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အထ ူးပ ြုဘာသာ - ရိုက္ခဗေဒ

ဦးရေ (163) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၂၆ ဆသေ ၁၁၄ မ   ်းအင ကကင ်းလွင 264

၁၂၇ ဆဖဧ ၆၀ မဖမစိုစိုမွ  263

၁၂၈ ဆမက ၇ မသိဂီမရွှ 263

၁၂၉ ဆပလ ၁၃၁ မမောင မကောင ်းမေော ဟိ  ်း 263

၁၃၀ ဆဒမ ၄ မသီရိစံ 262

၁၃၁ ဆဒတ ၃၉၄ မယွ  ်းမီမီမိို်း 262

၁၃၂ ဆဖဆ ၁၄ မစိို်းစန္ဒာ 262

၁၃၃ ဆမဒ ၈၅၀ မဆင့် ဆင့် သ ေေါ 262

၁၃၄ ဆတမ ၅၈ မထက ထက ဖဖိ ်း 262

၁၃၅ ဆပလ ၄၁၀ မမောင ရ  ပိိုင မအောင 262

၁၃၆ ဆဒရ ၆ မမ ဖခည ထက နိ္ိုင 261

၁၃၇ ဆသက ၂၇၈ မသီရိ န္ဒာစိို်း 261

၁၃၈ ဆမက ၉၈  မမောင ဟ  မင ်းခ     260

၁၃၉ ဆမဒ ၉၆၀ မမမေင ဦ်း 259

၁၄၀ ဆဒတ ၁၈၈ မမောင မင ်းသ   ေင 259

၁၄၁ ဆဗဟ ၃၉၇ မလမင ်းအိမ 259

၁၄၂ ဆမဥ ၆၅ မမောင မအောင မကျော မိို်း 258

၁၄၃ ဆမဒ ၅၅၀ မမရွှေင ဦ်း 258

၁၄၄ ဆကရ ၄၆၉ မဖမတ ဆိုမွ  256

၁၄၅ ဆမရ ၃၆ မမောင မကျော မေယျော 256

၁၄၆ ဆသက ၃၄၉ မမောင မကောင ်းစည သ 255

၁၄၇ ဆဒတ ၅၈  မမောင မေဟိ  ်းထက 254

၁၄၈ ဆထက ၂၂၈ မနှ္င ်းမအ်းမေော မျ ိ်း 254

၁၄၉ ဆမဒ ၈၉၀ မမောင လိှိုင ဖဖိ ်းသ 254

၁၅၀ ဆတဥ ၂၅၈ မမ ဖခည ဥကကော 253



7

တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ - ရိုက္ခဗေဒ

ဦးရေ (163) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၅၁ ဆပလ ၄၆၁ မမရွှယမင ်း 253

၁၅၂ ဆကရ ၄၇၁ မမောင မအောင မင ်းဖမတ 252

၁၅၃ ဆမဥ ၃၆၄ မမောင သျှမ ်းေဏဏမေော 252

၁၅၄ ဆတမ ၂၃၅ မထက သဉ္ဇောလင ်း 251

၁၅၅ ဆဖလ ၂၅ မမောင စိိုင ်းမ ာင မ ာင 251

၁၅၆ ဆထက ၁၆၄ မဖပည့် မရွှစင မကျော 250

၁၅၇ ဆဒမ ၄၈၅ မယွ  ်းမရွှစင လိှိုင 250

၁၅၈ ဆမဒ ၆၀၄ မမောင မင ်းခ   မကျော 247

၁၅၉ ဆပလ ၄၆၅ မမောင ဖမင့် ဖမတ 246

၁၆၀ ဆပလ ၅၀၁ မမောင မကျော သီဟ 245

၁၆၁ ဆမက ၃၄၃ မမောင ရ ထင မျ ိ်းဦ်း 242

၁၆၂ ဆမဥ ၆၀၂ မနှ္င ်းထက ထက မေ 241

၁၆၃ ဆဗဟ ၃၅၁ မချမ ်းဖမစို 240


