
GTI ပြင်ဦးလွင်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း 

စာမမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်
အမည် အဘအမည်

၁ မမ-၄၂၇ မမောင်ထက်မေယံမင်း ဦးမ းမင်းသန်း

၂ မမ-၃၂၃၆ မမောင်ေင်းမနောင်ခ ိုင် ဦးမမောင်ခ ိုင်

၃ မမ-၃၉၆၇ မမောင်မ းချမ်းမ ောင် ဦးပမင ်လွင်

၄ ဆတတ-၂၅၂ မမောင်ဟ န်းမင်းထွန်း ဦးမျ   းမင်းသ န်း

၅ မမ-၁၈၂၃ မမရွှေရည်လင်းလက် ဦးမ ေ်ာလ ှိုင်ပမင ်

၆ မမ-၂၉၄၀ မမောင်ဂျျူလီယန် ဦး န်မထေ်ာနီ လက် န္ေား

၇ မမ-၂၂၇၁ မတင်နီလောေင်း ဦးခ ိုင်ဦး

၈ ကညြ-၆၂၄ မမောင်မ ောင်ဖိုန်းပမတ် ဦးမ ောင်မ ေ်ာေင်း

၉ မမ-၃၂၉၂ မမောင်သေားပြည ်စံို ဦးစ ိုးြ ိုင်

၁၀ မမ-၁၇၃၅ မမောင်မကောင်းခန ်မမောင် ဦးဆ ိုးမြရဲမမောင်

၁၁ မမ-၅၁ မမောင်လင်းထက်မကျေ်ာ ဦးမ ေ်ာန ိုင်

၁၂ မရမ-၉၈၀ မမောင် င်ထ းမ ောင် ဦးသန ် င်

၁၃ မမ-၂၉၉၇ မမောင်မျ   းဟ န်းဦး ဦးသန်းဦး

၁၄ မမ-၆၈၈၇ မမောင်ဟ န်းမင်းထက် ဦးမကျေ်ာမ း

၁၅ မမ-၆၁၀ မမောင် င်ဖဖ  းသန ် ဦးန ိုင်ေင်း

၁၆ မမ-၁၁၈၃ မမောင် ဲွထက်ယံ ဦးသန ် င်န ိုင်

၁၇ မဓ -၅၂ မမောင် င်ပြည ်မ ောင် ဦးသန်းလွင်

၁၈ မမ-၂၁၂၃ မမောင်ဖိုန်းပြည ်ဟ န်း ဦးတင်မမောင်ညွန ်

ပပည်မ ာင်စိုသမမတပမန်မာန ိုင်င မတာ်အစ ို်းရ

သ ပပ နှင ်နည််းပညာဝန်ကက္ ်းဌာန

နည််းပညာ၊ သက်္မမ ်းပညာနှင် မလ က္ျင် မရ်းဦ်းစ ်းဌာန

အစ ို်းရစက်္မှုလက်္မှုသ ပပ  (ပပင်ဦ်းလ င်)

၂၀၂၂-၂၀၂၃ခို၊  ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပ မနှစ် ဝင်ခ င ်ရသူမျာ်းစာရင််း
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၁၉ မမ-၂၅၄၀ မမောင်မ ောင်မကောင်းပမတ် ဦးမ ောင်မ ေ်ာဦး

၂၀ ဆကရ-၂၇၅ မမောင်တည်ကကည်မ ိုးပမင ် ဦးမ ေ်ာေင်းမရွှေ

၂၁ မမ-၁၀၆၅ မ  မ ်နန္ော ဦးမ ောင်တ ိုး

၂၂ မန -၅၃၆၁ မမောင်ခန ်စည်သ ဦးသိုခမ ောင်

၂၃ မမ-၁၃၈၂ မဖဖ  းမင်းသ ဦးစ န်မင်းန ိုင်

၂၄ မမ-၃၇၈ မမချောနှင်းပဖျူ ဦးညီညီမ ောင်

၂၅ မမ-၂၄၆၀ မမောင်ဟ န်းမင်းသ ဦးပမတ်မ ိုး

၂၆ မမ-၂၅၆ မမောင်ကစစနေား ဦးကံချေား

၂၇ မမ-၂၆၇၀ မခ ိုင် င်ဖဖ  း ဦးပမင ်မဆွ

၂၈ မမ-၂၁၆၆ မမနပခည် ဦးြန်းလ 

၂၉ မနတ-၁၉၈၅ မမောင်ဟန်သ ဟ န်း ဦးစ ိုင်းသီဟ

၃၀ မမ-၅၃၁ မမကောင်းဆိုမေ ဦးရမ်းမဟောဒ း

၃၁ မမ-၅၇၉၆ မမောင်မ ောင်က ိုက ိုပမတ် ဦးရဲက ိုက ို

၃၂ မမ-၂၂၉၉ မမောင်မကျေ်ာေဏ္ဏ ဦးမ ေ်ာပမင ်

၃၃ မမ-၂၇၆၄ မမောင်လွင်မ ိုးယံ ဦးတင်န ိုင်စ ိုး

၃၄ မမ-၁၅၂၇ မခင်ပြည ်ပြည ်စံို ဦးမနနွယ်မလး

၃၅ မမ-၄၂၆ မ ွန် ွန်လမင်း ဦးတင်ထွဋ်

၃၆ မမ-၂၆၅၉ မမောင်ရဲညီစ ိုး ဦးနီနီစ ိုး

၃၇ မမ-၂၄၀၀ မမောင်မနေင်းမ ောင် ဦးမ ောင်မကျေ်ာစ ိုး

၃၈ မမ-၂၉၅ မမောင်မေလင်းထွန်း ဦးသန်းထွန်း

၃၉ မထက-၇၂၅ မမောင်မကျေ်ာမ ယျောဟ န်း ဦးခ ိုင်စ ိုး

၄၀ မမ-၂၅၈၂ မနှင်းမေဦး ဦးဟန်လွင်ဦး
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၄၁ မ ဗ-၁၄၁၁ မမောင်ဖဖ  းသီဟ ဦးမ ေ်ာလွင်ဦး

၄၂ မမ-၁၁၃၈ မယမင်းချစ် ဦးမ ိုးသီရမ်း

၄၃ မမ-၂၃၃၃ မမ းဖင မ်းစ ိုး ဦးမျ   းပမင ်

၄၄ မမ-၅၆၈၀ မသက်စိုမွန် ဦးမင်းမင်းစ ိုး

၄၅ မမ-၆၆၆၄ မမောင် င်မင်း ဦးစ ိုင်းမဆွမင်း

၄၆ မမ-၂၉၇၀ မသ မ ်မရွှေရည်ထွန်း ဦးစကကမ ောင်

၄၇ မမရ-၄၁၃ မမောင်ဘိုန်းပမတ်မ ောင် ဦးစ ိုင်းခမ်းထွန်း

၄၈ ဖရေ-၅၁၇ မရွှေန်းလဲ ဦး ဦးထွန်းထွန်းလင်း

၄၉ မနသ-၁၄၈၂ မမောင်ဘိုန်းေင ်ဈောန် ဦးခင်မမောင်ထွန်း

၅၀ မနတ-၂၄၄၄ မမောင်ဉောဏ်္လင်းထက် ဦးေင်းပမင ်စန်း

၅၁ မမ-၆၅၁၆ မမောင်မင်းမင်းဟန် ဦးစန်းလွင်

၅၂ မဂ-၁၁၄ မမောင်ထ းပမတ် ဦးမနမင်းစ ိုး

၅၃ မမ-၄၉၄၃ မမောင်လမင်းထွန်း ဦးမနရ်မောလ်က းမေား

၅၄ မ -၁၂၇ မဆိုယဉ်မ ိုးေင်း ဦးမ ောင်မ ိုးေင်း

၅၅ မမ-၁၅၆၅ မသန ်မသေ်ာတော ဦးမ ေ်ာလွင်မ း

၅၆ မမ-၁၀၄၈ မမောင်ေင်းမ ိုးခန ် ဦးမကျေ်ာေင်း

၅၇ မမ-၆၁၇၂ မထက်ပြည ်ပြည ်ေင်း ဦးမ ောင်မင်းထွန်း

၅၈ မမ-၂၀၃၁ မမကသီခ ိုင် ဦးချစ်ြ ို

၅၉ မမ-၉၀၇ မမောင်ဥကကောစ ိုး ဦးစ ိုးေင်းဦး

၆၀ မမန-၁၄၆ မမောင်မျ   းမင်းထက် ဦးတင်ပမင ်ေင်း

၆၁ စ -၇၇၃ မမောင်မ ောင်မကျေ်ာခန ် ဦးမကျေ်ာမကျေ်ာ

၆၂ မယက-၅၁၄ မမောင်ချမ်းဖင မ်းမ ောင် ဦးလှကက  င်
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၆၃ မမ-၂၉၃၉ မမောင်မ ောင်မကောင်းပမတ် ဦးမ ောင်မနသန ်

၆၄ မမ-၂၇၈၀ မမောင်တ ိုးလ ံ ဦးမ ေ်ာမ ေ်ာက ို

၆၅ မမ-၄၄၂ မ င်မောပမင ် ဦးပမင ်မ ောင်

၆၆ စဆ-၅၄၃ မမောင်မေဟင်မ ိုး ဦးပမတ်က ိုက ို

၆၇ မမ-၂၈၄၇ မမောင်မသေ်ာတောမ ောင် ဦးမကျေ်ာန ိုင်ဦး

၆၈ မမ-၃၄၂၅ မလ ှိုင်ပဖျူစင်ထွန်း ဦးထွန်းမ ေ်ာဦး

၆၉ ဆဒဂ-၆၂ မမောင်လင်းမ ောင်ခန ် ဦးစ ိုးသ န်း

၇၀ မမ-၂၄၈၆ မမကခ ိုင်စ ိုး ဦးစ ိုးေင်း

၇၁ မမ-၄၆၉၂ မသ မ ်သ မ ်စ ိုး ဦးတင်မဖ

၇၂ မမ-၁၅၃ မမောင်မင်းပြည ်စံို ဦးေင်းတင ်

၇၃ မည -၆၃ မမောင်သန ် င်သ ဦးကံေင်းမမောင်

၇၄ မစ-၁၆၃ မမောင်မင်းေဿန် ဦးမကျေ်ာဆန်းေင်း

၇၅ မနတ-၁၀၀၆ မမောင်သီဟန်ထက် ဦးမျ   းမ ေ်ာဦး

၇၆ မမ-၉၅၄ မမျ   းမဥဇျူ ဦးမျ   းေင်းထွန်း

၇၇ မမ-၃၇၃ မနှင်းမေဖ း ဦးမ ောင်ပမင ်

၇၈ မမ-၆၀၃၇ မလ ှိုင်းလ ှိုင်း ဦးမ ောင်သ ိုက်

၇၉ မမ-၉၉၀ မေင ်သီရ တ ိုး ဦးတင်ဦး

၈၀ ရယ-၈၇ မမောင်ဟန်ေင်းသ ဦးေင်းထွဋ်န ိုင်

၈၁ မမ-၁၁၆၄ မမျ   းြြ ဦးဖိုန်းန ိုင်

၈၂ မမ-၁၆၄ မခ ိုင်မဆွသင်း ဦးမမောင်မမောင်မလး

၈၃ မမ-၁၂၉၂ မမောင်မ ောင်မ ဖဖ  း ဦးမကျေ်ာသ ထွန်း

၈၄ မမ-၃၅၉၈ မ    ဖဖ  း ဦးမ ောင်မကျေ်ာဦး
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၈၅ ဆသတ-၄၅၈၁ မမောင်မနထက်မ ောင် ဦးေင်းလွင်

၈၆ မနရ-၈၆၃ မမောင်မကျေ်ာ င်သန ် ဦးမ ောင်မျ   းသန ်

၈၇ မမ-၂၇၀၂ မမောင်စ ိုင်း ောနည်မ ောင် ဦးမ ောင်သ န်း

၈၈ မမ-၁၁၅၁ မမောင်မြေါင်လျန်းထန် ဦးသန်းတန်

၈၉ မမ-၁၄၂၅ မနန်းမရွှေရည်ေင်း ဦးစ ိုးထွန်းမ ောင်

၉၀ မက-၄၂၆၇ မရှိုယဉ်မ ောင် ဦးသ န်းမ ောင်

၉၁ မမ-၂၈၀၇ မမောင်ရဲလင်းဦး ဦးေမ်းတင်

၉၂ မမ-၆၉၀၈ မမောင်ဟ န်း င်မ ိုး ဦးတင်မ ိုး

၉၃ မမ-၄၂၆၀ မမောင်ဥကကောမကျေ်ာ ဦးတင်ထွန်း

၉၄ မန -၄၄၁၃ မမောင်မ ောင်ခန ်ြ ိုင် ဦးသ ိုးထ န်း

၉၅ မမ-၆၂၂၁ မမောင်ချစ်လင်းက ို ဦးမ ောင်မရွှေ

၉၆ မမ-၅၃၃ မခ ိုင်စိုမေ ဦးရဲထွန်း

၉၇ မလ-၃၅၂ မရှိုမေခင် ဦးပမင ်မ း

၉၈ မနသ-၆၄၀၄ မမောင်ဖဖ  းထက်မ ေ်ာ ဦးမ ေ်ာမ ေ်ာ

၉၉ မမ-၁၃၀၉ မမောင်ဘ ိုမင်း ဦးထွန်းဦး

၁၀၀ မမ-၆၅၉ မမောင်ခန ်ဟ န်းထ း ဦးစန်းမထွး

၁၀၁ မမ-၁၂၈၁ မနှင်းေတ်ရည်မ ိုး ဦးရဲမ ိုး

၁၀၂ မ -၇၂၁ မမောင်မ ောင်မျ   းမင်းထက် ဦးေင်းမ ောင်

၁၀၃ ဆဥသ-၈ မမောင်ဉောဏ်္လင်းပမင ် ဦးမျ   းပမင ်

၁၀၄ ညလ-၇၂၇ မမ ိုးြွင ်သ ဦးမင်းလွင်ထွန်း

၁၀၅ ကန-၁၀ မသဲသီရ မ ေ်ာ ဦးမောတီးန ို

၁၀၆ မငသ-၅၇ မ င်ကကင်းမ ိုး ဦးရဲလင်းထက်
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GTI ပြင်ဦးလွင်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း 

စာမမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်
အမည် အဘအမည်

၁၀၇ မမ-၂၅၇၂ မမောင်မေဖဖ  းသ ဦးမမောင်မမောင်

၁၀၈ မမ-၅၈၇၉ မမောင် ောဏီ္ရ ှိုင်း ဦးရောဂျန်း

၁၀၉ မမ-၁၃၈၈ မမောင်သက်မင်းသန ် ဦးဘ ိုစန်း

၁၁၀ မမ-၄၉၃၆ မမောင်မနလင်းထွန်း ဦးရဲပမင ်

၁၁၁ မမ-၅၁၁၅ မနီလောထွန်း ဦးချစ်မဆွ

၁၁၂ ရင-၃၅ မလင်းဖဲွွဲ့  မ် ဦးမ ောင်ပမ

၁၁၃ မမ-၂၀၈၅ မမခးမခးနနီ္ ဦးမ ောင်မနစ ိုး

၁၁၄ ဖက-၂၅၅ မမောင်မကောင်းထက်မကျေ်ာ ဦးပမတ်မကျေ်ာ

၁၁၅ ရရ-၃၆၃၇ မမမသိုခမကျေ်ာ ဦးမကျေ်ာလွင်

၁၁၆ ဆကရ-၁၀၂၇ မမောင်စ ိုးမင်းထွန်း ဦးမ ေ်ာမ ေ်ာထ း

၁၁၇ မမ-၁၆၇၆ မမောင်မင်းဘိုန်းပြည ် ဦးမင်းလွင်ထွန်း

၁၁၈ မမ-၆၆၇၆ မခ ိုင် ောလင်း ဦးမမောင်မထွး

၁၁၉ မန -၃၅၂၅ မရွှေန်းလဲ ရတီ ဦးမ ေ်ာပမင ်ဦး

၁၂၀ နဥန-၁၁၇ မမောင်ဟ န်းထက်မ ေ်ာ ဦးလ ှိုင်ပမင ်ေင်း

၁၂၁ နလက-၁၂၅ မမောင်ပြည ်ဖဖ  းစံ ဦးစ ိုးတင ်

၁၂၂ စရ-၂၁၉၈ မဖင မ်းဆိုဟန်သော ဦးမ းလွင်

၁၂၃ မမ-၄၀၁၃ မမောင်မကျေ်ာပြည ်ဖဖ  းမ ောင် ဦးမ းလင်းမ ောင်

၁၂၄ မမ-၄၉၂၁ မပမတ်သီရ က ို ဦးရဲက ိုက ို

၁၂၅ မမ-၁၃၅၆ မဖဖ  းသီရ မကျေ်ာ ဦးမကျေ်ာမင်းထွန်း

၁၂၆ မမ-၃၄၆၃ မမောင်မကျေ်ာသက်ထွန်း ဦးထွန်းထွန်းေင်း

၁၂၇ မမ-၃၀၅ မ င်လင်းထ ိုက် ဦးမ ေ်ာမင်းသ န်း

၁၂၈ မမ-၂၁၅ မ  းလဲ လဲ သက်မထွး ဦးသက်မထွးရှ န်
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GTI ပြင်ဦးလွင်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း 

စာမမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်
အမည် အဘအမည်

၁၂၉ မမ-၁၀၂၀ မမောင်ဟ န်းသ ရထွန်း ဦးထွန်းထွန်း

၁၃၀ မမ-၁၅၇၁ မမောင်မ ေ်ာလင်းထ း ဦးသန်းလ ှိုင်

၁၃၁ မမ-၆၈၈၀ မမောင်သ ရ န်က ို ဦးမျ   းက ိုက ို

၁၃၂ မမ-၁၉၆၇ မမောင်ကိုမဋဟ န်း ဦးထွန်းထွန်းစ ိုး

၁၃၃ မမ-၄၉၇၇ မမောင်မျ   းထက်ထွန်း ဦးတင်ထွန်း

၁၃၄ မမ-၂၇၇၈ မမောင်မ ောင်မင်းထွန်း ဦးမင်းလွင်

၁၃၅ မမ-၂၃၆ မမောင်မနောင်ရ ိုးထွန်း ဦးေင်းမင်းသန ်

၁၃၆ မမ-၁၉၇၅ မ    မ းချမ်းမဆွ ဦးရန်န ိုင်

၁၃၇ မမ-၁၁၇၀ မရွှေန်းလဲ ဖဖ  း ဦးမ းမ ောင်ေင်း

၁၃၈ မမ-၂၇၇၈ မမရွှေရည်လ ှိုင် ဦးသန်းထွန်းန ိုင်

၁၃၉ မမ-၁၉၇၀ မမရွှေြ ိုး  မ် ဦးမနမျ   းထွန်း

၁၄၀ မမ-၅၃၁၉ မလင်းနှစ်သစ်ဖ း ဦးက ိုက ိုမ ောင်

၁၄၁ ဖက-၁၂၆၂ မပမင ်ပမင ်ထွန်း ဦးစန်းေင်း

၁၄၂ မနရ-၆၃၄ မမောင်သွင်လင်းထက် ဦးမ ောင်စ ိုးကကည်

၁၄၃ မမ-၁၈၄၄ မမောင်မင်းခန ်မကျေ်ာ ဦးကကည်မဆွဦး

၁၄၄ မမ-၁၅၈၁ မမောင်ပြည ်စံိုြ ိုင် ဦးမင်းသ န်းစ ိုး

၁၄၅ မမ-၂၅၈၄ မပမင ်ပမတ်သ ဦးမကျေ်ာမကျေ်ာခ ိုင်

၁၄၆ ဆတမ-၂၁၈၆ မမောင်လ ှိုင်မင်းမ ောင် ဦးစ ိုးကကည်

၁၄၇ မမ-၉၅၆ မမောင်မကောင်းခန ်မ ေ်ာ ဦးေင်းမ ေ်ာန ိုင်

၁၄၈ မမ-၅၇၀၉ မမောင်ရဲလင်းမမောင် ဦး  ိုက်ခမ်း

၁၄၉ မမ-၁၈၀၈ မမောင်ခန ်သ ရ န် ဦးညီညီစ ိုး

၁၅၀ မမန-၂၀ မမမမင်းမသေ်ာ ဦးမျ   းသ န်း
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GTI ပြင်ဦးလွင်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း 

စာမမ်းပ ွဲခ ိုအမှတ်
အမည် အဘအမည်

၁၅၁ မမ-၁၃၇၇ မမောင်ဟန်ဆက်မမောင် ဦးမ ောင်န ိုင်စ ိုး

၁၅၂ မမ-၄၄၉၈ မမနွးထက်ထက်မ ောင် ဦးေင်းလ ှိုင်

၁၅၃ မမ-၇၂၉ မခင်ယမံိုဦး ဦးမကျေ်ာဆန်းဦး

၁၅၄ မမ-၃၈၇၀ မမောင်ပြည ်ဖဖ  းသ ဦးသင်းလ ှိုင်

၁၅၅ မမ-၂၇၆၁ မသဲစိုမွန် ဦးမ ေ်ာမ ေ်ာ

၁၅၆ မမ-၁၃၄၉ မမက င်ေင်းပမင ် ဦးမ ေ်ာေင်းပမင ်

၁၅၇ မမ-၃၈၁၀ မမောင်ဥကကောမင်းသက် ဦးမ ယျောမင်းသက်

၁၅၈ မမ-၂၁၂၀ မမောင်မကျေ်ာသ ရ ဦးပမင ်စ ိုး

၁၅၉ မမ-၃၂၈၃ မမောင်မင်းမသွးခန ် ဦးခင်မမောင်ည  

၁၆၀ မမ-၂၁၈၁ မသ င်လ ှိုင် ဦးသ န်းလ ှိုင်ဦး

၁၆၁ မစ-၁၀၇ မမောင် ောကောမမောင်မမောင် ဦးမကျေ်ာမမောင်

၁၆၂ မမ-၄၂၇၇ မမောင်စ ိုင်းဘိုန်းပြည ်မကျေ်ာ ဦးမ ောင်သ ရ

၁၆၃ မနရ-၂၂၆၉ မမောင်မ ောင်ပမင ်ပမတ် ဦးမ ောင်မ ောင်မထွး

၁၆၄ မမ-၄၁၁၈ မမောင်မေယံက ိုက ို ဦးသ န်းန ိုင်ထ း

၁၆၅ မမ-၅၂၈၂ မမရွှေစင်န ိုင် ဦးစ န်လှ

၁၆၆ ကန-၇၈၃ မပမနှင်းမ း ဦးမျ   းန ိုင်
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