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အထ ူးပ ြုဘာသာ - သင္်ခာ

ဦးရေ (162) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ င်ိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူး  ွဲင် ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုမ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်င် င ်ရရှ သ မခာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ င်ိုနှစ်မအာင် )

၁၂၆ ဆ က ၉၉၇ မခင်ဖမတ်  ို်း ူ 318

၁၂၇ ဆဒတ ၈၉၆ မဖခြူ်း ဥဇောမက ေ်ာ 318

၁၂၈ ဆဒမ ၅၃၀ မဖမတ် ီတောမအောင် 317

၁၂၉ ဆကရ ၃၁၉ မမောင်ဘိုန််းထက်ပ ိုင် 317

၁၃၀ ဆမဒ ၉၁၄ မအ ္  ဒာဖ ြူဖ ြူ  န််း 317

၁၃၁ ဆဗဟ ၃၉၀ မမောင်မက ေ်ာက ိုက ို န ် 317

၁၃၂ ဆဒရ ၂၃၀ မ ွန််းနဒီဖ  ု ်း 317

၁၃၃ ဆကရ ၄၃၉ မမောင်အောကောလင််း န ် 317

၁၃၄ ဆဒရ ၅၈၅ မတွယ်တောမအောင် 317

၁၃၅ ဆဒတ ၁၅ မမောင်မဝယံဦ်း 316

၁၃၆ ဆ လ ၁၅၇ မယွန််းဝတီ  ိုင်ဝင််း 316

၁၃၇ ဆထက ၇၀၆ မ န််း န််းမ ်း 316

၁၃၈ ဆဒရ ၆၈၃ မမောင်မက ေ်ာညီညီဇင် 316

၁၃၉ ဆကရ ၄၁၁ မအ ခ စ်မ ို်း 315

၁၄၀ ဆရက ၁၆၄ မခင်ရတနာဝင််း 315

၁၄၁ ဆ က ၃၄ နန််းခမ််းလော 314

၁၄၂ ဆကရ ၂၄၈ မ င််းယိုန ဒာ 314

၁၄၃ ဆ လ ၇၀၆ မစိုဖမတ်ထွန််း 314

၁၄၄ ဆမရ ၃၂၄ မမောင်မအောင် ီဟ 313

၁၄၅ ဆမဥ ၄၁၈ မယမင််းခင် 313

၁၄၆ ဆမဒ ၂၅၇ မမောင်မနလင််းထက် 312

၁၄၇ ဆထက ၃၂၄ မမအ်းကကြူကကြူမဇေ်ာ 312

၁၄၈ ဆဒထ ၃၂၃ မမောင် က်မဇယ ော  ိုင် 312

၁၄၉ ဆမဥ ၁၁၇၂ မ ဲ ို ိုစံ 312

၁၅၀ ဆဒတ ၁၀၃၇ မမဆောင််းပွင့််ဖ ြူ 312
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တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ - သင္်ခာ

ဦးရေ (162) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ င်ိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာမမူး  ွဲင် ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုမ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်င် င ်ရရှ သ မခာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ င်ိုနှစ်မအာင် )

၁၅၁ ဆပလ ၃၉၆ မမောင်မင််း န် 312

၁၅၂ ဆဒရ ၆၄၉ မမအမီမီမက ေ်ာ 312

၁၅၃ ဆ ၁၇၇ မမောင်ပ ိုင်မင််းခန ် 312

၁၅၄ ဆဒဆ ၂၁ မယွန််းနဒီစ ို်း 311

၁၅၅ ဆပလ ၂၂ မဆိုဖပည့်် ှင််း 311

၁၅၆ ဆဒမ ၇၇ မဝင််းဝင််းမမေ်ာ 311

၁၅၇ ဆဗဟ ၃၀၉ မမောင်ဟ န််းဇောနည်မအောင် 311

၁၅၈ ဆမဥ ၆၃၉ မယွန််းမီမီမ ေ်ာ 311

၁၅၉ ဆထက ၃၈၁ မ က်မဝမဝလွင် 311

၁၆၀ ဆဒဆ ၆၃၄ မဖမင့််ဖမတ်မဝ 311

၁၆၁ ဆ ဝ ၃၂၉ မမ ို်းပွင့််ဖ ြူ 311

၁၆၂ ဆ လ ၇၂၂ မခက်ခက်  ိုင် 311


