
တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - အရ  ှေ့တ ိုင်ူးပညာ

ဦးရေ (72) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမူးပ ဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင်ူး မ တ်

၁ ပထစ ၂၂၉ မသန္တာက   ျော် 297

၂ ပထစ 235 မနဒီကမ ငျော် 289

၃ ပည 360 ကမ ငျော်ပပည ျော်စ ုံက  ငျော် 285

၄ ပဟ 438 မခ စျော်ဖ ူးပွင ျော် 279

၅ ပည 362 ကမ ငျော်စွမျော်ူးထ ျော်က  ငျော် 273

၆ ပညဆ 398 မလ  ရညျော်ဝငျော်ူးထွနျော်ူး 272

၇ ပခ 1120 ကမ ငျော်သုံတဇွ 271

၈ ပ 220 ကမ ငျော်က  ငျော်သ ထ ုံ ျော် 271

၉ ပ န 223 ကမ ငျော်ဟ နျော်ူးပမတျော်သ 271

၁၀ ပထစ 223 ကမ ငျော်ဖဖ  ူးစညျော်သ ဟ နျော်ူး 270

၁၁ ပခ 1082 ကမ ငျော်ရ လငျော်ူးထွနျော်ူး 266

၁၂ ပခ 1149 ကမ ငျော်ကဝလငျော်ူးထ ျော် 265

၁၃ ပခ 1221 မထ ျော်ပမတျော်န္ ုံူးဦူး 265

၁၄ ပဟခ 240 မသင်္ ြနျော်ကထွူး 265

၁၅ ပ 276 ကမ ငျော်ဇငျော်မငျော်ူးထ ျော် 265

၁၆ ပခ 544 မစုံပမတျော်ဧ ရီ 264

၁၇ ပညဆ 453 ကမ ငျော်  ုံ  ုံဦူး 264

၁၈ ပညဆ 411 မနွ္ယျော်နွ္ယျော်က ူး 264

၁၉ ပခဘ 384 ကမ ငျော်ကစ ဖင မျော်ူးသုံကဝ 264

၂၀ ပညလ 418 ကမ ငျော်မ   ူးသန ျော်ဇငျော် 264

၂၁ ပည 1430 ကမ ငျော်ထ ျော်ကဝယ က  ငျော် 264

၂၂ ပထ 316 ကမ ငျော်ပပည ျော်ဖဖ  ူးကမ ငျော် 263

၂၃ ပခ 1205 မဂ  ူးဂ  ူးဟနျော် 263

၂၄ ပထ 448 ကမ ငျော်ရနျော်ပ ုံငျော်လငျော်ူး 263

၂၅ ပဟ 516 မခ စျော်စုံစန္ဒီလွငျော် 263

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်    သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - အရ  ှေ့တ ိုင်ူးပညာ

ဦးရေ (72) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမူးပ ဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင်ူး မ တ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်    သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )

၂၆ ပဟ 489 မ  စန္ဒာဖဖ  ူး 263

၂၇ ပဏ 354 မနှ္ငျော်ူးထ ျော်ထ ျော်ဝင ျော် 263

၂၈ ပခဘ 233 မဖင မျော်ူးသ ဇ လငျော်ူး 263

၂၉ ပခဘ 292 မခ   ဇငျော်ကဝ 263

၃၀ ပဟခ 275 ကမ ငျော်ဟ သ စ ုံူး 262

၃၁ ပဟခ 21 ကမ ငျော်ရှ နျော်ူးထ ျော်က  ငျော် 262

၃၂ ပ 380 ကမ ငျော်ရ ှိုငျော်ူးဇငျော်  ုံ 262

၃၃ ပခ 1246 မဆုံသစစ စ 262

၃၄ ပထစ 206 ကမ ငျော်မငျော်ူးထ ျော် 261

၃၅ ပခ 996 မဆုံဝတီဖဖ  ူး 261

၃၆ ပဒ 341 မက ူးက ူးက  ငျော် 260

၃၇ ပဒ 260 မစနျော်ူး    လွငျော် 260

၃၈ ပည 424 မက ဇငျော်မ   ူးလွငျော် 260

၃၉ ပခ 535 ကမ ငျော်  ုံ  ုံမငျော်ူးပပည ျော် 258

၄၀ ပခ 1245 မပဖ ပဖ စငျော် 258

၄၁ ပခ ၁၁၅၂ ကမ ငျော်က   ျော်မငျော်ူးထွနျော်ူး 258

၄၂ ပဒ 337 မသ သ က  ငျော် 257

၄၃ ပည 348 မခ စျော်ဖ ူးကဝ 257

၄၄ ပ လ 304 မဝါဝါက  ငျော် 257

၄၅ ပခဘ 259 မယုံနန္ဒာ 256

၄၆ ပခဘ 331 မဝငျော်ူး    က   ျော် 256

၄၇ ပထစ 909 ကမ ငျော်ဝငျော်ူးပမတျော်က  ငျော် 256

၄၈ ပဒ 52 ကမ ငျော်ထ နျော်ပမတျော်လငျော်ူး 255

၄၉ ပခဒ 381 မဇငျော်ပမတျော်န္ ုံူး 255

၅၀ ပဟ 486 မဇငျော်လ  ဖဖ  ူး 255
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - အရ  ှေ့တ ိုင်ူးပညာ

ဦးရေ (72) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမူးပ ဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင်ူး မ တ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်    သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )

၅၁ ပဒ 305 ကမ ငျော်မငျော်ူးသန ျော်မှ ူး 254

၅၂ ပဒ 336 ကမ ငျော်ကဝဖဖ  ူးက  ငျော် 254

၅၃ ပခထ 351 မပမတျော်ကလူးသွယျော် 254

၅၄ ပဏ 326 ကမ ငျော်ကဝယ ထ ျော် 254

၅၅ ပခ 477 ကမ ငျော်ဉ ဏျော်လငျော်ူးထွနျော်ူး 253

၅၆ ပခဘ 228 မဆနျော်ူးရတနာမ ုံူး 253

၅၇ ပခ 467 ကမ ငျော်က  ငျော်ခ မျော်ူးသ 253

၅၈ ပဟ 268 မယဉျော်မငျော်ူးသ 253

၅၉ ပခ 1215 ကမ ငျော်လွှမျော်ူးမ ုံူးက  ငျော် 252

၆၀ ပထ 447 မကရွှေဝတျော်မ ှို 252

၆၁ ပထ ၄၅၉ ကမ ငျော်ဇငျော်က  ငျော်  ုံ  ုံ 252

၆၂ ပဏ 300 မပမတျော်မွနျော်မွနျော်စ ုံူး 250

၆၃ ပဟခ 229 မကမပမတျော်န္ ုံူး 250

၆၄ ပဟခ 237 မနနျော်ူးထ ျော်ကဝ 250

၆၅ ပထစ 203 ကမ ငျော်ဥ က စ ုံူး 250

၆၆ ပခဘ 410 ကမ ငျော်သနျော် ျော်စငျော်ဝငျော်ူးက  ငျော် 247

၆၇ ပခဘ 397 မစုံပမတျော်က  ငျော် 246

၆၈ ပဏ 370 ကမ ငျော်ကဇ ျော်ထ ျော်က  ငျော် 244

၆၉ ပခ 1287 မဥမမ ဖဖ  ူး 244

၇၀ ပဟ 540 ကမ ငျော်စ ုံငျော်ူးထ ူးက  ငျော် 241

၇၁ ပဏ 378 မရညျော်နှ္ငျော်ူးထ ျော် 241

၇၂ ပဒ 297 ကမ ငျော်ဘုံနျော်ူးပမတျော်မငျော်ူးပ ုံငျော် 240


