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၁ ပယဆ ၂၂၃ မနေခြည်င ြိမ််းထက် 398

၂ ပဋ ၁၁ မသန္တာန  ် 381

၃ ပယဂ ၁၁၁ မြြိို ်န ွှေစြိို်း 380

၄ ပဖည ၂ မယိုယိုြြိို ် 376

၅ ပဓက ၁၄၁ မြြိို ်စန္ဒာနေ 376

၆ ပဋ ၂၄ မသ ျှီလျှီနမနမ  ် 375

၇ ပ ၂၀၈ မဆိုခမတ် တျှီစြိို်း 374

၈ ပဈ ၃၇၆ မနမမ ြိ ်းေ ််း 374

၉ ပဓပ ၁၇၇ မစိုမွေ်သေ့်် 373

၁၀ ပဓထ ၁၂၃ မတ ်  နထွ်း 373

၁၁ ပယ ၃၉၃ မြ ်ယမ ိုဖ ်း 371

၁၂ ပဖဧ ၈ မေ ််းသ   ထွေ််း 370

၁၃ ပဖယ ၄၀၅ မြြိို ်လ ဲ့နေ 370

၁၄ ပဖ ၆၉၀ မနမ ်းနမ ်း 370

၁၅ ပဓထ ၃ နမ  ်မွေ်ြ စ်စြိို်း 369
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၁၇ ပ တ ၁၁၄ နမ  ်နက  ်  ်ေ ််း 367

၁၈ ပဓပ ၂၇၈ မနှ္ ််းေတ် ည်ငဖြိ ်း 367
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၃၁ ပဖ ၆ မငဖြိ ်းသဉ္ဇ င ြိမ််း 361

၃၂ ပ ၁၂၂ မ ြိပွ ဲ့်ခဖြူ 361

၃၃ ပဖက ၂၁၈ မသ စိုမွေ် 361

၃၄ ပဖ ၆၈၁ မထြိိုက်ကက ခဖြူ 361
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၃၆ ပ ၅၇ နမ  ်နေေ ််းထွေ််း 360

၃၇ ပ တ ၁၃ မဖ ်းခပည်ဲ့စ ို 359

၃၈ ပဋ ၁၀ မနြ  သ ဖျှီနဆွ 358
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၅၀ ပ ၁၉၈ မနှ္ ််းေန္ဒာသြိေ််း 354



3

တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

အထူူးပ ြုဘောသော - ရူ တေဒ

ဦးရေ (201) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

၅၁ ပဖက ၂ မသျှီ ြိန ွှေစ ် 354

၅၂ ပ ၁၀၄ နမ  ်နေငဖြိ ်းြေ့်် 353

၅၃ ပဋလ ၁၂၀ မန ်းခမတ်မွေ် 353

၅၄ ပဖက ၂၁၇ မသြိမဲ့်ေန္ဒာစြိို်းနထွ်း 352

၅၅ ပဖ ၄၆၇ မန ်းမွေ်လြိှို ် 352

၅၆ ပယ ၃၆၄ မစိုစိုနဌ်း 352

၅၇ ပဖယ ၁၃၀ မဆိုေ ဲ့်ထည် 352

၅၈ ပယဂ ၁၃၄ မ    ်းနမ 351

၅၉ ပ စ ၂၄၁ မ တောနစ ထွေ််း 351

၆၀ ပဋ ၉၀ မသြိမ်ဲ့ယွေ််းယွေ််းစ 351

၆၁ ပဈ ၁၁၇ မေ ််းပပ  ် 351

၆၂ ပ ၂၁၅ မဖ ်းပွ ဲ့်ေေ် 350

၆၃ ပ တ ၁၀၆ မပေ််း ြိငဖြိ ်း 349

၆၄ ပ စ ၂၅၉ မ ြိ ြိငဖြိ ်း 349

၆၅ ပယဂ ၃ မန ်းခမ ်ဲ့စ 349
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၈၉ ပဓထ ၂၃၅ မြ ်နဆွနဆွသက် 344
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၉၃ ပ ၁၈၅ နမ  ်လမ ််းန   ် 342
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၉၇ ပဓ ၂၄၁ နမ  ်  ်မ ြိ ်းကြိိုကြိို 341
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၉၉ ပဖက ၁၅၉ မြြိို ်  ်နသ ် 341

၁၀၀ ပ ၁၁၄ နမ  ်ြွေ်နက  ်မ ််းထက် 341



5

တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

အထူူးပ ြုဘောသော - ရူ တေဒ

ဦးရေ (201) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

၁၀၁ ပ က ၂၉ နမ  ်သ  ဦ်း 341

၁၀၂ ပ က ၆၇ မစိုခမတ်လွ ် 341

၁၀၃ ပ ၃၀၇ နမ  ်န   ်ြေ့််ပြိို ် 339

၁၀၄ ပဈဒ ၂၃၄ နမ  ်လ ််းလ ််းဦ်း 339

၁၀၅ ပဈဎ ၅၂၈ မဆိုခမတ်ခမတ်န   ် 338

၁၀၆ ပဋလ ၁၇၀ နမ  ်န   ်သ 338

၁၀၇ ပဌ ၂၈၂ မန ်းခမတ်မွေ်န   ် 337

၁၀၈ ပဌ ၃၇ မသြိမဲ့်လ ဲ့လ ဲ့နေ 337

၁၀၉ ပဖ ၁၃၂ မမ က်သွယ်ြြိို ် 337

၁၁၀ ပဓဓ ၁၅၃ မသ  ်နေ 337

၁၁၁ ပယလ ၂၂၇ မင ြိမ််းြ မ််းနဆွ 337

၁၁၂ ပဓဓ ၁၈၁ မယွေ််းစန္ဒျှီနက  ် 336

၁၁၃ ပ ၅၄၈ မခမတ်စန္ဒာ 336

၁၁၄ ပဓထ ၂၄ မ ြိ ြိသြိမဲ့် 336

၁၁၅ ပ တ ၁၁၇ မြြိို ်  ်နသ ် 336

၁၁၆ ပဋ ၂၇၄ မေတ်မ ှိုထွေ််း 336

၁၁၇ ပ စ ၅၈၇ မ ြိြြိို ်ငဖြိ ်း 336

၁၁၈ ပဓဓ ၁၄၂ နမ  ်နစ ခမတ်မ ််း 334

၁၁၉ ပဓပ ၁၃၁ မန ်းသန္တာနထွ်း 334

၁၂၀ ပဖဧ ၄၅ မလ ််းနသ ်တ စြိို်း 333

၁၂၁ ပဓဓ ၁၅၈ မေဒျှီေ ််း 333

၁၂၂ ပယ ၂၂၂ မ ြိ ြိြြိို ် 332

၁၂၃ ပဓ ၅၅ မခပညဲ့်ဖ ်းြြိို ် 332

၁၂၄ ပဓပ ၁၆၆ မခဖြူစ ်ေ ််း 332

၁၂၅ လတ ၂ မက ဲ့နက ်န္ြိို ် 332
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၁၂၆ ပဓ ၂၇၃ မ ွေ်မြိို်းပွ ဲ့် 332

၁၂၇ ပဋ ၂၉၈ မစမ််းသျှီတ န ်း 331

၁၂၈ ပဋ ၂၇၃ မသန္တာ 331

၁၂၉ ပ စ ၆၂၈ မ  ်မ န   ် 331

၁၃၀ ပဌ ၂၉၁ မသ  ်ဦ်း 331

၁၃၁ ပဓဓ ၁၇၉ နမ  ်  န္ြိို ်ဦ်း 331

၁၃၂ ပယဂ ၂၂၁ မနဆွမျှီမျှီလွ ် 331

၁၃၃ ပ တ ၉၈ မ ြိမဲ့်ဗြိိုဗြိိုနက  ် 331

၁၃၄ ပ ၆၅ မ ြိမွေ်ခမ ဲ့် 331

၁၃၅ ပဖယ ၁၇၉ မသ ထ ်းစ 331

၁၃၆ ပယ ၂၇၆ မမြိို်းခပညဲ့်ခပညဲ့်ဦ်း 330

၁၃၇ ပဖ ၆၃ မ  ်ကက ််းခဖြူ 330

၁၃၈ ပဈဎ ၂၇ မြြိို ်နှ္ ််းသ 330

၁၃၉ ပယဂ ၁၅ မနဌ်းနဌ်းခမ ်ဲ့ 330

၁၄၀ ပဈဎ ၄၃ မကဗ  ြ ြိ 330

၁၄၁ ပ ၅၉၇ နမ  ်  မ ််းသြိေ််း 330

၁၄၂ ပဈဒ ၁၀၂ နော်ြ ်းြ 329

၁၄၃ ပယေ ၂၅ နမ  ်န   ်သ ငဖြိ ်း 329

၁၄၄ ပ ၃၄၂ မနနွ္်းနနွ္်းလတ် 329

၁၄၅ ပ ၈၅၄ နမ  ်လ  န  ်ထက် 329

၁၄၆ ပယ ၃၂၇ နမ  ်သေ့််  ်နက  ် 329

၁၄၇ ပဖ ၄၃၉ မြ ြိ ြ ြိ ြြိို ် 329

၁၄၈ ပဓက ၁၄၃ မြ စ်နှ္ ််းနေ 328

၁၄၉ ပဋ ၉၃ မြြိို ်မ လ နထွ်း 327

၁၅၀ ပ တ ၃၉ မစိုေန္ဒာမ ််း 327
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အထူူးပ ြုဘောသော - ရူ တေဒ

ဦးရေ (201) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

၁၅၁ ပဖ ၄၇၇ မသြိမဲ့်သြိမဲ့် 327

၁၅၂ ပဓဓ ၁၀ မသ  ်ြ ြိ ဦ်း 326

၁၅၃ ပဓထ ၂၃၁ မြ မ််းနခမဲ့နေ 326

၁၅၄ ပ ၇၄၀ မသျှီ ြိနေ 326

၁၅၅ ပဋ ၆၃ မေန္ဒာနေ 325

၁၅၆ ပ တ ၂ မနမသ နက  ် 325

၁၅၇ ပ က ၂၁၃ နမ  ်နက  ်  ်ထက် 325

၁၅၈ ပယ ၄၃၃ မမ ြိ ်းမ ြိ ်းေ ််း 325

၁၅၉ ပဓပ ၂၂၄ မလ ဲ့လ ဲ့ဦ်း 325

၁၆၀ ပဓ ၉၄ မ ျှီြ ြိ န   ် 324

၁၆၁ ပဓ ၂၄၆ နမ  ်ခမတ်ထ ်းစ 324

၁၆၂ ပဌ ၂၁၃ နမ  ်  မ ််းစ 324

၁၆၃ ပ ၁၀၃၇ မနဆ  ််းဦ်း 324

၁၆၄ ပ စ ၂၆၄ မန ွှေစ ်နမ 323

၁၆၅ ပဓပ ၁၅၈ မယွေ််းြက်နေ 323

၁၆၆ ပဈ ၅၀၀ မမြိို်းခပညဲ့်ခပညဲ့်ထွေ််း 323

၁၆၇ ပယဂ ၂၂၆ မြ ြိ မ န ်း 323

၁၆၈ ပဓက ၃၇ မထက်ထက် 323

၁၆၉ ပဓက ၁၉ နမ  ်စြိို်းလ ််းန   ် 323

၁၇၀ ပဓက ၁၅ မြ ်ငဖြိ ်းနေ 323

၁၇၁ ပဋလ ၁၀၇ မထက်ခမတ်စြိို်း 322

၁၇၂ ပဈဎ ၄၅၂ နမ  ်  ်နယ ်မ ််း 322

၁၇၃ ပဓ ၆၃ မနှ္ ််းေတ် ည်န္ြိို ် 321

၁၇၄ ပဈဒ ၁၇၁ မန ်းခမတ်သ 321

၁၇၅ ပဈဒ ၁၂၆ မငဖြိ ်း တောထွေ််း 321
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အထူူးပ ြုဘောသော - ရူ တေဒ

ဦးရေ (201) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

၁၇၆ ပဓက ၁၉၉ မငဖြိ ်း ြိ  ် 321

၁၇၇ ပဖ ၄၃၇ မ ြိ  ်  နက  ် 320

၁၇၈ ပ စ ၆၀၉ နမ  ်ထက်န   ်လ ််း 320

၁၇၉ ပ ၉၃၂ မ ြိခဖြူခဖြူ ှြိေ် 320

၁၈၀ ပ လ ၂၂ နမ  ်မ ြိ ်းမ ််းငဖြိ ်း 319

၁၈၁ ပဓပ ၃၀၉ မယမ ိုဦ်း 319

၁၈၂ ပ ၉၉၄ နမ  ်ြေ့််ညျှီညျှီေြိေ််း 319

၁၈၃ ပဖယ ၄၉ မနှ္ ််းသ   318

၁၈၄ ပဖ ၁၄၁ မမျှီမျှီကြိို 318

၁၈၅ ပဋ ၁၃ မြ ်သ သ   ် 318

၁၈၆ ပဓ ၆၆ နမ  ်ခမ ဲ့်ခမတ်ထ ်းန   ် 318

၁၈၇ ပဓထ ၂၃၀ နမ  ်နက  ်ငဖြိ ်းနေ 318

၁၈၈ ပယဂ ၂၁၈ မ  ်ပွ ဲ့်ခဖြူ 318

၁၈၉ ပ စ ၁၄ မနှ္ ််းထက်ထက်ြြိို ် 317

၁၉၀ ပဓပ ၂၇၀ နမ  ်တ ်ေ ််းထ ်း 317

၁၉၁ ပဓပ ၁၉၉ မဧက ျှီစိုခမတ်ြ ြိ 317

၁၉၂ ပဓ ၂၆၅ မနမထ ်းနသ ် 317

၁၉၃ ပ စ ၇၂ မ  ်း  ်းနမန္ြိို ် 316

၁၉၄ ပယေ ၂၂၃ ြွေ်နေယ မ ြိ ်းန   ် 316

၁၉၅ ပ ၆၆၂ မနြ  သ   316

၁၉၆ ပဈ ၄၈၂ မပြိို်း ြိနက  ် 316

၁၉၇ ပဓက ၁၁၀ မ  ခြည်စြိို်း 316

၁၉၈ ပဓ ၂၅၀ မစိုေ ််းထက် 316

၁၉၉ ပဈဒ ၁၆၁ မထက် ြိမဲ့်လ  316

၂၀၀ ပယ ၁၅၅ မနှ္ ််းခမတ်မွေ် 316
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စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

၂၀၁ ပ တ ၂၆၉ မငဖြိ ်း ြိ ြိေြိေ််း 316


