
GTI ရ ွှေပြည်သာ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ ဖအ-၃၀၂ ရမာင်ဖဖ  ြိုးမင်ြိုးသူ ဦြိုးပမလင်ြိုး

၂ ဆအမ-၅၁၅ မလ ဲ့ဇာနည်ပမငဲ့် ဦြိုးရဇာ်ထွန်ြိုးပမငဲ့်

၃ ြခ-၁၂၃၄ ရမာင်ပမတ်ရဇာ် ဦြိုးရအာင်ရဇာ်မ  ြိုး

၄ ဆဇဟ-၁၃၂ ရမာင်ညီထွန်ြိုးလွင် ဦြိုးထွန်ြိုးလွင်

၅ ညဒ-၃၀၆ ရမာင်ပမတ်သူရအာင် ဦြိုးသက်န  င်

၆ ဆမက-၁၇၇၉ ရမာင်မင်ြိုးသန ်ရက ာ် ဦြိုးဝင်ြိုးရအာင်

၇ ဆမန-၇၇၅ ရမာင်ဟန်ည မ်ြိုးရအာင် ဦြိုးသန်ြိုးဝင်ြိုးလ ှိုင်

၈ ဆတည-၅၀၇ ရမာင်ရအာင်ခ  င်ဖဖ  ြိုး ဦြိုးတင်ရမာင်လတ်

၉ ဆ -၁၁၆ မနွယ်ဒီရထွြိုး ဦြိုးလှမင်ြိုး

၁၀ ြခအ-၅၃၇ ရမာင်ခွန်ပမတ်ဇင် ဦြိုးတင်ပမငဲ့်ရအာင်

၁၁ မနအ-၅၃၆၁ ရမာင်ခန ်စည်သူ ဦြိုးသ ခရအာင်

၁၂ ဖ -၅၀၇ မ ွှေန်ြိုးအ ပဖြူ ဦြိုးက  က  ရမာင်

၁၃ ဆက -၁၉၆၉ ရမာင်သန ်ညီထက် ဦြိုးဝင်ြိုးန  င်

၁၄ ဆသက-၆၈၁ ရမာင်ရကာင်ြိုးသ ဟ န်ြိုး ဗ  လ်မှြူြိုးရစာရအာင်

၁၅ ညလ-၁၈၉ ရမာင်စစ်ြ  င်မှြူြိုးရဇာ် ဦြိုးရဇာ်မင်ြိုးဦြိုး

၁၆ ဆမဥ-၁၉၅ မရနပခည်မ  ြိုးထက် ဦြိုးသ ရမာင်ရမာင်

၁၇ ဖမ-၁၃၆၃ ရမာင်န  င်  ြ  င် ဦြိုးရအာင်က  မင်ြိုး

၁၈ ဆသက-၃၃၁ မပမတ်ပခြူြိုးသက် ဦြိုးဦြိုးပမငဲ့်

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  (မရွှေပပည်သာ)

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ ဆက -၁၀၉၄ မသင်ြိုးရ ွှေ ည် ဦြိုးမင်ြိုးသ န်ြိုး

၂၀ ဆသဥ-၆၆ ရမာင်သန်ြိုးန  င် ဦြိုးလှရမာင်

၂၁ ဆအဓ-၅၂ မခင်စံမီန  င် ဦြိုးဝင်ြိုးန  င်

၂၂ ဆဒဆ-၇၁၀ မရမသင်ြိုးကကြူ ဦြိုးရမာင်ရမာင်စ  ြိုး

၂၃ ဆဗဟ-၁၃၇၂ ရမာင်မင်ြိုးသန ်ရက ာ် ဦြိုးရဇာ်ဝမ်ြိုး

၂၄ အမ-၇၉ ရမာင်သန ်ဇင်ရအာင် ဦြိုးတင်ဝင်ြိုး

၂၅ ဆစခ-၃၃၂ ရမာင်ဖဖ  ြိုးဝင်ြိုးရ ြိုး ဦြိုးဝင်ြိုးရ ြိုး

၂၆ နဥန-၁၈၁ မသွန်ြိုးပမတ်နဒီ ဦြိုးရအာင်ရငွ

၂၇ ဆက -၁၄၄၅ ရမာင်သီဟရအာင်သူ ဦြိုးရအာင်စ  ြိုး

၂၈ ဆဃန-၈၂၇ ရမာင်ခန ်ရအာင်ဟ န်ြိုး ဦြိုးခ   ဝင်ြိုး

၂၉ ဆဗဟ-၂၈၀ ရမာင်ခ စ်ဦြိုးရမာင် ဦြိုးသက်ဦြိုးရက ာ်

၃၀ ဆဥက-၆၂ ရမာင်ရကာင်ြိုးပမတ်ထွန်ြိုး ဦြိုးကကည်ထွန်ြိုး

၃၁ ဆက -၃၇ မပြညဲ့်ပြညဲ့်ဖဖ  ြိုးကကွယ် ဦြိုးသူ ရဇာ်

၃၂ အစလ-၁၂၄ ရမာင်ရအာင်ဖင မ်ြိုးပမတ် ဦြိုးရက ာ်စ န်

၃၃ ြငစ-၅၇ ရမာင်ရဇယ ာဟ န်ြိုးထက်ညီ ဦြိုးရဇယ ာဝင်ြိုး

၃၄ ဆဇဟ-၇၁ ရမာင်န  င်လင်ြိုးထက် ဦြိုးနန်ြိုးထ  က်

၃၅ ဆအစ-၆၀၁ ရမာင်ခ  င်စ  ြိုးဟန် ဦြိုးနနဒာထွန်ြိုး

၃၆ ဆဒမ-၁၄၄၀ ရမာင်ဘ န်ြိုးပမတ်သူ ဦြိုးရက ာ်စ  ြိုးမ  ြိုး

၃၇ ဆဥဓ-၁၂ မယွန်ြိုးဝတီရက ာ် ဦြိုးရအာင်ရက ာ်မ  ြိုး

၃၈ ဆလမ-၄၈၇ ရမာင်ရအာင်မင်ြိုးဇင် ဦြိုးသန ်ဇင်

၃၉ ဆဇသ-၈၆၁ ရမာင်ရအာင်ရပြဖင မ်ြိုး ဦြိုးရက ာ်မ  ြိုးလ ှိုင်

၄၀ ဆက -၁၅၀၇ ရမာင်မ  ြိုးရက ာ်သာ ဦြိုးထွန်ြိုးလင်ြိုးစ  ြိုး
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GTI ရ ွှေပြည်သာ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ ဆတမ-၁၉၉ ရမာင်ဇွ ရနထွန်ြိုး ဦြိုးနနဒဇင်

၄၂ ဆဝသ-၂၃၉ ရမာင်ဟ န်ြိုးရက ာ်မ   ြိုး ဦြိုးရသာင်ြိုးဆငဲ့်

၄၃ ဆဘဓ-၈၂၂ ရမာင်ဖင မ်ြိုးခ မ်ြိုးဖဖ  ြိုး ဦြိုးစ  ြိုးန  င်

၄၄ ဆဒမ-၉၈၂ ရမာင်ရဇယ ာထူြိုး ဦြိုးဝင်ြိုးရမာင်လ ှိုင်

၄၅ ဆဃန-၁၁၀ ရမာင်ရကာင်ြိုးဇင်ဟ န်ြိုး ဦြိုးရနလင်ြိုး

၄၆ မထတ-၇၅ ရမာင်ရဝယံလမင်ြိုး ဦြိုးပမငဲ့်က  က  

၄၇ အမ-၁၆ မ ဒီရမြ   ဦြိုးထူြိုးဝင်ြိုး

၄၈ ဆက -၂၂၄၃ ရမာင်သတ  ြိုးန  င် ဦြိုးန  င်ရအာင်

၄၉ ဆသတ-၃၂၆၀ ရမာင်စ  င်ြိုးထက်ရက ာ် ဦြိုးပမငဲ့်ရဆွ

၅၀ ဆမမ-၂၂၂ မထူြိုးပြညဲ့်စံ ဝင်ြိုး ဦြိုး  ပမငဲ့်

၅၁ ဆဃဘ-၅၅၂ ရမာင်ရက ာ်ရက ာ်ထ  က် ဦြိုးရမာင်ရမာင်လွင်

၅၂ ဆသတ-၁၁၆၂ မယဉ်မ  ြိုးရအြိုး ဦြိုးရဇာ်ပမငဲ့်

၅၃  သ-၁၇၉ မရအြိုးရသာ်တာမွန် ဦြိုးရသာင်ြိုးထွန်ြိုး

၅၄ ဆဇဟ-၈၂၇ ရမာင်မင်ြိုးရဇယ ာရအာင် ဦြိုးရဇယ ာသူ

၅၅ ဆဇသ-၃၃၂၆ ရမာင်ညီညီခန ် ဦြိုးရသာင်ြိုးထွန်ြိုး

၅၆ ြယက-၂၈၁ ရမာင်လင်ြိုးလွင်ဦြိုး ဦြိုးရဇာ်လင်ြိုး

၅၇ ဆသဟ-၁၈၃၉ ရမာင်မ   ြိုးမင်ြိုးရထွြိုး ဦြိုးတင်ပမငဲ့်

၅၈ ဆသတ-၉၇၄ မလဝန်ြိုးမှြူြိုးြ  င် ဦြိုးရဇာ်လင်ြိုး

၅၉ ဆသယ-၅၆၃၇ မယ နနဒာရထွြိုး ဦြိုးရအာင်ဝင်ြိုး

၆၀ ဆဇဟ-၁၈၂ ရမာင်  ပမငဲ့်ရအာင် ဦြိုးပမငဲ့်စ န်

၆၁ ဆတဥ-၈၈၁ မရမပမတ်သူ ဦြိုးသာထွန်ြိုးရအာင်

၆၂ ဆဝသ-၈၄၆ ရမာင်ရကာင်ြိုးစွမ်ြိုးရသာ် ဦြိုးပမတ်မင်ြိုး
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GTI ရ ွှေပြည်သာ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ ဆမတ-၁၀၇၇ ရမာင်ပမတ်လင်ြိုးရမာင် ဦြိုးရအာင်ရဇာ်ရဇာ်ရထွြိုး

၆၄ ဆြသ-၇၂၈ ရမာင်ဖဖ  ြိုးသူထွန်ြိုး ဦြိုးဖဖ  ြိုးရဝ

၆၅ ဆဖလ-၆၃၀ ရမာင်ဟ န်ြိုးညီညီခ စ် ဦြိုးညီညီရအာင်

၆၆ ဆဇဟ-၅၃၂ ရမာင်ပမငဲ့်ပမတ်ဟ န်ြိုးရက ာ် ဦြိုးမင်ြိုးသက်န  င်

၆၇ မည-၁၀၉၂ ရမာင်ရအာင်ပမငဲ့်သူ ဦြိုးသာရအာင်

၆၈ ဖစြ-၂၇၅ ရမာင်ရကာင်ြိုးခန ်လင်ြိုး ဦြိုးရက ာ်ရက ာ်လင်ြိုး

၆၉ စက-၁၀၈၀ မမန် ှမ်ြိုးနွမ်ြိုး ဦြိုးဆွင်ြိုးလ န်ထန်

၇၀ ဆဒမ-၉၃၃ ရမာင်မ  ြိုးပမငဲ့်ထက်ရက ာ် ဦြိုးရက ာ်ရက ာ်မ  ြိုး

၇၁ ဆတဥ-၇၀၇ ရမာင်သက်ြ  င်ဦြိုး ဦြိုးရက ာ်ရက ာ်ဦြိုး

၇၂ ဆြဇ-၃၆၁ ရမာင်ဘ န်ြိုးပမတ်မင်ြိုး ဦြိုးပမငဲ့်သ န်ြိုး

၇၃ ဆသက-၂၇၆၀ ရမာင်ဇွ ထက် ဦြိုးလှထွန်ြိုးရက ာ်

၇၄ ဆလမ-၃၃၆ ရမာင်ရအာင်ခ စ်ဦြိုး ဦြိုးပမတ်သူ

၇၅ ဆ က-၁၀၄၈ ရမာင်ရက ာ်က  ထက် ဦြိုးနီက  

၇၆ ဆဗထ-၅၇၁ ရမာင်ဟန်ထူြိုးရဇာ် ဦြိုးသ န်ြိုးရအာင်

၇၇ နဒက-၂၄ ရမာင်ရက ာ်ဝင်ြိုးလ ှိုင် ဦြိုးရအာင်ရက ာ်ညွန ်

၇၈ ဆစခ-၈၈၉ မဝငဲ့်ဝငဲ့်ရက ာ် ဦြိုးရအာင်သ န်ြိုးထွဋ်

၇၉ ဆဇဟ-၁၂၈ ရမာင်စ  င်ြိုးပမတ်လင်ြိုး ဦြိုးရဇာ်မင်ြိုးထွန်ြိုး

၈၀ ဆအစ-၂၄၂၅ ရမာင်ညီညီရအာင် ဦြိုးရအာင်ရဇာ်ဝင်ြိုး

၈၁ ဆဘ-၃၁၇ ရမာင်လင်ြိုးထက်ရအာင် ဦြိုးရအာင်ရက ာ်ဝင်ြိုး

၈၂ ဒတ-၁၇၇၅ မယ ဝတီဦြိုး ဦြိုးရက ာ်လှဦြိုး

၈၃ ဆသအ-၃၁၉ မသူဇာဝင်ြိုး ဦြိုးသ န်ြိုးကကွယ်

၈၄ ဆဒမ-၃၅၇ ရမာင်သ တန  င် ဦြိုးမ   ြိုးမင်ြိုး
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GTI ရ ွှေပြည်သာ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၈၅ ဆတမ-၂၁၈၆ ရမာင်လ ှိုင်မင်ြိုးရအာင် ဦြိုးစ  ြိုးကကည်

၈၆ ဆလမ-၈၀၉ ရမာင်ရကာင်ြိုးဇင်သူ ဦြိုးဝင်ြိုး ှ န်ပမငဲ့်

၈၇ ဆဇသ-၁၀၁၈ ရမာင်ပမငဲ့်ပမတ်ဘ န်ြိုးြ  င် ဦြိုးဖဖ  ြိုးက  က  ဦြိုး

၈၈ ဆဇသ-၂၃၄ ရမာင်ဟန်မင်ြိုးထက် ဦြိုးထွန်ြိုးပမငဲ့်

၈၉ ဒသဝ-၃၃၂ ရမာင်ဖဖ  ြိုးပမတ်ြ  င်ထက် ဦြိုးရက ာ်လင်ြိုး

၉၀ ဆဖ-၄၄၈ ရမာင်လွင်မ  ြိုးရအာင် ဦြိုးန  င်ဝင်ြိုး

၉၁ ဆဇဟ-၇၉ ရမာင်ဘ န်ြိုးသန ်ထွန်ြိုး ဦြိုးသက်ထွန်ြိုးရအာင်

၉၂ ဆမဥ-၃၂၃၆ ရမာင်ဟန်ဝံဲ့သူ ဦြိုးမ   ြိုးရက ာ်သူ

၉၃ ဆဂ-၂၉၆ ရမာင်ရအာင်ပမငဲ့်စ  ြိုး ဦြိုးသန်ြိုးစ  ြိုး

၉၄ ဆက -၂၀၁၄ မသက်ထာြိုးစံ ဦြိုးရဝဖဖ  ြိုးသ န်ြိုး

၉၅ ဆမက-၁၃၇၅ ရမာင်ရမာ်ကွန်ြိုးရနလင်ြိုးမင်ြိုး ဦြိုးရနလင်ြိုးထွန်ြိုး

၉၆ ဒသ-၅၇၇ ရမာင်ဇွ မာန်ရက ာ်ဇင် ဦြိုးရက ာ်ဇင်လတ်

၉၇ ဆသက-၃၇၆၁ ရမာင်ရအာင်ခန ်ပမတ် ဦြိုးရနရအာင်

၉၈ ဆအဓ-၄၂၈ ရမာင်မင်ြိုးသန ်လွင် ဦြိုးရအြိုးလွင်

၉၉ ဆမက-၁၇၃၅ ရမာင်ထက်ရအာင်လင်ြိုး ဦြိုးစ  ြိုးဝင်ြိုးရအာင်

၁၀၀ ဆဇသ-၃၄၉ မသင်ြိုးရ ွှေ ည် ဦြိုးရအာင်ကကည်ပမငဲ့်
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