
GTI ရေနံရ  ျောင ်း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ မလ-၈၀၀ မေွှန ်းလ ဲ့လ ဲ့ရမျောင ဦ်းရမျောင ရမျောင ဦ်း

၂ ဖပဠ-၄၁၆ ရမျောင ရ ှိုင ်းရေဖဖ  ်း ဦ်းတ  ်းလွင 

၃ ဖအ-၃၀၂ ရမျောင ဖဖ  ်းမင ်းသူ ဦ်းမမလင ်း

၄ ဖေ-၉၃၆ ရမျောင ရသျော ဇင ထက ဦ်းမ   ်းေင ်း

၅ ဖေ-၂၁၁၈ ရမျောင ေရေရအျောင ဦ်းစ  ်းေင ်း

၆ ဖေ-၃၉၂ မသင ်းသီေ ရသျော ဦ်းေ မမငဲ့ ရသျော 

၇ ဖေ-၂၂၈ ရမျောင လွင မင ်းသန  ဦ်းတငဲ့    င 

၈ ဖေ-၉၈၀ မသင ်းသင ်းန ဦ်းမင ်းမင ်းဦ်း

၉ ဖေန-၄၆ ရမျောင ဆက မ  ်းပ  င ဦ်းေန ပ  င စ  ်း

၁၀ ဖတ-၃၂၆ မ င ဖင မ ်းသူ ဦ်းရက ျော ထ  က စ  ်း

၁၁ ဖေ-၁၂၈၀ ရမျောင ရက ျော ေ ရအျောင ဦ်းမမရအ်း

၁၂ ဖဏ-၁၁၉ ရမျောင ဟ န ်းနနဒရအျောင ဦ်းေ သူေရအျောင 

၁၃ နဇပ-၁၁၇ မအ ေတနာဖဖ  ်း ဦ်းသန  စင မင ်း

၁၄ ဆဒမ-၁၂၂၆ မရမသက ပ  င ဦ်းရက ျော သန ်း

၁၅ ဖစပ-၃၇၃ မေင ်းရသျော တျောမ   ်း ဦ်းမ   ်းမမငဲ့ 

၁၆ ဖေေ-၁၉ ရမျောင ဘ န ်းမမတ မင ်း ဦ်းသန ်းရ ်းရအျောင 

၁၇ ဖဆအ-၁၃၇ ရမျောင စွမ ်းေည တ  ်း ဦ်းသန ်းန  င 

၁၈ ဖေေ-၁၀ ရမျောင ရစျောဘ န ်းန  င ဦ်းသန ်းစ  ်း

ပပည်မ ာင်စိုသ မတပ န် ာန ိုင်င မတာ်အစ ို်းရ

သ ပပ နှင ်နည််းပညာဝန်ကက္ ်းဌာန

နည််းပညာ၊ သက်္မ  ်းပညာနှင် မလ က္ျင် မရ်းဦ်းစ ်းဌာန

အစ ို်းရစက်္ ှုလက်္ ှုသ ပပ  (မရန မချာင််း)

၂၀၂၂-၂၀၂၃ခို၊  ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပ  နှစ် ဝင်ခ င ်ရသူ ျာ်းစာရင််း
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GTI ရေနံရ  ျောင ်း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ ဖေ-၃၆၁ မ  စ မမတ န  ်း ဦ်းေင ်းရဇျော ဦ်း

၂၀ ဖေ-၁၄၉၅ မထက ဆ ရေ ဦ်းမ   ်းသ န ်း

၂၁ ဖေ-၅၄၈ မေွှန ်းလ ဲ့ရေွှေည ဦ်းကကည ရဇျော ဦ်း

၂၂ ဖစည-၁၀၃ မ    သက ဖူ်း ဦ်းသန  ဇင ေင ်း

၂၃ ဖဘ-၁၆၇ မန င ်းရေရေလ ှိုင ဦ်းရဇျော ရဇျော ထွန ်း

၂၄ ဖေ-၂၃၃၃ မအ ရေွှစင    င ဦ်းတငဲ့ ရဇျော    င 

၂၅ ဖေ-၁၆၃၀ မအ    င သ မဲ့ ဦ်းရဇျော မင ်း

၂၆ ဖပ-၂၈၁၇ ရမျောင ထက ရနလွင ဦ်းစ န လွင 

၂၇ ဖေ-၃၉၇ ရမျောင   မ ်းက  က  ရအျောင ဦ်းစံရထွ်း

၂၈ ဖစ-၃၄၉ ရမျောင တင က  က  ေင ်း ဦ်းေင ်းရဇျော 

၂၉ ဖေ-၁၀၀၀ မမမသ ပ  ဦ်းသ န ်းရေွှ

၃၀ ေထ-၁၃၁ ရမျောင ရက ျော စွျောမ  ်းဟ န ်း ဦ်းရအျောင ရက ျော မ  ်း

၃၁ ဖေန-၂၉၄ ရမျောင ရအျောင ရေဖဖ  ်း ဦ်းတင ရမျောင ရေွှ

၃၂ ဖေ-၁၁၁ မန င ်းအ သက ပ  င ဦ်းစ မ ်းလ ှိုင 

၃၃ ဖေ-၅၉၁ ရမျောင ဘ န ်းမမငဲ့ ရသွ်း ဦ်းတင ဲ့ လွင 

၃၄ ဖဖတ-၄၈၆ ရမျောင ရက ျော ဇင ေင ်း ဦ်းေင ်းကကည 

၃၅ ဖေ-၂၅၃၈ ရမျောင ရေလင ်းထွန ်း ဦ်းစန ်းရအျောင 

၃၆ ဖေ-၂၂၄ မသ မဲ့ သ မဲ့ ရသျော ဦ်းက  က  ရဇျော 

၃၇ ဖလမ-၆၇ ရမျောင ရအျောင သူေ န ဦ်းရမျောင ရမျောင ဟ န ်း

၃၈ ဖဘဗ-၁၄၇ မေတ ေည စ  ်း ဦ်းမမငဲ့ စ  ်းဦ်း

၃၉ ဖဘ-၂၀၂ မ  မ ်းရမမဲ့သ မဲ့ ဦ်းစ န ရပတူ်း

၄၀ ဖဖတ-၈၇ ရမျောင ရက ျော မင ်းဟ န ်း ဦ်းသန ်းရဇျော 
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GTI ရေနံရ  ျောင ်း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ ဖဘ-၄၇၃ မမဖ မမငဲ့ မမတ ပ  င ဦ်းသက ရနာင 

၄၂ ဖေ-၁၈၅၂ ရမျောင မ  ်းမင ်းရက ျော ဦ်းမ   ်းမင ်းရအျောင 

၄၃ ဖဆလ-၅ ရမျောင ဖဖ  ်းရက ျော သူ ဦ်းေင ်းထွန ်း

၄၄ ဖေ-၁၃၅၈ ရမျောင ရေမ  ်းသွင ဦ်းစ  ်းမမငဲ့ 

၄၅ ဖငဋ-၂၅၀ ရမျောင ည မ ်းသူ ဦ်းစ  ်းမင ်း

၄၆ ဖငဋ-၃၅၃ ရမျောင ဖဖ  ်းသက ရက ျော ဦ်းမမငဲ့ ရက ျော 

၄၇ ဖမ-၂၉၃၄ ရမျောင ဟ န ်းထက စ  ်းစံ ဦ်းစ န ေင ်း

၄၈ ဖေေ-၉ ရမျောင စစ န  င ဦ်းရဇျော မင ်း

၄၉ ဖေ-၁၈၈၉ ရမျောင န  င မင ်း န  ဦ်းကကည သ န ်း

၅၀ မညဂ-၇၉၇ ရမျောင သူေတင မ  ်း ဦ်းတင မ  ်းလ ှိုင 

၅၁ ဖတ-၇၇၁ မရမဇင ရက ျော ဦ်းရက ျော စ န 

၅၂ ဖေ-၁၃၁ ရမျောင ရဇယ ျောဖဖ  ်း ဦ်းသ န ်းဦ်း

၅၃ ဖေ-၅၂၇ ရမျောင ရအျောင စ  ်းမင ်း ဦ်းစ  ်းမမငဲ့ ရမျောင 

၅၄ ဖငလ-၂၈၉ ရမျောင ဖဖ  ်းေန ရအျောင ဦ်းမမငဲ့ စ  ်း

၅၅ ဖ ဎ-၁၂၅၆ ရမျောင ရက ျော န  င ေင ်း ဦ်းစန ်းလွင 

၅၆ ဖေ-၂၈၃၈ မရကသီလ ှိုင ဦ်းရအျောင ရက ျော မင ်း

၅၇ ဆအစ-၄၃၅၄ ရမျောင ဟ န ်းထက ရဇျော ဦ်းစ  ်းမင ်းလတ 

၅၈ ဖေန-၂၀ မစ မ   မ   လ ှိုင ဦ်းလ ေင ်းကကည 

၅၉ ဖ တ-၂၃၅ မရအ်းရအ်းရသျော ဦ်း င ရမျောင ရအ်း

၆၀ ဖစပ-၃၇၇ မရအ်းမမတ သီတျောမ  ်း ဦ်းထွန ်းေင ်း

၆၁ ဖ -၂၃၁ ရမျောင ေ မင ်းဟ န ်း ဦ်းထွန ်းထွန ်းေင ်း

၆၂ ဖေ-၂၅၁၉ ရမျောင စ  င ်းမမတ ထူ်း ဦ်းသ န ်းရဇျော ေင ်း
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GTI ရေနံရ  ျောင ်း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ ဖမ-၄၈၄ ရမျောင ေင ်းမင ်းလတ ဦ်း င ရမျောင လတ 

၆၄ ဖ ဂ-၉၇ မမ   ်းမ   ်းရေ ဦ်းမျောဒ  ်း

၆၅ ဖေ-၄၉၃ ရမျောင   စ မင ်းန  င ဦ်းရက ျော ေင ်းန  င 

၆၆ ဖေေ-၃၇၄ မမ   ်းမ   ်းသူ ဦ်းတင လ ှိုင 

၆၇ ဖေေ-၄၂၆ ရမျောင ရဇျော ဖဖ  ်းရအျောင ဦ်းကင ်းနက 

၆၈ ဖေ-၁၁၈၇ ရမျောင ရဇယ ျောမ  ်းေင ်း ဦ်း င ရမျောင က  ်း

၆၉ ဖေ-၁၄၈၂ ရမျောင ဇွ ထက လင ်း ဦ်းရအျောင ရအျောင 

၇၀ ဖဘ-၅၅၀ ရမျောင သီဟသူ ဦ်းေင ်း   င 

၇၁ ဖေန-၂၇၄ မစန ်းစန ်းနွယ ဦ်းရအျောင ကကည ေင ်း

၇၂ ဖဏ-၂၂ မသက ငံ ဖူ်း ဦ်းရက ျော စ န ထွန ်း

၇၃ ဖစဈ-၇၃ မဖဖ  ်းေတနာ ဦ်းေင ်းရဆျောင 

၇၄ ဖဘ-၅၅၇ ရမျောင ရက ျော    င သက ဦ်းရ ်းရအျောင 

၇၅ ဖမမ-၂၅ မန င ်းအ လ ှိုင ဦ်းရအျောင မမငဲ့ ဦ်း

၇၆ ဖစ-၁၀၁၉ မဖင မ ်းဖင မ ်းစံ ဦ်း င ရမျောင ရ ်း

၇၇ ဖေေ-၁၇၅ မတွယ တျောရက ျော ဦ်းရက ျော ရက ျော 

၇၈ ဖေ-၁၂၁၇ ရမျောင မ   ်းမင ်းသူ ဦ်းသန ်းရထွ်း

၇၉ ဖ ပ-၃၂၇ ရမျောင ရအျောင မ   ်းန  င ဦ်းသ န ်းရထွ်း

၈၀ နကတ-၇၆ ရမျောင ရေယံဆ ပ  င ဦ်း င ရမျောင ရအ်း

၈၁ ဖေ-၅၅၅ ရမျောင သက ရဇျော လင ်း ဦ်းရ ်းေင ်းရဇျော 

၈၂ ဖ ဎ-၃၉၉ ရမျောင ဟန ရဇျော မင ်း ဦ်းရအျောင ေ င 

၈၃ ဖေ-၂၃၀ မယွန ်းမပညဲ့ သ န ဦ်း င ရအျောင 

၈၄ ဖေန-၄၁ မရကသီဦ်း ဦ်းရက ျော န  င 
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စဉ်
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၈၅ ဖစ-၃၇၄ မမမတ ပပသွန ်း ဦ်းသန ်းန  င 

၈၆ ဖေ-၂၃၇၈ မရအ်းရအ်းစ  ်း ဦ်းရဇျော ဦ်း

၈၇ ဖဘဗ-၁၆၆ ရမျောင ရကျောင ်းဆက န  င ဦ်းရအျောင န  င 

၈၈ ဖစည-၇၀၈ ရမျောင ရက ျော ဇင ေင ်း ဦ်းမမငဲ့ ရေွှ

၈၉ ဖဘ-၂၁၄၀ ရမျောင န  င လင ်းေ  န ဦ်းရအျောင ရက ျော စ  ်း

၉၀ မက-၃၄၉၁ ရမျောင လ ှိုင မ   ်းေင ်း ဦ်းည  

၉၁ ဖဆအ-၁၃၆ ရမျောင ရဇယ တ ဦ်းမမငဲ့ ဦ်း

၉၂ ဖစဈ-၆၆ မမမတ သွယ ဖင မ ်း ဦ်းရက ျော ရ ်း

၉၃ ဖင-၈၉ မန င ်းေည ဖဖ  ်း ဦ်းမ   ်းလွင ရ ်း

၉၄ ဆမတ-၁၀၇၇ ရမျောင မမတ လင ်းရမျောင ဦ်းရအျောင ရဇျော ရဇျော ရထွ်း

၉၅ ဖပ -၂၀ ရမျောင လမင ်းသူေ န ဦ်းသန ်းန  င 

၉၆ ဖေ-၉၀၉ ရမျောင ရအ်းမင ်းရဇျော ဦ်းရပေါရအ်း

၉၇ ဖဇတ-၆၇ မစနဒီေင ်းမမတ ဦ်းေင ်းရဇျော ဦ်း

၉၈ ဖဂပ-၃၅၅ မ င ရဆွမမငဲ့ ဦ်းသန ်းထွန ်း

၉၉ ဖေ-၁၄၉၇ မဖဖ  ်းေတနာ   င ဦ်းစ  ်းေင ်း

၁၀၀ ဖစ-၄၆၇ မဥမမျောမမငဲ့ ဦ်းတင ဖင မ ်း

၁၀၁ ဖေ-၂၂၂၉ ရမျောင ဖဖ  ်းသူရက ျော ဦ်းသူေ

၁၀၂ ဖေ-၂၁၀၅ ရမျောင ကကည ဆန ်းရအျောင ဦ်းဇျောနည ရအျောင 

၁၀၃ ဖေ-၂၅၂၄ ရမျောင စွမ ်းလင ်းထက ဦ်းသက ဦ်း

၁၀၄ ဖေေ-၄၅၉ ရမျောင မ   ်းမင ်းရအျောင ဦ်းဖ  ်းရသျောင ်း

၁၀၅ ဖေ-၁၈၇ ရမျောင ရအျောင ဖဖ  ်းရေ ဦ်း  စ ရေွှ

၁၀၆ ဖပဠ-၁၃၁၁ မရအ်းမ စံ ဦ်းရအျောင လွင 
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GTI ရေနံရ  ျောင ်း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၀၇ ဖ ဎ-၉၇ ရမျောင သူေ န စ  ်း ဦ်းစ  ်းရအျောင    င 

၁၀၈ မက-၁၁၀၀ မရအ်းရအ်းမ  ်း ဦ်းကကည သ န ်း

၁၀၉ ဖစ-၅၁၈ ရမျောင ရက ျော ဇင ေင ်း ဦ်းတင ရငွ

၁၁၀ ဖဗ-၁၈၉ ရမျောင စ  င ်းရေဖဖ  ်း ဦ်းစန ်းဟန 

၁၁၁ ဖေန-၄၆၂ ရမျောင ရက ျော သူရအျောင ဦ်းရအျောင သူစ  ်း

၁၁၂ ဖေေ-၂၅၃ ရမျောင ရအျောင    င ဖဖ  ်း ဦ်းထွန ်းထွန ်း

၁၁၃ ဖေ-၅၁၇ မအ အ မျော ဦ်းရဇျော 

၁၁၄ မလ-၉၉၈ ရမျောင ဘ န ်းမမငဲ့ ဟန ဦ်းရဇျော ရဇျော ဦ်း

၁၁၅ ဖဖ-၁၂၇ ရမျောင ထူ်းရအျောင ဦ်းရစျောေင ်းလ ှိုင 

၁၁၆ ဖပ -၆ မပီတ     ဦ်းေင ်းရဇျော 

၁၁၇ ဖေ-၂၄၈ ရမျောင ရအ်းမင ်းဟ န ်း ဦ်းညွှန  ေင ်း

၁၁၈ ပက-၅၈၃ ရမျောင ေ ထက န  င ဦ်းရအ်းန  င 

၁၁၉ ဖေ-၂၂၅၈ မဇျောနွယ သ န ်းရက ျော ဦ်းရဇျော ရဇျော ရအျောင 

၁၂၀ ဖေ-၄၈၆ မ င မီမီထက ဦ်းစ  ်းမမငဲ့ 

၁၂၁ ဖေ-၂၈၇၂ မဇင ဇင ရေ ဦ်းတငဲ့ ရေ

၁၂၂ ဖမပ-၅၅၄ ရမျောင တင ဲ့ ရေလင ်း ဦ်းစ  ်းရ ်းက  

၁၂၃ ဖ -၇၈၈ ရမျောင ရကျောင ်း န  ရသျော ဦ်းသ န ်းထွန ်း

၁၂၄ ဖစ-၄၅၈ မရဆျောင ်းန င ်းရဖွ်း ဦ်းရဇျော မင ်းထွန ်း

၁၂၅ ဖမ-၂၂၈၈ ရမျောင ေီပ  င ဦ်းရမျောင ရအ်း

၁၂၆ ဖ -၂၂ ရမျောင မင ်းသက စံ ဦ်းမမငဲ့ န  င 

၁၂၇ မက-၄၉၁၇ မသက မျောေင ်း ဦ်းရသျောင ်းရ ်း

၁၂၈ ဖေန-၃၁၈ မရအ်း  မ ်းမ  ်း ဦ်းရအျောင က  လတ 

Page 6 of 8



GTI ရေနံရ  ျောင ်း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၂၉ ဖေ-၂၃၄၅ ရမျောင က  က  ဦ်းရဇျော ဦ်း

၁၃၀ ဖေ-၃၃၉ ရမျောင ေ မ   ်းန  င ဦ်းတင လ 

၁၃၁ ဖေ-၉၄ ရမျောင ဖဖ  ်းပ  င ပ  င ဦ်းရအျောင သ န ်းရ ်း

၁၃၂ ဖေ-၂၅၇၈ မရ  ျောစနဒီရထွ်း ဦ်းစန ်းဖမ  င 

၁၃၃ ဖေေ-၂၉၈ ရမျောင စည သူလွင ဦ်းစ  ်းေင ်း

၁၃၄ ဖေ-၂၂၁၅ ရမျောင ဖဖ  ်းက  က  ဦ်းရက ျော စ  ်းမင ်း

၁၃၅ မနသ-၅၅၆၄ ရမျောင သက ပ  င စ  ်း ဦ်းလ ဦ်း

၁၃၆ ဖပ -၂၁ ရမျောင စ  ်းရေမင ်း ဦ်းမမေင ်း

၁၃၇ ဖတ-၁၄၀၆ မန င ်းလွှျောရံ ဦ်းရသျောင ်းကကည 

၁၃၈ ဖေ-၂၇၅၈ ရမျောင ရအျောင က  က  ရမျောင ဦ်း င ရမျောင ရငွ

၁၃၉ ဖေ-၂၈၄၀ မတွယ တျောလ ှိုင ဦ်းဟန သ န ်း

၁၄၀ ဖေ-၃၁၀ ရမျောင ရေယံေင ်းမမငဲ့ ဦ်းေင ်းမမငဲ့ 

၁၄၁ ဖေ-၅၄၉ မန  င န  င ရေယံ ဦ်းရက ျော သက ထွန ်း

၁၄၂ ဖပ -၁၅၃ ရမျောင သူေ န န  င ဦ်းရအျောင န  င 

၁၄၃ ဖေ-၄၂၇ မဟန မီမီက  ဦ်းရက ျော ေင ်း

၁၄၄ စဏပ-၈၂ ရမျောင က  က  ရမျောင ဦ်းသ န ်းန  င ေင ်း

၁၄၅ ဖပ -၂၆ ရမျောင ရက ျော ဆန ်းလင ်း ဦ်းရက ျော သက ဦ်း

၁၄၆ ဖဖတ-၅၄ ရမျောင ဆက ပ  င လွင ဦ်းရအျောင လွင 

၁၄၇ ဖေ-၃၃၈ ရမျောင ဇင လင ်းထ  က ဦ်းမ   ်းလွင 

၁၄၈ ဖေ-၂၀၀၈ မရနွ်းသီေ မွန ဦ်းမမငဲ့ စ  ်း

၁၄၉ ဖေ-၃၂၇၁ ရမျောင ဆန ်းလင ်းရအျောင ဦ်းမမငဲ့ သန ်း

၁၅၀ ဖပက-၄၉၀ မ ွန ်းဆငဲ့ ရသျော ဦ်းလ ှိုင မ   ်း
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GTI ရေနံရ  ျောင ်း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၅၁ ဖေ-၂၂၇၇ ရမျောင ေ ရက ျော  န  ဦ်းသက န  င မ   ်း

၁၅၂ ဖေ-၉၈၈ ရမျောင ဇွ ေန န  င ဦ်းရအျောင က  လတ 

၁၅၃ ဖေ-၂၄၆ ရမျောင  န  ဖဖ  ်းဟန ဦ်းက  က  ရအျောင 

၁၅၄ ဖစဈ-၉၀၈ ရမျောင က  က  န  င ဦ်းေင ်းသ န ်း

၁၅၅ ဖေ-၁၀၀၇ ရမျောင မင ်းသန  န  င ဦ်းရအ်းေင ်း

၁၅၆ ဖေ-၁၅၆၂ မမမတ မီမီဇင ဦ်းသ န ်းမမငဲ့ ထွန ်း

၁၅၇ မညစ-၁၅ ရမျောင ရအျောင သက ပ  င ဦ်းတင လ 

၁၅၈ မက-၂၈၉၅ ရမျောင မင ်း န  ရမျော ဦ်းတင မ   ်းေင ်း

၁၅၉ ဖဘ-၈၉ ရမျောင ပ  င သန  ဇင ဦ်းအ န ်းလွင 

၁၆၀ ဖေ-၆၂၅ မဇင ရေရအျောင ဦ်းရအျောင ရက ျော ထူ်း

၁၆၁ ဖပ -၁၇၁ ရမျောင ရအျောင ရေယံဖဖ  ်း ဦ်းမမငဲ့ ရဇျော ရ ်း

၁၆၂ ဖေ-၂၉၀၆ မသနတာေင ်း ဦ်းရမျောင ရမျောင သ န ်း

၁၆၃ ဖေ-၉၈၇ မသီေ န  င ဦ်းက  က  န  င 

၁၆၄ ဆသယ-၁၂၄၂ မဆ ဧကေီ   င ဦ်းသက န  င ေင ်း

၁၆၅ ဖဆလ-၁၂၀ ရမျောင ရေယ ျောဖဖ  ်း ဦ်းက  က  ရလ်း

၁၆၆ ဖတ-၃၂၈၄ မသူထူ်းပ  င ဦ်းသက ရ ်း

၁၆၇ ဖေ-၆၂၀ ရမျောင သန ်းထ  က ရအျောင ဦ်းတင ေ  န 

၁၆၈ ဖေ-၁၁၉၇ မမမဖူ်းရေ ဦ်းသက န  င ထွန ်း

၁၆၉ ဖေ-၈၇၀ မသင ်းန န စံ ဦ်းလ ေင ်း

၁၇၀ ဖ ဂ-၈၃၆ မ   င    င ေင ်း ဦ်းတင ရအ်း

၁၇၁ ဖတ-၁၁၂၁ မရအ်းဖင မ ်း ဦ်းမ   ်းမင ်းေင ်း

၁၇၂ ဖေ-၅၅၂ ရမျောင ေ န  င လင ်း ဦ်းန  င လင ်း
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