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၆၂ ပယ ၁၂၈  ဇင် ောမထ ွေး 341

၆၃ ပင ၉၂၃  မ ေါေါ  ိုွေး 341

၆၄ ပဌသ ၃၇  ခ ိုင်နှင်ွေးဦွေး 341
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၈၂ ပငတ ၃၃၆  ပ တ်ပ တ်  န် 334
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၈၅ ပငစ ၂၃၁ မ ောင်ခန ်သစစော 333
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၁၁၀ ပဋ ၆၀  ဧပရယ်လ င် 323

၁၁၁ ပင ၂၅၆  နှင်ွေးလဲ ရည်က ို 322

၁၁၂ ပငလ ၂၁ မန ်နှင်ွေး  ပဖြူ 322
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၁၂၀ ပဖ ၇၀၈  သင်ွေးသင်ွေးယိုလ ှိုင် 320

၁၂၁ ပင ၂၁၃  မဟ ောန်ဦွေး 319

၁၂၂ ပငက ၆၅  သ ငီ်္ဂဦွေး 319
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၁၂၆ ပယ ၃၆၇  မ ွေးပ တ်မသေ်ာတော 316

၁၂၇ ပဈဎ ၄၉၇  င်္ဂ ြူလ ိုင်  ိုွေးပ င ် 316

၁၂၈ ပဖယ ၃၄၅  ထက်နှင်ွေးမေ 315

၁၂၉ ပဓက ၂၀၀  ခ ိုင်သဉ္ဇော 315

၁၃၀ ပဋ ၃၇၇  သ ောွေး  မေ 315


