
တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (192) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

၁ ပည ၆၁ မ ောင်တ  ိုးတက်လင်ိုး 466

၂ ပညလ 367 မ ောင်ဇင်က   င်ိုး 436

၃ ပခက ၁၈၅ မ ောင်ရဲထက်မ ောင် 387

၄ ပဏခ ၁၀  ဝင ်မ တ်သူ 381

၅ ပ လ ၆  ယွန်ိုးဝတီထွန်ိုး 378

၆ ပဟ ၁၈  လစန်ိုး      378

၇ ပ လ ၄၃၁  တင် ဒါလီမ ောင် 375

၈ ပည ၄၀  မဟ ောန်ဦိုး 371

၉ ပညဆ ၅၅  နှင်ိုးဧကရီမက ေ်ာ 368

၁၀ ပ န 127  ဝင်ိုးသီရ စန်ိုး 368

၁၁ ပဟ 347 မ ောင် ောကောဟ န်ိုး 366

၁၂ ပခက 100  ဆ မ တ်ထ  က် 359

၁၃ ပည ၁၁  န  င်ိုးန  င်ိုး 357

၁၄ ပည 98  ဆ ပ  ို့ပ  ို့မ ောင် 356

၁၅ ပဏခ 114  ခ  င်မဝမဝဖ   ိုး 354

၁၆ ပ 203  ပန်ိုးင ခ  င် 354

၁၇ ပခ 431  မပည ်မပည ်စံ 353

၁၈ ပ လ 438  စ မ တ်လင်ိုး 353

၁၉ ပဏ 320  မသေ်ာတောစန်ိုး 353

၂၀ ပဏတ 35 မန ်မ င ်မ တ်လင်ိုး 352

၂၁ ပညလ 402  မ မပည် သူဦိုး 352

၂၂ ပဏတ 26 မ ောင်တ  ိုးတက်မဝ 351

၂၃ ပထ 29  ဖင  ်ိုးဖင  ်ိုးဖ   ိုး 351

၂၄ ပခ 161  သဲဆ ထွန်ိုး 351

၂၅ ပဟ ၄၉၉  ခင်လဲ လဲ  ွန် 351

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (192) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၂၆ ပခ ၁၂၈  ယ ယမဇေ်ာ 349

၂၇ ပ န ၂၁၆  ကလ ောလ ှိုင် 348

၂၈ ပခ ၄၆၃ မ ောင်မဝမပည ်မက ေ်ာ 348

၂၉ ပခက ၁၀၅      ် ှ ိုးမသေ်ာ 347

၃၀ ပဒတ 56  နှင်ိုးဝတ်ရည်ဝင်ိုး 347

၃၁ ပခ 37 မ ောင်ခန်ို့မက ေ်ာထွန်ိုး 347

၃၂ ပည 490 မ ောင်ဖ   ိုးရောဇောမထွိုး 347

၃၃ ပည 497  ခ  င်ခ  င်လင်ိုး 346

၃၄ ပဏတ ၂၅၇ မန ်ဝါိုး ယ်မ ါ 346

၃၅ ပညဆ 117 မ ောင်ရှ န်ိုးထက်ဦိုး 346

၃၆ ပဒ ၃၉၆  မဟ ောဝင်ိုးမ င ် 345

၃၇ ပ ၃၂၈      ဖင  ်ိုး 345

၃၈ ပခဒ 21  မ စနဒ လင်ိုး 343

၃၉ ပ လ 9  လ င်ိုးသူ 343

၄၀ ပခ 153 မ ောင်ဖ   ိုး ောကောဦိုး 343

၄၁ ပညလ ၅၁     ွန်ဖ   ိုး 343

၄၂ ပဏ 266  ခ  င်သဇင်မသေ်ာ 342

၄၃ ပ လ ၂၀၇  မ ဇင်   ိုး 342

၄၄ ပည 17  ထက်ထက်ရွှန်ိုးလဲ 342

၄၅ ပဏ 93 မ ောင်ခနိ်ု့ င်ိုးမသွိုး 342

၄၆ ပည 20  ထက်ထက်လ ှိုင် 342

၄၇ ပ န 171  ထက်မရွှရည်ဦိုး 341

၄၈ ပခ 1013  မ တ်န  ိုးခင် 341

၄၉ ပညဆ 310    မ  စင်စ  ိုး 340

၅၀ ပခက 152  သ တစံ 340
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (192) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၅၁ ပခ 922  မနမခည်သင်ိုး 339

၅၂ ပထ 465  လဝန်ိုးမရွှရည်စံ 339

၅၃ ပထ 415 မ ောင်ဇဲွရန်န  င် 339

၅၄ ပခဘ 382  ခ  င် ောမဝ 338

၅၅ ပညဆ 24  ဝင်ိုးပပထွန်ိုး 338

၅၆ ပ န 239 မ ောင်သက်မ ောင်မ ောင် 338

၅၇ ပဏ 335 မ ောင်မဇ    ိုးပ  င် 337

၅၈ ပ န 206 မ ောင်ဖ   ိုးညီမ ောင် 337

၅၉ ပ 347 မ ောင်မပည ်ဘ န်ိုးမက ေ်ာ 336

၆၀ ပညလ 397 မ ောင်မက ေ်ာဇင်ဦိုး 335

၆၁ ပထစ 224  သင်ိုးသင်ိုးမ ိုး 335

၆၂ ပ 29  စ မ တ်မ 335

၆၃ ပဏတ 21  စနဒ လွင် 334

၆၄ ပဒ 383   ီ ီမက ေ်ာ 334

၆၅ ပညလ 398  မဝဇင်ဦိုး 334

၆၆ ပဏဇ 5  မက ော  ူယောခင် 333

၆၇ ပ 359   ူိုးဝါလင်ိုး 333

၆၈ ပဏခ 101  ဖ   ိုးသနတ မက ေ်ာ 332

၆၉ ပညဆ 72 မ ောင််ခ စ် င်ိုးမထွိုး 331

၇၀ ပဏ 222  မ လောဒ်ရွှင် 331

၇၁ ပဏဇ 125  ခင်မ  ိုးသူ 331

၇၂ ပညဆ 413 မ ောင်လင်ိုးသူမ ောင် 330

၇၃ ပခ 54    ခက်မ 329

၇၄ ပဟ 210    နနဒ ခင် 329

၇၅ ပခက 536 မ ောင် င်ိုးသက်ပ  င်စ  ိုး 329
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (192) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၇၆ ပ 42  မ သန်ို့မ  328

၇၇ ပခ 55    မနမခည်နှင်ိုး 328

၇၈ ပခ 172    စနဒ မ ောင် 328

၇၉ ပခက 95 မ ောင်မနတ  ိုး 328

၈၀ ပည 319 မစောဟန်စ  ိုးထက် 328

၈၁ ပခ 190 မ ောင်ဖ   ိုးခနိ်ု့ပ  င် 327

၈၂ ပခက 97 မ ောင်မထွိုး 327

၈၃ ပည 486 မ ောင်သူဇင် 327

၈၄ ပဟက 175  မ မကခ  င် 327

၈၅ ပညလ 3  မ တ်စ မက ေ်ာ 326

၈၆ ပညလ 4    သဉ္ဇောမက ေ်ာ 326

၈၇ ပခထ 19  မ ိုး    ိုးစံ 326

၈၈ ပဟ 22  နှင်ိုးရတီမဝ 326

၈၉ ပဟ 478  သနတ နွယ် 326

၉၀ ပဒ 387 မ ောင်မ ောင်ထက်မဇေ်ာ 326

၉၁ ပခ 543  တွယ်တော   ိုး 326

၉၂ ပခ 333 မ ောင်မနဟ န်ိုးထူိုး 326

၉၃ ပည 534 မ ောင်သူရက  က  325

၉၄ ပည 9  နီလောထွန်ိုး 325

၉၅ ပည 499    မ  လင်ိုး 325

၉၆ ပ 386 မ ောင်တ  င်ိုးဝဏဏမန င် 325

၉၇ ပခ 1125  လ ှိုင်စကောိုးဝါဦိုး 325

၉၈ ပဟ 358 မ ောင်ဇင် င်ိုးခနိ်ု့ 325

၉၉ ပဏခ 137  မ မ င ်   ရ်မ ောင် 325

၁၀၀ ပဏခ 117    မ တ်   ိုး 324
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (192) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၀၁ ပဟခ 263  မ သူလွင် 324

၁၀၂ ပဒ 244     ွန် ွန်ဝ  င်ိုး 324

၁၀၃ ပညဆ 368  စနဒ လ ှိုင် 323

၁၀၄ ပခက 485  စ မဝခ စ် 323

၁၀၅ ပ 384 မ ောင်မဝလင်ိုးထက် 323

၁၀၆ ပဟခ 233  ဇူလ  င်   ိုး 323

၁၀၇ ပည 7 မ ောင်မဇေ်ာမဝယံထူိုး 323

၁၀၈ ပညဒ 229  ဆ ရည် ွန် 323

၁၀၉ ပ န 16   ဉ္ဇ ခ  င် 323

၁၁၀ ပခဘ 333  မက ော မကခ  င် 323

၁၁၁ ပခဘ 349    မ  ဇင် 323

၁၁၂ ပခဘ 115  ခ  င်သဇင်ဦိုး 323

၁၁၃ ပဟ 368 မ ောင်ရန်ပ  င်ဖ   ိုး 323

၁၁၄ ပဟခ 238  ဇောဇော၀င်ိုး 323

၁၁၅ ပည 568  ဇူိုးဇူိုးန  င် 322

၁၁၆ ပခက 93  လင်ိုးလဲ မဇေ်ာ 322

၁၁၇ ပဟ 442 မ ောင်ဟ န်ိုးသနိ်ု့ထူိုး 321

၁၁၈ ပဟ 394  မ ိုးသနတ    ိုး 321

၁၁၉ ပဟ 221  သင်ိုးသင်ိုးစန်ိုး 321

၁၂၀ ပထစ 14         ိုး 321

၁၂၁ ပခက 90 မ ောင်ထက်ရ ှိုင်ိုးက  321

၁၂၂ ပခ 212    သဉ္ဇောဦိုး 321

၁၂၃ ပခဒ 383  မ ိုးမပည ်ဖ   ိုး 320

၁၂၄ ပထ 365      စံ 320

၁၂၅ ပ 401 မ ောင်ခ  ်ိုးမမ  မ ောင် 320
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (192) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၂၆ ပခ 1302 မန ် ဲလစ် 320

၁၂၇ ပဏ 368  မ  နှင်ိုးမ ိုး 320

၁၂၈ ပ န 282  မကသဇင်မ င ် 320

၁၂၉ ပဟ 46  လဝန်ိုးသနိ်ု့ 320

၁၃၀ ပခ 41  မသေ်ာတောထွန်ိုး 320

၁၃၁ ပည 3 မ ောင်မကောင်ိုးခနိ်ု့ 320

၁၃၂ ပဏဇ 18  ဝင်ိုးနွယ်ဦိုး 320

၁၃၃ ပ 258  ခ စ်စ သွယ် 319

၁၃၄ ပညဆ 125  သ   ်သီရ စံ 319

၁၃၅ ပညဒ 9  သဲစ ပ  င် 319

၁၃၆ ပဒတ 30  သ   ်လဲ လဲ   319

၁၃၇ ပခဘ 222 မ ောင်လ င်ိုးပ  င် 318

၁၃၈ ပခ 1201  ခင်မဆွသင်ိုး 318

၁၃၉ ပဏ 261  ပန်ိုးဝတ် ံှို 318

၁၄၀ ပဟခ 105  မခ ိုးမပည် စံ 318

၁၄၁ ပထစ 214  သဇင်    ိုး 318

၁၄၂ ပထ 38  ယ င်ိုးမ  318

၁၄၃ ပညဆ 23  ပ  င်သင်ိုးထက် 318

၁၄၄ ပ န 168  လမပည ်ဝန်ိုး 318

၁၄၅ ပညဆ 405 မ ောင်ဘ န်ိုးမ ောင်လင်ိုး 317

၁၄၆ ပဟ 243  ခင်ရတန 317

၁၄၇ ပခ 528  ဝင်ိုးသဉ္ဇောထက် 317

၁၄၈ ပ န 139  မ  မ  သွယ် 317

၁၄၉ ပခ 13      ိုးသ ငီ်္ဂ 317

၁၅၀ ပခ 444      မ ောင် 317
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (192) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၅၁ ပဟခ 287  ယ င်ိုးမသေ်ာတောလင်ိုး 316

၁၅၂ ပည 614  ခ စ် ူိုးမဝ 316

၁၅၃ ပခ 232   ူိုးသစ်ခင်မဇယ ော 316

၁၅၄ ပထ 392  ခ စ်သဲမ  315

၁၅၅ ပ န 110  မ ိုးမပည ်မပည ်ဖ   ိုး 315

၁၅၆ ပခဘ 219 မ ောင်ဉောဏ်ထွန်ိုးန  င် 315

၁၅၇ ပဏ 263  ခ   ခ   မလိုး 315

၁၅၈ ပ 202    မကခ  င် 315

၁၅၉ ပဟက 138  ဇင် ောဖ   ိုး 315

၁၆၀ ပခ 527 မ ောင်ဇင်လင်ိုးထက် 315

၁၆၁ ပဒ 339  သဲစ မ ောင် 315

၁၆၂ ပဏခ 105  င်္ဂ  ိုးင်္ဂ  ိုးခ  င်စ  ိုး 315

၁၆၃ ပခ 653  မ မ တ်ဦိုး 315

၁၆၄ ပခက 182 မ ောင်မစောဟ န်ိုးသနိ်ု့ 315

၁၆၅ ပခ 417 မ ောင်ညီညီဦိုး 315

၁၆၆ ပဒတ 219 မ ောင်ထက်မဝမ ောင် 314

၁၆၇ ပခက 480 မ ောင်မ တ်သူဟ န်ိုး 314

၁၆၈ ပထ 327 မ ောင်စည်သူမ ောင် 314

၁၆၉ ပဒ 245  ဆ မ တ်သူ 314

၁၇၀ ပဒ 372 မ ောင်သန်ို့ဇင်    ိုးဦိုး 314

၁၇၁ ပညဆ 138  သူသူမပည ်လ ံ 314

၁၇၂ ပဟ 43 မ ောင်ခ  ်ိုးဖင  ်ိုးသူ 314

၁၇၃ ပခဘ 20  စ စ ုမရွှရည် 314

၁၇၄ ပဏ 69  ရတန မက ေ်ာ 314

၁၇၅ ပ 43  ဇင် ောဖ   ိုး 314
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (192) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၇၆ ပခ 441  ယွန်ိုး ီ ီ 313

၁၇၇ ပခဘ 361 မ ောင်မသေ်ာဇင်ပ  င် 313

၁၇၈ ပဟက 259      မ ွိုးမ  313

၁၇၉ ပည 465  ရည် ွန်ခန်ို့ 313

၁၈၀ ပဏတ 7  ဟန်နီတ  ိုး 313

၁၈၁ ပဒတ 37 မ ောင်ရဲလင်ိုးထက် 313

၁၈၂ ပခ 1335  ယ ရီနှင်ိုးမ ောင် 312

၁၈၃ ပထ 434 မ ောင်သီဟမက ေ်ာ 312

၁၈၄ ပဟခ 191 မ ောင်မသေ်ာဇင်ဖ   ိုး 312

၁၈၅ ပခ 1137  မ င ်မ တ်စ  ိုး 312

၁၈၆ ပခထ 315 မ ောင်ဥကကောဖ   ိုး 312

၁၈၇ ပဟခ 284 မ ောင်ခ စ်စ ်ိုးမ ောင် 312

၁၈၈ ပည 628  မ  ပ  င်မသေ်ာ 312

၁၈၉ ပဒတ 34 မ ောင်ဘ န်ိုးမ တ်မက ေ်ာ 312

၁၉၀ ပ လ 53    သက်လ ှိုင် 312

၁၉၁ ပခ 382 မ ောင်ရန်လင်ိုးထွဋ် 312

၁၉၂ ပဟ 38 မ ောင်မ ောင်သက်ပ  င် 312


