
GTC နေပြည်န  ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ ဆဇသ-၄၂ မပမ ်သီရိနဆွေ ဦးစေ်းဦး

၂ ေဥေ-၄၀၂ နမ င်သု ဘုေ်းသေ ် ဦးထွေေ်းလင်းန  င်

၃ ေကသ-၇၀ မကကယ်စင်ဝင်းလက် ဦးနုိင်ဝင်းလ ်

၄ ေြေ-၁၁၈ မသိမ်နမွေွေ့နက  ်ဇင် ဦးနက  ်ဇင်လ ်

၅ ေဥေ-၄၈၇ နမ င်နဝကကယ်န  င် ဦးနမွေးပမင ်

၆ ေြေ-၇၄၉ နမ င်ဖ ိ းသွေင်ထ း ဦးန  င်န  င်ဦး

၇ ဆဇသ-၁၁၄ မပမ ်သီရိနမ ဦးစေ်းဦး

၈ ေရဆ-၂၈၆ နမ င်န  င်ပြည ်စ ု ဦးနက  ်နက  ်ဝင်း

၉ ေဇမ-၆၈၆ မမုိးြွေင ်ပ ြူ ဦး င်ထွေေ်းန  င်

၁၀ ေဇြ-၇၀၈ မစုပမ ်နုိးလိှိုင် ဦးစေ်းလိှိုင်

၁၁ ေြေ-၁၁၉၄ နမ င်န  င်ပမ ်နက  ် ဦးနက  ်ခုိင်

၁၂ ြညဆ-၁၁၀ မ ိမ်ြေ်းခုိင် ဦးဇင်နမ ်မ  ိး

၁၃ ေဇ -၆၉ မယွေေ်းနရွှေဝါပမင ်သိေ်း ဦးပမင ်သိေ်း

၁၄ ေရစ-၂၄၉ နမ င်စွေမ်းထက်န  င် ဦးဝင်းနဇ ်ဦး

၁၅ ေ က-၂၁၃၃ နမ င်ဉ ဏ်လင်းထွေေ်း ဦးလှမင်းန  င်

၁၆ ေရစ-၂၈၄ နမ င်ဘုေ်းမင်းခေ ် ဦးနက  ်သ ရ

၁၇ ေရစ-၃၄၇ နမ င်ပြည ်ဖ ိ းနမ င် ဦးဟေ်နစ ထွေေ်း

၁၈ ေရက-၄၉ နမ င်ဇွေွဲသီဟနမ င် ဦးကုိကုိနမ င်

ပပည်မ ာင်စိုသ မတပ န် ာန ိုင်င မတာ်အစ ို်းရ

သ ပပ နှင ်နည််းပညာဝန်ကက္ ်းဌာန

နည််းပညာ၊ သက်္မ  ်းပညာနှင် မလ က္ျင် မရ်းဦ်းစ ်းဌာန

အစ ို်းရနည််းပညာမက္ာလ ပ် (မနပပည်မတာ်)

၂၀၂၂-၂၀၂၃ခို၊  ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပ  နှစ် ဝင်ခ င ်ရသူ ျာ်းစာရင််း
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GTC နေပြည်န  ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ ေြေ- ၂၁၄ နမ င်ဟေ်ပြည ်လ  ဦးန  င်နက  ်မုိး

၂၀  ငဋ-၅၉၅ နမ င်နုိင်ပြည ်လ  ဦးလွေင်န  င်

၂၁ ေဇြ-၇၂၂ နမ င်ဖ ိ းရွဲန  င် ဦးဆေ်းထွေေ်းန  င်

၂၂ မထ-၁၈၈ နမ င်သ  ိင်းထက်န  င် ဦးနက  ်ေနဒ

၂၃ ဆလမ-၃၃၁ မကကည်စင်သေ ် ဦးနဇ ်နဇ ်

၂၄ ေဇမ-၂၉ မနှင်း ိနရွှေရည် ဦးပမင ်နက  ်

၂၅ ေဥေ-၄၃၅ နမ င်ပမ ်မင်းသ ဦးမင်းနုိင်

၂၆ ေလက-၅၇၅ နမ င်နက င်းပမ ်သု ဦးသိေ်းနဇ ်

၂၇ စဇ-၂၃၆၇ နမ င်သ ရ ဦးပမင ်သေ်း

၂၈ ေဥေ-၂၃ နမ င်န  င်ကုိကုိ ဦးနက  ်နုိင်

၂၉   -၂၆၁ မနှင်းဝ ီထက်လွေင် ဦးခင်နမ င်လွေင်

၃၀ ေလဝ-၁၂၄ မနဆ င်းရိြ်နဝ ဦးနက  ်သက်ခုိင်

၃၁ ေြမ-၉၀ မ ိမ ်မှြူးခုိင် ဦးနဇ ်မင်းလ ်

၃၂ ေြမ-၁၉၄ နမ င်ဘုေ်းပမ ်ြုိင် ဦးနေလင်းဦး

၃၃ ြ ဘ-၁၀၈ မဝင်းေနဒာခုိင် ဦးညီညီဝင်း

၃၄ ေဇြ-၂၄၂ မဆုထက်န  င် ဦးန  င်န  င်လွေင်

၃၅ ြယ-၃၅၄ နမ င်နဇ ်ဝင်းထွေဋ် ဦးငုယဉ်လိှိုင်ဝင်း

၃၆ ဆမက-၃၃၂၃ နမ င်နက င်းထက်ဟိေ်း ဦးဝင်းထွေဋ်နမ င်

၃၇ ေဇမ-၉၆ မ  းြွေင ်နဇ ် ဦးဝင်းနဇ ်ဦး

၃၈ ေဇြ-၃၁၁ မပြည ်နရွှေစင်ပမင ် ဦးပမင ်သေ်း

၃၉ ေြမ-၂၇၂ မေေ်းသ သ သေ ်လွေင် ဦးသေ ်စင်

၄၀ ေဇြ-၈၀ နမ င်ခေ ်နဇ ်ဟိေ်း ဦးခင်နဇ ်
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GTC နေပြည်န  ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ ေြလ- ၃၀၈ နမ င်ထက်ြုိင်ဝင်း ဦးခင်နမ င်ဝင်း

၄၂ ေဇြ-၈၆ နမ င်ဉ ဏ်ထက်နုိင် ဦးနမ င်နုိင်

၄၃ ေ က-၃၀၀ နမ င်ဖ ိ းနဝလ  ဦးထင်နက  ်မ  ိး

၄၄ စဘ -၁၇၀ နမ င်စုိးသီဟ ဦးဝင်းဦး

၄၅ ေ က-၃၄၂ မစုပမ ်ရ ောနက  ် ဦးနှင်းလွေင်ဦး

၄၆ ဆဥလ-၂၀၁၉ နမ င်သ ရနသ ် ဦးရေ်မ  ိးန  င်

၄၇  ဘ-၁၇၈၃ နမ င်န  င်ကုိကုိထက် ဦးစေ်းဝင်းန  င်

၄၈ ေြမ-၁၁၆၉ နမ င်ထ းန  င်လွေင် ဦးန  င်ကကီး

၄၉  ဟခ-၁၃ မနမသ ဇင် ဦးနက  ်

၅၀ မခထ-၄၇၆ နမ င်သေ်းထုိက်ဝင်း ဦးန  င်နမ င်

၅၁ ေလဝ-၁၅၃၁ မ ိပ ြူ ဦးနဇ ်လ ်

၅၂ ေရဆ-၁၅၆ နမ င်ထက်ြုိင်ဦး ဦးဝင်းဗုိလ်

၅၃ ေြမ-၁၀၀၁ နမ င်သီဟနဇ ် ဦးသေ်းနဇ ်နုိင်ဦး

၅၄ ေြမ-၄၃၇ နမ င်မင်းထက်နုိင် ဦးခ စ်ကုိ

၅၅ ေလဝ-၂၁၆၂ မ ိမုိ မုိ ထုိက် ဦးသေ်းထုိက်

၅၆ ေလဝ-၂၀၃၃ မဇ းနလပြည်ဦး ဦးသက်နဇ ်ဦး

၅၇ ေ က-၇၇ မ ုိး က်နဝ ဦးန  င်မ  ိးလွေင်

၅၈ ေြမ-၂၅၆ မနမမှြူးြုိင် ဦးနဇ ်မင်းလ ်

၅၉ ေြေ-၂၁၄ နမ င်ဗလဆက် ဦးနမ င်နမ င်ဦး

၆၀ ဆမက-၇၃၂ နမ င်ထက်န  င်ဝင်း ဦးနဇ ်နုိင်ဝင်း

၆၁ ေကသ-၃၆ မသေ် ်ေဒီနဇ ် ဦးခင်နမ င်န း

၆၂ ေလဝ-၂၉၆ နမ င်ခုိင်နက  ်သွေင် ဦးဝင်းပမင ်
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GTC နေပြည်န  ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ ေလဝ-၁၉၃၂ နမ င်ဖ ိ းနဇ ်န  င် ဦးနက  ်နလး

၆၄ ေကေ-၄၆၈ နမ င်နဝယ ဦး ဦးန  င်နေနဇ ်

၆၅ ေဥေ-၂၇၅ နမ င်ဘုေ်းပမင ်မုိရ် ဦးညွေေ ်န 

၆၆ ေက-၃၃၀ နမ င်မင်းခေ ် ဦးနဇ ်မ  ိးလွေင်

၆၇ ေ  -၃၅၅ နမ င်ဖ ိ းသက်နက  ် ဦး င်န  င်မုိး

၆၈ ေလသ-၁၅၈ နမ င်နက င်းနက  ်နက  ်ဗုိလ် ဦးညီညီသေ်း

၆၉ ေဇမ-၄၂၂ နမ င်ရွဲရင ်ထွေေ်းဦး ဦးထွေေ်းထွေေ်းဦး

၇၀ ေြေ-၁၂၆ မဟေ်ေီထွေေ်း ဦးဝင်းခုိင်

၇၁ ေဥစ-၃၂၁ မနှင်းနွေယ်နဝ ဦးခင်နမ င်နရွှေ

၇၂ ေဥစ-၂၆၁ မ ိဇင်နက  ် ဦးသေ ်ဇင်ဦး

၇၃ ြ -၂၁၅ မသွဲသွဲနွေယ် ဦးန းလွေင်

၇၄ ေဥေ-၁၂၁ မနရွှေရ ောထက် ဦး င်မုိးန  င်

၇၅ ေဇမ-၅၄၀ မဖ ိ းသီဝင်း ဦးညွေေ ် င်

၇၆ ြ ဧ-၅၈ နမ င်ခုိင်ဖမွဲနုိင် ဦးသိေ်းနုိင်

၇၇ ေဥေ-၃၇၆ နမ င်ဘုေ်းပမင ်ဟိေ်း ဦးခင်နမ င်ညွေေ ်

၇၈ ေက-၁၅၆ နမ င်ထွေေ်းလင်းန  င် ဦးစုိးလင်း

၇၉ ေဒက-၁၄ မဝ ်ရည်ထက် ဦးခင်န  င် င်

၈၀ ေဇ -၄၃၆ နမ င်နေဦး ဦးနက  ်သက်စုိး

၈၁ မငသ-၄၃ မပ ြူစင်န း ဦးလှပမင ်

၈၂ ေဥ -၃၅၉ မယဉ်ယဉ်န း ဦးနမ င်ထွေေ်း

၈၃ ြယဂ-၂၂၃ မလွေင်လွေင်ဖ ိ း ဦးပမင ်လွေင်

၈၄ ြယလ-၂၀ နမ င်ရွဲရင ်ဖ ိ း ဦးသေ်းနထွေး
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စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၈၅ မေ -၁၅၇၉ နမ င်စုိးသေ ်နုိင် ဦးနက  ်နုိင်

၈၆ ေဥေ-၁၉၆ နမ င်စွေမ်းရည်ထက်နုိင် ဦးလှမုိး

၈၇ ေလထ-၄၉၇ နမ င်ဝဠ န  င် ဦးသေ ်ဇင်န  င်

၈၈ ေြမ-၇၆၇ မဂ ြူးဂ ြူးဟေ်နဇ ် ဦးဘုိဘုိနဇ ်

၈၉ ေြဟ-၃၂၅ မခ  ိသ လင်း ဦးပမင ်လင်း

၉၀ ေဇမ-၅၇ မနမသွေေ်းခ ဦးနက  ်စုိးခုိင်

၉၁ ေဥေ-၃၀၇ မ ိန္နဒပမ ်မှြူး ဦးသေ်းထုိက်စုိး

၉၂ ြယဂ-၁၃ မနရွှေဝ ်မ ှို  း ဦးသေ ်ဇင်ဦး

၉၃ မေ -၁၇၇၆ မနှင်းေနဒာဖ ိ း ဦးခင်နက  ်လွေင်

၉၄ ေဇ -၄၁၄ နမ င်စုိင်းသီဟ ဦးသက်နုိင်

၉၅ ေြမ-၃၃၇ မနဝမှြူးသ င် ဦးထွေေ်းထွေေ်းဦး

၉၆ ေရေ-၂၈၀ နမ င်လိှိုင်နဇဖ ိ း ဦး င်သိေ်း

၉၇ ရရ-၂၆၃ နမ င်ထက်ရိှေ်းန  င် ဦးနက  ်နက  ်

၉၈ ဆ စ-၆၇၂ နမ င်  က ပမင ်သ ဦးပမင ်သ 

၉၉ စစ-၁၅၁ မဆုပမ ်နုိး ဦးသေ ်ဇင်ဦး

၁၀၀ ေဇြ-၂၆၁ နမ င်စုိးမင်းန  င် ဦးဝင်းနုိင်

၁၀၁ ေကသ-၂၅ မပ ြူပ ြူခုိင် ဦးမင်းနောင်

၁၀၂ ဆစခ-၄၄၇ နမ င်ကကိ င်မင်းသွေယ် ဦးနဇ ်န းဦး

၁၀၃ ေြမ-၁၃၅ နမ င်ဉ ဏ်လင်းထက် ဦးန  င်ပမင ်

၁၀၄ ေဇြ-၂၃၃ နမ င်န  င်ပမ ်ဟိဏ်း ဦးကကိ င်ဝင်းခုိင်

၁၀၅ ေြမ-၈၇၄ နမ င်ထက်နဝလ  ဦးန  င်ပမ ်သ 

၁၀၆ ေက -၁၁ နမ င်သ ရိေ်နစ ဦးစိေ်ဝင်း

Page 5 of 13



GTC နေပြည်န  ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၀၇ ေက -၁၀၂ မနကးနကးနောင် ဦးစိေ်ဝင်း

၁၀၈ ေ  -၃၁၆ မဝ ်မ ှိုနှင်း ဦးန  င်ဝင်း

၁၀၉ ေြမ-၃၆၈ နမ င်နစ ထက်န  င် ဦးနစ န  င်နက  ်ဘုိ

၁၁၀ ေဥေ-၁၇၄ နမ င်န းလင်းထွေေ်း ဦးန းနက  ်

၁၁၁ ေဇ -၁၀၀ မရွှေေ်းလွဲ သေ ်ဇင် ဦးမင်းသေ ်ဇင်

၁၁၂ မထ -၃၄ နမ င်န  င်မင်းခေ ် ဦးဆေ်းဦး

၁၁၃ ေလဝ-၈၆၉ နမ င်ခေ ်မှြူး ိမ် ဦးနမ င်နမ င်ပမင ်

၁၁၄ ေလဝ-၂၅၀ နမ င်  က ဖ ိ း ဦးစုိးပမင ်(ခ)ဦးကုိကုိနလး

၁၁၅ ဆဒမ-၃၉၄၂ နမ င်ဝဏဏနက  ်သ ဦးန  င်နက  ်ဝင်း

၁၁၆  မ-၂၂၇၅ နမ င်စွေမ်းရည်နုိင် ဦးမင်းနဇ ်န  င်

၁၁၇ ေဇ -၈၇ မနနွေးနနွေးနွေယ်ဦး ဦးမုိးခုိင်

၁၁၈ ေ က-၁၇၃၀ နမ င်မင်းသစ် ဦးန  င်သေ်း

၁၁၉ စဃဧ-၃၆၃ နမ င်ခေ ်ဇင်ဟိေ်း ဦးဆေ်းလွေင်

၁၂၀ ေလဝ-၁၉၃၅ နမ င်ရွဲလင်းန  င် ဦးညွေေ ်သိေ်း

၁၂၁ ေကေ-၆၈ နမ င်ဉ ဏ်လင်းန  င် ဦးန  င်ကုိဝင်း

၁၂၂ ေကေ-၁၄၇ မသက်ထ း ိ ဦးသေ ်ဇင်

၁၂၃ ေလဝ-၁၈၂၉ မပမ ်မှြူးသွေယ် ဦးန  င်လိှိုင်ဝင်း

၁၂၄ ေဇမ-၈၂၅ နမ င်ပမ ်မင်းရိှေ် ဦးသက်နုိင်

၁၂၅ ေဇြ-၅၃ မစ ရ ီ ဦးဝင်းမင်းထက်

၁၂၆ မရက-၄၃၀ မခင်မ လ ဝင်း ဦးခင်နမ င်ဝင်း

၁၂၇ ေြမ-၁၁၈၇ နမ င်းစွေမ်းထက်နဝ ဦးဆေ်းဗုိလ်

၁၂၈ ေြေ-၃၇၉ မန းန းပမင ် ဦးလှပမင် 
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GTC နေပြည်န  ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၂၉ ေဇြ-၈၉၂ နမ င်ဆလုိင်းန  င်ပမင ်ပမ ် ဦးပမင ်ရိှေ်

၁၃၀ ေလဝ-၁၀၀၇ နမ င်ညီမင်းရွဲ ဦးမ  ိးပမင ်န  င်

၁၃၁ ေကသ-၂၅၅ မန းသီရိနက  ် ဦးပမင ်ရီ

၁၃၂  မ-၃၀၂၀ မနဝ  းသုေ် ဦးဟေ်ဝင်း

၁၃၃ ေဇမ-၃၀၆ မပြည ်  းခုိင် ဦးန းလွေင်

၁၃၄ ေဇြ-၁၉၈ နမ င်ဇင်မ  ိးထက်ဝင်း ဦးစိေ်ဝင်း

၁၃၅ ေကသ-၁၀၂ နမ င်သေ ်သ ဟိေ်း ဦးထက်န  င်

၁၃၆ ေ က-၃၁၁၉ မဇ ဇ မင်းနွေယ် ဦးပမင ်ဦး

၁၃၇ ဆသယ-၆၄၇၆ နမ င်ထက်နဝယ ဦးနငွေန  င်

၁၃၈ ညသ-၁၄၅ မပမင ်သီရိနက  ် ဦးပမင ်နက  ်

၁၃၉ မရက-၃၈၂ မဇင်လင်းပ ြူ ဦးနမ င်ခုိင်

၁၄၀ ေြဟ-၁၁၈ မသေ်းသေ်းဆင ် ဦးရွဲနရွှေ

၁၄၁ ရက -၂၂၄ နမ င်စုိင်းဝဏဏ ဦးနဇ ်ဝင်း

၁၄၂ မြ-၂၁၅၄ နမ င်သ ရနဇ ် ဦးမ  ိး င ်

၁၄၃ ြင-၃၃၄ နမ င်သုမှြူးထင် ဦးစည်သ မှြူး

၁၄၄ ေဇ -၆ နမ င်နသ ်  မင်းခေ ် ဦးနက  ်မုိးထွေေ်း

၁၄၅ ေ က-၁၃၆ နမ င်နက င်းပမ ်မင်း ဦးမင်းထွေေ်း

၁၄၆ ေြမ-၈၀၈ နမ င်ဇင်ကုိလ ် ဦး င်ဆေ်းဝင်း

၁၄၇ စရ-၆၄၁ နမ င်ပမင ်ပမ ်ဘုိ ဦးန  င်ခင်နဇ ်

၁၄၈ ေဥေ-၅၃၇ နမ င်လင်းထက်နုိင် ဦးကကည်စုိး

၁၄၉  မ-၁၀၅၅ မယွေေ်းလွဲ ဖ ိ း ဦးမင်းနဇ ်ဦး

၁၅၀ ဆ မ-၂၁၈၆ နမ င်လိှိုင်မင်းန  င် ဦးစုိးကကည်
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GTC နေပြည်န  ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၅၁ ေ က-၃၆ နမ င်မင်းပမ ်ဇင် ဦးသိေ်းနဇ ်ဦး

၁၅၂ ေကေ-၁၂၅ နမ င်သေ် ်စဉ်န  င် ဦးသ န  င်

၁၅၃ ေဇမ-၃၃ မဝင်းလက်နရွှေရည် ဦးစိေ်းမင်းနုိင်

၁၅၄ ေမြ-၁၄၁ နမ င်သေ ်စင်ထွေေ်း ဦးကုိကုိလ ်

၁၅၅ ဆလ -၄၈၅ နမ င်သေ ်စင်ထွေဋ် ဦးန  င်ဝင်းထွေဋ်

၁၅၆ ေြမ-၁၇၈ နမ င်ညီညီနောင် ဦးနက  ်ဝင်းလိှိုင်

၁၅၇ ေဇ -၁၁ မဆုရ ီထက် ဦးန းဦး

၁၅၈ မခ-၄၉၄ နမ င်န  င်သ ရထွေေ်း ဦးနက  ်နက  ်ထွေေ်း

၁၅၉ ေကေ-၁၁၀ နမ င်နက  ်ဇင်သေ ် ဦးစုိးထွေေ်း

၁၆၀ ဆထ-၁၉ နမ င်ြုိင်ခေ ်နက  ် ဦးဝင်းညွေေ ်

၁၆၁    -၃၃၇ နမ င်နေလင်းဖ ိ း ဦးနက  ်ဝင်း

၁၆၂  မ-၈၆၆ နမ င်ဟိေ်းထက်နဇ ် ဦးနက  ်ဝင်း

၁၆၃   လ-၈ နမ င်ဟိေ်းသ ဟေ် ဦးနေမ  ိးလ ်

၁၆၄ ေဥေ-၆၇၆ နမ င်လိှိုင်ဘုေ်းဟိဏ်း ဦးလှမင်း

၁၆၅ မရ-၁၀၈၁ မ ုိးသနတာနက  ် ဦးနမ င်နဇ ်

၁၆၆ မဏ-၆၁၂ နမ င်နက င်းထက်နက  ် ဦးပမင ်လွေင်

၁၆၇ ဆမက-၅၉၇ နမ င်သိေ်းထ းဇ ဦးနရွှေဇ န  င်

၁၆၈ ေဥေ-၁၁၇ နမ င်ဟိေ်းထက်နဇ ် ဦးလိှိုင်ပမင ်ဝင်း

၁၆၉ ေဇ -၉၅ မယုမွေေ်နက  ် ဦးနက  ်နက  ်ဦး

၁၇၀ မရ-၁၅၈၃ နမ င်ပြည ်ဖ ိ းနဝ ဦးသွဲနမ င်

၁၇၁ ရက-၃၂၅၃ မနမပမ ်နုိးြုိင် ဦးနက  ်ပမ ်သ 

၁၇၂ မရ-၂၇၁ မဖ ိ းဖ ိ းနထွေး ဦး င်သိေ်း
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GTC နေပြည်န  ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၇၃  ထ-၁၀၆၂ နမ င်နက  ်ထက်နဇ ် ဦးသေ်းနဇ ်

၁၇၄ ေဇြ-၁၃၃ နမ င်နဝြုိင်ဖ ိ း ဦးပမင ်န း

၁၇၅ ေလ -၈ မနမနမ င်နမ င် ဦးမင်းနမ င်

၁၇၆ ေလဝ-၁၉၆ မဆက်ရ ော ဦးနဇ ်မင်း

၁၇၇ ေ  -၁၃၈ နမ င်သေ်းထုိက်န  င် ဦးကုိနလး

၁၇၈ ြဈ-၂၁၁ နမ င်နုိင်သီဟလွေင် ဦးမုိးနက  ်

၁၇၉   ဍ-၁၁၈၇ နမ င်နဝြုိင်စုိး ဦးန  င်နုိင်စုိး

၁၈၀ ေဇြ-၅၇၃ နမ င်နက  ်ဇင်ထုိက် ဦးမင်းသေ်းထုိက်ဦး

၁၈၁ မလ-၁၁၁၆ မခင်မ နသ ် ဦးရွဲပမင ်

၁၈၂ ေထလ-၇၉၆ မဇ ေည်ဦး ဦးနေနဇ ်

၁၈၃ ေဥေ-၃၂၁ မနကဇင်ဦး ဦးနက  ်နုိင်ဦး

၁၈၄ စရလ-၂၃၇ မနရွှေရီခ  ိ ဦးန  င်ပမင ်

၁၈၅ စြ-၁၉၉ မစုပမ ်စနဒီ ဦးနက  ်စုိးပမင ်

၁၈၆ မလ-၁၁၀၉ နမ င်ထက်လ  မင်း ဦးစုိးမင်း

၁၈၇ ေဥေ-၄၅၈ နမ င်သစ်ဝင်းဟေ် ဦးန  င်နက  ်ပမင ်

၁၈၈ ေကသ-၂ နမ င်မုိးဟိေ်းခေ ် ဦး ုိးနဇ ်

၁၈၉ မြ -၁၉၁ နမ င်ဝင်းဖ ိ းမင်း ဦးနက  ်သ 

၁၉၀ ေဇ -၁၀၁ နမ င်နဇ ်မ  ိးထက် ဦးနဇ ်လွေင်ဦး

၁၉၁ မထ-၁၄၉၉ နမ င်စွေမ်းထက်ြုိ ဦးစုိးသေ ်

၁၉၂ ဆ -၉၂ နမ င်နက င်းပမ ်နဝ ဦးမ  ိးဝင်းလ ်

၁၉၃ ေြမ-၁၂၇၅ နမ င်လိှိုင်ဖ ိ းန  င် ဦးခင်နမ င်စုိး

၁၉၄ ေဥေ-၃၀၁ မနမဘုေ်းပမ ် ဦးနက င်းပမ ်နဇ ်
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GTC နေပြည်န  ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉၅ ေဥေ-၈၆ နမ င်န  င်နက င်းစ ဦးသိေ်းနုိင်

၁၉၆ ြဒ-၈၇၉ မန းသနတာစုိး ဦးခင်နမ င်န း

၁၉၇  မ-၁၂၇၄ နမ င်နက င်းသေ ်နဇ ် ဦးပမင ်နဇ ်ဝင်း

၁၉၈ ေဇမ-၆၀ နမ င်နက င်းခေ ်နဇ ် ဦးန  င်နုိင်ဦး

၁၉၉ ေဥေ-၁၇၅ နမ င်နက  ်ေနဒ ဦးဝင်းဖမိ င်

၂၀၀ ဆစ လ-၇၀၂ နမ င်နဝဖ ိ းန  င် ဦးန  င်န  င်

၂၀၁ ြြ-၂၆၅ နမ င်နက င်းထက်ြုိင် ဦးထ းထ းလင်း

၂၀၂ ေဥေ-၆၈၉ နမ င်ပမ ်ဘုေ်းနုိင် ဦးပမင ်နုိင်

၂၀၃  ဆ-၁၇၉၈ နမ င်ဇင်ကုိထက် ဦးက လှ

၂၀၄   ရ-၁၉၄ နမ င်ဇင်လင်းထွေေ်း ဦးမ  ိးမင်းထွေေ်း

၂၀၅ ဆသဝ-၂၂၉ နမ င်နဇ ်လင်းထွေေ်း ဦးနဇ ်မုိးဦး

၂၀၆ ြ -၂၀၇ မနှင်းန းနဝ ဦးနဇ ်ဝင်းနုိင်

၂၀၇ ြ -၁၈၅ ေေ်းပ ြူသင်းခုိင် ဦးစုိင်းသေ်းစုိး

၂၀၈ ဆသ -၄၅၈၁ နမ င်နေထက်န  င် ဦးဝင်းလွေင်

၂၀၉ ဆသ -၂၅၂ နမ င်ဟိေ်းမင်းထွေေ်း ဦးမ  ိးမင်းသိေ်း

၂၁၀ ဆ စ-၂၉၁ မဆု ဦးစုိးသေ်း

၂၁၁ ဆ မ-၃၆၀ နမ င်ဖ ိ းသ ရနက  ် ဦးညိ ဝင်းန  င်

၂၁၂ မလ-၂၄၇၉ နမ င်ထိေ်လင်းန  င် ဦးဝင်းဦး

၂၁၃ ြညလ-၅၄၆ နမ င်နစ ပမ ်ထက်ြုိင် ဦးထိေ်လင်းမုိး

၂၁၄ ဆလမ-၈၀ မရွှေေ်းလင်းလ ်နသ ် ဦးစုိးလွေင်

၂၁၅ မြ-၁၃၉၉ မဖ ိ းြြဖငိမ်း ဦးန  င်ဆေ်းဝင်း

၂၁၆ မြ-၆ မယဉ်သနတာနက  ် ဦးနက  ်နရွှေ
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GTC နေပြည်န  ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၂၁၇ ြင-၁၇၆၇ နမ င်မ  ုိးပမ ်စ ဦးမ  ိးလွေင်

၂၁၈ ေကသ-၁၁၃ မယွေေ်းေဒီ ဦး ုိး ုိး

၂၁၉ ေဇမ-၂၄၇ မ ိန္နဒနက  ်မုိး ဦးန  င်နက  ်မုိး

၂၂၀ မရ-၁၉၈၈ မထက်နှင်းနဝ ဦးသိေ်းနဆွေ

၂၂၁ မေ -၁၇၉၈ နမ င်ပမ ်မင်းနသ ် ဦးမင်းနဇ ်

၂၂၂ ညဒ-၂၄၈၈ နမ င်ခေ ်နဇဟိဏ်း ဦးန  င်နဇယ  ထွေေ်း

၂၂၃ ြညဆ-၇၃၄ မ ုိးရ ောခုိင် ဦးမင်းမင်းနုိင်

၂၂၄ ြဒ-၁၀၇၄ နမ င်ပြည ်ခ မ်းသ ဦးမ  ိးထွေေ်းလင်း

၂၂၅ မေခ-၉၉၃ နမ င်စုိင်းဆမ်ကွေမ်း ဦးစုိင်းရီကွေမ်း

၂၂၆ ေြေ-၇၅၀ နမ င်နက င်းပမ ်စုိး ဦးထွေေ်းထွေေ်းဝင်း

၂၂၇ ေလဝ-၈၉၅ နမ င်နဆ င်းထက်သ ဦးစုိးလွေင်

၂၂၈ ေြမ-၁၈ နမ င်ခေ ်ဇင်ထက် ဦးမ  ိးနဇ ်ဝင်း

၂၂၉ မလ-၁၄၂၀ နမ င်  က ဘုေ်းပမ ် ဦးပမင ်နဆွေ

၂၃၀ ေဇမ-၇၃၇ မ ိသဉ္စ ဦးပမင ်နဆွေ

၂၃၁ ြ မ-၆၅၂ နမ င်ြုိင်နဇန  င် ဦးန းသိေ်း

၂၃၂ ေြမ-၃၃၉ နမ င်န  င်ဘုေ်းသီဟ ဦးကုိကုိနဇ ်န  င်

၂၃၃ ေဇမ-၄၅၇ မပမ ်မွေေ်မွေေ်နက  ် ဦးနက  ်စွေ ဝင်း

၂၃၄ ေြေ-၂၁၁ နမ င်န  င်သ ရလင်း ဦးလင်းန  င်

၂၃၅ ေြေ-၆၂ မမေ်းဩြ် ဦးမ ေ်လမ ်ခုိင်

၂၃၆ ေြေ-၁၆၃၄ နမ င်ေေ်စွေေ်းမုေ် ဦးမ ေ်လမ ်ခုိင်

၂၃၇ ေဇ -၄၀၅ မခုိင်နှင်းသွေယ် ဦးလွှမ်းမုိးသ 

၂၃၈ ေဥေ-၄၀၈ မကကည်ရှင်းသေ ် ဦးမင်းစုိးနုိင်
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GTC နေပြည်န  ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၂၃၉ ေြေ-၁၉၂၀ မဇ ဇ ဦး ဦးန  င်နက  ်စုိး

၂၄၀ ေြဟ-၂၆၃ မြေ်း ိခုိင် ဦးဉ ဏ်လိှိုင်ထွေေ်း

၂၄၁ ေ  -၅၈ နမ င်ထင်န  င်လင်း ဦးနဇ ်လွေင်

၂၄၂ ဆလမ-၁၉၄၀ နမ င်စြ်စ မင်း ဦးဟေ်နဇ ်ထွေေ်း

၂၄၃ ေြမ-၃၅ မခုိင်နဆွေရီ ဦးပမနရွှေ

၂၄၄ ေြမ-၁ နမ င်ဟိေ်းထက်  က ဦးနဇ ်မ  ိးန  င်

၂၄၅ ညသ-၅၁၂ နမ င်စုိင်းသုခ ဦးပမင ်နဇ ်

၂၄၆  ြ-၁၈၈၀ နမ င်နဝယ မင်းထက် ဦးစေ်းနငွေ

၂၄၇   -၆၂၈ နမ င်လမင်းလွေင် ဦးစုိးလွေင်

၂၄၈ ေဇမ-၁၆၀ မခင်ရ ော ုိး ဦးဝင်းဦး

၂၄၉ စစ-၂၀၉၈ မနှင်းေနဒာန  င် ဦးန  င်ကုိလ ်

၂၅၀ မြ-၉၄၆ နမ င်နဇ ်မ  ိးထက် ဦးနဇ ်ဝမ်း

၂၅၁ ေြေ-၁၁၇၃ မဇ းဇ းဇ ဦးနသ င်းန း

၂၅၂ ေ  -၂၇၈ နမ င်ဟိေ်းမင်းခေ ် ဦးမုိးဟိေ်း(ခ)ဦးမုိဟေ်လ 

၂၅၃ ေရစ-၅၃ နမ င်နဝယ ဖ ိ း ဦးထွေေ်းလင်း

၂၅၄ ရက-၇၆ နမ င်ခွေေ်နေဝင်းထွေေ်း ဦးခွေေ်န  င်နဇ ်ဝင်း

၂၅၅ ေဇမ-၁၉၈ နမ င်ဇွေွဲမ ေ်န  င် ဦးန  င်ကုိကုိ

၂၅၆ ေ က-၄၆၁ မဆုနဝနဝဖ ိ း ဦးဝင်းန း

၂၅၇ ေရ-၂၄ နမ င်နဇလင်းထွေေ်း ဦးန  င်သေ်း

၂၅၈ စ ေ-၄၈၂ နမ င်န  င်ဖ ိ းထွေေ်း ဦးမ  ိးမင်းညွေေ ်(ခ)ဦးထွေေ်း င ်

၂၅၉ စဃက-၂၂၆ နမ င်စုိးသက်န  င် ဦးနက  ်ရှင်း

၂၆၀ ေလဝ-၁၀၃၇ နမ င်န  င်နက  ်နက  ် ဦးပမဘွေ း

Page 12 of 13



GTC နေပြည်န  ်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၂၆၁ ေ က-၅၅၁ မခင်လဝေ်း ဦးစုိးြုိင်

၂၆၂ ေြမ-၁၀၇ နမ င်ရွဲနဇ ်စုိင်း ဦးထွေေ်းထွေေ်းဝင်း

၂၆၃ ေြသ-၄၀၅ မထ းထ းနွေယ် ဦးန  င်ကကိ င်

၂၆၄ ေဇမ-၈၇၀ နမ င်သု န  င် ဦးလိှိုင်မင်းထွေေ်း

၂၆၅ ေလဝ-၈၅၉ မသင်းဝ ်ရည်လိှိုင် ဦးနစ ရေ်နုိင်

၂၆၆ ေလဝ-၃၁၂၆ နမ င်စုိင်းညီညီ ဦစ လှ

၂၆၇ ေလဝ-၈၂၃၆၅ နမ င် ုိးလင်းန  င် ဦးစ ညွေေ ်

၂၆၈ ေဥေ-၄၄၅ နမ င်ပြည ်စ ုဟေ် ဦးသက်နဆွေဦး
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