
GTI ကက ျောက်ပန််းက ျောင််း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ မက- ၉၀၆ မသွယ်သွယ်ထွန််း ဦ်းကက ျ်ောဇင်ထွန််း

၂ ဖပဠ-၄၁၆ ကမျောင်ရ ှိုင််းကေဖဖ  ်း ဦ်း   ်းလွင်

၃ မပဖ-၃၁ မမ  ်းမမင ်သဇင် ဦ်းမ   ်းမမင ်

၄ မက- ၉၄၄ ကမျောင်ကကျောင််းဆက်န  င် ဦ်းန  င်ေင််း

၅ မစ-၁၇ ကမျောင်က ျောင်မ   ်းခန ် ဦ်းေင််းလ ှိုင်

၆ မက- ၁၃၆၁ ကမျောင်စ  ်းသူရကက ျ်ော ဦ်းကက ျ်ောကရွှေ

၇ မက- ၂၁၃၈ ကမျောင်စည်သူဟ န််း ဦ်း င်စ  ်း

၈ မည-  ၁၁၁ ကမျောင်ကကျောင််းခန ်သူ ဦ်းပ  က် င်

၉ မလ- ၁၆၀၄ မက ်းမမ ်သူဇျော ဦ်းဆန််းေင််း

၁၀ မကဃ-၂၃၈ ကမျောင်ဘ  ဘ  က ျောင် ဦ်းက  ကလ်း

၁၁ မကရ- ၂၁၂ မမဖြူမဖြူက ျောင် ဦ်းက ျောင်မင််း

၁၂ မညဂ -၄၃၉ ကမျောင်က ျောင်ဇင်မင််း ဦ်း င်က ျောင်

၁၃ မညဂ- ၃၅၈ မမ   ်းသနတာ ဦ်းသက်မမင ်စ  ်း

၁၄ ဖက- ၃၉၁ မနှင််း  မ်ကေ ဦ်းမမင ်ကဇျ်ော

၁၅ မထ - ၈၄၅ ကမျောင်က ျောင်သက်ခန ် ဦ်းကမျောင်ကမျောင်ကထွ်း

၁၆ မကရ- ၂၀၈ မဇင်လ  လ  က ျောင် ဦ်းကဇျ်ောမ  ်းက ျောင်

၁၇ မထခ-၄၂ ကမျောင်ထွန််းထွန််းေင််း ဦ်းေင််း င ်

၁၈ မကက- ၄၄၅ မ  ပ  ပ  က ျောင် ဦ်းမ   ်းေင််းစ  ်း

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  (မက္ျာက်္ပန််းမတာင််း)

၂၀၂၂-၂၀၂၃ခို၊  ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပ  နှစ် ဝင်ခ င ်ရသူ ျာ်းစာရင််း
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GTI ကက ျောက်ပန််းက ျောင််း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ မက - ၁၁၅ ကမျောင်စ  ်းမ  ်းက ျောင် ဦ်းက ျောင်မ   ်းလ ှိုင်

၂၀ ဖမ- ၁၀၈၀ မဥမမျောမမင ် ဦ်းသန််းန  င်ဦ်း

၂၁ ဖ - ၁၃၇၈ ကမျောင်က ျောင်မမင ်မမ ် ဦ်းထွန််းမ  ်းလ ှိုင်

၂၂ မက-၁၀၇၀ မရွှေန််းနဒီဖဖ  ်း ဦ်းစ  ်းမင််းကထွ်း

၂၃ မက- ၂၂၃၇ ကမျောင်ခ စ်ကဇျ်ောက ျောင် ဦ်းသန််းစ  ်းက ျောင်

၂၄ ဖစည- ၁၀၃ မခ   သက်ဖူ်း ဦ်းသန ်ဇင်ေင််း

၂၅ မထခ- ၆၈၃ ကမျောင်က ျောင်မ   ်းန  င် ဦ်းဖ  ်းကက ျ်ော

၂၆ ရထ- ၁၃၁ ကမျောင်ကက ျ်ောစွျောမ  ်းဟ န််း ဦ်းက ျောင်ကက ျ်ောမ  ်း

၂၇ ဖမ-၂ ကမျောင်ရ ထက်ကက ျ်ော ဦ်းစ  ်းန  င်

၂၈ မက- ၁၇၅၀ မမီမီကသျ်ော ဦ်းစ  ်းဂ ျော

၂၉ မန - ၇၈၇ ကမျောင်မပည ်မင််းသန ် ဦ်းထူ်း   မပည ်ဖဖ  ်း

၃၀ မကဂ- ၄၈၆ ကမျောင်မ  ်းကဇျ်ောဟ န််း ဦ်း င်က ်း

၃၁ မကဂ- ၁၆၀ ကမျောင်ဘ  မင််းသ န််း ဦ်းမမင ်နွယ်

၃၂ ဆ ဥ- ၈၉ ကမျောင်မင််းစွမ််းမပည ် ဦ်းမမင ်သန််းဦ်း

၃၃ မက- ၄၄၇၀ ကမျောင်လွင်မပည ်ဖဖ  ်း ဦ်းက ်းလွင်

၃၄ မကရ- ၆၃၆ ကမျောင်သန််းက ်းက ျောင် ဦ်းမမင ်သ န််း

၃၅ မပ-၅၆ ကမျောင်လျှမ််းထက် ဦ်းကဇျ်ောလွင်

၃၆ ဖဖ -၄၈၆ ကမျောင်ကက ျ်ောဇင်ေင််း ဦ်းေင််းကကည်

၃၇ မက-၄၃၃၆ မယွန််းကမမမ ်န  ်း ဦ်း င်က ျောင်ကက ျ်ော

၃၈ မကဃ- ၂၅ ကမျောင်ကကျောင််းမမ ်ကက ျ်ော ဦ်းကမျောင်ကက ျ်ော

၃၉ မက-၃၃၁၀ မကဆျောင််းနှင််းကေ ဦ်းက ျောင်က ျောင်

၄၀ မပဖ-၅ မထက်ကရွှေဇင် ဦ်းမ   ်းသန ်

Page 2 of 8



GTI ကက ျောက်ပန််းက ျောင််း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ ရထစ-၂၇ မကမသ   န် ဦ်းကက ျ်ောန  င်

၄၂ ဖကရ-၂၉ ကမျောင်စ  ်းကေဖဖ  ်း ဦ်းက ျောင်စ န်

၄၃ မကဃ- ၆၇ ကမျောင်ကစျောမပည ်ထွဋ် ဦ်းမ   ်းသန််းထွဋ်

၄၄ မထ- ၂၃၇၈ ကမျောင်က ျောင်ဘ န််းမမ ်ဟ န််း ဦ်းက ျောင်စ  ်းမ  ်း

၄၅ ဖငဋ- ၃၅၃ ကမျောင်ဖဖ  ်းသက်ကက ျ်ော ဦ်းမမင ်ကက ျ်ော

၄၆ မညဂ- ၇၉၇ ကမျောင်သူရ င်မ  ်း ဦ်း င်မ  ်းလ ှိုင်

၄၇ မကရ- ၁၅၃ မဇူ်းဇူ်းမမင ်မ  ရ် ဦ်းထွန််းလ ှိုင်

၄၈ ဖစ- ၃၀၃ မကမသ ပ  ဦ်းကဇျ်ောကမျောင်ခ   

၄၉ မစ-  ၁၁ ကမျောင်ကမျ်ောကွန််း ဦ်း င်ဦ်း

၅၀ မည- ၁၁၁၈ မထျော်းထျော်းကေ ဦ်းေင််းထွဋ်

၅၁ မက- ၁၄၆၉ မသီရ    ဦ်းေင််းကမျောင်

၅၂ မထ- ၃၅၃ ကမျောင်ဟ န််းမပည ်စ  ထူ်း ဦ်းမင််းသီဟ

၅၃ မက- ၁၉၆၉ ကမျောင်မ   ်းမင််းသူ ဦ်းဖမ  ြို့က ျောင်

၅၄ ဖစ- ၅၇၁ မသက်ကဆျောင််းဦ်း ဦ်းကဇျ်ောမင််းန  င်

၅၅ မက- ၄၃၆၃ ကမျောင်ကက ျ်ောရ န  င် ဦ်းက ျောင် င ်

၅၆ ဖပ - ၁၁၇ ကမျောင်ကကျောင််းထက်စ ဦ်းက ျောင်လွင်

၅၇ မက-၁၅၅၀ မသ မ ်သ မ ်ဖဖ  ်း ဦ်းသန််းမမင ်

၅၈ မခ- ၁၆၄ ကမျောင်ဘ န််းမမ ်သူ ဦ်းကမျောင်ကမျောင်မွန်

၅၉ ဖဘဗ-၁၆၆ ကမျောင်ကကျောင််းဆက်န  င် ဦ်းက ျောင်န  င်

၆၀ မကန- ၃၁၉ မဇင်မျောေင််း ဦ်းက ျောင်ဆန််း

၆၁ ဖပ - ၉ ကမျောင်စ  ်းထွန််း ဦ်းကနဒွန််း

၆၂ နလေ- ၂၀၃၃ မဇူ်းကလကမပဦ်း ဦ်းသက်ကဇျ်ောဦ်း
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GTI ကက ျောက်ပန််းက ျောင််း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ မကန- ၂၅၉ မကရွှေယမင််းခ  င် ဦ်းကဇျ်ောမင််းလ ်

၆၄ မက-၁၉၄၂ မကမဇင်မ  ်း ဦ်းသက်န  င်ေင််း

၆၅ မနသ- ၂၅၁၆ ကမျောင်မှြူ်းသက်ပ  င် ဦ်းသစ်လွင်

၆၆ မက- ၁၃၇၁ ကမျောင်မင််းခန ်ကက ျ်ော ဦ်းကက ျ်ောထွန််း

၆၇ ဖဗ- ၁၈၉ ကမျောင်စ  င််းကေဖဖ  ်း ဦ်းစန််းဟန်

၆၈ ယလ- ၃၂၆ မခ  င်ယဉ်က ်းခ မ််း ဦ်း   ်းေင််းလ ှိုင်

၆၉ မလ- ၉၉၈ ကမျောင်ဘ န််းမမင ်ဟန် ဦ်းကဇျ်ောကဇျ်ောဦ်း

၇၀ မထ - ၇၉၆ ကမျောင်ထက်က ျောင်ကကျောင််း ဦ်းလှမမင ်က ျောင်

၇၁ မင-၆၆၀ ကမျောင်ကကျောင််းထက်ကမျ်ော ဦ်းသ န််းေင််း

၇၂ ဖဖ- ၁၂၇ ကမျောင်ထူ်းက ျောင် ဦ်းကစျောေင််းလ ှိုင်

၇၃ ဖပ - ၆ မပီ  ခ   ဦ်းေင််းကဇျ်ော

၇၄ နပမ- ၁၁၈၇ ကမျောင်စွမ််းထက်ကေ ဦ်းဆန််းဗ  လ်

၇၅ မကဂ- ၈၆ ကမျောင်မပည ်စ  ဖဖ  ်း ဦ်းမင််းန  င်ဦ်း

၇၆ မည- ၈၈ ကမျောင်ရ က ဇျောကက ျ်ော ဦ်းေင််းမမင ်ဦ်း

၇၇ ဖပ - ၁၅၃ ကမျောင်သူရ န်န  င် ဦ်းက ျောင်န  င်

၇၈ ဖဖ - ၄၂ ကမျောင်က ျောင်မပည ်ဖဖ  ်း ဦ်းကဇျ်ောလင််း

၇၉ ဖပ - ၂၆ ကမျောင်ကက ျ်ောဆန််းလင််း ဦ်းကက ျ်ောသက်ဦ်း

၈၀ မလပ- ၄၆၄ မဆ လ  နှင််း ဦ်း င်က ျောင်လှ

၈၁ ဖခ- ၁၉၄ ကမျောင်စွမ််းကေဖဖ  ်း ဦ်းက ျောင်က  ဦ်း

၈၂ ဖပက- ၄၉၀ မခွန််းဆင ်ကသျ်ော ဦ်းလ ှိုင်မ   ်း

၈၃ မညဂ- ၈၄၄ ကမျောင်ေဏ္ဏက ျောင် ဦ်းက ျောင်မမင ်စ န်

၈၄ မက- ၁၈၄၉ ကမျောင်သန ်ဇင်ဦ်း ဦ်းသန််းမမ ်စ  ်း

Page 4 of 8



GTI ကက ျောက်ပန််းက ျောင််း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၈၅ ဖစ-၃၄၂ မခင်မမ ်န  ်းလ ှိုင် ဦ်းသန််းလ ှိုင်

၈၆ မင-၄၄၅ ကမျောင်ကက ျ်ောကက ျ်ောဟန် ဦ်းညီညီ

၈၇ မကရ- ၄၃၆ မသက်ထျော်းမွန် ဦ်းစ  ်းေင််း

၈၈ မကရ- ၁၀၆ မကမဇင်မပည ်စ  သူ ဦ်းကနဇင်ထွန််း

၈၉ နပန-၁၉၂၀ မဇျောဇျောဦ်း ဦ်းက ျောင်ကက ျ်ောစ  ်း

၉၀ ဖဇ - ၆၄ မေင််းသီရ ဖဖ  ်း ဦ်းကနေင််းစ  ်း

၉၁ ဖပ - ၃၇ မခ  င်သဇင်သ မ ် ဦ်းသ န််းမမင ်

၉၂ မက-  ၃၄၂၅ ကမျောင်န  င်လင််းက ျောင် ဦ်းန  င်ေင််း

၉၃ မထက- ၈၉၆ ကမျောင်ဉျောဏ်္ရှ န်ထက် ဦ်းက ျောင်လ ှိုင်ေင််း

၉၄ မက- ၁၁၃၇ မမမ ်ဆ မွန် ဦ်း င်ဦ်း

၉၅ မညဂ-၈၈၀ မခင်ပပမ  ်း ဦ်းလှကက  င်

၉၆ မထက- ၆၄၀ မနှင််းနှင််းရီ ဦ်းစ  ်းပ  င်

၉၇ မကရ -၁၆၀ ကမျောင်ထွန််းက  လင််း ဦ်းမမင ်လ ှိုင်

၉၈ မထ- ၂၈၃၀ ကမျောင်မပည ်မင််းဟန် ဦ်းဆန််းလှဦ်း

၉၉ နက - ၇၆ ကမျောင်ကေယ ဆ ပ  င် ဦ်းခင်ကမျောင်က ်း

၁၀၀ မထ- ၁၃၄၅ မယဉ်ယဉ်ထွန််း ဦ်းမမင ်သ န််း

၁၀၁ ဖပ - ၃၇၇ ကမျောင်က ျောင်ခန ်ကသျ်ော ဦ်းသ န််းေင််း

၁၀၂ ဆသယ- ၆၁၆၁ ကမျောင်ရန်န  င်ဘ  ဦ်းမမင ်န  င်

၁၀၃ နကပ- ၇၆ ကမျောင်ဘ န််းမမ ်ဦ်း ဦ်းမမ ်ကသျ်ော

၁၀၄ နလေ- ၁၅၂ မကမမမ ်မ  ်း ဦ်းသ န််းက ျောင်

၁၀၅ ဖပ - ၂၀ ကမျောင်လမင််းသူရ န် ဦ်းသန််းန  င်

၁၀၆ နလေ- ၈၆၉ ကမျောင်ခန ်မှြူ်း  မ် ဦ်းကမျောင်ကမျောင်မမင ်
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GTI ကက ျောက်ပန််းက ျောင််း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၀၇ မညဂ-၈၁၁ ကမျောင်သက်ပ  င်မှြူ်း ဦ်းသ န််းန  င်

၁၀၈ မက- ၂၀၂၁ မမပည ်ဖဖ  ်းကေ ဦ်းမ   ်းလွင်

၁၀၉ ဖမ- ၁၀၅၅ မယွန််းလ  ဖဖ  ်း ဦ်းမင််းကဇျ်ောဦ်း

၁၁၀ မညဂ-၈၅၈ မကဟမျောန်ဦ်း ဦ်းကသျောင််းဟန်

၁၁၁ ဖဖ- ၁၂၆၅ မခင်ခ မ််းကမမ ေင််း ဦ်းေင််းဦ်း

၁၁၂ ပေ - ၁၁၇ ကမျောင်က ျောင်ခန ်မှြူ်း ဦ်းစန််းဦ်း

၁၁၃ မက- ၁၁၇၆ ကမျောင်ရှ န််းကမျောင်ကမျောင် ဦ်းကဇျ်ောလင််း

၁၁၄ မကရ- ၁၇၂ ကမျောင်ကက ျ်ောမ   ်းေင််း ဦ်းမ   ်းညွန ်

၁၁၅ နလေ- ၂၅၀ ကမျောင် ျောကျောဖဖ  ်း ဦ်းစ  ်းမမင ်

၁၁၆ မက- ၃၀၉၂ ကမျောင်ဖဖ  ်းကေဇင် ဦ်းေင််းလ ှိုင်ဦ်း

၁၁၇ ဖခ- ၂၂ ကမျောင်မင််းသက်စ ဦ်းမမင ်န  င်

၁၁၈ မက- ၅၁၉၄ မလင််းကကည်မဖြူ ဦ်းညွန် ကေ

၁၁၉ မကန- ၂၈ မယွန််းမပည ်  မ် ဦ်းက ျောင်သ န််း

၁၂၀ မစ- ၁၃၂၉ မသ မ ်သ မ် ထွန််း ဦ်း င်စ  ်း

၁၂၁ မကရ- ၂၃၄ ကမျောင်ဖဖ  ်းမမင ်က ျောင် ဦ်းန  င်က ျောင်

၁၂၂ နလေ- ၂၁၆၂ မ  မ   မ   ထ  က် ဦ်းသန််းထ  က်

၁၂၃ မက- ၁၃၄၈ ကမျောင်ထူ်းလျှ ေင််း ဦ်းစ  ်းပ  င်

၁၂၄ မညဂ-၁၇၆၉ မနှင််းပွင ်က ျောင် ဦ်းဆန််းက ်းက ျောင်

၁၂၅ မလမ- ၃၄၇ ကမျောင်လ ှိုင်လင််းက ျောင် ဦ်းမမေင််း

၁၂၆ မညဇ- ၃၀၂ ကမျောင်ရ ထွဋ်ကနာင် ဦ်းစ  ်းန  င်

၁၂၇ မညဇ- ၈၈၉ ကမျောင်သက်န  င်ဖဖ  ်း ဦ်း င်ကမျောင်လင််း

၁၂၈ ဖေရ- ၉ ကမျောင်စစ်န  င် ဦ်းကဇျ်ောမင််း
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GTI ကက ျောက်ပန််းက ျောင််း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၂၉ ဖခ- ၂၃၁  ကမျောင်ရ မင််းဟ န််း ဦ်းထွန််းထွန််းေင််း

၁၃၀ မက- ၁၆၅၄ ကမျောင်ခန် ကဇျ်ောလင််း ဦ်းကဇျ်ောေင််း

၁၃၁ မထ -  ၁၆၅ ကမျောင်ပ  င်မပည ်ဖဖ  ်း ဦ်းကဇျ်ောလင််းက ်း

၁၃၂ မက- ၈၄၀ ကမျောင်ေင််းထက် ဦ်းေင််းကရွှေ

၁၃၃ မလ- ၂၄၇၄ ကမျောင်ထ န်လင််းက ျောင် ဦ်းေင််းဦ်း

၁၃၄ မင- ၄၅၄ ကမျောင်လ ှိုင်ဘွျော်းက ျောင် ဦ်းက ျောင်မ  ်း

၁၃၅ မက- ၃၄၉၁ ကမျောင်လ ှိုင်မ   ်းေင််း ဦ်းည  

၁၃၆ မက- ၁၄၈၃ ကမျောင်ညီညီခန ်ထွန််း ဦ်းထွန််းက ျောင်ကက ျ်ောကဆွ

၁၃၇ မက- ၁၆၀၄ မကဆျောင််းဦ်းကမ ဦ်းသက်ကဇျ်ော

၁၃၈ ဖဖ- ၉၅ ကမျောင်ခ စ်မင််းထက် ဦ်းမ   ်းမင််းလ ှိုင်

၁၃၉ နဥန- ၁၁၇ ကမျောင်ဟ န််းထက်ကဇျ်ော ဦ်းလ ှိုင်မမင ်ေင််း

၁၄၀ မကဃ- ၂၂၀ ကမျောင်သီဟက ျောင် ဦ်းသ န််းစ  ်း

၁၄၁ ဖပ - ၂၈ ကမျောင်ကက ျ်ောဇင်ေင််း ဦ်းစ န်က ်း

၁၄၂ ဖမပ- ၅၅၄ ကမျောင် င ်ကေလင််း ဦ်းစ  ်းက ်းက  

၁၄၃ ဖခဎ- ၁၃၃၅ ကမျောင်ညီညီက ျောင် ဦ်းေင််းမမင ်

၁၄၄ ဖပ - ၂၁ ကမျောင်စ  ်းကေမင််း ဦ်းမမေင််း

၁၄၅ ဖဖ - ၅၄ ကမျောင်ဆက်ပ  င်လွင် ဦ်းက ျောင်လွင်

၁၄၆ ဖခဎ- ၁၀၄၁ ကမျောင်ခွန််းဆင ်န  င် ဦ်းကက ျ်ောလင််း

၁၄၇ မညစ- ၁၅ ကမျောင်က ျောင်သက်ပ  င် ဦ်း င်လှ

၁၄၈ မက- ၂၈၉၅ ကမျောင်မင််းခန ်ကမျ်ော ဦ်း င်မ   ်းေင််း

၁၄၉ ဖဘ- ၈၉ ကမျောင်ပ  င်သန ်ဇင် ဦ်း  န််းလွင်

၁၅၀ ဖပ - ၁၇၁ ကမျောင်က ျောင်ကေယ ဖဖ  ်း ဦ်းမမင ်ကဇျ်ောက ်း
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GTI ကက ျောက်ပန််းက ျောင််း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၅၁ မက-၁၉၅၂ မဇ ဇ ဖဖ  ်းကေလ ် ဦ်းကက ျ်ောစ  ်းလ ်

၁၅၂ မညဇ- ၃၅၅ မယွန််းခ   ဇင် ဦ်းဉျောဏ်္ေင််း

၁၅၃ နလေ- ၁၀၀၇ ကမျောင်ညီမင််းရ ဦ်းမ   ်းမမင ် ကမျောင်

၁၅၄ ဆဒဆ- ၉၆၆ မနှင််းသဇင် ဦ်းက ျောင်လင််း

၁၅၅ ဆသေ- ၂၂၉ ကမျောင်ကဇျ်ောလင််းထွန််း ဦ်းကဇျ်ောမ  ်းဦ်း

၁၅၆ မလ- ၁၀၄၂ ကမျောင်က ျောင်မ   ်းမမ ် ဦ်းမ   ်းခ  င်

၁၅၇ မက- ၁၆၈ ကမျောင်ဖ  ်းလမပည ် ဦ်းဆယ်

၁၅၈ မထလ- ၈၃၆ ကမျောင်က ်းမင််းခန ် ဦ်း င်ထွန််း

၁၅၉ ဖပ - ၁၈ ကမျောင်ကေယ မင််း ဦ်းကဇျ်ောမင််း

၁၆၀ မက- ၁၂၄၀ မသင််းသင််းကမျ်ော ဦ်းညွန ်ရီ

၁၆၁ မညဇ- ၁၀၁၆ ကမျောင်မ   ်းေင််း ဦ်းခ စ်န  င်

၁၆၂ မစ- ၅၆၆ ကမျောင်ဘ န််းမပည ်စ  ဦ်းခ စ်က  က  

၁၆၃ မညဇ- ၆၂၉ မမျောမျောခ  င် ဦ်း င်စ  ်း
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