
GTI ကက ျောက်ဖ ြူ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ ဒက-၃၄ မယမင််းထွန််း ဦ်းဘယိိုင်စိန်

၂ ဒဟ-၇၆ ကမျောင်က ျောင်ခ မ််းငငိမ််း ဦ်းထွန််းလှခိိုင်

၃ ဒပ-၁၂၅၇ ကမျောင်နိိုင်က ်းကက ျ်ော ဦ်းလှစိန်က ျောင်

၄ ဒက -၈၁ ကမျောင်သန ်က ျ်ောဟိန််း ဦ်းလှက ွှေ

၅ ဒက-၄ မနှင််းနနဒာကက ျ်ော ဦ်းကက ျ်ောက ်း

၆ ဒစ-၂၅၄ မကဟမျောမဉ္ဇြူ ဦ်းခင်ကမျောင်လှ

၇ ဒက-၂၇၀ မ ိမ ်မှြူ်းသွင် ဦ်းထွန််းမင်လတ်

၈ ဒက-၉၅ မနီဝင််းသွယ် ဦ်းသန််းဝင််း

၉ ဒ -၅၀ ကမျောင်က ျ်ောလွင်င ိ ်း ဦ်းသန််းက ွှေ

၁၀ ဒပက-၃၅၂ ကမျောင်မ  ိ်းဝင််းဦ်း ဦ်းကမျောင်လှဝင််း

၁၁ ဒတ-၂၁ မနှင််း ိခိိုင် ဦ်းညီညီကလ်း

၁၂ ဒက-၁၁၇၂ မကမသူသူခင် ဦ်းက ျောင်ထွန််း

၁၃ ဆဗတ-၁၁၅၅ ကမျောင်ထက်ယံဟိန််း ဦ်းကမျောင်က ်းကိို

၁၄ ဒစ-၂၂၇ ကမျောင်ဘိိုလင််းငငိမ််း ဦ်းစံကက ျ်ောလှ

၁၅ ဒစဂ-၅၁၁ ကမျောင်က ျ်ောလင််းဦ်း ဦ်းကမျောင်ခင်

၁၆ ဒယခ-၂၉၃ မသန််းသန််းက ်း ဦ်းကမျောင်ကဂေါက် 

၁၇ ဒက-၇၇၃ ကမျောင်ထွန််းကိိုခန ် ဦ်းထွန််းလင််း

၁၈ ဒက -၁၁ ကမျောင်ငငိမ််းခ မ််း ဦ်းကမျောင်ဖ ြူ

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  (မက္ျာက်္ပ ြူ)

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ ဒခ-၅၉ မက ်းသန််းကိုကေခိိုင် ဦ်းသန််းက ွှေ

၂၀ ဆက -၆၀၂ ကမျောင်င ိ ်းဖမတ် ဦ်းဦ်းစိို်းဝင််း

၂၁ ဒက -၃၅ ကမျောင်ကဆ်းပိိုင် ဦ်းသိန််းထူ်း

၂၂ ဒက-၁၆၅၇ မဖ ြူမင််းကဆွ ဦ်းကမျောင်သန််းဦ်း

၂၃ ဒက-၁၆၅၈ မခင်ကသျ်ောတျောကဆွ ဦ်းခင်ဝင််းကမျောင်

၂၄ နပန-၁၃၈၄ ကမျောင်မင််းထက် ဦ်းကက ျ်ောမိို်းထွန််း

၂၅ ဒက-၅ မင ိ ်းသ င်ခိိုင် ဦ်းစံထွန််း

၂၆ ဒနဏ-၃၈၆ မက ်းဝင််းနွယ် ဦ်းသန််းထွန််း

၂၇ ဆ တ-၇၁ ကမျောင်မင််းခန ်ခ  ိ ဦ်းသန််းကမျောင်

၂၈ ဒစ-၂၀၃၇ ကမျောင်ငငိမ််းမိို်းကက ျ်ော ဦ်းခိိုင်လှထွန််း

၂၉ ဒ -၂၅ မဖ ြူစင်လင််းလက် ဦ်းကံကကီ်း

၃၀ ဒင-၁၅ ကမျောင်က ျ်ောက ျ်ောလင််း ဦ်းခင်က ျောင်

၃၁ ဆဒမ-၁၂၄ မကမသိုခခ စ် ဦ်းခင်ကမျောင်ဆန််း

၃၂ ဆက -၁၁၇၂ မပိို်းဝေါဟန် ဦ်းဖမင ်က ်း

၃၃ ဒ -၅၈ မခ  ိမီမင််းလွင် ဦ်းက ျ်ောမင််းလွင်

၃၄ ဒ ည-၉ ကမျောင်ထူ်းဖမတ် ဦ်းကမျောင်လံို်း

၃၅ ဒက-၁၃၇၆ ကမျောင်မင််းသက်ပိိုင် ဦ်းစိို်းနိိုင်ထွန််း

၃၆ ဒစ-၂၁၇၈ ကမျောင်ထူ်းကမျောင် ဦ်းကက ျ်ောဝင််း

၃၇ ဒခန-၁၄၁ မက ်းဖမင ်စံ ဦ်းကမျောင်ထွန််းယဉ်

၃၈ ဒက-၁၃၆၇ မဝင််းဝင််းနွယ် ဦ်းကမျောင်က ွှေသန််း

၃၉ ဒစ-၇၀၈ ကမျောင်ကက ျ်ောတင်လိှိုင် ဦ်းကမျောင်သန််းက ်း

၄၀ ဒပ-၁၁၄ ကမျောင်မ  ိ်းနိိုင်လင််း ဦ်းကက ျ်ောလှ
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GTI ကက ျောက်ဖ ြူ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ ဒ တ-၁၁၆ ကမျောင်မင််းဟန်ထူ်း ဦ်းကမျောင်က ွှေလိှိုင်

၄၂ ဒ ည-၃၀၈ ကမျောင်မ  ိ်းကိိုကိို ဦ်းဘိုလှ

၄၃ ဒက-၁၁၇၂ မဆို ည်ဖမတ် ဦ်းစံဖမင ်

၄၄ ဒတတ-၇၁၁ ကမျောင်ထွန််းထွန််းလင််း ဦ်းကမျောင်ကမျောင်တင်

၄၅ ဒ ည-၇၁၈ ကမျောင်ထွန််းထွန််းဦ်း ဦ်းက ်းနိိုင်

၄၆ ဒစ-၅၃၅ မင ိ ်းဖမတ်မွန် ဦ်းစံက ွှေကမျောင်

၄၇ ဒက-၂၁၆ ကမျောင်က ယ ျောင ိ ်း ဦ်းသန််းလွင်

၄၈ ဒခ-၂၄ ကမျောင်က ျောင်စိို်းဝင််း ဦ်းကက ျ်ောပွင ်

၄၉ ဒက-၂၅၅ မဖပည ်င ိ ်းဝင််း ဦ်းကမျောင်ကကည်ဝင််း

၅၀ ဒမ- ၁၀၃၉ မ ှင််းသန ်ဖ ြူစင် ဦ်းတင်က ျောင်စိို်း

၅၁ ဒဟ- ၁၆၃၆ ကမျောင်ကနမ  ိ်းကက ျ်ော ဦ်းလှဖမင ်စိို်း

၅၂ ဒက- ၁၆၀၆ ကမျောင်က ျောင်သူဟိဏ််း ဦ်းသိန််းလွင်

၅၃ ဒတတ- ၃၁၄ ကမျောင်က ျောင်မ  ိ်းခိိုင် ဦ်းတင်ဦ်း

၅၄ ဒခ- ၅၆၁ ကမျောင်ညီလွင်င ိ ်း ဦ်းလှကမျောင်သိန််း

၅၅ ဒက- ၁၄၇၈ ကမျောင်ကနထွန််းလင််း ဦ်းကမျောင်ညွွ့န်တင်

၅၆ ဒစ- ၄၉၆ ကမျောင်မင််းသူ ိန် ဦ်းမ  ိ်းသိန််းထွန််း

၅၇ ဒက- ၁၆၅၃ ကမျောင်ဖပည ်င ိ ်းကက ျ်ော ဦ်းဝင််းနိိုင်

၅၈ ဒနဎ- ၁၄၇ ကမျောင်ကသျ်ောတျောမင််းလွင် ဦ်းဝင််းက 

၅၉ ဒက- ၁၃၁၈ မခင်မျောကထွ်း ဦ်းခင်ကမျောင်ထွန််း

၆၀ ဒစ- ၁၇၆ မကမဖမတ်သူ ဦ်းက ျောင်ဝင််းကက ျ်ော

၆၁ ဒစ- ၁၃၀ ကမျောင်နိိုင်က ျ်ောလင််း ဦ်းကမျောင်က ်းစိန်

၆၂ ဒက - ၆၈ မစနဒာဝင််း ဦ်းစံက ွှေထွန််း
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စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ ဒက- ၉၃ မင ိ ်း ိစံ ဦ်းလှဖ ြူသျော

၆၄ ဒ - ၅၃၀ ကမျောင်က ျောင်မ  ိ်းမင််း ဦ်းခင်ကစျော

၆၅ ဒက- ၂၁၉ မသက်စိုကဝ ဦ်းသိန််းထွန််းဦ်း

၆၆ ဒစ- ၁၀၆၂ မဖမတ်ကဝလိှိုင် ဦ်းကက ျ်ောကက ျ်ောဦ်း

၆၇ ဒဟ- ၁၃၈ ကမျောင်က ်းမင််းဟိန််း ဦ်းလှက ျောင်ကက ျ်ော

၆၈ ဆဥဓ- ၁၁၇၉ ကမျောင်ဝင််းဖမင ်ကက ျ်ော ဦ်းကဝတင်

၆၉ ဒတတ- ၅၆ မခိိုင်သင််းဖမတ် ံ ဦ်းထွန််းက ျောင် ံ

၇၀ ဒဟ- ၁၄၃ မခင်နနဒာကဝ ဦ်း ဲနနဒ

၇၁ ဒက- ၉၂၂ မမိို်း ိုန််းက ွှေ ဦ်းကမျောင်ဖမင ်ခင်

၇၂ ဒ - ၂ ကမျောင်ကိိုလူမင််း ဦ်းက ျောင်ကက ျ်ောဝင််း

၇၃ ဒတ- ၁၈ မသင််းသင််းခ  ိ ဦ်းသန််းက ျ်ော

၇၄ ဒတ- ၁၁၂၁ ကမျောင်ငငိမ််းခန ်သူ ဦ်းလှစိို်း

၇၅ ဒကဂ- ၁၃၇ ကမျောင်က ်းမင််းကဝ ဦ်းကိိုကိိုနိိုင်

၇၆  ဒန- ၁၆၁ ကမျောင်ကနမ  ိ်းထွန််း ဦ်းထွန််းလှ

၇၇ ဒစဂ- ၆၃၁ ကမျောင်စိို်းမင််းနိိုင် ဦ်းသိန််းကစျောထွန််း

၇၈ ဒက- ၉၈၉ မ ီ ီသန ် ဦ်းကက ျ်ောသိန််းဦ်း

၇၉ ဒနဏ- ၂၅ မတူ်းက ွှေ ဦ်းကက ျ်ောသန််း

၈၀ ဒတ- ၂၇၆ ကမျောင်သန််းမင််းစိို်း ဦ်းကမျောင်ဝင််း

၈၁ ဒခည- ၁ မဖမတ်နနဒာခိိုင် ဦ်းကက ျ်ောနိိုင်

၈၂ ဆတမ- ၂၃၈ ကမျောင်ကကျောင််းခန ်သူ ဦ်းလှ က ွှေ

၈၃ ဒဟ- ၁၁၅၈ ကမျောင်က ျောင်က ျောင်ငငိမ််း ဦ်းကမျောင်ကမျောင်သိန််း

၈၄ ဒတတ- ၂၉ ကမျောင်ထွန််းဖမင ်ခိိုင် ဦ်းက ျောင်ကက ျ်ောထွန််း
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၈၅ ဒက- ၅၇ မသ င်သွယ် ဦ်းက ျ်ောက ျ်ော

၈၆ ဒက- ၈၈ ကမျောင်င ိ ်းလင််းက ျောင် ဦ်းကမျောင်ဖမင ်က ်း

၈၇ ဒဗ- ၂၇၇ မခင်ဖပည ်စံို ဦ်းသန််းဖမင ်

၈၈ ဒစ- ၁၆၄ မနှင််းပန််းကဝ ဦ်းစံက ွှေကမျောင်

၈၉ ဒ ည- ၃၂၁ မနဒီကက ျ်ောခိိုင် ဦ်းက ျောင်ကက ျ်ောနိိုင်

၉၀ ဒက- ၂၄၄ ကမျောင်င ိ ်းက ျောင်လင််း ဦ်းထွန််း င်

၉၁ ဒစ- ၂၈၄၅ ကမျောင်ဦ်းသန််းစိို်း ဦ်းကမျောင်သန််းက ်း

၉၂ ဒဃ- ၁၃၂ ကမျောင် ဲဖမတ်ထွန််း ဦ်းက ွှေကဘျ်ောသျော

၉၃ ဒဟ- ၄၇၂ ကမျောင်ကက ျ်ောမ  ိ်းဝင််း ဦ်းကက ျ်ောထွန််းဖမ

၉၄ ဒကက- ၁၀၁ ကမျောင်ဝင််းမိို်းကက ျ်ော ဦ်းစံသိန််း

၉၅ ဒစ- ၃၂၂ ကမျောင် ဲလင််းင ိ ်း ဦ်းက ျ်ောမင််းက ျောင်

၉၆ ဒက- ၁ ကမျောင်ဝင််းကကည် ဦ်းကမျောင်ဝင််းဖ ြူ

၉၇ ဒ ည- ၂၄ ကမျောင်ဟန်လင််းက ျောင် ဦ်းကမျောင်ဆန််းဖမင ်

၉၈ ဒကမ- ၁၀၁ ကမျောင်င ိ ်းလင််းကိို ဦ်းစံသိန််းထွန််း

၉၉ ဒတ- ၁၆၁ မခ  ိ င်ကသျ်ော ဦ်းကမျောင်ကက ျ်ောဝင််း

၁၀၀ ဒတတ- ၈၁၇ ကမျောင်မင််းကိိုဦ်း ဦ်းကက ျ်ောသန််း

၁၀၁ ဒစ- ၁၃၅၆ မငငိမ််းင ိ ်းကဝ ဦ်းကမျောင်ဝင််းလိှိုင်

၁၀၂ ဒန- ၂၇ မထက်င ိ ်းလိှိုင် ဦ်းလှကကည်က ျောင်

၁၀၃ ဒနတ-၁၆၇ မစိို်း ျောနည််းကမျောင် ဦ်းကမျောင်ကမျောင်

၁၀၄ ဒပ-၁၇၂၄ ကမျောင်မ  ိ်းဖမတ်က ျ်ော ဦ်းခင်ဝင််းကမျောင်

၁၀၅ ဒက-၈၅၇ ကမျောင်မ  ိ်းလင််း ဦ်းထွန််းတင်

၁၀၆ ဒဟ-၄၆ ကမျောင်သန ်က ျောင်ဟိန််း ဦ်းလှက ျောင်ကက ျ်ော
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GTI ကက ျောက်ဖ ြူ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၀၇ ဆက -၁၀၅၀ ကမျောင်ကက ျ်ောခန ်ပိိုင် ဦ်းကမျောင်ကက ျ်ောဦ်း

၁၀၈ ဒတ-၁၅၅၄ ကမျောင်ကက ျ်ောက ယ ျောလင််း ဦ်းတင်ဝင််း

၁၀၉ ဒဃ-၁၅၃၆ ကမျောင်က ျ်ောထက်ဦ်း ဦ်းကမျောင်သိန််းနို

၁၁၀ ဒက-၁၂၈၀ ကမျောင် င်ကိိုထက် ဦ်းကမျောင်နိုခင်

၁၁၁ ဒစ-၆၂၂ ကမျောင်ကကျောင််းဖမတ်ဟိန််း ဦ်းထွန််းဦ်းကမျောင်

၁၁၂ ဒသ-၂၅ ကမျောင်ကကျောင််းဆက်မှြူ်း ဦ်း ိို်းက ျ်ော

၁၁၃ ဒပမ-၂၈၈ ကမျောင်မင််းကိိုလိှိုင် ဦ်းကမျောင်ကထွ်းတင်

၁၁၄ ဒတတ-၁၀၁ ကမျောင်စိို်းဉျောဏ်လင််း ဦ်းဘထင်

၁၁၅ ဒစ-၆၇၂ မမိို်းဖမင ်ကသျ်ောတျော ဦ်းကမျောင်သန််းက ်း

၁၁၆ ဒဗ-၂၆ မသန ်သန ် င် ဦ်းဆန််းတင်

၁၁၇ ဒတ-၁၇၁၂ ကမျောင်ကနမ  ိ်းက ျောင် ဦ်းတင်ကိို

၁၁၈ ဒဟပ-၂၅၁ ကမျောင်မ  ိ်းမင််းကဆွ ဦ်းကမျောင်က ်းကက ျ်ော

၁၁၉ ဒဗတ-၁၀၅ ကမျောင်စည်သူခန ် ဦ်းပိုတို

၁၂၀ ဒန-၃၇၃ ကမျောင်က ျ်ောထက်က ျောင် ဦ်းက ွှေသန််းထွန််း

၁၂၁ ဒ -၃၈ ကမျောင်မင််းဟိန််းထက် ဦ်းထွန််းက ွှေ

၁၂၂ ဒ -၁၇ မနှင််းပွင ်ဖ ြူ ဦ်းကက ျ်ောဝင််း

၁၂၃ ဒက-၁၂၀၁ မခင်ဖပည ်စံို ဦ်းခင်ကမျောင်ကက ျ်ော

၁၂၄ ဒနဎ-၁၇၂ မမီမီကိို ဦ်းကိိုကကီ်း

၁၂၅ ဒခ-၉၀၂ ကမျောင်ကမျောင်ဖမင ်စိို်း ဦ်းက ျောင်စံသျော

၁၂၆ ဒန-၄ မသင််းနဒီက ျ်ော ဦ်းမိို်းမင််းဝင််း

၁၂၇ ဒက-၁၅၃၄ မကမ ိုန််းကဝ ဦ်းကမျောင်စံက ်း

၁၂၈ ဒ -၂၀၉ ကမျောင်ကိိုဝင််းသိန််း ဦ်းကမျောင်ဆန််းဝင််း
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GTI ကက ျောက်ဖ ြူ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၂၉ ဒက-၇၄၆ မဆိုပွင ်ကဝ ဦ်းက ျောင်ကက ျ်ောလှ

၁၃၀ ဒက-၁၂၃၀ ကမျောင်ကနသူစိို်း ဦ်းခင်ကမျောင်စိို်း

၁၃၁ ဒစ-၄၅၇ မ ူ်းပွင ်ဖမတ်သွယ် ဦ်းက ျောင်မ  ိ်းက ွှေ

၁၃၂ ဒဗ-၁၂ ကမျောင်ညီင ိ ်းလွင် ဦ်းကမျောင်ကမျောင်လွင်

၁၃၃ ဒက-၅၇၇၂ မခင်မ  ိ်းဝင််း ဦ်းနိုခ ်ီး

၁၃၄ ပဝ -၁၀၆ ကမျောင်င ိ ်းကဝက ျောင် ဦ်းကက ျ်ောစိန်ဝင််း

၁၃၅ ဒက-၇၄ ကမျောင်ကကျောင််းဖမတ်ပိိုင် ဦ်းဖမလင််း

၁၃၆ ဒခ-၁၂၂၂ ကမျောင်ကမျောင်နိိုင်လင််း ဦ်းကမျောင်လှကက ျ်ော

၁၃၇ ဒက-၁၂၂၇ ကမျောင်ထွန််းထွန််းစိို်း ဦ်းသန််းနို

၁၃၈ ဒဗ-၂၄၈ မနှင််းသန ်ကိို ဦ်းကက ျ်ောကက ျ်ောနိိုင်

၁၃၉ ဒတတ-၆၇ မစိုဖမတ်နိိုင် ဦ်းဖမင ်စိို်း

၁၄၀ ဒဃ-၁၂၉၂ ကမျောင်ဉျောဏ်ထက်လင််း ဦ်းသန််းထွန််း

၁၄၁ ဒစဂ-၂၀၂၀ ကမျောင်ဖမတ်မင််းကက ျ်ော ဦ်းတင်ကဝ

၁၄၂ ဒက-၁၄၅ မကငွ ည်င ိ ်းဖမင ် ဦ်းညီစို

၁၄၃ ဒ -၁၅ ကမျောင်သူ ိန်လင််း ဦ်းသိန််းက ်း

၁၄၄ ဒပ-၆၂ မ ူ်း ူ်းလိှိုင် ဦ်းက ွှေထွန််းလှ

၁၄၅ ဒခဒ-၁၁၈ ကမျောင်မ  ိ်းက ျ်ောနိိုင် ဦ်းကမျောင်ဖမက ွှေ

၁၄၆ ဒစ -၁၂၃ ကမျောင်ဝင််းက ျ်ောထွန််း ဦ်းကမျောင်ဝင််းစိန်

၁၄၇ ဒဗဍ-၁၁၂ ကမျောင်ငငိမ််းထက်က ျောင် ဦ်းကမျောင်ဝင််းစိန်

၁၄၈ ဒဟ-၁၇၁၀ ကမျောင်က ျ်ောမင််းလိှိုင် ဦ်းကက ျ်ောက ျောင်ဖ ြူ

၁၄၉ ဒက-၈၁၁ ကမျောင်မင််းထက် ဦ်းကမျောင်လှက ျောင်

၁၅၀ ဒကဂ-၂၂၀ ကမျောင်သန ်စင်က ျောင် ဦ်းခင်ကမျောင် ီ
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GTI ကက ျောက်ဖ ြူ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၅၁ ဒပ-၂၀၈၀ ကမျောင်ကက ျ်ောစိို်းလင််း ဦ်းသိန််းက ွှေ

၁၅၂ ဒကက-၂၃၇ ကမျောင်ကက ျ်ောနိိုင်ဆန််း ဦ်းပန််းဖ ြူက ျောင်

၁၅၃ ဒ တ-၁ ကမျောင်ကမျောင်က ်းခ မ််း ဦ်းကမျောင်ကမျောင်လှ

၁၅၄ ဒ -၇ ကမျောင်မ  ိ်းသိန််းကဆွ ဦ်းကမျောင်သိန််းက ွှေ

၁၅၅ ဒတ-၆၉၁ ကမျောင်က ျောင်ကိိုလွင် ဦ်းကက ျ်ော င်

၁၅၆ ဒဂ-၄၃၁ ကမျောင်စိို်းသီဟ ဦ်းစိို်းစိို်း

၁၅၇ မမ-၃၂၃ ကမျောင်က ်းကိိုနိိုင် ဦ်းကမျောင်သန််းဝင််း

၁၅၈ ဒတဠ-၂၃၇ ကမျောင်ထက်ဖမတ်စိို်း ဦ်းစိို်းဖမင ်

၁၅၉ ဒဗ-၃၇၈ ကမျောင်ထွန််းလွင် ဦ်းဝင််းနိိုင်

၁၆၀ ဒခဒ-၂၈၉ မခိိုင်ဆန််းလိှိုင် ဦ်းက ျောင်ကက ျ်ောသန််း

၁၆၁ ဒစ-၁၆၉၉ ကမျောင်ကက ျ်ောစိို်းလင််း ဦ်းကမျောင်က ်းသိန််း

၁၆၂ ဆ သ-၇၅ ကမျောင်ကစျောလှထွန််း ဦ်းက ်းနိိုင်စိို်း

၁၆၃ ဒစ-၁၆၁၆ ကမျောင်ကနဟိန််းထွန််း ဦ်းကစျောသိန််း

၁၆၄ ဒစ-၂၁၄၀ ကမျောင်က ျ်ောသိန််းက ်း ဦ်းကက ျ်ောဝင််းလိှိုင်

၁၆၅ ဒက-၁၄၁၇ ကမျောင်က ျောင်ဖမတ် ဦ်းကက ျ်ောသိန််း

၁၆၆ ဒက-၁၅၅၄ ကမျောင် န်နိိုင်ဝင််း ဦ်းစိန်နို

၁၆၇ ဒက-၂၅၅ မဖပည ်သဥဇျောနိိုင် ဦ်းက ျောင်သိန််းထွန််း

၁၆၈ ဒက -၁၂၅ မမိို်း ိ ိသွယ် ဦ်းကမျောင်သက်ဆန််း

၁၆၉ ဒစ-၆၆၉ ကမျောင်သိန််းထွန််း ံ ဦ်းကမျောင်ကမျောင်ဝင််း

၁၇၀ ဒစ-၁၆၁၁ ကမျောင်ဟန်လင််းထွန််း ဦ်းဦ်းသျောလှ

၁၇၁ ဒကမ-၁၁၁ ကမျောင်ထွန််းလင််းစိို်း ဦ်းကမျောင်သန််းညွန ်

၁၇၂ ဒတ-၇၃၅ မကမယိုကဝ ဦ်းသန််းက ွှေ
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GTI ကက ျောက်ဖ ြူ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၇၃ ဆသတ-၂၇၆ မစိုဖမတ်မွန် ဦ်းဖမင ်က ျောင်စိို်း

၁၇၄ ဒ -၄၀ ကမျောင်က ျောင်ဟိန််းသူ ဦ်းတင်ဝင််းလိှိုင်

၁၇၅ ဒ -၂၃ ကမျောင်ကက ျ်ောပိိုင်စိို်း ဦ်းကက ျ်ောကမျောင်သန််း

၁၇၆ ဒပ-၂၁၆၁ ကမျောင်ဘိိုဝင််း ဦ်းက ျောင်သိန််းထွန််း

၁၇၇  ဘ-၇၃၆ မပန််း ိခင် ဦ်းစူပေါ

၁၇၈ ဒက-၂၀၂ ကမျောင်က ျ်ောလင််းနိိုင် ဦ်းကမျောင်သိန််းက ွှေ

၁၇၉  မပ-၅၃၈ ကမျောင်မင််းခန ်ကမျောင် ဦ်းသက်လွင်ဦ်း

၁၈၀ ဆမက-၃၀၀၅ ကမျောင်က ျောင်ဖမင ်ဖမတ် ဦ်းသိန််းနိိုင်

၁၈၁ ဒက-၂၈၈ ကမျောင် ျောကျောဖမတ် ဦ်းဖမသန််း

၁၈၂ ဒပ-၂၃၃၀ ကမျောင်မ  ိ်းသက် ဦ်းက ျောင်ဝင််းဖမင ်

၁၈၃ ဒပ-၁၈၇၂ ကမျောင်ကိိုကိိုနိိုင် ဦ်းကမျောင်ဦ်းစိန်

၁၈၄ ဒက -၇၆ မ ိင ိ ်းသူ ဦ်းကမျောင်တင်ဆန််း

၁၈၅ ဒစ-၂၉၇ ကမျောင်က ျ်ောဝင််းနိိုင် ဦ်းက ျောင်တိို်း

၁၈၆ ဒသ-၈၄၇ မပပံ ်းပွင ် ီ ဦ်းဦ်းသိန််းညွန ်

၁၈၇ ဒက -၆ မဖပည ်စံိုခိိုင် ဦ်းကမျောင်ကကည်ဝင််း

၁၈၈ ဒက-၁၅၀ မခင်က ်းဝင််း ဦ်းကက ျ်ောလှစိန်

၁၈၉ ဒင-၄၄၇ မက ်းက ်းစိို်း ဦ်းထွန််းလိှိုင်

၁၉၀ ဒပ-၈၂ မစိို်းမိို်းဟန် ဦ်းက ွှေသန််းကမျောင်

၁၉၁ ဒကက-၁၈၀ မ ျော ျောနွယ် ဦ်းက ျောင်က ွှေဝင််း

၁၉၂ ဒဃတ-၆၅၄ ကမျောင်က ျ်ောနိိုင်ဝင််း ဦ်းခ မ််းလှသိန််း

၁၉၃ ဒက-၁၅၄၀ ကမျောင်ဟိန််းမင််းသူ ဦ်းကမျောင်သိန််းလှ

၁၉၄ ဒက-၄၈၁ ကမျောင်သန််းမင််းနိိုင် ဦ်းကမျောင်ဖမင ်သန််း
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စဉ်
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ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉၅ ဒခ-၁၀၀၄ ကမျောင်က ျောင်နိိုင်က ်း ဦ်းလှကမျောင်သိန််း

၁၉၆ ဒက-၈၈၅ ကမျောင်က ျ်ောဖပည ်င ိ ်း ဦ်း ီ ီကမျောင်

၁၉၇ ဒက-၁၀၁၉ မကမသူက ျောင် ဦ်းက ျောင်ဖမင ်သိန််း

၁၉၈ ဒတ-၄၂၉ ကမျောင်ပိိုင်ဟိန််းခိိုင် ဦ်းတင်ကမျောင်က ်း

၁၉၉ ဒတဠ-၂၄၄ ကမျောင်က ျောင်ဝင််းလွင် ဦ်းစိို်းလွင်

၂၀၀ ဒဟ-၄၅၉ ကမျောင်ကက ျ်ောစိို်းမင််း ဦ်းကက ျ်ောစိန်သျော

၂၀၁ ဒ -၃၉၁ မဆိုဖမတ်မွန် ဦ်းကမျောင်ဖ ြူကခ 

၂၀၂ ဒစ-၃၃၁ ကမျောင်ဖမတ်လင််းကမျောင် ဦ်းထွန််းဖမ

၂၀၃ ဒက-၁၃၄၃ ကမျောင်စိို်းလင််းနိိုင် ဦ်းကက ျ်ောသျောညွန ်

၂၀၄ ဒတတ-၃၅၄ ကမျောင်က ျ်ောမ  ိ်းထွန််း ဦ်းကမျောင်ဆန််းဦ်း

၂၀၅ ဒ သ-၅၅၃ ကမျောင်ကကျောင််းထက်စံ ဦ်းမင််းလိှိုင်

၂၀၆ ဒတတ-၁၅၅ မကမဖမင ်ဖမတ်က ျောင် ဦ်းခ စ်ကထွ်း

၂၀၇ ဒသ-၆၇၂ ကမျောင်မိို်းဖပည ်စံို ဦ်းသိန််းထွန််း

၂၀၈ ဒက-၁၁၄၂ ကမျောင်မ  ိ်းမင််းကိို ဦ်းလှသန််းက ျောင်

၂၀၉ ဒက -၁၁၀ မက ်းခ မ််းကမ ဦ်းကမျောင်ကမျောင်က ်း

၂၁၀ ဒမ-၇၃၁ မခိိုင်လင််းဖ ြူ ဦ်းဘစိန်

၂၁၁ ဒစ-၁၄၂၃ မကမဖမင ်ပွင ်ဖ ြူ ဦ်းက ျ်ောဖမင ်နိိုင်

၂၁၂ ဒတတ-၁၃၉ မ င်မ  ိ်းသူ ဦ်းတင်ကမျောင်က ်း

၂၁၃ ဒကက-၂၃၀ မစို ီဝင််း ဦ်းက ျောင်စံထွန််း

၂၁၄ ဒကက-၁၄၃ ကမျောင်ထွန််းဝင််းက ွှေ ဦ်းက ျောင်ထွန််းစံ

၂၁၅ ဆသယ-၅၆၅၇ ကမျောင်စိို်းသီဟက ျောင် ဦ်းက ျောင်တင်ကစျော

၂၁၆ ဆဒမ-၉၇၆ ကမျောင် ွန်ခိိုင်င ိ ်း ဦ်းကမျောင်ကစျောဖမ
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၂၁၇ ဒက-၅၃၃ ကမျောင်ဖမတ်ခိိုင်လင််း ဦ်းသန််းက ွှေကမျောင်

၂၁၈ ဒသ-၉၈ မမဉ္ဇြူကမျောင် ဦ်းဖမင ်ကမျောင်ကမျောင်

၂၁၉ ဒစ-၆၈၈ မကက ျော ကကသီမွန် ဦ်းကက ျ်ောညွှန ်ဦ်း

၂၂၀ ဒက-၂၇ မက ငပီင ိ ်း ဦ်းခင်ကမျောင်ဦ်း

၂၂၁ ဒက-၃၃၂ မဝင််းဝင််းသက် ဦ်းဦ်းသိန််း

၂၂၂ ဒကမ-၁၀၆ မထူ်း ိမ်ခ စ် ဦ်းကစျောသန််းကမျောင်

၂၂၃ ဒက-၂၈၈ ကမျောင် ဲသွင်ဦ်း ဦ်းဆန််းမင််းဦ်း

၂၂၄ ဒတ-၇၂၁ မသူသူလိှိုင် ဦ်းမိို်းမင််းလိှိုင်

၂၂၅ ဒက -၂၁၈ မ ိ ိစံ ဦ်းကမျောင်စံဘ

၂၂၆ ဒဎ-၁၈၉ မနီလျောဝင််း ဦ်းကမျောင်ဖမင ်ဝင််း

၂၂၇ ဒစ-၅၇၀ ကမျောင်လိှိုင်မင််းဦ်း ဦ်းကစျောထွန််းလှ

၂၂၈ ဒတ-၁၆၆ ကမျောင်ဖမတ်ကက ျ်ောသူ ဦ်းကက ျ်ောသူဝင််း

၂၂၉ ဒက-၂၃ မက ်းဖမစနဒာ ဦ်းညံ သျော

၂၃၀ ဒဟ-၄၉၁ ကမျောင်မ  ိ်းသန ် ဦ်းညီညီက ျောင်

၂၃၁ ဒတ-၄၂၁ မယမင််းခင် ဦ်းက ျ်ောမင််းထွန််း

၂၃၂ ဒ -၄၁၉ ကမျောင်ဖ ြူသိန််းက ျောင် ဦ်းကက ျ်ောသိန််း

၂၃၃ ဒဟတ-၂၂၉ ကမျောင်ကိိုင ိ ်း ဦ်းကမျောင်ခ မ််းသျော

၂၃၄ ဒက -၃၅၉ ကမျောင်ကစျောလင််းထက် ဦ်းကမျောင်တင်

၂၃၅ ဒက-၁၃၇၁ မသူ ျောနွယ် ဦ်းသန််းကမျောင်

၂၃၆ ဒနပ-၃ ကမျောင်ဆန််းလိှိုင် ဦ်းခ မ််းဖ ြူ

၂၃၇ ဒက-၈၅၁ မဆိုဖမတ်နိို်း ဦ်းက ျောင်ကက ျ်ောဖမ

၂၃၈ ဒတတ-၁၂၆ မနနဒာဝင််း ဦ်းက ျောင်ကမျောင််း

Page 11 of 12



GTI ကက ျောက်ဖ ြူ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 
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အ ည် အဘအ ည်

၂၃၉ ဒခ-၁၄၂ မစနဒာဖမင ် ဦ်းဖ ြူသျောထွန််း

၂၄၀ ဒက-၁၂၄၄ ကမျောင်က ျောင်နိိုင်စိို်း ဦ်းက ျောင်သန််းနို

၂၄၁ ဒက-၇၂၅ ကမျောင်ဟန်ငငိမ််းဗိိုလ် ဦ်းမိို်းက ျ်ောဦ်း

၂၄၂ ဒ က-၃၉၉ ကမျောင်လျောဘ်ထွန််းက ျောင် ဦ်းကက ျ်ောက ်းသျော

၂၄၃ ဒကစ-၁၁၈ ကမျောင်ဘိုန််းဖမင ်ဖမတ် ဦ်းထွန််းက ျောင်ကက ျ်ော

၂၄၄ ဒက-၂၄၅၅ ကမျောင်စိို်းမင််းကက ျ်ော ဦ်းကမျောင်စံက ်း

၂၄၅ ဒက-၈၄၁ ကမျောင်နိိုင်ဖမင ်ထွန််း ဦ်းလှကမျောင်က ်း

၂၄၆ ဒတမ-၂၅၅ မနန််းခ ယ် ီထွန််း ဦ်းတင်ထွန််း

၂၄၇ ဒဗဗ-၁၁၂ ကမျောင်မင််းမင််းထွန််း ဦ်းက ်းကမျောင်သိန််း

၂၄၈ ဒတ-၈၀၂ မခင်ကစျောက ်း ဦ်းစိို်းဝင််း

၂၄၉ ဒက-၁၀၆၅ ကမျောင်ဆန််းငငိမ််းလွင် ဦ်းက ျ်ောမင််းထွန််း

၂၅၀ ဒည-၁၁၇ ကမျောင် င်လင််းခန ် ဦ်းခင်ကမျောင်ကကည်

၂၅၁ ဒက-၂၂၄ ကမျောင်ကဝယံမင််း ဦ်းစံကက ျ်ောလှ

၂၅၂ ဒဗတ-၉ မနှင််းကဝင ိ ်း ဦ်းစိန်တင်

၂၅၃ ဒစ-၃၀၄ ကမျောင်က ျောင်ခင်က ်း ဦ်းသိန််းက ျောင်

၂၅၄ ဒတ-၁၀၂၀ ကမျောင်က ျောင်မ  ိ်းသက် ဦ်းသန််းက ွှေ

၂၅၅ ဒပ-၁၇၃၀ ကမျောင်က ျောင်မင််းက ျ်ော ဦ်းဖမင ်ဝင််း
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