
တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

အထူူးပ ြုဘောသော -  သတတတေဒ

ဦးရေ (109) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

၁ ပဈ ၂၆ မအ ေးမမပွင ့် 360

၂ ပယ ၂ အမောင့်အ ော့်ဇင့်ခန့့်် 358

၃ လတည ၃ မမ  ေးပွင ့်မ ြူ 347

၄ ပ ၃၉ မထက့်ထက့်ဝင့်ေး 345

၅ ပငက ၄၃ အမောင့်ထက့်အဝပ  င့် 330

၆ ပငစ ၂၂၄ အမောင့်မ   ေးမင့်ေးစ  ေး 327

၇ ပဓထ ၁၈ အမောင့်တင ့်န  င့်လင့်ေး 325

၈ ပငတ ၁ မအ ွဇင့်မမင့် အက ော့် 323

၉ လတရ ၆ အမောင့်မင့်ေးထက့်မမင့် လွင့် 320

၁၀ လတည ၂ အန ့်အကော့်မူကအ ော 319

၁၁ ပဋဇ ၁၃ မ  အ္နြေမ ြူ 314

၁၂ ပဓ ၁၇ အမောင့်မင့်ေးရန့်အန င့် 314

၁၃ ပဓပ ၆ အမောင့် ောကောမပည့် ဖ   ေး 312

၁၄ ပငစ ၁၁၇ အမောင့်ဖင မ့်ေးခန့့််လွင့် 311

၁၅ ပငစ ၂၈၇ မစ လ  လ  ဝင့်ေး 310

၁၆ ပင ၃၆၈ မအမမ  ေး ူ 310

၁၇ ပငစ ၁၂၃ မစ စ လ ှိုင့် 309

၁၈ ပင ၁၉၉ မ  ယမင့်ေး ူ 309

၁၉ ပဓ ၆၂ မမ  ေးမပည ့်မပည ့်ခ  င့် 309

၂၀ ပငစ ၂၂၉ မအ ေးမပည ့်စ  309

၂၁ ပင ၁၈၈ မဖင မ့်ေးစနြေ 309

၂၂ ပငစ ၇၆ မအ ေးခ မ့်ေးပ  308

၂၃ ပဋဇ ၃၇ အမောင့်ရ ှိုင့်ေးထက့်အ ောင့် 308

၂၄ ပငက ၂၃ မနနြေ   307

၂၅ ပဋ ၆၆ မ င့်ေး င့်ေးအ ေး 307

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )
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၂၆ ပငစ ၄၃ အမောင့်ဇွ ညီညီထက့် 306

၂၇ ပဌ ၄၈ အမောင့်လ ှိုင့်ဖ   ေးအ ောင့် 306

၂၈ ပင ၂၉၀ မအမ  တ 305

၂၉ ပ ဧ ၆၃ မကကယ့်စင့်အ ွေး 305

၃၀ ပင ၂၉၉ မအမဇင့်အထွေး 305

၃၁ ပင ၁၅၆ မအကဇင့်ဟ န့်ေး 305

၃၂ ပငစ ၁၇ အမောင့်မင့်ေးဟ န့်ေးခန့့်် 304

၃၃ ပ ယ ၁၈၆ မစ ဖ   ေးအဝ 304

၃၄ ပငစ ၂၃၈ အမောင့်အက ော့်လင့်ေးထွန့်ေး 304

၃၅ ပငစ ၁၉၆ မယွန့်ေးဒါဒါဦေး 303

၃၆ ပဓက ၁၀ မအက ွယ့်မ  ေး 303

၃၇ ပင ၁၇၄ ခွန့်ရှင့်ေး န့့််အမောင့် 303

၃၈ ပယက ၆၆ အမောင့်မ   ေးမမင ့် 302

၃၉ ပင ၄၉ မအမ ူေးပွင ့်စ  ေး 302

၄၀ ပယဂ ၁ အမောင့်အ ောင့်ခ မ့်ေးဖင မ့်ေး 302

၄၁ ပဓက ၁၄ မအမအ ော့်တောလင့်ေး 302

၄၂ ပဈဎ ၄၈ မခင့်နှင့်ေးနွယ့် 301

၄၃ ပဋ ၅ အမောင့် ူထူေးစ 301

၄၄ လတရ ၁ မ က့်ထောေးက  က  301

၄၅ ပဓထ ၃၄ အမောင့် ူ ူလ ှိုင့်ဦေး 300

၄၆ ပဋ ၆၄ အမောင့်ဟ န့်ေးမင့်ေး ူ 300

၄၇ ပ ၉၂ အမောင့်အ ောင့်ခ မ့်ေးမင့်ေး 300

၄၈ ပဓထ ၈ အမောင့်စွမ့်ေးရည့်ထက့် 300

၄၉ ပဓ ၅၄ အမောင့်ဝင့်ေးမင့်ေးဦေး 300

၅၀ ပဓပ ၃၇ မ  မ ့်မှြူေးပ  င့် 299



3

တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

အထူူးပ ြုဘောသော -  သတတတေဒ

ဦးရေ (109) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

၅၁ ပဋ ၃၂ မအခ ော  ဝင့်ေး 299

၅၂ ပငက ၅ မဖ   ေးဖ   ေးထက့် 299

၅၃ ပ ၁ မ  ရတန အက ော့် 298

၅၄ ပဓထ ၄၁ မအမမ  ေးစ မပည ့်အ ောင့် 298

၅၅ ပဈ ၁၉၂ အန ့်လောေးရီှေးအ ော 298

၅၆ ပငစ ၃၀၉ အမောင့်ခန့့််စည့် ူဟ န့်ေး 297

၅၇ ပငတ ၂၇ မပွင့် မမတ့်နဒီ 296

၅၈ ပငစ ၂၈၀ အမောင့်စစ့်ရ လွင့် 296

၅၉ ပ ၄၄ မအရွှေယမင့်ေးဦေး 296

၆၀ ပဓဓ ၆ မဖ   ေးရတန 295

၆၁ ပဋ ၃၈ အမောင့် ောကောအ ောင့် 294

၆၂ ပ ယ ၁၉၂ အမောင့်လင့်ေးမပည ့်  မ့် 294

၆၃ ပယလ ၅၃ မအရွှေစင့်ဝင ့်   294

၆၄ ပဋ ၆၉ အမောင့်အကောင့်ေးမမတ့်အက ော့် 293

၆၅ ပငစ ၁၅၆ အမောင့်အ ောင့်န  င့်ဟ န့်ေး 293

၆၆ ပငစ ၂၄၀ မမ   ေးမမတ့်မမတ့်ထွန့်ေး 293

၆၇ ပင ၉၅ မမပည ့်မပည ့်ဖ   ေး 292

၆၈ ပငစ ၆၉ မအမမမတ့်န  ေး 291

၆၉ ပင ၁၆၂ အမောင့်ထက့်ပ  င့်စ  ေး 291

၇၀ လတရ ၁၀ အန ့်လင့်ေးလက့်ဖ   ေး 291

၇၁ ပဈဒ ၈ မအကအကန  င့် 291

၇၂ ပင ၃၇၆ အမောင့်အက ော့်ဇင့်ဟ န့်ေး 291

၇၃ ပယန ၃၆ အမောင့်အက ော့်ဇင့် န့့်် 291

၇၄ ပင ၂၆၉ မအမ င့်ေးခ  င့် 291

၇၅ ပငက ၁၈ မနီလောဖ   ေးအဝ 291
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၇၆ ပငက ၂၀ အမောင့်အနဖ   ေး ူ 290

၇၇ ပငတ ၅၇ မအဝဖ   ေး က့် 290

၇၈ ပ ၁၆၂ အမောင့်ထွန့်ေးမင့်ေးလတ့် 290

၇၉ ပဋဇ ၃၄ မအ ကွ ူေးအဝ 290

၈၀ ပဈ ၂၂ မင ဝါလ ှိုင့် 290

၈၁ ပင ၁၂၇ မစမ့်ေးအ ော့်တောလင့်ေး 289

၈၂ ပဈ ၁၈၇ မ  နနြေ 288

၈၃ ပငတ ၃၃ မက  အကော့် ူေး 288

၈၄ ပငစ ၉၈ အမောင့်မ  ေးမမင ့်အမောင့် 287

၈၅ ပင ၁ အမောင့်မင့်ေးခန့့််အက ော့် 287

၈၆ ပယ ၁၁ မ င့်ေး င့်ေး်းအဝ 287

၈၇ ပငစ ၁၅၇ အမောင့် ူရ န့်ဟ န့်ေး 286

၈၈ ပ ၁၅၈ အမောင့်အ ောင့်ဇင့်မမတ့် 286

၈၉ ပဈ ၁၁၈ အမောင့်ဟ န့်ေးထက့်ညီညီ 286

၉၀ ပ က ၆ မ က့်မွန့်အထွေး 286

၉၁ ပဓ ၇ မမမတ့် ဇင့် 285

၉၂ ပဓ ၂၄ မဇွန့်လမပည့် အမောင့် 285

၉၃ ပင ၁၁၅ မယ မွန့်ထက့် 285

၉၄ ပ ၁၁၀ မအနွေးဝတီ 285

၉၅ ပ ည ၄၀ မဝ  င့်ေးအ ော့်တော  န့်ေး 285

၉၆ ပင ၂၅၃ မထူေးမမတ့်ဝင့်ေး 285

၉၇ ပင ၂၂၀ မခင့်ဝ န့်စ  ေး 285

၉၈ ပဓ ၂၈ အမောင့်မင့်ေး ူရ န့် 284

၉၉ ပငက ၂၇ မနှင့်ေး ရ ီအ ောင့် 283

၁၀၀ ပငတ ၉ မယွန့်ေးယွန့်ေးစ 283
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၁၀၁ ပဓက ၃၁ မ  စ အဝ 283

၁၀၂ ပယလ ၂၉ မပ  င့်မှြူေးအ ော့် 283

၁၀၃ ပငစ ၁၆၇ အမောင့်ဖင မ့်ေးခ မ့်ေးအ ောင့် 282

၁၀၄ ပဋ ၁၅ အမောင့်ရ ဝင့် ထူေး 282

၁၀၅ ပယလ ၄၃ အမောင့်ဇွ ရန့်န  င့် 282

၁၀၆ ပဈဎ ၁၄ အမောင့်ထက့်အဝဖ   ေး 282

၁၀၇ ပဓက ၁၃ မစ မွန့်မမင ့် 281

၁၀၈ ပဋ ၂၆ မစ စ ယဉ့် 281

၁၀၉ ပဌ ၅၄ အမောင့်ဇင့်ရ အန င့် 281


