
သင္ၾက ားေရားးဗီဒဗီယ ိုက ိုၾကက့္္ျ  ဗီားေး့္ျး သင္ယသး ိုသသ THS/ITC/GTI ေက္ င္ား င္ား ္ ား်ားက္ 

်ထသား်စဗီ်စဥ ္

 

ITC/THS   ဗီားစဗီားေသ ္းက္ား GTI  က္ာက္ခးင့္္ျ ရရ်င္္္င္္ဗီယ  က  က္သင္ခးင့္္ျ ရရ ရသသ ္ ား၊ 

GTI   ဗီားစဗီားေသ ္းက္ား TU  က္ာက္ခးင့္္ျ ရရ်င္္္င္္ဗီယ  က  က္သင္ခးင့္္ျ ရရ ရသသ ္ ား ရ 

သင္ၾက ားေရားးဗီဒဗီယ ိုက ိုၾကက့္္ျ  ဗီားေး့္ျး သင္ယသး ိုသသ THS/ITC/GTI ေက္ င္ား င္ား ္ ား်ားက္  

်ထသား်စဗီ်စဥ္က ို Dr Kyaw Naing ကေ် က္ ါ်ာ ိုင္ားစဗီစဥ္ထ ားသက္္။ 

 

်ထသား်စဗီ်စဥ ္(၁)THS/ITC ေက္ င္ား င္ား ္ ား်ားက္ 

IQY Diploma in Electro-mechanical and Construction Engineering ( IQY Diploma in 

General Engineering, Drafting and Certificate in Tertiary Preparation ႏွရင့္္ျကဗီ ရ္သက္္။) 

IQY Technical College  ် ရာ္၃၀၇ (ခ)၊သသရ (၂)း ္ား၊ (၉)ရ ္ကးက္၊ော င္ဥကကး     ိဳ  ့္ျ္ယ္၊ 

ရ္္ကို္္   ိဳ ့္ျားင္ Dr Kyaw Naing သင္သက့္္ျးဗီဒဗီယ ိုက ိုာ္္ဂေႏွးေ္ ့္ျာ ိုင္ား္ ္က ္(၉)္ ရဗီားင္း  

ၾကက့္္ျ  ဗီားေး့္ျက္င့္္ျခ္္ားာင္  က း ို် ေ္သ စစ္ေ ား ရိဳခ ယသရ္္၊ 

 

က္ ့္္ျသာ္္ားေရ-(၅)္ား 

သင္ာ္္ားေၾကား-၂သ ္္ား (Dr Kyaw Naing ၏ာစ ာ္ာေဒသ Scholarship ်စဗီ်စဥ္) 

သင္ာ္္ားေၾကားက ို(Dr Kyaw Naing ၏ Bank Account သ ို ့္ျေ ားသးင္ား  ဗီား ်ေထ က္်ထ ား 
က ိုၾကဗီားၾက ္ ရ က ို  ရ္္္။ 

သင္ာ္္ားက း (၆း) 

  ဗီားစဗီားေသ ်ခါ IQY Diploma in Electro-mechanical and Construction Engineering 

ရ က္္။ 

  ဗီားစဗီားေသ ်ခါ Advanced Diploma in Engineering (Electrical/ Civil/ Mechanical) 

သင္ာ္္ား ္ ားက ို IQY ၏သ   ္္်စဗီ်စဥ္ားင္ာက္ႏွ ိုင္သက္္။ 

 

 



်ထသား်စဗီ်စဥ ္(၂) AGTI/ City & Guild Diploma ေက္ င္ား င္ား ္ ား်ားက္ 

IQY Professional Diploma in Engineering Technology (General  Engineering)  

Bachelor of Technology (General Engineering) (STC Technological University ) 

IQY Technical College  ် ရာ္၃၀၇ (ခ)၊သသရ (၂)း ္ား၊ (၉)ရ ္ကးက္၊ော င္ဥကကး     ိဳ  ့္ျ္ယ္၊ 

ရ္္ကို္္   ိဳ ့္ျားင္ Dr Kyaw Naing သင္သက့္္ျးဗီဒဗီယ ိုက ိုာ္္ဂေႏွးေ္ ့္ျာ ိုင္ားေ္ ့္ျးက္ (၁)္ ရဗီားင္း  

ၾကက့္္ျ  ဗီားေး့္ျက္င့္္ျခ္္ားာင္  က း ို် ေ္သ စစ္ေ ား ရိဳခ ယသရ္္၊ 

က္ ့္္ျသာ္္ားေရ-(၅)္ား 

သင္ာ္္ားေၾကား-၃သ ္္ား (Dr Kyaw Naing ၏ာစ ာ္ာေဒသ Scholarship ်စဗီ်စဥ္) 

သင္ာ္္ားေၾကားက ို(Dr Kyaw Naing ၏ Bank Account သ ို ့္ျေ ားသးင္ား  ဗီား ်ေထ က္်ထ ား 
က ိုၾကဗီားၾက ္ ရ က ို  ရ္္္။ 

သင္ာ္္ားက း (၁၂း) 

  ဗီားစဗီားေသ ်ခါ Bachelor of Technology (General Engineering) (STC Technological 

University ဘဲး ့္ျရ က္္။ 

  ဗီားစဗီားေသ ်ခါ Bachelor of Technology (Electrical/ Civil/ Mechanical Engineering) + 

Bachelor of Engineering y (Electrical/ Civil/ Mechanical Engineering) 

သင္ာ္္ား ္ ားက ို IQY ၏သ   ္္်စဗီ်စဥ္ားင္ာက္ႏွ ိုင္သက္္။  

 ရာ္ခ္က္ 

IQY Technical College  ် ရာ္၃၀၇ (ခ)၊သသရ (၂)း ္ား၊ (၉)ရ ္ကးက္၊ော င္ဥကကး     ိဳ  ့္ျ္ယ္၊ 

ရ္္ကို္္   ိဳ ့္ျားင္ာ္္ဂေႏွးေ္ ့္ျားင္းသက ိုယ္ာ ိုင္း ေရ က္စ ရင္ားေ ား၊ေ္ က္ာစ္ ာ္ားင္ 

သင္ာ္္ားေၾကားဘဘ္သးင္ားသက့္္ျ်ေထ က္်ထ ားယသး သက့္္ျ် ရ္္ာကယ္ာက္သသ ္ ားသ း  

ရ္္ ( Phone /Message  က္ရ္္၊  ို ့္ျရ္္ း ို၊) 

်ထသားၾက ိဳားစ ားသသာ ို ့္ျက ို Full Scholarship ေ ားသက့္္ျ်ေ္ နင့္္ျသင္ာ္္ား  ဗီားေသ ်ခါသင္ာ္္ား 

ေၾကား  ္္် ္ားေ ား က္္။ 

 ရ းသက ိုယ္ာ ိုင္သင္ေသ သင္ာ္္ား းိုာ္္။ သင္ၾက ားေရားးဗီဒဗီယ ိုက ိုၾကက့္္ျ  ဗီားေး့္ျး သင ္

ယသသက့္္ျ  Offline E Learning  နစ္သက္္။Dr Kyaw Naing ကးဗီဒဗီယ ို နင့္္ျသင္သက္္။ 


