
မြနြ်ာစာ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ အညြ- ၈၆၂ မြာင်စိုးပုိင် ၄၀၂ မြနြ်ာစာ ပထဝီဝင် သြုိင်း ၂၀-၅-၂၁

၂ ညဘရ- ၄ ြမြရှင်းသန့်ခင် ၄၃၁ မြနြ်ာစာ ပညာမရးဒီဂရီမောလပ်ိ နည်းပညာ(Cyber) ၂၁-၅-၂၁

၃ ဆြတ- ၉၅၂ မြာင်ဘုနး်မဝဇင် ၄၁၆ မြနြ်ာစာ သြုိင်း ပထဝီဝင် ၀၇-၀၆-၂၁

၄ အခ- ၃၆၂ ြသဇင်မြတန်ိုး ၄၂၀ မြနြ်ာစာ နည်းပညာ(ပုသိြ်) နည်းပညာ(ြအပူင်) ၀၈-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၅ ဖြ- ၂၄၆၈ ြခိုင်ဇင်ြင်းလင်ွ ၄၂၅ မြနြ်ာစာ သတ္တမေဒ ရေု္ခမေဒ ၁၀-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



အ္ဂလပ်ိစာ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ နဇတ- ၆၈ ြရတနာတိုး ၄၅၁ အဂဂလပ်ိစာ YECO ရနေု်နေွ်နပ်ျူတာတေ္ကသုိလ်၂၇-၅-၂၁

၂ ဖြ- ၁၀၈၈ မြာင်မဇာ်ခန့်ရိှန် ၄၅၉ အဂဂလပ်ိစာ သတင်းအချေ်အလေ် ၀၃-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၃ အင- ၂၃၄ နြ့်ချစစ်ဟိုနး် ၄၆၃ အဂဂလပ်ိစာ YUFL YUFL ၁၀-၀၆-၂၁

၄ ဆအစ- ၃၃၈ ြလင်းလဲ့လဲ့ေုိ ၄၈၉ အဂဂလပ်ိစာ YUFL YUFL ၁၀-၀၆-၂၁

၅ ဆေဟ- ၂၂၃ ြမအးသိဂမီြတ် ၄၅၇ အဂဂလပ်ိစာ YUFL စးီပွားမရး ၁၀-၀၆-၂၁

၆ ဆေဟ- ၃၅၅ မြာင်ပုညမအာင် ၄၅၁ အဂဂလပ်ိစာ ဥပမဒပညာ နိုင်ငံတော ၁၁-၀၆-၂၁

၇ ဆဒြ- ၇၇၉ ြသွနး်မနမခည်ထဋွ် ၄၅၀ အဂဂလပ်ိစာ ရနေု်နန်ည်းပညာ ေွနသိ်ပ္ံပ ၁၂-၀၆-၂၁

၈ ဆသေ- ၅၀၆ ြဖူးပွင့်ဟန် ၄၅၅ အဂဂလပ်ိစာ YUFL ရနေု်နေွ်နပ်ျူတာတေ္ကသုိလ်၁၃-၀၆-၂၁

၉ ဒစ- ၃၂၅ မြာင်ဉာဏ်စည်ြင်း ၄၅၇ အဂဂလပ်ိစာ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ ေွနသိ်ပ္ံပ ၁၄-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၁၀ ဆေရ- ၅၂၉ ြမြသရဝဏ်ဦး ၄၇၃ အဂဂလပ်ိစာ yufl နိုင်ငံတော ၂၇-၀၆-၂၁

၁၁ တြ- ၃၉၇ ြမဖူစင်သူ ၄၇၄ အဂဂလပ်ိစာ yueh yuoe ၂၅-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၁၂ ဆဒဂ- ၂၅၀ ြမရွှေရည်ပ့ံုပ့ံု ၄၅၀ အဂဂလပ်ိစာ yufl umt ၃၀-၀၆-၂၁

၁၃ ဖြ- ၁၈၁၆ ြခင်ညိြ်းသူ ၄၅၁ အဂဂလပ်ိစာ yueh uop ၃၀-၀၆-၂၁

၁၄ ဆဒဆ- ၁၂၆ မြာင်ရဲရင့်ြင်းထိုေ် ၄၇၇ အဂဂလပ်ိစာ နိုင်ငံတောဆေ်ဆမံရး uom ၃၀-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်
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ပထဝီဝင်

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆြြ- ၁၈၀ ြသေ်ထားမရွှေစင် ၃၆၇ ပထဝီဝင် သြုိင်း စာ/သု ၁၃-၅-၂၁

၂ ဆဖဆ- ၈၄၆ ြဆမုပည့်စုံ ၃၇၉ ပထဝီဝင် အမဝးသင် ၁၇-၅-၂၁

၃ ဆေရ- ၄၅၄ ြဧေရီမေျာ်သိနး် ၃၆၄ ပထဝီဝင် ြနဿုမေဒ ေွနပ်ျူတာတေ္ကသုိလ် ၂၂-၅-၂၁

၄ ဆဥလ- ၅၃၉ ြမြတန်ိုးသူ ၃၆၈ ပထဝီဝင် သြုိင်း ြနဿုမေဒ ၂၆-၅-၂၁

၅ အရ- ၃၀ ြမဂျြီြီလင်း ၃၇၆ ပထဝီဝင် ပုသိြ်ေွနပ်ျူတာ ပုသိြ်နည်းပညာ ၂၇-၅-၂၁

၆ ဆြေ- ၅၁၅ ြဆရုတမီအာင် ၃၇၄ ပထဝီဝင် ရေု္ခမေဒ YECO ၀၄-၀၆-၂၁

၇ ဆသေ- ၃၁၉၀ ြမြတသီ်ရိသင်း ၃၆၄ ပထဝီဝင် DU(Eng) DU(Math) ၀၈-၀၆-၂၁

၈ ဆြဥ- ၃၀၇ ြမအးချြ်းြုိးသူ ၃၇၀ ပထဝီဝင် DU(Eng) DU(Geol) ၀၉-၀၆-၂၁

၉ ဆေရ- ၁၂၇၅ မြာင်ဉာဏ်မြင့်ြုိရ်လင်း ၃၈၄ ပထဝီဝင် DU(Law) DU(IR) ၀၉-၀၆-၂၁

၁၀ ဆဝသ- ၅၂၁ ြမဝလင်ွလင်ွမေျာ် ၃၉၈ ပထဝီဝင် သြုိင်း ြနဿုမေဒ ၁၀-၀၆-၂၁

၁၁ ဆြရ- ၁၃၃၄ မြာင်မဝဖဖိုးမအာင် ၃၇၅ ပထဝီဝင် YUEY သြုိင်း ၁၀-၀၆-၂၁

၁၂ အတေ- ၁၀၄၃ ြချစြုိ်းမဝ ၃၈၁ ပထဝီဝင် စးီပွားမရး ပညာမရးဒီဂရီမောလပ်ိ ၁၀-၀၆-၂၁

၁၃ ဆေဟ- ၃၈၈ မြာင်ရှင်းသန့်မြာင် ၃၈၈ ပထဝီဝင် DGN DGN ၁၁-၀၆-၂၁

၁၄ ဆဃဘ- ၁၂၄ ြမြသုခ ၃၆၁ ပထဝီဝင် သြုိင်း DGN ၁၁-၀၆-၂၁

၁၅ ဆြဥ- ၆၃၉၅ ြြျ ို းနနုနုိုင် ၃၉၁ ပထဝီဝင် စးီပွားမရး ပညာမရးဒီဂရီမောလပ်ိ ၁၂-၀၆-၂၁

၁၆ ဆသအ- ၂၀၀၄ မြာင်ဘုိဘုိ ၃၇၉ ပထဝီဝင် DGN DGN ၁၃-၀၆-၂၁

၁၇ ဆစခ- ၁၈၃ ြဆလုင်းလေ်နယွ် ၃၆၅ ပထဝီဝင် ရေု္ခမေဒ ပညာမရး ၁၃-၀၆-၂၁

၁၈ ဆဒဂ- ၄၇ ြမချာမေခိုင် ၃၇၁ ပထဝီဝင် ရေု္ခမေဒ အမရှ့ တိုင်းပညာ ၁၄-၀၆-၂၁

၁၉ ဆတြ- ၅၅၈ ြနင်ှးသဥ္ဇာမအာင် ၃၈၂ ပထဝီဝင် DGN DGN ၁၄-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်
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ပထဝီဝင်

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်

၂၀ ဆဏတ- ၉၈ ြသရဖီလှိုင် ၃၆၀ ပထဝီဝင် သြုိင်း ဒဿနေိ ၁၄-၀၆-၂၁

၂၁ ညလရ- ၉၉ ြမအးချြ်းပုိ ၃၆၈ ပထဝီဝင် စာ/သု ဒဿနေိ ၁၄-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၂၂ ဆြေ- ၇၇ ြမအးမေျာ့မေျာ့မဖူ ၃၈၈ ပထဝီဝင် အမရှ့ တိုင်း ြနဿုမေဒ ၁၄-၀၆-၂၁

၂၃ ဆသဃ- ၉၉၄ မြာင်မအာင်ပုိင်ဖဖိုး ၃၇၆ ပထဝီဝင် DGN DGN ၁၅-၀၆-၂၁

၂၄ ဆဒြ- ၄၉၄၃ ြနင်ှးအဝိင်း ၃၇၆ ပထဝီဝင် DGN DGN ၁၅-၀၆-၂၁

၂၅ ြြ- ၁၇၆၆ မြာင်မောင်းမြတ် ၃၆၂ ပထဝီဝင် WYU WYU ၁၆-၀၆-၂၁

၂၆ ဆအစ- ၁၅၀ ြမြတဆ်ရုတနာပုိင် ၃၇၀ ပထဝီဝင် DU DU ၁၉-၀၆-၂၁

၂၇ ဆဏတ- ၉၀ ြအအိဖိဖိုး ၃၈၁ ပထဝီဝင် မရးှ/သု စာ/သု ၂၅-၀၆-၂၁

၂၈ ဆေဟ- ၃၇၂ ြသင်ဇာေုိေုိ ၃၆၁ ပထဝီဝင် သြုိင်း du ၃၀-၀၆-၂၁

၂၉ ဆေဟ- ၂၁၂ ြမပည့်ရွှေနး်လဲ့မြာင် ၃၇၄ ပထဝီဝင် စာ/သု tu(သနလ်ျင်) ၃၀-၀၆-၂၁

၃၀ ဆေရ- ၈၃၀ မြာင်ရဲဘုနး်လင်း ၃၆၀ ပထဝီဝင် du ၃၀-၀၆-၂၁

၃၁ ဆေရ- ၈၃၁ မြာင်ရဲမြတလ်င်း ၃၉၉ ပထဝီဝင် သြုိင်း ြနဿုမေဒ ၃၀-၀၆-၂၁



ပတဝ်နး်ကျင်ဆိုင်ရာအလလ့ာမှုပညာ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆဥဓ- ၂၂ ြဝင့်ယြံုခင် ၄၂၀ ES ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ မြနြ်ာစာ ၀၄-၀၆-၂၁

၂ ဆစခ- ၂၈၅ ြသီရိဝင်းသန့် ၄၁၅ ES နိုင်ငံတောဆေ်ဆမံရး နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ ၀၄-၀၆-၂၁

၃ ဆေရ- ၇၇ ြမဖူစင် ၄၀၂ ES YUFL(Japan) YUFL(China) ၀၇-၀၆-၂၁

၄ ရသ- ၃၀ မြာင်ရဲဝင့်ဖဖိုး ၄၀၄ ES သတ္တမေဒ မရးှသု ၀၈-၀၆-၂၁

၅ ဆအစ- ၂၁၇ ြယဉသီ် ၄၁၂ ES စာ/သု စးီပွားမရး ၁၀-၀၆-၂၁

၆ ဆဒဂ- ၆၁၈ မြာင်ြင်းခန့်ဟိနး် ၄၀၄ ES YUFL YUFL ၁၂-၀၆-၂၁

၇ နဥန- ၃၇၉ ြမရွှေရည်သင်း ၄၅၁ ES နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ အဂဂလပ်ိစာ ၁၂-၀၆-၂၁

၈ ပပ- ၉၆ ြမြယနွး်မဖူသာ ၄၀၃ ES အဏုဇီ၀မေဒ မရးမဟာင်း ၁၄-၀၆-၂၁

၉ ဆေရ- ၃ ြပွင့်သဇင်ေုိ ၄၁၉ ES ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ စတိပ်ညာ ၁၄-၀၆-၂၁

၁၀ ဆဒရ- ၅၅၅ မြာင်မေျာ်လင်းခန့် ၄၁၉ ES နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ နည်းပညာ ၁၄-၀၆-၂၁

၁၁ နဥန- ၇၅ ြမအးသီရိခိုင် ၄၂၂ ES yueh ၂၇-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၁၂ ဒေ- ၁၂ ြသေ်သေ်ဇင် ၄၀၂ ES yueh ၂၅-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၁၃ ဖစ- ၁၂၂ ြခင်သန့်သန့်လင်း ၄၁၉ ES um(es) yueh ၂၈-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



သမုိင်း

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ အဃ- ၅၂ ြနဝရတ် ၃၇၀ သြုိင်း YECO (ရွာသာကေီး) Eco (ပုသိြ်) ၂၄-၅-၂၁

၂ ဆတြ- ၅၅၃ ြမြသီရိဟန် ၃၅၀ သြုိင်း DU(Psy) DU(Eng) ၀၁-၀၆-၂၁

၃ ဆေရ- ၈၆၇ မြာင်ြင်းခန့်မြတသူ် ၃၅၂ သြုိင်း DU(Eng) DU(Math) ၀၉-၀၆-၂၁

၄ ဆေရ- ၈၂ ြသိြ့်နန္ဒာဆု ၃၇၃ သြုိင်း ပထဝီဝင် စာ/သု ၀၉-၀၆-၂၁

၅ ဆဒဂ- ၃၄ မြာင်ဖဖိုးသန့်မေျာ် ၃၅၈ သြုိင်း DGN DGN ၁၀-၀၆-၂၁

၆ အဖ- ၁၅၆၁ ြအမိန္ဒာထနွး် ၃၇၀ သြုိင်း ပထဝီဝင် ဒဿနေိ ၁၀-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၇ အဘ- ၆၉၆ ြဆဝုတမီေျာ် ၃၅၃ သြုိင်း DGN DGN ၁၀-၀၆-၂၁

၈ ဆဒဂ- ၂၅၉ ြပ့ံုကောမဖူ ၃၅၆ သြုိင်း အမရှ့ တိုင်း DGN ၁၀-၀၆-၂၁

၉ ဆဘဓ- ၅၄၆ ြချယလ်ထီနွး် ၃၇၃ သြုိင်း ြနဿုမေဒ ပထဝီဝင် ၁၀-၀၆-၂၁

၁၀ ဆဇသ- ၂၂၇၁ မြာင်ထေ်မြတသူ် ၃၉၉ သြုိင်း ပထဝီဝင် မြနြ်ာ ၁၄-၀၆-၂၁

၁၁ ဆလြ- ၁၂၀ မြာင်ဟိနး်မတဇာ ၃၅၉ သြုိင်း နည်းပညာ yufl ၁၈-၀၆-၂၁

၁၂ နဥန- ၄၁၀ ြမပည့်ရှင်းသန့် ၃၅၇ သြုိင်း မရးှ/သု စာ/သု ၂၁-၀၆-၂၁

၁၃ ရဆ- ၃၁ ြဖငိြ်းဖငိြ်းအိ ၃၇၉ သြုိင်း ြနဿုမေဒ အမရှ့ တိုင်းပညာ ၂၁-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



ဒဿနကိအေဒ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆဥြ- ၈၄ ြမြတယ်ြံုထနွး် ၃၇၆ ဒဿနေိ အမရှ့ တိုင်း ပထဝီဝင် ၀၈-၀၆-၂၁

၂ ဆဇသ- ၅၂၇ ြမြမြင့်သူ ၃၆၁ ဒဿနေိ စာ/သု ြနဿုမေဒ ၃၀-၀၆-၂၁

၃ ဆေရ- ၆၉၇ မြာင်သုတမဇာ် ၃၈၂ ဒဿနေိ yufl yufl ၃၀-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



စတိပ်ညာ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ရေ- ၇၃၇ ြမြမြတထ်းူ ၄၀၇ စတိပ်ညာ အဏုဇီ၀မေဒ ဘူြိမေဒ ၀၄-၀၆-၂၁

၂ ဆရေ- ၃၅၃ ြမြဖူးဟန် ၄၂၆ စတိပ်ညာ စးီပွားမရး(လှိုင်) YUFL ၀၆-၀၆-၂၁

၃ ဆြတ- ၁၉၅၄ မြာင်သီဟလင်း ၄၀၄ စတိပ်ညာ သြုိင်း ပထဝီဝင် ၀၇-၀၆-၂၁

၄ ဒေ- ၈၂ ြြုိးပနး်မဝ ၄၂၆ စတိပ်ညာ ဒဿနေိ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ ၁၄-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၅ ြြရ- ၁၃၄ ြဖူးပွင့်ြွန် ၄၁၆ စတိပ်ညာ အဏုဇီ၀မေဒ သတ္တမေဒ ၁၆-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



ဥပအဒပညာ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆေဟ- ၁၈၈ ြအင်ကေင်းမဖူ ၄၈၀ ဥပမဒ ၃၀-၅-၂၁

၂ ဒေ- ၇၈ ြဆမုပည့်ြှူး ၄၃၅ ဥပမဒ YECO(Hlaing) YUFL ၀၄-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၃ အဃ- ၄၀ ြစမုရွှေရည်နင်ှး ၄၃၅ ဥပမဒ ဓာတမုေဒ သတ္တမေဒ ၀၈-၀၆-၂၁

၄ ဆဒဂ- ၅၀၃ ြြျေ်ချယမ်အာင်သူ ၅၀၃ ဥပမဒ စတိပ်ညာ နိုင်ငံတော ၀၈-၀၆-၂၁

၅ ဆအစ- ၄၆၂ ြဇင်မဝနင်ှး ၄၃၉ ဥပမဒ YUFL နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ ၁၀-၀၆-၂၁

၆ ဆဒဂ- ၅၅၇ ြမြရှင်းသန့် ၄၃၆ ဥပမဒ အမဝးသင် စးီပွားမရး(လှိုင်) ၁၀-၀၆-၂၁

၇ ဆဥလ- ၁၈၄ ြသင်းသင်းထေ် ၄၃၈ ဥပမဒ စးီပွားမရး(လှိုင်) စးီပွားမရး(လှိုင်) ၁၃-၀၆-၂၁

၈ အတ- ၃၈ ြဖူးမြတြွ်န် ၄၄၇ ဥပမဒ အဂဂလပ်ိစာ ရနေု်နမ်ဆး ၁၄-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၉ နဥန- ၄၉၈ မြာင်ရဲြာနမ်အာင် ၄၃၅ ဥပမဒ အဂဂလပ်ိစာ မြနြ်ာစာ ၁၄-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၁၀ ပင- ၉၀၆ မြာင်ချစေုိ်ေုိ ၄၃၆ ဥပမဒ mu(law) utycc ၂၁-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



အအရှ့တိုင်းပညာ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆဒဂ- ၄၅၃ မြာင်ဟနဝ်င်း ၃၆၅ အမရှ့ တိုင်းပညာ သြုိင်း ြနဿုမေဒ ၁၂-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



နုိင်ငံတကာဆက်ဆအံရးပညာ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ညသ- ၂၇၀ ြနင်ှးဝတရ်ည် ၄၈၈ နိုင်ငံတော အဂဂလပ်ိစာ ေွနပ်ျူတာသိပ္ံပ ၁၈-၅-၂၁

၂ ရရ- ၄၇၅ ြခင်ချစဖ်ငိြ်းစံ ၄၇၃ နိုင်ငံတော အဂဂလပ်ိစာ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ ၂၆-၅-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၃ ဒဂ- ၁၄၉ မြာင်ခန့်ဇာနည် ၄၈၈ နိုင်ငံတော YUFL ရနေု်နေွ်နပ်ျူတာတေ္ကသုိလ်၂၆-၅-၂၁

၄ ဆြဥ- ၆၀၃ ြဇာနည်ဂမရ(စ်) ၄၇၂ နိုင်ငံတော အဂဂလပ်ိစာ YECO(Hlaing) ၀၈-၀၆-၂၁

၅ ြထတ- ၆၁၃ ြမရွှေသဇင်ထေ် ၄၈၃ နိုင်ငံတော အဂဂလပ်ိစာ သခဂျာ ၀၈-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၆ ဒစ- ၃၉၂ မြာင်ချစဦ်းလင်ွ ၅၀၃ နိုင်ငံတော နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ အဂဂလပ်ိစာ ၀၉-၀၆-၂၁

၇ ဆလတ- ၃၂၂ မြာင်ဖဖိုးသန့် ၄၈၈ နိုင်ငံတော သွားဘေ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချေ်အလေ် ၁၄-၀၆-၂၁

၈ ညလ- ၃၅၉ ြသီရိမရွှေစင်လင်း ၄၉၈ နိုင်ငံတော yueh udm ၂၁-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



နုိင်ငံအရးသိပ္ံပ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆဥဓ- ၉၈ ြမဆဇွင်နိုင် ၄၂၈ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ YECO(Hlaing) YUFL ၀၅-၀၆-၂၁

၂ ဒစ- ၄၇၁ မြာင်စိုးသီဟမအာင် ၄၆၂ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ အဂဂလပ်ိစာ DU(IR) ၀၈-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၃ ဆေရ- ၄၂၃ မြာင်ြင်းမသွးမြတ် ၄၂၃ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ ES ဓာတမုေဒ ၁၀-၀၆-၂၁

၄ အတ- ၄၈ ြသူသူဟန် ၄၂၇ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဘူြိမေဒ ၁၀-၀၆-၂၁

၅ ဆေထ- ၆၇၀ မြာင်ြင်းမြတ် ၄၂၈ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ ES စးီပွားမရး ၁၀-၀၆-၂၁

၆ ဆြရ- ၇၇ ြမြမလး ၄၂၆ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ သခဂျာ မဆးဝါး ၁၃-၀၆-၂၁

၇ ဆဇဟ- ၅၂ မြာင်ြျ ို းဝင်းခန့် ၄၃၇ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ စတိပ်ညာ ဥပမဒပညာ ၁၄-၀၆-၂၁

၈ တြ- ၃၂၂ ြမြဟနန်ီ ၄၂၈ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ um(ps) yufl ၂၄-၀၆-၂၁

၉ ဆဒဂ- ၄၃၉ ြသိြ့်မနမခည်နိုင်ဝင်း ၄၆၄ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ အဂဂလပ်ိစာ ဥပမဒပညာ ၃၀-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



မနုဿအေဒ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆရေ- ၅၄၆ ြလင်းလဲ့ပနး်အြ်ိ ၃၈၃ ြနဿုမေဒ ဒဿနေိ မရးှသု ၀၅-၀၆-၂၁

၂ ဆေရ- ၆၀၄ ြသွနး်ရတြီျ ို းြင်း ၃၆၄ ြနဿုမေဒ ဒဿနေိ မရးှသု ၀၆-၀၆-၂၁

၃ ဆလြ- ၂၈၉ ြစနုန္ဒာထေ် ၃၇၈ ြနဿုမေဒ ဒဿနေိ ပထဝီဝင် ၁၄-၀၆-၂၁

၄ ဆေရ- ၆၇၂ မြာင်ထးူမအးခန့် ၃၇၉ ြနဿုမေဒ စာ/သု ဒဿနေိ ၁၇-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



အရှးအောင်းသုအတသနပညာ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆလတ- ၂၃ ြမဖူဇင်မြင့် ၃၈၇ မရးှ/သု သြုိင်း ပထဝီဝင် ၁၃-၅-၂၁

၂ ဆဒရ- ၂၃၅ မြာင်ဟိနး်သန့် ၃၉၄ မရးှ/သု သြုိင်း မြနြ်ာစာ ၂၀-၅-၂၁

၃ အဟ- ၁၁၅ ြဝင့်နန္ဒာထနွး် ၃၉၁ မရးှ/သု ၂၇-၅-၂၁

၄ ဆဇဟ- ၁၅၇ ြမချာသိဂသီင်း ၃၉၃ မရးှ/သု ဒဿနေိ စတိပ်ညာ ၀၁-၀၆-၂၁

၅ ဆေရ- ၅၆၈ ြသီရိမဇာ် ၃၈၇ မရးှ/သု ြနဿုမေဒ ရေု္ခမေဒ ၀၆-၀၆-၂၁

၆ ဆဘ- ၁၂၇၃ ြယနွး်ြီြီမြင့် ၃၈၁ မရးှ/သု YECO(Ywarthar) DU(Eng) ၀၈-၀၆-၂၁

၇ ဆေရ- ၂၃၂ ြမြတသ်င်ဇာေုိလ် ၃၈၅ မရးှ/သု ဥပမဒပညာ ြနဿုမေဒ ၁၃-၀၆-၂၁

၈ အဃ- ၃ ြဇနွဦ်းရတီ ၃၉၄ မရးှ/သု ရေု္ခမေဒ စာ/သု ၂၁-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၉ နဥန- ၄၀၈ ြကေည်ရှင်းသန့် ၃၉၃ မရးှ/သု စာ/သု ucsy ၁၉-၀၆-၂၁

၁၀ ဆဥေ- ၆၉ ြဇင်မြတန်ိုးထနွး် ၃၉၈ မရးှ/သု du yufl ၃၀-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



စာကကည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆေြ- ၂၉၈ မြာင်သေ်လင်းသစ် ၃၇၂ စာ/သု DGN (Law) DGN(Eng) ၁၇-၅-၂၁

၂ ဆတဥ- ၉၄၇ ြနင်ှးအမိရွှေရည် ၃၇၀ စာ/သု ပထဝီဝင် EYU ၂၁-၅-၂၁

၃ ဆသေ- ၁၁၄ ြရွှေနး်လဲ့မဝ ၃၇၆ စာ/သု YUFL တိုင်းရင်း မဆး ၂၈-၅-၂၁

၄ ဆဇဟ- ၄၉ ြဖဖိုးသိဂခီင် ၃၆၅ စာ/သု သြုိင်း အမရှ့ တိုင်းပညာ ၃၁-၅-၂၁

၅ ဆြေ- ၉၉၀ ြဆမုြတရ်တီ ၃၇၂ စာ/သု ြနဿုမေဒ အမရှ့ တိုင်းပညာ ၀၄-၀၆-၂၁

၆ ဆသေ- ၁၃၈၅ ြနင်ှးမဝလင်ွဦး ၃၆၉ စာ/သု ဒဿနေိ အမရှ့ တိုင်းပညာ ၀၅-၀၆-၂၁

၇ ပဆစ- ၁၄၄ ြမြင့်ြားစြ်ွး ၃၆၁ စာ/သု ဒဿနေိ ြနဿုမေဒ ၀၈-၀၆-၂၁

၈ ဆေရ- ၁၀ ြမြမေခိုင်မေျာ် ၃၇၂ စာ/သု ြနဿုမေဒ ဒဿနေိ ၀၉-၀၆-၂၁

၉ ပသ- ၈၂ ြအြ့်ိမြင့်ြုိရ်ြျ ို း ၃၇၃ စာ/သု ပထဝီဝင် ြနဿုမေဒ ၁၁-၀၆-၂၁

၁၀ ဖဆအ- ၃၂၆ ြဆထုးူလင်ွ ၃၆၀ စာ/သု DGN DGN ၁၂-၀၆-၂၁

၁၁ ဆအအ- ၃၇ မြာင်ြင်းသန့်နိုင် ၃၈၇ စာ/သု မရးှမဟာင်းသုမတသန ြနဿုမေဒ ၁၂-၀၆-၂၁

၁၂ ဆေရ- ၄၁၅ ြရည်ြွနသ်ေ် ၃၆၅ စာ/သု ဒဿနေိ ြနဿုမေဒ ၁၂-၀၆-၂၁

၁၃ နဥန- ၁၆၂ ြမစာဝတထီနွး် ၃၆၅ စာ/သု ြနဿုမေဒ ဒဿနေိ ၂၁-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၁၄ ဆစခ- ၅၄၅ ြအြ့်ိပနး်မြတြှ်ူး ၃၇၂ စာ/သု ဒဿနေိ အမရှ့ တိုင်းပညာ ၂၇-၀၆-၂၁

၁၅ ဆေဟ- ၇၆၂ စိုင်းမေျာေ်ရွေ်ဟိနး် ၃၆၆ စာ/သု du du ၃၀-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



ဓာတအုေဒ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆဇသ ၁၂၈ မြာင်ခန့်စည်သူမြာင် ၄၃၅ ဓာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ ေုနထ်တုဓ်ာတု ၀၂-၀၆-၂၁

၂ အစ- ၆၆ ြလဲ့လဲ့ထးူ ၄၀၂ ဓာတမုေဒ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ ၀၃-၀၆-၂၁

၃ ညလ- ၄၅၉ မြာင်ဟိနး်မြတသူ် ၄၁၁ ဓာတမုေဒ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ ၀၃-၀၆-၂၁

၄ ဆအပ- ၆၃ မြာင်ြင်းသန့်မေျာ် ၄၁၂ ဓာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ သခဂျာ ၀၈-၀၆-၂၁

၅ ဆဇသ- ၆၅၈ မြာင်ဖဖိုးသီဟလင်ွ ၄၀၂ ဓာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ သတ္တမေဒ ၁၁-၀၆-၂၁

၆ ဆခေ- ၂၆၄ ြမအးခန့်ခန့်ပုိ ၄၀၂ ဓာတမုေဒ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဘူြိမေဒ ၁၁-၀၆-၂၁

၇ ဆလြ- ၁၄ မြာင်မေျာ်နိုင်ထနွး် ၄၁၇ ဓာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ သခဂျာ ၁၄-၀၆-၂၁

၈ ဆသတ- ၇၆၉ ြအိမမန္ဒချစစ်ု ၄၄၉ ဓာတမုေဒ မြနြ်ာစာ YUFL ၁၄-၀၆-၂၁

၉ ဆလြ- ၃၄၇ မြာင်မပည့်စုံထနွး် ၄၀၃ ဓာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ ေုနထ်တုဓ်ာတု ၁၇-၀၆-၂၁

၁၀ ဆဘဥ- ၈၆ ြသဇင်လှိုင် ၄၀၄ ဓာတမုေဒ သတ္တမေဒ ရေု္ခမေဒ ၁၇-၀၆-၂၁

၁၁ ဒတ- ၁၅ မြာင်မဇယျာခန့် ၅၀၂ ဓာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ ေုနထ်တုဓ်ာတု ၂၈-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၁၂ ဆေဟ- ၁၅၄ ြနင်ှးဆမုြတန်ိုး ၄၀၆ ဓာတမုေဒ ဘူြိမေဒ ေုနထ်တုဓ်ာတု ၃၀-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



ဇဝီဓာတအုေဒ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆဥဓ- ၂၂၅ ြမချာမဆဇွင်သွယ် ၄၀၀ ဇဝီဓာတမုေဒ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဓာတမုေဒ ၁၈-၅-၂၁

၂ ဆအစ- ၁၆ ြမြသူမေျာ် ၄၂၆ ဇဝီဓာတမုေဒ YECO(Hlaing) ရနေု်နေွ်နပ်ျူတာတေ္ကသုိလ်၀၈-၀၆-၂၁

၃ ဆလတ- ၂၁၈ ြသရဖီမေျာ်ဖဖိုး ၄၀၉ ဇဝီဓာတမုေဒ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဓာတမုေဒ ၁၁-၀၆-၂၁

၄ ဆေရ- ၁၁၂ ြသန္တာ ၄၀၆ ဇဝီဓာတမုေဒ ဓာတမုေဒ ေုနထ်တုဓ်ာတု ၁၂-၀၆-၂၁

၅ ဆေရ- ၁၇၈ ြဆမုပည့်ရတနာ ၄၁၈ ဇဝီဓာတမုေဒ YECO(Hlaing) ေွန်/သိပ္ံပ ၁၄-၀၆-၂၁

၆ ဆဒြ- ၂၅၄ ြမြြင်းမြာ် ၄၀၃ ဇဝီဓာတမုေဒ ဓာတမုေဒ du ၃၀-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



ရပူအေဒ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ လဘလ- ၂၄ ြထနိထ်နိသ်ာ ၄၆၆ ရပူ သခဂျာ အဂဂလပ်ိစာ ၀၃-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



သခဂျာ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆဒဂ- ၁၃၅ ြတယွတ်ာနင်ှးထေ် ၄၃၇ သခဂျာ ဥပမဒပညာ ES ၀၃-၀၆-၂၁

၂ ဒတ- ၂၇၅ ြမြသင်းကေူ ၄၂၃ သခဂျာ YUFL နည်းပညာ(မြှာ်ဘီ) ၀၄-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၃ ဆတ- ၂၃၀ မြာင်ရဲြာနြုိ်း ၄၂၁ သခဂျာ ရနေု်နေွ်နပ်ျူတာတေ္ကသုိလ်သတင်းအချေ်အလေ် ၀၉-၀၆-၂၁

၄ အြ- ၁၀၈ ြဆမုပည့်ထေ် ၄၀၇ သခဂျာ YECO YUOE ၀၉-၀၆-၂၁

၅ ဆဒပ- ၃၅ ြသဉ္ဇာဖဖိုး ၄၆၄ သခဂျာ YUFL အဂဂလပ်ိစာ ၀၉-၀၆-၂၁

၆ အဟ- ၃၆၆ မြာင်မဝယြံင်းသိနး် ၄၀၂ သခဂျာ ဓာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ ၁၀-၀၆-၂၁

၇ ဆတြ- ၇၆၁ မြာင်ဝင်းခန့်သေ်ထးူ ၄၀၀ သခဂျာ အဏုဇီ၀မေဒ ဘူြိမေဒ ၁၁-၀၆-၂၁

၈ နဥန- ၂၈၅ မြာင်မဝယခံျြ်းမမြ့ ၄၁၀ သခဂျာ ဘူြိမေဒ သတ္တမေဒ ၁၁-၀၆-၂၁

၉ ညေန- ၄၀၉ မြာင်မဇာ်ပုိင်စိုး ၄၇၃ သခဂျာ ucsy ytu ၂၁-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၁၀ အြ- ၉၇ မြာင်ြင်းစိုးခန့် ၄၁၈ သခဂျာ ufl utycc ၂၁-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၁၁ ဆေရ- ၁၂၄၉ ြဇင်မဝမဝထေ် ၄၀၆ သခဂျာ tu(မြှာ်ဘီ) tu(HTD) ၂၁-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၁၂ တြ- ၃၀၈၂ မြာင်ဆေ်မဝယမံအာင် ၄၂၆ သခဂျာ yufl yufl ၂၇-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၁၃ ပလ- ၆၅ ြကေယစ်င်မဝ ၄၁၀ သခဂျာ ၃၀-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



သတ္တအေဒ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆဝဖ- ၄ ြနင်ှးဇာစြ်ိး ၄၁၇ သတ္တမေဒ ဘူြိမေဒ ရေု္ခမေဒ ၀၃-၀၆-၂၁

၂ အခ- ၃၄ ြနင်ှးထေ်ထေ်မြာင် ၄၀၆ သတ္တမေဒ မြနြ်ာစာ မြနြ်ာြှု ၀၃-၀၆-၂၁

၃ ဆလြ- ၅၀၄ ြမြရှင်းသန့် ၄၀၆ သတ္တမေဒ ရေု္ခ အဏုဇဝီ ၀၇-၀၆-၂၁

၄ ဆလတ- ၉၉ မြာင်မေျာ်သန့် ၄၀၁ သတ္တမေဒ ရေု္ခ ဇဝီဓာတမုေဒ ၀၈-၀၆-၂၁

၅ ဆတဥ- ၅၄၂ ြသန္တာထနွး် ၄၀၆ သတ္တမေဒ ရပူမေဒ အဂဂလပ်ိစာ ၁၀-၀၆-၂၁

၆ ဆတည- ၃၇၄ မြာင်နိုင်ဖဖိုးသီဟ ၄၀၉ သတ္တမေဒ မြနြ်ာြှု ES ၁၀-၀၆-၂၁

၇ ဆလတ- ၂၂၆ ြတင်ဇာမြာ် ၄၀၉ သတ္တမေဒ အဏုဇီ၀မေဒ ရေု္ခမေဒ ၁၁-၀၆-၂၁

၈ ဆဒဂ- ၈၂၁ ြဝင်းဝင်းနိုင် ၄၁၈ သတ္တမေဒ ပတဝ်နး်ေျင် ေုနထ်တုဓ်ာတု ၁၇-၀၆-၂၁

၉ ဆြဥ- ၄၆၉ ြနန္ဒာဝင်းသူ ၄၁၉ သတ္တမေဒ yufl(eng) yueh ၂၀-၀၆-၂၁

၁၀ ဆစခ- ၂၆၆ ြဝင်းမဖူစင်သူ ၄၁၀ သတ္တမေဒ မရးှ/သု အဂဂလပ်ိစာ ၃၀-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



ငါးလပ်ုငနး်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆေရ- ၁၃၀၄ ြသေ်နင်ှးစု ၄၅၆ ငါးလပ်ုငနး် သတ္တမေဒ ေုနထ်တုဓ်ာတု ၂၀-၅-၂၁

၂ ဆတဥ- ၂၇၇ ြြုိးမငွဇင်သွနး် ၄၃၆ ငါးလပ်ုငနး် ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ ၂၉-၅-၂၁

၃ ဒအ- ၃၁ မြာင်ြုိးဆနး် ၄၄၇ ငါးလပ်ုငနး် နည်းပညာ(ြန္တမလး) နည်းပညာ(Cyber) ၀၄-၀၆-၂၁

၄ ဆေရ- ၈၁၁ ြရှင်းယနွး်ဆင့်ြှူး ၄၂၄ ငါးလပ်ုငနး် ES အဏုဇဝီ ၁၄-၀၆-၂၁

၅ ဆသေ- ၂၀၀ ြသုသုထေ်စံ ၄၂၇ ငါးလပ်ုငနး် အဏုဇဝီ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ ၃၀-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



-22

ရကု္ခအေဒ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆလတ- ၄၀၁ ြစနိရ်ည်ဖူး ၃၈၃ ရေု္ခမေဒ မရးှမဟာင်းသုမတသန ြနဿုမေဒ ၁၇-၅-၂၁

၂ ဆတည- ၅၆ မြာင်မအာင်မောင်းမြတ် ၃၉၆ ရေု္ခမေဒ သတ္တမေဒ ဒဂုံ (ဘူြိမေဒ) ၂၆-၅-၂၁

၃ ဆြေ- ၉ ြမရွှေပွင့်ခိုင် ၃၉၂ ရေု္ခမေဒ ပညာမရးဒီဂရီမောလပ်ိ စးီပွားမရး(ရွာသာကေီး) ၂၇-၅-၂၁

၄ ဆဒရ- ၁၂၄ ြထေ်မြတမ်ဝ ၃၈၉ ရေု္ခမေဒ ဘူြိမေဒ အမရှ့ တိုင်းပညာ ၂၈-၅-၂၁

၅ ဆဥဓ- ၆၉၂ ြလှိုင်မရွှေဇင်လင်း ၃၈၁ ရေု္ခမေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ သတ္တမေဒ ၂၉-၅-၂၁

၆ ဆဥဓ- ၁၄၆ ြမအးချြ်းမြတြုိ်း ၃၉၀ ရေု္ခမေဒ ဒဿနေိ မရးှသု ၀၃-၀၆-၂၁

၇ ဆဏဘ- ၉ ြဖဖိုးမြတမ်ြင့်ြုိရ် ၃၈၉ ရေု္ခမေဒ ရေု္ခမေဒ သူနာမပု ၀၅-၀၆-၂၁

၈ ဆေရ- ၁၃၀၂ ြစလုဲ့ခင် ၃၈၂ ရေု္ခမေဒ အမရှ့ တိုင်း မရးှသု ၀၉-၀၆-၂၁

၉ ညေ- ၆၉ ြရှင်းမဖူမဖူခန့် ၃၈၀ ရေု္ခမေဒ အဏုဇဝီ သတ္တမေဒ ၁၀-၀၆-၂၁

၁၀ ဆြေ- ၁၅၀ ြထေ်မရွှေရည်ဦး ၃၈၁ ရေု္ခမေဒ ရနေု်နပ်ညာမရးဒီဂရီ သဃဂနး်ေျွနး်ဒီဂရီ ၁၀-၀၆-၂၁

၁၁ ဆဒရ- ၂၅၉ ြမြမြတန်ိုးခင် ၃၉၂ ရေု္ခမေဒ အမရှ့ တိုင်း မရးှမဟာင်း ၁၀-၀၆-၂၁

၁၂ ဆလသ- ၈၈ ြချယရီ်ဝင်းသန့် ၃၈၀ ရေု္ခမေဒ မရးှမဟာင်းသုမတသန ဒဿနေိ ၁၀-၀၆-၂၁

၁၃ ဆသယ ၉၄၇ မြာင်မပည့်ဖဖိုးမအာင် ၃၈၃ ရေု္ခမေဒ ပညာမရးမောလပ်ိ နည်းပညာ ၁၀-၀၆-၂၁

၁၄ ဆေရ- ၁၂၂၆ ြသွနး်သီရိသူ ၃၉၁ ရေု္ခမေဒ စာ/သု မရးှမဟာင်း ၁၁-၀၆-၂၁

၁၅ ဆရေ- ၃၂၇ ြသီရိမဝဇင်မသာ် ၃၈၂ ရေု္ခမေဒ မရးှမဟာင်း စာ/သု ၁၂-၀၆-၂၁

၁၆ ဆစခ- ၁၈၁ ြဆလုဲ့နယွ် ၃၈၇ ရေု္ခမေဒ ပထဝီဝင် စးီပွားမရး(ရွာသာကေီး) ၁၃-၀၆-၂၁

၁၇ ဆစခ- ၂၄၀ ြခင်ကေည်မဖူလင်း ၃၉၇ ရေု္ခမေဒ ပထဝီဝင် ဇဝီဓာတမုေဒ ၁၄-၀၆-၂၁

၁၈ ဆဒဂ- ၁၀၈၂ မြာင်မြတြ်င်းမြာင် ၃၉၅ ရေု္ခမေဒ စးီပွားမရးတေ္ကသုိလ် DGN ၁၄-၀၆-၂၁

၁၉ အဟ- ၁၃၇ မြာင်ရှိုင်းစည်သူမြာင် ၃၈၇ ရေု္ခမေဒ စးီပွားမရး DGN ၁၇-၀၆-၂၁

၂၀ ဆြဥ- ၁၀၅၂ ြခင်သန္တာ ၃၈၁ ရေု္ခမေဒ ပထဝီဝင် DGN (eng) ၂၂-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်
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ရကု္ခအေဒ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်

၂၁ ဆဝသ- ၃၅၁ မြာင်ဖဖိုးမတဇာမအာင် ၃၉၅ ရေု္ခမေဒ မရးှ/သု ၂၇-၀၆-၂၁

၂၂ ဆဒြ- ၉၃ မြာင်မဝလျဖုံနး်မသာ် ၃၉၁ ရေု္ခမေဒ အမရှ့ တိုင်း မရးှ/သု ၃၀-၀၆-၂၁

၂၃ ဆြြ- ၁၀၉ ြစမုြတြွ်န် ၃၈၃ ရေု္ခမေဒ yueh မရးှ/သု ၃၀-၀၆-၂၁



အဏုဇဝီအေဒ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဒတ- ၆၃ ြမရွှေသဇင်ထနွး် ၄၆၀ အဏုဇဝီ YUOE သူနာမပု ၀၄-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၂ ဒတ- ၁၈၀ ြရှင်းြွနသ်န့် ၄၅၅ အဏုဇဝီ YUOE ေွနပ်ျူတာသိပ္ံပ ၀၄-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၃ ဆတြ- ၆၀၂ မြာင်ြျ ို းမြတသူ် ၄၀၂ အဏုဇဝီ သတ္တမေဒ ရေု္ခမေဒ ၁၄-၀၆-၂၁

၄ ဆစခ- ၁၀ မြာင်မအာင်မပါ်ဦး ၄၀၃ အဏုဇဝီ သတ္တမေဒ ရေု္ခမေဒ ၁၄-၀၆-၂၁

၅ ဆဥဓ- ၂၆၁ မြာင်မပည့်စုံမအာင် ၄၀၈ အဏုဇဝီ yufl yufl ၂၈-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်



ဘူမိအေဒ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆေရ- ၂၄၂ မြာင်မောင်းမြတစ်ိုးြုိး ၄၂၂ ဘူြိမေဒ နိုင်ငံမရးသိပ္ံပ ES ၀၈-၀၆-၂၁

၂ အသ- ၂၄၈ မြာင်စြ်ွးရဲထေ် ၄၁၂ ဘူြိမေဒ ရေု္ခ မရးှသု ၀၉-၀၆-၂၁

၃ ဆေထ- ၅၁၉ မြာင်မေျာ်ဇင်သေ် ၄၃၇ ဘူြိမေဒ စတိပ်ညာ ဥပမဒပညာ ၀၉-၀၆-၂၁

၄ နဥန- ၁၂၆ မြာင်ဆနး်သုတ ၄၂၅ ဘူြိမေဒ ြန္တမလး(ဘူြိ) ြန္တမလး(ES) ၁၄-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၅ နဥန- ၂၀၆ မြာင်ြင်းသန့်နိုင် ၄၀၈ ဘူြိမေဒ mu(Geol) tu ၂၁-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၆ ဆြဥ- ၆၄၆ ြသေ်နင်ှးစု ၄၀၁ ဘူြိမေဒ yufl yufl ၂၈-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်
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ကုနထ်တုဓ်ာတအုေဒ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆေဟ- ၁၈၃ ြမြတဆ်ပုန် ၄၀၆ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ES စတိပ်ညာ ၁၈-၅-၂၁

၂ ဆငြ- ၁၈၇ မြာင်မေျာ်လင်းထနွး် ၄၁၅ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ နည်းပညာ(ရနေု်န်) ဓာတမုေဒ ၂၇-၅-၂၁

၃ ဆဃြ- ၂၇ မြာင်ထးူမအာင်ခန့် ၄၄၇ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ YUFL နည်းပညာ ၃၁-၅-၂၁

၄ ဆဂ- ၁၇၇ မြာင်သျှင်းဝဿန် ၄၆၆ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဘူြိမေဒ ဓာတမုေဒ ၀၁-၀၆-၂၁

၅ ဆရေ- ၂၇၈ ြအိမမန္ဒချြ်းမြ ၄၃၈ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဥပမဒပညာ နိုင်ငံတော ၀၆-၀၆-၂၁

၆ ဆလတ- ၁၆၇ မြာင်သိနး်သနး်ထးူ ၄၃၉ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ မဆးဝါးတေ္ကသုိလ် မဆးဘေ်ဆိုင်ရာ ၀၈-၀၆-၂၁

၇ ြထ- ၄၂၅ ြပနး်မြတသွ်ယ် ၄၁၇ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ YUFL YECO(Hlaing) ၀၈-၀၆-၂၁

၈ ဆဥေ- ၃၆၀ ြပုလလဲင်ွ ၄၁၆ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဓာတမုေဒ စတိပ်ညာ ၀၈-၀၆-၂၁

၉ ဆေရ- ၄၁၀ မြာင်ဘုနး်ြင်းသန့် ၄၁၀ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ YECO ဓာတမုေဒ ၀၉-၀၆-၂၁

၁၀ ဆဝသ- ၂၃၂၅ မြာင်ရှိုင်းထေ်မဝ ၄၁၃ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဘူြိမေဒ ဓာတမုေဒ ၁၀-၀၆-၂၁

၁၁ အတ- ၉၅ ြသွယဇ်င်ြုိး ၄၀၈ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဘူြိမေဒ ဓာတမုေဒ ၁၀-၀၆-၂၁

၁၂ ဆဒဂ- ၄၆၁ မြာင်ခန့်ညားသာ ၄၁၆ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ရပူမေဒ ဓာတမုေဒ ၁၀-၀၆-၂၁

၁၃ ဆဃဘ- ၁၁ ြမြသူချ ို ၄၀၉ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ ဓာတမုေဒ ၁၀-၀၆-၂၁

၁၄ ဆအစ- ၄၆၉ မြာင်ထေ်ပုိင် ၄၁၁ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဓာတမုေဒ နည်းပညာ(ြအပူင်) ၁၁-၀၆-၂၁

၁၅ ဖြ- ၁၂၀၂ မြာင်မြတဘု်နး်မေျာ် ၄၀၇ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ ပတဝ်နး်ေျင် ၁၁-၀၆-၂၁

၁၆ ဆဇသ- ၅၇၁ ြယနွး်ပုိးအြ်ိ ၄၀၈ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဓာတမုေဒ ဘူြိမေဒ ၁၂-၀၆-၂၁

၁၇ ဆေရ- ၄၂၄ ြပုိပုိသစ် ၄၁၆ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ပတဝ်နး်ေျင် ဓာတမုေဒ ၁၂-၀၆-၂၁

၁၈ ဆဒဂ- ၉၉၀ ြမြတဆ်ဟုန် ၄၃၄ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ စတိပ်ညာ နိုင်ငံတော ၁၂-၀၆-၂၁

၁၉ ဆလတ- ၁၁၉ မြာင်ြင်းဆေ်မောင်း ၄၁၆ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဓာတမုေဒ သခဂျာ ၁၃-၀၆-၂၁

၂၀ ဆသဓ- ၂၆ မြာင်မေျာ်ဇင်ြင်းသန့် ၄၁၃ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ သခဂျာ ၁၄-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်
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ကုနထ်တုဓ်ာတအုေဒ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်

၂၁ ဆြေ- ၂၆၇၇ မြာင်စိုင်းဝဏ္ဏ ၄၁၁ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဘူြိမေဒ ဓာတမုေဒ ၁၄-၀၆-၂၁

၂၂ ဆေရ- ၈၇၈ ြမဖူရတသီင်း ၄၄၁ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ အဂဂလပ်ိစာ သခဂျာ ၁၄-၀၆-၂၁

၂၃ ဆြရ- ၁၃၉ မြာင်ဇာနည်ြုိးထေ် ၄၁၂ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဓာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ ၁၄-၀၆-၂၁

၂၄ ဆဒဂ- ၁၄၂ ြဟနသီ်ရိထေ် ၄၀၅ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ အဏုဇဝီ ဇဝီဓာတမုေဒ ၁၆-၀၆-၂၁

၂၅ ဆေဟ- ၈၆၁ ြမြတမ်ဆဇွင်မအာင် ၄၀၇ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ DGN စးီပွားမရး(လှိုင်) ၁၇-၀၆-၂၁

၂၆ ဆတဥ- ၄၄၀ ြယနွး်ြီြီဟန် ၄၀၀ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ tu yufl ၃၀-၀၆-၂၁

၂၇ ဆအစ- ၄၉၁ မစာဆြှဲူး ၄၀၀ ေုနထ်တုဓ်ာတမုေဒ ဇဝီဓာတမုေဒ ဓာတမုေဒ ၃၀-၀၆-၂၁



ကွနပ်ျူတာသိပ္ံပပညာ

စဉ် အမည်
အပထအအာင်

ရမှတအ်ပါင်း

ပထမဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

ဒုတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်

တတယိဦးစားအပး

တက္ကသုိလ်
ရက်စွဲ မှတခ်ျက်

၁ ဆလြ- ၅၂၀ မြာင်မောင်းမြတမ်ဇာ် ၄၆၄ ေွန်/သိပ္ံပ သတင်းအချေ်အလေ် ရနေု်နန်ည်းပညာ ၀၂-၀၆-၂၁

၂ ဆဥလ- ၆၃၃ မြာင်အံ့ထးူပုိင် ၄၆၅ ေွန်/သိပ္ံပ သတင်းအချေ်အလေ် နည်းပညာ(မြှာ်ဘီ) ၀၈-၀၆-၂၁

၃ ဆဃြ- ၄၅၉ မြာင်မအာင်ြျ ို းြင်း ၄၅၉ ေွန်/သိပ္ံပ သတင်းအချေ်အလေ် ရနေု်နန်ည်းပညာ ၁၀-၀၆-၂၁

၄ ညဖ- ၁၉ ြခိုင်သဇင် ၄၅၀ ေွန်/သိပ္ံပ YUFL YUFL ၁၀-၀၆-၂၁

၅ ဆတဥ- ၉၇ ြမဖူရှင်းသန့်ြှူး ၄၈၀ ေွန်/သိပ္ံပ အဂဂလပ်ိစာ ရနေု်နန်ည်းပညာ ၁၄-၀၆-၂၁

၆ ပဝ- ၁၁ ြထးူအလြိ္မာေုိလ် ၄၅၀ ေွန်/သိပ္ံပ အဂဂလပ်ိစာ နိုင်ငံတော ၂၁-၀၆-၂၁ စာတိုေ်ြှလာ

၇ ဆသေ- ၂၈၅၈ မြာင်မအာင်မောင်းမြတ် ၄၅၇ ေွန်/သိပ္ံပ အဂဂလပ်ိစာ ဥပမဒပညာ ၂၇-၀၆-၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်

ရနကု်နတ်က္ကသုိလသ့ုိ် ဝင်ခင့်ွအလျှောက်ထားသူများ အမည်စာရင်း

အပထအအာင်

ခုံအမှတ်


