
တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ပြန်ြာစာ

ဦးရေ (77) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမြူးပ ဲခ ိုအြှတ်

အြည် စိုစိုမပေါင်ူးရြှတ်

၁ ပည ၁၃၉၂ မနန ်းအိစံ 380

၂ ပဏ 942 မဇာဇာအအ်း 376

၃ ပဏ 930 မနန ်းယုလိှိုင 361

၄ ပဏ 206 မဖ ြူဖ ြူထက 357

၅ ပဏခ 803 မအမသူအက ာ 350

၆ ပညလ 375 အမာင ထက အေလင ်း 350

၇ ပဏ 1076 အမာင အနမင ်းနုိင 349

၈ ပခဘ 341 မစနဒာစုိ်း 345

၉ ပဒတ 66 အမာင ဟိန ်းအဇယ ာထက 342

၁၀ ပဏ 918 မမုိ်းပွင  ဖ ြူ 337

၁၁ ပည 1403 အမာင ရိှိုင ်းထက နုိင 332

၁၂ ပည 591 မအအ်းအအ်းမူ 330

၁၃ ပည 4 မအမဖမင  စံ 327

၁၄ ပဏဇ 132 အနာ မုိ်းမုိ်းအယ 319

၁၅ ပည 1416 အမာင ခန  လင ်းသူ 319

၁၆ ပဏ 927 အမာင တုိ်းအေယံလင ်း 318

၁၇ ပဟခ 292 မနှင ်းလ  ရည ေင ်း 318

၁၈ ပဟ 376 မခင ဖမင  ဖမင  သူ 317

၁၉ ပအ 5 အမာင အဇာ မ  ိ်းထက 316

၂၀ ပည 469 မခုိင သဇင အထွ်း 316

၂၁ ပညဆ 366 မသ ပုိ 316

၂၂ ပညဆ 144 အမာင သန ်းတုိ်းအအာင 315

၂၃ ပည 487 အမာင ဖ ိ ်းခန  အဇာ 314

၂၄ ပခ 88 အမာင မ  ိ်းခန  အအာင 311

၂၅ ပည 1395 အမာင ဟိန ်းလင ်းအဇာ 311

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ ြ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင် )
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တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ ြ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင် )

၂၆ ပဒ 282 မအိဖ ြူခင 311

၂၇ ပခ 939 မအမနှင ်းပွင  နုိင 311

၂၈ ပဒတ 258 အမာင အက ာ လင ်း 311

၂၉ ပဒတ 44 မအရွှေစင  ုန ်း 311

၃၀ ပခ 960 မနနဒာ 310

၃၁ ပအ 438 မေတ ရည ဦ်း 310

၃၂ ပဟ 456 မနှင ်းအိအိခုိင 309

၃၃ ပအန 284 အမာင အက ာ ရိှန ်း 309

၃၄ ပညလ 317 အမာင ရ မာန အအာင 309

၃၅ ပဏဇ 133 မရတနာခင ခင 309

၃၆ ပခဒ 303 မမွန ်းဖပည  ဖပည  ခင 309

၃၇ ပထ 409 အမာင အကာင ်းဖမတ အက ာ 309

၃၈ ပည 322 အမာင အနေင ်းထွန ်း 309

၃၉ ပအန 275 မအသာ သဇင 308

၄၀ ပဏ 219 မအအ်းစနဒာမ  ိ်း 308

၄၁ ပညလ 236 မနှင ်းအိအထွ်း 308

၄၂ ပထ 445 မနန ်းအေနွယ 308

၄၃ ပခက 423 အမာင ခန  မင ်းအေ 308

၄၄ ပည 501 အမာင အေယံအအာင 308

၄၅ ပဟ 247 မစုအေအေနုိင 307

၄၆ ပညဆ 345 အမာင ဖ ိ ်းေဏဏအမာင အမာင 307

၄၇ ပအလ 212 မလ  လ  အအာင 307

၄၈ ပအ 221 မဇင အေထွဋ 307

၄၉ ပအန 114 မနီနီလိှိုင 307

၅၀ ပထ 334 အမာင အသာ ဇင ခန  307
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၅၁ ပည 646 အမာင အေယံမုိ်းဖမင  အအာင 307

၅၂ ပခဘ 342 မယမင ်းအရွှေစင 306

၅၃ ပထ 321 မဥမမာသန ်း 306

၅၄ ပခဘ 116 မစန ်းစန ်းနွယ 306

၅၅ ပအ 334 မအအ်းသနတာထွန ်း 306

၅၆ ပခ 1320 မမ  ိ်းသီရိေင ်း 306

၅၇ ပည 394 မအမဖမတ နုိ်း 306

၅၈ ပဟခ 264 မထွန ်းရတနာေင ်း 306

၅၉ ပထစ 201 မအက ာ အက ာ ခုိင 306

၆၀ ပည 572 မအနဖခည ဖ ိ ်း 305

၆၁ ပအလ 330 မထက ထက ထွန ်း 305

၆၂ ပဟ 380 အမာင ပုိင ပုိင အအာင 305

၆၃ ပခဘ 323 အမာင ေုိင ်းခ စ သူ 305

၆၄ ပခဘ 315 မရွှေန ်းလ  ဖ ိ ်း 305

၆၅ ပအ 222 မအရွှေယမင ်းထွန ်း 305

၆၆ ပထစ 230 မဂ ြူ်းဂ ြူ်းအမခစုိ်း 305

၆၇ ပခက 506 မေင ်းပပ 305

၆၈ ပဏ 1049 အမာင အအာင ကုိဦ်း 305

၆၉ ပညလ 394 အမာင ဇင ကုိဦ်း 304

၇၀ ပခဒ 354 အမာင ဆန ်းလင ်းအအာင 304

၇၁ ပဏဇ 122 မအမနှင ်းအေ 304

၇၂ ပဏတ 222 မသက မွန ဖမင  304

၇၃ ပညဆ 440 မသ  ူ်းလင ်း 304

၇၄ ပခဘ 250 မအကဖငိမ ်းဦ်း 304

၇၅ ပဏ 234 အမာင အေလင ်းသန  304
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   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမြူးပ ဲခ ိုအြှတ်
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၇၆ ပခက 543 အမာင ဖ ိ ်းပုိင မင ်း 304

၇၇ ပအန 272 မသီသီဖငိမ ်း 304


