
တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ပထဝီဝင်

ဦးရေ (57) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

၁ ဆခ 1284 မအိအိသွယ် 361

၂ ဆခ 1218 မမိ ိုးမမ 354

၃ ဆခ 1288 မမ  ိိုးစန္ဒာအအောင် 354

၄ ဆခ 1287 မစိ ိုးစန္ဒာအအောင် 352

၅ ဆခ 1211 အမောင်ခန ်အေဖ ိ ိုး 323

၆ ဆရ 407 မင ေါလိှိုင် 308

၇ ဆဗထ 457 အမောင်ထက်မမက်နိ္ င် 305

၈ ဆဆတ 156 မခင်နှ္င်ိုးအသေ်ာ 305

၉ ဆဂ 472 မအမမမတ်သူ 302

၁၀ ဆခ 466 မနှ္င်ိုးနှ္င်ိုးအေ 301

၁၁ ဆရ 1304 အမောင်အအောင်ပိ င်ထွန်ိုး 301

၁၂ ဆေသ 1022 မမ ြူမ ြူအအောင် 300

၁၃ ဆေသ 1405 မသဇင်သင်ိုး 299

၁၄ ဆခ 1270 အမောင်သီဟနန္ဒ 299

၁၅ ဆေသ 1338 အမောင်အဇေ်ာထက်လွင် 296

၁၆ ဆဈလ 727 အမောင်အအောင်မပည ် 295

၁၇ ဆသတ 875 မမမတ်နိ္ ိုးထက်အအောင် 295

၁၈ ဆေသ 943 မသဲမမတ်မွန် 295

၁၉ ဆဂယ 113 မဆ မွန်ထက် 294

၂၀ ဆမတ 164 အမောင်ဘိ ဘိ လင်ိုး 294

၂၁ ဆေသ 1225 အမောင်ရဲေင်ိုးပိ င် 294

၂၂ ဆေသ 1015 မခိ င်နှ္င်ိုးအေ 294

၂၃ ဆဂ 1128 မအရွှေရည်ဦိုး 294

၂၄ ဆေသ 1202 မမီမီမမတ်နိ္ ိုး 292

၂၅ ဆရ 1331 မအအိုးအအိုးစိ ိုး 292

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )
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တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ပထဝီဝင်

ဦးရေ (57) 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 403 မသက်ထောိုးဦိုး 291

၂၇ ဆေသ 903 မမမတ်အကခိ င် 291

၂၈ ဆရ 405 မလှယမင်ိုး 291

၂၉ ဆရ 386 မနီလောနိ္ င် 291

၃၀ ဆေသ 198 မယွန်ိုးနဒီအသေ်ာ 291

၃၁ ဆခ 456 အမောင်သွန်ိုးဖ ိ ိုး 290

၃၂ ဆဂ 318 အမောင်သန်ိုးစိ ိုးလွင် 290

၃၃ ဆရ 1319 မယ အေလွင် 289

၃၄ ဆလတ 39 မဆ မမတ်မ ြူစင် 289

၃၅ ဆဈလ 557 မအိမ်   န်ိုးမ ြူ 288

၃၆ ဆဂဈ 210 အမောင်သ တအအောင် 288

၃၇ ဆရ 551 မခိ င်စ အေ 288

၃၈ ဆခ 283 မအစောယ အေ 286

၃၉ ဆဂ 284 မထက်ထက်အေ 286

၄၀ ဆစခ 203 မဖ ိ ိုးရတနာ 286

၄၁ ဆဒပ 149 မဆ ပန်နဒီ 285

၄၂ ဆဂ 482 မဖ ိ ိုးပပသန်ိုး 285

၄၃ ဆေသ 1291 မအမသူမွန် 285

၄၄ ဆရ 657 မနီလောအအောင် 285

၄၅ ဆရ 406 မသက်မွန်မမင ် 285

၄၆ ဆေသ 652 မယ ေါ 284

၄၇ ဆရ 620 မအိအိမ  ိိုး 284

၄၈ ဆဈလ 581 မအိအိသိန်ိုး 283

၄၉ ဆေသ 662 မလင်ိုးပပအအောင် 283

၅၀ ဆရ 575 မခ စ် ူိုးင  283
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တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ပထဝီဝင်

ဦးရေ (57) 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 338 မအမသူအအောင် 283

၅၂ ဆေသ 635 မဆ ပိ ပိ 282

၅၃ ဆသတ 418 မနှ္င်ိုးသီရိအအောင် 281

၅၄ ဆခ 302 မအနွ္ိုးအနွ္ိုးလိှိုင် 280

၅၅ ဆေသ 1377 မနန္ဒာဦိုးအေ 280

၅၆ ဆရ 588 မဆ လတ်ထိ က် 280

၅၇ ဆေသ 1099 အမောင်စိ အမပမင်ိုးစ 279


