
စဉ်        အမည်
စုစုပ ေါင််း

ရမှတ်

၆၅၉ ဆဂ ၆၇ မစန္ဒာလင ်း ၄၂၁

၆၆၀ ဆဂ ၂၀၄ မနှ္င ်းရတီစ  ်း ၃၉၉

၆၆၁ အရဏ ၂၀၀ မရတီသ န ်း ၃၈၃

၆၆၂ အက ၁၄၇၇ မမမသန ်းန္ ၃၇၅

၆၆၃ ကမ ၁၁၁၁ မဆ မမတ သဇင ၃၇၀

၆၆၄ ဒဃ ၃၇၇ မလ ှိုင လ ှိုင နွ္ယ ၃၆၉

၆၆၅ အက ၃၉ မမမသဇင ခ  င ၃၆၇

၆၆၆ ဆဝသ ၆၇၅ မမောင မကောင ်းထက မဇော ၃၆၇

၆၆၇ ဒဃတ ၁၆၁ မခင ယ နွ္ယ ၃၆၂

၆၆၈ ဒဃတ ၄၅၆ မဖ   ်းအ မထွ်း ၃၆၁

၆၆၉ အထဗ ၉၅၆ မမောင မက ော ဇင ထက ၃၅၇

၆၇၀ ဆသယ ၇၆၅ မခင သ ဂီ ၃၅၆

၆၇၁ အရ ၂၇၂ မမောင လွှမ ်းထက န္  င ၃၅၅

၆၇၂ ဆဝသ ၁၃၄၁ မမမတ ဆ လွင ၃၅၄

၆၇၃ အရဏ ၁၉၂ မမဝမဝမွန ၃၄၇

၆၇၄ ဆဘဓ ၃၁၂ မမအ်းမမတ သီရ မွန ၃၃၆

၆၇၅ ဆဝသ ၁၁၅၇ မမောင ရဲရင  မနာင မထွ်း ၃၃၆

၆၇၆ ဒင ၁၀၄ မသန ်းသန ်းယဉ ၃၃၂

၆၇၇ နဇပ ၄၁၂ မမောင ခန  လင ်းညီ ၃၃၂

၆၇၈   က ၁၂၈ မကကည နှ္င ်းမဝ ၃၃၁

၆၇၉ ဆဘ ၁၄၁၂ မမောင ဆန ်းမင ်းထွန ်း ၃၂၇

၆၈၀ ဒသ ၆၉၁ မမောင   န ်းမင ်းသူ ၃၂၆

၆၈၁ ဆခ ၁၂၆၉ မမရွှေရည လင ်းထ  က ၃၂၅

၆၈၂ ဆဂ ၁၁၃ မအ မ ြူဇင ၃၁၉

၆၈၃ အက ၂၃၂ မမောင သူထူ်းန္  င ၃၁၄

၆၈၄ ရဈ ၅၃၉ မဇင မောလ ှိုင ၃၁၃

၆၈၅ ဆခ ၂၀၉ မမောင ထက မမတ န္  င ၃၀၈

၂၀၂၂ ခုနှစ်

တက္ကသ ုလ်ဝင်စာပမ်း  ွဲ

ခ ုအမှတ်

သမဝေါယမနှင ်စီမ ခန ်ခ ွဲမှု ညာတက္ကသ ုလ် (သန်လျင်)

တက္ကသ ုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သူမျာ်းစာရင််း (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ တက္ကသ ုလ်ဝင်စာပမ်း  ွဲပအာင် )

(ပနောက်္ဆက်္တ ွဲ)

တတ ယအကက္ မ် ဦ်းပရ (၄၃) ဦ်း



စဉ်        အမည်
စုစုပ ေါင််း

ရမှတ်

၂၀၂၂ ခုနှစ်

တက္ကသ ုလ်ဝင်စာပမ်း  ွဲ

ခ ုအမှတ်

၆၈၆ ဒဃ ၁၂၁၅ မမအ်းမအ်းသ န ်း ၃၀၇

၆၈၇ ပဇ ၇၄၁ မမောင မအောင ရဲမင ်း ၃၀၇

၆၈၈ နဇမ ၁၀၃ မခ မ ်းမမစ ၃၀၄

၆၈၉ ဆတမ ၂၀၅ မမမမမတ န္  ်း ၃၀၃

၆၉၀ ဒင ၇၄ မမအ်းမမတ စံ ၃၀၃

၆၉၁ ဆခ ၃၆၂ မမောင သ န ်းန္  င ၃၀၂

၆၉၂ ပဈ ၃၀၆ မဇင ပ  ပ  ခ စ ၂၉၈

၆၉၃  ဝ ၁၈ မဧကရီမ  ်း ၂၉၃

၆၉၄ ဆဒမ ၄၀၁ မသ မလမမပမဇော ၂၉၂

၆၉၅ ဆမဒ ၅၇၇ မထက ထက မွန ၂၈၆

၆၉၆ ဆဝသ ၁၂၉၁ မမမသူမွန ၂၈၅

၆၉၇ ပ ၅၆၆ မဆ ရတနာမဇော ၂၈၁

၆၉၈ ရဈ ၄၆၀ မခွန ်းဆင  သွယ ၂၇၉

၆၉၉ ဆဂ ၃၅၈ မမောင ခန  သူ ၂၆၉

၇၀၀ ဆဝသ ၆၁၄ မသက နှ္င ်းဆ ၂၆၈

၇၀၁ ဆဇသ ၁၆၂ မတွယ တောလင ်း ၂၆၇


