
GTI က  ျိုက်လတ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ အလ-၅၇ မအအေးခ မ်ေးအအောင် ဦေးမ  ျိုေးအ ေ်ာအအောင်

၂ အည-၈၃၉ မဆုမမတ်နွယ် ဦေးသန်ေးထွန်ေးအအောင်

၃ အလ-၉၄၁ မခက်ခက်ဖ  ျိုေး ဦေးသန်ေးညွန ်

၄ အ ဈ-၂၄၁ အမောင်ရဲမင်ေးဟ န်ေး ဦေးန ုင်ဝင်ေး

၅ ဆ လ-၄၆ အမောင်ဝင်ေးရန်ထွန်ေး ဦေးတင်မင်ေးထွန်ေး

၆ န  -၉၅ မယုမွန်အက ေ်ာ ဦေးအက ေ်ာအက ေ်ာဦေး

၇ န  -၅၀ အမောင်ခ မ်ေးအမမြေ့မ  ေး ဦေးသောအက ေ်ာလ 

၈ အဘ-၉၇၀ အမောင်အအောင်ဆက်ပ ုင် ဦေးစ န်အရွှေ

၉ ဆသက-၆၇၃ မယွန်ေးမမတ်သံလွင် ဦေးသ န်ေးလွင်

၁၀ အဒ-၂၉ မန င်ေးအဝလ ှိုင် ဦေးစ န်လွင်

၁၁ အမ-၅၉၆ မယွန်ေးဝတီအနွေး ဦေးအ ေ်ာအ ေ်ာဦေး

၁၂ အသ-၁၁၄၇ အမောင်လ  ုန်ေးအက ေ်ာ ဦေးလွင်လွင်အက ေ်ာ

၁၃ အဒ-၁၄ မအ  င်ဖ  ျိုေး ဦေးအအေးလွင်

၁၄ အ -၁၃၂၅ မန င်ေးနုနုအရွှေ ဦေးခင်အမောင်ညွန ်အရွှေ

၁၅ အနစ-၁၇၈ အမောင်ညီအလေးအမောင်် ဦေးမ  ျိုေးသန ်

၁၆ အဂ-၅၁၆ အမောင်သ  င်ေးဝဏ္ဏအက ေ်ာ ဦေးသန ် င်ထွန်ေး

၁၇ အဒ-၁၂၆၀ အမောင်အဝလင်ေးဖ  ျိုေး ဦေးသ န်ေးအမောင်

၁၈ အလ-၅၅၆ အမောင်စည်သူ ဦေးမမငြ်ေ့သူ

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  (က္ျ  ျိုက်္လတ်)

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ ဆကရ-၁၅၀၇ အမောင်မ ုေးအက ေ်ာသော ဦေးထွန်ေးလင်ေးစ ုေး

၂၀ အလ-၁၃၉၉ မသ င်ဦေး ဦေးထွန်ေးရီ

၂၁ ပပ-၅၁၃ အမောင်ဟန်မင်ေးစံ ဦေးနနဒမင်ေးအအောင်

၂၂ ဆဒမ-၉၈၂ အမောင်အ ယ ောထူေး ဦေးဝင်ေးအမောင်လ ှိုင်

၂၃ အလ-၉၇၂ မအအေးမမမ ုေး ဦေးသန်ေးအအောင်

၂၄ အလ-၁၂၁၆ အမောင်သန ်သုတ ဦေးစ န်လွင်

၂၅ ဒသ-၉၈ မမဉ္ဇ အမောင် ဦေးမမငြ်ေ့အမောင်အမောင်

၂၆ အလ-၂၀၃ မဝင်ေးသ ဂီအက ေ်ာ ဦေးအက ေ်ာလွင်

၂၇ အနစ-၇ အမောင်သက်န ုင်စ ုေး ဦေးအသောင်ေးအအေး

၂၈ အလ-၈၃၈ မဝင်ြ်ေ့ဝါဝါခ ုင် ဦေးအအောင်ခ ုင်

၂၉ အဘ-၂၆၅ အမောင်ရဲရငြ်ေ့အ ေ်ာ ဦေးတင်စ ုေး

၃၀ အ ဈ-၂၁၈ အမောင်ခန ်စည်သူ ဦေးသန်ေးထွဋ်ဦေး

၃၁ အ -၃၈၇ အမောင်ရဲအက ေ်ာသူ ဦေးအနလင်ေး

၃၂ အလ-၆၆ အမောင်အအောင်မပညြ်ေ့မပညြ်ေ့ဖ  ျိုေး ဦေးကကည်က ုက ု

၃၃ အလ-၁၃၃၅ အမောင်အက ေ်ာမ  ျိုေးသူ ဦေးဝင်ေးန ုင်

၃၄ အလ-၉၆၀ အမောင်လွင်စည်သူဘ ု ဦေးအအောင်အ ေ်ာ

၃၅ အ -၇၄၇ အမောင်သီဟအမောင် ဦေးဝင်ေးမင်ေးထွန်ေး

၃၆ အ တ-၁၉၁ အမောင်အအောင်စ ုေးမမတ် ဦေးအအောင်အ ေ်ာထွန်ေး

၃၇ အဟ-၉၅၄ အမောင်ဟ န်ေးထက်အ ေ်ာ ဦေးဝင်ေးအအောင်

၃၈ အ -၈၃၈ အမောင်ခန ်မင်ေးသူ ဦေးတင်မ ုေးအစော

၃၉ အဒ-၁၁၉၂ အမောင်စ ုင်ေးသူရအထွေး ဦေးမမငြ်ေ့ဦေး

၄၀ ဆသက-၂၇၃၈ အမောင်ဟ န်ေးထက် င် ဦေးရဲလွင်စ ုေး
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GTI က  ျိုက်လတ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ အက -၁၁၉ အမောင်အအောင်ထက်ပ ုင် ဦေးစ ုေးအအောင်

၄၂ အလဒ-၂၁၃ မသူသူစ န်မမငြ်ေ့ ဦေးစ န်မမငြ်ေ့

၄၃ အင-၉၃၈ အမောင်ရဲထက်အအောင် ဦေးအအောင်မမတ်သန်ေး

၄၄ အဒ-၈၃၉ အမောင်အုပ်စ ုေးစံ ဦေးမင်ေးန ုင်ထွန်ေး

၄၅ အနစ-၁၄၃ အမောင်အနရဲလင်ေး ဦေးအ ေ်ာထ ုက်

၄၆ ဆဥဒ-၃၅၉ အမောင်ဟ န်ေးထွဋ်စ ုေး ဦေးရဲထွဋ်ဦေး

၄၇ အဂရ-၂၇၆ အမောင်ခန ်ဝင်ေးသူ ဦေးတင်အအောင်အ ေး

၄၈ ပခခ-၁၆၃ အမောင်ထက်ဘုန်ေးမမငြ်ေ့ ဦေးမ  ျိုေးသီဟ

၄၉ ပခခ-၁၆၆ မနုနုမွန် ဦေးရဲမွန်

၅၀ အန-၅၇၄ မမ  စင်အမောင် ဦေးတ ုေးမမငြ်ေ့အအောင်

၅၁ အဂမ-၁၂၆ အမောင်ဖင မ်ေးခ မ်ေးမပညြ်ေ့ဖ  ျိုေး ဦေးစ ုေးမမငြ်ေ့ဦေး

၅၂ အည-၅၈၁ မမမငြ်ေ့မမငြ်ေ့ကကည် ဦေးအ ေ်ာမင်ေး

၅၃ အ -၆၉၆ မဧပရယ်ဦေး ဦေးလ ဦေး

၅၄ အလ-၈ မအမမွန်အ ေ်ာ ဦေးအ ေ်ာမင်ေးဦေး

၅၅ အလခ-၁၀၁ အမောင်မင်ေးက ုက ု ဦေးအက ေ်ာန ုင်ဦေး

၅၆ အဥလ-၅၀၉ အမောင်အ ယ ောဘုန်ေးမမငြ်ေ့ ဦေးဘုန်ေးအ ေ်ာမမငြ်ေ့

၅၇ အ -၁၉၇၄ မ ူေးပွငြ်ေ့လ ှိုင် ဦေးထွန်ေးထွန်ေးလ ှိုင်

၅၈ ဆဒမ-၂၀၅၆ အမောင်ဟ န်ေးလတ်ဖ  ျိုေး ဦေးဆန်ေးထွန်ေးဦေး

၅၉ အဟ-၁၆၄ မဝတ်မှိုန်သော ဦေးမ  ျိုေးအအောင်

၆၀ အဟ-၁၁၅၉ အမောင်စုရ င် ဦေးလ ဝင်ေး

၆၁ မဏ္-၁၂၂၇ မလဲြေ့လဲြေ့ဝင်ေး ဦေးဟန်မမငြ်ေ့

၆၂ အလ-၈၉၅ အနောဂလ ုအရေးထူေး ဦေးသန်ေးစီထွန်ေး
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GTI က  ျိုက်လတ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ အ -၁၃၁၂ အမောင်အကောင်ေးကင်ယံ ဦေးတ ုက်ထွန်ေး

၆၄ အက -၁၅၇ အမောင်အကောင်ေးန ုင်ထွဋ် ဦေးမမငြ်ေ့သ န်ေး

၆၅ အ -၁၇၃၄ အမောင်ခန ်ဆက်လင်ေး ဦေးစ ုေးန ုင်တငြ်ေ့

၆၆ အဘ-၁၅၁၈ အမောင်အကောင်ေးဆက်အဝ ဦေးအမောင်အအေး

၆၇ အလ-၇၁၂ အမောင်ရဲထက်အနောင် ဦေးအမောင်အအေး

၆၈ အဒ-၆၄၅ အမောင်ရဲမမတ်သူ ဦေးတငြ်ေ့န ုင်

၆၉ ဆမက-၁၇၃၈ အမောင်အကောင်ေးမမတ်သူ ဦေးအအေးထွန်ေး

၇၀ ဆဒမ-၃၅၇ အမောင်သုတန ုင် ဦေးမ  ျိုေးမင်ေး

၇၁ အလ-၁၀၈၄ အမောင်သန်ေးထ ုက် ဦေးစ ုေး

၇၂ အဘဆ-၂၀၁ အမောင်လ မ ုေး ဦေးအက ေ်ာလွင်ဦေး

၇၃ နဥန-၃၁၁ အမောင်ဝင်ေးထူေးအအောင် ဦေးဝင်ေးအအောင်

၇၄ အ -၂၄၂၆ မခင်ရတနောဦေး ဦေးအ ေ်ာက ုက ုအအေး

၇၅ အ -၇၄၉ အမောင်အကောင်ေးထက်မ ုေး ဦေးလ စ ုေး

၇၆ အ -၁ အမောင်ဖ  ျိုေးသ ခခ ဦေးအက ေ်ာစွောမ  ျိုေးလွင်

၇၇ အလ-၈၄၃ အမောင်အက ေ်ာ င်ခန ် ဦေးအအောင်မင်ေးစ န်

၇၈ ဆတဥ-၆၂၆ အမောင်ဉောဏ်္မင်ေးထက် ဦေးကကည်လွင်ဦေး

၇၉ အ -၁၄၂၂ အမောင်ခ ုင်မင်ေးအက ေ်ာ ဦေးန ုင်ထွန်ေး

၈၀ ဆသဝ-၂၂၉ အမောင်အ ေ်ာလင်ေးထွန်ေး ဦေးအ ေ်ာမ ုေးဦေး

၈၁ အလ-၆၉၅ အမောင်အကောင်ေးခန ်အက ေ်ာ ဦေးမမတ်အ ေ်ာဦေး

၈၂ အလ-၅၈၃ မစုသင်္ကခန်အအောင် ဦေးအအောင်ခင်ထွန်ေး

၈၃ အလ-၃၀၈ အမောင်ဖ  ျိုေးက ုက ု ဦေးပ ုပ ုအ ေ်ာ

၈၄ အလ-၆၀၅ အမောင်ခန ်စည်သူ ဦေးထွန်ေးရီ
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GTI က  ျိုက်လတ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၈၅ အလ-၉၉၉ အမောင်အ မ  ေးပ ုင် ဦေးလ မင်ေးထွန်ေး

၈၆ အလ-၃၅၅ မလင်ေးလဲြေ့ကကယ်စင် ဦေးအ ေးအအောင်

၈၇ ဆမဉ-၄၀၁၈ အမောင်အောကောမ  ျိုေးအ ေ်ာ ဦေးမ  ျိုေးအ ေ်ာဦေး

၈၈ အနတ-၁၄၄ မအရွှေယမံှိုဦေး ဦေးအက ေ်ာအက ေ်ာဦေး

၈၉ အလ-၂၃၂၉ အမောင်ပ ုင်ဖ  ျိုေးအသေ်ာ ဦေးအ ေ်ာလင်ေး

၉၀ ဆနတ-၃၂၇ အမောင်ဝင်ေးမပညြ်ေ့ဟ န်ေး ဦေးအ ေ်ာဝ တ်

၉၁ အဘဆ-၁၁၉ မစုရတနော ဦေးအ ေ်ာမ  ျိုေးလွင်
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