
GTI ကက ျောက်ဆည်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ ရမ-၃၅ ကမျောင်ကေလ ျှံဘ ိုဘ ို ဦးက  ျ်ောနီ

၂ စဎက-၁၀၅ မစိုလ ဲ့ေင်း ဦးေင်းဦး

၃ မမ-၁၇၇၆ ကမျောင်ရ မမငဲ့်မမတ် ဦးေင်းက  း

၄ မနတ-၃၉၄ ကမျောင်ဖ   းသိုတ ဦးကမျောင်မမငဲ့်

၅ နဥန-၂၃ ကမျောင်က ျောင်က ိုက ို ဦးကက ျ်ောန ိုင်

၆ မ ဗ-၃၁၁ မရတနာေင်းမမငဲ့် ဦးေင်းမမငဲ့်

၇ မန -၁၆၄၇ ကမျောင်က ျောင်ကကျောင်းကမျ်ော ဦးလ င်မ   းက ျောင်

၈ မပ -၃၁ မမ ိုးမမငဲ့်သဇင် ဦးမ   းမမငဲ့်

၉ မမ-၁၇၃၅ ကမျောင်ကကျောင်းခန ်ကမျောင် ဦးဆ ိုးကပရ ကမျောင်

၁၀ မစ-၁၇ ကမျောင်က ျောင်မ   းခန ် ဦးေင်းလ ှိုင်

၁၁ မမ-၅၁ ကမျောင်လင်း က်ကက ျ်ော ဦးကဇျ်ောန ိုင်

၁၂ မန -၁၇၃၈ ကမျောင်ကနေင်းက ျောင် ဦးကဇျ်ောမင်းကနာင်

၁၃ မဃ-၂၈၄ မနှင်းယိုယိုမ န် ဦးဟန်က းကမျောင်

၁၄ မဆ-၅၁၄ ကမျောင်ညီညီကဇျ်ော ဦးစ ိုးကရွှေ

၁၅ မဆ-၅၅၁ မသျှံလ င်ည  ဦး  န်း  န်း

၁၆ မမ-၆၈၉၁ ကမျောင်ပ ိုင်စ ိုး  န်း ဦးမင်းမင်း  န်း

၁၇ မစ-၁၇၃ မယ န်းနဒီက ျောင် ဦးန ိုင်ေင်း

၁၈ မယ-၂၁၁ မစ န်ကရွှေ  းပ ငဲ့်ကေ ဦးမမကက ျ်ော

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  (မက္ျာက်္ဆည်)

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ မဃ-၄၈၂ ကမျောင်မင်းခန ် ဦးမ ိုးကက ျ်ော  း

၂၀ မ ခ-၄၂ ကမျောင်  န်း  န်းေင်း ဦးေင်းတငဲ့်

၂၁ ဆလမ-၆၆၁ ကမျောင်ေင်း  န်း ဦးကက ျ်ောလင်း

၂၂ မဃ-၄၄၉ ကမျောင် က်မမတ်က ျောင် ဦးေင်းက း

၂၃ မနတ-၄၀၇ ကမျောင်တင်မ   း  ဋ် ဦးမ   း  န်းေင်း

၂၄ နတက-၂၉ မယ န်းမီမီ  န်း ဦးမမငဲ့်ခ ိုင်

၂၅  င-၂၃၉ မန ယ်န ယ်လင်း ဦးေင်းလင်း

၂၆ မနမ-၁၂၈၉ ကမျောင်စ ိုင်း ျောကျောခ မ်းကမမဲ့ ဦးသန်း  န်း

၂၇ ရ -၁၃၁ ကမျောင်ကက ျ်ောစ ျောမ ိုးဟ န်း ဦးက ျောင်ကက ျ်ောမ ိုး

၂၈ မဆ-၂၈၇၃ မပန်းသဇင် ဦးမင်းကဇျ်ော

၂၉ မ -၂၃၄၆ ကမျောင်မမတ်သ ကက ျ်ော ဦးက ျောင်ဖမ  င်

၃၀ မန -၅၅၅ မစနဒီလင်း က် ဦးညီညီလ င်က ျောင်

၃၁ နရန-၁၉၉ မပ ိုးကကည်မ ြူ ဦးက ျောင်ကက ျ်ောလ င်

၃၂ မနတ-၂၄၄၄ ကမျောင်ဉျောဏ်လင်း က် ဦးေင်းမမငဲ့်စန်း

၃၃ မဆ-၁၅၃၄ မသင်းသီရ လ ှိုင် ဦးက ျောင်ခ ိုင်ဟန်

၃၄ ဆသေ-၉၅၀ ကမျောင်က ျောင်ဘိုန်းန ိုင် ဦးမ   းသန်းက ျောင်

၃၅ မဃ-၆၄၄ ကမျောင်စည်ကေဖ   း ဦးကမျောင်ကမျောင်က း

၃၆ မမ-၁၄၈၀ ကမျောင်ေင်းမ ိုးခန ် ဦးကက ျ်ောေင်း

၃၇ စန-၁၄၃၁ ကမျောင်ဇင်မင်း က် ဦးမမငဲ့်ကက  င်

၃၈  မ-၄၁၃ မ  က္နဒဖ   းကေ ဦးဖ   းကေလ ှိုင်

၃၉ မဆ-၂၅၉ ကမျောင်မင်းခန ် ဦးကက ျ်ော င်

၄၀ မဆ-၆၃၇ ကမျောင်ကကယ်စင်  န်း ဦးသ ရစ ိုး
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GTI ကက ျောက်ဆည်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ ရ စ-၂၇ မကမသ တိုန် ဦးကက ျ်ောန ိုင်

၄၂ မရ-၁၉၈၈ မ က်နှင်းကေ ဦးသ န်းကဆ 

၄၃ ရဟက-၁၃၆ ကမျောင်ဖ   းဇင်ကေ ဦးက းမမငဲ့်လ င်

၄၄ ရကခ-၄၈ ကမျောင်ခ ိုင်ခန ်လင်း ဦးန ိုင်လင်းစ ိုး

၄၅ မဆ-၄၉၂ မ  သ မ်ကမ ွေ့ဇင် ဦးတင်က း

၄၆ မဆသ-၁၇၅ မဇင်သ ဇျော  န်း ဦးည န ်ဖမ  င်

၄၇ မဆ-၅၄၃ ကမျောင်ကေဟင်မ ိုး ဦးမမတ်က ိုက ို

၄၈ မနသ-၈၂၀ ကမျောင်ကကျောင်းမမတ်သ ဦးက ိုက ိုဦး

၄၉ မစ-၁၆၃ ကမျောင်မင်းေဿန် ဦးကက ျ်ောဆန်းေင်း

၅၀ နပမ-၁၀၂ မဖ   းသနတာစ ိုး ဦးကင စ ိုး

၅၁ မနသ-၁၁၃ ကမျောင်စ ိုးေဏဏ  း ဦးက ျောင်ကက ျ်ောလင်း

၅၂ မစမ-၂၁၁ ကမျောင်ရ မ ိုးလ င် ဦးက ျောင်လ င်

၅၃ ဆသက-၂၂၃ ကမျောင်လင်းသစ်ညီ ဦးညီညီစ ိုး

၅၄ မင-၅၅ ကမျောင်ခန ်ညီညီလတ် ဦးမမငဲ့်ကဆ 

၅၅ မဆမ-၆၃၅ ကမျောင် က်ကေဦး ဦးကဇျ်ောမင်းဦး

၅၆ မ -၃၃၄ မသင်းသင်းခ ိုင် ဦးကမျောင်ကမျောင်စ ိုး

၅၇ မန -၁၅၄၃ မရွှေန်းလ ဲ့ရည်မ   း ဦးကနမ   းက ျောင်

၅၈ မဆ-၁၂၅၈ ကမျောင်လ င်မ   းမ   းေင်း ဦးဆန်းေင်း

၅၉ စဆလ-၁၁၀ ကမျောင်ကဇျ်ော က်က ျောင် ဦး  န်းကင 

၆၀ မနသ-၁၈၈၀ ကမျောင်သ ရ န်ေင်း ဦးခင်ကမျောင်ေင်း

၆၁ မဃ-၂၀၆ ကမျောင်န ိုင်လင်း က် ဦးရ   န်းလင်း

၆၂ မ က-၈၉၆ ကမျောင်ဉျောဏ်ရှ န် က် ဦးက ျောင်လ ှိုင်ေင်း
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စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ မန -၄၄၁၃ ကမျောင်က ျောင်ခန ်ပ ိုင် ဦးသ ိုး  န်း

၆၄ စဥ-၄၀၃ ကမျောင်ရ မျောန်သစ် ဦးကကည်ေင်း

၆၅ မဆ-၈၈၄ ကမျောင်ဇျောနည်ဖ   းကမျောင် ဦးသန်းကင 

၆၆ မဃ-၅၅၁ ကမျောင်က ျောင်က ိုက ိုကဇျ်ော ဦးက ျောင်ကက ျ်ောစ ိုးမမငဲ့်

၆၇ မစ-၂၁၆ မ  မဲ့်မှြူးခင် ဦးခင်ကဇျ်ော

၆၈ မ က-၆၄၀ မနှင်းနှင်းရီ ဦးစ ိုးပ ိုင်

၆၉ မ တ-၁၆၅ ကမျောင်ပ ိုင်မပညဲ့်ဖ   း ဦးကဇျ်ောလင်းက း

၇၀ စစ-၅၈ ကမျောင်မမတ်မင်းသ ဦးမမငဲ့်က ျောင်

၇၁ ရသ-၇၁၇ ကမျောင် က်မမတ်လင်း ဦးမင်း  ိုက်

၇၂ မလ-၃၅၂ မရှိုမေခင် ဦးမမငဲ့်က း

၇၃ မန -၄၀၀၉ မနှင်းရတနာလ င် ဦးရ န ိုင်(ခ)ဦးရ န ိုင်ဦး

၇၄ ဆတဥ-၇၃ ကမျောင်မင်းလဟ န်းသ ိုက် ဦးမင်းလင်းန ိုင်

၇၅ မန -၅၁၃၄ ကမျောင်က ျောင်ကကျောင်းမမတ် ဦးက းေင်းတင်

၇၆ စရ-၂၆၂၃ ကမျောင်ကက ျ်ောကဇယ ဦးမ   းသ န်းဦး

၇၇ မလ-၂၄၇၄ ကမျောင်  န်လင်းက ျောင် ဦးေင်းဦး

၇၈ မ တ-၅၄၈ ကမျောင်ရှင်းသန ်က ျောင် ဦးက ျောင်မင်း

၇၉ မငသ-၆၂၀ မဆိုနနဒာကက ျ်ော ဦးကက ျ်ောက း

၈၀ မ -၁၃၄၅ မယဉ်ယဉ်  န်း ဦးမမငဲ့်သ န်း

၈၁ မဆ-၁၁၉၃ ကမျောင်နနဒေင်း ဦးမမငဲ့်လ င်

၈၂ မ ပ-၉၄ မဖ   းမပညဲ့်မပညဲ့်ကသျ်ော ဦးရ မင်းက ျောင်

၈၃ နကပ-၇၆ ကမျောင်ဘိုန်းမမတ်ဦး ဦးမမတ်ကသျ်ော

၈၄ ဆကရ-၁၀၂၇ ကမျောင်စ ိုးမင်း  န်း ဦးကဇျ်ောကဇျ်ော  း
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၈၅ မဆ-၇၈၅ မ  မဲ့်သရ ီ ဦးမ   းကေလင်းက ျောင်

၈၆  တ-၁၃၂၈ မနန်း က်ရွှေန်းလ ဲ့ဖ   း ဦးေင်းတင်

၈၇ မနမ-၆၁၉ ကမျောင်ေန်းခန ်က ျောင် ဦးမ ိုးေင်းက ျောင်

၈၈ မဆမ-၅၁၈ ကမျောင်ဟ န်း က်က ျောင် ဦးက ျောင်ကက ျ်ောမ ိုး

၈၉ မဆ-၁၄၂၂ မမ ိုးမ ိုးက း ဦးကက ျ်ောဦး

၉၀ မမ-၄၀၁၃ ကမျောင်ကက ျ်ောမပညဲ့်ဖ   းက ျောင် ဦးက းလင်းက ျောင်

၉၁ မနရ-၉၀၂ မကမကသျ်ောတျောက ျောင် ဦးက ျောင်မမငဲ့်

၉၂ မဆ-၂၈၉၄ ကမျောင်ခ မ်းကမမဲ့ကဇျ်ော ဦးေင်းကဇျ်ော  န်း

၉၃ မ က-၈၀၃ မမ   းသ  ီကက ျ်ော ဦးမမငဲ့်က ို

၉၄ မ -၄၄၁ မခ ိုင်သဇင်  န်း ဦး  န်းကရွှေ

၉၅ မယ-၅၉၆ မ  မ ြူမ ြူန ိုင် ဦးမမငဲ့်န ိုင်

၉၆ နတက-၁၄၃၁ ကမျောင်ဇ လ ိုင်ကမျောင်ကမျောင် ဦးခင်ကမျောင်လတ်

၉၇ မဟ-၉၂၆ ကမျောင်ဉျောဏ်လင်း က် ဦးသ န်းက  း

၉၈ မဆသ-၅၆၃ ကမျောင်ကကျောင်းမမတ်က ျောင် ဦးမ   းက ျောင်

၉၉ မဆ-၁၆၄၂ ကမျောင်မင်း က်က ျောင် ဦးတင်ကင 

၁၀၀ မနမ-၁၂၉၀ ကမျောင် ျောကျောမ ိုးမမငဲ့် ဦးသန်းကဇျ်ောေင်း

၁၀၁ မ -၁၅၁၁ ကမျောင်က ျောင်ရ မင်း ဦးစ ိုးန ိုင်

၁၀၂ ရဟဇ-၂၃၇ ကမျောင်ကက ျ်ောဆန်းေင်း ဦးသန်း  န်း

၁၀၃ မဆ-၂၀၀ မကမ  းကက ျ်ော ဦးကနလင်း  န်း

၁၀၄ မဆ-၃၃၄ ကမျောင်ဘိုန်းကမျောင်ကမျောင်ကက ျ်ော ဦး  န်လင်းက ျောင်

၁၀၅ မ -၁၁၉၈ ကမျောင်ကနမ   းဦး ဦးက ျောင်သက်ဦး

၁၀၆ မဃ-၁၁၆ ကမျောင်ရှ န်းခန ်န ိုင် ဦးမမငဲ့်န ိုင်
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GTI ကက ျောက်ဆည်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၀၇ မဆ-၃၂၄၂ ကမျောင်ဗ ိုလ်နနဒ ဦးယိုန ိုင်

၁၀၈ မ -၆၄၆ မလ ဲ့လ ဲ့မ ိုး ဦးသ န်းကဆ 

၁၀၉ မဆ-၅၅၃ ကမျောင်ညီကလးည  ဦးခ စ်က ို

၁၁၀ မဆ-၁၃၄၂ မ  းပ ငဲ့်သ ဦးလှက ိုက ို

၁၁၁  ပ -၂၁ ကမျောင်စ ိုးကေမင်း ဦးမမေင်း

၁၁၂ နတက-၂၀၉ မရှင်းသန ်မ ြူ ဦးသန်းေင်း

၁၁၃ ရက-၁၁၆၁ ကမျောင်ရှင်းသန ်  ဋ် ဦးရ   ဋ်

၁၁၄ နဇမ-၃၀၆ မမပညဲ့်  းခ ိုင် ဦးက းလ င်

၁၁၅   -၂၀၃ မနန်းကဒေီက ို ဦးနန်းက ိုက ို

၁၁၆ မဆ-၅၄၅ ကမျောင်ကက ျ်ောညီညီ ဦးကက ျ်ောမင်းကက ျ်ော

၁၁၇ မဆ-၁၃၀၇ ကမျောင်သီဟက ျောင် ဦးက ျောင်ကက ျ်ောစ ိုး

၁၁၈ မနတ-၆၃၅ ကမျောင်န ိုင်က ျောင်ကရွှေ ဦးစကသျောင်းကရွှေ

၁၁၉ မဆ-၆၄၂ ကမျောင်ဟ န်းကဇျ်ော  န်း ဦး  န်း  န်းကဇျ်ော

၁၂၀ မဆ-၁၆၁၄ ကမျောင်ခန ်ေင်းက ျောင် ဦးဆန်းေင်း

၁၂၁ မဆ-၇၅၄ မဇျောဇျောန ိုင် ဦးန ိုင်ကဇျ်ောေင်း

၁၂၂ မစ-၁၀၇ ကမျောင် ျောကျောကမျောင်ကမျောင် ဦးကက ျ်ောကမျောင်

၁၂၃ မဆ-၂၆၃၆ ကမျောင်လ ှိုင်မင်းက း ဦးေင်းကက  င်

၁၂၄ ဆသေ-၂၂၉ ကမျောင်ကဇျ်ောလင်း  န်း ဦးကဇျ်ောမ ိုးဦး

၁၂၅ မန -၂၂၁ မပပျှံ းပပျှံ းသ ဦးကမျောင်ည န ်

၁၂၆ မလ-၁၀၄၂ ကမျောင်က ျောင်မ   းမမတ် ဦးမ   းခ ိုင်

၁၂၇ မဆ-၁၀၀၁ ကမျောင်ဇျောနည်မမငဲ့်မမတ် ဦးစ ိုးမမငဲ့်ဦး

၁၂၈ မဆ-၂၉၄၅ ကမျောင်ကကျောင်းမမတ်က  း ဦးက ျောင်ဗန်း
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GTI ကက ျောက်ဆည်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၂၉ မမ-၁၉၈၅ မသ င် က် က်ဦး ဦးေင်းဗ ိုလ်

၁၃၀ မစဇ-၁၂၆ ကမျောင်က ျောင်မမတ်မင်း ဦး  န်းက ိုကလး

၁၃၁ မဆ-၁၉၁ မသ ယိုလ ှိုင် ဦးတင်မမငဲ့်

၁၃၂ မန -၁၇၈၂ ကမျောင်ေဏဏဘိုန်းမမငဲ့် ဦးဘိုန်းမမငဲ့်ေင်း

၁၃၃ မ တ-၁၂၂၃ ကမျောင်တင်ကမျောင်ကရွှေ ဦးကက ျ်ောကရွှေ

၁၃၄ မပ -၁၉၅ မလှစင်က  း ဦးခ စ်က း

၁၃၅ မဆ-၂၅၈၉ ကမျောင်ခ စ်ကကျောင်း ဦးည မ်းကေ

၁၃၆ မဆ-၃၂၀၉ မသဥဇျော  န်း ဦး  န်းခ ိုင်

၁၃၇ စစမ-၁၆၁ ကမျောင်ကဇျ်ောေင်း  ိုက် ဦးလှ  း

၁၃၈ မဆ-၃၄၃၅ မယိုယိုမ န် ဦးမမငဲ့်သ န်း

၁၃၉ မဆ-၂၀၁ ကမျောင်ကေဖ   းကက ျ်ော ဦးတင်ယို
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