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အထ ်းပပြုဘာသာ - ပထဝီဝင်

ဦးရေ (86) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာနမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုနပေါင််းရမှတ်

၁ ဆထ ၁၁၇၁ မရတနာထွန ်း 370

၂ ဆသအ ၁၅၃၇ မမောင ဟိန ်းထက စိ ်းစံ 369

၃ ဆဃဘ ၂၄၄၆ မနာ ဇင ်းဘယ ထ ်း 356

၄ ဆဃဘ ၂၄၆၇ မမရိန ထီရမ 354

၅ ဆထတ ၇၃၁ မမောင သ ရနိ င 353

၆ ဆအစ ၁၉၁၉ မသွန ်းနဒီခင 352

၇ ဆဘဥ ၁၁၇၆ မဆ မေနှင ်း 351

၈ ဆဘ ၁၃၆၇ မနှင ်းသက လိှိုင 348

၉ ဆသယ ၁၅၇၈ မမောင မအောင မမင  မမတ 348

၁၀ ဆဘဇ ၁၃၄ မမောင ဟိန ်းမင ်းထက 344

၁၁ ဆဃဘ ၂၄၁၉ မနနဒာမ  ိ်းလင ်း 330

၁၂ ဆဘဇ ၁၀၅ မမောင မေယံထွန ်း 322

၁၃ ဆဘဇ ၇၂၄ မမခ ောရတနာခိ င 316

၁၄ ဆနက ၂၁၉ မစ မမတ မက ော 302

၁၅ ဆဏတ ၁၆၁၇ မယွန ်းမီမီဟန 301

၁၆ ဆဇသ ၁၃၈၇ မအင ကကင ်းမမ ်း 300

၁၇ ဆဘဓ ၁၃၀ မစ မေဖ ိ ်း 298

၁၈ ဆဘ ၁၄၇ မဇ ်းသက မွန 295

၁၉ ဆဃဘ ၁၃၈၆ မဇ ်းဇ ်းစံ 295

၂၀ ဆဘဓ ၂၀၉ မမောင မဇလင ်းဦ်း 295

၂၁ ဆသယ ၃၀၅ မဇင ဇင မက ော မင ်း 293

၂၂ ဆဃဘ ၁၂၂၆ မမောင ရဲရင  မအောင 293

၂၃ ဆဏတ ၄၂၂ မဇင ေင  ေါ 292

၂၄ ဆငဏ ၁၂၈ မမောင ဖငိမ ်းခ မ ်းသ 291

၂၅ ဆဘဓ ၁၇၃ မမ ြူစင နှင ်း 291

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုနှစ်နအာင် )
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၂၆ ဆဘဓ ၁၂၃ မအိအိနိ င 290

၂၇ ဆဃဘ ၁၀၉၇ မအိမ သ မမတ 290

၂၈ ဆသအ ၅၈၄ မမောင အ ပ စိ ်းခ 289

၂၉ ဆသယ ၆၆၉ မမအမီလင ်းလက မအောင 289

၃၀ ဆဇသ ၉၃၄ မမောင ထက မအောင ဖ ိ ်း 288

၃၁ ဆဃဘ ၁၁၈၆ မသင ်းသီရိမအောင 288

၃၂ ဆဃဘ ၁၄၄၉ မေင ်းထက ထက 288

၃၃ ဆထ ၁၁၈၆ မ  ်းပွင  မေ 287

၃၄ ဆဘဓ ၁၂၁ မမောင ရိှိုင ်းမနာင မနာင 287

၃၅ ဆထ ၂၅၇ မစောဂျွန ရဲမသွ်းထွန ်း 287

၃၆ ဆဃန ၃၆၅ မမောင ရဲရင   ပိ င 287

၃၇ ဆငဏ ၁၆၅ မမမတ သွယ သွယ ေင ်း 287

၃၈ ဆနက ၂၀၇ မစိ ်းမမတ သီတော 287

၃၉ ဆဇသ ၁၀၉၆ မစိမ  စိမ  မနွ်း 287

၄၀ ဆသအ ၃၆၆ မမောင မ  ိ်းမင ်းသိန ်း 287

၄၁ ဆဘ ၆၃၅ မမောင မပည  ဖ ိ ်းမမောင 287

၄၂ ဆဃဘ ၉၇၉ မလဲ ကကည သော 286

၄၃ ဆငဏ ၁၆၉ မခိ င ဖငိမ ်းမအ်း 286

၄၄ ဆဏတ ၇၆၇ မအိအိမဇော 285

၄၅ ဆဇသ ၇၉၉ မမောင မဇော မ  ိ်းမအောင 285

၄၆ ဆထ ၂၁၆ မသင ်းနွယ စိ ်း 285

၄၇ ဆဏတ ၇၈၄ မမောင ရဲလင ်းထက 284

၄၈ ဆလမ ၃၇၈ မဖငိမ ်းခ မ ်းသ 283
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၅၀ ဆငဏ ၁၃၉ မမောင မအောင ခ စ မင ်းဦ်း 283
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၅၇ ဆဘဥ ၃၂၁ မမောင ရဲနိ င သ 281
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၅၉ ဆဇသ ၁၄၆၀ မမောင မေယံလင ်း 281
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၆၁ ဆအစ ၁၁၁၈ မအိမမတ ဖ ိ ်း 281

၆၂ ဆဃဘ ၁၁၃၈ မမောင မက ော မဇောဟိန ်း 281

၆၃ ဆဘဓ ၂၅၆ မနှင ်းသီရိခိ င 281

၆၄ ဆသအ ၅၉၁ မမ ြူယမင ်းခိ င 280

၆၅ ဆသယ ၇၉၉ မမောင မ  ိ်းသန  မဆွ 280

၆၆ ဆသအ ၉၃၁ မမေမေမအောင 279

၆၇ ဆနက ၃၅၈ မအိအိမ ြူ 279

၆၈ ဆဃဘ ၉၉၃ မမမမ ယောစိ ်း 279

၆၉ ဆငဏ ၁၄၉ မမောင မင ်းထက စိန 279

၇၀ ဆဇသ ၃၇၈ မမောင ဟိန ်းလတ 279

၇၁ ဆထတ ၇၃၉ မခ စ နှင ်းမေ 278

၇၂ ဆသယ ၇၈၃ မအိမ  ခ စ မှြူ်း 278

၇၃ ဆဇသ ၁၁၀၄ မဂ ြူ်းခ ယ ရီ 278
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၇၆ ဆနက ၃၅၂ မမောင မ  ိ်းမင ်းဦ်း 277

၇၇ ဆဏတ ၂၁၈ မပန ်းအိမ ြူ 277

၇၈ ဆအစ ၁၂၂၇ မမောင မကောင ်းမပည  သ 277

၇၉ ဆဘ ၁၃၇၄ မမောင မကောင ်းသက လင ်း 276

၈၀ ဆဘဗ ၁၂၆ မမောင ခ စ မင ်းခန  276

၈၁ ဆဏတ ၆၃၁ မမောင မဇလင ်းထွဋ 276

၈၂ ဆဇသ ၁၂၆၁ မလင ်းလက မက ော ဇင 276

၈၃ ဆနက ၃၀၉ မမောင မမင  မမတ သ 276

၈၄ ဆသအ ၆၄၅ မမခ ောစ မထွ်း 275

၈၅ ဆဃဘ ၁၃၉၃ မသဲသဲစ 275

၈၆ ဆဃဘ ၁၂၉၆ မမောင မင ်းခန  မက ော 275


