေ္မာကဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၉၉၈ မုိဵေကးာ့သူ ကးာဵ ဦဵတင့္ မငဴ့ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၉၉၉ မုိဵကိုကိုေအာင့ ကးာဵ ဦဵေပါေအာင့ သာေကတမမို့နယ့

၁၀၀၀ မုိဵပုိငသူ့ မ ဦဵမုိဵေကးာ့

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ ၊ဒ

ဂုဳမမို့သစေ့္မာကပုိ့င့ဵ မမို့န

ယ့

၁၀၀၁ မုိဵ္မငဴ့စဳ မ ဦဵသစ့

Blk550#03-239 

Jurong west st42 

Singapore640550
၁၀၀၂ မုိဵ္မငစ့ဳ မ ဦဵသစ့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၁၀၀၃ မုိဵမုိဵ္ပညဴ့စုဳ ီဵ ဥ မ  ီဵ ေမာငေ့မာင့္ ပညဴ့ဥ ေဇယးာသိရမိမို့နယ့

၁၀၀၄ မုိဵမုိဵ္ပညဴ့စုဳ ီဵ ဥ မ ဥ ီဵ ေမာငေ့မာင့္ ပညဴ့ ေဇယးာသိရမိမို့နယ့

၁၀၀၅ မုိဵမုိဵသန့ဵ မ ဦဵ္ပည့ဴ မုိဵကတု့

၁၀၀၆ မုိဵေဝေကးာ့ မ ဦဵထငေ့ကးာ့ ပုသိမ့ကကီဵ မမို့နယ့

၁၀၀၇ မုိဵသကတ့င့္ မ ကးာဵ ဦဵမး ိုဵဝင့ဵ ပုိင့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ

၁၀၀၈ မုိငေ့အဵမငမ့ိဵသူဇာဝင့ဵ မ ဦဵတငဝ့င့ဵ ေပါကေ့ခါင့ဵ မမို့နယ့

၁၀၀၉ မုိမုိကို မ ဦဵေမာငေ့မာငက့ကည့ ဓနု္ ဖူမမို့နယ့

၁၀၁၀ မုိမုိကို မ ဦဵေမာငေ့မာငက့ကည့ စကဳင့ဵ ေကးဵရာွ

၁၀၁၁ မီမီခိုင့ မ ဉီဵကရဳ ္မင့ဵ ခခမဳမို့နယ့

၁၀၁၂ မီမီစိုဵ မ ဉီဵေအဵေသာင့ဵ မအပူငမ့မို့နယ့

၁၀၁၃ ေမခရစဉီ့ဵ မ ဉီဵတလ့ီကးုဳဵ ကေလဵမမို့

၁၀၁၄ ေမခာ့ကလ့ာစိုဵ မ ဥ ီဵ စိုဵ ဟန ံ ေ ရႊေ သာင္ဳယ းမုိ္သနယ ံ

၁၀၁၅ ေမ္ငလ် မ ဦဵဗန ေံ မာင ံ ပလက ဝံၿမဳိ႕

၁၀၁၆ ေမနျငေ့သာ့ မ ဥ ေီအာ္မင့ဴ မုိဵကမုမို့နယ့ မေန ္ဵယတိုင့ဵ

၁၀၁၇ ေမဘယ့လ့သ်င့ မ ဦဵေအဵသ်င့ သာေကတ

၁၀၁၈ ေမဘရဏခီးစ ့ မ ဦဵခးစလ့ှိုငဝ့င့ဵ အမရပူရမမို့

၁၀၁၉ ေမဘရဏခီးစ ့ မ ဦဵခးစလ့ှိုငဝ့င့ဵ အမရပူရမမို့

၁၀၂၀ ေမ္မတမ့်န့ မ ဦဵဝင့ဵ ေမာင့ စမ့ဵေခးာင့ဵ

၁၀၂၁ ေမ္မတမ့်န့ မ ဦဵဝင့ဵ ေမာင့ စမ့ဵေခးာင့ဵ
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၁၀၂၂ ေမ္မတမ့်န့ မ ဦဵဝင့ဵ ေမာင့ စမ့ဵေခးာင့ဵ

၁၀၂၃ ေမရည့မ်နသ့န့့ မ ဦဵေမာငေ့မာငထ့်န့ဵ ကမာရတွ့

၁၀၂၄ ေမသကဗုိ့လ့ မ ဦဵစနိလ့ျဗုိလ့ ကမာရတွ့

၁၀၂၅ ေမသဇငစ့ိုဵ မ ဦဵတငဝ့င့ဵ

Blk 501, Ang Mo Kio 

Avenue5, #10-3704. 

SG560501

၁၀၂၆ ေမသဇငစ့ိုဵ  မ ဦဵတငဝ့င့ဵ

Block 501, Ang Mo 

Kio Avenue 5, #10-

3704, SG560501

၁၀၂၇ ေမသနတ့ာလ်င့ မ ္မင့ဴေအာင့

blk8,st. george lane 

#02-245. Singapore 

32008
၁၀၂၈ ေမသူဇာစိုဵ မ ဦဵခငေ့မာငစ့ိုဵ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၁၀၂၉ ေမသူေအာင့ မ ဦဵဝင့ဵ ေမာင့ ရမည့ဵသင့ဵ မမို့နယ့

၁၀၃၀ ေမသူဦဵ မ ဦဵေကးာ့နိုငဦ့ဵ ေရစကကို မမို့နယ့

၁၀၃၁ ေမေသာ့တာဝင့ဵ မ ဉီဵဝင့ဵ နိုင့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ

၁၀၃၂ ေမသဲ္ဖူ မ ဦဵအငခ့မ့်လ

#03-262, blk 756 

Yishun street 72, 

S760756
၁၀၃၃ ေမသဲ္ဖူ မ ဦဵအငခ့မ့်လ အင့ဵ ေတာ့မမို့နယ့

၁၀၃၄ ေမာငေ့ကးာ့ေဇယး ကးာဵ ဦဵေမာငေ့မာင ့္မငဴ့ ဒဂုဳမမို့သစ ့ေ္မာကပုိ့င့ဵ

၁၀၃၅ ေမာငေ့ကးာ့သန့လ့်င့ ကးာဵ ဦဵတငဴ့လ်င့ စမ့ဵေခးာင့ဵ

၁၀၃၆ ေမာငခ့ငေ့ဇာ့သိန့ဵ ကးာဵ ဥ ညီီညီလ်င့
ဒဂုဳမမို့သစေ့္မာကပုိ့င့ဵ မမို့

နယ့

၁၀၃၇ ေမာငစ့ည့သူေအာင့ ကးာဵ ဦဵကကည့လင့ဵ မဂလ့ာဒဳု

၁၀၃၈ ေမာငစ့ည့သူေအာင့ ကးာဵ ဦဵကကည့လင့ဵ လျည့ဵကူဵ

၁၀၃၉ ေမာငစ့ိုင့ဵ ေအာငေ့အာင့ ကးာဵ ဦဵစင့ဵ ေမာင့

No-108,Bedok NTH 

Rd,#02-

2218,Singapore,46010

8
၁၀၄၀ ေမာငေ့ဇယးာလင့ဵ ကးာဵ ဦဵကိုကိုနိုင့ စကောပူ

၁၀၄၁ ေမာငေ့ဇယးာလင့ဵ ကးာဵ ဦဵကိုကိုနိုင့ စကောပူ

၁၀၄၂ ေမာငေ့ဇာ့မး ိုဵထုိက့ ကးာဵ ဦဵကကည့ေအဵ သနလ့းငမ့မို့

၁၀၄၃ ေမာငထ့ကန့ိုငထ့်န့ဵ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ထ်န့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၁၀၄၄ ေမာငေ့ထ်ဵ ကးာဵ ဉီဵ္ပူဵ ပုဗ္ပသီရိ

၁၀၄၅ ေမာငေ့ထာရတ့ ကးာဵ ဦဵနိုငဦ့ဵ လမုီင့ဵ မမီု့နယ့ခ်ဲဵ

၁၀၄၆ ေမာငေ့ထာရတ့ ကးာဵ ဦဵနိုငဦ့ဵ လမုီင့ဵ မမီု့နယ့ခ်ဲဵ
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၁၀၄၇ ေမာငန့န့ဵ မင့ဵ စန့ဵ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ကကို င့
Blk435,Choa Chu 

Kang,Ave 4,S'g 680435

၁၀၄၈ ေမာငမ့ဖိုဵ္မင့ဴေမာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ သန့့ဇင့
ဒဂုဳမမို့သစအ့ေရျ့ ပုိင့ဵ  

မမို့နယ့

၁၀၄၉ ေမာငဖူ့ဵ္ပည့ဴေအာင့ ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့ခိုင့
ရနက့နုတ့ိုငတ့်ဳေတဵမမို့န

ယ့

၁၀၅၀ ေမာငဗ့ညာဵေဂါင့ ကးာဵ ဉီဵေအာင့္ မ ေမာ့လမမိုင့

၁၀၅၁ ေမာငမ့င့ဵ စိုင့ဵ မ်န့ ကးာဵ ဦဵေမာငတ့နိ့ဵ သဳ္ဖူဇရပ့

၁၀၅၂ ေမာင့္ မငဴ့္ မတေ့အာင့ ကးာဵ ဦဵေအာငလ့င့ဵ ဒဂုဳမမို့သစေ့တာငပုိ့င့ဵ

၁၀၅၃ ေမာငေ့မာငတ့ာ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ   ေရွှေ (ကယ့်လ်န့)

BLK 85B LORONG 4 

TOA PAYOH,#13-340, 

SINGAPORE 312085

၁၀၅၄ ေမာငေ့မာငေ့ထ်ဵ ကးာဵ ဦဵေမာငေ့ဌဵ
တာေမ်မမို့နယ့ ၊ ရနက့နု့

 တိုင့ဵ

၁၀၅၅ ေမာငေ့မာငလ့်င့ ကးာဵ ဦဵခငေ့မာငလ့်င ့  ဒဂုဳ(ေ္မာက့)မမို့နယ့

၁၀၅၆ ေမာငေ့မာငလ့်င့ ကးာဵ ဦဵခငေ့မာငလ့်င့

Blk550#03-239 

Jurong west st42  

Singapore 640550
၁၀၅၇ ေမာငလ့ျမင့ဵ ကးာဵ ဦဵေမာင့္ မငဴ့ ကမာရတွ့

၁၀၅၈ ေမာငသ့ကလ့ှိုငမ့း ိုဵ ကးာဵ ဥ ီဵ တိုဵ လှိုင့ ကးုဳေပးာ့

၁၀၅၉ ေမာငသ့ကလ့ှိုငမ့း ိုဵ ကးာဵ ဥ ီဵ တိုဵ လှိုင့ ကးုဳေပးာ့

၁၀၆၀ ေမာငသ့န့ဵ  (ခ) သန့ဵ ေအဵ ကးာဵ ဦဵဟန့ စမ့ဵေခးာင့ဵ  (ေ္မာက့)

၁၀၆၁ ေမာငသီ့ဟ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ စိုဵ  ေတာငဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၁၀၆၂ ေမာငသီ့ဟ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ စိုဵ  ေတာငဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၁၀၆၃ ေမာငသူ့ရေဇာ့ ကးာဵ ဦဵခးစဝ့င့ဵ ရနက့နုတ့ိုင့ဵ / ေ္မာကဒ့ဂုဳ

၁၀၆၄ ေမာငေ့အာငစ့ည့သူ ကးာဵ ဦဵနု ေခးာကမ့မို့နယ့

၁၀၆၅ ယဉ့မး ိုဵမး ိုဵနိုင့ မ ဦဵမး ိုဵေအာင့ ကကည့ဴ္မငတ့ိုင့

၁၀၆၆ ယဉ့မး ိုဵမး ိုဵနိုင့ မ ဦဵမး ိုဵေအာင့ ကကည့ဴ္မငဴ့တိုင့

၁၀၆၇ ယဉ့ေမသန့့ မ ဦဵ္မငဴ့သိန့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၁၀၆၈ ယဉ့ယဉ့စိုဵ မ ဦဵစိုဵ နိုင့

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ  

ေဒသကကီဵ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မ

္ ို္သနယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၀၆၉ ယဉ့ယဉ့စိုဵ မ ဦဵစိုဵ နိုင့ သကေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၁၀၇၀ ယမင့ဵ   ေ အာင့ မ ဥ ီဵ ဟန့ေ ထ်ဵ  ေ အာင့ မရမ့ဵကနု့ဵ

၁၀၇၁ ယ်န့ဵ ထက့ မ ဦဵေအာငဖု့န့ဵ ရျိန့
ေကးာကတ့တဳာဵ 

၂ရပ့ကက့်

၁၀၇၂ ယုဇနထ်န့ဵ မ ဦဵသကထ့်န့ဵ အင့ဵ စနိ့

၁၀၇၃ ယုတငသိ့န့ဵ ကးာဵ ဦဵလျသိန့ဵ

ဒဂုဳမမို့သစ(့ 

ေ္မာကပုိ့င့ဵ ) မမို့နယ့၊ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ
၁၀၇၄ ယုနန္ဒာေဇာ့ မ မင့ဵ ေဇာ့ မရမ့ဵကနု့ဵ

၁၀၇၅ ယုသ္ဟ္ဇာေကးာ့ မ ဦဵေကးာ့ေရွှေ ေတာငက့ကီဵ  ၊ ရျမ့ဵ္ပည့။

၁၀၇၆  းမင  ံႈဴ ငိ ံ ကးာဵ ဥ ီဵ ခင ႈံ ငိ ံ အင  ံဵစနိ ံ

၁၀၇၇ ရငရ့င့္ မငဴ့ မ ဦဵတင့္ဠန့့် တာေမ်

၁၀၇၈ ရည့မ်နစ့ိုဵ မ ဦဵေင်စိုဵ ဗုိလ့တေထာင့

၁၀၇၉ ရည့မ်နစ့ိုဵ မ ဦဵေင်စိုဵ ဗုိလ့တေထာငမ့မို့နယ့

၁၀၈၀ ရည့မ်နသ့န့့ မ ဦဵေအာငေ့ထ်ဵ ထာဵဝယ့မမို့နယ့

၁၀၈၁ ရန ့ေအာငမုိ့ဵ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ဝင့ဵ ေမာ့လမမိုင ့မမို့နယ့

၁၀၈၂ ရနမ့း ိုဵေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေအဵထ်န့ဵ ဗဟန့ဵ

၁၀၈၃ ရနွ့ဵ  သင ့ပါရ့ မ ခန် ့သင ့လျှန့
Jurong west st65 #11-

242 singapore640618

၁၀၈၄ ေရွှေစင့ မ ဦဵအဟနု့ ဗုိလ့တေထာငမ့မို့နယ့

၁၀၈၅ ေရွှေစငေ့အာင့ မ ဦဵတငေ့အာငလ့င့ဵ ေ္မာကဒ့ဂုဳ

၁၀၈၆ ေရွှေစငေ့အာင့ မ ဦဵတငေ့အာငလ့င့ဵ singapore

၁၀၈၇ ေရွှေရည့ရေဲဇာ့ မ ဥ ီဵ ရေဲဇာ့ တာေမ်မမို့နယ့

၁၀၈၈ ေရွှေလှိုင့ ကးာဵ ဦဵ္မသိန့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၁၀၈၉ ေရွှေလှိုင့ဵ အိေကးာ့ မ ဉီဵေကးာ့ေကးာ့စိုဵ

ေင်ေဆာငမ့မို့နယ့.ဆငမ့

အပ့ုစ.ုမရမ့ဵကနု့ဵ ေကးဵရွ

 ာ
၁၀၉၀ ရျငမ့ငမ့ိဵ္ပည့ဴ မ ဦဵေစာရနန့ိုင့ ္ပငဦ့ဵလ်င့

၁၀၉၁ ရျငမ့ငမ့ိဵ္ပည့ဴ မ ဦဵေစာရနန့ိုင့ ္ပငဦ့ဵလ်င့

၁၀၉၂ ရျနဝ့င့ဵ ခန့့ ကးာဵ ဦဵခငေ့ဇာ့
မငဂ့လာေတာင့္ဠန့် ့

မမို့နယ့

၁၀၉၃ ရျိန့ဵ စစလ့်ငမုိ့ဵ ကးာဵ ေဇာ့မုိဵဝင့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၁၀၉၄ ရျိိန့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ဝင့ဵ နိုင့ သာေကတမမို့နယ့

၁၀၉၅ ရာဇာ ကးာဵ ဦဵမင့ဵ သိမ့ဵ ကကညဴ့္မငတ့ိုင့

၁၀၉၆ ရရီသီန့ဵ မ ဦဵသန့ဵ ေအာင့ အတုတ့င့်ဵ မမို့နယ့

၁၀၉၇ ရထ်ဲဋ ့ ကးာဵ ဦဵစန့ဵ တင့ ကကည့ဴ္မငဴ့တိုငမ့မို့နယ့

၁၀၉၈ ရမဲင့ဵ ခန့့ ကးာဵ ဦဵမး ိုဵေကးာ့ ေ္မာကဥ့က္ကလာမမို့နယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၀၉၉ ရမဲင့ဵ ေဆ် ကးာဵ ဦဵေအာငသ့န့ဵ
အင့ဵ စနိမ့မိုနယ့  

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ

၁၁၀၀ ရမဲင့ဵ ေဆ် ကးာဵ ဦဵေအာငသ့န့ဵ အင့ဵ စနိ့

၁၁၀၁ ရမဲင့ဵ ထက့ ကးာဵ ေစာခရူဵ ေရာဴ ပုသိမ့မမို့

၁၁၀၂ ရရဲငဴ့ေအင့ ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့ေအာင့ စစက့ိုင့ဵ မမို့နယ့

၁၁၀၃ ရလဲင့ဵ ထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵေမာငဇ့င့ ေ္မာကဒ့ဂုဳ

၁၁၀၄ ရဝဲငဴ့စိုဵ ကးာဵ ခငစ့ိုဵ မရမ့ဵကနု့ဵ

၁၁၀၅ ရဝဲင့ဴေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေအာငေ့သာင့ဵ ဗုိလ့တစေ့ထာင့

၁၁၀၆ ရဝဲင့ဵ ထ်ဋ့ ကးာဵ ဦဵ္မသိန့ဵ ေရွှေ ပည့သာမမို့နယ့

၁၁၀၇ ရဝဲင့ဵ ထ်ဋ့ ကးာဵ ဦဵ္မသိန့ဵ ေရွှေ ပည့သာ

၁၁၀၈ ရဝဲင့ဵ ထ်ဋ့ ကးာဵ ဦဵ္မသိန့ဵ ေရွှေ ပည့သာ

၁၁၀၉ ရဝဲင့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵတင့္ မငဴ့ အင့ဵ ေတာ့မမို့

၁၁၁၀ ရသီဲဟေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ တငဝ့င့ဵ ေဝါမမို့နယ့

၁၁၁၁ ရေဲအာင့ ကးာဵ ဉီဵေမာငဝ့င့ဵ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၁၁၁၂ ရေဲအာင့ ကးာဵ ဉီဵေမာငဝ့င့ဵ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ

၁၁၁၃ လင့ဵ  ေကးာ့ ထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵ ္ဠန့် ့ကကည့ မဂေလာဒဳု

၁၁၁၄ လင့ဵ ေကးာ့ထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵ္ဠန့်က့ကည့ မဂေလာဒဳု

၁၁၁၅ လင့ဵ လင့ဵ ေအာင့ မ ဦဵေကာက့ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၁၁၁၆ လင့ဵ ေ အာငန့ိုငဉီ့ဵ ကးာဵ ဉီဵတငဉီ့ဵ
ေ ကးာကတ့ခါဵ္ မုိ္သနယ့

 ၊ပဲခူဵ တိုင့ဵ ေ ဒကသကီဵ

၁၁၁၇ လ်ငမ့း ိုဵေအာင့ ကးာဵ ဦဵစနိခ့း ို လှိုငမ့မို့နယ့

၁၁၁၈ လ်ငမုိ့ဵဝင့ဵ မ ဦဵရဝဲင့ဵ ပုသိမ့

၁၁၁၉ လ်ငလ့်င ့ ္မင့ဴ မ ဥ ေီဘာ့လဳုဵထီ
Țbေ  

္မာကဥ့ကလာမမို့နယ့

၁၁၂၀ လ်ငလ့်ငမ့း ိုဵ မ ဦဵတငေ့မာင့ တာေမ်မမို့နယ့

၁၁၂၁ လ်ငလ့်င့္ မင့ဴ မ ဥ ီဵ ေ  ဘာ့လဳုဵထီ   ေ ္မာကဥ့ကလာပ

၁၁၂၂ လျေကသီထ်န့ဵ မ ဦဵထ်န့ဵ ေအာငေ့ကးာ့ ရနက့င့ဵ

၁၁၂၃ လျမး ိုဵခိုင့ မ ဦဵ္မငဴ့ေအာင့
ဧရာဝတတီိုင့ဵ  ၊ 

ပုသိမ့မမို့နယ့

၁၁၂၄ လျမး ိုဵေအာင့ ကးာဵ ဉီဵကိုကိုေလဵ ကမာရတွ ့မမို့နယ့

၁၁၂၅ လျလျ၀င့ဵ မ ဦဵ ေ ပတီုဵ မိတထီ့လာ

၁၁၂၆ လျလျ၀င့ဵ မ ဦဵေ ပတီုဵ မိတထီ့လာ္ မုိ္သနယ့

၁၁၂၇ လျဝင့ဵ စိုဵ ကးာဵ ဉီဵေအာငစ့ိုဵ အလဳုမမို့နယ့

၁၁၂၈ လျဝင့ဵ နိုင့ ကးာဵ ဦဵလျဝင့ဵ
ဒဂုဳမမို့သစေ့္မာကပုိ့င့ဵ မမို့

နယ့

၁၁၂၉ လျသ်င့ ကးာဵ ဦဵမငမ့ိဵေမာင့ လူိငမ့မို့နယ့

၁၁၃၀ လျေအာင့ ကးာဵ ဦဵေမာငေ့မာင့ ပုဇန်ေ့တာင ့မမို့နယ့

၁၁၃၁ လှိုငလ့ှိုငေ့မာ့ မ ဦဵေကးာ့ေအဵ မဂေလာဒဳု
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၁၃၂ လာဵလ်နပီ့်ဵ ကးာဵ ဦဵေမာငသ့န့ဵ

Blk 225,#05-201,Choa 

Chu Kang 

Central,680225.
၁၁၃၃ လူစကီးနိဒိ့တလ့်န့ မ ဥ ီဵ ဇန်င့ိုကလ့န့ က ေ  လဵ

၁၁၃၄ လူေမာ့ ကးာဵ ဦဵတငေ့မာငဝ့င့ဵ ေတာငသ့ာမမို့နယ့

၁၁၃၅ လဴဲဇငဝ့င့ဵ မ ဦဵ္မငဴ့ဦဵ ္မင့ဵ ခခမဳမို့နယ့

၁၁၃၆ လဴဲလဴဲေစာ မ ဦဵစန့ဵ ေမာင့ ဒဂုဳမမို့သစ(့ေ္မာကပုိ့င့ဵ )

၁၁၃၇ ဝင.့မာရျင့ မ ဥ ီဵ ဘရျင့  တာေမ်

၁၁၃၈ ဝင့ဵ ခက ့ ကးာဵ ဦဵခငေ့အာင့ ေဒဵဒရမဲမို့နယ့

၁၁၃၉ ဝင့ဵ ထ်ဋေ့အာင့ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ေင် ပုဗ္ဗသီရ ိ၊ ေန္ပည့ေတာ့

၁၁၄၀ ဝင့ဵ ထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵတငေ့အဵ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၁၁၄၁ ဝင့ဵ နိုင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေလဵနိုင့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ

၁၁၄၂ ဝင့ဵ နိုင့ ကးာဵ ဦဵေသာင့ဵ ေကာဴမျူ ဵမမို့နယ့

၁၁၄၃ ဝင့ဵ နိုငလ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့ေမာင့ တာေမ်မမို့နယ့

၁၁၄၄ ဝင့ဵ ပပမဖိုဵ မ ဦဵေအာငဝ့င့ဵ  (ခ) ဦဵညိုဝင့ဵ ေမာင့ ကမာရတွ့

၁၁၄၅ ဝင့ဵ ပပမဖိုဵ မ ဦဵေအာငဝ့င့ဵ  (ခ) ညိုဝင့ဵ ေမာင့ ကမာရတွ့

၁၁၄၆ ဝင့ဵ မင့ဵ ဉီဵ ကးာဵ ဉီဵတငအ့နု့ဵ
 လှိုငသ့ာယာမမို့နယ့ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၁၁၄၇ ဝင့ဵ မင့ဵ ထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵပုိကေ့ထ်ဵ ေဒဵဒရမဲမို့နယ့

၁၁၄၈ ဝင့ဵ မး ိုဵသီဟ ကးာဵ ဦဵ္ဠန့်ဝ့င့ဵ
မဂေလာေတာင့္ဠန့်မ့မို့န

ယ့

၁၁၄၉ ဝင့ဵ မုိဵ ကးာဵ ဥ ီဵ သန့ဵ ထ်န့ဵ ေတာငဒ့ဂုဳ

၁၁၅၀ ဝင့ဵ ေမာ့ထ်န့ဵ မ ဦဵစနိထ့်န့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၁၁၅၁ ဝင့ဵ လ်င့ ကးာဵ ဉီဵခးစပုိ့ လှိုငမ့မိုနယ့

၁၁၅၂ ဝင့ဵ လ်ငသ့က့ ကးာဵ ဦဵစလ်ဳင့ ေ္မာကဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၁၁၅၃ ဝင့ဵ လဴဲမဖိုဵ မ ဦဵကကည့ဆန့ဵ တာေမ်

၁၁၅၄ ဝင့ဵ ဝင့ဵ ေသာင့ဵ မ ဦဵ္မတသူ့ လှိုင့

၁၁၅၅ ဝင့ဵ သန္တာတငဴ့ မ ဦဵခငေ့မာငတ့ငဴ့ ေအာငေ့္မသာဇဳ

၁၁၅၆ ဝတရ့ည့လတ့ မ ဦဵခငေ့မာငလ့တ့ ေတာငဥ့က္ကလာပ

၁၁၅၇ ဝတရ့ည့လတ့ မ ဦဵခငေ့မာငလ့တ့ ေတာငဥ့က္ကလာပ

၁၁၅၈ ဝတရ့ည့သင့ဵ မ ဥ ီဵ နသဳီ ေရွှေ ပည့သာမမို့

၁၁၅၉ ဝတရ့ည့သင့ဵ မ ဥ ီဵ နသဳီ ေရွှေ ပည့သာ

၁၁၆၀ ဝါလ်ငအ့ိ မ ဦဵေမာငေ့မာငေ့လဵ
သဳုဵခမ်မို့နယ့ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၁၁၆၁ ဝါလ်ငအ့ိ မ ဦဵေမာငေ့မာငေ့လဵ

652 Jalan Tenaga 

#03-44 Singapore 

410652
၁၁၆၂ ဝုိင့ဵ မုိ္သမုိ္သေကးာ့ မ ဥ ီဵ ေကးာ့ဝင့ဵ အင့ဵ စနိမ့မို့နယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၁၆၃ ေဝဇန့်္ မငဴ့လ်င့ မ ဦဵ္မငဴ့လ်င့ ေ္မာကဒ့ဂ ဳု

၁၁၆၄ ေဝမဖိုဵထက့ ကးာဵ ဥ ီဵ သိန့ဵ လှိုင့
Jurong West , 

Singapore

၁၁၆၅ ေဝမဖိုဵထက့ ကးာဵ ဦဵေအာငန့ိုငဦ့ဵ ဒဂုဳမမို့သစ(့ေတာငပုိ့င့ဵ )

၁၁၆၆ ေဝမဖိုဵသန့့ ကးာဵ ဦဵမး ိုဵလ်င့ ေပးာ့ဘ်ယ့မမို့နယ့

၁၁၆၇ ေဝမာခိုင့ မ ဦဵညိုေဌဵ
Bukit Batok St24, 

656290

၁၁၆၈ ေဝမာခိုင့ မ ဦဵညိုေဌဵ
Bukit Batok Street 24, 

Singapore 656290

၁၁၆၉ ေဝယဳခငမ့ဖိုဵ ကးာဵ ဦဵခငစ့ိုဵ သာေကတ

၁၁၇၀ ေဝယဳခးမ့ဵမင့ဵ ကးာဵ ဦဵခငေ့ဇာ့ မရမ့ဵကနု့ဵ မမို့နယိ

၁၁၇၁ ေဝယဳမင့ဵ ခန့ ့ ကးာဵ ဦဵခငေ့ဇာ့ထ်န့ဵ ေအာငေ့္မသာစဳ

၁၁၇၂ ေဝယဳဦဵ ကးာဵ ဦဵေဖဝင့ဵ ထာဵဝယ့မမို့နယ့

၁၁၇၃ ေဝလင့ဵ ထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ေမာင့ ကကည့ဴ္မငတ့ိုင့

၁၁၇၄ ေဝေဝနယ့် မ ဦဵတင့္ဠန့့် စငက့ာပူ

၁၁၇၅ ေဝေဝသူ မ ဦဵစိုဵ ပုိင့ မမိတမ့မို့နယ့

၁၁၇၆ သကစ့ဇုင ့(ခ) သင့ဵ စဇုင့ မ ဦဵေဌဵေအာင့ ဗုိလ့တေထာင့

၁၁၇၇ သကစ့ဇုင(့ခ) သင့ဵ စဇုင့ မ ဦဵေဌဵေအာင့ ဗုိလ့တေထာင့

၁၁၇၈ သကေ့ဇာ့စိုဵ ကးာဵ ဦဵစိုဵ သန့ဵ လျည့ဵကူဵ

၁၁၇၉ သကထ့ာဵေဆဇ်င့ မ ဦဵေကးာ့ေင် သာေကတမမို့နယ့

၁၁၈၀ သကန့ျင့ဵ ေဆ ် မ ဦဵခငေ့မာင့
ဧရာဝတတီိုင့ဵ  ၊ 

ဇလ်နမ့မို့နယ့

၁၁၈၁ သကန့ိုငဥ့ ီဵ ကးာဵ ဥ ီဵ စနိဝ့င့ဵ ေပးာ့ဘ်ယ့မမို့နယ့

၁၁၈၂ သကပုိ့င့ ကးာဵ ဦဵေမာငမ့မိုင့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၁၁၈၃ သကပုိ့င့ ကးာဵ ဦဵေမာငမ့မိုင့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၁၁၈၄ သကမ့း ိုဵေထ်ဵ ကးာဵ ဦဵတငက့ကည့
သဳုဵခမ်မို့နယ့ 

မဇေဲထာ့ေကးဵရာွ

၁၁၈၅ သကမ့်န့ မ ဦဵဆန့ဵ ္ဠန့့် ရမည့ဵသင့ဵ မမို့နယ့

၁၁၈၆ သကေ့ဝ ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့ေရွှေ ကမာရတွ့

၁၁၈၇ သကသ့ကန့ယ့် မ ဉီဵေကးာ့ဝင့ဵ singapore

၁၁၈၈ သကသ့ကန့ယ့် မ ဥ ီဵ  ေ  ကးာ့ဝင့ဵ

52 Choa Chu Kang 

North7 #13-20 

Regent Grove 

Singapore 689528

၁၁၈၉ သကသ့ကန့ယ့် မ ဥ ီဵ  ေ  ကးာ့ဝင့ဵ

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ  ေ  

ဒကသကီဵ  ၊ 

္ ္ ္ ္ ္ ္ ္ ္ မနမ့ာ

 Myanmar ာ
၁၁၉၀ သကသီ့ရထ်ိန့ဵ မ ဦဵခငထ့်န့ဵ ပုသိမ့မမို့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၁၉၁ သင့ဵ ခးယ့ရေီအာင့ မ ဦဵေအာငေ့ကးာ့ဦဵ ေရွှေ ပည့သာမမို့

၁၁၉၂ သင့ဵ ေဇာ့ ကးာဵ ဦဵေမာငေ့ရွှေ ရနက့င့ဵ မမို့နယ့

၁၁၉၃ သင့ဵ ရည့လင့ဵ မ ဦဵေဌဵေမာင့ လှိုငမ့မို့နယ့

၁၁၉၄ သင့ဵ သင့ဵ ထုိက့ မ ဦဵေမာငလ့ှိုင့ ေကးာကတ့န့ဵ  မမို့

၁၁၉၅ သင့ဵ သင့ဵ ထုိက့ မ ဦဵေမာငလ့ှိုင့ ေကးာကတ့န့ဵ

၁၁၉၆ သင့ဵ သင့ဵ နယ့် မ ဦဵေစာေမာင့ လှိုငသ့ာယာမမို့နယ့

၁၁၉၇ သင့ဵ သင့ဵ ရီ မ ဥ ီဵ  ထ်န့ဵ ရီ ဘုတ့္ ပင့ဵ

၁၁၉၈ သင့ဵ သင့ဵ လှိုင့ မ ဦဵကလဳျ စကောပူနိုငင့ဳ

၁၁၉၉ သငဇ့ာ မ ဦဵ္ဠန့်ေ့ဖ ကး ိုကထုိ့မမို့နယ့

၁၂၀၀ သစလ့်င့ ကးာဵ ဦဵခးစလူိ့င့ ခရမ့ဵမမို့

၁၂၀၁ သဇငမုိ့ဵ မ ဦဵခငေ့ရွှေ
ဧရာဝတတီိုင့ဵ  

ဟသောတမမို့နယ့

၁၂၀၂ သဇငရ့ျိန့ မ ဦဵရျိန့္ မငဴ့ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၁၂၀၃ သ္ဟ္ဇာဆုေအာင့ မ ဦဵ္မသိန့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၁၂၀၄ သ္ဟ္ဇာေမာင့ မ ဦဵခးစထ့်န့ဵ ကကည့ဴ္မငဴ့တိုငမ့မို့နယ့

၁၂၀၅ သတိုဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵေအာငသိ့န့ဵ တင့
အလဳုမမို့နယ့၊ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ

၁၂၀၆ သတိုဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵညီညီေအာင့ ဒဂုဳမမို့သစအ့ေရျ့ ပုိင့ဵ

၁၂၀၇ သန့ေ့ဇာ့မငမ့ိဵ ကးာဵ ဦဵေမာငေ့မာငက့ကည့ ဟသောတမမို့နယ့

၁၂၀၈ သန့ေ့ဇာ့ထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့ေအဵ ပဲခူဵ

၁၂၀၉ သန့သ့န္တာေထ်ဵ မ ဦဵေမာငေ့မာငေ့ထ်ဵ

Jurong West Street 

73,Blk750,#04-

159,640750

၁၂၁၀ သန့သ့န္တာေထ်ဵ မ ဦဵေမာငေ့မာငေ့ထ်ဵ

Jurong West Street 

73,Blk 750,#04-

159,640750
၁၂၁၁ သန္တာခိုင့ မ ဦဵညီတင့ သကေန့ဵ ကျွန့ဵ

၁၂၁၂ သန္တာေင် မ ဦဵေင်ခဲ မရမ့ဵကနု့ဵ မမို့နယ့

၁၂၁၃ သန္တာဝင့ဵ မ ဦဵတငဝ့င့ဵ စငက့ာပူနိုငင့ဳ

၁၂၁၄ သန့ဵ စိုဵ ကးာဵ ဦဵေအဵထ်န့ဵ ဒဂုဳ

၁၂၁၅ သန့ဵ ေဇာ့ ကးာဵ ဦဵစလဳှိုင့ ေမာ့လမမိုင ့(လှိုင ့အပုိင)့

၁၂၁၆ သန့ဵ ေဇာ့္မငဴ့ ကးာဵ ဦဵကိုကို္ မငဴ့ ရနက့င့ဵ မမို့နယ့

၁၂၁၇ သန့ဵ ေဌဵဦဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ဝင့ဵ လယ့ေဝဵမမို့နယ့

၁၂၁၈ သန့ဵ ထ်န့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ သန့ဵ ္မင့ဴ ္မနေ့အာငမ့မို့

၁၂၁၉ သန့ဵ ထ်န့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ သန့ဵ ္မင့ဴ ္မနေ့အာငမ့မို့

၁၂၂၀ သန့ဵ ထုိကေ့ဇာ့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ေမာင့ စစက့ိုင့ဵ

၁၂၂၁ သန့ဵ နိုင့ ကးာဵ ဦဵ္မေသာင့ဵ ကမာရတွ့

၁၂၂၂ သန့ဵ နိုငလ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵတငက့ကို င့ အင့ဵ စနိ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၂၂၃ သန့ဵ နိုငလ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵတငက့ကို င့ အင့ဵ စနိ့

၁၂၂၄ သန့ဵ နိုငလ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵတငက့ကို င့ Pasir ris/  Singapore

၁၂၂၅ သန့ဵ လင့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ သိန့ဵ လှိုင့ Yishun 

၁၂၂၆ သန့ဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵစနိလ့်င့ ဒဂုဳမမို့သစေ့္မာကပုိ့င့ဵ

၁၂၂၇ သန့ဵ သန့ဵ မ ဥ ီဵ လျေ မာင့ ေ္မာကဒ့ဂုဳမမို့နယ့

၁၂၂၈ သ်နဆု့ မ ဦဵေအာငဖု့န့ဵ ရျိန့
ေကးာကတ့တဳာ၂ရပ့က်

က့

၁၂၂၉ သိန့ဵ ထ်န့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵေပါစို စကောပူ

၁၂၃၀ သိန့ဵ နိုင ့္မငဴ့ ကးာဵ ဦဵ ေအာ့စို္သ မမိတ့

၁၂၃၁ သိန့ဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵကကည့စနိ့ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၁၂၃၂ သိမဴ့သူသူတာ မ ဦဵေမာငေ့မာငတ့ာ

BLK 85B LORONG 4 

TOA PAYOH,#13-340, 

SINGAPORE 312085

၁၂၃၃ သီတာစိုဵ မ ဥ ီဵ စို္ မင့ဴ ဒ  ုဳမမို့ သစေ့္မာက ့ပုိင့ဵ

၁၂၃၄ သီရကိကယ့ မ ဦဵစနိလ့ျှ ဳ ပုဇန်ေ့တာင့

၁၂၃၅ သီရခိး ို မ ဦဵသန့ဵ အနု့ဵ မငဂ့လာဒဳု

၁၂၃၆ သီဟစိုဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ္ မငဴ့စိုဵ သာ ေ  ကတ ္ မုိ္သနယ့

၁၂၃၇ သီဟနဝ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ေမာင့ မဂေလာေတာင့္ဠန့့်

၁၂၃၈ သုတစည့သူ ကးာဵ ဦဵေအာငဝ့င့ဵ လူိငမ့မို့နယ့

၁၂၃၉ သုတစည့သူ ကးာဵ ဦဵေအာငဝ့င့ဵ လှိုငမ့မို့နယ့

၁၂၄၀ သုတစည့သူ ကးာဵ ဦဵေအာငဝ့င့ဵ လှိုငမ့မို့နယ့

၁၂၄၁ သု္မတထုိ့က့ မ ဦဵစဳ္ မငဴ့ တာေမ်

၁၂၄၂ သူဇာနယ့် မ ဉီဵသိန့ဵ ထ်န့ဵ ေအာင့
ေန္ပည့ေတာ့ပုဗ္ဗသီရမိမို

  နဴယ့

၁၂၄၃ သူဇာသိန့ဵ မ ဦဵေစာေရွှေသိန့ဵ သာေကတ

၁၂၄၄ သူရ ကးာဵ ဥ ီဵ သိန့ဵ ္မင့ဴ စငက့ာပူ

၁၂၄၅ သူရနိုင့ ကးာဵ ဦဵမး ိုဵ္မငဴ့
ယုဇနဥယးာဉ့မမို့ေတာ့။ဒ

ဂုဳဆိပ့ကမ့ဵ

၁၂၄၆ သူရနိုင့ ကးာဵ ဦဵမး ိုဵ္မငဴ့ ဒဂုဳမမို့သစ ့ဆိပ့ကမ့ဵ

၁၂၄၇ သူရေအာင့ ကးာဵ ဦဵစိုဵ သိန့ဵ အင့ဵ စနိ့

၁၂၄၈ ေသာ့ဇင့ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ တင့
လှိုငသ့ာယာအေရျမမို့န

ယ့

၁၂၄၉ ေသာ့ေသာ့ဟန့ မ ဦဵေအာငထူ့ဵ ပုသိမ့မမိုဵနယ့

၁၂၅၀ သဲသဲေအဵ မ ဦဵမင့ဵ ေအာင့ ကးုဳေပးာ့မမို့နယ့

၁၂၅၁ သဲသဲေအဵ မ ဦဵမင့ဵ ေအာင့ ကးုဳေပးာ့မမို့နယ့

၁၂၅၂ ဟနစ့ိုဵ ကးာဵ ဥ ီဵ လူတန့ စငက့ာပူ

၁၂၅၃ ဟနေ့ဇာ့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ကကို င့
ေ္မာကဉ့က္ကလာပမမို့နယ့

 ( ေရွှေေပါက္ဳကမမို့သစ)့

Page  43  of  51



စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၂၅၄ ဟနိ  ံဵ ေ ကာ့ ံေ ကာ့္ထက ကံးာဵ ဥ ီဵ တင္ိုစ ဵ သနပ္ပင ံ

၁၂၅၅ ဟနိ့ဵ ဇာနိုင့ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ နိုင့ ပုသိမ့မမို့နယ့

၁၂၅၆ ဟနိ့ဵ ထကေ့ဇာ့ ကးာဵ ဉီဵ၀င့ဵ ဟန့ အင့ဵ စနိ့

၁၂၅၇ ေဟမာနလ့င့ဵ မ ဦဵေကးာ့လင့ဵ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၁၂၅၈ အငက့ကင့ဵ ပ်ငဴ့ခိုင့ မ ဦဵေဌဵဝင့ဵ
Blk2B#25-688 Upper 

Boon Keng Road

၁၂၅၉ အာကာစန့ဵ လ်င့ ကးာဵ ဦဵစန့ဵ လ်င့ ဒဂုဳမမို့သစ(့ေ္မာကပုိ့င့ဵ )

၁၂၆၀ အေိကသ်ယ့ေအာင့ မ ဦဵေမာငေ့မာငေ့ဌဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၁၂၆၁ အိ္ ဖူခင့ မ ဦဵသကဦ့ဵ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၁၂၆၂ အမ်ိနဇ့ဇူင့ မ ဦဵေကးာ့တငဴ့ ေရွှေ ပည့သာမမို့နယ့

၁၂၆၃ အမ်ိနဇ့ဇူင့ မ ဥ ီဵ  ေ  ကးာ့တင့ဴ  ေ  ရွှေ္  ပည့သာ

၁၂၆၄ အမ်ိနမ့ဖိုဵ မ ဦဵစန့ဵ လှိုင့ တာေမ်မမို့နယ့

၁၂၆၅ အမုိိမုိထ်န့ဵ မ ဦဵစိုဵ နိုင့ သာေကတ

၁၂၆၆ အမိ  ံ ဴးခဴဵ သာ မ ဥ ီဵ  ေ ကာ့ ံေ ကဆ  ေ းမာင  ံဵ းမၿမဳိ႕

၁၂၆၇ အမိ  ံ ဴးခဴဵ သာ မ ဥ ီဵ  ေ ကာ့ ံေ ကဆ  ေ းမာင  ံဵ းၿမဳိ႕

၁၂၆၈ အရိတနာေအာင့ မ ဦဵတငေ့အာင့ ေတာငဒ့ဂုဳ

၁၂၆၉ အအိဇိင့ မ ဦဵေအာငစ့န့ဵ ္မငဴ့ ရနက့င့ဵ

၁၂၇၀ အအိဇိင့ မ ဦဵေအာငစ့န့ဵ ္မငဴ့ ရနက့င့ဵ

၁၂၇၁ အအိဇိင့ မ ဦဵေအာငစ့န့ဵ ္မငဴ့ ရနက့င့ဵ မမို့နယ့

၁၂၇၂ အအိဇိာ မ ဦဵရနရ့ဂဲးုဳ မန္တေလဵတိုင့ဵ

၁၂၇၃ အအိိ္ မန ံ မ ဥ ီဵ ဝင  ံဵတင ့
ကးုဳေ ပ့ာ ၿံမဳိ႕  

ေ ညာင္ပင ္သာ္ရာ

၁၂၇၄ အအိေိမာင့ မ ဦဵေမာငေ့မာင့ စမ့ဵေခးာင့ဵ

၁၂၇၅ အအိေိအာင့ မ ဦဵကးငေ့အဵ လသာမမို့နယ့

၁၂၇၆ အအိေိအာင့ မ ဦဵေအာငမ့မိုင့ ေတာငင့ူ

၁၂၇၇ အအိေိအာင့ မ ဦဵကးငေ့အဵ လသာမမို့နယ့

၁၂၇၈ ေအဵေကးာဴေကခိုင့ မ ဦဵေကးာ့ေကးာ့ထ်န့ဵ
လှိုငသ့ာယာ 

(အေနာကပုိ့င့ဵ )

၁၂၇၉ ေအဵေကးာဴေကခိုင့ မ ဦဵေကးာ့ေကးာ့ထ်န့ဵ
လှိုငသ့ာယာ ( 

အေနာကပုိ့င့ဵ )

၁၂၈၀ ေအဵေကာင့ဵ ္မ္ဖူ မ ဦဵသာေကးာ့ တာေမ်

၁၂၈၁ ေအဵမငမ့ိဵဗုိလ့ မ ဦဵခငေ့မာငသ့န့ဵ စမ့ဵေခးာင့ဵ

၁၂၈၂ ေအဵ္မတထ့်ဋ့ မ တငသ့န့ဵ ထ်ဋ့ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၁၂၈၃ ေအဵ္မတသီ့တာ မ ဦဵ္မတစ့ိုဵ ကမာရတွ့

၁၂၈၄ ေအဵ္မတသူ့ မ ဦဵသန့ဵ လ်င့ ေမျာ့ဘီမမို့

၁၂၈၅ ေအဵ္မတသူ့ဇာ မ ေကးာ့ေဆ် သာေကတ

၁၂၈၆ ေအဵ္မတသူ့ဇာ မ ေကးာ့ေဆ် သာေကတ

၁၂၈၇ ေအဵ္မသီတာ မ ဦဵသစလ့်င့ ကမာရတွ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၂၈၈ ေအဵမုိ္သမုိ္သေအာင့ မ ဦဵရျိန့ဵ ေအာငင့ိုင့ဵ ကမာရတွ့

၁၂၈၉  ေအဵေလဵစိုဵ မ ဦဵဘုိဵေအဵ ေကးာကတ့န့ဵ

၁၂၉၀ ေအဵသကမ့်န့ မ ခငေ့မာင့ အင့ဵ စနိ့

၁၂၉၁ ေအဵသ္ဟ္ဇာေကးာ့ မ ဦဵသန့ဵ ဦဵ@ဦဵေအာငသ့န့ဵ ဦဵ မေက်ဵ

၁၂၉၂ ေအဵသီတာ မ ေမာငေ့မာငေ့အဵ မဂေလာဒဳု

၁၂၉၃ ေအဵသီတာ မ ေမာငေ့မာငေ့အဵ မဂေလာဒဳု

၁၂၉၄ ေအဵသီတာ မ ေမာငေ့မာငေ့အဵ မဂေလာဒဳု

၁၂၉၅ ေအဵသီတာနယ့် မ ဦဵေအဵသင့ဵ နယ့် လှိုငမ့မို့နယ့

၁၂၉၆ ေအဵသီတာနယ့် မ ဦဵေအဵသင့ဵ နယ့် လှိုငမ့မိုနယ့

၁၂၉၇ ေအဵေအဵခိုင့ မ ဦဵေကးာ့သန့ဵ

BLK 664C JURONG 

WEST ST.64#03-222 

S(643664)

၁၂၉၈ ေအဵေအဵခိုင့ မ ဥ ီဵ ခိုငဝ့င့ဵ
ကမာရတွမ့မို့နယ့၊ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ

၁၂၉၉ ေအဵေအဵ္မငဴ့ မ ဦဵစလဳှိုင့ တာေမ်မမို့နယ့

၁၃၀၀ ေအဵေအဵသင့ဵ မ ဦဵခိုငလ့င့ဵ

Blk202 Toa Payoh 

North #02-1081 

postal code -310202
၁၃၀၁ ေအဵေအဵသန့ဵ မ ဦဵစနိ့္ မငဴ့ လှိုင့

၁၃၀၂ ေအဵေအဵသဲ့် မ ဦဵစနိလ့်င့
ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ ၊

 သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၁၃၀၃ ေအာင ့နိုင ့ေသ်ဵ ကးာဵ ဉီဵ ္မင့ဴ ေဆ် ္ပည့ မမို့

၁၃၀၄ ေအာငေ့ကးာ့ဆန့ဵ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ထ်န့ဵ
121 Lang sat road  

Singapore 426773

၁၃၀၅ ေအာငေ့ကးာ့ေဇာ ကးာဵ ဉီဵလျ၀င့ဵ သနလ့းငမ့မို့နယ့

၁၃၀၆ ေအာငေ့ကးာ့မုိဵ ကးာဵ ဦဵေအဵ ေကာဴမျူ ဵမမို့နယ့

၁၃၀၇ ေအာငက့ိုလင့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ထ်န့္ မင့ဴ 205 jalan kayu 799436

၁၃၀၈ ေအာငခ့ိုငမ့း ိုဵ ကးာဵ ဦဵေအာငသ့န့ဵ ထ်န့ဵ

မန္တေလဵတိုင့ဵ ေဒသကကီဵ /

ငါသဴေရာကမ့မို့နယ့/အမျ

တ၂့ 

ထန့ဵ ငယ့ေတာေကးဵရာွ

၁၃၀၉ ေအာငစ့ည့သူ ကးာဵ ဦဵနု

မေက်ဵတိုင့ဵ ၊ 

ေခးာကမ့မို့နယ့၊ 

ေလဵပငက့နု့ဵ  ေကးဵရာွ

 အပ့ုစ။ု
၁၃၁၀ ေအာငစ့ိုဵ မုိဵ ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့ေအာင့ ပန့ဵ ေတာင့ဵ မမို့နယ့

၁၃၁၁ ေအာငဇ့ငေ့ထ်ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ကကည့သိန့ဵ JURONG
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၃၁၂ ေအာငဇ့ငေ့ထ်ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ကကည့သိန့ဵ Jurong

၁၃၁၃ ေအာငေ့ဇာ့ေဇာ့မုိဵ ကးာဵ သန့ဵ ေဇာ့
သ၇ ကေ့တာ ္ မုိ္သနယ့ ၇

 နက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသ ကကီဵ

၁၃၁၄ ေအာငေ့ဇာ့လတ့ ကးာဵ ဦဵေရျာငဝ့ျီဵ ဒဂုဳမမို့သစ ့ေ္မာကပုိ့င့ဵ

၁၃၁၅ ေအာငေ့ဇာ့ဦဵ ကးာဵ ဦဵေမာငေ့မာင့ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၁၃၁၆ ေအာငညီ့ညီ ကးာဵ ဦဵလျဝင့ဵ ေမာင့ စမ့ဵေခးာင့ဵ

၁၃၁၇ ေအာငထ့က့္ မတ့ ကးာဵ ဦဵစိုဵ နိုင့

Blk767 Pasir Ris St71 

#06-314 Singapore 

510767

၁၃၁၈ ေအာငထူ့ ကးာဵ ဥ ီဵ ္ဖာ ေရဵမမို့နယ့.မ်န့္ ပည့နယ့

၁၃၁၉ ေအာငန့ိုငဇ့င့ ကးာဵ ဦဵဇငသိ့န့ဵ ဗုိလ့တေထာင့

၁၃၂၀ ေအာငန့ိုငဇ့င့ ကးာဵ ဦဵဇငသိ့န့ဵ ဗုိလ့တေထာင့

၁၃၂၁ ေအာငန့ိုငဇ့င့ ကးာဵ ဦဵဇငသိ့န့ဵ ဗုိလ့တေထာင့

၁၃၂၂ ေအာငေ့နလင့ဵ ကးာဵ ဦဵအနု့ဵ ခင့ ထာဵ၀ယ့

၁၃၂၃ ေအာငမ့ဖိုဵမင့ဵ ကးာဵ ဦဵမင့ဵ ဟန့ မရမ့ဵကနု့ဵ မမို့နယ့

၁၃၂၄ ေအာငမ့ဖိုဵသ်င့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေပါ ထန့ဵ တပငမ့မို့နယ့

၁၃၂၅ ေအာငမ့ဖိုဵဦဵ ကးာဵ ဦဵေစာလဳု ဒဂုဳမမို့သစေ့္မာကပုိ့င့ဵ

၁၃၂၆ ေအာငဖု့န့ဵ ရျိန့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ရျိန့
ေကးာကတ့တဳာဵမမို့နယ့

 ၂ရပ့ကက့်

၁၃၂၇ ေအာငဘု့န့ဵ ၀ ဳဴ ကးာဵ ဥ ီဵ ထ်န့ဵ ထ်န့ဵ ဥ ီဵ ေညာငဥ့ ီဵ

၁၃၂၈ ေအာငမ့း ိုဵကကူ ကးာဵ ဦဵေအဵကကူ ဟသောတမမို့နယ့

၁၃၂၉ ေအာငမ့း ိုဵထူဵ ကးာဵ ဦဵေအာငက့ို မိတ္ီလလာမမို့နယ့

၁၃၃၀ ေအာငမုိ့ဵေကးာ့ ကးာဵ ဦဵလျေကးာ့ အလဳု

၁၃၃၁ ေအာငသ့န့ဵ ေထ်ဵ ကးာဵ ဦဵေအဵေင် အင့ဵ စနိ့

၁၃၃၂ ေအာငသ့န့ဵ ေထ်ဵ ကးာဵ ဦဵေအဵေင် အင့ဵ စနိ့

၁၃၃၃ ေအာငသ့်င့ ကးာဵ ဦဵ္မေဖ ပုလဲမမို့နယ့

၁၃၃၄ ေအာငသိ့န့ဵ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ ရျိန့ လူိငသ့ာယာ

၁၃၃၅ ေအာငသိ့န့ဵ ကးာဵ ထ်န့ဵ ရျိန့ လူိငသ့ာယာမမို့နယ့

၁၃၃၆ ေအာငသိ့န့ဵ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ ရျိန့ လူိငသ့ာယာ

၁၃၃၇ ေအာငသိ့န့ဵ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ ရျိန့ လူိငသ့ာယာ

၁၃၃၈ ေအာငသိ့န့ဵ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ ရျိန့ လူိငသ့ာယာမမို့နယ့

၁၃၃၉ ဥမ္မာခင့ မ ဦဵမး ိုဵ္မငဴ့
ေတာငဥ့က္ကလာပ, 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ

၁၃၄၀ ဥမ္မာ္မငဴ့ မ ဦဵေမာငေ့မာင့္ မငဴ့ အလဳုမမို့နယ့

၁၃၄၁ ဥမ္မာဝင့ဵ မ ဦဵရလ်ဲင့ ေဒဵဒရမဲမို့နယ့

၁၃၄၂ ဥ ီဵ  ရို ေထာင့ဵ  ကးာဵ ဥ ီဵ  ေအမ်န့ဵ   (ကယ့်လ်န့) လှိုင ့မမို့နယ့

၁၃၄၃ ဥ ီဵ ေကးာ့မင့ဵ ခိုင့ ကးာဵ ဥ ီဵ စလဳျခိုင့ အင့ဵ စနိမ့မို့နယ့

Page  46  of  51



စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၃၄၄ ဥ ီဵ ေကးာ့ဟနိ့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ စနိ့္ မင့ဴ ကမ့်ဵခခကဳနု့ဵ မမို့နယ့

၁၃၄၅ ဥ ီဵ ခငေ့ဇာ့သိန့ဵ ကးာဵ ဉီဵညီညီလ်င့ ဒဂုဳမမို့သစေ့္မာကပုိ့င့ဵ

၁၃၄၆ ဥ ီဵ ဂးူဵဂးူဵ ကးာဵ ဥ ီဵ တငသိ့န့ဵ
ထာဵဝယ့မမို့နယ့၊ 

တနငသ့ာရတီိုင့ဵ ။

၁၃၄၇ ဥ ီဵ စည့သူေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ေမာငရ့ီ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ

၁၃၄၈ ဥ ီဵ တငေ့မာငလ့တ့ ကးာဵ ဥ ီဵ ဘေရွှေ အင့ဵ စနိ့

၁၃၄၉ ဥ ီဵ တငယု့ ကးာဵ ဥ ီဵ လျဝင့ဵ ေ္မာကဥ့က္ကလာပမမို့

၁၃၅၀ ဥ ီဵ တငလ့င့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ကကယ့စီ မလှိုငမ့မို့နယ့

၁၃၅၁ ဥ ီဵ ထ်န့ဵ ထ်န့ဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ လျသိန့ဵ အရာေတာ့

၁၃၅၂ ဥ ီဵ မး ိုဵသူ ကးာဵ ဥ ီဵ ေဇာ့ဝင့ဵ ေ္မာကဒ့ဂုဳ

၁၃၅၃ ဥ ီဵ  းမင  ံဴေ ဇာ ဝံင  ံဵကးာဵ ဥ ီဵ  ေ ကာ့္ခ
 ေ ကာ့က္ပန  ံဵ 

ေ တာင  ံဵၿမဳိ႕နယ  ံ

၁၃၅၄ ဥ ီဵ  းမင  ံဴေ ဇာ ဝံင  ံဵကးာဵ ဥ ီဵ  ေ ကာ့္ခ
 ေ ကာ့က္ပန  ံဵ 

ေ တာင  ံဵၿမဳိ႕နယ ံ

၁၃၅၅ ဥ ီဵ  းမင  ံဴေ ဇာ ဝံင  ံဵကးာဵ ဥ ီဵ  ေ ကာ့္ခ
 ေ ကာ့က္ပန  ံဵ 

ေ တာင  ံဵၿမဳိ႕နယ ံ

၁၃၅၆ ဥ ီဵ  းမင  ံဴေ ဇာ ဝံင  ံဵကးာဵ ဥ ီဵ  ေ ကာ့္ခ
 ေ ကာ့က္ပန  ံဵ 

ေ တာင  ံဵၿမဳိ႕နယ ံ

၁၃၅၇ ဥ ီဵ လင့ဵ လင့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ ္မဝင့ဵ ေဒဵဒရမဲမို့နယ့

၁၃၅၈ ဥ ီဵ လျဘုန့ဵ မင့ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ဇာလးန္နာဵ ဒဂုဳမမို့နယ့

၁၃၅၉ ဥ ီဵ သန့့ဇငဥ့ ီဵ ကးာဵ ဥ ီဵ ကကည့ ဒဂုဳမမိုသစ ့ေ္မာကပုိ့င့ဵ

၁၃၆၀ ဥ ီဵ သန့့ေဇ်ဵ ကးာဵ ဥ ီဵ စိုဵ ခးစ့ Singapore

၁၃၆၁ ဥ ီဵ ဟနိ့ဵ မင့ဵ ဇာ ကးာဵ ဥ ီဵ ္မင့ဴခိုင့
ေကးာကပ့န့ဵ ေတာင့ဵ မမို့

နယ့

၁၃၆၂ ဥ ီဵ ေအာငသ့န့ဵ လှိုင့ ကးာဵ ဥ ီဵ သိန့ဵ လှိုင့ ကမာရတွ့

၁၃၆၃ ဥ ီဵ ေအာငသူ့ရ ကးာဵ ဥ ီဵ ကကည့သိန့ဵ ဒဂုဳအေရျ့ ပုိင့ဵ

၁၃၆၄ ဥ ီဵ ေအာငေ့အာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ သဳေခးာင့ဵ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၁၃၆၅ ဥ ီဵ ေအာငေ့အာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ သဳေခးာင့ဵ

အမျတ(့၄၂)အေနာကေ့စး

 ဵေဟာင့ဵ လမ့ဵ 

ဗဟန့ဵ မမို့နယ့ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ
၁၃၆၆ ဥ ီဵ ေအာငေ့အာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ သဳေခးာင့ဵ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၁၃၆၇ ဥ ီဵ ေ အာငဆ့န့ဵ ဥ ီဵ ကးာဵ ဥ ီဵ သန့ဵ ထ်န့ဵ ေ လဵ မုဒု္ မုိဳ္သနယ့

၁၃၆၈ ဥ ညီီညီေအာင့ ကးာဵ ဥ ီဵ တငေ့အာင့ မရမ့ဵကနု့ဵ မမို့နယ့

၁၃၆၉ ဦဵေနလင့ဵ ထက့ ကးာဵ ဦဵတငဝ့င့ဵ
ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

 တ်ဳေတဵမမိုနယ့

၁၃၇၀ ဦဵမဖိုဵတငဴ့ေအာငေ့ကးာ့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့္မတစ့ိုဵ တာေမ်

၁၃၇၁ ဦဵမဖိုဵသကန့ိုငဦ့ဵ ကးာဵ ဦဵဖုိဵ္ဖူ သာစည့မမို့နယ့

၁၃၇၂ ဦဵမင့ဵ ေကးာ့သူ ကးာဵ ဦဵေအဵေကးာ့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့
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၁၃၇၃ ဦဵမင့ဵ ေကးာ့သူ ကးာဵ ဦဵေအဵေကးာ့ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၁၃၇၄ ဦဵမင့ဵ ကိုကိုဦဵ ကးာဵ ဦဵလျဦဵ ထန့ဵ တပင့

၁၃၇၅ ဦဵမင့ဵ လ်င့ ကးာဵ ဦဵတငေ့မာင့
ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

 တာေမ် မမို့နယ့

၁၃၇၆ ဦဵမး ိုဵမး ိုဵနိုင့ ကးာဵ ဦဵေသာင့ဵ ရင့

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ  

ကမာရတွမ့မို့နယ့ 

အမျတ၇့ ရပ့ကက့်
၁၃၇၇ ဦဵမး ိုဵသန့့ ကးာဵ ဦဵေအာငဝ့င့ဵ ေကးာကတ့န့ဵ မမို့

၁၃၇၈ ဦဵမး ့ိုဵ မး ိုဵနိုင့ ကးာဵ ဦဵေသာင့ဵ ရင့

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ  

ကမာရတွမ့မို့နယ့ (၇) 

 ဵပ့ကက့်
၁၃၇၉ ဦဵ္မငဴ့မုိဵေကးာ့ ကးာဵ ဦဵကကည့လှိုင့ ပုသိမ့မမို့နယ့

၁၃၈၀ ဦဵ္မငဴ့ေအာင့ ကးာဵ ဦဵတငေ့မာင့ တာေမ်

၁၃၈၁ ဦဵေမာငစ့နိ့ ကးာဵ ဦဵလီဘ်နေ့ခဵ လသာ

၁၃၈၂ ဦဵေရွှေလ်န့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵခငေ့အာင့ ခးမ့ဵေအဵသာဇမဳမို့နယ့

၁၃၈၃ ဦဵေရွှေလ်န့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵခငေ့အာင့ ခးမ့ဵေအဵသာဇမဳမို့နယ့

၁၃၈၄ ဦဵရရဲငဴ့ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵသကဝ့င့ဵ တာေမ်မမို့နယ့

၁၃၈၅ ဦဵလင့ဵ ္မငဴ့ ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့လ်င့ ဗဟန့ဵ မမိုနယ့

၁၃၈၆ ဦဵလျမုိဵ ကးာဵ ဦဵကတဳငဴ့ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၁၃၈၇ ဦဵဝင  ံဵကထဋ ေံ ကာ့ ံ ကးာဵ ဦဵသန  ံဵေအာင ံ လှိုင ံ

၁၃၈၈ ဦဵဝင့ဵ နိုငဦ့ဵ ကးာဵ ဦဵေဇာ့ဝင့ဵ ကမာရတွ့

၁၃၈၉ ဦဵဝင့ဵ နိုငဦ့ဵ ကးာဵ ဦ ီဵ ေဇာ့ဝင့ဵ ကမာရတွ့

၁၃၉၀ ဦဵဝင့ဵ ္မငဴ့သိန့ဵ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ေသာင့ဵ Singapore 

၁၃၉၁ ဦဵဝင့ဵ လ်ငသ့က့ ကးာဵ ဦဵစလ်ဳင့
ေ္မာကဥ့က္ကလာပ 

မမို့နယ့

၁၃၉၂ ဦဵဝဏ္ဏ ကးာဵ ဦဵေမာငက့ကည့
ပုသိမ့မမို့နယ့ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၁၃၉၃ ဦဵေဝယဳကိုကို ကးာဵ ဦဵတငရ့ည့ ပုသိမ့

၁၃၉၄ ဦဵေဝယဳဦဵ ကးာဵ ဦဵေဖဝင့ဵ ထာဵဝယ့မမို့

၁၃၉၅ ဦဵသကန့ိုငထ့်န့ဵ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ ကကည့(ခ)ဦဵထ်န့ဵ ေအာင့ ပဲခူဵ မမို့

၁၃၉၆ ဦဵသကလ့်င့ ကးာဵ ဦဵခငေ့အာင့ ရနက့င့ဵ

၁၃၉၇ ဦဵသကလ့်ငဦ့ဵ ကးာဵ ဦဵပန့ဵ စနိ့
တာပသ်နေ့ကးဵရာွ,မုဒဳုမမို

နယ့

၁၃၉၈ ဦဵသတိုဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵေအာငသိ့န့ဵ တင့
အလဳုမမို့နယ့၊ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ

၁၃၉၉ ဦဵသန့ေ့ဇာ့ ကးာဵ ဦဵေမာငေ့ရွှေ ေ္မာကဥ့က္ကလာပ

၁၄၀၀ ဦဵသန့ဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ တာေမ်

၁၄၀၁ ဦဵသန့ဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ တာေမ်
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၄၀၂ ဦဵသိန့ဵ နိုငဝ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵထ်န့ဵ ဝင့ဵ
Blk20,#01-06,Simei st 

1,Singapore 529944

၁၄၀၃ ဦဵသီဟနိုင့ ကးာဵ ဦဵခငေ့မာငရ့ီ ခးမ့ဵ္မသာစည့ မမို့နယ့

၁၄၀၄ ဦဵသီဟေအာင့ ကးာဵ ဦဵေအာင့္ မင့ ေကးာကတ့န့ဵ မမို့နယ့

၁၄၀၅ ဦဵသီဟေအာင ့ ကးာဵ ဦဵေအာင့္ မင ့ ေကးာကတ့န့ဵ

၁၄၀၆ ဦဵေသာင့ဵ ထ်ဋတ့ငဴ့ ကးာဵ ဦဵေသာင့ဵ လှိုင့္ မငဴ့

အမျတ(့၈၆၉)၊ 

ခတ္ရာလမ့ဵ၊ 

သကေန့ဵ ကျွန့ဵ ကကီဵ  

ရပ့ကက်၊့ 

မဂေလာဒဳုမမို့နယ့၊ 

ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ ။
၁၄၀၇ ဦဵေအာငဇ့ငမ့ဖိုဵ ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ထုိက့ ္မင့ဵ ခခမဳမို့နယ့

၁၄၀၈ ဦဵေအာငလ့င့ဵ ကးာဵ ဦဘေဖ ဒဂုဳမမို့သစေ့တာငပုိ့င့ဵ

၁၄၀၉ ဦဵေအာငလ့င့ဵ ကးာဵ ဦဘေဖ ဒဂုဳမမို့သစေ့တာငပုိ့င့ဵ

၁၄၁၀ ဦဵေအာငသ့ကဦ့ဵ ကးာဵ ဦဵေဌဵ ခးမ့ဵ္မသာစည့မမို့နယ့

၁၄၁၁ ဦဵေအာငသိ့န့ဵ ထုိက့ ကးာဵ ဦဵေသာင့ဵ ရျိန့ တာေမ်မမို့နယ့

၁၄၁၂ ဦဵေအာငေ့အာငထ့က့ ကးာဵ ဦဵေအဵလှိုင့ သဲကနု့ဵ မမို့နယ့

၁၄၁၃ ေ အာင္ီစသူ ကးာဵ ဦဵနု ေခးာကမ့မို့နယ့

၁၄၁၄ ေ ႏ္ ဵေ ႏ္ ဵေ အဵ မ ဥ ီဵ ေ မာင  ံးမင  ံဴ
ထန  ံဵပတင ၿံမဳိ႕နယ

 ံ

၁၄၁၅ ေ ႏ္ ဵေ ႏ္ ဵေ အဵ မ ဥ ီဵ ေ မာင  ံးမင  ံဴ

ပဲခူဵ တိုင  ံ 

ထန  ံဵတပင ၿံမဳိ႕နယ

 ံ
၁၄၁၆  ခဲင္မမ မ ဥ ီဵ ေ ကာ့  ံးမင  ံဴ ရန ္ကုန ံ

၁၄၁၇ ႏ ိုင ံေ အာင ံ ကးာဵ ဦဵစနိ ံေ မာင ံ Westlite/woodland

၁၄၁၈    Aung lawi mon ကးာဵ ဥ ီဵ သန့ဵ လ်င့
Paung Township Mon 

State

၁၄၁၉ ဦဵ ေ ငစ်ိုဵ ကးာဵ ဦဵတငဴ့ ေ ဇာ့ စမ့ဵ ေ ခးာင့ဵ

၁၄၂၀ ဦဵေ ဇာ္မင  ံဵ ကးာဵ ဦဵစသိဳန  ံဵ
ေ ညာင္တ န  ံဵ းမဳ ိ႕န

ယ ံ

၁၄၂၁  ါခ့ဳ မိာ ီဵ ဥ မ  ီဵ  းမင  ံဝဴင  ံဵဥ boon lay view 218A

၁၄၂၂  ဦ ီဵ မုိဵစက ံ ကးာဵ   ီ ီဦ ီဵ ဖရန  ံဵစစ ံ ဖယ္ခ ၿဳမဳိ႕နယ ံ

၁၄၂၃ ေ  အဵ းမတတ္မန ံ မ ဉီဵအနု  ံဵကလင ံ
လမ  ံဵေမ 

တာ  ံးမုိ္သနယ ံ

၁၄၂၄ ေ  နာ့ေ  ဂေဖာ မ  ဥ ီဵ ္မ  ေ  သ်ဵ

မအပူင့မမို့နယ့ 

သာယာကနု့ဵ အပ့ုစ ု

ကး ီဵပငစ့ေု  ကးဵရာွ
၁၄၂၅ ေ  အာင ့ေ  ဝ ္ဖ ိုဵ ကးာဵ ဥ ီဵ  လျ ္မ င့ဴ တာေ  မ်
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၄၂၆ ေ ကယဴ့မူယာ မ ဦဵစနိ  ံးမင ဴံ ဗဟန့ဵ

၁၄၂၇ ေ ကာဴ့မူယာ မ ဦဵစနိ  ံးမင ဴံ ဗဟန  ံဵ

၁၄၂၈ ေ ကာဴ့မူယာ မ ဦစနိ  ံးမင ဴံ ဗဟန  ံဵ

၁၄၂၉ ေ ကာဴ့မူယာ မ ဦဵစနိ  ံးမင ဴံ ဗဟန  ံဵ

၁၄၃၀ ေ ကာ့ ေံ ဇယ့ ကးာဵ ဦဵကထန  ံဵၿမဳိင ံ ေကလာ

၁၄၃၁ ေ စာေ လာအယ ဝံါဵ ကးာဵ ဦဵေ စာကီဵ ဒုိ အင  ံဵစနိ ံ

၁၄၃၂ ေ စာေ အာင့္  မင့ဴစနိ့ ကးာဵ ဥ ီဵ ္ဠန့့်ဝင့ဵ လူိင့ဵ ဘဲ်္ မု ိဴနယ့

၁၄၃၃ ေ နာ  ံအယ  ံဘလူဵ ၀ ါဵ မ ဥ ီဵ  ေ စာ ခူဵ  ပုူ သိမ ံ

၁၄၃၄ ေ မကသက ေံ အာင ံ မ ဦဵ းေမမာင ံ ဗန  ံဵေ မာ ၿံမဳိ႕

၁၄၃၅ ေ မာင ေံ မာင ဦံဵ ကးာဵ ဦဵစနိ္ဟန ံ ဥကၠဳ

၁၄၃၆ ေ ရွှေဝါမုိဵ မ ဦဵ္ဠွှန့့ေ မာင့ မုိဵကတု့

၁၄၃၇ ေ ေဝေဝအာင့ မ ဥ ီဵ ဘလ်င့
Mandalayတိုင  ံဵေ ဒ

သႀကီဵ

၁၄၃၈ ေ အဵ းမတတ္မန ံ မ ဥ ီဵ အနု  ံဵကလင ံ
လမ  ံဵေမတာ  ံ

 းမုိ႔နယ ံ

၁၄၃၉ ဦဵဟနဝ့င့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵတငေ့အာင့ မဂေလာဒဳုမမို့နယ့

၁၄၄၀ ဦဵဟနိ့ဵ ေနာင့ ကးာဵ ဦဵေပါေအဵ နာ်ဵထုိဵကကီဵ

၁၄၄၁ ဦဵဟနိ့ဵ ေနာင့ ကးာဵ ဦဵေပါေအဵ နာ်ဵထုိဵကကီဵ မမို့နယ့

၁၄၄၂ ဦဵေအာငေ့ကးာ့ ကးာဵ ဦဵစလဳှိုင့
ေတာငဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

 ရနက့နုတ့ိုင့ဵ

၁၄၄၃ ဦဵေအာငက့ိုနိုင့ ကးာဵ ဦဵေရွှေေမာင့ဵ ဝါဵခယ့မမမို့နယ့

၁၄၄၄ ဦဵေအာငဇ့ငမ့ဖိုဵ ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ထုိက့
္မင့ဵ ခခမဳမို့နယ့၊ 

မန္တေလဵတိုင့ဵ

၁၄၄၅ ဦဵ ေနလင့ဵ ေဇာ့ ကးာဵ ဦဵဆနန့ီ လမ့ဵမေတာ့ မမို့နယ့

၁၄၄၆ ဦဵ ေအာင ့ေကးာ့ ကးာဵ ဦဵ စ ဳလှိုင့ ေတာငဥ့က္ကလာပမမို့နယ့

၁၄၄၇ ဦဵေကးာ့ေကးာ့စိုဵ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ထ်ဋရ့ျိန့ ရနက့င့ဵ

၁၄၄၈ ဦဵေကးာ့ဇငလ့တ့ ကးာဵ ဦဵဝင့ဵ ကကည့  ခရမ့ဵမမို့နယ့

၁၄၄၉ ဦဵေကးာ့ေဇယး ကးာဵ ဦဵေမာငေ့မာင့္ မငဴ့
ဒဂုဳမမို့သစေ့္မာကပုိ့င့ဵ မမို့

နယ့

၁၄၅၀ ဦဵေကးာ့မင့ဵ ကးာဵ ဦဵစိုဵ ္မငဴ့ ေညာငဦ့ဵမမို့နယ့

၁၄၅၁ ဦဵေကးာ့မး ိုဵသက့ ကးာဵ ဦဵသကေ့ဝ ေမျာ့ဘီ

၁၄၅၂ ဦဵေကးာ့ေရွှေထူဵ ကးာဵ ဦဵေနာ့ဒူဵ ဘာဵအမဳမို့နယ့

၁၄၅၃ ဦဵေကးာ့လ်င့ ကးာဵ ဦဵစလ်ဳင့ တာေမ်မမို့နယ့

၁၄၅၄ ဦဵကကည့ဆန့ဵ ကးာဵ ဦဵစနိက့ကည့ တာေမ်

၁၄၅၅ ဦဵေကာင့ဵ ခးစေ့အာင့ ကးာဵ ဦဵေအာငက့ကည့လ်င့ သာေကတ

၁၄၅၆ ဦဵခငေ့မာငေ့အဵ ကးာဵ ဦဵေအဵ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၁၄၅၇ ဦဵခးစက့ိုကို ကးာဵ ဦဵ္ဠွှန့က့ကည့ ေတာငဉ့ဢလာပမမို့နယ့
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စဉ် အမည် ကျား/မ အဘအမည် နေထုိငရ်ာမမို့ေယ်

၁၄၅၈ ဦဵခန့်ဵ လတ့ ကးာဵ ဦဵလရျူ ဖုန့ဵ နနူ့ဵ

Blk 213 Boonlay 

place #11-27 Postal 

code 640213
၁၄၅၉ ဦဵစိုင့ဵ ေကးာ့သူမး ိုဵ ကးာဵ ဦဵတငေ့ရွှေ ဒဂုဳမမို့နယ့

၁၄၆၀ ဦဵေစာထ်န့ဵ ထ်န့ဵ သူ ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့ေင် ေကးာကက့ကီဵ မမို့နယ့

၁၄၆၁ ဦဵေစာေအာင့ ကးာဵ ဦဵဘ္ဖူ ကမာရတွမ့မို့နယ့

၁၄၆၂ ဦဵဇငမ့င့ဵ ထ်န့ဵ ကးာဵ ဦဵစိုဵ ္မငဴ့ တာေမ်

၁၄၆၃ ဦဵဇငရ့ပုိဲင့ ကးာဵ ဦဵေအာင့္ မငဴ့ထ်န့ဵ သာေကတ

၁၄၆၄ ဦဵေဇယးာမး ိုဵေကးာ့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ေကးာ့ေဝ ကမာရတွ့

၁၄၆၅ ဦဵေဇာ့မင့ဵ ထ်န့ဵ ကးာဵ ဥ ိဵ ထ်န့ဵ လ်င့ ေမျာ့ဘီ

၁၄၆၆ ဦဵေဇာ့ဝင့ဵ ထ်ဋ့ ကးာဵ ဦဵစတိတု့  ေ ကးာကတ့န့ဵ မမို့နယ့

၁၄၆၇ ဦဵဉာဏလ့င့ဵ မဖိုဵ ကးာဵ ဦဵတငေ့အဵ
ကမာရတွမ့မို့နယ့၊ရနက့ု

နတ့ိုင့ဵ

၁၄၆၈ ဦဵေဌဵ္မငဴ့ ကးာဵ ဦဵတာဦဵ ဒဂုဳမမို့သစအ့ေရျ့ ပုိင့ဵ

၁၄၆၉ ဦဵထငေ့ဇာ့ဦဵ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ေဌဵ မုိဵကတုမ့မို့နယ့

၁၄၇၀ ဦဵထိနလ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵခးစ့ ဗဟန့ဵ

၁၄၇၁ ဦဵထိနလ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵခးစ့ ဗဟန့ဵ  မမို့နယ့

၁၄၇၂ ဦဵထိနလ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵခးစ့ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၁၄၇၃ ဦဵနယ့်ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵသာင့ဵ စနိ့ စကောပူနိုငင့ဳ

၁၄၇၄ ဦဵနိုငစ့ိုဵ ကးာဵ ဦဵတငဝ့င့ဵ ကမ့်ဵခခကဳနု့ဵ
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