
GTI မက  ွေး

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ ဖဘဗ-၁၂၇ ကမောင်လ ှိုင်မင်ွေးဦွေး ဦွေးက ေ်ာမင်ွေးဦွေး

၂ ဖဘဗ-၁၁၉ ကမောင်ထ ွေးကေယံ ဦွေး  ို  ိုန ိုင်

၃ ဖဘ-၃၉၀ ကမောင်ခ ိုင်မမတ်က  ေ်ာ ဦွေးသန်ွေးယိုက ေ်ာ

၄ မလ-၈၇၃ မသ မ ်သ မ ်သ ဦွေးစ ိုွေးပ ိုင်

၅ ဖအ-၃၀၂ ကမောင်ဖဖ  ွေးမင်ွေးသ ဦွေးမမလင်ွေး

၆ ဖင-၂၅၅ ကမောင်ခန ်က ေ်ာက ေ်ာေင်ွေး ဦွေးရန်ကအောင်န ိုင်

၇ ဖမ-၁၄၇ မယ န်ွေးဟန်နီ ဦွေးက  ေ်ာက  ေ်ာ

၈ ဖရ-၄၃၅ ကမောင်ဖဖ  ွေးမင်ွေးခန ် ဦွေးေင်ွေးခ ိုင်

၉ ဖမ-၄၅၂၈ ကမောင် င်မ   ွေးထ န်ွေး ဦွေးတင်ထ န်ွေး

၁၀ ဖမ-၄၆၄၂ မမမတ်ဖ ွေးပ င ် ဦွေးသန်ွေးစ န်

၁၁ ဖင-၇၈၁ ကမောင်ကအောင်ကအောင်ဦွေး ဦွေးက  ေ်ာခ ိုင်

၁၂ ဖင-၂၀၈ ကမောင်ရဲရဲန ိုင် ဦွေးသ န်ွေးန ိုင်ဦွေး

၁၃ ဖဘဗ-၁၂၃ ကမောင်က ောင်ွေးသန ် ဦွေး  ို  ိုသ ်

၁၄ ဖဏ-၁၁၉ ကမောင်ဟ န်ွေးနနဒကအောင် ဦွေးရဲသ ရကအောင်

၁၅ ဖမ-၁၇၅ ကမောင်ရ ှိုင်ွေးကေဖဖ  ွေးကမောင် ဦွေးကသောင်ွေးလ င်က ွေး

၁၆ ဖဥ-၃၁ မယိုက သီ ဦွေးက ေ်ာန ိုင်

၁၇ ဖရ-၁၄၀၀ ကမောင်ဖင မ်ွေးခ မ်ွေးကအောင် ဦွေးဖ ိုွေးသောကအောင်

၁၈ ဖမ-၃၅၅၉ မခင်ကေလ င် ဦွေးက  ေ်ာလင်ွေး(ခ)

ဦွေးကအောင်က  ေ်ာလင်ွေး

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  ( မက္ ်း)

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ ဖန-၅၉၇ ကမောင်ရဲရင ်မ  ွေး ဦွေးမ   ွေးလ င်

၂၀ ဖင-၁၀၅ ကမောင်ကအောင်ခ မ်ွေးကမမ ဦွေးက ေ်ာလင်ွေးထ န်ွေး

၂၁ ဖတ-၂၆၁ မန င်ွေးေတီထ ်လ င် ဦွေးခင်ကမောင်လ င်

၂၂ ဖမ-၂၉၄ မစိုမပည ်ထ ် ဦွေးထ န်ွေးလင်ွေး

၂၃ ဖဘ-၁၇၄ မမခ ွေးသ ်ကေ ဦွေးခင်ကမောင်ေင်ွေး

၂၄ ဖဆအ-၄၄၁ ကမောင်က  ေ်ာသီဟ ဦွေးသ န်ွေးထ န်ွေး်းကအောင်

၂၅ ဖဘ-၄၀၇ ကမောင်ဘိုန်ွေးမပည ်က  ေ်ာ ဦွေးသ န်ွေးက ေ်ာလ င်

၂၆ ဖပန-၃၀၄ မန ယ် င်ေင်ွေး ဦွေးက ွေးကအောင်

၂၇ ဖစည-၇၃ ကမောင်မင်ွေးခန ်က  ေ်ာ ဦွေးလ ထ န်ွေး

၂၈ ဖဘ-၅၁၇ မ ိုင်န င်ွေးဧ ရီမ   ွေး ဦွေးမ   ွေးမမင ်န ိုင်

၂၉ ဖစည-၁၀၃ မခ   သ ်ဖ ွေး ဦွေးသန ် င်ေင်ွေး

၃၀ ဖမ-၂ ကမောင်ရဲထ ်က  ေ်ာ ဦွေးစ ိုွေးန ိုင်

၃၁ ဖမ-၃၄၄၉ ကမောင်က  ေ်ာ င်မင်ွေး ဦွေးက  ေ်ာကရွှေ

၃၂ ရထ-၁၃၁ ကမောင်က  ေ်ာစ ောမ ိုွေးဟ န်ွေး ဦွေးကအောင်က  ေ်ာမ ိုွေး

၃၃ မဂ-၁၆၂၄ ကမောင်ကအောင်လွှမ်ွေးကေ ဦွေးစ ိုွေးလင်ွေးဦွေး

၃၄ ဖစ-၃၄၉ ကမောင်တင်  ို  ိုေင်ွေး ဦွေးေင်ွေးက ေ်ာ

၃၅ န တ-၇၀ မက ည်မဖ လင်ွေးလ ် ဦွေးကအောင်က ေ်ာဦွေး

၃၆ ဖဆအ-၄၂၄ မခ ိုင်စင်သန ် ဦွေးသ န်ွေးန ိုင်

၃၇ ဒတ-၁၁၀၉ ကမောင်စ ိုွေးကေလင်ွေး ဦွေးည န် ်ကမောင်

၃၈ ဖစ-၁၅၁ မသ မ ်သ မ ်သ ဦွေးက ေ်ာက ီွေး

၃၉ ဖရ-၂၂၄ မသ မ ်သ မ ်ကသေ်ာ ဦွေး  ို  ိုက ေ်ာ

၄၀ ဖမ-၂၆၂၆ ကမောင်လ င်မင်ွေးဦွေး ဦွေးဟန်ေင်ွေးကအောင်
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GTI မက  ွေး

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ ဖမ-၁၀၀၆ ကမောင်ကစောခ န်က ောင်ွေးဆ ် ဦွေးစ န်ထ န်ွေး

၄၂ ဖလမ-၆၇ ကမောင်ကအောင်သ ရ န် ဦွေးကမောင်ကမောင်ဟ န်ွေး

၄၃ ဖမ-၁၁၃၅ မသင်ွေးသီရ မမတ်သ ယ် ဦွေး်းက ွေးလ င်ကသောင်ွေး

၄၄ ဖဘ-၅၇၈ မယ န်ွေးမီမီကအောင် ဦွေးသန်ွေးက ွေး

၄၅ ဖဘ-၃၉၄ မကစော လ ောဦွေး ဦွေးကစောလ င်

၄၆ ဖဒ-၄၇၆ ကမောင်ခ ိုင်ခန ်မင်ွေး ဦွေးေင်ွေးလ ှိုင်

၄၇ ဖပ -၅ ကမောင်ဟ န်ွေးမင်ွေးဦွေး ဦွေးက ွေးေမ်ွေး

၄၈ ဖငရ-၆၆၁ ကမောင်စ ိုင်ွေးကေကအောင် ဦွေးမင်ွေးကေ

၄၉ ဖမ-၃၂၄၆ ကမောင်သန ် င်ေင်ွေး ဦွေးကအောင်  ေ်ာစ ိုွေး

၅၀ ဖဥပ-၁၀၁ ကမောင်မမတ်မင်ွေးသန ် ဦွေးက ေ်ာက ေ်ာဦွေး

၅၁ ဖစ-၃၀၃ မကမသဲပံို ဦွေးက ေ်ာကမောင်ခ   

၅၂ ဖမ-၁၇၈၈ မထ ်ပ ိုင်မ  ွေး ဦွေးသန်ွေးည န် ဦွေး

၅၃ မညဂ-၇၉၇ ကမောင်သ ရတင်မ ိုွေး ဦွေးတင်မ ိုွေးလ ှိုင်

၅၄ ဖမ-၁၀၂၇ ကမောင်စ ိုွေးပ ိုင်ထ န်ွေး ဦွေးစ ိုွေးမင်ွေးထ န်ွေး

၅၅ ဖန-၃၄၆ မသဲစနဒီဖဖ  ွေး ဦွေးကေဖဖ  ွေးလ ှိုင်

၅၆ ဖဘဗ-၄၂၈ ကမောင်ခ စ်စ ိုွေးေင်ွေး ဦွေးဆန်ွေးေင်ွေး

၅၇ ဖစဈ-၇၃ မဖဖ  ွေးရတနာ ဦွေးေင်ွေးကဆောင်

၅၈ ဖမ-၁၈၂၃ ကမောင်မင်ွေးစ မ်ွေးမပည ် ဦွေးမမင ်လ င်

၅၉ မနအ-၄၄၁၃ ကမောင်ကအောင်ခန ်ပ ိုင် ဦွေးသ ိုွေးထ န်ွေး

၆၀ ဖမ-၁၇၂၄ မဖ ွေးသ ်သ ်ကခ ော ဦွေးကနမ   ွေးလ ှိုင်

၆၁ ဖဏ-၂၂ မသ ်ငံိုဖ ွေး ဦွေးက  ေ်ာစ န်ထ န်ွေး

၆၂ ဖတ-၁၀၈၈ မဖ ွေးဖ ွေးခင် ဦွေးက ွေးကအောင်က   င်
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၆၃ မခ-၁၆၄ ကမောင်ဘိုန်ွေးမမတ်သ ဦွေးကမောင်ကမောင်မ န်

၆၄ ဖမ-၉၆၄ မသျှင်မင်ွေးတ ယ်တောက  ေ်ာ ဦွေးက  ေ်ာက  ေ်ာစ ိုွေး

၆၅ ဖဘဗ-၁၆၆ ကမောင်က ောင်ွေးဆ ်န ိုင် ဦွေးကအောင်န ိုင်

၆၆ ဖတ-၄၇၄ မအ ဖ ွေးငယ် ဦွေးမမင ်က ည်

၆၇ ဖလ-၁၇၁ မခ ိုင်သဉ္ဇော ဦွေးကအောင်ေင်ွေး

၆၈ ဖဘ-၅၃၄ မခ ိုင်ထ ်ကေ ဦွေးမင်ွေးမင်ွေးခ ိုင်

၆၉ ဖဗ-၁၈၉ ကမောင်စ ိုင်ွေးကေဖဖ  ွေး ဦွေးစန်ွေးဟန်

၇၀ ဖမ-၃၉၁၅ မေတ်ရည်ထ န်ွေး ဦွေးမ ိုွေးည န ်ကထ ွေး

၇၁ မလ-၉၉၈ ကမောင်ဘိုန်ွေးမမင ်ဟန် ဦွေးက ေ်ာက ေ်ာဦွေး

၇၂ ဖအထ-၄၀၄ ကမောင်မ   ွေးထ ်က  ေ်ာ ဦွေးမ   ွေးကအောင်

၇၃ ဖပ -၆ မပီတ ခ   ဦွေးေင်ွေးက ေ်ာ

၇၄ ဖပဓ-၃၇ မကထ ွေးမ န်က ေ်ာ ဦွေးက ေ်ာေင်ွေး

၇၅ ဖဘ-၁၂၆၂ မခ ိုင် င်မော ဦွေးမ   ွေးည န ်

၇၆ ဖဖတ-၅၈ မက ွေးက ွေးယဉ် ဦွေးသ န်ွေးထ န်ွေး

၇၇ ဖမ-၁၃၃၄ ကမောင်ဥ ကောလ င် ဦွေးသ န်ွေးလ င်

၇၈ ဖတ-၃၃၅၃ ကမောင်ကအောင် င်မ ိုွေး ဦွေး င်မင်ွေးသ န်ွေး

၇၉ မလပ-၄၆၄ မဆိုလဲ န င်ွေး ဦွေးတင်ကအောင်လ 

၈၀ ဖဘ-၆၇၁ မသ န်ွေးဆိုကအောင် ဦွေးစ ိုင်ွေး  ိုကအောင်

၈၁ ဖမ-၈၄၀ ကမောင်ညီမင်ွေးခန ် ဦွေးက ေ်ာေင်ွေးကဆ 

၈၂ ဖမ-၃၈၃ မမ   ွေးမ   ွေးသ ဦွေးမ   ွေးမင်ွေးထ န်ွေး

၈၃ ဖယဟ-၇၅၀ ကမောင် င်မ   ွေးဦွေး ဦွေးစံည န ်

၈၄ ဖဘ-၄၇၃ မမဖ မမင ်မမတ်ပ ိုင် ဦွေးသ ်ကနာင်
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GTI မက  ွေး

စဉ်
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ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၈၅ ဖဘ-၂၀၂ မခ မ်ွေးကမမ သ မ ် ဦွေးစ န်ကပတ ွေး

၈၆ ဖဘဗ-၁၄၇ မေတ်ရည်စ ိုွေး ဦွေးမမင ်စ ိုွေးဦွေး

၈၇ ဖဘ-၃၉၃ မဖ ွေးမပည ်ဟန် ဦွေးေင်ွေးမမင ်

၈၈ ဖတ-၅၅၀ ကမောင်ကအောင်ခ ိုင်ဖဖ  ွေး ဦွေးက ေ်ာထ န်ွေး

၈၉ ဖဆလ-၅ ကမောင်ဖဖ  ွေးက  ေ်ာသ ဦွေးေင်ွေးထ န်ွေး

၉၀ ဖဘ-၇၀ ကမောင်ဟ န်ွေးမင်ွေးထ ် ဦွေးမမင ်က  ေ်ာ

၉၁ ဖမ-၂၇၅ ကမောင်မပည ်စံိုတ ိုွေး ဦွေးက ည်တ ိုွေး

၉၂ ဖမ-၂၄၆၉ မန င်ွေးအ အ လ င် ဦွေးတင ်လ င်ဦွေး

၉၃ ဖတ-၈၄၈ ကမောင်သန ်ဟန်သ ဦွေးေင်ွေးက ွေး

၉၄ ဖတ-၃၂၅ ကမောင်က ောင်ွေးမမတ်သ ဦွေးထ န်ွေးထ န်ွေးလ ှိုင်

၉၅ ဖမပ-၁၁၂ မကမ မဗ က  ေ်ာ ဦွေးကအောင်က ေ်ာလင်ွေး

၉၆ ဖတ-၇၇၁ မကမ င်က  ေ်ာ ဦွေးက  ေ်ာစ န်

၉၇ ဖလ-၂၂၈ ကမောင်ရဲမောန်ေင ် ဦွေးမမင ်ကသောင်ွေး

၉၈ ဖဆအ-၂၄၈ မအ မ ်ဂ  ွေးကမ ဦွေးစံဦွေး

၉၉ ဖဘ-၂၂၄၈ ကမောင်ကအောင်ဖဖ  ွေးကေ ဦွေးကအွေးလ ှိုင်

၁၀၀ ဖတ-၄၉၆ ကမောင်သ ရက ေ်ာ ဦွေးက ေ်ာေမ်ွေး

၁၀၁ ဖဘ-၄၁၄ ကမောင်ကနသ ခဏ ် ဦွေးသ န်ွေးစ ိုွေး

၁၀၂ ဖလမ-၃၇၁ ကမောင်ကအောင်ဘိုန်ွေးခန ် ဦွေးမင်ွေးက ေ်ာဦွေး

၁၀၃ နဥန-၅၃၇ ကမောင်လင်ွေးထ ်န ိုင် ဦွေးက ည်စ ိုွေး

၁၀၄ ဖန-၁၇၇၃ မသက ြန်မ ိုွေး ဦွေးကင မင်ွေး

၁၀၅ ဖင-၁၂ ကမောင်မင်ွေးခန ်က  ေ်ာ ဦွေးကအောင်က ေ်ာေင်ွေး

၁၀၆ ဖဆအ-၁၃၆ ကမောင်က ယ တို ဦွေးမမင ်ဦွေး
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GTI မက  ွေး

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၀၇ ဖဘ-၄၅၁ ကမောင်ထ ်အော ော ဦွေးသ န်ွေးလ ှိုင်

၁၀၈ ဖစ-၄၆၇ မဥမမောမမင ် ဦွေးတင်ဖင မ်ွေး

၁၀၉ ဒစ-၃၃၁ ကမောင်မမတ်လင်ွေးကမောင် ဦွေးထ န်ွေးမမ

၁၁၀ ဖမ-၃၇၆၇ မသီတောထ န်ွေး ဦွေးသ န်ွေးလ င်

၁၁၁ မနသ-၂၅၁၆ ကမောင်မ  ွေးသ ်ပ ိုင် ဦွေးသစ်လ င်

၁၁၂ ဖစလ-၁၅၄ မ  န် ောထ ် ဦွေးမမင ်က ည်

၁၁၃ ဖပဠ-၁၃၁၁ မကအွေးမ စံ ဦွေးကအောင်လ င်

၁၁၄ ပေအ-၁၁၇ ကမောင်ကအောင်ခန ်မ  ွေး ဦွေးစန်ွေးဦွေး

၁၁၅ ဖခဎ-၉၇ ကမောင်သ ရ န်စ ိုွေး ဦွေးစ ိုွေးကအောင်ခ ိုင်

၁၁၆ ဖဘဗ-၁၂၁ ကမောင်ခန ်ညောွေးသ င် ဦွေးမဖ 

၁၁၇ ဖစလ-၉ မ င်ကယေ်ာခ   ဦွေးက ေ်ာမင်ွေးသ 

၁၁၈ ဖမ-၂၂၈၈ ကမောင်ရီပ ိုင် ဦွေးကမောင်ကအွေး

၁၁၉ ဖမ-၆၇၀ မန င်ွေးပ င ်မဖ ဦွေးခ စ်သ န်ွေး

၁၂၀ ဖစဈ-၈၃၈ မခင်သ  ော ဦွေးရဲမမင ်

၁၂၁ မနသ-၅၅၆၄ ကမောင်သ ်ပ ိုင်စ ိုွေး ဦွေးလ ဦွေး

၁၂၂ ဖဘ-၈၈၅ ကမောင်ရဲရင ်န ိုင် ဦွေးစ ိုွေးခ ိုင်

၁၂၃ ဖန-၃၉၅ မ င် င်က ေ်ာ ဦွေးမ ိုွေးက ေ်ာ

၁၂၄ ဖဃ-၄၀၂ ကမောင်အော ောမင်ွေးကအောင် ဦွေးသ န်ွေးမမင ်

၁၂၅ ဖဆအ-၆၇၈ ကမောင် င်မင်ွေးသန ် ဦွေးက  ေ်ာကဆ 

၁၂၆ ဖမ-၃၆ ကမောင်ထ န်ွေးနနဒာ ဦွေးကအောင်က  ေ်ာစ ိုွေး

၁၂၇ ဖတဍ-၁၄၆ ကမောင်ကေဖဖ  ွေးကအောင် ဦွေးက  ေ်ာကထ ွေး

၁၂၈ ဖမ-၂၈၀ ကမောင်သ ထ ွေးစံ ဦွေးခင်ကမောင်ေင်ွေး
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GTI မက  ွေး

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၂၉ မလ-၁၆၄၁ ကမောင်စ မ်ွေးသ ရထ ် ဦွေးကမောင်ကမောင်ကထ ွေး

၁၃၀ ဖလမ-၄၆ မထ ်ထ ်ထ န်ွေး ဦွေးလ စ ိုွေး

၁၃၁ ဖင-၂၀၆ ကမောင်က ောင်ွေးဆ ်န ိုင် ဦွေးသန်ွေးထ န်ွေးန ိုင်

၁၃၂ န ပ-၁၃၃ ကမောင်ကေပ ိုင်ဖဖ  ွေး ဦွေးမမင ်က ွေး

၁၃၃ ရသ-၄၂ ကမောင်ထ ်ကအောင်လင်ွေး ဦွေးသန်ွေးစ ိုွေး

၁၃၄ ဖမ-၁၃၆၅ ကမောင်က ောင်ွေးထ ်န ိုင် ဦွေးသန်ွေးေင်ွေးန ိုင်

၁၃၅ နဥန-၁၁၇ ကမောင်ဟ န်ွေးထ ်က ေ်ာ ဦွေးလ ှိုင်မမင ်ေင်ွေး

၁၃၆ ဖစ-၅၁၈ ကမောင်က  ေ်ာ င်ေင်ွေး (၁) ဦွေးတင်ကင 

၁၃၇ ဖပ -၂၈ ကမောင်က  ေ်ာ င်ေင်ွေး (၂) ဦွေးစ န်က ွေး

၁၃၈ ဖတ-၁၈၃၈ ကမောင်ခ မ်ွေးသောထ ် ဦွေးကသောင်ွေးမမင ်

၁၃၉ ဖမပ-၅၅၄ ်းကမောင်တင ်ကေလင်ွေး ဦွေးစ ိုွေးက ွေး  ို

၁၄၀ ဖဘ-၈၆၉ ်းကမောင်က ောင်ွေးထ ်ခန ် ဦွေး င်ကမေ်ာဦွေး

၁၄၁ ဖလမ-၃၂၁ ကမောင်က  ေ်ာသန ် ဦွေးတင်လ 

၁၄၂ ဖပ -၂၁ ကမောင်စ ိုွေးကေမင်ွေး ဦွေးမမေင်ွေး

၁၄၃ ဖမပ-၄၀၅ ကမောင်မင်ွေးကမေ်ာဦွေး ဦွေးထ န်ွေးထ န်ွေးဦွေး

၁၄၄ ဖစဈ-၈၄၇ ကမောင်ဉောဏ်က ေ်ာ ဦွေးခ စ်

၁၄၅ ဖဈ-၆၄ ကမောင်တိုန ှိုင်ွေးစံ ဦွေးပပံ ွေး

၁၄၆ ဖမ-၄၂၄၆ ကမောင်ဖဖ  ွေး င်က  ေ်ာ ဦွေးသ န်ွေးန ိုင်

၁၄၇ ဖဘ-၁၆၄၁ ကမောင်သ ရ န်ဖဖ  ွေး ဦွေးတင ်လ င်

၁၄၈ ဖမ-၂၅၇၈ ကမောင်ဟန်မ   ွေးကအောင် ဦွေးကသောင်ွေးကအွေး

၁၄၉ ဖမ-၆၆၉ မက  ော က သ ယ်ဖ ွေး ဦွေးသန်ွေးကအောင်

၁၅၀ ဖ တ-၇၁ ကမောင်ထ န်ွေးသစ်လ င် ဦွေးကမောင်ကမောင်န ိုင်
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GTI မက  ွေး

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၅၁ ဖဘ-၅၈၇ ကမောင်ထ ွေးမခောွေးကအောင် ဦွေးက  ေ်ာကအောင်မ ိုွေး

၁၅၂ ဖဘ-၈၉ ကမောင်ပ ိုင်သန ် င် ဦွေးအိုန်ွေးလ င်

၁၅၃ ဖင-၅၇၉ ကမောင်ကေမ ိုွေးသ ဦွေးတင်မမင ်

၁၅၄ မ -၂၈၉၅ ကမောင်မင်ွေးခန ်ကမေ်ာ ဦွေးတင်မ   ွေးေင်ွေး

၁၅၅ ဖပ -၁၈ ကမောင်ကေယံမင်ွေး ဦွေးက ေ်ာမင်ွေး

၁၅၆ ဒ -၁၆၁၈ ကမောင်စ မ်ွေးထ ်ကအောင် ဦွေးကအောင်တင်မ ိုွေး

၁၅၇ ဖမပ-၂၁၈ မမမမ ိုွေးက  ဦွေးထ န်ွေးသ န်ွေး

၁၅၈ ဖမ-၉၀၇ ကမောင်က ေ်ာထ ်ကအောင် ဦွေးကအောင်စ ိုွေးေင်ွေး

၁၅၉ ဖတ-၃၁၉၁ ကမောင်က  ေ်ာေင်ွေးထ န်ွေး ဦွေးသန်ွေးေင်ွေး

၁၆၀ ဖဘ-၁၆၇ မန င်ွေးကေကေလ ှိုင် ဦွေးက ေ်ာက ေ်ာထ န်ွေး

၁၆၁ ဖမ-၂၀၆၀ ်းကမောင်န ိုင်မင်ွေးလတ် ဦွေးက  ေ်ာက  ေ်ာ်း

၁၆၂ ဖဘဗ-၅၃၈ ကမောင်က ည်ဆ ်န ိုင် ဦွေးမမင ်က ည်

၁၆၃ ဖဘ-၂၄၄၅ မကရွှေယင်ွေးမောဦွေး ဦွေးတင်ကမောင်သ န်ွေး

၁၆၄ ဖစ-၂၂၀ မ  ွေးသဉ္ဇောထ ် ဦွေးကအောင်ခ ိုင်မ ိုွေး

၁၆၅ ဖဘ-၂၄၆ မဖင မ်ွေးသ  ောလ င် ဦွေးထ ွေးထ ွေးလ င်
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