
တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - အင်္ဂလ ပ်စာ

ဦးရေ (54) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

၁ ဆဝသ 955 မမမရီမ ောင် 407

၂ ဆဝသ 354 မမောင်မင််းသူဟန် 398

၃ ဆလတ 142 မသိငီ်္ဂဝင််း 397

၄ ဆဈလ 47 မသင််းသူသူသင််း 394

၅ ဆင်္ဂ 88 မ ိ ိမ ေ်ာ 392

၆ ဆရ 68 မ ူလိိုင်မိို်း 392

၇ ဆခ 353 မမောင်မ ောင်ပြည ်စ ို 392

၈ ဆလတ 54 မ င်ကြင််းထူ်း 390

၉ ဆဝသ 33 မစိုနန္ဒာမ ောင် 390

၁၀ ဆဝသ 1076 မပမတ်နိ္ို်းခင် 388

၁၁ ဆတည 150 မ င်သူ ောမ ်း 385

၁၂ ဆစခ 34 မမ  ိ်းမ  ိ်းပမတ် 384

၁၃ ဆဝသ 77 မနန််းဆိုပမတ်နိ္ို်း 384

၁၄ ဆရ 126 မခင်ဝတ်ရည်မ ေ်ာ 384

၁၅ ဆဝသ 283 မ င်ကြင််းဖ ိ ်း 383

၁၆ နခ 3 မမောင်ခိိုင်မင််းဦ်း 383

၁၇ ဆရ 32 မဆင ်ပမတ်နိ္ို်းမ ေ်ာ 381

၁၈ ဆတည 8 မ ိသန္တာထွန််း 381

၁၉ ဆဝသ 210 မမောင်ဟန်မစော 381

၂၀ ဆင်္ဂ 9 မမောင်ြိိုင်ပြည ်စ ိုဖ ိ ်း 381

၂၁ ဆဗထ 228 မစိုပမတ်နိ္ို်း 379

၂၂ ဆဝသ 204 မမောင်နိ္ိုင်လင််းဖ ိ ်း 379

၂၃ ဆဆတ 31 မသရ ီခင် 378

၂၄ ဆရ 41 မဆိုသန္တာထွန််း 375

၂၅ ဆဝသ 507 မခ ယ်ရီခိိုင် 372

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )
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အထ ်းပပြုဘာသာ - အင်္ဂလ ပ်စာ

ဦးရေ (54) 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 ဆခ 467 မမောင်မြောင််းမ ေ်ာဟိန််း 372

၂၇ ဆတည 214 မသန္တာစိို်းလင််း 372

၂၈ ဆစခ 147 မဆိုလိှိုင်သင််း 371

၂၉ ဆရ 146 မရှင််းသန ်ပ ြူမ ်း 371

၃၀ ဆခ 429 မနဒီနိ္ို်းဦ်း 371

၃၁ ဆခ 16 မ ွန်ြွင ်ပ ြူ 369

၃၂ ဆသတ 139 မဆိုလတ်မမောင် 368

၃၃ ဆဈလ 297 မဟန်သူပမင ် 368

၃၄ ဆဈလ 563 မဆိုင်္ဂန္ထဝင်မိိုရ် 367

၃၅ ဆဈလ 671 မနှ္င််းယိုမ ေ်ာ 367

၃၆ ဆဈလ 598 မရွှန််းလ  ဦ်း 366

၃၇ ဆဝသ 71 မမောင်ဟိဏ််းပမတ်ထွန််း 365

၃၈ ဆသတ 77 မမှြူ်းသြ်ခင် 365

၃၉ ဆဈလ 33 မမောင် ွ မင််းထြ် 363

၄၀ ဆရ 485 မသ  ိပ ြူ 363

၄၁ ဆဝသ 294 မြိိုင်မှြူ်းပြည ်မမောင် 362

၄၂ ဆင်္ဂ 87 မ င်ကြင််းခင် 362

၄၃ ဆခ 370 မယမင််းသူ 362

၄၄ ဆဗထ 146 မမောင်မ ေ်ာနိ္ိုင် 360

၄၅ ဆခ 364 မခ စ်လွန််းြိို 360

၄၆ ဆဈလ 11 မတင် ောမမေ်ာ 360

၄၇ ဆစခ 22 မ ူ်းပြည ်စန္ဒီ 359

၄၈ ဆခ 395 မ ောနည်လင််း 358

၄၉ ဆသတ 537 မ င်ပမတ်နိ္ို်း 358

၅၀ ဆသတ 86 မသင််းသီရိထွန််း 357
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တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - အင်္ဂလ ပ်စာ

ဦးရေ (54) 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 362 မသ စိုလိှိုင် 356

၅၂ ဆဝသ 142 မသ ဆိုရည်မိို်း 356

၅၃ ဆဗထ 226 မမောင်စစ်နိ္ိုင်ထွန််း 356

၅၄ ဆဗထ 191 မမောင်မသောကြောမ ောင် 356


