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၁၂၇ ဆကရ ၂၉ မမောင်မင််းန  င်မဇေ်ာ 291

၁၂၈ ဆမက ၁၀၆ မဖမတ်သဇင်  290

၁၂၉ ဆဒတ ၂၁၈ မမောင်လင််းထက်မေောင် 290

၁၃၀ ဆမဥ ၂၇၆ မမောင်ခ မ််းဖပည ်ဖဖ  ်းမက ေ်ာ 290

၁၃၁ ဆမဥ ၂၆၃ မမောင်သ တစ  ်း 290

၁၃၂ ဆဖဧ ၄၉ မသင််းသင််းခ  င် 290

၁၃၃ ဆဒရ ၁၀၇ မမောင်စည်သူမ   ်း 290

၁၃၄ ဆသဝ ၁၀၇ မမောင်သ တစ မ််းမမောင် 289

၁၃၅ ဆပလ ၁၁၃ မလင််းယ မဝ 289

၁၃၆ ဆတဥ ၁၉၈ မဖမတ်သီရ မေောင် 289

၁၃၇ ဆဒတ ၁၁ မခ မ််းဖမသူ 288

၁၃၈ ဆကရ ၃၅၅ မမေ်းသီရ မေောင် 288

၁၃၉ ဆဖဧ ၃၉ မထက်ထက်မဝ 288

၁၄၀ ဆပလ ၂၅၀ မေ မ   ်းဟန် 288

၁၄၁ ဆထက ၁၀၈ မမောင်ထက်မဇေ်ာဟ န််း 288

၁၄၂ ဆမက ၁၆၅ မဘွဲ ဟ မ်  288

၁၄၃ ဆဖေ ၅၇ မမောင်မေောင်ဖမင ်ဖမတ် 287

၁၄၄ ဆဖလ ၁၁၉ မဆူ်းရ င််းထက် 287

၁၄၅ ဆမဒ ၆၅၈ မမောင်ဟ န််းထက်မဇေ်ာ 286

၁၄၆ ဆဒတ ၆၄ မမောင်မဝယံမင််းထ န််း 286

၁၄၇ ဆဒမ ၁၅၆ မဆ လွဲ န င််း 286

၁၄၈ ဆဖစ ၁၈ မမောင်ရွဲထ ဋ်မေောင် 286

၁၄၉ ဆပလ ၆၆ မခင်ပပမဇေ်ာ 285

၁၅၀ ဆမက ၂၂၆ မေင်ကကင််းခင်ခင် 285
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တက္ကသ ိုလ် ဒဂ ိုတက္ကသ ိုလ်

အထ ူးပ ြုဘာသာ - သတတဗေဒ

ဦးရေ (153) ဦး

စဉ်

   ၂၀၂၂ ခိုနှစ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်

စာဗမူး  ွဲခ ိုအမှတ်

အမည် စိုစိုဗ ေါင်ူးရမှတ်

တက္ကသ ိုလ်ဝင်ခ င ်ရရှ သ မ ာူးစာရင်ူး (၂၀၂၂ ခိုနှစ်ဗအာင် )

၁၅၁ ဆဖလ ၂၀၆ မမရွှေဘံ စံ 285

၁၅၂ ဆသဝ ၂၇ မဆ သီရ န  င် 285

၁၅၃ ဆဒဂ ၅၉ မမောင်န  င်သ တ 285


