
တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ရ ပဗေဒ

ဦးရေ (185) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

၁ ပအလ ၄၃ မ ောင်မကောင််းအောကောထက် 435

၂ ပဒတ 232  မ ွှေမ ွှေလ ှိုင် 420

၃ ပခထ 308  ယွန််းမ ွှေဇင် 414

၄ ပဒတ 3  အ အ ခ ိုင် 411

၅ ပခဘ 28 မ ောင်မကောင််းစံဟ န််း 409

၆ ပခ 384      ်းဟန်နီထွန််း 401

၇ ပခက 6  လင််းလင််းခ ိုင် 399

၈ ပအန 164 မ ောင်မ ေ်ာညီညီဖိုန််း 398

၉ ပအန 162   ဇင် 394

၁၀ ပထ 49  မ ွှေ ည်မက ေ်ာ 391

၁၁ ပအ 325  အ မ္ဒြေမ တ်ဒ ို်းခ စ် 385

၁၂ ပဒတ 65 မ ောင်မအောင်    ်းမထွ်း 384

၁၃ ပခထ 15  ဆ ်းနဒီ    ် 381

၁၄ ပဟ 355  ဇ ်းမ  ဇင်မက ေ်ာ 381

၁၅ ပခ 73   င််းမ တ်  380

၁၆ ပခထ 11 မ ောင် က်   ်းမေ 380

၁၇ ပဟခ 137  အ အ ငင  ််း 379

၁၈ ပညဆ 365  ဟင်န ီ ိုန််းမပည် ထွန််း 379

၁၉ ပခ 338  အ   ်   ်းဒ ိုင် 378

၂၀ ပအန 246  နဒြောမအောင် 377

၂၁ ပထစ 7  ထက်ထက်ထွန််း 375

၂၂ ပခက 103  မ တ် ွန် 375

၂၃ ပဟခ 231  မဆောင််းမေဒ င််း 375

၂၄ ပခထ 4  ဒ င််းမ ွှေဇင် 374

၂၅ ပဟ 378   က်စိုမအောင် 374

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ရ ပဗေဒ

ဦးရေ (185) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၂၆ ပခ 1189  မ ဇင်ေင််း 372

၂၇ ပအလ 44  စ န် င််းခ ိုင် 371

၂၈ ပခက 99  မစောယိုယိုထက် 371

၂၉ ပခအ 6 မ ောင်စည်  မက ေ်ာ 371

၃၀ ပအလ 416 မ ောင်ရ ှိုင််းေဏ္ဏ 371

၃၁ ပခက 482  ဆို ဉ္ဇောမက ေ်ာ 371

၃၂ ပဟ 427  ကက ကက  င််း 371

၃၃ ပခ 632 မ ောင်မအောင်မ တ်  370

၃၄ ပည 51  မ မ တ်ဒ ို်း 370

၃၅ ပခ 201 မ ောင်လင််းထက်မအောင် 370

၃၆ ပအ 331  ထက်ထက် ွန် 370

၃၇ ပဟခ 161  ခ ိုင်မေမအောင် 369

၃၈ ပထ 11  ဆိုဒ င််းပ ိုင် 368

၃၉ ပည 111  မ မ တ်ဒ ို်း 368

၄၀ ပခ 905 မ ောင်မ တ်ဟ န််းမက ေ်ာ 368

၄၁ ပအ 23  ဒ င််းလ  လ  ဥ 367

၄၂ ပဟက 241 မ ောင် င််း  367

၄၃ ပည 489 မ ောင်စ ိုင််း င််းထက် 367

၄၄ ပဟ 399  မ တ်မက ီမအောင် 367

၄၅ ပခ 584  ဆိုမ တ် ဒတာ 366

၄၆ ပခ 114  စိုယ င််းခင် 366

၄၇ ပည 337  ယွန််းပ ိုပ ိုလတ် 366

၄၈ ပခက 113 မ ောင်မအောင်   365

၄၉ ပညလ 42  ယဉ်ယဉ်မအ်း 365

၅၀ ပဒ 31   င််း နံံ့ 364
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ရ ပဗေဒ

ဦးရေ (185) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၅၁ ပခ 514  မအ်းမ ေ်ာတောငဖ  ်း 364

၅၂ ပအ 417   ွန််းမ တ်ေတီ 364

၅၃ ပခဘ 4  မ   ခ ိုင် 363

၅၄ ပထ 437  ပန််းအ မဖ 363

၅၅ ပခက 542  ငင  ််းအ မဖ 363

၅၆ ပခက 112  ကကည်ဇင်  ို်းမ င ်မဇေ်ာ 362

၅၇ ပထ 10  ပွင ်နဒီ 362

၅၈ ပဒ 82 မ ောင်မဇယ ောလင််း 361

၅၉ ပအ 34 မ ောင်ဇွ က ိုက ိုမအောင် 361

၆၀ ပခဘ 246  မအ်းပ ိုပ ိုမအောင် 361

၆၁ ပဒ 48  မ ွှေတန်ခ ်း 360

၆၂ ပခက 8 မ ောင်ဥကကောစ ို်း 360

၆၃ ပညဒ 10  ငင  ််းဆိုပ ိုင် 360

၆၄ ပခဘ 388  ခ ိုင်ဇင်ေင််း 360

၆၅ ပခက 136 မ ောင်မက ေ်ာမဇောေင််း 359

၆၆ ပအ 217  စိုလ ှိုင်ထက် 359

၆၇ ပခဘ 317  ဒ င််း က်  ို်း 359

၆၈ ပဟ 492 မ ောင်အံ ဘိုန််းမ ောင် 358

၆၉ ပဟခ 148  ခင်စဒြောမ ောင် 357

၇၀ ပဟ 34 မ ောင်မအောင်  ခနံ့် 356

၇၁ ပဟ 494  မအ်းမ မ  င််း 356

၇၂ ပဟ 356  မ ွှေ င်္ကြန် 356

၇၃ ပဟ 268   ွှေန််းလ   ည် 356

၇၄ ပအ 435  စ ို်း  ို်းမအ်း 356

၇၅ ပခဘ 327  ဇင် ီတောမအောင် 355
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ရ ပဗေဒ

ဦးရေ (185) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၇၆ ပခဘ 86 မစော န်ဒ ိုင်ထွန််း 355

၇၇ ပခက 486  ဟန်နီစ ို်း 355

၇၈ ပထစ 216  မအ ီ ီလင််း 355

၇၉ ပဏ္တ 206 မနာ် ပ တ ်း 355

၈၀ ပဒတ 293  ဇင်ဖ ်းဒွယ် 353

၈၁ ပအန 241  ခင်ပပလွင် 353

၈၂ ပခ 278  ဇင် ောထ ိုက် 352

၈၃ ပဟ 361  ယိုယိုငင  ််း 352

၈၄ ပအ 250    ထက်ထက်မေ 352

၈၅ ပခက 37 မ ောင်မ တ်  ို်းမအောင် 351

၈၆ ပညဆ 445  ခင်ပပထက် 351

၈၇ ပအန 111  ဇွန်နဒီလွင် 351

၈၈ ပခ 921  စိုမ တ်လ ှိုင် 350

၈၉ ပခဒ 342  စိုစိုမေ 349

၉၀ ပဒ 268  ဇ ်းဇ ်းမအောင် 349

၉၁ ပခ 5  ဖ ်း နံ့် နံ့်မက ေ်ာ 349

၉၂ ပညဆ 111  ပွင် မဖ မ ွ်း 349

၉၃ ပခအ 141 မ ောင်ခန်ံ့ညီမအောင် 349

၉၄ ပဒတ 25  ထက်ထက်ဒွယ် 348

၉၅ ပဏ္ 58 မ ောင်   င််းခနံ့် 348

၉၆ ပဒတ 7 မ ောင်မအောင်ဘိုန််းမပည ် 348

၉၇ ပခထ 1 မ ောင်မ တ် င််းခနံ့် 348

၉၈ ပခ 276  ဇင် ောထက် 348

၉၉ ပထ 449  ခင်ဒ င််း က် 348

၁၀၀ ပဟ 387 မ ောင်လွင်က ိုခန်ံ့ 348
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ရ ပဗေဒ

ဦးရေ (185) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၀၁ ပခ 988 မ ောင်   င ်မ ောင် 347

၁၀၂ ပအန 242  ခ ိုင်ဒ င််းမေ 347

၁၀၃ ပခ 45  ခ စ်ငံိုဖ ်းပွင ် 346

၁၀၄ ပဒတ 20  မ  င်္ကြန်ဦ်း 346

၁၀၅ ပခ 1339  ခ ယ် ီဦ်း 346

၁၀၆ ပခထ 328  ဟယ် ီ  န််း 346

၁၀၇ ပခ 56  အ   ် တီ  ို်း 345

၁၀၈ ပထစ 212   ဒတာထွန််း 345

၁၀၉ ပထစ 218  အ အ ငဖ  ်းမေ 345

၁၁၀ ပဟခ 132 မ ောင်ထက်မ တ်မအောင် 345

၁၁၁ ပအ 378 မ ောင်ဇင်လင််း   344

၁၁၂ ပဟ 526  မဒွဒ င််းမေ 344

၁၁၃ ပခ 260   တီခ  ််းမမ  343

၁၁၄ ပထစ 4  ခက်ခက်မဇေ်ာ 343

၁၁၅ ပခက 539 မစောရ ှိုင််းလင််းထက် 343

၁၁၆ ပဟ 473  ပပမထွ်း 342

၁၁၇ ပခ 1220  မဟ ောန်ဦ်း 342

၁၁၈ ပညလ 266  ဒါလီငဖ  ်း 342

၁၁၉ ပည 529 မ ောင်မကောင််းထက်မ က်ဟ န််း 342

၁၂၀ ပခက 140    ဇောမအောင် 342

၁၂၁ ပခအ 82 မ ောင်ခန်ံ့စည်မ ောင် 342

၁၂၂ ပဏ္ 249 မ ောင်မပည ်ငဖ  ်းမဇေ်ာ 341

၁၂၃ ပဒတ 301  စဒြီေမေ 341

၁၂၄ ပခဘ 31  မဟ ောန်ဦ်း 341

၁၂၅ ပညဒ 19  လင််းလက်ထွန််း 341
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ရ ပဗေဒ

ဦးရေ (185) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၂၆ ပခ 173   ိုန် ဇင်ဖ ်း 340

၁၂၇ ပခ 1288  အ ခင် ောငဖ  ်း 340

၁၂၈ ပညဆ 449      ်းမ င ်မ တ်  340

၁၂၉ ပခဘ 70  ယိုဇနလင််း 340

၁၃၀ ပဒ 65 မ ောင်မေ  ို်း    န် 340

၁၃၁ ပဟခ 11  ခင် ီ    ို်း 340

၁၃၂ ပဒ 230 နန််းယို ွန် င််း 339

၁၃၃ ပဒ 385  မ  ်းမ  ်းခ စ် 339

၁၃၄ ပခဒ 362 မ ောင် န််းထ ိုက်စ ို်း 339

၁၃၅ ပထစ 205 မ ောင်ခင်မ ောင်တ ို်း 339

၁၃၆ ပခ 370 မ ောင် ီဟမအောင် 339

၁၃၇ ပခ 313 မ ောင်ဒ ိုင်ထက်ဦ်း 339

၁၃၈ ပဒတ 10  ယွန််းနဒီမ ောင် 339

၁၃၉ ပခဘ 83  ခ ိုင်ယ င််းဇင် 339

၁၄၀ ပညလ 423 မ ောင်  လင််းပ ိုင် 338

၁၄၁ ပခ 42  ဥ မောဒ ိုင် 338

၁၄၂ ပခ 381  စဒြောငဖ  ်းထ ိုက် 338

၁၄၃ ပညဆ 403    ို်း  ဖီမ ောင် 337

၁၄၄ ပခ 1025  ယဉ်ယဉ်မထွ်း 337

၁၄၅ ပညဆ 338 မ ောင်မအောင်မ င်ထွန််း 337

၁၄၆ ပအ 416  အ  ီ  မဇေ်ာ 337

၁၄၇ ပထ 66 မ ောင်တင ်ထက်ဒ ိုင် 337

၁၄၈ ပခအ 194  တင်ဇောမ ေ်ာ 337

၁၄၉ ပအန 17   က်မဟ ောန်မဇေ်ာ 337

၁၅၀ ပခ 1128  တင်    ်းခ ိုင် 336
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ရ ပဗေဒ

ဦးရေ (185) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၅၁ ပဟက 120  အ နဒြောထွန််း 336

၁၅၂ ပညဆ 49 မ ောင်မကောင််းထက်  336

၁၅၃ ပဟခ 10   ီ   တနာထွန််း 336

၁၅၄ ပထ 23  လ င််းအ  ် 336

၁၅၅ ပခဘ 11 မ ောင်မ ေ်ာဇင်ထွန််း 336

၁၅၆ ပဟ 430 မ ောင်ဒ ိုင်ထက်မအောင် 335

၁၅၇ ပညဆ 371  မအ်းမ တ်  335

၁၅၈ ပခဘ 360 မ ောင်မအောင် င််းပ ိုင် 335

၁၅၉ ပဟခ 154  ထက်ထက်မေ 335

၁၆၀ ပထ 412   ီ ီမဇေ်ာ 335

၁၆၁ ပခဘ 390 မ ောင်မကောင််းမပည် စံိုေင််း 334

၁၆၂ ပည 439   ွှေန််းလ  ေင််း 334

၁၆၃ ပည 590 မ ောင်   ောန် 334

၁၆၄ ပခ 935  ငိုေါမဆွ 334

၁၆၅ ပဟ 42   ွှေန််းလ  ေါေါ 334

၁၆၆ ပခဘ 78  အ အ ခင် 334

၁၆၇ ပဟ 553  ခ ိုင် ဇင်ဦ်း 333

၁၆၈ ပထစ 210 မ ောင်မ ေ်ာဇင်ထွန််း 333

၁၆၉ ပအ 333       န််း 333

၁၇၀ ပခက 161 မ ောင်မနာင်   င ်ထက် 333

၁၇၁ ပခ 364 မ ောင်မကောင််းစစ်ဟ န််း 333

၁၇၂ ပညဒ 23  ဇ ်းမပည ်မပည ်မ ောင် 333

၁၇၃ ပဒတ 214  အ  ဒတာ  ို်း 332

၁၇၄ ပထစ 242  ထက်မ တ် ွန် 332

၁၇၅ ပညဒ 227   ီ  မအောင် 332
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တက္ကသ ိုလ်  -  ပဲခ ူးတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပပြုဘာသာ - ရ ပဗေဒ

ဦးရေ (185) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးပ ဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗပေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၇၆ ပအလ 409  အ ကလ ောမက ေ်ာ 332

၁၇၇ ပခ 106  မဒွ်းမဒွ်းလ ှိုင် 332

၁၇၈ ပအ 245    စိုလ ှိုင် 331

၁၇၉ ပအ 437 မ ောင်လင််းမပည ်စံိုမအောင် 331

၁၈၀ ပထစ 241  ယိုခ ိုင် ော 331

၁၈၁ ပခ 611 မ ောင် င််းစွ ််း ည်မ ောင် 331

၁၈၂ ပဒတ 14 မ ောင်စ ိုင််းမ ောင်မ ောင်လင််း 331

၁၈၃ ပအ 440  မက ော  ဉ္ဇောဒ ိုင် 330

၁၈၄ ပဒတ 209 မ ောင်မဇေ်ာငဖ  ်းပ ိုင် 330

၁၈၅ ပခဘ 332 မ ောင်ဖိုန််းခ ိုင် 330


