
တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ - ပြန်ြာစာ

ဦးရေ (106) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမြူး  ွဲခ ိုအြှတ်

အြည် စိုစိုမ ေါင်ူးရြှတ်

၁ ဆသက ၁၆၁၂ မအ ေးမမတ်က ို 371

၂ ဆဒတ ၁၈၄၈ မမ ြူသွယ်ဦေး 363

၃ ဆကရ ၃၄၈ အမောင်အကောင်ေးခန ်သူ 362

၄ ဆဒတ ၁၈၄၆ မပန်ေးမ ို မ ို သွယ် 359

၅ ဆပလ ၁၇၄၇ အမောင်ခန ်ဇင်ဝင်ေး 357

၆ ဆ လ ၁၄၅၇ အမောင်မ   ေးမင်ေးအက ေ်ာ 353

၇ ဆ ၈၃၂ အမောင်အကောင်ေးထက်ဖ   ေး 352

၈ ဆဒတ ၁၈၃၆ မနှင်ေးမ ိုေးခ ိုင် 351

၉ ဆဒတ ၁၈၂၄ မမမတ်ဆိုအဝ 350

၁၀ ဆဒရ ၁၄၆၂ မသက်သက်ဝင်ေး 348

၁၁ ဆ စ ၂၂၆ အမောင်စည်သူဟ န်ေး 347

၁၂ ဆ ဧ ၂၂၃ မတင်မ ိုေးသူ 338

၁၃ ဆ ဒ ၉၅ မမမတ်မမတ်ဦေး 337

၁၄ ဆမက ၅၀၉ မအဆွဇင်ထွန်ေး 336

၁၅ ဆဒမ ၈၈၅ မဝင်ေးပပထွန်ေး 334

၁၆ ဆ ဒ ၉၀ မမမတ်အကဇင်အ ောင် 333

၁၇ ဆဗဟ ၂၅၇ အမောင်မင်ေးအသွေးမမတ် 329

၁၈ ဆ  ၄၅၃ မအဝအဝထက် 328

၁၉ ဆ ဒ ၈၇ မကကည်မ ြူသင်ေး 327

၂၀ ဆမဥ ၂၂၂၈ မအမသူခ ိုင် 322

၂၁ ဆဒဂ ၁ မအမသူက ို 321

၂၂ ဆတဥ ၃၃၃ မအရွှေရည်ဝင်ေးသ န်ေး 320

၂၃ ဆသက ၆၈၇ မမ ြူစင်သူ 320

၂၄ ဆ ဒ ၅၀ မနှင်ေးလ ဲ့လ ဲ့အဝ 317

၂၅ ဆ ဒ ၄၄ မအရွှေစင် ူေး 316

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ ြ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင် )
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၂၆ ဆမဥ ၃၅၂ အမောင်လွှမ်ေးမ ိုေးသူ 315

၂၇ ဆမဒ ၂၇၅ မစနဒာသ န်ေးထွန်ေး 311

၂၈ ဆ  ၃၆၆ မနှင်ေးပန်ေးရီ 311

၂၉ ဆဒဆ ၆၆၄ မထက်ထက်အ ောင် 310

၃၀ ဆဒရ ၄၂၆ အမောင်ခန ်စည်သူဟ န်ေး 310

၃၁ ဆ လ ၇၃၁ မအမမ ိုေးမပညဲ့် 310

၃၂ ဆပလ ၉၃၅ မယဉ်ယဉ်အခ ော 310

၃၃ ဆမရ ၃၁၁ အမောင်သီဟအဇေ်ာ 310

၃၄ ဆ စ ၁၇၇ အမောင်မ   ေးသန ်အက ေ်ာ 310

၃၅ ဆမက ၇၉၉ မနှင်ေးယိုလွင် 310

၃၆ ဆဒတ ၄၄၄ မအမေ်ာအမေ်ာသက် 309

၃၇ ဆသဝ ၄၀၃ မအ ေးသနတာအက ေ်ာ 309

၃၈ ဆဒဆ ၅၆၄ အမောင်ညီစွောထွန်ေး 309

၃၉ ဆ လ ၇၇၂ မအခ ောစိုကလ ော 309

၄၀ ဆပလ ၉၆၁ မသ မဲ့်သ မဲ့်အဆွ 309

၄၁ ဆပလ ၈၉၇ မနှင်ေး  အရွှေရည် 309

၄၂ ဆတဥ ၆၄၃ မ  ဇောအထွေး 309

၄၃ ဆတဥ ၄၂၂ မအခ ောစို 309

၄၄ ဆရက ၄၀၃ အမောင်အကောင်ေးခန ်မင်ေး 309

၄၅ ဆပလ ၉၀၅ မခ ိုင်ဇင်သွယ် 308

၄၆ ဆ ဧ ၂၉၅ မအက ောဲ့အကခ ိုင် 308

၄၇ ဆတဥ ၅၈၁ မသင်ေးသင်ေးခ ိုင် 308

၄၈ ဆတဥ ၅၂၄ အမောင်ဝင်ေးထွန်ေးဟ န်ေး 308

၄၉ ဆဒတ ၇၆၄ မခ ိုင်နှင်ေး်းအဝ 308

၅၀ ဆဒတ ၁၀၆၁ မအဝအဝမမငဲ့် 308
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၅၁ ဆထက ၁၄၉ မဝင်ေးလ ဲ့အရွှေရည် 307

၅၂ ဆသဝ ၃၆ အမောင်ဟ န်ေးလင်ေးသူ 307

၅၃ ဆသက ၁၀၁၁ အမောင်အ ောင်မ   ေးဟ န်ေး 307

၅၄ ဆသဝ ၃၃၇ ်းအမောင်ထက်အ ောင်လင်ေး 307

၅၅ ဆထက ၅၉၁ အမောင်အက ေ်ာစ ိုေးလင်ေး 307

၅၆ ဆဒထ ၃၄၇ မသင်ေးသင်ေးလ ှိုင် 307

၅၇ ဆမဥ ၁၀၈၂ မသ တိုန်ဦေး 307

၅၈ ဆထက ၆၉၀ မမမတ်သ ဂီ 307

၅၉ ဆမဒ ၁၅၅၃ အမောင်ဥကကောမင်ေး 307

၆၀ ဆပလ ၈၂၀ အမောင်မင်ေးသန် အမောင်အမောင် 307

၆၁ ဆဒရ ၆၀၇ မသနတာဦေး 306

၆၂ ဆပလ ၆၄၁ အမောင်အက ေ်ာအဇောအဝ 306

၆၃ ဆသက ၈၆၂ မစိုစိုစံ 305

၆၄ ဆဒရ ၅၃၁ အမောင်ခန် စည်သူထက် 305

၆၅ ဆဒထ ၃၁၆ မအ ေးမမသီတော 305

၆၆ ဆတဥ ၅၇၀ အမောင်ဖ   ေးသန ်အက ေ်ာ 305

၆၇ ဆမက ၈၄၄ အမောင်ရောဇောမ   ေးအ ောင် 305

၆၈ ဆမဒ ၁၄၆၅ အမောင်အနထွန်ေး 305

၆၉ ဆကရ ၆၂၅ မဆိုလွင်လွင်အ ောင် 304

၇၀ ဆဒထ ၂၆၂ မဇောနည်ထက် 304

၇၁ ဆဒထ ၂၆၄ မဆိုပန်ထ ိုက် 304

၇၂ ဆပလ ၁၀၂၉ မအ ေးမမတ်မွန် 304

၇၃ ဆ လ ၇၆၁ မအ ေးစနဒီမ   ေး 304

၇၄ ဆ လ ၈၀၃ အမောင်ဟ န်ေးသီဟ 304

၇၅ ဆသက ၆၄၆ အမောင်အဝယံမ ိုေးဦေး 303
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၇၆ ဆပလ ၉၃၃ မမ   ေးမမငဲ့်မမတ်အက ေ်ာ 303

၇၇ ဆပလ ၇၆၁ မစိုလ ှိုင်ဝင်ေး 303

၇၈ ဆဒမ ၉၇၃ အစောက တောမူေး 303

၇၉ ဆဒမ ၈၁၇ မမပညဲ့်ဖ   ေးခ ိုင် 303

၈၀ ဆဒရ ၈၀၄ အမောင်အ ောင်မင်ေးသူ 302

၈၁ ဆမဒ ၁၅၀၄ မသ မဲ့်ပပ 302

၈၂ ဆသက ၉၇၁ အမောင်ဇောနည်လွင် 301

၈၃ ဆ လ ၅၅၉ ်းမယွန်ေးစနဒီဗ ိုလ် 301

၈၄ ဆ ၁၇၂ ်းအမောင်စမ်ေးဟ န်ေးလင်ေး 301

၈၅ ဆမဒ ၁၆၅၇ အမောင်အကောင်ေးဇင်သူ 301

၈၆ ဆတမ ၄၀၅ အမောင်မင်ေးသန ်အဇေ်ာ 301

၈၇ ဆတဥ ၆၂၉ မအ ေးပပထွန်ေး 300

၈၈ ဆဒဆ ၆၅၆ မယွန်ေးအရွှေသိုန် 300

၈၉ ဆထက ၇၁၁ အမောင်အက ေ်ာဝင်ေးထွဋ် 300

၉၀ ဆပလ ၆၄၄ အမောင်ညွန ်ဝင်ေး 300

၉၁ ဆ ဒ ၂၂၉ မသက်သက်အ ောင် 300

၉၂ ဆ စ ၁၄၁ မပန်ေးဝတ်မံှို 300

၉၃ ဆကရ ၆၀၁ မအရွှေသီရ အခတ် 300

၉၄ ဆရက ၄၀၇ မအ ေးနနဒာမမငဲ့် 299

၉၅ ဆဒဂ ၅၀၆ မအစောသီရ အဝ 299

၉၆ ဆမရ ၃၁၄ မအမသံဇဉ်ထွန်ေး 299

၉၇ ဆဒထ ၃၂၄ မသ မ ို မ ို န ိုင် 299

၉၈ ဆသက ၆၉၂ မဆိုမမတ်န ိုေး  မ် 299

၉၉ ဆထက ၆၀၈ အမောင်သက်လွင် 299

၁၀၀ ဆပလ ၁၀၇ အမောင်မင်ေးစွမ်ေးရည််း 299
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၁၀၁ ဆ လ ၇၂၄ မ  တင်ဇောန ိုင် 298

၁၀၂ ဆဒရ ၅၉၆ မဆိုထက်န ိုင် 297

၁၀၃ ဆဒရ ၆၂၆ မအမ ူေးမမတ်မွန် 297

၁၀၄ ဆမက ၇၃၀ အမောင် ောဇောနည် 297

၁၀၅ ဆဒတ ၈၄၆ မအမသရ ီ 297

၁၀၆ ဆ လ ၂၁၈ အမောင်ပ ိုင်သောထက် 297


