
တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ -  ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (160) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗ ေါင်ူးရမှတ်

၁ ဆရက ၁၂၈ မ ောင်ကကယ်စင်ထွန််း 402

၂ ဆဖလ ၄၄၂  မ ဇင်ခ ိုင် 377

၃ ဆဒထ ၃၈  ခင်ယိုနှင််း 370

၄ ဆဒရ ၆၅၀  မ သင်္ကြန် 370

၅ ဆဒရ ၇၂၆  စိုမ တ်န ို်း 369

၆ ဆသဝ ၃၂ မ ောင်စ ို်းထက်လင််း 364

၇ ဆဒဂ ၁၅၆ မ ောင်ဘိုန််းမြည ်စ ိုမ ောင် 361

၈ ဆြလ ၈၇၇ မ ောင်သန့််ညီန ိုင် 359

၉ ဆြလ ၈၄၃ မ ောင်ဆန််းမ င ်မ ောင် 358

၁၀ ဆရက ၇၂  စင်ဒီစ ို်းထက် 358

၁၁ ဆသဝ ၆၆  မ သော်းခင် 357

၁၂ ဆဖစ ၁၇  သင််းသင််း  357

၁၃ ဆြလ ၃၇၈    သဲမဝ 356

၁၄ ဆဖလ ၁၃၁ မ ောင်စွ ််းမဇယျြ ိုင် 355

၁၅ ဆ ဒ ၂၁၇  သ  ် နနဒာစ ််း 354

၁၆ ဆရက ၈၆  ယို ွန်၀င််းမ ောင် 354

၁၇ ဆဒရ ၁၅၀  ခ ိုင်သဉ္ဇောဦ်း 354

၁၈ ဆကရ ၃၂၇  လင််းမ မ ောင် 354

၁၉ ဆြလ ၆၈၉  မရွှေရည်ဝင််း 354

၂၀ ဆရက ၅ မ ောင်ဇင်ဟန်ဆင် 353

၂၁ ဆ ဥ ၈၂ မ ောင် ောကောလင််း 353

၂၂ ဆဒ ၂၃၄  ဝင ်ထက်ရည်ဦ်း 352

၂၃ ဆဒထ ၂၇၀ မ ောင်မနထက်လ ှိုင် 352

၂၄ ဆ ဒ ၁၃၃ မ ောင်ဇင် င််းထက် 351

၂၅ ဆ က ၂၀၄  ဇင်ထ ်း 351

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )



2

တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ -  ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (160) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၂၆ ဆ ဒ ၈၇၀  ခ ိုင်ဆိုသွယ် 351

၂၇ ဆ ရ ၁၂၆  မဒစီမကျေ်ာလင််း 351

၂၈ ဆဒတ ၃၀၄  ငင  ််းသက်မဝ 350

၂၉ ဆဒ ၅၀ မ ောင်ဥကကောစ ို်း 349

၃၀ ဆဒဂ ၂၁၂  သန့််  မ္နဒသ 349

၃၁ ဆသဝ ၅၂ မ ောင် င််းသန့််ဟန် 349

၃၂ ဆ က ၅၅၈  စိုစိုြ ို 349

၃၃ ဆကရ ၄၇၅ မ ောင်မဖသ ရ န် 348

၃၄ ဆဖလ ၅၃  စ   ်စ   ်သ 347

၃၅ ဆဒ ၄၈၈ မ ောင်မသေ်ာဇင်လတ် 346

၃၆ ဆဒ ၆၁၁ မ ောင်စိုြ ိုင်ထွန််း 345

၃၇ ဆဖ ၁၄၃ မ ောင်ဉောဏ်ထက်မ ောင် 345

၃၈ ဆရက ၅၇ မ ောင်မ ောင်လင််းဟ န််း 345

၄၂ ဆ ဥ ၁၀၆၂ မ ောင်ငဖ  ်းလင််းထက် 344

၄၃ ဆြလ ၁၂၈  သ ဇောမ ောင် 343

၄၄ ဆ ဒ ၇၆၀  မကျော မကျော  င််း 343

၃၉ ဆဖ ၄၀  မ သ  ျ   ်း 342

၄၀ ဆဖလ ၅၀  ဝင််းနနဒာလဲ လဲ လ ှိုင် 342

၄၁ ဆဖလ ၁၄၂ မ ောင်သဒ ို်းမဇယျမ ောင် 342

၄၅ ဆဒရ ၄၁၁  စိုမ တ်မထွ်း 342

၄၆ ဆ ဒ ၁၅၂၁      မဖြူ 341

၄၇ ဒတ ၈၈၆  သင််းမ တ်စနဒီမ ောင် 340

၄၈ ဆဖ ၁၁၆ မ ောင်နနဒထွန််း 340

၄၉ ဆ က ၃၀၆ မ ောင်သ ရဝင််း 340

၅၀ ဆြလ ၈၅၃ မ ောင်မကောင််းမြည် စ ို 339



3

တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ -  ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (160) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၅၁ ဆ ဒ ၆၀၃ မ ောင်ငဖ  ်းသန််းမကျေ်ာ 339

၅၂ ဆဖလ ၁၄၉   င်ကကင််းမ  ်း 339

၅၃ ဆဗဟ ၂၇၅  လဲ လဲ ဝင််း 338

၅၄ ဆဒ ၃၄၁ မ ောင်မ ောင်မကောင််းမ တ် 338

၅၅ ဆထက ၆၉၇  မကဇ ်းဇ ်းဇင် 337

၅၆ ဆဒတ ၃၃၉  ဇင်သ သ မဇေ်ာ 337

၅၇ ဆရက ၆၇  မ သက်ထော်းမဇေ်ာ 337

၅၈ ဆဒဂ ၂၃၁  လွန််းမ ဩ 337

၅၉ ဆ ဒ ၉၆ မ ောင်မ ောင်မ တ်သ 337

၆၀ ဆတ ၂၃၄ မ ောင်မကောင််းထက်လင််း 336

၆၁ ဆ ဥ ၃၄၄ မ ောင်ခန့််မဝယ န ိုင် 336

၆၂ ဆ ဒ ၃၅၈ မ ောင်စွ ််းထက်ဝင််း 336

၆၃ ဆဗဟ ၃၇၆ မ ောင် ောကော  ို်းမ င ် 336

၆၄ ဆတဥ ၁၅၈  ဇင်ဇင်  ို်း င််း 336

၆၅ ဆထက ၁၆၆ မ ောင်ြ ိုင်မသွ်းခန့်် 336

၆၆ ဆြလ ၁၀၁၃  မ ်းချ ််း  ို်း 335

၆၇ ဆ ဒ ၉၇၀    မ တ်န ို်းဦ်း 335

၆၈ ဆကရ ၃၆၉ မ ောင်မစောရန်မနာင် 335

၆၉ ဆ က ၁၁၀  ခင်ချ ််းမမ  မဇေ်ာ  335

၇၀ ဆဒတ ၂၁၆  ထ ်းထ ်းမ ောင် 334

၇၁ ဆ က ၁၉၈ မ ောင်သီဟမဇေ်ာ 334

၇၂ ဆတဥ ၂၅  မနွ်း  လ ှိုင် 334

၇၃ ဆရက ၃၂၁  ခ ိုင်သဇင် 333

၇၄ ဆသက ၁၁၆  မ ်းမ တ်စ 333

၇၅ ဆဒဆ ၈၉  နှင််း  မဖြူ 332



4

တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ -  ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (160) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၇၆ ဆ ဒ ၄၉၈  သီတောမ င ် 332

၇၇ ဆ က ၇၃၅ မ ောင်မဝယ မ ောင်ြ ိုင် 331

၇၈ ဆဖလ ၁၁၀  ကကြူကကြူ ောမဝခ ိုင် 331

၇၉ ဆ က ၈၆၉ မနာ်စန််းစန််းမ ်း 330

၈၀ ဆ ဒ ၂၅၅  မဖြူစင်ထက် 330

၈၁ ဆြလ ၃၉၄ မ ောင်ခန့််ထက်သွင် 330

၈၂ ဆဒရ ၁၁၃  သင််းယိုလ ှိုင် 330

၈၃ ဆထက ၃၈၈  ဆိုယဉ်ဝင််း 330

၈၄ ဆကရ ၄၈၂  မချောကလျော 329

၈၅ ဆဒတ ၇၄ မ ောင်မ ောင်ရဲန ိုင် 329

၈၆ ဆဖ ၁၉၈ မ ောင်မ တ်မဇယျောမသေ်ာ 328

၈၇ ဆဒတ ၆၃၇  သဲြွင ်မဖြူ 327

၈၈ ဆဒဆ ၆၇၄ မ ောင်ရန်ြ ိုင်ဦ်း 327

၈၉ ဆဒတ ၆၁၃ မ ောင်သက်ြ ိုင်ငဖ  ်း 327

၉၀ ဆ ဒ ၁၆၃၅  ဇင်ြ ိုြ ိုဝင််း 327

၉၁ ဆကရ ၇၃၃ မ ောင်မကောင််းငင  ််းချ ််းသော 327

၉၂ ဆဖစ ၂၃၉ မ ောင်သက်စ ို်းဦ်း 327

၉၃ ဆဖလ ၄၄၁  သိုခဝတီမကျေ်ာ 326

၉၄ ဆြလ ၁၀၅  မ ်းစိုမ တ် 326

၉၅ ဆတဥ ၂၉၀  ရတီြွင ် 326

၉၆ ဆဒတ ၈၈၇ မ ောင်မကျေ်ာဇင်သန့်် 325

၉၇ ဆတဥ ၇၂၉  သ   ်မရွှေရည်ဝင််း 324

၉၈ ဆ ဥ ၁၅၄၂  ဖ ်းြွင ်  ို်းဟန် 324

၉၉ ဆ ဥ ၁၆၀၅ မ ောင်ထက်လင််းဦ်း 324

၁၀၀ ဆဖလ ၄၅၈  ဟန်မသေ်ာတောလွင် 324



5

တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ -  ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (160) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၀၁ ဆ ရ ၄၀  မချောဆိုသင််း 324

၁၀၂ ဆထက ၂၄၅  မကမသေ်ာသက်နှင််း 323

၁၀၃ ဆထက ၂၄၆  ဆိုမြည် မြည် ြ ိုင် 323

၁၀၄ ဆြလ ၉၇  မ ်းမ ်းငဖ  ်း 323

၁၀၅ ဆတ ၁၁၁  ဆိုလဲ   ို်း 322

၁၀၆ ဆ ဒ ၂၅ မ ောင်သက်စင် 322

၁၀၇ ဆဒတ ၁၀၄၃  မ သဇင်ဖ ်း 321

၁၀၈ ဆတဥ ၂၄၃  မ ်းငင  ််းသ 320

၁၀၉ ဆဗဟ ၃၀၇  ရွှေန််းရတီမ ောင် 320

၁၁၀ ဆဖလ ၄၅  သဉ္ဇောလင််း 320

၁၁၁ ဆ ဒ ၁၇  သ ထက်စ 319

၁၁၂ ဆ ဒ ၇၄၆  ဆိုရတနာငဖ  ်း 319

၁၁၃ ဆဗဟ ၂၇  သက်ထော်းစ 319

၁၁၄ ဆ က ၆၅  မ ်း ွန် ွန်ထက် 319

၁၁၅ ဆ ဥ ၂၂၂  နှင််းစနဒာငဖ  ်း 319

၁၁၆ ဆဒ ၄၀၃  သင််းသနတာမဇေ်ာ 319

၁၁၇ ဆြလ ၁၀၇၇  သ သ သန့်် 319

၁၁၈ ဆ က ၆၂၇ မ ောင်မဝငဖ  ်းမ ောင် 319

၁၁၉ ဆ က ၇၉၃  မနွ်းမနွ်းလ ှိုင် 319

၁၂၀ ဆဒတ ၆၁၈ မ ောင်မဝယ လင််း 319

၁၂၁ ဆဒတ ၁၀၃၁  ဇင်ြွင ်မဖြူ 319

၁၂၂ ဆ ဒ ၇၂၂ မ ောင်ချစ်က ိုက ိုန ိုင် 318

၁၂၃ ဆ ရ ၄၄  သက်    သ 318

၁၂၄ ဆဖလ ၁၃၅  မ င် မ တ်သဒဓါမဖြူ 318

၁၂၅ ဆသက ၃၁၉  မ ်းချ ််းမ တ်ငဖ  ်း 318



6

တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ -  ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (160) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၂၆ ဆဖ ၅၄၀  ဝင််းသီရ 318

၁၂၇ ဆဒဆ ၇၆    မ တ်မ တ် ျ   ်း 317

၁၂၈ ဆ ဒ ၂၂၂ မ ောင်ဟ န််းမတဇ 317

၁၂၉ ဆ ဥ ၄၆၈  ယွန််းဝတီထွန််း 317

၁၃၀ ဆထက ၆၀၀  မ သ မကျေ်ာ 317

၁၃၁ ဆသဝ ၄၆၁ မ ောင်ဖိုန််းမ င ်မ ောင် 317

၁၃၂ ဆြလ ၃၆၃    မ ကွ  ှို 316

၁၃၃ ဆဒရ ၂၇၈  ယိုဝတီမ ောင် 316

၁၃၄ ဆ ဒ ၅၁၄  မ တ်ဆိုမဝ 316

၁၃၅ ဆဖလ ၆၉၇  မ သဥဇော 316

၁၃၆ ဆဒရ ၅၁၈ မ ောင်ဇဲွသော 316

၁၃၇ ဆကရ ၇၀၂  ယွန််းသီရ  ွန် 316

၁၃၈ ဆဒတ ၆၅၃ မ ောင်ဗ ိုလ်ညီညီထ ်း 316

၁၃၉ ဆသက ၁၉၃  မသေ်ာတောဝင််း 315

၁၄၀ ဆဖလ ၇၁၂  မခြူ်းရတီထွန််း 315

၁၄၁ ဆဖ ၂၀၂    နှင််းမဖြူ 315

၁၄၂ ဆ ဥ ၁၃၁၅    ို်းြြ 315

၁၄၃ ဆဒတ ၇၆၀  ရှ န််းမ ဒါလီ 315

၁၄၄ ဆဒတ ၁  မ သ သ ချ   314

၁၄၅ ဆ က ၂၄၁  မ  ဥဇြူ 314

၁၄၆ ဆတ ၁၈၁  လ ှိုင်သဇင် 314

၁၄၇ ဆဒ ၁၉၁  မ မဖြူမဖြူသ  ််း 314

၁၄၈ ဆဖလ ၇၉၆  သ   ်သ   ်သ 314

၁၄၉ ဆဖ ၄၅၆ မစောမနဇောဝင််း 314

၁၅၀ ဆဖ ၄၆၀ မ ောင်ဝင််းက ိုက ို 314
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တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ -  ဓာတိုဗေဒ

ဦးရေ (160) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၅၁ ဆ က ၅၆၀ မ ောင်သက်ြ ိုင်ငဖ  ်း 314

၁၅၂ ဆဒတ ၁၈၇  နှင််းဝတ်ရည်မဇေ်ာ 313

၁၅၃ ဆ ဒ ၇၁၀  စိုမြည ်စန ို်း 313

၁၅၄ ဆ ဒ ၆၂၃  မ သီတောခ ိုင် 313

၁၅၅ ဆြလ ၃၂၇  သ သ ဟန်နီ 313

၁၅၆ ဆဖလ ၁၅၂  သဉ္ဇောစိုလွင် 313

၁၅၇ ဆသက ၇၆၈  ဟင်နရီ င််း 313

၁၅၈ ဆဒရ ၉၃ မ ောင်  ို်းမဇေ်ာ 313

၁၅၉ ဆသက ၈၉၄ မ ောင်မ ောင်မကျေ်ာထွန််း 313

၁၆၀ ဆဒဆ ၄၆၈  သင််းဝတ်ရည်မဇေ်ာ 313


