
GTI လက်ပံတန််း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ ရသပ-၁၀၅၅ မ ောင်စစ်န ိုင်ထွန််း စ ိုင််းထွန််းမ င ်

၂ ဖ -၃၀၅၅ မ ောင်မကောင််းထက်မက ေ်ာ ဦ်းမက ေ်ာသန််း

၃ ဖငဋ-၄၃၂  နှင််းဝတ်ရည် ဦ်းညီညီမ ောင်

၄ ညဒ-၃၀၆ မ ောင်မ တ်သူမ ောင် ဦ်းသက်န ိုင်

၅ ပလ-၁၁၀၄ မ ောင်ခန ်ထက်န ိုင် ဦ်းညီညီလွင်

၆ ဖ -၁၆၁၆  ယ င််း   ် ဦ်းခင်မ ေ်ာ

၇ ပလ-၂၇  ခ ိုင်သ င် ဦ်းမ ေ်ာ  ို်း

၈ ပဂ-၇၁၁  ခ ိုင်သ င်မ တ် ဦ်းခင်မ ောင် င်

၉  ဂ-၄၆၆ မ ောင်ထက်မ ောင်လင််း ဦ်းမ ောင်မ ်း

၁၀  ဟ -၁၇၈ မ ောင်ထ န်မ ောင်လင််း ဦ်းမက ေ်ာမက ေ်ာန ိုင်

၁၁ ပဝ-၅၅ မ ောင်မကောင််းမ တ်မ ောင် ဦ်းရဲသီဟမ ွ

၁၂ ပပ -၁၇၂ မ ောင်မ ်းခ  ််းမ ောင် ဦ်းမန    ်းမ ောင်

၁၃ ပလ-၁၄၉၂ မ ောင်မက ေ်ာမ ောဟန် ဦ်းမက ေ်ာ န််းဦ်း

၁၄ ပ -၅၆၈ မ ောင်သောထူ်းဟန် ဦ်းသ န််းထူ်း

၁၅ ပ စ-၈၁၇ မ ောင်ဟ န််းမ ယ ောမက ေ်ာ ဦ်းမ ောင်မက ေ်ာမ ်း

၁၆ ပ -၁၂၀  သွန််းမရွှေရည်သော ဦ်းလ ှိုင် င််းထွန််း

၁၇ ပလ-၁၃၀၆  ရီ ွန်ဖူ်း ဦ်းဝ ််းညွန ်

၁၈ ပနပ-၂၀၄ မ ောင်ခန ်ညော်းသွင် ဦ်းစ န်ဝင််းကကည်

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  (လက်္ပ တန််း)

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ ပဝ -၅၇၂ မ ောင်မ ောင်ထက်မ တ် ဦ်းန ိုင်လင််းမ ောင်

၂၀ ပပ -၃၉၇ မ ောင်မ ောင်    ်း င် ဦ်းမ ောင်မက ေ်ာဦ်း

၂၁  ဘဓ-၁၄၉ မ ောင်မ ောင်က ိုဟ န််း ဦ်းန ိုင်ဝင််း

၂၂ ပရ-၃၈ မ ောင်မသေ်ာ င် င််းမသွ်း ဦ်းသ န််းတန်

၂၃  နသ-၂၃၂၁ မ ောင်မသေ်ာမသေ်ာဟန် ဦ်းဘိုန််းလ ှိုင်

၂၄  ဘဥ-၁၄၁  မရွှေသီရ မ ေ်ာ ဦ်းသန််းမ ေ်ာ

၂၅ ပဝ-၁၆၅ မ ောင် ဲွထက်ပ ိုင် ဦ်းထွန််းမ ေ်ာမ င ်

၂၆  ဃန-၈၂၇ မ ောင်ခန် မ ောင်ဟ န််း ဦ်းခ   ဝင််း

၂၇  နရ-၄၄၇  ခ ိုင်မရွှေစင်သွန််း ဦ်းခင်မ ောင်မ ်း

၂၈  ဥဘ-၆၂ မ ောင်မကောင််းမ တ်ထွန််း ဦ်းကကည်ထွန််း

၂၉  ကရ-၃၇  မပည ်မပည ်ဖဖ  ်းကကွယ် ဦ်းသူရမ ေ်ာ

၃၀ ပန-၇၀ မ ောင်မကောင််းမ တ်သူ ဦ်းလှတင်

၃၁ ပ -၆၅  ထက်ထက်  ို်းသူ ဦ်းသူရမ ေ်ာ

၃၂ ပတ-၉၂၆ မ ောင် ဲွမပည ်န ိုင် ဦ်းန ိုင်ထွန််း

၃၃ ပငစ-၅၇ မ ောင်မ ယ ောဟ န််းထက်ညီ ဦ်းမ ယ ောဝင််း

၃၄ ပလ-၄၃၉ မ ောင်မ ေ်ာမတ ဦ်းမ ေ်ာန ိုင်သ န််း

၃၅ ပပ -၄၁၇ မ ောင်သိုတမ ေ်ာ  ဦ်းမ ေ်ာဝင််း

၃၆ ပလ-၂၃၃ မ ောင်မ ောင်က ိုက ို င််း ဦ်းမ ောင်မပည ်စ ို်း

၃၇ ပသတ-၁၄၇  စိုမပည ် ွန် ဦ်းသန််း င််းမ ောင်

၃၈ ပ စ-၈၈၇ မ ောင်တင ်ထက်မက ေ်ာ ဦ်းလှမရွှေ

၃၉  ဘဥ-၁၃၀ မ ောင်နနဒ ဦ်းလှဦ်း

၄၀ ပကက-၄၄၈ မ ောင်မ ေ်ာထွန််းလင််း ဦ်း င််းထွန််းမလ်း
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GTI လက်ပံတန််း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ ပ ဠ-၄၆ မ ောင်ဖဖ  ်းသန ်န ိုင် ဦ်းတင်မ ောင်မ ်း

၄၂ ပလ-၁၅၁၆  ထက်ထက်မ ောင် ဦ်း ိုန််းမ င ်

၄၃ ပပထ-၄၅၉ မ ောင်မဝယံထွန််း ဦ်းသီဟဖဖ  ်း

၄၄  ကရ-၁၅၀၇ မ ောင်  ို်းမက ေ်ာသော ဦ်းထွန််းလင််းစ ို်း

၄၅ ပပ-၉၄၅ မ ောင်မ တ်သူထွန််း ဦ်းမ ေ်ာ    ်းဝင််း

၄၆  ဘဓ-၈၂၂ မ ောင်ဖင  ််းခ  ််းဖဖ  ်း ဦ်းစ ို်းန ိုင်

၄၇ ပခ-၈၁၄  မက ော မကခ ိုင်စို ဦ်းမန    ်းဝင််း

၄၈ ပလ-၁၀၄၈ မ ောင် င််းသူခန ် ဦ်းဝင််းထ န်

၄၉ ပ စ-၁၆၀ မ ောင်ဟ န််းမတ ောထက် ဦ်းလွင်

၅၀ ဒသ-၉၈   ဥဇူ မ ောင် ဦ်းမ င ်မ ောင်မ ောင်

၅၁ ပ -၇  သက်နှင််းမ ေ်ာ ဦ်းမ ေ်ာ င််း

၅၂ ပပ-၂၁၄၈ မ ောင်မပည ်ဖဖ  ်းဟ န််း ဦ်းရဲမ င ်

၅၃ ပခ-၂၀၄၉ မ ောင်မ ောင်မကောင််းသန ် ဦ်းန ိုင်ဦ်း

၅၄   ပ-၁၅၄ မ ောင်ထက်လ ှိုင်ဦ်း ဦ်းမ ေ်ာ င််းထ ိုက်

၅၅  စလ-၁၁၇  မဖူမဖူမ ေ်ာ ဦ်းမ င် သန််း

၅၆ ပ -၆၀၄ မ ောင်ကိုမဋ င််းန ိုင် ဦ်းဟန် င််းမ ောင်

၅၇ ပလ-၁၅၂ မ ောင်ဟ န််းထက်ပ ိုင်ဦ်း ဦ်းသန််းမ ေ်ာဦ်း

၅၈ နဥန-၂၆၄  သင််းခ ယ်ရီမ ောင် ဦ်းမ ောင်မ ောင် င််းသ န််း

၅၉  ဘဥ-၇၄ မ ောင်စွ ််းထက် ဦ်းတင်    ်းလွင်

၆၀ ပလရ-၁၀၄ မ ောင်ဖဖ  ်းမ ယ ောမက ေ်ာ ဦ်းမ ောင်မက ေ်ာ င််း

၆၁  ဘဥ-၄၁ မ ောင်ခန ် င််းသန ် ဦ်းတင် န ိုင်

၆၂ ပ ဠ-၁၉၄ မ ောင်ရှင််းသန် မ ောင်မ ောင် ဦ်း င််းမ ေ်ာ
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GTI လက်ပံတန််း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ ပလ-၁၄၉၃ မ ောင်စ ို်းသူဟန် ဦ်းမက ေ်ာစ ို်း

၆၄ ပလ-၁၄၁၅  နှင််း   ောလောလွင် ဦ်းကကည်လွင်

၆၅   ဟ-၁၈၂ မ ောင်ရဲမ င ်မ ောင် ဦ်းမ င ်စ န်

၆၆  တည-၉၄၂ မ ောင်ခ စ် င််းက ိုက ို ဦ်းမ ောင်သန််းလွင်

၆၇ ပ စ-၁၁၆၀ မ ောင်ခ  ််းမမ  ထက် ဦ်းမ င ်မ ်း

၆၈ ပပ-၁၀၀၁ မ ောင် ီဝန ိုင် ဦ်းသန််းန ိုင်

၆၉ ပလ-၁၈၆ မ ောင်မပည် စံို ဦ်းသန် မ ေ်ာ

၇၀  ကရ-၁၀၂၇ မ ောင်စ ို်း င််းထွန််း ဦ်းမ ေ်ာမ ေ်ာထူ်း

၇၁  တဥ-၈၈၁  မ မ တ်သူ ဦ်းသောထွန််းမ ောင်

၇၂ ပလ-၁၈၉ မန ်သီရ  င် ဦ်းစန််းမ ောင်

၇၃  ဂ-၄၄ မ ောင်ဟ န််းထက်မ ေ်ာ ဦ်းဝင််းမ င ်

၇၄ ပလ-၁၃၅၇ မ ောင်ညီလင််းထက် ဦ်းခင်မ ောင်မ ်း

၇၅ ပလ-၁၃၅၆  မ ်းသရဖီမ င် ဦ်းဝင််းခင်

၇၆ ပ -၈၅၁ မ ောင်ဖဖ  ်းမပည် စံို ဦ်းမ ောင်မ ောင်န ိုင်

၇၇  ဖလ-၁၆၉၀ မ ောင်မ ောင်ဘိုန််းမ တ် ဦ်းမ ောင်သန််းထွန််း

၇၈ ပ စ-၂၄၄ မ ောင်  ို်း က်သီဟန် ဦ်းမ ောင်စ ို်း

၇၉ ပလ-၁၂၃၅ မ ောင်သစ်လွင်ထူ်း ဦ်းသန််းထ ိုက်

၈၀ ပန-၅၅ မ ောင်မကောင််းမ တ် င််း ဦ်းမ ောင်တင်စ ို်း

၈၁ ပ စ-၁၉၃   င်သူသူမ င် ဦ်း    ်းမ င် မက ေ်ာ

၈၂  နတ-၁၅၅  ခ စ်  ို်းမထွ်း ဦ်းမထွ်းမ ောင်

၈၃  ဘ-၁၂၄၃ မ ောင်ခန ်ထွန််းဘ ို ဦ်းလှထွန််းဘ ို

၈၄ ပပ-၁၈၂၁ မ ောင်မ ောင် ှူ်းခန် ဦ်းဟ န််းစ ို်း
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GTI လက်ပံတန််း

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၈၅   ဟ-၁၂၈ မ ောင်စ ိုင််းမ တ်လင််း ဦ်းမ ေ်ာ င််းထွန််း

၈၆ ပလ-၉၂၆ မ ောင်သန််းလင််းထက် ဦ်းမ င ်မ ်း

၈၇ ပ -၉၁၁  ခင်ခ  ််းမမ  န ိုင် ဦ်းရဲန ိုင်

၈၈ ပပ-၇၄ မ ောင်လူမလ်းမ ောင် ဦ်းမ င် မ ်း

၈၉ ပလ-၄၃၀ မ ောင်မကောင််းထက်စံ ဦ်းဝင််းမ င ်

၉၀  ဥဘ-၃၀၆ မ ောင် င််းသန ်မက ေ်ာ ဦ်းစ ို်းမ င ်

၉၁ ပလ-၂၃၄  ဝတ်ရည်ခ ိုင် င််း ဦ်းမ ောင် င််းထ ိုက်

၉၂ ပလ-၂၅၆ မ ောင်မ တ်သ ခခ ဦ်းမ ောင်မ င ်ဦ်း

၉၃  ဘဥ-၇၇၄  မ မ တ်စ ို်း ဦ်းမ ောင်မ ောင်

၉၄ ပရ -၁၂၈ မ ောင်    ်းသက်မန င် ဦ်း င််း င််းဦ်း

၉၅  ဒ -၃၅၇ မ ောင်သိုတန ိုင် ဦ်း    ်း င််း

၉၆ ပလ-၁၇၀   င်ကကင််းခက်မ ေ်ာ ဦ်းဝင််းမ ေ်ာထွဋ်

၉၇ ပတက-၂၁၅ မ ောင်    ်းသူရမက ေ်ာ ဦ်း န််းဝင််း

၉၈ ပ -၇၇၃ မ ောင်မကောင််းမ တ် င််း ဦ်းလှမ င် 

၉၉ ပလ-၂၁၇   ောမခည်ထွန််း ဦ်းထွန််းထွန််းန ိုင်

၁၀၀ ပလ-၆၄၂  ခင် ွန်လင််း ဦ်းသန််းန ိုင်ဦ်း

၁၀၁ ပလ-၁၄၇၁  မရွှေရည်ဝင််း ဦ်းလင််းမ ေ်ာ

၁၀၂   ဟ-၇၉ မ ောင်ဘိုန််းသန ်ထွန််း ဦ်းသက်ထွန််း မ ောင်

၁၀၃   သ-၁၀၁၈ မ ောင်မ င် မ တ်ဘိုန််းပ ိုင် ဦ်းဖဖ  ်းက ိုက ိုဦ်း

၁၀၄  ဂ-၂၉၆ မ ောင်မ ောင်မ င် စ ို်း ဦ်းသန််းစ ို်း

၁၀၅ ပဝ-၅၅၃ မ ောင်ထက်မဝယံရ ှိုင််း ဦ်းခင်မ ေ်ာ

၁၀၆ ပပ-၉၀၀ မ ောင်မကောင််းခန် မက ေ်ာ ဦ်းမ ောင် င််း
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စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၀၇ ပလ-၁၄၁  နှင််းနိုမဝ ဦ်းစ ို်းဝင််း

၁၀၈ ပဃသ-၅၃၂ မ ောင်မ ောင်ဖင  ််းခ  ််း ဦ်းမ င် မ ောင်

၁၀၉ ပလ-၅၈၀ မ ောင်မက ေ်ာရဲသူ ဦ်းမက ေ်ာ င််းထက်

၁၁၀ ပ စ-၁၀၅၂ မ ောင်သောထက်ဉောဏ်မက ေ်ာ ဦ်းမ ေ်ာဝင််း

၁၁၁ ပဝဘ-၁၀၂ မ ောင်    ်းသီဟမက ေ်ာ ဦ်းမ ောင်မ ွဦ်း

၁၁၂ ပ -၅၇၂ မ ောင်ဖဖ  ်း င််းမ ေ်ာ ဦ်းညွန် မရွှေ

၁၁၃ ပဗ -၁၅၀ မ ောင်သ   င််းမ ေ်ာထက် ဦ်းမ င် ဦ်း
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