
GTI မ  ော်လမ  ြိုငော်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ ညခဂ-၅၂   သငော််းရန ံ့လ ှိုငော် ဦ်းမ  ငော်ဝငော််းထွနော််း

၂ ညလ-၁၂၆၈ မ  ငော်နနော််းမထွ်း ငော််း ဦ်းစ  ်း ငော််း

၃ ည -၄၅၆ မ  ငော်ပြည ော်မ  ြို်းသူ ဦ်းမ  ငော်မ   ော်မ   ော်

၄ ညဒ-၂  ဇွနော်သီရ    ဦ်းမ ်း   

၅ ညလ -၉၁  ငော််းဟနော်သူဟ နော််း ဦ်းစ  ်းလွငော်

၆ ည -၃၄၄ မ  ငော်သီဟသူ ဦ်းစ  ်းက ညော်

၇ ညလ-၂၈၁ မ  ငော်ဟ နော််းထ ော် ဦ်းမ   ော်န  ငော်

၈ ည င-၂ မ  ငော်မဝယ မ   ော် ဦ်းစ  ်းထ   ော်

၉ ညဒ-၃၀၆ မ  ငော်ပ တော်သူမ  ငော် ဦ်းသ ော်န  ငော်

၁၀   -၁၂၃၈ မ  ငော်ခနံ့ော်  နော််း ငော််းခနံ့ော် ဦ်း  နော််းန  ငော်

၁၁ ညဒ-၁၃ မ  ငော်   ်းဟ နော််းမ   ော် ဦ်းမ   ော်ခ  ငော်မဝ

၁၂ ည န-၃၇ မ  ငော်ထ ော်မဝယ ဦ်း ဦ်း   ြို်းလွငော်

၁၃ ညလ -၂၇ မ  ငော်မ  ငော််းစညော်သူ ဦ်းစညော်သူ

၁၄ ည င-၁၂၄     ူ်းငယော် ဦ်းထွနော််းထွနော််းဦ်း

၁၅ ညဒ-၆၀၈ မ  ငော်မဝလ  မ  ြို်း ဦ်းသ နော််းမဇ ော်

၁၆ ညဒ-၂၂၇၆  လှယ ငော််း ဦ်းရဲန  ငော်

၁၇ ညဘလ-၂၆၆ မ  ငော်စ  ငော််းထ ော်ဦ်း ဦ်းရဲထွနော််းဦ်း

၁၈ ညလ-၂၀ မ  ငော်စ  ငော််းသနံ့ော်ညီညီ ငော််း ဦ်းမဇ ော်ခ  ငော်ဦ်း

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 (မ ာ်လမ  ြိုင်)

၂၀၂၂-၂၀၂၃ခို၊  ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပ  နှစ် ဝင်ခ င ်ရသူ ျာ်းစာရင််း
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GTI မ  ော်လမ  ြိုငော်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ ည ဟ-၃၉၈ မ  ငော်ြ  ငော်စ  ်းသူ ဦ်းတငော်ဦ်း

၂၀ ညလ-၆၉၉  ခငော်   ်းြြလ ှိုငော် ဦ်းသနော််းဝငော််း

၂၁ ည -၃၄၃ မ  ငော်ဇငော်သူ   ်း ဦ်းစ  ်း   ်းမ  ငော်

၂၂ ည -၂၁၇ မ  ငော်န  ငော််းန  ငော််းခ စော် ဦ်းမ   ော်ဝငော််း

၂၃ ညလ-၃၁၅ မ  ငော်မ  ငော်ခ  ငော်မ  ြို်း ဦ်းမ  ငော်မ   ော်

၂၄ ညလ -၃၀၉ မ  ငော်လငော််းလ ော်ဝင ော်သူ ဦ်းမ  ငော်က ညော်

၂၅ ညဘလ-၂၆  မ ်းမ ်းမင  ော််းစ ဦ်း   ြို်း ငော််းပ င ော်

၂၆ ညလ-၁၈၉ မ  ငော်စစော်ြ  ငော် ှ ်းမဇ ော် ဦ်းမဇ ော် ငော််းဦ်း

၂၇ ဆခ-၁၁၇၀ မ  ငော်တ ရ    ်း ဦ်းခငော်မဇ ော်

၂၈ ညလ -၁၁၉၂ မ  ငော်ဥ က စညော်သူ ဦ်း ငော််းဝဏ္ဏ

၂၉ ညဒ-၃၀၃  ထ ော်မဝမဝမ  ငော် ဦ်းပ င ော်မ  ငော်

၃၀ ညလ -၁၂၁၅ မ  ငော်မ ်းမ  ငော် ဦ်းထွနော််းမဝ

၃၁ စဇဗ-၂၂၃  ဇငော်   ြို်းမ  ော် ဦ်းမ  ော်စ  ်း

၃၂ ညလ -၈၉၄ မ  ငော်မ  ငော််းပ တော်ထ ော် ဦ်းခငော်မဇ ော်

၃၃ ညလ -၃ မ  ငော်မ  ငော်သ နော််းခ  ငော် ဦ်းသ နော််းမရွှေမ  ငော်

၃၄ ည ဃ-၄၂၁ မ  ငော်မ  ငော်ခနံ့ော်သူ ဦ်းထွနော််းမ ်း

၃၅ ညလ-၅၅၂ မ  ငော်သနော််းထ   ော်မဇ ော် ဦ်းမစ ထွနော််းလှ

၃၆ ညဒ-၂၂၆၅  စ ပ တော်ပ တော်မ  ြို်း ဦ်းပ တော်လငော််း

၃၇ ဆ  -၂၃၁ မ  ငော်မ   ော်သူဟ နော််း ဦ်းလှမရွှေ

၃၈   -၈၇၀  မငွနှငော််းစ ဦ်းမ  ငော်ပ တော်ရှ နော်

၃၉ ည င-၃၂ မ  ငော်ရူြါမ  ငော် ဦ်းသနော််းစ  ်း

၄၀ န  -၉၆  ရှငော််းသနံ့ော်ပ  စငော် ဦ်းမ   ော်န  ငော်
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GTI မ  ော်လမ  ြိုငော်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၄၁ ညလ -၂၂၃ မ  ငော်မ  ငော်   ြို်းထွနော််း ဦ်းမ   ော်ဝငော််း

၄၂ ညလ -၄၇၇  ဂ  ဂ  ်းဟနော် ဦ်းသ ော်   ြို်းဆနော််း

၄၃ ညခဂ-၃၄  မ ်းသ ော်  ဦ်းမ  ငော်ဆနော််းဦ်း

၄၄ ညဒ-၂၂၆၆ မ  ငော်စညော်သူပြည ော်မ  ြို်း ဦ်းထွနော််း ငော််းလတော်

၄၅ ညဒ-၃၂၆  မ ်းပ တော်န  ်းဦ်း ဦ်းတငော်ထွနော််းမ  ငော်

၄၆ စဎ-၁၈၅ မ  ငော်ပ တော် ငော််းဟ နော််း ဦ်းမ   ော်စ  ်း

၄၇ ညလ -၂၁၉ မ  ငော်မ  ငော်မ   ော်ထွနော််း ဦ်းမ   ော် ငော််းထွနော််း

၄၈ ညလည-၇ မ  ငော်သူရ နော်မ  ြို်း ဦ်းမ   ော်မ   ော်

၄၉ တလ-၄၈၇ မ  ငော်မ  ငော််းပ တော်သူရ ဦ်း   ြို်းမ  ငော်

၅၀ ညလ-၁၄၄၀ မ  ငော်ခနံ့ော်လငော််းမ  ငော် ဦ်းမ ်းမ  ငော်

၅၁ ည ဟ-၅၂၆ မ  ငော်ြ  ငော်ြ  ငော်ဦ်း ဦ်း   ြို်း ငော််းမ  ငော်

၅၂ ညလရ-၁၉ မ  ငော်စ  ်းထ ော် ဦ်း ဏ္ဏဝါမ  ငော်

၅၃ ည လ-၁၁၇၉ မ  ငော်   ြို်းမဝလွငော် ဦ်းလှမဝ

၅၄ ညဘသ-၂၀    သဇငော်   ်း ဦ်း   ်းဝငော််း

၅၅ ညလ-၇၃၈ မ  ငော်သနံ့ော်ဟ နော််းသစော် ဦ်းမ  ငော်မ  ငော်ပြညော်

၅၆ ညဒဓ-၁၀၅   ှ ်းပြည ော်သ ငော် ဦ်းမရခ  ော််း

၅၇ ည င-၃၃ မ  ငော်သီဟမ  ငော်မ  ငော် ဦ်းမ ်းပ င ော်

၅၈ ညခဂ-၄၀၉  ငော််းမ  ငော််းခနံ့ော်ဟ နော််း ဦ်းညီညီလွငော်

၅၉ ညလ-၄၅၄  မ ပ တော်န  ်းမ  ော် ဦ်းမ ်းမ  ငော်မ  ော်

၆၀ ညလ-၃၂၈ မ  ငော်မ  ငော်ခနံ့ော်မ  ော် ဦ်း      မ  ငော်

၆၁ ညဒ-၁၆၄၈ မ  ငော်လွငော်   ်း ဦ်းစ  ်းလွငော်

၆၂ ညြဃ-၄၁၀  သငော််း  နနဒြာဗ  လော် ဦ်းပ င ော်မ  ငော်
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GTI မ  ော်လမ  ြိုငော်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၆၃ ရရ-၇၂၀ မ  ငော်မနပခညော်သစော် ဦ်းမ   ော်ဆနော််းလငော််း

၆၄ လဘ-၂၁  မ  ြို်းဟနော်ဇငော် ဦ်းမစ တငော်လ ှိုငော်

၆၅ ညခ-၁၈၀ မ  ငော်ခနံ့ော်မဝမ  ြို်း ဦ်းမ  ငော်   ်းဆနော််း

၆၆ ညလ -၁၁၄၆ မ  ငော်မစ ပြည ော်မ  ြို်း ဦ်းပ မ  ငော်

၆၇ ြဓြ-၅၇ မ  ငော်မင  ော််းခ  ော််းသူ ဦ်းခ စော်ဦ်း

၆၈ ည -၅၄၅  လဲ လဲ ြွင ော် ဦ်း ငော််း ငော််း

၆၉ ညလ-၁၉၅၄ မ  ငော်မ  ငော် ငော််းထွနော််း ဦ်းတငော်ထွနော််း

၇၀ ြဟသ-၂၆၂ မ  ငော်ထူ်းပ တော်မဇ ော် ဦ်းဆနော််းနီ

၇၁ ညဒ-၅၁၀ မ  ငော်သ နော််းခ  ငော်ဦ်း ဦ်းမ   ော်စ  ်းန  ငော်

၇၂ ညဒ-၂၄၅၆   ခ  ငော်ဇငော်မသ ော် ဦ်းစ  ်းသ နော််း

၇၃ ညလ -၂၈၉  ဇငော်မ  ြို်းမဝ ဦ်းြနော််းမ  ်း

၇၄ ညလ -၄၃၅     ်းြွင ော်ပ  ဦ်းသ နော််းန  ငော်ဝငော််း

၇၅ ညခဂ-၃၈၆  ငော််းဘ နော််း ငော််း ဦ်းမ  ငော်   ြို်းပ င ော်

၇၆ လဘ-၃၃၅၆ မ  ငော်မဝယ    ်း ဦ်းမ   ော်   ်းန  ငော်

၇၇ ညလ-၁၅၂၂ မ  ငော်ရှ နော််း ငော််း   ဦ်းမ  ငော်မ  ငော်ထွနော််း

၇၈ ဆြဇ-၄၆၃ မ  ငော်   ြို်းမ  ငော်မ   ော် ဦ်းမ  ငော်မ   ော်ဦ်း

၇၉ ညလသ-၂၁၂ မ  ငော်ညီညီစ  ်း ဦ်းြ လငော််းစ နော်

၈၀ ညလ -၃၆၀ မ  ငော်ြ  ငော်မဇထ ော် ဦ်းထွနော််းန  ငော်ဦ်း

၈၁ ညသ-၆၂ မ  ငော်မသ ော်ခနံ့ော်လ ှိုငော် ဦ်း   ်းလ ှိုငော်

၈၂ လ ဘ-၆၂  ငော််းလဝီြ  ငော် ဦ်းသ နော််းမ  ငော်

၈၃ လ ခ-၃၃ နနော််းခ ော််းဝါ ဦ်းဆနော််းသ ော်မ  ငော်

၈၄ ြ  -၃၄  နနော််းတ  ်းတ  ်းလွငော် ဦ်းပ င ော်စ  ်း
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GTI မ  ော်လမ  ြိုငော်

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၈၅ ည -၅၀၄ မ  ငော်မ ်းမ   ော်စ  ်း ဦ်းမ  ငော်န  ငော်

၈၆ ဆဇသ-၁၀၁၈ မ  ငော်ပ င ော်ပ တော်ဘ နော််းြ  ငော် ဦ်းမ  ြို်း      ဦ်း

၈၇ ည -၁၃၈၉ မ  ငော်ရဲ ငော််းခနံ့ော် ဦ်းဆနော််းပ င ော်

၈၈ ဗဟ-၉၅၄ မ  ငော်မ  ငော်မ  ြို်းဦ်း ဦ်းစ  ်းသ နော််း
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