
GTI လပွတ္တာ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ အည-၈၃၉ မဆုမမတ်္နွယ် ဦးသန်းထွန်းအအာင်

၂ အသ-၂၆ မနှင်းမမတ်္န ုင် ဦးအ  ာ်အ  ာ်ခ ုင်

၃ အဆ-၇၆၁ မလှမ   းအ သီထွဋ် ဦးလှအ း

၄ အရ-၄၁၂ အမာင်စ ုင်းသူရ န်ဝင်း ဦးမမင ်ဝင်း

၅ အဆ-၁၂ အမာင်  ု  ုလွင် ဦးတ္င်ဝင်း

၆ အဈဋ-၁၂၈ အမာင်ထ ်အဝယံ ဦးတ္င်အ းဝင်း

၇ အမ-၄၁၃ မအ အ္နြေဖ   းအဝ ဦးဖ   းအဝလ ှိုင်

၈ အမ-၈၅၆ မနှင်းပွင ်မ ြူအ  ာ် ဦးအ  ာ်အ  ာ်န ုင်

၉ အဈဋ-၁၆၉ အမာင်မပည ်ဖ   းမင်း ဦးဝင်းအ ာ်

၁၀ အဈပ-၂၂၃ မနီလာစ ုး ဦးသန ့််အ ာ်

၁၁ အယ -၁၂၈ အမာင်ထ ်အဝလင်း ဦးသန ်အ ာ်ဦး

၁၂ အဆ-၄၁၄ အမာင်ဟန်မင်းလွင် ဦးအရွှေလွင်ဦး

၁၃ အဃ-၁၁၅ အမာင်အဝယံမင်းထ ် ဦးထွန်းထွန်းဦး

၁၄ အဘ-၂၆၅ အမာင်ရဲရင ်အ ာ် ဦးတ္င်စ ုး

၁၅ အမမ-၂၄၃ မသူသူအအာင် ဦးက ည်ဝင်း

၁၆ အမ-၅၄ အမာင် ဲွသီဟသန်းထွန်း ဦးသန်းထွန်း

၁၇ အဆ-၆၈၀ အမာင်ခ မ်းဖင မ်း ဦးသန ် င်

၁၈ အဆ-၁၀၇၆ မအ အ  ာ် င်ဖ   း ဦးခင်အထွး

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  (လပ တတာ)

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁၉ အဆ-၇၀၆ မအ အရွှေ င်စ ုး ဦးစ ုးစ ုးလွင်

၂၀ အမ-၅၆ အမာင်အဓ  န ုင် ဦးစ ုးန ုင်

၂၁ ဆ -၂၅၀ အမာင်ဖ   းသန်းက ွယ် ဦးသန်းထ ု ်

၂၂ အဆ-၂၄၆ အမာင်လင်းထွဋ်စံ ဦးအ  ာ်မ ုး

၂၃ အမ-၁၆၀၉ မအမသူခင် ဦးခင်အမာင်ဦး

၂၄ အဆ-၃၆ အမာင်သူရအ ာ် ဦးမ   းအ ာ်

၂၅ အမ-၁၄၂၇ မမ ုးပပလွင် ဦး  ု  ုလွင်

၂၆ အဆ-၁၁၁၂ အမာင်အအာင် င်ပ ုင် ဦးတ္င ်လွင်

၂၇ အဆ-၁၂၂၃ မဆုထ ်ထ ် ဦးစံအ း

၂၈ အမ-၈၁၇ အမာင်သန်းထ ု ်အအာင် ဦးမမင ်န ုင်ဦး

၂၉ အဆမ-၁၆၁ အမာင်စည်သူအအာင် ဦးမ  ြူးဦး

၃၀ အမ-၁၆၄၉ အမာင်ဖ   းအဝစ ုး ဦးတ္င်မင်းဦး

၃၁   -၉၄ မအမသူအထွး ဦးလင်းမမတ်္

၃၂ ဆဒမ-၃၅၇ အမာင်သုတ္န ုင် ဦးမ   းမင်း

၃၃ အမ-၁၁၄ အမာင်အ ယ ာလင်းထွဋ် ဦးအ  ာ်စ ုး

၃၄ အမ-၂၀၈၈ မခင်ရတ္နာသ ် ဦးမမင ်အဆွ

၃၅ အမ-၉၈၀ မမမင ်မမတ်္သူ ဦးမမင ်အအး
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