
တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

ဦးရေ (51) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမေးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတပေါင်ေးရမှတ်

၁ ပဓထ ၃၇ မဇာဇာဖ   ြိုး 379

၂ ပင ၃၅ မသန္တာဝင ြိုး 366

၃ ပယလ ၆ မသ ငီ်္ဂစ  ြိုး 359

၄ ပယင်္ဂ ၆ မမာင မ ာင ြိုးခန ့်မဇာ 353

၅ နရဆ ၁၉ မတင မ  ြိုးသန့် စင 352

၆ အပ ၃၃၄ မမာင မ ြိုးသ န ြိုးဟန 348

၇ ပင ၂၇၉ မမာင ခန့် ဟ န ြိုးထ  စ  ြိုး 346

၈ ပဋ ၂၂ မခင ရတနာဖ   ြိုး 345

၉ ပဆ ၅၀၈ မသူဇာလ ှိုင 344

၁၀ ရဃပ ၂၅ မမာင ပပာဝ ြိုး 344

၁၁ မပသ ၂၄ မမဆာင ြိုးနှ္င ြိုးပ ြူ 341

၁၂ ပဓထ ၄၀ မအ မ သွယ 340

၁၃ ပဒ ၁၃ မမာင လင ြိုးပပည  အ မ 340

၁၄ ပဓ ၂၂၈ မမာင လ ှိုင မ  ြိုးမအာင 335

၁၅ ပခ ၂၄၄ မမအြိုးမအြိုးမအာင 334

၁၆ မထတ ၁၀၁ မမမသူမ  ာ 334

၁၇ ရဠ ၆ မူသီရ စ  ြိုး 334

၁၈ ပဋ ၈ မအ အ စ  ြိုး 332

၁၉ ပဇ ၆၀ မအ အ ဇင 332

၂၀  တ ၃၅၈ မမဆာင ြိုးနှ္င ြိုးပွင  331

၂၁  အ ၄၃၂ မမာင ပပည  စ  ဖ   ြိုး 330

၂၂ ပဓ ၂၀၂ မအလ မမာမထွြိုး 324

၂၃ ပဈ ၁၂၃ မမရွှေဇင ပမင  324

၂၄ ပဓပ ၁၂၅ မမာင မရွှေတ  ြိုး 323

၂၅ ပဏ ၅၂ မမာင ထ  ညီညီဖ   ြိုး 322

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောေးစောရင်ေး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

အထူေးပပြုဘောသော -စ ိုက်္ပ  ြုေးတရေးသ ပပ 



2

တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

ဦးရေ (51) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမေးပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတပေါင်ေးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောေးစောရင်ေး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

အထူေးပပြုဘောသော -စ ိုက်္ပ  ြုေးတရေးသ ပပ 

၂၆ ပယ ၂၀ မမာင အ  ံ့မမာ ဦြိုး 320

၂၇ အပ ၄ မခ   ခ   ပမင  317

၂၈ ပသပ ၁၁၂ မထွန ြိုးအ နန္ဒာလင ြိုး 317

၂၉  စည ၇၇ မမနလဝင ြိုး 317

၃၀ မမ ၄၉၀ နန ြိုးနီလာခ  င 317

၃၁ မဃရ ၁၈ မမာင စည သူဟန 316

၃၂ ပဋ ၃၅ မမမဇင မသာ 314

၃၃ မရ ၂၀၅ မမာင မ  ာ ဝင ြိုးန္  င 314

၃၄ ပည ၅၁၁ မမာင မင ြိုးသန ့်ညီညီ 313

၃၅ ပဓ ၃၉ မလ ှိုင သဇင ဖ   ြိုး 310

၃၆ ပဓ ၁၉၃ မမာင ဟ န ြိုးမဇယ ာမ  ာ 308

၃၇ ရဠ ၂ မူသီရ စ 306

၃၈ ပဝအ ၃၀၉ မမမနဒီမ  ာ 304

၃၉ နပမ ၁၈၁ မမနွ္ြိုးယ ယလ ှိုင 304

၄၀ မဃရ ၁၁၀ မမာင မ   ြိုးထ  မနာင 303

၄၁ ပဋ ၈၃ မဆ ရည န္  င 302

၄၂ ပဓ ၂၀၅ မပ  ြိုးအ နွ္ယ 300

၄၃  စစ 328 မမနွ္ြိုးမနွ္ြိုးလ ှိုင 299

၄၄ မ ၁၃၈ မမာင သန ြိုးမဇာ လင ြိုး 299

၄၅ အဟ ၆၀၁ မသူဇာစ  ြိုး 296

၄၆ ဒဟ ၁၂၆ မမာင စ  ြိုးမင ြိုးထ  296

၄၇ ပ  ၁၀၄ မခ စ ခ စ မဇာ 294

၄၈  ငဇ ၂၃၄ မထွန ြိုးပ  ပ  မ  ာ 294

၄၉ ပ ရ ၁၁၀ မမာင န္  င လင ြိုးထွဋ 293

၅၀ ပ ည ၃၆ မယွန ြိုးနဒီဝင ြိုး 292
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၅၁ ပယန ၂ မမာင စ  င ြိုးမအြိုးခ မ ြိုးဖင မ ြိုး 292


