
တက္ကသ ိုလ်  -  ပြည်တက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပြြုဘာသာ - သတတဗေဒ

ဦးရေ (76) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးြ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗြေါင်ူးရမှတ်

၁ ပမဠ ၁၂၆ မစုမမတ်နှင််း 380

၂ ပန 29 မမောင်မ ောင််းမမတ်မင််း 349

၃ ပသ 7 မမောင်ဇောနည်မပည ်စ ု 342

၄ ပဆစ 129 မရွှန််းလ  ခ  ျို 339

၅ ပရထ 14 မမောင်သူရ န်စ ု်းန ုင် 339

၆ ပန 57 မမသေ်ာတောမမတ်န ု်း 338

၇ ပန 4 မသ အ ပ ု 334

၈ ပဇလ 5 မမောင်စွမ််းထ ်မ  ျို်း 330

၉ ပရ 41 မဖ  ျို်းမေမောခ ုင် 330

၁၀ ပဝအ 1 မမခ ောပ ုပ ုခင် 326

၁၁ ပဆ 52 မခ ုင်သဇင်ဝင််း 317

၁၂ ပဆစ 186 မလင််းသီရ မသေ်ာ 312

၁၃ ပပ 1 မမ ခ ုင်မ  ေ်ာ 309

၁၄ ပဃဆ 9 မအ မ ်မှ ်းပန် 309

၁၅ ပဆစ 180 မသ နုမဝ 308

၁၆ ပတ 54 မသီတောမမောင် 307

၁၇ ပဗအ 2 မမ ု်းသူခင် 307

၁၈ ပဇလ 3 မနှင််းမဝလွင် 307

၁၉ ပဂ 10 မမောင်ရ န ုင်ထွဋ် 307

၂၀ ပလ 3 မအ အ ဖ  ျို်းမ  ေ်ာ 306

၂၁ ပဂလ 4 မမ ုို့မ ုို့ဖင မ််း 305

၂၂ ပန 33 မဇူ်းဇူ်းလ ှိုင် 303

၂၃ ပပ 83 မမောင်မဇေ်ာမ  ျို်းန ုင် 303

၂၄ ပတ 45 မသ အ မမ ်းမမ ်း 303

၂၅ ပဂဍ 39 မမောင်အော်းမောန်ပ ုင် 303

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )
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၂၆ ပဃ ၂၀ မအ သီရ ခင် 302

၂၇ ပဆစ 167 မဆုမရွှရည်မ ု်း 301

၂၈ ပလ 105 မသစ်သစ်မွန် 301

၂၉ ပဝအ 42 မဝင ်ဝါလ ှိုင် 301

၃၀ ပဆစ 226 မနှင််းနှင််းမော 301

၃၁ ပသခ 16 မမောင်မဝယ ဖ  ျို်း 300

၃၂ ပဇ 96 မမောင်ရန်လင််းန ုင် 300

၃၃ ပဗအ 5 မခင်သန်ို့စင် 300

၃၄ ပတ 10 မမောင်ဖ  ျို်းသနိ်ု့ပ ုင် 299

၃၅ ပသ 19 မမောင်ရောဇောေ ဏ််းထ ် 299

၃၆ ပဗ 2 မဖ  ျို်းသီရ မ  ေ်ာ 297

၃၇ ပပ 50 မမောင်မင််းမသွ်းထ ် 297

၃၈ ပဃတ 5 မမောင်ဖ  ျို်းမမောင်မမောင် 296

၃၉ ပမ 8 မနှင််းဝတ်ရည်စ 296

၄၀ ပမ 39 မမမမမတ်န ု်းလ ှိုင် 296

၄၁ ပဗ 33 မမခ ောစုမွန် 295

၄၂ ပသမ 2 မနဝရတ် 295

၄၃ ပပ 4 မအ ပ ုင်ပ ုင်စ ု်း 295

၄၄ ပန 52 မဆုရည်ထ ် 295

၄၅ ပဝဆ 7 မစုမဝထွန််း 295

၄၆ ပပခ 5 မမောင်စွမ််းထ ်န ုင် 294

၄၇ ပမဠ 118 မဇင်မင််းစ ု်း 293

၄၈ ပဗ 3 မသ ်ထ ်စ 293

၄၉ ပသခ 29 မဇင်မမတ်မွန် 293

၅၀ ပဂဍ 42 မမောင်မင််းခွန်ရှ န််း 293
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၅၁ ပဆစ 218 မရတနာ 292

၅၂ ပဃသ 46 မနန််းအ အ လ ှိုင် 292

၅၃ ပဃဥ 31 မမအ်းမမတ်သူ 292

၅၄ ပပ 65 မမောင်ဖ  ျို်းမင််းသူ 291

၅၅ ပဃသ 25 မမီမီမ ု်းမမင ် 291

၅၆ ပပထ 31 မမောင်မင််းခနိ်ု့ 290

၅၇ ပပ 26 မဇင်မောသ မ ် 290

၅၈ ပလ 36 မယမင််းထွန််း 290

၅၉ ပ 1 မအ မမမဇေ်ာ 288

၆၀ ပဃဥ 54 မမရွှဝင ်ဝါသ မ််း 288

၆၁ ပဗအ 15 မမဆောင််းနှင််းမဝ 287

၆၂ ပပ 163 မမမသဇင် ူ်း 286

၆၃ ပပ 198 မမမင ်မ ုရ်ေ န််း 286

၆၄ ပနပ 27 မမ  စင်သွန််း 286

၆၅ ပမဠ 135 မမ ဇင်သ မ ် 286

၆၆ ပဇ 35 မမ  သဇင်မမင ် 285

၆၇ ပန 23 မအ နနဒာမ ု်း 285

၆၈ ပပထ 30 မမောင်ထူ်းထ ်ထ ်လင််း 285

၆၉ ပသခ 2 မမောင်မမတ်မင််းခနိ်ု့ 285

၇၀ ပဝဘ 17 မဇွန်ပွင ်ထ ် 283

၇၁ ပဝဘ 56 မမမ ူ်းေန် 283

၇၂ ပမဠ 18 မနှင််းမရွှစင် 283

၇၃ ပသခ 26 မနှင််းလ  မအောင် 283

၇၄ ပဃသ 66 မရတီမ  ေ်ာ 282

၇၅ ပပ 28 မမောင်ခနိ်ု့မဇေ်ာေ န််း 282
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၇၆ ပမဠ 79 မမောင်မင််းမင််းသ ု ် 281


