
တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

အထူူးပ ြုဘောသော  - အင်္ဂလ  ်စော

ဦးရေ (59) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

၁ ပင ၁၅၀ မယွန််းလရိပ်န ွ်း 416

၂ ပဈ ၆၈ မနမမမတ် ိ ်းဦ်း 409

၃ ပဓဓ ၈ မအိမမတ်သွင် 408

၄ ပဓ ၇၀ မအိနလ်း 396

၅ ပင ၉၄ မမိ ်းပွင ်မ ြူ 394

၆ ပယက ၉၃၈ နမောင်န ေ်ာထက်နအောင် 389

၇ ပဋ ၁၆ မတင် သီရိနထွ်း 382

၈ ပဓပ ၁၀ မနအ်းပ  ုံ့သူ 381

၉ ပယက ၂၄၆ မသသလကကော 381

၁၀ ပ ၂၉ နမောင်ရှင််းသန်ုံ့နမောင် 380

၁၁ ပဋ ၃၃၆ မသက်သက် 377

၁၂ ပ ၉၆ မနရွှေ င်အိ 376

၁၃ ပဈအ ၂၃ မ ှင််းနေနေလိှိုင် 376

၁၄ ပဓပ ၁၉၄ မချစ်စ ိ ်းဦ်း 376

၁၅ ပ ၆၂၃ နမောင်ညီညီနအောင် 375

၁၆ ပယက ၂၅၅ နမောင်ဟိန််းန ေ်ာထက် 373

၁၇ ပငက ၇၀ မဆ လင််းထက် 372

၁၈ ပဌသ ၃၄၄ မဟန်နီေင််း 372

၁၉ ပယက ၃၆ နမောင်ပိ င်ဘ န််း င် 372

၂၀ ပယန ၂၈ နမောင်မပည ်ဖ ိ ်းနအောင် 371

၂၁ ပ ယ ၆၀ နမောင်န ယျောလင််းထွန််း 371

၂၂ ပ ၁၁၈ မရွှေန််းလ  သော 371

၂၃ ပငစ ၁၂၇ မနမမမတ် ိ ်းလိှိုင် 370

၂၄ ပဋ ၃၂ မဖ ိ ်းန ဒာ 369

၂၅ ပငစ ၉၃ မဟန် ောမင််း 369

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )
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တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

အထူူးပ ြုဘောသော  - အင်္ဂလ  ်စော

ဦးရေ (59) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

၂၆ ပင ၁၀၁ နမောင်သန််းထွဋ်နအောင် 368

၂၇ ပဓက ၂၁၅ မနအ်းမမတ်မိ ်း 368

၂၈ ပငတ ၂၉၂ မခက်ခက်နေ 368

၂၉ ပဓက ၂၃၂ မန ွ်းမမတ် ိ ်းဦ်း 367

၃၀ ပဈဎ ၃၈ နနာ်မျ ိ်းစ သက် 367

၃၁ ပယက ၄၁ မဆ မမတ်ထက် 367

၃၂ ပဓဓ ၁၄၁ မအိသ င်မင််း 367

၃၃ ပငတ ၁၂၆ မ င်မောနအောင် 366

၃၄ ပငစ ၂၇၆ မစ စ လိှိုင် 366

၃၅ ပဓထ ၂၀၉ နမောင်ရ မင််းထွဋ် 365

၃၆ ပင ၂၂၃ နမောင်သန်ုံ့ င် 365

၃၇ ပင ၂၁၁ နနာ်စိ ကန ောမူ်းနထော 364

၃၈ ပဓဓ ၁၁၈ မခိ င်သဉ္ဇော 364

၃၉ ပင ၂၇ နမောင်သ နနမိ ်း 363

၄၀ ပ ည ၁၃ မယဉ်နမထွန််း 363

၄၁ ပယ ၄၂၇ မခိ င် ူ်းနေ 363

၄၂ ပင ၃၁၃ နမောင်နအောင်မပည ်ဖ ိ ်း 362

၄၃ ပယလ ၃ မသက်ထက်စ 362

၄၄ ပယလ ၁၁ မသက်ထက်န ေ်ာ 362

၄၅ ပင ၁၉ မစ မမတ် ိ ်း 362

၄၆ ပ က ၁၃၁ မနအ်းနအ်းပပ  ်း 362

၄၇ ပဈဎ ၄၀၃ မယမင််းနရွှေစင် 361

၄၈ ပင ၅၁၉ မသူ ောေင််း 361

၄၉ ပငတ ၁၁၀ မသက်ပ  မှြူ်း 360

၅၀ ပဓဓ ၁၁၇ မထက်ထက်နဆွ 360
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တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

အထူူးပ ြုဘောသော  - အင်္ဂလ  ်စော

ဦးရေ (59) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

၅၁ ပယ ၄၅၉ မစ ဒာနအောင် 360

၅၂ ပဋ ၃၁ နမောင်သက်နနေင််း 359

၅၃ ပင ၁၉၅ မသင််းသ င်လင််း 358

၅၄ ပဓဓ ၁၄၀ မသိမ် သိမ် ဖ ိ ်း 358

၅၅ ပငတ ၂၈၀ နမောင်နကောင််းထက်န ေ်ာ 358

၅၆ ပ ည ၂၂၅ မဆ နလ်းထက် 357

၅၇ ပငက ၃၄ မသွယ်သွယ်ထက် 357

၅၈ ပ ဧ ၁၃ မအင်သကင််းန ွ်း 357

၅၉ ပယလ ၃၆ မနအ်းဖငိမ််းရတနာနအောင် 357


