
တက္ကသ ိုလ်  -  ပြည်တက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပြြုဘာသာ - အင်္ဂလ ြ်စာ 

ဦးရေ (125) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူးြ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုမြေါင်ူးရမှတ်

၁ ပပလ ၇ မဟေမာနှင ်း 412

၂ ပန 344 မခင မမင  မမတ 405

၃ ပလ 114 မအိမ  မှ ်းသွယ 403

၄ ပဆစ 19 မအိသဉ္ဇာ 399

၅ ပဆ 45 မဟမဝသုန ဒီဃာယု 398

၆ ပပခ 23 ဟမာင မုိ်းဇမဗ ထွန ်း 396

၇ ပဃဆ 8 ဟမာင ဟက ာ ထက နုိင 395

၈ ပပထ 291 မနှင ်းမ  ဟ ွ်း 395

၉ ပသ 43 ဟမာင ထ ်းဟအာင လွင 394

၁၀ ပပ 498 မသီရိဟအာင 394

၁၁ ပဆစ 124 ဟမာင ဟအာင ခန  ဟက ာ 393

၁၂ ပပခ 338 မကကည ယွန ်းေန 393

၁၃ ပပခ 9 မမ  ဇင မုိ်း 391

၁၄ ပန 9 မအိဇင ဟက ာ 391

၁၅ ပဆစ 657 မဇွန ပွင  မ  390

၁၆ ပဂလ 2 ဟမာင စွမ ်းထက မမတ 389

၁၇ ပဆစ 123 မနှင ်းဟရွှေစင 389

၁၈ ပန 1113 မဇင မုိ်းခုိင 389

၁၉ ပဝဘ 9 မသင ်းပ  ျံ့ဟဇာ 387

၂၀ ပလ 457 မယွန ်းသီတာဟဇာ 387

၂၁ ပပလ 109 မမုိ်းမပည  စ ု 386

၂၂ ပဆ 53 မပုိ်းမပည  မပည  သိမ  382

၂၃ ပဆစ 130 ဟမာင သီေထ ်းစ 381

၂၄ ပဇ 81 မနှင ်းမ  ဟအာင 380

၂၅ ပဆ 31 မခ စ စုလိှိုင 378

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင် )
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၂၆ ပန 62 မဟေမမတ မွန 377

၂၇ ပရ 9 မဟစာမမတ စနဒီ 377

၂၈ ပဂ 30 မစုမမတ မွန 377

၂၉ ပမ 50 မလင ်းလ  သ 377

၃၀ ပဇ 75 ဟမာင ဟက ာ ဟဇယ 377

၃၁ ပန 41 မပုိ်းအိသွင 375

၃၂ ပပ 475 မရွှေန ်းလ  လ  ဟဝ 373

၃၃ ပသ 5 ဟမာင မမတ မင ်းခန  372

၃၄ ပဗ 1 မဂ ်းဂ ်းကုိ 371

၃၅ ပဂ 21 မအိသဉ္ဇာလင ်း 370

၃၆ ပပထ 41 ဟမာင စွမ ်းမပည  ဝင ်း 370

၃၇ ပပ 457 မနန ်းခဟရဟထွ်း 370

၃၈ ပဗ 154 မနှင ်းဝတီလွင 370

၃၉ ပဇ 611 မဟအ်းဟအ်းငငိမ ်း 369

၄၀ ပဗ 508 ဟန  သင ်းပွင  ေန 368

၄၁ ပဃက 166 မယုဟရွှေဇင ဝင ်း 368

၄၂ ပဇ 693 မသ ယုလွင 367

၄၃ ပဃဆ 238 မဆုမပည  တင 367

၄၄ ပပ 78 ဟမာင ေန ဝင ်းသန  366

၄၅ ပဆ 483 မတင ဇာဟထွ်း 366

၄၆ ပဃသ 334 မထက နနဒ င ိ ်း 366

၄၇ ပရ 395 ဟမာင ဟက ာ စုိ်းလိှိုင 366

၄၈ ပဆ 82 မယဉ   ်းဟဝ 365

၄၉ ပပ 47 ဟမာင ဉာဏ မ  ိ်းထက 365

၅၀ ပပခ 245 မလမပည  ဝန ်း 365



3

တက္ကသ ိုလ်  -  ပြည်တက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပြြုဘာသာ - အင်္ဂလ ြ်စာ 
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၅၁ ပမ 83 ဟန  ကစီ်းယာ်း 364

၅၂ ပပခ 210 ဟမာင နုိင မင ်းခန  364

၅၃ ပဗ 304 ဟမာင ထ ်းမမတ ဟမာင 363

၅၄ ပတ 74 မဟအ်းခ မ ်းမွန 362

၅၅ ပရ 18 မဟခ ာစနဒ မင ်း 362

၅၆ ပဗ 335 မသ စုခုိင 362

၅၇ ပဂဍ 319 မသိမ  မွန ဟထွ်း 362

၅၈ ပပ 62 မဟမသက နှင ်းပ ု 361

၅၉ ပဝဘ 61 မမမင  မမတ ဟနမခည 361

၆၀ ပပခ 19 မထက ရည မွန ဦ်း 361

၆၁ ပရထ 114 မသက မွန နှင ်း 361

၆၂ ပဆစ 235 မသင ်းပပဝင ်း 360

၆၃ ပဃ 22 မကကယ စင ဟ ွ်း 360

၆၄ ပဃ 23 ဟမာင ရိှိုင ်းဝဏဏင ိ ်း 360

၆၅ ပသပ 128 မခင မ  ိ်းသ 360

၆၆ ပဃဆ 279 မဟမသက ခုိင 360

၆၇ ပပခ 345 ဟမာင ဟအာင ဇင င ိ ်း 360

၆၈ ပဃသ 394 မထက ထက မ  ိ်း 359

၆၉ ပဝဘ 1 မမုိ်းမပည  မပည  ဟက ာ 358

၇၀ ပပလ 111 မရတီသက ဟဆွ 358

၇၁ ပဝဘ 12 မသင ်းယမ ုဇင 357

၇၂ ပဆ 68 ဟမာင သန ်းထုိက ဟဇာ 357

၇၃ ပန 67 မယွန ်းဟဝလွင 357

၇၄ ပဆ 548 မစုသက ဇွန 357

၇၅ ပဇ 647 မခ ယ ရီထက 357
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၇၆ ပဇ 108 မခင သစ လွင 356

၇၇ ပဃ 4 မမုိ်းမပည  မပည  ဟဇာ 356

၇၈ ပရ 11 ဟမာင ေိန ်းထက ဟန င 356

၇၉ ပလ 7 မနှင ်းနွယ ထွန ်း 355

၈၀ ပတ 69 မမမတ သိဂီ 355

၈၁ ပဝဆ 227 ဟမာင ထက ဟဝယ င ိ ်း 355

၈၂ ပပထ 22 မခ မ ်းဟမမ ဝင  ဟအာင 354

၈၃ ပဃသ 59 မသဇင မမင  မမတ 354

၈၄ ပပ 1087 မယုဇနခင 353

၈၅ ပဂ 437 မသက မမတ မွန 353

၈၆ ပသတ 5 မဟမမမတ နုိ်းသ 353

၈၇ ပဃသ 250 ဟမာင ဟဝဘုန ်းဟအာင 353

၈၈ ပပခ 340 ဟမာင ဇင ဗုိေိန ်း 353

၈၉ ပပခ 24 ဟမာင ဟအာင ဟဇာ လင ်းထက နုိင 352

၉၀ ပမ 79 မသက သီရိမွန 352

၉၁ ပပ 184 မသင ်းသီရိလွင 352

၉၂ ပပ 522 မဂ  ်းဂ  ်း 352

၉၃ ပနက 28 မနှင ်းအိသွင 351

၉၄ ပဇ 303 မယွန ်းနဒီကုိ 351

၉၅ ပဝ 198 ဟမာင ဟကာင ်းဟက ာ လင ်း 351

၉၆ ပလ 21 မေန ဟသာ တာ 350

၉၇ ပန 307 ဟမာင ဟဝယ ဟအာင 350

၉၈ ပက 288 မသီရိမွန 350

၉၉ ပဃဆ 272 မသနတ ဟအာင 350

၁၀၀ ပလ 87 မလိှိုင ဝတ မ ှိုဦ်း 349
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အမည် စိုစိုမြေါင်ူးရမှတ်
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၁၀၁ ပဆ 29 မဟမမမတ မွန 348

၁၀၂ ပဃဆ 11 ဟမာင ဟအာင ဟက ာ မင ်း 348

၁၀၃ ပက 405 မဆုစနဒီထက 348

၁၀၄ ပဗအ 126 ဟမာင ဇွ နုိင ထွဋ 348

၁၀၅ ပဝဘ 44 မဂ  ်းဂ  ်းမွန 347

၁၀၆ ပပခ 28 မဇင မ  မ  လွင 347

၁၀၇ ပဗ 310 မဟမမမတ နုိ်း 347

၁၀၈ ပလ 135 မမမတ ပွင  မ  347

၁၀၉ ပဃဆ 151 မဟမသင်္ကြန စုိ်း 347

၁၁၀ ပဃတ 136 မယွန ်းသီရိဟက ာ 347

၁၁၁ ပပခ 47 မဟမ  ်းဇွန 346

၁၁၂ ပပခ 13 ဟမာင ဝင  မမတ သ 346

၁၁၃ ပဆစ 101 ဟမာင ဟက ာ ဟဝဦ်း 346

၁၁၄ ပပ 128 ဟမာင သ ရိန မ  ိ်းမင ်း 346

၁၁၅ ပဆ 60 မဟအ်းဟအ်းဟအာင 345

၁၁၆ ပဃသ 64 ဟမာင ဟအာင ဟဇယ ာေိန ်း 345

၁၁၇ ပသတ 103 ဟမာင မင ်းသန  ခုိင 345

၁၁၈ ပဆစ 1 ဟမာင ကုိကုိ 343

၁၁၉ ပပ 126 ဟမာင သက င ိ ်းဇင 343

၁၂၀ ပပ 629 မဧပရယ မခ ်း 343

၁၂၁ ပပ 69 မဟမ ုန ်းေန 342

၁၂၂ ပသပ 2 မဟအ်းမပည  င ိ ်း 342

၁၂၃ ပဗ 16 ဟမာင ဇင မုိ်းယ 342

၁၂၄ ပဗ 38 ဟမာင ဟရွှေဗုိလ သိန ်း 341

၁၂၅ ပရ 224 မအိခုိင ဇင 340


