
တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ -    ရ  ူးရ ာင်ူးသိုရတသန ညာ

ဦးရေ (86) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမူး  ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရ ေါင်ူး မ တ်

၁ ဆသတ ၁၃၇ မဆဆောင််းအိန ဒ္ြာဗိိုလ် 361
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၅ လဘ ၈၀၈ နန််းလှလှဆ ်း 328

၆ ဆဇသ ၁၃၅၉ မအိအိဖ ြူ 327

၇ တမ ၁၂ မဆနဇင်ဖမတ်္ိို်း 327

၈ ညဒ ၇၆၃ မယ န််းနဒီဦ်း 324

၉ ညရ ၅၇၇ မေါေါခိိုင် 324

၁၀ ပမ ၄၅ မခ န််းခ ျိိုသော 320

၁၁ ဆဒတ ၄၃၂ ဆမောင်ဆက ေ်ာဇင်ေင််း 319

၁၂ ည ၄၈၉ မသဇင်ဖမင ် 319

၁၃ အထမ ၇၅၂ မပီတိရွှန််းလက် 317

၁၄ ပင ၁၇ မတင်န ဒ္ြာထ န််း 317

၁၅ အပ ၁၂၂၂ ဆမောင်ထက်ဆေဆအောင် 316

၁၆ ဒစ ၄၂ ဆမောင်ဆဇေ်ာမ ျိို်း္ိိုင် 315

၁၇ ဆဒဂ ၃၀၄ မလင််းဓနသန ် 313

၁၈ ဆတဥ ၇၇ မတိို်းတိို်းဆေ 312

၁၉ ဒခ ၃၆၀ ဆမောင်ဖ ိျို်းမင််းစိို်း 312

၂၀ တမ ၂၈ နန််းရွှန််းရွှန််းအိ 312

၂၁ ဆဒတ ၃၉၉ မဆမဇူလိိုင်ဖမင ် 310

၂၂ ဆဘ ၁၀၇ မနန််းစိန် ူ်း 310

၂၃ ဆသေ ၃၆၈ မဆခ ောစိုစိုဆသ ်း 307

၂၄ ဆဒတ ၇၃၈ မဆရွှရည် ူ်း 307

၂၅ အ ၄၇၀ မဆမဖမတ်္ိို်း 307

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်    သ မ ာူးစာ င်ူး (၂၀၂၂ ခိုန စ်ရအာင် )
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၃၂ ဆဂ ၂၈ မပိို်းအိအိဆက ေ်ာ 302

၃၃ ပခဘ ၃၀၁ မဇင်ဇင်ခိိုင် 301
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