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

ပထမအဆြ့် ပဏာမစစ်ကဆးငခြ်း (Screening Test)ကရးကငဖစာကမးပွဲ 

ရန်ြေနု်တိုြ်းကေသကြေီးစာစစ်ဌာနအတွြေ် စာကငဖခန်းများလမ်းညွှန်နှြ့် ကနာြေ်တိုးခုံအမှတ်စာရြ်း 

စာကငဖဌာန(၁) ၊ အထြေ(၄)အလံု         [ ခုံအမှတ ်၁ မ ှ၇၀၀ အထိ ] 

စာကငဖခန်းများလမ်းညွှန် 

ကေယျာကဆာြ် အခနး်(၁) ရန်ြေုန် ၁ မှ ရန်ြေုန် ၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ေုတိယထပ်) အခနး်(၂) ရန်ြေုန် ၃၁ မှ ရန်ြေုန် ၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) ရန်ြေုန် ၆၁ မှ ရန်ြေုန် ၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) ရန်ြေုန် ၉၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၅) ရန်ြေုန် ၁၂၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

ကေယျာကဆာြ် အခနး်(၆) ရန်ြေုန် ၁၅၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကငမညီထပ်) အခနး်(၇) ရန်ြေုန် ၁၈၁ မှ ရန်ြေုန် ၂၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၈) ရန်ြေုန် ၂၁၁ မှ ရန်ြေုန် ၂၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၉) ရန်ြေုန် ၂၄၁ မှ ရန်ြေုန် ၂၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၀) ရန်ြေုန် ၂၇၁ မှ ရန်ြေုန် ၃၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

သီရိကဆာြ် အခနး်(၁၁) ရန်ြေုန် ၃၀၁ မှ ရန်ြေုန် ၃၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

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

 အခနး်(၁၃) ရန်ြေုန် ၃၆၁ မှ ရန်ြေုန် ၃၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၄) ရန်ြေုန် ၃၉၁ မှ ရန်ြေုန် ၄၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၅) ရန်ြေုန် ၄၂၁ မှ ရန်ြေုန် ၄၅၅ အထိ (၃၅)ဦး 

 အခနး်(၁၆) ရန်ြေုန် ၄၅၆ မှ ရန်ြေုန် ၄၉၀ အထိ (၃၅)ဦး 

 အခနး်(၁၇) ရန်ြေုန် ၄၉၁ မှ ရန်ြေုန် ၅၂၅ အထိ (၃၅)ဦး 

 အခနး်(၁၈) ရန်ြေုန် ၅၂၆ မှ ရန်ြေုန် ၅၆၀ အထိ (၃၅)ဦး 

 အခနး်(၁၉) ရန်ြေုန် ၅၆၁ မှ ရန်ြေုန် ၅၉၅ အထိ (၃၅)ဦး 



 အခနး်(၂၀) ရန်ြေုန် ၅၉၆ မှ ရန်ြေုန် ၆၃၀ အထိ (၃၅)ဦး 

 အခနး်(၂၁) ရန်ြေုန် ၆၃၁ မှ ရန်ြေုန် ၆၆၅ အထိ (၃၅)ဦး 

 အခနး်(၂၂) ရန်ြေုန် ၆၆၆ မှ ရန်ြေုန် ၇၀၀ အထိ (၃၅)ဦး 

စာကငဖဌာန(၂) ၊ အထြေ(၇)အလံု    [  ခုံအမှတ ်၇၀၁ မ ှအထြေ် ] 

စာကငဖခန်းများလမ်းညွှန် 

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၁) ရန်ြေုန် ၇၀၁ မှ ရန်ြေုန် ၇၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ကငမညီထပ)် အခနး်(၂) ရန်ြေုန် ၇၃၁ မှ ရန်ြေုန် ၇၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၃) ရန်ြေုန် ၇၆၁ မှ ရန်ြေုန် ၇၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၄) ရန်ြေုန် ၇၉၁ မှ ရန်ြေုန် ၈၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၅) ရန်ြေုန် ၈၂၁ မှ ရန်ြေုန် ၈၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၆) ရန်ြေုန် ၈၅၁ မှ ရန်ြေုန် ၈၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၇) ရန်ြေုန် ၈၈၁ မှ ရန်ြေုန် ၉၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၈) ရန်ြေုန် ၉၁၁ မှ ရန်ြေုန် ၉၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ပထမထပ)် အခနး်(၉) ရန်ြေုန် ၉၄၁ မှ ရန်ြေုန် ၉၇၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၀) ရန်ြေုန် ၉၇၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၀၀၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၁) ရန်ြေုန် ၁၀၀၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၀၃၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၂) ရန်ြေုန် ၁၀၃၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၀၆၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၃) ရန်ြေုန် ၁၀၆၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၀၉၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၄) ရန်ြေုန် ၁၀၉၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၁၂၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၅) ရန်ြေုန် ၁၁၂၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၁၅၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၆) ရန်ြေုန် ၁၁၅၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၁၈၀ အထိ (၃၀)ဦး 

 အခနး်(၁၇) ရန်ြေုန် ၁၁၈၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၂၁၀ အထိ (၃၀)ဦး 

ပြ်မကဆာြ် အခနး်(၁၈) ရန်ြေုန် ၁၂၁၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၂၄၀ အထိ (၃၀)ဦး 

(ေုတိယထပ်) အခနး်(၁၉) ရန်ြေုန် ၁၂၄၁ မှ ရန်ြေုန် ၁၂၆၅ အထိ (၂၅)ဦး 

  


