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စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုန စ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာရမူး  ွဲခ ိုအမ တ်

အမည် စိုစိုရ ေါင်ူး မ တ်

၁ ဆမဒ ၄၇၀ မထက်မမတ်မမတ်နှင််း 314

၂ ဆဖစ ၁၅၄ မမောင်ဝင််းမင််းသန ် 304

၃ ဆကရ ၁၄၀ မမေေီမက ေ်ာဝင််း 292

၄ ဆဖဧ ၃၅၀ မမြည ်မြည ်ဝင််း 273

၅ ဆဒရ ၄၆၁ မမောင်သုတမဆွေ 272

၆ ဆဒဂ ၃၀၃ မခ ုင်သီယောမသေ်ာ 269

၇ ဆဖဧ ၂၉၂ မမြည ်မွေန်မွေန်မက ေ်ာ 267

၈ ဆမရ ၂၁၃ မသက်ထော်းမဆွေ 260

၉ ဆရက ၃၀၉ မတင်တင်လှ 260

၁၀ ဆကရ ၂၁၀ မခ ုင်ဆုရည် 260

၁၁ ဆဒမ ၁၀၀၆ မထော်းထော်းမဝ 259

၁၂ ဆဗဟ ၆၂၁ မမောင်စွေမ််းလင််းထက် 259

၁၃ ဆမဒ ၁၄၃၉ မမောင်မင််းခန ်ညီ 259

၁၄ ဆဖဒ ၂၂၆ မစုသက်လင််း 259

၁၅ ဆဖစ ၁၇၁ မနှင််းအ မရွှေရည် 258

၁၆ ဆဖအ ၅၈၅ မသဲသဲမအောင် 257

၁၇ ဆဖဒ ၂၂၃ မမောင်မအောင်က ုမင််း 257

၁၈ ဆြလ ၁၀၆၈ မန ်အဲစ ု်းကလ ောသင််း 257

၁၉ ဆသဝ ၃၅၇ မမောင်မက ေ်ာလင််းမအောင် 256

၂၀ ဆသဝ ၄၁၉ မမောင်ညီလင််းထက် 256

၂၁ ဆမဒ ၁၂၄၀ မမောင်မင််းသုခန ် 256

၂၂ ဆတဥ ၆၅၉ မမောင်မ ေ်ာဝင််းမန င် 256

၂၃ ဆဒဆ ၃၂၉ မနှင််းနီလောမ   ်း 256

၂၄ ဆမဒ ၁၆၀၅ မထက်ထက်လ ှိုင် 255

၂၅ ဆတဥ ၆၈၀ မစုမမတ်မ ု်း 255
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၂၇ ဆဖအ ၄၅၉ မမောင်ခန ်မ ေ်ာဟ န််း 254

၂၈ ဆထက ၅၄၇ မမောင်မအောင်ခန ်မင််း 254

၂၉ ဆဖဧ ၂၀၉ မမောင်ြ ုင်မက င်ထက် 253

၃၀ ဆထက ၆၂၆ မမောင်ထ ်းမဝယံ 251

၃၁ ဆဒတ ၁၀၂၃ မမောင်မအောင်ခ ုင်ဖဖ  ်း 250

၃၂ ဆမဒ ၁၄၉၀ မရတန မမတ်န ု်း 250

၃၃ ဆမဥ ၁၃၃၇ မခ ုင်သ င်ဖ ်း 250

၃၄ ဆဒဆ ၅၆၂ မမောင်သန ် င်ထွေန််း 250
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၃၆ ဆဒရ ၁၄၆၀ မမောင်မအောင်မ   ်းမမင ် 249

၃၇ ဆဖဧ ၃၆၅ မစ ု်းနနဒ ဦ်း 249
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၄၂ ဆဒမ ၉၇၂ မမောင်လျှမ််းမမောင် 247

၄၃ ဆမက ၆၇၂ မသီဟန်ခ 246

၄၄ ဆဒရ ၇၈၁ မမောင်စည်သ လင််း 244

၄၅ ဆြလ ၉၉၇ မခင်မမတ်န ုင် 243

၄၆ ဆဒထ ၂၉၄ မမောင်မ ေ်ာမ ေ်ာလင််းက ု 242

၄၇ ဆဒတ ၁၀၄၀ မအ သ င်မဖြူ 242


