
တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ - သမ ိုင်ူး

ဦးရေ (61) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုမ ေါင်ူးရမှတ်

၁ ဆမဒ ၁၅၇၃ မကေခ ိုင်မွန် 366

၂ ဆဒတ ၁၈၄၃ မဝ ိုင််းနန္ဒာယွန််းဝတီမင််း 366

၃ ဆဒတ ၁၁၃ ကမောင်ညီညီချစ်ထ ်းဟန် 335

၄ ဆမဥ ၁၄၈၄ မက ်းငင မ််းသ 313

၅ ဆဒတ ၁၀၃၈ မလ ှိုင်ဖ ြူဖ ြူ 313

၆ ဆဒမ ၁၆၂၆ ကမောင်ဟ န််းထေ်က ေ်ာ 313

၇ ဆမဒ ၁၅၁၅ ကမောင်ကေောင််းဖမတ် ိုဏ််း 309

၈ ဆဒမ ၇၆၀ ကမောင်ဟ န််းမင််း 307

၉ ဆထေ ၁၈၆ ကမောင်ကနဦ်းလွင် 305

၁၀ ဆမဥ ၁၂၈၅ မဆိုဖမတ်န္ ိုင် 304

၁၁ ဆ ၁၂၄ မချစ်နှ္င််း  ဖ ြူ 303

၁၂ ဆ ဧ ၂၄၀ မ  င ို  ်းပွင ် 302

၁၃ ဆမဥ ၂၈၈ မသီရ ကဝ 300

၁၄ ဆ လ ၁၄၈၁ ကမောင်မင််းသ ရကမောင် 300

၁၅ ဆဒတ ၆၂ မစမ််းသီတောထွန််း 299

၁၆ ဆ ဧ ၃၃၄ ကမောင်ကဝယ မင််း 298

၁၇ ဆမရ ၂၃၅ မကမသ င်  ်း 296

၁၈ ဆပလ ၆၆၉ ကမောင်ကသေ်ာ င် 294

၁၉ ဆမဥ ၄၁၇ ကမောင်မင််းခန ် 293

၂၀ ဆသေ ၁၆၂၉ မနှ္င််းနွ္ယ်က ်း 292

၂၁ ဆမဥ ၇၃ မခင်ယမ ိုဖမင ် 290

၂၂ ဆ ၂၀၇ ကမောင်သေ်ကဝလင််း 289

၂၃ ဆ ဧ ၃၂၈ မဂျြူ်းဂျြူ်းပ ိုင် 289

၂၄ ဆ ဧ ၂၂၅ ကမောင်ကေောင််းဖမတ်သ 289

၂၅ ဆတမ ၄၅၀ မသင််းသင််းထ ိုေ် 287
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၂၈ ဆ  ၄၄၆ မကမ င်က ောင် 286

၂၉ ဆ လ ၄၁၄ မကေ င်ထွဋ် 286

၃၀ ဆပလ ၉၅၄ မသွယ်သွယ်စ ို်း 285

၃၁ ဆ ဧ ၂၁၇ ကမောင်က ောင်က ယျောင   ်း 285

၃၂ ဆဒထ ၃၅၇ မ င်မ ိုမ ိုသင််း 285

၃၃ ဆဒဂ ၅၆၃ မကရွှေသ င်ထွန််း 285

၃၄ ဆဒထ ၂၃၆ ကမောင်သ ရ 284
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၄၄ ဆမဥ ၁၃၆၀ ကမောင်ကဝယ င   ်းဖမင ် 281
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၄၈ ဆဒမ ၉၄၉ မင   ်းင   ်းမင််း 277

၄၉ ဆ လ ၇၁၀ မယဉ်ယဉ်ထွန််း 277

၅၀ ဆဒတ ၇၁၃ ကမောင်က ောင်ဖပည ်စ ို 277
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