
 

ပ ညာ ရ ေး ဝနက်   ေးဌာ န 

မြ နြ်ာန ိုငင် ံဝ ဇ္ဇာ နငှ သ် ပ ပံ ပညာ ှငအ်ဖ  ွဲ့ 

 (၂၂) က  ြ် ရမြ ာ  ်သို ရ ေ သန ည လ ာခံ 

အရ ာင်ေးဆံိုေး သိုရေ သ နစ ာေြ်ေးဆို   

Best Paper Award  

ဆို  ှ သူြ ာေး စာ ငေ်း 
 

စဉ ် ဆို  ှ သူ အြည ် သိုရ ေသနစာ ေြ်ေး ရ ခေါင်ေးစဉ ် 

၁။ 

 

ဒ  ေါကတ် ာ ဒ  ေးစုင ြိမ်ေး 

ကထြိက 

မမနမ်ာ စာ ဌာန (စာဒ ေ) 

ေဲခ ေးတ ကကသြိုလ် 

ဂ ေစာ ဆ  ို ရ ြာ င်ရ   ာ ်ရ ဇ္ာ ၏ ရ လရူေးသိုန်သိုန် 

ဝေထု သ ခ င်ေး ရ လ လာ ခ  ် 

 

၂။ 

 

ဒ  ေါကတ် ာ မမမမဝ ်ေး 

တ  ဲဖက်ေေါဒ မာကခ 

မမနမ်ာစာ ဌာန (ဘာသာ) 

ရနက်ုနတ်ကကသြိုလ် 

ဂ  န်ရ ဖာ  ဘာ သာ စ ာ ေး၏ ဝဏ္ဏေည်ရ ဆ ာ  ်ပံို 

ရ လ လာ ခ  ် 

 

၃။ 

 

 

 

ဒ  ေါ်ဒ သာတ် ာထက်ထက်ေြို  ်

လက်ဒထာက်ညွှန်ကကာေးဒ ရေးမ  ေး 

Myanmar-German Research 

Cooperation (Ministry of 

Construction and Cologne 

University) Research Assistant 

Impacts of the Covid-19 Pandemic on the 

Informal Economy in Nay Pyi Taw, 

Myanmar 

 

၄။ 

 

ဒ  ေါကတ် ာ ကြိုကြိတု ြိုေးလ  ဒ် သာ် 

တ  ဲဖက်ေေါဒ မာကခ 

သမြို ်ေးဌာန 

ရနက်ုန် ဒ ရ ှေ့ ေြို ်ေးတ ကကသြိုလ် 

Jātaka Stories: The Anterior Lives of 

Buddha (JᾹ.1 - JᾹ.547) Interpreted 

during the Bagan Period   

 
 



စဉ် ဆို  ှ သူ အြည ် သိုရ ေသနစာ ေြ်ေး ရ ခေါင်ေးစဉ ် 

၅။ 

 

ဒ  ေါ်သီတ ာဒ က ာ ်

ကထြိက 

နြို ် တံ ကာဆက်ဆံဒ ရေးန   ် 

နြို ် ဒံ ရေး သြိေပံဌာန 

ရနက်ုန်တကကသြိုလ် 

ENVIRONMENT-FDI NEXUS: 

MYANMAR CASE 

 

၆။ 

 

ဒ  ေါ်ဝ ်ေးေေလ   ်

နည်ေးမေ 

ဒ ရ ေးဒ ာ ်ေးသုဒတ သနေညာဌာန 

ရနက်ုန်တကကသြိုလ် 

Symbols of Kingship: Comparative 

Study on Royal Coronation Regalia of 

Myanmar and Thailand 

၇။ 

 

ဦ ေးေြို ်မ  ေးသ  

နည်ေးမေ 

 ဒ ရ ှေ့တ ြိ ု်ေးေညာ ဌာန 

ရနက်ုန်တကကသြိုလ် 

Buddhist Perspectives on Addressing 

Social Challenges in the Workplace 

၈။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဒ  ေါကတ် ာ ယယု ုနြိ ု ်

ေေါဒ မာကခ 

စာက ကည ်တြိကု်န   ်သုတ ေညာဌာန 

ရနက်ုန် ဒ ရ ှေ့ ေြို ်ေးတ ကကသြိုလ် 

CONTENT ANALYSIS OF THE MARKET 

REPORT COLLECTED AT THE 

UNIVERSITY OF MANDALAY 

LIBRARY (1928-1930) 

 

၉။ 

  

ဒ ေါ်ဒ ဆ ဆ   ်

ကထြိက 

ဓာတဒု ေ  

ရနက်ုန်တကကသြိုလ် 

A FIELD STUDY ON SOIL 

NUTRIENTS, ENZYME ACTIVITIES, 

AND INSECTICIDE RESIDUE 

DURING PHYTOREMEDIATION 

 

၁၀။ 

 

ဒ  ေါကတ် ာ စြိုေးကြိုကြိဒု  ာ  ်

တ  ဲဖက်ေေါဒ မာကခ၊  

ရ  ေဒ ေ ဌာန 

မနတဒ လေးတကကသြိုလ် 

Can Endow High Purity Perovskite Phase 

in Ambient Air? Toward Low-Cost, 

Scalable, and Vacuum Free Perovskite 

Solar Cells 



စဉ် ဆို  ှ သူ အြည ် သိုရ ေသနစာ ေြ်ေး ရ ခေါင်ေးစဉ ် 

၁၁။ 

 

ဒ  ေါ်ဦ ေးသန်ေးန ဲှေ့ 

ကထြိက 

သခ္ ာဌာန 

စစ်ဒတ  တ ကကသြိုလ် 

RAINBOW NUMBER WITH 

INDEPENDENT CYCLES IN 
,m n

K

DEPENDING ON RAINBOW BIPARTITE 

GRAPHS 

၁၂။ 

 

ဒ  ေါကတ် ာ နြိနုြိုဒဝ 

ကထြိက 

သတ တဒ ေ ဌာန 

 ဂ ံတု ကကသြိုလ် 

Genetic Diversity of White-handed 

Gibbon Hylobates lar (Linnaeus, 1771) at 

Ywar Kaing Kaung Village in Dawna 

Mountain Range Corridor 

၁၃။ 

 

ဒ  ေါ်ဖ ေးဝ  ်ရည်ဒ သာ ်

ကထြိက 

ရ ုကခဒ ေ ဌာန 

ရနက်ုနတ်ကကသြိုလ် 

ISOLATION AND 

CHARACTERIZATION OF 

RHIZOBIUM STRAINS FROM THE 

ROOT NODULES OF TWO 

SELECTED LEGUMES 

၁၄။ 

 

ဦ ေးဒ  ေးလ   ်

 ုတ ြိယ န စ် ေေါရဂ က မ်ေးမေြု 

ဘ မြိဒ ေ ဌာန 

ရနက်ုန်တကကသြိုလ် 

APPLICATION OF GROUT CURTAIN 

IN UPPER PAUNGLAUNG DAM 

 

၁၅။ 

 

ဒ  ေါ်ဒ ရွှေစ  ်ြိ 

ေထမန စ ်ေေါရဂ က မ်ေးမေြု 

က န်ေ  တာသြိေပေံညာ ဌာန 

ရနက်ုန်တကကသြိုလ် 

PREDICTION AND VISUALIZATION 

OF MENTAL HEALTH PATTERNS 

USING MACHINE LEARNING 

TECHNIQUES 

 

၁၆။ 

 

ဒ  ေါကတ် ာ ဝ ်ေးဝ ်ေးန ယ ်

ကထြိက 

 ဏ္ဏဝေါသြိေပံဌာန 

ဒ မာ်လငမြိြု ်တကကသြိုလ် 

Gonad Development and Condition 

Index of Green Mussel, Perna Viridis 

(Linnaeus, 1758) from Ye Estuary, Mon 

State 



စဉ် ဆို  ှ သူ အြည ် သိုရ ေသနစာ ေြ်ေး ရ ခေါင်ေးစဉ ် 

၁၇။ 

 

ဒ  ေါကတ် ာဝ ်ေးသီရြိန ်

ကထြိက 

ကုန်ထုတ်ဓာတဒု ေ ဌာန 

ရနက်ုန်တကကသြိုလ် 

NOVEL COBALT SULFIDE-

ETHYLENEDIAMINE NANOSHEETS 

FOR ADSORPTION-ASSISTED                                                 

HEXAVALENT CHROMIUM REMOVAL 

၁၈။ 

 

ဒ  ေါကတ် ာ မမ  ်မမ  က်ကည ်

ေေါဒ မာကခ၊ ဌာနမ  ေး  

စီမံခန ်ခ ဲမှုေညာ ဌာန 

ရနက်ုန်စီေးေ ာေးဒ ရေးတ ကကသြိုလ် 

Effect of Personality Traits on 

Preference on Online Learning at 

Yangon University of Economics 

၁၉။ 

 

ဒ  ေါ်ခ ်မမတန်ြိုေးဒ ဝ 

နည်ေးမေ 

စာရ ်ေး  ်ေးေညာ ဌာန 

ရနက်ုန်စီေးေ ာေးဒ ရေးတ ကကသြိုလ် 

Determinants of Contraceptive Use 

among Currently Married Women in 

Myanmar 

၂၀။ 

 

ဦ ေးခ ဒ် မာ ်ဦ ေး 

တ တ ြိယ န စ် ေေါရဂ က မ်ေးမေြု 

ဥ ေဒ ေညာ ဌာန 

ရနက်ုန်တကကသြိုလ် 

ANALYTICAL STUDY ON SYSTEM 

AND PRACTICE OF LEGISLATION IN 

SOME COUNTRIES 

၂၁။ 

 

ဒ  ေါကတ် ာမဖ ဇာ ဇာသြိမ  ်

ကထြိက 

ေညာ ဒ ရေးသဒ ဘာတ ရာေးန   ်ေညာ

ဒ ရေးစီမံခန ်ခ ဲမှုဌာန 

ရနက်ုန်ေညာဒ ရေးတ ကကသြိုလ် 

An Investigation into Practices of 

Mentors on Mentoring Strategies  

 

၂၂။ 

 

ဦ ေးစည်သ  ြိန်ေး 

နည်ေးမေ 

ေညာ ဒ ရေးစြိတ ်ေညာ ဌာန 

ရနက်ုန်ေညာဒ ရေးတ ကကသြိုလ် 

THE EXPLORATION OF 

PROSPECTIVE TEACHERS’ BELIEFS 

TOWARDS AUTHENTIC 

ASSESSMENT                                                 

 



စဉ် ဆို  ှ သူ အြည ် သိုရ ေသနစာ ေြ်ေး ရ ခေါင်ေးစဉ ် 

၂၃။ 

 

ဒ  ေါကတ် ာ စုမ န်ဒ ာ   ်

ကထြိက 

သ ်ရ ြိုေးညွှန်ေးတ မ်ေးန   ်သ ်မေနည်ေးဌာန 

ရနက်ုန်ေညာဒ ရေးတ ကကသြိုလ် 

Enhancing the Acquisition of Students’ 

Science Process Skills in Learning 

Physics through the Use of 

Contextualized Instruction 

၂၄။ 

 

ဒ  ေါကတ် ာဆုသီရြိဒ ဇာ ်

ကထြိက 

သတ  ်ေး တတ ်ေညာဌာန 

 မ ြိြုေးသာေးစီမံခန ်ခ ဲမှုေညာ ီဂရီ

ဒ ကာလြိေ် 

Fitspiration and Social Media: An 

Untold Narration of Health and Fitness 

Communication among Myanmar 

Youths 

 

 


