
တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ရ ပရေဒ

ဦးရေ (123) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

၁ ဆခ 18 မထက်မမတ်မမ ွှေး 409

၂ ဆဝသ 1006 မစံပယ်မ ြူ 408

၃ ဆဝသ 575 မမောင်မ ောင်မင်ွှေးပ ိုင် 403

၄ ဆဈလ 46 မမောင်မ ေ်ာ၀ဏသူ 393

၅ ဆဈလ 591 မသဲနိုမ ောင် 389

၆ ဆရ 118 မခင်မ   ွှေးစနဒာမက ေ်ာ 373

၇ ဆဈလ 345 မသက်ထောွှေးစံ 372

၈ ဆဆတ 190 မမောင်စစ 372

၉ ဆရ 373 မစိုစိုစံ 371

၁၀ ဆရ 89 မမ ြူနှင်ွှေးမဝ 369

၁၁ ဆသတ 784 မယမင်ွှေးမ ိုို့မ ိုို့ 369

၁၂ ဆခ 17 မကကယ်စင်မမင ်မ ိုရ် 368

၁၃ ဆခ 230 မယိုသ င်မ   ွှေး 368

၁၄ ဆဂ 367 မမောင်မ ောင်မပည ်စံို 364

၁၅ ဆခ 508 မပ ိုွှေး  မ ြူ 362

၁၆ ဆရ 614 မသဲမပည ်စံိုမင်ွှေး 361

၁၇ ဆဝသ 956 မမ ြူစင်သက်မ ောင် 358

၁၈ ဆရ 128 မမောင်ညီရဲထွဋ် 357

၁၉ ဆရ 487 မဝင်ွှေးပပဖ   ွှေး 357

၂၀ ဆဂ 389 မသီရ မရွှေစင် 356

၂၁ ဆဝသ 201 မမောင်သနိ်ု့ င်ထူွှေး 356

၂၂ ဆခ 354 မမ ိုို့မ ိုို့ င် 355

၂၃ ဆရ 75 မမ ိုွှေးဝသန်ဦွှေး 354

၂၄ ဆခ 525 မဝတ်ရည်မွန် 354

၂၅ ဆဗထ 236 မမောင်မင်ွှေးသနိ်ု့သ န်ွှေး 353

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )
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တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ရ ပရေဒ

ဦးရေ (123) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )

၂၆ ဆဂဈ 213 မသင်ွှေးနနဒာဦွှေး 352

၂၇ ဆဝသ 915 မမောင်ရ ှိုင်ွှေးဝဏဏမ ောင် 352

၂၈ ဆဈလ 537 မမမင် မမတ်သူ ော 351

၂၉ ဆခ 415 မမဆောင်ွှေးနှင်ွှေးမ ြူ 351

၃၀ ဆဈလ 258 မမောင်မ ောင်က ိုဦွှေး 350

၃၁ ဆရ 529 မမ ွှေးမ ွှေးမ ိုွှေး 350

၃၂ ဆဆတ 246 မ ူွှေး ူွှေးမ ောင် 349

၃၃ ဆရ 589 မမောင်န ိုင်မင်ွှေးထွန်ွှေး 349

၃၄ ဆလသ 13 မမွန်မွန် ူွှေး 348

၃၅ ဆခ 406 မမခ ောစိုခ ိုင် 348

၃၆ ဆရ 42 မမောင်ရဲရင ်ထွန်ွှေး 347

၃၇ ဆရ 455 မနီနီထွန်ွှေး 347

၃၈ ဆရ 320 မမရွှေစင်မမင ် 347

၃၉ ဆတည 336 မမောင်သက်ပ ိုင်ဦွှေး 347

၄၀ ဆရ 87 မယိုနနဒာလ ှိုင် 346

၄၁ ဆဝသ 326 မသင်ွှေးမမတ်မဝ 345

၄၂ ဆဂ 98 မမောင်ဧခ မ်ွှေးဘ ိုဘ ို 345

၄၃ ဆဝသ 1124 မခ မ်ွှေးမမမ မ ေ်ာ 345

၄၄ ဆဝသ 39 မမပည ်မပည ်ဖ   ွှေး 344

၄၅ ဆခ 344 မ ူလ ိုင်မ ိုွှေး 344

၄၆ ဆရ 527 မမစောမမတ်နွယ် 344

၄၇ ဆရ 283 မမောင်မက ေ်ာသက်ခ ိုင် 344

၄၈ ဆဈလ 569 မစိုသဲမမတ် 343

၄၉ ဆစခ 90 မထက်ထက်မမတ်န ိုွှေးန ိုင် 342

၅၀ ဆရ 524 မတီတီထွန်ွှေး 342
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တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ရ ပရေဒ

ဦးရေ (123) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )

၅၁ ဆခ 572 မမနွဦွှေး 341

၅၂ ဆရ 525 မမောင်မဝယံထွန်ွှေး 341

၅၃ ဆရ 504 မခ မ်ွှေးမ ိုို့မ ိုို့မ ေ်ာ 341

၅၄ ဆဂ 268 မမခြူွှေးမေမောန်မ ောင် 341

၅၅ ဆဂဈ 136 မမောင်မက ေ်ာညီသူ 340

၅၆ ဆရ 513 မမောင်ေ န်ွှေးဖ   ွှေးသူ 340

၅၇ ဆခ 223 မမောင်လင်ွှေးထက်မ ောင် 340

၅၈ ဆခ 374 မစိုရည်မ ွှေး 340

၅၉ ဆဝသ 909 မခင်မဆွလွင် 337

၆၀ ဆဝသ 888 မပ ိုပ ိုလွင် 337

၆၁ ဆဝသ 222 မမမမမတ်မွန်မက ေ်ာ 336

၆၂ ဆခ 32 မစိုမမတ်န ိုွှေး 335

၆၃ ဆရ 115 မပပထွန်ွှေး 335

၆၄ ဆဂ 313 မမရွှေယဉ်ယဉ်မ ွှေး 335

၆၅ ဆဗထ 44 မမောင်မဝဖ   ွှေးမ ောင် 334

၆၆ ဆခ 355 မမရွှေစင်မ ွှေး 334

၆၇ ဆဂဈ 137 မရွှေန်ွှေးလဲ မ   ွှေးသူ 334

၆၈ ဆရ 411 မမောင်မ ွှေးမင်ွှေးမက ေ်ာ 334

၆၉ ဆဝသ 994 မစိုပ ိုပ ိုမ ောင် 333

၇၀ ဆသတ 26 မမမမမတ်န ိုွှေးမ ောင် 332

၇၁ ဆဆတ 237 မခင်ရတနာဝင်ွှေး 332

၇၂ ဆရ 613 မမ ွှေးမမတ်မ ိုွှေး 332

၇၃ ဆရ 640 မမောင်ေ န်ွှေးဗ ိုလ်ဝင်ွှေး 332

၇၄ ဆခ 327 မဝင်ွှေးမမန ိုင် 331

၇၅ ဆဂဈ 104 မမောင်သက်ပ ိုင်စ ိုွှေး 331
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တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ရ ပရေဒ

ဦးရေ (123) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )

၇၆ ဆရ 528 မမောင်ခနိ်ု့မဝမမောင် 331

၇၇ ဆဝသ 534 မခ ိုင်စံပယ်ဖ   ွှေး 331

၇၈ ဆခ 95 မမ ိုွှေးပွင ်မ ြူ 330

၇၉ ဆဈလ 774 မမောင်မ ောင်မမင ်မမတ် 330

၈၀ ဆရ 534 မမောင်သူရထက်မ ောင် 330

၈၁ ဆရ 634 မထက်သဥ္ဇောလ ှိုင် 329

၈၂ ဆဝသ 906 မလှလှဖ   ွှေး 329

၈၃ ဆခ 400 မလှမ   ွှေးသူ 328

၈၄ ဆဂ 428 မသ င်ဖ   ွှေး 328

၈၅ ဆဂ 234 မမောင်သက်ပ ိုင်မ ေ်ာ 327

၈၆ ဆသတ 628 မဧကရီမက ေ်ာ 327

၈၇ ဆခ 434 မထက်မရွှေစင်ထွန်ွှေး 326

၈၈ ဆဈလ 444 မမ   ွှေးမပည ်မပည ်မမောင် 326

၈၉ ဆဈလ 801 မဆိုဆိုလ ှိုင် 326

၉၀ ဆဝသ 873 မသ င်ဦွှေး 326

၉၁ ဆဝသ 1293 မသဲ  မွန် 326

၉၂ ဆဂ 321 မခ ိုင် င်သက် 326

၉၃ ဆဂ 130 မမောင်စ ိုွှေးလင်ွှေးမ ောင် 325

၉၄ ဆရ 92 မမောင်ဉောဏ်လင်ွှေးမ ောင် 325

၉၅ ဆဂဈ 211 မမောင်သူရမ ောင် 325

၉၆ ဆလသ 75 မေန်နီမ ောင် 324

၉၇ ဆခ 64 မသင်ွှေးနနဒာမ ွှေး 324

၉၈ ဆဒပ 8 မမောင်သိုန်သျှန်မနာင် 324

၉၉ ဆရ 602 မ    ပပံ ွှေး 324

၁၀၀ ဆရ 413 မ  ဖ   ွှေးခ ိုင် 324
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တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ရ ပရေဒ

ဦးရေ (123) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )

၁၀၁ ဆဂ 272 မမရွှေ င်ဦွှေး 324

၁၀၂ ဆဝသ 290 မမောင်စ ိုွှေးမမတ်မင်ွှေး 323

၁၀၃ ဆဝသ 356 မမောင်မက ေ်ာမက ေ်ာမ ောင် 323

၁၀၄ ဆရ 254 မမောင်ခနိ်ု့မင်ွှေးသူ 323

၁၀၅ ဆဂ 468 မပပဝင်ွှေး 323

၁၀၆ ဆသတ 552 မမောင်သူရ န်မ ောင် 322

၁၀၇ ဆဝသ 885 မယွန်ွှေး  မ ြူ 321

၁၀၈ ဆဝသ 1511 မ က်စတောမ ိုွှေးဦွှေး 321

၁၀၉ ဆဗထ 18 မမောင် ောကောမ ိုွှေး 320

၁၁၀ ဆခ 241 မ  သနတာမရွှေ 320

၁၁၁ ဆဂဈ 192 မမောင်ဉောဏ်လင်ွှေးထွန်ွှေး 320

၁၁၂ ဆရ 418 မသင်ွှေးနွယ်စ ိုွှေး 320

၁၁၃ ဆရ 642 မ    သ မ ် 320

၁၁၄ ဆရ 669 မစ ိုွှေး  မွန် 320

၁၁၅ ဆခ 259 မမောင် ဂဂရ ှိုင်ွှေး 319

၁၁၆ ဆဝသ 160 မမောင်ခနိ်ု့ င်ေ န်ွှေး 319

၁၁၇ ဆဝသ 1 မမောင်မ ွှေးမင်ွှေးမက ေ်ာ 319

၁၁၈ ဆဝသ 255 မ   င်ထွန်ွှေး 318

၁၁၉ ဆခ 454 မစန်ွှေးဝင်ွှေးမ ွှေး 318

၁၂၀ ဆဈလ 86 မမောင်ရဲရင ်ဘိုန်ွှေးမမတ် 317

၁၂၁ ဆခ 339 မမောင်လ ှိုင်မ   ွှေးန ိုင် 317

၁၂၂ ဆဝသ 732 မမောင်ရန်န ိုင်မ ောင် 317

၁၂၃ ဆရ 578 မကကည်ကကည်စန်ွှေး 317


