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၁ ေဒါကတ်ာေဒ�����ရီ ဒ�တိယပါေမာက ချ#ပ် ဒဂံ�တက� သိ�လ် စီမံ/ဘ&ာ dr.nunuyi@dagonuniversity.edu.mm 09 5136187
09 797458276

၂ ေဒါကတ်ာေဒ�ေနသွယ)်ကည် ဒ�တိယပါေမာက ချ#ပ် ဒဂံ�တက� သိ�လ် သငတ်နး်ေရးရာ dr.naythwekyi55@gmail.com 09 5501176
09 787991176

၃ ေဒ�����၀ငး် ဌာနမ-း (စီမံ) ဒဂံ�တက� သိ�လ် စီမံေရးရာ nunuwin45086@gmail.com 09 448045086

၄ ဦးည#ိထနွး် ဌာနမ-း (သငတ်နး်) ဒဂံ�တက� သိ�လ် သငတ်နး်ေရးရာ unyotun01@gmail.com 09795131102                                                                      
                                                     
              795131102

၅ ဦးချစက်ိ�ကိ� ဌာနမ-း (အငဂ်ျငန်ယီာ) ဒဂံ�တက� သိ�လ် အင/်ယာ chitkok1964@gmail.com
85chitkoko347@gmail.com

09 5141990
09 785141990

၆ ဦးေအာငဆ်နး် ဌာနမ-း (ဘ&ာ) ဒဂံ�တက� သိ�လ် ဘ&ာေရးရာ uaungsan1512@gmail.com 09 790701183

၇ ေဒါကတ်ာေဒ�ချိ#ချိ#ဝငး် ပါေမာက  (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် ဓာတ�ေဗဒ duchemdep123@gmail.com 09 2001669

၈ ေဒါကတ်ာေဒ�ခငသ်နး်ဝငး် ပါေမာက ဒဂံ�တက� သိ�လ် ဓာတ�ေဗဒ freeda.win4@googlemail.com 09 250422365

၉ ေဒါကတ်ာဉီးဝငး် ပါေမာက  (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် :
ပေဗဒ druwin64@gmail.com 09 5020091

၁၀ ေဒါကတ်ာေဒ�လ;လ;)ကည် ပါေမာက  (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် သခ<ျာ drhlahalkyimathematics948@gmail.com 09 693590677

၁၁ ေဒါကတ်ာေဒ�လ;လ;ရီ ပါေမာက  ဒဂံ�တက� သိ�လ် သခ<ျာ drhhy6929@gmail.com 09 5006929

၁၂ ေဒါကတ်ာဉီးမိ�းမိ�းေဒးွ ပါေမာက  (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် သတ= ေဗဒ moemyintkyawdway@gmail.com 09 5210319

၁၃ ေဒါကတ်ာေဒ� ြမတြ်မတမ်ိ�း ပါေမာက  (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် :�က ေဗဒ dr.myatmyatmoe123@gmail.com 09 250507231

ဒဂံ�တက� သိ�လ ်
ဒ�တယိပါေမာက�ချ�ပ်၊ ေဒါကတ်ာေဒ�����ရီ၏ CHINLONE ဆင့ပ်ွားသငတ်န်းတကေ်ရာကသ်"များစာရငး်
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၁၄ ေဒါကတ်ာေဒ� )ကည)်ကညေ်မာ် ပါေမာက  (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် ဘ
မိေဗဒ drkyikyimaw65@gmail.com 09 43114564

၁၅ ေဒါကတ်ာေဒ�ေအးေအးေအာင် ပါေမာက  ဒဂံ�တက� သိ�လ် ဘ
မိေဗဒ ayeayeaungkyin@gmail.com 09 256833062

၁၆ ေဒါကတ်ာေဒ�ခငလ်;မွန် ပါေမာက  (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် က�နထ်�တ်
ဓာတ�ေဗဒ

khm.mon@gmail.com 09 420144910

၁၇ ေဒါကတ်ာဉီးကိ�ဝငး် ပါေမာက  ဒဂံ�တက� သိ�လ် က�နထ်�တ်
ဓာတ�ေဗဒ

kowinkowin465@gmail.com 09 43059279

၁၈ ေဒါကတ်ာေဒ�ရညမ်ွနဝ်ငး် တွဲဖကပ်ါေမာက   
(ဌာနမ-း)

ဒဂံ�တက� သိ�လ် ကွနပ်ျAတာ
သပိBံပညာဌာန

yimonwin01@gmail.com 09 767220214

၁၉ ေဒါကတ်ာေဒ�ထပိတ်ငဟ်န် ပါေမာက (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ်  ြမနမ်ာစာ htatetinhan@gmail.com ၀၉-၃၁၂၂၆၈၀၆

၂၀ ေဒါကတ်ာေဒ�ေထးွေထးွေအာငသ်နိး် ပါေမာက ဒဂံ�တက� သိ�လ်  ြမနမ်ာစာ htwehtweaungthein@gmail.com ၀၉-၄၂၁၀၁၃၂၄၀

၂၁ ေဒါကတ်ာေဒ�သသီထီနွး် ပါေမာက (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် အဂ<လိပစ်ာ thithitun811@gmail.com ၀၉-၅၁၉၅၁၅၂

၂၂ ေဒါကတ်ာဦး)ကညလ်င့် ပါေမာက (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် ပထဝီဝင် geogdup2@gmail.com ၀၉-၇၇၀၀၀၇၀၆၀

၂၃ ေဒါကတ်ာေဒ�ေမြမတသ်
 ပါေမာက ဒဂံ�တက� သိ�လ် ပထဝီဝင် maymyatthu3669@gmail.com ၀၉-၅၃၀၁၈၁၄

၂၄ ေဒါကတ်ာေဒ� ြဖAစ�ေအာင် ပါေမာက (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ်  သမိ�ငး် phyusuaung@gmail.com ၀၉-၇၉၅၀၀၄၇၂၂
၂၅ ေဒါကတ်ာေဒ�ေဆွေဆွဦး ပါေမာက ဒဂံ�တက� သိ�လ်  သမိ�ငး် cherryladyhistory@gmail.com ၀၉-၇၈၅၁၁၂၀၅၆ 

၀၉-၅၃၉၀၃၀၁
၂၆ ေဒါကတ်ာေဒ�ဝါဝါခင် ပါေမာက (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် ဒဿနကိေဗဒ warwarkhin12@gmail.com ၀၉-၅၀၅၇၅၉၄
၂၇ ေဒါကတ်ာဦးသနး်ေအာငေ်ထးွ ပါေမာက (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် စိတပ်ညာ thanaunghtwe838@gmail.com

၂၈ ေဒါကတ်ာေဒ�စနး်စနး်ေဌး ပါေမာက ဒဂံ�တက� သိ�လ်  စိတပ်ညာ drsansanhtaydagon@gmail.com ၀၉-၅၁၅၂၃၈၂
၂၉ ေဒါကတ်ာေဒ� မိခငေ်စာေအာင် ပါေမာက (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ်  ဥပေဒပညာ mikhinsaw24@gmail.com ၀၉-၅၁၁၈၇၇၁
၃၀ ေဒါကတ်ာေဒ� နလီာစိ�း ပါေမာက ဒဂံ�တက� သိ�လ်  ဥပေဒပညာ drnilarsoe6@gmail.com ၀၉-၄၅၉၀၀၀၉၉၉ 
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၃၁  ေဒါကတ်ာေဒ�တငသ်နး်ြမင့် ပါေမာက (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် အေH;Iတိ�ငး်ပညာ tinthanmyint61@gmail.com ၀၉-၄၂၀၁၂၄၁၃၈

၃၂  ေဒါကတ်ာေဒ�ဝါဝါေအာင် ပါေမာက ဒဂံ�တက� သိ�လ် အေH;Iတိ�ငး်ပညာ drwahwahaung@gmail.com ၀၉-၂၅၀၃၇၅၆၇၉ 
၀၉-၇၉၆၈၃၄၀၁၂

၃၃  ေဒါကတ်ာေဒ�ဥမJာေဆွ ပါေမာက ဒဂံ�တက� သိ�လ် အေH;Iတိ�ငး်ပညာ dr.ohnmarswe20@gmail.com ၀၉-၄၂၀၁၂၅၂၉၄

၃၄ ေဒါကတ်ာေဒ�ငယင်ယ် ပါေမာက (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ်        �ိ�ငင်တံကာ      
 ဆကဆ်ေံရးပညာ

drngaengae.ir@gmail.com ၀၉-၂၀၁၄၉၇၁

၃၅ ေဒါကတ်ာေဒ�တငမ်ျိ#းသွဲI ပါေမာက ဒဂံ�တက� သိ�လ်        �ိ�ငင်တံကာ      
 ဆကဆ်ေံရးပညာ

tinmyothwe567@gmail.com ၀၉-၅၁၇၄၇၈၄

၃၆ ေဒါကတ်ာေဒ�Kွန ့်Kွန ့်ဝငး် ပါေမာက (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် မ��ဿေဗဒ nnwinmm@gmail.com

၃၇ ေဒါကတ်ာေဒ� ြမသတီာေအာင် ပါေမာက ဒဂံ�တက� သိ�လ် မ��ဿေဗဒ Myathida.aung1770@gmail.com ၀၉-၅၀၄၇၆၃၁
၃၈ ေဒါကတ်ာေဒ�ေ)ကာမ့-းေအာင် ပါေမာက (ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် ေH;းေဟာငး်

သ�ေတသနပညာ
prof.kyawthmuaung@gmail.com ၀၉-၅၀၀၉၆၂၂

၃၉ ေဒါကတ်ာေဒ�ေအးေအးဦး ပါေမာက ဒဂံ�တက� သိ�လ် ေH;းေဟာငး် 
သ�ေတသနပညာ

ayeayeoo2009@gmail.com ၀၉-၂၅၆၂၉၄၉၆၀

၄၀ ေဒ��;ငး်ြဖAြပာလွင် ကထကိ(ဌာနမ-း) ဒဂံ�တက� သိ�လ် စီးပွားေရးပညာ hninphyupyarlwin@gmail.com

၄၁ ေဒါကတ်ာေဒ�သငး်သငး်လတ် တွဲဖကပ်ါေမာက ဒဂံ�တက� သိ�လ် �ိ�ငင်တံကာ drthinnthinnlatt@gmail.com ၀၉-၅၀၆၃၁၀၉
၄၂ ေဒ� Lငမိး်သွဲI ခိ�င် ကထကိ ဒဂံ�တက� သိ�လ် အဂ<လိပစ်ာ nyeinthwekhaing@gmail.com

၄၃ ေဒါကတ်ာသန ့်စင�်ယွ် ကထကိ ဒဂံ�တက� သိ�လ် :�က ေဗဒ thantsinnwe999@gmail.com ၀၉-၈၉၉၈၆၇၄၈၈
၄၄ ေဒ�စ�စ�ေရM
၄၅ ေဒ�သရီိည#ိ ကထကိ
၄၆ ဦးေကာငး်ထကေ်ကျာ် လ/ထကထကိ ဒဂံ�တက� သိ�လ် အဂ<လိပစ်ာ kaunghtetkyawkyaw25@gmail.com ၀၉-၉၆၇၆၅၈၂၃၉
၄၇ Galaxy J2 Pro
၄၈ Galaxy J7
၄၉ 912733


