
တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ဒဿန က္ဗေဒ

ဦးရေ (62) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

၁ ပည ၄၁၆ မနေခြည်လင််း 308

၂ ပထစ 234 မဇာဇာမ  ်း 308

၃ ပြဘ 371 နမာင်ြေ့််ရေ်ရေ် 307

၄ ပအ 235 မနအ်းသင်္ကြေ်မ  ်း 300

၅ ပထ 390 မယွေ််းသ န္နဒီ 296

၆ ပဒတ 205 မနှ္င််းသဇင် 294

၇ ပဟ 369 မနအ်းစန္ဒာမ  ်း 291

၈ ပဟ 375 မခ ြူနှ္င််းနေ 291

၉ ပအေ 133 နမာင်နက ာ်နဇာလင််း 284

၁၀ ပထ 488 မဇင်  ်းနေ 283

၁၁ ပြက 128 မဆ လ ဲ့ခ ြူ 280

၁၂ ပအေ 135 မနှ္င််းယ လ ှိုင် 279

၁၃ ပထ 318 နမာင်ြေ့််စည်သ 279

၁၄ ပဟ 432 မရွှေ််းလ ဲ့ခ ြူ 278

၁၅ ပဏ 284 မနမဇင်နအာင် 278

၁၆ ပြ 1222 မအ မဲ့်ကဗ ာဦ်း 278

၁၇ ပြအ 443 နမာင်ဟ ေ််းထက်နမာင် 278

၁၈ ပဏတ 218 မလမင််း 278

၁၉ ပဒတ 266 မသင််းခမတ်မင််းစ ေ် 277

၂၀ ပြအ 487 မသ ငီ်္ဂစ  ်း 277

၂၁ ပဟြ 177 မြင်မ  ်းနထွ်း 277

၂၂ ပဟ 206 မနအ်းသီရ နက ာ် 277

၂၃ ပဏတ 959 နော်အ လက်စတာ်း 276

၂၄ ပညဆ 1129 မအ အ သ မဲ့် 276

၂၅ ပြက 504 မမ   ်းသန္တာထွေ််း 276

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )
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၂၆ ပဟက 161 မစေ််းလှသွယ် 276

၂၇ ပည 643 နမာင်ခပညဲ့်စ  နအာင် 276

၂၈ ပဒတ 234 နမာင်ဘ ေ််းခပညဲ့်သ  275

၂၉ ပဏတ 243 နမာင်သက်ထွေ််း 275

၃၀ ပဟ 414 မြ စ်ပ  274

၃၁ ပဏ 345 မလင််းေန္ဒာနမာ် 274

၃၂ ပဏ 339 နမာင်ဟ ေ််းလင််းဖ   ်း 274

၃၃ ပဏ 227 မဧပရယ်လ ှိုင် 274

၃၄ ပြအ 524 မ  ်းခပညဲ့်ြင်နဇာ် 274

၃၅ ပဒ 239 မရှင််းသေ့််မွေ် 274

၃၆ ပဟက 181 မနကသွယ်ဖ   ်း 274

၃၇ ပအေ 149 မနြ ာစ ယဉ် 273

၃၈ ပဏ 232 နမာင်စ  င််းခမတ်သ 273

၃၉ ပဟ 326 နမာင်နေလင််းထွေ််း 273

၄၀ ပအ 391 မတင်ဇာမ  ်း 273

၄၁ ပြက 445 မသ နေနှ္င််း 273

၄၂ ပထစ 213 မနအ်းခပညဲ့်ခပညဲ့်မ  ်း 272

၄၃ ပဒ 333 မနှ္င််းပပနအာင် 272

၄၄ ပညဆ 432 မအ သန္တာဖ   ်း 272

၄၅ ပဟြ 260 မခ ြူစင်မ   ်း 272

၄၆ ပဟြ 261 မနမခမတ်မွေ် 272

၄၇ ပြ 1165 နမာင်လွှမ််းမင််းပ  င် 272

၄၈ ပဟ 541 နမာင်ထက်ခမတ်နအာင် 272

၄၉ ပဏ 242 မသက်သဇင်ဦ်း 272

၅၀ ပြဘ 60 မအ အ ဖ   ်း 271
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၅၁ ပထစ 219 မနေခြည်ေင််း 271

၅၂ ပအေ 129 မနမသီရ မ   ်းနဇာ် 270

၅၃ ပဏ 356 မြင်စေ််းနေ 269

၅၄ ပြဘ 375 မစ ပယ်လ ှိုင် 269

၅၅ ပညလ 415 မြင်စ စ ြ  င် 269

၅၆ ပအ 342 မြက်ပ  င်လင််း 267

၅၇ ပြ 1198 နမာင်နကာင််းထက်သ 267

၅၈ ပညလ 408 မြ စ်စ နေ 267

၅၉ ပဟက 202 နမာင်န္  င်ထက်လင််း 266

၆၀ ပညလ 264 နမာင်နဇယ ာဖ   ်း 266

၆၁ ပြ 1123 မနေနွ္ယ်လ ှိုင် 266

၆၂ ပြက 516 နမာင်အာကာနက ာ် 266


