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အထ ်းပပြုဘာသာ - ဒဿန က္နေဒ

ဦးရေ (47) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာနမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုနပေါင််းရမှတ်

၁ ဆဇသ ၄၀၄ မမမသက်ခ ိုင် 306

၂ ဆဃရ ၁၆ မနှင််းမေလွင် 294

၃ ဆထ ၃၉၅ မအ မ ်မသ ်ဇင်ထက် 286

၄ ဆဃန ၂၀၁ မမ င်ရဲရင် မက  ် 286

၅ ဆထ ၅၁၀ မမ င်မသ ်ဇင်ဦ်း 284

၆ ဆဃဘ ၆၇၁ မမရွှေစင်ဦ်း 283

၇ ဆဃဘ ၁၆၆၀ မသင််းသင််းမသ ် 280

၈ ဆသအ ၇၃၇ မသဇင်ဖ   ်း 275

၉ ဆအစ ၂၂၃ မမ င်မအ င်သကက 273

၁၀ ဆအစ ၁၀၆၃ မဆိုမမတ်ထွန််း 270

၁၁ ဆဃဘ ၁၃၉၅ မ  ်းမြည ်စ ို 269

၁၂ ဆဘ ၇၀၆ မမ င်ဉ ဏ်ဖ   ်းမအ င် 267

၁၃ ဆနက ၄၀၆ မဆိုလ ှိုင်ဖ   ်း 267

၁၄ ဆသအ ၄၄၉ မမ င်ဇဲွလင််းဖ   ်း 267

၁၅ ဆဇသ ၁၆၂ မတွယ်တ လင််း 267

၁၆ ဆဃဘ ၂၄၄၃ မမ င်န ိုင်မင််းထက် 266

၁၇ ဆထ ၁၃၆ မယမင််းသ 266

၁၈ ဆဏတ ၅၅၂ မထက်ထက်မအ င် 266

၁၉ ဆဃရ ၁၁၄ မခွန််းဆက်ဆိုန ိုင် 266

၂၀ ဆဇသ ၂၉၆ မစိုမမတ်န ို်း 266

၂၁ ဆဏတ ၄၉ မရွှေန််းလဲ သွယ် 266

၂၂ ဆထ ၂၇၄ မသင််းသင််းလ ှိုင် 266

၂၃ ဆသယ ၆၂၂ မစ ို်းသနတာ 266

၂၄ ဆသအ ၅၈၁ မအ သနတာမက  ် 266

၂၅ ဆသအ ၆၄၂ မမ င်စမ််းမသ ်တ 266

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခိုနှစ်နအာင် )
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၂၆ ဆထ ၂၅၄ မသဲနိုမရွှေစင် 266

၂၇ ဆသအ ၈၇၈ မမေဖ   ်းသ 265

၂၈ ဆဏတ ၉၀၁ မအ နနဒာသန််း 264

၂၉ ဆသအ ၃၈၉ မမ င်ထက်မအ င်ရဲ 264

၃၀ ဆဃဘ ၁၁၅၁ မသီရ မအ င် 264

၃၁ ဆထ ၂၆၆ မမ င်မဇယ  မင််း 264

၃၂ ဆဏတ ၃၆၇ မမ င်အ က ထ ိုက် 264

၃၃ ဆဇသ ၉၀၀ မခင်သ ေင််း 264

၃၄ ဆဇသ ၃၈ မ  ်း  ်းလွင် 264

၃၅ ဆဃဘ ၁၄၃၆ မေင ်ေါတင် 264

၃၆ ဆထ ၄၄၄ မမရွှေရည်ေတ်မ ှို 263

၃၇ ဆဏတ ၅၃၂ မမ င်မဇ ်သက်ြ ိုင် 263

၃၈ ဆလမ ၂၉၄ မခ   သဲစို 263

၃၉ ဆဃဘ ၁၃၅၈ မအ အ ဖ   ်းမက  ် 263

၄၀ ဆဏတ ၃၈၁ မအ မွန်မမင ် 263

၄၁ ဆဃဘ ၁၂၄၅ မအ သဇင်ဖ   ်း 263

၄၂ ဆငဏ ၁၃၇ မမ င်ေ ိုင််းခ စ်ဦ်း 263

၄၃ ဆဘ ၃၅၇ မမ င်ထက်ဦ်းလွင် 262

၄၄ ဆဃဘ ၅၅၅ မ  ်းြွင ်ဖ   ်း 261

၄၅ ဆသအ ၈၉၃ မမ င်မြည ်ဖ   ်းသန ် 260

၄၆ ဆဘ ၃၃၉ မရွှေင်ရွှေင်ကကည်န ်း 260

၄၇ ဆဇသ ၁၄၉၂ မထက်မ ို်းမ ို်းေင််း 260


