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စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ ဆအစ-၅၇၆ မ ောင်ဗန်ရ ိုလျန် ဦးတ ိုးလ ို

၂   -၂၀၈ မ ောင်မအောင်မအောင်မ င ်မ တ် ဦးသောထ းဝင်း

၃ ဆလ-၃၈၆ မ ောင် ျ   းသက်မ ောင် ဦးမ င ်မဆွေ

၄ ပထ-၄၄ မ ောင်ရဲထွေန်းပ ိုင် ဦးလှထွေန်း

၅ ဆရ-၁၁၆  နွေယ်ဒီမထွေး ဦးလှ င်း

၆ ဆတည-၅၀၇ မ ောင်မအောင်ခ ိုင်ဖ   း ဦးတင်မ ောင်လတ်

၇ ဆဝသ-၈၅ မ ောင်ထက်မ တ် ဦးမကျေ်ာဟ န်း

၈ ဆဃဘ-၂၈၁ မ ောင်ရဲလင်း မအောင် ဦးလှဟန်ဝင်း

၉ ဆဒ -၉၄၆ မ ောင်မသေ်ာဇင်ထ း ဦး င်းမဇေ်ာ

၁၀ ဆအဒ-၅၂  ခင်စ  ီန ိုင် ဦးဝင်းန ိုင်

၁၁   -၂၇၉၂ မ ောင်မပည ်ဖ   းသန့်် ဦးတင်ဦး

၁၂ ဆဗဟ-၁၃၇၂ မ ောင် င်းသန့််မကျေ်ာ ဦးမဇေ်ာဝ ်း

၁၃ ဆဒဆ-၂၄၈ မ ောင်ထွေန်း င်းထ ိုက် ဦး  ိုးန ိုင်

၁၄ ဆသယ-၁၁၉၉ မ ောင်မကျေ်ာဇင်စ ိုး ဦးလှမ း

၁၅ ဆဃ -၄၃၀ မ ောင်ထင်လင်းန ိုင် ဦးခင်မ ောင်ဝင်း

၁၆ ဆကရ-၂၁၅ မ ောင်မဇေ်ာဘိုန်းမပည ် ဦးမဇေ်ာ  ိုး

၁၇ ဆဗထ-၃၈၃ မ ောင်သိုထက်စ ဦးသန်းဝင်း

၁၈ ဆဒ -၈၈၃ မ ောင်စွေ ်းမပည ်ဝင်းဆ ိုင် ဦးတင်ဝင်းဆ ိုင်

ပပည်မ ာင်စိုသ မတပ န် ာန ိုင်င မတာ်အစ ို်းရ

သ ပပ နှင ်နည််းပညာဝန်ကက္ ်းဌာန

နည််းပညာ၊ သက်္မ  ်းပညာနှင် မလ က္ျင် မရ်းဦ်းစ ်းဌာန

ဂျပန်-ပ န် ာမအာင်ဆန််းသက်္မ  ်းပညာသင်တန််းမက္ျာင််း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ခို၊  ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပ  နှစ် ဝင်ခ င ်ရသူ ျာ်းစာရင််း
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စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ ဆဒ -၉၈၂ မ ောင်မဇယျောထ း ဦးဝင်းမ ောင်လ ှိုင်

၂၀ အည-၇၄၃ မ ောင်ဟန်သ မအောင် ဦးစ ိုးဟန်

၂၁ ဆဗဟ-၁၁၂ မ ောင်မနတ ိုး ဦးသ န်းကကွေယ်

၂၂ က -၂၄၉  ခင်မကျေ်ာခ ိုင်မ ဦးမအောင်မဇေ်ာ  ိုး

၂၃ ဆဇသ-၃၃၈  ဆိုမ တ်စနဒီ ဦးလှလွေင်

၂၄ အဘ-၂၆၅ မ ောင်ရဲရင ်မဇေ်ာ ဦးတင်စ ိုး

၂၅  စဈ-၁၅၈  ရတီထွေန်း ဦးခင်မ ောင်ထွေန်း

၂၆ စ -၁၀၃၈ မ ောင်ခ ိုင်လင်းဦး ဦးစ ိုးန ိုင်လင်း

၂၇ ဆ တ-၉၂၅ မ ောင်ဖ   းသန့််ဇင် ဦးလ ထ န်ယ ို

၂၈ ဆဥဓ-၁၅၉၄ မ ောင်န ိုင်ဦးမဝ ဦးသက်ခ ိုင်

၂၉ ဆဝသ-၈၄၆ မ ောင်မကောင်းစွေ ်းမသေ်ာ ဦးမ တ် င်း

၃၀ ဆဒတ-၄၂၁၉ မ ောင်မတဇောဘိုန်းမ တ်မကျေ်ာ ဦးမကျေ်ာမဇယျ

၃၁ ဆဒဂ-၆၈၈  မအးမ ြူစင်စ ိုး ဦးရန်န ိုင်စ ိုး

၃၂ ဆသက-၆၅၈  အ မ ြူစင် ဦးလင်းလင်းန ိုင်

၃၃ ဆပလ-၇၇၇ မ ောင်မကျေ်ာဇင်ဝင်း ဦးမ းမ ေ်ာ

၃၄ ဆတဥ-၇၀၇ မ ောင်သက်ပ ိုင်ဦး ဦးမကျေ်ာမကျေ်ာဦး

၃၅ ဆဗထ-၅၇၁ မ ောင်ဟန်ထ းမဇေ်ာ ဦးသ န်းမအောင်

၃၆ ဆဝသ-၇၂၂ မ ောင် င်းဇွဲေပ ိုင် ဦးလှမ းဝင်း
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