
တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ - စ တ် ညာ

ဦးရေ (43) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုမ ေါင်ူးရမှတ်

၁ ဆမက ၁၅၀၅ မမောင်သီဟ 355

၂ ဆဃဘ ၁၅၇၆ မမဘောက်မဘောက်န ူးမ ိုင် 336

၃ ဆဗဟ ၃၀၁ မမေကကည်ဦူး 335

၄ ဆဘဇ ၇၁၀ မမေ ်မဟေ်ာမ ော 332

၅ ဆအစ ၃၆၉ မ  ူးပွင ်ဇင် 328

၆ ဆဇသ ၉၅ မမောင်ထက်လင်ူးဖ   ူး 325

၇ ဆဒတ ၂၉၀ မဧပရယ်မအောင် 323

၈ ဆဗဟ ၄၁၃ မခ ိုင်စိုမက ေ်ာ 322

၉ ဆအစ ၁၀၄၃ မမောင်စ ိုူးရဲထက် 317

၁၀ ဆဘဓ ၁၂၈ မဝင်ူးအ ဖ ြူ 311

၁၁ ဆ ဧ ၃၅ မမဆွဇင်ဖ   ူး 310

၁၂ ဆဒမ ၃၉၇ မမရွှေရည်ဝင်ူးမက ေ်ာစွော 310

၁၃ ဆမက ၅ မဆိုထ ူးပ ိုင် 309

၁၄ ဆပလ ၁၆၀ ေေ်ူးသ ေ်ူး 307

၁၅ ဆဒတ ၆၇၁ မမောင်မင်ူးသေ့််မဝယံ 307

၁၆ ဆတဥ ၇၇၈ မဇ ူးဇ ူးမရွှေဇင်မအောင် 302

၁၇ ဆမရ ၆၀ မမောင်စည်သ မအောင် 298

၁၈ ဆသယ ၁၄၇ မဝင ်ဝါထွေ်ူး 297

၁၉ ဆသက ၂၁၉ မမမဧကရီမက ေ်ာ 296

၂၀ ဆမဒ ၁၄၆၉ မမောင်ရဲလင်ူးထွေ်ူး 296

၂၁ ဆဇသ ၉၃၀ မမောင်စံလင်ူးထွေ်ူး 296

၂၂ ဆဒရ ၂၀၃ မသင်ူးယမံိုဇင် 294

၂၃ ဆတဥ ၇၂၀ မဆိုရည်မဝလွင် 294

၂၄ ဆမဒ ၁၆၁၂ မေေ်ူးရှင်မင်ူးလ ှိုင် 294

၂၅ ဆဒတ ၉၆၁ မသဇင် 293

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်မအာင် )
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၂၆ ဆမက ၃၁၇ မ  ူးမွေ်သက် 293

၂၇ ဆအစ ၁၆၇ မလှလှဝင်ူး 293

၂၈ ဆဗဟ ၄၁၂ မဖမေဒီလင်ူး 290

၂၉ ဆဒတ ၁၁၇၀ မမောင်လ ှိုင်မ ိုူးမင်ူးမအောင် 290

၃၀ ဆဇသ ၂၆၀ မပေ်ူးအ ဖ ြူ 290

၃၁ ဆမဒ ၁၄၇၅ မဖ   ူးသီရ ထွေ်ူး 287

၃၂ ဆဒဂ ၂၁၇ မသွေ်ူးရတီသေ့်် 285

၃၃ ဆဒတ ၆၈၁ မမကဇင်သ 284

၃၄ ဆမက ၅၇၀ မမောင်ထ ပ်တင်လတ် 283

၃၅ ဆဒတ ၈၁၃ မမောင်မကောင်ူးခေ့််မက ေ်ာ 279

၃၆ ဆဒထ ၃၂၂ မမောင်စ ိုူးစံထွဋ် 277

၃၇ ဆအစ ၁၂၇ မနှင်ူးအ လွင် 277

၃၈ ဆအစ ၁၀၉၁ မသက်လွေ်ူးန ိုင် 277

၃၉ ဆဃဘ ၁၄၆၉ မဆိုရည်ထွေ်ူး 277

၄၀ ဆဒထ ၃၁၉ မဆိုရီထက် 274

၄၁ ဆတဥ ၅၅၇ မဖပည ်ဖ   ူးသ 273

၄၂ ဆထက ၇၂၂ မမောင်သီဟန ိုင် 273

၄၃ ဆမဒ ၃၄၇ မမ ိုူးဖပည် ဖပည် လ ှိုင် 273


