
GTI မန္တလ ေး

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ စဇ-၄၂၁၄ လမောင် ွင်မ  ေးသန ် ဦေးလဇေ်ာဝင်ေး

၂ မနရ-၄၂၆ မအ အ ဖ   ေး ဦေးလနဝင်ေး

၃ မနမ-၃၀၅၇ လမောင်မမတ်ဘ န်ေးခ  င် ဦေးလအောင်လ ေး ွင်

၄ စအအ-၉၂ မပ  ေးအ  ွင် ဦေးသန်ေး ွင်

၅ မနမ-၂၅၁ မ  ဲ့ကြည်မပောဦေး ဦေးလဇေ်ာမင်ေးဦေး

၆ စဆ-၈၅၉ လမောင်မပညဲ့်စ  လအောင် ဦေးမ  ေးလဇေ်ာလအောင်

၇ မ -၇၃၃ မဝ  င်ေး  ဲ့မ ြူ ဦေးစ  ေးမမငဲ့်

၈ မမ-၁၈၂၃ မလရွှေရည် င်ေး ြ် ဦေးလဇေ်ာ  ှိုင်မမငဲ့်

၉ မနတ-၁၈၀ လမောင်လရွှေခန ်ဝင်ေး ဦေးခင်လဇေ်ာဝင်ေး

၁၀ စဍြ-၁၇ လမောင်မင်ေးလနောင် ဦေးလဇေ်ာဝင်ေး

၁၁ မနတ-၂၂၃၅ မသြ်ထောေးနှ္င်ေး ဦေးမ   ေးသန ်

၁၂ မနတ-၁၆၄၇ လမောင််လအောင်လြောင်ေး  လမေ်ာ ဦေး ွင်မ   ေးလအောင်

၁၃ မယ-၂၂၈ မရွှေန်ေး ြ်လသေ်ာ ဦေးတင်ထွန်ေး

၁၄ မမ-၁၇၃၅ လမောင်လြောင်ေးခန ် လမောင် ဦေးဆ  ေးလပရ လမောင်

၁၅ စဘ-၉၆၄ လမောင်န္  င်ထွန်ေး ွင် ဦေးလ ေး ွင်

၁၆ မနတ-၁၂၅၅ လမောင်လစောထြ် င်ေး ဦေးလအောင်လအောင်

၁၇ မနသ-၂၉၆၆ မယွန်ေးမီမီလအောင် ဦေးလအောင်န္  င် ွင်

၁၈ နပမ-၁၇၈ လမောင်ညီညီလနောင် ဦေးလြ ေ်ာဝင်ေး  ှိုင်

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  ( နတမလ်း)

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ မနတ-၂၀၃၈ လမောင် မပညဲ့်ဦေး ဦေးလသောင်ေးထွန်ေး

၂၀ မမ-၂၄၆၀ လမောင်ဟ န်ေးမင်ေးသူ ဦေးမမတ်မ  ေး

၂၁ မနမ-၅၀၃ လမောင်သီဟမ  ေးမမငဲ့် ဦေးဝင်ေးခ  င်

၂၂ စဃ-၂၈၃ မသ ငီ်္ဂစ  ေး ဦေးလြ ေ်ာစ  ေး င်ေး

၂၃ မနတ-၁၉၈၅ လမောင်ဟန်သူဟ န်ေး ဦေးစ  င်ေးသီဟ

၂၄ မနတ-၁၁၁၀ လမောင်ကသဘောထွန်ေး ဦေးလြ ေ်ာမမငဲ့်သူ

၂၅ စရ-၂၁၄၁ မလအေးလအေးမင်ေးလမေ်ာ ဦေးမမငဲ့် ွင်

၂၆ မနမ-၅၇၄ မယွန်ေးမီမီလသေ်ာ ဦေးလြ ေ်ာဆန်ေး င်ေး

၂၇ မနမ-၁၂၁ မအ မ်စည်တငဲ့်ဖ   ေး (ဦေးလမောင်တငဲ့်)

၂၈ မနခ-၁၂၇ လမောင််လအောင်မင်ေးမမတ် သူ ဦေးလအောင် ွင်စ  ေး

၂၉ မနတ-၁၉၄၆ လမောင်လြောင်ေးမပညဲ့် သျှန် ဦေးညီညီလအောင်

၃၀ မဇခ-၂၅၇ မမပညဲ့်ဖ   ေးသွယ် ဦေးစ န်လ ေး

၃၁ မနမ-၁၂၈၉ လမောင်စ  င်ေးအောြော ခ မ်ေးလမမဲ့ ဦေးသန်ေးထွန်ေး

၃၂ မနရ-၄၁၃ လမောင်ဖ   ေးဟ န်ေးခန ် ဦေးလ ေးလမောင်

၃၃ မနအ-၅၅၅ မစန္ဒီ င်ေးထြ် ဦေးညီညီ ွင်လအောင်

၃၄ မနအ-၂၂၁၄ မခင်ရတနောတ  ေး ဦေးမမတ်တ  ေး

၃၅ မနမ-၅၆၈ လမောင်မမငဲ့်မမတ်သူ ဦေးလဇေ်ာမင်ေးထွန်ေး

၃၆ မနမ-၈၃၅ လမောင်ဝင်ေးြ  ြ  လြ ေ်ာ ဦေးမ   ေးဝင်ေး

၃၇ မနသ-၁၄၈၂ လမောင်ဘ န်ေးဝငဲ့်ဈောန် ဦေးခင်လမောင်ထွန်ေး

၃၈ မနတ-၂၄၄၄ လမောင်ဉောဏ် င်ေးထြ် (ဦေးဝင်ေးမမငဲ့်စန်ေး)

၃၉ မနတ-၁၅၇၃ မသြ်မှြူေးန္  င် ဦေးလသောင်ေးန္  င်

၄၀ စသ-၃၉ လမောင်န္  င်ခန ်လြ ေ်ာ ဦေးလြ ေ်ာဝင်ေးန္  င်
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GTI မန္တလ ေး

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ မနတ-၃၈ လမောင်ဘ န်ေးမင်ေးခန ် ဦေးလဇေ်ာမ   ေးထွန်ေး

၄၂ မင်္ဂ-၁၁၄ လမောင်ထူေးမမတ် ဦေးလနမင်ေးစ  ေး

၄၃ စစရ-၄ မလအေးဖင မ်ေးမွန် ဦေးစ  ေးန္  င်

၄၄ မနမ-၄၁၅၄ လမောင်လဝမင်ေးထြ်ဦေး (ဦေးတင်လမောင်လဆွ)

၄၅ မနသ-၂၃၈၄ လမောင်မပညဲ့်စ  သူ ဦေးတ  ေးတ  ေး ွင်

၄၆ မနတ-၁၁၂ လမောင်ဉောဏ် င်ေးထွန်ေး ဦေးလအောင်တငဲ့်

၄၇ မနမ-၆၀၈ လမောင်လြောင်ေးထြ် ဟ န်ေး (ဦေးလနမ   ေးလမေ်ာ)

၄၈ မနမ-၁၇ လမောင်လဝယ ဟ န်ေး ဦေးတင်ဦေး

၄၉ မနမ-၂၂၇၄ လမောင်လအောင်ဝင်ေးန္  င် ဦေးသြ်န္  င်

၅၀ မနအ-၁၃၅၅ လမောင်မင်ေးလသေ်ာခန ် ဦေးလဇေ်ာမ  ေး  ှိုင်

၅၁ မနရ-၇၂၆ လမောင်ဘ န်ေးမမတ်မင်ေး ဦေးခင်လမောင်ထွန်ေး

၅၂ မနမ-၄၃၁ မမမသီရ ထြ် ဦေးလအေးဝင်ေးလအောင်

၅၃ မနရ-၂၁၇၅ လမောင်ဖ   ေးခန ်လြ ေ်ာ ဦေးစန်ေးလထွေး

၅၄ မနတ-၂၀၇၉ လမောင်မင်ေးသန ်ဟ ဏ်ေး ဦေးရန်ဖင မ်ေးမင်ေး

၅၅ မနတ-၁၀၀၆ လမောင်သီဟန်ထြ် ဦေးမ   ေးလဇေ်ာဦေး

၅၆ မနမ-၄၈၅ လမောင်လအောင်လသေ်ာ တောမင်ေး ဦေးသ န်ေးန္  င်

၅၇ မယ-၃၈၃ လမောင်ဘ န်ေးထူေးမမတ် ဦေးလြ ေ်ာထူေး

၅၈ စစ-၇၈၀ လမောင်ဖ   ေးသူခန ်လြ ေ်ာ ဦေးစ  ေးမင်ေးလြ ေ်ာ

၅၉ မနသ-၂၄၄၉ လမောင်ဘ န်ေးလနခန ် ဦေးလစောဝင်ေး

၆၀ မနရ-၂၄၁ လမောင်ရ မင်ေးလအောင် ဦေးဝင်ေးလမောင်

၆၁ မနမ-၂၈၇၄ လမောင်သစ် ွင်သန ် ဦေးမမငဲ့်လအောင်

၆၂ မနရ-၈၆၃ လမောင်လြ ေ်ာဇင်သန ် ဦေးလအောင်မ   ေးသန ်
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GTI မန္တလ ေး

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ စဆ -၁၁၀ လမောင်လဇေ်ာထြ် လအောင် ဦေးထွန်ေးလငွ

၆၄ မနအ-၃၈၅၂ လမောင်လအောင်ဘ န်ေးလဇေ်ာ ဦေးလမောင်ငယ်

၆၅ စြ-၄၈၆ လမောင် န ်ခန ်ြ မ်ေး ဦေးြ  င်ေးခန ်မန်

၆၆ စရ-၆၄၀ လမောင်လအောင်ခ  င်ထွန်ေး ဦေးဝင်ေး ွင်ဦေး

၆၇ မနအ-၄၄၁၃ လမောင်လအောင်ခန ်ပ  င် ဦေးသ  ေးထ န်ေး

၆၈ မနသ-၁၅၃၂ မခင်ကြယ်စင်ထွန်ေး ဦေးတင်ဦေး

၆၉ မအ-၂၈၅ လမောင်မ   ေးသွင်ခန ် ဦေးရ ဝင်ေးန္  င်

၇၀ မနအ-၈၈၇ လမောင်ရ ဝင်ေးထွန်ေး ဦေးတင်ဝင်ေး

၇၁ မနသ-၁၅၈၃ လမောင်ရ ဘ န်ေးထွဋ် ဦေးကသင်္ဂတ်(ခ)ြ  ြ  

၇၂ မနအ-၅၉၅ လမောင်သောထြ်န္  င် (ဦေးခင်လမောင်ဝင်ေး)

၇၃ မနတ-၆၅၈ လမောင်အောြောထြ် ဦေးစည်သူလြ ေ်ာ

၇၄ မရတ-၁၇၆၃ မအ နန္ဒောလအောင် ဦေးလအောင်သြ်ဦေး

၇၅ စစသ-၇၀၁ မလြ ေ်ာသန္တောထြ် ဦေးလြ ေ်ာလထွေး

၇၆ ရင-၁၈၉ မလသေ်ာလသေ်ာထွန်ေး ဦေးယဉ်  ှိုင်ဝင်ေး

၇၇ စရ-၁၅၅၆ မယွန်ေးလရွှေရည်လြ ေ်ာ ဦေးလြ ေ်ာန္  င်ဝင်ေး

၇၈ မနမ-၇၅၇ မမ ြူစင်ဝင်ေးသန ် ဦေးစ  ေးစ  ေးဝင်ေး

၇၉ နဇပ-၁၈၅ လမောင်စွမ်ေးရည် ျှ ဦေးလဇ တ်လမောင်လမောင်

၈၀ စစရ-၂၇၄ လမောင်ရန်န္  င်မ  ေး ဦေး  ှိုင်မ  ေး

၈၁ နြပ-၇၆ လမောင်ဘ န်ေးမမတ်ဦေး ဦေးမမတ်လသေ်ာ

၈၂ မနအ-၃၃ လမောင်မင်ေးသ န်ေးလြ ေ်ာ ဦေးဟန်ဝင်ေးစ  ေး

၈၃ မအပ-၉၄ မဖ   ေးမပညဲ့်မပညဲ့်လသေ်ာ ဦေးရ မင်ေးလအောင်

၈၄ မနသ-၄၉ လမောင်ရ ရန်ပ  င် ဦေးဝင်ေးန္  င်
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GTI မန္တလ ေး

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၈၅ ဆတဥ-၈၈၁ မလမမမတ်သူ ဦေးသောထွန်ေးလအောင်

၈၆ ပဒ-၁၀၇၄ လမောင်မပညဲ့်ခ မ်ေးသော ဦေးမ   ေးထွန်ေး င်ေး

၈၇ မနမ-၂၈၅၄ လမောင်တင် င်ေးလရွှေ ဦေးလမောင်လမောင်ဖမ  င်

၈၈ မနမ-၆၁၉ လမောင်ဝန်ေးခန ်လအောင် ဦေးမ  ေးဝင်ေးလအောင်

၈၉ မမ-၄၀၁၃ လမောင်လြ ေ်ာမပညဲ့်ဖ   ေး လအောင် ဦေးလ ေး င်ေးလအောင်

၉၀ စစရ-၃၂၀ လမောင်ညီစစ်န္  င် ဦေးလအေးမင်ေး

၉၁ ရမ-၂၉၂ မသွန်ေးမပညဲ့်ဟန် ဦေးဉောဏ်ခ  င်

၉၂ မနသ-၆၉၄၉ လမောင်စ  င်ေးသီဟ ဦေးဝင်ေးန္  င်

၉၃ စဇ-၁၃၄၁ လမောင်ဖ   ေးခြ်လဝ ဦေးန္  င် င်ေး

၉၄ မနမ-၁၉၈၄ မခ  င်သန္တောလမောင် ဦေးခင်လမောင်လထွေး

၉၅ စရ-၅၂၄၇ မလအေးခ မ်ေးမမတ်ဖ   ေး ဦေးသြ်ဦေး

၉၆ စဆ-၇၁၇ လမောင်ထင်ရှောေးန္  င် ဦေးဝင်ေးလဇေ်ာထွန်ေး

၉၇ န ဝ-၂၁၂၀ လမောင်ခန ်လြ ေ်ာလ ေး ဦေးလအေးလြ ေ်ာ

၉၈ စဃဧ-၈ လမောင်ခ စ်ခ (ဦေးတြ်မမငဲ့်)

၉၉ မအ-၁၆၈၃ လမောင်မပညဲ့်ခ စ်ဦေး ဦေးခ စ်သ န်ေး

၁၀၀ မနတ-၁၅၂၄ လမောင်မန်ရှန်ေးလဆွောင် ဦေးဝမ်ေး  န်ေးထန်

၁၀၁ မနမ-၁၂၉၀ လမောင်အောြောမ  ေးမမငဲ့် ဦေးသန်ေးလဇေ်ာဝင်ေး

၁၀၂ မနတ-၁၅၉၀ လမောင်စ  င်ေးမင်ေးခန ်ပ  င် ဦေးလအောင်သူရ

၁၀၃ မတခ-၂၆၃ လမောင်မင်ေးဇင်သ န်ေး ဦေးသ န်ေးစ  ေး

၁၀၄ မနတ-၄၂၃ လမောင်ထြ်ဖ   ေး်လအောင် ဦေးမ   ေးသူရလအောင်

၁၀၅ စဋ-၁၉၇ မနီ ောထွန်ေး ဦေးလြ ေ်ာလြ ေ်ာ

၁၀၆ မနသ-၁၂၃၄ လမောင်မမငဲ့်လမောင်ဝင်ေး ဦေးလမောင်လမောင်မမငဲ့်
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စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၀၇ မရတ-၉၂၁ လမောင်ခန ်လဝယ ဦေးမ   ေးမင်ေးသန်ေး

၁၀၈ ရြ-၁၁၆၁ လမောင်ရှင်ေးသန ်ထွဋ် ဦေးရ ထွဋ်

၁၀၉ ပညဆ-၇၃၄ မတ  ေးရတနောခ  င် (ဦေးမင်ေးမင်ေးန္  င်)

၁၁၀ မနအ-၃၂၀၅ လမောင်လြောင်ေးထြ်လြ ေ်ာ ဦေးလြ ေ်ာသူစ  ေး

၁၁၁ စစသ-၁၃၆ မမ ြူနှ္င်ေးသန ် ဦေးဝင်ေး ွင်

၁၁၂ မနတ-၆၃၅ လမောင်န္  င်လအောင်လရွှေ ဦေးစလသောင်ေးလရွှေ

၁၁၃ ဆသြ-၂၀၈၆ လမောင်လြ ေ်ာမ  ေးထြ် ဦေးလအေးလြ ေ်ာ

၁၁၄ မနမ-၄၄၃၃ လမောင်လြ ေ်ာဇင် င်ေး ဦေးသ န်ေးဝင်ေး

၁၁၅ မနမ-၃၈၉၀ လမောင်မ   ေးစည်သူ ဦေးခင်လမောင်မမငဲ့်

၁၁၆ မနမ-၅၆၃၃ လမောင်ရ ရငဲ့်လြ ေ်ာ ဦေးလအောင်လြ ေ်ာမင်ေး

၁၁၇ စဘ-၁၃၅၁ လမောင်ထြ်သူရ ဦေးညွန ်ရွှေင်

၁၁၈ စစ-၃၇၆ လမောင်ဇင်လဝလအောင် ဦေးလြ ေ်ာမ   ေးသန ်

၁၁၉ မနတ-၅၂၄ လမောင်ဖင မ်ေးထြ်လအောင် ဦေးလအောင်မ   ေးမမငဲ့်

၁၂၀ မနမ-၂၃၅ မလရွှေရည်ဖ   ေးအ ဦေးမမငဲ့်သူ

၁၂၁ မငဇ-၂၂၂ မသ န္ စ ဦေးလမောင်ပွ 

၁၂၂ မနတ-၂၄၃၇ လမောင်လြောင်ေးခန ် ဦေးန္  င်န္  င်ထွန်ေး

၁၂၃ ြ -၁၃ လမောင်ခ  င်မ   ေးမင်ေး ဦေးဝင်ေးခ  င်
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