
GTI ဝ ါးခယ်မ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ အရဏ-၄ မမမမမတ်မ  ါးစံ ဦါးမမတ်က ိုက ို

၂ အယ-၉ မမောင်ဖိုန်ါးမမတ်သန ် ဦါးမ   ါးမင်ါးသန ်

၃ အခ-၄၆ မမောင်ဝင်ါးမ ိုါးမသေ်ာ ဦါးဝင်ါးန ိုင်

၄ အည-၈၃၉ မဆိုမမတ်နွယ် ဦါးသန်ါးထွန်ါးမအောင်

၅ အခ-၂၇ မမောင်မအောင်ဖဖ  ါး ဦါးခင်မမောင်မသောင်ါး

၆ အခ-၄၇ မမောင်မကောင်ါးဆက်စည်သူ ဦါးဝင်ါးမ ေ်ာ

၇ အခတ-၁၄၃ မမောင်ရဲထက်စ ိုါး ဦါးမအောင်မင်ါးစ ိုါး

၈ အခ-၄၁ မမောင်ဝင်ါးက ိုလင်ါး ဦါးန ိုင်မမင ်မဝ

၉ အခ-၆၆၃ မမောင်စ ိုါးမဝယံပ ိုင် ဦါးမအါးသန်ါး

၁၀ အမ-၄၈ မမောင်စွမ်ါးထက်မ ေ်ာ ဦါးမမင ်မ ေ်ာ

၁၁ ဆဖလ-၄၆ မမောင်မဝယံထွန်ါး ဦါးတင်မင်ါးထွန်ါး

၁၂ န ဖ-၉၅ မယိုမွန်မက ေ်ာ ဦါးမက ေ်ာမက ေ်ာဦါး

၁၃ အဧ-၃၀၁ မမောင်ထွန်ါးရ ဦါးမအောင်မက ေ်ာမ ိုါး

၁၄ အခန-၁၆၉ မမောင်မကောင်ါးခန ်ဝင်ါး ဦါးသ န်ါးမ ေ်ာ

၁၅ ဆအစ-၂၁၆ မလမင်ါးသီရ ဦါးခင်မမောင်သ န်ါး

၁၆ အခဍ-၁၉၇ စမမပဖိုန်ါးပ ိုင် ဦါးစ ိုါးမမင ်

၁၇ အခ-၄၅၉ မမရွှေရည်သ မ ် ဦါးမအောင်သက်ဦါး

၁၈ အက-၁၄၀၄ မမောင်ဖဖ  ါးမဝမအောင် ဦါးးမအောင်မမင ်ဦါး

၁၉ အခ-၃၇ မလ ဥမမော ဦါးဝင်ါးမရွှေ

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  (ဝ ်းခယ် )

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၂၀ ပငစ-၅၇ မမောင်မ ယ ောဟ န်ါးထက်ညီ ဦါးမ ယ ောဝင်ါး

၂၁ အခ-၃၉၀ မမောင်ဥကကောမ   ါး ဦါးမအောင်က ိုက ို

၂၂ အခ-၁၇ မဆိုမမတ်ထွန်ါး ဦါးမ ေ်ာထွန်ါး

၂၃ အခဍ-၁၇၅ မစ ိုါးစ ိုါးစံ ဦါးမအောင်မ ါး

၂၄ အ ရ-၆ မမောင်ဟ န်ါးမမတ်သူ ဦါးဝင်ါးန ိုင်မက ေ်ာ

၂၅ အခ-၅၉၂ မသက်ဝတ်ရည်စ ိုါး ဦါးလ စ ိုါးမအောင်

၂၆ အသတ-၃၉ မမခ ါးမခ ါးမဝ ဦါးစ ိုါးသ န်ါး

၂၇ အခ-၄၂၄ မငိုဝ လွင် ဦါးသန်ါးဝင်ါး

၂၈ အက-၁၁၈၉ မမောင်မအောင်က ိုရ ှိုင်ါး ဦါးသံလံိုါး

၂၉ အခ-၂ မမောင်ဘိုန်ါးခန ်မက ေ်ာ ဦါးမအောင်မက ေ်ာမ ော

၃၀ အခ-၇၄ မမောင်မ ယ ောထက် ဦါးခင်သ န်ါး

၃၁ အခ-၉၄၇ မမမ င်ထက် ဦါးဝင်ါးမရွေ

၃၂ အစ-၁၂၀ မဆိုပ ိုပ ိုမက ေ်ာ ဦါးမက ေ်ာမရွှေ

၃၃ အမ-၁၅၄ မခင်မပည ်မပည ်မသေ်ာ ဦါးနနဒမ ိုါးမအါး

၃၄ ဆကရ-၁၅၀၇ မမောင်မ ိုါးမက ေ်ာသော ဦါးထွန်ါးလင်ါးစ ိုါး

၃၅ အခ-၃၀၂ မမောင်မင်ါးသန ်က ို ဦါးမ ေ်ာမင်ါးလတ်

၃၆ ပပ-၅၁၃ မမောင်ဟန်မင်ါးစံ ဦါးနနဒမင်ါးမအောင်

၃၇ အဧမ-၂၀၈ မမောင်တ ိုါးတ ိုါးမအောင် ဦါးခ စ်ကက  င်

၃၈ အခ-၆၀ မယွန်ါးပ ိုပ ိုမအောင် ဦါးမမင ်သ န်ါး

၃၉ အမန-၁၅၉ မမောင်ပ ိုင်ဟ န်ါးခ ဦါးမက ေ်ာသန်ါး

၄၀ အခဍ-၃၆ စမ   ါးမင်ါးမင်ါး ဦါးဝင်ါးမရွှေ

၄၁ ဒသ-၉၈ မမဉ္ဇ မမောင် ဦါးမမင ်မမောင်မမောင်
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GTI ဝ ါးခယ်မ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၂ အသ-၁၉၆၃ မမောင်ရဲရင ်ပ ိုင် ဦါးတင်ထွန်ါးန ိုင်

၄၃ အခ-၃၂၃ မမောင်မင်ါးခန ်စ ိုါး ဦါးသန်ါးမ ေ်ာ

၄၄ အခ-၉၆၆ မမစောသက်ရတနာ ဦါးမအောင်မစောဝင်ါး

၄၅ အစဆ-၂၉ မမောင်တ ိုါးထက်န ိုင် ဦါးသ န်ါးထွန်ါး

၄၆ အဃအ-၁ မပွင ်သဉ္ဇောက ို ဦါးက ိုက ိုလွင်

၄၇ အက-၃၉၁ မမောင်ဖဖ  ါးမက ေ်ာသူ ဦါးမအောင်စ ိုါး

၄၈ အခ -၄၃၄ မမောင်မ လင်ါးမမောင် ဦါးသန်ါးမအောင်

၄၉ အမ-၂၁၀၆ မမောင်သန်ါးထွန်ါးဦါး ဦါးမအောင်တင်ဦါး

၅၀ အပ-၄၇၂ မမောင်သက်ပ ိုင်ထွန်ါး ဦါးဝင်ါးထွဋ်မအောင်

၅၁ အခ-၄၇၅ မသွယ်သွယ်မအောင် ဦါးထွန်ါးထွန်ါးခ ိုင်

၅၂ အခ-၄၄ မမရွှေရည်ဝင်ါး ဦါးမကောက်

၅၃ ဆဈလ-၁၃၅၈ မဂျွန်ဂ  လ ိုင်မ   ါး ဦါးမ   ါးမင်ါးထွန်ါး

၅၄ အခ-၃၇၆ မမောင်ဟန်ဖဖ  ါး ဦါးမမောင်မမောင်ဖဖ  ါး

၅၅ အစဆ-၆၀ မမောင်မ ယ ောမ   ါးသန ် ဦါးမအောင်မ   ါးသန်ါး

၅၆ အဃန-၁၁၁ မမောင်ဖဖ  ါးစည်သူမက ေ်ာ ဦါးခင်မ ါး

၅၇ အခ-၆၅၂ မကကယ်စင်န င်ါး ဦါးဘိုန်ါးမ ေ်ာ

၅၈ အခ-၈၉ မမောင်ဘိုန်ါးမပည ်မအောင် ဦါးမနမ   ါးမအောင်

၅၉ နဥန-၁၁၇ မမောင်ဟ န်ါးထက်မ ေ်ာ ဦါးလ ှိုင်မမင ်ဝင်ါး

၆၀ အဝ-၃၅ မမောင်လမရောင်လင်ါး ဦါးထွန်ါးမအောင်

၆၁ အခ-၇၉ မခင်ဝဿန်မ ိုါး ဦါးခ ိုင် င်မအောင်

၆၂ အခ -၃၃၁ မမောင်သက်ပ ိုင်မအောင် ဦါးမမောင်မ ေ်ာ

၆၃ အခ-၄၂၂ မဝင်ါးသီရ ဦါးဆန်ါးဝင်ါး
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GTI ဝ ါးခယ်မ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၄ အခ-၃၇၉ မမောင်စည်သူမဝယံဖဖ  ါး ဦါးမမင ်စ ိုါး

၆၅ အနတ-၃ မမောင်ဘိုန်ါးမပည ်စ ိုါး ဦါးသန်ါးစ ိုါး

၆၆ အခခ-၁၄၅ မမောင်သက်လွင်ဦါး ဦါးစ ိုါးလွင်

၆၇ အခ-၁၃ မသင်ါးရတီ ဦါးမင်ါးသူ

၆၈ အမ-၁၆၀၃ မဥမမောကကည် ဦါးမယောသ

၆၉ အခ-၃၆၈ မမောင်မအောင်ဖဖ  ါးပ ိုင် ဦါးမင်ါးဒင်

၇၀ အနတ-၁၃၈ မမောင်ဟန်ဝင်ါးသူ ဦါးမအောင်ဆန်ါးမမင ်

၇၁ အခဍ-၁၉၉ စမမပဖဖ  ါးပ ိုင် ဦါးစ ိုါးမမင ်

၇၂ အခ-၅၃ မလင်ါးလဲ သံသော ဦါးထွန်ါးမင်ါးလ ှိုင်

၇၃ အခ-၆၁၈ မမောင်မင်ါးခန ်မ ေ်ာ ဦါးခင်မ ေ်ာ

၇၄ အတ-၄၂ မနီနီလွင် ဦါးဝင်ါးလွင်ဦါး

၇၅ အခ-၇၁၄ မမောင်စွမ်ါးထက်လင်ါး ဦါးသူသူမအောင်

၇၆ အခ-၂၉ မထက်ရတနာမင်ါး ဦါးမ ေ်ာမင်ါး

၇၇ ရကခ-၁၇၈ မမောင်မကောင်ါးထက် ံ ဦါးထွန်ါးထွန်ါးတ ိုါး

၇၈ အခ-၁၉ မသင်ါးမမတ်န င်ါး ဦါးမက ေ်ာမက ေ်ာမ ါး

၇၉ အခ-၇၄၈ မမောင်မမတ်မင်ါးသူ ဦါးမအါးမင်ါး

၈၀ အမ-၂၀၂၇ မလ လ မအါး ဦါးမ ေ်ာလွင်

၈၁ အခ-၁၁၃၃ မမအါးမမတ်သူ ဦါးမင်ါးလွင်

၈၂ အမန-၁၅၇ မမောင်ရဲလင်ါးမက ေ်ာ ဦါးရဲမမင ်

၈၃ ဆမက-၈၈၆ မမောင်မင်ါးစည်သူ ဦါးစ ိုါးမမင ်

၈၄ န ပ-၆၉၆ မခ ိုင် ောသွယ် ဦါးမမောင်မမောင်မရွှေ

၈၅ အသ-၂၄၇၅ မမောင်မ ယ ောန ိုင် ဦါးသက်န ိုင်
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GTI ဝ ါးခယ်မ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၈၆ အခ-၄၃ မမမသက်ပ ိုင်ဝင်ါး ဦါးသူရမအါးဝင်ါး

၈၇ အနစ-၁၅၈ မမောင်မကောင်ါးခန ်ဦါး ဦါးစ န်ဘည  

၈၈ အခ-၉၈၄ မရွေန်ါးလဲ မဖ ဦါးမင်ါးမင်ါးဟန်

၈၉ အခ-၇၂၃ မခ မ်ါးမမမ လွင် ဦါးမ ယ ောလွင်

၉၀ အမစ-၁၉၆ မခင်ဘိုဏ်ါးမမတ်မက ေ်ာ ဦါးမက ေ်ာလ ှိုင်

၉၁ အဂ-၅၃၃ မစနဒာထွန်ါး ဦါးမအါးမ ါး

၉၂ အဝလ-၁၈၇ မမောင်မပည ်ဖဖ  ါးမ ေ်ာ ဦါးဝင်ါးမမင ်

၉၃ အခ-၄၁၃ မဂ  ါးဂ  ါးလွင် ဦါးစ ိုါးလွင်

၉၄ ဆဒမ-၃၅၇ မမောင်သိုတန ိုင် ဦါးမ   ါးမင်ါး

၉၅ အခ-၉၂၄ မထက်ထက်မ ိုါးစံ ဦါးလ ဦါး

၉၆ အခ-၁၂၀၈ မလမင်ါးသီတော ဦါးလ သ န်ါးထွန်ါး

၉၇ ဆတမ-၂၁၈၆ မမောင်လ ှိုင်မင်ါးမအောင် ဦါးစ ိုါးကကည်

၉၈ ဆမက-၁၇၃၈ မမောင်မကောင်ါးမမတ်သူ ဦါးမအါးထွန်ါး

၉၉ အခ-၆၇၃ မမောင်မအောင်မ ေ်ာဖဖ  ါး ဦါးတင်လ 

၁၀၀ အပ-၃၃၄ မမောင်မင်ါးဆက်ပ ိုင် ဦါးမင်ါးမင်ါးထွန်ါး

၁၀၁ အခ-၇၉၅ မမောင်မက ေ်ာ င်ဖဖ  ါးမအောင် ဦါးလ မ ါး

၁၀၂ အခ-၇၇၈ မမောင်စည်သူမအောင် ဦါးမအောင်မ ိုါးထွန်ါး

၁၀၃ အခ-၃၁၅ မမောင်မအောင်မမတ်ခ ိုင် ဦါးန ိုင်လင်ါး

၁၀၄ အက-၃၉၅ မမောင်မမတ်မင်ါးသူ ဦါးမ ါးန ိုင်

၁၀၅ အခ-၃၅ မမမဖူါးမမတ် ဦါးသန်ါးလွင်

၁၀၆ အခ-၅၄၈ မမောင်မကောင်ါးမမတ်မက ေ်ာ ဦါးမက ေ်ာစ ိုါး

၁၀၇ အခ-၂၂ မမောင်ဘိုန်ါးသက်ပ ိုင် ဦါးမင်ါးသက်မအောင်
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စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၀၈ အခ-၅၄၆ မမောင်လင်ါးထက်မက ေ်ာ ဦါးမမောင်သ န်ါး

၁၀၉ အခ-၁၁ မမောင်ဟ န်ါးဆက် ဦါးစ ိုင်ါးညွှန် မရွှေ

၁၁၀ အခ-၁၂၂၉ မမောင်ရော ောတင်မင်ါးခန် ဦါးကံဝင်ါး

၁၁၁ အခ-၁၀၉၂ မမောင်ထက်မဝလင်ါး ဦါးသ န်ါး

၁၁၂ ဆတည-၉၆၂ မမောင်ထက်လ ှိုင်ဖဖ  ါး ဦါးစ ိုါးလွင်

၁၁၃ အခ-၅၁ မခ မ်ါးမမမ မမမ သူ ဦါးဖိုန်ါးမအောင်

၁၁၄ အခ-၃၁၆ မသီရ ယမင်ါးစို ဦါးသန်ါးစ ိုါး

၁၁၅ အခ-၃၁၁ မမောင်မက ေ်ာခန ် ဦါးမ ေ်ာမ   ါး

၁၁၆ အခ-၅၂ မဝင်ါးလဲ သူ ဦါးစ ိုါးဝင်ါး

၁၁၇ အခ-၆၁၇ မမောင်သီဟမ ေ်ာ ဦါးဝင်ါးထွဋ်

၁၁၈ အမန-၂၇၀ မမောင်သက်မ ေ်ာဦါး မန်ါးစသဲမအါး

၁၁၉ အနတ-၁၄၄ မမရွှေယမံိုဦါး ဦါးမက ေ်ာမက ေ်ာဦါး

၁၂၀ အခ-၁၄၆၁ မနနဒာဖဖ  ါးမဝ ဦါးဝင်ါးမအောင်

၁၂၁ အနတ-၁၃၄ မမောင်မနာင်မနာင်လတ် ဦါးမအောင်က ိုလတ်

၁၂၂ အခင-၁၁၂ မထက်ထက်န ိုင် ဦါးမက ေ်ာမက ေ်ာန ိုင်
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