
တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ပထဝီဝင် 

ဦးရေ (99) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုမပေါင်ူးရမှတ်

၁ ပညဆ ၁၁၀၄ မရရွှေရည်နန္ဒာ 380

၂ ပဏ 1054 မနှ္င််းဖ ြူစင် 373

၃ ပဏ 1047 မစန််းစန််းရ ်း 368

၄ ပည 1307 မဆုဧကရီထက် 368

၅ ပဒ 1032 မခက်  ်းရေ 367

၆ ပဏခ 804 မရက  ျော့မှြူ်းခင် 362

၇ ပဏခ 819 မနှ္င််းနု္ရေ 361

၈ ပဏ 1045 မဆုနှ္င််းရေ 361

၉ ပဏ 1031 မဖ   ်းရတနာရက  ် 352

၁၀ ပညဆ 1114 ရမ င်ရ ်းခ မ််းရ  င် 350

၁၁ ပဏ 1033 မေါေါခ ုင် 349

၁၂ ပဏခ 818 မသက်  ်းလွင် 349

၁၃ ပဏတ 978 မခ   လ ျော့လ ျော့ေင််း 347

၁၄ ပဏတ 924 ရမ င်  က ဖ   ်း 345

၁၅ ပညဆ 1128 မပပေင််း 333

၁၆ ပညဒ 910 မယမင််းသီရ 330

၁၇ ပဏတ 910 ရမ င်ထက်န္ ုင်ထ ်း 317

၁၈ ပဏတ 945 မရမဇင်ရသ ် 313

၁၉ ပဏတ 253 မ    ရထွ်း 309

၂၀ ပဒ 330 ရမ င်မင််းဖမတ်သ 308

၂၁ ပဏခ 129 မလ ှိုင်ရတနာရ ်း 307

၂၂ ပ 405 ရမ င်သက်ပ ုင်ဦ်း 305

၂၃ ပခ 1127 မရ ်းသန္တာရက  ် 305

၂၄ ပ န 249 မလ ှိုင််း  ရထွ်း 303

၂၅ ပဟ 469 မဟန်နီထွန််း 303

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင် )
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ပထဝီဝင် 

ဦးရေ (99) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုမပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင် )

၂၆ ပညဆ 429 မရမဇင်ဖ   ်း 303

၂၇ ပ န 158 ရမ င်ဘ ုဘ ုမင််းဟ န််း 303

၂၈ ပဏ 277 မ  ်းပွငျ်ော့ဖ ြူ 303

၂၉ ပဏ 342 မ  သ ဇ မ   ်း 303

၃၀ ပ လ 215 မဖမသန္တာခ ုင် 303

၃၁ ပဏဇ 112 မဖ   ်းပပလင််း 303

၃၂ ပဏဇ 106 မေတ်မ ှို  ်း 302

၃၃ ပခဒ 368 ရမ င်ရ  င်လင််းဖမတ် 302

၃၄ ပခ 1002 ရမ င်ရ  င်ခ မ််းရဖမျော့ 302

၃၅ ပခက 420 ရမ င်ဇွ ထက်လင််း 302

၃၆ ပဟ 346 မခင်ရတနာသ န််း 302

၃၇ ပထ 399 မရကဇင်ရက  ် 302

၃၈ ပ လ 442 ရမ င်ရှ န််းဖပညျ်ော့သျှန် 302

၃၉ ပဟခ 131 ရမ င်ခ မ််းရဖမျော့ရ  င် 302

၄၀ ပည 474 မဖင မ််းထက်မွန် 301

၄၁ ပဟခ 248 မဇင်ဇင် 301

၄၂ ပဟခ 259 မလမင််းရမ 301

၄၃ ပဟ 429 ရမ င်ရနတ ု်းရ  င် 301

၄၄ ပဏ 258 ရစ ထ ခ မ ်း 301

၄၅ ပဟ 280 ရမ င်ရက င််းခန ်ေင််း 301

၄၆ ပဟက 222 မနှ္င််းထက်ထက်ခ ုင် 301

၄၇ ပခ 1286 ရနာ်မ ်းခ ုရ  301

၄၈ ပခ 1040 မရဆွဇင်ဖ   ်း 301

၄၉ ပဟ 385 ရမ င်ရက င််းထက်က ု 300

၅၀ ပ န 244 ရမ င်ရက  ်ထက်ရ  င် 300
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အမည် စိုစိုမပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင် )

၅၁ ပဏ 318 ရမ င်ရက င််းစ 300

၅၂ ပဟက 150 မရနွ္်းရနွ္်းလ ှိုင် 300

၅၃ ပဏတ 235 မရမခ စ်စန္ ု်းရ  င် 300

၅၄ ပည 516 မသည််းဆုဆုရမ င် 300

၅၅ ပခ 987 မစန််းရတီလ ှိုင် 300

၅၆ ပဏ 260 မဇ လ ုင်မ ု်း 299

၅၇ ပ 351 မသက်ထ ်းရဆွ 299

၅၈ ပဟ 482 မ  မျ်ော့သီရ ပ ုင် 299

၅၉ ပဟ 440 မသန္တာရ  င် 299

၆၀ ပဟ 330 မရ ်းရ ်းဖ   ်း 299

၆၁ ပဏဇ 130 ရနာ်ထ ်းထ ်းရလ်း 299

၆၂ ပ 397 မစ ု်းဖမသ 299

၆၃ ပဒ 236 မစုရေလွင်နှ္င််း 299

၆၄ ပခ 1922 မပ ုရ ပ်ဦ်း 299

၆၅ ပည 379 မရီရီစ ု်း 298

၆၆ ပဏဇ 1 မခင်ရွှေန််းလ ျော့  က 298

၆၇ ပဒ 242 မနှ္င််းရေလွင် 298

၆၈ ပခဘ 232 မဖမတ်ဆုလင််း 298

၆၉ ပဟခ 286 ရမ င်ထက်လင််း 298

၇၀ ပ န 273 ရမ င်သ ရထယ်စ ု်း 298

၇၁ ပဏခ 123 မသီသီလွင် 298

၇၂ ပညဆ 397 မဇွန်စန္ဒီထွန််း 297

၇၃ ပခဘ 305 မရ ်းသ ဇ 297

၇၄ ပဟက 213 မဖ   ်းစ ဇင် 297

၇၅ ပထ 435 မရမသ ထွန််း 296
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ပထဝီဝင် 

ဦးရေ (99) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုမပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင် )

၇၆ ပဟ 512 မထ ုက်ထ ုက်လင််း 296

၇၇ ပထ 373 မ    ဖ   ်း 296

၇၈ ပခဘ 207 မသက်ထက်ဆု 295

၇၉ ပဏဇ 144 မလ ျော့စန္ဒီရက  ် 295

၈၀ ပဏ 359 မဖခြူ်းဖမတ်ေင််း 294

၈၁ ပထ 422 ရမ င်ရက  ်စွ လင််း 294

၈၂ ပခ 1266 မသက်သက်ထွန််း 294

၈၃ ပဏ 1065 ရမ င်ရ  င်ရက  ်ခန ် 294

၈၄ ပခ 1066 မဧမွန်ဦ်း 293

၈၅ ပဟခ 142 မခင်ဖမတ်န္ ု်း 293

၈၆ ပဟက 218 မသင််းေတ်မှိုန် 293

၈၇ ပဟ 305 မနှ္င််းရေရ  င် 292

၈၈ ပဟ 449 ရမ င်ဖ   ်းက ုက ု 292

၈၉ ပဒတ 253 မ  ်း  ်း 292

၉၀ ပခ 473 မဇင်မ ရ ်း 292

၉၁ ပဟခ 276 ရမ င်ရ  င်မ   ်းဆက် 291

၉၂ ပဒ ၄၀၄ မခင်သက်ရေ 291

၉၃ ပဟ 521 ရမ င်ထက်ရေ 290

၉၄ ပဏတ 229 မခ ုင်ဇင်ရသ ် 290

၉၅ ပဏ 204 မစုေင််းခ ုင် 289

၉၆ ပဒ 401 မရနွ္်းရနွ္်းလ ှိုင် 289

၉၇ ပခ 1295 မရ ်းရ ်းမ ု်း 288

၉၈ ပခ 404 မရ ွ်း  နန္ဒာရက  ် 288

၉၉ ပဒ 358 မသီရ ရှင််းသန် ရမ 288


