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တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၂၆ ဆဒဂ ၁၆၀ မယိုဇနမမောင် 326

၁၂၇ ဆထက ၂၈၈ မမောင်မင််းခ  ်သူ 326

၁၂၈ ဆမဒ ၆၈၁ မယဉ်မင််းမထွ်း 325

၁၂၉ ဆမရ ၂၁ မယိုယိုမထွ်း 325

၁၃၀ ဆမဥ ၂၄၇ မမ ောပမတ်မကသီလ ှိုင် 325

၁၃၁ ဆထက ၆၆၇ မမောင်ထွန််းလင််းမ ောင် 325

၁၃၂ ဆပလ ၃၂၁ မမောင်ဉောဏ်ပ ိုင်ထွန််း 325

၁၃၃ ဆဖလ ၈၁၅ မမောင်မင််းမခါင်လဂွမ််း  မ် 325

၁၃၄ ဆမဒ ၆၆၄ မခင်ပပမဇေ်ာ 325

၁၃၅ ဆဒထ ၃၁၄ မပွင ်ပဖ ဇင် 324

၁၃၆ ဆသက ၁ မမောင်မကောင််းထက်ကကည်က ို 324

၁၃၇ ဆပလ ၁၈၇ မယွန််းဝတီမ ောင် 324

၁၃၈ ဆဒဂ ၃၅၆ မမောင်မက ေ်ာမ   ်းထွဋ် 324

၁၃၉ ဆသက ၁၇၂ မမောင်မ ို်းထွဋ်သွင် 324

၁၄၀ ဆမဒ ၁၅၆၈ မမောင်ဇဲွထူ်းပမတ် 323

၁၄၁ ဆမဥ ၈၆၃ မနှင််းသဉ္ဇောထွန််း 323

၁၄၂ ဆဒထ ၇ မမောင်မ ို်းဟ န််းထက် 323

၁၄၃ ဆဒတ ၄၂၀ မနှင််း  လ ှိုင် 323

၁၄၄ ဆရက ၁၇၀ မမောင်မက ေ်ာ  ို်းသ န််း 323

၁၄၅ ဆဒထ ၃၂ မ ိုပမတ်မမဖူ်း 323

၁၄၆ ဆဒရ ၁၂၁ မမောင်မ   ်းပမင် မ ောင် 323

၁၄၇ ဆသဝ ၄၅၅ မမ ို်းဇွန်သက် 323

၁၄၈ ဆမဒ ၇၄၂ မနနဒောဖဖ  ်း 323

၁၄၉ ဆကရ ၃၅ မမောင်ဟ န််း၀ဏဏ 323

၁၅၀ ဆသက ၆၂၂ မယွန််းနဒီ 323
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တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၅၁ ဆဒထ ၇၅ မနှင််းဝတ်ရည် 322

၁၅၂ ဆပလ ၄၁၇ မမောင်တည်ခန် ဦ်း 322

၁၅၃ ဆဖလ ၁၁၅ မမရွှေ င်ထက် 321

၁၅၄ ဆပလ ၄၆၄ မဇောဇောပမင ် 321

၁၅၅ ဆဖဒ ၇၇ မပမတ်ဆိုမွန် 321

၁၅၆ ဆမဒ ၇၆၆ မခ ယ်ရီမမောင် 321

၁၅၇ ဆဒထ ၁၄ မမ ို်းပွင ်ပဖ 320

၁၅၈ ဆပလ ၄၇၂ မ    မ   ်း 320

၁၅၉ ဆသက ၉၈၆ မခင်လဲ လဲ ဝင််း 320

၁၆၀ ဆမဥ ၁၂၂၈ မခင်လပပည ်ထွန််း 320

၁၆၁ ဆမဒ ၁၄၀၇ မမောင်ပပည ်  ို 320

၁၆၂ ဆမဒ ၇၇၅ မ ိုလ ှိုင်ပမင ် 320

၁၆၃ ဆသက ၅၄ မမောင်မကထွဋ်မ ောင် 320


