
တက္ကသ ိုလ်  -  ရန်က္ိုန်အရရ ှေ့ပ ိုင််းတက္ကသ ိုလ်

အထ ်းပပြုဘာသာ - သတတရေဒ

ဦးရေ (69) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမ်းပ ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရပေါင််းရမ တ်

၁ ဆဝသ 22 မဝဝနှင််းလ ှိုင် 357

၂ ဆခ 30 မဝမမမတ်မွန် 334

၃ ဆရ 95 ဝမောင်ဝ ောင်သူထ ိုက် 330

၄ ဆလသ 53 မဆိုဆိုလ ှိုင် 329

၅ ဆလတ 171 ဝမောင်မင််းခန ်န ိုင် 327

၆ ဆခ 28 မဝကသီထော်း 326

၇ ဆဝသ 6 မဝမသူဝ ေ်ာ 325

၈ ဆလတ 121 မထက်နဒီဝက ေ်ာ 321

၉ ဆတည 154 မခင်နှင််းသနတာဝ ောင် 319

၁၀ ဆရ 135 မဆိုခ ယ်ရီ 319

၁၁ ဆသတ 246 မ ွန်ပွင ်န ိုင် 317

၁၂ ဆရ 99 မစမ််းသီတောဝ ောင် 310

၁၃ ဆဝသ 172 မဆိုမပည ်မပည ်စံ 309

၁၄ ဆဗထ 80 မဝစောလှရတနာ 308

၁၅ ဆလတ 45 မထက်နှင််းသဥ္ဇော 308

၁၆ ဆဗထ 185 ဝမောင်ခန ်ဝ ေ်ာဟ န််း 307

၁၇ ဆသတ 167 မဝင််းသီရ ထွန််း 307

၁၈ ဆဝသ 96 ဝမောင်ရဲမမတ်ဝ ောင် 307

၁၉ ဆဝသ 18 မသဉ္ဇောစိုမွန် 307

၂၀ ဆဒပ 1 ဝမောင်မင််းသက်ခ ိုင် 306

၂၁ ဆဗထ 118 မသက်ထော်းဝဆွ င် 306

၂၂ ဆဂ 62 မခ ယ်ရီခ စ်ခ စ်ဝထွ်း 306

၂၃ ဆရ 69 မလှယမင််းဝက ေ်ာ 306

၂၄ ဆရ 27 မခ ယ်ရီဝက ေ်ာ 306

၂၅ ဆဝသ 208 ဝမောင်ဝ ောင်ခန ်ဦ်း 305

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရ  သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )
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၂၆ ဆခ 74 မသီသီလင််း 304

၂၇ ဆစခ 4 မဖူ်းပွင ်သ ဂီ 304

၂၈ ဆဝသ 293 မစမ််းဝမဝမဝမောင် 304

၂၉ ဆဗထ 250 ဝမောင်ဘိုန််းမမင ်ထွန််း 302

၃၀ ဆဝသ 5 မလင််းလင််းခန ် 301

၃၁ ဆခ 12 မသ မ ်သ မ ်ထက် 300

၃၂ ဆဂ 53 မထက် ဥ္ဇလီ 299

၃၃ ဆဈလ 58 မဝက ော ဝဆွ င်သ မ ် 299

၃၄ ဆခ 23 ဝမောင်ဝက ေ်ာမ   ်းသူ 299

၃၅ ဆဝသ 11 မဝနွ်းဝနွ်းလမပည ် 298

၃၆ ဆဂ 122 မဧကရီမ ို်း 298

၃၇ ဆဗထ 203 မထက်  ဝ္နြေဦ်း 297

၃၈ ဆဝသ 130 မလှလှဝထွ်း 296

၃၉ ဆဝသ 313 မစ ို်းစနြောလင််း 296

၄၀ ဆဆတ 29 မဝ ်းသ ဂီဝက ေ်ာ 295

၄၁ ဆလသ 97 မစိုရတနာထူ်း 295

၄၂ ဆဒပ 38 မဝမသက်ပန်ဦ်း 295

၄၃ ဆဒပ 29 မသဲဦ်းမွန် 295

၄၄ ဆဒပ 6 မသဒြေါ 294

၄၅ ဆဝသ 234 မယမင််းဝရွှေစင် 294

၄၆ ဆရ 113 မစနြောလင််း 294

၄၇ ဆဂ 95 မဝမ င်ထက်ပ ိုင် 293

၄၈ ဆဝသ 203 ဝမောင်ဝဝယံဖဖ  ်း 293

၄၉ ဆသတ 50 ဝမောင်ဝ ောင်မ ို်းမမင ် 292

၅၀ ဆဝသ 347 ဝမောင်ဝ ောင်ဖဖ  ်းသူ 292
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၅၁ ဆသတ 99 ဝမောင်ဝင််းန ိုင်သ န််း 291

၅၂ ဆဝသ 274 ဝမောင် ဲွမင််းပ ိုင် 291

၅၃ ဆဝသ 355 မယမင််းဟန် 291

၅၄ ဆဝသ 189 မမ   ်းပပသွယ် 291

၅၅ ဆလသ 11 ဝမောင် ောကောဖဖ  ်း 290

၅၆ ဆ လ 27 ဝမောင်မ   ်းမမတ်ဟ န််း 290

၅၇ ဆဂ 48 ဝမောင်ဝ ောင်ပ ိုင်ဖဖ  ်းမမင ် 290

၅၈ ဆဗထ 272 မရွှေန််းလဲ မွန် 289

၅၉ ဆဂ 22 မရှင််းလင််းသန ် 288

၆၀ ဆရ 106 ဝမောင်မင််းသူဝ ောင် 288

၆၁ ဆဝသ 152 မခ စ်ဖိုန််းလ ံ 288

၆၂ ဆဗထ 237 မယဉ်မင််းသန ် 287

၆၃ ဆဂ 45 ဝမောင်ဝ ောင်မပည ်ဖဖ  ်း 287

၆၄ ဆဂဈ 38 ဝမောင်ထွဋ်ဝ ိုင််း 287

၆၅ ဆဝသ 31 မ  နြောမ ို်းဦ်း 286

၆၆ ဆဝသ 79 မစန််းသီရ န ိုင် 286

၆၇ ဆသတ 180 ဝမောင်ဝဝယံမင််းသူ 285

၆၈ ဆဂဈ 35 မ င်သူထွန််း 284

၆၉ ဆဂဈ 7 မဆိုလဲ နွယ်နီ 284


