
တက္ကသ ိုလ်  -  ပြည်တက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပြြုဘာသာ -  အရ  ှေ့တ ိုင်ူးြညာ

ဦးရေ (53) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမူးြ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရြေါင်ူး မ တ်

၁ ပဗ ၁၃၂ မမောင်စစ်မင််းမ ောင် 291

၂ ပရ ၂၆၁ မစုမမတ်နှင််း 290

၃ ပပ ၁၀၄၇ မစ ််းမောမ ောင် 283

၄ ပရ ၄၆၇ မမောင်မက ေ်ာထက်မ ောင် 274

၅ ပဗ ၅၀၀ မမေမော ်သူသူ 272

၆ ပဝ ၃၅၆ မမန ်းမန ်းလ ှိုင် 270

၇ ပပလ ၁၇၀ မမောင်ထ  ််းလင််းဦ်း 269

၈ ပဃဆ ၂၆၈ မဖူ်းဖူ်းသ မ ် 268

၉ ပဂသ ၁၅၃ မသူဇောဝင််း 268

၁၀ ပရ ၃၀၃ မသီရ 268

၁၁ ပပ ၇၇၀ မကကြူကကြူမဆ 268

၁၂ ပဃ ၁၄၈ မမောင် ောကောမင််းထက်စ ု်း 267

၁၃ ပဗ ၁၉၈ မမ မြည်ရွ ််းလ  267

၁၄ ပဆစ ၆၄၀ မမောင်ရှ  ််းမင််းက ုက ု 267

၁၅ ပပလ ၁၆၁ မမောင်တ ု်းတက်မ ောင် 266

၁၆ ပဃဥ ၂၃၀ မဝတ်ရည်ဖဖ  ်း 266

၁၇ ပပ ၈၄၈ မဆုမမတ်ပ ုင် 266

၁၈ ပဇ ၄၆၁ မသ ဂီမ ောင် 266

၁၉ ပတ ၅၁၃ မမောင်မ ောင်မက ေ်ာစံ 265

၂၀ ပကက ၁၇၅ မဇ  ်သရဖူ 264

၂၁ ပပ ၉၀၄ မမောင်ဖင မ််းြ မ််းမမောင် 264

၂၂ ပဃ ၂၂၅ မမောင်ရ ှိုင််းမမတ်ဗ ုလ် 258

၂၃ ပပ ၉၀၅ မမောင်သက်ဦ်းမမောင် 258

၂၄ ပပ ၄၀၇ မ    မဇေ်ာ 258

၂၅ ပပလ ၂၆၅ မမကဇင်ဦ်း 257

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်    သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )
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၂၆ ပပ ၁၀၀၀ မမောင်ေ ်မင််းသူ 256

၂၇ ပဂသ ၁၂၂ မမ ုို့မ ုို့သက် 253

၂၈ ပပ ၄၆၈ မမောင်မ ောင်ဇင်ဖဖ  ်း 253

၂၉ ပရ ၂၉၁ မစ ််းစ ််းမမေ်ာ 253

၃၀ ပပ ၆၉၅ မြ ုင်ဇင်ထ  ််း 253

၃၁ ပပ ၉၉၄ မမောင်စည်သူ 251

၃၂ ပပ ၈၈၇ မဆုလွှမ််းမမ 248

၃၃ ပပ ၉၈၈ မမောင်မမတ်သူ 248

၃၄ ပဗ ၂၈ မမောင်ထက်န ုင်ထ  ််း 248

၃၅ ပပြ ၃၂၇ မမမသက်မှြူ်း 247

၃၆ ပ ၄၃၂ မသီရ မမတ် 247

၃၇ ပဃဥ ၂၆၄ မမောင်မက ေ်ာသူရမ ောင် 247

၃၈ ပပ ၁၈၄၉ မမောင်မမင ်မမတ်ထ ဋ်မြေါင် 247

၃၉ ပရရ ၁၇၄ မမဖြူစင်မမင ်မမတ် 247

၄၀ ပပ ၁၆၄ မပ ််း  မဖြူ 246

၄၁ ပပ ၁၅၇ မမဆ ရည်  မ္နြေ 244

၄၂ ပမ ၂၄၆ မမောင်မ ောင်က ုထက် 244

၄၃ ပဃသ ၄၁၁ မမမဇ  ်မမင ်သ  ််း 244

၄၄ ပတ ၃၀၃ မမောင်မက ေ်ာမ   ်းထက် 243

၄၅ ပဇ ၆၈၃ မမောင်ဆက်မကောင််းမမတ် 243

၄၆ ပတ ၃၀၄ မမောင်ြ ိ်ု့စည်သူထ ုက် 243

၄၇ ပကရ ၁၅၁ မမမတ်မကသ ယ်ဦ်း 243

၄၈ ပဇလ ၁၂၄ မမ ေ်ာ ယ်ထူ်းမဖော 243

၄၉ ပဃသ ၃၅၂ မနုနုစံ 243

၅၀ ပဂ ၂၂၅ မစုမမတ်န ု်း 242
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၅၁ ပပ ၁၀၇၄ မမ ်းမ  ်ဦ်း 241

၅၂ ပပ ၁၀၂၀ မမှြူ်းဝဿ ် 241

၅၃ ပဆစ ၆၉၄ မဖူ်းမပည ်မသေ်ာတော 241


