
တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

အထူူးပ ြုဘောသော  - ပြန်ြောစော 

ဦးရေ (105) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတြူး  ွဲခ ိုအြှတ်

အြည် စိုစိုတ ေါင်ူးရြှတ်

၁ ပဈမ ၁၂၉ န  ော်ရ ီးဘယော်န ီး 378

၂ ပယဆ ၉၂၇ န  ော်  ော်ီး  နမ ီး 374

၃ ပဓတ ၈၁၀ မသဲမ  ီးန  ီး 364

၄ ပဈ ၁၁၄၄ မမ  ီးပ င ော်ဖ ြူ 363

၅ ပ ၁၃၀၅ မသငော်ီးဖမတော်ဖမတော်   ီး 358

၆ ပင ၂၁၈ မနှငော်ီးပ ငော် ခ  ငော် 350

၇ ပယ ၁၃၇ မသကော်မ  ော်န  ီး 349

၈ ပ ၃၅ မခငော်သနတ လငော်ီး 348

၉ ပဈအ ၁၉၈ မနမနသ ော်ဖ   ီး 347

၁၀ ပဓ ၃၉ မ  ဖပည ော်လ ှိုငော် 344

၁၁ ပဈ ၄၈ မသကော်သကော်လငော်ီး 342

၁၂ လတည ၁၀၉ နမ ငော်နေယံ   ော်ီး 341

၁၃ ပ ၁၃၉ နမ ငော်န ေငော်ီးနအ ငော် 339

၁၄ ပယ ၉၂၀ မအ ခ  ငော်ဖ   ီး 338

၁၅ ပ ဧ ၂၀ မသကော်နှငော်ီးနေ 335

၁၆ ပဌသ ၃၈၅ မနဆ ငော်ီးနှငော်ီးဖ ြူ 333

၁၇ ပဓပ ၁၃၃ မ    န  ီး 333

၁၈ ပဌ ၂၃၈ မရွှ ော်ီးဖပည ော်ဖပည ော် 330

၁၉ ပ က ၁၁၇ မနက   နက   ဇငော် 328

၂၀ ပယ ၂၁၆ မဖမတော်  ီးနေ 328

၂၁ ပဓ ၁၀၀၄ မခ  ငော်သဇငော် 326

၂၂ ပငလ ၁၆ မနမသ နက  ော် 324

၂၃ ပယ ၁၁၁၀ မသျှငော်ရဲ   ော်ီး 320

၂၄ ပင ၈၂ မသင်္ကြ ော်ဖ   ီး 319

၂၅ ပယ ၄ နမ ငော်သ ော်ီးနဇ ော် 319

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူြ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )
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၂၆ ပင ၂၀၀ နမ ငော်လငော်ီးဖ   ီးဦီး 318

၂၇ ပဓ ၂၁၀ မနမသ  ကော် 317

၂၈ ပဌ ၂၇ မသကော်သကော်မ  ော် 316

၂၉ ပဈအ ၂၀၇ နမ ငော်မငော်ီး ကော်သ 316

၃၀ ပဋဇ ၂၀၂ မသကော်နှငော်ီးခ  ငော် 315

၃၁ ပယ ၄ မဖမငော် ဖမငော်   ော်ီး 314

၃၂ ပဈမ ၁၆၈ နမ ငော်ေငော်ီးက  ဦီး 313

၃၃ ပ ဧ ၁၉ မနှငော်ီးကလ  310

၃၄ ပဌမ ၈ မေငော်ီးသ ရ နအ ငော် 309

၃၅ ပငတ ၁၀၂ မနမဦီးဇငော် 309

၃၆ ပဓ ၂၂၇ မခငော် နဒ လ ငော် 309

၃၇ ပ ၇၅၇ မလမ  ော်နဇ ော် 309

၃၈ ပင ၂၀၈ မသငော်ီးရ ံံ့နက  ော် 308

၃၉ ပ ၄၂၄ မနကသ နအ ငော် 308

၄၀ ပဌမ ၂၂၅ မယ  ော်ီးန ယော်ရှငော်ီး 308

၄၁ ပငတ ၂၈၇ မနရွှ ငော်ဖ   ီး 307

၄၂ ပဓ ၃၂၆ မအ ယ  ော်ီး နဒ 307

၄၃ ပင ၃၂၉ မ  ော်ီးယ ယ နမ 307

၄၄ ပဓက ၂၁၉ မန ကီးမံှိုေငော်ီး 307

၄၅ ပင ၁၀၀၂ မဥမမ နအီး 307

၄၆ ပ က ၁၄၁ မနအီးဖမတော်မ  ော် 306

၄၇ ပယက ၂၁၅ မခကော်  မ  ော် 305

၄၈ ပယ ၃၅၈ နမ ငော်ဉ ဏော်ဟ  ော်ီး   ော်ီးနဇ ော် 305

၄၉ ပင ၆၆၃ မ   ီးဖပည ော်သဇငော် 305

၅၀ ပယဆ ၂၇၆ မ  လ န  ီး 305
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၅၁ ပငတ ၂၂၂ မဖ ြူန  ီး 304

၅၂ ပင ၄၁၉ မဖမဖမ   ီး 304

၅၃ လတရ ၄ မနရွှရညော်မငော်ီး 304

၅၄ ပင ၁၅၃ မ ကြူ ကြူနမ ီး 303

၅၅ ပဓ ၃၅၀ မနရွှရညော်ေငော်ီး 303

၅၆ ပင ၉၄၈ မဖမဖမနအီးလ ငော် 303

၅၇ ပဓ ၃၃၆ မ  နေဖ   ီး 303

၅၈ ပ က ၁၃၅ မပ ော်ီးအ ဖ   ီး 302

၅၉ ပ ၇၀၅ မန ဇငော်လ ှိုငော် 302

၆၀ ပဓဓ ၁၁၆ မသကော်  ီးနဆ 302

၆၁ ပဈမ ၁၀၁ နမ ငော်ဘ  ော်ီးဖမတော်နက  ော် 302

၆၂ ပ ဧ ၂၄၈ မ နဒ    ီး 302

၆၃ ပယဆ ၁၈၄ မပ  ီးအ သဲ 302

၆၄ ပဋလ ၁၁၉ နမ ငော်နအ ငော်နဇ ော်မ   ီး 302

၆၅ ပဌမ ၉၁၆ မသငော်ီးသငော်ီးနအီး 302

၆၆ ပဓတ ၈၀၂   ော်ီးသဲနလီးနအ ငော်က  302

၆၇ ပယဂ ၂၀၈ မနှငော်ီးနေခ  ငော် 302

၆၈ ပဓ ၂၈၆ နမ ငော်ဖ   ီးဓ သကော် 301

၆၉ ပဋ ၃၃၀ မနမ နဒ   ီး 301

၇၀ ပယဂ ၂၁၄ မမ မ ဇငော် 301

၇၁ ပ ဧ ၂၄၉ မ ကော်ဖမတော်န  ီး 301

၇၂ ပဌသ ၃၆၃ မပ လဲ   ော်ီး 300

၇၃ ပယ ၃၈၁ မအ မ  ော်န  ီး 300

၇၄ ပင ၅၅၃ မနအီးနအီးသငော်ီး 300

၇၅ ပ ၄၄၃ မသ ော်ီးသ ော်ီး   ီး 300
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၇၆ ပင ၉၇၈ မဂ ြူီးဂ ြူီးနဟသ 300

၇၇ ပ ယ ၃၉၂ နမ ငော်နအ ငော်မငော်ီးသ 299

၇၈ ပယလ ၂၂၈ မသငော်ီးသ ရ နဆ 298

၇၉ ပဓ ၂၂ မဖ ြူဖ ြူန  ီး 298

၈၀ ပဓက ၂၂၇ မယ  ော်ီးမ မ နအ ငော် 298

၈၁ ပဓ ၂၇၂ မသကော်မ  ော်န  ီး 297

၈၂ ပင ၉၇၁ မနဆ မ ေငော်ီး 297

၈၃ ပ ယ ၃၇၀ မနှငော်ီး ကော် ကော်နက  ော် 297

၈၄ ပဌသ ၂၅၄ မနှငော်ီးပ ော်ီးဖ ြူ 297

၈၅ ပဈဎ ၄၅၀ န  ော်နအီးနသီးန  297

၈၆ ပယလ ၂၁၈ မနအီးမ  ံ 296

၈၇ ပဓ ၂၅၈ မနှငော်ီးနှငော်ီးနေ 296

၈၈ ပဓဓ ၁၇၃ မဖမငော် ဖမတော်နအ ငော် 296

၈၉ ပင ၅၄၀ မဆ ဖမတော်လ ှိုငော် 296

၉၀ ပယ ၁၁၈ နမ ငော်သ ရနဇ ော် 296

၉၁ ပဈ ၄၅၉ မမ  ီးပ င ော်နသ ော် 295

၉၂ ပယဂ ၂၄၇ မဂ ြူဂ ြူီးခ  ငော် 295

၉၃ ပ ယ ၃၉၄ နမ ငော်ခ မော်ီးနဖမ နအ ငော် 295

၉၄ ပ ဧ ၂၂၂ နမ ငော်နအ ငော်က     ီး 295

၉၅ ပင ၁၄၆ နမ ငော်နအ ငော်ဖမတော်သ 295

၉၆ ပင ၃၇၃ နမ ငော်နက  ော်နဇ ဟ ဏော်ီး 294

၉၇ ပဓပ ၂၈၉ မသကော်မ  ော်ဖမင ော် 294

၉၈ ပဈအ ၁၁၃ မနှငော်ီးအ အ    ီး 294

၉၉ ပယဆ ၂၇၀ န  ော်အ  နဒ နဌီး 294

၁၀၀ ပယဂ ၂၆၉ မ နဒ နအီး 294



5

တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

အထူူးပ ြုဘောသော  - ပြန်ြောစော 

ဦးရေ (105) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတြူး  ွဲခ ိုအြှတ်

အြည် စိုစိုတ ေါင်ူးရြှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူြ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

၁၀၁ ပယ ၂၁၉ မဖ   ီးသနတ နက  ော် 294

၁၀၂ ပင ၁၆၅ မသ ရ ဇ  ော် 293

၁၀၃ ပင ၁၆၄ မ  ီးပ ငော် ဇ  ော် 293

၁၀၄ ပဈ ၄၄၈ နမ ငော်နေဖ   ီးလ ငော် 293

၁၀၅ ပ ၆၂၄ မယဉော်မငော်ီးဦီး 293


