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                   News Letter ( September and October)2018 
 

            PUL 2018 ေဘ ာလံ  ုးၿ ပိဳငုးပြဲ မတၿပံိဳငခပိဳင ခ်စငၾကညငေရ  ေဘ ာလံ ေ ခစမင ုးပြဲ က်ပိဳင ုး ခပိဳင  

 
       STI Myanmar Universityသညင ေက် ပိဳင သ  ားပိဳူငမ်   က်နင မ ာကလံခၿပံိဳငေစရနငန ပိဳငႏွင္႔   အသပိဳင အအပြံဲ  

မ်  န ပိဳငႏွင္႔ အတး  အာံုးငာုံးငတတငေစရနင  ေက် ပိဳင ကစ   ုးၿ ပိဳငုးပြဲမ်  န ပိဳငႏွင္႔   ေဘ ာလံ အ  ကစ    ုးၿ ပိဳငုးပြဲမ်  ကၿံ   

အခါအခပပိဳငႏွင္႔သပိဳငႏွင္႔သ ာၿံ  ုး ာံုးငေုး ာ ် ကငရ ၿုးါသညငည္။ PUL 2018 ေဘ ာလံ    ုးၿ ပိဳငုးပြဲကၿ ံ၂၀၁၈ ခံန စင စကငတပိဳငဘ ာ 

ာူငတပပိဳင   STIMU FC အသပိဳင န ပိဳငႏွင္႔ အတး အသပိဳင ကၿ ံသပိဳင ုးါ ေဘ ာလံ    ုးၿ ပိဳငုးပြဲကၿံ က်ပိဳင ုးမညင္၍ ထၿံ 

 ုးၿ ပိဳငုးပြဲမစခပိဳင STIMU FC န ပိဳငႏွင္႔  Info Myanmar Collage တၿံႏွင္႔ ဥ  စပ  ုးထမခ်စငၾကညငေရ ေ ခစမင ုးပြဲကၿ ံ( 7.9.2018) 

ခံန စင ေသ ၾက ေနႏွင္႔တပပိဳင မနကင ၁၀ န ရ မ  ၁၂ န ရ အထၿ  MICT park အန  ရ ၿ  Yangon United 

 ေဘ ာလံ ကပပိဳင တပပိဳင က်ပိဳင ုး ုး ာံုးငခြဲႏွင္႔ရ  ထၿံုးပြဲစဥငတပပိဳင STIMU FC မ  Info Myanmar Collage ကၿ ံ ေ ခ ကငကၿံ  

န စငကၿ ံ အပိဳငႏွင္႔ အနၿံပိဳငရရ ၿခြဲႏွင္႔ေၾက ပိဳင  သၿရ ၿရုးါသညငည္။ 
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             ေက် ပိဳင ေုးါပိဳင စလံ ုးါ၀ပိဳငူ  ဥင ုးၿ ပိဳငထ  ေသ  PUL 2018 ေဘ ာလံ  ုးၿ ပိဳငုးပြဲ က်ပိဳင ုး ခပိဳင  

 

 
 

 စကငတပိဳငဘ ာာူငတပပိဳင PUL 2018 အံုးငစ ံ ေဘ ာလံ  ုးၿ ပိဳငုးပြဲမ်  ကၿကံ်ပိဳင ုးခြဲႏွင္႔ရ   ုးထမဥ  ဆလံ ုးပြဲစဥငအ အစင 

စကငတပိဳငဘ  (၁၇) ရကငေနႏွင္႔   ေနႏွင္႔ာညင ၁န ရ မ  ၃န ရ  တပပိဳင STIMU FC  န ပိဳငႏွင္႔ YIC တၿံႏွင္႔ ူ ဥင ုးၿ ပိဳငၾကရ   YIC မ  

STIMU FC ကၿံ ော ကၿံ  န စငကၿံ  န ပိဳငႏွင္႔ အနၿံပိဳငရရ ၿခြဲႏွင္႔ုးါသညငည္။ ဒတံၿူ ေနႏွင္႔ စကငတပိဳငဘ (၂၀)ရကငေနႏွင္႔ မနကင  ၇န ရ မ  ၉  

န ရ တပပိဳင STIMU FC န ပိဳငႏွင္႔ CDC တၿံႏွင္႔ူ ဥင ုးၿပိဳငၾကရ  STIMU FC မ  CDC ကၿံ န စငကၿ ံ တစငကၿံ န ပိဳငႏွင္႔ ာညင ေက ပိဳင  ၊ 

တတၿူေနႏွင္႔ စကငတပိဳငဘ  (၂၄)ရကငေနႏွင္႔ ညေန ၃ န ရ န ပိဳငႏွင္႔  ၄န ရ ခပြဲတပပိဳင VUC မ  STIMU FC ကၿ ံ ေ ခ ကငကၿံ  

သံည  အပိဳငႏွင္႔ ာညင ေက ပိဳင  ၊ စတတံၳေနႏွင္႔  စကငတပိဳငဘ  (၂၆)ရကငေနႏွင္႔ ညေန ၄န ရ  ဆူငႏွင္႔ပိဳါ န ပိဳငႏွင္႔ ေ ခ ကငန ရ တပပိဳင  

California Unitec မ  STIMU FC ကၿံ န စငကၿ ံတစငကၿ ံ အစငာညင ေက ပိဳင  အနၿံပိဳငရရ ၿခြဲႏွင္႔  ုး   ၊ Chindwin College ( 

CDC) မ  အံုးငစုံးပြဲစဥငမ်  ကၿံ အနၿံပိဳငရရ ၿခြဲႏွင္႔ ုး    PUL 2018 အာ   ကၿ ံရရ ၿခြဲႏွင္႔ေၾက ပိဳင  သၿရ ၿရုးါသညငည္။ 
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  STIMU မ  စ  ုးပ  ေရ ေက် ပိဳင သ  /သးမ်   Fame Pharmaceuticals Industry သၿံႏွင္႔ သပ  ေရ ကင ခပိဳင  

 

စကငတပိဳငဘ  (၇) ရကငေနႏွင္႔တပပိဳင STI Myanmar University ၏ Intake 13-16 

BBA.ေက် ပိဳင သ  ေက် ပိဳင သးစံစံေုးါပိဳင  (၅၈ ) ဥ   သညင ာ ၿ ပိဳငသ ူ စကငမးဇလံတပပိဳငရၿ ေသ  FAME 

Pharmaceuticals Industry သၿံႏွင္႔ မနကင၉န ရ မ  ေနႏွင္႔ာညင ၁၁န ရ ခပြဲအထၿ သပ  ေရ ကငောႏွင္႔ာ ခြဲႏွင္႔ ၾကုးါသညငည္။  

 

 
 

မနကင ၉န ရ မ  ၉န ရ ခပြဲအထၿ Fame Factory Director ေဒဒစပိဳငတ ူ  မ  Fame ၏ာံုးငပိဳနင မ်  အေၾက ပိဳင ကၿံ 

ရ ပိဳင ာပိဳင ေ ုး ၾက   ုး   Cooperate Video ကၿံ  ုးသခြဲႏွင္႔ႏွင္႔ုးါသညငည္။ မနကင၉န ရ ခပြဲမ  ၁၀န ရ ခပြဲအထၿ  Fame ၏ 

Management and Production Area ကၿာံ ညငႏွင္႔ာညငၾကညငႏွင္႔ရးခြဲႏွင္႔ုးါသညငည္။ ထၿံႏွင္႔ေန ကင FAME Pharmaceuticals 

Industry သၿံႏွင္႔  STI MU  မ ာကငေဆ ပိဳငုးစစညင မ်  ေုး အုးငခြဲႏွင္႔ ုး    မ တငတမင ဓါတငုးလံမ်  ာညင အမ တငတရ ရၿကံငခြဲႏွင္႔ 

ေၾက ပိဳင  သၿရ ၿရုးါသညငည္။ 
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5BE န ပိဳငႏွင္႔ 6 BE ေက် ပိဳင သ  ာေက် ပိဳင သးမ်  မ  ၾသကတံငာ ောႏွင္႔ာ ေရ ခရ  စဥငအေၾက ပိဳင  

 Project Presentation  ုး ာုံးင ခပိဳင  

 

STI Myanmar University  Engineering 7BE န ပိဳငႏွင္႔ 8BE ေက် ပိဳင သ  ၊ေက် ပိဳင သးမ်  သညင “ ရနငကံနင- 

မနၱေော - စစငကၿံပိဳင -  ုးပိဳငဥ  ာပပိဳငောႏွင္႔ာ ေရ ခရ  စဥငကၿ ံဆရ ၊ဆရ မမ်   ဥ  ေဆ ပိဳင္၍        ၂၀၁၈ ခံန စင ၾသကံတင 

၂၇ရကငေနႏွင္႔မ   ၂၉ ရကငေနႏွင္႔အထၿ  မနၱေော  မၿ ႏွင္႔ႏွင္႔ရ ၿ အထပိဳငကရေနရ မ်  န ပိဳငႏွင္႔ ေစတ ုးထံၿ ံမ်  ကၿံ သပ  ေရ ကင 

  ောႏွင္႔ာ  ခြဲႏွင္႔ ၾကုးါသညငည္။  ဆကငာကင ုး   ရနငကနံင - ုးံကလောႏွင္႔ာ ေရ  ခရ  စဥငကၿ ံ ာညင   ၾသကတံငာ (၃၁) 

ရကငေနႏွင္႔န ပိဳငႏွင္႔ စကငတပိဳငဘ ာ (၁)ရကငေနႏွင္႔မ်  တပပိဳင ဆရ ၊ ဆရ မမ်  န ပိဳငႏွင္႔ အတး  ုးံကလ မၿ ႏွင္႔ရ ၿ 

န မညငေက် ငုးထံၿံ ေတ ငမ်  န ပိဳငႏွင္႔ ေစတ ုးထံၿံ မ်  ၊ စော မၿ ႏွင္႔ရ ၿ ရံုးငစလံေက် ပိဳင မ်  သၿံႏွင္႔ သပ  ေရ ကင္၍  

 မနငမ ႏွင္႔ ေရ  ေ  ပိဳင  ဗၿသကံ ာကငရ မ်   ၊  ေရ  ေ  ပိဳင အေမပအန စင အေဆ ကငအဥ   မ်   

မညငကြဲႏွင္႔သၿံႏွင္႔ ေဆ ကငာံုးငုးလံမ်  ကၿံောႏွင္႔ာ  ခြဲႏွင္႔ၾကုးါသညငည္။  ၂၀၁၈ခံန စင စကငတပိဳငဘ (၁၁) ရကငေနႏွင္႔တပပိဳငထၿခံရ  စဥငမ   

အအပြဲႏွင္႔ာၿံကင ော ာ ထ  ေသ  ဗၿသကံ  မ တငတမင  ဓါတငုးလံမ်  ကၿံ STIMU အဝပိဳငဝ တညင တညင တပပိဳင 

Presentation အေန အပိဳငႏွင္႔   ုးသထ  ရ  ေက် ပိဳင သ   ေက် ပိဳင သးမ်    စၿတင၀ပိဳငတစ   ောႏွင္႔ာ ၾကညငရးခြဲႏွင္႔ ၾက 

ေၾက ပိဳင  သၿရ ၿရုးါသညငည္။ 

 

          
 
       
 
 
 
 
 
   
 STI Myanmar University မ  Hospital Management Asia ( HMA) Conference သၿံႏွင္႔တကငေရ ကင ခပိဳင  
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HMA Conferenceသညင Hospital Management Asia (HMA) Conference  အစင ုး   ေဆ ရလ ံ ၊ ေဆ ခနင မ်   ၊  
က်နင မ ေ ရ ၀နငေဆ ပိဳငမးာံုးငပိဳနင မ်  န ပိဳငႏွင္႔ သကငဆၿံပိဳငေသ  ဆရ ၀နငမ်  ၊ ုးည ရ ပိဳငမ်   
န ပိဳငႏွင္႔ ောႏွင္႔ ာ သပိဳငူ းသးမ်    အတပကင အေရ ုးါသညငႏွင္႔ န စငုးတငာညင ည ာ ခလ အစင ုး   န စငစဥငက်ပိဳင ုးခြဲႏွင္႔ ရ  
ူခံန စငသညင (၁၇) ာကၿမငေ မ ကငက်ပိဳင ုးခြဲႏွင္႔ ခပိဳင  အစငသညငည္။  
 
   

 
 

ူပိဳင  Conference သံၿႏွင္႔ နၿံပိဳငပိဳလတက မ  ုးံကၢာၿကေဆ ရလံုးၿံပိဳငရ ပိဳငမ်  ၊ C-level Executives  မ်   ၊ 
ကမၻ အရုးငရုးငမ ကပ် မင က်ပိဳငထၿုးငတနင ဆရ ၀နငာက  မ်  ၊  က်နင မ ေရ ေစ ပိဳငႏွင္႔ေရ  ကငမး ုးည ရ ပိဳငမ်    
တကငေရ ကငခြဲႏွင္႔ၾက ုး   STI Myanmar University မ  Dean of the faculty of Health Science  ေဒါကငတ  
ဥ  သနင  မပိဳငႏွင္႔န ပိဳငႏွင္႔အတး  MBA (Hospital and Health Services Management)   ေက် ပိဳင သ  ေက် ပိဳင သး  
၁၄ဥ  တၿံႏွင္႔ာညင  တကငေရ ကငခြဲႏွင္႔ၾကေၾက ပိဳင  သၿရ ၿရုးါသညငည္။ ူပိဳင  Conference ကၿံ ၂၀၁၈ ခံန စင စကငတပိဳငဘ  ၁၃ 
န ပိဳငႏွင္႔ ၁၄ရကငေနႏွင္႔မ်  တပပိဳင ထၿပံိဳင နၿံငပိဳငပိဳလ ဘနငေက ကင မၿ ႏွင္႔ Central  World ရ ၿ Cantera Grand တပပိဳငက်ပိဳင ုးခြဲႏွင္႔ ုး   
ားေုးါပိဳင  ၁၃၀၀ ခနႏွင္႔င တကငေရ ကငခြဲႏွင္႔ ေၾက ပိဳင  သၿရ ၿရုးါသညငည္။  
 
 

 

 

 

 

STI Myanmar University BBA န ပိဳငႏွင္႔ BE ေက် ပိဳင သ   ၊ ေက် ပိဳင သးမ်  ၏ fresher welcome က်ပိဳင ုး ခပိဳင  
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                               STI Myanmar University ၏   BA ( Hons) Business  Administration / 

Accounting and BEng ( Hons)  Engineering new intakes တပပိဳငတကငေရ ကငမညငႏွင္႔ 

ာနင ဆနင တကငၾကပေနေသ  ေက် ပိဳင သ  ၊ ေက် ပိဳင သး သစငကော မ်  ကၿံ ာကၿ ဆၿသံညငႏွင္႔ Fresher welcome 

ုးပြဲကၿ ံ  26.9.2018 (ဗံဒၶ း ေနႏွင္႔) တပပိဳင မနကင (၉) န ရ မ  ညေန (၂) န ရ အထၿ  MICT park အတပပိဳင ရ ၿ STI 

Myanmar University တပပိဳင စညငက  သၿံကံင မၿ ကငစပ  က်ပိဳင ုးခြဲႏွင္႔ုးါသညငည္။  

                

                    ထၿံအခမင အန  တပပိဳင  STI Myanmar University ၏ Managing Director ေဒဒခပိဳငေအ ၀ပိဳင မ  

အအပပိဳငႏွင္႔အမ  စက  ေ ုး ၾက   ခပိဳင ၊ STI Myanmar University ၏  Engineering ဌ နမ  Assistant Lecturer  

ဆရ ေဇ ငကၿံကၿံမ  မံဒၿတ စက  ေ ုး ၾက   ခပိဳင  န ပိဳငႏွင္႔ အတး STI Myanmar University ၏ Student Council 

Chairman ေမ ပိဳင အၿ  ေမ ပိဳင ၿနင မ  မၿတငဆကငအမ  စက  မ်    ေ ုး ၾက  ခြဲႏွင္႔ုးါသညငည္။ 
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ထၿံႏွင္႔ေန ကင  STI Myanmar University ေက် ပိဳင သ  ၊ ေက် ပိဳင သးမ်   မ  ေမက် အာံၿကင Kings and Queens 

မ်  ေရပ ခ်ူငရ တပပိဳင BE ေမက် မ  King and Queen အ အစင   ေမ ပိဳင၀နင ရလနံ ပိဳငႏွင္႔ မနနင ရ မငတစငတၿံႏွင္႔ကာညင ေက ပိဳင  

BBA ေမက် မ  King and Queen အ အစင  ေမ ပိဳငခနငႏွင္႔သးေအ ပိဳငန ပိဳငႏွင္႔ မဆသံကငေအ ပိဳငတၿံႏွင္႔ကာညင ေက ပိဳင  

အသ  သ   ရရ ၿခြဲႏွင္႔ႏွင္႔ုးါသညငည္။ ဆကငာကင္၍ STI ေက် ပိဳင သ    ေက် ပိဳင သးမ်  က ေတ သ ခ်ပိဳင မ်  ၊  အကမ်  န ပိဳငႏွင္႔ 

သ ဆၿံေအ် ငေ အ ခပိဳင  ၊ ကၿမင ကစ   ခပိဳင ၊ အေကပ် အေမပ မ်   အပိဳငႏွင္႔ ဧညငႏွင္႔ခလ ခပိဳင တၿံႏွင္႔ အပိဳငႏွင္႔ ေုး် ငရ်ပိဳငစပ ဆပိဳငနပြဲခႏွင္႔ြဲေၾက ပိဳင  

သၿရ ၿရုးါသညငည္။ 

                STIMU န ပိဳငႏွင္႔ GFVC ေက ာၿုးငတၿံႏွင္႔ န  ာညငမႈ စ ခ်ပနငာ ် (MOU) ာကငမ တငေရ ထၿ ံ ခပိဳင  

STI Myanmar University န ပိဳငႏွင္႔ Guangxi Financial Vocational College ( GFVC) တၿံႏွင္႔အၾက   

Memorandum of Understanding (MOU) န  ာညငမႈ စ ခ်ပနငာ ်ာကငမ တငေရ ထၿ ံ ခပိဳင  အခမင အန  ကၿ ံ 

၂၀၁၈ ခံန စင ေအ ကငတၿဘံ ာ (၁၁ )ရကငေနႏွင္႔ ေနႏွင္႔ာညင     ( ၁)န ရ ခနငႏွင္႔         တပပိဳင MICT Park အတပပိဳင ရ ၿ STI 

Myanmar University ၊ အခနင နလုးါတင (၁၀၈) ေနႏွင္႔ာညင  ၌   ုး ာုံးငခြဲႏွင္႔ုးါသညငည္။ 

          

ထၿံ အခမင အန  တပပိဳင STI Myanmar University ၏ Managing Director ေဒဒခပိဳငေအ ၀ပိဳင  န ပိဳငႏွင္႔ GFVC 

တကၠသၿာံငမ  Vice President Xie Peishan  တၿံႏွင္႔ကာကငမ တငေရ ထၿံ ခြဲႏွင္႔ၾက ုး   ေက် ပိဳင န စငခံၾက   အန ကတငတပပိဳင  

  ုး ာံုးငမညငႏွင္႔  အစ အစဥငမ်  ကၿ ံ ေရ ဆပြဲခြဲႏွင္႔ၾကုးါသညငည္။ ထၿအံစ အစဥငမ်  တပပိဳင STI MU   ေက် ပိဳင သ   

၊ ေက် ပိဳင သးမ်   အတပကင Exchange Program မ်   ၊ Short-term Program မ်  န ပိဳငႏွင္႔  Intern ဆပိဳင ္၍ 

အာုံးငသပိဳငအခပပိဳငႏွင္႔အေရ မ်   မ်  စပ ရရ ၿေစရနင GFVC သၿံႏွင္႔ ေစာတ်ငနံၿပိဳငရနင အစငသညငည္။ ထၿံႏွင္႔အ ုးပိဳင ဆရ ၊ဆရ မမ်   

အတပကင ာညင  Visiting Program မ်   ာုံးငေဆ ပိဳငနၿံပိဳငရနင န ပိဳငႏွင္႔ တရတံင  မနငမ ခ်စငၾကညငမ ံ တၿံ ုးပ  ေစရနင 

ရညငရပူ င္၍  က်ပိဳင ုးခြဲႏွင္႔  ခပိဳင  အစငုးါသညငည္။ 

    

 University of Bedfordshire (UOB) ၏ Course Coordinator STIMU သၿံႏွင္႔ာ ေရ ကင ခပိဳင  
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STI Myanmar University သညင မၿတငအကငတကၠသၿာံငတစငခံ အစငသညငႏွင္႔   University of Bedfordshire (UK) 

န ပိဳငႏွင္႔ ုးး ေုးါပိဳင  ုး   ဘပြံဲ  ာကၿ  ဘပြံဲ ာပနင သပိဳငတနင မ်  စပ ကၿ ံ သပိဳငၾက  ုးၿံႏွင္႔ခ် ာ ်ကငရ ၿရ   UOB မ  တ ၀နငရ ၿသညငႏွင္႔ 

ဘ သ ရုးငဆၿံပိဳငရ   Course Coordinator  မ်    STIMU သၿံႏွင္႔ မၾက ခဏာ ေရ ကင္၍   ဆရ / ဆရ မမ်    

၊ေက် ပိဳင သး/သ  မ်  န ပိဳငႏွင္႔ စ မလခနငႏွင္႔ခပြဲမ ံအအပြဲံ၀ပိဳငမ်  န ပိဳငႏွင္႔ ေတပံ ဆလံေဆပ ေနပ ောႏွင္႔ရ ၿုးါသညငည္။  

      

 
 

အကၤာနငနၿံပိဳငပိဳလရ ၿ    University of  Bedfordshire   ( UOB )  မ  BA ( Hons) Accounting Program ၏ 

Course Coordinator  Dr. Vikram Finavker, PhD, MSc, FHEA, Senior Lecturer in Accounting and 

Finance သညင ၂၀၁၈ခံန စင ေအ ကငတၿဘံ ာ(၁၁) ရကငေနႏွင္႔ န ပိဳငႏွင္႔ (၁၂ )ရကငေနႏွင္႔မ်  တပပိဳင   MICT park န ပိဳငႏွင္႔ 

 ေရ်ဘလံသ ာမင ရ ၿ  STI Myanmar University ေက် ပိဳင မ်  သၿံႏွင္႔ သပ  ေရ ကင္၍  STIMU မ  သပိဳငတနင မ်  ကၿ ံ

ာ ညငႏွင္႔ာညငၾကညငႏွင္႔ရးခြဲႏွင္႔ ုး    Business ေက် ပိဳင သ   ၊ ေက် ပိဳင သးမ်  န ပိဳငႏွင္႔ ာညင  ေတပံ ဆလံခြဲႏွင္႔သညငႏွင္႔အ ုးပိဳင  BA ( 

Hons) Accounting Program ၏ နၿံပိဳငပိဳလတက  အဆပိဳငႏွင္႔မ သပိဳငၾက  မ ံ ၊ သပိဳငူ းမ းဆၿံပိဳငရ  အရညငအေသပ  စလခ်ၿနင 

စလန နံင မ်  န ပိဳငႏွင္႔ ံာၿကံငန ရမညငႏွင္႔ အခ်ကငအာကငမ်  ကၿ ံအ ုးနငအာ နင ေဆပ ေနပ ခြဲႏွင္႔ ၾကေၾက ပိဳင  သၿရ ၿရုးါသညငည္။ 

          

                Graduate’s Farewell and Gathering Party in 2018  က်ပိဳင ုး ခပိဳင                         

 STI Myanmar University သညင မၿတငအကငတကသၠၿာံငမ်   အစငသညငႏွင္႔  University  of Bedfordshire  (UK) 

န ပိဳငႏွင္႔ The Open University of Hong Kong  (OUHK) မ  တၿကံငရၿကံငခ်   မ ပိဳငႏွင္႔   ေသ  MBA  ,MSc ( Public 

Health)  , MSc (Nutrition and Dietetics )  ၊ BEng( Hons)  Civil Engineering , BEng (Hons) 

Architectural  Engineering , BEng ( Hons)  Civil  Architectural Engineering , BA ( Hons)  Business 

Administration  န ပိဳငႏွင္႔  BBA  in Management  ဘပြံဲ ရေက် ပိဳင သ   ၊ေက် ပိဳင သးမ်  အ    ကံဏင ုး ခ်   မ ပိဳငႏွင္႔သညငႏွင္႔  



                                                                                             9 

 

န ံတငဆကင ညစ စ  ုးပြဲကၿ ံ  ၂၀၁၈ခံန  စင  ေအ ကငတၿဘံ ာ (၁၄)ရကငေနႏွင္႔ Western Park (Polo Club)  တပပိဳင 

ညေန ၅န ရ ခပြဲမ  ၈န ရ အထၿ က်ပိဳင ုးခြဲႏွင္႔ႏွင္႔ုးါသညငည္။  

  

 
 

ထၿံအခမင အန  တပပိဳင STI Myanmar University  ၏ Managing Director  ေဒဒခပိဳငေအ ၀ပိဳင  မ  ကံဏင ုး အမ   

စက  ေ ုး ၾက   ခြဲႏွင္႔ ုး    ၊ STI Myanmar University ၏ MBA ေက် ပိဳင သ  ေ  ပိဳင   ေဒါကငတ ဥ ဏင မတငမပိဳင  

မ ေက် ဇး တပိဳငစက   အမ တငတရ ာကငေဆ ပိဳငုးစစညင မ်  ေုး အုးင ခပိဳင န ပိဳငႏွင္႔ အတး   အဆၿအံက အေကပ်  အေမပ  

အစ အစဥငမ်   အပိဳငႏွင္႔    အခမင အန   ကၿ ံ ေုး် ငရ်ပိဳငစပ  က်ပိဳင ုးခြဲႏွင္႔ ေၾက ပိဳင  သၿရ ၿရုးါသညငည္။   

 

                              STI Myanmar University မၿသ  စ ံဆ မ  တစငေထ ပိဳငုးးေဇ ငုးပြဲ 

မၿံ ေန  ပိဳင နၿကံလ အဆလံ  ေဆ ပိဳင ဥ  နၿဒါနင အစ အစငေသ ူခာံၿ ံ သ တပိဳင ကပ်တငအခါသမူတပပိဳင တ ၀တၿ လသ  

နတင ုးညင မ   အဘၿဓမၼ  တရ  ေတ င ေ  ၾက   ုး   ားံ ုးညငသၿံႏွင္႔  ုးနငဆပိဳင ာ ေသ  ဗံဒၶ မတငစပ ဘရံ  အ   

ုးနင ၊ဆ မ  တၿံႏွင္႔ အပိဳငႏွင္႔ ုးးေဇ ငောႏွင္႔ရ ၿေသ   မနငမ ႏွင္႔ထလံ တမင အစဥငအာ အတၿံပိဳင  STI Myanmar University   သညင 

ာညင  ၂၀၁၈ခံန စင ေအ ကငတၿံဘ  ၁၆ရကငေနႏွင္႔ ညေနပိဳါ န ရ မ  ရ စငန ရ အထၿ ေရတ်ၿကလံေစတ ေတ င 

တနကၤေနပ ေထ ပိဳငႏွင္႔ ရပိဳင ုးပိဳငေုးဒတပပိဳင   ဆ မ  တစငေထ ပိဳငုးးေဇ ငုးပြဲကၿ ံ က်ပိဳင ုးခြဲႏွင္႔ႏွင္႔ ုး    နေမ တႆ သလံ ာကၿမငရပတငဆၿံ  

ုးးေဇ င ုး   ုးဌ နင တရ  ေတ ငမ်   ရပတငအတင္၍ ကၿံူ ငတၿံပိဳငကၿံူငက် ဆ မ  မ်   ုးးေဇ ငက       

ကသံၿံာငုးါ၀ပိဳငူ းခြဲႏွင္႔ေၾက ပိဳင သၿရ ၿရုးါသညင 
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            STI Myanmar University BOD မ်  အ   ၀နငထမင မ်  မ  ုးးေဇ ငကနငေတ ႏွင္႔ ခပိဳင   

 

                      
 

   STI Myanmar University ၏  ၀နငထမင မ်  က STIMU Managing  Director ေဒဒခပိဳငေအ ၀ပိဳင န ပိဳငႏွင္႔ 

Executive Director မ်   အစငၾကေသ   ေဒါကငတ  မ်ၿ  မ်ၿ  နၿံပိဳင ၊ ေဒါကငတ  ခ်ၿ မ ာပပိဳငန ပိဳငႏွင္႔ ေဒဒ ခပိဳငစမင ၀ပိဳင တၿံႏွင္႔အ   

သ တပိဳင ကပ်တငအခါသမူ ူခာံၿံအခ်ၿနငအခါတပပိဳင  ကါရ၀ ုး အုးငသးမ်   အစငေသ  မၿဘ ၊ဆရ သမ  မ်  အ    

ုးးေဇ ငရ  ခံၿ ောႏွင္႔ရ ၿေသ   မနငမ ႏွင္႔ ရၿံ ရ ထလံ တမင အစဥငအာ အတၿပံိဳင   အ ုးစငာက  ၊ အ ုးစငပိဳူငမ်   ုးေုး် ကငေစရနင 

ာကငဆူင အ  ဥ  ထၿုးငတပိဳင္၍ ရ  ခၿ ံကနငေတ ႏွင္႔ခြဲႏွင္႔ ၾကုးါသညငည္။ BOD မ်  မ ာညင  ဆံမပနငေက ပိဳင မ်  ေတ ပိဳင ေုး  ုး   

ခ်စငခပိဳငရပိဳင န   စပ  ာံုးငပိဳနင ခပပိဳငတပပိဳင ေုး် ငေုး် ငရပ်ိဳငရ်ပိဳင တ ၀နငထမင ေဆ ပိဳငနၿပံိဳငရနင အ  ေုး စက  မ်   

 ေ ုး ၾက  ခြဲႏွင္႔ုးါသညငည္။  
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                  STI Myanmar University ၏ “Lighting Festival in 2018” က်ပိဳင ုး ခပိဳင  
 
STI Myanmar Universityသညင ရၿ ံရ ုးပြဲေတ ငမ်  န ပိဳငႏွင္႔ အထၿမင အမ တငေုး် ငုးပြဲရ်ပိဳငုးပြဲမ်  တပပိဳင ေက် ပိဳင သ   /သးမ်    

ေုး် ငရ်ပိဳငစပ  ဆပိဳငနပြဲနၿံပိဳငရနင န စငစဥငက်ပိဳင ုးာ်ကငရ ၿရ   မၾက ခပိဳငက်ေရ ကငေတ ႏွင္႔မညငႏွင္႔ သ တပိဳင ကပ်တငအခါသမူကၿ ံ

ာကၿ ဆၿံေသ  အ   အပိဳငႏွင္႔ သ တပိဳင ကပ်တငမ  ထပနင ုးပြဲေတ ငင ( Lighting Festival ) ကၿံ ၂၀၁၈ခံန စင ေအ ကငတၿံဘ ာ 

(၁၉)ရကငေနႏွင္႔ ညေန(၅) န ရ မ  (၈)န ရ ခပြဲအထၿ  STIMU ရ ၿရ  MICTpark ၀နင အတပပိဳင   က်ပိဳင ုးခြဲႏွင္႔ုးါသညငည္။  

 

 
 

ထၿံုးပြဲတပပိဳင  အခမင အန  စတပိဳငအပပိဳငႏွင္႔ာ စငေၾက ပိဳင  ေၾက ပိဳ  ုး  သညငန ပိဳငႏွင္႔ STI Myanmar University ၏ Executive 

Director ေဒါကငတ မ်ၿ  မ်ၿ  နၿံပိဳငမ   အအပပိဳငႏွင္႔အမ  စက  ေ ုး ၾက  ခြဲႏွင္႔  ုး   Student Council  Discipline Chairman 

 ေမ ပိဳင အၿ  ေမ ပိဳင ၿနင မ   Lighting Festival ုးပြဲေတ ငကၿံ က်ပိဳင ုးရ ခပိဳင  ရညငရပူ ငခ်ကငမ်  အ   ရ ပိဳင ာပိဳင  

 ေ ုး ၾက  ခြဲႏွင္႔  ုးါသညငည္။ ထၿံႏွင္႔ေန ကင ားပိဳူငေတ သလရ ပိဳငမ်   အစငၾကေသ  ၀ၿပံိဳင ော ၊ အမရ အံနင  ၊Team 143 န ပိဳငႏွင္႔ 

Young Beatz တၿံႏွင္႔က ေတ သ ခ်ပိဳင မ်   အပိဳငႏွင္႔ ေအ် ငေ အခြဲႏွင္႔ ၾက ုး   ၊  ေက် ပိဳင သ   / သး မ်  ကာညင   Fun games 

မ်  တပပိဳင ေုး် ငရ်ပိဳငစပ ုးါ၀ပိဳငေဆ ႏွင္႔ကစ  ခြဲႏွင္႔ၾကေၾက ပိဳင  သၿရ ၿရုးါသညငည္။ 


