
GTI ကန ့်ဘလူ

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၁ စဃ-၇၇ မစုထက့်ထက့်ထွန့််း ဦ်းထထွ်းဦ်း

၂ စဇ-၉၉၉ မထမသူမ ု်းထက  ့် ဦ်းမ ု်းထက  ့်ဦ်း

၃ စဃ-၂၈၃ မသ ငီ်္ဂစ ု်း ဦ်းထက  ့်စ ု်းလင့််း

၄ စဃ-၂၁၅ ထမ င့်ထေယံမင့််းပြည ့် ဦ်းမင့််းမင့််းန ုင့်

၅ စဃ-၁၆၈၇ မစနဒာစ ု်း ဦ်းထဇ ့်လွင့်

၆ စစ-၂၅၈ ထမ င့်ခွန့်စည့်သူ ဦ်းမ   ်းမင့််းထခေါင့်

၇ စဃ-၄၄၉ မသက့်ယဉ့်ေင့််း ဦ်းထသ င့််းထ ုက့်

၈ စဈ-၁၇၃ မသီတ ထ  င့် ဦထမ င့်ထမ င့်

၉ စဃ-၁၆၈၆ မထမသူခ ုင့် ဦ်းပမတ့်ထ ွှေ

၁၀ စဃ-၁၂၆ မထကသီလင့််း ဦ်းခ စ့်ြ ုင့်

၁၁ စဃထ-၂၁၀ ထမ င့်ခ စ့်စန့််းညီ ဦ်းထက  ့်ဆင ့်

၁၂ ဖမ-၁၅၀၉ မထ ွှေစင့်သ န့််းေင့််း ဦ်းသ န့််းေင့််း

၁၃ စဃ-၃၄၁ မထမသူထဇ ့် ဦ်းထဇ ့်လင့််း

၁၄ နတမ-၆၆ မသက့်မွန့်မ   ်း ဦ်းမ   ်းတင ့်

၁၅ စဃ-၁၈၂၁ ထမ င့်ဇွွဲခန ့်ဦ်း ဦ်းထွန့််းညွန ့်

၁၆ စဃ-၁၃၈၃ ထမ င့်ေင့််းက ုက ုန ုင့် ဦ်းထမ င့်ဦ်း

၁၇ စဃ-၆၉၅ မစ ု်းသနတာထွန့််း ဦ်းသန့််းထဇ ့်

၁၈ စဃ-၈၅၁ မသန ့်ဇင့်ထ ်း ဦ်းထ ်းေင့််း

၁၉ မန -၁၄၁၂ ထမ င့် ွဲ င ့်ထက့်ပမက့် ဦ်းသ န့််းလင့််း

၂၀ စဃက-၄၇၃ မခင့်သနတာသန ့် ဦ်းထွန့််းမင့််းသန ့်

၂၁ စဥ-၄၀၃ ထမ င့် ွဲမ န့်သစ့် ဦ်းကကည့်ေင့််း

၂၂ စ -၂၄၉၂ ထမ င့်ထနမ   ်းသန ့် ဦ်းမ   ်းပမင ့်ထ  င့်

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  (က္န ်ဘလူ)

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

စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၂၃ ဆသယ-၅၉၃၀ မ  ခ စ့်ြ ု ဦ်းေင့််းခ   

၂၄ စဃ-၃၂၆ ထမ င့်ဖဖ  ်းေဏ္ဏထဇ ့် ဦ်းထဇ ့်ေင့််း

၂၅ စ -၂၁၈ ထမ င့် ွဲပြည ့်မွန့် ဦ်းဉ ဏ့္်ေင့််း

၂၆ စဇ-၁၁၄၁ မဆုမွန့် ဦ်း ွဲေင့််း

၂၇ စဃ-၁၆၅၉ မယမင့််းထေ ဦ်းထဇ ့်န ုင့်ဦ်း

၂၈ စဃ-၁၁၁၇ မခန ့်ကကည့်ပဖြူန ုင့် ဦ်းသန့််းန ုင့်

၂၉ စ -၅၄၁၀ မထက   သီ  မွန့် ဦ်းမင့််းထဆွ

၃၀ စဃ-၄၇၇ မထခ  စုထ  င့် ဦ်းမ ု်းန ုင့်ဦ်း

၃၁ စဃ-၂၃၂ ထမ င့်ထက င့််းထက့်ဟ န့််း ဦ်းထသ င့််းမ   ်းထွန့််း

၃၂ စဃ-၁၀၄၆ မခ ုင့်သီ  ခ   ဦ်းမ   ်းခ ုင့်

၃၃ စဃ-၁၁၃၂ ထမ င့်ဇင့်ထက့်က ု ဦ်းထဇ ့်ေမ့််း

၃၄ စဇ-၃၄ ထမ င့်မ   ်းသီဟထက  ့် ဦ်းသ န့််းထဇ ့်

၃၅ မနမ-၄၂၆၅ ထမ င့်ဖဖ  ်းပမတ့်မင့််း ဦ်းထ  င့်ထက  ့်မ ု်း

၃၆ စဃ-၃၄၂ မထမဇင့်ဖဖ  ်း ဦ်းသန့််းေင့််း

၃၇ စဃ-၂၆၀ မထမသူထက  ့် ဦ်းထဇ ့်ေင့််း

၃၈ စဇြ-၅၉၉ ထမ င့်ထက င့််းသန ့်ဟ န့််း ဦ်းထက  ့်လွင့်

၃၉ စဃဧ-၁၆၁ မဖူ်းေတီသွန့််း ဦ်းမ   ်းမင့််းေင့််း

၄၀ စဃ-၄၇၈ မငုေေါထ  င့် ဦ်းထ  င့်ေင့််း

၄၁ စဃ-၁၆၉၈ မဖဖ  ်းဖဖ  ်း ဦ်းဖ ု်းက န့်

၄၂ စဃ-၈၃  မလွန့််းထ ်းထ ်း ဦ်းတင့်ထမ င့်ထ ွှေ

၄၃ မ တ-၉၂၁ ထမ င့်ခန ့်ထေယံ ဦ်းမ   ်းမင့််းသန့််း

၄၄ စဃ-၅၃ ထမ င့်ထ  င့်ခန ့်ထဇ ့် ဦ်းထက  ့်မ ု်း

၄၅ စဃ-၁၄၈၅ ထမ င့်ေင့််းထဆွဦ်း ဦ်းထ  င့်န ုင့်ထဆွ

၄၆ စဃ-၁၇၁၂ မယဉ့်နွယ့်သန ့် ဦ်းပမင ့်ေင့််း

၄၇ စဃ-၂၇၈ မခင့်ခတ့်ခတ့်ထ  င့် ဦ်းပမင ့်ထဇ ့်သန ့်

၄၈ စဃ-၁၂၂ ထမ င့်ညီမင့််းလတ့် ဦ်းပမင ့်ထဇ ့်လတ့်

၄၉ စဃ-၁၄၅ ထမ င့်ြ ုင့်ဆက့်ထ  င့် ဦ်းပမထ  င့်
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စဉ်
တက္ကသ ိုလ်ဝင်တန််း စာမ ်းပ ွဲ 

ခ ိုအ ှတ်
အ ည် အဘအ ည်

၅၀ စဃ-၄၇ ထမ င့်ဖင မ့််းမင့််းထက့် ဦ်းထဇ ့်ေင့််းထွန့််း

၅၁ စဃ-၄၁၂ မ  မွန့်ခ ုင့် ဦ်းခင့်န ုင့်

၅၂ စဃ-၆၁၄ ထမ င့်ခန ့်လွင့်ထက  ့် ဦ်းထ  င့်ထက  ့်စ ု်းေင့််း

၅၃ စဃ-၂၈၁ ထမ င့်ဇင့်မင့််းခန ့် ဦ်းထထွ်း

၅၄ စဃ-၁၄၂၄ ထမ င့်လ ှိုင့်ထဇယ  ပမင ့် ဦ်းထ ွှေလင့််း

၅၅ စဃ-၁၇၄၉ ထမ င့်ဖဖ  ်းထက့်ထ  င့် ဦ်းထ  င့်ပမင ့်
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