
Name: Htoo Htoo Sandi Kyaw 

 

I am Htoo Htoo Sandi Kyaw, an international student from Myanmar. I joined Prof. Nobuo 

Funabiki laboratory from October 2018. I was born and raised in Mandalay, a historical city of 

Myanmar. I received the B.E and M.E degrees in Information Science and Technology from 

University of Technology (Yatanarpon Cyber City), Myanmar, in 2015 and 2018, respectively. 

Now, I am a 2nd year PhD candidate in Prof. Funabiki laboratory. 

 

My research topic is Java Programming Learning Assistant System (JPLAS) which is an automatic 

assessment system for Java programming language learning by providing various types of 

assignments to students. My advisor, Prof. Fuanbiki, is a very kind and smart with many great 

ideas. I am happy to study under his supervision and appreciate him for teaching me a lot. In our 

laboratory, there are many international students from various countries like Japan, Myanmar, 

Indonesia, China, Kenya and Bangladesh. All the lab members are helping each other creating a 

friendly and motivating environment in our laboratory. Each year, we have a lab trip and we have 

parties on special days like welcome party, farewell party and year end party. Through these 

activities, we can know each other well and can learn different cultures. For me, studying in Prof. 

Funabiki laboratory can not only improve my research study but also improve my social 

communication. 

 

Okayama university is one of the largest national universities in Japan and Okayama is known as 

the land of sunshine. The weather in Okayama is comfortable and the people in Okayama are very 

kind. The life in Okayama is very convenient and we can use bicycles to go to other places easily. 

Okayama is a very safe and quiet environment making us to study peacefully. As the laboratory 

provides full facilities and the environment is very friendly, I can fully recommend that this 

laboratory can be a good choice for international students who wish to contribute to the community. 

Warmly welcome to our laboratory and let’s study together! 

 

Htoo Htoo Sandi Kyaw  

PhD student, Funabiki Laboratory 

Department of Information and Communication Systems 

Okayama University, Japan  

 

 

 



မင်္ဂလာပါ။ ကျွနမ် နာမညက် ထ ူးထ ူးစန္ဒကီက ာ် ဖြစပ်ါတယ်။ ကျွနမ်က PhD program က ို၂၀၁၈ ခိုန္စှ် 

က ာက်တ ိုဘာလ မှာ Prof. Nobuo Funabiki lab မှာစတငခ် ဲ့ပပီူး  ခိုဆ ိုရင ် PhD တနူ်းရ ဲ့ 

ဒိုတ ယန္စှ်ကက ာငူ်းသ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ ူးရပ်ကဖမက မန္တကလူးဖြစ်ပပီူး မန္တကလူးမှာပ  ကကီူးဖပငူ်းခ ဲ့ပါတယ်။ 

နညူ်းပညာတကက သ ိုလ် (ရတနာပ ို ဆ ိုက်ဘာစီူးတီူး) ကကန B.E န ဲ့ M.E ဘ  ွဲ့က ို သိုတနညူ်းပညာ ကမင်္ ာဖြင်ဲ့ 

၂၀၁၅ခိုန္စ်ှန ဲ့ ၂၀၁၈ ခိုန္စ်ှ  သူီးသူီးမှာ ရရှ ခ ဲ့ပါတယ။် 

 

သိုကတသနကကတာဲ့ Java Programming Learning Assistant System (JPLAS) ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွနမ်ရ ဲ့ 

supervisor ဖြစ်တ ဲ့ Prof. Funabiki ဟာ  ရမ်ူး ကကငန်ာတတ်ပပီူး သိုကသသနန ဲ့ပတ်သတ်ပပီူး 

 ကတ ူး ကခေါ်ကကာငူ်းကတ ရှ တ ဲ့  လ နက်တာ်တ ဲ့ ဆရာဖြစ်ပါတယ်။ သ ရ ဲ့ လက်က ာက်မှာ 

သငက်ကာူးရတ ဲ့ တ က ်  လ န ် င်္ိုဏယ် ပပီူး ဆရာစာူးမခ နသ်ငက်ကာူးကပူးတ ဲ့ တ က ်

 ပမ ကက ူးဇ ူးတငမ် ပါတယ။် ကျွနမ်တ ို ဲ့ရ ဲ့ lab က န္ ိုငင် တကာက ကက ာငူ်းသာူးကတ န ဲ့  တ တက  

သိုကတသနဖပြုလိုပ်ကကပပီူး  ခ ငူ်းခ ငူ်း က ညရီ ိုငူ်းပငူ်းကကတ ဲ့ တ က် စာသငက်ကာူးကရူးဟာ  လ န ်

ကခ ာကမ ွဲ့ပါတယ်။ ကက ာငူ်းသာူးကတ  တ ကလ်ညူ်း စာသငက်ကာူးကရူး ဖပင ် ဖပငပ် activity ကတ  

ကလဲ့လာကရူးခရီူးကတ  party ကတ ဖပြုလိုပ်ကပူးပပီူး ကက ာငူ်းသာူးကတ ကလညူ်း ထ ို ခ  နမ်ာှ 

သိုကတသနန ဲ့ပတ်သတ်တ ဲ့ စ တ်ြ စီူးမှုကတ ကဖြကလ ာဲ့ပပီူး lab ရ ဲ့ ြ  ွဲ့ဝငက်တ န ဲ့ စကာူးစဖမညက်ဖပာရငူ်း 

ယဉ်ကက ူးမှုကတ ြလှယ်ခ င်ဲ့ရကကပါတယ်။ 

 

  ိုကယာမတကက သ ိုလက် င်္ ပနန်္ ိုငင် ရ ဲ့  ကကီူးဆ ိုူး န္ ိုငင် ပ ိုင ် တကက သ ိုလ်ကတ ထ က တစ်ခိုဖြစ်ပပီူး 

  ိုကယာမပမ ြုွဲ့ကလညူ်း သဘာဝကဘူး န္တရာယန်ညူ်းပါူးပပီူး ရာသဦတိုသာယာတ ဲ့ပမ ြုွဲ့တစ်ပမ ြုွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ 

က ူးသနူ်းဆက်သ ယ်ကရူး ကနန ဲ့ စက်ဘူီးက ို  မ ာူးဆ ိုူး သ ိုူးဖပြုကကပပီူး  လ န ် သ ာူးလာရလ ယ်က တ ဲ့ 

ပမ ြုွဲ့တစ်ပမ ြုွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။   ိုကယာမက လ န ် ပင မ်ူးခ မ်ူးသာယာတ ဲ့ပမ ြုွဲ့ ဖြစ်ပပီူး Funabiki lab ကလညူ်း 

စာသငက်ကာူးြ ို ဲ့  တ ကသ်ငက်ကာူးကရူးပစစညူ်းကတ    ဖပည်ဲ့ ဝ ကထာက်ပ ဲ့ထာူးလ ို ဲ့ င်္ ပနမှ်ာ 

ပညာသငက်ကာူးခ ငတ် ဲ့ ကက ာငူ်းသာူးကတ  တ က်  ထ ူးသင်ဲ့ကလ ာတ်ယ်လ ို ဲ့ ယ ိုကကညပ်ါတယ်။ Funabiki 

lab ကကန ကန္ ူးကထ ူးစ ာကက ြုဆ ိုလ က်။ 

 

ထ ူးထ ူးစန္ဒကီက ာ ်

ပါရင်္ တနူ်း ဒိုတ ယန္စှ်, Funabiki laboratory  

သတငူ်း ခ က် လက်န္ငှ်ဲ့ဆက်သ ယ်ကရူးဌာန 

  ိုကယာမ တကက သ ိုလ်၊ င်္ ပန။် 

 


