
GTI သရက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ ဖအ-၉၇ မအိအိထ  ွေး ဦွေးထအောင်ထက ေ်ာစိ ွေး

၂ ဖအ-၃၀၂ ထမောင်ဖဖိ ွေးမင်ွေးသူ ဦွေးမမလင်ွေး

၃ ဖသ-၁၀၂၃ မထရွှေစင်မိ ွေး ဦွေးထသောင်ွေးထအွေး

၄ ဆဗ -၁၁၅၅ ထမောင် က်ယံဟိန်ွေး ဦွေးထမောင်ထအွေးကိ 

၅ မမ-၆၃၉၅ ထမောင်မ  ိွေးပိ င်ဟိန်ွေး ဦွေးစိ ွေးနိ င်ဝင်ွေး

၆ ဖသ-၅၄ ထမောင်ဟိန်ွေး က်ထ ေ်ာ ဦွေးရန်ထနောင်စိ ွေး

၇ ဖသ-၁၄၀ ထမောင်သက် က်ဟိန်ွေး ဦွေးထ ေ်ာမင်ွေး

၈ ဖအ-၉၇၅ ထမောင်ထ ေ်ာပိ င် ဦွေးထအောင်ဖမိ ြို့

၉ ပပ-၂၉၈ မထသေ်ာတောစိမ ် ဦွေးထအောင်နိ င်ဝင်ွေး

၁၀ ဒခ-၂၄ ထမောင်ထအောင်စိ ွေးဝင်ွေး ဦွေးထက ေ်ာပ င ်

၁၁ ဖန-၅၉၇ ထမောင်ရဲရင ်မ  ွေး ဦွေးမ  ိွေးလ င်

၁၂ ဖဒ-၁၄၉ ထမောင်သက်ပိ င်စိ ွေး ဦွေးထက ေ်ာမ  ိွေးဝင်ွေး

၁၃ ဖဝ-၉ ထမောင်ဆ  ူွေးပိ င် ဦွေးထက ေ်ာထ ယ 

၁၄ ဖခပ-၃၄၄ မထအွေးကလ ောဖဖိ ွေး ဦွေးမမတ်လင်ွေး

၁၅ ပပ-၁၈၇၆ ထမောင်ထက ေ်ာလိှိုင်မ  ိွေး ဦွေးတင်သိန်ွေး

၁၆ ဖသ-၄၆ ထမောင်သူရိန်ဟိန်ွေး ဦွေးထအောင်မင်ွေးဦွေး

၁၇ ပ -၄၁၅ ထမောင်ထအောင်မမတ်သူ ဦွေးထ ေ်ာဝင်ွေးနိ င်

၁၈ ဆဖလ-၄၆ ထမောင်ဝင်ွေးယံ  န်ွေး ဦွေးတင်မင်ွေး  န်ွေး

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  (သရက်္)

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ ပဗ-၈၄၂ ထမောင်ထဝဖဖိ ွေးထက ေ်ာ ဦွေးထက ေ်ာထက ေ်ာဦွေး

၂၀ ဖအ-၈၉၅ ထမောင်သူရထက ေ်ာ င် ဦွေးဝင်ွေးမမင ်

၂၁ ဖသ-၁၂၉ မန င်ွေးသ င်လိှိုင် ဦွေးဝင်ွေးသိန်ွေး

၂၂ ဖအ-၄၅၅ ထမောင်ထဝယံစိ ွေး ဦွေးလ   န်ွေး

၂၃ ပဝအ-၅၇၂ ထမောင်ထအောင် က်မမတ် ဦွေးနိ င်လင်ွေးထအောင်

၂၄ ဖသ-၁၀၅၀ ထမောင်ခန ်ထက ေ်ာဦွေး ဦွေးခင်ထမောင်မမင ်

၂၅ ပဃသ-၄၈၁ ထမောင်ဝင်ွေးသူရထက ေ်ာ ဦွေးမ  ိွေးထ ေ်ာ

၂၆ ဖအ-၄၆၆ မိ င်ထဟမောထခ ောစ ဦွေးခင်သိန်ွေး

၂၇ ဖသ-၅၉ ထမောင်ထအောင်မပည ်ဖဖိ ွေး ဦွေးသန်ွေးခ  ိ

၂၈ ဖဝ-၇ ထမောင်မင်ွေး  ဋ် ဦွေးထအောင်သန်ွေးထ ေ်ာ

၂၉ ဖဘ-၄၇၃ မမဖ မမင ်မမတ်ပိ င် ဦွေးသက်ထနောင်

၃၀ ပပ -၃၇၀ မထမမမတ်နိ ွေးထဝ ဦွေးထမောင်ထမောင်ထ ေ်ာ

၃၁ မကတ-၂၅၀ ထမောင်ထအောင်မင်ွေးထက ေ်ာ ဦွေးအ န်ွေးမမင ်

၃၂ ပကက-၅၂၇ ထမောင်ဖဖိ ွေးထဝထအောင် ဦွေးမမင ်ထအောင်

၃၃ ပပ-၅၁၃ ထမောင်ဟန်မင်ွေးစံ ဦွေးနနဒောမင်ွေးထအောင်

၃၄ ပပ-၃၁၁ ထမောင်ခန ် င်လင်ွေး ဦွေးလ ဝင်ွေး

၃၅ ပဗ-၅၄၂ ထမောင်ထအောင်ထ ယ ောဖဖိ ွေး ဦွေးထအောင်ထ ေ်ာလတ်

၃၆ ဖငဋ-၃၅၃ ထမောင်ဖဖိ ွေးသက်ထက ေ်ာ ဦွေးမမင ်ထက ေ်ာ

၃၇ ဖသ-၁၀၇ ထမောင်ထ မင်ွေး က် ဦွေးမိ ွေးထဝလ င်

၃၈ ပဃဆ-၁၁၅ ထမောင်ဟိန်ွေးလင်ွေး က် ဦွေးတင်ထ ွေး

၃၉ ဖအ-၄၁၄ မခင်မ ှီထက ေ်ာ ဦွေး  န်ွေး  န်ွေးဦွေး

၄၀ ဖသ-၁၅၇၈ မဆ ရည်ထအောင် ဦွေးဘိ ဘိ လတ်
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GTI သရက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ ဖအလ-၃၈၂ ထမောင်ထအောင်ဖဖိ ွေးခိ င် ဦွေးသန်ွေးထက ေ်ာ

၄၂ ဖအ-၁၁၂၆ မသန်ွေးသန်ွေးထဝ ဦွေးခင်ထမောင်ဆန်ွေး

၄၃ ဖဏ-၂၂ မသက်ငံ ဖူွေး ဦွေးထက ေ်ာစိန်  န်ွေး

၄၄ ဖသ-၈၀၈ မခိ င် င်ထ ေ်ာ ဦွေးဝင်ွေးထ ေ်ာ

၄၅ မတ -၄၇ ထမောင်သိန်ွေးတန် ဦွေးလ ထရွှေ

၄၆ နရန-၂၈၀ ထမောင်လိှိုင်ထ ဖဖိ ွေး ဦွေးတင်သိန်ွေး

၄၇ ဖသ-၇၅ မရွှေန်ွေးလဲ စနဒှီဗိ လ် ဦွေးလ ထ ွေးဝင်ွေး

၄၈ နတက-၃၀၀၀ မန င်ွေးနနဒောထဝ ဦွေးမမင ်ထင 

၄၉ ဆကရ-၁၀၂၇ ထမောင်စိ ွေးမင်ွေး  န်ွေး ဦွေးထ ေ်ာထ ေ်ာ ူွေး

၅၀ ဖဒ-၁၃၇ ထမောင်လ င်မင်ွေးခန ် ဦွေးထအောင်မမင ်  န်ွေး

၅၁ ဖတ-၁၁၁၆ မအိပိ ပိ ခန ် ဦွေးလင်ွေး ိန်

၅၂ ဖမ-၂၃၈၉ မမမတ်ဆ မ န် ဦွေးသန်ွေးလ င်

၅၃ ဖဝ-၃၃၆ ထမောင်ရော ောဖဖိ ွေး ဦွေးကကည်ဦွေး

၅၄ ပပ-၉၆၂ ထမောင်မင်ွေးသ ခိ င် ဦွေးထမောင်ထ ေ်ာ

၅၅ မလ-၁၉၈၅ ထမောင်ရဲသှီဟ ဦွေးထက ေ်ာမိ ွေးသိန်ွေး

၅၆ ဖအ-၂၂၅ မဆ မမတ်မ န် ဦွေးမင်ွေးထ ေ်ာ

၅၇ ဖအ -၄၀၄ ထမောင်မ  ိွေး က်ထက ေ်ာ ဦွေးမ  ိွေးထအောင်

၅၈ ဖလမ-၇၆ မခ မ်ွေးထမမ ဝင်ွေး ဦွေးမမသန်ွေး

၅၉ ဖန-၅၉၉ မယ ဝတှီမိ ွေး ဦွေးမိ ွေးဝင်ွေး

၆၀ ဖခဎ-၁၄၁၉ ထမောင်ထသေ်ာ င်ဦွေး ဦွေးသန ်စင်

၆၁ ဖမ-၁၃၃၄ ထမောင်ဥကကောလ င် ဦွေးသိန်ွေးလ င်

၆၂ ဆဖလ-၂၈ ထမောင်သ ခထသောင်ွေးည န ် ဦွေးထသောင်ွေးည န ်
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GTI သရက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ ဖပ -၂၆ ထမောင်ထက ေ်ာဆန်ွေးလင်ွေး ဦွေးထက ေ်ာသက်ဦွေး

၆၄ ပပလ-၂၅၅ ထမောင်ရိှိုွေးပိ င်ပိ င် ဦွေးသိန်ွေးထ ွေး

၆၅ ဖသ-၆၈၈ ထမောင်ပိ င်မင်ွေးသူ ဦွေး  န်ွေးလ 

၆၆ မက-၉၈၉ မထမမမတ်ဆ မပည ် ဦွေးထ ေ်ာမင်ွေးခိ င်

၆၇ ပပအ-၄၁၇ ထမောင်သ တထ ေ်ာ ဦွေးထ ေ်ာဝင်ွေး

၆၈ ဖသ-၁၃၆၅ မတင် ောမ န် ဦွေးသန်ွေးထ ေ်ာ

၆၉ ဖဝ-၂၆ မထမနဒှီဦွေး ဦွေးထ ထ ဦွေး

၇၀ ဖအ-၁၆၇၇ ထမောင်သက်ထ ေ်ာဦွေး ဦွေးမမင ်ထ ေ်ာ

၇၁ ဖဝ-၃၀၄ ထမောင်ခ စ်မ  ိွေး  န်ွေး ဦွေးဝင်ွေးမမင ်ခိ င်

၇၂ ဖသ-၅၅ မဆ ရတှီ  န်ွေး ဦွေး  န်ွေးထအောင်ထက ေ်ာ

၇၃ ဖသ-၈၄၆ မယမင်ွေးပိ င်ထအောင် ဦွေးထအောင်ထ ွေးဦွေး

၇၄ ဖဝ-၃၃၁ ထမောင်လင်ွေး က်ပိ င် ဦွေးနိ င်ဝင်ွေး

၇၅ ပပ-၂၁၄၈ ထမောင်မပည ်ဖဖိ ွေးဟိန်ွေး ဦွေးရဲမမင ်

၇၆ ဖသ-၄၁၁ ထမောင်ခ မ်ွေးမင်ွေးမမတ် ဦွေးထအောင်ထက ေ်ာလ င်

၇၇ ဖဝက-၁၆၄ မဝသ န်မမင ်မမတ် ဦွေးမ  ိွေးမမင ်ထအောင်

၇၈ လဘ-၃၃၅၆ ထမောင်ထဝယံမိ ွေး ဦွေးထက ေ်ာမိ ွေးနိ င်

၇၉ ဖမ-၁၀၅၅ မယ န်ွေးလဲ ဖဖိ ွေး ဦွေးမင်ွေးထ ေ်ာဦွေး

၈၀ ပ -၁၅၂ ထမောင်ထအောင် ူွေးပိ င် ဦွေးကိ ထလွေး(ခ)ဦွေးနိ င် ူွေး

၈၁ ဖသ-၅၈၁ မမ  ိွေးသနတောထအောင် ဦွေးရဲဝင်ွေးထအောင်

၈၂ ဖဖ-၁၂၆၅ မခင်ခ မ်ွေးထမမ ဝင်ွေး ဦွေးဝင်ွေးဦွေး

၈၃ မက-၅၄၆၀ မစ အိလိှိုင် ဦွေးထအောင်ကိ မင်ွေး

၈၄ ဖခ-၂၂ ထမောင်မင်ွေးသက်စံ ဦွေးမမင ်နိ င်
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GTI သရက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၈၅ ဖစဈ-၈၃၈ မခင်သူ ော ဦွေးရဲမမင ်

၈၆ ဖအ-၉၅၉ မန င်ွေးဒှီပါဟန် ဦွေးတင်လ 

၈၇ ဖဃ-၄၀၂ ထမောင်အောကောမင်ွေးထအောင် ဦွေးသိန်ွေးမမင ်

၈၈ ဖပ -၁၅၃ ထမောင်သူရိန်နိ င် ဦွေးထအောင်နိ င်

၈၉ ပ -၈၆၇ ထမောင်ထ ေ်ာမင်ွေး  ဋ် ဦွေးစိ ွေးမမင ်

၉၀ နကန-၄၆၈ ထမောင်ထဝယံဦွေး ဦွေးထအောင်ထနထ ေ်ာ

၉၁ ဖခဎ-၁၂၅၆ ထမောင်ထက ေ်ာနိ င်ဝင်ွေး ဦွေးစန်ွေးလ င်

၉၂ ဖရဝ-၉ ထမောင်စစ်နိ င် ဦွေးထ ေ်ာမင်ွေး

၉၃ ဖဒ-၁၇၅ ထမောင်သ တ က်ဉောဏ် ဦွေးဝင်ွေးလိှိုင်

၉၄ ဖဝ-၃၄၇ ထမောင်ညှီရ င်ွေးသန ် ဦွေးဝင်ွေး  ဋ်

၉၅ နဥန-၄၀၂ ထမောင်သ တဘ န်ွေးသန ် ဦွေး  န်ွေးလင်ွေးထအောင်

၉၆ ပဗ-၆၀၉ ထမောင်ရဲရင ်ထအောင် ဦွေးသိန်ွေးထ ေ်ာဦွေး

၉၇ မက-၃၄၉၁ ထမောင်လိှိုင်မ  ိွေးဝင်ွေး ဦွေးညိ 

၉၈ ဖမ-၂၉၆၄ ထမောင်ထဝယံဖဖိ ွေး ဦွေးဝင်ွေးကကိ င်

၉၉ ဖလမ-၃၂၁ ထမောင်ထက ေ်ာသန ် ဦွေးတင်လ 

၁၀၀ ဖသ-၆၉၂ ထမောင်အံ  ူွေးထအောင် ဦွေးဖငိမ်ွေးထ ေ်ာမိ ွေး

၁၀၁ ဖဒ-၁၁၃ ထမောင်ဖဖိ ွေးဟိန်ွေးထက ေ်ာ ဦွေးတင်ဦွေး

၁၀၂ ပတက-၂၁၅ ထမောင်မ  ိွေးသူရထက ေ်ာ ဦွေးဆန်ွေးဝင်ွေး

၁၀၃ ဆမက-၁၇၃၈ ထမောင်ထကောင်ွေးမမတ်သူ ဦွေးထအွေး  န်ွေး

၁၀၄ ဖဝ-၂၄ ထမောင်လင်ွေးဘိ ဘိ သိန်ွေး ဦွေးသိန်ွေးစိ ွေးဦွေး

၁၀၅ မမ-၂၄၈၈ ထမောင်ထဝယံမင်ွေးခန ် ဦွေးတင ်လ င်

၁၀၆ ဖသ-၁၅၆၈ မဖငိမ်ွေးဖငိမ်ွေးထအွေး ဦွေးထအောင်ဆန်ွေးဝင်ွေး
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စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၀၇ ဖစဈ-၉၀၈ ထမောင်ကိ ကိ နိ င် ဦွေးဝင်ွေးသိန်ွေး

၁၀၈ ဖသ-၆၈၂ မထန ွေးထန ွေးလိှိုင် ဦွေးထက ေ်ာလင်ွေး

၁၀၉ ဖအလ-၄၆၂ ထမောင်ထ ထအောင်လင်ွေး ဦွေးတင်ထမောင်ထ ွေး

၁၁၀ ဖသ-၂၅၇ မဝင်ွေးသဉ္ဇောစိ ွေး ဦွေးစိ ွေးဝင်ွေး

၁၁၁ မညစ-၁၅ ထမောင်ထအောင်သက်ပိ င် ဦွေးတင်လ 

၁၁၂ ဖဖ-၂၄၈ ထမောင်ထက ေ်ာထခါင်ဟိန်ွေး ဦွေးထအောင်ဖမိ င်

၁၁၃ ဖသ-၇၅၅ ထမောင်ဟိန်ွေးမမတ်ထ ေ်ာ ဦွေးခင်ထမောင်ထ ေ်ာ

၁၁၄ မက-၂၈၉၅ ထမောင်မင်ွေးခန ်ထမေ်ာ ဦွေးတင်မ  ိွေးဝင်ွေး

၁၁၅ နတက-၃၀၁၄ ထမောင်အံ ထမေ်ာဦွေး ဦွေး  န်ွေးနိ င်သန်ွေး

၁၁၆ မညဥ-၅၇၇ ထမောင်လမပည ်ထ  ွေး ဦွေးမမင ်နိ င်

၁၁၇ ဖဖ-၈၅၇ ထမောင်ထကောင်ွေးခန ်ထ ေ်ာ ဦွေးထ ေ်ာထ ေ်ာ

၁၁၈ ဒပ-၁၈၈၃ မထစောယ ယ လိှိုင် ဦွေးသန်ွေးလိှိုင်

၁၁၉ ဖပ -၁၈ ထမောင်ထဝယံမင်ွေး ဦွေးထ ေ်ာမင်ွေး

၁၂၀ မလ-၁၀၉ ထမောင်တိ ွေးထဝယံ ဦွေးထအောင်ကကည်ည န ်

၁၂၁ ဖသ-၁၅၉၅ ထမောင်သက်ပိ င်ထအောင် ဦွေးပ ခ  ိ(ခ)ဦွေးစိ ွေးနိ င်

၁၂၂ ပယက-၃၁၈ မဝတ်ရည်ဝင်ွေး ဦွေးခင်ထမောင်တင ်
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