
 
pOf cHktrSwf trnf ^ EdkifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf 

1842 aejynfawmf (1842)  OD;ausmfZmenfatmif 

    
7^wie(Edkif)156083 

1843 aejynfawmf (1843)  OD;pdk;rdk; 

    
5^rre(Edkif)100893 

1844 aejynfawmf (1844)  OD;wifarmifjrifh 

    
1^ruw(Edkif)082449 

1845 aejynfawmf (1845)  OD;ae0if; 

    
5^uoe(Edkif)089097 

1846 aejynfawmf (1846)  OD;rif;&JEdkif 

    
5^cOe(Edkif)076988 

1847 aejynfawmf (1847)  OD;omrdk;atmif 

    
9^yre(Edkif)191317 

1848 aejynfawmf (1848)  a':xufxufatmif 

    
7^uwc(Ekdif)149241 

1849 aejynfawmf (1849)  a':ZmZm0if; 

    
12^Our(Ekdif)160879 

1850 aejynfawmf (1850)  a':aemfoEåmat;apm 

    
13^wue(Edkif)145231 

1851 aejynfawmf (1851)  a':NzdK;a0[ef 

    
12^tpe(Ekdif)174496 

1852 aejynfawmf (1852)  a':aroÍÆmOD; 

    
10^&re(Ekdif)160024 

1853 aejynfawmf (1853)  a':,k 

    
9^rxv(Edkif)241015 

1854 aejynfawmf (1854)  a':at;jrwfoDwm 

    
14^zye(Ekdif)098972 

1855 aejynfawmf (1855)  a':at;oEåm0if; 

    
14^rte(Edkif)161676 

 



pOf cHktrSwf trnf ^ EdkifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf 

1856 aejynfawmf (1856)  OD;atmif&Jausmf 

    
12^vre(Ekdif)143217 

1857 aejynfawmf (1857)  OD;atmifatmifOD; 

    
9^wue(Edkif)139795 

1858 aejynfawmf (1858)  a':aucdkifEG,f 

    
9^uqe(Edkif)114965 

1859 aejynfawmf (1859)  a':&Tef;vJh0ef; 

    
7^wie(Ekdif)159319 

1860 aejynfawmf (1860)  OD;rsdK;xG#f0if; 

    
7^wie(Edkif)160320 

1861 aejynfawmf (1861)  OD;vGifqufEdkif 

    
9^yre(Edkif)239140 

1862 aejynfawmf (1862)  a':qkrGefausmf 

    
5^yve(Edkif)092516 

1863 aejynfawmf (1863)  a':zll;oEåmat; 

    
9^0we(Edkif)142916 

1864 aejynfawmf (1864)  a':,rif;arZifjrifh 

    
8^wwu(Edkif)100662 

1865 aejynfawmf (1865)  a':a&T&Dvif; 

    
5^yvb(Edkif)080648 

1866 aejynfawmf (1866)  OD;&Sm;awmf 

    
2^'rq(Ekdif)046864 

1867 aejynfawmf (1867)  a':0if;oD&dvdIif 

    
9^wue(Edkif)117461 

1868 aejynfawmf (1868)  a':oDwmckdif 

    
9^rce(Ekdif)163282 

1869 aejynfawmf (1869)  OD;nDnDjrwf 

    
5^rue(Edkif)064511 

1870 aejynfawmf (1870)  OD;xufjzdK;atmif 

  9^v0e(Edkif)162459 



pOf cHktrSwf trnf ^ EdkifiHom;pdppfa&;uwfjym;trSwf 

1871 aejynfawmf (1871)  OD;odPf;xl;aZmf 

    
12^ouw(Edkif)181237 

1872 aejynfawmf (1872)  OD;rdk;ausmfausmf 

    
9^yre(Ekdif)257586 

1873 aejynfawmf (1873)  a':ESif;a0a0NzdK; 

    
7^&w&(Ekdif)079990 

1874 aejynfawmf (1874)  a':odef;odef;aX; 

    
5^ubv(Ekdif)215013 

1875 aejynfawmf (1875)  a':jrwfoZifrGef 

    
7^tze(Ekdif)084836 

1876 aejynfawmf (1876)  OD;jynfhNzdK;rif; 

    
5^r&e(Edkif)226697 

 



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

ပထမအဆြ့် ပဏာမစစ်ကဆးငခြ်း (Screening Test)ကရးကငဖစာကမးပွဲ 

ကနငပည်ကတာ်တိုြ်းကေသကြေီးစာစစ်ဌာနအတွြေ် စာကငဖခန်းများလမ်းညွှန်နှြ့် ကနာြေ်တိးုခုံအမှတ်စာရြ်း 

စာကငဖဌာန(၁) ၊ အထြေ(၃)၊ ကနငပည်ကတာ်                [ ခုံအမှတ ်၁ မ ှ၁၂၀၀အထိ ] 

စာကငဖခန်းများလမ်းညွှန် 

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၁) ကနငပည်ကတာ ် ၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၂) ကနငပည်ကတာ ် ၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) ကနငပည်ကတာ ် ၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) ကနငပည်ကတာ ် ၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၅) ကနငပည်ကတာ ် ၁၂၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၆) ကနငပည်ကတာ ် ၁၅၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၇) ကနငပည်ကတာ ် ၁၈၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၂၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၈) ကနငပည်ကတာ ် ၂၁၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၂၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၉) ကနငပည်ကတာ ် ၂၄၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၂၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၀) ကနငပည်ကတာ ် ၂၇၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၃၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၁) ကနငပည်ကတာ ် ၃၀၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၃၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၂) ကနငပည်ကတာ ် ၃၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၃၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၃) ကနငပည်ကတာ ် ၃၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၃၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

         

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၁၄) ကနငပည်ကတာ ် ၃၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၄၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၁၅) ကနငပည်ကတာ ် ၄၂၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၄၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၆) ကနငပည်ကတာ ် ၄၅၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၄၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၇) ကနငပည်ကတာ ် ၄၈၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၅၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၈) ကနငပည်ကတာ ် ၅၁၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၅၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၉) ကနငပည်ကတာ ် ၅၄၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၅၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၀) ကနငပည်ကတာ ် ၅၇၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၆၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၁) ကနငပည်ကတာ ် ၆၀၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၆၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 



 အခနး်(၂၂) ကနငပည်ကတာ ် ၆၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၆၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၃) ကနငပည်ကတာ ် ၆၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၆၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၄) ကနငပည်ကတာ ် ၆၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၇၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၅) ကနငပည်ကတာ ် ၇၂၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၇၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၆) ကနငပည်ကတာ ် ၇၅၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၇၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 
         

မူလတန်းကဆာြ် အခနး်(၁) ကနငပည်ကတာ ် ၇၈၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၈၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂) ကနငပည်ကတာ ် ၈၁၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၈၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) ကနငပည်ကတာ ် ၈၄၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၈၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) ကနငပည်ကတာ ် ၈၇၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၉၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၅) ကနငပည်ကတာ ် ၉၀၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၉၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၆) ကနငပည်ကတာ ် ၉၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၉၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၇) ကနငပည်ကတာ ် ၉၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၉၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၈) ကနငပည်ကတာ ် ၉၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၀၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၉) ကနငပည်ကတာ ် ၁၀၂၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၀၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၀) ကနငပည်ကတာ ် ၁၀၅၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၀၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၁) ကနငပည်ကတာ ် ၁၀၈၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၁၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၂) ကနငပည်ကတာ ် ၁၁၁၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၁၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၃) ကနငပည်ကတာ ် ၁၁၄၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၁၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၄) ကနငပည်ကတာ ် ၁၁၇၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၂၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 

 

 

 

 

 



စာကငဖဌာန(၂)၊ အထြေ(၁၁)၊ ကနငပည်ကတာ ်  [  ခုံအမှတ် ၁၂၀၁ မ ှအထြေ ်] 

စာကငဖခန်းများလမ်းညွှန် 

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၁) ကနငပည်ကတာ ် ၁၂၀၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၂၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(အကပါ်ထပ်) အခနး်(၂) ကနငပည်ကတာ ် ၁၂၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၂၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) ကနငပည်ကတာ ် ၁၂၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၂၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) ကနငပည်ကတာ ် ၁၂၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၃၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၅) ကနငပည်ကတာ ် ၁၃၂၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၃၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၆) ကနငပည်ကတာ ် ၁၃၅၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၃၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၇) ကနငပည်ကတာ ် ၁၃၈၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၄၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၈) ကနငပည်ကတာ ် ၁၄၁၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၄၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၉) ကနငပည်ကတာ ် ၁၄၄၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၄၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၀) ကနငပည်ကတာ ် ၁၄၇၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၅၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၁၁) ကနငပည်ကတာ ် ၁၅၀၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၅၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကအာြေ်ထပ်) အခနး်(၁၂) ကနငပည်ကတာ ် ၁၅၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၅၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၃) ကနငပည်ကတာ ် ၁၅၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၅၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၄) ကနငပည်ကတာ ် ၁၅၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၆၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၅) ကနငပည်ကတာ ် ၁၆၂၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၆၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၆) ကနငပည်ကတာ ် ၁၆၅၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၆၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၇) ကနငပည်ကတာ ် ၁၆၈၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၇၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၈) ကနငပည်ကတာ ် ၁၇၁၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၇၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၉) ကနငပည်ကတာ ် ၁၇၄၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၇၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂၀) ကနငပည်ကတာ ် ၁၇၇၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၈၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

မူလတန်းကဆာြ် အခနး်(၁) ကနငပည်ကတာ ် ၁၈၀၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၈၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၂) ကနငပည်ကတာ ် ၁၈၃၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၈၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) ကနငပည်ကတာ ် ၁၈၆၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၈၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) ကနငပည်ကတာ ် ၁၈၉၁ မှ ကနငပည်ကတာ် ၁၉၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 


