
တက္ကသ ိုလ်  -  တတောင်ငူတက္ကသ ိုလ်

အထူူးပ ြုဘောသော - သမ ိုင်ူး

ဦးရေ (76) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စောတမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုတ ေါင်ူးရမှတ်

၁ ပဈဎ ၁၂၁၈ မစန္ဒီဝေ 390

၂ ပဈ ၁၂၆၈ မခ ိုင်နှ္င််းဝေ 382

၃ ပဓထ ၂၂၉ မဇွန်သူလ ှိုင် 360

၄ ပဈဒ ၁၈၈ မဆိုလ ဲ့ဇင် 358

၅ ပဈ ၁၂၅၆ မငင မ််းငင မ််းင   ်း 345

၆ ပယ ၁၁၄၇ မထက်ထက်ေါ 340

၇ ပငတ ၂၉၈ မခင်အ ဝ္န္ဒသန ် 339

၈ ပယဆ ၂၃၀ ဝမောင်စ ိုင််းစ ိုင််းထက်န္ ိုင် 327

၉ ပ ည ၂၃ မဇင်နွ္ယ်မ ို်း 314

၁၀ ပယဂ ၂၃၇ ဝစောရ ထက်ဝမောင် 309

၁၁ ပ ယ ၃၆၅ မဇွန်ဝေလ ှိုင် 308

၁၂ ပယ ၁၇၆ ဝမောင်ဝနသူလ ှိုင် 308

၁၃ ပဓက ၂၂၄ မရူပါသင််း 308

၁၄ ပဓက ၂၁၇ မအ င   ်းလွင် 308

၁၅ ပင ၄၈ မချစ်သ စ ို်း 307

၁၆ ပ ၆၃၁ ဝမောင်တင်ထူ်းဝအောင် 307

၁၇ ပဓဓ ၁၆၃ ဝမောင်ဘိုန််းမမတ်သူ 306

၁၈ ပယဂ ၂၃၅ ဝန ်ရ ိုစီ 305

၁၉ ပဋ ၃၂၉ မရတီထူ်း 304

၂၀ ပဓပ ၉၁၈ ဝမောင်ဝအောင်ဝကျေ်ာထွန််း 304

၂၁ ပဈ ၃၄၉ မချမ််းဝမမဲ့ကကည်မ ြူ 303

၂၂ ပငစ ၄၂၉ ဝမောင်ဟ န််းဝဇေ်ာထက် 303

၂၃ ပ ယ ၃၆၄ မဝဟမောန်င   ်း 302

၂၄ ပယဂ ၂၃၈ ဝန ်လော်းဝဂဝ ော 301

၂၅ ပဌ ၂၆၃ မတင်ဇောေင််း 300

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမ ောူးစောရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်တအောင် )
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၂၇ ပဋဇ ၂၆၆ မနှ္င််းယိုဝေ 299

၂၈ ပဋ ၇၄ မထူ်းရတီ 299

၂၉ ပဌမ ၁၉၄ မမ ြူဝလ်းနွ္ယ် 299

၃၀ ပယဂ ၂၄၂ ဝန ်ဝလ်းဝလ်းေါ်း 298

၃၁ ပဓထ ၁၇၇ မစိုပ ိုချစ် 298

၃၂ ပငစ ၅၆၅ မမမ ူ်းဝသေ်ာတောထွန််း 297

၃၃ ပယ ၁၁၂၀ မဥမမောေင််း 295

၃၄ ပ ၅၂၇ မလှ  လှ  ဝဇေ်ာ 295

၃၅ ပဓဓ ၁၄၅ မဝအ်းမမတ်မ ို်း 295

၃၆ ပ ၅၅၅ မစိုမမတ်မွန် 293

၃၇ ပင ၁၀၈ မအ အ ငင မ််း 292

၃၈ ပဋ ၂၅၅ မသက်မွန်ဝအ်း 292
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၄၂ ပင ၇၈၆ မဝသေ်ာတောမျ   ်းေင််း 291

၄၃ ပ က ၁၆၇ မယဉ်ယဉ်ဝအ်း 291

၄၄ ပယ ၃၂၅ မအ မမတ်မမတ်က ို 291

၄၅ ပ ယ ၃၄၃ ဝမောင်ဝကျေ်ာဇင်လင််း 291

၄၆ ပဈ ၄၀၀ ဝန ်စန််းပွငဲ့်ဦ်း 291

၄၇ ပင ၆၉ မမမငဲ့်မမတ်သူ 291

၄၈ ပ ည ၂၀၅ မနန််းအ အ ဝချော 290

၄၉ ပဌမ ၁၄၃ မမမငဲ့်မမငဲ့်ဝမေ်ာ 290

၅၀ ပဋ ၂၇၇ မမမတ်စိုန္ ိုင် 290
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၅၇ ပ ယ ၄၁၀ ဝမောင်မင််းက ိုက ို 289

၅၈ ပ ၄၃၀ မဝမဝစောဦ်း 289
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၆၂ ပင ၈၅၇ ဝမောင်စ လင််းထက် 287
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၆၅ ပဋဇ ၂၇၇ မဝငွမ ြူဝကျေ်ာ 286
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၇၁ ပငစ ၅၃၄ မခွန််းချ   ခန ် 285

၇၂ ပယလ ၂၀၂ ဝမောင်ဇောနည်က ိုက ို 285
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၇၄ ပင ၁၀၁၀ မမျ   ်းမပညဲ့်မပညဲ့်ဝအောင် 285

၇၅ ပင ၉၁၆ မဝမဇင်ဝမောင် 284
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