
တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

အထူူးပ ြုဘောသော -  ထဝီဝင်

ဦးရေ (85) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

၁ ပဈ ၁၁၇၁ မမဉ္ဇူ သိမ ့် 376

၂ ပဖ ၄၆၄ မခိိုင့်မမင ့်ရီ 344

၃ ပဓဓ ၈၀၆ နန ့်စန့််းမီ 335

၄ ပယလ ၂၂ မနေယံဖ ်းမွန့် 320

၅ ပငစ ၂၄၈ မယိုယိုန ွ်း 308

၆ ပငတ ၃၆၅ နမောင့်မင့််း က့်န ောင့် 307

၇ ပဓက ၁၆၈ နမောင့်သွင့်  ်းဆက့် 307

၈ ပဓပ ၉၁၃ မမိို်းစန္ဒ 307

၉ ပငစ ၄၇၄ မ က့် က့်လင့််း 306

၁၀ ပဓပ ၂၈၈ မခိိုင့်သက့်မွန့် 306

၁၁ ပဓပ ၁၇၉ နမောင့်န ောင့်ရဲသွင့် 304

၁၂ ပဋဇ ၂၅၅ မယွန့််းသန္တ ဖဖိ ်း 301

၁၃ ပဓ ၂၄၂ နမောင့်ရဲသ န ောင့် 296

၁၄ ပဓဓ ၁၂၀ မနှ္င့််းနသော့်တော 296

၁၅ ပဖ ၆၄၉ မခင့်ရတန ခန ့် 296

၁၆ ပဖယ ၃၇၄ မယွန့််း ိစံ 292

၁၇ ပဓဓ ၁၀၅ နမောင့်နက ော့်မိို်းခန့် 291

၁၈ ပဓ ၂၇၄ မ ိသ ဇောဖဖိ ်း 290

၁၉ ပဓတ ၁၃၆ မယွန့််းပပနသော့် 290

၂၀ ပဖယ ၄၂၈ မနှ္င့််းနသော့်တောနေ 289

၂၁ ပယ ၁၆၇ နမောင့်နကောင့််းမမတ့်လင့််း 289

၂၂ ပဓ ၃၇၁ နမောင့်နသော့်ဇင့်ဟိန့််း 289

၂၃ ပငစ ၅၈၈ မ ိနေဖဖိ ်း 289

၂၄ ပဓဓ ၁၆၇ နမောင့်မ  ိ်း ွဋ့်သန့် 288

၂၅ ပဋ ၃၄၃ နမောင့်ရောဇောမင့််းခန့် 287

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )
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၂၆ ပဌ ၇၃ မစန္ဒ နဌ်း 285

၂၇ ပဓ ၂၅၉ မ ော်း ော်းနေ 285

၂၈ ပယ ၁၃၇ မ ိသန္တ  ွန့််း 284

၂၉ ပဖဧ ၂၄၂ မရတန န ောင့် 284

၃၀ ပဓပ ၂၆၈ မနကဇင့် က့် 284

၃၁ ပဈ ၁၇၈ နမောင့်န ောင့်နက ော့်နက ော့် 283

၃၂ ပဖယ ၁၇၆ နမောင့်မင့််းသန ့်နက ော့် 283

၃၃ ပင ၇၂၈ နမောင့် ွန့််း ွန့််း 283

၃၄ ပငတ ၂၈၈ နမောင့်မပည ့်ဖဖိ ်းနမောင့် 283

၃၅ ပငက ၂၅၂ မသ ဇောန ွ်း 283

၃၆ ပငစ ၆၂၅ မနမသ ဟန့် 283

၃၇ ပယ ၁၂၀ မဇောမခည့်သန့််းနဌ်း 282

၃၈ ပဓ ၂၄၃ နမောင့်သ ရနက ော့် 282

၃၉ ပင ၅၁၃ မမိို်းမိို်းန ွ်း 282

၄၀ ပယလ ၃၁၃ မေတ့်ရည့်ေင့််းသန ့် 282

၄၁ ပဈ ၅၁၄ နန ့် ိ ိဖဖိ ်း 282

၄၂ ပင ၆၈၀ မနခ ောစို ိိုက့် 282

၄၃ ပဓက ၂၁၄ မခိိုင့်ဇင့်မိို်း 282

၄၄ ပယန ၁၉၃ နမောင့်နကောင့််းမမတ့်သ 281

၄၅ လတရ ၁၀၃ နစောရန့်နိ္ိုင့် ွန့််း 281

၄၆ ပဌသ ၆၁ နန ့်ပလယ့်နဖေါ 281

၄၇ ပငလ ၁၆၄ မခ စ့်စိုစိုုန ်း 280

၄၈ ပင ၅၈၅ မဇောဇောလိှိုင့် 280

၄၉ ပဓပ ၂၆၃ မနမဇ ်းဇ ်းဇင့် 280

၅၀ ပယဆ ၃၁၃ မ ိဖ ်းနေ 280
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၅၁ ပင ၇၃၅ မ ိသက့်မွန့် 279

၅၂ ပဋ ၂၂၂ မန မီေင့််း ွန့််း 279

၅၃ ပဓ ၃၄၉ မမမတ့်သ ေင့််း 278

၅၄ ပင ၇၁၆ နမောင့်မင့််းပိိုင့်သန့် 278

၅၅ ပယလ ၂၄၉ နမောင့်ဇောနည့် ွန့််း 277

၅၆ ပဓပ ၂၆၄ မနနဇင့် ွန့််း 277

၅၇ ပဓ ၂၀၄ မန ်းသန္တ စိို်း 277

၅၈ ပဓဓ ၁၃၈ နမောင့်တိို်းတက့်ဘိုန့််းမပည့် 277

၅၉ ပဈ ၄၄၄ နမောင့် က့်လင့််း 276

၆၀ လတည ၁၁၈ နမောင့် ွန့််းနနေင့််း 276

၆၁ ပဈ ၅၄၃ နန ့်န ်းသစစောဦ်း 276

၆၂ ပဓက ၂၂၃ မယမင့််းသက့် 275

၆၃ ပဓ ၂၅၇ မန ်းပပလင့််း 275

၆၄ ပဓဓ ၁၆၀ မညိ ညိ ေင့််း 275

၆၅ ပယ ၁၀၇ မသဲန္ိုစံ 275

၆၆ ပင ၈၁၅ မနခ ောစို 275

၆၇ ပဖ ၅၂၉ မ ိမမတ့်သဇင့် 274

၆၈ ပဖ ၄၅၄ မမပည ့်မပည ့်ဖဖိ ်း 274

၆၉ ပဓ ၃၀၆ နမောင့်သက့်ပိိုင့်စိို်း 274

၇၀ ပဓ ၂၈၈ နမောင့်နဇော့်မ  ိ်းန ောင့် 274

၇၁ ပဖက ၂၀၇ မေတ့်ရည့်ဖဖိ ်း 274

၇၂ ပယလ ၃၆၅ နမောင့်ဇဲွ က့်နေယံ 273

၇၃ ပငစ ၅၆၇ နမောင့်ေင့််းနမော့်  ်း 273

၇၄ ပဋ ၆၅ မခိိုင့်သဇင့်န ်း 272

၇၅ ပငစ ၄၅၃ မသီသီဖဖိ ်း 272
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၇၆ ပင ၉၇၇ နန ့်ရိုသ့်သ 272

၇၇ ပင ၉၈၆ မ ိမွန့်သ 271

၇၈ ပဈဎ ၄၄၂ မစိုမမတ့်န ောင့် 271

၇၉ ပငတ ၂၄၂ မမိို်းမိို်းစန့််း 271

၈၀ ပင ၇၂၁ မသီရိမပည ့်စံို 270

၈၁ ပဖဧ ၂၃၉ မဆိုမပည ့်သော 270

၈၂ ပဖ ၆၄၈ နမောင့် က့်န ောင့်ခန ့် 270

၈၃ ပဖ ၇၆၃ မဇောလိှိုင့်မမင ့် 270

၈၄ ပဓ ၅၀ နမောင့်မ  ိ်းသ န ောင့် 270

၈၅ ပငစ ၁၆၂ နမောင့်ဖငိမ့််းခ မ့််းန ောင့် 270


