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၉၂ ဆဃဘ ၁၆၂၂  လဲ လဲ မေ 333
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   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာနမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုနပေါင််းရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုနှစ်နအာင် )

၁၂၆ ဆဇသ ၄၄၄ မ ောင် င််းသုံထ ် 326

၁၂၇ ဆဃဘ ၁၂၁၂ မ ောင်မအောင်စိန်ြွင ် 326

၁၂၈ ဆဃဘ ၄၂၄ မ ောင်သုံခပြည ်စ ုံ 325

၁၂၉ ဆဘဓ ၁၃၁  အိသွယ်င ိ ်း 325

၁၃၀ ဆဃရ ၁၂၉  ထ ်ထ ်လင််း 324

၁၃၁ ဆသအ ၆၃၃  မသေ်ာတောမဆွဇင် 324

၁၃၂ ဆသအ ၉၃၂  သ ်သ ်မအောင် 323

၁၃၃ ဆဃဘ ၄၃  ခိုံင်ရတန ထ ် 323

၁၃၄ ဆဏတ ၅၂၃  ခိုံင်သဇင် 322

၁၃၅ ဆဇသ ၇၇၄ မ ောင်ထွန််းြိုံင်စိုံ်း 322

၁၃၆ ဆဇသ ၁၀၃၂  ယွန််းနဒီသိ  ် 322

၁၃၇ ဆလ ၁၀၉ မ ောင် ောန်ထန််း 322

၁၃၈ ဆအစ ၄၂၀  အိပ တ် ူ်း 322

၁၃၉ ဆငဏ ၁၂၀ မ ောင်ညီညီဆ ်မေင ိ ်း 321

၁၄၀ ဆဘ ၇၂၄ မ ောင်မနေင််းဦ်း 321

၁၄၁ ဆထ ၅၀၄  နှင််းထ ်ထ ်မအောင် 320

၁၄၂ ဆထ ၁၇၄  မ ဇူလိုံင်မထွ်း 320

၁၄၃ ဆဘဇ ၁၂၃  စုံပ တ် ွန် 320

၁၄၄ ဆဃဘ ၄၃၅  မေသဇင်ပ င ် 320

၁၄၅ ဆဘဥ ၃၅  နှင််းေတ်ရည်မအ်း 320

၁၄၆ ဆငဏ ၁၁၄ မ ောင်တင်   ိ်းထွန််း 320

၁၄၇ ဆအစ ၁၁၉၄ မ ောင်ပြည ်င ိ ်းလွင် 319

၁၄၈ ဆဘဥ ၃၆၆  ဇင်မ သ ် 318

၁၄၉ ဆဃရ ၁၇၅ မ ောင်မ ောင််းခန့််မဇေ်ာ 318

၁၅၀ ဆဃဘ ၄၉၅ မ ောင် င််းမ ောင််းပ တ်စ 318
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်အနနောက်္ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ဓာတိုနေဒ

ဦးရေ (204) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာနမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုနပေါင််းရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုနှစ်နအာင် )

၁၅၁ ဆဘ ၅၄  ရွှေန််းထ ်ထ ်မ ောင် 318

၁၅၂ ဆဘ ၆၈၉  မေနှင််းသူ 317

၁၅၃ ဆဘ ၃၂၁  သင််းသင််းမအ်း 317

၁၅၄ ဆအစ ၁၂၂၃  ထ ်လပြည ်ေင််း 317

၁၅၅ ဆဏတ ၂၀၇  အိသဲတ ုံ 317

၁၅၆ ဆသအ ၉၁၃  ထ ်ေါေါမအ်း 317

၁၅၇ ဆင ၅၇  လင််းလ ် ိုံ်းဦ်း 317

၁၅၈ ဆထတ ၁  မ ဇင်သူ 317

၁၅၉ ဆဘ ၆၂၂ မ ောင်သ ်ေိုံင််းင ိ ်း 316

၁၆၀ ဆဃဘ ၁၄၈၀ မ ောင်မအောင် င််းထွန််း 316

၁၆၁ ဆဘဥ ၂၃၂  ယွန််းရတန မဇေ်ာ 316

၁၆၂ ဆဏတ ၇၉၀ မ ောင်ဟိန််းမေယ ထ ် 316

၁၆၃ ဆသအ ၈၉၂  ဇင် ိုံ်းသန့်် 316

၁၆၄ ဆဃန ၁၄  သ ်နိုံင်နိုံင်ဆုံ 316

၁၆၅ ဆဃဘ ၆၄၈ မ ောင်ဇင် င််းမအောင် 316

၁၆၆ ဆသအ ၇၉၄  နှင််းေတ်ရည် 315

၁၆၇ ဆဘဓ ၂၅၁ မ ောင် င််းအော ောမဇေ်ာ 315

၁၆၈ ဆသယ ၈၀၇  ဆုံထ ်ထ ်မအောင် 315

၁၆၉ ဆထ ၂၃၇   ိုံ်းမရွှေလိှိုင် 315

၁၇၀ ဆသအ ၈၂၁ မ ောင်မအောင်မ ်းလင််း 315

၁၇၁ ဆန ၈၁  မဆွဇင်င ိ ်း 314

၁၇၂ ဆထတ ၃  စုံြ ုံခ စ် 314

၁၇၃ ဆဘဥ ၃၆၅  ဆုံနှင််းသ ် 314

၁၇၄ ဆဇသ ၁၂၉၇ မ ောင်နိုံင် င််းထ ် 314

၁၇၅ ဆထတ ၁၀၂  ပြည ်ပြည ်စိုံ်း 314
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်အနနောက်္ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ဓာတိုနေဒ

ဦးရေ (204) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာနမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုနပေါင််းရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုနှစ်နအာင် )

၁၇၆ ဆသအ ၆၁၃  အိအိစိုံ်း 314

၁၇၇ ဆသယ ၇၇၇ မ ောင်မနဇဲွနိုံင် 313

၁၇၈ ဆဃန ၃၉၂   ိုံ်းပ တ်ပ တ်လိှိုင် 313

၁၇၉ ဆဃဘ ၆၃၃  ပ ြူစင်သန့်် 313

၁၈၀ ဆထ ၄၄ မ ောင်ရောဇောထ ်မ  ေ်ာ 313

၁၈၁ ဆဘဓ ၁၃၂  ယွန််းနဒီစိုံ်း င််း 312

၁၈၂ ဆဃဘ ၄၃၃  သွန််းရတီင ိ ်း 312

၁၈၃ ဆဃဘ ၅၀၇  သီရိခင်မဇေ်ာ 312

၁၈၄ ဆဇသ ၁၂၆၉ မ ောင်ဟိန််းထ ်ပ တ်မဇေ်ာ 311

၁၈၅ ဆဃဘ ၆၆၉ မ ောင်မရွှေဦ်း 311

၁၈၆ ဆအစ ၅၁၅  ယုံပ တ်မအောင် 311

၁၈၇ ဆငဏ ၁၀  မဟ ောန်မထွ်း 310

၁၈၈ ဆဃဘ ၆၄၅ မ ောင် ိုံ ိုံမအောင် 310

၁၈၉ ဆသယ ၉၇  ဇောဇော င််းမေ 310

၁၉၀ ဆငဏ ၁၃၈  နဒီြွင ်ဦ်း 310

၁၉၁ ဆဃဘ ၉၅၄  မဆောင််းမဟ ောန် ိုံ်း 310

၁၉၂ ဆဇသ ၅၁၈  သွယ်သွယ်ေင််း 309

၁၉၃ ဆဃဘ ၃၉၁ မ ောင်ထ ်မအောင်ေင််း 309

၁၉၄ ဆဃန ၂၈၆ မ ောင်င ိ ်းလပြည ် 309

၁၉၅ ဆဃဘ ၉၃၇ မ ောင်မေယ ဦ်း 309

၁၉၆ ဆဇသ ၉၉၇  ေိုံင််းခ စ်ခ စ်မအောင် 308

၁၉၇ ဆဃန ၁၀၁  ဆန််းယုံယုံြိုံင်လတ် 307

၁၉၈ ဆဃဘ ၆၀  ရွှေန််းလဲ ရတန 307

၁၉၉ ဆအစ ၂၄၆ မ ောင်ခန့််စည်သူ 306

၂၀၀ ဆဏတ ၁၄၂  င်္ဂုံဏ်ပ င ်သူ 306
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်အနနောက်္ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ဓာတိုနေဒ

ဦးရေ (204) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာနမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုနပေါင််းရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုနှစ်နအာင် )

၂၀၁ ဆဃဘ ၅၇၃ မ ောင်မအောင်ပ င ်ပ တ် 306

၂၀၂ ဆဃဘ ၁၆၈၈ မ ောင်ပ တ် င််းဟန် 306

၂၀၃ ဆငဏ ၁၀၈ မ ောင်ေိုံင််းညီညီ 306

၂၀၄ ဆဘဇ ၁၃၅ မ ောင်မဒေါ်လောေင််းမ 306


