
ပြပြပြပြ ည်ည်ည်ည်ေထေထေထေထာာာာင်င်င်င်စုစစုုစုသသသသမ္မ္မ္မ္မမမမတတတတမြမြမြမြ န်န်န်န်မာမာမာမာ�ိ�ိ�ိ�ိုု ုုင်ငင််င်ငံငံငံငံေတေတေတေတာ်ာ်ာ်ာ်သံသံသံသံ�ု�ု�ု�ုးံးံံးးံ    
တိတိတိတိုုုုကျကျကျကျ�ိ�ိိ��ိ မ�မ�မ�မ� �ိ�ိိ��ိ����    

 
  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်�ှစ်၊ �ိငုင်ံ ခြ ားေရာက် မြ န်မာ�ုိင်ငံသားေကျာင်းသားများအတက်ွ 

အေခြ ခပံညာစာေပးစာယူသင်တနး် ဒတုယိ�ှစ်ဝက်ဆုံး “စာေမးပဲွအချန်ိစာရင်း�ှင့် ခံုအမှတစ်ာရငး်များ”ကို 
သိရှိ�ုိင်ရန�ှ်င့် ပူးတွဲေဖာ်ပြ ပါ စာေမးပဲွအချနိစ်ာရင်း ( မြ နမ်ာစံေတာခ်ျန်ိ)အတုိငး် ၂၀၁၆ ခု�စ်ှ၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 
(၂၂) ရက်မှ (၂၇) ရက်ေန�အထ ိကျင်းပပြ �လပ်ုမည်ဖြ စ်ပါေက5 ာင်း အသေိပးအေက5 ာင်းက5 ားအပ်ပါသည။် 
 
 
 

မြ နမ်ာသ�ံုံး၊ တိကုျိ�မ� �ိ� 
ရကစဲွ်၊ ၂၀၁၆ ခု�စ်ှ၊ ေဖေဖာဝ်ါရီလ  ၁   ရက ်

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
၂၂၂၂၀၀၀၀၁၁၁၁၅၅၅၅----၂၂၂၂၀၀၀၀၁၁၁၁၆၆၆၆    ပပပပညာညာညာညာသသသသင်င်င်င်�ှ�ှ�ှ�ှစ်စ်စ်စ်၊၊၊၊    �ိ�ိ�ိ�ိုု ုုင်င်င်င်ငံငငံံငံ ခြခြခြခြ ားားားားေရေရေရေရာာာာက်က်က်က်    မြမြမြမြ န်နန််န်မာမာမာမာ�ိ�ိ�ိ�ုုုုိင်ငင််င်ငံငငံံငံသာသာသာသားးးးကကကကေလေလေလေလးးးးမျမျမျများားားားအအအအတွတွတွတွက်က်က်က်    အအအအေခေခေခေခြြြြ ခံခံခံခံပပပပညာညာညာညာ    

စာစာစာစာေပေပေပေပးးးးစာစာစာစာယူယူယူယူသသသသင်င်င်င်တတတတန်န်န်န်းးးး    ဒုဒုဒုဒုတိတတိိတိယယယယ�ှ�ှ�ှ�ှစ်စ်စ်စ်ဝဝဝဝက်က်က်က်ဆုဆုဆုဆုးံးံံးးံစာစာစာစာေမေမေမေမးးးးပွပွပွပွဲဲ ဲဲအအအအချချချချိိ ိိန်န်န်န်စာစာစာစာရရရရင်ငင််င်းးးး    
 

အေခြ ခံပညာမူလတနး်ဆင့်(သူငယတ်နး်၊ ပထမတန်း၊ ဒတုယိတနး်၊ တတယိတနး်) စာေမးပဲွ အချနိ်စာရငး် 
 

ရရရရက်က်က်က်စွစွစွစွဲဲ ဲဲ    ေနေနေနေန����    အအအအချချချချိိ ိိန်နန််န်    ဘာဘာဘာဘာသာသာသာသာ    အအအအချချချချိိ ိိန်နန််န်    ဘာဘာဘာဘာသာသာသာသာ    
၂၂-၂-၂၀၁၆ တန8လာ နနံက ်

၉း၀၀မှ၁၀း၀၀ထ ိ
မြ နမ်ာစာ မွနး်လွဲ 

၂း၀၀မှ ၃း၀၀ထ ိ
အင်္ ဂလိပ် 

၂၃-၂-၂၀၁၆ အင်္ ဂါ နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၀း၀၀ထ ိ

သချ8ာ မွနး်လွဲ 
၂း၀၀မှ ၃း၀၀ထ ိ

အေထေွထ ွ
ဘာသာ/ 

အေခြ ခသံပိ=ံ 
၂၄-၂-၂၀၁၆ ဗုဒ္ဓဟးူ နနံက ်

၉း၀၀မှ၁၀း၀၀ထ ိ
လူမBေရး 
ဘာသာ 

  

 
မှတခ်ျက။် အေထေွထဘွာသာတွင် (သဘာဝသပိ=ံ+စာရတိ္တ�ှင့် ပြ ည်သ�ူနီတိ+ 

ဘဝတက်ွတာကDမ်းကျငစ်ရာ) ဘာသာရပ်များပါဝငပ်ါသည။် 
လူမBေရးဘာသာတွင(်ပထဝီဝင်+သမုိငး်+စာရိတ္တ�ှင့် 
ပြ ညသူ်�နတီိ+ဘဝတက်ွတာကDမ်းကျင်စရာ) ဘာသာရပ်များပါဝငပ်ါသည်။ 

 
 

အေခြ ခံပညာမူလတန်းဆင့်(စတတု္ထတနး်) စာေမးပဲွ အချနိ်စာရငး် 
 

ရရရရက်က်က်က်စွစွစွစွဲဲ ဲဲ    ေနေနေနေန����    အအအအချချချချိိ ိိန်နန််န်    ဘာဘာဘာဘာသာသာသာသာ    
၂၂-၂-၂၀၁၆ တန8လာ နနံက ်

၉း၀၀မှ၁၀း၃၀ထ ိ
မြ နမ်ာစာ 

၂၃-၂-၂၀၁၆ အင်္ ဂါ နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၀း၃၀ထ ိ

အင်္ ဂလပ်ိစာ 

၂၄-၂-၂၀၁၆ ဗုဒ္ဓဟးူ နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၀း၃၀ထ ိ

သချ8ာ 

၂၅-၂-၂၀၁၆ က5 ာသပေတး နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၀း၃၀ထ ိ

အေခြ ခံသပိ=ံ 

၂၆-၂-၂၀၁၆ ေသာက5 ာ နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၀း၃၀ထ ိ

လူမBေရး 

 
 
 
 
 
 



 
အေခြ ခံပညာအလယတ်နး်ဆင့်(ပဉ္စမတန်း၊ ဆဌမတနး်၊ သတ္တမတန်း) စာေမးပဲွ အချနိ်စာရငး် 

 
ရရရရက်က်က်က်စွစွစွစွဲဲ ဲဲ    ေနေနေနေန����    အအအအချချချချိိ ိိန်နန််န်    ဘာဘာဘာဘာသာသာသာသာ    အအအအချချချချိိ ိိန်နန််န်    ဘာဘာဘာဘာသာသာသာသာ    

၂၂-၂-၂၀၁၆ တန8လာ နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၀း၃၀ထ ိ

မြ နမ်ာစာ မွနး်လွဲ 
၂း၀၀မှ ၃း၃၀ထ ိ

အင်္ ဂလိပ် 

၂၃-၂-၂၀၁၆ အင်္ ဂါ နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၀း၃၀ထ ိ

သချ8ာ မွနး်လွဲ 
၂း၀၀မှ ၃း၃၀ထ ိ

ပထဝီဝင ်

၂၄-၂-၂၀၁၆ ဗုဒ္ဓဟးူ နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၀း၃၀ထ ိ

သမုိင်း မွနး်လွဲ 
၂း၀၀မှ ၃း၃၀ထ ိ

အေထေွထ ွ
သိပ=ံ 

 
 

အေခြ ခံပညာအလယတ်နး်ဆင့်(အဌမတနး်) စာေမးပွဲ အချိန်စာရင်း 
 

ရရရရက်က်က်က်စွစွစွစွဲဲ ဲဲ    ေနေနေနေန����    အအအအချချချချိိ ိိန်နန််န်    ဘာဘာဘာဘာသာသာသာသာ    
၂၂-၂-၂၀၁၆ တန8လာ နနံက ်

၉း၀၀မှ၁၁း၀၀ထ ိ
မြ နမ်ာစာ 

၂၃-၂-၂၀၁၆ အင်္ ဂါ နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၁း၀၀ထ ိ

အင်္ ဂလပ်ိစာ 

၂၄-၂-၂၀၁၆ ဗုဒ္ဓဟးူ နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၁း၀၀ထ ိ

သချ8ာ 

၂၅-၂-၂၀၁၆ က5 ာသပေတး နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၁း၀၀ထ ိ

ပထဝီဝင် 

၂၆-၂-၂၀၁၆ ေသာက5 ာ နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၁း၀၀ထ ိ

သမုိင်း 

၂၇-၂-၂၀၁၆ စေန နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၁း၀၀ထ ိ

အေထေွထသိွပ=ံ 

 
 

အေခြ ခံပညာအထက်တနး်ဆင့်(နဝမတနး်၊ ဒသမတန်း) စာေမးပွ ဲအချနိ်စာရငး် 
    

ရရရရက်က်က်က်စွစွစွစွဲဲ ဲဲ    ေနေနေနေန����    အအအအချချချချိိ ိိန်နန််န်    ဘာဘာဘာဘာသာသာသာသာ    အအအအချချချချိိ ိိန်နန််န်    ဘာဘာဘာဘာသာသာသာသာ    
၂၂-၂-၂၀၁၆ တန8လာ နနံက ်

၉း၀၀မှ၁၁း၀၀ထ ိ
မြ နမ်ာစာ မွနး်လွဲ 

၂း၀၀မှ ၄း၀၀ထ ိ
အင်္ ဂလိပ် 

၂၃-၂-၂၀၁၆ အင်္ ဂါ နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၁း၀၀ထ ိ

သချ8ာ မွနး်လွဲ 
၂း၀၀မှ ၄း၀၀ထ ိ

ဓာတေုဗဒ/ 
ပထဝီဝင ်

၂၄-၂-၂၀၁၆ ဗုဒ္ဓဟးူ နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၁း၀၀ထ ိ

�ပူေဗဒ/ 
သမုိင်း 

မွနး်လွဲ 
၂း၀၀မှ ၄း၀၀ထ ိ

ဇီဝေဗဒ/ 
ေဘာဂေဗဒ 

၂၅-၂-၂၀၁၆ က5 ာသပေတး နနံက ်
၉း၀၀မှ၁၁း၀၀ထ ိ

စိတ်ကH �ိက ်
မြ နမ်ာစာ 

  

 
 



ဂျပန်�ိင်ုငံေရာက ်မြ နမ်ာ�ုိင်ငံသားကေလးများအတွက ်အေခြ ခပံညာစာေပးစာယူသင်တန်း ဒတုယိ�ှစ်ဝက်ဆုံး  
ခံုအမှတစ်ာရင်းများ 

(၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်�ှစ်) 
 

စစစစI်I်I်I်    အအအအတတတတန်န်န်န်းးးး    ခုခုခုခုံံ ံံအအအအမှမှမှမှတ်တ်တ်တ်    အအအအမမမမည်ည်ည်ည်    အအအအဖဖဖဖအအအအမမမမည်ည်ည်ည်    မှမှမှမှတ်တ်တ်တ်ချချချချက်က်က်က်    
၁ သူငယတ်နး် တက/သင-၁ ေမာင်သစ်ဆနး် ဦးေကျာေ်ကျာ်�ုိင်  
၂ သူငယတ်နး် တက/သင-၂ ေမာင်မငး်သန�်တငထ်နွး် ဦးေဇာ်ဖ� �ိးတင်ထန်ွး  
၃ သူငယတ်နး် တက/သင-၃ မသငး်ရတီစံ ဦးေအာငက်ိုကုိ  
၄ သူငယတ်နး် တက/သင-၄ မခုိင််သရီေိကျာ ် ဦးထနွး်ေအးေကျာ်  
၅ သူငယတ်နး် တက/သင-၅ မထကဧ်ကရေီဝ ဦးမြ င့်ေအာင်  
၆ ပထမတနး် တက/ပထ-၁ ေမာင်ဂDန်ကို ဦးေအာငေ်ဇာဦ်း  
၇ ပထမတနး် တက/ပထ-၂ ေမာင်င� မ်ိးချမ်း ဦးေကျာေ်ကျာ်�ုိင်  
၈ ပထမတနး် တက/ပထ-၃ ေမာငေ်ကာငး်ဆကထွ်နး် ဦးသက်ထန်ွး  
၉ ပထမတနး် တက/ပထ-၄ မခုိင်မီမီထဋ်ွ ဦးဝင်းထဋ်ွ  
၁၀ ပထမတနး် တက/ပထ-၅ မစိမ့်စ�Nီေအာင် ဦးအနုး်ချ�ိမြ င့်  
၁၁ ဒတုယိတနး် တက/ဒ-ု၁ ေမာင်ရှာလံုေဇာ်မြ င့်ေအာင် ဦးေဇာ်မြ င့်  
၁၂ ဒတုယိတနး် တက/ဒ-ု၂ မခုိင်သဇင်ေကျာ် ဦးထနွး်ေအးေကျာ်  
၁၃ တတယိတနး် တက/တ-၁ ေမာငေ်ပြ ဖ� ိ�း ဦးမျိ�းသနိး်ထနွး်ေအာင ်  
၁၄ တတယိတနး် တက/တ-၂ ေမာငေ်ဖရာမ်မျ�ိးရာှးလ ် ဦးေဖရာမ်ေဇာန်န ်  
၁၅ တတယိတနး် တက/တ-၃ ေမာငရ်ငှး်ထကေ်အာင ် ဦးမျိ�းဝငး်Oနွ်�  
၁၆ တတယိတနး် တက/တ-၄ ေမာငေ်ကာငး်ထက်ေကျာ် ဦးေအာငေ်ကျာ်မငး်  
၁၇ တတယိတနး် တက/တ-၅ ေမာင်ခန�်က5 ည်စင်သာ ဦးေဇာထ်နွး်မြ င့်  
၁၈ တတယိတနး် တက/တ-၆ မခုိင်ထကေ်ကျာ် ဦးေအာငေ်ကျာမ်ငး်  
၁၉ စတုတ္ထတ

နး် 
တက/စ-၁ ေမာငသ်ုတေအာင် ဦးလBိင်မငး်  

၂၀ စတုတ္ထတ
နး် 

တက/စ-၂ ေမာင်�ုိင်ဖ� �ိးေအာင ် ဦးေအာငလ်ငး်  

၂၁ စတုတ္ထတ
နး် 

တက/စ-၃ ေမာင်သ5 ဗဒေိဇာ်မြ င့် မြ တ ် ဦးေဇာ်မြ င့်   

၂၂ ပဉ္စမတနး် တက/ပ-၁ ေမာင်ပုိင်ဖ� ိ�း(ခ)မျိ�းေကာင်းစည် ဦးမျိ�းသနိး်ထနွး်ေအာင ်  
၂၃ ပဉ္စမတနး် တက/ပ-၂ ေမာင်ဇဲွနန္ဒေဆွ ဦးသရူေဆ ွ  
၂၄ ဆဌမတနး် တက/ဆ-၁ ေမာင်ဝသုန ် ဦးေအာငခုိ်င်  
၂၅ ဆဌမတနး် တက/ဆ-၂ မနနး်ဇိန်းဆိုင်ဆန်� ဦးနနး်ဇိနး်ေနာ်လာ  
၂၆ သတ္တမတ

နး် 
တက/သ-၁ ေမာင်ထက်ဖ� �ိးေအာင ် ဦးေအာငလ်ငး်  

၂၇ အဌမတနး် တက/အ-၁ ေမာင်က5 ညေ်ဇစုိး ဦးက5 ညမ်ငး်ထဋ်ွ  
၂၈ အဌမတနး် တက/အ-၂ မခုိင်ကိုကိုစံ ဦးမျိ�းေသာငး်  
၂၉ အဌမတနး် တက/အ-၃ မမြ တ�ုိ်းပုိင် ဦးေအာငမ်ျ�ိးဦး  
၃၀ နဝမတနး် တက/န-၁ ေမာင်နန်းဇိန်းေရှာင်လာဆုိင်ဖုန်း ဦးနနး်ဇိနး်ေနာ်လာ  
၃၁ နဝမတနး် တက/န-၂ ေမာင်ခန�်စည်သ ူ ဦးမိုးကိုကို  
၃၂ နဝမတနး် တက/န-၃ မသံစIဦ်း ဦးမျိ�းဝငး်Oနွ်�  
၃၃ နဝမတနး် တက/န-၄ မမြ တသ်ဒ္ဓါေဆွ ဦးသရူေဆ ွ  
၃၄ ဒသမတနး် တက/ဒ-၁ ေမာငေ်ကျာစုိ်းစံ ဦးမြ တသ်ဟီ  
၃၅ ဒသမတနး် တက/ဒ-၂ ေမာငေ်ကာငဟ်နိး်စံ ဦးညညီ�ုိီင်  
၃၆ ဒသမတနး် တက/ဒ-၃ မယIသီ်ရလိင်ွ ဦးတငေ်အာင ်  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


