
တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - သမ ိုင််း

ဦးရေ (58) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

၁ ဆခ 1266 မ ောင်ညီမ  ွေး 367

၂ ဆခ 286  အိ  ်သက် 361

၃ ဆရ 1325  မအ ီဝင်ွေး 353

၄ ဆခ 1254 မ ောင်မ ော   ိွေးသန ် 352

၅ ဆဈလ 816  နှင်ွေး ိ ွေးမဝ 302

၆ ဆဗ 1207  မ ောင်မ ေ်ာမ ေ်ာမအောင် 299

၇ ဆသတ 627 မ ောင် င်ွေးဟန်မက ေ်ာ 298

၈ ဆဝသ 656  သ န်ွေးသိ  ်သိ  ်သူ 297

၉ ဆရ 233 မ ောင်ရဲလင်ွေးနိ င် 295

၁၀ ဆဝသ 731  ယ န်ွေးနဒီမအောင် 295

၁၁ ဆခ 554   နဒာသိန်ွေး 294

၁၂ ဆခ 217  နန်ွေးအိလိှိုင် 294

၁၃ ဆရ 584  အိမသေ်ာ င် 293

၁၄ ဆဝသ 1323  ကကယ် င်လင်ွေး 292

၁၅ ဆရ 665 မ ောင်ရိှန်ွေးကိ ဦွေး 291

၁၆ ဆဂဈ 200 မ ောင်မကောင်ွေးခန ်မဝ 290

၁၇ ဆဈလ 224 မ ောင်  ဲရန်နိ င် 290

၁၈ ဆဝသ 613 မ ောင်ပြည ်   290

၁၉ ဆဂယ 134  မအွေးသနတာလိှိုင် 289

၂၀ ဆဂ 453  ခိ င်သ င်လင်ွေး 288

၂၁ ဆရ 1308  ယဉ်  န်သန ် 287

၂၂ ဆသတ 668  သ ောွေး က် က်မ ေ်ာ 284

၂၃ ဆဝသ 1153 မ ောင်သက်ြိ င်မ  ွေး 284

၂၄ ဆဂ 328 မ ောင် န်ွေးလင်ွေးမက ေ်ာ 283

၂၅ ဆရ 334  ယ   လှသန်ွေး 283

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )
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အထ ်းပပြုဘာသာ - သမ ိုင််း

ဦးရေ (58) 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 ဆဝသ 82  ြ န်ွေးညက်မ 281

၂၇ ဆဂ 413  သင်ွေးပ တ် နဒီ 280

၂၈ ဆသတ 632 မ ောင်ဖ ိ ွေးခန ်မက ေ်ာ 278

၂၉ ဆရ 498  အိမ  ွေးမက ေ်ာ 278

၃၀ ဆခ 301  ခင်  န်ွေးလ င် 277

၃၁ ဆဈလ 238  သိ ် သဥ္ဇောလ င် 277

၃၂ ဆဂ 429  မရွှေ င် ူွေး 277

၃၃ ဆဈလ 895 မ ောင်   ိွေး ည်သူမအောင် 276

၃၄ ဆဝသ 637  ပ တ်နိ ွေးြ င ် 276

၃၅ ဆဆတ 193  မအွေးဝတ်ရည် ိ ွေး 275

၃၆ ဆဝသ 1220 မ ောင် ိ ွေးသက်ြိ င် 275

၃၇ ဆဝသ 1193  ဝင်ွေး နဒာ 275

၃၈ ဆရ 204 မ ောင်မအောင်မက ေ်ာမက ေ်ာခန ် 275

၃၉ ဆဝသ 95  ဟန်နီ   ိွေးမအောင် 274

၄၀ ဆခ 481 မ ောင်  န်ွေး  န်ွေးခန ် 274

၄၁ ဆခ 536  နှင်ွေးအိလိှိုင် 274

၄၂ ဆဒြ 188  နိ သူမအောင် 274

၄၃ ဆဂ 457   ူွေး ူွေး ောလ င် 273

၄၄ ဆဂ 89  မရွှေရည်ဝင်ွေး က် 272

၄၅ ဆဂ 439  ခိ င်ယ န်ွေးြိ ြိ မ ေ်ာ 271

၄၆ ဆဈလ 395 မ ောင် င်ွေးခန ်ကိ ကိ 270

၄၇ ဆဈလ 675  ခ ယ်ရီသန်ွေးမ ေ်ာ 270

၄၈ ဆဝသ 649  န န လ င် 270

၄၉ ဆဒြ 161  အိ  ်မကသော  န်ွေး 270

၅၀ ဆရ 116 မ ောင် ိ ွေးလပြည ် 270
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အထ ်းပပြုဘာသာ - သမ ိုင််း

ဦးရေ (58) 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 ဆဝသ 1335 မ ောင်မကောင်ွေးဆက်လ င် 269

၅၂ ဆရ 563 မ ောင်  န်ွေးလင်ွေးမက ေ်ာ 269

၅၃ ဆဂ 1181    ခ  ်ြိ င် 269

၅၄ ဆခ 511 မ ောင်ဆက်လင်ွေးဖ ိ ွေး 268

၅၅ ဆဝသ 1453 မ ောင်မ ယ ောမအောင် 268

၅၆ ဆရ 531  ပ တ်ဆ မဝ 268

၅၇ ဆဂ 315   နိ ွေးပ ြူ 267

၅၈ ဆရ 519  သက်နှင်ွေးအိ 267


