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အထ ူးပြြုဘာသာ - ဒဿန က္ဗေဒ

ဦးရေ (105) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူးြ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗြေါင်ူးရမှတ်

၁ ပဗအ ၁၁၁ မသက်ထ ားဇင် 301

၂ ပပ ၈၈၈ မမမမမင ်မမတ်မမ ် 297

၃ ပရထ ၁၄၆ မရွှန်ားလ  ဖုန်ားမေ 293

၄ ပပထ ၂၈၁ မစုမမတ်န ုား 292

၅ ပပ ၆၀၈ မအ မ ်မ  ားမြယ် 289

၆ ပလ ၂၄ မထ ားနနဒာထက် 288

၇ ပပထ ၃၁၃ မြင်န င်ားသက် 287

၈ ပမ ၄၁၃ မယွန်ားနနဒာမအ င် 286

၉ ပရ ၅၁၅ မဆုမမတ်မရွှရည် 286

၁၀ ပေ ၁၁၇ မမအားမပည ်စ ု 284

၁၁ ပပထ ၂၉၀ မဇင်ပွင ်မဖ 284

၁၂ ပပထ ၂၁၉ မန စ်သစ်ဦား 282

၁၃ ပက ၄၁၅ မမငွကကယ်ပွင ် 279

၁၄ ပဇ ၆၈၇ မလေန်ားရွှန်ားလ  279

၁၅ ပဗ ၁၄၄ မသက်င ုဖ ား 279

၁၆ ပက ၃၉၈ မမမဖ ားဖ ားမက  ် 278

၁၇ ပေအ ၂၆၄ မမ ုားစက်သွန်ား 276

၁၈ ပရ ၄၅၈ မမ င်မက  ်သီဟ 276

၁၉ ပဇ ၆၇၆ မမ င်ြန ်မ  ား 276

၂၀ ပဗ ၁၄၀ မမ င်မဇ ်လင်ားပ ုင် 274

၂၁ ပက ၅၂၀ မမ င်မအားြ မ်ားမမ င် 274

၂၂ ပဆ ၅၅၃ မသက်မွန်မဇ ် 274

၂၃ ပေ ၂၉၈ မယမင်ား 274

၂၄ ပက ၅၀၇ မဇွန်ပန်ားမဖ 274

၂၅ ပလ ၅၀၅ မမ င်လ ှိုင်မ   ားဦား 274

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )
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၂၈ ပရမ ၁၆၄ မမ င်ဂ  ားမက င်ားသန ် 273

၂၉ ပမ ၃၉၈ မစုသ န ုင် 273

၃၀ ပဗ ၂၄၅ မအ မဖ ြ ုင် 273

၃၁ ပပြ ၃၄၈ မမ င်ထက်မအ င် 273

၃၂ ပပ ၁၀၁၇ မရတနာတင်မသ င်ား 273

၃၃ ပနပ ၈၄၃ မမေမေန င်ား 273

၃၄ ပကက ၁၁၅ မမ င်ဖဖ  ားသီဟထွန်ား 272

၃၅ ပနပ ၁၄၁ မန င်ားသမမပေင်ား 272

၃၆ ပေဘ ၂၈၅ မတွယ်တ ရွှန်ားလ  272

၃၇ ပပလ ၁၈၂ မေင်ားပပလ ှိုင် 271

၃၈ ပဃဥ ၄၀၀ မမ င်မေဖဖ  ားမအ င် 271

၃၉ ပဗ ၂၀၇ မမအားမမတ်သ 271

၄၀ ပဗ ၃၀၇ မမ င်ပ ုင်မပည ်ဟန် 270
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၄၄ ပဃသ ၂၅၄ မမ င်ြ မ်ားလင်ားက ု 269

၄၅ ပပလ ၂၆၂ မေတ်ရည်မအ င် 269

၄၆ ပရ ၄၅၁ မငုေါသင်ား 269

၄၇ ပန ၂၈၄ မမ င်သ ရ န်မ ုား 269

၄၈ ပဇ ၇၁၂ မမက   ယမင်ားသွယ် 269

၄၉ ပရမ ၁၁၉ မမ င်မမတ်ထက်မက  ် 268

၅၀ ပရ ၅၁၈ မသင်ားစုစုလ ှိုင် 268
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၅၁ ပရ ၃၁၃ မသ ဂ  လ ုင် 268

၅၂ ပေအ ၃၄၈ မစန ုားေတ်ရည်ထွဋ် 268

၅၃ ပလရ ၈၇၆ မမနွားမနွားမအ င် 268

၅၄ ပပ ၉၁၇ မမအားမမတ်မွန် 268

၅၅ ပပလ ၁၉၄ မမ င်မင်ားြန ်သ 267

၅၆ ပေဆ ၁၅၉ မမ ု မ ု လွင် 267

၅၇ ပပ ၁၀၄၂ မမ င်ဖင မ်ားမေမအ င် 267

၅၈ ပပ ၉၂၉ မမအားြ မ်ားမမလွင် 267

၅၉ ပပ ၆၃၆ မမ င်မအ င်မမင ်မမတ် 267

၆၀ ပပ ၈၆၇ မစုမမတ်ကကည်မဖ 267

၆၁ ပဇ ၄၃၂ မမ င်လ  မက င်ားထက် 267

၆၂ ပရ ၁၂၀၆ မမမတ်စုမွန် 267

၆၃ ပေဘ ၁၈ မလင်ားဧကရီထက် 267

၆၄ ပပ ၄၀ မဖဖ  ားမီမီမဇ ် 267

၆၅ ပဃက ၁၈၇ မမ င်ြွန်ားဆင ်မအ င် 266

၆၆ ပပြ ၂၁၄ မေင်ားသီရ မဇ ် 266

၆၇ ပဃဆ ၁၆၃ မမ င်မ   ားဆက်ပ ုင် 266

၆၈ ပကရ ၁၀၂ မမအားမ မ မက  ် 266

၆၉ ပဗ ၁၈၉ မေင်ားလ  လ  မက  ် 265

၇၀ ပတ ၃၅၁ မမ င်မသ ်တ မအ င် 265

၇၁ ပေ ၁၆၁ မမ င်အ က ဖဖ  ားမပည ် 265

၇၂ ပဗ ၄၁၈ မမရွှရည်ဖ ား 265

၇၃ ပပ ၇၅၂ မမ င်သီဟစ 265

၇၄ ပဃသ ၁၁၃၄ မမ င်မအ င်ြ ုင်စ ုား 265

၇၅ ပပ ၁၀၁၈ မမ င်ဇ နည်ဗ ုလ်မသ င်ား 264
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၇၆ ပဃက ၁၅၁ မြင်သက်မေ 264

၇၇ ပပ ၇၀၉ မမမတ်န င်ားသဇင်ဗ ုလ် 264

၇၈ ပဃက ၁၈၃ မမ င်ြ မ်ားမေမအ င် 264

၇၉ ပဃတ ၁၆၀ မမ င်ြ မ်ားမမမ မအ င် 264

၈၀ ပဇ ၆၀၄ မမ င်မမတ်မက င်ားြန ် 264

၈၁ ပေဆ ၁၆၉ မမ င်မအ င်မ   ားသွင် 263

၈၂ ပပ ၆၈၀ မအ မ ်ကကည်မဖ 263

၈၃ ပပလ ၂၃၃ မရတီပွင ်မဇ ် 263

၈၄ ပေ ၁၄၂ မသီရ ထွန်ားထွန်ား 263

၈၅ ပပ ၈၅၉ မမ င်မအ င်ပ ုင်ဖဖ  ား 263

၈၆ ပေ ၁၀၁ မအင်ကကင်ားက ုက ု 263

၈၇ ပပ ၇၈၁ မမ င်ြ မ်ားယုန်ယုန်မဇ ် 263

၈၈ ပဇ ၃၁၀ မသွယ်သွယ်စ ုား 263

၈၉ ပဆ ၅၅၀ မမ င်မက င်ားမမတ်မဇ ် 263

၉၀ ပဃ ၁၄၇ မမ င်မအ င်မင်ားြန ် 262

၉၁ ပေဆ ၁၆၇ မဆုမမတ်သ 262

၉၂ ပေအ ၃၁၃ မမ င်ဟ န်ားထက်မဇ ် 262

၉၃ ပဃဥ ၂၅၄ မမဆွဇင်သက် 261

၉၄ ပဃ ၂၀၆ မမ င်မဇ ်မင်ားထက် 261

၉၅ ပလြ ၁၀၈ မမမစစ်မသွားမဇ ် 261

၉၆ ပပ ၉၇၈ မမြ ားေတီသင်ား 261

၉၇ ပဃဥ ၃၉၄ မမ င်မက  ်စ ုားသန ် 260

၉၈ ပဂ ၃၃၇ မမ င်မအ င်မအ င်ဦား 260

၉၉ ပဃဥ ၂၅၃ မအ မ ်နဒီမသ ် 260

၁၀၀ ပတ ၄၈၆ မမ င်မင်ားမသ ်ထွဋ် 260
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၁၀၁ ပပ ၆၅၄ မသဇင်ထ ားမမင ် 260

၁၀၂ ပဃသ ၃၆၆ မသဉ္ဇ ေင်ားထက် 260

၁၀၃ ပဆစ ၆၀၈ မမ င်ြ စ်မ   ားြ ုင် 259

၁၀၄ ပလ ၃၉၅ မဖ ားပွင ်သွယ် 259

၁၀၅ ပေဆ ၁၆၁ မမ င်ထက်မေလ  259


