
ေကာ်ြငာစာအမှတ ်(၁/၂၀၁၉)မ ှေကာ်ြငာေခယူေသာ ရာထူးများ၏ ေလာက်လာတွင်  

လိုအပ်ချက်ရှိသူစာရင်း 

(မေလး) 

စဉ် အေကာင်းအရာ အေရအတွက် မှတ်ချက်

၁။ အသက်ေကျာ် ၁၃  

၂။ ပညာမညီ ၂၅  

၃။ ြပင်ပလိုအပ်ချက် ၂၅  

၄။ ဌာနဆုိင်ရာခွင့်ြပစာလုိ ၅၁  

စုစုေပါင်း ၁၁၄  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ေလာက်လာတွင ်မြပည့်စံုသြဖင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း  
ေကာ်ြငာစာအမှတ(်၁/၂၀၁၉)  

စာစစ်ဌာန - မေလး  
ြပင်ပ  - ( ၂၅)ဦး 

စဉ် အမည် လုိအပ်ချက် 

၁ ဦးခိုင်ေဇာ်လတ ်
၈/ပခက(ုိင်)၂၅၈၇၇၄ 

ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ်စာရင်း(မတိ)/ 
တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ(်မိတ) 

၂ ဦးဆန်းထုိက ်
၅/ကသန(ုိင်)၁၁၂၂၉၉ 

အလုပသ်မားမှတပံု်တင်ကတ်ြပား(မိတ) 

၃ ဦးထက်ဖိးေမာင် 
၉/တသန(ုိင်)၁၈၅၁၂၃ 

ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ်စာရင်း(မတိ)/
အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား(မိတ) 

၄ ဦးရဲမင်းထက ်
၉/ပသက(ုိင်)၁၃၉၂၆၅ 

တကသိုလဝ်င်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ(်မိတ) 

၅ ဦးရန်ုိငစုိ်း 
၉/အမဇ(ုိင)်၀၂၄၄၁၉ 

ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ)/ တကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်
လက်မှတ်(မိတ)/  အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား(မတိ)

၆ ဦးင်းေဝယံဖိး 
၉/အမဇ(ုိင)်၀၇၀၄၂၂ 

ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ)/ တကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်
လက်မှတ်(မိတ)/  အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား(မတိ)

၇ ဦးဝင်းေဇယျာထွန်း 
၅/ဝလန(ုိင်)၁၆၀၆၁၁ 

တကသိုလဝ်င်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ(်မိတ) 

၈ ဦးေအာင်ငိမး်ချမ်း 
၉/ကဆန(ုိင်)၁၅၁၉၆၇ 

ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ်စာရင်း(မတိ)/
တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ(်မိတ) 

၉ ဦးေအာင်ဖိးေကျာ် 
၅/အရတ(ိုင်)၁၀၆၇၈၈ 

အလုပသ်မားမှတပံု်တင်ကတ်ြပား(မိတ) 

၁၀ ေဒကည်ကည်ေကျာပ်ိုင ်
ေလာက်ထားဆဲ 

ုိငင်ံသားစိစစ်ေရးကတြ်ပားအမှတ်

၁၁ ေဒခင်မိုးြမင့် 
၉/မဟမ(ုိင်)၀၄၈၃၃၆ 

ဘဲွလကမ်ှတ်(မတိ)/ ဘွဲေနာက်ဆံုးှစ်အမှတစ်ာရင်း(မတိ)

၁၂ ေဒစုလင်ြမင့် 
၅/ယမပ(ုိင်)၀၉၃၅၃၂ 

ဘဲွလကမ်ှတ်(မတိ)

၁၃ ေဒစူဇံရြဲမင့် 
၅/မမတ(ုိင်)၀၆၉၃၆၂ 

ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ်စာရင်း(မတိ)/တကသုိလဝ်င်စာေမးပွဲ 
ေအာင်လက်မှတ်(မိတ)/ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား(မိတ)

၁၄ ေဒစုိးစံအိမ ်
၅/စကန(ုိင်)၂၃၈၃၁၀ 

ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ်စာရင်း(မတိ)/ေငွသွင်းချလန(်မူရင်း)/  
အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား(မိတ) 

၁၅ ေဒဇွန်ပင့်ွြဖ 
၁၃/မဆတ(ိုင်)၀၅၇၃၂၅ 

တကသိုလဝ်င်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ(်မိတ) 

၁၆ ေဒတင်မျ ိးဝင်း 
၉/အမဇ(ုိင)်၀၅၈၁၄၈ 

ေငွသွငး်ချလန်(မရူင်း)/ ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတစ်ာရင်း(မတိ)

၁၇ ေဒတင်ထားကည် 
၁၃/လရန(ိုင်)၁၇၅၇၈၁ 

အလုပသ်မားမှတပံု်တင်ကတ်ြပား(မိတ) 

 



 
-၂- 

 

စဉ် အမည် လုိအပ်ချက် 

၁၈ ေဒွယ်နီရှိန ်
၅/ကသန(ုိင်)၁၁၃၃၉၉ 

အလုပသ်မားမှတပံု်တင်ကတ်ြပား(မိတ)/ 
ေနာက်ဆံုးှစ်အမတ်ှစာရင်း(မိတ)

၁၉ ေဒွယ်ွယ်ေဌး
၅/ဘတလ(ုိင်)၁၂၁၆၂၇ 

အလုပသ်မားမှတပံု်တင်ကတ်ြပား(မိတ) 

၂၀ ေဒှငး်သာလွင် 
၅/ရဘန(ိုင်)၂၂၅၀၁၅ 

တကသိုလဝ်င်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ(်မိတ) 

၂၁ ေဒေမြမင့်ြမတ် 
၉/မသန(ိုင်)၁၅၄၁၆၃ 

တကသိုလဝ်င်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ(်မိတ) 

၂၂ ေဒမွနး်ဝဿန ်
၅/ကသန(ုိင်)၁၂၀၁၈၁ 

ေငွသွငး်ချလန်(မရူင်း)

၂၃ ေဒေဘာက်ဆန့် 
၁/မကန(ုိင်)၁၇၁၇၁၈ 

အလုပသ်မားမှတပံု်တင်ကတ်ြပား(မိတ) 

၂၄ ေဒသန်းမာေအး
၅/ဘတလ(ုိင်)၀၈၃၆၉၇ 

အလုပသ်မားမှတပံု်တင်ကတ်ြပား(မိတ) 

၂၅ ေဒဥမာလင ်
၅/အရတ(ိုင်)၁၂၄၇၈၈ 

ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ်စာရင်း(မတိ)
အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား(မိတ) 



ေလာက်လာတွင ်မြပည့်စံုသြဖင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း  
ေကာ်ြငာစာအမှတ(်၁/၂၀၁၉)  

                                        စာစစဌ်ာန - မေလး 
  ဝန်ထမ်း  - ( ၅၁)ဦး 

စဉ် အမည် ဝန်ကီးဌာန လုိအပခ်ျက် 

၁ ေဒဆန်းအိမွန ်
၅/မရန(ုိင်)၂၂၆၄၈၈ 

ြပည်ေထာင်စု
ရာထူးဝန်အဖွဲ

ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(စားသုံးသူေရးရာ + ရင်းှီးြမပ်ှံမ)

၂ ေဒှင်းအိေဆွ 
၈/ဂဂန(ိုင်)၁၀၄၁၇၈ 

စာရင်းစစ်ချပံု်း ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပစာ
 

၃ ေဒဝတရ်ည်မိုး 
၁/မကန(ိုင်)၁၅၀၁၆၉ 

စည်ပင် ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(လူမဝန်ထမ်း + ရင်းှီးြမပ်ှံမ)

၄ ဦးကျ ိင်းဆက ်
၅/လရန(ိုင်)၀၀၉၆၆၃ 

စီမ/ံဘာ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(လူမဝန်ထမ်း + ရင်းှီးြမပ်ှံမ)

၅ ဦးေစာပလုိငး်ှစ် 
၅/လရန(ိုင်)၀၀၅၇၇၉ 

။ ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပစာ 
 

၆ ဦးုိင်ဖိးေဝ 
၅/ခဥတ(ိုင်)၀၉၁၃၀၅ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(လူမဝန်ထမ်း + ရင်းှီးြမပ်ှံမ)

၇ ေဒွယ်ဇင်ေမာင ်
၅/အတန(ိုင်)၀၈၆၈၂၅ 

။ ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပစာ 
 

၈ ေဒမိုမိုေအာင် 
၅/ပလဘ(ုိင်)၀၇၄၀၈၅ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(လူမဝန်ထမ်း + ရင်းှီးြမပ်ှံမ)

၉ ေဒခင်ြဖလင်း 
၁၁/စတန(ုိင်)၀၉၇၄၇၅ 

။ ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပစာ
 

၁၀ ေဒချမး်ငိမး်သ ူ
၉/ခအဇ(ိုင်)၀၃၄၉၀၀ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(၂)မျ ိး (လူမဝန်ထမ်း + 
ရင်းီှးြမပ်ံှမ)/ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ်စာရင်း

၁၁ ေဒဝငး်မာသွယ် 
၁၁/စတန(ုိင်)၀၆၈၂၃၄ 

။ ။ 

၁၂ ဦးေဇယျာရိှန်း 
၁၃/နမတ(ုိင်)၀၄၈၀၅၆ 

ပညာေရး ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ 
လူမဝန်ထမ်းကျန်

၁၃ ဦးတင်ဆန်းဦး 
၈/ရစက(ုိင)်၁၃၆၅၁၀ 

။ ။ 
ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမတ်ှစာရင်း

၁၄ ဦးဝင်းြမင့်ထွန်း 
၅/အရတ(ုိင်)၀၆၉၄၇၉ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(လူမဝန်ထမ်း + အလုပ်သမားေရးရာ)

၁၅ ဦးေအာင်ေဆွလွင် 
၅/ယမပ(ုိင်)၀၈၄၀၂၅ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
 

၁၆ ေဒတင်နီလာဝင်း 
၉/မခန(ုိင်)၁၂၀၂၁၁ 

။ ။ 
 

၁၇ ေဒသဂိေကျာ် 
၈/ရစက(ုိင)်၁၇၈၇၃၁ 

။ ။ 
 



 
စဉ် အမည် ဝန်ကီးဌာန လုိအပခ်ျက် 
၁၈ ေဒသဲအိမွန်

၁၃/ညရန(ုိင်)၀၈၈၂၃၄ 
ပညာေရး ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ 

 
၁၉ ေဒေဆွဇင်ဝင်း 

၉/မခန(ိုင်)၁၉၅၂၁၇ 
လူ/ကယ်/ြပန် ။ 

၂၀ ေဒဆန်းသစ်ဦး 
၅/ပလဘ(ိုင်)၀၆၉၉၃၃ 

။ ။ 
 

၂၁ ေဒေအးစာလင် 
၁၃/တကန(ုိင်)၁၄၀၈၈၀ 

။ တကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မတ်ှ 
(မိတ) 

၂၂ ဦးေကျာ်လင်စုိး 
၉/နထက(ုိင်)၀၉၆၁၈၉ 

စိုက/်ေမွး/ဆည် ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ 
 

၂၃ ဦးစည်သူဖိးိုင ်
၈/ဆဖန(ုိင်)၀၇၉၄၆၉ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရး+ ရင်းီှးြမပ်ှံမ) 

၂၄ ဦးစည်သူေအာင် 
၉/နထက(ုိင်)၁၄၉၃၅၈ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ 
 

၂၅ ဦးေဇာ်မျ ိးေအာင် 
၉/ပသက(ုိင်)၁၂၁၀၁၀ 

။ ။ 
 

၂၆ ဦးထိန်လင်းေအာင ်
၅/ဘတလ(ိုင်)၁၁၂၆၃၄ 

ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ 
သာသနာေရးကျန် 

၂၇ ဦးေအာငေ်ကျာမ်ျ ိး 
၉/နထက(ုိင်)၁၂၇၆၅၇ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ 
 

၂၈ ဦးေအာင်ြပည့်ဖိးေကျာ ်
၈/ဆဖန(ုိင်)၀၇၃၉၁၆ 

။ ။ 

၂၉ ေဒခင်ခင်ေမာ် 
၉/မသန(ုိင်)၁၃၀၅၂၃ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(လူမဝန်ထမ်း + ရင်းှီးြမပ်ှံမ) 

၃၀ ေဒေဆွဇင်ေမာင ်
၉/အမဇ(ုိင)်၀၀၆၅၈၉ 

။ ။ 

၃၁ ေဒထက်ထက်ထွန်း 
၅/ကလန(ုိင်)၀၄၉၃၉၇ 

။ ။ 

၃၂ ေဒပွင့်သေူကျာ် 
၁၁/ကတန(ုိင်)၀၈၇၀၁၅ 

။ တကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ်
(မိတ)

၃၃ ေဒေအးငိမ်းသူ 
၉/ခမစ(ိုင်)၀၀၉၇၀၉ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
 

၃၄ ဦးေတဇာေအာင ်
၅/ပလဘ(ိုင်)၀၇၈၉၂၃ 

ကျန်းမာေရးှင့်
အားကစား

။ 
ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမတ်ှစာရင်း



 

စဉ် အမည် ဝန်ကီးဌာန လုိအပခ်ျက် 

၃၅ ဦးဝင်းိုင်ေထွး 
၅/ဒပယ(ုိင်)၀၈၈၉၅၆ 

ကျန်းမာေရးှင့်
အားကစား

ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
 

၃၆ ေဒစုစုဝင်း 
၉/ခမစ(ိုင်)၀၀၉၇၂၃ 

။ ။ 

၃၇ ေဒေဇယျာေမ 
၉/ညဥန(ုိင်)၁၆၇၄၃၃ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(လူမဝန်ထမ်း + ရင်းှီးြမပ်ှံမ)

၃၈ ေဒိုင်ိုင်ေကျာ ်
၅/မရန(ုိင)်၂၅၂၈၃၈ 

။ ။ / ချလန်မူရင်းလုိ
ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမတ်ှစာရင်း

၃၉ ေဒနင်ဆငး် 
၁/မကန(ုိင်)၁၆၅၀၄၉ 

။ ။ 

၄၀ ေဒလှလှဝင်း 
၈/ရစက(ုိင်)၁၅၉၈၅၁ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/
ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမတ်ှစာရင်း 

၄၁ ေဒဝင်းေမာ်ထွန်း 
၅/ကဘလ(ိုင်)၁၈၆၀၁၈ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(လူမဝန်ထမ်း + ရင်းှီးြမပ်ှံမ) 

၄၂ ေဒသီတာစမး် 
၅/မရန(ုိင)်၂၂၆၆၁၈ 

။ ။ 
ချလန်မူရင်းလို 

၄၃ ေဒေအးစုခုိင် 
၅/ကဘလ(ိုင်)၁၇၈၉၈၀ 

။ ။ 

၄၄ ေဒအိမွန်ေအာင ်
၉/မကန(ုိင်)၁၁၁၃၈၆ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(လူမဝန်ထမ်း + ရင်းှီးြမပ်ှံမ) 

၄၅ ဦးဇငဦ်း 
၅/ဒပယ(ုိင်)၀၉၅၀၇၂ 

အစုိးရအဖဲွံုး ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း/တကသိုလ်ဝင်
စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ်(မိတ) 

၄၆ ဦးဗန်လျန်ထန်း 
၄/ဖလန(ုိင်)၀၃၃၃၇၀ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/
 ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ် အမှတ်စာရင်း 

၄၇ ဦးသန့်ဇင်ေအာင် 
၅/မရန(ုိင)်၂၀၈၇၁၃ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(ေဘးအရာယ် + ရင်းှီးြမပ်ှံမ) 

၄၈ ေဒေရစင်ထွန်း 
၅/ကလဝ(ုိင်)၀၄၆၅၄၅ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(လူမဝန်ထမ်း + ရင်းှီးြမပ်ှံမ) 

၄၉ ေဒေဝေဝလွင် 
၉/ခမစ(ိုင်)၀၃၀၈၂၂ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
 

၅၀ ေဒသင်းသင်းေအာင် 
၅/မရန(ုိင)်၂၆၉၄၉၈ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (၂)မျ ိး
(လူမဝန်ထမ်း + ရင်းှီးြမပ်ှံမ) 

၅၁ ေဒေအးေအးေအာင ်
၅/မရန(ုိင)်၂၆၃၀၆၇ 

။ ။ 

 



 
 

��က���င�ပ	ပည�အရည�အခ�င��သတ�မ�တ�ခ�က� မည���တ�သ�ဖင�� ��ဖဆ��ခ�င��မရရ��သ�မ���စ�ရင��   

��က���င�စ�အမ�တ� (၁/၂၀၁၉) 

စ�စစ�ဌ�န - မ)*�လ� 
                                                                                           �ပင�ပ -(၂၅)ဦ� 

စ.� အမည�/)��င�င/သ��စ�စစ� 

�ရ�ကတ��ပ��အမ�တ� 

�လ0�က�ထ�� 

သည�� ဌ�န 

��က���င�ပ	 

ပည�အရည�အခ�င�� 

�လ0�က�ထ��သ� 

ပည�အရည�အခ�င�� 

၁ ဦ�2ဖ�3�သ�ဝင�� 

၅/ဆလက()��င�)၁၁၃၈၁၆ 

 

လ8တ��တ�� Ph.D/MA(Eng)/Ph.D (Law)/ 

LLM/ LLB/ Ph.D/ MA(IR)/ 

CPA/ M.Act/ MA(Myanmar) 

B.Sc (Chem) 

၂ ဦ�ရP)��င�ဝင�� 

၅/စကန()��င�)၂၇၁၈၃၀ 

ရင��)����မR3ပ�)�/မS Any Degree 

 

Diploma in Social 

Enterprise 

Management 

၃ ဦ��အ�ခ�မ���အ�င� 

၅/ရဘန()��င�)၂၀၆၉၁၅ 

။ ။ A.G.T.I 

(Mechanical) 

၄ ဦ�မ��3�ဆန��ဝင�� 

၅/ဝလန()��င�)၁၈၅၀၈၈ 

အလ�ပ�သမ�� 

ဆက�ဆ/�ရ� 

BA/M.A(English) 

(အမ��3�သမ��) 

B.A(English)(က���)

(သတ�မ�တ�ခ�က�မည�) 

၅ ဦ�စ���က��ထ�န�� 

၅/ကဘလ()��င�)၁၈၄၄၁၂ 

အလ�ပ�သမ���8န� B.Com/ M.Com 

BEcon(Stats) 

B.B.Sc 

၆ ဦ��ဇ��မ��3�သန� � 

၉/ပကခ()��င�)၀၂၂၇၉၀ 

စ��သ�/�သ�  MCom/MEcon(Stats/Eco) 

MSc(Industrial Chamistry/  

B.C.Tech/ MA(English)/BE(EC) 

BSc(Mathematics) 

၇ ဦ��စ��နရ�မ�� 

၅/ဝလန()��င�)၁၃၆၀၆၅ 

ဗဟ��ဘဏ� L.L.M L.L.B 

၈ �ဒe�ဆ�ခ��င�ဦ� 

၉/အမဇ()��င�)၀၂၆၂၁၉ 

�ဘ�အ)*ရ�ယ� B.Econ/ M.Econ(Stats/Eco)/  

B.Com 

B.B.Sc 

၉ �ဒeအ��ဖg�ဖg)�င�� 

၈/စလန()��င�)၁၂၇၈၇၇ 

။ ။ MSc(Stats) 

၁၀ �ဒeတည��ကည� 

၅/ဝလန()��င�)၁၆၁၂၈၃ 

။ ။ BA(Eco) 

၁၁ �ဒeလ�ဆန��ဝင�� 

၁/မကန()��င�)၁၅၅၃၀၆ 

�ပန�လည� 

ထ��ထ�င��ရ� 

MSc/MA (အမ��3�သ��) BSc(Hons)(မ) 

(သတ�မ�တ�ခ�က�မည�) 



 

 

 

စ.� အမည�/)��င�င/သ��စ�စစ� 

�ရ�ကတ��ပ��အမ�တ� 

�လ0�က�ထ�� 

သည�� ဌ�န 

��က���င�ပ	 

ပည�အရည�အခ�င�� 

�လ0�က�ထ��သ� 

ပည�အရည�အခ�င�� 

၁၂ �ဒe�မသ�2ဖ�3� 

၉/နထက()��င�)၁၆၁၈၆၀ 

�ပန�လည� 

ထ��ထ�င��ရ� 

MSc/MA (အမ��3�သ��) MSc(Phys)(မ) 

(သတ�မ�တ�ခ�က�မည�) 

၁၃ �ဒeတ���တ����အ�င� 

၉/ငဇန()��င�)၁၀၄၉၃၂ 

။ ။ MSc(Phys)(မ) 

(သတ�မ�တ�ခ�က�မည�) 

၁၄ �ဒeခ��3ခ��3ဝင�� 

၁/မကန()��င�)၂၁၁၄၆၆ 

။ ။  MSc(Chem)(မ) 

(သတ�မ�တ�ခ�က�မည�) 

၁၅ �ဒeရ8န��လP��အ�င� 

၉/ကဆန()��င�)၁၈၆၂၄၆ 

�ပည�သ� �လ8တ��တ��  Ph.D(Eng)/ MA(Eng) B.A(English) 

၁၆ �ဒeသ�ရ�တ�/ 

၅/ကနန()��င�)၁၁၄၇၁၈ 

။ ။ ။ 

၁၇ �ဒeခင�သ�ဇ�ဝင�� 

၅/ဖပန()��င�)၀၉၅၂၂၅ 

။ ။ ။ 

၁၈ �ဒeဆ�ဆ��အ� 

၉/ကဆခ()��င�)၁၅၂၅၅၉ 

။ M.A(Myanmar) MRes (Myanmar 

Studies) ဌ�နမ� မယ�ပ	 

၁၉ �ဒeဟန�)�င��ဥ 

၈/ပမန()��င�)၁၃၉၆၆၀ 

သ�သန��ရ� 

 

Any Degree 

(အမ��3�သ��) 

BSc(Phys)(မ) 

(သတ�မ�တ�ခ�က�မည�) 

၂၀ �ဒe�ကသ�ယ�2ဖ�3� 

၁/မကန()��င�)၁၆၃၄၈၀ 

အလ�ပ�သမ�� 

ဆက�ဆ/�ရ� 

L.L.B/ L.L.M 

(အမ��3�သ��) 

L.L.B (မ) 

(သတ�မ�တ�ခ�က�မည�) 

၂၁ �ဒe�မလ�င�မ��� 

၅/မလန()��င�)၀၄၀၆၁၆ 

။ ။ ။ 

၂၂ �ဒeဖ��ပ��ပ�� �သ�န�� 

၉/အမဇ()��င�)၀၄၈၆၇၇ 

။ ။ ။ 

၂၃ �ဒeသက�စ�)�င�� 

၈/မဘန()��င�)၁၃၅၁၁၆ 

စ��သ�/�သ� MCom/MEcon(Stats/Eco 

MSc(Industrial Chamistry/  

B.C.Tech/ MA(English) /BE(E C) 

B.A(IR) 

၂၄ �ဒeခင�မ��3�ထ�န�� 

၉/ဝထန()��င�)၁၈၆၉၆၃ 

။ BE(EC) BE(EP) 

၂၅ �ဒe�ဝသက�ထ�� 

၉/မဟမ()��င�)၀၄၅၀၈၆ 

။ ။ ။ 



�လ��က�လ��ပ	တ�ရက� (၁၅-၃-၂၀၁၉)ရက��န �တ�င� အသက��က���လ�န��နသ�ဖင�� 

��ဖဆ	 ခ�င��မရရ#	သ$စ�ရင�&�'က���င�စ�အမ#တ� (၁/၂၀၁၉) 

စ�စစ�ဌ�န - မ*+�လ& 

                                                                                               �ပင�ပ - (၁၃) ဦ& 

စ-� အမည�/*	 င�င/သ�&စ	စစ��ရ& 

ကတ��ပ�&အမ#တ� 

�'က���င�ပ0 

ဌ�န/အသက� 

�လ��က�ထ�&သ$ 

�မ�&သက2 ရ�ဇ� 

၁ ဦ&ရန��အ�င�စ	 & 
၉/မထလ(*	 င�) ၂၅၅၅၀၁ 

အလ ပ�သမ�&4�န�'က�&�ရ& 
 �ပင�ပ ၃၀ *#စ� 

၂၉-၄-၁၉၈၇ 
၃၁ *#စ�၊ ၁၀ လ၊ ၁၆ ရက� 

၂ �ဒ;ခင�ခ�	<�ပ</ & 
၅/ဘတလ(*	 င�) ၀၈၀၈၄၂ 

ရင�*#>&�မ?<ပ�*#/မ@ 
�ပင�ပ ၃၀ *#စ� 

၅-၅-၁၉၈၆ 
   ၃၂ *#စ�၊ ၁၀ လ ၁၀ ရက� 

၃ �ဒ;ခင�ခင��လ& 
၉/မဟမ(*	 င�) ၀၁၂၃၁၅ 

။ ၆-၂-၁၉၈၉                    
၃၀ *#စ�၊ ၁လ၊ ၉ ရက� 

၄ �ဒ;ခ�	<မ�န� 
၅/မရန(*	 င�) ၁၅၃၆၉၀ 

။ ၂၀-၃-၁၉၈၃ 
   ၃၅ *#စ�၊ ၁၁ လ၊ ၂၅ ရက� 

၅ �ဒ;�ဆ�ဇင��မ�င� 
၉/အမဇ(*	 င�) ၀၀၆၅၈၉ 

။ ၂၉-၃-၁၉၈၃ 
   ၃၅ *#စ�၊ ၁၁ လ၊ ၁၆ ရက� 

၆ �ဒ;�ဌ&�ဌ&Cကယ� 
၅/မရန(*	 င�)၁၇၄၇၇၆ 

။ ၂၉-၃-၁၉၈၈ 
   ၃၀ *#စ�၊ ၁၁ လ၊ ၁၆ ရက� 

၇ �ဒ;တင��စ�ဦ& 
၉/ခမစ(*	 င�)၀၁၆၀၂၀ 

။ ၁၁-၃-၁၉၈၉ 
၃၀*#စ�၊ ၄ ရက� 

၈ �ဒ;*�ယ�ရ>ဝင�& 
၅/ကဘလ(*	 င�) ၁၄၉၅၅၃ 

။ ၁၆-၂-၁၉၈၉ 
၃၀*#စ�၊ ၂၉ရက� 

၉ �ဒ;�မသင�&မ$ 
၅/ကနန(*	 င�) ၀၃၅၃၆၈ 

။ ၂၄-၁-၁၉၈၃ 
၃၆*#စ�၊ ၁ လ၊ ၂၄ရက� 

၁၀ �ဒ;�မင��သ	ဂG 
၅/ကဘလ(*	 င�)၁၇၄၃၂၇ 

။ ၁၇-၅-၁၉၈၈ 
၃၀*#စ�၊ ၉ လ၊ ၂၈ရက� 

၁၁ �ဒ;လ လ ထ�ယ� 
၁/မကန(*	 င�) ၁၅၅၅၇၂ 

အလ ပ�သမ�&4�န�'က�&�ရ& 
 �ပင�ပ ၃၀ *#စ� 

၁၄-၉-၁၉၈၇ 
၃၁*#စ�၊ ၆ လ၊ ၁ရက� 

၁၂ �ဒ;နန�&ခမ�&ဝ0 
၉/ခမစ(*	 င�) ၀၁၀၆၈ 

ရင�*#>&�မ?<ပ�*#/မ@+စ�&သ /&သ$ 
�ပင�ပ ၃၀ *#စ� 

၁-၃-၁၉၈၂ 
၃၇ *#စ�၊ ၁၄ ရက� 

၁၃ �ဒ;အ	အ	�သ�� 
၉/သစန(*	 င�)၂၁၃၁၅၃ 

ရင�*#>&�မ?<ပ�*#/မ@+အလ ပ�သမ�&4�န� 
�ပင�ပ ၃၀ *#စ� 

၂၈-၆-၁၉၈၆ 
၃၂ *#စ�၊ ၈ လ ၁၇ ရက� 
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