
တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်အနနောက်္ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ရ ပနေဒ

ဦးရေ (189) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာနမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုနပေါင််းရမှတ်
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၃ ဆထ ၂၉၄ မဥမမျောထွန ူး 378

၄ ဆဃဘ ၃၅၁ မဇင   ျိိုသက 375

၅ ဆဃဘ ၉၅၆ ခမျောင ခမျောင ခမျောင 375

၆ ဆထ ၁၂၆ မဇင မျောမမင  374

၇ ဆဃဘ ၃၂၃ ခမျောင သီဟဝင ူးထွန ူး 373

၈ ဆနက ၂၈၆ မခမမမတ သ 371

၉ ဆဘ ၄၈ မစုလ  နှင ူး 370

၁၀ ဆထ ၂၉၆ ခမျောင အျောဇျောနည 370

၁၁ ဆဇသ ၇၈၆ မသိမ  ခရွှေရည နွယ 368

၁၂ ဆထ ၄၄၉ မမမတ နုိူးဧပရယ 367

၁၃ ဆဘ ၃၅၄ မခဆွခဆွမွန 365

၁၄ ဆဃဘ ၅၅၀ မယမင ူးမ ြူ 363

၁၅ ဆဇသ ၄၅၆ မဆုခဝနွယ 363

၁၆ ဆထ ၄၈၅ မမင ူးမင ူးသ 362

၁၇ ဆထ ၁၀ မတင ဇျောဝင ူး 361

၁၈ ဆထ ၃၇၃ ခမျောင ဇင မင ူးစုိူး 359

၁၉ ဆသအ ၆၁၁ မသိန ူးသန ူးစုိူး 359

၂၀ ဆဘဓ ၂၉ မထက ထက လွင 358

၂၁ ဆဏတ ၅၀၈ မခအူးစနဒာကကည 357

၂၂ ဆထတ ၁၀၈ မဇျောဇျောခအူး 354

၂၃ ဆဘ ၆၄၂ မစုစုမမတ 354

၂၄ ဆထ ၃၆၅ ခမျောင ဖ ိျိုူးမပည  စုံ 354

၂၅ ဆဇသ ၃၂၂ မသဇင ဝင  354
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၂၆ ဆဃဘ ၈၂၉ မအိခရွှေဇင 353

၂၇ ဆနက ၃၈၉ မဝင  သဥဇျောစုိူး 353

၂၈ ဆနက ၃၁၃ မသဇင  ုိင 352

၂၉ ဆဃဘ ၄၈၈ ခမျောင နုိင လင ူးစုိူး 351

၃၀ ဆသအ ၇၀၄ ခမျောင ခအျောင နုိင 350

၃၁ ဆင ၁၁၈ မစုစနဒာဝင ူး 350

၃၂ ဆဏတ ၅၄၇ မမဉ္ဇြူလင ူး 349

၃၃ ဆဏတ ၇၉၃ မထက ထက ထွန ူး 349

၃၄ ဆဘဓ ၁၁၂ မခစျောသနတာ 349

၃၅ ဆဇသ ၄၆၃ ခမျောင   မ ူးဖငိမ ူးနုိင 348

၃၆ ဆဇသ ၁၅၀၅ မမိမိသန ူး 347

၃၇ ဆဃဘ ၆၂၂ မမုိို့မုိို့သက 347

၃၈ ဆဃန ၄၁၁ မပွင  ခဝစည ခအျောင 346

၃၉ ဆဇသ ၃၁၄ မခကသွယ ထွန ူး 346

၄၀ ဆဘဓ ၁၂၀ ခမျောင ရ ထွဋ ခနာင 346

၄၁ ဆထ ၄၇၃ မမမသက ခဝ 345

၄၂ ဆဏတ ၄၁၁ မပုလ ဝင ူး 345

၄၃ ဆဘ ၉၁ မသွန ူးနနဒာခဇျော 345

၄၄ ဆဃန ၃၄၁ မနှင ူးဝတ ရည ခဇျော 344

၄၅ ဆဘ ၉၈ ခမျောင မုိူးသု ကုိ 343

၄၆ ဆဘဓ ၂၀၈ ခမျောင ဖ ိျိုူးလင ူးခအျောင 343

၄၇ ဆထ ၁၇၅ မဆုမမတ 343

၄၈ ဆနက ၃၀၁ မသဇင ခမဦူး 342

၄၉ ဆသအ ၉၁၂ မဇျောမ ည ထွန ူးခအူး 342

၅၀ ဆဘ ၁၄၁ မခမသက ပုိင 342
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၅၅ ဆသယ ၅၃ ခမျောင ခအျောင  နို့ ခက ျော 340

၅၆ ဆသအ ၆၁၂ ခမျောင ဟိန ူးခနာင စုိူး 340

၅၇ ဆဘ ၃၃၃ မခအူးဇျောမ ည 339

၅၈ ဆငဏ ၁၄၂ မခနွူးအိကုိကုိ 339

၅၉ ဆဃန ၃၆၉ ခမျောင ရန ပုိင ဖ ိျိုူး 339

၆၀ ဆအစ ၃၃ မခနမ ည မုိူး 339

၆၁ ဆထ ၂၅ မမ ြူစင ခအူး 339

၆၂ ဆဘဓ ၃၀၈ မမုိူးမပည  မပည  ခမျောင 338

၆၃ ဆထ ၄၈၉ မဝင ူးဝင ူးသ 338

၆၄ ဆထ ၃၃ မပန ူးမဥဇြူခအျောင 338

၆၅ ဆထ ၄၁၂ မထက ဆင  ပုိင 338

၆၆ ဆဃန ၂၉၆ မရီသန ူး 337

၆၇ ဆနက ၁ မရတီ 337

၆၈ ဆအစ ၁၇၉ မသုနနဒီခအျောင 337

၆၉ ဆသယ ၃၃၇ မဖ ိျိုူးပပသိမ  337

၇၀ ဆထ ၃၂၃ ခမျောင မမင  မမတ စည သ ခအျောင 337

၇၁ ဆဃဘ ၁၂၉၁ ခမျောင ပုိင စုိူးသ 336

၇၂ ဆဘဓ ၃၁၂ မခအူးမမတ သီရိမွန 336

၇၃ ဆဃဘ ၂၀၂ မနှင ူးလုဝုိင 336

၇၄ ဆဏတ ၅၈၀ ခမျောင ညီညီထက 336

၇၅ ဆသယ ၃၆၀ မဇင မျောခအျောင 335
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၇၈ ဆထ ၄၂၉ မခအူးမမတ မုိူး 334

၇၉ ဆဃဘ ၁၀၀၄ မ က   ူးခဝ 333

၈၀ ဆသအ ၇၃၈ မသင ူးမမတ ဖ ိျိုူး 333

၈၁ ဆလမ ၁ မခ  ျောထက ထက ထွန ူး 333

၈၂ ဆသယ ၂၄၉ မသ ဇျော 333

၈၃ ဆဇသ ၈၇၇ မဇင ဝင ူးနု 332

၈၄ ဆထတ ၁၀၃ ခမျောင ပုိင ခဇထက 332

၈၅ ဆဃဘ ၁၈၁ မဆုမမတ နုိူး 332

၈၆ ဆသယ ၂၉၅ မကဗ ျောပွင  မ ြူ 332

၈၇ ဆဇသ ၁၅၄၁ ခမျောင ခက ျော စုိူးဟိန ူး 331

၈၈ ဆထ ၃၄၅ ခမျောင ခဝလင ူးခက ျော 331

၈၉ ဆဃဘ ၄၀၅ မနန ူးနွယ စုိူး 331

၉၀ ဆဏတ ၁၃၅ မရွှေန ူးလ  နှင ူးခဝ 331

၉၁ ဆအစ ၂၇ မဇွန ရတီပွင  331

၉၂ ဆထတ ၁၀၆ ခနာ ခ ျောလျောမ ူး 330

၉၃ ဆထ ၂၅၈ ခနာ ယုနနဒာ 330

၉၄ ဆထ ၄၁၀ မဝင ူးပပ 329

၉၅ ဆဏတ ၄၄၇ မခမသက ပုိင 329

၉၆ ဆင ၄၂ မလမင ူးနွယ 328

၉၇ ဆဘဓ ၁၉၉ မဟန နှင ူးဆမ ူး 328

၉၈ ဆင ၂၃၇ မထက ထက ဝင ူး 327

၉၉ ဆသအ ၄၂၁ ခမျောင စုိင ူးခဇျော ခဇျော 327

၁၀၀ ဆဘ ၆၄ မလှရ ပါခအျောင 327
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၁၀၁ ဆထ ၃၂ မဇင မ ျိိုူးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးျိုးခဝ 327

၁၀၂ ဆဏတ ၃၅၁ ခမျောင ညီမ ျိိုူးဟိန ူး 326

၁၀၃ ဆအစ ၆၇၂ မသက ထျောူးဆု 326

၁၀၄ ဆဃဘ ၁၂၆၇ မကကည လ  လ  ခအျောင 326

၁၀၅ ဆအစ ၉၅ မ ုိင သဉ္ဇျောထွန ူး 326

၁၀၆ ဆသအ ၁၀၈ မသနို့ ခဟသျောနုိင 326

၁၀၇ ဆဃန ၃၉၄ မဇင မျောဝင ူး 325

၁၀၈ ဆဃ ၁၄၉ မခသျော တျောထွန ူး 325

၁၀၉ ဆထ ၄၈၀ ခမျောင ခက ျော သ ရဝင ူး 325

၁၁၀ ဆထ ၁၇၆ မခရွှေဝတ မံှို 325

၁၁၁ ဆဃ ၁ မသက မှြူူး င 325

၁၁၂ ဆဃဘ ၁၆၆၅ ခမျောင ခကျောင ူးမမတ သ 324

၁၁၃ ဆင ၂၄၈ ခမျောင ရ လင ူးသိန ူး 324

၁၁၄ ဆအစ ၁၀၉၆ ခမျောင ခစျောပုိင 323

၁၁၅ ဆထ ၄၆ မအိမ ြူစင 323

၁၁၆ ဆဃဘ ၁၇၁၂ ခမျောင လင ူးလင ူးခအျောင 321

၁၁၇ ဆဇသ ၁၂၄၀ မသုနနဒာခဆွ 321

၁၁၈ ဆဃဘ ၅၁၂ ခမျောင ခဝယံတုိူး 321

၁၁၉ ဆငဏ ၉ နနို့ နှင ူးနှင ူးခအူး 321

၁၂၀ ဆဏတ ၅၆ မအိသက ခထွူး 321

၁၂၁ ဆသအ ၄၈ မဆုမမတ ခသျော 321

၁၂၂ ဆဃန ၃၈၆ ခမျောင ခနခအျောင လင ူး 319

၁၂၃ ဆထ ၂၈၂ မစုမမင  မမတ ခအျောင 319

၁၂၄ ဆဘ ၉၅ မစုမမတ ခမျော 319

၁၂၅ ဆဘဥ ၄၈ မလမင ူးကဗ ျော 318
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တက္ကသ ိုလ် - ရန်က္ိုန်အနနောက်္ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - ရ ပနေဒ

ဦးရေ (189) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာနမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုနပေါင််းရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုနှစ်နအာင် )

၁၂၆ ဆဏတ ၁၀၃ မယွန ူးခရွှေလ ျော 318

၁၂၇ ဆဇသ ၃၅၀ မခအူးသီရိဖ ိျိုူး 318

၁၂၈ ဆဘဓ ၃၂၇ မမ ြူစင သနို့ 317

၁၂၉ ဆနက ၃၆၇ ခမျောင လင ူးထက ခအျောင 317

၁၃၀ ဆနက ၂၁၅ ခမျောင နုိင လင ူးဟိန ူး 316

၁၃၁ ဆထ ၄၃၇ မတ ူးတ ူးမျော 316

၁၃၂ ဆသအ ၄၆၂ မယမင ူးခအျောင 316

၁၃၃ ဆဘ ၁၄၀ မဆုလ  နုိင နုိင 316

၁၃၄ ဆနက ၃၆၂ မခအူးဖငိမ ူးဖငိမ ူးမွန 314

၁၃၅ ဆဏတ ၂၃၂ မယဉ လ  ခဝ 314

၁၃၆ ဆဃဘ ၁၃၃၇ ခမျောင ဖ ိျိုူးခဝခက ျော 314

၁၃၇ ဆနက ၄၂၉ မ ုိင မပည  မပည  ဝင ူး 313

၁၃၈ ဆဇသ ၁၁၂၃ မ င မပည  စုံ 313

၁၃၉ ဆဃဘ ၉၉၆ မသုခ္နဒထွန ူး 313

၁၄၀ ဆသယ ၇၂ ခမျောင ဥကကျောဖ ိျိုူး 313

၁၄၁ ဆထဆ ၁၃၄ မမ ျိိုူးသီရိဝင ူး 312

၁၄၂ ဆဏတ ၄၇၀ မခဝနှင ူးဦူး 312

၁၄၃ ဆဘဥ ၆၃ မခဝခဝနှင ူး 312

၁၄၄ ဆအစ ၉၀၅ မဇင မျောမမင  311

၁၄၅ ဆထ ၄၉၂ မခမမီမီသက 311

၁၄၆ ဆအစ ၅၃ ခမျောင ထွန ူးထွန ူးခအျောင 311

၁၄၇ ဆသယ ၇၁ မခအူးသ ပုိင 311

၁၄၈ ဆဘ ၇၀၀ မအိစက ခစျောစုအိမ 310

၁၄၉ ဆအစ ၁၀၆၅ မနီနီထွန ူး 310

၁၅၀ ဆဏတ ၂၄၈ မမီမီခက ျော 310
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အထ ်းပပြုဘာသာ - ရ ပနေဒ

ဦးရေ (189) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာနမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုနပေါင််းရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုနှစ်နအာင် )

၁၅၁ ဆဃဘ ၁၆၈၁ ခမျောင စည သ ဟိန ူး 310

၁၅၂ ဆဘ ၄၁၉ မဟန နီခဇျော 310

၁၅၃ ဆဘ ၄၂ မ င သွယ သွယ ထွန ူး 310

၁၅၄ ဆဃဘ ၁၅၀၃ ခမျောင ရန လင ူးနုိင 309

၁၅၅ ဆထ ၄၄၅ ခမျောင ခအျောင မမင  မုိရ 309

၁၅၆ ဆဏတ ၁၁၄ မစုမမတ သနတာ 309

၁၅၇ ဆဏတ ၂၉ မခရွှေသဇင ဝင ူး 309

၁၅၈ ဆဃဘ ၁၂၂၄ ခမျောင ခက ျော မင ူးဟန 308

၁၅၉ ဆဃဘ ၁၅၉၉ မယုယလွင 308

၁၆၀ ဆဃဘ ၁၂၈၀ ခမျောင မ ျိိုူးမမင  ခမျောင 308

၁၆၁ ဆအစ ၇၄၄ မ ုိင သုနနရီထွန ူး 307

၁၆၂ ဆထ ၂၂၃ ခမျောင ခက ျော ဇင ဝင ူး 307

၁၆၃ ဆထ ၂၅၃ ခမျောင ဟိန ူးထက စံ 307

၁၆၄ ဆထ ၃၄၈ မတန   ူး င 307

၁၆၅ ဆထ ၂၇၅ မထက နနဒာခဝ 307

၁၆၆ ဆဃဘ ၃၄၉ မခနွူးနဒီလွင 307

၁၆၇ ဆဇသ ၃၅၅ မဆုမမတ မွန 307

၁၆၈ ဆသယ ၇၇ မဖ ိျိုူးသီရိ 306

၁၆၉ ဆနက ၄၃၁ မသွယ သွယ သင ူး 306

၁၇၀ ဆဃဘ ၄၆၇ ခမျောင ရ လင ူးခက ျော 305

၁၇၁ ဆအစ ၁၂၁၇ မဇင ထက ဝင ူး 305

၁၇၂ ဆဃန ၃၉၉ မမမခကသွယ 304

၁၇၃ ဆထ ၃၇၆ ခနာ သိမ  သီတျောစုိူး 304

၁၇၄ ဆသအ ၁၁၁ ခမျောင ကုိကုိမင ူးဦ: 304

၁၇၅ ဆဏတ ၁၂၃ မဇင မင ူးနွယ 304
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အထ ်းပပြုဘာသာ - ရ ပနေဒ

ဦးရေ (189) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာနမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုနပေါင််းရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုနှစ်နအာင် )

၁၇၆ ဆထ ၄၆၆ မသ စုလိှိုင 303

၁၇၇ ဆဏတ ၇၁၃ ခမျောင ဟိန ူးအျောကျော 303

၁၇၈ ဆသအ ၃၇၆ ခမျောင ခအျောင မင ူးကုိ 303

၁၇၉ ဆငဏ ၁၁ မ  ူး  ူး 303

၁၈၀ ဆထ ၄၅၉ မနှင ူးယုလွင 302

၁၈၁ ဆထ ၂၂၇ မဇင နွယ ဦူး 302

၁၈၂ ဆဏတ ၃၈၇ ခမျောင  နို့ စည သ 302

၁၈၃ ဆဇသ ၃၆၇ ခမျောင ခဇယ ျောထက ကုိကုိ 302

၁၈၄ ဆအစ ၁၀၇၆ မသင ူးသိငီ်္ဂထွန ူး 302

၁၈၅ ဆဘဓ ၃၀၇ မခအူးစနဒာမုိူး 302

၁၈၆ ဆဇသ ၁၄၆၄ ခမျောင ဇဉ နုိင လွင 302

၁၈၇ ဆသအ ၄၇၆ မသန ူးသန ူးခ ူး 302

၁၈၈ ဆဘဇ ၁၂၉ မဖ ိျိုူးသ ဇျောလင ူး 302

၁၈၉ ဆဃဘ ၁၃၀၈ နန ူးဆုမ ြူစင ထက 302


