
တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ရိုက္ခရေဒ

ဦးရေ (52) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

၁ ဆဆတ 32 မ ောင်ထွန််းလင််းခန ် 303

၂ ဆဆတ 40  အိသက်ထွန််း 302

၃ ဆဗထ 243  ခခ ်းမက ောျော့စံ 301

၄ ဆဝသ 312  ခင်ရည် ွန်လင််း 295

၅ ဆတည 50  ယွန််းမရွှေအိ ် 291

၆ ဆခ 4  မအ်းဝတ်ရည်မက ေ်ာ 283

၇ ဆဂ 107 မ ောင်ခြညျ်ော့ဖ ိ ်းဦ်း 282

၈ ဆအလ 32 မ ောင်ထိြ်စံလင််းမအောင် 282

၉ ဆဂ 105 မ ောင်မအောင်လင််းဟိန််း 282

၁၀ ဆလတ 109  ဆု ွန်မအောင် 282

၁၁ ဆြဇ 25 မ ောင်ြုိင်သုမဇေ်ာ 282

၁၂ ဆဂယ 4  ရွှေန််းခ နဒီ 281

၁၃ ဆတည 22   င််း င််းသန ် 281

၁၄ ဆဝသ 317  မခ ောစုလိှိုင် 278

၁၅ ဆလတ 128  ဟန်သော ုိ်းထက် 278

၁၆ ဆတည 148  ဝင််းသူဇောမအောင် 276

၁၇ ဆဝသ 229  ခ တ် ူ်းငုံ 276

၁၈ ဆဆတ 53  မ စံြယ်လိှိုင် 275

၁၉ ဆခ 9 မ ောင်ဟိန််းသက်ဇင် 275

၂၀ ဆလသ 59  ထက်အိန ဒ္ြာဝင််း 275

၂၁ ဆဝသ 321  သင််းရနံ လိှိုင် 275

၂၂ ဆဝသ 230 မ ောင်မကောင််းထက်စံ 275

၂၃ ဆကတ 47 မ ောင်ဇွွဲစည်သူမအောင်ဝင််း 274

၂၄ ဆတည 7 မ ောင်မဇေ်ာရွဲထက် 274

၂၅ ဆဝသ 280  ယွန််းအိ ်ခ  274

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )
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၂၆ ဆရ 97  ဂ  ်းဝတီယွန််း 274

၂၇ ဆကတ 27  မရွှေရည်သွန််း 273

၂၈ ဆဝသ 263  ဆုခ တ်္ုိ်း 272

၂၉ ဆစခ 130  မစောဝင််း္ွယ် 271

၃၀ ဆသတ 60  ခုိင်ရတနြာဦ်း 271

၃၁ ဆသတ 223  ခင်သီရိမဇေ်ာ 271

၃၂ ဆဝသ 336 မ ောင်မက ေ်ာဆုမသွ်း 271

၃၃ ဆဂ 74  မ ရတနြာမဇေ်ာ 270

၃၄ ဆရ 144  မ ယ င််းသန ် 269

၃၅ ဆသတ 40  ခ  စင်ထက် 269

၃၆ ဆကတ 24 မ ောင်မအောင်ခန ်သူ 268

၃၇ ဆလတ 197 မ ောင်ထက်ခ တ်မအောင် 268

၃၈ ဆဝသ 20  ္ု္ုယဉ် 266

၃၉ ဆသတ 161 မ ောင်မကောင််းဆက်ြုိင်ဇင် 266

၄၀ ဆသတ 104 မ ောင်အောကော င််းခန ် 266

၄၁ ဆခ 70  ္ု္ုသွင် 264

၄၂ ဆလသ 109 မ ောင်ဟိန််းဦ်းလွင် 264

၄၃ ဆခ 27  ္ွယ်္ွယ်ဦ်း 261

၄၄ ဆဒြ 7 မ ောင်မစောရန်မနြာင် 261

၄၅ ဆဝသ 261  ဇူ်းထက်္ွယ် 261

၄၆ ဆဆတ 60  ဖ ိ ်းသီရိမသေ်ာ 260

၄၇ ဆသတ 226  ဆုခ တ်ညီညီ 258

၄၈ ဆဝသ 316  သွန််းမနခခည်လင််း 256

၄၉ ဆြဇ 24  သင််းသဒဒါမဆွ 256

၅၀ ဆဂ 118  ကကည်လွဲျော့ခ  255
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၅၁ ဆသတ 64  မဟ ောန်စုိ်း 253

၅၂ ဆြဇ 11 မ ောင်မက ေ်ာသူမအောင် 253


