
GTC မ  ိုးညှင ိုး

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ ကခတ-၁၁၁ မမမင  မမတ ဟန သာ ဦိုးသ န ိုးမင ိုးဌ ိုး

၂ ကည-၁၁၈ မဌ ိုးချမ ိုးန  င ဦိုးဌကျာ န  င ဦိုး

၃ စဇ-၄၄၁၀ ဌမာင ဌနဌနန  င ဦိုးတ  ိုးတ  ိုး

၄ ဆတဥ-၁၇၆၃ ဌမာင ရဲလွင က  ဦိုးန  င ဝင ိုးထွန ိုး

၅ ကည-၇၃ ဌမာင ငင မ ိုးချမ ိုးဌ ာင ဦိုးသက ဌဇာ 

၆ ကည-၁၅၅၈ ဌမာင ကျ ိုးရင  ပ  င ဦိုးဝင ိုးဌ ာင 

၇ ကည-၁၈၅၈ မစဲွွဲ့သီသီဌ ာင ဦိုးညွှန  ဌ ာင 

၈ ကခတ-၃၁ ဌမာင ဌကာင ိုးထက ဌဇာ ဦိုးဌဇာ လင ိုး

၉ စသ-၃၃၁ ဌမာင ရဲရင  ဌမာင ဦိုးဌဇာ မ  ိုးန  င 

၁၀ ကည-၇၉ ဌမာင ရဲထွဋ ဌကျာ ဦိုးဌကျာ ဌ ာင 

၁၁ စသ-၁၆၇ ဌမာင ရဲရင  ဌကျာ ဦိုးခင ဌမာင ဌဆွ

၁၂ ကက-၁၂၁ ဌမာင စပ ဝဏ္ဏ ဦိုးထင ဌကျာ ဌကျာ 

၁၃ ကက-၄၉၃ မနှင ိုးပွင  ဌဝဦိုး ဦိုးည ိုမင ိုးဌ ာင 

၁၄ ကည-၁၅၃၆ မဌမမမတ န  ိုး ဦိုးဌမာင ဌလိုး

၁၅  န-၁၁ ဌမာင လွင မင ိုးခန  ဦိုးဌကျာ မင ိုးဦိုး

၁၆ ကည-၇၂၆ ဌမာင လမင ိုးဌဝ ဦိုးလှဌသာင ိုး

၁၇ မမ-၁၆၁၇ ဌမာင စ  င ိုးဌနဝင ိုးထွန ိုး ဦိုးဝင ိုးဌဆွ

၁၈ စသ-၁၀၀၃ ဌမာင မျ  ိုိုးဟ န ိုးထ  က ဌဇာ ဦိုးဝင ိုးသန ိုးထ  က 

ပပည်မ ာင်စိုသ မတပ န် ာန ိုင်င မတာ်အစ ို်းရ

သ ပပ နှင ်နည််းပညာဝန်ကက္ ်းဌာန

နည််းပညာ၊ သက်္မ  ်းပညာနှင် မလ က္ျင် မရ်းဦ်းစ ်းဌာန

အစ ို်းရနည််းပညာမက္ာလ ပ် (  ို်းညှင််း)

၂၀၂၂-၂၀၂၃ခို၊ ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပ  နှစ် ဝင်ခ င ်ရသူ ျာ်းစာရင််း
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၁၉ စယ-၅၃၉ ဌမာင ဌကျာ ထက န  င ဦိုးဌကျာ မ  ိုး

၂၀ မနရ-၈၆၃ ဌမာင  ဌကျာ ဇင သန  ဦိုးဌ ာင မျ  ိုိုးသန  

၂၁ ကည-၁၃၂ မချယ ရီ ဦိုးတင ဌထွိုး

၂၂ ကည-၂၆၅ ဌမာင ဌဝမင ိုးထ  က ဦိုးခင ဌမာင မမင  

၂၃ ကမ-၆၅၇၁ မသင ိုးသီရ မမတ သွယ ဦိုးဌဇာ ဆန ိုးဦိုး

၂၄ စ ခ-၃၅၆ ဌမာင ဌဝယံမျ  ိုိုး ဦိုးမျ  ိုိုးမမင  

၂၅ ကညသ-၄၆၇ မနန ိုးဌ ွိုးန ဦိုးဌမာင ဌထွိုး

၂၆ ကညဘ-၁၅၈ ဌမာင စည သူန  င ဦိုးစ  င ိုးယ န  င 

၂၇ ကမပ-၅၈ ဌမာင စ  င ိုးသီဟ ဦိုးဌ ာင ဌဇာ 

၂၈ ကည-၁၃၆၃ ဌမာင င  ိုိုးဌဝငင မ ိုး ဦိုးဌဇာ ဝမ ိုး

၂၉ ကည-၃၀၁ ဌမာင စည သူမင ိုး ဦိုးညီမင ိုးသူ

၃၀ ကခန-၂၉၈ ဌမာင မမတ   န ိုးသန  ဦိုးမျ  ိုိုးသန  စင 

၃၁ ကည-၆၄ မယဉ နှင ိုးသူ ဦိုးဝင ိုးဌကျာ 

၃၂ ကခတ-၄၇၃ ဌမာင ဌနောင ထွန ိုးထွန ိုး ဦိုးညွှန  ဝင ိုးဌ ာင 

၃၃ ကခတ-၉၁၁ မဌရွှေရည လင ိုး ဦိုးလင ိုးဌ ာင မ  ိုး

၃၄ ကည-၄၉၉ ဌမာင ရဲမင ိုးသန  ဦိုးဌကျာ ဆန ိုးဦိုး

၃၅ ကည-၂၈၅ မ  ဌရွှေဇင ပပံိုိုး ဦိုးသ န ိုးထွန ိုးဌ ာင 

၃၆ ကဗ-၆၃ ဌမာင ရဲဘ န ိုးန  င ဦိုးဝင ိုးမမင  

၃၇ ကည-၁၈၀၃ ဌမာင ခွန ပ  င ဟ န ိုး ဦိုးဌဇာ လွင 

၃၈ ကညင-၄၉၀ မမမတ န  ိုးဦိုး ဦိုးဌ ာင ဝင ိုး

၃၉ ကည-၅၂၁ ဌမာင ခန  ညာိုးလွင ဦိုးဝင ိုးဌရွှေ

၄၀ ဆဘဓ-၇၅၀ ဌမာင ဉာဏ္ လင ိုးထက ဦိုးဌကျာ ဌကျာ ဌဆွ
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၄၁ စ ခ-၂၆၃ မသ ငီ်္ဂဌကျာ ဦိုးဌကျာ ဌ ိုး

၄၂ စဠ-၇၆၀ မဌရွှေမာခ  င ဦိုးဌကျာ ဌဆွ

၄၃ ကည-၁၈၅၀ မင  ိုိုးပပဌ ာင ဦိုးဌ ာင သန ိုးဦိုး

၄၄ ကခ-၁၀၀၁ မစ စ တင ဦိုးတင ဌမာင ကကီိုး

၄၅ ကည-၁၀၉ မဌမမီန  င ဝင ိုး ဦိုးတင န  င ဝင ိုး

၄၆ ကခတ-၈၃၅ မဆ ဌဝမ  ိုး ဦိုးမ ှိုင ိုးတူိုး

၄၇ စသ-၅၄၃ မဌမသဇင မ  ဦိုးထွန ိုးထွန ိုး
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