
 
 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္က သိလ် 
ပါရမီလမ်း၊ တက္ကသလ်ိများလင်နယ် ြမ၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လင် မို န့ယ်၊ 

စာတိက်သ ကတ-၁၁၀၅၁၊ ရန်ကန် 
 

ဖန်း      -၀၁ ၉၆၆၄၂၅၄   
ဖက်စ်   - ၀၁ ၉၆၆၄၂၅၀ 

“ ကြငာချက်” 
အမှတ်(          /၂၀၁၈) 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (        )ရက ်
  
 ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္က သိလ်၏ 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကိ အာက်ပါအတိင်း ထတ်ြပန် 
ကြငာလိက်သည်- 

 
 

စဉ် အမည် ၂၀၁၈ ခနှစ် 
(တက္က သိလ်ဝင်)ခအမှတ် 

အဘအမည် 

၁ မာငထ်က်ြမက်မင်းထွနး် ဆကရ-၁၉၇ ဦးမင်းမင်းထွန်း 
၂ မာင်ခန် ့ ဇယျာ ဆကရ-၃၁၉ ဦး ဇာ် အာင် 
၃ မာင် ဝဟန် ရက-၆၅၃ ဦးတင်လတ် 
၄ မ ချာစသွယ ် အဟ-၃၁၇ ဦး အာင်လင်း 
၅ မာင် ရာင်နီလင်းလက် ဆမဒ-၃၇၉ ဦး အာင်မျို းယ 
၆ မာင် ကာင်းမင်းခန် ့ ဆဒဂ-၅၉ ဦးြမင့်သိန်း 
၇ မာငရဲ်ရင့် ဆကရ-၇၄၁ ဦးမင်းသူ 
၈ မခင် ဝယ ဆကရ-၇၃၃ ဦးြပည် ငိမ်း 
၉ မာငခ်န်ည့ားဟိန်း ရက-၆၄၉ ဦးစည်သူ အး 
၁၀ မြမတ်ကာြဖူ ဆဒဂ-၃၂၅ ဦးဝင်း ဌး 
၁၁ မာင် အာင် ကျာ်ခန် ့ ဆဒဂ-၅၈ ဦးအန်းလင် 
၁၂ မသက်ယနွး်စ ဆဗဟ-၁၀၁ ဦး ကျာ် ဌး အာင်မျိုး 
၁၃ မခွန်းကည်စင် ဆလသ-၁၅၂ ဦး ကျာ် ကျာ်ဆန်းလွင်
၁၄ မယဉ်ယဉ်နွယ် ဆဗထ-၂၇၉ ဦး ဖွးကူ 
၁၅ မ ကးမခန် ့ ဆဗဟ-၇၉ ဦးတင် အာင် 
၁၆ မာငညီ်သတ ဆကရ-၁၅၂ ဦးမိး ကျာ် အာင် 
၁၇ မာင်မင်း သာ် ကာင်း ဆဗထ-၃၆၁ ဦး ဌးလွင် 
၁၈ မာင် အာင် ကာင်းြမတ် မနတ-၈၇၃ ဦး ကျာ် ကျာ ်
၁၉ မာင်ြပည့် ဖိုး အာင် မနတ-၁၁၂၇ ဦးအိက်လင် 
၂၀ မာငအ်ာကာမျိုး ဆွ ဆဒဂ-၁၃၃ ဦး နမျိုး ဆွ 
၂၁ မာင်ထူး အာင် ဝ မနတ-၁၀၂၁ ဦးထွန်း ဇာ်ဦး 
၂၂ မ မယမင်း အာင် ဆဗထ-၅၆၁ ဦး အာင် အာင်ထန်ွး 



 
 

၂၃ မာငသူ်ရထက် ဆဒဂ-၁၈၉ ဦးအင်းခ န်း 
၂၄ မာင်ရန်နိင် ကျာ ် ဆအစ-၃၈၃ ဦးဝင်းနိင် 
၂၅ မနှင်းအိ ရရည် ဆစခ-၁၆၁ ဦး အာင် ကျာ်ဦး 
၂၆ မညန်းစန္ဒဝင်းလဲ့ ဆစခ-၁၆၉ ဦးဟန်သန်ိး 
၂၇ မာင် ကျာ်ဆ သွး ဆကရ-၈၁၈ ဦးမျိုးသူရ ကျာ် 
၂၈ မြဖူစင်မိမ့ိ ့ အသ-၅၉၀ ဦး အာင်ချို  
၂၉ မာငထူ်းသစ်လွင် မလ-၉၆၃ ဦး မာင် မာင် ကျာ် 
၃၀ မာငလွ်င်ဟန်မင်း ဆဒဂ-၃၆၇ ဦးထွန်းထွန်းမင်း 
၃၁ မဇင် ဝယ ဆကရ-၇၃၅ ဦးြပည် ငိမ်း 
၃၂ မာင် ဝယဝင်း မာင် ဆဗဟ-၂၇၈ ဦးဝင်း မာင် 
၃၃ မာင် ကာင်းြပည့်စ ဆကရ-၁၀၆ ဦးဝင်းနိင် ကျာ် 
၃၄ မာငခ်န်သ့ရူ မနတ-၈၉၉ ဦးစိင်းြမင့် ငွ 
၃၅ မခင်ြမတ်မွန် ဆရက-၂၃၇ ဦး ဇာ်မင်း 
၃၆ မသန်သ့ီရိ ဝ ဆဗဟ-၃၉၃ ဦး အာင်မျို းသန် ့
၃၇ မာငရဲ်သက်နိင် ဆဒဂ-၂၇၂ ဦးရဲ ကျာ်နိင် 
၃၈ မာငသီ်ဟန်သွင် ဆဗဟ-၄၃၁ ဦးတင် မာင်သွင ်
၃၉ မာင် အာင်ြမတ်မင်း  အသ-၇၅၃ ဦးဝင်း အာင် 
၄၀ မအိြဖူသီခငိ် တမ-၃၃၀ ဦးညီညီသက် 
၄၁ မာင်ရဲ နဝင်း ဆတဥ-၄၃၃ ဦး နဝင်း 
၄၂ မာင်ချမ်း ြမ့ ကျာ် ဆကရ-၂၇ ဦးခင် မာင်လတ် 
၄၃ မာင် ဝယဘိဘိ ဆဗဟ-၂၅၄ ဦး ဇာ်မင်း အး 
၄၄ မာင်ခန် ့ ဇယျာ ဆဒဂ-၄၃၆ ဦး ကျာ်နိင် ဌး 
၄၅ မာငဘ်န်းြမတ် ကျာ် ဆကရ-၂၆ ဦး ဇာ်ဟိန်းစ ကျာ် 
၄၆ မဖူးပွင့်လတ် ဆလသ-၂၅၉ ဦး အာင်လင်လတ် 
၄၇ မဆန်းချယ်ရ ီ ဆပသ-၁၁၅ ဦးသန်ဇ့င် 
၄၈ မ နြခည်ရန်းလ့ဲ ရက-၅၉၈ ဦး ကျာ်စိးမးိ 
၄၉ မာငလ်ငး်ြမတ် ဆကရ-၇၂၆ ဦးသက်ညွန်ဦ့း 
၅၀ မာင်ထူး အာင် ကျာ် ဆဗဟ-၄၁ ဦးရဲ အာင် 
၅၁ မာငဘ်န်းြပည့် ကျာ် မလ-၃၃၁ ဦးရဲြမင့် 
၅၂ မနန်းခမ်းဆီလိင်း ဆဗဟ-၃၅၆ ဦးစိင်းဆိင်မိင်း 
၅၃ မာငဇဲွ်ြမင့်ြမတ် ဆတဥ-၁၂၉ ဦး မာင် အး 
၅၄ မဆဇင်နှင်းထက် ဆစခ-၈၄ ဦးသန်ဇ့င် 
၅၅ မာငထ်က်လင်းဦး ဆကရ-၄၈၄ ဦး ဌးလွင် 
၅၆ မြမတ်နးိပငွ့် ဆမဥ-၂၁၈ ဦးထွန်း ကျာ်ဟန် 
၅၇ မဆြမတ်မိး ဆဗထ-၈၆ ဦး မာင် မာင်မိး 
၅၈ မာင်ခန် ့ဖို း ဝ ဆတဥ-၁၄၈ ဦးမင်း ဆွဦး 
၅၉ မာင်စိးရန်နိင် ဆဗထ-၄၄၃ ဦးစိးမိး အာင် 
၆၀ မာင် ကျာ်ဇင်ထွန်း ဆဒဂ-၂၂၃ ဦးသန်းထွန်း 
၆၁ မာင်မင်းခန် ့ ကျာ ် မနတ-၁၅၀၃ ဦး ကျာ်ထူး 
၆၂ စိင်းထက်ရှိန်လင်း ရမ-၇၃ ဦးလင်း အာင် 
၆၃ မာငခ်န်ကိ့ တမ-၁ ဦးတင်ဝင်း 
၆၄ မညိုရှင် မာင် မနတ-၈၄၉ ဦး အာင် 



 
 

စဉ် အမည် ၂၀၁၈ ခနှစ် 
(တက္က သိလ်ဝင်)ခအမှတ် 

အဘအမည် 

၆၅ မာင် သာ်ဇင်ထွန်း ဆလမ-၂၇၄ ဦးစိး မို င် 
၆၆ မြဖူ ဖွး မ ဆဗထ-၄၆၄ ဦးလွင်ကည် 
၆၇ မာငရဲ်ထွဋ်ခန် ့ ဆဒဂ-၇၈ ဦးထွန်းထွန်းလွင် 
၆၈ မာငစိ်င်းဝ ထွန်း ဆအစ-၄၇၅ ဦးသန်း ဆွ 
၆၉ မာငရဲ်ရင့်လင်း ဆဒဂ-၄၇၆ ဦးမျိုးမျိုး 
၇၀ မာငထူ်းလှဦး ပခ-၇၂၈ ဦးြမတ်ဖန်း ဇာ် 
၇၁ မာင် အာင် ကာင်းထက်ပိင် စရ-၁၅၁၆ ဦးဝင်းမင်းစိး 
၇၂ မာငရဲ် ကျာ်စွာဝင်း ဆဒဂ-၅၅၄ ဦး အာင်မးိဝင်း 
၇၃ မာင်လင်းခန် ့ ကျာ်နိင် ဆဗဟ-၂၁၁ ဦး ကျာ်နင်ိ 
၇၄ မာင် ကာင်းစည် ဖိုး ဆတဥ-၁၁၈ ဦးဝင်း မာ် 
၇၅ မာင်ချမ်း ငိမ်း ကျာ် ဆမဥ-၁၃၇၆ ဦးခင် အာင်ထွန်း 
၇၆ မယမငး်အိ န္ဒ ဆလမ-၈၇ ဦး အာင် ကျာ်သူလွင် 
၇၇ မာင် အာင်ခန်ဟ့နိး် ဆဗထ-၅၅၂ ဦး ဇာ်ဝင်းနိင် 
၇၈ မာင်ဝင်းခန် ့ အာင ် ဒစ-၄၉၀ ဦး အးသန်း 
၇၉ မယွန်းပွင့်ရည် ဆကရ-၃၃၀ ဦး နမျို းလင် 
၈၀ မ အးချမ်းြမင့်ြမတ် ဆကရ-၇၂၂ ဦးဝင်း အာင် 
၈၁ မ ဖိုးသသူူခိင် ဆကရ-၅၆၁ ဦးခင် မာင်ဝင်း 
၈၂ မာင် ဝယ ကျာ် အဟ-၂၃၅ ဦး ဇာ်လွင် 
၈၃ မာင် ကာင်းခန် ့ ဆကရ-၄၁ ဦးနိင်လွင် 
၈၄ မာငခ်ျမး်ညိမ်းဟန် မလ-၁၁၀၇ ဦး ကျာ်လင်း အာင် 
၈၅ မာငဘ်န်းစည်သူ ဆကရ-၄၃၉ ဦးြမင့်တင် 
၈၆ မာငတိ်းနင်ိထွန်း ဆမက-၇၃၃ ဦး အာင်ခင် 
၈၇ မစစန္ဒကိ ဆအစ-၃၇၈ ဦးဝင်းကိ 
၈၈ မာင် ကျာ် ဇယျာလင်း ဆဒဂ-၄၈၂ ဦးရန်လင်း အာင် 
၈၉ မခင်နီလာ အာင် ဆမတ-၅၀ ဦး အာင် အာင် မာင် 
၉၀ မသိမ့်နန္ဒာဇင် ဆဓ-၁၂၇ ဦးသန်ိး ဆွ 
၉၁ မထက်ယမင်းအ ိ ဆဒဂ-၆၁၄ ဦး ကျာ်စိး 
၉၂ မစြမတ်လငး် ဆလသ-၂၅၅ ဦး တသိြမင့် 
၉၃ မရှင်မင်း ဝ ဆကရ-၇၈၅ ဦး အးကိကိ 
၉၄ မ ရယမင်းအိမ် ဆဒဂ-၆၃၉ ဦးထွန်းရန် အာင် 
၉၅ မာင် ကာင်းစည်သ ူ ဆအစ-၉၉၂ ဦးစိးနိင် 
၉၆ မာင်ဥက္က ာမင်း ဆကရ-၇၀၇ ဦး ကျာ်သူရ 
၉၇ မာင် ကျာ်လင်းပိင် ဆကရ-၁၉၅၆ ဦးဝင်း အာင် 
၉၈ မာင် ကျာ်စွာဟိန်း ဆလသ-၉၄ ဦးမင်းနိင် 
၉၉ မာင်စွမ်းြပည့်စထွန်း ဆဒဂ-၂၃၇ ဦး ကျာ်သူ 
၁၀၀ မ ငွစန္ဒာလင်း ဆလသ-၂၅၄ ဦးသန်းထွန်း 
၁၀၁ မာငရ်န် ဝးတိး နဥန-၁၁၁ ဦး သာင်းထွန်း 
၁၀၂ မနငှး်အိ ဝလွင် ဆအစ-၅၇၃ ဦးသန်ိးထွန်း 
၁၀၃ မာငမ်ျို း ကျာ်ထွန်း ဆသက-၄၉၉ ဦးဆန်း အာင ်



 
 

၁၀၄ မာင် ခတ်စည်သူ အဂ-၂၀ ဦးသက်နိင် 
၁၀၅ မာင် ကာင်း ဇယျာမိး ဆဒဂ-၃၅၂ ဦးသက်ချစ် ဆ ွ
၁၀၆ မ မြမတ်နးိ ဇာ် ဆကရ-၁၆၉ ဦးြမင့်ကိကိ 
၁၀၇ မာငြ်မင့်ြမတ် အာင် ဆဗဟ-၄၄၅ ဦးြမတ်နိး အာင် 
၁၀၈ မထွန်း ခမာ ငိမ်း မခ-၃၂၃ ဦးရးတီ 
၁၀၉ မာင်မျို းသန်ထ့ွန်း ဆဒမ-၃၄၀ ဦး အာင် ဇယျ 
၁၁၀ မာင်ဟန်ထူးဦး ဆအစ-၆၂၇ ဦး ဇာ်ဝင်း 
၁၁၁ မာင် ဂ လူဂျာ နာ် ရက-၅၂၆ ဦး ဂ လူဂျာယန် အာင်
၁၁၂ မ အးမျို းြမတ ် ဆကရ-၁၂၄၈ ဦးသန်း ဆွ 
၁၁၃ မာင် ကာင်းခန် ့ ဇာ် ဆမက-၇၂၆ ဦး ဇာ်မင်း 
၁၁၄ မ မြမတ်သူခိင် ဆအစ-၆၄၉ ဦးဝင်းခိင် 
၁၁၅ မာင်တိမ်စင်သရူ ဆကရ-၃၂၆ ဦးသရူထွန်း 
၁၁၆ မထာဝရ ငိမ်းချမ်း ဆလသ-၁၃၄ ဦး ငိမ်းချမး် ဇာ် 
၁၁၇ မအိဇဉ်ဝန်း ဆတဥ-၃၇၃ ဦးစိင်းလ 
၁၁၈ မာငညီ် ဝယထွန်း ဆမက-၇၃၆ ဦး ဇာ်ဝင်း 
၁၁၉ မာင် နသတ ဆကရ-၁၅၃ ဦးစန်း အာင် 
၁၂၀ မာင် ကာင်းခန် ့ ဇာ် ဆကရ-၁၀၂၂ ဦး ဇာ်မင်းဦး 
၁၂၁ မာင်မင်းခန် ့ ဇာ ် နဥန-၉၄ ဦးညို ဝင်း 
၁၂၂ မ ရစင်ြမင့်မိ ဆဒဂ-၃၄၉ ဦးထင် ပ  
၁၂၃ မဖူးြမတ်သင်ဇာ အာင် မလ-၁၁၃၂ ဦး အာင်ဝင်း 
၁၂၄ မာင်ဇွဲထက် အာင် အစ-၁၄၄ ဦး အာင်ြမင့်နိင် 
၁၂၅ မာင်သန်းထိက်ဝင်း ဆကရ-၁၁၁၉ ဦး အာင်ခင်ဆန်း 
၁၂၆ မဖူးြပည့်စ ဆလသ-၁၅၇ ဦးမျိုးဝင်း 
၁၂၇ မာငထွ်န်း တာက်လူ နပမ-၃၃၉ ဦးြမင့်နိင်ထွန်း 
၁၂၈ မနငှး်ဝတီ အာင် ဆလတ-၃၇၅ ဦး အာင်ထွန်း 
၁၂၉ မာငခ်န်ထွ့န်း ဆကရ-၁၈၉ ဦးသန်ဇ့င်ထွန်း 
၁၃၀ မအခိန်ပိ့င် မလ-၆၉၈ ဦး အာင်ြပည့် မာ် 
၁၃၁ မရန်းလ့ဲနငိ် ဆကရ-၂၂၆ ဦး ကျာ်ရန်နိင် 
၁၃၂ မာင် အးချမ်း ဆတဥ-၄၀၃ ဦး အးမင်းဦး 
၁၃၃ မာငခွ်န်သရိူန် ဆကရ-၁၆၁၅ ဦးခွန်ထွန်း ရ 
၁၃၄ မသန္တာ ဆွဇင် မမ-၅၅၇ ဦးတင်ထွနး် အာင် 
၁၃၅ မာင်ဆက်ပိင် အသ-၅၆၇ ဦး အာင်တိး 
၁၃၆ မာငထူ်း ကာင်းလင်း ဆဒဂ-၉၂၇ ဦး အာင်ြမတ် ဇာ် 
၁၃၇ မသက်နှင်းစ အဟ-၁၄ ဦးြမင့်သိန်း 
၁၃၈ မာင်မင်းခန်လ့င် ရက-၆၂၃ ဦးလင်ဝင်း အး 
၁၃၉ မနှင်းဦး ရရည ် မလ-၈၈၀ ဦး အာင်ဆန်းရီ 
၁၄၀ မနီလာ ရ ညလ-၂၇၁ ဦးစိး အာင် 
၁၄၁ မာင်ဝင်းပိင်ဦး ဆလတ-၃၇၇ ဦး ကျာ်ထွန်း အာင် 
၁၄၂ မသဇင်ြမင့်ထက် ဆကရ-၁၇၂ ဦး မာင် မာင် အး 
၁၄၃ မဆြပည့်ြပည့် ဇာ် ဆအစ-၉၄ ဦး အာင် ဇာ်ဦး 
၁၄၄ မဆယဉဝ်ငး် ဆမက-၇၆၆ ဦးစိးညွန်ဝ့င်း 
၁၄၅ မာင် ဌးလွင် ဆကရ-၁၂၆၅ ဦး အာင်သန်းထွန်း 
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၁၄၆ မာငဉ်ာဏ်ထက်လင်း ဆဒဂ-၄၇၀ ဦး အာင်နင်ိ 
၁၄၇ မညန်းလ့ဲဝတီ ဆဗထ-၂၆၈ ဦးမျိုးြမင့် 
၁၄၈ မရတီကိကိ ဆဗဟ-၃၂ ဦးဝင်းြမင့်ကိ 
၁၄၉ မလင်းလက်ဝင်းသိန်း ဆအစ-၆၀၃ ဦးမျို းဝင်းသိန်း 
၁၅၀ မယယခိင် ဆစခ-၃၆ ဦး ဇာ်ဝင်းထိန် 
၁၅၁ မာင်သန် ့ ဆဗဟ-၇၂၉ ဦး မာင် မာင် 
၁၅၂ မာငြ်ပည့်ဦးကိ ဆကရ-၆ ဦးထွန်းသန်း 
၁၅၃ မဆလ့ဲြဖူစင် ဆသဝ-၄၈ ဦး ကျာ် ကျာ်နိင် 
၁၅၄ မစဝင့်ထည် ဆကရ-၁၈၁ ဦး ကျာ် ကျာ် ငိမ်း 
၁၅၅ မလင်းလာဘ်ကည်ြဖူ ဆကရ-၆၇၉ ဦး ဌး အာင် 
၁၅၆ မာငန်န္ဒမငး်ခန် ့ မထ-၁၉ ဦးထွန်းနိင် မာင် 
၁၅၇ မာင် ကျာ်စွာထွန်း ဆဗဟ-၈၅၅ ဦးသန်ိးဝင်း 
၁၅၈ မာင်ထက် အာင် ဆအ-၁၂၇ ဦးသန်ိးထွန်း 
၁၅၉ မာငအ်ာကာ ဖိုး ဆအစ-၅၀၅ ဦးတင် မာင်လတ် 
၁၆၀ မာငစိ်းသရူ ဆသ-၇၂ ဦးသန်းထွန်း 
၁၆၁ မခိင်ဆလင် ဆအစ-၅၆၁ ဦးကည်လင် 
၁၆၂ မာငသိ်ဂမငး်သက် ဆကရ-၁၁၂၉ ဦး အာင် ဆွတင့် 
၁၆၃ မသင်းလဲ့စန္ဒ ဆဒတ-၇၄၁ ဦးစိးြမင့် 
၁၆၄ မာင် ကာင်းခန် ့ ကျာ် မနတ-၄၆၁ ဦးထွန်းထွန်းဦး 
၁၆၅ မ အးချမ်းသူ ဆရက-၃၀၄ ဦး အး သာင်း 
၁၆၆ မာင် ကာင်းခန် ့ ဇာ် ဆဗဟ-၁၃၂ ဦးမင်း ဇာ ်
၁၆၇ မခိင်ကယ်စင်တင့် ဆဒဂ-၁၈၀ ဦးတင့်နိင် 
၁၆၈ မ မဇင် သာ် ဆဗဟ-၇၂၆ ဦး ကျာ်စွာဝင်း 
၁၆၉ မရန်းလ့ဲမင်း အာင် ဆသက-၂၀၉ ဦးမင်းစိး 
၁၇၀ မာင် ကျာ်ညီညလီင်း ဆကရ-၁၀၉၉ ဦးကည်လွင် 
၁၇၁ မာငဝ်ဿန်ထင်လင်း ဆကရ-၃၅၉ ဦးထင်လင်း 
၁၇၂ မာင်ညီမင်းဟိန်း မထ-၆၁၂ ဦးထွန်းထွန်းလင် 
၁၇၃ မာင် ဝယ ကျာ်လွင် ဆကရ-၃၈၂ ဦး ကျာ်ဦးလွင ်
၁၇၄ မာင်သန်းထိက် ဇာ် ဆတဥ-၉၅ ဦး အာင် ဇာ်လင်း 
၁၇၅ မကည်စင်လင်း ပန-၇၈ ဦး ကျာ်စွာလင်း 
၁၇၆ မသီရိဆ ဝလွင် မလ-၉၅၉ ဦး ကျာ်မျိုး အာင် 
၁၇၇ မခိင်စိး ဝ ဆစခ-၁၉၇ ဦးသနိ်းစိး 
၁၇၈ မဆထက်ြဖူစင် ဆသဝ-၄၀ ဦး ကျာ် ကျာ်နိင် 
၁၇၉ မာင်ခန်မ့င်းနိင် ဆဒဂ-၂၆၇ ဦး အးမင်း 
၁၈၀ မ မစစ် သွး ဆကရ-၄၅၆ ဦးတင် ရဝငး် 
၁၈၁ မာင် ဝယမိးြမင့်လွင် မလ-၉၅၃ ဦးတင့်လွင် 
၁၈၂ မာင် ဖိုးနိငထွ်န်း ဆဒမ-၇၈၀ ဦး ဇာ်မင်းထွန်း 
၁၈၃ မြမတ်မိးအိ န္ဒစိး ဆဗဟ-၅၇၀ ဦးသန်းစိး အး 
၁၈၄ မာငခ်န်စ့ ဖွး ဆကရ-၂၅၆ ဦးစစ 
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၁၈၅ မာင် ဝပိငမိ်းြမင့် ဆလသ-၅၆ ဦးစိးြမင့် 
၁၈၆ မာင်ခမ်ဗန်းထန် ဆအလ-၈၃ ဦးဗျဲလ်ဇ ထာင်း 
၁၈၇ မာင် ကျာ်ခိင်ဝင်း ဆတမ-၄၈၈ ဦးတက်ထွနး်ဆိင် 
၁၈၈ မာငရဲ် ဇာ် ထွး ဆဗထ-၁၈၆ ဦး သာင်း ငွ 
၁၈၉ မမီးမီး မာင် မာင်ြမင့် ဆကရ-၂၉၅ ဦး မာင် မာင်ြမင့် 
၁၉၀ မာငဆ်ထူး အာင် ဆဗဟ-၇၄၀ ဦးမိး ကျာ် 
၁၉၁ မာင် ကာင်းသတညွန် ့ ဆဗဟ-၅၉၆ ဦးချိုညွန် ့
၁၉၂ မလဝန်းခိင် မလ-၄၀၇ ဦး ကျာ်နိင်စိး 
၁၉၃ မဆြမတ်လင်း ဆခ-၅၃ ဦး ဇယျာတင်ဝင်း 
၁၉၄ မာင်ခန် ့ ဆဗဟ-၅၅၇ ဦး မာင် မာင် 
၁၉၅ မဟန်စယဉ် အဟ-၁၃၇ ဦး ဇာ်မင်း အာင် 
၁၉၆ မယဉမ်းိ အး ဆကရ-၄၇၁ ဦး အာင်မျို း 
၁၉၇ မစပယ်မိးယ ဆလတ-၂၈၆ ဦးထွန်းဦး 
၁၉၈ မသက်ထားသူဇာ ဆပသ-၅၇၈ ဦးကိမျိုး 
၁၉၉ မဆြမတ်နိး မလ-၆၅၄ ဦးစိးနိင် 
၂၀၀ မာင်ဉာဏ်လင်းထက် ဆတဥ-၄၁၅ ဦးလင်ဝင်းထွန်း 
၂၀၁ မာင် ဇာ်ထွဋ်လင်း ဆဗဟ-၃၃၇ ဦးသန်းထွဋ် 
၂၀၂ မဆရတီဝင်း မလ-၁၀၁၆ ဦး ကျာ်ဝင်းစိန် 
၂၀၃ မာငနိ်ငစိ်းထွဋ် ဆကရ-၁၀၃၄ ဦးဝင်းလင် 
၂၀၄ မစစန္ီဒလင်း ဆလမ-၁၅၅ ဦးဟိန်းစိး ကျာ် 
၂၀၅ မဟန်သူသူခိင် ဆဗထ-၃၈၃ ဦးသန်ိးဟန် 
၂၀၆ မဆရည်မွန် ဆဒမ-၃၉၀ ဦးအာကာ ကျာ ်
၂၀၇ မာငထူ်းြမတ်နိင် ဆဗဟ-၂၁၂ ဦးစိးနိင် 
၂၀၈ မလှယမငး်ဦး အဖ-၄၇ ဦးြမတ်သ ူ
၂၀၉ မာငတ်ည်ခန်လ့င်း ရက-၆၀၃ ဦးမျို းမင်းထွန်း 
၂၁၀ မ ရ သာတ်ာ အာင် ဆကရ-၈၂၈ ဦး အာင်သန်း 
၂၁၁ မာင်မင်းခန် ့ ဇာ ် မလ-၅၂၇ ဦး ဇာ်တင့် အာင် 
၂၁၂ မာင် ဖိုးမင်း ဇာ် ဒစ-၂၉၀ ဦး အာင် ကျာ်ထူး 
၂၁၃ မ မနသ့ာဦး ဆဥ-၁၂၄ ဦးသန်းဦး 
၂၁၄ မဧကရီမျိုးမင်း ဆဗဟ-၂၇၅ ဦးမျိုးမင်း ဇာ် 
၂၁၅ မာငခ်ျမး် ြမ့ထူး ဆဒဂ-၁၈၃ ဦးဗထူးချစ် 
၂၁၆ မခတ္တ ာစ ဆလသ-၁၄၂ ဦးရဲရဲန ီ
၂၁၇ မာငဇဲွ်ညီဝင်း ဆဗဟ-၄၀၂ ဦးထိန်ဝင်း 
၂၁၈ မ အးချမ်းမိး ဆဗဟ-၂၅၈ ဦးသန်ိးထွန်း 
၂၁၉ မရဲရင့် ဖိုး ဆမက-၆၃ ဦး အာင် ကျာ်မိး 
၂၂၀ မာငစ် ဇထိက် ဆသ-၃၈ ဦးသက်ဦး 
၂၂၁ မရတီ ဇာ်လင်း ဆသက-၁၃၈ ဦး ဇာ် ဇာ်ြမင့် 
၂၂၂ မာင် ဇယျနိင် ဆကရ-၁၀၄၈ ဦး လးနိင်ဦး 
၂၂၃ မာငထ်က် ဝယမးိ ဆအစ-၂၄၆၄ ဦးြမတ်မိး 



 
 

စဉ် အမည် ၂၀၁၈ ခနှစ် 
(တက္က သိလ်ဝင်)ခအမှတ် 

အဘအမည် 

၂၂၄ မဆြမတ်ရတနာဦး ဆကရ-၈၄၅ ဦးြမင့်ဦး 
၂၂၅ မသက်ထားစ ဆကရ-၇၈ ဦး အာင်သူ 
၂၂၆ မအိြမတ်မွန် ဖို း အသ-၅၈၅ ဦး ကျာက်လင်း 
၂၂၇ မဝင့်ဖူးလွင် ဆကရ-၃၈၆ ဦးချစ်လွင် 
၂၂၈ မထက်ထက် ကျာ် ဆအလ-၃၃ ဦး ကျာ်ဟနဝ်ငး် 
၂၂၉ မာင် ဇယျလင် ဆဒဂ-၅၂၃ ဦးထွန်းထွန်းလင် 
၂၃၀ မ မြမတ်မွန်လင်း ဆစခ-၁၇၄ ဦး ဌးလင်း 
၂၃၁ မခိင်စပယ်သိန်း ဖကအ-၃၂၄ ဦးခင် မာင်သိန်း 
၂၃၂ မြမတ်စမနွ် တမ-၂၁၄ ဦးလှသန်ိး 

 
 

   

မှတ်ချက်- ဝင်ခွင့်ရရှိသူများသည် (၁၂-၁၀-၂၀၁၈) ( သာကာ န)့ နာက်ဆးထား၍ ဆက်သယ်ွ ကျာင်း 
အပ်နှရမည်ြဖစ် ပီး၊ အပ်နှ သာ ကျာင်းသားဦး ရသည် (၂၀၀) မြပည့်မီပါက ကျာင်းမလှက်ခသင်ကား 
ပးနိင် သာ ကျာင်းသားဦး ရ ြပည့်မီသည်အထိ နာက်ဆက်တဲွဝင်ခင့်ွရသူစာရင်း (Waiting List) ကိ 
ထပ်မထတ်ြပန် ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 
အမိန်အ့ရ- 

         

          ( ဒါက်တာခင် စာလင်း) 
ဌာနမှူ း၊သင်တန်း ရးရာ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိလ ်
ြဖန် ့ ဝြခင်း 

- ကာ်ြငာသင်ပန်းများအားလး 
 
စာအမှတ်၊ သနတ/ကသရ/၂၀၁၈(            ) 
ရက်စဲွ၊ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊စက်တင်ဘာလ           ရက ်
 

မိတ္တ ူကိ -  
ပါ မာက္ခချုပ်ရး၊သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္က သိလ် 
ဒတိယပါ မာက္ခချုပ်၊သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိလ် 
ဌာနမှူး(စီမ)၊သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္က သိလ် 
ငွလက်ခဌာန     
ရးလက်ခ 
မာစာတဲွ 

 

 

 


