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၁၃၅ ပဈဎ ၂၁၈ မ ောင်မအောင်   ်းခန် 323

၁၃၆ ပငစ ၂၁၉ မ ောင်    ်းမက ေ်ာခန ် 322

၁၃၇ ပဖဧ ၂၄၃  သွင်ရတနာမအောင် 322

၁၃၈ ပဖယ ၇၃  ပန််းဖဖြူ 321

၁၃၉ ပဋဇ ၈ မ ောင်ရဲရင ်ထွန််း 321

၁၄၀ ပဋဇ ၂၀၁ နန််းမ သဲယ မက ေ်ာ 321

၁၄၁ ပဖ ၅၉၆  အ သဉ္ဇောစ  ်း 320

၁၄၂ ပင ၅၃၈  အ နနဒာ 320

၁၄၃ ပဖယ ၁၄၂  စ သဇင်ထက် 320

၁၄၄ ပဖ ၁၀၂  သဇင်လ ှိုင် 319

၁၄၅ ပဋ ၇၃  ခမရစန််း 319

၁၄၆ ပဓဓ ၁၆၂  ယ င််းသ 319

၁၄၇ ပင ၇၈၂ မ ောင်စ  ်းမေဖဖ  ်း 319

၁၄၈ ပဖယ ၁၃၆ မ ောင်မက ေ်ာစ  ်းမအောင် 317

၁၄၉ ပဋ ၃၃၅ မ ောင်ရ ှိုင််းထက်သ 316

၁၅၀ ပင ၇၉၂  ရည် ွန်မက ေ်ာ 316
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အထူူးပ ြုဘောသော - ဓောတိုတေဒ

ဦးရေ (203) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

၁၅၁ ပဓ ၉၅  သနတာမအောင် 316

၁၅၂ ပဓထ ၂၂  စန် ီသော 315

၁၅၃ ပဖယ ၁၆၉  ဒ ရ်  က  ောရီ 315

၁၅၄ ပဓက ၁၅၆ မ ောင်သက် င််းမအောင် 315

၁၅၅ ပဋ ၃၆၁  သင််းမေဇောန  င် 315

၁၅၆ ပဓပ ၂၃၇  သက်သက်ခ  င် 315

၁၅၇ ပင ၃၆၉ နန််းခင်    ်း    ်းသ 315

၁၅၈ ပငတ ၁၅  အ မရွှေဇင် 315

၁၅၉ ပဈ ၄၃၁  အ သနတာ 315

၁၆၀ ပယ ၃၉၄  ဇွန်ပွင ်ဖဖြူ 315

၁၆၁ ပ ၃၅၆  ဆ ပ  ပ  မအောင် 315

၁၆၂ ပငစ ၂၃၆ မ ောင်ရန်ပ  င်ထွန််း 314

၁၆၃ ပယဆ ၃၂၃  စနဒာမအ်း 314

၁၆၄ ပယ ၁၆၁  ဆ ေတ်ရည် 314

၁၆၅ ပယန ၂၀၀ မ ောင်မဇေ်ာပ  င်မအောင် 314

၁၆၆ ပငစ ၆၄၂  ဖဖြူသွယ်မအ်း 314

၁၆၇ ပဓတ ၁၂၃  နှင််းအ ဖဖ  ်း 314

၁၆၈ ပဓက ၂၁၃  မ ဇင်   ်း 314

၁၆၉ ပဓဓ ၁၆၅ မနာ်ဇွန်ရီ်းနာမသော 314

၁၇၀ ပဓဓ ၁၇၀  ခ  င်ဇင်မအောင် 314

၁၇၁ ပ သ ၄၈ မနာ်သင််းသီရ 314

၁၇၂ ပဖ ၁၃၁  သက် ွန်ခ  င် 314

၁၇၃ ပင ၁၉၆ မ ောင်မဇယ ောလင််း 314

၁၇၄ ပင ၁၅၈  လင််းဖပည ်ဖပည ်မအောင် 314

၁၇၅ ပင ၈၈၇ မ ောင်ဖပည ်ဖဖ  ်းန  င် 314
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အထူူးပ ြုဘောသော - ဓောတိုတေဒ
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စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

၁၇၆ ပဖ ၄၄၆ မ ောင်မန    ်းမဇေ်ာ 314

၁၇၇ ပဖ ၉၅  မေနှင််းဟန် 314

၁၇၈ ပ  ၁၃၈  နှင််းပွင ်ဖဖြူ 313

၁၇၉ ပယဆ ၃၃၃  အ အ မအောင် 313

၁၈၀ ပင ၂၄၉  နွယ်နီ   ်း 313

၁၈၁ ပဖက ၁၄၆  စ ခက်မေ 313

၁၈၂ ပဈ ၃၁၁  သီရ နွယ်နွယ်စ  ်း 313

၁၈၃ ပဈဒ ၁၉၄  ဆ ဖ တ် ွန် 312

၁၈၄ ပဖ ၄၄၉ မ ောင်မနာင်    ်းထွန််း 312

၁၈၅ ပငစ ၂၃၉  ေင််းပပထွန််း 312

၁၈၆ ပင ၃၇  ဆ ဖပည ်သ 312

၁၈၇ ပငလ ၁၅၂  ထက်ဇင်မက ေ်ာ 312

၁၈၈ ပဖယ ၃၆၆ မ ောင်မအောင်ဖဖ  ်းသ 312

၁၈၉ ပဈအ ၁၅၃  စ ဖဖ  ်းမေ 312

၁၉၀ ပဈဎ ၂၈၈  စနဒီဖ န််းဖ င် 312

၁၉၁ ပငလ ၁၄၆  ဖ တ် ွန်ဖ င ် 312

၁၉၂ ပဓ ၂၀၂ မ ောင်ဇင်လင််းမက ေ်ာ 312

၁၉၃ ပ ၃၉  လ င််းမသေ်ာတောေင််း 312

၁၉၄ ပဓထ ၆ မနာ်စတ  င် 312

၁၉၅ ပဋ ၂၂၇  တင်ဇောေင််းဖပည် 312

၁၉၆ ပ  ၂၁၈ မ ောင်    ်းထက်ပ  င် 312

၁၉၇ ပဓပ ၂၉၆          လွင် 311

၁၉၈ ပယ ၁၉၅      ်းပပဟန် 311

၁၉၉ ပင ၇၇၈ မ ောင်ဟ န််းထက် 311

၂၀၀ ပဖ ၃၈၁ မ ောင်မေယံလင််း 311
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စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )

၂၀၁ ပငက ၅၃  နှင််းအ မေ 311

၂၀၂ ပင ၃၈၉  ဆ သ ော်းလတ် 311

၂၀၃ ပယလ ၄၉ မ ောင်ဟန်မဇေ်ာလင််း 311


