
GTI အင််းစိန်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ အရဏ-၄ မမမမမတ်မ  ်းစံ ဦ်းမမတ်ကိိုကိို

၂ မနအ-၁၆၅၄ မမမရ င််းသန ်မွန် ဦ်းမအောင်မြည ်စိို်း

၃ စရ-၁၇၆၆ မမောင်မေယံမိို်းဦ်း ဦ်းမက ေ်ာမရွှေ

၄ ဆတဥ-၇၃၈ မဆိုရည်မင််းသန ် ဦ်းမ  ိ်းမင််းသန ်

၅ ဆဇသ-၂၄၉၆ မမောင်သန ် ဦ်းမအောင်မ  ိ်း

၆ ဆအြ-၉၀ မလ  လ  မင််း ဦ်းမအ်းကိိုကိိုမင််း

၇ ဆကရ-၄၀၈ မမောင်မက ေ်ာဘိုန််းမသေ်ာ ဦ်းမအောင်ကကည်

၈ ဆဒမ-၇၉၁ မဆိုလင််းလက်နိိုင် ဦ်းမဇေ်ာမဇေ်ာမ ်း

၉ ဒဂသ-၁၉၆ မယမင််းအိမ် ဦ်းေင််းဗိိုလ်

၁၀ ဆဥဓ-၁၇၃ မမောင်မက ေ်ာမဇယ ောလင််း ဦ်းလ ေင််းစိို်း

၁၁ ဆဗဟ-၁၄၉ မသင််းယိုနနဒာ ဦ်းေင််းမအောင်မိို်း

၁၂ မထခ-၇၈ မမောင်စစ်ငငိမ််းထ ်း ဦ်းမဇေ်ာထ ်း

၁၃ ဖအ-၃၀၂ မမောင်ငဖိ ်းမင််းသ ဦ်းမမလင််း

၁၄ ဆအမ-၅၁၅ မလ  ဇောနည်မမင ် ဦ်းမဇေ်ာထွန််းမမင ်

၁၅ ဆရက-၃၁၀ မမောင်ဘိုန််းမြည ်ေင််း ဦ်းသီဟမအောင်

၁၆ ြဟခ-၃၂၈ မမောင်ြိိုင်ဇင်မ  ိ်း ဦ်းစိို်းလွင်

၁၇ ြခ-၁၂၃၄ မမောင်မမတ်မဇေ်ာ ဦ်းမအောင်မဇေ်ာမိို်း

၁၈ ဆမက-၁၁၄၄ မမောင်ထက်မင််းလွင် ဦ်းလ မ  ိ်း

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  (အင််းစ န်)

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ ဆဇဟ-၁၃၂ မမောင်ညီထွန််းလွင် ဦ်းထွန််းလွင်

၂၀ အခ-၄၆ မမောင်ေင််းမိို်းမသေ်ာ ဦ်းေင််းနိိုင်

၂၁ ညဒ-၃၀၆ မမောင်မမတ်သ မအောင် ဦ်းသက်နိိုင်

၂၂ ဆဒမ-၃၂၈ မသွန််းသစစော ဦ်းမက ေ်ာသ ရ

၂၃ ဆမက-၁၇၇၉ မမောင်မင််းသန ်မက ေ်ာ ဦ်းေင််းမအောင်

၂၄ ဆဃ-၂၃၆ မမောင်သ ရမင််းကိိုထက် ဦ်းမဇေ်ာမင််းလတ်

၂၅ ဆမန-၇၇၅ မမောင်ဟန်ညိမ််းမအောင် ဦ်းသန််းေင််းလိှိုင်

၂၆ ဆသေ-၉၂၀ မမောင်သက်ြိိုင်ငဖိ ်း ဦ်းစိို်းမိို်း

၂၇ ြထ-၄၄ မမောင်ရ ထွန််းြိိုင် ဦ်းလ ထွန််း

၂၈ အည-၈၃၉ မဆိုမမတ်နွယ် ဦ်းသန််းထွန််းမအောင်

၂၉ ဆကရ-၆၀၂ မမောင်ငဖိ ်းမမတ် ဦ်းဦ်းစိို်းေင််း

၃၀ ဆတည-၅၀၇ မမောင်မအောင်ခိိုင်ငဖိ ်း ဦ်းတင်မမောင်လတ်

၃၁ ဆရ-၁၁၆ မနွယ်ဒီမထွ်း ဦ်းလ မင််း

၃၂ ဖငရ-၁၁၂ မမောင်မင််းခန ်မသေ်ာ ဦ်းမအောင်မက ေ်ာမင််း

၃၃ ဆအစ-၄၄၁ မမောင်ဇွ ရ င််းသန ်ထွန််း ဦ်းမစောစံမရွှေ

၃၄ ြခအ-၅၃၇ မမောင်ခွန်မမတ်ဇင် ဦ်းတင်မမင ်မအောင်

၃၅ ဖရ-၅၀၇ မရွှေန််းအိမဖ ဦ်းကိိုကိိုမမောင်

၃၆ မနအ-၅၃၆၁ မမောင်ခန ်စည်သ ဦ်းသိုခမအောင်

၃၇ ဒစ-၅၇၇ မဇင်မောငဖိ ်း ဦ်းမသောင််းမရွှေ

၃၈ မထက-၂၂၁ မမောင်ဉောဏ်မင််းထက် ဦ်းစိို်းမအောင်သိန််း

၃၉ ဆေသ-၈၅ မမောင်ထက်မမတ် ဦ်းမက ေ်ာဟိန််း

၄၀ ဆမဥ-၃၀၉ မစိို်းမမတ်သ ဦ်းထွန််းလင််း

Page 2 of 10



GTI အင််းစိန်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ ဆသက-၆၈၁ မမောင်မကောင််းသိုဟိန််း ဦ်းမစောမအောင်

၄၂ ဆကရ-၁၉၆၉ မမောင်သန ်ညီထက် ဦ်းေင််းနိိုင်

၄၃ ညလ-၁၈၉ မမောင်စစ်ြိိုင်မ  ်းမဇေ်ာ ဦ်းမဇေ်ာမင််းဦ်း

၄၄ ဆမမ-၉၀ မမောင်ဟန်ထ ်းငဖိ ်း ဦ်းမဇေ်ာလတ်

၄၅ ဖမ-၁၃၆၃ မမောင်နိိုင်ရ ြိိုင် ဦ်းမအောင်ကိိုမင််း

၄၆ ဆကရ-၅၁ မမောင်မ  ိ်းမင််းခန ် ဦ်းမနေင််းညီညီ

၄၇ ဆဥဓ-၈၂၀ မမောင်မင််းြိိုင်မအောင် ဦ်းမဇေ်ာလွင်ဦ်း

၄၈ ြယက-၉၁ မမမငဖိ ်းသိမ ် ဦ်းမနထက်မေ

၄၉ ဒတတ-၅၆ မခိိုင်သင််းမမတ်ဇံ ဦ်းထွန််းမအောင်ဇံ

၅၀ ဆအန-၂၄၃ မမောင်ခန ်မအောင်မြည ် ဦ်းရ ေင််းထွဋ်

၅၁ အဇသ-၇၂၅ မမောင်နိိုင််းနိိုင််း ဦ်းသန််းနိိုင်

၅၂ နဇဖ-၅၀ မမောင်ခ မ််းမမမ မ  ်း ဦ်းသောမက ေ်ာလ 

၅၃ ဆကရ-၁၀၉၄ မသင််းမရွှေရည် ဦ်းမင််းသိန််း

၅၄ ဆအဓ-၅၂ မခင်စံမီနိိုင် ဦ်းေင််းနိိုင်

၅၅ ဆရက-၁၇၃ မမောင်မင််းသိုခ ဦ်းဉောဏ်မထွ်း

၅၆ ဆကရ-၆၁ မဖ ်းမမတ်မနမခည် ဦ်းမအောင်လွင်

၅၇ ဆသဥ-၆၆ မမောင်သန််းနိိုင် ဦ်းလ မမောင်

၅၈ ဆမဥ-၆၅၄ မသင််းနနဒာစိို်း ဦ်းနိိုင်မငွသိန််း

၅၉ ဆဇသ-၁၃၀၈ မမောင်ရ ရင ်မမတ်မင််းဦ်း ဦ်းတင်ထွဏ််း

၆၀ ဆကရ-၃၁၈ မမောင်မသေ်ာလင််းထက်လွင် ဦ်းမက ေ်ာဦ်းလွင်

၆၁ ဆဥဓ-၁၈၅ မမရွှေရည်လင််းလက် ဦ်းမမတ်မဇေ်ာ

၆၂ အဘ-၉၇၀ မမောင််မအောင်ဆက်ြိိုင် ဦ်းစိန်မရွှေ
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စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ ဆဗဟ-၁၃၇၂ မမောင်မင််းသန ်မက ေ်ာ ဦ်းမဇေ်ာေမ််း

၆၄ ဆမက-၁၄၁၄ မမောင်မိို်းသိန််းမက ေ်ာ ဦ်းေင််းနိိုင်

၆၅ ဆဒဆ-၇၁၀ မမမသင််းကက ဦ်းမမောင်မမောင်စိို်း

၆၆ နဥန-၁၈၁ မသွန််းမမတ်နဒီ ဦ်းမအောင်မငွ

၆၇ ဆကရ-၁၄၄၅ မမောင်သီဟမအောင်သ ဦ်းမအောင်စိို်း

၆၈ ဆဥက-၆၂ မမောင်မကောင််းမမတ်ထွန််း ဦ်းကကည်ထွန််း

၆၉ ဆဗဟ-၂၈၀ မမောင်ခ စ်ဦ်းမမောင် ဦ်းသက်ဦ်းမက ေ်ာ

၇၀ ဆအစ-၁၆၃ မစောမြည ်စံိုငဖိ ်း ဦ်းမင််းမဇေ်ာမဇေ်ာငဖိ ်း

၇၁ ဆဃန-၈၂၇ မမောင်ခန ်မအောင်ဟိန််း ဦ်းခ  ိေင််း

၇၂ ဆကရ-၃၇ မမြည ်မြည ်ငဖိ ်းကကွယ် ဦ်းသ ရမဇေ်ာ

၇၃ နဥန-၄၅ မမောင်သ ရမက ေ်ာ ဦ်းမက ေ်ာမိို်း

၇၄ ဆတမ-၈၆၀ မအိမ္နဒခ မ််းမမမ ဦ်းမ  ိ်းသွင်

၇၅ အြ-၄၃၆ မမောင်ဆက်မေယံ ဦ်းမင််းမဇေ်ာ

၇၆ ဆမန-၈၆ မမောင်အောကောဟိန််း ဦ်းမအောင်ဆန််းေင််း

၇၇ ဖဆ-၁၅၈ မမောင်မအောင်ရ ဇင် ဦ်းေင််းမဇေ်ာဦ်း

၇၈ အစလ-၁၂၄ မမောင်မအောင်ငငိမ််းမမတ် ဦ်းမက ေ်ာစိန်

၇၉ ဆဥဓ-၂၃၉ မကကည်ရ င််းသန ် ဦ်းမြည်စိို်းကကည်

၈၀ ဆသဥ-၆၁၅ မမောင်အောကောြိိုင် ဦ်းတင်မိို်း

၈၁ ဆသယ-၁၁၉၉ မမောင်မက ေ်ာဇင်စိို်း ဦ်းလ မ ်း

၈၂ ြငစ-၅၇ မမောင်မဇယ ောဟိန််းထက်ညီ ဦ်းမဇယ ောေင််း

၈၃ ဆဇဟ-၇၁ မမောင်နိိုင်လင််းထက် ဦ်းနန််းထိိုက်

၈၄ ဒဂသ-၁၈၈ မဆိုလ  န င််း ဦ်းမက ေ်ာလင််းထွန််း
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၈၅ ဆမဥ-၁၀၅၂ မခင်သနတာ ဦ်းစိို်းလွင်ထွန််း

၈၆ ဆဃမ-၄၃၀ မမောင်ထင်လင််းနိိုင် ဦ်းခင်မမောင်ေင််း

၈၇ ဆအစ-၆၀၁ မမောင်ခိိုင်စိို်းဟန် ဦ်းနနဒာထွန််း

၈၈ ဆဒမ-၁၄၄၀ မမောင်ဘိုန််းမမတ်သ ဦ်းမက ေ်ာစိို်းမိို်း

၈၉ ဆကရ-၄၉၂ မမောင်မရွှေငဖိ ်းဟိန််း ဦ်းမက ေ်ာမက ေ်ာနိိုင်ဦ်း

၉၀ ဆအစ-၁၈၉၈ မဆိုမြည ်သ ဦ်းေင််းကိိုလတ်

၉၁ ဆကရ-၂၁၅ မမောင်မဇေ်ာဘိုန််းမြည ် ဦ်းမဇေ်ာမိို်း

၉၂ ဆလမ-၄၈၇ မမောင်မအောင်မင််းဇင် ဦ်းသန ်ဇင်

၉၃ ဆလသ-၃၃၅ မမောင်မစောထွန််း ဦ်းမမောင်မမောင်လွင်

၉၄ ဆတည-၃၇၇ မမောင်မကောင််းထက်မအောင် ဦ်းထင်မအောင်

၉၅ ဆဒဂ-၆၂ မမောင်လင််းမအောင်ခန ် ဦ်းစိို်းသိန််း

၉၆ ဆကရ-၁၅၀၇ မမောင်မိို်းမက ေ်ာသော ဦ်းထွန််းလင််းစိို်း

၉၇ ဆတမ-၁၉၉ မမောင်ဇွ မနထွန််း ဦ်းနနဒဇင်

၉၈ ဆဒရ-၃၁၀၆ မမောင်မေငဖိ ်းသန ် ဦ်းထင်စိို်းေင််း

၉၉ ဆဒဆ-၁၉၆ မမောင်သတိို်းစည်သ ဦ်းသီဟန်ထွန််း

၁၀၀ ဆေသ-၂၃၉ မမောင်ဟိန််းမက ေ်ာမ  ိ်း ဦ်းမသောင််းဆင ်

၁၀၁ ဆသတ-၁၃၂ မမောင်မက ေ်ာထက်မအောင် ဦ်းမအောင်နိိုင်

၁၀၂ ဆဘဓ-၈၂၂ မမောင်ငငိမ််းခ မ််းငဖိ ်း ဦ်းစိို်းနိိုင်

၁၀၃ ဆသတ-၁၆၆ မမောင်မင််းထက်ြိိုင် ဦ်းမက ေ်ာသ ရမင််း

၁၀၄ ဆဒမ-၉၈၂ မမောင်မဇယ ောထ ်း ဦ်းေင််းမမောင်လိှိုင်

၁၀၅ ဆဗဟ-၁၁၂ မမောင်မနတိို်း ဦ်းသိန််းကကွယ်

၁၀၆ မထတ-၇၅ မမောင်မေယံလမင််း ဦ်းမမင ်ကိိုကိို
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GTI အင််းစိန်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၀၇ ဆဇသ-၃၃၈ မဆိုမမတ်စနဒီ ဦ်းလ လွင်

၁၀၈ အမ-၁၆ မရဒီမမြ  ိ ဦ်းထ ်းေင ်

၁၀၉ ကမ-၂၄၉ မခင်မက ေ်ာခိိုင်မမ ဦ်းမအောင်မဇေ်ာမိို်း

၁၁၀ ဆဒမ-၁၁၂၀ မမောင်သက်ထွန််းမဇေ်ာ ဦ်းမ  ိ်းသီဟ

၁၁၁ အဘ-၂၆၅ မမောင်ရ ရင ်မဇေ်ာ ဦ်းတင်စိို်း

၁၁၂ ဆဃန-၂၀၈ မမောင်ထိိုက်မအောင်ေင််း ဦ်းနိိုင်ေင််း

၁၁၃ ြဆစ-၁၆၄ မမောင်မင််းဟိန််းထက် ဦ်းမမောင်မမောင်သန််း

၁၁၄ ဆအစ-၃၅၉ မမောင်ဟန်သွင်ဦ်း ဦ်းမအ်းသိန််း

၁၁၅ အအြ-၁၅၄ မမောင်ထက်လိှိုင်ဦ်း ဦ်းမဇေ်ာမင််းထိိုက်

၁၁၆ ဆအန-၃၁၂ မမမငဖိ ်းမဖ ဦ်းငဖိ ်းမအောင်မဆွ

၁၁၇ ဆသတ-၃၂၆၀ မမောင်စိိုင််းထက်မက ေ်ာ ဦ်းမမင ်မဆွ

၁၁၈ ဆမမ-၂၂၂ မထ ်းမြည ်စံိုေင််း ဦ်းရ မမင ်

၁၁၉ ြယက-၂၈၁ မမောင်လင််းလွင်ဦ်း ဦ်းမဇေ်ာလင််း

၁၂၀ ဆမတ-၉၂၅ မမောင်ငဖိ ်းသန ်ဇင် ဦ်းလ ထိန်ယံို

၁၂၁ ဆသတ-၁၁၆၂ မယဉ်မိို်းမအ်း ဦ်းမဇေ်ာမမင ်

၁၂၂ ဆဒရ-၂၆၉၀ မမောင်မ  ိ်းမင််းြိိုင် ဦ်းစိို်းေင််း

၁၂၃ ဆသက-၂၇၃၈ မမောင်ဟိန််းထက်ဇင် ဦ်းရ လွင်စိို်း

၁၂၄ ဆအစ-၅၆၄ မမောင်မနသ ဦ်းမနေင််း

၁၂၅ ဆမမ-၈၃ မမောင်ထက်ဘိုန််းမြည ် ဦ်းရ မက ေ်ာသ 

၁၂၆ ရသ-၁၇၉ မမအ်းမသေ်ာတောမွန် ဦ်းမသောင််းထွန််း

၁၂၇ ဆဇသ-၃၃၂၆ မမောင်ညီညီခန ် ဦ်းမသောင််းထွန််း

၁၂၈ ဆမမ-၂၂၀ မန င််းအိေင ်ေါ ဦ်းတင်ဦ်း
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GTI အင််းစိန်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၂၉ ဆအမ-၆၉၁ မမောင်ထက်မအောင်လင််း ဦ်းမဇေ်ာေင််းထွန််း

၁၃၀ ဆဒတ-၃၆၃ မဖ ်းြွင ်သ ဦ်းေင််းဗိိုလ်

၁၃၁ ဆဖဒ-၂၃၃ မမောင်ေင််းထွန််းနိိုင် ဦ်းမ ်းေင််း

၁၃၂ ဆသတ-၉၇၄ မလေန််းမ  ်းြိိုင် ဦ်းမဇေ်ာလင််း

၁၃၃ ဆသယ-၅၆၃၇ မယိုနနဒာမထွ်း ဦ်းမအောင်ေင််း

၁၃၄ ဆသတ-၃၅၈၅ မမခ ောမမတ်ေတီ ဦ်းခင်မမောင်ေင််း

၁၃၅ ဆကရ-၄၉၀ မမောင်ြိိုင်ငဖိ ်းဟိန််း ဦ်းခိိုင်မင််း

၁၃၆ ဆဒမ-၃၈၉ မမောင်မမတ်မင််းမမောင် ဦ်းသက်ဦ်းတင်

၁၃၇ ဆနက-၉၆၇ မမောင်ြိိုင်သ ခန ် ဦ်းသန််းယို

၁၃၈ ဆမဥ-၁၃၇၇ မမောင်မစောေဏဏထ ်း ဦ်းသန််းထိိုက်ဦ်း

၁၃၉ ဆတဥ-၈၈၁ မမမမမတ်သ ဦ်းသောထွန််းမအောင်

၁၄၀ ဆေသ-၈၄၆ မမောင်မကောင််းစွမ််းမသေ်ာ ဦ်းမမတ်မင််း

၁၄၁ ဆလတ-၄၁၃ မမောင်မစောေင််းမမောင် ဦ်းမင််းမအောင်

၁၄၂ ဆမတ-၁၀၇၇ မမောင်မမတ်လင််းမမောင် ဦ်းမအောင်မဇေ်ာမဇေ်ာမထွ်း

၁၄၃ ဆတဥ-၆၁၁ မမောင်ဟိန််းထက်မက ေ်ာစွော ဦ်းရ မက ေ်ာစွော

၁၄၄ ဆသက-၁၃၃၀ မမောင်ဟိန််းလတ်မအောင် ဦ်းဇောနည်မအောင်

၁၄၅ ဆဒတ-၄၂၁၉ မမောင်မတဇောဘိုန််းမမတ်မက ေ်ာ ဦ်းမက ေ်ာမဇယ 

၁၄၆ ဆမက-၃၁၆၇ မမောင်ခွန်ကလော်း ဦ်းမတော

၁၄၇ ဆဗဟ-၇၁၉ မမောင်မမတ်မင််းသန ် ဦ်းမဇေ်ာမ  ိ်းေင််း

၁၄၈ ဆဒတ-၂၁၇ မမောင်ဟိဏ််းထက် ဦ်းစိို်းမင််းထွန််း

၁၄၉ ဆဒဂ-၆၈၈ မမအ်းမဖ စင်စိို်း ဦ်းရန်နိိုင်စိို်း

၁၅၀ နြမ-၃၄၇ မသျှင်မိို်းဟန် ဦ်းခင်မမောင်စိို်း
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GTI အင််းစိန်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၅၁ အလ-၉၀၃ မမောင်ညိမ််းခ မ််း ဦ်းမင််းနိိုင်

၁၅၂ မည-၁၀၉၂ ်မမောင်မအောင်မမင ်သ ဦ်းသောမအောင်

၁၅၃ ဆစခ-၅၃၉ မမောင်မက ေ်ာေင််းမမောင် ဦ်းမမောင်မမောင်မမင ်

၁၅၄ ဆဒတ-၁၄၄၄ မစိမ ်စမ််းသ ဦ်းမ  ိ်းသိန််း

၁၅၅ ဖစြ-၂၇၅ မမောင်မကောင််းခန ်လင််း ဦ်းမက ေ်ာမက ေ်ာလင််း

၁၅၆ ဆသက-၆၅၈ မအိမဖ စင် ဦ်းလင််းလင််းနိိုင်

၁၅၇ ဆဖ-၂၅၀ မမောင်ငဖိ ်းသန််းကကွယ် ဦ်းသန််းထိိုက်

၁၅၈ စက-၁၀၈၀ မမန်ရ မ််းနွမ််း ဦ်းဆွင််းလ န်ထန်

၁၅၉ ဆဒမ-၉၃၃ မမောင်မိို်းမမင ်ထက်မက ေ်ာ ဦ်းမက ေ်ာမက ေ်ာမိို်း

၁၆၀ ဆတည-၄၂၉ မမောင်မကောင််းထက်စံ ဦ်းစံသိန််း

၁၆၁ ဆတဥ-၇၀၇ မမောင်သက်ြိိုင်ဦ်း ဦ်းမက ေ်ာမက ေ်ာဦ်း

၁၆၂ ဆသက-၂၇၆၀ မမောင်ဇွ ထက် ဦ်းလ ထွန််းမက ေ်ာ

၁၆၃ ဆဇသ-၁၂၈၄ မယွန််းနဒီသင််းမအောင်မအောင် ဦ်းမအောင်မအောင်

၁၆၄ ဆလမ-၃၃၆ မမောင်မအောင်ခ စ်ဦ်း ဦ်းမမတ်သ 

၁၆၅ ဆေသ-၇၂၂ မမောင်မင််းဇွ ြိိုင် ဦ်းလ မ ်းေင််း

၁၆၆ ဆဗထ-၄၉ မမောင်နိိုင်မင််းထွဋ် ဦ်းလ ရ ထွဋ်

၁၆၇ ဆရက-၁၀၄၈ မမောင်မက ေ်ာကိိုထက် ဦ်းနီကိို

၁၆၈ ြခ-၃၁၉၉ မမောင်မင််းသ ထွန််း ဦ်းညွန ်သန််း

၁၆၉ ဆဗထ-၅၇၁ မမောင်ဟန်ထ ်းမဇေ်ာ ဦ်းသိန််းမအောင်

၁၇၀ ဆလမ-၁၉၄၀ မမောင်စြ်စံမင််း ဦ်းဟန်မဇေ်ာထွန််း

၁၇၁ ဆသက-၂၁၄၇ မမောင်ရ မင််းမသွ်း ဦ်းသန ်မဇေ်ာ

၁၇၂ ဆအစ-၂၄၂၅ မမောင်ညီညီမအောင် ဦ်းမအောင်မဇေ်ာေင််း
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GTI အင််းစိန်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၇၃ ဆသက-၃၂၈၀ မမအ်းမမတ်မွန် ဦ်းတင်ေင််းထွန််း

၁၇၄ ဆသက-၂၁၄ မမောင်ဟိဏ််းထိိုက်မဇေ်ာ ဦ်းစိန်မမင ်

၁၇၅ ဆစခ-၈၈၉ မေင ်ေင ်မက ေ်ာ ဦ်းမအောင်သိန််းထွဋ်

၁၇၆ ဆကရ-၁၄၁ မမောင်မင််းဟိန််းထက် ဦ်းစိို်းတင ်

၁၇၇ ဆလမ-၂၁၀၅ မမောင်ထင်မက ေ်ာေင််း ဦ်းနိိုင်ေင််း

၁၇၈ ဆဏတ-၁၄၅၃ မမောင်ဟန်မေလင််း ဦ်းမအောင်ေင််းနိိုင်

၁၇၉ ဆဘ-၃၁၇ မမောင်လင််းထက်မအောင် ဦ်းမအောင်မက ေ်ာေင််း

၁၈၀ ဒတ-၁၇၇၅ မယိုေတီဦ်း ဦ်းမက ေ်ာလ ဦ်း

၁၈၁ ဆဇသ-၅၀၃ မဆိုယမင််း ဦ်းသိန််းမ ်း

၁၈၂ ဆဒမ-၃၅၇ မမောင်သိုတနိိုင် ဦ်းမ  ိ်းမင််း

၁၈၃ ဆဘဥ-၇၇၄ မမမမမတ်စိို်း ဦ်းမအောင်မအောင်

၁၈၄ ဆတမ-၂၁၈၆ မမောင်လိှိုင်မင််းမအောင် ဦ်းစိို်းကကည်

၁၈၅ ဆသက-၆၈ မမောင်ြိိုင်စွမ််းထက် ဦ်းတင်မ ်း

၁၈၆ ဆလမ-၈၀၉ မမောင်မကောင််းဇင်သ ဦ်းေင််းရ ိန်မမင ်

၁၈၇ နဥန-၃၁၁ မမောင်ေင််းထ ်းမအောင် ဦ်းေင််းမအောင်

၁၈၈ ဆဇသ-၁၇၄ မခိိုင်ဆည််းဆောသွယ် ဦ်းမရွှေထွန််း

၁၈၉ ဆမဥ-၄၀၄၉ မမောင်မင််းသန ်ဇင် ဦ်းမအောင်မိို်း

၁၉၀ ဆနက-၂ မမောင်ခ စ်မကောင််း ဦ်းမက ေ်ာငမိ င်

၁၉၁ ဆဏတ-၁၄၃၆ မမောင်ငငိမ််းခ မ််း ဦ်းစိို်းသိန််း

၁၉၂ ဆသက-၉၀၃ မမောင်မင််းသန ်မအောင် ဦ်းဇောနည်မအောင်

၁၉၃ ြမဠ-၁၈၆ မစိမ ်နဒီငဖိ ်း ဦ်းမအောင်မဇေ်ာဦ်း

၁၉၄ ဆသက-၁၀၈၅ မမောင်ခန ်ဟိန််းသ ဦ်းခင်မမောင်မအ်း
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စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉၅ ဆအစ-၅၀၇၄ မမောင်မေယံလင််း ဦ်းဘိုန််းနိိုင်

၁၉၆ ဆမဥ-၃၂၃၆ မမောင်ဟန်ေံ သ ဦ်းမ  ိ်းမက ေ်ာသ 

၁၉၇ ဆကရ-၂၀၁၄ မသက်ထော်းစံ ဦ်းမေငဖိ ်းသိန််း

၁၉၈ ဆဂ-၂၉၆ မမောင်မအောင်မမင ်စိို်း ဦ်းသန််းစိို်း

၁၉၉ ဆမက-၁၃၇၅ မမောင်မမေ်ာကွန််းမနလင််းမင််း ဦ်းမနလင််းထွန််း

၂၀၀ ဆအမ-၅၈ မမောင်ခ စ်ရင်ဟိန််း ဦ်းယဉ်မထွ်း

၂၀၁ ဆတည-၁၁၈၈ မမမသရဖီမဇေ်ာ ဦ်းမဇေ်ာမမင ်

၂၀၂ ဆသက-၆၆၁ မမမသန််းတင် ဦ်းမအောင်သ ရ

၂၀၃ ဆသက-၃၇၆၁ မမောင်မအောင်ခန ်မမတ် ဦ်းမနမအောင်

၂၀၄ ဆအစ-၄၂၈ မမောင်မင််းသန ်လွင် ဦ်းမအ်းလွင်

၂၀၅ ဆေသ-၁၁၈၃ မငငိမ််းစိုသော ဦ်းမနမ  ိ်းေင််း
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