
GTI ခ  ျောက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ ဖ -၁၀၇ မပန််းမမတ်မဖြူ ဦ်းခက ျ်ောစ ျောဝင််း

၂ ဖ -၁၆၇ မသက်ထျော်းစံ ဦ်းမမင ်ခမျောင်

၃ မလ-၈၇၃ မသိမ် သိမ် သူ ဦ်းစိို်းပိိုင်

၄ ဖပဠ-၄၁၆ ခမျောင်ရိှိုင််းခဝဖဖိ ်း ဦ်းတိို်းလ င်

၅ မညစ-၂၂၉ မ ိိုင်မျောလျော ဦ်းခ ျောင်ဝင််း

၆ ဖဖ-၁၀၀၀ ခမျောင်ခ ျောင်မပည ်ဖဖိ ်း ဦ်းသန််းခ  

၇ ဖ ဎ-၁၂၄ ခမျောင်ရှင််းသန ်မိို်း ဦ်းခက ျ်ောခက ျ်ော

၈ မညစ-၇ ခမျောင်ခ ျောင်မပည ်ဖဖိ ်း ဦ်းခမျောင်ရီ

၉ ဖ -၁၃၁ မခ  ်းလ  လ  ဇင် ဦ်းည န ်ဝင််း

၁၀ ဖဖ -၄ ခမျောင်ရ မင််းထိိုက် ဦ်းစိို်းမင််းခက ျ်ော

၁၁ ဖစဈ-၁၀ မ င် ှင််းထက် ဦ်းခနဝင််း

၁၂ ဖဖတ-၁၀ ခမျောင်သက် ိိုင်ဦ်း ဦ်းရ မမင ်ဦ်း

၁၃ ဖဖတ-၄၃၅ ခမျောင်ဖဖိ ်းခဝခက ျ်ော ဦ်းသိန််းမမင ်

၁၄ ဖငဋ-၄၅၉ မခ ်းမမတ်သူ ဦ်းဝင််းထ န််း

၁၅ မက-၁၉၆၅ ခမျောင်သူရိန်ထက်သျော ဦ်းခစျောသျော

၁၆ ဖစည-၆၃၁ ခမျောင်မ  ိ်းသက် ိိုင် ဦ်းခက ျ်ောခ ်း

၁၇ ယဒတ-၁၆ ခမျောင်ဟိဏ််းခတဇ ဦ်းခ ်းလ င်

၁၈ ဖ ဎ-၁၃၈ ခမျောင်သန ်ဇင်ခ ျောင် ဦ်းခ ျောင်ခက ျ်ောမင််း

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  (မချာက်္)

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ ဖ -၁၁ မခစျော င်ကကင််းဖူ်း ဦ်းဝင််းတင ်

၂၀ ဖမ-၁၉၂၇ မခမမမတ် ိို်း ဦ်းခက ျ်ောခ ်း

၂၁ ဖပ -၄ မခမသူ ိိုင် ဦ်းဉျောဏ်မ  ိ်းဝင််း

၂၂ ဖရ-၂၄၀၁ မတင်တင်စန််း ဦ်းက ျ်ော န််းခ ်း

၂၃ ဖဖတ-၅၅ မ ိသက်မ န် ဦ်းခဇယ ျောခ ျောင်

၂၄ ဖ န-၂၇၂ မကကည်မျောမမင ် ဦ်းခက ျ်ောခ ်းလ င်

၂၅ နပမ-၈၅၀ ခမျောင်ဘိုန််းမမတ်ပိိုင် ဦ်းတင်ထ န််းဦ်း

၂၆ ဖစပ-၃၇၃ မဝင််းခသျ်ောတျောမ  ိ်း ဦ်းမ  ိ်းမမင ်

၂၇ ဖ -၉၂၉ မ င်ကကင််းဖူ်း ဦ်း န််းထ န််းခ ျောင်

၂၈ မက-၂၆၅၄ ခမျောင်ခက ျ်ောစ ျောဝင််း ဦ်းခက ျ်ောသန််း

၂၉ ရ ပ-၁၄၀၇ ခမျောင်  န်ခဇျ်ောဦ်း ဦ်း  န်ခမျောင်ခ  

၃၀ မညဂ-၉၄ ခမျောင်ခနထက်ဝင််း ဦ်းဝင််းခထ ်း

၃၁ ဖတ-၃၉၁ မ ှင််း ိမ်ခဝ ဦ်းမမင ်ခဇျ်ော

၃၂ မကရ-၂၀၈ မဇင်လ  လ  ခ ျောင် ဦ်းခဇျ်ောမိို်းခ ျောင်

၃၃ ဖ န-၂၈၈ မနီနီဝင််းခရွှေ ဦ်းမမင ်သန််း

၃၄ ဖဖ-၈၄၀ မဖငိမ််းဖငိမ််း င ် ဦ်းစိန််းဝင််း( )ဦ်းဝင ်မမင ်

၃၅ ဖစဈ-၁၈ မခ ်းလ  ရည်ဖဖိ ်း ဦ်းမ  ိ်းည န ်

၃၆ ဖရ-၅၇၆ ခမျောင်မမတ်မင််းသူ ဦ်းခ ျောင်မမင ်

၃၇ ဖ ဎ-၁၁၄၇ ခမျောင်ရျောဇျောမင််း ဦ်းတင ်လ င်

၃၈ ဖ -၈၂ ခမျောင် န ်ရှင််းသန ် ဦ်းသန််းထ န််းဝင််း

၃၉ ဖစည-၁၀၃ မ   ိသက်ဖူ်း ဦ်းသန ်ဇင်ဝင််း

၄၀ ဖစ-၃၉၄ ခမျောင်တင်ကိိုကိိုဝင််း ဦ်းဝင််းခဇျ်ော
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GTI ခ  ျောက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ မက-၁၉၇၉ မဇျောဇျောသင််း ဦ်း င်ခမျောင်ည န ်

၄၂ ဖဖ-၁၇၃ မဇူ်းဇူ်း  ယ် ဦ်းမမင ်သိန််းထ န််း

၄၃ ဖဖလ-၅ မကကည်မဖြူလင််းသန ် ဦ်းညီညီခထ ်း

၄၄ ဖ -၁၀၉ ခမျောင်ခ ျောင်မမင ်မမတ် ဦ်းသန််းထိိုက်ခ ျောင်

၄၅ ဖပ-၁၃၇၇ မပန််း ိုဝင််း ဦ်းဝင််းမမင ်ဦ်း

၄၆ ဖလမ-၆၇ ခမျောင်ခ ျောင်သူရိန် ဦ်းခမျောင်ခမျောင်ဟိန််း

၄၇ ဖဖတ-၄၈၆ ခမျောင်ခက ျ်ောဇင်ဝင််း ဦ်းဝင််းကကည်

၄၈ ဖဖတ-၈၇ ခမျောင်ခက ျ်ောမင််းဟိန််း ဦ်းသန််းခဇျ်ော

၄၉ နဥန-၄၅ ခမျောင်သူရခက ျ်ော ဦ်းခက ျ်ောမိို်း( )ဦ်းသက်တင်

၅၀ ဖဖ-၁၈၅ မဇင်ဝင််းမျော ဦ်းခဇျ်ောလင််း

၅၁ ဖစပ-၃၆၂ ခမျောင်ခ ်းလင််းခမျောင် ဦ်းတင်ခမျောင်ဝင််း

၅၂ ဖစဇ-၃၆၂ မထက်ထက်စိို်း ဦ်းထ န််းရီ

၅၃ မက-၂၉၄၅ ခမျောင် န််းလင််း ိိုင် ဦ်းထ န််းခဇျ်ောဦ်း

၅၄ မက-၁၁၃၁ မသီရိမ န် ဦ်းဝင််းမမင ်

၅၅ ဖကရ-၂၉ ခမျောင်စိို်းခဝဖဖိ ်း ဦ်းခ ျောင်စိန်

၅၆ ဖ -၉၇၈ မ င်ကကင််းမိို်း ဦ်းသိန််း ိိုင်

၅၇ ဖ -၁၉၁ မသက်ငံိုဖူ်း ဦ်းခ ျောင်ခ ်း

၅၈ ဖရပ-၄၇ ခမျောင်စိိုင််းသူရခ ျောင် ဦ်းခ ျောင် န််းလင််း

၅၉ ဖစ-၃၀၃ မခမသ ပံို ဦ်းခဇျ်ောခမျောင်   ိ

၆၀ မညဂ-၇၉၇ ခမျောင်သူရတင်မိို်း ဦ်းတင်မိို်းလိှိုင်

၆၁ ဖပ-၁၃၅၂ ခမျောင် ိိုလ် ိိုလ်ဟိန််း ဦ်းတင်ခမျောင်ခ  

၆၂ ဖ ဎ-၅၂၂ ခမျောင်နန််းမမင ်ဝင််း ဦ်းခဇျ်ောလင််း
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GTI ခ  ျောက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ ဖတ-၇၇၁၂ မခမဇင်ခက ျ်ော ဦ်းခက ျ်ောစိန်

၆၄ ဖလ-၂၂၈ ခမျောင်ရ မျောန်ဝင ် ဦ်းမမင ်ခသျောင််း

၆၅ ဖပ-၄၇၈၅ မစ ဒာလင််း ဦ်းသိန််းခ ်း

၆၆ ပရ-၉၇၈ မသက်သက်ခ ျောင် ဦ်းစန််းလ င်

၆၇ ဖမ-၂၉၃၄ ခမျောင်ဟိန််းထက်စိို်းစံ ဦ်းစိန်ဝင််း

၆၈ ဖ ဎ-၁၂၅၆ ခမျောင်ခက ျ်ော ိိုင်ဝင််း ဦ်းစန််းလ င်

၆၉ ဖစဈ-၁၀၃၇ ခမျောင် ိိုင်ခဇျ်ောလင််း ဦ်းခက ျ်ောမင််းသန််း

၇၀ ဖဖ-၁၁၅၃ မ ှင််းထက်ထက် ိိုင် ဦ်းခ ျောင်မိို်း

၇၁ ဖဖ-၁၀၂၁ ခမျောင် ိိုင် န် ဘိုန််း ဦ်းသူရခ ျောင်

၇၂ မကရ-၁၈၆ မခမဇင်မပည ်စံိုသူ ဦ်းခနဇင်ထ န််း

၇၃ ဖပ -၃၇ မ ိိုင်သဇင်သိမ ် ဦ်းသိန််းမမင ်

၇၄ ဖစဈ-၁၈၂ မ ိဒါလီဝင််း ဦ်းဟျောကကြူလီ

၇၅ ဖဖ-၅၂၄ ခမျောင်စည်သူဖဖိ ်း ဦ်းဝင််းခဇျ်ောဦ်း

၇၆ ဖစဈ-၁၀၇၅ မယမင််းလိှိုင် ဦ်းဝင််းထိိုက်

၇၇ ဖစပ-၃၇၇ မခ ်းမမတ်သီတျောမိို်း ဦ်းထ န််းဝင််း

၇၈ ဖပ -၄၆၂ မယ န််းခရွှေရည် ဦ်းခက ျ်ောရင်

၇၉ ဖ ဎ-၉၀ မခ ်းသူ ိိုင် ဦ်းတင ်လ င်

၈၀ ဖ -၂၃၁ ခမျောင်ရ မင််းဟိန််း ဦ်းထ န််းထ န််းဝင််း

၈၁ ဖဖ-၆၆၁ ခမျောင်သိန််းကက ယ် ဦ်းဟန်ထ န််း

၈၂ ဖစပ-၂၅၅ မမမတ်သီရိခမျ်ော ဦ်းဝင််းခမျ်ော

၈၃ ဖဖ-၅ မသက် ိ ိိုင် ဦ်းခင ဝင််း

၈၄ ဖစပ-၁၃ မဖဖိ ်းရတနာသ ယ် ဦ်းခက ျ်ောခမျောင်
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GTI ခ  ျောက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၈၅ ဖပ-၂၅၅ မမမတ်မှြူ်းခသျ်ော ဦ်းခဇျ်ောမိို်းထ န််း

၈၆ ဖ ဎ-၁၀၃၆ ခမျောင်ခက ျ်ော ိိုင် ဦ်းခသျောင််းမမင ်

၈၇ ဖဖ-၁၄၂၆ ခမျောင်ခ ျောင်မပည ်ဦ်း ဦ်းခမျောင်ဦ်း

၈၈ ဖဖ-၁၁၀၈ မထက်ထက်မိို်း ဦ်းဉျောဏ်မင််းထ န််း

၈၉ ဖစဈ-၇၃ မဖဖိ ်းရတနာ ဦ်းဝင််းခ ျောင်

၉၀ ဖဖ-၁၈၁ မမပည် ခမဇ န်ဖဖိ ်း ဦ်း င်ခမျောင်လ င်

၉၁ ဖစဈ-၁၅၈ မရတီထ န််း ဦ်း င်ခမျောင်ထ န််း

၉၂ ဖပ -၁၁၇ ခမျောင်ခကျောင််းထက်စံ ဦ်းခ ျောင်လ င်

၉၃ ဖ -၈၆၃ မလှသူဇျော ဦ်းမ  ိ်းည န ်ရိှန်

၉၄ ဖဖ-၁၁၇၆ မပန် ိုလိှိုင် ဦ်းသိန််း ိိုင်

၉၅ ဖဋ-၆၁၉ ခမျောင်ထက်ခဝယံဦ်း ဦ်းခ ျောင် ိိုင်မိို်း

၉၆ ဖစည-၅ မ ိုမမတ်မမတ်ခဇျ်ော ဦ်းခဇျ်ောဝင််း

၉၇ ဖ -၂၀၈ မ င်ကကြူကကြူခမျောင် ဦ်းခမျောင်ခမျောင်ခလ်း

၉၈ နကတ-၇၆ ခမျောင်ခဝယံ ိုပိိုင် ဦ်း င်ခမျောင်ခ ်း

၉၉ ဖစဇ-၂၄၂ ခမျောင်ခဇျ်ောထက်ခ ျောင် ဦ်းဝင််းကိို

၁၀၀ ဖ ဎ-၃၉၉ ခမျောင်ဟန်ခဇျ်ောမင််း ဦ်းခ ျောင်ရှင်

၁၀၁ ဖဖ-၁၁၅ ခမျောင် ျောကျောခဝယံ ဦ်းခဇျ်ောဝင််းမမင ်

၁၀၂ ဖဇ-၁၇၁၄ ခမျောင် ျောကျောလင််း ဦ်းစန််းလင််း

၁၀၃ ဖစ-၃၇၄ မမမတ်ပပသ န််း ဦ်းသန််း ိိုင်

၁၀၄ ဖ -၁၃ မဧပရယ်မမင ် ဦ်းမမင ်ခ ်း

၁၀၅ ဖ -၈၄၀ မ ိမ ်မှြူ်းစံ ဦ်း န််းထ န််းခ ျောင်

၁၀၆ မနတ-၇၉၁ မ ိမမတ်မမတ်မှြူ်း ဦ်းလှမ  ိ်း
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GTI ခ  ျောက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၀၇ နဥန-၄၀၂ ခမျောင်သိုတဘိုန််းသန ် ဦ်းထ န််းလင််းခ ျောင်

၁၀၈ ဖစည-၇၀၈ ခမျောင်ခက ျ်ောဇင်ဝင််း ဦ်းမမင ်ခ  

၁၀၉ ဖပ -၃၇၇ ခမျောင်ခ ျောင် န ်ခသျ်ော ဦ်းသိန််းဝင််း

၁၁၀ မက-၃၄၉၁ ခမျောင်လိှိုင်မ  ိ်းဝင််း ဦ်းညိ 

၁၁၁ မက-၅၀၂ မခမသူဟန် ဦ်းခဇျ်ောမင််းထ န််း

၁၁၂ ဖက-၂၅၅ ခမျောင်ခကျောင််းထက်ခက ျ်ော ဦ်းမမတ်ခက ျ်ော

၁၁၃  သယ- ၆၁၆၁ ခမျောင်ရန် ိိုင်ဘိို ဦ်းမမင ် ိိုင်

၁၁၄ ဖပ -၉ ခမျောင်စိို်းထ န််း ဦ်းခနဒ န််း

၁၁၅ ဖဖ-၁၂၅ ခမျောင်ခသျ်ောမင််းဟိန််း ဦ်းမမတ်မင််းခဇျ်ော

၁၁၆ ဖပ -၂၀ ခမျောင်လမင််းသူရိန် ဦ်းသန််း ိိုင်

၁၁၇ ဖစ-၄၆၇ မဥမမျောမမင ် ဦ်းတင်ဖငိမ််း

၁၁၈ ဖ -၁၁၅၀ မ င်နီနီဝင််း ဦ်း င်ခမျောင်ဝင််း

၁၁၉ ဖ ဎ-၁၄၂ မဇင်မျောဦ်း ဦ်း င်ခမျောင်ဦ်း

၁၂၀ ဖဖ-၉၅ ခမျောင်  စ်မင််းထက် ဦ်းမ  ိ်းမင််းလိှိုင်

၁၂၁ ဖဖ-၆၆၈ ခမျောင်ခ ျောင် ိုပိိုင် ဦ်းမင််းထက်

၁၂၂ ဖဖ-၁၁၇၈ မလ  ရည်ဝင််းလိှိုင် ဦ်းသိန််းလ င်

၁၂၃ မနသ-၂၅၁၆ ခမျောင်မှြူ်းသက်ပိိုင် ဦ်းသစ်လ င်

၁၂၄ ဖပဠ-၁၃၁၁ မခ ်းမိစံ ဦ်းခ ျောင်လ င်

၁၂၅ ဖဖ-၈၂၀ ခမျောင်ဇင်သူစိို်း ဦ်းထ န််းထ န််းလင််း

၁၂၆ ဖဖ-၁၁၅၃ ခမျောင်ခက ျ်ောခက ျ်ောလ င် ဦ်းသန််းခ ်း

၁၂၇ ဖမ-၁၀၅၅ မယ န််းလ  ဖဖိ ်း ဦ်းမင််းခဇျ်ောဦ်း

၁၂၈ ဖပ-၁၂၆၅ မမိို်းပ င ်ခ ျောင် ဦ်းခ ျောင်ည န ်
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GTI ခ  ျောက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၂၉ ဖငဋ-၅၄၄ ခမျောင်ဇင်ဝင််းထ န််း ဦ်းသန််းဝင််း

၁၃၀ ပဝ -၁၁၇ ခမျောင်ခ ျောင် န ်မှြူ်း ဦ်းစန််းဦ်း

၁၃၁ ဖဖ-၁၂၆၉ မ င်  မ််းခမမ ဝင််း ဦ်းဝင််းဦ်း

၁၃၂ ဖဖ -၁၂ ခမျောင်ခက ျ်ော န ်ခ ျောင် ဦ်း ံ ကကီ်း

၁၃၃ ဖ ဎ-၉၇ ခမျောင်သူရိန်စိို်း ဦ်းစိို်းခ ျောင် ိိုင်

၁၃၄ ဖ -၂၂ ခမျောင်ထူ်းထက်ခက ျ်ော ဦ်းခ ျောင်မမင ်ဦ်း

၁၃၅ ဖပ -၂၈ ခမျောင်ခက ျ်ောဇင်ဝင််း ဦ်းစိန်ခ ်း

၁၃၆ ဖစ-၁၃၁၇ မယဉ်မျောခထ ်း ဦ်းဝင််းခမျောင်

၁၃၇ ဖဖ-၁၄၃၅ မခရွှေယမင််းဦ်း ဦ်းခမျောင်ခမျောင်ကကီ်း

၁၃၈ မလ-၉၉၈ ခမျောင်ဘိုန််းမမင ်ဟန် ဦ်းခဇျ်ောခဇျ်ောဦ်း

၁၃၉ ဖပ -၆ မပီတိ   ိ ဦ်းဝင််းခဇျ်ော

၁၄၀ ဖဖ-၁၂၇ ခမျောင်ထူ်းခ ျောင် ဦ်းခစျောဝင််းလိှိုင်

၁၄၁ ဖဖလ-၁၁ မခ ်း  မ််းခဝ င် ဦ်း န််းလင််းထ န််း

၁၄၂ ဖမ-၈၇၃ ခမျောင်သိုဝဏ်ခမျောင် ဦ်းခက ျ်ောမိို်း

၁၄၃ ဖ -၃၈ မ ိိုင်မျောဦ်း ဦ်းခဇျ်ောလ င်

၁၄၄ ဖ -၁၁၃၃ မဖဖိ ်းမပည ်မပည ်ခ ျောင် ဦ်းထ န််း  ယ်ဦ်း

၁၄၅ ဖရ-၁၄၀၆ မ ိုမပည် ဇင် ဦ်းမင််းသူ

၁၄၆ ဖဖ-၁၂၃ ခမျောင်ခကျောင််း န ်ခဝ ဦ်းသန််းကိို

၁၄၇ ဖ ဎ-၁၄၁၉ ခမျောင်ခသျ်ောဇင်ဦ်း ဦ်းသန ်ဇင်

၁၄၈ ဖမပ-၅၅၄ ခမျောင်တင် ခဝလင််း ဦ်းစိို်းခ ်းကိို

၁၄၉ ဖရ-၂၄၂၈ မပ င ်ဖူ်း င် ဦ်းမင််းခ ျောင်

၁၅၀ နပမ-၃၁၃ မခရွှေဖူ်းသစ် ဦ်းခ ျောင်ကိိုလတ်

Page 7 of 11



GTI ခ  ျောက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၅၁ နပမ-၁၁၈၇ ခမျောင်စ မ််းထက်ခဝ ဦ်း န််း ိိုလ်

၁၅၂ ဖ -၂၂ ခမျောင်မင််းသက်စံ ဦ်းမမင ် ိိုင်

၁၅၃ ဖ -၇၈၈ ခမျောင်ခကျောင််း န ်ခသျ်ော ဦ်းသိန််းထ န််း

၁၅၄ မက-၁၃၀၈ မ ိုမမတ်လတ် ဦ်းဇင်မင််းလတ်

၁၅၅ ဖဖတ-၅၈ မခ ်းခ ်းယဉ် ဦ်းသိန််းထ န််း

၁၅၆ မက-၁၅၇၄ မ ိမ န်   ိ ဦ်းခ ျောင်တင ်

၁၅၇ မက-၄၉၁၇ မသက်မျောဝင််း ဦ်းခသျောင််းခ ်း

၁၅၈ ဖ ဎ-၁၃၃၅ ခမျောင်ညီညီခ ျောင် ဦ်းဝင််းမမင ်

၁၅၉ ဖဖ-၁၁၃၉ ခမျောင်ခနမ  ိ်းလင််း ဦ်းမ  ိ်းမမင ်ခမျောင်

၁၆၀ ဖစဈ-၁၄၄ ခမျောင်ဒ န််း ျောကျော ဦ်းတင် ို

၁၆၁ ဖ -၇၀၁ ခမျောင်ဟိန််းမင််း န် ဦ်း င်ခမျောင်ရင်

၁၆၂ မမ-၄၅၂၀ ခမျောင်ခကျောင််း န် ဦ်းထင်ခက ျ်ော

၁၆၃ ဖမ-၄၀၇၇ ခမျောင်သန် ဇင်လင််း ဦ်းခဒါင််းခရွှေ

၁၆၄ ဖပ -၂၁ ခမျောင်စိို်းခဝမင််း ဦ်းမမဝင််း

၁၆၅ ဖဖ-၁၀၅၆ ခမျောင်မင််း န် ခက ျ်ော ဦ်းခက ျ်ောဇံ

၁၆၆ မည-၈၈ ခမျောင်ရ ခတဇျောခက ျ်ော ဦ်းဝင််းမမင ်ဦ်း

၁၆၇ ဖဖတ-၁၇ ခမျောင်လ န််းသီခ  ဦ်းထ န််းဝင််းခ  

၁၆၈ ဖ -၇၉၉ မငိုဝါခက ျ်ော ဦ်းတင်ထ န််း

၁၆၉ ဖပ -၁၅၃ ခမျောင်သူရိန် ိိုင် ဦ်းခဇျ်ော ိိုင်

၁၇၀ ဖမပ-၄၀၅ ခမျောင်မင််းခမျ်ောဦ်း ဦ်းထ န််းထ န််းဦ်း

၁၇၁ ဖပ -၁၆၂ မဇ န်ပ င ်မဖြူ ဦ်းစိို်း ိိုင်

၁၇၂ ဖဖတ-၅၄ ခမျောင် က်ပိိုင်လ င် ဦ်းခ ျောင်လ င်
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GTI ခ  ျောက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၇၃ ဖပ -၂၆ ခမျောင်ခက ျ်ော န််းလင််း ဦ်းခက ျ်ောသက်ဦ်း

၁၇၄ ဖဖ-၉၄ မခမသူခထ ်း ဦ်းလင််းမမတ်

၁၇၅ မလပ-၄၆၄ မ ိုလ   ှင််း ဦ်းတင်ခ ျောင်လှ

၁၇၆ စဏပ-၈၂ ခမျောင်ကိိုကိိုခမျောင် ဦ်းသိန််း ိိုင်ဝင််း

၁၇၇ မမ-၄၅၃၂ ခမျောင်ခကျောင််းမင််း န် ဦ်းခဇျ်ော ိိုင်ဝင််း

၁၇၈ ဖဖတ-၄၂ ခမျောင်ခ ျောင်မပည ်ဖဖိ ်း ဦ်းခဇျ်ောလင််း

၁၇၉  မက- ၁၇၃၈ ခမျောင်ခကျောင််းမမတ်သူ ဦ်းခ ်းထ န််း

၁၈၀ ဖဈ-၆၄ ခမျောင်တို ိှိုင််းစံ ဦ်းပပံ ်း

၁၈၁ ဖ ဎ-၈ ခမျောင်ခက ျ်ောဖငိမ််းစိို်း ဦ်းဝင််းခသျောင်

၁၈၂ စစသ-၁၃၆ မမဖြူ ှင််းသန ် ဦ်းဝင််းလ င်

၁၈၃ ဖပက-၄၉၀ မ  န််း င ်ခသျ်ော ဦ်းလိှိုင်မ  ိ်း

၁၈၄ ဖစပ-၃၁၆ မလင််းလင််းကကည် ဦ်းမမင ်ခထ ်း

၁၈၅ ဖ ဎ-၁၀၄၁ ခမျောင်  န််း င ် ိိုင် ဦ်းခက ျ်ောလင််း

၁၈၆ ဖ -၁၂၁၅ ခမျောင်စည်သူခ ျောင် ဦ်းခဇျ်ောမမင ် ိိုင်

၁၈၇ ဖဖတ-၄၈၁ ခမျောင်သက်မိို်းခ ျောင် ဦ်းတင်မိို်း

၁၈၈ ဖစဈ-၉၀၈ ခမျောင်ကိိုကိို ိိုင် ဦ်းဝင််းသိန််း

၁၈၉ ဖ -၅၉၆ ခမျောင်ခက ျ်ောကိို န် ဦ်း ိိုင်ဝင််းလိှိုင်

၁၉၀ ဖမ-၆၆၉ မခက ျော ခကသ ယ်ဖူ်း ဦ်းသန််းခ ျောင်

၁၉၁ ဖ -၈၀၉ မဝင ်သိဂီထ န််း ဦ်းမ  ိ်း က်ထ န််း

၁၉၂ မညစ- ၁၅ ခမျောင်ခ ျောင်သက်ပိိုင် ဦ်းတင်လှ

၁၉၃ ဖဖ-၂၄၈ ခမျောင်ခက ျ်ောခ ါင်ဟိန််း ဦ်းခ ျောင်ဖမိ င်

၁၉၄ ဖပ -၁၇၁ ခမျောင်ခ ျောင်ခဝယံဖဖိ ်း ဦ်းမမင ်ခဇျ်ောော်ခ ်း
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GTI ခ  ျောက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉၅ မက-၂၈၉၅ ခမျောင်မင််း န ်ခမျ်ော ဦ်းတင်မ  ိ်းဝင််း

၁၉၆ ဖဘ-၈၉ ခမျောင်ပိိုင်သန ်ဇင် ဦ်း ိုန််းလ င်

၁၉၇ ဖ -၁၀၄၉ မသင််းလ  ခဝ ဦ်းတင်ခ ျောင်မိို်း

၁၉၈ ဖဖ-၂၂၆ ခမျောင်ဇင် ိိုလ်ဝင််း ဦ်းဝင််းသန ်ခဇျ်ော

၁၉၉ နလဝ-၁၀၀၇ ခမျောင်ညီမင််းရ ဦ်းမ  ိ်းမမင ်ခမျောင်

၂၀၀ မက-၁၄၉၇ မခရွှေစင်ဝင််းထက် ဦ်း  စ် င်

၂၀၁ ဖဖ-၁၂၃၀ ခမျောင်တင် ် ိိုင်ဝင််း ဦ်းရ မ  ိ်းဝင််း

၂၀၂ ဖပ -၁၈၂ မ ှင််းခဟမျောန် ဦ်းခနခ ်း

၂၀၃ ဖဖ-၈၅၇ ခမျောင်ခကျောင််း န ်ခဇျ်ော ဦ်းခဇျ်ောခဇျ်ော

၂၀၄ ဖ -၄၆ ခမျောင်သက်ကိိုလ င် ဦ်းခက ျ်ောခက ျ်ောလ င်

၂၀၅ ဖဖ-၁၁၀၈ မဟန်စိုယဉ် ဦ်းခဇျ်ောမင််းဟန်

၂၀၆ ဖပက-၄၀၅ မကကည်လ  လ  ခ ်း ဦ်းကကည်ဝင််း

၂၀၇ ဖ န-၂၁၅ ခမျောင်ခနမ  ိ်းခက ျ်ော ဦ်းမ  ိ်းမမင ်ခက ျ်ော

၂၀၈ ဖဖ-၅၉၇ မသီရိစ ဒာထ န််း ဦ်းတင်ထ န််း

၂၀၉ ရရ-၂၁၅၂ ခမျောင်လင််းထက်ပိိုင်မှြူ်း ဦ်းကိိုခလ်း

၂၁၀ ဖပ -၁၈ ခမျောင်ခဝယံမင််း ဦ်းခဇျ်ောမင််း

၂၁၁ ဖ -၆၄ ခမျောင်ခနကိိုစိို်း ဦ်းစိို်းသိန််း

၂၁၂ မလတ-၁၀၉၀ ခမျောင်ခ ျောင်ဖဖိ ်းပိိုင် ဦ်းထ န််း ိိုင်ဦ်း

၂၁၃ ညက-၁၄၇၄ ခမျောင်ဝင််းကိိုကိို ိိုင် ဦ်းမမင ်ခ ျောင်

၂၁၄ ဖပ -၁၁၉ မမမ ှင််း ီ ဦ်းသံခ  ျောင််း

၂၁၅ ဖမ-၉၀၇ ခမျောင်ခဇျ်ောထက်ခ ျောင် ဦ်းခ ျောင်စိို်းဝင််း

၂၁၆ ဒပက-၁၉၅ မပန် ိုကကည် ဦ်းမမင ် ိိုင်
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GTI ခ  ျောက်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၂၁၇   ဓ-၄၂၈ ခမျောင်မင််းသန် လ င် ဦ်းခ ်းလ င်

၂၁၈ မညဇ-၆၂၉ မမျောမျော ိိုင် ဦ်းတင်စိို်း

၂၁၉ ဖ -၅၉၄ မမ  ိ်းသီရိခက ျ်ော ဦ်းရ ခနာင်
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