
GTI သံတ ွဲ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ ဒသ-၅၆ မမောင်မင််းဝသုန်စ ု်း ဦ်းမ ောင်န ုင်စ ု်း

၂ ဒဃ-၄၁၉ မစ ု်းစနဒာ ဦ်းလှစ န်မ ောင်

၃ ဒတ-၁၃၂၄ မမောင်မေယ ောထ န််း ဦ်းမမင ်န ုင်ဦ်း

၄ ဒသ-၃၄ မစုစနဒီဝင််း ဦ်းမ ောင်ဝင််း

၅ ဒဟ-၇၆ မမောင်မ ောင်ခ မ််းငင မ််း ဦ်းထ န််းလှခ ုင်

၆ ဒသ-၁၀၀ မခင်ဖ ်းငုံမမင ် ဦ်းဝင််းမမင ်

၇ ဒတတ-၃၉၇ မမောင်မ ောင်ထက်လင််း ဦ်းတင်မ ်း

၈ ဒတ-၂၃၃ မနန််း    မ   ်း ဦ်းမ ွှေထ န််းမက ေ်ာ

၉ ဒသ-၆၉ မခင်န ယ်ဝင််း ဦ်းမ ောင်န ုင်ဝင််း

၁၀ ဆတဥ-၁၃၃၂ မမောင်မ   ်းသီဟ ဦ်းတင်မထ ်း

၁၁ ဒသ-၈၅ မမောင်ခန ်ေင်ဟ န််း ဦ်းလှသန််း

၁၂ ဒသ-၈၁ မမောင်မ ောင်သ  န ုင် ဦ်းဝင််းန ုင်(က ယ်လ န်)

၁၃ ဒသဝ-၄၉၂ မမောင် ွဲမင််းသ ဦ်းမ ောင်န ုင်မစော

၁၄ နပမ-၁၁၄ မ ှင််းမက ော သန ်ေင် ဦ်းသန ်ေင်

၁၅ ဆမတ-၁၁၅၅ မမောင်ထက်ယံဟ န််း ဦ်းမမောင်မ ်းက ု

၁၆ ဒဂ-၂၀၈ မမောင်မ ောင်မ ောင် ဦ်းစ ု်းဝင််း

၁၇ ဒသ-၈၃ မဝင််းသ မ ်သ မ ်ငဖ  ်း ဦ်းမနမ   ်း

၁၈ ဒသ-၉၄ မမမသဒဒါမဖြူ ဦ်းမ   ်းသီဟမက ေ်ာ

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  (သ တ ွဲ)

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ ဒသယ-၈ မမောင်မကောင််းမေယ မက ေ်ာ ဦ်းဝင််းမက ေ်ာ

၂၀ ဆက -၁၀၆၅ မမ ွှေေင်ငဖ  ်း ဦ်းသန််းမ ်းမမောင်

၂၁ ဆက -၆၀၂ မမောင်ငဖ  ်းမမတ် ဦ်းဦ်းစ ု်းဝင််း

၂၂ ဒတ-၈၁၄ မငဖ  ်းသီ  မ ောင် ဦ်းမမင ်မ ောင်

၂၃ ဒသ-၁၄၃ မမောင်မ ောင်ဘ ုဘ ုထ န််း ဦ်းမ ု်းကကည်(က ယ်လ န်)

၂၄ ဒသ-၁၀၀၂ မမောင်စ ုင််းထက်က ု ဦ်းသန််းဝင််းမ ောင်

၂၅ ဒသ-၇၉၃ မမောင်ဉောဏ် ည်ငဖ  ်း ဦ်းစ န်စ န်

၂၆ ဒသ-၃၇၉ မမောင်မ   ်းမမင ်သ ဦ်း ွဲဝင််း

၂၇ ဆမဥ-၁၈၂၄ မမောင်မကောင််းသန ်သ ဦ်းစ ု်းမမင ်

၂၈ ဒန-၂၁၆ မမောင်နုမဝ ဦ်းပန််းစ န်ဦ်း

၂၉ ဖဥပ-၆၁၀ မမောင်တင်ဝင််းမ ောင် ဦ်းမ ောင်ဝင််း

၃၀ ဒသ-၁၀၉ မမဆောင််းနှင််းဝင ် ဦ်းမ ောင်မင််း

၃၁ ဒဂ-၂၇၈ မမောင်န ုင်ထက်မ ောင် ဦ်းမက ေ်ာမက ေ်ာလ ှိုင်

၃၂ ဒ -၅၈ မခ   မီမင််းလ င် ဦ်းမေေ်ာမင််းလ င်

၃၃ ဒသဝ-၁၀ မမောင်မ ောင်မပည ်ငဖ  ်း ဦ်းမေေ်ာဝင််းထ ုက်

၃၄ ဒစ-၂၁၇၈ မမောင်ထ ်းမမောင် ဦ်းမက ေ်ာဝင််း

၃၅ ဒသ-၇၇ မ တနာစုစံ ဦ်းစ ု်းသ 

၃၆ ဒသ-၁၀၈ မသန ်မ ွှေ ည်လ ှိုင် ဦ်းသ န််းမ ောင်

၃၇ ဒတက-၃၀၃ မမောင်သန််းမင််းက ု ဦ်းတင်မင 

၃၈ ဒသ-၉ မ  မ ွှေစင် ဦ်းဉောဏ်ပ ုင်ဦ်း

၃၉ ဒက-၂၁၆ မမောင်မေယ ောငဖ  ်း ဦ်းသန််းလ င်

၄၀ ဒခ-၂၄ မမောင်မ ောင်စ ု်းဝင််း ဦ်းမက ေ်ာပ င ်
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GTI သံတ ွဲ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ ဒသ-၉၁ မသ ယ်နုမဆ ဦ်းည န ်လ င်

၄၂ ဒသ-၄၇၆ မနနဒာဝင််း ဦ်းခင်မမောင်မထ ်း

၄၃ ဒစ-၁၇၆ မမမမမတ်သ ဦ်းမ ောင်ဝင််းမက ေ်ာ

၄၄ ဒသ-၇၇၇ မမောင်ေ ွဲပ ုင် ဦ်းမက ေ်ာမက ေ်ာဝင််း

၄၅ ဒသ-၇၉၁ မမောင်ညီဝဏဏ ဦ်းစ ု်းန ုင်

၄၆ ဒတ-၁၀၉ မမောင်မက ေ်ာလ င်မ ု်း ဦ်းတင်စ ု်း

၄၇ ဒဗဈ-၄၄၅ မမောင်မ   ်းမေေ်ာလင််း ဦ်းခ ုင်မ ု်းလင််း

၄၈ ဒသယ-၂၅၃ မမောင်ဆန််းလင််းမ ောင် ဦ်းမမင ်န ုင်

၄၉ မမ-၁၃၃၉ မမောင်ထ ်းလ ှိုင်မမတ် ဦ်းမ ောင်ဘ

၅၀ ဒဟ-၁၇၆၂ မမမတ်ယုမဝ ဦ်းမမောင်သ န််းမ ွှေ

၅၁ ဒစ-၁၀၆၂ မမမတ်မဝလ ှိုင် ဦ်းမက ေ်ာမက ေ်ာဦ်း

၅၂ ဒသ-၁၂၅ မမမတ်သ မ ်သ မ ်မက ေ်ာ ဦ်းမ   ်းည န ်မ ောင်

၅၃ ဒသဝ-၄၃၂ မမောင်မင််းထက်မမတ် ဦ်းခင်မမောင်ဝင််း

၅၄ ဒတတ-၅၆ မခ ုင်သင််းမမတ်ေံ ဦ်းထ န််းမ ောင်ေံ

၅၅ ဒသ-၁၁၁ မမောင် ွဲလင််းသ ဦ်းသ  မ ောင်

၅၆ ဒစ-၆၁၀ မမ   ်းမ   ်းလ ှိုင် ဦ်းမမောင်မ ောင်စ န်

၅၇ ဒဂ-၂၃၄ မငဖ  ်းသ ဂီ ဦ်းမသောင််းမ ်း

၅၈ ဒစ-၂၉၂ မမောင်စစ်ထ ်းန ုင် ဦ်းမ ောင်မ ောင်မင််း

၅၉ ဒသ-၂၁၁ မမောင်မေေ်ာမင််းဟ န််း ဦ်းတင်မမောင်ထ န််း

၆၀ ဒတ-၁၈၅ မမောင်မကောင််းမမတ်ဟ န််း ဦ်းမ   ်းထ န််း

၆၁ ဒဂသ-၂၈၆ မမောင်သက်ထက်မ ောင် ဦ်းမက ေ်ာမက ေ်ာသက်

၆၂ ဒသ-၁ မမောင် ွဲမတေောမက ေ်ာ ဦ်းသ န််းမ ွှေ
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GTI သံတ ွဲ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ ဒသဝ-၂၄၀ မမောင်မ ောင်ခန ်သ ဦ်းမက ေ်ာဝင််းခ ုင်

၆၄ ဒဗဈ-၈ မမောင်ထက်ပ ုင်မထ ်း ဦ်းမမောင်မမောင်

၆၅ ဒတက-၂၉ မမောင်ထ န််းမမင ်ခ ုင် ဦ်းမ ောင်မက ေ်ာထ န််း

၆၆ ဒပမ-၁၂၂ မမ ်းမမတ်စံ ဦ်းမမောင်တင်စ ု်း(က ယ်လ န်)

၆၇ ဒသ-၃၈ မမမပပံ ်းသ ဦ်းမက ေ်ာမမင ်ဦ်း

၆၈ ဒစ-၁၆၄ မနှင််းပန််းမဝ ဦ်းစံမ ွှေမမောင်

၆၉ စ ခ-၆၁၃ မပ ု်းပ ု်း ဦ်းမက ေ်ာမမင ်ဝင််း

၇၀ ဒစ-၃၂၂ မမောင် ွဲလင််းငဖ  ်း ဦ်းမေေ်ာမင််းမ ောင်

၇၁ ဒသ-၇၄၉ မမောင်မပည ်စုံထ န််း ဦ်းထ န််းထ န််းမလ်း

၇၂ ဒဃ-၁၃၂ မမောင် ွဲမမတ်ထ န််း ဦ်းမ ွှေမဘေ်ာသော

၇၃ ဒသ-၅၁ မမောင်ထ န််းလင််းမက ေ်ာ ဦ်းမဖြူမလ်း

၇၄ ဒတဓ-၂၈ မမောင်သန ်ေင်မင််း ဦ်းမမင ်မ ောင်

၇၅ ဒသ-၂၁၃ မမောင်ေ ွဲမောန်ဦ်း ဦ်းမ ောင်ဆန််းဝင််း

၇၆ ဒဂလ-၁၀၂ မမောင်မကောင််းမမတ်မက ေ်ာ ဦ်းမက ေ်ာမက ေ်ာန ုင်

၇၇ ဒစ-၁၃၅၆ မငင မ််းငဖ  ်းမဝ ဦ်းမမောင်ဝင််းလ ှိုင်

၇၈ ဆဈလ-၂၂၈၆ မမောင်မင််းသက်လ င် ဦ်းမေေ်ာမင််းလ င်(က ယ်လ န်)

၇၉ ဒသ-၂၇ မကကယ်စင်လင််းလက် ဦ်းစ ု်းမမင ်

၈၀ ဒသ-၆၃၁ မမောင်ရ ှိုင််းဝဏဏမက ေ်ာ ဦ်းသန််းလ င်

၈၁ ဒသဝ-၁၆၉ မမောင်မင််းလ င်ဟ န််း ဦ်းမစောမင််းန ုင်

၈၂ ဒသ-၉၈၇ မမောင်စ ု်းသ  မ ောင် ဦ်းဝင််းဗ ုလ်

၈၃ ဒဂသ-၅၃၈ မမမသင်္ကြန်မ ု်း ဦ်းထ န််းည န ်

၈၄ ဒတဓ-၃၉ မမောင်ငင မ််းလင််းမသေ်ာ ဦ်းမ   ်းမေေ်ာသန််း
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GTI သံတ ွဲ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၈၅ ဒသ-၇၂၂ မမောင်န ုင်လင််းထက် ဦ်းသန််းန ုင်

၈၆ ဒစ-၆၂၂ မမောင်မကောင််းမမတ်ဟ န််း ဦ်းထ န််းဦ်းမမောင်

၈၇ ဒသ-၄၆၅ မသနတာန ုင် ဦ်းမထ ်းမမောင်

၈၈ ဒသ-၉၈၂ မမောင်သ  မ ောင် ဦ်းဝင််းန ုင်

၈၉ ဒသ-၂၅ မမောင်မကောင််းဆက်မှြူ်း ဦ်းဖ ု်းမေေ်ာ

၉၀ ဒသဂ-၂၉ မစ ု်းစနဒာ ဦ်းသ န််းမခ 

၉၁ ဒတ-၈၆၁ မမောင်မကောင််းဆက်ပ ုင် ဦ်းမ   ်းမမင ်ထ န််း

၉၂ ဒသ-၁၂ မမောင်မင််းထက် ဦ်းညီပု

၉၃ ဒစဂ-၁၂ မမောင်မင််းသက်စံ ဦ်းလုံ်းမခ 

၉၄ ဒတ-၅၂၈ မမောင်စ ု်းမမတ်ထ န််း ဦ်းမ ွှေထ န််း

၉၅ ဒသ-၇ မ ီ ီစ ု်း ဦ်းမသောင််းမ ွှေ

၉၆ ဒသ-၉၁၂ မငဖ  ်းနှင််းမဝ ဦ်းမေေ်ာမင််းမ ောင်

၉၇ ဒဂ-၃ မမ မီမက ေ်ာ ဦ်းမေေ်ာဦ်း

၉၈ ဒဂသ-၁၁၅ မခင်မီမီမေေ်ာ ဦ်းဟန်မေေ်ာမမင ်

၉၉ ဒန-၄ မသင််းနဒီမေေ်ာ ဦ်းမ ု်းမင််းဝင််း

၁၀၀ ဒန-၆၄၄ မနှင််းပပမ ်း ဦ်းမက ေ်ာမက ေ်ာလ င်

၁၀၁ ဒခ-၁၃၅၆ မမောင်မမောင်မမင ်စ ု်း ဦ်းမ ောင်စံသော

၁၀၂ ဒသယ-၂၀၁ မမောင်မက ေ်ာမက ေ်ာစ ု်း ဦ်း  ုနီ

၁၀၃ ဒသ-၉၄၆ မမောင်မ   ်းမက ေ်ာသ ဦ်းမမောင်မဖြူ

၁၀၄ ဒဟတ-၂၂၉ မမောင်က ုငဖ  ်း ဦ်းမမောင်ခ မ််းသော

၁၀၅ ဒသ-၁၃၉ မခ ုင်စနဒာမမတ် ဦ်းမမင ်မ ောင်

၁၀၆ ဒဗဈ-၁၀ မခင်ေောမခည်ထ န််း ဦ်းထ န််းသ န််း
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GTI သံတ ွဲ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၀၇ ဒဗဈ-၄၄ မမောင်သ န််းမ ွှေ ဦ်းခင်မမောင်လှ

၁၀၈ ဒစ-၂၀၈၄ မမောင်မေေ်ာလ ှိုင်ဦ်း ဦ်းလှမမောင်မထ ်း

၁၀၉ ဒသ-၃၉၉ မမောင်ထက်မမတ်ဦ်း ဦ်းထ န််းထ န််းမ ောင်

၁၁၀ ဒစဂ-၅၇၅ မမောင်မမတ်မင််းမက ေ်ာ ဦ်းတင်မဝ

၁၁၁ ဒစ-၁၄၂၃ မမမမမင ်ပ င ်မဖြူ ဦ်းမေေ်ာမမင ်န ုင်

၁၁၂ ဒသ-၅၈၂ မမမခ မ််းစံ ဦ်းမ ောင်မက ေ်ာမ   ်း

၁၁၃ ဒဂ-၂ မကော ံခ   ဦ်းမ ောင်ပ ုင်

၁၁၄ ဆမဥ-၅၁၀၉ မမောင်မကောင််းခန ်သ ဦ်းစ ု်းမမင ်

၁၁၅ ဒသ-၁ မမောင်ညီထက်မက ေ်ာ ဦ်းမက ေ်ာန ုင်

၁၁၆ ဒတတ-၁၀၈ မမောင်ညီမင််းလ င် ဦ်းမမင ်မဆ 

၁၁၇ ဒတတ-၇၇၃ မမောင်မက ေ်ာေင်သက် ဦ်းစ ု်းမ   ်းမမင ်

၁၁၈ ဒသဧ-၂၀၉ မနှင််းစုမဝ ဦ်းက ုက ု

၁၁၉ ဒပ-၂၀၈၀ မမောင်မက ေ်ာစ ု်းလင််း ဦ်းသ န််းမ ွှေ

၁၂၀ ဒတ-၂၆၂ မစ ု်းစ ု်းမ ်း ဦ်းကကောထ န််းမ ောင်

၁၂၁ ဒသ-၃၂၃ မစမ််းမသေ်ာတော ဦ်းဝင််းန ုင်မ ်း

၁၂၂ ဒစ-၃၈၈ မခင်မစောလ င် ဦ်းမမောင်မစောသန််း

၁၂၃ ဆက -၁၅၀၇ မမောင်မ ု်းမက ေ်ာသော ဦ်းထ န််းလင််းစ ု်း

၁၂၄ ဒသ-၆၃၅ မမောင်မင််းသခင် ဦ်းမမင ်မဝ

၁၂၅ ဒစ-၅၉၀ မမောင်ခန် ်စည်သ ထ န််း ဦ်းမက ေ်ာစ န်

၁၂၆ ဒစ-၁၂၂ မမောင်သ  မက ေ်ာ ဦ်းမမောင်လှဝင််း

၁၂၇ ဒဝ-၂၁၄ မမောင်သန် ်ညီထ ဋ် ဦ်းမ ောင်ထ ဋ်

၁၂၈ ဒတ-၈၇၃ မမောင်မဆောင််းဦ်းလ င် ဦ်းသ န််းထ န််း
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GTI သံတ ွဲ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၂၉ ဒငခ-၂ မ ီ ီစ ု်း ဦ်းမ ွှေဝင််းမမောင်

၁၃၀ ဒသ-၉၇၆ မမောင်မင််းထက်မ ောင် ဦ်းထ န််း င်

၁၃၁ ဒသယ-၂၀၆ မခင်ခ   ဆက် ဦ်းခင်မမောင်ဆန််း

၁၃၂ ဒဂလ-၁၃ မခင် တီထ န််း ဦ်းတင်မ   ်းထ န််း

၁၃၃ ဒသ-၅၄၀ မငဖ  ်း တနာမ ောင် ဦ်းခ စ်မဖ

၁၃၄ ဒစ-၇၈ မသင််းမမတ်စုဟန် ဦ်းသန််းဝင််းမ ောင်

၁၃၅ ဒတ-၂၇၈ မမောင်မ ောင်သန််းမ ်း ဦ်းမ ွှေည န ်

၁၃၆ ဒဂ-၂၇၀ မခ မ််းမမမ ဝသောန် ဦ်းမက ေ်ာမ   ်းမ ောင်(က ယ်လ န်)

၁၃၇ ဒစ-၆၆၉ မမောင်သ န််းထ န််းေံ ဦ်းမမောင်မမောင်ဝင််း

၁၃၈ ဒဃ-၆၃ မမောင်မင််းသန ် ဦ်းမ ောင်သန််း

၁၃၉ ဒတ-၁၀၈၉ မမောင်မ ောင်သ ငဖ  ်း ဦ်းမ   ်းမင််းထ န််း

၁၄၀ ဒစ-၂၀၈၄ မမမမဖြူေင် ဦ်းမမောင်သန််းဝင််း

၁၄၁ ဒသ-၁၃၄ မမောင်မ ောင်မ   ်းဆက် ဦ်းတင်ဝင််း

၁၄၂ ဆမက-၁၆၃ မမမသ ဂီထ န််း ဦ်းမ ွှေဘ

၁၄၃ ဒသ-၉၉၈ မမောင်မင််းမေေ်ာဦ်း ဦ်းစ ု်းမမင ်ထ န််း

၁၄၄ ဒသ-၉၈ မမဥဇြူမမောင် ဦ်းမမင ်မမောင်မမောင်

၁၄၅ ဒသက-၁၂၂ မသက်ပန်လင််း ဦ်းထ န််းထ န််းလင််း

၁၄၆ ဒတတ-၇၆၀ မမောင်သ  သက်မဝ ဦ်းတင်ထ န််းမ ောင်

၁၄၇ ဒသ-၃၀၃ မမောင်မမတ်ခ ုင်မက ေ်ာ ဦ်းမမင ်ဦ်း

၁၄၈ ဒကဒ-၂၇၁ မမောင်မေေ်ာန ုင်ဝင််း ဦ်းမမောင်ဝင််းကကည်

၁၄၉ ဒဗဈ-၃၃ မမောင်မ ု်းမသောက်ကကယ် ဦ်းမမောင်မဖြူ

၁၅၀ ဆမက-၈၁၁ မမောင်မကောင််းမေေ်ာဟ န််း ဦ်းမက ေ်ာဆန််းလ ှိုင်
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GTI သံတ ွဲ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၅၁ ဒသ-၂၂ မမောင်မ ောင်မ   ်း ဦ်းမ ောင်မ ောင်ထ န််း

၁၅၂ ဆမဟ-၂၇၃ မမောင်ငဖ  ်းငင မ််းသော ဦ်းမေေ်ာမေေ်ာန ုင်

၁၅၃ ဒသ-၁၆၀ မမမသ ဝင််း ဦ်းစ ု်းဝင််း

၁၅၄ ဒသ-၆၅၉ မယ န််းသ ဂီ ဦ်းထ န််းထ န််း

၁၅၅ ဒသ-၁၂၁၅ မမောင်ခန် မငော်းလ င် ဦ်းမမင ်လွှင်

၁၅၆ ဒခ-၁၅၄ မငဖ  ်းမဝလင််း ဦ်းထ န််းမ ွှေမမောင်

၁၅၇ ဒဗဈ-၄၅ မနန််းခမ််းလ ှိုင် ဦ်းစ ု်းန ုင်မ ်း(ခ)ဦ်းန ုင်မ ်း

၁၅၈ ဒဗဈ-၂၀၅ မမောင် ွဲမင််းမက ေ်ာထက် ဦ်းလှမမင ်

၁၅၉ ဒစ-၇၃၀ မမောင်မနမ   ်းသန််း ဦ်းမ ောင်ခင်သန််း

၁၆၀ ဒဂလ-၁၀၂ မမောင်မ   ်းဆက်မက ေ်ာ ဦ်းဆက်မက ေ်ာ

၁၆၁ ဆတည-၃၅၇ မမောင်ေ ွဲမဝယံပ ုင် ဦ်းမ ောင်မနမ   ်း

၁၆၂ ဒန-၂၂ မခ ုင်မ ု်းနှင််း ဦ်းမမောင်စုံ

၁၆၃ ဒဂ-၁၂၅ မမောင်ဟ န််းမင််းမေေ်ာ ဦ်းမေေ်ာလင််း

၁၆၄ ဒသ-၃၂၂ မမောင်မင််းထက်မေေ်ာ ဦ်းတင်မ ောင်သန််း

၁၆၅ ဒစ-၅၇၀ မမောင်လ ှိုင်မင််းဦ်း ဦ်းမစောထ န််းလှ

၁၆၆ ဒတ-၆၈၆ မမောင်မဝယံလ င် ဦ်းမမောင်မဖြူ

၁၆၇ ဒစ-၆၀၃ မမောင်မ ောင်မေေ်ာလင််း ဦ်းသ န််းမ ောင်

၁၆၈ ဖမပ-၅၃၈ မမောင်မင််းခန ်မမောင် ဦ်းသက်လ င်ဦ်း

၁၆၉ ဒစ-၂၅၈၆ မမောင်မ ောင်မပည ်စုံ ဦ်းဘ ုမသောင််းစ န်

၁၇၀ ဒတ-၃ မမောင်န ုင်မင််းက ု ဦ်းမ ်းလ င်

၁၇၁ ဒသ-၉၃၁ မမောင်မ ောင်က ုက ုသက် ဦ်းဖ ု်းလုံ်း

၁၇၂ ဒသ-၆၆၀ မေင်မောငင မ််း ဦ်းခင်မမောင်မဝ
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GTI သံတ ွဲ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၇၃ ဒဃ-၁၆၄ မမောင်သန ်မေေ်ာလင််း ဦ်းစံမ ွှေမမောင်

၁၇၄ ဒသ-၈၉၉ မမမတ်မနမခည်လ ှိုင် ဦ်းစ ု်းန ုင်

၁၇၅ ဒသ-၆၀၉ မမောင်ခ မ််းမမမ ဦ်း ဦ်းမ ောင်ဆန််းဝင််း

၁၇၆ ဒခ-၉၀၉ မမောင်မမောင်မမင ်စ ု်း ဦ်းသန််းထ န််း

၁၇၇ ဒ -၆၅၅ မမောင်မက ေ်ာသ မ ောင် ဦ်းမ ောင်သ န််းမ ွှေ

၁၇၈ ဒက-၁၅၄၀ မမောင်ဟ န််းမင််းသ ဦ်းမမောင်သ န််းလှ

၁၇၉ ဒသက-၅၄၄ မမောင်မင််းခန ်ငဖ  ်း ဦ်းမ ောင်မင််းဦ်း

၁၈၀ ဒဂလ-၂၂၁ မမောင်မ ောင်ငဖ  ်းလင််း ဦ်းစ ု်းမ ောင်

၁၈၁ ဒသ-၇၁၁ မမောင်သီဟမေေ်ာ ဦ်းမထ ်းစ န်

၁၈၂ ဒသ-၄၂၈ မမောင်ကကည်စ ု်း ဦ်းကကည်သန််း

၁၈၃ ဒသ-၁၂၄ မမောင် ွဲထက်မက ေ်ာမက ေ်ာ ဦ်းမက ေ်ာမက ေ်ာ

၁၈၄ ဒသ-၈၇၈ မမ ု မ ု လ င် ဦ်းမင််းလ င်

၁၈၅ ဒတ-၁၄၀၉ မနှင််းသေင်မဖ ်း ဦ်းဘမက ေ်ာ

၁၈၆ ဒဗဈ-၃၇ မမစောမဟမောန် ဦ်းမမောင်မစောလှ

၁၈၇ ဒသ-၅ မမောင် ွဲ င ်မက ေ်ာ ဦ်းမ ောင်မမတ်

၁၈၈ ဥပ -၁၆၈ မမောင်မ ောင်ဝင််းလ ှိုင် ဦ်းမ ောင်လင််း

၁၈၉ ဒဂသ-၂၄၀ မဆုဝတီငဖ  ်း ဦ်းသန််းမ ွှေ

၁၉၀ ဒသ-၇၄၃ မမောင်ဉောဏ်လင််းထ န််း ဦ်းမစောပမလ်း

၁၉၁ ဒ -၅၆၀ မမောင်မကောင််းထက် ှ န် ဦ်းမမောင်မမောင်စ ု်း

၁၉၂ မထ-၃၈၆ မသင််းမမတ်မမတ်စ ု်း ဦ်းတင်ဝင််း

၁၉၃ ဒခ-၂၂ မမောင်မမောင်က ုလင််း ဦ်းထ န််းမ ်းမက ေ်ာ

၁၉၄ ဒစ-၂၆၉ မမောင်မင််းမေေ်ာထက် ဦ်းခင်မမောင် င်
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GTI သံတ ွဲ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉၅ ဒသ-၉၇၄ မမောင်မပည ်ငဖ  ်းမ ောင် ဦ်းမမင ်မ ွှေ

၁၉၆ ဆတဥ-၈၈၁ မမမမမတ်သ ဦ်းသောထ န််းမ ောင်

၁၉၇ ဒသဝ-၄၀၆ မ ွှေန််းလွဲ န ုင်န ုင် ဦ်းထ န််းထ န််းန ုင်

၁၉၈ ဒဂ-၁၅၃ မမောင်ဟ န််းမဝပ ုင် ဦ်းထ န််းမေေ်ာမထ ်း

၁၉၉ ဒတတ-၁၃၇ မမောင်သက်မေေ်ာဦ်း ဦ်းသက်လ င်

၂၀၀ ဒတမ-၂၅၅ မနန််းခ ယ် ီထ န််း ဦ်းတင်ထ န််း

၂၀၁ ဒည-၁၁၇ မမောင်ေင်လင််းခန ် ဦ်းခင်မမောင်ကကည်

၂၀၂ ဒဂသ-၁၂၆ မမောင်မင််းဟ န််းထက် ဦ်းဝင််းမေေ်ာမမင ်

၂၀၃ ဒဃ-၁၁၂ မစ ု်းမ ်းသနတာမ ောင် ဦ်းမမောင်လှဝင််း

၂၀၄ ဒသဝ-၂၄၀ မမောင်စ ု်းက ုက ုမက ေ်ာ ဦ်းမက ေ်ာသန််း

၂၀၅ ဒသ-၆၇၆ မမောင်န ုင်လင််းစ ု်း ဦ်းမစောတင ်

၂၀၆ ဒသ-၁၃၆ မသင််းသင််းစ ု်း ဦ်းထ န််းထ န််းဝင််း

၂၀၇  ဈ-၅၉ မဟံဖ ်းသ ယ် ဦ်းမ ောင်န ုင်လ င်

၂၀၈ ဒတ-၁၂၇၃ မမောင်န ုင်မင််းထက် ဦ်းန ုင်ဦ်း

၂၀၉ ဒသ-၃၉၁ မေင်မ န်မ ောင် ဦ်းက ုက ုမ ောင်

၂၁၀ ဒသယ-၁၆၁ မမ ်းမမင ်မမတ်သ ဦ်း ွဲမမင ်

၂၁၁ ဒသ-၉၇၇ မမ ု မ ု မ ောင် ဦ်းမက ေ်ာသ 

၂၁၂ ဒသ-၃၁ မခ စ်စုမဝ ဦ်းသ န််းခ စ်

၂၁၃ ဒသ-၇၃၆ မမောင်သန််းမင််းထ ဋ် ဦ်းမင််းမင််းထ န််း

၂၁၄ ဒသ-၁၂၂၃ မမောင်ထက်မဝမ ောင် ဦ်းမမင ်မ ောင်(က ယ်လ န်)

၂၁၅ ဒတ-၈၆၇ မမောင်မမင ်မ ု ် ဦ်းသန််းမမင ်

၂၁၆ ဒသ-၉၃၂ မကကြူကကြူသင််း ဦ်းသ န််းမမင ်
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စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၂၁၇ ဒသ-၆၃၄ မခင်ခင် ဦ်းညီမလ်း

၂၁၈ ဒဃ-၁၃၉၃ မမောင်ထ န််းမက ေ်ာမဝ ဦ်းမ ောင်မက ေ်ာည န ်

၂၁၉ ဒသ-၇၆၂ မလှမ   ်းန ယ် ဦ်းစံမက ေ်ာသ န််း

၂၂၀ ဒစဂ-၄၈၃ မမောင်မေေ်ာမေေ်ာဦ်း ဦ်းမမောင်တင်ဝင််း

၂၂၁ ဒဗဈ-၂၁၄ မယမင််းသ ေောငဖ  ်း ဦ်းတင်က ုက ု

၂၂၂ ဒဓဥ-၄၄၀ မမောင်မ ောင်မင််းစ ု်း ဦ်းမမောင်န ုင်

၂၂၃ ဒန-၆၅၅ မမောင်ဆက်ပ ုင်ဦ်း ဦ်းမမောင်လှမ ွှေ

၂၂၄  -၄၈ မမောင်မဝယံငဖ  ်းမင််း ဦ်းမက ေ်ာမက ေ်ာဝင််း

၂၂၅ ဒသ-၇၁၀ မမောင် ွဲထ ဋ်မေေ်ာ ဦ်းမေေ်ာမင််းန ုင်

၂၂၆ ဒဃ-၁၃၃ မမောင်မေယံထ န််း ဦ်းထ န််းဝင််း

၂၂၇ ဒသ-၈၈၇ မမ ု်းဦ်းလ ှိုင် ဦ်းမေေ်ာမင််းန ုင်

၂၂၈ ဒသ-၅၉၂ မမောင်ေ ွဲ င ်န ုင် ဦ်းသ န််း ည်

၂၂၉ ဒသ-၅၅ မနနဒာလင််း ဦ်းဘလင််း

၂၃၀ ဒသ-၇၉၄ မမောင်ေင်မနာင်ငဖ  ်း ဦ်းလှမဖ

၂၃၁ ဒသ-၆၁၇ မမောင်မကောင််းခန ်မက ေ်ာ ဦ်း င်မထ ်း

၂၃၂ ဒသ-၈၉ မမောင်ပ ုင်ငဖ  ်းသ ဦ်းဝင််းန ုင်

၂၃၃ ဒသ-၇၉၁ မခ ုင်ေင်ငဖ  ်း ဦ်းမမောင်င်္ကီ်း

၂၃၄ ဒဘ-၁၆၄၆ မမောင်ထက်မ ောင် ဦ်းမ ွှေေံ

၂၃၅ ပ  -၃၀၃ မလင််းလက်မနမခည်ထ န််း ဦ်းမမင ်ဦ်း

၂၃၆ ဒဗဈ-၁၈ မမောင်ငဖ  ်းပ ုင် ဦ်းမက ေ်ာလှ

၂၃၇ ဒဃ-၁၄၉ မမောင်မ ောင်ဖုန််းမမင ် ဦ်းစ န်မ ွှေလှ

၂၃၈ ဆဗထ-၅၇၁ မမောင်ဟန်ထ ်းမေေ်ာ ဦ်းသ န််းမ ောင်
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