
တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ဓာတိုရေဒ

ဦးရေ (84) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

၁ ဆဝသ 158 မ ောင်မသေ်ာသန ်ဟန် 370

၂ ဆဂဈ 202  နန််းယုမဝ 366

၃ ဆဈလ 48  မေ ောျော့မေသွယ် 364

၄ ဆဂယ 10  ယွန််းနဒီမ ောင် 362

၅ ဆဂဈ 133  ယွန််းပပလ ှိုင် 359

၆ ဆခ 552  သင််းသ  ျ်ော့သ  ျ်ော့သူ 356

၇ ဆရ 392  ဖ ြူနှင််းမဝ 355

၈ ဆခ 284  ခင် ောဝင််း 354

၉ ဆဝသ 1341  ဖ တ်ဆုလွင် 354

၁၀ ဆဝသ 1043 မ ောင်ခန ် င််းေ ု 353

၁၁ ဆခ 484      ်းသ ဂီ 352

၁၂ ဆရ 21  မ ်းမ ်းမ ောင် 351

၁၃ ဆရ 47  ခ စ်စုပ ုင် 350

၁၄ ဆဒပ 5  စနဒီထွန််း 347

၁၅ ဆဝသ 66 မ ောင်မ ောင်မေောင််းစံ 346

၁၆ ဆဂ 236 မ ောင်မ ေ်ာရဲထေ် 346

၁၇ ဆရ 85  စုဖ တ် ွန် 345

၁၈ ဆပ 10 မ ောင်ဝင််းဖ ငျ်ော့ 344

၁၉ ဆဂဈ 205 မ ောင်လွှ ််း  ု်းသူ 342

၂၀ ဆဝသ 947  သူသူလ ှိုင် 341

၂၁ ဆခ 84  သူ ော င််း င် 337

၂၂ ဆဂ 269 မ ောင်သူရ န်မ ောင် 335

၂၃ ဆဝသ 978  မ ေဗ ော 335

၂၄ ဆခ 428    မ္နဒဦ်း 334

၂၅ ဆဗထ 558  ပ ုပ ုဖ ငျ်ော့မ ောင် 334

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )
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ဦးရေ (84) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )

၂၆ ဆဝသ 1183  စုနနဒာထွန််း 334

၂၇ ဆဝသ 1258  မနဖခည်  ု်း 333

၂၈ ဆဝသ 1156  ဖ တ်သီတောမထွ်း 333

၂၉ ဆရ 430      လွင် 332

၃၀ ဆသတ 427   ူ်းပွငျ်ော့နဒီမ ေ်ာ 332

၃၁ ဆဈလ 398   ူ်းပွငျ်ော့မေ ေ်ာ 330

၃၂ ဆခ 549 မ ောင်ဖ ငျ်ော့ဖ တ်သူ 329

၃၃ ဆဂ 371 မ ောင်ရဲန ုင်ဝင််း 329

၃၄ ဆဝသ 513 မ ောင်ဟ န််း င််းမ ေ်ာ 328

၃၅ ဆဂ 416  ဆုရတနာ 328

၃၆ ဆရ 515  ခ ုင် င်မသေ်ာ 327

၃၇ ဆသတ 881 မ ောင်သူရ န်မ ောင် 326

၃၈ ဆဝသ 963  သ န််းသ န််းဦ်း 326

၃၉ ဆဝသ 949  မ ်းဖ တ်သူ 326

၄၀ ဆလတ 134  ပပ င််း 325

၄၁ ဆခ 420 မ ောင်မ ောင်မေ ေ်ာ င်လတ် 325

၄၂ ဆဝသ 959    မ္နဒဦ်း 325

၄၃ ဆခ 553 မ ောင် ောေောဟ န််းသူ 323

၄၄ ဆဝသ 806  နှင််းရည် င််းမ ေ်ာ 322

၄၅ ဆဝသ 360 မ ောင်တောရောလင််းမ ောင် 321

၄၆ ဆဂ 29  နန််း  ခ ုင် 320

၄၇ ဆဂ 280  မ သ င် 320

၄၈ ဆခ 101 မ ောင်ဖ   ်းဖ တ်သူ 316

၄၉ ဆဒပ 25  လှယ င််းန ုင် 316

၅၀ ဆဂဈ 118  ယုသ င်န ုင် 316
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ဦးရေ (84) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )

၅၁ ဆရ 508  ခင်ပပံ ်းမ ေ်ာ 316

၅၂ ဆဝသ 1295  စုဖ တ် ွန် 316

၅၃ ဆလသ 18 မ ောင်ဖ တ်သူရ 315

၅၄ ဆဝသ 1463  မ  င်မ ောင် 315

၅၅ ဆဂ 103  နှင််းဦ်းမဝ 314

၅၆ ဆ တ 156  သ င်နွယ် 314

၅၇ ဆဝသ 997  သေ်ထော်းဦ်း 314

၅၈ ဆရ 130 မ ောင်ပ ုင်မ ဖ   ်း 313

၅၉ ဆပ 44  နှင််းနှင််းမ ်း 313

၆၀ ဆဝသ 227 မ ောင်ပ ုင်မသွ်းခန ် 313

၆၁ ဆရ 417      ု်းခ ုင် 313

၆၂ ဆဝသ 1212  သေ်ထော်းန ုင် 313

၆၃ ဆရ 489  မဝမဝလွင် 313

၆၄ ဆဈလ 551   ူ်း ူ်းဖ တ်န ု်း 312

၆၅ ဆဝသ 1180 မ ောင်သေ်န ုင်ထွန််း 312

၆၆ ဆဂယ 190     ွန်မ ောင် 312

၆၇ ဆဂ 483 မ ောင်မေောင််းဆေ်ဟ န််း 312

၆၈ ဆဈလ 16 မ ောင်မေ ေ်ာေ ုေ ုမ ောင် 311

၆၉ ဆဂယ 187 မ ောင်ခ စ် င််းသူ 311

၇၀ ဆရ 367 မ ောင်ဖ   ်းမဝမ ောင် 311

၇၁ ဆဗထ 557  နှင််းရတီမ ောင် 309

၇၂ ဆရ 535 မ ောင်သေ်ဖ   ်းမ ောင် 309

၇၃ ဆဝသ 92    သ င်သ န််း 308

၇၄ ဆဝသ 918  ဖ တ်သ ဂီမေ ေ်ာ 308

၇၅ ဆခ 68  ခ ုင်သ င်ထွန််း 308
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ဦးရေ (84) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )

၇၆ ဆဂဈ 199 မ ောင် ောနည်ဖ   ်းလွင် 308

၇၇ ဆခ 98 မ ောင်မေောင််းခန ်လင််း 308

၇၈ ဆဂ 411  ခင်ရတနာထွန််း 308

၇၉ ဆဝသ 93  သွယ် ှြူ်းမ ်း 308

၈၀ ဆဂဈ 123  သဲ  ဖ ြူ 308

၈၁ ဆဈလ 697 မ ောင် င် င််းထေ် 308

၈၂ ဆဈလ 651  ဆုဖ တ်မရွှေစင် 308

၈၃ ဆဈလ 765 မ ောင်ဖပည်ျ်ော့ဖ   ်းမ ောင် 308

၈၄ ဆဝသ 192 မ ောင်ရဲ င််းမ ောင် 308


