
1048 rEÅav; (1048)  OD;ausmfZifoefY 

    
5^uvw(Edkif)092883 

1049 rEÅav; (1049)  OD;vzdkifaZmfa*gif 

    
1^ruw(Edkif)118751 

1050 rEÅav; (1050)  OD;oef;xGef;OD; 

    
1^rne(Edkif)136283 

1051 rEÅav; (1051)  a':eDvmaqG 

    
9^roe(Edkif)143875 

1052 rEÅav; (1052)  a':cifpdk;vdIif 

    
9^yuc(Edkif)009769 

1053 rEÅav; (1053)  a':,rif;ol 

    
9^puw(Edkif)103525 

1054 rEÅav; (1054)  a':wdk;wdk;atmif 

    
9^rxv(Edkif)277312 

1055 rEÅav; (1055)  OD;Edkifpkd;xGef; 

    
9^nOe(Edkif)166586 

1056 rEÅav; (1056)  a':pDpDarmf 

    
8^roe(Edkif)119372 

1057 rEÅav; (1057)  a':arjrwfol 

    
9^trZ(Ekdif)032955 

1058 rEÅav; (1058)  a':arZGef0gxGef; 

    
9^r[r(Ekdif)031951 

1059 rEÅav; (1059)  a':cifMuLaX; 

    
9^uyw(Edkif)194616 

1060 rEÅav; (1060)  a':a&Tpifcdkif 

    
5^r&e(Edkif)254397 

1061 rEÅav; (1061)  OD;&JoGif 

    
9^rve(Edkif)165256 

 

 



1062 rEÅav; (1062)  OD;ausmfudkouf 

    
5^&be(Edkif)207356 

1063 rEÅav; (1063)  a':Zifrmjrifh 

    
5^wqe(Ekdif)136052 

1064 rEÅav; (1064)  OD;&Jrif;oef; 

    
9^uyw(Edkif)169278 

1065 rEÅav; (1065)  a':Nidrf;Nidrf;at; 

    
5^uoe(Edkif)085935 

1066 rEÅav; (1066)  OD;ausmf&Sif; 

    
5^ubv(Ekdif)130250 

1067 rEÅav; (1067)  OD;Nidrf;csrf;OD; 

    
1^[ye(Ekdif)005792 

1068 rEÅav; (1068)  OD;MunfvGif 

    
1^rre(Ekdif)029833 

1069 rEÅav; (1069)  a':edefxdyfckyf 

    
4^wwe(Edkif)050128 

1070 rEÅav; (1070)  a':a[rmNzdK; 

    
9^woe(Ekdif)212778 

1071 rEÅav; (1071)  OD;xGef;xGef;Edkif 

    
9^uyw(Edkif)199171 

 



က ြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၈)၊ ၀န်ကြေီးဌာန/အဖွဲ အ့စည်း(၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး (၂၃၃)ကနရာ 

ပထမအဆြ့် ပဏာမစစ်ကဆးငခြ်း (Screening Test)ကရးကငဖစာကမးပွဲ 

မန္တကလးတိုြ်းကေသကြေီးစာစစ်ဌာနအတွြေ် စာကငဖခန်းများလမ်းညွှန်နှြ့် ကနာြေ်တိုးခုံအမှတ်စာရြ်း 

စာကငဖဌာန(၁) ၊  အထြေ(၁)ကအာြ်ကငမသာစံ           [ ခုံအမှတ် ၁ မ ှ၆၀၀ အထိ ] 

စာကငဖခန်းများလမ်းညွှန် 

ကအာြ်ကေယျကဆာြ် အခနး်(၁) မန္တကလး ၁ မှ မန္တကလး ၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၂) မန္တကလး ၃၁ မှ မန္တကလး ၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

ကအာြ်ကေယျကဆာြ် အခနး်(၃) မန္တကလး ၆၁ မှ မန္တကလး ၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၄) မန္တကလး ၉၁ မှ မန္တကလး ၁၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

ကအာြ်ရတနာကဆာြ် အခနး်(၅) မန္တကလး ၁၂၁ မှ မန္တကလး ၁၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၆) မန္တကလး ၁၅၁ မှ မန္တကလး ၁၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

ကအာြ်ရတနာကဆာြ် အခနး်(၇) မန္တကလး ၁၈၁ မှ မန္တကလး ၂၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၈) မန္တကလး ၂၁၁ မှ မန္တကလး ၂၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

ကအာြ်ချမ်းကအးကဆာြ် အခနး်(၉) မန္တကလး ၂၄၁ မှ မန္တကလး ၂၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၁၀) မန္တကလး ၂၇၁ မှ မန္တကလး ၃၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

ကအာြ်ချမ်းကအးကဆာြ် အခနး်(၁၁) မန္တကလး ၃၀၁ မှ မန္တကလး ၃၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၁၂) မန္တကလး ၃၃၁ မှ မန္တကလး ၃၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

ကအာြ်ကတေကဆာြ် အခနး်(၁၃) မန္တကလး ၃၆၁ မှ မန္တကလး ၃၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၁၄) မန္တကလး ၃၉၁ မှ မန္တကလး ၄၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၅) မန္တကလး ၄၂၁ မှ မန္တကလး ၄၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

ကအာြ်ကတေကဆာြ် အခနး်(၁၆) မန္တကလး ၄၅၁ မှ မန္တကလး ၄၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၁၇) မန္တကလး ၄၈၁ မှ မန္တကလး ၅၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၈) မန္တကလး ၅၁၁ မှ မန္တကလး ၅၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၉) မန္တကလး ၅၄၁ မှ မန္တကလး ၅၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၀) မန္တကလး ၅၇၁ မှ မန္တကလး ၆၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 
 



စာကငဖဌာန(၂) ၊ အထြေ(၄)ကအာြ်ကငမသာစံ               [ ခုံအမှတ် ၆၀၁ မ ှအထြေ]် 

စာကငဖခန်းများလမ်းညွှန် 

ယုေနကဆာြ် အခနး်(၁) မန္တကလး ၆၀၁ မှ မန္တကလး ၆၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၂) မန္တကလး ၆၃၁ မှ မန္တကလး ၆၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) မန္တကလး ၆၆၁ မှ မန္တကလး ၆၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) မန္တကလး ၆၉၁ မှ မန္တကလး ၇၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၅) မန္တကလး ၇၂၁ မှ မန္တကလး ၇၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

မာလာငမတ်ကလး အခနး်(၆) မန္တကလး ၇၅၁ မှ မန္တကလး ၇၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၇) မန္တကလး ၇၈၁ မှ မန္တကလး ၈၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၈) မန္တကလး ၈၁၁ မှ မန္တကလး ၈၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၉) မန္တကလး ၈၄၁ မှ မန္တကလး ၈၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

မာလာငမတ်ကလး အခနး်(၁၀) မန္တကလး ၈၇၁ မှ မန္တကလး ၉၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၁၁) မန္တကလး ၉၀၁ မှ မန္တကလး ၉၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၂) မန္တကလး ၉၃၁ မှ မန္တကလး ၉၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၃) မန္တကလး ၉၆၁ မှ မန္တကလး ၉၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

ယုေနကဆာြ် အခနး်(၁၄) မန္တကလး ၉၉၁ မှ မန္တကလး ၁၀၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၁၅) မန္တကလး ၁၀၂၁ မှ မန္တကလး ၁၀၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၆) မန္တကလး ၁၀၅၁ မှ မန္တကလး ၁၀၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၇) မန္တကလး ၁၀၈၁ မှ မန္တကလး ၁၁၀၀ အထိ (၂၀)ဦး 

 

 

 

  


