
တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ - ဒဿန က္ဗေဒ

ဦးရေ (46) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗ ေါင်ူးရမှတ်

၁ ဆဖလ ၇၈ မနှင ်းအိအိဖဖြူ 303

၂ ဆဒတ ၂၄ မဟန နီစု 299

၃ ဆတမ ၅၉၁ မယုသဥ္ဇာဖဖိ ်း 292

၄ ဆမဥ္ ၁၄၆၇ မဆုလိှိုင ဝင ်း 291

၅ ဆမဥ္ ၁၅၅၆ မမာင မ  ာ မေယ ာမအာင 289

၆ ဆမ ၄၀၁ မဖြည  သဉ္ဇာ ုိ 288

၇ ဆတဥ္ ၅၆၅  မနှင ်းဦ်းမဝ 282

၈ ဆဒတ ၁၉၄ မမာင မသာ ေင ထွန ်း 276

၉ ဆြလ ၇၉၈ မနုနုမဝ 275

၁၀ ဆမဒ ၁၅၅၀ မမ  ာရတနာမုိ်း 275

၁၁ ဆမ ၆၈၇ မဖငိမ ်းဖငိမ ်းမစာ 272

၁၂ ဆဖအ ၄၀၄ မမရွှေဖြည  အိမ 271

၁၃ ဆတမ ၆၀၀ မမအ်း  မ ်းဖမတ မုိ်း 271

၁၄ ဆမ ၅၀၄ မ ုိင မရွှေမော 271

၁၅ ဆမဥ္ ၁၀၁၁ မမရွှေစင မ  ိ်းမ  ိ်းမအာင 271

၁၆ ဆဖဧ ၃၀၉ မသိမ  မမသူေွန 270

၁၇ ဆမဒ ၁၁၈၇ မေင ေင မအာင 270

၁၈ ဆဒမ ၇၉၈ မမမစနဒာမ  ာ 270

၁၉ ဆရ ၃၂၅ မသူသူနှင ်းထ  270

၂၀ ဆဒဆ ၃၈၁ မဆုဖမတ နုိ်း 270

၂၁ ဆဒမ ၆၁၃ မနန ်းြွင  ဖဖြူဖဖြူ 267

၂၂ ဆသ ၉၉၄ မမာင မင ်းသူ 267

၂၃ ဆမ ၅၈၆  မရတနာဦ္်း 267

၂၄ ဆတဥ္ ၇၈၅ မမာင မ  ာ မောဦ်း 267

၂၅ ဆတဥ္ ၆၃၁ မသိမ  မနဖ ည ထွန ်း 267
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၂၆ ဆမဥ္ ၁၄၂၀ မမာင မ ာင ်း န  လင ်း 267

၂၇ ဆမဒ ၁၄၃၁ မမုိ်းမုိ်းမော 267

၂၈ ဆထ ၇၆၄ မ င ရတနာသ  266

၂၉ ဆဒမ ၉၂၈ မမာင မအာင ဖြည  ဖြည  265

၃၀ ဆသ ၉၇၈ မဆုဝင ်းလ  လိှိုင 265

၃၁ ဆမဥ္ ၁၂၀၈ မအိသဥ္ဇာ 265

၃၂ ဆဖဧ ၃၅၃ မမာင သူရိန ဝင ်း 264

၃၃ ဆဒမ ၈၇၂ မသင ်းရန  သေင 264

၃၄ ဆမ ၄၈၈ မနှင ်းမဝဖဖိ ်း 263

၃၅ ဆမ ၆၅၆ မမာင မရွှေစုိင ်းက ြူ 263

၃၆ ဆဗဟ ၅၆၂ မ င ဖဖြူစင သန  263

၃၇ ဆမဥ္ ၁၄၃၇ မစုစနဒာလိှိုင 263

၃၈ ဆဒရ ၅၄၅ မမာင မ  ာ ေင မင ်း 262

၃၉ ဆထ ၅၆၅ မ င ရတီဝင ်းသိန ်း 262

၄၀ ဆတဥ္ ၄၀၅ မမာင ဂျွန မစာ 262

၄၁ ဆဖဧ ၂၀၂ မမာင ရ ဟိန ်းထ  မ  ာ 261

၄၂ ဆဒရ ၆၄၂ မမာင မင ်း န  မ  ာ 261

၄၃ ဆ ရ ၆၇၄ မစုယွန ်းဝတီ 261

၄၄ ဆရ ၃၅၉ မမ  ိ်းသီရိ ုိ 261

၄၅ ဆဒတ ၁၀၁၇ မမာင မအာင   စ ြုိင 261

၄၆ ဆဒတ ၇၉၉ မမာင ဟ မလ်းမော 261


