
တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

အထူူးပ ြုဘောသော - ရိုက္ခတေဒ

ဦးရေ (109) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

၁ ပဓထ ၄၆ မ ောင်ဟိန််းလင််း 359

၂ ပဖ ၂၂  ချ ််းမမ ြေ့မ တ်နိ ်း 354

၃ ပယက ၂၃ မ ောင်မ ောင်ဆန််း င််း 322

၄ ပဋ ၂  ဆ မ တ်နိ ်းမကျေ်ာ 304

၅ ပဖ ၈၁  သီရိစံ 301

၆ ပငစ ၂၀၄  သဲသဲကိ ကိ 301

၇ ပင ၇၁ မ ောင်မကျေ်ာမ ေ်ာဟိန််း 300

၈ ပဋ ၉၈  မဆောင််းဝတ်ရည် 299

၉ ပဖဧ ၃၉ မ ောင်ရိှိုင််းဝဏ္ဏမ ောင် 297

၁၀ ပင ၆၂ မ ောင်သီဟဖဖိ ်း 297

၁၁ ပဋ ၂၀ မ ောင်မပည်ြေ့စံ ဖဖိ ်း 294

၁၂ ပယက ၆၅  မရွှေရည်ဝင််းဦ်း 294

၁၃ ပငတ ၉၂ မ ောင် င််းချ ််းမမ ြေ့ 293

၁၄ ပဖ ၁၇၅ မ ောင်လျှ ််းမကျေ်ာမ ောင် 289

၁၅ ပဓ ၆၇ မ ောင်မဝဖဖိ ်းမ ောင် 288

၁၆ ပင ၂၁၀ မ ောင်သ ခတိ ်း 287

၁၇ လတရ ၅   ိစနဒာလင််း 286

၁၈ ပဈ ၁  ဆ ရတီမကျေ်ာ 286

၁၉ ပင ၁၁၀   ိမရွှေစင် 285

၂၀ ပင ၃၁ မစောစဲ ရယ် 285

၂၁ ပဈ ၂၀၄ မ ောင်မကျေ်ာ င််းသန ် 285

၂၂ ပငစ ၃၂၆  နနဒာမ ောင် 283

၂၃ ပယက ၃၇   ိ ြ်ေ့   ်းမ ေ်ာ 283

၂၄ ပငတ ၈၉ မ ောင်မပည်ဟိန််းထက် 280

၂၅ ပငက ၄ မ ောင်ဖဖိ ်းမဝစိ ်း 280

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )
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၂၆ ပင ၂၃၂  ကကောမဖ မ င်ြေ့ 280

၂၇ ပဓက ၄၅  ထက်ယွန််း ိ ် 279

၂၈ ပငစ ၂၅၀  ယ ယ နိ င် 279

၂၉ ပငက ၅၉  မပညြ်ေ့ဖဖိ ်း ိ 279

၃၀ ပငလ ၃၀  သရဖီမကျေ်ာဝင််း 278

၃၁ ပင ၁၉၃ မ ောင်မ ယျောမ ငြ်ေ့ ိ ရ် 278

၃၂ ပယလ ၄၈  သီရိ 277

၃၃ ပယက ၆၇  မ တ် ွန် ွန်သိန််း 277

၃၄ ပဋ ၃၄ မ ောင်ဖိ ်းချစ်သဲ 277

၃၅ ပဋ ၉၅ မ ောင်မ တ်ဥကကောထွန််း 277

၃၆ ပငစ ၂၅၃ မ ောင်ဘ န််းမ ငြ်ေ့ပိ င် 277

၃၇ ပငတ ၁၉  မ ်းမ တ်သနတာ 277

၃၈ ပင ၃၂၄   ိသနတာမ ောင် 277

၃၉ ပဈ ၁၈၄  သွန််းရတီမဆောင််း 276

၄၀ ပဋလ ၃  ယွန််းနဒီလိှိုင််း 276

၄၁ ပငတ ၁၁၈   ိပိ ်းသွယ် 276

၄၂ ပငစ ၂၄၅  သိ ြ်ေ့သဉ္ဇောထက် 275

၄၃ ပဈ ၅၉  မချောဆ  ောသင််း 275

၄၄ ပင ၂၆၇  ဟန်နီမကျေ်ာမကျေ်ာ 275

၄၅ ပဓ ၃၁  ယွန််းရတနာလွင် 274

၄၆ ပဈဒ ၁၀ မ ောင်မ ောင်ဖဖိ ်း 273

၄၇ ပင ၃၅၇ မ ောင်မပညြ်ေ့ဘ န််းသျံှ 273

၄၈ ပငလ ၁၈ မ ောင်ခင်မ ောင်ထ ်း 272

၄၉ ပဈ ၁၉၁ မနာ်ဆဲခ မဖော 272

၅၀ ပငတ ၁၁၁  မကျောြေ့မကသွယ် ိ ်း 272
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၅၃ ပဈဒ ၁၆  ထော်းထော်းဝင််း 271
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၅၅ ပငစ ၃၀၁  ဖ ်းမ တ်သွယ် 270

၅၆ ပငစ ၆၀ မ ောင်ရဲ င််းထွန််း 270

၅၇ ပဈ ၁၀၂  ရီသောက  ောရီ 270

၅၈ ပင ၂၆၆  သဲန န မကျေ်ာ 270

၅၉ ပဖ ၇၂ မ ောင် ောကောခန ်သော 270

၆၀ ပဓက ၁၇  သိ ြ်ေ့ဖ ်းမဝ 269

၆၁ ပင ၃၃၉  ဝငြ်ေ့ ောနည်လင််း 269

၆၂ ပင ၂၃၁  မ  င်မ င်ြေ့ 269

၆၃ ပငက ၂၂ မ ောင် ောကောဟိန််း 268

၆၄ ပငစ ၂၂၈  ချစ်သက်   ်းစံ 268

၆၅ ပဋ ၅၄  သ င် ိ ်း 268

၆၆ ပဈဒ ၉ မနာ် ယ်ရ ီ်းရောမဖော 267

၆၇ ပငစ ၆၈  ထက်မ တ်မ တ်နိ ်း 267

၆၈ ပင ၂၈၉ မ ောင်မပညြ်ေ့ဖဖိ ်းတငြ်ေ့ 267

၆၉ ပင ၃၃၅  ခင်ချ ််းမမ ြေ့လွင် 267

၇၀ ပဌသ ၁၀ မနာ်ဖီ်း ောမဖေါ 267

၇၁ ပဈ ၁၂၀  မ တ်နိ ်းထက် 267

၇၂ ပဖဧ ၃၂  မ ်းစ  ွန် 267

၇၃ ပင ၇၂  ခိ င်ဖငိ ််းချ ််းမ ်း 266

၇၄ ပင ၃၂၀ မ ောင်မ ယျောဖဖိ ်း 266

၇၅ ပဖဧ ၆  ယ င််းမရွှေစင် 265
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၇၆ ပဓ ၄၁  ခင်မပည်ြေ့မပည်ြေ့ဟန် 265

၇၇ ပဈဒ ၁၅  မဖ န င််းမဝ 263

၇၈ ပဋ ၇ မ ောင်သက်ပိ င်စိ ်း 263

၇၉ ပယန ၁၆ မ ောင်မကျေ်ာ င်သန ် 262

၈၀ ပယ ၃၃   င် င် ော 262

၈၁ ပငစ ၂၀၅  ဖ ်းငံ မကျေ်ာ 262

၈၂ ပငတ ၈၅  န င််းန မဝ 261

၈၃ ပငစ ၂၇၈  န င််းယ လိှိုင် 260

၈၄ ပင ၈၇  မ ငြ်ေ့ ိ ရ်မ ောင်မ ောင် 260

၈၅ လတရ ၉ မနာ်ဿောမလ်းမဖော 260

၈၆ ပင ၃၇၄ မ ောင်မကျေ်ာသ ဟိန််း 260

၈၇ ပင ၃၁၇ မ ောင်ရဲလင််းဖဖိ ်း 259

၈၈ ပဋ ၈၇  မ ်းမ ်းခိ င် 258

၈၉ ပဓ ၂၉  ကကယ်စင်လင််း 258

၉၀ ပဈ ၂၄ စိ င််းရန်ပိ င် 256

၉၁ ပဈဒ ၄  သန််းသန််းစိ ်း 255

၉၂ ပင ၃၅၈  ခင်မပညြ်ေ့စံ မသွ်း 255

၉၃ ပငစ ၂၇၁  လင််းနဒီမ ငြ်ေ့မ တ် 255

၉၄ ပငက ၇ မ ောင်သ ရထွန််း 254

၉၅ ပဈ ၂၀၀ မ ောင်ပရင်က  ောရ် 254

၉၆ ပငစ ၅၈ မ ောင်ဆက်နိ င်ထွန််း 254

၉၇ ပဓက ၃၆ မ ောင်ရိှိုင််းထက်မ ောင် 253

၉၈ ပင ၄၆  ပိ ်း ီ ီမကျေ်ာ 253

၉၉ ပဓပ ၃၄   ျ ိ်းသနတာမကျေ်ာ 252

၁၀၀ ပငစ ၂၂၇  စ မ တ်စံ 252
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၁၀၁ ပဓက ၂၃  စ  ွန်ခိ င် 252

၁၀၂ ပဖယ ၂၀၃ မ ောင်စိ ်းနိ င် 252

၁၀၃ ပဓ ၁၉ မ ောင်စွ ််းလင််းထက်နိ င် 250

၁၀၄ ပငစ ၁၅၃   ိ ြ်ေ့   ်းဟန် 250

၁၀၅ ပဓထ ၁၅ မ ောင်မကျေ်ာဆက်ပိ င် 249

၁၀၆ ပဓပ ၁၅  ဆ မပည်ြေ့ဦ်း 248

၁၀၇ ပငတ ၁၀၈  သင််း ောလောမရွှေ 247

၁၀၈ ပငစ ၁၄၁ မ ောင် ဲွ ောန်ဝငြ်ေ့ 244

၁၀၉ ပငက ၂၈ မ ောင်ဆန််းညွန ်ဦ်း 244


