
တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - သမ ိုင်ူး

ဦးရေ (117) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုမပေါင်ူးရမှတ်

၁ ပညဒ ၉၁၅ မစုမွန်က   ် 379

၂ ပညလ 400 ကမ င်က  င်မင််းဦ်း 370

၃ ပည 1333 မယွန််းနဒီလ ှိုင် 370

၄ ပဏတ 963 ကန ် ယ်သယူက  355

၅ ပဏတ 967 မခ ုင်သဇင်မမင ် 349

၆ ပဏ 950 မဖ   ်းရတန က  င် 348

၇ ပညဒ 914 မစုမမတ်က   ် 348

၈ ပဏ 941 မဖင မ််းဖင မ််းက ်း 336

၉ ပခ 1277 ကမ င်သတ ု်းန ုင် 329

၁၀ ပဏ 1064 မဝင််းစနဒ   ု 322

၁၁ ပဏ 1015 မခင်ပုညသင််း 320

၁၂ ပထစ 221 မကငွနှင််းသုန်သုန် 318

၁၃ ပညလ 337 မကထွ်းငယ် 315

၁၄ ပဏ 924 မသီရ မမင ်မ ုရ် 313

၁၅ ပထစ 908 မခင်ကဝကဝဦ်း 312

၁၆ ပခ 1113 မမမတ်မမတ်ဖင မ််း 311

၁၇ ပဟ 511 မသနတ လင််း 306

၁၈ ပခ 556 မသဇင်က  င် 305

၁၉ ပဒ 213 ကမ င်   ထူ်းက  င် 305

၂၀ ပည 519 မသီရ မင််းလွင် 304

၂၁ ပဏ 1079 မ  သဲပ ု 304

၂၂ ပဏ 1044 မပန်ဆုကဝ 304

၂၃ ပဟ 424 ကမ င်လွင်မ ု်း 303

၂၄ ပခ 522 ကမ င်ကဇ ်ပ ုင်ဦ်း 302

၂၅ ပခ 952 ကမ င်ခန ်စည်သူစ ု်း 301

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

အထ ူးပပြုဘာသာ - သမ ိုင်ူး

ဦးရေ (117) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုမပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင် )

၂၆ ပ လ 271 ကန ်သီဝ ်း 300

၂၇ ပဏ 1086 မခင်စ ု်းစ ု်းလ ှိုင် 300

၂၈ ပခ 1164 ကမ င်မင််းထ ်ပ ုင် 300

၂၉ ပခဘ 260 မသင််းစ ပယ်န ုင် 297

၃၀ ပထ 378 မခင်စန််းစန််းသူ 297

၃၁ ပညလ 235 မယုယုကထွ်း 297

၃၂ ပဏတ 244 မသဲသဲပ ု 297

၃၃ ပဏတ 905 မမမတ်သူခ ုင် 297

၃၄ ပထ 483 မသဲယွန််းကရွှေရည် 296

၃၅ ပထ 480 မစုမမတ်မွန် 296

၃၆ ပဏဇ 131 ကမ င်ရကဝလင််း 296

၃၇ ပခ 439 မ  က ည်မ ြူ 296

၃၈ ပထ 319 ကမ င်ခ စ်မင််းသ ် 296

၃၉ ပထ 314 မသင််း  ဖ   ်း 295

၄၀ ပဟ 524 မခင်ယုကဝ 295

၄၁ ပခ 554 မခ   ခ   ကဝ 295

၄၂ ပခ 1087 ကမ င်ဒ ု်းဒ ု်းလ ု်း 295

၄၃ ပဏတ 212 ကမ င်ကသ ်ဒီကန င် 295

၄၄ ပထ 317 မနှင််းထ ်ကဝ 294

၄၅ ပခ 928 ကမ င်ဆ ်မှြူ်းက  င် 294

၄၆ ပဏဇ 135 မ  ကဟမ ဇင် 294

၄၇ ပခ 1328 ကမ င်မပည် ်လ  ဟ န််း 294

၄၈ ပဏတ 219 မသဉ္ဇ ကမ 293

၄၉ ပဟခ 242 မဖင မ််း  လွင် 293

၅၀ ပခ 1252 မသ ်သဉ္ဇ 293
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - သမ ိုင်ူး

ဦးရေ (117) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုမပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင် )

၅၁ ပဒ 317 မကရွှေသဇင်မ ု်း 292

၅၂ ပခဘ 231 မသနတ ကရွှေ 292

၅၃ ပဏ 202 ကမ င်သ ်လင််း  ု 291

၅၄ ပထ 364 မဇင်ကမဖင မ််း 291

၅၅ ပဟ 497 မသ ်စုမွန် 291

၅၆ ပဟ 535 မဥမမ သွင် 291

၅၇ ပညလ 417 ကမ င်ညီညီကဇ ် 291

၅၈ ပခ 918 ကမ င်က  င််းဆ ်လင််း 290

၅၉ ပခဘ 216 ကမ င်ထင်လင််းကန င် 289

၆၀ ပညလ 362 မသွယ်ဇင်ဖ   ်း 289

၆၁ ပ န 219 မခ ယ်ရီ ူ်းကဝ 289

၆၂ ပဟ 477 မဇင်မ ု မ ု န ုင် 288

၆၃ ပခ 486 ကမ င်ဇင်  ု  ု 287

၆၄ ပဏခ 108 မကရွှေရည်ဝင််းထွဋ် 287

၆၅ ပထ 353 ကမ င်က  င်မပည ်ဟ န််း 287

၆၆ ပဏ 336 ကမ င်ခ စ်ဖ   ်းပ ုင် 287

၆၇ ပခ 1069 မ ူ်း  ဝင််းလဲ ကရွှေ 287

၆၈ ပခ 1132 ကမ င်မင််းသုခ 287

၆၉ ပညဆ 367 မကခ  စုလ ှိုင် 287

၇၀ ပခဘ 244 ကမ င်ထွန််းဝဿန် 287

၇၁ ပဟခ 252 ကမ င်ရကဝထွန််း 287

၇၂ ပဟခ 243 မယုသဉ္ဇ ဘ ု 287

၇၃ ပခဘ 273 မမမင် မမတ်သူ 287

၇၄ ပဟခ 151 မသူဇ လ ှိုင် 286

၇၅ ပညဒ 207 မသဲစုမွန် 286
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - သမ ိုင်ူး

ဦးရေ (117) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုမပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင် )

၇၆ ပဟ 393 မစန််းစန််းန ုင် 286

၇၇ ပခဘ 320 မသ သ ရွှေန််းလဲ 286

၇၈ ပ လ 339 ကမ င်သူရပ ုင် 286

၇၉ ပထစ 238 ကမ င်သန ်ဇင်ထွန််း 285

၈၀ ပထ 352 မသင််းသင််း 285

၈၁ ပခ 530 မနှင််းဆုကနွ်း 285

၈၂ ပ လ 297 မဆုနှင််းကဝ 285

၈၃ ပဏ 270 ကမ င်ဝင််းက  င် 285

၈၄ ပဒ 409 မဇွန်မီမီသ မ ် 284

၈၅ ပဟ 517 မနှင််းပွင ်လ ှိုင် 284

၈၆ ပဒ 264 မခ မ််းကမမ သူ 284

၈၇ ပဟခ 269 ကမ င်ည မ််းသန ်ဦ်း 284

၈၈ ပခ 526 မရတန ထွန််း 284

၈၉ ပခဘ 257 ကမ င်ကဇ ်ခ စ် 283

၉၀ ပဟ 519 မကနွ်းကနွ်းလ ှိုင် 283

၉၁ ပခ 1209 မသ မ ်သဉ္ဇ က  င် 283

၉၂ ပခဘ 204 နန််းကဆွက  283

၉၃ ပဏတ 264 ကမ င်သုခက  င် 283

၉၄ ပ န 224 မမ ြူနှင််းသန ် 283

၉၅ ပထ 404 မက ်းဝတ်ရည်မ ု်း 282

၉၆ ပထ 484 မဝတ်ရည်လင််း 282

၉၇ ပ လ 287 မသဲပ ုပ ုခ စ် 282

၉၈ ပ လ 392 ကမ င်မင််း  ု  ု 282

၉၉ ပ 393 မသ ်သ ်မွန် 282

၁၀၀ ပည 588 ကမ င်ဖ   ်းမမတ်မင််း 282
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - သမ ိုင်ူး

ဦးရေ (117) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုမပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင် )

၁၀၁ ပည 411 မထ ်မမတ်မွန် 282

၁၀၂ ပခဘ 346 မသ ်ထ ်ထ ်ဇင် 281

၁၀၃ ပခ 1031 ကမ င်စန််းန ုင် 281

၁၀၄ ပဟ 475 ကမ င်က   ်မ ု်းန ုင် 281

၁၀၅ ပဏဇ 134 မသင််း  ခင် 281

၁၀၆ ပထစ 211 ကမ င်သ ်လင််းထွန််း 280

၁၀၇ ပညဆ 369 မတင်ဇ ကဝ 280

၁၀၈ ပဏဇ 111 မဝင ်က ယ်စင်လင််း 280

၁၀၉ ပထစ 222 ကမ င်ခ စ်ကသွ်း 280

၁၁၀ ပခ 1232 မသီရ ခင် 280

၁၁၁ ပဏဇ 115 မလဲ လဲ ဝ 280

၁၁၂ ပခ 1061 ကမ င်ဟ န််းမပည် က  င် 280

၁၁၃ ပဏ 346 ကမ င်ဟ န််းစည်သူမ ု်း 280

၁၁၄ ပဟ 470 မသီရ ထွန််း 280

၁၁၅ ပခဘ 362 မတင်ဇ ဝင််းမပည် 280

၁၁၆ ပည 576 မ  ဇွန်ပွင ်မ ြူ 280

၁၁၇ ပဒတ 265 မကဟမ န်စ ု်း 280


