
၁ သတငး်စာထတုေ်ဝခငွ့် ၄၇ ၁

၂ ဂျာနယ်ထတု်ေဝခငွ့် ၅၈၁ ၄၃

၃ မဂဇငး်ထတု်ေဝခငွ့် ၄၉၂ ၂၂

၄ အေထေွထွထတုေ်ဝခငွ့် ၁၇၂၅ ၄၃

၅ သတငး်ေအဂျငစ်ီ ၃၀၇ -

၆ ပံု ှိပြ်ခငး်လပုင်နး် ၁၆၅၂ ၅၆

ပံု ှိပြ်ခငး်လပုင်နး်၊ ထတုေ်ဝြခငး်လပုင်နး်(သတငး်စာ၊ ဂျာနယ၊် မဂဇငး်၊ အေထေွထ ွ)  
သတငး်ေအဂျငစ်လီပုင်နး်များ ခငွ့်ြပ ထားရှိမ ငှ့်ထတုေ်ဝမအေြခအေန(၁၆-၇-၂၀၂၀)

စဉ် အမျ ိ းအစား တညရ်ှိ ပတိသ်မိး် မတှခ်ျက်



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

၁ The Straits Times ဦးေကျာ်ေကျာ် အမှတ(်၇၂)၊ ချင်းတွငး်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ေနစဉ် ၀ဝ၀၅၄ ထွက် အဂလိပ်
Myanmar Edition ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး။ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄
(English) Ph-ဝ၉-၅၀ဝ၇၅၀၅၊ ဝ၉-၄၂၁၁၀၂၁၃၀ဝ၁-၅၃၆၂၆၀

၂ News Watch Dialy ဦးချစ်ေမာင် အမှတ(်၁/၁)၊ မဂင်လမ်း၊ ေကျာက်ကုန်း၊ ေနစဉ် ဝ၀ဝ၆၄ ြမန်မာ
(ေစာင့်ကည့်ေနစဉ်သတင်းစာ)         ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၃ မေလးအလင်းသတငး်စာ ဦးေဇာ်မင်းေအး အမှတ်ကက၃/၂၊ သိပံလမ်းမကးီ၊ ၅၇ှင့်၅၈လမ်း ေနစဉ် ဝ၀၁၁၁
ကား၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ ၀၂/၁၂/၂၀၁၄
Ph- ဝ၉-၅၁၆၉၈၃၅၊ ဝ၉-၅၁၄၆၉၁၄

၄ The Hakha Post ဦးဗန်ေအာရ် ဈသ/၁၀၇၂၊ ေဈးသစ်ရပ်၊ ဟားခါးမိ၊ ေနစဉ် ဝ၀၁၃၈ ထွက် ချင်း
သတင်းစာ ချင်းြပည်နယ်။ Ph-ဝ၉-၄၀ဝ၃၁၁၈၅၅ ၀၈/၁၂/၂၀၁၄ (ဟားခါး)

၅ မဇမိ(ြမန်မာ)ေနစဉ် ဦးစိုးြမင့် အခန်း(၀၀၁၊ ၁၀၃၊ ၁၀၁၊ ၁၀၃)၊ လိပ်ကန် ၁ ပတ် ဝ၀၁၅၀
သတင်းစာ ကွန်ဒိုတာဝါ၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ၅ ကိမ် ၁၀/၁၂/၂၀၁၄

၇-ရပ်ကက်ွ၊ ပုဇွန်ေတာင်။ (မဇမိမီဒီယာ
ကုမဏီလီမိတက် 01-295398

၆ International NewYork ဦးမျိးေအာင် အမှတ်(၂၆၃)၊ အမျိးသားဝုိင်အမ်စီေအအေဆာက် တစ်ပတ် ဝ၀၂၂၃ အဂလိပ်
Time သတင်းစာ အဦ၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ (၆)ရက် ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

Ph - ဝ၉-၇၃၂၂၅၂၂၆

သတင်းစာခွင့်ြပစာရငး်

စဉ် သတင်းစာအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် သတင်းစာအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၇ ရတန ပံုသတင်းစာ ဗိုလ်မှးဆန်းဝင်း ရန်ကုန-်မေလးကားလမ်း၊ ဘိုးရာဇာလမ်းှင့် ေနစဉ် ဝ၀၃၂၄ ထွက်
ဧဝရကလ်မ်းကား၊ ြပည်ကးီတံခွန်မိနယ်။ ၂၉-၁၂-၂၀၁၄
မေလး။ Ph -ဝ၃၃-၇၂၇၈၁

၈ ဓနစီးပွားေရးေနစဉ် ဦးေမာငေ်မာင်စိန် အမှတ(်၁၃၃)၊ ေြမညီ၊ ၅၂-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင် ေနစဉ် ဝ၀၃၈၂
သတင်းစာ မိနယ်။ Ph -ဝ၁- ၂၉၆၇၆၀ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၉ Chinland Herald ဦးလာလ်အုပ် အခန်း(၂)၊ ချင်းစင်တာ၊ ဗလုိင်ရပ်ကက်ွ၊ သမ တနလာမှ ဝ၀၃၈၈ ထွက် ချင်း+
ေနစဉ်သတင်းစာ ဝါယမအေဆာက်အအံု၊ ဖလမ်းမိ။ ေသာကာ ၀၁/၀၁/၂၀၁၅ ြမန်မာ

Ph - ဝ၉-၃၃၄၃၆၁၆၅၊ ဝ၉-၄၀ဝ၃၀၇၄၇၇

၁၀ ေခတ်သစ်သတင်းစာ ေဒါက်တာတင်ထွန်း အမှတ(်၅၀၂)၊ တုိက(်၁၄)၊ေအာငေ်ြမသာစည် ၁ လ ဝ၀၄၂၉ ထွက်
(The New Age (သထုံတင်ထွန်း) အိမ်ရာ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၁ကိမ် ၀၆/၀၁/၂၀၁၅
Newspaper) Ph -ဝ၉- ၄၃၁၅၆၁၁

၁၁ Myanmar Freedom ဦးသီဟ(သီဟေစာ) အမှတ်(၃၇၉/၃၈၃)၊ ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေနစဉ် ဝ၀၄၃၈ အဂလိပ်
Daily အမှတ်(၃၇၉/၃၈၃)၊ ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ၀၆/၀၁/၂၀၁၅

Ph -ဝ၁- ၂၅၃၆၄၂

၁၂ ေရိုင်ငံသစ်သတငး်စာ ဦးေမာငေ်မာင်လှ အမှတ်(၉၀/C)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်း ေနစဉ် ဝ၀၄၄၉
(The Golden Fresh မိနယ်။ Ph - ဝ၁- ၅၄၅၂၃၆ ၀၇/၀၁/၂၀၁၅
Daily Newspaper)



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် သတင်းစာအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၃ DEMOCRACY Today ဦးကုိကို အမှတ်(၃၅/ဘ/ီ၁၅)၊ (ဒ-ုထပ)်၊ တကသိုလ် ေနစဉ် ဝ၀၄၉၃
ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ Ph-ဝ၁-၈၆၀၅၁၉၀ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၁၄ ြမဝတီေရာငစ်ံုေနစဉ် ဗိုလ်မှးကီး ဘုရင့်ေန င်ရပ်ကွက၊်ြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့် ေနစဉ် ဝ၀၄၉၄ ထွက်
သတင်းစာ မျိးဝင်းရိှန် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရးန်ကားေရးမှးံုး၊  ၁၉-၁-၂၀၁၅

ပုဗသီရိမိနယ်။ေနြပည်ေတာ်။ 
Ph- ဝ၃၁-၇၄၀ဝ၆

၁၅ စံေတာ်ချနိ်သတငး်စာ ဦးကုိကိုေလး အမှတ်(၁၀ဝ/၁၀၂)၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ေနစဉ် ဝ၀၄၉၅ ထွက်
ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ Ph- ဝ၉-၅၀၁၁၄၄၃ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၁၆ The Global New Light ဦးြမင့်ေဝ အမှတ(်၁၅၀)၊ ငါးထပ်ကးီဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်း ေနစဉ် ဝ၀၆၂၉ ထွက် အဂလိပ်
of Myanmar န်ကားေရးမှး(စီမ)ံမိနယ်။ Ph- ဝ၁-၈၆၀၄၃၀၅ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၁၇ မိေတာ်သတငး်စာ ဦးသစာ ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ေနစဉ် ဝ၀၆၉၉
ဌာနမှး ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph- ဝ၁-၅၀၃၆၇၀ ၀၂/၀၂/၂၀၁၅

၁၈ China Daily Global ဦးေကျာ်ေကျာ် အမှတ(်၇၂)၊ ချင်းတွငး်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ် ေသာကာ ဝ၀၇၁၉ ထွက် အဂလိပ်
Edition သတင်းစာ (ြမတ်သစ်ဦးကုမဏီလီမိတက)် ၀၂/၀၂/၂၀၁၅

Ph- ဝ၉- ၅၀ဝ၇၅၀၅

၁၉ ေကးမုံသတငး်စာ ဦးခင်ေမာငေ်ကျာ်ဒင် အမှတ(်၇၇)၊ မဟာဗလလမ်းှင့်၅၂-လမ်း ေနစဉ် ဝ၀၇၇၁ ထွက်
သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်း စာတည်းမှးချပ် ေထာင့်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၅/၀၂/၂၀၁၅
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စဉ် သတင်းစာအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၀ National Time Daily Dr.ေဒစံပယ်တင် အမှတ်(၁၈၉)၊ အခန်း(၃၀၂)၊ ပန်းဆိုးတန်း ေနစဉ် ဝ၀၈၃၀
Newspapaer ေအာ့ဖစ်တာဝါ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ)် ၁၀/၀၂/၂၀၁၅
(ေနရှငန်ယ်တိုင်း(မ)်ေနစဉ် ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph- ဝ၁- ၃၉၁၄၇၈
သတင်းစာ)

၂၁ The Messenger သတင်းစာဦးေဇာ်မင်းေအး အမှတ(်၃၆)၊ အငး်ကင်းမိငလ်မ်း၊ ၂၃-ရပ်ကက်ွ ေနစဉ် ဝ၀၈၈၈
သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၁၃-၂-၂၀၁၅
Ph- ဝ၉-၇၃၀၃၇၆၇၃၊ ဝ၁-၈၅၅၁၂၈၃

၂၂ Myanmar Newsweek Dr. တငေ်အာင်ခုိင် အမှတ(်၁၈၉)၊ အခန်း(၃၀၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းေအာ့ ေနစဉ် ဝ၀၉၂၁
Daily Newspapaer ဖစ်တာဝါ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ)် ၂၃-၂-၂၀၁၅
(ြမန်မာနယူးဝိစ်ေနစဉ် ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph- ဝ၁-၃၈၇၅၉၅
သတင်းစာ)

၂၃ The Daily Eleven Dr. သိန်ြမင့် အမှတ(်၂၂)၊ ေတာင်ြမင်းပိင်ကွငး်လမ်း၊ တာေမွ ေနစဉ် ဝ၀၉၂၉ ထွက်
Newspapaer Ph- ဝ၁-၄၀ဝ၅၂၈၊ ဝ၁-၄၀ဝ၅၂၄ ၂၃-၂-၂၀၁၅

၂၄ The Voice Daily ေဒဝင်းကလျာေဆွ အမှတ(်၃၈)၊ မုိးေကာင်းလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကက်ွ၊ ေနစဉ် ဝ၀၉၄၀ ထွက်
Newspaper(ြပည်ေထာင်စု ရန်ကငး်မိနယ်၊ ရန်ကနု်တိုင်းေဒသကီး။ ၂၄-၂-၂၀၁၅
အသေံနစဉ်သတင်းစာ) Ph- ဝ၉-၇၈၅၀ဝ၀၁၇၄
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စဉ် သတင်းစာအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၅ The Empire Daily ေဒဝိုင်းအံုချစ် အမှတ်(၂၃၀/၂)၊ေကျးတမာလမ်း၊ ၁၄/၂ရပ်ကွက်၊ ေနစဉ် ဝ၀၉၄၁
Newspapaer(အငပ်ါယာ  ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ Ph- ဝ၉-၄၂၀၂၇၅၁၅၆ ၂၄-၂-၂၀၁၅
ေနစဉ်သတင်းစာ) wineoo.editor@gmail.com

၂၆ MYANMAR TIMES ေဒတင်တငခ်ိုင် အမှတ(်၃၇၉/၃၈၃)၊ ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေနစဉ် ဝ၁၀၂၁ ထွက် အဂလိပ်
Daily ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၅/၀၃/၂၀၁၅

editorial.direetor.mlm@gmail.com

၂၇ မေလးေနစဉ်သတင်းစာ ဦးသန်းေဇာ်ထွန်း ၃၅လမ်းှင့်၇၁လမ်းေထာင့်၊ မေလး၊ ချမ်းေအး ေနစဉ် ဝ၁၀၂၂ ထွက်
သာစံမိနယ်။ Ph- ဝ၉-၂၀၅၉၇၇၅၊ ဝ၂-၇၇၃၉၈ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅
tintunoo029@gmail.com

၂၈ ြပည်ြမန်မာေနစဉ်သတင်းစာေဒါက်တာခငမုိ်းမိုး အမှတ(်၉)၊ ေရေကျာ်လမ်းမကီး၊ ၉-ရပ်ကက်ွ၊ ေနစဉ် ဝ၁၀၄၂
(The Pyi Myanmar Daily ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ Ph- ဝ၁-၃၇၄၄၀ဝ၊ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅
Newspaper) ဝ၁-၃၈၅၂၉၃၊

pyimyanmarnews@swesonemeida.org

၂၉ ြပည်ေထာင်စုေနစဉ် ဦးတင့်ေအာင် ၁၄/၁ရပ်ကွက်၊ သခင်ဖိုးလှကီးလမ်း၊ ေနစဉ် ဝ၁၀၄၃ ထွက်
သတင်းစာ ေတာင်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

ြပည်ေထာင်စု ကံ့ခုိင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးပါတီ
Ph- ဝ၉-၈၆၀၄၀ဝ၁
uniodaily@gmail.com
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၃၀ 7 DAY  News Daily ဦးေသာငး်စုငမ်ိး အမှတ် (၄၉၇)၊ ြပည်လမ်း ဒုိင်မွန်းစင်တာ-E ေနစဉ် ဝ၁၀၄၄ ထွက်
သတင်းစာ (ပ-ထပ)်၊ ၈-ရပ်ကက်ွ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

www.7daydaily.com

၃၁ ြမန်မာ့အလင်းသတငး်စာ ဦးေအာင်ိုငဦ်း အမှတ်(၅၃)၊ နတ်ေမာကလ်မ်းသွယ(်၁)၊ဗဟန်းမိနယ်။ေနစဉ် ဝ၁၀၉၃ ထွက်
သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်း စာတည်းမှးချပ် mmalayyn544@gmail.com ၁၀/၀၃/၂၀၁၅

www.moi.gov.mml

၃၂ Chinland News ဦးဂန်လံုထလီးသုမ်း မသ-၂၀၁၊ မိသစ်ရပ်ကွက၊် ဟားခါးမိ၊ ေနစဉ် ဝ၁၄၆၉ ထွက် ချင်း
ချငး်ြပည်နယ်။ Ph- ဝ၉-၂၆၀၅၆၅၅၃၂ ၁၈-၈-၂၀၁၅ (လိုင)်

၃၃ THE REGION(ေဒသဆိုင် ဦးမင်းခန်ေကျာ် အမှတ်-၁၃၅၊ စကမ်-၂လမ်း၊ စကမ်ရပ်ကွက၊် လှည်းကူးမိနယ်။ေနစဉ် ဝ၁၅၆၉
ရာသတင်းစာ) Ph- ဝ၉-၉၇၆၈၂၆၅၁၂၊ ဝ၉-၉၇၆၇၆၈၂၆၅၁၃ ၂၉-၁၀-၂၀၁၅

၃၄ YADANAR TIME DAILY ဦးကုိကိုေလး အမှတ(်၃၂/ဃ)၊ ဘုိးရာဇာလမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကက်ွ၊ ေနစဉ် ဝ၁၆၅၈
ေနစဉ်သတင်းစာ ရန်ကငး်မိနယ်။ ၁၀/၀၂/၂၀၁၆

09-797002576

၃၅ K'CHO POST သတင်းစာ ဦးဟာိုင်း အမတ်ှ(စ/၃၇)၊ စံြပရပ်ကွက်၊ မင်းတပ်မိ၊ ေသာကာ ဝ၁၆၉၆
ချငး်ြပည်နယ်။ ၀၇/၀၃/၂၀၁၆
09-259044916
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၃၆ ြမန်မာတိုငး်မ်သတငး်စာ ေဒတင်တငခ်ိုင် အမှတ်(၃၇၉/၃၈၃)၊ ဗုိလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေနစဉ် ဝ၁၈၉၆ ထွက် ြမန်မာ
(ြမန်မာကွန်ဆိုလီဒိတ်တက် ေကျာကတံ်တားမိနယ်။ ၂၀-၉-၂၀၁၆     
မီဒယီာကုမဏီလီမိတက)် ဝ၉၄၂၀ဝ၅၁၄၀၇၊

၃၇ Myanmar Eleven ေဒါက်တာသနိ်းြမင့် အမှတ(်၂၂)၊ ၅-လာ၊ေတာင်ြမငး်ပိင်ကွငး်လမ်း၊ ေနစဉ် ဝ၁၉၀ဝ အဂလိပ်
Newspaper တာေမွမိနယ်။ ၀၄/၁၀/၂၀၁၆
(Eleven Nation Media 01-400528
Co.,Ltd)

၃၈ CHINLANDER ဦးချစ်ေမာင် စသ/၄၀၊ ချယ်ရီလမ်း၊ ေဈးသစ်ရပ်ကွက၊် ေနစဉ် ဝ၁၉၂၅ ချငး်-
(ချငး်ြပည်သား)သတင်းစာ ဟားခါးမိ၊ ချင်းြပည်နယ်။ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ဟားခါး

09-455110973

၃၉ The Voice of Democracyဦးုိလျန်ထန်း ပတသ-ဝ၁၃၊ ြပည်ေတာ်သာရပ်ကက်ွ၊ ဟားခါးမိ၊ တစ်ပတ် ဝ၁၉၃၉
သတင်းစာ ချင်းြပည်နယ်။  အစုစပ်ပိုင် ှစ်ကမ်ိ ၂၈-၁၁-၂၀၁၆

09-454348047    09-400305398 (ဗုဒဟူး၊အဂါ)

၄၀ ြမန်မာသံေတာ်ဆင့်သတင်းစာဦးေကျာ်စွာဝငး် အမှတ်(၂၁)၊ ဗုိလ်ေတဇလမ်း၊ ဗုိလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ တနလာမှ ဝ၁၉၇၄
ေဒါပံုမိနယ်။  01-9150547 ေသာကာ ၂၇-၁-၂၀၁၇

၄၁ ဝိတုိရိယသတင်းစာ ဦးအွမဟ်ာ မင်းတပ်မိ၊ ချငး်ြပည်နယ်။ ှစ်ပတ် ဝ၂၀၆၃ ထွက်
09-262509903 တစ်ကိမ် ၂၄-၅-၂၀၁၇
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၄၂ The Asia Heart News ဦးညီညီလတ(်ခ) အမှတ်(၁၃/၃-လာ)၊ ၂-ေအ၊ ကျေီတာ်လမ်း၊ တနလာမှ ဝ၂၀၆၆ ထွက်
ညေနခငး်သတငး်စာ ဦးညီညီ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ေသာကာ ၃၁-၅-၂၀၁၇

09-420073743

၄၃ THE LIRAWN POST ဦးဆလုိင်းေဆွး အမှတ(်၄)၊ မိလှရပ်ကွက၊် မွန်ထာ၊ ကေလးမိ၊ အဂါ၊ စေန ဝ၂၁၅၆ ထွက် တစ်ပတ်
သတင်းစာ ေထာန် စစ်ကိုငး်တိုင်း၊ 095018845/ 09260214184 ကာသပေတး၊ ၀၇/၀၉/၂၀၁၇ (၃)ကိမ်

၄၄ CHINLUNG TODAY ဦးလာေဆွကျဲအို အမှတ်(၃/၃၇)၊ သာယာလမ်း၊ တာဟန်းရပ်ကွက်၊ ေနစဉ် ဝ၂၁၈၇ ချင်း(ဖလမ်း
သတင်းစာ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုငး်တိုင်းေဒသကီး။ ၀၂/၁၀/၂၀၁၇

09-426717891

၄၅ go သတင်းစာ ဦးာဏ်လင်းေကျာ် အမှတ(်၂)၊ အခန်း(၉/ဒ+ီအီး)၊ စကားဝါကွန်ဒို၊ တနလာမှ ဝ၂၂၇၆ အဂလိပ်
မိုးေကာငး်လမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ေသာကာ ၀၉/၀၂/၂၀၁၈ ဘာသာ
09-36704086

၄၆ THE CHERRY HILL ဦးေဟာကလ်မ့်ေတွာင်အမှတ်(စ/၂၃)၊ စေကာ့လမ်းရပ်ကွက်၊ ေနစဉ် ဝ၂၃၃၀ တီးတိန-်
TIMES သတင်းစာ တီးတိန်မိ၊ ချင်းြပည်နယ်။ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ချငး်ဘာသာ

ဝ၉-၂၅၆၁၂၉၀၇၆

၄၇ လူထုေထာင့် ဦးေဇယျာလင်း အမှတ(်၁၃/၈၇၀)၊ ဗုိလ်လင်းယုန်လမ်း၊ ေနစဉ် ဝ၂၇၃၇
(LUDU Pereception) ဒဂုံမိသစ(်အေရှပုိင်း)မိနယ်။ ၂၀-၁-၂၀၂၀
သတင်းစာ 09-5012385
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၁ Reality News Journal ဦးတင်ေအာင်မိုး အမှတ(်၉၀၂)၊ နဝမထပ်၊ သံေဈးကွန်ဒို၊ လသာမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀ဝ၀၁
(ပကတိသတင်းဂျာနယ်) Ph-ဝ၁-၃၈၄၇၄၈ ၂၇-၁၀-၂၀၁၄

၂ ြမန်မာ့ေခတ်ဂျာနယ် ေဒလှလှဝင်း အမှတ်(၁၇)၊ ေရဘုန်းပွင့်ဘုရားလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ တနလာ ဝ၀ဝ၀၂
Ph-၁၂၂၀၈၉၇၊ Ph-ဝ၉-၇၃၂၁၅၃၅၃ ၂၇-၁၀-၂၀၁၄

၃ မားနဂါးဂျာနယ် မိုင်းိုင်ိုင်ဦး အမှတ်(ည/၅-၁၈)၊ ေကျာက်စိမ်းလမ်း၊ ဘူတာလမ်းမ၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ၁လ၂ကိမ် ဝ၀ဝ၀၃ ြမန်မာ+
နယ်ေြမ(၅)၊လမ်း၊ လားိးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၁၀-၁၁-၂၀၁၄ ပေလာင်
Ph-ဝ၉-၂၅၉၁၈၂၉၁၄၊ ဝ၉-၃၆၁၅၇၈၃၆ တေအာင်း

၄ Myanmar Review Journal ဦးရဲဝင်းထွဋ် တိုက်(၇၈/၈၂)၊ အခန်းအမှတ်(၁၀၁)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်းှင့် ဗုဒဟူး ဝ၀ဝ၀၄
ဝ၉-၈၆၀၁၂၃၅ ကမ်းန းလမ်းေထာင့်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၁-၉၀၁၀၅၈၆၊ ၁၀-၁၁-၂၀၁၄

ဝ၁-၂၀၁၂၉၂

၅ နိရရာရခိုင်သတင်းဂျာနယ် ဦးေစာသန်း(ခ) အမှတ်(၂၀)၊ ၆-လာ၊ ဦးဖီးလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ တနဂေွ ဝ၀ဝ၀၅
ဦးခိုင်ြမတ်ေကျာ် Ph-ဝ၉-၂၅၀၁၄၂၅၁၈ ၁၀-၁၁-၂၀၁၄

၆ SOCCER FOLLOW ေဒဇင်ေထွးစံ အမှတ(်၄၈)၊ 7A၊ ေရေလာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀ဝ၀၆
SPORTS JOURNAL  Ph-ဝ၉-၂၅၀၃၄၅၁၇၇ ၁၀-၁၁-၂၀၁၄

၇ Monday Sports ေဒေအးမွန်ခိုင် အမှတ်(၁၈)၊ ၇-လာ(ခ)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တနလာ ဝ၀ဝ၀၇
တာေမွမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၄၃၁၇၉၁၀ဝ ၁၀-၁၁-၂၀၁၄

ဂျာနယ်ခွင့်ြပစာရင်း

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်
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၈ ေသွးသစ်ဂျာနယ် ဦးရဲေအာင် အမှတ်(၁၈၈)၊ အေပဆံုးထပ်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀ဝ၀၈
New Blood Journal (ရဲရင့်ေအာင်- Ph-ဝ၁-၂၄၅၇၀၈၊ ဝ၉-၄၅၈၀၃၀၄၉၇ ၁၀-၁၁-၂၀၁၄

ေကျာက်ပန်းေတာင်း)

၉ ြမစ်ကီးန းသတင်းဂျာနယ် ေဒေရယဉ် CR-8၊ စီတာပူရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ စေန ဝ၀ဝ၀၉
ကချင်ြပညန်ယ်။ Ph-ဝ၉-၄၃၁၇၀၇၄၅ ၁၀-၁၁-၂၀၁၄

၁၀ ဘက်မလုိက်သတင်း ဦးမျိးမင်းလတ် အမှတ်(၂၁၁/၂၁၃)၊ လမ်း(၃၀)၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀ဝ၁၀
Ph-ဝ၉-၄၂၅၀၁၆၁၇၆၊ ဝ၉-၅၂၁၃၆၉၂ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄

၁၁ Oriental Weekly News ဦးြမင့်ဦး အမှတ်(၂၁၆/၂၂၂)၊ အခန်း ၈/D၊ ၄၉-လမ်း၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းအိမ်ရာ၊ ကာသပေတး ဝ၀ဝ၂၃
Journal မဟာဗလလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၅၀၁၉၅၉၄၊ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄

ဝ၉-၄၂၀ဝ၇၃၇၄၃

၁၂ ဟံသာဝတီတိုင်း(မ)် ဦးမိုးေကျာ်ချစ် ဆိုရှယ်လစ် ၁၉-လမ်း၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ။ တနလာ ဝ၀ဝ၂၈
Ph- ဝ၅၂-၂၀၁၁၇၄၊ ဝ၉-၅၃၀ဝ၉၂၃ ၁၃-၁၁-၂၀၁၄

၁၃ အတုမရှိဂျာနယ် ဦးဝင်းေမာင် ကင်းဝန်မင်းကီးတိုက်၊ အေကျာ်ေကျာင်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၀ဝ၂၉
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ Ph-ဝ၉-၂၅၉၂၃၇၈၁၁၊ ဝ၉-၂၅၅၈၀၉၃၉၅ တစ်ကိမ် ၁၃-၁၁-၂၀၁၄

၁၄ ိုင်ငံသားဂျာနယ် ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး အမှတ်(၂၁၉)၊ (ပ-ထပ)်၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း၊ (အလယ်)၊ ေသာကာ ဝ၀ဝ၃၈
ဝ၉-၅၄၁၉၃၅၆ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၁-၂၉၄၅၉၃၊ ဝ၉-၂၅၃၀၆၆၈၀ဝ ၁၄-၁၁-၂၀၁၄
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၁၅ လူထုပံုရိပ်သတင်းဂျာနယ် ဦးန လှြမင့် အမှတ်(၁၀/၁၂)၊ ပထမထပ်၊ ၄၃-လမ်း၊(ေအာက်)၊  ၆-ရပ်ကွက်၊ အဂါ ဝ၀ဝ၄၂
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၁-၃၉၈၅၈၂၊ ဝ၁-၃၉၈၅၈၃၊ ဝ၉-၅၁၆၅၂၃၅ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၁၆ မခင်းှင့်သတင်းစံုဂျာနယ် ေဒြမင့်ြမင့်ေအး အမှတ်(၉၇/ေြမညီထပ်)၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀ဝ၄၉
 Ph-ဝ၁-၃၈၅၃၆၉ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၁၇ ြမန်မာသံေတာ်ဆင့် ဦးေကျာ်စွာဝင်း အမှတ်-၂၁၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ စေန ဝ၀ဝ၅၂
သတင်းဂျာနယ်  Ph-ဝ၉-၇၃၂၀၂၈၇၀ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၁၈ ဒိုေတာင်သူသတင်းဂျာနယ် ဦးေကျာ်ဝင်း အမှတ်(၁၁၇)၊ ၄၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ အဂါ ဝ၀ဝ၅၃
Ph-ဝ၉၄၂၁၁၀၇၃၈၁ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၁၉ ပဲခူးအသံသတင်းဂျာနယ် ေဒဇာြခည်လင်း အမှတ်(၆၈၂)၊ ေမှာ်ကန(်၄)လမ်း၊ လိပ်ြပာကန်ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ။ ေသာကာ ဝ၀ဝ၅၅
Ph-ဝ၉-၄၂၁၁၆၅၄၃၆ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၂၀ Tomorrow သတင်းဂျာနယ် ဦးဝဏ အမှတ်(၄၀)၊ ၄-ေအ၊ အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ အဂါ ဝ၀ဝ၅၆
Ph- ဝ၉-၅၁၅၄၅၉၁၊ ဝ၉-၈၆၀၄၀ဝ၄၁ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၂၁ ေရြမန်မာဂျာနယ် ေဒေလးခိုင်ခိုင် အမှတ်(၂၆)၊ ရတန လမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀ဝ၅၉
Ph-ဝ၁-၅၀ဝ၇၁၁၊ ဝ၁-၅၀ဝ၈၇၄ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၂၂ News Watch Journal ဦးချစ်ေမာင် အမှတ(်၁၉၉/ ပ-ထပ)်၊ ပန်းဆိုးတန်းအလယ်ဘေလာက်၊ ဗုဒဟူး ဝ၀ဝ၆၃
(ေစာင့်ကည်)့ဂျာနယ် ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၇၃၂၃၇၇၉၀ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄
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၂၃ ေရေပါက်ဆိန်(ဘာသာေရး) ဦးသန်းလင်းေဌး စုေပါင်းံုးမှတ်တိုင်၊ ေဗာဓိဓမေရေပါက်ဆိန်ေကျာင်း၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်။ အဂါ ဝ၀ဝ၆၆
ဂျာနယ် ဝ၉-၂၅၄၇၁၁၂၇၂ Ph-ဝ၉-၄၂၅၃၀၅၄၉၉ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၂၄ Shape Entertainment ဦးသူကွယ်ခန်စိုး အမှတ်(၉၈)၊ ပထမထပ်၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀ဝ၆၉
Journal Ph-ဝ၉-၇၃၀၅၀၈၄၀၊ ဝ၁-၂၅၆၆၅၀ ၂၈-၁၁-၂၀၁၄

၂၅ Online Educational ဦးသက်ဦးဇာနည် အမှတ်(၇၀၂)၊ ဓနလိင်တာဝါ၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀ဝ၇၀ အဂလိပ်-
Service (OES) Journal Ph-ဝ၉-၉၁၀၅၀၅၀၆၂၊ ဝ၉-၉၇၀၆၀၅၀၆၃ ၊ ဝ၉-၉၇၀၆၀၅၀၆၃ ၂၈-၁၁-၂၀၁၄ ြမန်မာ

၂၆ Auto World Journal ဦးေဇာ်ငိမ်းဦး အမှတ်(၈၈)၊ ေရေတာင်တန်းလမ်း၊  လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀ဝ၈၀
Ph-ဝ၁-၂၃၀၁၁၂၄၊ ဝ၁-၂၃၀၁၁၂၅ ၀၁/၁၂/၂၀၁၄

၂၇ Mizzima Journal ဦးြမတ်ေဆွ အမှတ(်၄၀၁)၊ (စီေဆာင်)၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀ဝ၈၁ အဂလိပ်
Ph-ဝ၉-၅၅၈၆၇၅၊ ဝ၉-၅၀ဝ၀၇၄၇ ၀၁/၁၂/၂၀၁၄

၂၈ မဇမိသတင်းဂျာနယ် ဦးြမတ်ေဆွ အမှတ်(၄၀၇)၊ အေဆာင်စီ၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ဗဟန်းမိနယ်။ တနဂေွ ဝ၀ဝ၈၂
Ph-ဝ၁-၅၅၈၆၇၅၊ ဝ၉-၅၀ဝ၀၇၄၇ ၀၁/၁၂/၂၀၁၄

၂၉ Plus Forever Sports ဦးြမတ်ထွန်း အမှတ်(၁၃၈)၊ ဒုထပ(်ဝဲ)၊ ၃၇-လမ်း(လယ)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ တနဂေွ ဝ၀ဝ၈၃ ပတိ်သမိး်
Journal Ph-ဝ၁-၃၇၉၂၃၆ ၀၁/၁၂/၂၀၁၄

၃၀ Forever Sports Journal ဦးြမတ်ထွန်း အမှတ်(၁၃၈)၊ ဒ-ုထပ(်ဝဲ)၊ ၃၇-လမ်း(လယ)်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀ဝ၈၅ ပိတ်သိမး်
Ph-ဝ၁-၃၇၉၂၃၆ ၀၁/၁၂/၂၀၁၄
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၃၁ My Kitchen ဂျာနယ် ဦးစိုးသူရ တိုက်-၂၂/၂၀၃၊ အင်းဝအိမ်ရာ၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကီး၊ ၆၆-ရပ်ကွက်၊ တနလာ ဝ၀ဝ၉၆
ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ Ph- ဝ၉-၅၀၂၉၂၆၄ ၀၁/၁၂/၂၀၁၄

၃၂ ြမန်မာပို(စ်)ဂလိုဘယ် ဦးေကျာ်သူရ အမှတ်(၁၃၈)၊ ၄၉-လမ်း(အထက်)၊ ပထမထပ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀ဝ၉၉ ပတိ်သမိး်
Ph-ဝ၁-၉၀၁၀၅၂၅၊ဝ၁-၉၀၁၀၅၂၆၊ ဝ၁-၉၀၁၀၅၂၇၊ ဝ၉-၇၃၂၀၈၉၇၀ ၀၂/၁၂/၂၀၁၄

၃၃ Sunrise Weekly News ဦးေကျာ်တင့် အမှတ်(၅၉)၊ ၅-လာ(A)၊ ၄၄-လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ စေန ဝ၀၁၀ဝ
Journal ဝ၉-၂၅၄၀၁၂၇၂၂ Ph-ဝ၉-၂၇၅၀၁၂၇၂၂၊ ဝ၉-၇၉၅၂၅၁၀ဝ၉ ၀၂/၁၂/၂၀၁၄

၃၄ The Upgrade Art ဂျာနယ် ဦးေဝယံလင်း အမှတ(်၂၃၃)၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ ၃၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) ေသာကာ ဝ၀၁၀၆
မိနယ်။ Ph-၇၃၁၁၀၇၄၂၊ ဝ၉-၂၅၀၆၇၆၂၄၆ ၀၂/၁၂/၂၀၁၄

၃၅ ရန်ကုန်သတင်း ဦးေဝယံလင်း အမှတ်(၂၃၃)၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ ၃၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) ေသာကာ ဝ၀၁၀၇
ကွန်ရက်ဂျာနယ် မိနယ်။ ၀၂/၁၂/၂၀၁၄
Yangon News Community Ph-၇၃၁၁၀၇၄၂၊ ဝ၉-၂၅၀၆၇၆၂၄၆
Journal

၃၆ Upgrade Music ဂျာနယ် ဦးေဝယံလင်း အမှတ်(၂၃၃)၊ ဦးဘဝင်းလမ်း၊ ၃၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) လစဉ် ဝ၀၁၀၈
မိနယ်။ Ph-၇၃၁၁၀၇၄၂၊ ဝ၉-၂၅၀၆၇၆၂၄၆ ၀၂/၁၂/၂၀၁၄

၃၇ Rule of Law Journal ေဒေမသစူိုး အမှတ်(၂၃)၊ ၅-လာ၊ ဗိုလ်တေထာင်လမ်းသွယ်(၂)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၂ပတ်၁ကိမ် ဝ၀၁၁၆
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဂျာနယ် Ph-၄၃၀၄၀၇၆၉ ၀၃/၁၂/၂၀၁၄
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၃၈ The Politics ဂျာနယ် ဦးတင်ေအာင်ေကျာ် ၂၀၉(ပ-ထပ)်၊ ၃၈-လမ်း(ထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၁၁၇
ိုင်ငံေရးဂျာနယ် ထက်(ခ)သဲေအာင် Ph-ဝ၁-၃၈၃၄၂၃၊ ဝ၉-၃၂၂၂၁၁၉၈၊ ဝ၉-၇၃၀၅၉၉၅၃ ၀၃/၁၂/၂၀၁၄

၃၉ Development News Journal ဦးခိုင်မင်းထွန်း အမှတ(်ငပ/၂၄၃)၊ ငပိန်းလမ်း၊ ေဘာက်သီးစုရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိနယ်။ ၁၅ရက်တစ် ဝ၀၁၂၅ ပိတ်သိမ်း
(ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဂျာနယ)် Ph-ဝ၉-၄၉၃၁၁၁၀၈၊ ဝ၉-၃၁၄၀၇၀၄၂ ကိမ် ၀၃/၁၂/၂၀၁၄

၄၀ ေလာကအလင်းဂျာနယ် ဦးကည်စိုးဝင်း အမှတ်၆/၁၊ ရန်ေအာင်လမ်းသွယ်(၃)၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၂ပတ်တစ် ဝ၀၁၄၆
Ph-ဝ၁-၅၅၈၀၈၄ ကိမ် ၁၀/၁၂/၂၀၁၄

၄၁ The Chilles ဂျာနယ် ဦးေအာင်ြပည့်စိုး တိုက်(၆/၁)၊ ရန်ေအာင်လမ်းသွယ(်၃)၊၂-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၂ပတ်တစ် ဝ၀၁၄၇
Ph-ဝ၁-၅၅၈၀၈၃ ကိမ် ၁၀/၁၂/၂၀၁၄

၄၂ The Street View ဂျာနယ် ဦးမျိးဝင်းွန် တိုက်(၆/၁)၊ ရန်ေအာင်လမ်းသွယ(်၃)၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ တနလာ ဝ၀၁၄၉
Ph-ဝ၁-၅၅၈၀၈၄ ၁၀/၁၂/၂၀၁၄

၄၃ ဒီမိုကေရစီဂျာနယ် ဦးေဇယျာြမတ်ခိုင် အမှတ်(၂၆၇)၊ ဒ-ုထပ်၊ လမ်း(၄၀)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဝ၀၁၆၉
Ph-ဝ၉-၇၃၁၄၂၉၇၀ ၁၂/၁၂/၂၀၁၄

၄၄ ြပညသူ်ေခတ်ဂျာနယ် ေဒြမင့်ြမင့်(ခ) အမှတ်(၁၇၇)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၆လမ်း(လယ)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဝ၀၁၇၀
သီရိဝံသ  Ph-ဝ၉-၄၂၈၁၉၉၇၃၃ ၄၁၉၈၅

၄၅ ေရိုးဂျာနယ် ဦးေဖသနိ်းေအာင် အမှတ်(၅၆၈)၊ ဓမာံုလမ်း(၁၀)ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၁၅ရက်တစ် ဝ၀၁၇၄
Ph-ဝ၁-၅၃၄၀၂၁ ကိမ် ၁၅-၁၂-၂၀၁၄
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၄၆ Essential Days Journal ဦးေဇယျာြမတ်ခိုင် အမှတ်(၂၆၇)၊ ဒ-ုထပ်၊ လမ်း(၄၀)အထက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၁၈၃
မရှိမြဖစ်ရက်စွဲများဂျာနယ် Ph-ဝ၉-၇၃၁၄၂၉၇၀ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄

၄၇ Shipping Time Journal ဦးေအာင်မျိးပိုင် အမှတ်(၁၂၆)၊ အခန်း(၃)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ၂ပတ်တစ်ကိမ် ဝ၀၁၉၁
ဗဟန်းမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၄၂၅၃၇၃၃၉၇ ၁၆-၁၂-၂၀၁၄

၄၈ The Plan ဂျာနယ် ဦးေကျာ်ဝင်း အမှတ(်၁၄၃)၊ ၃-ဘီ၊ ၄၅-လမ်း(အထက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၂ပတ်တစ် ဝ၀၂၀၁
Ph-ဝ၉-၂၃၄၈၂၈၆၈၅ ကိမ် ၁၈-၁၂-၂၀၁၄

၄၉ Myanmar Peace ဦးေကျာ်စိုးလိင် အမှတ်(၁၃)၊ ေရလီလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၁လတစ်ကိမ် ဝ၀၂၁၃ ပိတ်သမိး်
Chronicle Journal Ph-ဝ၉-၇၃၀၁၂၉၀၈ '၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၅၀ Myanmar Weekly ဦးမျိးေအာင် အမှတ(်၂၆၃)၊ အမျိးသားဝိုင်အမ်စီေအအေဆာက်အဦ၊ သမ်ိြဖလမ်း၊ အပတ်စဉ် ဝ၀၂၂၁ ပတိ်သမိး် ြမန်မာ+
Chronicle Journal ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၇၃၂၂၅၂၂၆ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄ အဂလိပ်

၅၁ Trade Transport ဦးမျိးေအာင် အမှတ(်၂၆၃)၊ အမျိးသားဝိုင်အမ်စီေအအေဆာက်အဦ၊ သမ်ိြဖလမ်း၊ ကာသပေတး ဝ၀၂၂၇ ပိတ်သိမ်း
ကုန်သွယ်ပိုေဆာင်ဂျာနယ် ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၇၃၂၂၅၂၂၆ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၅၂ အကျိးေဆာင်ဂျာနယ် ဦးခင်ေမာင်ေအး အမှတ် ၁၇၇/၁၇၉၊ ၃၄-လမ်း(အထက်)၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။အပတ်စဉ် ဝ၀၂၃၂
Ph-ဝ၁-၃၇၅၅၃၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၅၃ သမ်းသံေတာ်ဆင့် ဦးစိုင်းမင်းေအာင် အမှတ်(မ/၃၂၈)၊ တ-ထပ်၊ စပ်စံထွန်းလမ်း၊မိမရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီး။ ၁လ၁ကိမ် ဝ၀၂၃၅ ပိတ် ရှမး်+
Ph- ၁၉-၁၂-၂၀၁၄ သမ်ိး ြမန်မာ
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၅၄ သဇင်ပန်းခိုင်သတင်း ဦးေအာင်သိန်း အမှတ်(၉၅)၊ဧရာ(၁၀)လမ်း၊ ည-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၁၅- ရက် ဝ၀၂၄၇
ဂျာနယ် Ph-ဝ၉-၄၅၀ဝ၀၂၀၇၅ တစ်ကိမ် ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၅၅ Market Direct စာေစာင် ဦးစိုးပိုင် အမှတ်၃၅၊ အခန်း (၄၀၂)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၁လတစ်ကိမ် ဝ၀၂၆၉
Ph -ဝ၁၈၆၁၉၁၁ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၅၆ Health Digest Journal ဦးဝင်းေအာင် အမှတ်(၈၄)၊ လမ်း(၅၀)၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ဗဒုဟူး ဝ၀၂၇၂
Ph- ဝ၁-၂၉၃၇၃၉၊  ဝ၁-၂၉၀၃၇၀ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၅၇ Education Digest ေဒုုဝင်း အမှတ(်၈၄)၊ ေြမညီထပ်၊လမ်း(၅၀)၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၂၇၄
Journal Ph- ဝ၁-၂၉၅၇၅၈ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၅၈ Bagan Weekly News ဦးမျိးဇင်ဦး 8D၊ No- 216/222၊ ၄၉-လမ်း၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းအိမ်ရာ၊ မဟာဗလလမ်း၊ ကာသပေတး ဝ၀၂၇၇
၄၉-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ Ph -ဝ၉-၄၂၀၁၃၇၄၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၅၉ Together Weekly News ဦးေအာင်ေအာင်ကို အမှတ(်၂၁၆-၂၂၂)၊ ၉-လာ၊ အခန်းအမှတ်(၈)ဒီ၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းအိမ်ရာ၊ ေသာကာ ဝ၀၂၇၉
၄၉-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။  Ph - ဝ၉-၄၃၀၂၅၁၉၀ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၆၀ အခွင့်အလမ်းဂျာနယ် ဦးသန်းစိုး အမှတ်(၆၅)၊ အုန်းပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ အဂါေန ဝ၀၃၀၈
Ph- ဝ၁-၅၁၇၂၀၄ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၆၁ Yangon Press Myanmar ေဒအယ်လ်နန်ဆုိင်း အမှတ်(၃၃၉)၊ အမှတ်(၁၅၀၉)၊ ၁၅-လာ၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်းှင့်ဆူးေလဘုရား တစ်လ ဝ၀၃၁၃
News Journal လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ တစ်ကိမ် ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

ရန်ကုန်ပရက်(စ်)အာရှကုမဏီလီမိတက် Ph- ဝ၉-၄၂၀၇၇၂၄၃၉
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၆၂ Tongsan Weekly Journal ေဒကျနိ်ရှန်းဒိန် အမှတ်(၁)၊ သဇင်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ကေလးမိ။ စေန ဝ၀၃၁၇ ဇိုမီချင်း+
(Tongsan Kaalsim Thu စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ Ph- ၂၄-၁၂-၂၀၁၄ ြမန်မာ+
Kiyakna) အဂလိပ်

၆၃ ယိမ်းွဲပါးဂျာနယ် ေဒေနြခည်ခင်ေအး တိုက်(၃၀)၈-လာ၊ တာေမွေဈးလမ်း၊ တာေမွကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ စေန ဝ၀၃၁၉
Ph -ဝ၉-၂၅၅၉၄၄၁၈၇ ၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၆၄ ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် ဦးကျဲအိုမန်း အမှတ်(၆၀)၊ အခန်း(၈)၊ ၄-လာ၊ အင်းစိန်လမ်း၊၉-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ သံုးလ ဝ၀၃၂၀
Ph -ဝ၉-၄၂၀၂၂၂၀၅၀ တစ်ကိမ် ၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၆၅ ေခတ်သတင်း (The Times ဦးခင်ေမာင်ေလး အမှတ်(၁၉)၊ ပ-ထပ်၊ မဟာေဇယျလမ်း၊ ေရေကျာ်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ဝ၀၃၂၁
News ) ဂျာနယ် Ph - ဝ၉-၅၁၄၃၅၅၀ ၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၆၆ ေရဧရာဂျာနယ် ဒု-ဗိုလ်မှးကီး အမှတ(်၂၆)၊ ရတန လမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ အပတ်စဉ် ဝ၀၃၂၇
ဦးသာေဌး(ငိမ်း) Ph- ဝ၉-၅၀ဝ၈၇၄၊ ဝ၉-၅၀ဝ၇၁၁ ၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၆၇ လတ်ေတာ်ဂျာနယ် ဦးတင်ေအာင်ေဆွ ံုးအမှတ်(၂၀)၊ လတ်ေတာ်ံုး၊ ြပညေ်ထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပညေ်တာ်။ တနလာ ဝ၀၃၂၉
၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၆၈ ခွန်းဆင့်သံဂျာနယ် ဦးမင်းိုင်စိုး ၁၄၁၊ ဒထုပ်ဘီ၊ ြပညေ်တာ်ေအးလမ်း၊ေလးေဒါင့်ကန်ရပက်ွက်၊ ေသာကာ ဝ၀၃၃၂
(The Call) သဃန်းကန်းမိနယ်။ Ph -ဝ၉-၄၂၁၀၆၄၈၃၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၆၉ ကရင်သတင်းစဉ်ဂျာနယ် ဦးေစာသန်ဇင်ဦး အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ရတန ဒီပ၊ ဘားအံ့မိ။ ကရင်ြပညန်ယ်။ ၁လတစ်ကိမ် ဝ၀၃၄၇ ပတိ်သမိး်
၃၀-၁၂-၂၀၁၄
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၇၀ Channel Weekly Sports ေဒဆုမွန်ေကျာ် အမှတ်(၂၃/က)၊ ေအာင်ေြမသာစည်လမ်း၊ေအာင်ေြမသာစညအ်ိမ်ရာ၊ တနလာ ဝ၀၃၅၈
Journal ကမာရတ်မိနယ်။ Ph- ဝ၉-၄၂၅၃၁၅၂၇၄၊ ဝ၉-၂၅၄၂၆၀၄၇၃ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၇၁ Inside Weekly Sports ဦးေအာင်ေအာင်လိင် အမှတ(်၂၃/က)၊ ေအာင်ေြမသာစည်လမ်း၊ေအာင်ေြမသာစညအ်ိမ်ရာ၊ ကာသပေတး ဝ၀၃၅၉
Journal ကမာရတ်မိနယ်။  ဝ၉-၄၂၁၁၇၁၁၅၆၊ ဝ၉-၄၂၁၀၃၀၃၂၃ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၇၂ Auto Mobile Weekly ဦးစွမး်ထက်ေအာင် အမှတ်(၂၃/က)၊ ေအာင်ေြမသာစည်လမ်း၊ ေအာင်ေြမသာစည်အိမ်ရာ၊ ေသာကာ ဝ၀၃၆၀
Car Journal ကမာရတ်မိနယ်။ Ph -ဝ၉-၄၄၈၀၁၄၂၈၄၊ ဝ၁-၂၃၀၄၃၈၇ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၇၃ Yangon Press Japanese ေဒအယ်လ်နန်ဆုိင်း အမှတ်(၃၃၉)၊ အမှတ်(၁၅၀၉)၊ ၁၅-လာ၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်းှင့်ဆူးေလဘုရား လစဉ် ဝ၀၃၆၂ ဂျပန်
News Journal လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄ ဘာသာ

ရန်ကုန်ပရက်(စ်)အာရှကုမဏီလီမိတက် Ph- ဝ၉-၄၂၀၇၇၂၄၃၉
၇၄ ငိမ်းပညာေရးလမ်းန်ဂျာနယ် ေဒကိင်ကိင်ြမင့် အမှတ်(၅၆/က)၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၁၅ရက်တစ် ဝ၀၃၆၇

Ph - ဝ၁-၅၀၁၀ဝ၆ ကိမ် ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၇၅ 24/7 News Journal ဦးြပည့်ေကျာ်သူ အမှတ်(၁၆၇/၁၇၃)၊ အခန်း(ဘီ-၂)၊ ဆိပ်ကမ်းသာရိပ်မနွ်၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ တနဂေွ ဝ၀၃၆၈
ေကျာက်တံတားမိနယ်။  Ph -ဝ၁-၂၅၀ဝ၅၂၊ ဝ၉-၅၀၁၁၇၁၂ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၇၆ ကုမုြဒာသတင်းဂျာနယ် ဦးေမာင်ေမာင်စိန် အမှတ်(၁၁၃)၊ ေြမညီထပ်၊ ၅၂-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ အဂါ ဝ၀၃၆၉
Ph- ဝ၁-၂၉၆၇၆၀ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၇၇ The Farmer Myanmar ဦးဝင်းွန်လွင် အမှတ(်၅၈)၊ ၄၆-လမ်း(ေအာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်။ တနလာ ဝ၀၃၇၃
(ြမန်မာေတာင်သူကီးများဂျာနယ်) Ph- ဝ၉-၄၄၀ဝ၀၂၃၂၂ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄
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၇၈ အလုပ်သမားဂျာနယ် ဦးရဲိုင်ဝင်း အမှတ်(၃၈၂)၊ တံတားြဖလမ်း၊ ၂၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း) ၁လတစ်ကိမ် ဝ၀၃၇၅
မိနယ်။  Ph - ဝ၉-၄၅၀ဝ၂၇၄၂၁ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၇၉ အင်အားအားကစားဂျာနယ် ဦးြပည့်ေကျာ်သူ အမှတ်(၁၆၇/၁၇၃)၊ အခန်း(ဘီ-၂)၊ ဆိပ်ကမ်းသာရိပ်မနွ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ စေန ဝ၀၃၇၆
ေကျာက်တံတားမိနယ်။  Ph -ဝ၁-၂၅၆၆၂၁၊ ဝ၉-၅၀၁၁၇၁၂ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၈၀ Football Kicker Sports ေဒယဉ်မင်းသူ အမှတ်(၁၆၇/၁၇၃)၊ အခန်း(ဘီ-၂)၊ ဆိပ်ကမ်းသာရိပ်မနွ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အဂါ ဝ၀၃၈၀
Journal ေကျာက်တံတားမိနယ်။  Ph -ဝ၁-၅၀၁၀ဝ၆ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၈၁ OK OK အုပညာဂျာနယ် ဦးေမာင်ေမာင်စိန် အမှတ်(၁၃၃)၊ ေြမညီထပ်၊ ၅၂-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ စေန ဝ၀၃၈၁
 Ph - ဝ၁-၂၉၆၇၆၀ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၈၂ The Reporter ဦးတင့်ေအာင် အမှတ(်၉၉/ေအ)၊ ၄၂-လမ်း(အထက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ တနဂေွ ဝ၀၃၈၉
Journal Ph - ဝ၉- ၅၁၇၅၆၉၁ ၀၁/၀၁/၂၀၁၅

၈၃ ေဈးကွက်ဂျာနယ် ဦးတင့်ေအာင် အမှတ်(၉၉/ေအ)၊ ၄၂-လမ်း(အထက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ အပတ်စဉ် ဝ၀၃၉၀
Ph - ဝ၁-၇၁၀၁၀၂၊ ဝ၁-၇၀၇၁၈၃ ၀၁/၀၁/၂၀၁၅

၈၄ ေရဆဂံဂျာနယ် ဦးရဲေန င်ဝင်းြမင့် တိုက်(င)၊ အခန်း(၃၀၂)၊ အေန ်ရထာအိမ်ရာ၊ကမာရတ်မိနယ်။ တနဂေွ ဝ၀၃၉၄
Ph - ဝ၉- ၄၂၀၂၈၉၁၉၄ ၀၁/၀၁/၂၀၁၅

၈၅ အုဏ်ဦးဂျာနယ် ဦးလှြမင့် အမှတ်(၂၄၀)၊ေြမည၊ီ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၃၉၇
Ph - ဝ၉-၇၃၀ဝ၃၂၃၂ ၀၁/၀၁/၂၀၁၅
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၈၆ သစ်ေတာေကးမံုဂျာနယ် ဦးေဌးေမာင် ံုးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်ေတာေရးရာဦးစီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ၁လ ဝ၀၄၀ဝ
ေနြပညေ်တာ်။  Ph -ဝ၆၇- ၄၀၅၃၉၄ တစ်ကိမ် ၀၁/၀၁/၂၀၁၅

၈၇ အချစ်ဂျာနယ် ဦးပန်းေမး အမှတ်(၂၉၆)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ဝ၀၄၀၂
Ph -ဝ၉-၂၅၁၁၅၉၉၉၀ ၀၂/၀၁/၂၀၁၅

၈၈ ရခိုင်-စာပီယဉ်ေကျးမ ဦးသိန်းလိင် အခန်းအမှတ်(၄၀၄)၊ တိုက်(၇)၊ ၁၁-လမ်း(ေအ)ဘေလာက်၊ ၁လ ဝ၀၄၀၆ ရခိုင်
ဂျာနယ် ယုဇနဥယျာဉ်မိေတာ်။ Ph -ဝ၉-၄၀၁၆၀၂၆၅၁၊ ဝ၉-၄၂၈၁၉၈၂၈၄ တစ်ကိမ် ၀၂/၀၁/၂၀၁၅

၈၉ ကေန င်ဂျာနယ် ဦးခင်ေဇာ်မိုး အမှတ်(၂၂၇)၊ ၃၆-လမ်း(အထက်)၊ ပထမထပ်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၂ပတ်တစ်ကိမ် ဝ၀၄၀၉ ပိတ်
Ph -ဝ၁-၃၇၇၃၁၈ ဗုဒဟူး ၀၅/၀၁/၂၀၁၅

၉၀ လယ်ယာစီးပွားသတင်း ဦးမျိးတင့်ထွန်း စမ်းလဲ့ေမလမ်းသွယ်၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၂ပတ်တစ်ကိမ် ဝ၀၄၁၀
စာေစာင် (စိုက်ပျိးေရးေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန)Ph - ဝ၁-၆၆၃၅၀၅ ၀၅/၀၁/၂၀၁၅

၉၁ SPORT TIMES ဂျာနယ် ဦးေဇာ်မျိး အမှတ်(၃၉)၊ ေဇယျာဝတီ(ဗဟိုလမ်း)၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ အပတ်စဉ် ဝ၀၄၁၁
Ph -ဝ၉-၈၆၃၅၅၄၀ ၀၅/၀၁/၂၀၁၅

၉၂ SOCCER TIMES ဦးေဇာ်မျိး အမှတ်(၃၉)၊ ေဇယျာဝတီ(ဗဟိုလမ်း)၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ အပတ်စဉ် ဝ၀၄၁၂
အားကစားဂျာနယ် Ph -ဝ၉-၈၆၃၅၅၄၀ ၀၅/၀၁/၂၀၁၅

၉၃ ဇမဒိပ်ဂမီရဂျာနယ် ဦးေအာင်သိန်း အမှတ်(၆၀)၊ ေြမညီထပ်၊ ၂-လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ တနလာ ဝ၀၄၁၆ ပိတ်သိမ်း
Ph - ဝ၁-၂၂၆၀၄၃ ၀၅/၀၁/၂၀၁၅
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၉၄ 8 Days ဂျာနယ် ေဒခင်သဇင်ကို အခန်း(၈၀၆-ဘီ)၊ ၈-လာ၊ တိုက်-ဘီ၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၄၂၁
Ph -ဝ၁-၅၈၅၅၁၉ ၀၅/၀၁/၂၀၁၅

၉၅ သံမဏိှင်းဆီဂျာနယ် ဦးစိန်အုပ် အမှတ်(၂၀၈)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊  ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ စေန ဝ၀၄၂၇
Ph -ဝ၉-၂၅၄၁၉၉၇၆၂ ၀၅/၀၁/၂၀၁၅

၉၆ ဒီလိင်းစာေစာင် ဦးာဏ်ဝင်း အမှတ်(၃၆၁)၊ ေြမညီထပ်၊ ပုလဲသီရိတိုက်ခန်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းေဈးအနီး၊ တနလာ ဝ၀၄၂၈
(D-Wave) နတ်ေမာက်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ Ph - ဝ၁- ၅၅၅၁၅၆၊ ဝ၉- ၅၁၇၉၂၄၇ ၀၅/၀၁/၂၀၁၅

၉၇ ေခတ်သစ်သတင်းဂျာနယ် ဦးြမတ်စိုး(လိင်) တိုက်(၂)၊ အခန်း(၉)၊ ဘုရင့်ေတာင်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ဝ၀၄၃၀
Ph -ဝ၉-၅၀၂၅၄၅၆ ၀၆/၀၁/၂၀၁၅

၉၈ မျိးြမန်မာသတင်းဂျာနယ် ဦးြမတ်စိုး(လိင်) တိုက်(၂)၊ အခန်း(၉)၊ ဘုရင့်ေတာင်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ဝ၀၄၃၁
Ph -ဝ၉-၅၀၂၅၄၅၆ ၀၆/၀၁/၂၀၁၅

၉၉ မဟာေပါက်ဝိဇာဂမီရ ဦးန ထင်ေကျာ်ခိုင် အမှတ(်၇၅)၊ ၅-လာ(ဘီ)၊ သိပံလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ တနဂေွ ဝ၀၄၄၁
ဂျာနယ် Ph -ဝ၉- ၃၁၄၅၂၈၈၃ ၀၆/၀၁/၂၀၁၅

၁၀၀ Favourite News ဂျာနယ် ဦးသိန်းထွဋ်ဝင်း အမှတ်(၉၀/8-C)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊  ဗဟန်းမိနယ်။ အပတ်စဉ် ဝ၀၄၄၈
Ph-ဝ၁-၅၄၅၂၃၆ ၀၇/၀၁/၂၀၁၅

၁၀၁ ှင်းဆီြဖဂျာနယ် ဦးဘိုဘိုဝင်း (၇/၅၊ က/ခ)၊ ေအာင်ေဇယျ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀၄၅၂
Ph -ဝ၉-၃၀ဝ၉၆၃၁၄ ၀၇/၀၁/၂၀၁၅
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၁၀၂ The Journal of Human ဦးေဇာ်ဦး ၂၅/ဘီ၊ ပိေတာက်လမ်းသွယ်(၃)၊ ေအးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၄၆၂ ပိတ်သိမ်း
Rights and Democracy Ph -ဝ၉- ၇၃၀၆၆၉၁၈ ၀၇/၀၁/၂၀၁၅
(လူအခွင့်အေရးှင့်ဒီမိုကေရ
စီဂျာနယ်)

၁၀၃ Myanmar Studies ဂျာနယ် ဦးေဇာ်ဦး အမှတ်၂၅/ဘီ၊ ပိေတာက်လမ်းသွယ်(၃)၊ ေအးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လိင်မိနယ်။ ၆လတစ်ကိမ် ဝ၀၄၆၃
Ph -ဝ၉- ၇၃၀၆၆၉၁၈ ၀၇/၀၁/၂၀၁၅
                 

၁၀၄ Kid Zone ကာတွန်းဂျာနယ် ဦးြမင့်သန်း အမှတ်-၂၈၆၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ှစ်ပတ်တစ်ကိ◌်မ် ဝ၀၄၆၆
Ph -ဝ၉-၅၀ဝ၉၁၇၊ ဝ၁- ၇၀၉၀၃၂၊ ဝ၁-၃၉၁၁၆၉၊ ဝ၉- ၈၆၁၀၄၈၈ ၀၇/၀၁/၂၀၁၅

 
၁၀၅ Digital Life Journal ေဒခင်သူဇာလင်း အမှတ်(၁၅၇)၊ ဒ-ုထပ်၊ ၄၇-လမ်း(အထက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ တနဂေွ ဝ၀၄၇၃

Ph -ဝ၉- ၅၁၃၉၆၇၂ ၀၇/၀၁/၂၀၁၅

၁၀၆ First Weekly News ေဒသီတာေကျာ် အမှတ်(၂၀၇)၊ ၃၇-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀၄၇၅
ဂျာနယ် Ph -ဝ၁- ၃၇၈၀၉၀ ၀၈/၀၁/၂၀၁၅

၁၀၇ First Music News ဦးေအာင်စိုးသူ အမှတ်(၂၀၇)၊ ၃၇-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ အဂါ ဝ၀၄၇၆
ဂျာနယ် Ph -ဝ၉-၅၄၀ဝ၃၃၉ ၀၈/၀၁/၂၀၁၅

၁၀၈ TRUE NEWS (သစာ) ဦးေသာင်းထိုက် အမှတ်(၂၃)၊ ဗိုလ်တေထာင်လမ်းသွယ်(၁)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ အပတ်စဉ် ဝ၀၄၇၈
ဂျာနယ် Ph -ဝ၁- ၃၉၇၆၇၄ ၀၈/၀၁/၂၀၁၅
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၁၀၉ Zo Lengthe စာစဉ် ဦးံုးရှင်းေတွာင် မ/၂၆၆၊ မိမရပ်ကွက်၊ တီးတိန်မိ၊ ချင်းြပညန်ယ်။ ဝ၀၄၈၂ ချင်း(တီးတိန်
Ph -ဝ၉- ၄၀ဝ၃၀၉၃၉၂ ၀၉/၀၁/၂၀၁၅

၁၁၀ The Chin Voice ဂျာနယ် ဦးဗျက်ရန်ထန်း အမှတ်(၇၁၂၀)၊အမှတ်၃လမ်း၊ ေတာင်ဖီလာရပက်ွက်၊ ကေလးမိ။ တနလာ ဝ၀၄၈၄ ချင်း(ဖလမ်း
Ph -ဝ၉- ၅၀၄၆၀၆၆ ၁၂/၀၁/၂၀၁၅

၁၁၁ ေရြပည်တန်ဂျာနယ် ဦးသန်းချိ အမှတ်(၂)၊ စည်ပင်လမ်းသစ်လမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၁၅ရက်တစ် ဝ၀၄၈၇
Ph -ဝ၁- ၅၅၉၈၅၆ ကိမ် ၁၂/၀၁/၂၀၁၅

၁၁၂ ိုင်ငံတကာသတင်းဂျာနယ် ဦးြမင့်ေဝ အမှတ်(၇၇)၊ ၅၂-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ တနလာ ဝ၀၄၈၈
Ph -ဝ၉- ၇၃၉၀၁၃၈၁၊ ဝ၁- ၂၉၂၈၃၀၊ဝ၁- ၂၉၆၈၃၁ ၁၃-၁-၂၀၁၅

၁၁၃ ပုဂံခရီးသည်များလမ်းန် ဦးကုေဋသူ ဓမာံုလမ်း၊ သရီိပစယာတိုက်ခန်း(၅)၊ ေညာင်ဦးမိ၊ မေလးတိုင်း။ ၁၅ရက်တစ်ကိမ် ဝ၀၄၉၂
ဂျာနယ် Ph - ဝ၉-၂၅၉၀၁၀၄၄၉၊ ဝ၉- ၂၅၉၂၈၂၀၄၀ ၁၆-၁-၂၀၁၅

၁၁၄ The Transcom News Journal ဦးနီေအာင် အမှတ(်၈၃/၉၁)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၀၄၉၆
(ပိုေဆာင်ဆက်သွယ်သတင်းဂျာနယ်န်ကားေရးမှး)  Ph-၈၆၁၀၁၉၁၊ ဝ၁-၃၇၅၄၄၃ ကိမ် ၁၉-၁-၂၀၁၅

၁၁၅ ေရဖိုးေခါင် (SHWE PHO ဦးေကျာ်ဝင်း အမှတ-်၇၇၊ြမခွာညိ-၁လမ်း၊အကွက်အမှတ်-၇၊သာေကတ/အေန ◌ုက်၊ ၃-လတစ် ဝ၀၄၉၇
KAUNG JOURNAL) သာေကတမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၇၃၀၅၁၃၂၅ ကိမ် ၁၉-၁-၂၀၁၅

၁၁၆ သူရိယေနဝန်းဂျာနယ် ဦးခင်ေအး အမှတ်(၉၀၃/ဘီ)၊ လမ်းမေတာ်ပလာဇာ၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ လမ်းမေတာ် စေန ဝ၀၄၉၈
(The Sun Rays) မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၄၀ဝ၄၀ဝ၀၅၁ ၁၉-၁-၂၀၁၅
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၁၁၇ သာသန ့အလင်းဂျာနယ် ဦးပန်းေမး ဇဗသီရိဗိမာန်ေတာ်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ (ြမန်မာိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာေထရဝါဒ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၀၄၉၉
(ေမာင်ပန်းေမး) ဗုဒဘာသာအဖွဲချပ်ှင့်နယ်စပ်ေတာင်တန်းေဒသသာသန ုနဂဟအသင်း) ကိမ် ၁၉-၁-၂၀၁၅

 Ph-ဝ၁-၆၅၆၆၂၈၊ ဝ၉-၇၃၁၄၆၉၀၁

၁၁၈ ဧရာဝတီသတင်းဂျာနယ် ဦးေအးေကျာ် အမှတ်(၅၂၃/၅၂၄)၊မုဒတိာအိမ်ရာ၊၂-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀၅၀ဝ ပိတ်သမိး်
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၁၁၉ စက်မအလင်းဂျာနယ် ဦးေအာင်စိုးရ ံုးအမှတ်-၃၀၊ စက်မဝန်ကီးဌာန၊ေနြပည်ေတာ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၀၅၀၁ ပတိ်သမိး်
Ph-ဝ၆၇-၄၀၅၁၅၇၊ ဝ၆၇၄၀၅၁၅၁ ကိမ် ၁၉-၁-၂၀၁၅

၁၂၀ Educator (ပညာ့လမ်းွန် ေဒဝင်းမာ အမှတ်-၆၇၊ ၁၆၄-လမ်း၊တာေမွကီး-ခရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၀၅၀၂
ဂျာနယ်) Ph-ဝ၉-၅၁၀၅၀၉၅ ကိမ် ၁၉-၁-၂၀၁၅

၁၂၁ အားကစားေရာင်ြခည်ဂျာနယ် ေဒဝင်းမာ အမှတ်-၈၅-က၊ ၁၆၄-လမ်း၊တာေမွကီး-ခရပ်ကွက်၊တာေမွမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၅၀၃ ပိတ်သိမ်း
Ph-ဝ၉-၅၁၀၅၀၉၅ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၁၂၂ တတိုင်းေမးကာတွန်း ေဒမိုမိုဆန်း အမှတ်၄/က၊ အေဝရာလမ်း၊ ၁၅-ရပ်ကွက်၊ေဘာက်ေထာ်၊ရန်ကင်းမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၅၀၄
ဂျာနယ် Ph-ဝ၉-၅၀ဝ၂၄၆၂ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၁၂၃ i  Clickနည်းပညာဂျာနယ် ဦးေကျာ်ရဲဗိုလ် အမှတ်-၉၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ သမတကွန်ဒို၊ ဒဂံုမိနယ်။ တနဂေွ ဝ၀၅၀၅
Ph-ဝ၉-၄၃၁၈၅၂၉၅ ၁၉-၁-၂၀၁၅
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၁၂၄ ညီတွ်ေရးသံစဉ်ဂျာနယ် ဦးခင်ေမာင်ချိ အမှတ်-၁၈၃/ေအ၊ပ-ထပ်၊၃၈-လမ်း(အလယ်)၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၁လတစ်ကိမ် ဝ၀၅၂၁
(The Voice of United (အမျိးသားညီွတ် Ph-ဝ၉-၅၁၂၈၈၅၃၊ ဝ၉-၇၃၀၂၉၅၃၆ ၁၉-၁-၂၀၁၅
National Congress) ေရးကွန်ဂရက်ပါတီ)

၁၂၅ newday news weekly ဦးစန်းဦး အမှတ-်၆၇၊ ၁၆၄-လမ်း၊တာေမွကီး-ခရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၅၂၄
journal Ph-ဝ၉-၇၃၁၅၁၂၄၀ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၁၂၆ THE FLOWER NEWS ဦးြမတ်စိုး(လိင်) အမှတ်-၃၅၊ဘီ-၁၅၊(ဒ-ုထပ)်၊ တကသိုလ်ရိပ်သာ၊လမ်းသစ်၊ဗဟန်းမိနယ်။ အဂါ ဝ၀၅၂၅
(ပန်းသတင်း)ဂျာနယ် (ြမန်မာိုင်ငံပန်းဝါ Ph-ဝ၉-၅၀၂၅၄၅၆၊ ဝ၁-၈၆၀၃၉၀၁ ၂၀-၁-၂၀၁၅

သန ရှင်များအသင်း)

၁၂၇ ရန်ကုန်တိုင်း(မ)် ဦးကိုကုိ အမှတ-်၃၅၊ဘီ-၁၅၊(ဒ-ုထပ)်၊ တကသိုလ်ရိပ်သာ၊လမ်းသစ်၊ဗဟန်းမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၅၂၆
THE YANGON TIMES Ph-ဝ၉-၅၀၂၅၄၅၆၊ ဝ၁-၈၆၀၃၉၀၁၊ Ph-ဝ၉-၅၀၂၅၄၅၆၊ ဝ၁-၈၆၀၃၉၀၁ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၁၂၈ Myanmar BUSINESS ဦးမျိးဦး အမှတ်၂၂/ေအ၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ဆရာစံရပက်ွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၅၂၇
TODAY  Journal Ph-ဝ၉-၇၃၁၄၄၉၈၄ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၁၂၉ အန ဂတ်အလုပ်အကိုင် ဦးွန်ေဝမိုး အမှတ်-၃၇၊ ဓမဝိဟာရလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀၅၅၄
လမ်းန်ဂျာနယ် Ph-ဝ၉-၄၃၁၈၅၂၉၅ ၂၀-၁-၂၀၁၅
(Future occupation journal)

၁၃၀ Health Care Journal ဦးေဌးဝင်း အမှတ်(၃၈၈)၊ အခန်း(၁၄/၄လာ)၊စက်မ(၁)လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၅၅၅ ပိတ်သမိး်
(ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မဂျာနယ် Ph-ဝ၁-၈၆၀၃၈၁၉ ၂၀-၁-၂၀၁၅
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၁၃၁ HIGHLIGHTS  of the ဦးေမာင်ေမာင်လှ အမှတ်-၉၀/စီ၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ တနလာ ဝ၀၆၀၁
Week Sports Journal Ph- ၂၁-၁-၂၀၁၅

၁၃၂ Fighter Sports Journal ဦးေမာင်ေမာင်လှ အမှတ်-၉၀/စီ၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ အဂါ ဝ၀၆၀၂
Ph - ၂၁-၁-၂၀၁၅

၁၃၃ Golden Phoenix ေဒတင်ေမေဌး အမှတ်-၄၆၅၊ ေခမာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ တနလာ ဝ၀၆၀၈ တုတ်
ေရဇာမဏီဂျာနယ် Ph-ဝ၉ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၁၃၄ အလင်းတံခါးဂျာနယ် ဦးဝင်းေဆွ အမှတ်-၂၅၊အခန်း၂၀၆၊ယုဇနတာဝါ၊ဓမေစတီလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၁-လ ဝ၀၆၁၁
Ph-ဝ၉-၅၁၇၅၂၅၉ တစ်ကိမ် ၂၂-၁-၂၀၁၅

၁၃၅ ii City Journal ဦးေနထွန်းဝင်း အမှတ်-၂၉၊ လှညး်တန်းရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀၆၂၄
(အုိင်စီးတီးဂျာနယ်) Ph-ဝ၉-၄၂၆၁၀၁၃၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၁၃၆ Info Digest Journal ဦးမျိးြမင့်ညိမး် တိုက်၁၇/၁၉၊ အခန်း-၄၀၊ ၅၂-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၆၃၀
(ပဲ့တင်သံမှအမည်ေြပာင်း) Ph-ဝ၁-၉၀၁၀၅၀၁ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၁၃၇ Guiding Star Journal ဦးစိန်တီ အမှတ်(၁)၊ ရာမညလမ်း၊ သရက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ သရီိမိင်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ ေသာကာ ဝ၀၆၃၁ မွန်ဘာ
(ဂျာေန ်သှံင်တိုင်)  မွန်ြပည်နယ်။ Ph-ဝ၉-၄၂၅၂၇၀၃၀၄ ဝ၉-၇၃၀၈၉၈၂၂ ၂၃-၁-၂၀၁၅ သာ

၁၃၈ သခင်ပ'၊◌း သတင်းဂျာနယ် ဦးစိုင်းလမင်း အမှတ်-၂၇၊၃-လာ၊ပန်းတေန ်လမ်း၊ လင်းလွန်းေတာင်ရပ်၊စမ်းေချာင်းမိနယ်။၁၅-ရက်တစ် ဝ၀၆၃၂ ရှမ်းဘာ
Ph-ဝ၉-၄၃၁၇၆၁၄၆၊ဝ၁၀-၅၀ဝ၀၂၂၅ ကိမ် ၂၃-၁-၂၀၁၅ သာ
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၁၃၉ Academic Weekly ေဒဝတ်ရည်ေကျာ်ဦး အမှတ်-၃၄၁၊ ၄၈(U-9)၊ ေအာင်ရတန လမ်း၊ ၇၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် ကာသပေတး ဝ၀၆၃၃
Education (Junior) Journal (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။  Ph-ဝ၉-၄၉၂၅၈၄၁၈၊  ဝ၉-၇၃၁၆၉၈၁၇ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၁၄၀ Life & Success Journal ေဒနန်းခမး်ဝါလှ အမှတ်-၉၅၊မလကုန်းလမ်းှင့်ေကျာက်ေြမာင်းလမ်းေထာင့်၊တာေမွမိနယ်။ ၁-လတစ် ဝ၀၆၃၄
Ph-ဝ၉-၄၃၀၈၅၂၃၀ ကိမ် ၂၃-၁-၂၀၁၅

၁၄၁ တက်လမ်းဂျာနယ် ဦးချစ်ဝင်းေမာင် တိုက်-၃၇၊ပ-ထပ်၊ ၁၆၅-လမ်း၊တာေမွကီး-ခရပ်ကွက်၊တာေမွမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၆၃၅
Ph-ဝ၁-၄၀၁၃၁၂ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၁၄၂ Home & Service Jour- ဦးလှမျိးေမာင် အမှတ်-၂၄၆၊ အခန်း-၄၀၇၊ပင်လံုထိပ်ထားကွန်ဒို၊အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ဗုဒဟူး ဝ၀၆၃၆
nal ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၅၁၇၅၉၆၆ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၁၄၃ ြမန ဂျာနယ် ဦးေနမျိးိုင် အမှတ်-၂၅၁၊၃၂-လမ်း၊ ၅၈x၅၉ကား၊ေရယဉ်မွန်၊ချမ်းေအးသာစံ၊ ဗုဒဟူး ဝ၀၆၃၇
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ Ph-ဝ၁-၃၇၃၄၃၇၊  ဝ၁-၃၇၃၄၃၅ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၁၄၄ THE NATIONAL Weekly ဦးဝဏ အမှတ်-၃၃/၄၉၊ ိင်းကွန်ဒို၊၇-လာ၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်းှင့်ဘဏ် တနလာ ဝ၀၆၃၈
News Journal လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၂၃-၁-၂၀၁၅

Ph-ဝ၁-၃၇၃၄၃၇၊  ဝ၁-၃၇၃၄၃၅

၁၄၅ THE BREAKING NEWS ဦးကွန်ြမး အမှတ်-၃၃/၄၉၊ ိင်းကွန်ဒို၊၇-လာ၊မဟာဗလပန်း ခံလမ်းှင့်ဘဏ်လမ်း အဂါ ဝ၀၆၃၉
JOURNAL ေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph-ဝ၁-၃၇၃၄၃၇၊  ဝ၁-၃၇၃၄၃၅ ၂၃-၁-၂၀၁၅
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၁၄၆ အဓိပတိသတင်းဂျာနယ် ဦးထက်သာဦး အမှတ်-၄၃၀၊ ဗညားဒလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၆၄၁
Ph-ဝ၁-၅၄၆၀၃၅၊ ဝ၉-၄၄၈၀၃၃၆၆၆ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၁၄၇ Gloria News Journal ဦးဝင်းလိင်ဦး(ခ) အမှတ်-၁၇၈၊သမ်ိြဖလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၁-လတစ် ဝ၀၆၄၂
(ဂလိုရီးယားသတင်းဂျာနယ်) ကုန်ဇမန်း Ph-ဝ၉-၅၀၄၀၄၇၇ ကိမ် ၂၃-၁-၂၀၁၅

၁၄၈ BEST PLAYER SPORTS ဦးေမာင်ေမာင်လှ အမှတ်-၉၀/စီ၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ တနလာ ဝ၀၆၄၃
ဂျာနယ် Ph-ဝ၁-၅၄၅၂၃၆၊ ဝ၁-၅၅၄၄၇၄ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၁၄၉ ေမာ်ဒန်သတင်းဂျာနယ် ဦးေမာင်ေမာင်စိန် အမှတ်-၁၁၃၊ ေြမညီ၊ ၅၂-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀၆၄၄
Ph-ဝ၉-၅၁၄၈၃၅၀၊ ဝ၁-၂၉၆၇၆၀ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၁၅၀ The Right Time News ဦးွန်မင်းလွင် အမှတ-်၂၆၁၊ဘားလမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဗဒုဟူး ဝ၀၆၆၂
Journal Ph-ဝ၁-၂၅၆၀၄၀ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၁၅၁ ဗန်းေမာ်ပွင့်သစ်ဂျာနယ် ဦးမျိးေအာင်ကို ကားေလးဝန်းတိုက်တန်း၊ ဗန်းေမာ်မိ၊ ကချင်ြပည်နယ်။  ၁၅-ရက် ဝ၀၆၇၈
Ph-ဝ၉-၃၆၁၈၁၃၃၂၊ ဝ၉-၂၅၃၆၈၅၀၉၆ တစ်ကိမ် ၂၆-၁-၂၀၁၅

၁၅၂ ြပညသ်ူဆဂျာနယ် ဦးခင်ေမာင်ေထွး အမှတ်-၁၂၉၊ဘီ/စီ၊ ေတာင်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ဝ၀၆၈၇
(The People's Will News) Ph-ဝ၁-၈၆၀၄၀၆၄ ၂၇-၁-၂၀၁၅

၁၅၃ ဂမီရှင်းဆီဂျာနယ် ဦးေကျာ်ေဇာ အေဆာင်-၁၊ အခန်း-၃၊ မဟာဝိဇယဘုရား၊ ဒဂံုမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀၆၉၁
Ph-ဝ၉-၃၁၆၇၃၂၅၆ ၂၉-၁-၂၀၁၅
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၁၅၄ FIRST CHOICE Sports ဦးသင်းကိင် အမှတ်-၉၀/စီ၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၆၉၂
Journal Ph-ဝ၁-၅၄၅၂၃၆ ၂၉-၁-၂၀၁၅

၁၅၅ ေနလဂမီရဂျာနယ် ေဒမိုးမိုးရီ အမှတ-်၁၈၇၊ အခန်း(၈/ဘီ)၊ ဗဟိုလမ်းမကီး၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀၆၉၃
Ph-ဝ၉-၅၁၁၃၇၄၅ ၂၉-၁-၂၀၁၅

၁၅၆ FRIDAY TIMES News Journal ဦးသန်းထိုက်ေဇာ် အမှတ်-၁၃၅/၁၃-ခ။ ၂၄-လမ်း၊ ၈၂x၈၃ကား၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်။ စေန ဝ၀၆၉၅
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ Ph-ဝ၉-၉၇၄၅၂၆၅၆၄ ၂၉-၁-၂၀၁၅

၁၅၇ The Builders Journal ဦးကိုကုိေလး အမှတ-်၃/က၊ေဝဇယ လမ်းှင့်သံသမုာလမ်းေထာင့်၊သဝုဏလမ်းဆံု၊ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၀၆၉၆
သဃန်းကန်းမိနယ်။ Ph- ကိမ် ၂၉-၁-၂၀၁၅

၁၅၈ ေြမလတ်ဂျာနယ် ဦးဝင်းကည် အမှတ်-၅၊ ဟိဆိုင်တန်း၊ ြပညေ်တာ်သာလမ်း၊ ရာသစ်ရပ်ကွက်၊ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၀၆၉၇
မေကွးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ 09-401561569 ကိမ် ၂၉-၁-၂၀၁၅

၁၅၉ TV  Guide Journal ဦးခင်ေမာင်ေဌး ြမန်မာ့အသံှင့်ုပ်ြမင်သံကားဝင်း၊ ြပည်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၀၇၀ဝ
Ph-ဝ၉-၇၃၀၆၀၃၁၅ ကိမ် ၀၂/၀၂/၂၀၁၅

၁၆၀ Revenue Journal ဦးေအာင်ေသာင်း အမှတ-်၂၁၀/ခ၊ ၃၆-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။  ၁၅-ရက်တစ် ဝ၀၇၀၁
ြပည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာန၊ Ph-ဝ၁-၃၇၄၁၃၀ ကိမ် ၀၂/၀၂/၂၀၁၅

၁၆၁ Hot News Journal ဦးေဝဖိးမင်း အမှတ်-၇၀၂/စီ၊ ဒဂံုစင်တာ၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀၇၀၂
Ph-ဝ၉-၈၆၀၁၀၄၄ ၀၂/၀၂/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၆၂ အမတ်ဒိန်ဂျာနယ် ဦးစိန်တီ အမှတ်-မ/၂၇၊ ၁၈-လမ်း၊မိင်သာယာရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊မွန်ြပည်နယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၀၃ မွန်ဘာ
(Amartdein Journal) Ph-ဝ၉-၄၂၅၂၈၂၅၈၅ ၀၂/၀၂/၂၀၁၅ သာ

၁၆၃ ဧရာဝတီဂျာနယ် ဦးေသာင်းဝင်း အမှတ်၁၇၀/၁၇၅၊ အခန်း၈၀၆၊ MGW Tower ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ တနဂေွ ဝ၀၇၀၄
The Irrawaddy Journal ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၄၄၈၅၃၇၉၁၅ ၀၂/၀၂/၂၀၁၅

၁၆၄ လူေဘာင်သစ်ဂျာနယ် ဦးေငွလင်း(ခ)ဇွန်မိင်း အမှတ်-၂၅၁/၄-လာ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတား ေသာကာ ဝ၀၇၀၅
မိနယ်။  Ph-ဝ၉-၄၃၁၅၄၇၆၀ ၀၂/၀၂/၂၀၁၅

၁၆၅ သရူိယအလင်းဂျာနယ် ဦးကိုကိုေလး အမှတ်-၃၂/ဃ၊ ဘိုးရာဇာလမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ေကျာက်ကုန်း၊ရန်ကင်းမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၇၁၄
Ph-ဝ၉-၄၂၀ဝ၁၄၅၉၇ ၀၂/၀၂/၂၀၁၅

၁၆၆ ပုတက်ိုင်ငံတကာအပတ် ဦးေအာင်ချစ်ခင် အမှတ်-၈/ပ-ထပ်၊ပန်း ခံတာဝါ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၇၂၀
စဉ်ကာတွန်းဂျာနယ် Ph-ဝ၁-၅၃၉၁၅၃ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၆၇ ေကာ်ညာကမာသတင်း ေဒခင်ေအးြမင့် အမှတ-်၂၉၊ ပုညဝဎနလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၇၂၁
ဂျာနယ် (ခ)ေဒခိုင်ခိုင်မင်း Ph-ဝ၉-၅၀ဝ၄၅၈၁ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၆၈ အိမ်ရှင်မသတင်းဂျာနယ် ေဒယုယုေထွး အေဆာင်-၅၊အခန်း-၁၊MICT Park၊ လိင်တကသိုလ်နယ်ေြမ၊ လိင်မိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀၇၂၂
(The Ladies News Journal) Ph-ဝ၁-၆၅၂၂၅၈၊ ဝ၉-၅၁၁၁၁၁၆ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅
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စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၆၉ ရခိုင်ေဂဇက်သတင်းဂျာနယ် ဦးစန်းု အမှတ်-၁၄၂၊ စစ်ေတွလမ်းမကီး၊ေမာလိပ်ရပ်ကွက်၊စစ်ေတွ၊ရခိုင်ြပည်နယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၀၇၂၃ ြမန်မာ+
ရခိုင်ြပညန်ယ်အစိုးရအဖွဲံုး။ တစ်ကိမ် ၀၃/၀၂/၂၀၁၅ ရခိုင်
Ph-ဝ၉-၄၉၂၈၁၁၆၆၊ ဝ၉-၄၂၁၇၃၄၇၆၇

၁၇၀ 365  Sports News  Journal ေဒစံပယ်တင် အမှတ-်၁၉၈၊ ၄-လာ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ တနလာ ဝ၀၇၂၄
Ph-ဝ၁-၃၈၅၆၉၆ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၇၁ World Football Journal Dr.တင်ေအာင်ခိုင် အမှတ-်၁၉၈၊ ၄-လာ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ အဂါ ဝ၀၇၂၅
(ေဘာလံုးကမာဂျာနယ်) Ph-ဝ၁-၃၈၅၆၉၆ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၇၂ Myanmar News Week Dr.တင်ေအာင်ခိုင် အမှတ-်၁၉၈၊ ၄-လာ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ကာသပေတး ဝ၀၇၂၆
Journal Ph-ဝ၁-၃၈၅၆၉၆ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၇၃ ိုင်ငံတကာေရးရာဂျာနယ် Dr.တင်ေအာင်ခိုင် အမှတ-်၁၉၈၊ ၄-လာ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ကာသပေတး ဝ၀၇၂၇
Ph-ဝ၁-၃၈၅၆၉၆ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၇၄ ဓနသိဒိစီးပွားေရးဂျာနယ် Dr.တင်ေအာင်ခိုင် အမှတ-်၁၉၈၊ ၄-လာ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ဗုဒဟူး ဝ၀၇၂၈
Ph-ဝ၁-၃၈၅၆၉၆ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၇၅ ေရာင်ြခည်မိုးသတင်းဂျာနယ် Dr.တင်ေအာင်ခိုင် အမှတ-်၁၉၈၊ ၄-လာ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ တနလာ ဝ၀၇၂၉
(News Update) Ph-ဝ၁-၃၈၅၆၉၆ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅
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စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၇၆ Special Update Four Dr.တင်ေအာင်ခိုင် အမှတ်-၁၉၈၊ ၄-လာ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ကာသပေတး ဝ၀၇၃၀
Four Two  Sports Journal Ph-ဝ၁-၃၈၅၆၉၆ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၇၇ the tradetimes journal ဦးေဇာ်ဝင်းိုင် အမှတ-်၂၂/ေအ၊ တတိယထပ်၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ေရဂံုတိုင်၊ စေန ဝ၀၇၄၆
ဗဟန်းမိနယ်။  Ph-ဝ၁-၉၀၁၀၃၃၆ ၀၄/၀၂/၂၀၁၅

၁၇၈ the tradetimes journal ဦးေဇာ်ဝင်းိုင် အမှတ-်၂၂/ေအ၊ တတိယထပ်၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ေရဂံုတိုင်၊ ေသာကာ ဝ၀၇၄၇ အဂလိပ်
ဗဟန်းမိနယ်။ Ph-ဝ၁-၉၀၁၀၃၃၆ ၀၄/၀၂/၂၀၁၅ ဘာသာ

၁၇၉ သာကီေသးွဂျာနယ် ဦးငိမ်းချမ်းသာ ရာမပရိယတိစာသင်တိုက်၊ ဘုရင့်ေန င်လမ်းမကီး၊ ရာမအေန က်ရပ်ကွက်၊ တနလာ ဝ၀၇၄၈ ပိတ်သိမး်
အင်းစိန်မိနယ်။ မဘသ(ဗဟိ)ု  09-73046226 ၀၄/၀၂/၂၀၁၅

၁၈၀ ေအာင်ေဇယျတုဂျာနယ် ဦးငိမ်းချမ်းသာ အမှတ်-၃၈၇၊ အေပဆံုးထပ်၊ သာယာေအး-၁လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ မရမ်း ေသာကာ ဝ၀၇၄၉ ပိတ်သမ်ိး
ကုန်းမိနယ်။ မဘသ(ဗဟိ)ု Ph-ဝ၉-၇၃၀၄၆၂၂၆ ၀၄/၀၂/၂၀၁၅

၁၈၁ ဓနပျိးခင်းဂျာနယ် ဦးြမင့်စိုး ဗဟိုသမဝါယမအသင်းလီမိတက်၊ ဆရာစံပလာဇာ၊ဆရာစံလမ်းှင့် ၁-လ ဝ၀၇၅၀
တကသိုလ် ရိပသ်ာလမ်းေထာင့်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ တစ်ကိမ် ၀၄/၀၂/၂၀၁၅
Ph-ဝ၉-၇၃၀၄၆၂၂၆

၁၈၂ မေန မယဂမီရဂျာနယ် ဦးွန်ေဝ အမှတ်-၁၅၆၊၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၇၆၃
Ph-ဝ၁-၂၄၅၃၆၀၊  ၂၅၂၅၃၈ ၀၅/၀၂/၂၀၁၅
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စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၈၃ ေမာင်ဗမာစိန်ေမာင် ဦးစိန်ေမာင် အမှတ်-၁၁၂၉၊ ကုန်းေဘာင်-၁၃လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၂-လ ဝ၀၇၆၄
အားကစားဂျာနယ် Ph-ဝ၉-၃၁၀၂၃၆၂၃ တစ်ကိမ် ၀၅/၀၂/၂၀၁၅

၁၈၄ က ရဝတီတိုင်း(မ)်ဂျာနယ် ေဒစိုးစိုးထက် အမှတ်-၁၀၃၊ ူးဖယ်ခူရပ်၊ ဒီေမာဆိုးမိ၊ ကယားြပည်နယ။် ၁၅-ရက် ဝ၀၇၆၅ ြမန်မာ+
Ph-ဝ၉-၃၆၁၇၈၀၄၅ တစ်ကိမ် ၀၅/၀၂/၂၀၁၅ ကယား

၁၈၅ ပန်းဆိုးတန်းအုပညာှင့် ဦးေအာင်စိုးမင်း အမှတ်၂၈၆၊ ပ-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၃-လ ဝ၀၇၆၆
ယဉ်ေကျးမဂျာနယ်(Pansodan Ph-ဝ၉-၅၁၃၀၈၄၆ တစ်ကိမ် ၀၅/၀၂/၂၀၁၅
Art and Culture Journal)

၁၈၆ မခင်းသတင်းဂျာနယ် ဦးွန်ေဝ အမှတ်-၁၅၆၊၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၇၆၇
Ph-ဝ၁-၂၄၅၃၆၀၊  ၂၅၂၅၃၈ ၀၅/၀၂/၂၀၁၅

၁၈၇ Family Health, Health Dr.ခရစတင်းချစ် အမှတ-်၁၆၆၊ ၃၇-လမ်း ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၇၆၈ ပိတ်သိမ်း
Secrets (ကျန်းမာေရး၏ Ph-ဝ၁-၂၄၅၃၆၀၊  ၂၅၂၅၃၈ ၀၅/၀၂/၂၀၁၅
လိဝှက်ချက်များ)ဂျာနယ်

၁၈၈ တံလပ်ရသဂျာနယ် ဦးေစာေငွ အမှတ်-၃၇/ဂျ၊ီ ကန်းေတာလမ်း၊ ြမန်မာိုင်ငံမူးယစ်ေဆးဝါးဆန်ကျင်ေရး ၁-လတစ် ဝ၀၇၈၉
အသင်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ Ph-ဝ၁-၅၀၂၈၉၃ ကိမ် ၀၆/၀၂/၂၀၁၅

၁၈၉ HR Journal ဦးသန်းစိုး အမှတ်(၂၁/၂၃)၊ အခန်း(၃၀၄)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၅၂-လမ်း(ေအာက်)၊ လစဉ် ဝ၀၇၉၀
ဗီုလ်တေထာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၁-၂၉၈၉၆၅ ၀၆/၀၂/၂၀၁၅
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စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၉၀ Play Maker Sports ဦးသန်းစိုး အမှတ်(၂၁/၂၃)၊ အခန်း(၃၀၄)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၅၂-လမ်း(ေအာက်)၊ စေန ဝ၀၇၉၁
Journal ဗီုလ်တေထာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၁-၂၉၈၉၆၅ ၀၆/၀၂/၂၀၁၅

၁၉၁ ကျားြဖသတင်းလာ ဦးစိုင်းေအာင်ြမင့်ခိုင် အခန်း-ဝ၉/ဝ၅၊ လမ်းမေတာ်ပလာဇာ၊ လသာမိနယ်။ ၂-လတစ် ဝ၀၈၀၆
(ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) Ph-ဝ၉-၅၁၈၆၉၇၄၊  ဝ၁-၆၈၂၈၄၃ ကိမ် ၀၆/၀၂/၂၀၁၅

၁၉၂ PYAY  (ြပည်ဂျာနယ်) ဦးဝင်းေအာင် အမှတ်-၁၉၅၊ ခ/၂၊ ပ-ထပ်၊ ၃၃-လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ စေန ဝ၀၈၀၈
ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၃၁၅၇၄၆၀၃ ၀၉/၀၂/၂၀၁၅

၁၉၃ The Job Opportunity ဦးတည်ထွန်း တိုက်-၂၁/၂၃၊ အခန်း၃/၄၊ ဒ-ုထပ်၊ ၅၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀၈၀၇
Journal Ph-ဝ၁-၉၀၁၀၄၉၃ ၀၉/၀၂/၂၀၁၅

၁၉၄ Myanmar Environmental ေဒသက်သက်ေရ အမှတ်-၃၅/ဘီ၊ ၁၅/ပ-ထပ်၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ၁-လတစ် ဝ၀၈၀၉
and Economic Review Journal ဗဟန်းမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၅၁၁၇၆၈၃ ကိမ် ၀၉/၀၂/၂၀၁၅

၁၉၅ Eco  Echo (စီးပွားစီမံပဲ့တင် ေဒသက်သက်ေရ အမှတ်၂၁၆/က၊ ကုကိင်းရိပသ်ာလမ်း၊ေရေတာင်ကား-၂ရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမိနယ်။၁-လတစ် ဝ၀၈၁၀
သံဂျာနယ)်  Ph-ဝ၉-၅၁၁၇၆၈၃ ကိမ် ၀၉/၀၂/၂၀၁၅

၁၉၆ The Myanmar Post ဦးသန်းိုင် အမှတ်-၁၃၈၊ ၄၉-လမ်း(အထက်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၈၁၁
Journal (ြမန်မာပိုစ်ဂျာနယ်) Ph-ဝ၉-၅၀၈၁၇၂၇၊  ဝ၁-၉၀၁၉၅၂၆ ၀၉/၀၂/၂၀၁၅
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စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၉၇ Sport View Journal ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး အမှတ်-၁၅၊ တပ်ေြမ၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ အဂါ ဝ၀၈၁၂
ေနမျိးထက် ြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရးန်ကားေရးမှးံုး ၀၉/၀၂/၂၀၁၅

Ph-ဝ၉-၇၃၀၇၂၀၄၄

၁၉၈ ေတဇုပစ်ံုစာေစာင် ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး အမှတ်-၁၅၊ တပ်ေြမ၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၁-လ ဝ၀၈၁၃
ေနမျိးထက် ြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရးန်ကားေရးမှးံုး တစ်ကိမ် ၀၉/၀၂/၂၀၁၅

Ph-ဝ၉-၇၃၀၇၂၀၄၄

၁၉၉ မိုးေသာက်ပန်းဂျာနယ် ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး အမှတ်-၁၅၊ တပ်ေြမ၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၁-လ ဝ၀၈၁၄
ေနမျိးထက် ြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရးန်ကားေရးမှးံုး တစ်ကိမ် ၀၉/၀၂/၂၀၁၅

Ph-ဝ၉-၇၃၀၇၂၀၄၄

၂၀၀ ဒိုေကျးရာဂျာနယ် ဦးေကျာ်ဇင်စိုး အမှတ်-၂၂၈၊သမိြ်ဖလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ြပန်ကားေရးှင့်ြပညသူ် ၁၅-ရက် ဝ၀၈၁၅
ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ Ph-ဝ၁-၃၇၁၃၄၂ တစ်ကိမ် ၀၉/၀၂/၂၀၁၅

၂၀၁ The Traveller Myanmar ဦးဖိးသီဟထွန်း အမှတ်-၃၁၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ တနလာ ဝ၀၈၃၁ ပိတ် ြမန်မာ+
ဂျာနယ် Ph-ဝ၉-၅၁၉၂၅၈၉ ၁၀/၀၂/၂၀၁၅ သိမး် အဂလိပ်

၂၀၂ အာယုဒီဃဂျာနယ် Dr.တင်ေအာင်ခိုင် အမှတ-်၁၈၉၊ အခန်း-၃၀၂၊ပန်းဆိုးတန်းေအာ့ဖစ်တာဝါ၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း တနလာ ဝ၀၈၃၂
(အလယ်)ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph-ဝ၁-၃၉၁၄၇၈ ၁၀/၀၂/၂၀၁၅

၂၀၃ National Time Journal ဦးတင်ေအာင်ခိုင် အမှတ်-၁၉၈၊ ၄-လာ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်)၊ တနဂေွ ဝ၀၈၃၃
ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph-ဝ၁-၃၈၅၇၉၅ ၁၀/၀၂/၂၀၁၅
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၂၀၄ ြမန်မာ့ေဈးကွက်ဂျာနယ် ေဒညိညိ အမှတ်-၁၈၉၊ အခန်း-၃၀၂၊ပန်းဆိုးတန်းေအာ့ဖစ်တာဝါ၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ေသာကာ ဝ၀၈၃၄
(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph-ဝ၁-၃၉၁၄၇၈ ၁၀/၀၂/၂၀၁၅

၂၀၅ JOB Seekers Journal ေဒခင်သက်ထားေဆွ အမှတ်-၁၀ဝ၄၊ ေရသံလွင်ကွန်ဒို၊ဗဟန်းမိနယ် စေန ဝ၀၈၃၅
Ph-ဝ၉-၅၀ဝ၆၁၁၁ ဝ၁-၅၁၀၃၁၃ ၁၀/၀၂/၂၀၁၅

၂၀၆ THE IRON SATURDAY ေဒတင်တင်လိင် အမှတ-်၂၀၈၊ ပ-ထပ်၊ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ စေန ဝ၀၈၅၉
POST JOURNAL Ph-ဝ၉-၅၁၅၀၈၀၉ ၁၁/၀၂/၂၀၁၅
(သံမဏိစေနဂျာနယ်)

၂၀၇ ခတိယအသံုးချသိပံှင့် ေဒါက်တာမျိးသန်တင် တိုက်-၃၊အခန်း၂၁၊ ပန်းလိင်အိမ်ရာ၊ ပန်းလိင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၂-လ ဝ၀၈၆၀
နည်းပညာဂျာနယ် Ph-ဝ၉-၅၀ဝ၆၈၆၀၊ ဝ၉၄၂၀ဝ၇၄၆၁ တစ်ကိမ် ၁၁/၀၂/၂၀၁၅

၂၀၈ Development Politics ဦးြမင့်သိန်း(ခ) အမှတ်-၅၆၊ ၆-လာ/ဘီ၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ေရာင်အေန က်၊နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ ၃-လ ဝ၀၈၆၁
Journal (ဖွံဖိးိုင်ငံေရးဂျာနယ်ေကျာ်ြမသန်း တာေမွမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၉၇၂၂၈၈၃၂၃။ ဝ၁-၇၀၉၈၂၉ တစ်ကိမ် ၁၁/၀၂/၂၀၁၅

၂၀၉ ဘုန်းေရာင်ဂျာနယ် ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်ေအးအမှတ်၂၀၅/က၊ပိေတာက်-၅လမ်း၊မိသစ်-၈၊ ဘုရင့်ေန င်ရိပသ်ာ၊ ေသာကာ ဝ၀၈၆၂
အင်းစိန်မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၅၀၆၇၈၇၇၊ ဝ၁-၆၄၃၀၃၀ ၁၁/၀၂/၂၀၁၅

၂၁၀ The Messenger Journal ဦးေဇာ်မင်းေအး အမှတ်-၃၈၆၊ အင်ကင်းမိင်လမ်း၊ ၂၃-ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊ ဝ၀၈၈၇
သဃန်းကန်းမိနယ်။ Ph-ဝ၁-၈၅၅၁၂၈၃ ၁၃-၂-၂၀၁၅
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၂၁၁ နည်းသစ်စွယ်စံုဂျာနယ် ေဒဇာြခညေ်အာင် အမှတ်-၄၆၊ပ-ထပ်၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၈၈၉
Ph-ဝ၁-၅၉၉၅၄၆ ၁၃-၂-၂၀၁၅

၂၁၂ Wunpawng Shingni Journal ဦးေကေဘာင်မ်ေအာန်းမေန ကွင်း၊ စီတာပူ၊ ြမစ်ကီးန း၊ ကချင်ြပည်နယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၀၈၉၂ ြမန်မာ+
(ဝန်ေပါင်ရှိန်နီဂျာနယ်) Ph-ဝ၉-၄၇၀၁၆၁၄၄ တစ်ကိမ် ၁၃-၂-၂၀၁၅ ကချင်

၂၁၃ ေအာက်ချင်းသတင်းလာ ဆလိုင်းေအာင်မင်းလိင်အမှတ်-၅၃၊ ေတာင်သူကုန်းလမ်း၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မိနယ်။ ၁-လ ဝ၀၈၉၅
(အိချင်းအမျိးသားပါတီ) Ph-ဝ၉-၅၀၄၃၇၀၉  ၊ ဝ၁-၆၄၆၉၅၄ တစ်ကိမ် ၁၆-၂-၂၀၁၅

၂၁၄ ေနဝန်းနီသတင်းဂျာနယ် ဦးမင်းမင်းလတ် M-38၊ တိုက်ခန်း-၅-လာ၊၂၂လမ်းx၈၁လမ်းေထာင့်၊ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ စေန ဝ၀၈၉၆
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၁၆-၂-၂၀၁၅

၂၁၅ Super Sports Journal ဦးတိုးဝင်း အမှတ်-၉၃၊ ၁၁-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ အဂါ ဝ၀၈၉၇
Ph-ဝ၁-၂၂၂၃၁၃ ၁၆-၂-၂၀၁၅

၂၁၆ 90◌း 00  Minutes Sports ဦးတိုးဝင်း အမှတ်-၉၃၊ ၁၁-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၈၉၈
Journal Ph-ဝ၁-၂၂၂၃၁၃ ၁၆-၂-၂၀၁၅

၂၁၇ Special One Sports ဦးရဲမင်းေအာင် အမှတ်-၉၃၊ ၁၁-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ အဂါ ဝ၀၈၉၉
Journal Ph-ဝ၁-၂၂၂၃၁၃ ၁၆-၂-၂၀၁၅

၂၁၈ Mobile Guide Journal ဦးရဲမင်းေအာင် အမှတ်-၉၃၊ ၁၁-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ တနလာ ဝ၀၉၀ဝ
Ph-ဝ၁-၂၂၂၃၁၃ ၁၆-၂-၂၀၁၅
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၂၁၉ 9+Plus Sports Journal ေဒခင်သွယ်သယွ် အမှတ်-၉၃၊ ၁၁-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၉၀၁
ေအာင် Ph-ဝ၁-၂၂၂၃၁၃ ၁၆-၂-၂၀၁၅

၂၂၀ Euro Sports Journal ေဒကကေထွး အမှတ်-၉၃၊ ၁၁-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၉၀၂
Ph-ဝ၁-၂၂၂၃၁၃ ၁၆-၂-၂၀၁၅

၂၂၁ Sports Center Journal ေဒတင်တင် အမှတ-်၉၃၊ ၁၁-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၉၀၃
Ph-ဝ၁-၂၂၂၃၁၃ ၁၆-၂-၂၀၁၅

၂၂၂ Net Guide Journal ေဒဝင်းေမ အမှတ-်၉၃၊ ၁၁-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ စေန ဝ၀၉၀၄
Ph-ဝ၁-၂၂၂၃၁၃ ၁၆-၂-၂၀၁၅

၂၂၃ Number One Sports ေဒေကခိုင်ဝင်း အမှတ-်၉၃၊ ၁၁-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ စေန ဝ၀၉၀၅
Journal Ph-ဝ၁-၂၂၂၃၁၃ ၁၆-၂-၂၀၁၅

၂၂၄ Auto Car Buyer's ေဒေကခိုင်ဝင်း အမှတ-်၉၃၊ ၁၁-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၉၀၆
Guide Journal Ph-ဝ၁-၂၂၂၃၁၃ ၁၆-၂-၂၀၁၅

၂၂၅ THE MATU LAND NEWS ဦးဆန်လဲှန်း အမှတ်-၉၅၁/စီ၊ ကုန်းြမင့်သာယာလမ်း၊ ရာမအေရှ၊ အင်းစိန်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၀၉ မတူချင်း
JOURNAL (Chan Thleng) Ph- ဝ၁- ၆၄၃၈၈၁၁၊ ဝ၉-၄၂၁၁၇၇၈၂၆ ၁၈-၂-၂၀၁၅ ဘာသာ

၂၂၆ သံလွင်တိုင်း(မ)်ဂျာနယ် ဦးိုင်ချမ်းတွဲ(ခ)ိုင်တိ အမှတ်-၁၊ သပိံလမ်း၊ ထားဝယ်စုရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပညန်ယ်။ ၁၅-၇က်တစ် ဝ၀၉၂၂ ြမန်မာ+
Ph-ဝ၉-၄၂၅၂၈၁၃၇၅၊ ဝ၉-၃၃၃၃၅၃၀၄ ကိမ် ၂၃-၂-၂၀၁၅ မွန်ဘာသာ



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၂၇ Venus News Journal ေဒါက်တာသန်းစိုး အမှတ်-၂၀၆၊တိုက်-၄၊ကျေီတာ်အိမ်ရာ၊အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ အဂါ ဝ၀၉၂၃
(ခ)မျိးမင်းထိုက် မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၂၅၄၃၁၄၈၀၃၊ ဝ၁- ၂၉၉၃၉၆ ၂၃-၂-၂၀၁၅

၂၂၈ Quality Edu Journal ဦးြမင့်လွင် အမှတ်-၇/၄၊၂၃၁/က၊တပင်ေရထီးလမ်း၊ မဟာမိင်-၁၊ ဥဿာမိသစ်၊ ၁လတစ် ဝ၀၉၂၄ ပိတ်သမိး်
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။ Ph-ဝ၉-၅၄၁၀၉၃၈၊ ဝ၅၂-၃၀၅၁၈ ကိမ် ၂၃-၂-၂၀၁၅

၂၂၉ ESPN Sports Journal ဦးမိုးယုဝင်း တိုက်-၉၊အခန်း-၄၊ ြပည်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ စေန ဝ၀၉၂၅
Ph-ဝ၉-၄၃၀၃၃၂၄၅ ၂၃-၂-၂၀၁၅

၂၃၀ SOCCERWAY Sports Journal ဦးခင်ေဇာ်စံ တိုက်(၉)၊ အခန်း(၄)၊ ြပည်ရိပမ်နွ်အိမ်ရာ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ အဂါ ဝ၀၉၂၆
Ph- ဝ၉-၄၃၀၃၃၂၄၅ ၂၃-၂-၂၀၁၅

၂၃၁ ေပြပလာဂျာနယ် ေဒနန်းေရဝါဝင်း အမှတ(်၁၅၀/၁၆၀)၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ အဂါ ဝ၀၉၂၇
Ph - ဝ၁- ၁၂၄၉၁၆၅ ၂၃-၂-၂၀၁၅

၂၃၂ Popular New Journal ဦးေဇာ်ဝင်းေမာင် အမှတ်(၁၅၀/၁၆၀)၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၉၂၈
Ph - ဝ၁- ၂၅၉၁၆၅၊ ၃၈၅၄၅၀ ၂၃-၂-၂၀၁၅

၂၃၃ First Eleven Sports ဦးသန်းထွဋ်ေအာင် အမှတ်(၂၂)၊ ေတာင်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၉၃၀
 Journal Ph -ဝ၁- ၄၀ဝ၅၂၈၊ ၄၀ဝ၅၂၄၊ www.first11.com ၂၃-၂-၂၀၁၅

၂၃၄ Weekly Eleven News ဦးသန်းထွဋ်ေအာင် အမှတ်(၂၂)၊ ေတာင်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၀၉၃၁
Journal Ph -ဝ၁- ၄၀ဝ၅၂၈၊ ၄၀ဝ၅၂၄၊ www.newseleven.com ၂၃-၂-၂၀၁၅
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၂၃၅ Premier Eleven Sports ေဒယဉ်ေမာ်ဦး အမှတ်(၂၂)၊ ေတာင်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ တနဂေွ ဝ၀၉၃၂
Journal Ph -ဝ၁- ၄၀ဝ၅၂၈၊ ၄၀ဝ၅၂၄၊ www.firsteleven.com ၂၃-၂-၂၀၁၅

၂၃၆ ရခိုင့်အသဂံျာနယ် ေဒခင်ေအးေမာ် အမှတ်-၃၈၆၊ စကားဝါလမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၀၉၃၉ ရခိုင်+
Ph -ဝ၉-၄၂၁၇၁၃၄၀၂ ကိမ် ၂၃-၂-၂၀၁၅ ြမန်မာ

၂၃၇ First-99 (Ninety Nine) ဦးတင်ေထွး အမှတ်(၁၉)၊ ေမတာလမ်း၊ မိေကျာင်းကန်(၂)သဃန်းကန်းမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၀၉၄၂
Journal Ph- ဝ၁-၃၈၅၆၉၆ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၂၃၈ The Voice သတင်းဂျာနယ် ဦးေဇယျသူ အမှတ်(၄၅၈/၄၆၀)၊ မဟာဗလလမ်း၊ ၃၁-လမ်းေထာင့်၊ရသာကွန်ဒိ(ု၄-လာ တနလာ ဝ၀၉၄၃
ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ Ph- ဝ၉- ၄၂၁၁၀၇၇၇၀ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၂၃၉ သမဂသတင်းဂျာနယ် ဦးသန်းဦး အမှတ်(၂၂၀)၊ ပါရမီလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊  ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ တနဂေွ ဝ၀၉၄၄
Ph-ဝ၉-၇၃၀၈၂၀ဝ၂ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၂၄၀ The Chinland Post ဦးဆလိုင်းမန်ဟရဲလျန် အမှတ်(၂၀၁)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀၉၄၅ ချင်းဘာသာ
(ချင်းလဲန်းပို(စ်))ဂျာနယ် ချင်းြပည်နယ။် Ph -ဝ၉- ၄၃၁၃၄၁၁၇၊ ဝ၇၀-၂၁၃၁၁ ၂၄-၂-၂၀၁၅ (လိုင်)

၂၄၁ တိုင်းရင်းဂျာနယ် ဦးဝင်းိုင် အကွက်(၁၇/၁၈)၊ အမရဌာနီအေရှရပ်၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၄၆
Ph-ဝ၉-၄၇၁၃၀ဝ၇၅ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၂၄၂ တနသာရီသတင်းဂျာနယ် ဦးမျိးေအာင် အမှတ်(၃၈၃)၊ ပန်းတင်အင်းရာေြမာက်ပိုင်း၊ေမာင်းမကန်စာတိုက်၊ တနလာ ဝ၀၉၄၇
(The Taninthary Weekly Journal) ေလာင်းလံုမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး။ Ph-ဝ၉-၂၅၃၅၄၅၂၃၇ ၂၄-၂-၂၀၁၅
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၂၄၃ Hyper Sports Journal ဦးစိုးြမင့် အခန်း(ဝ၀၁၊ဝ၀၃၊ ၁၀၁၊ ၁၀၃)၊ လိပ်ကန်တာဝါ၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ စေန ဝ၀၉၉၄
အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ပဇုွန်ေတာင်မိနယ်။ Ph- ၂၅-၂-၂၀၁၅
www.mizzimaburmase.com

၂၄၄ VOICE OF ZOMIဂျာနယ် ဦးခုပ်ခန်မုန် တိုက်(၄၂)၊၇-လာ၊ ဓမစိ လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၉၅ ဇိုမီ+ချင်း
ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်                Ph- ဝ၉-၇၃၀၅၅၇၂၈၊ ဝ၉- ၃၁၅၅၁၂၈၂၊ voice of zomi @gamil.com ၂၅-၂-၂၀၁၅

၂၄၅ တီးတိန်ပိုစ် ဦးထန်ဗန်းလျန်း အမှတ်(B/၃၀၆)၊ လွတ်ဘွယ်ရပ်ကွက်၊ တီးတိန်မိ၊ ချင်းြပညန်ယ်။ အပတ်စဉ် ဝ၀၉၉၆ ဇိုမီးဘာသာ
(The TEDIM POST) Ph- ဝ၉-၃၃၆၆၃၄၁၃၊ KyKawmbing@gmail.com ၂၅-၂-၂၀၁၅

၂၄၆ အမှားြပင်ဂျာနယ် ဦးဝဏ အမှတ(်၁၉/၂၀)၊ ကမ်းန းလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၀၉၉၇
Ph -ဝ၉- ၃၁၉၄၁၉၀၄၊ aungnaing@gmail.com ၂၆-၂-၂၀၁၅

၂၄၇ SKYNET GUIDE ဂျာနယ် Dr.သိန်းသန်းဦး အမှတ(်၁၃၉/က)၊ ၁၇၁-က၊ ေမယုအိမ်ရာဝင်း၊ေမယုလမ်းှင့်ပုဇွန်ေတာင် ၁၅-ရက် ဝ၁၀၁၆
လမ်းမကီးေထာင့်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ တစ်ကိမ် ၀၃/၀၃/၂၀၁၅
Ph- ဝ၉-၇၃၀၁၅၂၅၀၊ ဝ၁- ၉၀၁၀၁၃၅----(Ext. ၄၂၁)

၂၄၈ ေတာ်ဝင်ပန်းဂျာနယ် ဦးေကျာ်ေကျာ်ြမင့် အမှတ်(၂၇)၊ Custom House လမ်း-၅၀၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၁၀၁၇
Ph- ဝ၁- ၃၉၇၀၈၅ တစ်ကိမ် ၀၅/၀၃/၂၀၁၅

၂၄၉ ေမြမန်မာဂျာနယ် ေဒြမြမ အမှတ်(၁၃၂)၊ သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၂-ပတ် ဝ၁၀၁၈
(အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲ) Ph- ဝ၉- ၄၂၅၃၀၃၈၃၉ တစ်ကိမ် ၀၅/၀၃/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၅၀ ေငွပင်လယ်ဂျာနယ် ဦးဇာနည်တင်ြမင့် အမှတ်(၈၉၂)၊ တ-ထပ်၊ ၁/၈-လမ်း၊ မိသစ်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၀၁၉ ြမန်မာ+
Ph- ဝ၉-၇၃၀၅၉၄၂၂ ကိမ် ၀၅/၀၃/၂၀၁၅ အဂလိပ်

၂၅၁ MYANMAR TIMES  Journal ေဒတင်တင်ခိုင် အမှတ(်၃၇၉/၃၈၃)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ တနလာ ဝ၁၀၂၂ အဂလိပ်
Ph- ဝ၉-၇၃၁၈၃၁၇၉ ၀၅/၀၃/၂၀၁၅

၂၅၂ ြမန်မာတိုင်း(မ)်ဂျာနယ် ေဒတင်တင်ခိုင် အမှတ်(၃၇၉/၃၈၃)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၁၀၂၃
Ph- ဝ၉-၇၃၁၈၃၁၇၉ ၀၅/၀၃/၂၀၁၅

၂၅၃ Now ဂျာနယ် ေဒတင်တင်ခိုင် အမှတ(်၃၇၉/၃၈၃)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၁၀၂၄
Ph- ဝ၉-၇၃၁၈၃၁၇၉ တစ်ကိမ် ၀၅/၀၃/၂၀၁၅

၂၅၄ ေရမေလးသတင်းဂျာနယ် ဦးသိန်းေဇာ် ၃၄-လမ်း၊ ၈၄×၈၅လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ တနလာ ဝ၁၀၂၅
မေလးတိုင်းေဒသကီး။Ph- ဝ၂-၇၁၉၇၂ ၀၆/၀၃/၂၀၁၅

၂၅၅ ေထာင့်မခင်းှင့်သတင်းဂျာနယဦ်းသက်ိုင်ဦး အမှတ်(၉၆)၊ မဟာသခုလမ်း၊ ကျေီတာ်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ တနလာ ဝ၁၀၂၆
 Ph-ဝ၁-၃၉၇၁၆၄၊ ဝ၁-၉၀ဝ၀ဝ၁၇၊ shahtaunt @gmail.com ၀၆/၀၃/၂၀၁၅

၂၅၆ ြပည်သူအေရးဂျာနယ် ဦးဟိန်းစစ်ေအာင် အမှတ်(၂၁၂)၊ ၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ အဂါ ဝ၁၀၂၇
Ph- ဝ၉-၇၃၂၀၂၄၁၁ ၀၆/၀၃/၂၀၁၅

၂၅၇ ဓမဝရီဂျာနယ် ရဲမှးချပတ်င်စိုး(ငိမ်း) အေဆာင်(၁)၊ အခန်း(၆)၊ MICT Park တကသိုလ်များ၊ လိင်နယ်ေြမ၊ အဂါ ဝ၁၀၄၅
လိင်မိနယ်။ Ph- ဝ၁- ၅၀၇၂၀၈၊ ဝ၉- ၅၅၀၇၂၀၈ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၅၈ tech space နည်းပညာဂျာနယ် ဦးရဲြမန်မာေအာင် တိုက်(၆/၁)၊ ရန်ေအာင်(၃)လမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၁၀၄၆
Ph - ဝ၁- ၈၆၀၅၂၂၈ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၂၅၉ Women's World Journal ေဒသိဂမိုး အမှတ(်၄၆)၊ ရတန ပံုလမ်း၊ ၃၂-တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၁၀၄၇ ပိတ်သိမ်း
Ph- ဝ၁-၅၈၄၇၃၈၊ ဝ၉- ၇၃၁၆၈၁၄၅ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၂၆၀ ယဉ်ေကျးလိမာဓမရသ ေဒသိဂမိုး တိုက်(၄၆)၊ ရတန ပံုလမ်း၊ ၃၂-တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) အဂါ ဝ၁၀၄၈
ကေလးဂျာနယ် မိနယ်။ Ph-ဝ၁-၅၈၄၇၃၈၊ ဝ၉-၇၃၁၆၈၁၄၅ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၂၆၁ Good Health ကျန်းမာေရး ေဒါက်တာခင်မိုးမိုး အမှတ်(၉)၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၁၀၄၉
ှင့်အလှအပဂျာနယ် Ph- ဝ၉-၅၅၀၄၄၂၆၊ ဝ၁- ၃၇၄၄၀ဝ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၂၆၂ ြပညြ်မန်မာဂျာနယ် ဦးတင်ထွန်းဦး အမှတ်(၉)၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၁၀၅၀
Ph- ဝ၉-၅၀၅၀၂၅၄ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၂၆၃ အုိလံပစ်အားကစားဂျာနယ် ဦးေဌးေအာင် အမှတ်(၂၅၅)၊ ဗားဂရားလမ်းှင့်ဓမာံုလမ်းေထာင့်၊ ေြမနီကုန်း၊ အဂါ ဝ၁၀၅၁
(အား/ကာဦးစီး) စမ်းေချာင်းမိနယ်။ Ph- ဝ၁-၅၂၆၇၇၁ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

olympicsports@myanmar.com.mm

၂၆၄ အလှဆင်သူဂျာနယ် ဦးေစာေအာင် အမှတ်(၉၀)၊ ၃၂-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၂ပတ်တစ်ကိမ် ဝ၁၀၅၂
Ph- ဝ၁-၃၇၅၉၇၃ ဗဒုဟူး ၀၉/၀၃/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၆၅ ေဇာ်ကေလးဂျာနယ် ဦးေဌးဝင်းေဇာ် အမှတ်(၁၀၈၄)၊ ကုန်းေဘာင်-၁၁-လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိ။ စေန ဝ၁၀၅၃
Ph- ဝ၉-၅၁၁၈၁၆၂ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၂၆၆ SKY Soccer Sports  Journal ဦးြမင့်ေဇာ် အမှတ်(၁၉၅)၊ ဒုထပ(်ညာ)၊ ၃၈-လမ်း(လယ)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ အဂါ ဝ၁၀၅၄
Ph- ဝ၁-၃၈၂၇၃၈ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၂၆၇ The Commerce Journal ဦးြမတ်ထွန်းေကျာ် အမှတ်(၃၈)၊ လမ်း(၃၀)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ တနလာ ဝ၁၀၅၅
န်ကားေရးမှး Ph- ဝ၁-၂၅၂၀၁၇ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၂၆၈ 7 Day News Journal ဦးမျိးလိင်ေအာင် အမှတ(်၄၉၇)၊ ြပည်လမ်း၊ ဒိုင်းမွန်းစင်တာ(E)၊ ပ-ထပ်၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ဗုဒဟူး ဝ၁၀၅၆
(၇-ရက်သတင်းဂျာနယ်) ကမာရတ်မိနယ်။ Ph- ဝ၁- ၅၁၂၈၈၇ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

www.7daynewjournal.com

၂၆၉ INTERNET Journal ဦးမျိးလိင်ေအာင် အမှတ(်၄၉၇)၊ ြပည်လမ်း၊ ဒိုင်းမွန်းစင်တာ(E)၊ ပ-ထပ်၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ တနလာ ဝ၁၀၅၇
(အင်တာနက်ဂျာနယ်) ကမာရတ်မိနယ်။ Ph- ဝ၁- ၅၁၂၈၈၇ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

www.myanmarinternetjournal.com

၂၇၀ တရားဥပေဒအေတွးအြမင် ဦးသန်းစိုး အမှတ်-၂၂၊စိတသုခလမ်း၊ ေဘာက်ေထာ်တွင်းရပ်ကွက်၊သန်လျင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၀၇၇
ဂျာနယ်  Ph-ဝ၉-၅၁၉၅၇၄၅၊ ဝ၉-၂၅၄၁၇၈၀၈၂ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၂၇၁ ဟာသကမာဟာသဂျာနယ် ဦးေဇာ်ေဖ(ေမာင် အမှတ်-၁၃၊ထန်းပင်ကုန်းလမ်း၊သန်လျင်မိနယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၁၀၇၈
ေသွးရင့်)  Ph-ဝ၉-၄၃၁၁၃၂၄၁၊ ဝ၉-၂၅၄၂၆၅၃၉၃ တစ်ကိမ် ၀၉/၀၃/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၇၂ ကေမာဇတိုင်းသတင်းဂျာနယ် ဦးတင်ေအာင်ေကျာ် အမှတ်(၁၀၉/၅လာ)၊ လပ်ကီးြမန်မာတိုက်၊ အေန က်မိပတ်လမ်း၊ ကာသပေတး ဝ၁၀၇၉
ေကျာင်းကီးစုရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။  ၀၉/၀၃/၂၀၁၅
Ph-ဝ၉-၄၂၈၃၁၃၆၉၀ ၊ဝ၉-၂၅၂၇၈၇၉၇၈

၂၇၃ ဗုဒယဉ်ေကျးဂျာနယ် ဦးေကျာ်ထွန်းေအး အကွက်-၅၃၇၊အိမ်အမှတ်၃၄/၁၉၊၃၆-လမ်း၊၈၄x၈၅ကား၊မဟာေအာင်ေြမ ၁၅-ရက် ဝ၁၀၈၀
မိနယ်၊ မေလး။  Ph-ဝ၉-၂၀၁၃၃၁၁ တစ်ကိမ် ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၂၇၄ ရှင်အုပညာဂျာနယ် ဦးထိန်လင်းဦး အမှတ်-၂၂၀၊ပါရမီလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။  ဗုဒဟူး ဝ၁၀၈၁
Ph-ဝ၉-၇၃၀၈၂၀ဝ၂ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၂၇၅ အလ်မီဇာန်းအစလာမ်သ ဦးေနဝင်းေအာင် အမှတ်(၅၁/၄-လာ/ယာ)၊ နတ်စင်လမ်း၊ က-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်း ၁၅-ရက် ဝ၁၀၈၂
တင်းှင့်နည်းပညာဂျာနယ် မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၂၅၂၃၄၃၄၇၄၊ဝ၉-၇၃၀၄၂၁၀၃ တစ်ကိမ် ၁၀/၀၃/၂၀၁၅

၂၇၆ ကင်းေမာ်စင်ဂျာနယ် ဦးမန်ခိုလတ် အမှတ်-၉၄/ခ၊ အင်းယားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၁၀၈၃
 Ph-ဝ၁-၅၁၁၀၃၅ တစ်ကိမ် ၁၀/၀၃/၂၀၁၅

၂၇၇ ိုးေလာ့စာေစာင် ဦးစဆုိင်းလာ အမှတ်-၉၄/ခ၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၀၈၄
 Ph-ဝ၁-၅၁၁၀၃၅ ၁၀/၀၃/၂၀၁၅

၂၇၈ နံနက်ခင်းသတင်းဂျာနယ် ဦးခင်ေမာင်သန်း အမှတ်-၁၆၂၊လမ်း-၅၀၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၁၀၈၅
 Ph-ဝ၉-၇၃၀၆၆၁၈၁ ၁၀/၀၃/၂၀၁၅

၂၇၉ အထက်ြမန်မာသတင်း ဦးမျိးမင်း(ခ)မျိးမင်းမင်း၈၆-လမ်း၊ ၁၁x၁၂လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံ၊မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ကာသပေတး ဝ၁၀၈၆
ဂျာနယ်(UpperMyanmar ) ၁၀/၀၃/၂၀၁၅
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၂၈၀ အလင်းတန်းဂျာနယ် ဟသာတြမင့်ေငွ တိုက်(၂၁/၂၃)၊ အခန်း(၃၀၃)၊ ၅၂-လမ်း(ေအာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ တနလာ ဝ၁၀၉၄
Ph-ဝ၁-၉၀၁၀၁၁၅ ၁၁/၀၃/၂၀၁၅

၂၈၁ Hat Trick Sports Journal ဦးသန်းေဇာ်ဦး အမှတ်-၆၅၊ အုန်းပင်လမ်း၊ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ တနဂေွ ဝ၁၀၉၅
Ph-ဝ၁-၂၉၈၉၆၅ ၁၁/၀၃/၂၀၁၅

၂၈၂ Yangon Job Journal ေဒသင်းြမတ်နိ◌်◌ု◌း အခန်း(၅/ဒ)ီ၊ ၅-လာ၊သမတကွန်ဒို၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၀၉၆
(အလုပ်အကိုင်ှင့်လူငယ်လမ်းန်ဂျာနယ်) Ph - ဝ၉-၄၅၀ဝ၄၄၄၀၅၊ ဝ၉-၅၀၁၂၃၂၅ ကိမ် ၁၁/၀၃/၂၀၁၅

၂၈၃ High Speed Weekly ဦးြမင့်သက်ိုင် အမှတ်-၂၀၁၊ ပ-ထပ(်ယာ)၊ ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း(အလယ်)၊ တနလာ ဝ၁၁၁၅
Car Journal ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၅၄၀ဝ၅၉၊ ဝ၁-၉၀၁၀၆၅၁ ၁၁/၀၃/၂၀၁၅

၂၈၄ THE CHIN GUARDIAN ဂျာနယ်မိုင်ေမာ်နီးကား အမှတ်-၃၁၊သီရိမဂလာ-၁၅-လမ်း၊ရာမအေရှရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မိနယ်။ ဝ၁၁၁၇
(ချင်းတိုးတက်ေရးပါတီ) Ph-ဝ၁-၆၄၄၉၅၈၊ ဝ၉-၂၅၂၀၉၂၄၆၄၊ ဝ၉-၇၉၆၆၄၉၈၂၅ ၁၁/၀၃/၂၀၁၅

၂၈၅ ကျန်းသုခဂျာနယ် ေဒါက်တာသူကွယ်ခန်စိုးအမှတ်-၉၈/ပ-ထပ်၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၁၁၈
(Health Guide) Ph-ဝ၁-၂၅၆၆၃၀၊ ဝ၉-၇၃၀၅၀၈၄၀ ၁၁/၀၃/၂၀၁၅

၂၈၆ စာအုပ်ေလာကသတင်းဂျာနယ် ဦးြမင့်ထွန်း အမှတ်(၁၇၅)၊ အေန ်ရထာလမ်းှင့်သမိြ်ဖလမ်းေထာင့်၊ တစ်လတစ် ဝ၁၁၂၄
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။Ph- ဝ၉-၃၀ဝ၀၂၃၁၁ ကိမ် ၁၆-၃-၂၀၁၅

၂၈၇ သာေအာင်သတင်းစံုဂျာနယ် ေဒမိင်တင် ၃၈-လမ်းပလာဇာ(ပ-ထပ)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ တနဂေွ ဝ၁၁၅၀
(Thar Aung) Ph-ဝ၉-၂၅၂၃၀၆၀၉၂ ၁၇-၃-၂၀၁၅
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၂၈၈ The Driver Journal ဦးကာေကျာ် အမှတ်-၂၉၆၊ သံသမုာလမ်း၊၁၅-ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၁၅၁
Ph-ဝ၉-၇၃၁၈၆၉၀၅၊  ဝ၉-၂၅၀၄၆၉၉၇၆၈ ကိမ် ၁၇-၃-၂၀၁၅

၂၈၉ ပန်းခင်းသစ်ပညာေရးဂျာနယ် ဦးေကျာ်ထက်ေခါင် အမှတ်-၂၀၊ ၁၆၅-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ တနလာ ဝ၁၁၅၂
ဝ၉-၃၁၇၇၅၁၂၂ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၂၉၀ The Saturday Sport Journal ဦးဟိန်းကိုကုိ တိုက်-၃၊ အခန်း-၂၀၃၊ကျိကဆံအိမ်ရာ၊ တာေမွမိနယ်။ စေန ဝ၁၁၅၃
ဝ၉-၄၂၀၁၆၀၅၅၃ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၂၉၁ The Traveller Outbound ဦးေကျာ်စွာွန် အမှတ်-၃၁(ပ-ထပ-်ဝဲ)၊ ေရေကျာ်လမ်းမကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ စေန ဝ၁၁၈၀
(ခရီးသွားလမ်းွန်စာေစာင်) ဝ၁-၂၉၇၂၅၉ ၁၈-၃-၂၀၁၅

၂၉၂ Khonumthung News Journalဦးေဂျမှိန်းထန်းစန်းငါ အမှတ်-၁၄၅၊ တာဟန်းရပ်ကွက်၊ နယ်ေြမ-၁၂၊ကေလးမိ၊စစ်ကိုင်းတိုင်း။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၁၈၃
www. Khoungthung.org ကိမ် ၁၈-၃-၂၀၁၅

၂၉၃ NEWS LIBERATOR Journal ဦးေဇာ်လင်းဦး အမှတ်(၂၄၆)၊ အခန်း(၄၀၇)၊ ပင်လံုထိပ်ထားကွန်ဒို၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ ဝ၁၁၈၄
ေကျာက်တံတားမိ။ Ph- ဝ၉-၄၂၁၀၂၉၁၁၅ ၁၈-၃-၂၀၁၅

၂၉၄ လူမကွန်ယက်ဟစ်တိုင်သတင်း ဦးကိုကုိေလး အမှတ်-၃၂/ဃ၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၁၁၈၆ ပိတ်သိမ်း ြမန်မာ+
ဂျာနယ် Ph- ဝ၉-၄၂၀ဝ၁၄၅၉၇ ၂၃-၃-၂၀၁၅ အဂလိပ်

၂၉၅ ြမန်မာိုင်ငံပံုှိပ်ှင့်ထုတ်ေဝ ဦးေကျာ်ေဌးမင်း အမှတ်၂၉၊ အခန်း၆၀၁၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ အဂါ ဝ၁၁၈၇ ြမန်မာ
သူလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (အတွင်းေရးမှး) ဝ၉-၅၁၀ဝ၅၃၄ ၂၃-၃-၂၀၁၅
သတင်းဂျာနယ်
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၂၉၆ လပ်တစ်ြပက်ဂျာနယ် ဦးြမတ်ခိုင် အမှတ်-၂၂၀/၂၂၂၊ ၅-လာ၊ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ တနလာ ဝ၁၁၈၈
 Ph- ဝ၉-၈၆၃၀၃၂၀ ၂၃-၃-၂၀၁၅

၂၉၇ My Music ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး အမှတ်-၂၂၀/၂၂၂၊ ၅-လာ၊ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။  ဗုဒဟူး ဝ၁၁၈၉
ဂီတဖက်ရှင်အုပညာဂျာနယ် Ph- ဝ၁-၉၀၁၀ဝ၄၈ ၂၃-၃-၂၀၁၅

၂၉၈ Oasis  ဂျာနယ် ေဒဂျလုိင်မိုး အမှတ်(၂၄/ေအ/၉လာ)၊ ထွန်းကွန်ဒို၊ အေသာကလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ တနလာ ဝ၁၁၉၀
Ph- ဝ၉-၄၂၁၀၃၆၃၆၊  ဝ၉-၄၂၀၂၆၁၂၂၅၊ ဝ၉-၇၉၉၄၁၁၄၂၁ ၂၃-၃-၂၀၁၅

၂၉၉ Trading Post အေရာင်း ေဒပန်းအိြမင့် တိုက်-၁၄၇/ပ-ထပ်၊၃၆-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၁၁၉၁
အဝယ်ဆိုင်ရာေကာ်ြငာှင့် Ph- ဝ၉-၈၆၂၁၄၃၄၊ ဝ၁- ၂၄၀၇၂၉၊ ဝ၉-၂၅၀၆၃၉၉၆၇ ၂၃-၃-၂၀၁၅
စီးပွားေရးဂျာနယ်

၃၀၀ itinen Weekly Journal ေဒဝင့်သူလိင် တိုက်-၁၇၈(တ-ထပ)်၊ ၃၃-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၁၁၉၂
Ph- ဝ၉-၇၉၈၄၀၈၄၄၂၊ ဝ၉-၉၇၂၄၆၈၂၅၂ ၂၃-၃-၂၀၁၅

၃၀၁ The Chin Times  Journal ဦးငွန်လာလ် အမှတ်(၂၆/၁)၊ သဇင်ရပ်၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၁၉၃ ချင်း+
ဝ၉-၂၅၆၅၇၇၄၅၈ ကိမ် ၂၃-၃-၂၀၁၅ ဟားခါး

၃၀၂ The Sunday Post News ေဒအိြဖေအာင် အမှတ်-၄/၆၊ အခန်း-၅၀၂/၅-လာ၊ ကန်ေတာ်ကီးတာဝါ၊ ကျိကဆံလမ်း၊ တနဂေွ ဝ၁၁၉၄
Journal တာေမွမိနယ်။ Ph- ဝ၁- ၂၀၅၈၇၉ ၂၃-၃-၂၀၁၅
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၃၀၃ The Sunday  Journal ေဒအိြဖေအာင် အမှတ်-၄/၆၊ အခန်း-၅၀၂/၅-လာ၊ ကန်ေတာ်ကီးတာဝါ၊ ကျိကဆံလမ်း၊ တနဂေွ ဝ၁၁၉၅
တာေမွမိနယ်။ Ph- ဝ၉-၇၃၁၀၂၆၂၃၊  ဝ၁-၂၀၅၈၇၉ ၂၃-၃-၂၀၁၅

၃၀၄ Weekly Metro Journal ဦးသက်လွင် အမှတ်-၇၈၊၁၂၁-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၁၂၀၂
Ph- ဝ၉-၄၀၁၅၂၄၄၇၉ ၂၄-၃-၂၀၁၅

၃၀၅ ENVOY NEWS JOURNAL ဦးလင်းေအာင် အမှတ်-၆/ေအ၊ေြမနီကုန်းပလာဇာ၊ ဗားကရာလမ်း၊စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၁၂၀၃
Ph- ဝ၉-၅၀၁၅၁၆၁၊ ဝ၁-၅၂၅၇၁၆ ၂၄-၃-၂၀၁၅

၃၀၆ Apex Myanmar ေဒလှမျိးစု အမှတ်-၆၄/ဘီ၊အခန်း(ဘီ-၄)၊ ေရဂံုပလာဇာ၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၆-လ ဝ၁၂၀၄ ဂျပန်
ခရီးသွားလမ်းန်ဂျာနယ် Ph- ဝ၉-၅၁၃၈၆၄၂၊ဝ၁-၈၆၀၃၂၉၅ တစ်ကိမ် ၂၄-၃-၂၀၁၅

၃၀၇ ပါဝါိုင်ငံတကာသတင်းဂျာနယ် ဦးခင်ေမာင်ေအး အမှတ်-၁၇၇/၁၇၉(ဒ-ုလာ)၊ ၇၀၇-ဘီ-၃၊၃၄-လမ်း(အထက်)၊ေကျာက်တံတား အဂါ ဝ၁၂၀၅
မိနယ်။ Ph- ဝ၁-၃၇၂၇၈၇၊ဝ၉-၈၆၂၃၂၃၉ ၂၄-၃-၂၀၁၅

၃၀၈ Myanmar Insider Journal ဦးတင်ေမာင်သူ အမှတ်-၁၅/ဘီ၊ဓမေစတီလမ်း၊စမ်းေချာင်းမိနယ် ၁၅-ရက် ဝ၁၂၀၆ အဂလိပ်
Ph- ဝ၁-၅၂၆၁၆၅ တစ်ကိမ် ၂၄-၃-၂၀၁၅

၃၀၉ The KACHIN TIMES ဂျာနယ် ဦးအင်ဗျင်ဒန်ခွန်ေအာငM်GR -၃၈၊ ဝီတာပူရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန း၊ ကချင်ြပည်နယ်။ လစဉ် ဝ၁၂၁၃ ဂျနိ်းေဖာ
Ph- ဝ၉-၄၀၃၇၃၆၂၁၁ ၂၆-၃-၂၀၁၅ (ကချင်)

၃၁၀ ေရြပည်ေတာ်မခင်းှင့်သတင်း ဦးေမာင်ေမာင်ကည် အမှတ်(၇၀)၃/ဘီ၊ တင့်တယ်ခင်ရိပ်မနွ်အုိးဘိုလမ်း၊ အုိးဘိုရပ်ကွက်၊ ဗုဒဟူး ဝ၁၂၁၄
ဂျာနယ် ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။  Ph- ဝ၉-၃၀၃၄၈၈၉၄ ၂၆-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၁၁ Zomi Post (ဇိုမီးပိုစ်)Journal ဦးဒိုးခန်ေတွာင် အမှတ်(၁၂/၆)၊ ေတာင်ဖီလာ၊ ကေလးမိ။ လစဉ် ဝ၁၂၂၀ တီးတိန်
Ph- ဝ၉-၃၃၆၆၂၀၇၇၊ ဝ၉-၂၆၂၂၈၁၈၂၈ ၂၆-၃-၂၀၁၅ (ချင်း)

၃၁၂ Strategy First Journal ဦးေအာင်ချစ်ခင် အမှတ်(၁၀ဝ၂)၊ ၁၀-လာ၊ ပန်း ခံတာဝါ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၁၂၂၁
တစ်ကိမ် ၀၁/၀၄/၂၀၁၅

၃၁၃ တိုင်းရင်းသားဂျာနယ် ဦးတင်ေအာင် အမှတ်(၂၄)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ေရေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ လစဉ် ဝ၁၂၂၂
ဗဟန်းမိနယ်။ (တိုင်းရင်းသားစည်းလံုးညီတ်ေရးပါတီ) ၀၁/၀၄/၂၀၁၅
Ph- ဝ၁-၅၅၇၄၈၀

၃၁၄ SPECIAL FOLLOW ေဒဇင်ေထွးစံ အမှတ(်၅)၊ ၃-လာ၊ သရက်ေတာလမ်း၊  စမ်းေချာင်းမိနယ်။ စေန ဝ၁၂၂၃
SPORTS JOURNAL Ph -ဝ၉-၂၅၀၃၄၅၁၇၇ ၀၁/၀၄/၂၀၁၅

၃၁၅ ေရှေဆာင်သတင်းဂျာနယ် ဦးတင်ေအာင် အမှတ(်၈)၊ ပန်း ခံတာဝါ၊ ဒု-ထပ်၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၁၂၂၅
(ြပည်ခိုင်ဖိးပါတ)ီ Ph-ဝ၁-၂၃၀၄၄၈၂၊ ၅၃၈၃၀၂ ၀၃/၀၄/၂၀၁၅

၃၁၆ The Success ဦးသန်းြမင့် အမှတ်(၃၀၉)၊ ပ-ထပ်၊ ဗညားဒလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၂ပတ်တစ်ကိမ် ဝ၁၂၂၆
ေအာင်ြမင်ေရးဂျာနယ် Ph- ဝ၉-၅၁၅၅၄၃၄၊ ဝ၉-၇၃၀ဝ၆၁၈၅ ၀၃/၀၄/၂၀၁၅

၃၁၇ Health Update ဂျာနယ် ေဒွဲတင် အမှတ်(၁၈)၊ ပ-ထပ်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၁၂၂၈
Ph- ဝ၉-၃၁၄၄၈၄၉၀ ၀၆/၀၄/၂၀၁၅

၃၁၈ The Northern LIGHT JOURNALဦးဝင်းတင် အမှတ(်၁၁၈/၁)၊ ဇဗသေြပလမ်း၊ ၁၄/၃ရပ်ကွက်၊ တ/ဥကလာပမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၁၂၂၉
Ph- ဝ၁-၅၇၇၄၇၂ ၀၆/၀၄/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၁၉ အကဲေလးရသစံုအုပညာ ပိုးအိစံ(ခ) အမှတ်(၁၁၇၇)၊ သုမနလမ်း၊ ၂/ေတာင်ရပက်ွက်၊ သာေကတမိနယ်။ တနလာ ဝ၁၂၃၀
ှင့်သတင်းဂျာနယ် မျိးုုေအာင် Ph- ဝ၉-၅၀၄၅၆၀ဝ၊ ဝ၉-၇၃၀ဝ၆၅၈၇ ၀၆/၀၄/၂၀၁၅

၃၂၀ သံုးေလာကဂမီရသုတရသ ဦးတင်ေဌးေအာင် အမှတ်(၂၁-ေအ)၊ ေဈးကုန်းအေန က်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ အဂါ ဝ၁၂၄၁
ဂျာနယ် Ph- ဝ၉-၄၃၁၂၂၃၆၉၊ ဝ၉-၄၂၀၁၂၆၂၉၈ ၀၆/၀၄/၂၀၁၅

၃၂၁ စစ်ပညာဂျာနယ် ဗိုလ်မှးေအာင်မျိး စစ်ပညာဂျာနယ်ံုး၊ ြပညေ်ထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပညေ်တာ်။ ၄-လ ဝ၁၂၄၃
ထိုက် (တပ်မေတာ်ေလ့ကျင့်ေရးစာေစာင်များ)(ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုး-ကည်း) တစ်ကိမ် ၀၇/၀၄/၂၀၁၅

Ph- ဝ၃၆-၃၁၁၇၁

၃၂၂ Myanmar Health Dr.တင်ဦး အမှတ(်၅)၊ ဇီဝကလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၄-လ ဝ၁၂၆၃ အဂလိပ်
Sciences Rescarch Journal န်ကားေရးမှး-စီမံ (ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေအာက်ြမန်မာြပည်)Ph- ဝ၁-၃၈၀၁၂၈ တစ်ကိမ် ၀၇/၀၄/၂၀၁၅

၃၂၃ မွန်းတည့်ေနဂျာနယ် ဦးစံတင် အမှတ်(၅၀)၊ ၁၂၂-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ တနဂေွ ဝ၁၂၆၄ ပိတ်
Ph-ဝ၉-၅၀၅၃၀၁၆ ၀၇/၀၄/၂၀၁၅ သိမ်း

၃၂၄ Bi မွန်းတည့်ေနဂျာနယ် ေဒကကဝင်း အမှတ်(၁၃၂-၁၃၆)၊ ၃၂-လမ်း(အလယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၁၂၆၅
Ph-ဝ၉-၅၀၅၈၇၈၉ ၀၇/၀၄/၂၀၁၅

၃၂၅ The Myanmar INDEPENDENTဦးြမင့်ေအာင်(ခ) အမှတ်(၁၂/က)၊ ၁-A၊ ြပည်သူလမ်း(၇)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၁၂၆၇
 NEWS Journal ဦးကိုကုိိုင် Ph-ဝ၁-၆၅၁၄၁၉ ၀၇/၀၄/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၂၆ MARALAND MEDIA ဦးဝါတလုိ အမှတ်(၃၈၇)၊ ယုဇနလမ်း(၉)ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်။ စေန ဝ၁၂၆၉ ချင်း(မရာ)
WEEKLY NEWS ဂျာနယ် (Vatlo Fachhai) Ph-ဝ၉-၂၅၀၅၇၄၃၆၉၊ ဝ၉-၃၁၈၇၁၁၇၈ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၃၂၇ တိုင်းလိုင်ရှမး်နီအသံ ဦးေအာင်မျိးလွင် ရကသ(၁၃)၊ ရာသစ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ မိုးညင်းမိနယ်၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ (၁၅)ရက် ဝ၁၂၈၇ ြမန်မာ+
The Voice of Shan Ni (သတင်းဂျာနယ်)  ဝ၉-၂၅၆၂၈၇၈၈၃၊ ဝ၉-၃၆၁၈၀၇၅၉ တစ်ကိမ် ၂၃-၄-၂၀၁၅ ရှမ်းနီ

၃၂၈ ဖားစညသံ်သတင်းဂျာနယ် ဦးေဇာ်မင်းဦး အမှတ်(၁၈၅၆)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း၊ ၄၈-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်။ေသာကာ ဝ၁၂၈၈
(Phar Sei Than News Journal) Ph-ဝ၉-၇၉၁၆၀၈၀၆၀၊ ဝ၉-၄၂၅၀၄၆၅၈၁ ၀၄/၀၅/၂၀၁၅

၃၂၉ ေဒါင်းစကာေဗဒင်ှင့်ဂမီရ ဦးြမင့်ဝင်းေမာင် အမှတ်(၁၂၇)၊ ၅-လမ်း၊ ပုသိမ်ေြမရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၁၂၉၇
ဂျာနယ် Ph-ဝ၉-၄၃၁၀၄၁၄၆၊ ဝ၉-၇၃၀၇၀၂၁၆ ၀၄/၀၅/၂၀၁၅

၃၃၀ ေရထီလာေလးမိနယ် ဦးတင်လိင် ံုးလမ်း၊ နန်းေတာ်ကုန်းရပ်၊ မိတီလာမိ၊ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၂၉၉
သတင်းဂျာနယ် Ph- ဝ၉-၄၀၂၅၄၃၃၁၃၊ ကိမ် ၀၆/၀၅/၂၀၁၅

၃၃၁ ိုင်ငံေကျာ်စာေပအုပညာ ေဒခင်ေဌးဝင်း အမှတ်(၅၉၇)၊ ၆-လမ်း၊ သမိုင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၁၃၀ဝ
ဂျာနယ် Ph- ဝ၉-၇၉၀၁၄၄၅၇၃ ၀၇/၀၅/၂၀၁၅

၃၃၂ h to h Weekly Journal ေဒသီတာစိုး အမှတ်(၁၆)၊ ကွက်သစ်လမ်း၊ ၅-လာ/ဘီ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ တနဂေွ ဝ၁၃၀၁
Ph- ဝ၉-၅၀၄၈၇၇၇ ၀၇/၀၅/၂၀၁၅

၃၃၃ ကင်းေမာ်စင်ဂျာနယ် ဦးမန်ခိုလတ် အမှတ်(၉၄/ခ)၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၃၀၉ စေကာ-
(စေကာကရင်ဘာသာ) Ph- ဝ၉-၅၀၃၆၅၅၄ ကိမ် ၀၈/၀၅/၂၀၁၅ ကရင်



မှတ်ပံုတင် စတင်
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စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၃၄ ကင်းေမာ်စင်ဂျာနယ် ဦးမန်ခိုလတ် အမှတ်(၉၄/ခ)၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၃၁၀ ချင်း-
(ချင်း-လူိင်းဘာသာ) Ph- ဝ၉-၅၀၃၆၅၅၄ ကိမ် ၀၈/၀၅/၂၀၁၅ လူိင်း

၃၃၅ The Journal OF Discourse ဦးထူးြပည့်ဝင်း အမှတ်(၃၆)၊ ၁၅၂-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၃-လ ဝ၁၃၁၁
Ph- ဝ၉-၄၂၀ဝ၁၀၁၄၂၊ ဝ၉-၄၃၁၇၉၁၀ဝ တစ်ကိမ် ၁၁/၀၅/၂၀၁၅

၃၃၆ ကင်းေမာ်စင်ဂျာနယ် ဦးမန်ခိုလတ် အမှတ်(၉၄-ခ)၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရတ်မိ။ ၁၅ရက်တစ် ဝ၁၃၂၅ ချင်း-
Ph- ဝ၉-၅၀၃၆၅၄၅၊ ကိမ် ၂၆-၅-၂၀၁၅ ဟားခါး

၃၃၇ ကင်းေမာ်စင်ဂျာနယ် ဦးမန်ခိုလတ် အမှတ်(၉၄-ခ)၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရတ်မိ။ ၁၅ရက်တစ် ဝ၁၃၂၆ ကချင်-
Ph- ဝ၉-၅၀၃၆၅၄၅၊ ကိမ် ၂၆-၅-၂၀၁၅ ဂျိန်းေဖာ

၃၃၈ Frontier Myanmar Journal ဦးြမတ်ေဆွ အမှတ(်၉/၁၀)၊ ေအာင်ဆန်းကွင်းအေရှဘက်၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ တနလာ ဝ၁၃၂၇ အဂလိပ်
မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ဝ၁-၅၅၉၇၆၈၊ဝ၁-၅၅၄၇၇၆၊ဝ၉-၅၀ဝ၀၇၄၇ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၃၃၉ ပံသဓုနဂျာနယ် ဦးေကျာ်လင်းိုင် အမှတ်(၄၆/၇)၊ ဗဟိုစညအ်ိမ်ရာ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၃၃၆
Ph-ဝ၁-၂၂၇၁၉၆၊ဝ၉-၇၃၁၁၁၉၈၃ ၀၃/၀၆/၂၀၁၅

၃၄၀ ရန်ပံုခွင်းဂျာနယ် ဦးလှဝင်း အမှတ်(၄၀)၊ ၁၅၅-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၃၄၂
Ph- ဝ၉-၂၅၀ဝ၈၅၀၁၆၊ ဝ၁-၅၅၅၄၄၄ ၀၉/၀၆/၂၀၁၅

၃၄၁ CHIN WORLD NEWS ဆလိုင်းရန်လင်းမာန် တိုက်(၄)၊ အခန်း(၅၅)၊ လိင်ရတန အိမ်ရာ၊ သံလမ်း၊ လိင်မိနယ်။ တနဂေွ ဝ၁၃၄၃
Journal Ph- ဝ၉-၄၂၀ဝ၁၅၀၄၈၊   ဝ၉-၄၃၁၁၄၇၅၇ ၁၀/၀၆/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၄၂ Platinum ဂျာနယ် ဦးတင်ဝင်း အမှတ်(၂၂)၊ ၆၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၁၃၄၆
(ဝင်းွယ်ပုသမ်ိ) Ph- ဝ၉-၄၂၁၀၁၁၂၅၄၊ ၁၀/၀၆/၂၀၁၅

၃၄၃ i-car Journal ဦးေအာင်ခိုင်ဖိး အမှတ(်၂၂)၊ ၆၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ တနလာ ဝ၁၃၄၇
(လမင်းေအာင်) Ph- ဝ၉-၄၂၅၃၀၇၁၈၅ ၁၀/၀၆/၂၀၁၅

၃၄၄ COME BACK Journal ေဒအိသက်ပိုင်ဝင်း အမှတ(်၈)၄-လာ၊ ထီးတန်း(၂)လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၁၅ရက်တစ် ဝ၁၃၄၈
Ph-ဝ၉-၇၃၀၂၈၄၄၁၊ ဝ၉-၄၂၀ဝ၀၃၁၅၈ ကိမ် ၁၀/၀၆/၂၀၁၅

၃၄၅ ပဲခူးသတင်းစဉ် ဦးေစာစိုးိုင်ဦး အမှတ်(၆၅/၆၆)၊ တယကဆိုင်ခန်း၊ ဟံသာဝတီရပက်ွက်၊ ပခဲူးမိနယ်။ အဂါ ဝ၁၃၅၀
Ph- ဝ၉-၄၄၈၅၃၇၉၁၄ ၁၅-၆-၂၀၁၅

၃၄၆ Career & Success Journal ေဒန ၃၅လမ်းှင့်၆၀လမ်းေထာင့်၊ မဟာမိင်(၂)ရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမ၊ အဂါ ဝ၁၃၅၁ ပိတ်သိမ်း
မေလးမိ။ Ph- ဝ၉-၇၃၀၆၅၅၀၇၅၊ ဝ၉-၄၀၂၆၅၈၁၀၈ ၁၅-၆-၂၀၁၅

၃၄၇ ဒဿနဂျာနယ် ဦးတင်ိင်း အမှတ်(၈၂)၊ ေဗာဓိေညာင်လမ်း၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၄လတစ်ကိမ် ဝ၁၃၅၅
Ph- ဝ၉-၅၁၄၈၄၁၅ ၁၅-၆-၂၀၁၅

၃၄၈ MYANMAR MAIL  Journal ဦးလှသက်ေမာင် အမှတ(်၂၄၆)၊ အခန်း(၄၀၇)၊ ပင်လံုထိပ်ထားကွန်ဒို၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ စေန ဝ၁၃၆၃
ေကျာက်တံတားမိ။ Ph- ဝ၁-၇၀၆၅၇၉၊ ဝ၁-၆၅၄၇၆၄ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၃၄၉ မရမ်းတလင်းအယူေတာ် ဦးကိုကိုဦး အမှတ်(၁၆)၊ ဆိုင်သစ်တန်း၊ ၁၀၈ေတာင်ဘုရား၊ သာေကတမိနယ်။ အဂါ ဝ၁၃၇၀
မဂလာဂျာနယ် Ph- ၃၀-၆-၂၀၁၅
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စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၅၀ Chin Thuthang ဦးလာလ်လျန်ဟရဲ အမှတ်(၁၈၄/၁၂)၊ တဟန်းရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ။ စစ်ကိုင်းတိုင်း။ ေသာကာ ဝ၁၃၇၃ ချင်း၊
ချင်းသတင်းဂျာနယ် Ph- ၀၁/၀၇/၂၀၁၅ ဖလမ်း

၃၅၁ အာရကဖွံဖိးေရးသတင်းလာ ေဒါက်တာစန်းေရ မင်းဘာကီးလမ်းှင့်ေမယုလမ်းေထာင့်၊ေကျာင်းကီးလမ်းရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ လစဉ် ဝ၁၃၇၈
ရခိုင်ြပညန်ယ်။ Ph- ဝ၄၃-၂၂၂၅၅၊ ဝ၁-၂၂၂၅၆ ၀၂/၀၇/၂၀၁၅

၃၅၂ LUCKY SPORTS  Journal ဦးေအာင်စိုးမိုး အမှတ်(၅၅၄)၊ ေရဝါလမ်း၊ ေမတာန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၁၃၇၉
Ph- ဝ၉-၇၉၁၀၅၂၇၃၆ ၀၂/၀၇/၂၀၁၅

၃၅၃ Lucky Finder Sports ဂျာနယ် ဦးတိုးဝင်း အမှတ(်၉၆)၁၁-လမ်း၊ လမ်းေတာ်မိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၁၃၈၀
Ph- ဝ၉-၄၀၁၅၄၀၃၀၆၊ ဝ၉-၅၁၇၃၃၉၅ ၀၂/၀၇/၂၀၁၅

၃၅၄ Myanmar Mobile View ဦးဇာနည်ေမာင်ေမာင် အမှတ်(၂၂/၂၄)၊ ၇/ေအ၊ ၇-လာ၊ ရှင်ပုေစာလမ်းှင့်ဗဟိုလမ်းေထာင့်၊ တနလာ ဝ၁၃၈၁ ြမန်မာ+
Journal အလံုမိနယ်။ Ph- ဝ၉-၇၃၀၃၄၄၄၄၊ ဝ၉-၄၃၀၉၆၆၆၆ ၀၂/၀၇/၂၀၁၅ အဂလိပ်

၃၅၅ ေမာရိယတိုမ်းဂျာနယ် ဦးဝင်းသူစိုး ေအာင်မဂလာရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။ ေသာကာ ဝ၁၃၈၃
Ph- ဝ၉-၃၃၃၈၄၇၉၆၊ ၀၆/၀၇/၂၀၁၅

၃၅၆ ရခိုင့်ေရးရာဂျာနယ် ဦးြမင့်ိုင် အမှတ်(၄၀၅)၊ တိုက်(၁)၊ ေဇယျာမွန်အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာ၊ ဘုရင့်ေန င်၊ တနဂေွ ဝ၁၃၈၄ ြမန်မာ+
မရမ်းကုန်းမိနယ်။ Ph- ၀၆/၀၇/၂၀၁၅ ရခိုင်+

အဂလိပ်
၃၅၇ METRO Myanmar Journal ေဒြမတ်ိုးခင် အမှတ်(၁၇၀/ေအ)၊ ငုဝါလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ တနလာ ဝ၁၃၈၆ ပိတ်သိမး်

Ph- ဝ၉-၂၆၂၀၇၅၉၅၉ ၀၆/၀၇/၂၀၁၅
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၃၅၈ Soccer Sunday Journal ဦးဟိန်းကိုကုိ တိုက်(၃)၊ အခန်း(၂၀၃)၊ ကျိကဆံအိမ်ရာ၊ တာေမွမိနယ်။ တနဂေွ ဝ၁၃၈၈
Ph- ဝ၉-၄၂၀၁၆၀၅၅၃ ၁၄-၇-၂၀၁၅

၃၅၉ ယံုကည်မသတင်းဂျာနယ် ဦးေအာင်ခိုင် တိုက်(၂)၊ ပထမထပ်၊ ၈-မိုင်လမ်းဆံုအနီး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၃၉၂
Ph-ဝ၁- ၆၅၆၅၁၉၊ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၃၆၀ ဓာတ်ေပါင်းစုဂျာနယ် ဦးိုင်မျိးထွန်း တိုက်(၃)အခန်း(၆)၊ ေတာ်ဝင်အိမ်ရာ၊ ၄၁-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်။ အဂါ ဝ၁၃၉၃
Ph- ဝ၉-၇၃၀၈၉၅၀၅၊ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၃၆၁ Matu Awlthang ဂျာနယ် ဦးအာလ်ဆိုင်း အမှတ်(၄၂)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ခိုေဘွရပ်ကွက်၊ မတူပီမိ၊ ချင်းြပညန်ယ် ေသာကာ ဝ၁၄၁၆ မတူချင်း
(မတူစာေပှင့်ယဉ်ေကျးမအသင်း) Ph- ဝ၇၀-၈၀ဝ၆၇ ၂၁-၇-၂၀၁၅ ဘာသာ

၃၆၂ Our Choice Journal ဦးတင်လင်းေဇာ် တိုက်(၁၇)၊ အခန်း(၇၉)၊ ြပည်ရိပမ်နွ်အိမ်ရာ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၁၄၁၇
(ေရြမစ်မခမီဒီယာအုပ်စုကုမဏီလီမိတတ်) Ph- ဝ၉-၇၃၈၀၅၃၂၇၊ တစ်ကိမ် ၂၁-၇-၂၀၁၅

၃၆၃ တိုေခတ်သတင်းဂျာနယ် ဦးေဇာ်ေအာင် အမှတ်(၄၃၀)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၁၄၂၃ ပိတ်သမ်ိး
Ph- ဝ၁-၅၄၆၀၃၅ ၂၂-၇-၂၀၁၅

၃၆၄ ခွပ်ေဒါင်းဂျာနယ် ဦးေလးစိုး တိုက်(F)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၁၄၂၇
၈၈ မျိးဆက်ေကျာင်းသားလူငယ်များ(ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံ)ပါတီ ၂၈-၇-၂၀၁၅
ဝ၁-၅၅၆၅၅၄

၃၆၅ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးလတ် ဦးသက်ိုင်ဦး အမှတ်(၉၆)၊ မဟာသခုလမ်း၊ ကျေီတာ်အိမ်ရာ၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၄၃၀
ေတာ်သတင်းလာ (ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်)Ph- ဝ၁-၉၀ဝ၀ဝ၁၇ ၂၈-၇-၂၀၁၅
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စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၆၆ ေမာ်နီတာသတင်းဂျာနယ် ဦးလှြမင့်ေဆွ အမှတ်(၂၂၀/၂၂၂)၊ ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ တနဂေွ ဝ၁၄၃၁
Ph- ဝ၉-၅၁၀၁၉၃၀ ၂၈-၇-၂၀၁၅

၃၆၇ Myanmar Home Guide ဦးေအာင်ေဇာ်ထွဋ် အမှတ်(၂၂)၊ ဧရာဝဏ်(၄)လမ်း၊ ြမခွာညိအိမ်ရာ၊ သာေကတမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၄၃၂
Journal Ph ဝ၉-၃၀၁၆၃၃၁၁၊ ဝ၉-၂၆၀၉၂၉၀၆၀ ၀၃/၀၈/၂၀၁၅

၃၆၈ THE VOICE OF PEACE ဦးစိုးိုင်ေဆွ ဓမာံုအနီး၊ ေအာင်မဂလာ(၁)ရပ်၊ ပသုမ်ိကီးမိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ လစဉ် ဝ၁၄၃၃
Journal (ငိမ်းချမ်းေရးအသံဂျာနယ)် Ph- ဝ၉-၄၄၄၀ဝ၅၄၂၁။ ဝ၂- ၅၈၀၆၁ ၀၃/၀၈/၂၀၁၅

၃၆၉ ေဒါင်းရင်ြပင်ဂျာနယ် ဦးကည်ဝမ်း တိုက်(F)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၁၄၄၂
(ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားိုင်ငံေရးအဖွဲချပ်) ၀၃/၀၈/၂၀၁၅
Ph- ဝ၁-၅၅၆၅၅၄

၃၇၀ ROYAL REVIEW JOURNAL ဦးသိန်းစံ အမှတ်(၃)ရပ်၊ ၈-လမ်း၊ ပခုကမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ ၁၅ ရက်တစ် ဝ၁၄၄၅
(ေနဦးေမာင်-ပခုက) Ph- ဝ၉-၇၉၄၀၁၁၉၅၆ ကိမ် ၁၀/၀၈/၂၀၁၅

၃၇၁ ချင်းတွင်းဂျာနယ် ဦးဝင်းမိင် ြပန်/ဆက်ဦးစီးဌာန၊ံုးကီးရပ်၊ မံုရာမိ၊ စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး။ အဂါ ဝ၁၄၅၁
(စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ) Ph- ဝ၇၁၂၁၁၁၄ ၁၀/၀၈/၂၀၁၅

၃၇၂ MYANMAR MOBILE USER ဦးေဇယျာလင်း အမှတ်(၁၁၉)၊ လမ်း(၂၀)၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ၁၅ ရက်တစ်ကိမ် ဝ၁၄၅၈
GUIDE Journal Ph- ဝ၉-၂၅၄၂၆၉၂၈၉ ၁၃-၈-၂၀၁၅
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၃၇၃ Tedim Newsletter ဦးခုပ်ခန်တုန်း ေဗသလေအဂျအီသင်းေတာ်၊ မိမရပ်ကွက်၊ တီးတိန်မိ၊ ချင်းြပညန်ယ်။ လစဉ် ဝ၁၄၆၁ တီးတိန်+
Ph- ဝ၉-၄၂၀ဝ၀၄၁၅၉၊ ဝ၇၀-၅၀ဝ၈၃ ၁၃-၈-၂၀၁၅ ချင်း

၃၇၄ ေမာ်ကွန်းသစ်ဂျာနယ် ဦးြမင့်ခိုင် အမှတ်(၈၁၀)၊ တိုက်စီ(၇-လာ)၊ မုဒိတာအိမ်ရာ(၁)၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ ၁၅ရက်တစ်ကိမ် ဝ၁၄၆၅
(ြမင့်ခိုင်အေထွေထွရင်းှီးြမပ်ှံမကုမဏီလီမိတက်) မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်၊ Ph- ဝ၉-၇၈၈၈၀၁၄၆၂၊ဝ၉-၂၅၃၅၁၂၄၃၈ ၁၄-၈-၂၀၁၅

၃၇၅ MCC MONITOR ဂျာနယ် ေဒသက်သက်ေရ စက်မ(၁)ံုး၊ တကသိုလ်ရိပသ်ာလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်။ ၁၅ရက်တစ်ကိမ် ဝ၁၄၆၈
Ph- ဝ၉-၅၁၁၇၆၈၃၊ ၁၄-၈-၂၀၁၅

၃၇၆ ဟူးေကာင်းလွင်ြပင်သတင်းဂျာနယ်ဦးာဏ်ထွန်း အမှတ်-၄-၁၂၀/၁၊ ေငွပေဒသာပင်လမ်းသွယ၊် ၆၆×၆၇လမ်းကား၊ ပိေတာက် အဂါ ဝ၁၄၇၀ ြမန်မာ+
ဝါှင့်စံပယ်လမ်းကား၊ ချမ်းြမသာစည်၊ မေလး။ 09-795687868 ၁၈-၈-၂၀၁၅ ရှမ်းနီ

၃၇၇ ပညာရတန ဂျာနယ် ေဒသန်ဇင်ွယ် အမှတ်(၃၂-ဃ)၊ ဘိုးရာဇာလမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်။ ၁၅ရက်တစ်ကိမ် ဝ၁၄၇၁ ြမန်မာ+
Ph- ဝ၉-၄၂၀ဝ၁၄၅၇၉၊ ၁၈-၈-၂၀၁၅ အဂလိပ်

၃၇၈ ကေလးမိရသစံုသတင်းဂျာနယ်ဦးမျိးိုင်လင်း အမှတ(်၃၂/၉)၊ ေဝပုလလမ်း၊ တပ်ဦးသီတာရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ၊ ကာသပေတး ဝ၁၄၈၀
စစ်ကိုင်းတိုင်း။Ph- ဝ၉-၇၈၀၉၁၉၀၉၆ ၁၉-၈-၂၀၁၅

၃၇၉ မေလးေခတ်သတင်းဂျာနယ် ဦးရန်ိုင်ဝင်း အမှတ်(၁၀၉)၊ မင်းတဲအီကင်း၊ ေပါကိုရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိ၊ မေလး။ အဂါ ဝ၁၄၈၇
Ph- ဝ၉-၃၃၈၇၀၅၅၅ ၂၅-၈-၂၀၁၅

၃၈၀ Peace Ray News ဂျာနယ် ဦးသွင်စစ်မာန်ေအာင် ေညာင်ပင်ကီးစုတိုက်တန်း၊ ပုဗသရီိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်။ ဝ၁၄၉၃
(ခ)ဦးေဇာ်လင်းေအာင် Ph-ဝ၉-၄၃၂၀၇၄၄၈ ၂၈-၈-၂၀၁၅
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၃၈၁ Techno World ဂျာနယ် ေဒမျိးဥမာစိုး တိုက်-၉၊ အခန်း၃၁၊ မလိခအိမ်ရာ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၅၀၁
Ph- ဝ၉-၄၀၂၆၉၉၈၈၈၊ ဝ၉-၄၄၄၉၈၈၈၈၈ ကိမ် ၀၁/၀၉/၂၀၁၅

၃၈၂ The Matupi Times ဂျာနယ် ဦးလှပိုး အမှတ်(၅၀)၊ ေလာင်ဗန်းရပ်ကွက်၊ ပလက်ဝလမ်း၊ မတူပီမိ၊ ချင်းြပညန်ယ်။ တနလာ ဝ၁၅၀၅ ချင်းဘာသာ
၀၂/၀၉/၂၀၁၅

၃၈၃ သုတပညာရတန ဂျာနယ် ဦးေကျာ်ထူး အမှတ်(၁၉)၊ ပုသိမလ်မ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ လစဉ် ဝ၁၅၀၆
၀၂/၀၉/၂၀၁၅

၃၈၄ မွန်စာစဉ-်လိက်ေလာင်မန် ဦးစံလိင် အမှတ်(၁၈၁)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ မိင်သာယာရပ်၊ ေမာ်လမိင်၊ မွန်ြပည်နယ်။၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၅၁၀ မွန်+ြမန်မာ
Ph- ဝ၉-၇၉၁၇၀၁၅၁၈၊ ဝ၉-၇၃၇၉၀၄၁၁ ကိမ် ၀၃/၀၉/၂၀၁၅

၃၈၅ ြပည်သူမိင်သတင်းဂျာနယ် ေဒစ ဝင်း တိုက်(၅)၊ ဗိုလ်ရာွန်လမ်း၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ရန်ကုန် အဂါေန ဝ၁၅၁၃
Ph-ဝ၉-၂၅၂၉၈၁၈၉၉၊ ဝ၉-၂၆၁၁၉၄၅၄၆ ၀၉/၀၉/၂၀၁၅

၃၈၆ ေရးေတာ်ဝင်သတင်းလာ ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း အမှတ်(၁၂)၊ ၉-လမ်း၊ ရန်မျိးေအာင်ရပ်ကွက်၊ ေရးမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၅၂၃
Ph-ဝ၉-၄၄၈၀၁၉၇၅၈ ကိမ် ၁၄-၉-၂၀၁၅

၃၈၇ ြပည်ချစ်သားဂျာနယ် ဦးခင်ေမာင်ယဉ် အမှတ်(၁၂၅)၊ မေလး-လားိးလမ်း၊ ြပင်ဦးလွင်မိနယ်၊ မေလးတိုင်း။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၅၃၆
Ph- ဝ၈၅-၂၃၂၈၆၊ ဝ၉-၅၁၁၉၅၆၇ ကိမ် ၂၈-၉-၂၀၁၅

၃၈၈ Healthy Life ဂျာနယ် ဦးထက်ေဝယံ အမှတ(်၂၀၁)၊တိုက်-၃၁၊ လိင်ချမ်းေြမ့အိမ်ယာ၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ေသာကာ ဝ၁၅၃၇
Ph- ဝ၉-၅၀၈၀ဝ၆၅၊ ဝ၉-၅၁၈၅၆၇၆ ၀၁/၁၀/၂၀၁၅
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၃၈၉ ြပည်သူဘဝ(Public Life) ေဒါက်တာစိုးြမင့်သန်း ဆိုရှယ်လစ်(၇)လမ်း၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။ အဂါ ဝ၁၅၄၁ ပိတ်သိမ်း
ဂျာနယ် (ေအာင်ထိပ်) Ph- ဝ၉-၄၂၈၁၃၄၉၅၂ ၀၅/၁၀/၂၀၁၅

၃၉၀ The Asia Heart News ဦးညီည(ီခ)ဦးညီညီလတအ်မှတ်(၁၃/၃-လာ)၊ ၂-ေအ၊ ကျေီတာ်လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ တနလာ ဝ၁၅၆၈
ဂျာနယ် Ph- 09-720073743 ၂၇-၁၀-၂၀၁၅

၃၉၁ The Tahan Times Jouranl ဦးနီးလျန်ဆန်း အမှတ်(၁/၅၅)၊ ပိေတာက်မိင်လမ်း၊ တာဟန်းရပ်၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုင်း ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၅၇၀ ချင်း-လူိင်း
တိုင်းေဒသကီး။  Ph-ဝ၉-၄၇၀၇၂၉၆၁၊  ဝ၉-၂၄၅၀၃၂၂ ကိမ် ၂၆-၁၀-၂၀၁၅ ဘာသာ

၃၉၂ Japan Thanyone thatinsin Mr-Kunihiko Yusuda အမှတ်-၁၀ဝ၊ နတ်ေမာက်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ (ဂျပန်သံံုး) ဝ၁၅၇၅
 Ph- ၅၄၉၆၄၄၊ ၅၄၉၆၄၈ ၀၆/၁၁/၂၀၁၅

၃၉၃ SOCCER NOTE Weekly ဦးစိုးသူရ အမှတ-်၁၂၂၊ ၅-လာ၊ သမိုင်း-၄လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ စေန ဝ၁၅၉၆ ြမန်မာ+
Soccer Guide Ph-09-5029064 ၀၈/၁၂/၂၀၁၅ အဂလိပ်

၃၉၄ ခမ်းသားေငါဝ်း(The People's ဦးခွန်ေဇာ် အမှတ်(၁/၅၃)၊ေရထွက်ဦးလမ်း၊ဘုရားြဖရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ၁-လတစ်ကိမ် ဝ၁၆၀၃ ပအုိဝ်း+
Voice) ဂျာနယ် ရှမ်းြပညန်ယ်။ Ph- 09428349507 ၁၁/၁၂/၂၀၁၅ ြမန်မာ

၃၉၅ GMBIZ Myanmar The ဦးေအာင်ေအာင်ိုင် အမှတ(်၂၆၀/၆၂၆)၊ ရန်ကီးေအာင်လမ်း၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၁၆၀၄
Business Journal Ph-01-664978၊ 09-5019961 ၁၁/၁၂/၂၀၁၅

၃၉၆ IJ MOBILE Journal ဦးမျိးလိင်ေအာင် Diamond Building -e၊ ပ-ထပ်၊ြပည်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ တနလာ ဝ၁၆၀၈
၁၈-၁၂-၂၀၁၅
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၃၉၇ မံုရာေဂဇက် (the monywa ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း အမှတ်-၂၊ေကျာကာလမ်း၊နဝန်ရပ်ကွက်၊ မံုရာမိ၊ စစ်ကုိင်းတိုင်း တနဂေွ ဝ၁၆၁၂
gazette) ဂျာနယ် ေဒသကီး။ Ph-795598384 ၂၁-၁၂-၂၀၁၅

၃၉၈ Finna Khawel (သုတကမာ) ဦးစီေလာင်ထန်းငါ အမှတ်၁/၂၁၊ ေတာင်ဖီလာရပက်ွက်၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ အဂါ ဝ၁၆၁၅
ဂျာနယ် ကီး။ Ph-09-33171398၊  09-400474898 ၂၃-၁၂-၂၀၁၅

၃၉၉ UNIVERSE NEWS  JOURNAL ဦးေကျာ်လွင်ဦး အမှတ်(၂၉/ဘီ-ေြမညီထပ်)၊ ေတာင်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွကီးခရပ် တနလာ ဝ၁၆၂၃
စကဝဠာသတင်းဂျာနယ် ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ Ph-01-8604064 ၀၆/၀၁/၂၀၁၆

၄၀၀ BEAUTY QUEEN အလှဘုရင်မ ဦးေကျာ်လွင်ဦး အမှတ်(၂၉/ဘီ-ေြမညီထပ်)၊ ေတာင်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွကီးခရပ် ေသာကာ ဝ၁၆၂၄
ဂျာနယ် ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ Ph-01-8604064 ၀၆/၀၁/၂၀၁၆

၄၀၁ Myanmar Cultural Research ဦးရဲဟိန်းေအာင် အမှတ(်၆၀/၆-လာ)၊ ဗိုလ်သရူလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၆၂၆
Journal Ph-09-975106743 ၀၆/၀၁/၂၀၁၆

၄၀၂ စိတ်ပညာဂျာနယ် ဦးလှြမင့် အမှတ်-၂၁၊ ၉-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၆၃၃
(ြမန်မာိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်း) Ph-09-5001123 ၁၁/၀၁/၂၀၁၆

၄၀၃ ေရတိဂံေဒသသတင်းလာ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ဝမဖ်အူိမ်ရာ၊ ရန်ေအာင်ေြမ-၂ရပ်ကွက်၊ တာချလီိတ်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၁၆၃၅
Ph-09-250472621   09-2527171257 တစ်ကိမ် ၁၁/၀၁/၂၀၁၆

၄၀၄ The Gunner Myanmar ဂျာနယဦ်းမင်းသူေအာင် အခန်း-၇၀၉/၇-လာ၊ အမှတ်(၆၅/၇၀)၊ ေငွချမ်းသာကွန်ဒို၊ သံသမုာလမ်း၊ ကာသပေတး ဝ၁၆၄၂
မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ Ph-09-797384837 ၁၄-၁-၂၀၁၆
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၄၀၅ The Best News Journal ဦးမင်းခန်စိုး အမှတ်(၃-SH-B-3)၊ မလိခအိမ်ရာ၊ ရတန လမ်း၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၁၆၄၉
Ph-09-262962507 ၁၅-၁-၂၀၁၆

၄၀၆ CTUM  Journal ဦးြပညသ်စ်ွန်ေဝ(ခ) အမှတ်(၈၆/ပ-ထပ)်၊ ၁၆၄-လမ်း၊ တာေမွကီး-ခရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၆၅၀
ဦးေမာင်ေမာင် Ph-01-551526   09-250020637 ၁၅-၁-၂၀၁၆

ြမန်မာိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂများအဖွဲချပ်)

၄၀၇ စမတစ်ေထာင်ဂမီရဂျာနယ် ဦးြမတ်မင်း အမှတ်-၅၅၊ ပဂုံစက်လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ တနလာ ဝ၁၆၅၅
ဝ၉-၄၂၁၁၂၈၈၀၉ ၀၈/၀၂/၂၀၁၆

၄၀၈ MYANMAR AGRICULTURAL ေဒါက်တာစုစုဝင်း ေရဆင်း၊ ေနြပညေ်တာ်၊ စိုက်ပျိးေရးသုေတသနဦးစီဌာန။ တစ်ှစ်- ဝ၁၆၅၇ အဂလိပ်+
RESEARCH   ဂျာနယ် ဝ၆၇-၄၁၆၅၃၁ ှစ်ကိမ် ၁၀/၀၂/၂၀၁၆ ြမန်မာ

၄၀၉ THE RAKHINE TIMES ဂျာနယ် ဦးေကာင်းစံရှီ အမှတ်-၂၂၊ ေရတန်းလမ်း၊ အုိးတန်းရပ၊် စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၆၆၂ ပိတ်သိမ်း
ကိမ် ၁၀/၀၂/၂၀၁၆

၄၁၀ ဒီေခတ်ဂျာနယ် ဦးရဲြမင့်ေအာင် အမှတ်-၁၈၄၊ နဂါးပွက်ေတာင်လမ်း၊ တမာတန်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ မင်းဘူးမိ ေသာကာ ဝ၁၆၆၈
မေကွးတိုင်းေဒသကီး။  ဝ၉-၄၅၀၄၄၇၇၀ဝ ၁၀/၀၂/၂၀၁၆

၄၁၁ Fiat  ဂျာနယ် ဦးေပါင်လျန်းခမ် သဇင်၄/၅၊ သူရိယလမ်း၊ ဆရာေတာ်ေကျာင်းတိုက်၊ ကေလးမိ၊ လစဉ် ဝ၁၆၆၉ ြမန်မာ+တီး
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ဝ၉-၉၆၇၈၈၉၂၀ဝ ၁၀/၀၂/၂၀၁၆ တိန်ချင်းဘာသာ
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၄၁၂ Sports United ဂျာနယ် ေဒခင်သက်ှင်းေအး တိုက်-၉၊ အခန်း-၄၊ ြပည်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၁၆၇၂
ဝ၉-၄၅၀ဝ၄၂၁၈၉ ၁၀/၀၂/၂၀၁၆

၄၁၃ ရင်ခုန်သေံခတ်ေရစီးေကာင်း ဦးေဇာ်ဝင်း အမှတ်-၅၅၁၊ေဟာ်နန်းရိပ်သာအေန က်ရပ်ကွက်၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ လစဉ် ဝ၁၆၇၆
ဂျာနယ် မေလးတိုင်းေဒသကီး။ Ph-09-43060899၊ 02-71972 ၂၂-၂-၂၀၁၆

၄၁၄ မွန်းတည့်ေနဂျာနယ် ဦးေအာင်ဆန်း တိုက်-၁၄၊ အခန်း-၁၀၃၊အေန ်ရထာလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ တနဂေွ ဝ၁၆၇၈
(စည်သေူအာင်ြမင့်) 01-203675 ၂၉-၂-၂၀၁၆

၄၁၅ Peace Times ဂျာနယ် ေဒလဲ့လဲ့ အမှတ်-၆၄၊ ၃၁-လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၆၈၁
Ph-09-974983649၊ 09-420771006 ကိမ် ၀၁/၀၃/၂၀၁၆

၄၁၆ 9NINE ဂျာနယ် ဦးာဏ်ထက်ခိုင် အမှတ်-၁၀၉၊ အခန်း၄၀၁၊ ၄-လာ၊ သုမဂလာလမ်း၊ သဃန်းကန်း။ ဗုဒ``ဓဟူး ဝ၁၆၈၂
09-43181838 ၀၁/၀၃/၂၀၁၆

၄၁၇ အြဖအမည်း(Black OR White)ဦးညီညီထွန်း အမှတ(်၇၅)၊ ရိပ်သာလမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်း။ စေန ဝ၁၆၉၁
ဂျာနယ် 09-73238396  09-32020644 ၀၃/၀၃/၂၀၁၆

၄၁၈ Mobile Like IT & Mobile ေဒသီတာေဆွ အမှတ်(၁၀၅)၊ ၁၅-လမ်း၊ က+ခရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ စေန ဝ၁၆၉၃
ဂျာနယ် 09-254115812 ၀၇/၀၃/၂၀၁၆

၄၁၉ NEWS HINTHAR ဂျာနယ် ေဒမာမာစိမ်း အမှတ်-၆၄၊ ဗဟိုလမ်း၊ မရမ်းကုန်းရပ၊် ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်။ တနလာ ဝ၁၇၀၃
၁၄-၃-၂၀၁၆
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၄၂၀ ိုးမအသဂံျာနယ် စိုင်းမိန်း မ-၂၂၇၊ ခတာလမ်း၊ ကန်/ေအာက်ရပက်ွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပညန်ယ်။ လစဉ် ဝ၁၇၀၄ ရှမ်း+ြမန်မာ
ဝ၉-၇၇၇၀၇၁၅၈၆၊  09-49578341 ၁၅-၃-၂၀၁၆ ဘာသာ

၄၂၁ THE THANLYIN POST ဂျာနယ်ဦးေဇာ်လင်းထွန်း ြပည်ေတာ်သာလမ်းေထာင့်၊ မက်သဒစ်သာသန ဝင်း၊ သန်လျင်မိ။ စေန ဝ၁၇၁၄
09-799443383 ၂၅-၃-၂၀၁၆

၄၂၂ သရဲနီအားကစားဂျာနယ် ေဒခင်ချိစိမ့် အမှတ်-၁၀၃၊ တိုက်-၆၊ ၁၁လမ်း(ဘီ)ဘေလာက်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မိေတာ်၊ ဗုဒဟူး ဝ၁၇၂၂
ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ ၀၆/၀၄/၂၀၁၆
09-961184674     09-973709312

၄၂၃ JOUBOOK ဂျာနယ် ေဒခင်သ ရီ အမှတ်(၁/က)၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ြပည်သာယာလမ်း၊ှင်းကာြဖကွန်ဒို၊ လစဉ် ဝ၁၇၂၄ ပိတ်သိမး်
ဘီ၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၇/၀၄/၂၀၁၆

၄၂၄ CBCM Herald ဖာသာရ်မာရီယာိုစိုးိုင်အမှတ်-၂၉၂၊ ြပည်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၁၇၂၅
01-525804 တစ်ကိမ် ၀၇/၀၄/၂၀၁၆

၄၂၅ ACADEMIC WEEKLY ေဒဝတ်ရည်ေကျာ်ဦး အမှတ်-၃၄၁၊ ၄၈(U-9)၊ ေအာင်ရတန လမ်း၊ ၇၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် ကာသပေတး ဝ၁၇၂၆
Educational (Senior) (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၇/၀၄/၂၀၁၆
ဂျာနယ် 09-73169817

၄၂၆ အမဲစိမ်းဂျာနယ် ဦးေအးချမ်းဟိန် တိုက်-၁၆၊ အခန်း-၃၄၊ ြပညရ်ိပ်မနွ်အိမ်ရာ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၁၇၂၈
09-2532929611 တစ်ကိမ် ၂၅-၄-၂၀၁၆
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၄၂၇ အာမခံသတင်းလာ Insurance ဦးေဇာ်ရဲထိုက် အမှတ်(၄၈/ပ-ထပ)်၊ ၄၆-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၇၃၂
News Letter 09-5099054 ၂၆-၄-၂၀၁၆

၄၂၈ ဂရိတ် HOMOEOPATHIC AND ေဒါက်တာသန်းထိုက်ဦးအမှတ်(၃၉/ခ)၊ ေရသန်ရပ်၊ တံခွန်တိုင်ရပ်ကွက်၊ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ ၁၅-ရက် ဝ၁၇၄၀
ALTERNATIVE ေဆးပညာဂျာနယ် မေလးတိုင်းေဒသကီး။ 09-402663550  09-783911054 တစ်ကိမ် ၀၂/၀၅/၂၀၁၆

၄၂၉ ေမေမဂျာနယ် ေဒြမသတီာ အမှတ်(၄၅/ဒ)ီ၊ နံသာလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ တနလာ ဝ၁၇၄၃
၀၆/၀၅/၂၀၁၆

၄၃၀ ZOMILAND THUTHANG ဦးဇမ်းခန်ဆွင်း မ/၂၆၆၊မိမရပ်ကွက်၊ တီးတိန်မိနယ်၊ ချင်းြပညန်ယ်။ တနလာ ဝ၁၇၄၇ ချင်း(ဇိုမီး)
ဂျာနယ် 09-421106179 ၀၉/၀၅/၂၀၁၆

၄၃၁ REAL Beauty ဂျာနယ် ေဒအိြဖေအာင် အမှတ်(၄/၆)၊ ကန်ေတာ်ကီးတာဝါ၊ ကျိကဆံလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ အဂါ ဝ၁၇၄၈
၀၉/၀၅/၂၀၁၆

၄၃၂ Holiday(Art & Entertainment)ေဒသာခိုင် အမှတ်(၁၀၁/ဃ)၊ ေရတာရှည်လမ်းသစ်၊ ဗဟန်မိနယ်။ တနဂေွ ဝ၁၇၄၉
ဂျာနယ် 09-43065619 ၁၂/၀၅/၂၀၁၆

၄၃၃ The Rakhine Times ဂျာနယ် ဦးေတဇာေအာင် အမှတ(်၁/၉၇)၊ ေကျာင်းကီးလမ်း၊ ရဲွယ်စုရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင် ၁၅-၇က်တစ် ဝ၁၇၅၀
ြပည်နယ်။  09-2305580    09-262178317 ကိမ် ၁၂/၀၅/၂၀၁၆

၄၃၄ တိုင်းရင်းသမားေတာ် ဦးထွန်းထွန်းဝင်း အမှတ်-၁၉၉၊ ၇၃-လမ်း၊ ၃၅×၃၆ကား၊ မဟာွယ်စဉ်ရပ်၊ မေလးတိုင်း ၁-လတစ် ဝ၁၇၅၁
(Traditional Physician)ဂျာနယ် ေဒသကီး။   09-402676023 ကိမ် ၁၂/၀၅/၂၀၁၆
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၄၃၅ MGY သတင်းှင့်ရသစံုဂျာနယ် ဦးေအာင်သိန်းလင်း အမှတ်-၃၃၊ ၃-လမ်း၊ ရန်မျိးိုင်ရပ်၊ ေအာင်မဂလာအုပ်စု၊ မေကွးမိနယ်၊ ၁၅-၇က်တစ် ဝ၁၇၅၄
မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ 09-978969165  09-45751857 ကိမ် ၁၆-၅-၂၀၁၆

၄၃၆ ပါရမီရှင်မဟာဂမီရဂျာနယ် ဦးလိင်ဝင်းိုင် အမှတ် R-5/ေအ၊ ခေရပင်ရိပ်မွန်ရပက်ွက်၊ ပန်းခေရလမ်း၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၁၇၅၆
09-45067521 ၁၇-၅-၂၀၁၆

၄၃၇ AUAA (Agricultural Universityဦးြမင့်ေဆွ စိုက်ပျိးေရးြပတိုက်၊ ေြမပေဒသာဥယျာဉ်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၄-လတစ်ကိမ် ဝ၁၇၆၀
Alumni Association) NewsLetter 09-448007710 ၁၉-၅-၂၀၁၆

၄၃၈ မေကွးဂျာနယ် ဦးကည်ဝင်း ကန်သာေဈးတိုက်တန်း၊ အထက(၁)လမ်း၊ ကန်သာရပ်၊ မေကွးမိ၊ ၁၀-ရက်တစ် ဝ၁၇၆၅
မေကွးတိုင်းေဒသကီး။  09-972303063 ကိမ် ၂၇-၅-၂၀၁၆

၄၃၉ ချစ်ကည်ေရးဂျာနယ် ဦးချစ်ကည် အမှတ်-၅၊ မိမရပ်၊ ေသာ်ကလမ်း၊ မတိီလာေတာင်ကီးကားလမ်း၊ မီးပွိင့် ၁-လတစ်ကိမ် ဝ၁၇၇၁
ေတာင်ဘက်၊သာစည်မိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၁၀/၀၆/၂၀၁၆

၄၄၀ BULLET ဂျာနယ် ဦးလှေဆွ အမှတ်-၅၃၊ ပိေတာက်-၆လမ်း၊ သေြပကုန်း၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်၁-လတစ်ကိမ် ဝ၁၇၈၇
Bullet Bulletin Media ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၃၀-၆-၂၀၁၆

09-5407838    09-8616608    09-2131835

၄၄၁ တိေဗဒရသစံုဂမီရ ဂျာနယ် ဦးဝင်းေအာင် အမှတ်-၁၉၁၊ ဧရာ-၈လမ်း၊ ည-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၁၅-ရပ်တစ် ဝ၁၇၈၉
(ြမန်မာိုင်ငံေဗဒင်ပညာရှင်များ 09-420252970 ကိမ် ၃၀-၆-၂၀၁၆
အသင်း)
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၄၄၂ ရခိုင်လတ်ေတာ်ဂျာနယ် ဦးေကာင်းစံရှီ ေအာင်မဂလာေကျးရာ၊ စစ်ေတွေရချမ်းြပင်ကားလမ်းေဘး၊ စစ်ေတွမိ၊ ၁-လတစ်ကိမ် ဝ၁၇၉၁
(ရခိုင်ြပညန်ယ်လတ်ေတာ်) ရခိုင်ြပညန်ယ်။  09-421734767 ၀၁/၀၇/၂၀၁၆

၄၄၃ VIGEN MYANMAR JOURNAL ဦးသီဟဝင်းထိန် အမှတ-်၄၂၊ ဦးေရဂွန်းလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၁-လတစ် ဝ၁၇၉၅
(ဗီဂန်ြမန်မာကုမဏီလီမိတက်) 09-798293050 ကိမ် ၁၄-၇-၂၀၁၆

၄၄၄ Job Seekers ဂျာနယ် ဦးေကျာ်ေဇယျ အမှတ်-၁၀ဝ၄၊ ေရသံလွင်ကွန်ဒို၊ ဗဟန်းမိနယ်။ စေနေန ဝ၁၇၉၇
01-510313    09-31359172    09-31359173 ၁၅-၇-၂၀၁၆

၄၄၅ Weekly Headline News ဦးေကာင်းြမတ်ေဇာ် အမှတ်(၃၆/၁၅၇)၊ ေနမျိးေကျာ်ေခါင်လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်။တနလာေန ဝ၁၈၀၁
Journal 09-799773444 ၁၅-၇-၂၀၁၆

၄၄၆ ေကျာက်ပန်းေတာင်းအာေဘာ် ဦးေအာင်စိုးမင်း အမှတ်(၁၄၄/ဒုထပ)်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၈၀၈
ဂျာနယ် 09-5130846 ကိမ် ၂၂-၇-၂၀၁၆

၄၄၇ SPORT Light အားကစားဂျာနယ်ဦးသင်းကိင် အမှတ-်၉၀၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ဝ၁၈၁၇
01-545263 ၀၅/၀၈/၂၀၁၆

၄၄၈ မေလးသတင်းဂျာနယ် ဦးပုညေဆွ Block-4၊ Unit-17၊ အုပညာလမ်း၊ မဂလာမေလးအိမ်ရာ၊ ချမ်းြမသာစည် ၁၅-ရပ်တစ် ဝ၁၈၂၆
မေလးတိုင်းေဒသကီး။   09-459090451 ကိမ် ၁၂/၀၈/၂၀၁၆

၄၄၉ ေရေဘာလံုးအားကစားဂျာနယ် ဦးြပည်ဖိးိုင် အမှတ်(၁၄၂/ပထမထပ)်၊ ၄၇လမ်း(အထက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ေသာကာ ဝ၁၈၃၇
09- ၁၈-၈-၂၀၁၆
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၄၅၀ The Shopper ဂျာနယ် ေဒအမာန ဘီ အမှတ်(၆/ေြမညီထပ်)၊ အထက်မေလးလမ်းသွယ်-၃၊ မဂလာေတာင် တနလာ ဝ၁၈၃၉
(ြဖးချားအလိုင်းယဲ့(န်စ်)ကုမဏီလီမိတက်) ွန်မိနယ်။ 09-964506050 ၁၉-၈-၂၀၁၆

၄၅၁ ေဒသဆုိင်ရာလတ်ေတာ်များ ဦးေဇာ်ရဲဝင်း တိုက်(၁၀)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ ၄၆-လမ်းေအာက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၈၅၆ ြမန်မာ+
ေစာင့်ကည့်သတင်းလာ 09-250051169 ၀၇/၀၉/၂၀၁၆ အဂလိပ်

၄၅၂ ေရမိုးေငွမိုးဂျာနယ် ဦးလှိုင် အမှတ်(၁၀)၊ ၁၆၂-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ စေန ဝ၁၈၅၉
09-420274108 ၀၈/၀၉/၂၀၁၆

၄၅၃ တိုင်းရင်းသားသုေတသနဂျာနယဦ်းေဇာ်ဦး အမှတ်(၅၁/ဘီ)၊ ကိုင်းတန်းလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ စေန ဝ၁၈၆၃
09-799616485 ၀၈/၀၉/၂၀၁၆

၄၅၄ Myanmar Quarterly ဂျာနယ် ဦးဝင်းြမင့်ေအာင် အမှတ်(၁၀ဝ၃)၊ ေဝဇယ တာဝါ၊ ဇ/ေတာင်ရပက်ွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၈၆၆
09-42013335 ၀၈/၀၉/၂၀၁၆

၄၅၅ ြမန်မာ့ေရးရာဂျာနယ် ဦးေအာင်မျိးသန် အမှတ်(၂၂၈)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၈၆၉ ြမန်မာ+
(Myanmar Affairs Journal) (ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန သတင်းအချက်အလက်ှင့်သုေတသနဌာနခွဲ) ၀၉/၀၉/၂၀၁၆ အဂလိပ်

01-387568     09-5034508

၄၅၆ Car ဂျာနယ် ေဒေအးေအးသန် အမှတ်(၈၁)၊ ၂-ခန်းတွဲ၊ စဉ့်ငူရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ တနလာ ဝ၁၈၇၉
09-977258006     09-421011254 ၂၀-၉-၂၀၁၆
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၄၅၇ ဓမစကူးလ် ဂျာနယ် ေဒါက်တာထွန်းထွန်းဦးမတိ်ကျားေကျာင်း၊ အိမ်ေတာ်ရာဘုရားဝင်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၈၈၇
(ဓမစကူးလ်ေဖာင်ေဒးရှင်း) 01-377267 ၃၀-၉-၂၀၁၆

၄၅၈ Myanmar Journal of Politicalဦးေကျာ်စွာ အမှတ်(၄၀၁/၄၅၈)၊ ၅-လာ၊ ကမ်းန းလမ်းှင့်၅၃-လမ်းေထာင့်၊ ပဇုွန်ေတာင် လစဉ် ဝ၁၈၉၂
Science(MJPS) ဂျာနယ် မိနယ်။  09-79966772 ၃၀-၉-၂၀၁၆

၄၅၉ The Journal of Human Rightsဦးေကျာ်စွာ အမှတ်(၄၀၁/၄၅၈)၊ ၅-လာ၊ ကမ်းန းလမ်းှင့်၅၃-လမ်းေထာင့်၊ ပဇုွန်ေတာင် လစဉ် ဝ၁၈၉၃ ပိတ်သိမး်
and Democracy ဂျာနယ် မိနယ်။  09-79966772 ၃၀-၉-၂၀၁၆

၄၆၀ လူအခွင့်အေရးဂျာနယ် ဦးယုလွင်ေအာင် အမှတ်(၂၇)၊ ြပည်လမ်း၊ ၆-မိုင်ခွဲ၊ လိင်မိနယ်။ ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၈၉၇
(လူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်အဖွဲ)  09-459820666    01-654667 ၀၃/၁၀/၂၀၁၆

၄၆၂ The Speaker ဂျာနယ် ဦးဝဏ အမှတ်)၅)၊ ပုညဝဎုနလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၁၉၀၁
09-254205057 ၀၄/၁၀/၂၀၁၆

၄၆၃ ြမစ်ဆံုေဗဒါ ဂျာနယ် ဦးတင်ေအာင်မိုး အမှတ်(၁၉/ေအ)၊ ဒ-ုထပ်၊ အင်းစိန်လမ်းမကီး၊ လိင်မိနယ်။ အဂါေန ဝ၁၉၁၀
09-448007507 ၁၃-၁၀-၂၀၁၆

၄၆၄ THE KACHIN REVIEW ေဒေခါန်လုံ အမှတ(်၁၀၅/၂)၊ စံြပလမ်း၊ တပ်ကုန်း၊ ြမစ်ကီးန း၊ ကချင်ြပည်နယ်။ ၂-လတစ် ဝ၁၉၂၂ ကချင်
ဂျာနယ် 09-791097544    09-784200654 ကိမ် ၂၆-၁၀-၂၀၁၆

၄၆၅ MIGRANT TIMES ဂျာနယ် ဦးြမင့်ဝင်း(ခ)ဦးထူးချစ်အမှတ်(၃၇/၁၂)၊ သဇင်လမ်း၊ လိင်ရတန လံုးချင်းအိမ်ရာ၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ၁-လတစ် ဝ၁၉၃၈
လိင်မိနယ်။  09-420213968 ကိမ် ၂၁-၁၁-၂၀၁၆
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၄၆၆ JOB DIRECTORY 3 ေဒအိသက်စံ အမှတ်(၁၁၅/၁၁၇)၊ ၅၁-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၁-လတစ် ဝ၁၉၄၂
Hundred ဂျာနယ် 09-795305022 ကိမ် ၃၀-၁၁-၂၀၁၆

၄၆၇ မွန်ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဂျာနယ် ေဒမိုးစ အထက်လမ်းမကီး၊ ဘိုကုန်းရပက်ွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်။ ၁-လတစ် ဝ၁၉၄၉
(မွန်ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ံုး) 057-27428 ကိမ် ၀၂/၁၂/၂၀၁၆

၄၆၈ Timber Digest ဂျာနယ် ဦးမျိးြမင့် အမှတ(်၂၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၁-လတစ် ဝ၁၉၅၁
ြမန်မာိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း။ ဝ၉၅၁၀၇၈၃၂။ ကိမ် ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၄၆၉ Myan Japo ဂျာနယ် ေဒအိအိေချာ အမှတ်(၃၃၉)၊ အခန်း(ဝ၅၀၃/၅-လာ)၊ ဆာကူရာတာဝါ၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း(၁)ရက်ေနှင့် ဝ၁၉၅၂ ဂျပန်
လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ MIRC Co.,Ltd ၊ ph-ဝ၉၂၆၃၆၆၅၁၇၅ (၁၅)ရက်ေန ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ဘာသာ

၄၇၀ လူထုကေလာင်သတင်းဂျာနယ် ဦးေဌးိုင် အမှတ်(၅၉)၊ ေရေမာ်ေဓာအေန က်ရပ်ကွက်၊ ယာဉ်ရပ်န းဝင်း၊ ပဲခူးမိ၊ ကာသပေတး ဝ၁၉၅၄
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။ ဝ၉၄၂၈၁၂၃၅၂၅၊  ဝ၉၂၅၂၃၉၉၀၂၀။ ၂၂-၁၂-၂၀၁၆

၄၇၁ The Change(အေြပာင်းအလဲ) ဦးေကျာ်ဝဏ အမှတ်(၃၂)၊ ၄-လာ(ေခါင်းရင်းခန်း)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ တနလာ ဝ၁၉၆၅
ဂျာနယ် TCM အစုစပ်လုပ်ငန်း။ ဝ၉၇၇၇၄၃၄၂၄၁၊ ဝ၉၇၆၇၀၁၄၁၄၀၊ ၃၀-၁၂-၂၀၁၆

၄၇၂ MYANMAR TELEGRAPH ေဒအိမွန်ကိင်(ခ) အမှတ်(၈၄/၆-လာ)၊ ပန်းလိင်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ အဂါ ဝ၁၉၇၂
WEEKLY အိ ဦး 09-969743030 ၂၄-၁-၂၀၁၇

၄၇၃ i Myanmar House.com ဦးေနမင်းသူ အမှတ(်၆၇)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ ေစာရန်ပိုင်ရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၉၇၈
ဂျာနယ် အုိင်ြမန်မာကုမဏီလီမိတက်   09-250120735 ကိမ် ၂၇-၁-၂၀၁၇
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၄၇၄ ြမန်မာ့လက်ေဝှဂျာနယ် ဦးေကျာ်ြမင့်စိုး အမှတ်(၂၀)၊ ပုလဲလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၁၉၈၃
၈-၂-၂၀၁၇

၄၇၅ ြပည်သူြပည်သားသတင်းသမား ဦးေအာင်စိုးမိုး အမှတ်(ဝ၁/၂)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ကလျာဏီရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ၊ ေသာကာ ဝ၁၉၈၅
များသမဂဂျာနယ် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။ ြပည်သူြပည်သားသတင်းသမားများသမဂအဖွဲ 09-428202910 ၉-၂-၂၀၁၇

၄၇၆ ြပည်သူအားမာန်(The Pep ဦးေအးကိုကုိ တိုက်(၇၉၄)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ေဇယျသခုလမ်း၊ ေမတာွန်ရပ်ကွက်၊ စေန ဝ၁၉၈၆
of the People)ဂျာနယ် တာေမွမိနယ်။ 09-31480704 ၉-၂-၂၀၁၇

၄၇၇ မိတ်ကန်းစု ဂျာနယ် ဦးတာိုင်(ခ) တိုက်(၂၆)၊ အခန်း(၁၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ၃-လမ်း၊ ေအဘေလာက်၊ ယုဇန တလ-ှစ်ကိမ် ဝ၁၉၉၆
ဦးေကျာ်ထက်မင်း ဥယျာဉ်မိေတာ်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ အဂါ ၁၄-၂-၂၀၁၇

ဝ၉-၄၂၀ဝ၇၆၉၅၇    ဝ၉-၄၅၃၃၈၆၂၆၀

၄၇၈ သံလွင်ေသွးချင်း ဂျာနယ် ေဒလှယဉ်ဝင်း အမှတ်(၇/၉၂)၊ နဝရတ်လမ်း၊ ေကျာင်းကီးစုရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။ အဂါ ဝ၁၉၉၈ ြမန်မာ+ရှမ်း
၁၄-၂-၂၀၁၇ ပအုိဝ်း

၄၇၉ ဝိပါက ဂျာနယ် ဦးမျိးမင်းဦး အမှတ(်၂၆၂/၁၆)၊ ၃၃-လမ်း၊ ၈၅ှင့်၈၆ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ လစဉ် ဝ၂၀၁၁
မေလးတိုင်းေဒသကီး။   09-444011396 ၀၁/၀၃/၂၀၁၇

၄၈၀ ဂလိုဘယ် ဂျာနယ် ဦးစန်းြမင့် အမှတ်(၆၇၂)၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ စက်ဆန်း၊ ေအဘီစီ၊ မဂလာကာသပေတး ဝ၂၀၁၇
ေတာင်ွန်မိနယ်။  09-252414870 ၀၉/၀၃/၂၀၁၇
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၄၈၁ The Messages သတင်းစံု ေဒချိအိဇင် အမှတ်(၁၀၄၅)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ကာသပေတး ဝ၂၀၂၀
ဂျာနယ် 09-795630750 ၁၅-၃-၂၀၁၇

၄၈၂ The Traveller Myanmar ဦးေကျာ်စွာွန် အမှတ်(၇၂/၇၄)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ှစ်ပတ် ဝ၂၀၂၃
ဂျာနယ် 01-297259 တစ်ကိမ် ၁၇-၃-၂၀၁၇

၄၈၃ Professional Today ဂျာနယ် ဦးသန်းေမာင် အမှတ်(၁၆၄)၊ ၃၇-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ှစ်ပတ် ဝ၂၀၂၄ ြမန်မာ+
တစ်ကိမ် ၂၂-၃-၂၀၁၇ အဂလိပ်

၄၈၄ SHWE PROPERTY ဂျာနယ် ဦးေကာင်းသူဝင်း အမှတ်(၉၉)၊ အခန်း(စီ+ဒ)ီ၊ ၅-လာ၊ 99-ကွန်ဒို၊ ဓမေစတီလမ်း၊ ှစ်ပတ် ဝ၂၀၃၁
ကမာရတ်မိနယ်။  09-979895085 တစ်ကိမ် ၂၃-၃-၂၀၁၇

၄၈၅ နယူးစ်ဖက်ဒရယတ်ိုင်းမ်ဂျာနယ် ဦးသန်းထွန်း အမှတ်(၃-အီး)၊ ရှင်ေစာပုလမ်းှင့်သေြပညိလမ်းေထာင့်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၂၀၄၄
ဟသာမီဒီယာလုပ်ငန်းစုကုမဏီလီမိတက် ၁၁/၀၄/၂၀၁၇
09-420049389

၄၈၆ ဧကံသ ဂျာနယ် ေဒဝင်းဝင်းခိုင် အမှတ်(၂၂၄/ပထမထပ)်၊ မဂလာလမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပ တနလာ ဝ၂၀၄၅
မိနယ်။  09- ၁၁/၀၄/၂၀၁၇

၄၈၇ ကရင်သတင်းစဉ် ဦးေစာထွန်းလင်း ေထာင်ဝိ-၁၂လမ်း၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမိ၊ ကရင်ြပည်နယ်။ တစ်လ ဝ၂၀၄၈ ြမန်မာ+
09-973883218 တစ်ကိမ် ၂၇-၄-၂၀၁၇ ကရင်



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၈၈ ပဲခူးတိုင်းမ်ဂျာနယ် ဦးေကျာ်ေကျာ်မိုး အမှတ်(၁၀၇/ပထမထပ)်၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်ေတာ်ေလးေတာင်ပိုင်း ေသာကာ ဝ၂၀၅၂
ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။  09-777714091 ၀၅/၀၅/၂၀၁၇

၄၈၉ Motor Guide ဂျာနယ် ဦးြမတ်ေဇာ်ေန င် အမှတ်(ဘီ-ဝ၉၀၃)၊ လမ်းမေတာ်ပလာဇာ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ စေန ဝ၂၀၅၉
09-454502090 ၂၂-၅-၂၀၁၇

၄၉၀ ခန်း ဂျာနယ် ဦးိုင်ိုင်ွန် အမှတ်(၁၈၇/၆-လာ/ဝဲ)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ မီးရထားရပ်၊ မဂလာေတာင်ွန်ကာသပေတး ဝ၂၀၆၀
မိနယ်။ (ဝ၉၉ရ၄ရ၄၉၂၉၂။ ဝ၉၉၇၃၅၈၉၉၃၇) ၂၂-၅-၂၀၁၇

၄၉၁ သက်ေစာင့်သမားေတာ်ဂျာနယ် ဦးြမင့်ေဝ အမှတ်(၂၆၁)၊ ၆-လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မဇုန်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၂၀၆၁
09-5192177 ၂၃-၅-၂၀၁၇

၄၉၂ ဝိညာဉ်ခွန်အား စာေစာင် ေဒခင်နန်းေစာ တိုက်(၁)၊ အခန်း(၄၀၂/ညာ)၊ သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၀၇၁
ဝ၉-၇၉၉၆၂၄၆၉၂   ဝ၉-၂၅၀ဝ၅၈၇၈၄ ၂၃-၆-၂၀၁၇

၄၉၃ ေနြပည်ေတာ်တိုင်းမ်မခင်းှင့် ဦးစိုးဝင်း နယ်ေြမ(၄)ရဲစခန်းေရှ၊ ေရဆင်း၊ ေဇယျာသရီိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်။ ၁၅-ရက် ဝ၂၀၇၆
သတင်းစံုဂျာနယ် တစ်ကိမ် ၂၃-၆-၂၀၁၇

၄၉၄ ေရြပည်ေတာ်မခင်းှင့်သတင်းစံု ဦးေမာင်ေမာင်ကည် အမှတ်(၁၁၄)၊ စကားဝါပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၂၀၈၀
ဂျာနယ် ဝ၉-၇၆၇၄၆၄၆၆၉ ၂၆-၆-၂၀၁၇

၄၉၅ Myusha Nsen ဂျာနယ် ဦးလေတာင် အမ်ဒ(ီ၃၇)၊ စီတာပူရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၂၀၈၉ ကချင်(ဂျနိ်း
ဝ၉-၂၅၆၄၉၈၇၉၉ တစ်ကိမ် ၂၆-၆-၂၀၁၇ ေဖာ+ြမန်မာ



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၉၆ Unity ဂျာနယ် ဦးတင်ဆန်း အမှတ်(၅၀၁/၆-လာ)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၂၀၉၄
ဝ၉-၄၂၅၃၀၁၅၀ဝ ၁၀/၀၇/၂၀၁၇

၄၉၇ Biolife စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာဇီဝ ေဒေဌးေဌး အမှတ်(၃၁၆/ဘီ-၂)၊ သမိုင်း-၂လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ှစ်ပတ် ဝ၂၁၀၂
နည်းပညာဂျာနယ် 09-789564546 တစ်ကိမ် ၁၄-၇-၂၀၁၇

၄၉၈ Zogam Gazette သတင်း ဦးဝုန်ခင်မုန် ဘ/စ(ေအ)၊ တီးတိန်မိ၊ ချင်းြပည်နယ။် ဝ၂၁၀၅ ချင်း-တီးတိန်
ဂျာနယ် 09-264422499 ၁၇-၇-၂၀၁၇

၄၉၉ သိဒိရတန ဂျာနယ် ဦးကိုကိုေလး အမှတ်(၂-ဃ)၊ ဘိုးရာဇာလမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၁-လ ဝ၂၁၁၂
09-797002576  09-420014597 တစ်ကိမ် ၂၀-၇-၂၀၁၇

၅၀၀ ဓနအလင်းဂျာနယ် ဦးဟန်သိန်း အမှတ်(၂၉/ဒ-ီပထမထပ)်၊ ခိုင်ေရဝါလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ဗုဒဟူး ဝ၂၁၁၄
ရသနဒီကုမဏီလီမိတက်။  09-33606777 တစ်ကိမ် ၂၀-၇-၂၀၁၇

၅၀၁ မဟာမေလးဂျာနယ် ဦးေဝဖိးသိန်း အကွက်(၁၄၄)၊ ၁၉x၁၈ကား၊ ၈၂x၈၃ကား၊ ေမဃဂီရိရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံ ၁၅-ရက် ဝ၂၁၂၄
မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ 09-960823131 တစ်ကိမ် ၀၈/၀၈/၂၀၁၇

၅၀၂ Monday Channel ဂျာနယ် ေဒလဲ့ယဉ်ဝင်း အမှတ်(၂၂/ေြမညီထပ်)၊ ပန်းတေန ်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ တနလာ ဝ၂၁၃၂
09-795352584 ၁၆-၈-၂၀၁၇

၅၀၃ The Ball Sports ဂျာနယ် ဦးေအာင်မျိးပိုင် တိုက်(၁၉/၇-လာ)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၂၁၃၃
09-5038811 ၁၆-၈-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၅၀၄ Eduway ဂျာနယ် ဦးေအာင်မျိးပိုင် တိုက်(၁၉/၇-လာ)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၂၁၃၄
09-5038811 တစ်ကိမ် ၁၆-၈-၂၀၁၇

၅၀၅ ကူကူး ဂျာနယ် ဦးထင်လင်း အမှတ်(၅၄/၄-လာ)၊ ေရေလာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၂၁၃၉ှ
09-254316521 ၁၇-၈-၂၀၁၇

၅၀၆ NBF သတင်းလာ ေဒချင်းချင်း တိုက်-၂၀၊ အခန်း(၅/ခ)၊ ရှင်ေစာပုဘုရားလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၄-လ ဝ၂၁၄၇
ညီေန င်တိုင်းရင်းသားပါတီများဖက်ဒေရးရှင်း။  09-2450583 တစ်ကိမ် ၁၈-၈-၂၀၁၇

၅၀၇ Myanmar Special ေဒေနကည်ေအးဝင့်သတူိုက်(၅)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ သီရိမဂလာအိမ်ရာ၊ အလံုမိနယ်။ ကာသပေတး ဝ၂၁၄၉
အားကစားဂျာနယ် 09-5199925   09-799997900 ၁၈-၈-၂၀၁၇

၅၀၈ သာကီေသးွဓမဝံသာုရကိတ ဦးထွန်းမင်းလတ် အမှတ်(၂၁/၂၃)၊ ၅-လာ၊ ဓမာံုးလမ်း၊ ကန/်ေတာင်ရပက်ွက်၊  (၁၅)ရက် ဝ၂၁၆၄
ဂျာနယ် မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 09263041969 တစ်ကိမ် ၁၁/၀၉/၂၀၁၇

၅၀၉ ြမန်မာ့ဥဒါန်းဂျာနယ် ေဒြပည့်ဖိးကည် အမှတ်(၃၈၁၇)၊ အေပဆံုးထပ်၊ သာယာေအး(၁)လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ေသာကာ ဝ၂၁၇၃
မရမ်းကုန်းမိနယ်။  0943056577 ၁၂/၀၉/၂၀၁၇

၅၁၀ Mifi (Myanmar Free Info) ဦးေဇယျာထွဋ် တိုက်(၄၈/၅၀)၊ အခန်း(၃/၄)၊ ၃၆-လမ်း(ေအာက်)၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၂၂၀ဝ
ဂျာနယ် ေကျာက်တံတားမိနယ်။  09-43088054 ကိမ်-အဂါ ၀၁/၁၁/၂၀၁၇

၅၁၁ TIME IMAGE ဂျာနယ် ဦးေအာင်ဖိးေကျာ် အမှတ(်၆၃/က)၊ ၆-လာ၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ တနလာ ဝ၂၂၀၅
09-428193965 ၀၁/၁၁/၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၅၁၂ WSH Myanmar ဂျာနယ် ဦးဟန်မျိးေန င် အမှတ်(၂၈)၊ မာလာမိင်-၂လမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၂၁၁
09-960915380 ၁၀/၁၁/၂၀၁၇

၅၁၃ အမိေြမ သတင်းဂျာနယ် ဦးေအာင်သန်း အမှတ်(၃၃/ေအ)၊ နတ်သင်ေန င်လမ်း၊ စိန်ထွန်းရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ။ ဗုဒဟူး ဝ၂၂၁၄
09-428123525 ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၅၁၄ စိတ်ကူးယဉ် ဂျာနယ် ဦးေဝဖိးဦး အမှတ်(၂၆/စီ)၊ နဝေဒးလမ်း၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၁၅ရက် ဝ၂၂၁၈
09-5051500 တစ်ကိမ် ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၅၁၅ The One Sports ဂျာနယ် ေဒသီတာထွန်း အမှတ်(၉၆)၊ ၁၁-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ စေန ဝ၂၂၁၉
09-420095447 ၂၇-၁၁-၂၀၁၇

၅၁၆ လူမွန်အေြခခံလူတန်းစား ဦးေကျာ်စိုးမိုး အမှတ်(၄၇/က-၁)၊ ပထမထပ်၊ ကွက်သစ်လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ တနလာ ဝ၂၂၂၃
ဂျာနယ် 09-454401030 ၂၉-၁၁-၂၀၁၇

၅၁၇ Tip Ster Sports ဂျာနယ် ဦးရဲမင်းေအာင် အမှတ်(၉၃/ေြမညီထပ်)၊ ၁၁-လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ စေန ဝ၂၂၃၆
09-785180334 ၁၅-၁၂-၂၀၁၇

၅၁၈ ြပင်ဦးလွင်ရသစုံသတင်းဂျာနယ် ဦးသိန်းေဇာ် အမှတ(်FF-6)၊ တပဦ်းေကျာင်းလမ်း၊ ြမန ရပ်၊ ရတက(၁၀)၊ ြပင်ဦးလွင် လစဉ် ဝ၂၂၅၁
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၈/၀၁/၂၀၁၈

၅၁၉ Travelling ဂျာနယ် ေဒယဉ်ယဉ်လှ အမှတ်(ဈ/၃၃/၂၂၂-က)၊ ေရြဖလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၂၇၀
09-780498024 ၂၄-၁-၂၀၁၈
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၅၂၀ ေရပျေြမ ဂျာနယ် ဦးရှိန်းေဂရှိန်း အမှတ်(၃၁)၊ အေရှြပင်ရပ်ကွက်၊ မင်းတပ်မိ၊ ချင်းြပည်နယ်။ လစဉ် ဝ၂၂၈၂
(မင်းတပ်ခိုင်၊ ပျလူမျိးမခင်းသတင်းေထာက်အသင်း) ၁၄-၁-၂၀၁၈
 

၅၂၁ Zolai Zunna ဂျာနယ် ဦးနန်ေဆာမ်းေြပာင် အမှတ်(၅/၁)၊ တပဦ်းသီတာ၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုင်း။ ှစ်လ ဝ၂၂၈၅ ဇိုမီး(ချင်း)+
(ဇိုမီးခရစ်ယာန်စာေပအသင်း) ဝ၇၃-၂၂၆၄၃၊ ဝ၉၄၅၀၅၈၈၉၉၄။ (၁)ကိမ် ၂၂-၂-၂၀၁၈ ြမန်မာ

၅၂၂ ေနရာတကာဂျာနယ် ဦးေဇာ်ထွန်း အမှတ်(၃၀)၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ အမှတ-်၁ရပ်ကွက်၊ ကန်းစုမိ၊ တနသာရီတိုင်း လစဉ် ဝ၂၂၉၈
ေဒသကီး။  09-252875476 ၀၆/၀၃/၂၀၁၈

၅၂၃ ေတာင်ဇလပ်တိုင်းမ်ဂျာနယ် ဦးခမလ်ျန်ဆုမ်း အမှတ်(၁၃၅)၊ ခွာညိ-၃လမ်း၊ ဌ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၃၀၃
09-975963005 ၁၂/၀၃/၂၀၁၈

၅၂၄ အာမခံသတင်းလာ INSURANCEဦးစိုးဝင်းသန် အမှတ်(၅၃)၊ Strand Square ၊ကုန်သည်လမ်းှင့်ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း ၃-လ ဝ၂၃၀၄
NEWSLETTER ေထာင့်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ြမန်မာိုင်ငံအာမခံအသင်း တစ်ကိမ် ၁၉-၃-၂၀၁၈

09-50003290
                         

၅၂၅ သုတကမာဂျာနယ် ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး အမှတ်(၁၅)၊ တပေ်ြမ၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ၁၅-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ စေန ဝ၂၃၀၅
ေနမျိးထက် ြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရးန်ကားေရးမှးံုး။ ၁၉-၃-၂၀၁၈

09-448973468

၅၂၆ MERGUI POST မားဂွီးပိုစ် ဦးေအာင်ချစ်စိုး အမှတ်(၁၃၇)၊ ဦးြမတ်ေလးလမ်း၊ မိတ်မိ၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး။ စေန ဝ၂၃၀၉
ဂျာနယ်  09-422223762 ၂၀-၃-၂၀၁၈
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၅၂၇ SUPER ENGLISH ဂျာနယ် ဦးချမ်းေဇာ်ထက် အမှတ်-၃၁(၅-လာ/ဘီ)၊ ဦးထွန်းလင်း ခံလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရတ်။ လစဉ် ဝ၂၃၁၄ ြမန်မာ+
၀၉-977514801 ၀၄/၀၄/၂၀၁၈ အဂလိပ်

၅၂၈ Performance (ပါေဖာမင့်) ဦးေနဝင်းေအာင် အမှတ်(၁၅၈၈)၊ ေပဖူးလာလမ်း၊ ၂၀-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၃၂၃
ဂျာနယ် 09-456874687 ၀၂/၀၅/၂၀၁၈

၅၂၉ သတင်းနဂါးသတင်းစံုဂျာနယ် ဦးေအာင်ိုင်ဦး အမှတ်(၁၅၇၉)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ၁၉-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ေသာကာ ဝ၂၃၃၁
09-259926792 ၂၉-၅-၂၀၁၈

၅၃၀ ဇမဒိပ်ဂမီရ ဂျာနယ် ဦးေအာင်ကည်ဦး အမှတ်(၁၉)၊ ေဇယျသခုလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ တနလာ ဝ၂၃၃၆
09-5120699 ၂၉-၅-၂၀၁၈

၅၃၁ Thousand Stars မေလး ဦးေကျာ်ြမင့်ြမတ် တတ-၄၂၊ အမှတ(်၆၉)၊ ရတန ပံုမိသစ်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၃၄၀
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၂၉-၅-၂၀၁၈
ဂျာနယ်

၅၃၂ တိုင်းရင်းသားေရးရာ ဦးေအာင်မျိးသန် အမှတ်(၂၂၈)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၄-လ ဝ၂၃၄၆
(Ethnic Affairs) ဂျာနယ်  ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 09-798374709 တစ်ကိမ် ၃၁-၅-၂၀၁၈

၅၃၃ Inya Economic Journal ဦးစည်သူေကျာ် အမှတ်(၃၉၉/၇-လာ)၊ ကမ်းန းလမ်း၊ သရက်ေတာေတာင်ရပ်ကွက်၊ ၆-လ ဝ၂၃၄၇
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ 09-250224386 တစ်ကိမ် ၃၁-၅-၂၀၁၈
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၅၃၄ The Tahan Post ဂျာနယ် ဦးေဂျမှိန်းထန်းစန်းငါ အမှတ်(၁၄၆/၁၂)၊ တာဟန်းရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၁၅-ရက် ဝ၂၃၅၄ ချင်း(လူိင်း
၀၉-၂၅၀၀၄၇၆၁၇ တစ်ကိမ် ၂၈-၆-၂၀၁၈

၅၃၅ ပညာဆီမီးစာေစာင် ဦးရဲြမင့် အမှတ်(၁၇၃)၊ ၃၃-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဝ၂၃၆၄
၀၁-၃၇၄၃၉၁ ၂၈-၆-၂၀၁၈

၅၃၆ Yoga Myanmar ဂျာနယ် ဦးေအာင်ိုင်ထွန်း တိုက်(P) ၊ အခန်း(၃)၊ ေရစံပယ်ရိပ်မွန်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ တစ်ှစ် ဝ၂၃၆၇ ြမန်မာ+
၀၉-၅၀၇၂၆၅၀ တစ်ကိမ် ၂-၇-၂၀၁၈ အဂလိပ်

၅၃၇ အမှန်တရားထူးြခားသတင်းှင့် ဦးသက်ိုင်ဦး အမှတ်(၉၆)၊ မဟာသခုလမ်း၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၂၃၈၀
မခင်းစံုဂျာနယ် ၀၉-၄၄၄၅၇၃၃၇၂ တစ်ကိမ် ၁-၈-၂၀၁၈

၅၃၈ CELE CELE + ဂျာနယ် ဦးမျိးမင်းထွဋ် အမှတ်(၃၇/ေြမညီထပ်)၊ ၅၂-လမ်း(ေအာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ တနလာ ဝ၂၃၈၄
၀၉-၂၆၀၃၃၃၃၄၄ ၁-၈-၂၀၁၈

၅၃၉ Falam Today ဂျာနယ် ဦးလာလ်လျန်ဟရဲ အမှတ်(၂/၉၈)၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ တာဟန်းရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ၊ ကာသပေတး ဝ၂၃၉၆ ချင်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။   ၀၉-၄၄၈၈၃၀၃၈၃ ၁၄-၈-၂၀၁၈ (ဖလမ်း)

၅၄၀ Good Luck Football Guide ေဒေမသေူအး အမှတ(်၃၄)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ေအာင်ေမတာရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်။ တနလာ ဝ၂၄၀၇
ဂျာနယ် ၀၉-၂၅၀၀၆၃၀၀၇ ၂၄-၈-၂၀၁၈

၅၄၁ ရဲရဲေတာက် ဂျာနယ် ေဒသီရိေနလင်း အမှတ်(၂၂၁)၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ ဆပ်သာွးေတာေြမာက်ပိုင်း၊ ဆပ်သွားေတာေကျးရာ၊ တနလာ ဝ၂၄၂၅
ေမှာ်ဘီမိနယ်။  ၀၉-၄၅၂၆၇၈၅၇၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈
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၅၄၂ Business Power စီးပွားေရး ေဒသူဇာစိုး အမှတ်(၉၄၅/၄-လာ)၊ သေရေခတရာလမ်း(၂၀)၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ စေန ဝ၂၄၂၉
သတင်းဂျာနယ် ၀၉-၉၇၂၀၇၃၀၈၇   ၀၉-၇၆၃၄၇၄၅၂၇ ၁-၁၀-၂၀၁၈

၅၄၃ ေခတ်ပံုရိပ်သတင်းှင့် ရသစံု ဦးစိုးဝင်း အမှတ်(၁၁၃)၊ အလင်းေရာင်၁/၆၊ နန်းေတာ်ရာရပ်၊ ပဲခူးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။၁၅ရက် ဝ၂၄၅၀
ဂျာနယ် ဖုန်း-၀၉၇၉၄၄၂၀၉၃၀ (၁)ကိမ် ၂၆-၁၀-၂၀၁၈

၅၄၄ လူထုပံုရိပ်သတင်းဂျာနယ် ဦးရှိန်းမင်းဦး အမှတ်(၄၃)ဒုတိယထပ်၊ ပုသမိ်ွန်(၅)လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ေသာကာ ဝ၂၄၅၄
၂၉-၁၀-၂၀၁၈

၅၄၅ ရခိုင်ေတာင်သူလယ်သမားဂျာနယ်ဦးေအာင်သန်းြမင့် အမှတ်(၄၉)၊ ပန်း ခံလမ်း၊ မိသူကီးရပက်ွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပညန်ယ်၊ လစဉ် ဝ၂၄၅၈
(ရခိုင်ြပညလ်ံုးဆိုင်ရာ ေတာင်သူလယ်သမားသမဂ)၊ဖုန်း-၀၉၂၆၃၀၃၂၆၇၆ ၁၂-၁၁-၂၀၁၈

၅၄၆ The Andaman View ဦးိင်းထက်ေအာင် အမှတ(်၂၅/ဘီ)၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းရပက်ွက်၊ ၁၅ရက် ဝ၂၄၇၉
ဂျာနယ် တာေမွမိနယ်၊ ၀၉၇၉၄၂၀၄၉၉၇၊ (၁)ကိမ် ၄-၁၂-၂၀၁၈

၅၄၇ ေကျာင်းသားေခတ်ဂျာနယ် ဦးဇင်မင်းဖိး အမှတ်(၇၈၅)၊ စဝ်စံထွန်းလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ ၁၅ရက် ဝ၂၄၈၈
 ၀၉-၇၇၁၆၀၂၈၁၈ (၁)ကိမ် ၇-၁-၂၀၁၉

၅၄၈ The Radar ဂျာနယ် ဦးေအာင်စိုးသန်း အမှတ်(၁၅၇)၊ အေန က်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ ကျိကဆံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။စေန ဝ၂၅၀၂
၀၉-၂၆၃၂၀၀၀၈၀ ၂၂-၁-၂၀၁၉

၅၄၉ ကမာေရးရာ (Global Affairs) ဦးေအာင်မျိးသန် အမှတ်(၂၂၈)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၂လ- ဝ၂၅၀၆
ဂျာနယ် သေုတသနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဌာနခွဲ တစ်ကိမ် ၄-၂-၂၀၁၉
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၅၅၀ The Journal of Human Rightsဦးေသာ်ေသာ်မျိးဟန် အမှတ်(၂၂)၊ ပန်းတေန ်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၅၂၃
and Democracy ဂျာနယ် ၀၉-၄၃၂၀၇၄၀၀ ၈-၂-၂၀၁၉

၅၅၁ The Kachin Times ဂျာနယ် ဦးေန ်တွဲ SNS(60)၊ စီတာပူ၊ ြမစ်ကီးန းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ ၂လ- ဝ၂၅၂၇ ကချင်
တစ်ကိမ် ၁၁-၂-၂၀၁၉ ဘာသာ

၅၅၂ The Zinghmuh ဂျာနယ် ဦးပီတာရမ်သင်ထန်း အမှတ်(၁၂၆)၊ ကျင်မွလ်ရပ်ကွက်၊ ဖလမ်းမိ၊ ချင်းြပည်နယ်။ လစဉ် ဝ၂၅၅၃ ချင်း
၀၇၀-၄၀၅၉၄ ၁၄-၃-၂၀၁၉ (ဖလမ်း)

၅၅၃ မခင်းေကးမံုသတင်းစံုဂျာနယ် ေဒမူမူသန်း အမှတ်(၅၁/ ၅၃)၊ ဓမာံုလမ်း၊ ကန်/ေတာင်ရပက်ွက်၊ ေသာကာ ဝ၂၅၆၆
မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၉-၂၅၄၂၄၄၄၄၂ ၁၈-၄-၂၀၁၉

၅၅၄ ဂျင်ေဗာဓိတရားကျင့် ကံမ ေဒေအးေအးေထွး အမှတ(်၅၂၀)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ Excel Home Mart ၃-လ ဝ၂၅၆၇
ဂျာနယ် (ခ)ေဒေအးြမတ်မိုး ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၉-၄၀၀၅၇၅၇၇၃ တစ်ကိမ် ၁၉-၄-၂၀၁၉

၅၅၅ MU-SE TIME ဂျာနယ် ေဒခင်သန်းွဲ အမှတ်(၃၄/၃၅)၊ ေအာင်ေစတန ရပ်၊ လားိးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၂၅၆၈
၀၉-၂၅၉၀၄၁၁၆၇ တစ်ကိမ် ၁၉-၄-၂၀၁၉

၅၅၆ Internet Advertising ေဒသန်းသန်းေအး အမှတ်(၉၄၅/၄-လာ)၊ သေရခတရာလမ်း(၂၀)၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ တစ်လ ဝ၂၅၇၁
စီးပွားေရးသတင်းဂျာနယ် ေတာင်ဉကလာပမိနယ်။  ၀၉-၇၉၄၃၀၈၁၈၂ ှစ်ကိမ် ၂၃-၄-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် ဂျာနယ်အမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၅၅၇ Needs & Wants ဂျာနယ် ေဒေနြခည် အမှတ်(၁၂၉/ပထမထပ)်၊ ရန်ကုန-်အင်းစိန်လမ်းမကီး၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ လစဉ် ဝ၂၅၈၀ ြမန်မာ+
ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၉-၄၄၁၄၃၆၆၂၈ ၁၅-၅-၂၀၁၉ အဂလိပ်+

ဂျပန်
၅၅၈ ဒီလမ်းဂျာနယ် ဦးထင်လင်းဉီး အမှတ်(၁၄၅/ဒုတိယထပ်)၊ ၃၈-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတား ကာသ ဝ၂၅၈၂

မိနယ်။  ၀၉-၄၄၈၀၁၀၅၈၉ ပေတး ၂၀-၅-၂၀၁၉

၅၅၉ Tips Channel Sports ေဒလဲ့ယဉ်ဝင်း အမှတ(်၁၉၅/ဘီ-၅)၊ ေအာင်ေမတာ-၄လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ စေန ဝ၂၆၃၂
ဂျာနယ် ၀၉-၄၃၁၃၁၂၃၉  ၀၉-၇၉၅၃၅၂၅၈၄ ၂-၇-၂၀၁၉

၅၆၀ ACY Voices: American Ms.Deborah C.Lynn အမှတ်(၁၁၀)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၃-လ ဝ၂၆၃၈ အဂလိပ်
Center Yangon Literary (Public Affairs အေမရိကန်သံံုး တစ်ကိမ် ၆-၇-၂၀၁၉
ဂျာနယ် Officer)

၅၆၁ ြမန်မာေတာင်သူကီးများ ဦးဝင်းွန်လွင် အမှတ်(၅၈)၊ ၄၆-လမ်း(ေအာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၁၅-ရက် ဝ၂၆၅၀
ဂျာနယ် ၀၉-၄၄၀၀၀၂၃၂၂ တစ်ကိမ် ၂၈-၈-၂၀၁၉

၅၆၂ Golden Hand News ဦးလှဝင်းေမာင် အမှတ်(၈၉၅/၃-က)ငမိုးရိပ(်၁)လမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်လမ်းမကီး၊ ကာသ ဝ၂၆၆၈
ဂျာနယ် သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၉-၂၆၃၃၃၈၃၆၀  ၀၉-၄၄၄၀၆၈၀၈၈ ပေတး ၂၀-၉-၂၀၁၉

၅၆၃ Myanmar Investment ေဒှင်းရီ အမှတ(်၃၄၆/၃၅၄)၊ ြပည်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၆၉၃ ြမန်မာ+
Report ဂျာနယ် MICAN INVESTMENT SERVICE COMPANY LIMITED ၂၅-၁၀-၂၀၁၉ အဂလိပ်+

09-450061973. တတု်
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၅၆၄ Journal of Agricultural ေဒါက်တာေနမျိးေအာငပ်ါေမာကချပ်ံုး၊ အဓိပတိလမ်း၊ ေဇယျာသရီိမိနယ်၊ တစ်ှစ် ဝ၂၆၉၅ အဂလိပ်
Research ဂျာနယ် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၆၇-၃၄၁၆၅၁၃ ှစ်ကီမ် ၂၅-၁၀-၂၀၁၉

၅၆၅ ချင်းအမျိးသားလမ်းစဉ် ဦးေစာြမ အမှတ်(၁၀၉၇)၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမ၊ ၄၅-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် တစ်လ ဝ၂၆၉၆ ြမန်မာ+
ဂျာနယ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ှစ်ကီမ် ၂၉-၁၀-၂၀၁၉ ချင်း

၅၆၆ Sagaing University ေဒါက်တာေမာင် ပတြမားရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ တစ်ှစ် ဝ၂၆၉၉ ြမန်မာ+
of Education Research ေမာင်ေဆွ ှစ်ကီမ် ၄-၁၁-၂၀၁၉ အဂလိပ်
ဂျာနယ်

၅၆၇ Forever Sports ဂျာနယ် ဦးေမာင်ေမာင်လှ အမှတ်(၈၀/ဘီ)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ တနဂေွ ဝ၂၇၀၀
၀၉-၇၇၅၃၈၉၉၃၁ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉

၅၆၈ ြမစ်ဖျားဧရာသတင်းဂျာနယ် ဦးမင်းမင်းဦး အမှတ်(၅၁)၊ မိသစ်ကီးရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ အဂါ ဝ၂၇၁၁
၀၉-၄၄၀၀၀၄၇၄၁ ၆-၁၂-၂၀၁၉

၅၆၉ Easy ဂျာနယ် ဦးတဲ့ဟိုင်း အမှတ်(မ-၂၄/ေအ-၁)၊ ၆၈-လမ်းxငုဝါလမ်းေထာင့်၊ ချမ်းြမသာစည် ၃-လ ဝ၂၇၁၅ ြမန်မာ+
မိနယ်။ တစ်ကီမ် ၁၀-၁၂-၂၀၁၉ အဂလိပ်+
၀၉-၉၇၂၄၅၂၈၈၈ တုတ်

၅၇၀ ြပညသ်ူဘဝ(The Public Life) ဦးမျိးသက် အမှတ်(၆၃၇)၊ ကမာနတ်ရာ၊ ပဲခူးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။ ကာသပေတး ဝ၂၇၄၃
ဂျာနယ် 09-772104770 ၂၁-၁-၂၀၂၀
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၅၇၁ ြပည်သူအေရးဂျာနယ် ဦးဝင်းချိ အမှတ်(၂၁၂)၊ ၃၁-လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ အဂါ ဝ၂၇၈၈
09789603079 ၁၃-၃-၂၀၂၀

၅၇၂ စုေပါင်းစွမ်းအားအမှန်တရားများဦးခင်ေဇာ်ဦး အမှတ်(၇၀၃)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ြမဝတီမိ၊ လစဉ် ဝ၂၇၉၁
ဂျာနယ် ကရင်ြပည်နယ်။ ၀၉၆၉၁၆၆၅၃၄၃ ၁၈-၃-၂၀၂၀

၅၇၃ Zolen ဂျာနယ် ဦးမှိန်းထန်ရှားမာ အမှတ်(၁၁၇/၂)၊ ယုဇနလမ်း၊ တာဟန်းရပ်ကွက်၊ ကေလးမိနယ်။ တနလာ ဝ၂၇၉၂ ချင်း
09400506908 ၁၈-၃-၂၀၂၀ (ဇိုမီး)

၅၇၄ သိစပ်ြမင်ှံလွတ်လပ်ေသာ ဦးဖိးဝင်းလတ် အမှတ်(N-1)ေရမလမ်း၊ ေရပုန်းညက်ရိပ်မွန်၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ၄-လ ဝ၂၇၉၉
ြမန်မာ့သေုတသနဂျာနယ် 09799901954 တစ်ကိမ် ၂၀-၃-၂၀၂၀

၅၇၅ Superior Student ဦးရဲြမင့် တိုက်(၂၇/၀၀၄)၊ ၈-လမ်း၊ ဘီဘေလာက်၊ ယုဇနဉယျာဉ်မိေတာ်၊ ေသာကာ ဝ၂၈၁၅ ြမန်မာ+
Educational Journal ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ ၁၈-၅-၂၀၂၀ အဂလိပ်

၅၇၆ Myanmar Insurance ဦးလူမင်းေသာင်းထွန်း အမှတ်(၂၇)၊ ၈-လာ(ညာ)၊ ၅၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၈၁၇
News ဂျာနယ် ၀၉-၂၅၃၉၆၆၄၄၇ ၃-၆-၂၀၂၀

၅၇၇ Parami Journal of ေဒါက်တာေကျာ်မိုးထွန်းေရဂံုပလာဇာ၊ တတိယထပ်၊ ေရဂံုတိုင်လမ်းဆံု၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ဝ၂၈၁၈
Education ၀၉-၂၅၂၄၀၉၃၄၅ ၅-၆-၂၀၂၀

၅၇၈ The Power News ဂျာနယ် ဦးေအာင်သီဟ အမှတ်(၁၆)၊ ၅-လာ၊ ပုညဝဎုနလမ်း၊ မလကုန်းေဌးကွယ်ရပ်ကွက်၊ ဝ၂၈၂၀
တာေမွမိနယ်။ ၀၉-၇၉၂၂၉၇၂၉ ၂၅-၆-၂၀၂၀
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၅၇၉ RND သတင်းစံုဂျာနယ် ဦးစိုးေန င် အမှတ်(၁၄)၊ သုခလမ်း၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ လစဉ် ၀၂၈၃၈
၀၉-၄၃၁၄၂၀၁၄ ၂၉-၆-၂၀၂၀

၅၈၀ Health Care ဂျာနယ် ဦးလင်းထက်ေအာင် တိုက်(၃၈၈)၊ အခန်း(၁၄)၊ ၄-လာ၊ စက်မ(၁)လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ (၁၅)ရက် ၀၂၈၄၅
(Myanmar Martial Arts Group-MMAG)၀၉၈၉၂၉၄၁၇၀၂ တစ်ကိမ် ၁၀-၇-၂၀၂၀

၅၈၁ တိုင်း(မ)်မခင်းှင့် သတင်း ေဒစန်းြဖြဖစင် အမှတ်(၁၆၉/ခ)၊ မိပတ်တာလမ်း၊ ေကျာက်ကီးစုရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ။ အဂါ ၀၂၈၄၆
ဂျာနယ် 09425314613 တစ်ကိမ် ၁၅-၇-၂၀၂၀
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၁ Account Care ဦးသန်းစိုး အမှတ်(၃၀၅)၊ တ-ထပ်၊ မဟာဗလလမ်း၊(၄၁)လမ်းှင့်(၄၂)လမ်းကား၊ လစဉ် ဝ၀ဝ၁၂ ပိတ်သမ်ိး
Myanmar Magazine ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၁-၃၉၂၁၄၈၊ ဝ၉-၅၁၂၀၇၆ ၁၁-၁၁-၂၁၄

၂ Myanmar Home & Décor ေဒသဇင်မင်းခိုင် အမှတ်(၁၆၀/B)၊ ပထမသရီိရိပ်သာ၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ လစဉ် ဝ၀ဝ၁၃
Magazine အလံုမိ။Ph-ဝ၁-၃၈၇၅၇၆၊ ဝ၁-၂၄၉၉၇၈၊ ဝ၉-၇၃၁၂၁၉၅၇ ၁၁/၁၁/၂၀၁၄

၃ ေရေတာ်ဝင်မဂဇင်း ေဒနီလာစိုး အမှတ(်၆/၈)လမ်းသွယ်၃-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀ဝ၂၆
Ph-ဝ၉-၄၃၁၃၆၈၅၂ ၁၂/၁၁/၂၀၁၄

၄ ှင်းဆီြဖမဂဇင်း ဦးဘိုဘုိဝင်း အမှတ်(၇)၊ ငါးလာ၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ေကျာက်ကုန်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ လစဉ် ဝ၀ဝ၃၀
Ph-ဝ၁၈၅၅၁၃၄၇ ၁၃-၁၁-၂၀၁၄

၅ သုခမိန်စာေစာင် ေဒေဝေဝခိုင် တိုက်(၉-၃၀၃)၊ ေအာင်ချမ်းသာအိမ်ရာ(တ)လာအေရှေရဂံုတိုင်လမ်းမကီး၊ လစဉ် ဝ၀ဝ၃၁ ပိတ်သိမ်း
ဗဟန်းမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၅၀၃၈၆၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၄

၆ My Yangon Magazine ဦးစိုးမိုးသန်း အေဆာင်(စီ)၊ ၇-လာ၊ ေရြပည့်စံုေဈး၊စက်ံုလမ်းှင့်ဗညားဒလလမ်းေထာင့်၊ လစဉ် ဝ၀ဝ၃၉
မဂလာေဈးဝင်း၊မဂလာေတာင်ွန်၊ Ph-ဝ၉-၄၅၀ဝ၆၃၀၄၆၊ ဝ၁-၃၇၉၅၉၇ ၁၇-၁၁-၂၀၁၄
ဝ၁-၃၇၉၅၉၇

၇ Mango မဂဇင်း ဦးေအာင်ကိုြမင့် အမှတ်(၁၆၇)၊ ရိပ်သာလမ်းသွယ်(၁)၊ ေဝဇယ လမ်း၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ လစဉ် ဝ၀ဝ၄၁
Ph-ဝ၁-၂၂၃၂၅၂၊ ဝ၉-၅၀၂၈၃၉၅၊ ဝ၉-၅၀၂၈၃၉၅ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

မဂဇင်းခွင့်ြပစာရင်း

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်
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၈ ုပ်ရှင်ေတးကဗျာမဂဇင်း ဦးချစ်ေမာင် အမှတ်(၁/၁)၊ မဂင်လမ်း၊ ေကျာက်ကုန်း၊ ရန်ကင်း၊ လစဉ် ဝ၀ဝ၆၂
Ph-ဝ၉-၇၃၂၃၇၇၉၀ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၉ သူရဇမဂဇင်း ဦးေအာင်ြမတ် အမှတ်(၉၀-၉၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀ဝ၈၄
Ph-ဝ၉-၅၁၀၁၅၃၅ ၀၁/၁၂/၂၀၁၄

၁၀ ြမတ်ေရတိဂံုဓမစာေစာင် ဦးကျင်ေအာင် ေရတိဂံုေဂါယကအဖွဲံုး၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၃လတစ်ကိမ် ဝ၀ဝ၈၇
Ph-ဝ၁-၃၇၅၇၆၇ ၀၁/၁၂/၂၀၁၄

၁၁ Eternal Faith Int'L Legal ဦးစိုးသီဟ အမှတ(်၁၈၀-A)၊ ၄၉-လမ်း(အထက်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၃လတစ်ကိမ် ဝ၀ဝ၉၀ ြမန်မာ+
Magazine ထာဝရသစာိုင်ငံ Ph- ဝ၁-၈၆၁၀၅၂၄၊ဝ၉-၄၅၀ဝ၃၇၉၅၄ ၀၁/၁၂/၂၀၁၄ အဂလိပ်
တကာဥပေဒသတုစံုမဂဇင်း

၁၂ Beauty Secrets Magazine ဦးေအာင်မိုး အမှတ(်၁၁)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ စမ်းေချာင်း။ ၂-လတစ်ကိမ် ဝ၀ဝ၉၁
Ph-ဝ၉-၄၂၃၇၀၆၇၁၇ ၀၁/၁၂/၂၀၁၄

၁၃ Myanmar Scenery  Magazine ဦးေနေဇာ်ထွန်း အမှတ(်၁၀)၊ ၁၄-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၁၀၉ ပိတ်သိမ်း
(ြမန်မာ့ခင်းမဂဇင်း) Ph- ဝ၉-၂၅၄၀၁၅၉၄၂ ၀၂/၁၂/၂၀၁၄

၁၄ အေတွးအြမင်မဂဇင်း ေဒြမင့်ြမင့် အမှတ်(၁၁၃)၊ ၃၃-လမ်း(လယ)်၊ ေကျာက်တံတား လစဉ် ဝ၀၁၁၂
Ph- ဝ၁-၃၇၃၂၁၀ ၀၂/၁၂/၂၀၁၄

၁၅ ြမတ်ပညာမဂဇင်း ဦးေကာင်းသန် အမှတ်(၃)၊ ရန်ေအာင်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၂လတစ်ကိမ် ဝ၀၁၁၈
Ph-ဝ၁-၅၁၈၀၅၁၊ ဝ၁-၃၈၃၄၂၃ ၀၃/၁၂/၂၀၁၄
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၁၆ မေလးချစ်စိတ်၊ မေလး ဦးေမာင်ေမာင် (F-25)၊ ၅၆-လမ်း၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၁၁၉
ပံုရိပ်စာေပအုပညာမဂဇင်း Ph-ဝ၉-၂၅၆၁၈၅၉၃၅ ၀၃/၁၂/၂၀၁၄

၁၇ Myanmar Japon Plus ေဒအိအိေချာ အမှတ်-၃၃၉၊ အခန်း-ဝ၅၀၆၊ ၅-လာ၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ Sakura Tower လစဉ် ဝ၀၁၂၇ ဂျပန်
Magazine ေကျာက်တံတား။Ph- ဝ၉-၂၅၄၄၉၁၃၄၅၊ ဝ၉-၄၅၀ဝ၅၇၉၃၇၊ ဝ၉-၄၅၀ဝ၅၇၉၃၇ ၀၃/၁၂/၂၀၁၄

၁၈ Auto Car Myanmar မဂဇင်း ဦးရဲြမန်မာေအာင် (၆/၁)၊ ရန်ေအာင်(၃)လမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၁၃၆
Ph-ဝ၁-၈၆၀၅၂၂၈ ၀၅/၁၂/၂၀၁၄

၁၉ ရမာဝတီမဂဇင်း ဦးလှြမင့် အမှတ်(ခ/၅၅)၊ ကန်းေရဝါလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၁၄၂
Ph-ဝ၉-၅၀ဝ၂၈၃၁ ၀၉/၁၂/၂၀၁၄

၂၀ Fashion Image  Magazine ဦးထူးေအာင် အမှတ်(၁၈၉-၁၉၅)၊ ၉(က)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(လယ)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။လစဉ် ဝ၀၁၅၃
Ph-ဝ၁-၂၅၁၅၁၈၊ ဝ၁-၂၅၁၅၁၉ ၁၁/၁၂/၂၀၁၄

၂၁ စွယ်ေတာ်ရိပ်မဂဇင်း ဦးြမင့်ေဖ ၁၇၆၊ ကန်းေရမိင်လမ်း၊ ၂၃-ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၁၆၁
Ph- ၁၁/၁၂/၂၀၁၄

၂၂ HR Asia Magazine ဦးေအာင်မျိးပိုင် အမှတ်(၁၂၆)၊ အခန်း(၃)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ဆရာစံရပက်ွက်၊ ဗဟန်းမိ လစဉ် ဝ၀၁၉၂
Ph-ဝ၉-၄၂၅၃၇၃၃၉၇ ၁၆-၁၂-၂၀၁၄

၂၃ Capital Asia Magazine ဦးေအာင်မျိးပိုင် အမှတ်(၁၂၆)၊ အခန်း(၃)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ဆရာစံရပက်ွက်၊ ဗဟန်းမိ လစဉ် ဝ၀၁၉၃
Ph-ဝ၉-၄၂၅၃၇၃၃၉၇ ၁၆-၁၂-၂၀၁၄
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၂၄ SME & Entrepreneurship ဦးေအာင်မျိးပိုင် အမှတ်(၁၂၆)၊ အခန်း(၃)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။လစဉ် ဝ၀၁၉၄ ြမန်မာ
Magazine Ph-ဝ၉-၄၂၅၃၇၃၃၉၇ ၁၆-၁၂-၂၀၁၄

၂၅ မုဒိတာမဂဇင်း ဦးစိန်မင်း ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း(ံုးချပ)်၊ အမှတ်(၆၂၇/၆၃၅)၊ ကုန်သညလ်မ်း၊ လစဉ် ဝ၀၁၉၆
ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၅၀ဝ၂၅၆၂ ၁၆-၁၂-၂၀၁၄

၂၆ Myanmar Banking & ဦးဇင်ထွန်းဝင်း အမှတ(်၃၇)၊(၈)လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၂၀၅
Finance မဂဇင်း Ph-ဝ၉-၅၁၂၀၃၇၉ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၂၇ ေအာင်တံခွန်ဝံသရကိတ ေဒါက်တာထွန်းေဝ အမှတ်(၁၅၄)လွတ်လပ်ေရးလမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၂၁၇
မဂဇင်း Ph- ဝ၁-၅၇၀၁၆၅ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၂၈ မျက်ေမှာက်ေရးရာမဂဇင်း ဦးမျိးေအာင် အမှတ်(၂၆၃)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ အမျိးသားဝိုင်အမ်စီေအအေဆာက်အဦ၊ လစဉ် ဝ၀၂၁၉ ပိတ်သိမ်း ြမန်မာ+
(Current Affairs) ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ Ph- ဝ၉၇၃၂၂၅၂၂၆ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄ အဂလိပ်

၂၉ မိုးမခမဂဇင်း ဦးြမင့်ေကျာ် အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း(ေအာက်)ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၂၂၂
Ph-ဝ၉-၅၁၃၈၄၆၀ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၃၀ ချင်းတွင်းမဂဇင်း ဦးသန်လွင်ေမာင် အမှတ(်၈၀/ခ)၊ သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၂၄၃
(ခ)ကိုတာ Ph - ဝ၁-၅၂၇၆၅၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၃၁ TRADE SCOPE စာေစာင် ဦးြမဇင်ဦး JETRO YANGON OFFICE၊ No-102-103၊Prime Hill Bussiness Square လစဉ် ဝ၀၂၆၈
(၆၀) ေရတိဂံုဘုရားလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်၊ ရန်ကုန်။ Ph- ဝ၁-၃၇၁၇၈၇ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄
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၃၂ သီလဝဘာသာေရး ဦးေကျာ်သန်း အမှတ်(၉၄)၊ ပ-ထပ(်ယာ)၊ ၃၈လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၂၇၅
Ph- ဝ၉-၇၃၀၉၇၂၅၇ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၃၃ စမ်းမာလာမဂဇင်း ေဒါက်တာစ ြမငိမ်းအမှတ်(၂)၊ အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ှစ်စဉ် ဝ၀၂၈၀
Ph- ဝ၉-၅၁၅၈၂၄၃ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၃၄ ဖူးပွင့်ေဝမဂဇင်း ဦးစိုးသန်းမင်းဒင် ြမန်မာိုင်ငံစက်မလက်မအသင်းံုးချပ်(၅-လာ) လစဉ် ဝ၀၂၈၆
(The Bla Soom)  ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

mffvpea office@gmail.com

၃၅ နဂိုးရာယဉ်ေကျးမေငွရတု ဦးဟတီရန်းလီ အမှတ်(၄၀၄)၊ ဇီးြဖကုန်းရပ၊် သိးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ လစဉ် ဝ၀၂၈၇
မဂဇင်း Ph - ဝ၉-၄၀ဝ၄၇၈၂၈၇၊ saramayni@gmail.com ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၃၆ ြပည်မိ၊ မဟာသုဒသာန ဦးေအာင်စိုး အမှတ(်၈)၊ ပန်း ခံတာဝါ၊ ဒု-ထပ်၊ စမ်းေချာင်းမိ။ ၁ကိမ်သာ ဝ၀၂၈၈ ေရရတု
ရာမစာသင်တိုက်၊ေရရတုမဂဇင်း Ph -ဝ၉-၉၁၀၃၁၆၂၈ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄ ၁ကိမ်သာ

၃၇ Myanmar Exclusive ဦးေနမင်းဟန် သီရိမဂလာေဈးေဟာင်း၊ ပ-ထပ်၊ ကမ်းန းလမ်းအလံုမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၃၀၃
Club Magazine Ph -ဝ၉-၄၂၁၀၇၄၄၂၁၊ ဝ၉-၅၁၁၅၅၉၉၊ myminhan@gmail.com ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၃၈ ရန်ကုန်တကသိုလ်သတေဗဒ ဦးေဇာ်ဝင်းြမင့် တိုက်(F-301)၊ ကမာေအးဗီလာအိမ်ရာ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၃၀၄
ဘာသာရပ်ေရရတုမဂဇင်း Ph- ၂၃-၁၂-၂၀၁၄
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၃၉ ပညာရဲရင့မဂဇင်း ဦးြမင့်လွင် အမှတ်(၁၆၂)၊(ပ-ထပ)်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပတ်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၃၀၉
Ph- ဝ၉-၄၂၅၀၂၈၁၁၈ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၄၀ The Essence Magazine ဦးေအာင်စိုးမိုး အမှတ်(၁၁၈/၀၀၁)၊ ဘူတာံုလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၃၁၁
Ph- ဝ၉-၂၅၄၃၁၆၁၄၅ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၄၁ မေလးေဒသေကာလိပ် ဦးေကျာ်စိုးဦး အခန်း(၁၀)၊ ေြမညီထပ်၊ စပယ်(၄)၊ ဂရိတ်ေဝါကွန်ဒို၊ ၃၁/၃၂လမ်းကား၊ ၂ှစ်တစ်ကိမ် ဝ၀၃၁၂
အမှတ်တရမဂဇင်း မေလးမိနယ်။ Ph -ဝ၉-၉၇၆၉၁၇၁၃၀၊ ဝ၂-၇၈၁၇၉ ၂၃-၁၂-၂၁၄

၄၂ In Depth MYANMORE ဦးမျိးေအာင် ပထမထပ်၊ Annex Bulding Strand Hotel Kyeutaala Township. လစဉ် ဝ၀၃၁၅ အဂလိပ်
မဂဇင်း Ph-ဝ၉-၄၃၁၁၅၁၁၆၊  ဝ၉-၇၃၂၂၅၂၂၆ ၂၄-၁၂-၂၀၁၄

၄၃ Myanmar Industrial ဦးေဇာ်မင်းဝင်း အမှတ(်၂၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၃လတစ်ကိမ် ဝ၀၃၂၅
Digest (ြမန်မာ့စက်မဒိုင်ဂျက်) Ph -ဝ၉- ၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၄၄ UMFCCI BUSINESS မဂဇင်း Dr.ေမာင်ေမာင်ေလး အမှတ(်၂၉)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၃၂၆
Ph-ဝ၁- ၂၁၄၃၄၄ ၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၄၅ ေရြပည်ဝန်မဂဇင်း ဦးရဲြမင့် အမှတ်(ဘီ-၆၆/၄)၊၂၁-လမ်း၊ နဝေဒးဥယျာဉ်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၃၃၁
Ph- ၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၄၆ ေြမာက်ဦးေရေြမမဂဇင်း ဦးေအးေမာင် (ဥက)၁၀၂၊ ၄-လာ၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးစံြပရပ်ကွက်၊ ၁ှစ်တစ်ကိမ် ဝ၀၃၅၁ ရခိုင်+ြမန်မာ
တာေမွမိနယ်။ Ph -ဝ၉-၅၀၂၄၇၃၃၊ ဝ၉-၄၂၀၇၁၈၁၃၀ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄
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၄၇ For Lady Myanmar ေဒယဉ်ယဉ်ဝင်း အမှတ်(၂၂၇)၊ ၂၉-လမ်း(အထက်)၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၃၆၁
Fashion Magazine Ph- ဝ၁-၃၇၆၂၄၉ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၄၈ Fashion Magazine ဦးတင့်ေဆွ အမှတ်(၂၂၇)၊ ၂၉-လမ်း(အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၃၇၁
Ph- ဝ၁-၃၇၆၂၄၉ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၄၉ Myanmar B2B Dr.ထက်ဇံလင်း အမှတ်(၂၄/၂၆)၊ ၄-လာ၊ ြမင်းပိင်ကွန်ဒို၊ေတာင်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ လစဉ် ဝ၀၃၈၅ အဂလိပ်
Management Magazine တာေမွမိနယ်။ Ph - ဝ၁- ၄၀၁၄၂၂ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၅၀ Myanmar B2B Dr.ထက်ဇံလင်း အမှတ်(၂၄/၂၆)၊ အခန်း၄၊ ြမင်းပိင်ကွန်ဒို၊ ေတာင်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ လစဉ် ဝ၀၃၈၆ ြမန်မာ
Management Magazine တာေမွမိနယ်။ Ph - ဝ၁- ၄၀၁၄၂၂ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၅၁ နညး်ပညာတကသိုလ် ဦးထွန်းေဇာ်ေအး နညး်ပညာတကသိုလ်(ဟသာတ)ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ ှစ်စဉ် ဝ၀၃၈၇
(ဟသာတ)မဂဇင်း Ph - ဝ၉-၂၅၀၈၁၈၁၃၆၊ ဝ၉-၃၆၃၇၇၆၃၈ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၅၂ သုခုမမဂဇင်း ေဒေမြမတ်ေကခိုင် အမှတ်(၅၃)၊ အခန်း(၂၀၄)၊ ရဲတံခွန်တာဝါ၊ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ လစဉ် ဝ၀၃၉၁
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ Ph - ဝ၁-၅၀၈၂၅၀ ၀၁/၀၁/၂၀၁၅

၅၃ ေမတာရှင်ဘာသာယဉ်ေကျးမ ဦးစိုးြမင့် အမှတ်(၂၇၂/က)၊(၆/၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန် လစဉ် ဝ၀၃၉၇
မဂဇင်း Ph - ဝ၉-၅၀၁၆၆၆၃ ၀၁/၀၁/၂၀၁၅

၅၄ China Today မဂဇင်း Mr.Li Fusheng အမှတ်(၁)၊ ြပည်ေထာင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ (တတု်သံံုး) ှစ်လတစ်ကိမ် ဝ၀၃၉၉ တုတ်
Ph -ဝ၁- ၂၂၁၂၈၀ ၀၁/၀၁/၂၀၁၅
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၅၅ POSH မဂဇင်း ဦးဝင်းမင်းသိန်း SY တိုက်တန်း၊ အခန်း(၉)၊ လမ်း(၃၀)၊ ၇၇×၇၈ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ၃လတစ်ကိမ် ဝ၀၄၀၁
မေလးမိ။ Ph- ဝ၉-၂၀ဝ၅၉၀၃ ၀၂/၀၁/၂၀၁၅

၅၆ ရသေခတ်မဂဇင်း ဦးစိုးသီဟ တိုက်(၆/၁)၊ ရန်ေအာင်လမ်းသွယ(်၃)၊၂-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၄၀၇
Ph -ဝ၁-၅၅၈၀၈ ၀၂/၀၁/၂၀၁၅

၅၇ ြမန်မာ့ဓနစီးပွားေရးမဂဇင်း ဦးသီဟ(သီဟေစာ) အမှတ်(၃၇၉/၃၈၃)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ လစဉ် ဝ၀၄၃၇
Ph -ဝ၉- ၇၃၁၈၃၁၇၉ ၀၆/၀၁/၂၀၁၅

၅၈ EVER ENGNISH ဦးချမ်းေဇာ်ထက် အမှတ်(၃၁)၊ ၅-လာ(ဘီ)၊ ဦးထွန်းလင်း ခံလမ်း၊လှညး်တန်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၄၄၀
ပညာေရးမဂဇင်း Ph - ဝ၉-၇၃၁၀၉၄၄၆ ၀၆/၀၁/၂၀၁၅

၅၉ တေစမျက်လံုးမဂဇင်း ဦးဘုန်းေဇာ် အမှတ်(၂၈၂)၊ လမ်း(၄၀)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်။ လစဉ် ဝ၀၄၅၃
Ph -ဝ၉-၇၃၁၇၁၃၈၃၊ ဝ၉- ၄၂၁၀၅၆၃၅၄ ၀၇/၀၁/၂၀၁၅

၆၀ မိင်ဥပေဒေရးရာမဂဇင်း ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း အမှတ်(၁၁၃)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၁-လမ်း၊  ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၃လတစ်ကိမ် ဝ၀၄၇၂
Ph-ဝ၁- ၃၇၇၁၀ ၀၇/၀၁/၂၀၁၅

၆၁ Focus Online မဂဇင်း ဦးလွင်ဦး အမှတ်(၂၈)၊ ကံခင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ရန်ကုန်။ ဝ၀၄၈၃
Ph -ဝ၉- ၄၃၁၄၂၈၉၂ ၀၉/၀၁/၂၀၁၅

၆၂ ေခတ်ရနံမဂဇင်း ဦးေဇာ်မင်းေကျာ် အမှတ်(၁၆၂)၊ အခန်း(၁၇)၊ ၄၆-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ရန်ကုန်။ လစဉ် ဝ၀၄၈၆
Ph- ဝ၉-၄၂၁၁၅၆၆၈၃ ၁၂/၀၁/၂၀၁၅
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၆၃ Vi Vi Myanmar မဂဇင်း ဦးရဲြမန်မာေအာင် အခန်း (၁၁)၊ တိုက်(၆/၁)၊ ရန်ေအာင်၃လမ်း၊ေရအုန်းပင်အိမ်ရာ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊လစဉ် ဝ၀၄၉၁
Ph -ဝ၁၈၆၀၅၂၂၈၊ ဝ၁-၈၆၀၅၂၂၇၊ ဝ၁- ၈၆၀၅၀၈၈ ၁၆-၁-၂၀၁၅

၆၄ ပညာတန်ေဆာင်မဂဇင်း ဦးဝင်းေဇာ် အမှတ်-၁/၃၊ရန်ေအာင်လမ်း၊စမ်းေချာင်းေြမာက်ရပက်ွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၅၀၆
(ပညာတန်ေဆာင် Ph-ဝ၁-၅၂၃၆၈၆၊ ဝ၁-၅၁၂၁၂၄၁ ၁၉-၁-၂၀၁၅
အုပ်ချပေ်ရးအဖွဲ)

၆၅ ေသာကာစာေစာင် ဦးေမာင်ကေလး အမှတ်-၁၅၊သဘာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၅၀၇
Ph-ဝ၁-၅၅၂၄၇၁ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၆၆ ဆဌမအာံုမဂဇင်း ဦးမိုးဟိန်းစိုး(ခ)ကိုမိုး အမှတ်-၁၇၀/၁၇၂၊ဒ-ုထပ်၊လမ်း-၅၀(အထက်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၅၀၈
(ေတာင်ကီး) Ph-ဝ၉-၂၅၄၄၄၅၁၅၂ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၆၇ ဇီဝကမဂဇင်း ေဒထားထားစိုး အမှတ်-၁၅၂/ဘီ၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၅၀၉ ပိတ်သိမ်း
Ph-ဝ၉-၅၅၀၆၁၉၈၊ ဝ၁-၂၀ဝ၆၉၉ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၆၈ Myanmar Japon ေဒအိအိေချာ အမှတ်-၃၃၉၊ အခန်း-ဝ၅၀၆၊ ၅-လာ၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ Sakura Tower လစဉ် ဝ၀၅၁၀ ဂျပန်
Magazine(ဂျပန်ဘာသာ) ေကျာက်တံတား။Ph- ဝ၉-၂၅၄၄၉၁၃၄၅၊ ဝ၉-၄၅၀ဝ၅၇၉၃၇၊ ဝ၉-၄၅၀ဝ၅၇၉၃၇ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၆၉ The Earth Myanmar ဦးေကျာ်သွင်ိုင် အမှတ်-၁၆/၂၊ မင်းဒင်လမ်းသွယ(်၂)၊ သုဝဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၅၂၂
Magazine Ph-ဝ၉-၇၃၁၁၁၉၈၃ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၇၀ ဓမရိပ်မဂဇင်း ဦးထွန်းေရ အမှတ်-၈၈၊ ၁၅၇-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၅၂၃
(ထွန်းေရဝါ) Ph-ဝ၉-၅၀၂၂၂၁၁ ၂၀-၁-၂၀၁၅
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၇၁ PROMISE  Magazine ေဒလွင်လွင်မိုး အမှတ်-၂၇၁၊ ဒတုိယထပ်-ဝဲ၊ ၃၉-လမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၅၂၈
Ph-ဝ၉-၇၃၀၁၉၉၄၀၊ ဝ၉-၉၇၅၅၀၃၉၅၄ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၇၂ အလင်းဥယျာဉ်မဂဇင်း ဦးေဇာ်ေအာင်ထွန်း အမှတ်-၆၈၊၅-လာ(ဝဲ)၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ေဒသနိ်းတင်လမ်း၊ ၂-လတစ် ဝ၀၅၂၉
(THE GARDEN OF LIGHT MAGAZINE) မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၂၅၀ဝ၆၃၀၃၃ ကိမ် ၂၀-၁-၂၀၁၅

၇၃ လြပည့်ဝန်းမဂဇင်း ေဒခင်ငိမ်း အမှတ်-၄၄၊၅၅-လမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၅၃၀
Ph-ဝ၉-၅၁၃၅၃၂၄ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၇၄ Eternal Light Magazine ဗိုလ်မှးကီးသန်း အမှတ်၁၅၉/၆-လာ၊ဗိုလ်ရဲလမ်း၊လသာမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၅၃၁ ပိတ်သိမ်း
ေမာင်(ငိမ်း) Ph-ဝ၉-၄၉၃၀၃၇၅၆ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၇၅ ပံုြပင်ကမာကေလးုပ်စံု ေဒခင်မာေရ အမှတ်-၅၀၈/၅၁၂၊ ပ-ထပ်၊ သရဖီကွန်ဒို၊ကုန်သည်လမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။လစဉ် ဝ၀၅၃၂
စာေစာင် Ph-ဝ၁-၃၈၃၆၆၄၊ ဝ၁-၃၈၆၈၃၃ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၇၆ Happy Time ကေလးုပ်စံု ေဒခင်မာေရ အမှတ်-၅၀၈/၅၁၂၊ ပ-ထပ်၊ သရဖီကွန်ဒို၊ကုန်သည်လမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။လစဉ် ဝ၀၅၃၃
စာေစာင် Ph-ဝ၁-၃၈၃၆၆၄၊ ဝ၁-၃၈၆၈၃၃ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၇၇ ွယ်ြမက်ရှင် (The Living ဦးေကျာ်ဝင်း အမှတ-်၂၂၊ ေြမာင်းကီးလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ် လစဉ် ဝ၀၅၃၄
Vine) Magazine (မုဿေကျာ်ဝင်း) Ph-ဝ၁-၂၉၇၂၁၆ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၇၈ သံုးေလာကဂမီရသုတရသ ဦးတင်ေဌးေအာင် အမှတ်-၂၁/ေအ၊ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ ေဈးကုန်းအေန က်အင်းစိန်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၅၃၅
မဂဇင်း Ph-ဝ၉-၄၃၁၂၂၃၆၉ ၂၀-၁-၂၀၁၅
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၇၉ ဂမီရမဂဇင်း ဦးသန်းဦး အမှတ်-၁၈၂၊၃၃-လမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၅၃၆
Ph-ဝ၁-၃၇၄၅၄၅ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၈၀ Journal of Myanmar ဦးကိင်စိန် အမှတ်-၃၀၃၊ ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းအေဆာက်အဦ၊လိင်တကသိုလ် ၁-ှစ် ၂ ဝ၀၅၅၆
Geoscience Society နယ်ေြမ၊ လိင်မိနယ်။Ph-ဝ၉-၂၀၄၂၀၅၄၊ ဝ၉-၇၃၁၄၄၈၀၈ ကိမ် ၂၀-၁-၂၀၁၅

၈၁ ကေလးသုတမဂဇင်း ေဒခင်ေစာသိန်း အမှတ်-၂၁၊ ၃/က၊အဂပူလမ်း၊စမ်းေချာင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၅၅၇
Ph-ဝ၉-၄၄၈၀ဝ၇၉၇၁၊ ဝ၁-၄၃၀၃၅၀ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၈၂ ကေလးပံုရိပ်ုပ်စံုမဂဇင်း ဦးရှန်ဂိုမုန် အမှတ်-၅၁၊ တိုက်-၁၅၊၆-ရပ်ကွက်၊ြပည်ရိပ်မွန်လမ်း၊ကမာရတ်မိနယ်။ ၂-လတစ် ဝ၀၅၅၈
Ph-ဝ၉-၅၄၀ဝ၁၃၅ ကိမ် ၂၀-၁-၂၀၁၅

၈၃ Family (မိသားစုမဂဇင်း) ေဒါက်တာဂျယ်ရီအ့ံခိုင်အမှတ်-၂၀/ေြမညီ၊ မဟာေဇယျလမ်း၊ ပဇုွန်ေတာင်မိနယ်၊ လစဉ် ဝ၀၅၅၉
Ph-ဝ၁-၂၉၇၂၁၆ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၈၄ Hair & Style (Hair Style, ေဒခင်ြမတ်ေအာင် အမှတ်-၁၇၄၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ လစဉ် ဝ၀၅၆၀ ပိတ်သမ်ိး
Fashion and Beauty) Ph-ဝ၁-၂၄၀၁၅၁၊  ဝ၉-၂၅၄၀ဝ၆၀၄၉ ၂၀-၁-၂၀၁၅
ဆံေကသာှင့်အလှအပုပ်စံုမဂဇင်း

၈၅ ဂမီရေလာကမဂဇင်း ေဒခင်မာေရ အမှတ်-၅၀၈/၅၁၂၊ ပ-ထပ်၊ သရဖီကွန်ဒို၊ကုန်သည်လမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။လစဉ် ဝ၀၅၆၁
Ph-ဝ၁-၃၈၃၆၆၄၊ ဝ၁-၃၈၆၈၃၃ ၂၀-၁-၂၀၁၅
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၈၆ သည်းထိတ်ရင်ဖိုမဂဇင်း ဦးြမင့်ထွန်း အမှတ်-၅၀၈/၅၁၂၊ ပ-ထပ်၊ သရဖီကွန်ဒို၊ကုန်သည်လမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။လစဉ် ဝ၀၅၆၂
Ph-ဝ၁-၃၈၃၆၆၄၊ ဝ၁-၃၈၆၈၃၃ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၈၇ ဓမဒူတဘာသာေရးမဂဇင်း ဦးြမင့်ထွန်း အမှတ်-၅၀၈/၅၁၂၊ ပ-ထပ်၊ သရဖီကွန်ဒို၊ကုန်သည်လမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။လစဉ် ဝ၀၅၆၃
Ph-ဝ၁-၃၈၃၆၆၄၊ ဝ၁-၃၈၆၈၃၃ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၈၈ smmk  shwe myitmakha ဦးထင်လင်းေဇာ် တိုက်-၁၇၊အခန်း-၇၉/၈၀၊ြပည်ရိပ်မွန်-၆ရပ်ကွက်၊ကမာရတ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၅၉၆
women Magazine Ph-ဝ၉-၇၃၂၀၅၃၂၇၊ ဝ၁-၅၃၈၂၈၄ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၈၉ Taste Window Magazine ဦးသုတ အမှတ-်၁၇၄၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ လစဉ် ဝ၀၆၂၈
Ph-ဝ၁-၂၄၀၁၅၁၊  ဝ၉-၅၀၃၃၉၄၁ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၉၀ သရဖူမဂဇင်း ေဒခင်မျိးြမတ် အမှတ်-၂၀ဝ၊ပ-ထပ်၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၆၄၅
(နန်းအိအိဇာ) Ph-ဝ၁-၃၈၃၀၂၅၊ဝ၁-၃၉၁၆၃၃ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၉၁ Wellness (အန မယ)မဂဇင်း ေဒနန်းဥမာလွင် အမှတ်-၂၀ဝ၊ပ-ထပ်၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၆၄၆
Ph-ဝ၁-၃၈၃၀၂၅၊ဝ၁-၃၉၁၆၃၃ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၉၂ CELEBRITY မဂဇင်း ဦးချမ်းမင်းအိမ် အမှတ်-၃၀၁/3-A၊ရတန မွန်အိမ်ရာ၊လိင်၊မိနယ် လစဉ် ဝ၀၆၄၇
PH-ဝ၉-၇၃၀၂၁၇၅၈ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၉၃ HOME & SERVICE Magazine ဦးလှမျိးေမာင် အခန်း-၄၀၇၊ပင်လံုထိပ်ထားကွန်ဒို၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အထက်)ေကျာက်တံတားမိလစဉ် ဝ၀၆၄၈
PH-၁၀-၇၀၆၄၇၉ ၂၃-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၉၄ ြမတ်ပန်းရဂံုပုစ်ံုဓမစာေစာင် ဦးခင်ေမာင်ဦး အမှတ်-၁၉၄/ေြမညီ၊၂၉-လမ်း(အထက်)၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၆၄၉
PH-၁၀-၉၆၉၀၆၁၁ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၉၅ The Link Magazine ေဒသ ဝင်း အမှတ်-၆၈/၆၆(၅-လာ-ညာ)၊ မဟာသခုလမ်း၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ လစဉ် ဝ၀၆၆၃
မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ PH-ဝ၉-၅၀၆၀၂၆၀ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၉၆ သတင်းလာ၊ြမန်မာိုင်ငံခရစ် ဦးစိုးသိမ်း အမှတ်-၁၄၀၊ြပည်ေထာင်စုရိပ်သာလမ်း၊ဒဂံုမိနယ် လစဉ် ဝ၀၆၆၄
ယာန်အသင်းေတာ် PH-ဝ၉-၇၃၁၁၉၄၀၉ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၉၇ BALANCE FITNESS ဦးေကျာ်သက် အမှတ်-၄၀၄၊တိုက်-ေအ၊ ေရဟသာကွန်ဒို၊ ြပည်လမ်း၊ကမာရတ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၆၉၈
Magazine PH-ဝ၁-၆၅၄၈၆၃ ၂၉-၁-၂၀၁၅

၉၈ ဧရာဝတီမဂဇင်း ဦးေသာင်းဝင်း အမှတ်-၁၇၀/၁၇၅၊ အခန်း-၈၀၆၊ MGW Tower  ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ လစဉ် ဝ၀၇၀၆ အဂလိပ်
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ PH-ဝ၉-၄၄၈၅၃၇၉၁၅ ၀၂/၀၂/၂၀၁၅

၉၉ GLAMOUR  မဂဇင်း ေဒသီတာြမင့်ေသးွ အမှတ်-၂၆၇၊လမ်း-၄၀၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၀၇
PH-ဝ၉-၄၂၀၁၈၇၂၈၁ ၀၂/၀၂/၂၀၁၅

၁၀ဝ မိေတာ် (City) မဂဇင်း ေဒါက်တာတိုးေအာင် ရ်ုကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီအဖွဲ လစဉ် ဝ၀၇၁၅
ဌာနမှး Ph-09-31343408 ၀၂/၀၂/၂၀၁၅

၁၀၁ Faces (မုခ) မဂဇင်း ေဒေဟမာ အမှတ်-၁၃၆၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၁၆
PH-ဝ၁-၃၉၈၂၆၁ ၀၂/၀၂/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၀၂ ေပဖူးလာမဂဇင်း ဦးဘုန်းလက်ံုး အမှတ်-၁၃၆၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၁၇
PH-ဝ၁-၃၉၈၂၆၁၊ ဝ၉-၇၃၀၇၇၇၇၇ ၀၂/၀၂/၂၀၁၅

၁၀၃ Tech Digest Magazine ဦးစိုးြမင့် တကသိုလ်များလိင်နယ်ေြမ၊ လိင်မိနယ်၊ လစဉ် ဝ၀၇၃၁
(ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း)PH-ဝ၁-၅၁၉၆၇၃/ ၇၆  Ex-103 ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၀၄ ေရေမာင်းဓမရသပ်ုစံုမဂဇင်း ဦးစိုးပိုင် အမှတ်-၂၇(၅-လာ)၊ ၁၅၆-လမ်း၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊တာေမွမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၃၂
PH-ဝ၉-၅၀၆၀၁၀၇ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၀၅ ပညာ့ေခတ်မဂဇင်း ဦးမင်းမင်းေဇာ် အမှတ်-၈၅၊အထက်ဗဟိုလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၃၃ ပတိ်သမိး်
PH-ဝ၉-၅၁၁၀၆၅၅ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၀၆ ဆုထူးပန်ဓမစာေစာင် ဦးဟန်ေမာင်(ဆုထူး အခန်း-၁၅၊အရာရှိရိပ်သာ၊ နည်စပ်စည်ပင်ေရေပးေဝေရးဝင်း၊ လစဉ် ဝ၀၇၃၄
ပန်ဆရာဟန်) ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ PH-ဝ၉-၈၆၃၇၄၀၉ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၀၇ ေအာင်ပင်လယ်လူမဝန်းကျင် ဦးခင်ေမာင်ဦး(ခ) အမှတ်-၁၉၅/က၊ေရတိဂံုဘုရားလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ် ၂-လတစ် ဝ၀၇၃၅
မဂဇင်း ကိုိုးကွန် PH-ဝ၁-၃၇၄၇၁၄ ကိမ် ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၀၈ ေဘာလိဝုဒ(်BOLLYWOOD) ဦးသိန်းလွင် အမှတ်-၁၀၊ ဦးေဖသင်လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ၂-လတစ် ဝ၀၇၃၆
 မဂဇင်း သဃန်းကန်းမိနယ်။ PH-ဝ၉-၂၅၄၁၀၆၂၀၇ ကိမ် ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၀၉ ပါရမီမဂဇင်း ဦးခင်ေမာင်ဝင်း(ခ) အမှတ်-၂၀၉၊ ၂၉-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၃၇ ပိတ်သမ်ိး
ဦးေကျာ်မိုးသိန်း PH-ဝ၁-၂၄၂၂၈၄ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၁၀ မေဟသီပ်ုစံုမဂဇင်း ေဒယုဇနေစာြမင့် အမှတ်-၁၆၅၊ ၄၅-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၃၈
PH-ဝ၁-၂၉၄၄၁၇ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၁၁ နကတေရာင်ြခည်မဂဇင်း ဦးခင်ေမာင်ဝင်း(ခ) အမှတ်-၂၀၉၊ ၂၉-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၃၉
ဦးေကျာ်မိုးသိန်း PH-ဝ၁-၅၅၃၆၉၈ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၁၂ GTR Car Design ဦးစိုင်းအာကာချမ်းငိမ်းအမှတ်-၅၄၀၊ သီဟသလူမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၄၀
Magazine PH-ဝ၉-၅၀၃၃၃၂၇ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၁၃ ဂွမိနယ်မဂဇင်း ေဒခင်မူ အမှတ်-၆၅/ေအ၊ ေြမနီကုန်းေဈးလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၁-ှစ်တစ် ဝ၀၇၄၁
PH-ဝ၉-၅၁၇၉၂၁၀၊ ဝ၁- ၅၂၆၁၀၅ ကိမ် ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၁၄ Arts  Online  Magazine ဦးတင်ဇာထွန်း အမှတ်-၇၂၊ ဒု-ထပ်၊ကန်ေတာလမ်းမ။ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၄၂
PH-ဝ၉-၄၄၉၀၁၂၃၉၇၊ ဝ၉-၄၅၀ဝ၁၉၈၄၁ ၀၃/၀၂/၂၀၁၅

၁၁၅ ပညာ့ေကးမံုဘုန်းေတာ်ကီး ဦးလှမျိးဦး(ခ) ေဖာင်ေတာ်ဦးဘုန်းကီးေကျာင်း၊ ေဒါနဘွားရပက်ွက်၊ အကွက်-၄၄၊ ၁၉-လမ်း၊ ၃-လတစ် ဝ၀၇၆၂
သင်ပညာေရးရသစုံမဂဇင်း ေမာင်သစ်ဦး(ြမစ်ေြခ)နန်းေရှ၊ေအာင်ေြမသာဇံ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး ကိမ် ၀၄/၀၂/၂၀၁၅

PH-ဝ၉-၇၉၇၃၆၁၂၈၂၊ ဝ၉-၂၅၉၄၁ရ၁၄၈

၁၁၆ တကယ့်ြဖစ်ရပ်မခင်းမဂဇင်း ဦးေအာင်လွင်(ခ) အမှတ်-၂၅၈/၄-လာ၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၆၉
ေအာင်ေကျာ်ေဇာ PH-ဝ၉-၄၉၂၉၄၂၀၈၊ ဝ၉-၂၅၀၃၆၀၁၄၅ ၀၅/၀၂/၂၀၁၅
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၁၇ မခင်းအြမင်မဂဇင်း ဦးေအာင်လွင်(ခ) အမှတ်-၂၅၈/၄-လာ၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၇၀
ေအာင်ေကျာ်ေဇာ PH-ဝ၉-၄၉၂၉၄၂၁၈၊ ဝ၉-၂၅၀၃၆၀၁၄၅ ၀၅/၀၂/၂၀၁၅

၁၁၈ Gamers Magazine ဦးေကျာ်ထင်သိန်း အမှတ်-J(၂၀/ေအ)၊ေရှင်းဆ-ီ၁လမ်း၊ ပေဒသာပင်မိေတာ်၊ လိင်သာယာမိနယ်။လစဉ် ဝ၀၇၉၂
PH-ဝ၉-၂၀၃၃၀၉၁ ၀၆/၀၂/၂၀၁၅

၁၁၉ T-Club Magazine Dr.သာထွန်းဦး အမှတ-်H၊ ကန်လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၉၃
PH-ဝ၁-၅၀၇၃၈၅၊ ဝ၁-၅၀၇၃၉၁ ၀၆/၀၂/၂၀၁၅

၁၂၀ ပလုတ်တုတ်ကေလးဂျာနယ် Dr.သာထွန်းဦး အမှတ-်H၊ ကန်လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၉၄
PH-ဝ၁-၅၀၇၃၈၅၊ ဝ၁-၅၀၇၃၉၁ ၀၆/၀၂/၂၀၁၅

၁၂၁ CEO  Magazine Dr.သာထွန်းဦး အမှတ-်H၊ ကန်လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၉၅
PH-ဝ၁-၅၀၇၃၈၅၊ ဝ၁-၅၀၇၃၉၁ ၀၆/၀၂/၂၀၁၅

၁၂၂ TODAY  Magazine Dr.သာထွန်းဦး အမှတ-်H၊ ကန်လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၉၆
PH-ဝ၁-၅၀၇၃၈၅၊ ဝ၁-၅၀၇၃၉၁ ၀၆/၀၂/၂၀၁၅

၁၂၃ Life style Magazine Dr.သာထွန်းဦး အမှတ-်H၊ ကန်လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၇၉၇
PH-ဝ၁-၅၀၇၃၈၅၊ ဝ၁-၅၀၇၃၉၁ ၀၆/၀၂/၂၀၁၅

၁၂၄ ေငွတာရီမဂဇင်း ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး အမှတ်-၁၅၊ တပ်ေြမ၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။(ြပည်သူဆက်ဆံေရး လစဉ် ဝ၀၈၁၆
ေနမျိးထက် ှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရးန်ကားေရးမှးံုး) Ph-ဝ၉-၇၃၀၇၂၀၄၄ ၀၉/၀၂/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၂၅ ြမဝတီစာစဉ် ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး အမှတ်-၁၅၊ တပ်ေြမ၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။(ြပည်သူဆက်ဆံေရး လစဉ် ဝ၀၈၁၇
ေနမျိးထက် ှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရးန်ကားေရးမှးံုး) Ph-ဝ၉-၇၃၀၇၂၀၄၄ ၀၉/၀၂/၂၀၁၅

၁၂၆ ြမဝတီမဂဇင်း ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး အမှတ်-၁၅၊ တပ်ေြမ၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ (ြပည်သူဆက်ဆံေရး လစဉ် ဝ၀၈၁၈
ေနမျိးထက် ှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရးန်ကားေရးမှးံုး) PH-ဝ၉-၇၃၀၇၂၀၄၄ ၀၉/၀၂/၂၀၁၅

၁၂၇ ပိေတာက်ပွင့်သစ်စာေပ ေဒသန်းု အမှတ်-၂၆၊မာန်ေြပ-၁၁လမ်း၊မာန်ေြပ-၃ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၈၁၉
အုပညာမဂဇင်း PH-ဝ၉-၇၃၁၁၅၈၇၁ ၀၉/၀၂/၂၀၁၅

၁၂၈ ေမတာစမ်းေရမဂဇင်း ေဒါက်တာွယ်နီအုန်း သုခုမလမ်း၊ဒကိဏသရီိမိနယ်၊ေနြပည်ေတာ် လစဉ် ဝ၀၈၂၈
PH-ဝ၆၇-၄၁၉၀၁၂၊ ဝ၉-၄၃၀၆၅၉၉၉ ၀၉/၀၂/၂၀၁၅
(ြမန်မာိုင်ငံမိခင်ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း)

၁၂၉ မဇမိအလင်းမဂဇင်း ေဒါက်တာခင်ေဆွဝင်းစနစ်သစ်ပုထိုးတိုက်၊ အမှတ်-၁၄ရပ်ကွက်၊ ပခုကမိ၊မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ လစဉ် ဝ၀၈၃၆
PH-ဝ၉-၂၃၀ဝ၅၈၇ ၁၀/၀၂/၂၀၁၅

၁၃၀ The Best English ဦးခင်ေမာင်ကွယ် ခံ၂၇၊ အမှတ-်၅၉(ေြမညီ)၊ ေယာမင်းကီးလမ်းသွယ်၊ ဒဂံုမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၈၃၇
Magazine PH-ဝ၁-၃၈၃၄၂၃ ၁၀/၀၂/၂၀၁၅

၁၃၁ Youth လူငယ်မဂဇင်း ဦးခင်ေမာင်ကွယ် ခံ၂၇၊ အမှတ-်၅၉(ေြမညီ)၊ ေယာမင်းကီးလမ်းသွယ်၊ ဒဂံုမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၈၃၈
 PH-ဝ၁-၃၈၃၄၂၃ ၁၀/၀၂/၂၀၁၅

၁၃၂ OMG ရသစံုေခတ်ေပမဂဇင်း ဦးထွန်းလင်းထက် အမှတ်၂၂၀/၂၊ ကရဝိတ်လမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၈၃၉
PH-ဝ၉-၇၃၀၇၈၈၇၉ ၁၀/၀၂/၂၀၁၅
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၃၃ ကိုးနဝင်းဂမီရရသစံုမဂဇင်း ေဒမိုးကလျာ တိုက်-၂၊ အခန်း-၁၃၊ မိြပအိမ်ရာေြမာက်ဘက်ြခမ်း၊၈-မိုင်၊၄-ရပ်ကွက်၊ လစဉ် ဝ၀၈၄၀
မရမ်းကုန်းမိနယ်။ PH-ဝ၉-၇၃၀၇၀၄၃၃၊ ဝ၉-၂၅၃၂၂၅၁၅၁ ၁၀/၀၂/၂၀၁၅

၁၃၄ IDO'L  Magazine ေဒခင်ခင်ေကျာ့ အမှတ-်၇၉၀၊ ၄-လာ၊ ဓနသီဟစင်တာ၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၈၄၁
PH-ဝ၁-၂၁၁၈၇၀၊  ဝ၁-၂၂၄၈၂၀ ၁၀/၀၂/၂၀၁၅

၁၃၅ ဂိုးေဖာ်ဝဒ်မဂဇင်း ဆရာေစာဒိုေစး အမှတ်-၃၉၆၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊လမ်းမေတာ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၈၄၂ ကရင်
ကရင်ှစ်ြခင်းခရစ် PH-ဝ၁-၂၁၄၈၉၉၊ ဝ၁-၂၁၁၇၄၃ ၁၀/၀၂/၂၀၁၅ ဘာသာ
ယာန်အဖွဲချပ်

၁၃၆ အင်ဒီးဗားမဂဇင်း ေစာနီးဒိုထူး အမှတ်-၃၉၆၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊လမ်းမေတာ်မိနယ် ၃-လတစ် ဝ၀၈၄၃ စေကာက
PH-ဝ၁-၂၁၄၈၉၉၊ ဝ၁-၂၁၁၇၄၃ ကိမ် ၁၀/၀၂/၂၀၁၅ ရင်ဘာသာ

၁၃၇ ကျမ်းစာသင်ခန်းစာ ဆရာမေန ်တင်ေမြဖအမှတ်-၃၉၆၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊လမ်းမေတာ်မိနယ် ၃-လတစ် ဝ၀၈၄၄ ကရင်
PH-ဝ၁-၂၁၄၈၉၉၊ ဝ၁-၂၁၁၇၄၃ ကိမ် ၁၀/၀၂/၂၀၁၅ ဘာသာ

၁၃၈ I Myanmar House.com ဦးေနမင်းသူ အမှတ-်၆၇၊ ှင်းဆီလမ်း၊ ေစာရန်ပိုင်ရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၈၄၅
မဂဇင်း PH-ဝ၉-၂၅၀၁၂၀၇၃၅ ၁၀/၀၂/၂၀၁၅

၁၃၉ Labour Digest Magazine ဦးေမာင်ေမာင်ေအး ံုးအမှတ်-၅၁၊ ေနြပည်ေတာ်၊ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ ၃-လတစ် ဝ၀၈၆၃
PH-ဝ၆၇-၄၃၀ဝ၉၈ ကိမ် ၁၁/၀၂/၂၀၁၅
(အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်ှင့်လူမဖူလုံေရးဝန်ကီးဌာန)
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၄၀ အပျိစင်မဂဇင်း ဦးြမင့်လွင် အမှတ်-၁၉၁၊ ေြမည၊ီ ၃၇-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၈၇၃
Ph- ၁၁/၀၂/၂၀၁၅

၁၄၁ ပခုကခိုင်မဂဇင်း ေဒေစာကိင် အမှတ်-၂၁၄၊ အာဇာနည်လမ်း၊ စံေတာရပ်၊ ပခုကမိ၊မေကွးတိုင်း။ ဝ၀၈၈၅
PH-ဝ၆၂-၂၁၇၇၉၊ ဝ၉-၅၀၄၆၈၉၉ ၁၁/၀၂/၂၀၁၅

၁၄၂ ေမတာတမန်မဂဇင်း ေဒသင်းသင်းစိုး အမှတ်-၁၄၃၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၈၉၀
(ြမန်မာိုင်ငံှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်အဖွဲချပ်) PH-ဝ၁-၂၂၁၄၆၆၊  ၁၃-၂-၂၀၁၅

၁၄၃ လိင်းသစ်မဂဇင်း ဦးတင်ေဆွ အမှတ်-၂၂၇၊ ၂၉-လမ်း(အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၀၈
PH-ဝ၁-၃၇၆၂၄၉ ၁၆-၂-၂၀၁၅

၁၄၄ Myanmar Journal of ေဒစုစုခိုင် အမှတ-်၁၇၉၊ ၅-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၃-လတစ် ဝ၀၉၁၀ အဂလိပ်
Current Medical Practice PH-ဝ၁-၂၉၆၁၄၆၊ ဝ၉-၈၆၃၇၀၆၅ ကိမ် ၁၈-၂-၂၀၁၅ ဘာသာ

၁၄၅ Car Search ဦးကိုေအာင် တိုက်-ေအ၊ အခန်း-ဝ၁၂၊ Highway Complex အိမ်ရာ၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ လစဉ် ဝ၀၉၁၁
(ကားဗဟုသုတ) မဂဇင်း ကမာရတ်မိနယ်။ PH-ဝ၉-၄၀၁၆၃၁၀၉၄ ၁၈-၂-၂၀၁၅

၁၄၆ ရတန ပန်းခင်းုပစ်ံုမဂဇင်း ဦးဝင်းေမာင် အမှတ(်၈၀-A)၊ ၁၂၄-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၁၈
Ph- ဝ၁-၂၉၉၉၄၂၊ ဝ၉-၅၁၇၄၅၂၁ ၂၀-၂-၂၀၁၅

၁၄၇ HELLO MADAM Fashion ေဒစိုးယုေဝ အမှတ်(၁၃၀၁)၊ တိုက်-ေအ၊၃/၁၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်အိမ်ရာ၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်း လစဉ် ဝ၀၉၃၃
Catalogue Magazine လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်၊ Ph- ဝ၁- ၃၉၃၁၀၂၊ hellomadam09@gmail.com ၂၃-၂-၂၀၁၅
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၄၈ HELLO MADAM Gems ေဒစိုးယုေဝ အမှတ်(၁၃၀၁)၊ တိုက်-ေအ၊၃/၁၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်အိမ်ရာ၊ အထက်ပန်းဆိုး လစဉ် ဝ၀၉၃၄
& Jewelry Fashion တန်းလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်၊ Ph- ဝ၁- ၃၉၃၁၀၂ ၂၃-၂-၂၀၁၅
Catalogue Magazine hellomadam09@gmail.com

၁၄၉ The Future Myanmar ဦးတင်ေမာင်ေအး အမှတ်(၁၃၀၁)၊ တိုက်-ေအ၊၃/၁၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်အိမ်ရာ၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်း လစဉ် ဝ၀၉၃၅
Busines Report Magazine လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်၊ Ph- ဝ၁- ၃၉၃၁၀၂ ၂၃-၂-၂၀၁၅

၁၅၀ ရတီမဂဇင်း ေဒနန်းကလျာဝင်း အမှတ်(၈၄/၈၅)၊ ှင်းဆီြဖလမ်း၊ အကွက်-၃၀၊ရန်ကုန်သစ်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။လစဉ် ဝ၀၉၃၆
(The YATI) Ph- ဝ၁- ၃၈၅၄၅၀ ၂၃-၂-၂၀၁၅

၁၅၁ Living  Magazine ေဒအိမွန်ေအာင် အမှတ်(၁၅၀/၁၆၀)၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၃၇
Ph- ဝ၁- ၂၄၉၁၆၅ ၂၃-၂-၂၀၁၅

၁၅၂ ေမာ်ကွန်းမဂဇင်း ဦးာဏ်လင်း အမှတ်(၁၂၁)၊ ၄-လာ၊ ၄၉-လမ်းှင့်အေန ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။လစဉ် ဝ၀၉၃၈
(The Chronicle) Ph- ဝ၉-၇၃၂၂၅၃၁၇၊ ဝ၉-၃၁၃၄၀၂၃၉ ၂၃-၂-၂၀၁၅

၁၅၃ အနဂုဏ်ရည်ဘာသာေရး ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် အမှတ်(၂၅၆)၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၄၈
Ph- ဝ၁- ၂၅၃၅၈၇ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၁၅၄ ြမန်မာ့တမန်မဂဇင်း ေဒခင်ငိမ်းေအး(ခ) အမှတ်(၁၄၃)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ လမ်းေတာ် လစဉ် ဝ၀၉၄၉
ေွေွငိမ်းေအး Ph- ဝ၁-၂၁၁၂၇၈ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၁၅၅ မဂလာေမာင်မယ်ပုစ်ံုစာေစာင် ဦးေစာဝင်သိမး် အမှတ်(စ/၄)၊ ပ-ထပ်၊ ဓမာံုလမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၅၀
Ph- ဝ၉- ၄၂၁၁၂၄၉၃၆၊ ဝ၁- ၅၃၇၇၅၅ ၂၄-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၅၆ ြမတ်မဂလာစာေစာင် ဦးဝင်းေမာင် အာဇာနည်လမ်း၊ ေရတိဂံုဘုရားအေရှဘတ်မုဒ်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၅၁
(မဂလာဗျဟာအဖွဲချပ)် Ph- ဝ၉- ၇၃၀၄၆၀၉၈ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၁၅၇ ကွန်ပျတာဂျာနယ် ဦးြမင့်သူ အမှတ်(၉၁)၊ ြမယမံု(၁၀)လမ်း၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၅၂
Ph- ဝ၉- ၅၀၆၈၅၇၆၊ ဝ၁- ၃၉၈၁၄၀ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၁၅၈ ေရာင်စဉ်ြဖာပညာဥပဒပါဒိ ေဒေရဝါစိုး တိုက်(၄)၊ အခန်း(၄၀၁)၊ ကျေီတာ်အိမ်ရာ၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ လစဉ် ဝ၀၉၅၃
မဂဇင်း မဂလာေတာင်န်မိနယ်။ Ph- ဝ၉- ၇၃၂၂၆၂၈၁ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၁၅၉ ေခတ်ခင်းမဂဇင်း ဦးထွန်းြမင့်ေအာင် အမှတ်(၂၉)၊ ဗိုလ်ေစာဦလမ်း၊ သာဓုအေရှ၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ သံုးလတစ် ဝ၀၉၅၄
Ph- ဝ၉- ၅၀၇၇၆၅ ကိမ် ၂၄-၂-၂၀၁၅

၁၆၀ ြပစ်မမဂဇင်း ေဒ ပံး အမှတ်(၂၁၂)၊ပ-ထပ်၊ ၃၆-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၅၅
Ph- ဝ၉-၄၂၁၀ဝ၅၉၂၅ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၁၆၁ ေရာင်ြပန်မဂဇင်း ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်ေအးအမှတ်(၂၁၂)၊ပ-ထပ်၊ ၃၆-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၅၆
Ph- ဝ၉-၄၂၁၀ဝ၅၉၂၅ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၁၆၂ Living Colour Advertis- ေဒဝင်းကလျာေဆွ အမှတ်(၂၇-A)၊ ဦးထွန်းညိလမ်း၊ အေရှဒဂံုစက်မဇံု၊ ဒဂံုအေရှ၊ လစဉ် ဝ၀၉၅၇
ement and Buying Guide Ph- ဝ၉-၅၀ဝ၀၁၇၄ ၂၄-၂-၂၀၁၅
(ေကာ်ြငာှင့်ေဈးဝယ်လမ်းန်မဂဇင်း) hnitthitoo@gmail.com



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၆၃ ဓမသံေတာ်ဆင့်မဂဇင်း ဦးေကျာ်စွာဝင်း အမှတ်(၁၀၉)၊၇-လာ၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ လစဉ် ဝ၀၉၅၈
တာေမွ၊ Ph- ဝ၉- ၇၃၁၀၂၄၇၀ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၁၆၄ ချင်းေရးရာမဂဇင်း ဦးဟန်ထွန်း တိုက်အမှတ်(၂၀ဝ)၊ ၁၇-လမ်း၊ ရာသစ်ရပ်၊ မေကွးမိ။ ၆လတစ်ကိမ် ဝ၀၉၅၉
Ph- ဝ၉-၉၇၂၃၀၄၇၆၈၊ ဝ၉- ၄၃၀၇၁၇၂၂ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၁၆၅ စီးပွားရှင်မဂဇင်း ဦးေဇယျသူ တိုက်KTA(၁၈)၊ ကန်သာယာလမ်းသွယ်(၄)၊ FMI City လိင်သာယာ၊ လစဉ် ဝ၀၉၆၀
Ph- ဝ၁- ၆၈၂၁၀၃၊ ဝ၉- ၅၅၀၁၈၉၄ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၁၆၆ Gentle Man Magazine ဦးေကျာ်လင်း အမှတ်(၂၇၈)၊ပ-ထပ်၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၇၀
Ph- ဝ၁-၂၃၀၁၈၅၅၊ mm.gentleman15@gmail.com ၂၅-၂-၂၀၁၅

၁၆၇ idea Magazine ဦးေမာင်မျိး အမှတ(်၁၂၇)၊ ၄၃-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၇၁
Ph- ဝ၁-၂၅၆၆၉၅၊ ဝ၉-၈၅၈၆၅၅၇ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၁၆၈ Standard Golf Magazine Dr.ခိုင်သန်း အမှတ်(၉)၊ ြပည်လမ်း၊ ၆-မိုင်၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၇၂ ပိတ်သိမ်း
Ph- ဝ၁-၅၂၇၆၃၈ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၁၆၉ Fashion For All မဂဇင်း ေဒမိမိငယ် အမှတ်(၉၆)၊ ၁၈-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ လသာမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၉၈
Ph- ဝ၉- ၅၀၂၉၇၀၁ ၂၆-၂-၂၀၁၅

၁၇၀  ဦးသက်ဇင် အမှတ(်၅၉)၊ ၆-လာ၊ ဓမစိ လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ လစဉ် ဝ၀၉၉၉
Ph-ဝ၉- ၄၃၁၄၁၈၁၂၊ thetzin.m@gmail.com ၂၆-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၇၁ SME Myanmar ဦးေအာင်မျိးပိုင် အမှတ်(၁၂၃)၊ အခန်း(၃)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ဆရာစံရပက်ွက်၊ လစဉ် ဝ၁၀ဝ၀
စီးပွားေရးမဂဇင်း ဗဟန်းမိနယ်။ Ph- ဝ၉- ၄၂၅၃၇၃၃၉၇ ၂၆-၂-၂၀၁၅

myanmarsme@gmail.com/ www.smemyanmar.com

၁၇၂ SME & Enterprenewrship ဦးေအာင်မျိးပိုင် အမှတ်(၁၂၆)၊ အခန်း(၃)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ လစဉ် ဝ၁၀ဝ၉ အဂလိပ်
Magazine ဗဟန်းမိနယ်။ Ph- ဝ၉- ၄၂၅၃၇၃၃၉၇ ၀၃/၀၃/၂၀၁၅

၁၇၃ HR Asia Magazine ဦးေအာင်မျိးပိုင် အမှတ်(၁၂၆)၊ အခန်း(၃)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ လစဉ် ဝ၁၀၁၀ အဂလိပ်
ဗဟန်းမိနယ်။ Ph- ဝ၉- ၄၂၅၃၇၃၃၉၇ ၀၃/၀၃/၂၀၁၅

၁၇၄ Capital Asia Magazine ဦးေအာင်မျိးပိုင် အမှတ်(၁၂၆)၊ အခန်း(၃)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ လစဉ် ဝ၁၀၁၁ အဂလိပ်
ဗဟန်းမိနယ်။ Ph- ဝ၉- ၄၂၅၃၇၃၃၉၇ ၀၃/၀၃/၂၀၁၅

၁၇၅ စာကွန်းရသစံုစာစဉ်မဂဇင်း ေဒှင်းန ေထွး အမှတ်(၅၁)၊ မာန်ေြပလမ်း(၂၀)(အေရှ)၊ သာေကတမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၀၁၄
Ph- ဝ၉- ၄၀၂၅၄၇၁၉၅ ၀၃/၀၃/၂၀၁၅

၁၇၆ ZINGSOL Magazine Dr.ရှန်နန်းရှမ် တိုက်(၃)၊ အမှတ်(၁၀၆)၊ ကျေီတာ်အိမ်ရာ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၀၁၅ ချင်း(ဇိုမီး)
Ph- ဝ၉- ၄၄၄၀၁၅၇၇၄၊ ဝ၉- ၄၃၀၉၁၂၃၀ ၀၃/၀၃/၂၀၁၅ ြမန်မာ

၁၇၇ ရတုေြမမဂဇင်း ဦးေအာင်ြမင့် ေဇယျတုစတိုး၊ ရန်ကုန်-မေလးလမ်း၊ မင်းကီးညိရပ်ကွက်၊ ေတာင်ငူမိ။ တစ်ှစ်တစ် ဝ၁၀၂၀
Ph- ဝ၉- ၄၀ဝ၄၀၈၇၀၉၊ ဝ၉- ၅၀ဝ၄၀၈၁ ကိမ် ၀၅/၀၃/၂၀၁၅

၁၇၈ Global English မဂဇင်း ဦးဝင်းတင် အမှတ(်၇)၊ သုဝဏလမ်း၊ ကျိကဆံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၀၂၈ ြမန်မာ+
Ph- ဝ၁- ၄၀၁၃၈၇ ၀၆/၀၃/၂၀၁၅ အဂလိပ်
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၇၉ ေထာင့်မခင်းှင့်ရသစံုမဂဇင်း ဦးသက်ိုင်ဦး အမှတ်(၉၆)၊ မဟာသခုလမ်း၊ ကျေီတာ်၊ မဂလာေတာင်ွန်၊ လစဉ် ဝ၁၀၂၉
Ph- ဝ၁- ၃၉၇၁၆၄၊ shutaunt@gmail.com ၀၆/၀၃/၂၀၁၅

၁၈၀ ဓမရတန မဂဇင်း ဦးေလးမိင် အမှတ(်၅/၂၄၇)၊ သီတာလမ်း၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၀၃၀
Ph- ဝ၁- ၉၆၉၉၆၁၁၊ ဝ၉- ၇၃၀၄၂၀ဝ၁ ၀၆/၀၃/၂၀၁၅

၁၈၁ Live Life Design Magazine ဦးငိမ်းချမ်း အမှတ်(၄၉)၊ စက်မဇုန(်၈)ရပ်ကွက်၊ ၄-လမ်း၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၂-လတစ် ဝ၁၀၃၁
Ph- ဝ၁- ၈၅၅၀၄၁၈ ကိမ် ၀၆/၀၃/၂၀၁၅

၁၈၂ အုပညာြမင်ကွင်းမဂဇင်း ဦးမင်းေဆွ(မဟာ) အခန်း(၄၀၃)၊၄-လာ၊ solomum condominium၊ မဟာဗလလမ်း၊ လစဉ် ဝ၁၀၃၂
ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ Ph- ဝ၁- ၂၉၃၃၃၁ ၀၆/၀၃/၂၀၁၅

၁၈၃ ကုိကိုညီညီပံုပံုကေလး ဦးသိန်းေဇာ်ထွန်း အမှတ်(၅၁)၊ မာန်ေြပလမ်း(၂၀)အေရှ၊  သာေကတမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၀၄၀
စာေစာင် Ph- ဝ၉- ၇၉၅၉၈၇၃၀၃၊ paezaw1475@gmail.com ၀၆/၀၃/၂၀၁၅

၁၈၄ CORSSROADS ဦးေသာင်းစုငိမ်း အမှတ်(၄၉၇)၊ ြပည်လမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ဒိုင်းမွန်းစင်တာE(ပ-ထပ)်၊ ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၀၅၈
Business Magazine ကမာရတ်မိနယ်။ Ph- ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၁၈၅ ပံးစရာမဂဇင်း ဦးေမာင်ေမာင်ထွန်း အမှတ်(၇၅၂)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ ေမတာွန်၊ တာေမွမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၀၅၉
Ph- ဝ၉-၇၃၀၅၆၈၇၂၊ pyonesayar@gmai.com ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၁၈၆ ဓမဗျဟာစာေစာင် ေဒခင်လှတင် အမှတ်(၆)၊ ကားေတာရလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၀၆၀
Ph- ဝ၁- ၅၄၆၉၉၇ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၈၇ သုတစွယ်စံုမဂဇင်း ေဒခင်မိုးမိုး အမှတ်(၉)၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊  ပဇုွန်ေတာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၀၆၁
Ph- ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၁၈၈ The Chic မဂဇင်း ေဒေအးြမတ်သရဖီ အမှတ်(၉)၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၀၆၂
Ph- ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၁၈၉ အာေရာဂျံကျန်းမာေရးမဂဇင်း ေဒခင်မိုးမိုး အမှတ်(၉)၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၀၆၃
Ph- ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၁၉၀ အပမာဒမဂဇင်း ေဒသိဂမိုး အမှတ်(၄၆)၊ ရတန ပံုလမ်း၊ ၃၂-တိုးချဲ၊ မ/ဒဂံု လစဉ် ဝ၁၀၇၄
Ph- ဝ၁- ၅၈၄၇၃၈၊ ဝ၉-၇၃၁၆၈၁၄၅ ၀၉/၀၃/၂၀၁၅

၁၉၁ ပရဟိတမဂဇင်း ဦးသန်းဦး အမှတ်(၉)၊ ဒ-ီ၄လာ၊ သဘာလမ်း၊  ေကျာက်ေြမာင်း၊ လစဉ် ဝ၁၀၈၇
(Parahita) (ဝင်းိုင်ဦး-ေရန)ံ Ph ဝ၁-၅၅၂၀ဝ၂၊ ဝ၉-၇၄၄၀၇၀၁၃၆ ၁၀/၀၃/၂၀၁၅

၁၉၂ Perfect (ေအာင်ြမင်ြခင်း) ေဒခင်သက်ဦး အမှတ(်၁၀)၊ မလမ်း၊ ပါရမီရိပ်သာ၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၀၈၈
မဂဇင်း Ph- ဝ၉-၅၁၅၄၅၂၀ ၁၀/၀၃/၂၀၁၅

၁၉၃ English For All Magazine ေဒတင်တင်ဝင်း အမှတ(်၈၀-၈၂)၊ ၃၂-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိ။ လစဉ် ဝ၁၀၈၉ ြမန်မာ+
Ph- ၁၀/၀၃/၂၀၁၅ အဂလိပ်

၁၉၄ THE LIGHT OF ENLGISH ဦးြမင့်ဦး အမှတ်(၂၂၄-၂၄၆)၊ အခန်း(၃၀၅/B)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။လစဉ် ဝ၁၀၉၀
မဂဇင်း Ph-ဝ၉-၅၁၃၀၃၃၀၊ ဝ၉- ၇၃၂၅၇၆၆၂ ၁၀/၀၃/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၁၉၅ ေရအြမေတမဂဇင်း ေဒချိချိ(ခ) အမှတ်(၁၃၃)ေြမညီ၊ ၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတား လစဉ် ဝ၁၀၉၁
ေဒေအးေအးသိန်း Ph- ဝ၁- ၃၉၈၂၂၀ ၁၀/၀၃/၂၀၁၅

၁၉၆ The Waves Magazine ဦးေကျာ်ဝင်း အမှတ(်၂၃၇)၊(တ-လာ)၊ ၃၉-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတား၊ လစဉ် ဝ၁၀၉၂
Ph- ဝ၉-၅၁၉၃၁၀၆ ၁၀/၀၃/၂၀၁၅

၁၉၇ Health For All အလှအပ ဦးမျိးဆင့် အမှတ်(၂၁၉)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတား လစဉ် ဝ၁၀၉၇
ှင့်ကျန်းမာေရးမဂဇင်း Ph- ဝ၉-၇၃၂၂၄၁၃၇ ၁၁/၀၃/၂၀၁၅

၁၉၈ Star & Style Fashion Dr.စံပယ် အမှတ(်၅/က)၊ မဂလာလမ်း၊ နံသာကုန်း၊ အင်းစိန်။ ၃လ-တစ်ကိမ် ဝ၁၀၉၈
Catalogue Magazine Ph- ဝ၉-၅၁၄၄၀၇၃ ၁၁/၀၃/၂၀၁၅

၁၉၉ Lady First Latest ေဒခိုင်ငိမ်းငိမ်းစံ အမှတ(်၄၆)၊ ရတန ပံုလမ်း၊ ၃၂-တိုးချဲရပ်ကွက်၊ မ/ဒဂံု၊ လစဉ် ဝ၁၀၉၉ ပိတ်သိမး်
Fashion Catalogue Ph- ဝ၁-၅၈၄၇၃၈၊ ဝ၉-၇၃၁၆၈၁၄၅ ၁၁/၀၃/၂၀၁၅

၂၀ဝ ြဖစ်ရပ်မနှ်မဂဇင်း ဦးမိုးေကာင်းလိင် အမှတ်(၁၈၉)၊ ၃၄-လမ်း၊ ေကျာက်တံတား၊ လစဉ် ဝ၁၁၀ဝ
Ph- ဝ၉-၄၉၂၈၂၆၂၀ ၁၁/၀၃/၂၀၁၅

၂၀၁ ဂမီရဆန်းကယ်မဂဇင်း ဦးညီေဇာ်ထွဋ် အမှတ်(၁၇၉)၊ ဒ-ုထပ(်ဝဲ)၊ ၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်း လစဉ် ဝ၁၁၀၁
Ph- ဝ၉-၇၃၀၅၀၄၇၁ ၁၁/၀၃/၂၀၁၅

၂၀၂ ွယ်နီမဂဇင်း(nweni) ေဒြမင့် ပံးဦး အမှတ်(၂၁)၊ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိ။ လစဉ် ဝ၁၁၀၂
Ph- ဝ၉-၅၁၁၃၈၁၂၊ ဝ၉-၅၁၇၈၃၂၃ ၁၁/၀၃/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၀၃ လူအခွင့်အေရးမဂဇင်း ဦးယုလွင်ေအာင် အမှတ်(၂၇)၊ ြပည်လမ်း၊ ၆-မိုင်ခွဲ၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ လစဉ် ဝ၁၁၁၉
(ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလအ Ph- ဝ၁-၄၄၈၅၃၄၃၉၇၊ ဝ၁-၆၅၄၆၆၇ ၁၃-၃-၂၀၁၅
ခွင့်အေရးေကာ်မရှင်)

၂၀၄ Beauty Magazine ဦးတင်ဝင်း အမှတ်(၁၈၀)၊ ဒ-ုထပ်၊ ၃၅-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၁၂၅
Ph- ဝ၁-၂၅၀၂၅၅ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၂၀၅ နဘယံမဂဇင်း ေဒစန်းစန်းြမင့် အမှတ်(၂၈၀/ေအ)၊(ပ-ထပ)်၊၃၉-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၂-လတစ်ကိမ် ဝ၁၁၂၆
Ph-ဝ၁-၃၉၁၄၇၂၊ ဝ၉-၅၁၄၄၀၂၃ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၂၀၆ အလိမာမဂဇင်း ဦးကီးစိုးသူ(သက်ှံ) အမှတ်(၁/၂၇)(က)၊ ပိေတာက်ရိပ်ငိမ်၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၂-လတစ်ကိမ် ဝ၁၁၂၇ ြမန်မာ+
Ph- ၁၆-၃-၂၀၁၅ အဂလိပ်

၂၀၇ စရဏမဂဇင်း Dr.သိန်းသိန်းြမင့် အမှတ(်၂၄၉)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၁၂၈
Ph- ဝ၁-၃၉၄၁၄၁၊ Ext-107 ၁၆-၃-၂၀၁၅

၂၀၈ Top English Magazine ေဒလှလှကည် အမှတ်(၄၂)၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေြမနီကုန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိ။ လစဉ် ဝ၁၁၂၉
Ph- ဝ၁-၅၁၆၅၄၈၊ topeny47@gmail.com ၁၆-၃-၂၀၁၅

၂၀၉ ရတန တံခွန်မဂဇင်း ေဒေကခိုင်ဦး အမှတ(်၃၇)၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၁၃၀
Ph-ဝ၁-၂၉၆၁၁၀ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၂၁၀ Myanmar People မဂဇင်း ဦးတင့်ေဇာ် အမှတ(်၄၉၇)၊ ြပည်လမ်း၊ ဒိုင်းမွန်၊ ကွန်ဒို(ပ-ထပ)်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၁၃၁
(ြပည်ခိုင်ဖိး) Ph- ဝ၁-၅၁၂၈၈၇၊ ၅၁၃၅၁၅၊ ၅၁၃၅၁၉ ၁၆-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၁၁ SWIFT INFLIGH  မဂဇင်း ဦးလွင်မိုး အမှတ်၃၄/A၊ ေရေတာင်ကားလမ်း၊ ဗဟန်း ၆-လတစ်ကိမ် ဝ၁၁၃၂ ြမန်မာ+
Ph- ဝ၁- ၂၉၅၈၈၉ ၁၆-၃-၂၀၁၅ အဂလိပ်

၂၁၂ MINGALABAR မဂဇင်း ေဒေအးြမသာ အမှတ(်၈)၊ ေမ(၁)လမ်း၊ ၇-မိုင်၊ မရမ်းကုန်း(အြပညြ်ပည်ဆိုင်ရာြမန်မာ့ တစ်ှစ် ဝ၁၁၃၃ ြမန်မာ+
ေလေကာင်းကုမဏီလီမိတက်)  Ph-ဝ၁-၂၅၃၂၆၀ ext 35 ၂-ကိမ် ၁၆-၃-၂၀၁၅ အဂလိပ်

၂၁၃ Lotus Inflight Magazine ဦးထူးသက်ေထွး အမှတ(်၅၆)၊ ေရေတာင်ကားလမ်း၊ ဗဟန်း ၆-လတစ်ကိမ် ဝ၁၁၃၄ အဂလိပ်
Ph- ဝ၁-၅၀၄၂၈၄ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၂၁၄ Golden Flight Inflight ေဒသံသာထူး အမှတ(်၁/A)၊ ြပည်လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ ၆-လတစ်ကိမ် ဝ၁၁၃၅ အဂလိပ်
Magazine Ph- ဝ၁-၅၂၅၄၈၈၊ ၅၀၁၅၂၀ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၂၁၅ စံုနံသာမဂဇင်း ဦးသူရ(ဇာဂန ) အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း(ေအာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၁၃၆ ြမန်မာ
Ph- ဝ၉-၄၂၁၁၄၁၁၈၅၊ ဝ၁-၃၈၀၃၀၁၊ ဝ၁-၃၈၀၂၇၂၊ ဝ၉-၄၂၁၁၄၁၁၈၅ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၂၁၆ ရတန မွန်မဂဇင်း ဦးကည်ြမင့် အမှတ(်၇၇)၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၁၅၄
(ဗုဒဘာသာကလျာဏယုဝအသင်းချပ်) Ph- ဝ၉-၄၂၀၁၃၀၄၃၁ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၂၁၇ Student's Guide မဂဇင်း ေဒေကခိုင်ဦး အမှတ(်၃၇)၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၁၅၅
Ph-ဝ၁-၃၉၈၅၅၇၊ ၂၉၆၁၁၀ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၂၁၈ လိဝှက်ဆန်းကယ်မဂဇင်း ေဒဇင်မာသင်း တိုက်(၉)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ ယုဇနပလာဇာ၊မဂလာေတာင်ွန် လစဉ် ဝ၁၁၅၆
မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၄၃၂၀ဝ၇၆၀၊ ဝ၉-၇၉၉၁၄၇၇၅၉ ၁၇-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၁၉ အလကာဝတ်ရညစ်ာေပ ဦးေမာင်ေမာင်ေအး အမှတ်(၂၈၀/ေအ)၊ ၃၉-လမ်း(အထက်)၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၁၅၇
အုပညာမဂဇင်း Ph- ဝ၁-၃၉၁၄၇၂ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၂၂၀ MODA Fashion မဂဇင်း ေဒတင်တင်ရီ အမှတ(်၁၄၃)၊ ြပည်လမ်း၊ ေစာ်ဘွားကီးကုန်း၊ အင်းစိန်။ လစဉ် ဝ၁၁၅၈
Ph- ဝ၉-၄၂၀ဝ၀၇၇၇၇၊ www.facebook.com/modamagazine ၁၇-၃-၂၀၅၈

၂၂၁ Golf Master Magazine ဦးချမ်းဟန် ြမန်မာေဂါက်ကွင်းိုက်ေလ့ကျင့်ေရးကွင်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၁၇၈
Ph- ဝ၉-၅၀၃၅၇၅၅ ၁၈-၃-၂၀၁၅

၂၂၂ ေမတာတံခွန်မဂဇင်း ဦးလြပည့်ဇင် အိမ်အမှတ်(၂)၊ မလမ်း၊ တကသိုလ်ရိပ်မွန်၊ ဒဂံုအေရှ။ လစဉ် ဝ၁၁၈၁
Ph- ဝ၉-၄၅၀ဝ၅၉၅၈၂ ၁၈-၃-၂၀၁၅

၂၂၃ ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း ဗိုလ်မှးကီးကိုကို အမှတ်(၁၀ဝ/ဒ)ီ၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရတ်မိ။ - ဝ၁၁၈၂
အမှတ်စဉ်(၄၃)ှစ်ပတ်လည် ေကျာ်(ငိမ်း) Ph- ဝ၉-၄၂၁၀၂၉၁၁၅ ၂၀-၃-၂၀၁၅

၂၂၄ The LIBRATOK မဂဇင်း ဦးေဇာ်လင်းဦး အမှတ်(၂၄၆)၊ အခန်း(၄၀၇)၊ ပင်လံုထိပ်ထားကွန်ဒို၊ ဘုရားလမ်း၊ - ဝ၁၁၈၅
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ဝ၉-၄၂၁၀၂၉၁၁၅ ၂၀-၃-၂၀၁၅

၂၂၅ Personal Computer ဦးမျိးမင်းထူး အမှတ်(၁၇၈)၃-လာ၊ ၃၃-လမ်း၊ေကျာက်တံတား လစဉ် ဝ၁၁၉၆
Magazine Ph- ဝ၉-၇၄၈၄၀၈၄၄၂၊ ဝ၉-၉၇၂၄၆၈၂၅၂ ၂၃-၃-၂၀၁၅

၂၂၆ ေသာင်းေြပာင်းေထွလာ ဦးေအာင်ိုင်မိုး(ခ) အမှတ်(၆၈/၆၆)၊(၅-လာ)ကျေီတာ်လမ်းှင့်မဟာသုခလမ်းေထာင့်၊ လစဉ် ဝ၁၂၀၇
ရယ်စရာမဂဇင်း လူေဇာ်သစ် မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ Ph- ဝ၉-၇၃၀၉၉၇၉၃ ၂၄-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၂၇ အြဖအမည်းမဂဇင်း ဦးညီညီထွန်း အမှတ်(၆၄)၊ ဘရဏီလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၂၁၁
(Black OR White) Ph- ဝ၉-၇၃၂၃၈၃၉၆၊ ဝ၉-၃၂၀၂၀၆၄၄ ၂၄-၃-၂၀၁၅

၂၂၈ ချင်းေရာင်ြခည(်ဗုဒဓမ)မဂဇင်း ဦးတင်ေအာင် တိုက်(၇၄)၊ အခန်း(၂)၊ေြမညထီပ်၊ ကန်းေတာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၃-လ ဝ၁၂၁၅
Ph- ဝ၁-၅၀ဝ၇၃၅ တစ်ကိမ် ၂၆-၃-၂၀၁၅

၂၂၉ Myanmar Money မဂဇင်း ဦးေဇယျသူ KTA-၁၈၊ ကန်သာယာလမ်းသွယ်(၄)၊ FMI City၊ လိင်သာယာမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၂၁၆ အဂလိပ်
Ph- ဝ၉-၅၅၀၁၈၉၄ ၂၆-၃-၂၀၁၅

၂၃၀ MIRROR Magazine ေဒသိမ့်သသူူေအာင် အမှတ်(၁၂၄/ေအ)၊ သစ်ရာဝင်လမ်းသွယ်-၃၊ သဝုဏ(၂၃)ရပ်ကွက်၊ ှစ်လတစ် ဝ၁၂၃၁
သဃန်းကန်းမိနယ်။ Ph- ၂၅၉၂၉၀၉၅၁ ကိမ် ၀၆/၀၄/၂၀၁၅

၂၃၁ ကလျာအမျိးသမီးမဂဇင်း ေဒခင်ခင်ဝင်း တိုက်-၁၆၊ ပ-ထပ်၊ ဦးေအာင်ြမတ်လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၂၃၂
Ph- ဝ၁-၂၉၀၁၇၆ ၀၆/၀၄/၂၀၁၅

၂၃၂ THE GLOBAL DIGEST ေဒုမန် အမှတ(်၁၉)၊ တပမ်လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ပခုက ၁ှစ်-၁ကိမ် ဝ၁၂၃၃
Magazine Ph- ဝ၉-၂၅၀ဝ၄၉၆၃၅ ၀၆/၀၄/၂၀၁၅

၂၃၃ မဟာစည်သတင်းလာ ဦးသိန်းထိုက်ဦး အမှတ်(၂၆)၊ မဟာစည်သာသန ့ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၂၃၄
(ဗုဒသာသန ုဂဟအဖွဲချပ)် Ph- ဝ၉-၅၀ဝ၀၄၃၉၊ ဝ၁-၅၄၁၉၇၁၊ ဝ၁-၅၄၅၉၁၈ ၀၆/၀၄/၂၀၁၅

၂၃၄ ေရတံခါးမှးမဂဇင်း ဦးထိန်ဝင်း အမှတ(်၁၁၁-၁၁၃)၊ ပ-ထပ်၊ ၃၇-လမ်း၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်။ တစ်ှစ်တစ် ဝ၁၂၀၄၀
လဝက န်ကားေရးမှး Ph- ဝ၁-၃၇၆၇၀၆၊၅၁၉၄၉၈ ကိမ် ၀၆/၀၄/၂၀၁၅
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၃၅ အိင်းမဲ့မဂဇင်း ဦးစံတင် အမှတ်(၅၀)၊ ၁၂၂-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန် လစဉ် ဝ၁၂၄၂
Ph- ဝ၉-၅၀၅၃၀၁၆ ၀၇/၀၄/၂၀၁၅

၂၃၆ ေဗာဓိရိပ်မဂဇင်း ေဒနန်းြဖြဖမိုးြမင့်ေမာင်အမှတ်(၂၀၅/၃၀)၊ ၁၂-လံုးတန်း၊ ရန်ကင်း ၂-လတစ်ကိမ် ဝ၁၂၄၄
Ph- ဝ၉-၇၃၁၄၂၈၅၆ ၀၇/၀၄/၂၀၁၅

၂၃၇ Jokes United မဂဇင်း ဗိုလ်မှးေကျာ်ဇင်သိန်းအမှတ်(၃၂/၃)၊ လမ်းသွယ်(၃)၊ အမထမ်းရပ်ကွက်၊ေအာင်ချမ်းသာ၊ လစဉ် ဝ၁၂၄၅
(ငိမ်း) သံလျင်မိနယ်။ Ph- ဝ၉-၄၃၀၁၈၅၄ ၀၇/၀၄/၂၀၁၅

၂၃၈ People's Choice Car ေဒသက်သက်မာ အမှတ်(၆၁၈)၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ ေဒါပံု၊ သာေကတမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၂၆၀
Magazine Ph-ဝ၉-၄၂၀၂၇၂၉၉၅ ၀၇/၀၄/၂၀၁၅

၂၃၉ ဓမရံသမီဂဇင်း ေဒေအးသန် အမှတ်(၂၅)၊ ၅၃-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၂၇၀
Ph- ဝ၉-၂၅၄၅၅၀၈၀၂၊ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၂၄၀ ိုင်ငံဂုဏ်ရည်မဂဇင်း ဦးအုန်းေမာင် အမှတ်(၅၂၉/၅၃၁)၊ ကုန်သညလ်မ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၂၇၁
Ph- ဝ၉-၇၃၂၀၁၉၂၂ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၂၄၁ Look အုပညာသုတရသ ဦးသန်းြမင့် အမှတ်(၇၂)၊ တာဝတသာလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိ။ လစဉ် ဝ၁၂၇၂
မဂဇင်း Ph- ဝ၁-၂၀၄၀၉၇၊ ဝ၉-၄၂၅၂၉၃၁၅၇ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၂၄၂ FOR YOU Magazine ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း တိုက်(၆၀/၇၀)၊ (D-၁၀၄)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၂၇၃
Ph- ဝ၉-၄၂၀ဝ၁၆၀၁၅၊ ဝ၉-၅၁၀၉၂၀၂ ၂၃-၄-၂၀၁၅
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၄၃ Campus Favourite ဦးသစ်မင်းေဆွ အမှတ်(၂၄/ေအ)၊ အင်းယားမိင်လမ်း၊ ဗဟန်းမိ။ လစဉ် ဝ၁၂၉၀
(Fashion & Life Style)မဂဇင်း Ph- ဝ၉-၅၀၂၁၇၈၉၊ ၀၄/၀၅/၂၀၁၅

၂၄၄ မဏိေမခလာမဂဇင်း ဦးဝင်းထိန်ေကျာ် ံုးအမှတ်(၂၃)၊ လူမဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ၁-ှစ်(၂)ကိမ် ဝ၁၂၉၄
(န်ကားေရးမှး) ဝန်ကီးဌာန၊ Ph- ဝ၆၇-၄၀၄၄၈၅၊ ၀၄/၀၅/၂၀၁၅

၂၄၅ h4ufme (Hair for you ဦးဝင်းသာ(ခ)လင်ဖူရမအ်မှတ်(၁၉၇)၊ ၃-လာ၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၂၉၅
for me) Ph- ဝ၁-၂၀၁၄၆၉၊ ဝ၉-၄၃၁၉၆၆၆၇။ ဝ၉-၅၀၂၃၃၇၈ ၀၄/၀၅/၂၀၁၅

၂၄၆ MOTO EXPO Magazine ဦးေဇာ်ေဇာ်မျိးလွင် အမှတ်(၁၀၄-က)၊ ရတန မလမ်း၊ ဆ/က-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၂၉၈
Ph- ဝ၉-၄၃၀၄၂၆၄၆ ၀၄/၀၅/၂၀၁၅

၂၄၇ Beauty Box Magazine ေဒေမှင်းခိုင် YCDC-၈-လာ၊ ၃၈-လမ်း(အထက်)၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၃၀၂
Ph- ဝ၉-၃၁၁၆၈၅၄၂၊ ဝ၉-၅၁၇၃၅၁၃ ၀၇/၀၅/၂၀၁၅

၂၄၈ Myanmar Digest  မဂဇင်း ဦးြမင့်ေဝ အမှတ်(၂၂)၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၃၀၆
Ph- ဝ၉-၂၅၄၃၁၀၈၂၆၊ ဝ၉-၇၉၃၉၄၉၁၃၀ ၀၈/၀၅/၂၀၁၅

၂၄၉ မေလးမိေတာ်စည်ပင်သာ ဦးသန်းလွင် ၂၉-လမ်း၊ ၇၃-လမ်းှင့် ၇၄-လမ်းကား၊ ၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်၊ မေလးမိ။ လစဉ် ဝ၁၃၀၇ ြမန်မာ+
ယာေရးေကာ်မတီှစ်ပတ် (ဌာနမှး) မေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ။ ဝ၉-၂၅၄၀၁၃၀၆၉၊ ၀၈/၀၅/၂၀၁၅ အဂလိပ်
လညမ်ဂဇင်း

၂၅၀ Peace  ငိမ်းချမ်းေရးမဂဇင်း ဦးြပည့်စံုဝင်း အကွက်အမှတ်(၅၁၃/က)၊ ၄၁×၄၂လမ်းကား၊ ၈၄-လမ်း၊ ေရတံုးေလှတန်း လစဉ် ဝ၁၃၁၈
(အေန က်ေြမာက်) မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးမိနယ်။ ၂၁-၅-၂၀၁၅
Ph- ဝ၉-၇၉၇၂၉၂၆၇၅၊ ဝ၉-၇၉၈၅၄၈၇၁၃၊ peacemagazine94@gmail.com
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၂၅၁ လိင်ဗုဒစာေပမဂဇင်း ဦးဝင်းိုင် အမှတ်(၇၂)၊ ၅၇-လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၆လတစ်ကိမ် ဝ၁၃၂၈
Ph- ဝ၉-၇၃၀၁၇၅၉၈ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၂၅၂ FOREVER FAMILY ေဒသက်သက်စံ အမှတ(်၄၈/၇/ဘီ)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း(၁)ဗဟန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၃၃၂ ြမန်မာ+
Magazine Ph- ဝ၉-၄၂၀၁၀၁၄၀၂ ၂၇-၅-၂၀၁၅ အဂလိပ်

၂၅၃ 'ဝ'ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပခ်ွင့်ရ ဦးစိုင်းလှေဖ အမှတ်(၅၉)၊ ေကာင်းဟုန်းရပ်ကွက်၊ ဟိုပန်မိ။ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ဝ၁၃၃၈
တိုင်းမဂဇင်း Ph- ဝ၉-၇၃၁၃၈၉၈၃၊ ဝ၉-၅၁၉၅၂၃၀၊ ဝ၈၂-၇၄၁၁၈၊ ဝ၉-၇၃၁၃၂၀၉၈၃ ၀၉/၀၆/၂၀၁၅

၂၅၄ Myanmar Geographic ဦးေကျာ်ဝင်း အမှတ(်၇၇)၊ ြမခွာညိ(၁)လမ်း၊ အေန က်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၆လတစ်ကိမ် ဝ၁၃၅၆
မဂဇင်း Ph- ၁၅-၆-၂၀၁၅

၂၅၅ လွီဟံသာမဂဇင်း ိုင်စိုးကည် အမှတ(်၁၈၅)၊ မွန်ပိဋကတ်တိုက်၊ ေရတိဂံုဘုရားလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၃လတစ်ကိမ် ဝ၁၃၅၇ မွန်+
မွန်စာေပှင့်ယဉ်ေကျးမေကာ် Ph- ဝ၉-၇၃၀၈၄၈၂၂ ၁၇-၆-၂၀၁၅ ြမန်မာ
မတီ

၂၅၆ MM Cities Magazine ဦးေနမင်းထက် အမှတ်(၄၁၀)၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၃၆၄ ြမန်မာ+
Ph- ဝ၉-၅၀၄၄၈၆၈၊ ဝ၉-၂၅၀ဝ၁၃၁၂၃ ၂၃-၆-၂၀၁၅ အဂလိပ်

၂၅၇ သာထွန်းြပန်ဓမစာေစာင် ဦးဘဟိန်း သာသန ေတာ်ထွန်းကားြပန်ပွားေရးဦးစီးဌာန၊ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ လစဉ် ဝ၁၃၆၇
မရမ်းကုန်းမိနယ်။ Ph- ဝ၁-၅၅၄၀၁၂ ၂၄-၆-၂၀၁၅

၂၅၈ ဟသာတမဂဇင်း ေဒခင်ေစာဝင်း စာေရးဆရာအသင်းံုးခန်း၊ ံုးကီးရပ်၊ ဟသာတမိ၊ ဧရာဝတီတို◌ုင်း၊ တစ်ှစ်တစ် ဝ၁၃၇၁
Ph-ဝ၉-၃၆၁၁၉၅၂၇ ကိမ် ၃၀-၆-၂၀၁၅
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၂၅၉ အုပ်ချပမ်ှင့်ဖွံဖိးမပညာ ဦးဝင်းေဇာ်ေဌး GSADသင်တန်းေကျာင်း၊ စိုးစံေဘာ်ဒါအနီး၊ာဏေအာင်ေြမလမ်း၊ သင်တန်း ဝ၁၃၇၄
ဘွဲလွန်သင်တန်းမဂဇင်း ဓနသဒိိရပက်ွက်၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။ ကာလအလိုက် ၀၁/၀၇/၂၀၁၅

Ph- ဝ၉-၄၂၀၇၀၄၂၉၂၊ဝ၉-၂၅၀၂၀၄၆၅၃

၂၆၀ ကမာ့အေမွအှစ်ပျမိ ဦးေအာင်စိုး အမှတ(်၈)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်း။ တစ်ှစ်တစ် ဝ၁၃၈၅
ေဟာင်းများဂုဏ်ြပမဂဇင်း Ph- ဝ၉-၉၁၀၃၁၆၂၈ ကိမ် ၀၆/၀၇/၂၀၁၅

၂၆၁ SMMK (Shwe Myitmakha ေဒေမသကန်ဟိန် တိုက်(၁၇)၊ အခန်း(၇၉)၊ ြပည်ရိပမ်နွ်အိမ်ရာ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၃၈၇ အဂလိပ်
International News Magazine) Ph- ဝ၁-၅၀၁၀၅၈ ၀၉/၀၇/၂၀၁၅

၂၆၂ မျိးကဲသူစာေစာင် ဖရန်းစစ်ေအာင်မင်း အမှတ်(၂၉၂/က)၊ ြပည်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၃၈၉
ေန င် Ph- ဝ၁-၅၀၁၄၈၉ ၁၄-၇-၂၀၁၅

၂၆၃ Justic Art မဂဇင်း ဦးထွယ်ဆန်ေအာင်(ခအမှတ်(၇၉)၊ မဂလာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ တစ်ှစ်တစ် ဝ၁၃၉၀
Z ထွယဆ်န် Ph- ကိမ် ၁၄-၇-၂၀၁၅

၂၆၄ ရစ်သမလ်ူငယ်မဂဇင်း ဦးချမ်းသာေကျာ် အမှတ်(၉၃)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၃၉၄
Ph- ဝ၉-၂၅၀၅၈၇၂၇၉၊ ဝ၉-၅၀၈၇၂၃၄ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၂၆၅ ေနစဉ်ခွန်အားစာစဉ် ေန ်တာမလာေဖါ အမှတ်(၁)၊ ေစာေတလိန်း၊ ဦးလူနီလမ်း၊ ကရင်အမျိးသားရပ်ကွက်၊ သံုးလတစ်ကိမ် ဝ၁၃၉၅
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ Ph- ဝ၁-၂၁၀၇၉၅၊ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၂၆၆ MYANMAR COMPASS ဦးေဇာ်ရဲထိုက် အမှတ်(၄၈)၊ ပထမထပ်၊ ၄၆-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၃၉၆ အဂလိပ်
Magazine Ph- ဝ၉-၅၀၉၉၀၅၄၊ ၁၅-၇-၂၀၁၅
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၂၆၇ The Bridge Auto & Mobile ဦးရဲြမန်မာေအာင် အခန်း(၁၁)၊ တိုက်(၆/၁)၊ ရန်ေအာင်လမ်းသွယ(်၃)၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၃၉၇
Biweekly Magazine Ph- ဝ၁-၈၆၀၅၂၂၇၊ဝ၁-၈၆၀၅၂၂၈ ကိမ် ၁၅-၇-၂၀၁၅

၂၆၈ ဒဂံုေတာင်မဂဇင်း ေဒါက်တာေအးမင်း အမှတ်(၁၁)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ ၁၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပိုင်း။ တစ်ှစ်တစ် ဝ၁၃၉၈
(ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်စာေရးဆရာအသင်း) Ph- ဝ၉-၇၃၀ဝ၅၄၅၉၊ ဝ၁- ၈၁၀ဝ၀၁၉ ကိမ် ၁၅-၇-၂၀၁၅

၂၆၉ ICARUS Media Magazine ေဒရီရီဝင်း(ခ) အမှတ်(၁၁၆)၊ ၂၈-လမ်း၊ ၇၆×၇၇ကား၊ ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်၊ ၆-လတစ်ကိမ် ဝ၁၄၁၈
လက်ချမီ်း  ၂၁-၇-၂၀၁၅

၂၇၀ မဟာဝီရ ရသစံုမဂဇင်း ဦးရန်ကီးေအာင် အမှတ်(၂၁/ခ)၊ ြပည်သာယာလမ်း၊ ဈေြမာက်ရပက်ွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၄၂၄
Ph- ဝ၉-၂၅၂၆၀၂၈၅၀၊ 09-450048424 ၂၂-၇-၂၀၁၅

၂၇၁ စွယ်ေတာ်ပွင့်သစ်မဂဇင်း ဦးညိဝင်း အမှတ်(၁၂၃၅)၊ သစာလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၄-လတစ်ကိမ် ဝ၁၄၂၅
(ေတာင်ဥကလာပမိနယ်စာေရးဆရာအသင်း) Ph- ဝ၉-၃၁၀၂၅၁၃၀ ၂၄-၇-၂၀၁၅

၂၇၂ ေကာင်းကင်သစ်မဂဇင်း ဦးမျိးြမင့် အမှတ်(၆၀၂)၊ ေအာင်ေဇယျကွန်ဒို၊ သပိံလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၁၅-ရက်တစ် ဝ၁၄၂၈
(ကိုမျိး-ြမန်မာစာ) Ph- ဝ၉-၅၁၀၃၆၄၆ ကိမ် ၂၈-၇-၂၀၁၅

၂၇၃ ရခိုင်မဂဇင်း ဦးဘသိမ်း အမှတ်(၁၃၄)၊ ပန်း ခံလမ်း၊ ူပေြမာက်ရပ်ကွက်၊စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည် ၆-လတစ်ကိမ် ဝ၁၄၃၄ ရခိုင်/ြမန်မာ
RAKHINE MAGAZINE Ph- ဝ၉-၃၆၀၅၇၂၄၅၊ ၀၃/၀၈/၂၀၁၅ အဂလိပ်

၂၇၄ OTAKU'S DIGEST Magazine ဦးသန်ဇင်မိုး အမှတ်(၆၆)၊ ပိေတာက်မိင်လမ်း၊ ရပ်ကွက်(၃၀)၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၄၄၆
Ph- ဝ၉-၄၂၁၀၂၉၉၉၈၊ ၁၀/၀၈/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၇၅ စာေရးဆရာမဂဇင်း ဦးခင်ေမာင်ေဇာ် အမှတ်(၁၁၀)၊ ၃-လာ(ဘီ)၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ လစဉ် ဝ၁၄၅၂
တာေမွမိနယ်။ Ph- ဝ၉-၄၀၁၅၃၀၅၀၈၊ ၁၂/၀၈/၂၀၁၅

၂၇၆ မအူပင်ေမာ်ကွန်းမဂဇင်း ဦးေငွစိုး(ခိမ့်ိုင်) ၉-လမ်း(တာအြပင်)၊ ခိုင်ငါးဦးစီးဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မအူပင် လစဉ် ဝ၁၄၅၆
(မအူပင်မိနယ်စာေရးဆရာအသင်း) မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း။ Ph- ဝ၉-၂၅၀၂၂၃၅၃၃ ၁၂/၀၈/၂၀၁၅

၂၇၇ ညီေန င်မဂဇင်း ဦးေဇာ်မင်းလတ် အမှတ(်၇၆)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်၊ရန်ကုန် လစဉ် ဝ၁၄၆၂
Ph- ဝ၉-၄၃၁၆၂၄၀၆ ၁၃-၈-၂၀၁၅

၂၇၈ ZOLUS Magazine Dr.စီထန်ဇာတွင်း အမှတ်(၁၈၀)၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန် တစ်ှစ်တစ်ကိမ် ဝ၁၄၆၆ ြမန်မာ+
(ချင်းစာေပြမင့်တင်ေရးအဖွဲ) ၁၄-၈-၂၀၁၅ အဂလိပ်+

ချင်း(ဇိုမီး)
၂၇၉ ှင်းဆီနီမဂဇင်း ေဒေကသီ အခန်း(၁၀၅)၊ တိုက်(ေအ)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၂လတစ်ကိမ် ဝ၁၄၆၇

(ဖွံဖိးေရးပညာ့ေရာင်ြခည်အဖွဲ) Ph- ဝ၉-၄၉၆၄၈၄၂၅ ၁၄-၈-၂၀၁၅

၂၈၀ ABILITY CROWN ေဒသိဂေကျာ် အမှတ်(၁၈၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၆-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ် လစဉ် ဝ၁၄၇၂ ပတိ်သမိး်
MAGAZINE Ph- ဝ၉-၂၀၅၄၃၆၆၊ ဝ၉-၄၂၁၁၇၇၀၂၇ ၁၈-၈-၂၀၁၅

၂၈၁ FUTURE BEST BRAND ဦးေမာင်ေမာင်ခင် အမှတ(်၁၈၀)၊ ၆-လာ၊ လမ်း-၅၀၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်။ ၃လတစ်ကိမ် ဝ၁၄၇၈
မဂဇင်း Ph- ဝ၉-၄၂၁၀၁၇၀ဝ၀၊ ဝ၉-၇၉၁၁၁၇၅၇ ၁၉-၈-၂၀၁၅

၂၈၂ အမျိးသမီးေရးရာမဂဇင်း ပါေမာကေဒါက်တာ အမှတ်(၁၃၂)၊ သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်။ တစ်ှစ်တစ်ကိမ် ဝ၁၄၈၂
(အမျိးသမီးေရးရာအဖွဲချပ)် ခင်မာထွန်း Ph-ဝ၉-၄၂၅၃၀၃၈၃၉ ၂၁-၈-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၈၃ နကတ်သပိံမဂဇင်း ဗိုလ်ကီးသန်းိုင်စိုး အမှတ်(၂၅၆)၊ အခန်း(၁၀၇-ေအ)၊ ပင်လံုထိပ်ထားကွန်ဒို၊ အထက်ပန်းဆိုး လစဉ် ဝ၁၄၈၃
(ငိမ်း) တန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်။ Ph- ဝ၉-၅၃၉၃၃၄၃ ၂၁-၈-၂၀၁၅

၂၈၄ Digital Camera Myanmar ဦးရဲြမန်မာေအာင် တိုက်(၆/၁)၊ ရန်ေအာင်(၃)လမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်။ လစဉ် ဝ၁၄၈၈
မဂဇင်း Ph-ဝ၉-၈၆၀၅၀၈၈၊ ဝ၉-၃၁၄၇၆၃၈၇ ၂၆-၈-၂၀၁၅

၂၈၅ ငပလီကမ်းေြခမိမဂဇင်း ဦးစန်းကို အမှတ်(၁၃၂၄)၊ အုန်းအံကိးစက်လမ်း၊ ဂျိေကာေကျးရာ၊ ငလီမိ၊ တစ်ှစ်တစ် ဝ၁၄၉၄
ရခိုင်ြပညန်ယ်။ Ph-09-421757879/09-795148491 ကိမ် ၂၈-၈-၂၀၁၅

၂၈၆ ပိုက်ဆံမဂဇင်း ဦးစိုးသူရ အမှတ်(၈၃/၁၆-ေအ)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းေအာက်၊ ေကျာက်တံတား လစဉ် ဝ၁၅၁၉ ြမန်မာ+
(The Cash Magazine) Ph-ဝ၉-၅၀၂၉၂၆၄ ၁၄-၉-၂၀၁၅ အဂလိပ်

၂၈၇ The Cook Magazine Dr.ေအာင်ေနဝင်း အမှတ်(၅၂)၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ေရာင်အိမ်ရာ၊ တာေမွမိနယ်။ရန်ကုန် လစဉ် ဝ၁၄၁၃
Ph- ဝ၉-၅၀၇၅၇၀ဝ ၁၆-၇-၂၀၁၅

၂၈၈ ေညာင်ပင်ဆိပ်အ.ထ.က ဦးခင်ေမာင်ဝင်း အမှတ်(၆၀၁)၊ ယုဇနတာဝါ၊ ေရဂံုတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ တစ်ှစ်တစ် ဝ၁၅၄၃
မဂဇင်း Ph-ဝ၁-၅၅၈၃၄၇ (ေညာင်ပင်ဆိပ်အ.ထ.ကမဂဇင်း)ထုတ်ေဝေရးေကာ်မတီ ကိမ် ၀၈/၁၀/၂၀၁၅

၂၈၉ Susan's Bridal Magazine ေဒသဇင်မင်းခိုင် ၁၆၀/ဘီ၊ ပထမသီရိရိပ်သာ၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ အလံုမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၅၄၅
Ph- ဝ၉-၅၁၈၇၈၇၄၊ ဝ၉-၂၅၄၈၈၆၈၉၉ ၁၆-၁၀-၂၀၁၅

၂၉၀ ေြခာက်ေထာင့်ကယ်မဂဇင်း ေဒဝင့်သူသေူမာင် အမှတ်(၅၉/ေအ)၊ ၁၉-လမ်း၊ လသာမိနယ်။ ှစ်လတစ်ကိမ် ဝ၁၅၄၉
Ph- ဝ၉-၅၁၁၁၂၉၁၊ ဝ၉-၈၇၀၂၂၅၁ ၁၉-၁၀-၂၀၁၅
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၉၁ ြမန်မာမုဒိတာစာေစာင်မဂဇင်း ဦးသန်းေထွးေအာင် အမှတ်(၆၄၆)၊ အင်းစိန်လမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၄-လတစ်ကိမ် ဝ၁၅၅၀
ြမန်မာမုဒိတာေဖာင်ေဒးရှင်း Ph - ဝ၁-၂၃၀၅၁၀၂၊ ဝ၉-၄၅၀၅၃၉၃၉ ၁၉-၁၀-၂၀၁၅

၂၉၂ ေမွးြမေရး၊ ေရလုပ်ငန်းှင့်ေကျး ဦးေဝလင်းေမာင် ံုးအမှတ်-၃၆၊ ပိတလမ်း၊ ဇမသရီိမိနယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၁-ှစ်တစ် ဝ၁၅၅၇
လက်ေဒသဖွံဖိးေရးဝန်ကီး (ဒ-ုန်ချပ်) Ph- ဝ၆၇-၄၀၈၀၆၀၊  ၄၀၈၂၀၁၊  ဝ၉-၂၆၁၈၀၂၃၈၁ ကိမ် ၂၁-၁၀-၂၀၁၅
ဌာနှစ်ပတ်လည်မဂဇင်း ေမွးြမေရး၊ေရလုပ်ငန်းှင့်ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန

၂၉၃ ဒွာရာဝတီစာေပယဉ်ေကျးမ ဦးေအာင်သန်း အမှတ်-၄၀၂၊ ၃-လမ်း၊ က-ရပ်ကွက်၊ ဒွာရာဝတီမိသစ်၊ သတံွဲမိနယ်။ ၁-ှစ်တစ် ဝ၁၅၅၉
အုပညာမဂဇင်း ရခိုင်ြပညန်ယ်။ Ph-0933617181၊ ဝ၉-၂၅၃၉၇၆၅၅၃၊ ဝ၉-၄၉၆၅၃၁၈ ကိမ် ၂၁-၁၀-၂၀၁၅

ဒွာရာဝတီစာေပယဉ်ေကျးမအုပညာမဂဇင်းြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ

၂၉၄ Myanmar Magazine ဦးထွန်းထွန်းလင်း အမှတ-်၅၆၉၊ ၅-လာ၊ ေရဝါလမ်း၊ေမတာွန်ရပ်ကွက်၊တာေမွမိနယ် ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၅၆၀
Ph- ဝ၉-၂၅၀ဝ၆၀၂၅၀၊  ၂၃-၁၀-၂၀၁၅

၂၉၅ တိချိးအုပညာမဂဇင်း ဦးေဇာ်မင်းထွန်း အမှတ်-၁၈၂၊ ေရဆံေတာ်ဘုရားလမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ေညာင်ပင်ေဈး၊ ၁-ှစ်တစ် ဝ၁၅၆၁
သံတွဲမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။ တိချိးအုပညာသံတွဲခိုင်မဂဇင်းြဖစ်ေြမာက်ေရး ကိမ် ၂၃-၁၀-၂၀၁၅
ေကာ်မတီ၊ Ph-Ph-0933617181၊ ဝ၉-၂၅၃၉၇၆၅၅၃၊ ဝ၉-၄၉၆၅၃၁၈

၂၉၆ The Nature Image ဦးေကျာ်ဆန်း(စာေရး ၅၈လမ်း၊ ၂၆×၂၇လမ်းကား၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်၊မေလးတိုင်းေဒသကီး။ လစဉ် ဝ၁၅၆၄
Magazine ဆရာ-ဆူးငှက်) Ph-ဝ၉-၂၀ဝ၃၁၃၉ ၂၃-၁၀-၂၀၁၅

၂၉၇ Myan Kore Magazine ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့် အမှတ်(၄၄/၄-လာ)၊ တိုက်(၈/၁)၊ ရန်ကင်းအိမ်ရာ၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၅၆၆ အဂလိပ်
PH- ဝ၉-၂၅၉၄၈၆၆၆၅ ၂၆-၁၀-၂၀၁၅ ဘာသာ



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၂၉၈ Myanmar Ring (ြမန်မာ့ ဦးသက်ေအာင်ထိုက် အမှတ်-၁၈၊ မေလးလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၅၇၉
ကိးဝိုင်း)မဂဇင်း Ph-ဝ၉-၇၈၇၇၇၇၃၄၈၊  ဝ၉၂၅၀၅၇၇၇၀ဝ၀ ၁၁/၁၁/၂၀၁၅

၂၉၉ မဟာေအာင်ေြမမဂဇင်း ဦးရာစိုး(ရာစိုး-လူမ) အမှတ်-၄၂၊ ၈၁-လမ်းေထာင့်၊ မဟာေအာင်ေြမ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၁ှစ်- ဝ၁၅၈၁
(မဟာေအာင်ေြမမိနယ်စာ Ph-2007705 ှစ်ကိမ် ၁၃-၁၁-၂၀၁၅
ေရးဆရာအသင်း)

၃၀ဝ MYANMORE Magazine ေဒြပည့်သီရိေသာ် အန်နက်အေဆာက်အဦ/ပထမထပ်၊ ကမ်းန းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ အပတ်စဉ် ဝ၁၅၈၈
Ph-01-375680 ေသာကာ ၁၈-၁၁-၂၀၁၅

၃၀၁ ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်(အထကဦ်းတင်ေရ ၂၄-မိုင်အနီး၊ြပင်ဦးလွင်-မေလးလမ်းမကီးေဘး၊ဇီးပင်ကီးေကျးရာ၊ြပင်ဦး ဝ၁၅၉၃
ြမန်မာြပည)်ှစ်ပတ်လည် (ဌာနကီးမှး-ဝန်ထမ်းလွင်မိ၊မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ဝ၉-၄၄၀၃၆၅၂၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၅
မဂဇင်း ေရးရာ) ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်(အထက်ြမန်မာြပည်)

၃၀၂ သရပါရသစာေပမဂဇင်း ေဒသက်ထားစု အမှတ်-၅၁/စီ၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၅၉၅
Ph-01-542555၊ 09253189990 ၀၄/၁၂/၂၀၁၅

၃၀၃ ဦးရာဇ်ေြမမဂဇင်း ဦးလှေဘာ်သူ မသ-၃၆၂၊ ဦးဥတမလမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ပုဏားကန်းမိနယ်၊ တစ်ှစ်တစ် ဝ၁၅၉၇
ရခိုင်ြပညန်ယ်။ Ph-0943168454 ကိမ် ၀၈/၁၂/၂၀၁၅

၃၀၄ အ.ထ.က(၁)ဒဂံုေကျာင်း ဦးေအာင်ကိုကို အမှတ်-၅၇၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ တစ်ှစ်တစ် ဝ၁၆၀ဝ
မဂဇင်း Ph-01-252909၊ 09-5181269 ကိမ် ၀၉/၁၂/၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၀၅ Hair and Style Magazine ေဒဆုြမတ်သူ အခန်း-၄၂၊ တိုက်(၉/၄)၊ ရန်ငိမ်းအိမ်ရာ၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၆၀၂
Ph- ၁၀/၁၂/၂၀၁၅

၃၀၆ ၂၇ကိမ်ေြမာက်အေရှေတာင် ဦးေအာင်ဆန်းဦး ံုးအမှတ်-၃၅၊ ဥတရခိုင်၊ဥတရသီရိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ် ဝ၁၆၀၆
အာရှအားကစားပိင်ပွဲဖွင့်ပွဲ၊ ေြမ၊ ယဉ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန ၁၀/၁၂/၂၀၁၅
ပိတ်ပွဲအခမ်းအန းအမှတ်တရ
မဂဇင်း

၃၀၇ Like Creative Magazine ဦးလွင်နီထက် အမှတ်-၂၇၉/၆-လာ၊ လမ်း(၄၀/အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၆၀၇
09-795389962 ၁၈-၁၂-၂၀၁၅

၃၀၈ Closer Magazine ဦးေကျာ်မျိးေအာင် အခန်း-၂၀၁၊ လမ်း-၅၀ကွန်ဒို၊ မဟာဗလလမ်းှင့်ကုန်သညလ်မ်းကား၊ လစဉ် ဝ၁၆၀၉
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 09-73040338 ၁၈-၁၂-၂၀၁၅

၃၀၉ ာဏ်ကီးရှင်ကေလးာဏ် ေဒချမ်းေြမ့လိင် အမှတ်-၁၇၀၊ မဟာေဆွ-၂လမ်း၊ ၄၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) လစဉ် ဝ၁၆၁၃
ရည်ဖွံဖိးေရးမဂဇင်း မိနယ်။ Ph-09-795598384 ၂၁-၁၂-၂၀၁၅

၃၁၀ ြမန်မာိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်း ဦးလှြမင့် အမှတ်-၂၁၊ ၉-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။(ြမန်မာိုင်ငံစိတ်ပညာအသင်း) ၁-ှစ်တစ် ဝ၁၆၃၂
မဂဇင်း Ph-09-5001123 ကိမ် ၁၁/၀၁/၂၀၁၆

၃၁၁ Smart Lady Fashion ေဒွယ်နီေဌး အမှတ်-၁၄၄၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်/ေန က်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင် ၂-လတစ်ကိမ် ဝ၁၆၃၄
Catalogue မဂဇင်း ွန်မိနယ်။  Ph-09-5119419   09-7951825 ၁၁/၀၁/၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၁၂ FORCE Magazine ေဒေွးေွးေအာင် အမှတ်(၁၁၈၈/က)၊ ရာဇသရူ-၁၄လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပ လစဉ် ဝ၁၆၄၄
မိနယ်။ Ph-09-796626209 ၁၁/၀၁/၂၀၁၆

၃၁၃ အင်းစိန်မိတိရစာန်ေဆးကု ဦးေအာင်သန်းြမင့် အမှတ်-၅၆၁၊ သခင်ဖိုးလှကီးလမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) ၁-ှစ်တစ် ဝ၁၆၄၆
သိပံမဂဇင်း (အတွင်းေရးမှး) မိနယ်။ Ph-09-421084031   0991031628 ကိမ် ၁၅-၁-၂၀၁၆

၃၁၄ KNOWIT မဂဇင်း ေဒြပည့်သီရိေသာ် Strand Hotel, Annex Building, First Floor, လိုင်ချးီဗင်ချား(ြမန်မာ) ၆-လတစ် ဝ၁၆၆၄
လီမိတက် ကိမ် ၁၁/၀၂/၂၀၁၆
ဝ၉-

၃၁၅ ENJOYIT မဂဇင်း ေဒြပည့်သီရိေသာ် Strand Hotel, Annex Building, First Floor, လိုင်ချးီဗင်ချား(ြမန်မာ) ၆-လတစ် ဝ၁၆၆၅
လီမိတက် ကိမ် ၁၁/၀၂/၂၀၁၆
ဝ၉-

၃၁၆ DRIVE  မဂဇင်း ေဒြပည့်သီရိေသာ် Strand Hotel, Annex Building, First Floor, လိုင်ချးီဗင်ချား(ြမန်မာ) ၂-လတစ် ဝ၁၆၆၆
(အဂလိပ်ဘာသာ) လီမိတက် ကိမ် ၁၁/၀၂/၂၀၁၆

ဝ၉-

၃၁၇ DRIVE  မဂဇင်း ေဒြပည့်သီရိေသာ် Strand Hotel, Annex Building, First Floor, လိုင်ချးီဗင်ချား(ြမန်မာ) ၂-လတစ် ဝ၁၆၆၇
(ြမန်မာဘာသာ) လီမိတက်  ဝ၉- ကိမ် ၁၁/၀၂/၂၀၁၆

၃၁၈ ေနြခည်ေကျာင်းမဂဇင်း ဦးမိုးေဇာ်ဦး(ကဗျာ တိုက်-၂၉၊ အခန်း၂၀၁၊ စီ-၁၄၊ ယုဇနဥယျာဉ်မိေတာ်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း) လစဉ် ဝ၁၆၇၃
ဆရာမိုးေဇာ် မိနယ်။ ဝ၉-၂၂၀၁၁၁၂ ၁၆-၂-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၁၉ လင်းလွန်းခင်စာေပအုပညာ ဦးသိန်းလွင် တိုက်-ဒီ၊ ပထမထပ်(လယ)်၊ လိပ်ကန်ပန်း ခံေဈး၊ လိပ်ကန်ပန်းလမ်း၊ ၄-လတစ် ဝ၁၆၇၄
ပန်းခင်းမဂဇင်း ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ကိမ် ၁၆-၂-၂၀၁၆

ဝ၉-၄၂၀၁၄၅၂၃၁

၃၂၀ Top Gear မဂဇင်း ဦးစိုင်းေအာင်သီဟ အမှတ်(ေအ-၃)၊ ြမသတီာအိမ်ရာ၊ ြမင်သာ-၁၁လမ်း၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၆၈၇ အဂလိပ်+
09-798889113 ၀၃/၀၃/၂၀၁၆ ြမန်မာ

၃၂၁ သတုအလင်းမဂဇင်း ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး အမှတ်-၁၅တပ်ေြမ၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ၁၅-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၇၀၁
ေနမျိးထက် ြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရးန်ကားေရးမှးံုး။ ၁၄-၃-၂၀၁၆

၃၂၂ ဂျာနယ်လစ်မဂဇင်း ဦးစိုင်းြမင့်ဝင်း အမှတ်-၅၃၊ အာသာဝတီလမ်း၊ ၄၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၇၀၂
၁၄-၃-၂၀၁၆

၃၂၃ Eternal Light မဂဇင်း ေဒေဆွေဆွမျိးိုင် အမှတ်-၁၅၉၊ ၆-လာ၊ ဗိုလ်ရဲလမ်း၊ လသာမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၇၁၆
9782973539 ၀၁/၀၄/၂၀၁၆

၃၂၄ လမ်းြပကယ်စင်မဂဇင်း ဦးေအာင်ေဌးထွန်း အမှတ်-၄၃၇၊ ၄-လမ်း၊ ေအာင်ေမတာ၊ ေအ-ရပ်ကွက်၊ မေကွးမိနယ်၊ ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၇၂၃ ပိတ်သမ်ိး
မေကွးတိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၆/၀၄/၂၀၁၆
ဝ၉-၂၅၆၁၄၄၃၃၅

၃၂၅ ဝတီလိင်းမဂဇင်း ဦးစိုးြမင့် အမှတ်-၇၀၅၊ ေဇာတိကလမ်း၊ ၁၆/၄-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၇၃၃
(အဏာစိုးမိုး) ၉၅၁၆၆၄၁၂ ၂၇-၄-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၂၆ MOM & BABY မဂဇင်း ေဒအိအိဖိး အမှတ်-၃၇၊ ဝတ်ေကျာင်းလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်။ လစဉ် ဝ၁၇၂၄
၉၄၃၁၇၀၅၁၃ ၂၇-၄-၂၀၁၆

၃၂၇ ေမ့ရင်ေသးွမဂဇင်း ေဒြမသတီာ အမှတ်(၄၅/ဒ)ီ၊ နံသာလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၇၄၄
၀၆/၀၅/၂၀၁၆

၃၂၈ အဆင့်ြမင့်စကစက်ံု ဦးခင်ေမာင်ေဌး အဆင့်ြမင့်စကစက်ံု၊ ေလှကီးတက်ေကျးရာ၊ သာေပါင်းမိနယ်၊ ှစ်စဉ(်သို) ဝ၁၇၅၂
(သာေပါင်း)မဂဇင်း ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။   09-973022311 အထိမ်းအမှတ် ၁၆-၅-၂၀၁၆

အချနိ်

၃၂၉ Celebrity Cooking မဂဇင်း ေဒေွးေွးစစ်ေအာငတ်ိုက်-၂၂၊ အခန်း(၂၀၃)၊ အင်းဝအိမ်ရာ၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကီး၊ ၆၆-ရပ်ကွက်၊ ၂-လတစ်ကိမ် ဝ၁၇၅၃
ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 09-5029264 ၁၆-၅-၂၀၁၆

၃၃၀ Entrepreneur Myanmar ေဒစုရည်ဝင်းေအာင် အမှတ(်၁၀၃/ေအ-၂)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၇၅၈
မဂဇင်း 09-5144547    09-799042003 ၁၈-၅-၂၀၁၆

၃၃၁ မင်းတပ်ခိုင်မဂဇင်း ဦးရှိန်းေဂရှိန်း အမှတ်-၃၁၊ အေရှရပ်ကွက်၊ မင်းတပ်မိ၊ ချင်းြပည်နယ်။ ၁-ှစ်တစ် ဝ၁၇၆၆
09-47171309   070-70331 ကိမ် ၂၇-၅-၂၀၁၆

၃၃၂ မညိးပန်းမဂဇင်း ဦးေအာင်ကိုြမင့် အမှတ်-၁၇၊ သာယာေအးလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၇၆၉
(ြမန်မာိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ 09-5102118 ၀၇/၀၆/၂၀၁၆
ေရှေဆာင်အဖွဲ)



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၃၃ လမ်းြပကယ်စင်စာေပပရဟိ ဦးေအာင်ေဌးထွန်း အမှတ်-၄၃၇၊ ၄-လမ်း၊ ေအာင်ေမတာ-ေအရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ၊ မေကွး ဝ၁၇၇၉
တမဂဇင်း တိုင်းေဒသကီး။   09-256144335 ၂၄-၆-၂၀၁၆
(လမ်းြပကယ်စင်စာေပပရဟိ
တအသင်း)

၃၃၄ ရတန ေြမပံုမဂဇင်း ဦးေအာင်ထွန်းြမ ေအာင်မဂလာဘုန်ေတာ်ကီးေကျာင်း၊ ေြမပံုမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။ တစ်ှစ်တစ်ကိမ် ဝ၁၇၈၁ ရခိုင်+ြမန်မာ
(ေြမပံုမိနယ်မဂဇင်းေကာ်မတီ) 09-49648283    09-421726484 ၂၇-၆-၂၀၁၆

၃၃၅ စံေတာ်ဝင်ေအာင်ဆန်း ဦးလှေအာင် အမှတ်-၄၆၈၊ ကန်သာယာလမ်း၊ ၂၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်။တစ်ှစ်တစ်ကိမ် ဝ၁၇၉၀
၁၂ သင်တန်းဆင်းများ 09-254315811 ၃၀-၆-၂၀၁၆
(ေအာင်ဆန်း၁၂ လူမေရးအဖွဲ)

၃၃၆ အထက(၄)စမ်းေချာင်းေကျာင်း ဦးသန်းေအာင် အထက(၄)စမ်းေချာင်း၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ှစ်(၅၀)ြပည့် ဝ၁၇၉၈
သား/သူေဟာင်းများ၏ှစ်(၅၀) 09-450012193     အထက(၄)စမ်းေချာင်း ေကျာင်းသားေကျာင်းသူ တစ်ကိမ်သာ ၁၅-၇-၂၀၁၆
ြပည့်ေရရတုမဂဇင်း ေဟာင်းများ၏ှစ်(၅၀)ြပည်မဂဇင်းေကာ်မတီ

၃၃၇ အလံုမိနယ်စာေရးဆရာအသင်းဦးမျိးေမာင်(ေစာရန်ေန င်အမှတ်(၁၂၀/ပ-ေအ)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ ၁-ှစ်တစ် ဝ၁၈၀ဝ
မဂဇင်း အလံုမိနယ်။   09-73071669   ကိမ် ၁၅-၇-၂၀၁၆
(အလံုမိနယ်စာေရးဆရာအသင်း)

၃၃၈ Public Sector (ြပည်သူက) ဦးေသာင်းစုငိမ်း အမှတ်-၄၉၇၊ ြပည်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၈၀၂
မဂဇင်း 01-512887 ၁၅-၇-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၃၉ MANDALAY Today မဂဇင်း ဦးေဌးေအာင် အမှတ်(၁-လ/၁၀)၊ ထိပ်တင်ငါးလမ်းသွယ်၊ ၁၂-လမ်း၊ ၈၆x၈၇လမ်းကား၊ ၂-လတစ်ကိမ် ဝ၁၈၀၃
ြမန်မာ-တတု်ချစ်ကည်ေရးအသင်း ြပည်ကီးရန်လံုရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၁၈-၇-၂၀၁၆
(သတင်းြပန်ကားေရးအဖွဲ) ြမန်မာ-တတု်ချစ်ကည်ေရးအသင်း

09-798882068     09-256353767

၃၄၀ ရခိုင်ခင်းမဂဇင်း ဦးေအာင်လှသိန်း အမှတ်-၂၄၆၊ မင်းဘာကီးလမ်း၊ လမ်းသစ်ရပ်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။ ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၈၀၆ ရခိုင်+ြမန်မာ
(ရခိုင်ခင်းမဂဇင်းအဖွဲ) 09-25424252     09-421711134 ၂၁-၇-၂၀၁၆

၃၄၁ Renaissance Myanmar ေဒသ ေအး အမှတ်-၄၈၊ ချယ်ရီဥယျာဉ်မိေတာ်၊ ချယ်ရီ-၃လမ်း၊ ၁၄/၃ရပ်ကွက်၊ လစဉ် ဝ၁၈၁၀
Magazine ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။  09-5111959 ၂၆-၇-၂၀၁၆

၃၄၂ MICPA မဂဇင်း ဦးေအာင်ိုင် အမှတ်(၁/၁၉)၊ သခင်ြမပန်း ခံလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ြမန်မာိုင်ငံလက်မှတ် ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၈၁၃
(ြမန်မာိုင်ငံလက်မှတ်ရြပည် ေမာင်ေမာင် ရြပည်သူစာရင်းကိုင်များအသင်း   09-31718149  01-2323143 ၂၈-၇-၂၀၁၆
သူစာရင်းကိုင်များအသင်း)

၃၄၃ ေသနဂလက်နက်ှင့်ိုင်ငံတ ေဒါက်တာိုင်ေဆွဦး အမှတ်(၁၁၄/ဘီ-၁)၊ နဝရတ်ှင်းဆီလမ်း၊ ပင်လံုအိမ်ရာ၊ ၂၇-ရပ်ကွက်၊ ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၈၁၄
ကာစစ်မေရးရာမဂဇင်း ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။   09-250271649 ၂၈-၇-၂၀၁၆

၃၄၄ ေရာင်နီသစ်တကသိုလ်ေကျာင်း ဦးေနလင်းဦး အမှတ်-၈၂၉၊ လမ်း၃၀x၆၈၊ ပတ်ကုန်းေပျာ်ဘွယ်ရပ်၊ မေလးမိ၊ မေလး လစဉ် ဝ၁၈၂၃
သားမဂဇင်း တိုင်းေဒသကီး။   09-257488099 ၁၀/၀၈/၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၄၅ သမိုင်းသစ်မဂဇင်း ဦးေအာင်မိင် ရပ်ကွက်-၇၊ လားိးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ရှမ်း/ေြမာက်(ြပည်နယ်) မဘသံုး လစဉ် ဝ၁၈၂၄ ပိတ်သိမ်း
ရှမ်း/ေြမာက်(ြပည်နယ်)မဘသ 09-7765979692      09-258239969 ၁၁/၀၈/၂၀၁၆
ှင့်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း
ညီတွ်ေရး၊ငိမ်းချမ်းေရးှင့်
လက်တွဲကူညီေဆာင်ရက်ေရး
ဦးစီးေကာ်မတီ

၃၄၆ Friendship မဂဇင်း ဦးကိုကိုေလး အမှတ်(၃/ဃ)၊ ဘိုးရာဇာလမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၈၂၈
09-420014597 ၁၇-၈-၂၀၁၆

၃၄၇ Family Life မဂဇင်း ဦးကိုကုိေအာင် အမှတ်-၂၄၆၊ အခန်း-၄၀၇၊ ပင်လံုထိပ်ထားကွန်ဒို၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၈၂၉
09-789058330  01-703813 ၁၇-၈-၂၀၁၆

၃၄၈ My Collection မဂဇင်း ေဒတူးတူးလွင် အမှတ်(၇၉/၈၁)၊ စင်ထရယ်တာဝါ၊ ပထမထပ်၊ ၃၉လမ်းှင့်လမ်း၄၀ကား၊ ၂-လတစ်ကိမ် ဝ၁၈၄၀
(အဆဲ(န်)ရှဲ(လ)်ေဂျပစ်(ဒ)် အေန ်ရထာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၁၉-၈-၂၀၁၆
ကုမဏီလီမိတက်) 09-420301913

၃၄၉ ဟိဒါယသ် အစလာမ့်လမ်းွန် ဦးဝင်းစိုးေအာင် အမှတ်(၆/က-၁၃၃/၁၃၅/၁၃၇)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၂-လတစ်ကိမ် ဝ၁၈၄၅ ြမန်မာ+
မဂဇင်း ၂၂-၈-၂၀၁၆ အာရဗီ

၃၅၀ TIME STUDY မဂဇင်း ေဒအိအိေချာ အမှတ်(၉၄)၊ ပတြမားလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၈၇၂ ဂျပန်+ြမန်
09-450057937    09-255942668 ၀၉/၀၉/၂၀၁၆ မာ+အဂလိပ်



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၅၁ စမ်းသီလာမဂဇင်း ေဒခင်ထားြမင့် အမှတ်(၁၈)၊ အေရှကုန်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိုနယ်။ ၁-ှစ်တစ်ကိမ် ဝ၁၈၈၁
(စမ်းေချာင်းမိနယ်စာေရး 09-31857118    09-25260520 ၃၀-၉-၂၀၁၆
ဆရာအသင်း)

၃၅၂ Nann Myat Yadanar မဂဇင်း ေဒယုန ေအာင် အမှတ်(၆၀)၊ ဓမာံုလမ်း၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၂-လတစ်ကိမ် ဝ၁၈၈၅
09-5002088 ၃၀-၉-၂၀၁၆

၃၅၃ Art Monthly မဂဇင်း ေဒယဉ်ယဉ်ဝင်း အမှတ်(၂၂၇)၊ ၂၉-လမ်း(အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၈၈၉ ြမန်မာ+
01-376249 ၃၀-၉-၂၀၁၆ အဂလိပ်

၃၅၄ ဥကလာမဂဇင်း ဦးသိန်းဝင်း အမှတ်(၄/၂၀၃)၊ ပန်းလိင်လမ်း၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။၁-ှစ်တစ်ကိမ် ဝ၁၉၀၃
(ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်စာ 09-420287482 ၀၄/၁၀/၂၀၁၆
ေရးဆရာအသင်း)

၃၅၅ မဂလာေမာင်ှံမဂဇင်း ဦးေကျာ်လှသန်းဦး အမှတ်(၁၀၆၉)၊ ေဇယျသဒိိလမ်း၊ ၂၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း) ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၁၉၁၄
မိနယ်။    09-253939488    09-263688334 ၂၁-၁၀-၂၀၁၆

၃၅၆ Stupid Music မဂဇင်း ဦးြမတ်ထက် အမှတ်(၂၂၅/ထပ-်ေအ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ဗမာေအးရပ်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၉၁၅ ြမန်မာ+
09-451519412 ၂၁-၁၀-၂၀၁၆ အဂလိပ်

၃၅၇ MCM (Myanmar Constructionေဒြမတ်ိုးခင် အမှတ်(၁၇၀/ေအ)၊ ငုဝါလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၉၁၆ ပိတ်သမ်ိး ြမန်မာ+
Magazine 09-262075959 ၂၁-၁၀-၂၀၁၆ အဂလိပ်



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၅၈ Real Sewing မဂဇင်း ေဒြမတ်သ ဦး အမှတ်(၈၉/၄-ေအဘီ)၊ သုခမိင်-၃လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၉၁၇
09-777249637 ၂၁-၁၀-၂၀၁၆

၃၅၉ ူပေဗဒ စာေစာင် ဦးြမင့်ဦး အခန်း(ဂျ-ီ၁၁၃)၊ ေြမညီထပ်၊ Diamond Condominium Tower (E)၊ ြပည် လစဉ် ဝ၁၉၁၉
လမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၂၁-၁၀-၂၀၁၆
09-455168766

၃၆၀ Kindhearted Genius မဂဇင်း ဦးသူရေကျာ် အမှတ်(၉)၊ ပွဲစားတန်းလမ်း၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၉၃၁
09-5137474 ၁၁/၁၁/၂၀၁၆

၃၆၁ ပုဂံပံုရိပ်စာေပအုပညာမဂဇင်း ဦးြမတ်ေဝစိုး လူမဖူလုံေရးေဆးခန်း၊ ေဇယျဝတီရပ်၊ ေညာင်ဦးမိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ လစဉ် ဝ၁၉၃၂
09-444034163 ၁၁/၁၁/၂၀၁၆

၃၆၂ ဝါးခယ်မမိနယ်အသင်းမဂဇင်း ဦးြမင့်သန်း အမှတ်(၁၂)၊ စဉ့်အုိးတန်းလမ်း၊ လသာမိနယ်။ ှစ်စဉ် ဝ၁၉၃၅ ြမန်မာ+
09-796201075    09-5012325 ၁၈-၁၁-၂၀၁၆ အဂလိပ်

၃၆၃ Sports & Fitness မဂဇင်း ဦးသုတ အမှတ်(၁၇၄/၃-လာ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၉၃၆
(သာ၍ေကာင်းေသာေနရက်စာနယ်ဇင်းဝန်ေဆာင်မကုမဏီလီမိတက်) ၁၈-၁၁-၂၀၁၆
01-24051   09-5033941

၃၆၄ UPDATE မဂဇင်း ဦးညီညလီတ် M-88(၅-လာ)၊ ၂၂လမ်းှင့်၈၁လမ်းေထာင့်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလး လစဉ် ဝ၁၉၃၇ ြမန်မာ+
တိုင်းေဒသကီး။  09-975342467 ၁၈-၁၁-၂၀၁၆ အဂလိပ်



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၆၅ ေရြပည်သာေမာ်ကွန်းမဂဇင်း ဦးထွန်းထွန်းဝင်း အမှတ်(၈၇၆/က)၊ မဟာဗလလမ်း၊ ပန် ခံ-၂၀၊ ဏ/၁၄ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာ ှစ်စဉ် ဝ၁၉၄၅
(ကျယ်ေဂါင်) မိနယ်။ (ေရြပည်သာေမာ်ကွန်းမဂဇင်း ြဖစ်ေြမာက်ေရးအဖွဲ) ၃၀-၁၁-၂၀၁၆

09-252011520

၃၆၆ The Myanmar One ေဒေဟမာှင်း အမှတ်(၆၈၃)၊ ငမိုးရိပ(်၃)လမ်း၊ အပိုင်း(၃)၊ သဃန်းကန်း။ လစဉ် ဝ၁၉၅၅ ြမန်မာ+
မဂဇင်း ဝ၉ ၉၆၂၆၀ဝ၈၄၀၊ ၂၂-၁၂-၂၀၁၆ အဂလိပ်

၃၆၇ ေရတိုင်ေကာက်ေကာင်း ဦးစန်းလွင် အမှတ(်၁၆/ဘီ)၊ ဗိုလ်ဥတမလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်။ ှစ်စဉ် ဝ၁၉၅၇
မဂဇင်း (ေရတိုင်လွင်) (ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ် သတင်းစာဆရာအသင်း) ၂၆-၁၂-၂၀၁၆

0931285477 /09791973649/06261148166

၃၆၈ န ေရးကူညမီအသင်း(ရန်ကုန)် ဦးမျိးြမင့် အမှတ(်၁၃/က)၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ၄၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) ှစ်ပတ်လည် ဝ၁၉၅၉
အမှတ်တရမဂဇင်း န ေရးကူညမီအသင်း(ရန်ကုန)်။ ထုတ်ေဝမ ၂၈-၁၂-၂၀၁၆

ဝ၉၄၂၀ဝ၃၂၃၄၇၊ ဝ၉၅၁၀၃၆၄၆၊ ဝ၉၅၈၁၉၂၄၊

၃၆၉ The People's Digest မဂဇင်း ဦးချမ်းငိမ်းေအာင် အမှတ်(၁/ခ)၊ ေဇာတိကအိမ်ရာလမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်လမ်းမ၊ သဃန်းကန်း လစဉ် ဝ၁၉၇၅
မိနယ်။  09-422488834 ၂၇-၁-၂၀၁၇

၃၇၀ Life and Success Marketing ေဒနန်းခမး်ဝါလှ အမှတ်(၉၅)၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်းှင့်မလကုန်းလမ်းေထာင့်၊ တာေမွမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၉၈၂
မဂဇင်း ၂၇-၁-၂၀၁၇

၃၇၁ ကေမာဇတိုင်းမဂဇင်း ဦးတင်ေအာင်ေကျာ် အမှတ(်၃၉၁)။ သရီိမဂလာလမ်း၊ ေရေအးကွင်းရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ၁-ှစ်တစ် ဝ၁၉၈၄
ရှမ်းြပည်နယ်။  09-428313690 ကိမ် ၀၈/၀၂/၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၇၂ The Baby မဂဇင်း ဦးစိုးပိုင်ဝင်း အမှတ်(၈၀)၊ အင်းစိန်လမ်းမကီး၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၁၉၉၁
09-795985301    09-421041993 ၁၀/၀၂/၂၀၁၇

၃၇၃ ေရဖူးစာရှင် မဂဇင်း ဦးတာိုင်(ခ) တိုက်(၂၆)၊ အခန်း(၁၀၄)၊ ပထမထပ်၊ ၃-လမ်း၊ ေအဘေလာက်၊ ယုဇန လစဉ် ဝ၁၉၉၇
ဦးေကျာ်ထက်မင်း ဥယျာဉ်မိေတာ်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ ၁၄-၂-၂၀၁၇

ဝ၉-၄၂၀ဝ၇၆၉၅၇    ဝ၉-၄၅၃၃၈၆၂၆၀

၃၇၄ Little One မဂဇင်း ဦးဖိးမင်းသန် တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ (ဆ/ခ)ရပ်ကွက်၊ ကျိက်ေဒးံုဘုရားလမ်း၊ လစဉ် ဝ၁၉၉၉
သဃန်းကန်းမိနယ်။   ဝ၉-၇၉၉၈၅၆၅၁၆ ၁၇-၂-၂၀၁၇

၃၇၅ လမ်းတက်မဂဇင်း ေဒမီမီေအး တိုက်(၁၆၅)၊ အခန်း(၁)၊ ရန်ိုင်လမ်းသွယ်(၁၁)၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်း လစဉ် ဝ၁၉၉၉ ြမန်မာ+
မိနယ်။  ဝ၉-၄၅၈၅၇၉၇၇၁ ၁၇-၂-၂၀၁၇ အဂလိပ်

၃၇၆ The Business View မဂဇင်း ဦးဖိးေဝ အမှတ်(၂၃/၄-က)၊ တတု်ေကျာင်းလမ်း၊ သတံံတားရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်း လစဉ် ဝ၂၀ဝ၅
မိနယ်။  ဝ၉-၇၃၀၈၅၃၂၆ ၁၇-၂-၂၀၁၇

၃၇၇ The Farmer Myanmar ဦးဝင်းွန်လွင် အမှတ(်၅၈/ပထမထပ)်၊ ၄၆-လမ်း(ေအာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၃-လတစ်ကိမ် ဝ၂၀ဝ၇
(ြမန်မာေတာင်သူကီးများ) ၀၁/၀၃/၂၀၁၇
မဂဇင်း

၃၇၈ Digital Wealth မဂဇင်း ဦးေအာင်မျိးပိုင် အခန်း(ဝ၂၂၅)၊ ဒုတိယထပ်၊ Excel Tower ၊ ဗဟန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၀၁၅
ပိုင်ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကုမဏီလီမိတက် ၀၃/၀၃/၂၀၁၇
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၇၉ ြပည်မိအ.ထ.က(၂)မဂဇင်း ဥိ◌ီးေအာင်စိုး ေကျာင်းကီး၊ အုိးတန်းရပ်၊ ြပည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။ တစ်ှစ် ဝ၂၀၁၈
အ.ထ.က(၂)၊ ြပည်မိ မဂဇင်းထုတ်ေဝေရးေကာ်မတီ   09-91031628 တစ်ကိမ် ၁၄-၃-၂၀၁၇

၃၈၀ အမှတ်တရတွံေတးမဂဇင်း ဦးြမတ်ထွန်း အမှတ်(၂၆)၊ ေရဆံေတာ်-၂လမ်း၊ ေရဆံေတာ်ရပ်ကွက်၊ တွံေတးမိ။ တစ်ှစ် ဝ၂၀၂၁
တွံေတးမိနယ်စာေရးဆရာအသင်း  09-873575197 တစ်ကိမ် ၁၅-၃-၂၀၁၇

၃၈၁ ချင်းတွင်းဂုဏ်ရည်မဂဇင်း ဦးေဖသန်း ပန်းဝတ်ရည်၊ ဘူတာလမ်း၊ ံုးကီးရပ်၊ မံုရာမိ၊ စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၃-လ ဝ၂၀၂၂
မံုရာမိနယ်စာေရးဆရာအသင်း  09-2228247 တစ်ကိမ် ၁၇-၃-၂၀၁၇

၃၈၂ MYANMAR STAR မဂဇင်း ဦးစေနထွန်း အမှတ်(၂၃၄/ေြမညီထပ်)၊ ၃၅-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၀၂၅
09-777077779 ၂၂-၃-၂၀၁၇

၃၈၃ လေရာင်လမ်းချိးစာအုပညာ စိုင်းခွန်မျိးေန င် အမှတ်(၆)၊ နယ်ေြမ(၈)၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ လားိး ၆-လ ဝ၂၀၃၆
မဂဇင်း မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။  တစ်ကိမ် ၃၀-၃-၂၀၁၇

၃၈၄ အာသီသ မဂဇင်း ဦးေအာင်မျိးေဇာ် ၆၂လမ်းx၁၉-လမ်းကား၊ မဂလာရာမေရဘိုတိုက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ ၂-လ ဝ၂၀၃၈
09-257211610 တစ်ကိမ် ၃၀-၃-၂၀၁၇

၃၈၅ ေရိုင်းေြမိုင်းအလွန်စာေပ ဦးေဝလင်းထွဋ် အမှတ်(၄၃)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီ ၃-လ ဝ၂၀၄၁
ှင့်ိုင်ငံေရးမဂဇင်း တိုင်းေဒသကီး။    09- တစ်ကိမ် ၃၁-၃-၂၀၁၇
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၃၈၆ Myanmar Business ေဒဇင်မာြမင့် အမှတ်(၃၃၉)၊ အခန်း(၁၂၀၈)၊ ၁၂-လာ၊ ဆာကူရာတာဝါ၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင် ၆-လ ဝ၂၀၄၆ ဂျပန်
Partners မဂဇင်း ဆန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ဂို(သ)်အပ(်စ်)ကုမဏီလီမိတက် 09- တစ်ကိမ် ၂၅-၄-၂၀၁၇

၃၈၇ THE  OBSERVER MYANMAR ေဒသင်းစီရဲ အမှတ(်၂၀/ေအ)၊ ပါရမီလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၂-ပတ် ဝ၂၀၆၄ ပတိ်သမိး်
မဂဇင်း 09-969988697 တစ်ကိမ် ၂၅-၅-၂၀၁၇

၃၈၈ Myanmar Future News ေဒချိသက်ထွန်း အမှတ်(၇၈)၊ ပထမထပ်၊ သရီိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၀၇၀
မဂဇင်း ၂၃-၆-၂၀၁၇

၃၈၉ မဂလာမူဆယ်ှစ်လည် ဦးကွမ်းစိန်(ခ) မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားေရးဇုန်စီမံကိန်း၊ ေကာင်းမတံုရပ်၊ မူဆယ်မိ၊ရှမ်းြပညန်ယ်။ တစ်ှစ် ဝ၂၀၈၄
စာေစာင် ဦးေမာင်စိန်  အလင်းေရာင်ကယ်သစ်ေဆာက်လုပ်ေရးကုမဏီလီမိတက်ဝ၈၂-၅၂၇၅၄ တစ်ကိမ် ၂၉-၆-၂၀၁၇

၃၉၀ ကဗျာမဂဇင်း ဦးေကျာ်ဇင်ဦး အမှတ်(၉၈)၊ ၉၁-လမ်းှင့်လမ်း၂၀ကား၊ မင်းတံေဈးကုန်းရပ်၊ ေအာင်ေြမ တစ်ှစ် ဝ၂၁၀၉
သာစံမိနယ်။  09-797519099 တစ်ကိမ် ၂၀-၇-၂၀၁၇

၃၉၁ ပံုရိပ်သစ်ခရစ်ယာန် မဂဇင်း ဦးေန ေယာ်ရဲ အမှတ်(၆၈/ေြမညီ)၊ ၁၅၇-လမ်း၊ တာေမွကီး(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၁-လ ဝ၂၁၂၁
09-254420774 တစ်ကိမ် ၀၃/၀၈/၂၀၁၇

၃၉၂ Indistrial Technilogyမဂဇင်း ဦးဇာနည်တင်ြမင့် အမှတ(်၂၈၅)၊ ခ/၈လမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၁-လ ဝ၂၁၂၅
09-43125185 တစ်ကိမ် ၀၈/၀၈/၂၀၁၇

၃၉၃ LUSH Myanmar မဂဇင်း ေဒန ကည်ဦး အမှတ်(၄)၊ အေဝရာလမ်း၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၁-လ ဝ၂၁၂၈ အဂလိပ်+
09-963535350 တစ်ကိမ် ၀၉/၀၈/၂၀၁၇ ြမန်မာ



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၃၉၄ D'Dorian Music & Art ဦးေဇာ်မင်းေအာင် အမှတ်(၃၂/ဘီ-ေြမညီထပ်)၊ သရက်ေတာလမ်း၊ လင်းလွန်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ၁-လ ဝ၂၁၃၁
မဂဇင်း စမ်းေချာင်းမိနယ်။  09-796257123  09-43095826 တစ်ကိမ် ၁၁/၀၈/၂၀၁၇

၃၉၅ ဆာယာစာေပအုပညာမဂဇင်း ဦးိုင်မိုး ဝိမလာရာမထားဝယ်ေကျာင်း၊ ၄၂-ရပ်ကွက်၊ ဂ ံုေကျာင်းလမ်း၊ ဒဂံုမိသစ် ၃-လ ဝ၂၁၃၆
ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်။ စာေပချစ်သမူျားအဖွဲ၊ စာေပှင့်ပရဟိတ တစ်ကိမ် ၁၆-၈-၂၀၁၇
ကွန်ယက်အဖွဲ  09-402505029

၃၉၆ Myanmar Sports မဂဇင်း ဦးေဌးေအာင် တိုက်(၅)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ သီရိမဂလာအိမ်ရာ၊ အလံုမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၁၅၀
လူထုအားကစားှင့်ပညာေပးဌာနခွဲ၊ ၂၂-၈-၂၀၁၇
09-5199925   09-799997900

၃၉၇ ေကျးေရတမာမဂဇင်း ဦးဘခင် အမှတ(်၂၁၃)၊ ၃၆-လမ်း(အလယ်)၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၁၆၀
၉၇၈၈၈၆၃၉၁၈ ၀၈/၀၉/၂၀၁၇

၃၉၈ Hot Gear မဂဇင်း ဦးေအာင်ရဲေမာင်ေမာင်အမှတ်(၁၈/ဒုတိယထပ်)၊ ကမာကည်လမ်း၊ သုဝဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၂-လတစ်ကိမ် ဝ၂၁၆၅
9795760553 ၁၁/၀၉/၂၀၁၇

၃၉၉ စာေပဥယျာဉ်မဂဇင်း ခွန်လှြမင့် ခွန်စိန်လမ်း၊ ြမကန်သာရပ်၊ ဆီဆိုင်မိ၊ ေတာင်ကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၁)ှစ်တစ်ကိမ် ဝ၂၁၆၉ ပအုိဝ်း
(ဓမေရာင်ြခည်အသင်း) 09776299854 ၁၂/၀၉/၂၀၁၇ ဘာသာ

၄၀ဝ ဓမေရာင်ြခည်ဘာသာေရး ခွန်လှြမင့် ခွန်စိန်လမ်း၊ ြမကန်သာရပ်၊ ဆီဆိုင်မိ၊ ေတာင်ကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၁)ှစ်တစ်ကိမ် ဝ၂၁၇၀ ပအုိဝ်း
မဂဇင်း (ဓမေရာင်ြခည်အသင်း) 09776299854 ၁၂/၀၉/၂၀၁၇ ဘာသာ
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၄၀၁ ကနီမဂဇင်း ဦးေအင်တိုးထွန်း ရပ်ကွက်(၂)၊ ကနီမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၁)ှစ်တစ်ကိမ် ဝ၂၁၇၂
(ဟိပုညလူမကူညီေရးအသင်း) 09400503997 ၁၂/၀၉/၂၀၁၇

၄၀၂ Kid Fashion မဂဇင်း ေဒှင်းသက်ေအး အမှတ်(၆၁၆)၊ ဇာနည်(၁၃)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၁၇၆ ြမန်မာ+
09-459830007 ၂၇-၉-၂၀၁၇ အဂလိပ်

၄၀၃ ြမန်မာိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ ဦးသန်းထိုက်ေအာင် အုတ်ပံုဆိပ်လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ှစ်စဉ် ဝ၂၁၈၀
မဂဇင်း ြမန်မာိုင်ငံမီးသတ်တပဖ်ွဲဌာနချပ်။  01-663356 ၂၇-၉-၂၀၁၇

၄၀၄ My Journey မဂဇင်း ေဒှင်းသက်ေကျာ်ိုင်အခန်း၂(ေအ)၊အမှတ(်၅၂၀)၊ ြပည့်ဝကွန်ဒို၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ၃-လ၁ကိမ် ဝ၂၁၈၂ ြမန်မာ
(ြမန်မာဘာသာ) ဗဟန်း။(ေဘာ့စ်ဗေကးျင်း(စ်)အင်န်ထရားဘဲလ်စ်ကုမဏီလီမိတက် ၂၇-၉-၂၀၁၇

၄၀၅ My Journey မဂဇင်း ေဒှင်းသက်ေကျာ်ိုင်အခန်း၂(ေအ)၊အမှတ(်၅၂၀)၊ ြပည့်ဝကွန်ဒို၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ၃-လ၁ကိမ် ဝ၂၁၈၃ အဂလိပ်
(အဂလိပ်ဘာသာ) ဗဟန်း။(ေဘာ့စ်ဗေကးျင်း(စ်)အင်န်ထရားဘဲလ်စ်ကုမဏီလီမိတက် ၂၇-၉-၂၀၁၇

၄၀၆ ပျိးခင်းမဂဇင်း ဦးေဇာ်ထက် အမှတ်(၄၇၂)၊ မင်းဘူးလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၁၈၈
09-257777100 ၀၂/၁၀/၂၀၁၇

၄၀၇ ေရရည်ေြမအလကာပန်း ေဒေန ်ဇာေအး အမှတ်(၂၁၈)၊ အမှတ်(၄)နယ်ေြမ၊ ဘံုြမားစုရပ်ကွက်၊ ေချာက်မိ၊ ၄-လ ဝ၂၁၉၀
(တမာရနံ)မဂဇင်း မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ 09-961144777 တစ်ကိမ် ၀၉/၁၀/၂၀၁၇

၄၀၈ ရခိုင်ွန်ဖူးမဂဇင်း ဦးေမာင်ေမာင်ေစာ အမှတ်(၇၅)၊ သာဇံလှလမ်း၊ အုိးတန်းရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ရခိ◌ိုင်ြပည်နယ။် ၄-လ ဝ၂၁၉၁ ရခိုင်+ြမန်
09-450543061 တစ်ကိမ် ၁၃-၁၀-၂၀၁၇ မာ+အဂလိ◌်ပ်
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၄၀၉ ကျရီပ်ကုန်းရာအေြခခံပညာ ဦးတင်လှ တိုက်(၂/ပထမထပ)်၊ အင်းစိန်လမ်းမေပ၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ တစ်ှစ် ဝ၂၂၀၁
အထက်တန်းေကျာင်းမဂဇင်း 09-73109882 တစ်ကိမ် ၀၁/၁၁/၂၀၁၇

၄၁၀ PULSE (project MANAGE ေဒြပည့်သီရိေသာ် Liban Asia Center 2nd Floor ၄၈လမ်းှင့်မဟာဗလလမ်းေထာင့်၊ ၃-လ ဝ၂၂၀၂ ြမန်မာ+
MENT) မဂဇင်း ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။  09-257999601 တစ်ကိမ် ၀၁/၁၁/၂၀၁၇ အဂလိပ်

၄၁၁ ဥယျာဉ်မှးအစလာမ်ဘာသာ ဦးတင်ထွန်း အမှတ်(၂၂)ဒ-ုထပ်၊ ၁၃၂-လမ်း၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ တစ်ှစ် ဝ၂၂၀၃ ြမန်မာ+
ေရးမဂဇင်း တာေမွမိနယ်။  09-5506602 တစ်ကိမ် ၀၁/၁၁/၂၀၁၇ အာရဗီ+

အဂလိပ်

၄၁၂ ေရေရာင်လမ်းဂမီရ ရသစံု ဦးေအးဝင်းေအာင် အမှတ(်၃၄၂)၊       ၄၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ဝ၂၂၀၆
မဂဇင်း 09-763542335 ၀၁/၁၁/၂၀၁၇

၄၁၃ PAN THI KYOE (ပန်းသီကိး) ဦးရန်ေအာင်ဝင်း အမှတ(်၆၃/က-၆လာ)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၃-လ ဝ၂၂၀၈
မဂဇင်း 09-775206786 တစ်ကိမ် ၀၈/၁၁/၂၀၁၇

၄၁၄ ကမညး်သစ်ရသစံုမဂဇင်း ေဒစုစုလတ် အမှတ်(၃/၁၆၆)၊ ြမှင်းဆီ(၅)လမ်း၊ တိုးချဲရပ်ကွက်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၃-လ ဝ၂၂၀၉
09-795708392 တစ်ကိမ် ၀၈/၁၁/၂၀၁၇

၄၁၅ EVERY 1 Entertainment ဦးေအာင်ေဇယျ တိုက်(၈/၁)၊ အခန်း(၄၄)၊ ရန်ငိမ်းအိမ်ရာ၊ ရန်ငိမ်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၃-လ ဝ၂၂၂၄ ြမန်မာ+
မဂဇင်း 09-970221281 တစ်ကိမ် ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ အဂလိပ်



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၁၆ Knowledge Filler မဂဇင်း ေဒဆုန ေအာင် အမှတ်(၅၃/ပထမထပ)်၊ ဦးေအး-၂လမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၂၂၈
09-420142156 ၂၉-၁၁-၂၀၁၇

၄၁၇ Modelgraphy မဂဇင်း ဦးေကျာ်ေဇယျ တိုက်(၈/၁)၊ အခန်း(၄၄)၊ ရန်ငိမ်းအိမ်ရာ၊ ရန်ငိမ်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၂-လ ဝ၂၂၄၀ ြမန်မာ+
09-970221281 တစ်ကိမ် ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ အဂလိပ်

၄၁၈ ြပညေ်ထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး ဦးေကျာ်လွင် ံုးအမှတ်(၂၀)၊ အမျိးသားြပန်လညသ်င့်ြမတ်ေရးှင့်ငိမ်းချမ်းေရးဗဟိုဌာန၊ ၃-လ ဝ၂၂၄၁
စာေစာင် ိုင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံံုးဝန်ကီးဌာန တစ်ကိမ် ၂၇-၁၂-၂၀၁၇

၄၁၉ ပေလာင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့် ဦးသိန်းေဇာ် မဂလာရပ်ကွက်၊ နမ့်ဆန်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ တစ်ှစ် ဝ၂၂၄၅
ရေဒသဦးစီးအဖွဲှစ်ပတ်လည် 09-2003542   09-401665251 တစ်ကိမ် ၀၂/၀၁/၂၀၁၈
မဂဇင်း

၄၂၀ APEXAND Myanamar ဦးမင်းသက်ေထွး အမှတ်(၁၃၅/ေက-၁)၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၂၄၆ ြမန်မာ+
Business မဂဇင်း 09-969743030 ၀၂/၀၁/၂၀၁၈ အဂလိပ်

၄၂၁ သမ်းသံေတာ်ဆင့်မဂဇင်း စိုင်းမင်းေအာင် အမှတ်(မ-၃၂၈)၊ စဝ်စံထွန်းလမ်း၊ မိမရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ လစဉ် ဝ၂၂၄၈ ရှမ်းဘာ
ရှမ်းြပည်နယ်။  09-253169 ၀၃/၀၁/၂၀၁၈ သာ

၄၂၂ ြမတ်သဇင်အစလာမ်ဘာသာ ဦးချစ်ေဆွ အမှတ်(၁၉၅/ခ-၂)၊ ပထမထပ်၊ ၃၃-လမ်း(အထက်)၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ လစဉ် ဝ၂၂၅၂ ြမန်မာ+
ေရးမဂဇင်း ေကျာက်တံတားမိနယ်။  09-254133582 ၁၀/၀၁/၂၀၁၈ အာရဗီ



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၂၃ Colors Rainbow မဂဇင်း ဦးလှြမတ်ထွန်း အမှတ်(၃၃၄/၃၄၄)၊ ပုဂံအိမ်ရာ၊ ဒ-ုလာ၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ လစဉ် ဝ၂၂၆၀
လမ်းမေတာ်မိနယ်။  ညီမြခင်းြမန်မာအဖွဲ  09-795329686 ၁၇-၁-၂၀၁၈

၄၂၄ အ.ထ.က(၁)သံတွဲမိ၊ လမ်း ဦးြမင့်ဦး အမှတ်(၃၀၄)၊ တိုက်(၁၂)၊ ၁၆-လမ်း၊ ယုဇနဥယျာဉ်မိေတာ်၊ တစ်ှစ် ဝ၂၂၆၃
ြပကယ်မဂဇင်း ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။  09-421757879 တစ်ကိမ် ၁၈-၁-၂၀၁၈

၄၂၅ APEXAND MYANMAR ဦးမင်းသက်ေထွး အမှတ်(၁၃၅/ေက-၁)၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၂၇၁
Business Magazine (အပက်(ခ်)ဆန်မီဒီယာကုမဏီလီမိတက်)  09-767482857 ၀၉/၀၂/၂၀၁၈
(အဂလိပ်ဘာသာ)

၄၂၆ ြမန်မာမဂလာမဂဇင်း ဦးေကျာ်သွင် အမှတ်(၈၈)၊ ၁၅၇-လမ်း၊ ဃ-ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၂၇၇
09-5022211 ၁၃-၂-၂၀၁၈

၄၂၇ အ.ထ.ကေြမပံုမဂဇင်း ဦးစံွန် အမှတ်(၇၀)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ေတာင်ပိုင်းရပက်ွက်၊ ေြမပံုမိ၊ တစ်ှစ် ဝ၂၂၈၃ ြမန်မာ+
ရခိုင်ြပညန်ယ်။ အထကေြမပံုေကျာင်းသားေကျာင်းသူေဟာင်းများအသင်း တစ်ကိမ် ၂၂-၂-၂၀၁၈ ရခိုင်+
09-427757879 အဂလိပ်

၄၂၈ IELTS Myanmar မဂဇင်း ေဒါက်တာဇင်မာသန်းအမှတ်(၈၈၀/ေအ-၄)၊ ေလးေထာင့်ကန်လမ်း၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၂၉၇ ြမန်မာ+
09-5134348 ၂၂-၂-၂၀၁၈ အဂလိပ်

၄၂၉ Civilization မဂဇင်း ဦးငိမ်းချမး် အမှတ်(၄၉)၊ ၄-လမ်း၊ စက်မဇုန်-၈ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၂-လ ဝ၂၃၀၁
09-977814223 တစ်ကိမ် ၁၂/၀၃/၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၃၀ ရခိုင်တင်းခွန်မဂဇင်း ဦးေမာင်ဗသိန်း အမှတ်(၆၁)၊ ကုန်သညလ်မ်း၊ ေမာလိပ်ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ တစ်ှစ် ဝ၂၃၀၂ ရခိုင်+
ရခိုင်ြပညန်ယ်။ 09-421735039 တစ်ကိမ် ၁၂/၀၃/၂၀၁၈ အဂလိပ်

၄၃၁ 3-ACT ုပ်ရှင်မဂဇင်း ေဒမိုးြမတ်ေမဇာြခညအ်မှတ်(၇၉/၈၁)၊ ပထမထပ်၊ စင်ထရယ်တာဝါ၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ ၄-လ ဝ၂၃၀၆ ြမန်မာ+
ေကျာက်တံတားမိနယ်။  09-445998404 တစ်ကိမ် ၂၀-၃-၂၀၁၈ အဂလိပ်

၄၃၂ ကာယပညာေကျာင်းကျန်းမာ ဦးဖိးကိုေဌး အမှတ်(၃၇/၃၉)၊ ေရသီရိကွန်ဒို၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၂-လ ဝ၂၃၁၀
မဂဇင်း 09-5172136 တစ်ကိမ် ၂၁-၃-၂၀၁၈

၄၃၃ ပညာ့ေခတ်ပညာေရးမဂဇင်း ေဒသီတာေအး အမှတ်(၈၅)၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၃၁၁
95110655 ၀၂/၀၄/၂၀၁၈

၄၃၄ UG မဂဇင်း ဦးချစ်မင်းေဝ အမှတ်-၅၁(၆)လာ၊ ၄၂-လမ်း(ေအာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၃-လ ဝ၂၃၁၂
9970878765 တစ်ကိမ် ၀၂/၀၄/၂၀၁၈

၄၃၅ edu. INTERNATIONAL ေဒဇင်မာြမင့် အမှတ(်၁၁၆/၄-လာ)၊ အခန်း-ဘီ၊ မဟာသုခလမ်း၊ ကျေီတာ်အိမ်ရာ၊ ၃-လ ဝ၂၃၂၄ အဂလိပ်+
MYANMAR မဂဇင်း မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 09-421133898 တစ်ကိမ် ၀၂/၀၅/၂၀၁၈ ြမန်မာ

၄၃၆ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာ ဦးေဇာ်ဝင်း မိေတာ်ခန်းမ၊ ဇမသီရိမိနယ်။  067-3414615 တစ်ှစ် ဝ၂၃၂၈ အဂလိပ်+
ေရးေကာ်မတီှစ်ပတ်လည် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ။ တစ်ကိမ် ၀၄/၀၅/၂၀၁၈ ြမန်မာ
မဂဇင်း



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၃၇ THE EAST Ideas for the ဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင် အမှတ်(၃၂၉/၂၆)၊ ၈၀×၈၁ကား၊ ၂၈×၂၉ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၃-လ ဝ၂၃၃၇
People Magazine 09-444888135 တစ်ကိမ် ၂၉-၅-၂၀၁၈

၄၃၈ အကုန်သ ိ(Akonthi) မဂဇင်း ဦးေအာင်မျိးေကျာ် အမှတ(်၁၀၁/ပထမထပ)်၊ ကန်ေတာ်ကီးတာဝါ၊ နတ်ေမာက်လမ်းှင့်၁၃၂ လစဉ် ဝ၂၃၃၈
လမ်းေထာင့်၊ တာေမွမိနယ်။  09-421052408 ၂၉-၅-၂၀၁၈

၄၃၉ ပညာ့ေကးမံုရသစံုမဂဇင်း ဦးစမ်းကိင် ေဖာင်ေတာ်ဦး(ဘ/က)၊ နန်းေရှ၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ ၃-လ ဝ၂၃၅၀
ေဖာင်ေတာ်ဦးဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်း၊ ပညာ့ေကးမံုမဂဇင်း တစ်ကိမ် ၀၁/၀၆/၂၀၁၈
 ေကာ်မတီအဖွဲ  09-797496718

၄၄၀ သကဲုန်းမိနယ်အသင်း ဦးသန်းထွဋ် အမှတ်(၃၂/ပထမထပ)်၊ ၁၅၆-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ တစ်ကိမ်သာ ဝ၂၃၆၁
(ရန်ကုန)် ှစ်၄၀ြပည့်အထိမ်း  သဲကုန်းမိနယ်အသင်း(ရန်ကုန)်  09-785188826 ထုတ်မည် ၂၈-၆-၂၀၁၈
အမှတ်ပတြမားရတုမဂဇင်း

၄၄၁ Revelation မဂဇင်း ဦးလွင်ကိုကိုဦး အမှတ်(၁၆၂)၊ ပထမထပ်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း။ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၃၇၀ ြမန်မာ+
09-5159908 ၀၄/၀၇/၂၀၁၈ အရဗီ

၄၄၂ Euro Matters မဂဇင်း Mr.Marc De La အမှတ်(၂၇၁/၂၇၃)၊ ၃-လာ၊ ဗားကရာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၃-လ ဝ၂၃၇၅ အဂလိပ်
Fouchardiere ၉.၅၉၄၅၁E+၁၁ တစ်ကိမ် ၁၈-၇-၂၀၁၈ ဘာသာ

၄၄၃ မုခသိုက်မဂဇင်း ေဒွယ်ေလးမွန် အမှတ်(၈၉/ေြမညီထပ်)၊ ပဒုမာလမ်း၊ သမိုင်း-၂ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၃-လ ဝ၂၃၈၁
09-43109952 တစ်ကိမ် ၀၁/၀၈/၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၄၄ Quality Digest မဂဇင်း ဦးစိုးြမင့် လိင်တကသိုလ်နယ်ေြမ၊ လိင်မိနယ်။ ြမန်မာိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း။ ၁-ှစ် ဝ၂၃၉၅ ြမန်မာ+
ဝ၉-၄၂၀၁၇၅၁၉၄ တစ်ကိမ် ၁၃-၈-၂၀၁၈ အဂလိပ်

၄၄၅ အဆန်လမ်းရသစုံမဂဇင်း ဦးထင်ေကျာ်မိုး အမှတ်၉၁၀၆/က)၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၄၀၉
ဝ၉-၇၉၅၅၁၉၅၉၆ ၂၄-၈-၂၀၁၈

၄၄၆ Life & Place မဂဇင်း ဦးထွန်းတိမ်လာစိုး အမှတ်(၃၂/စီ)၊ ၃၂-ရိပ်သာလမ်း၊ ၆-မိုင်ခွဲ၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၄၁၀
(ြမန်မာဘာသာ) 09-2588963   09-2151164 ၂၇-၈-၂၀၁၈

၄၄၇ Life & Place Magazine ဦးထွန်းတိမ်လာစိုး အမှတ်(၃၂/စီ)၊ ၃၂-ရိပ်သာလမ်း၊ ၆-မိုင်ခွဲ၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၄၁၁ အဂလိပ်
(အဂလိပ်ဘာသာ) 09-2588963   09-2151164 ၂၇-၈-၂၀၁၈

၄၄၈ Dr. Ziwaka မဂဇင်း ေဒထားထားစိုး အမှတ်(၁၁/၃-လာ)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၄၂၁
09-2588963   09-2151164 ၂၄-၉-၂၀၁၈

၄၄၉ ေအာင်လံမိနယ်၊လက်ပံကန် ဦးေအာင်စိုး တိုက်(◌ုစီ)၊ အခန်း(၁၄)၊ ဘဏ်ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၁-ှစ် ဝ၂၄၂၂
ေကျးရာအေြခခံပညာအလယ် (ေအာင်လံမိနယ်၊ လက်ပံကန်ေကျးရာ၊ အေြခခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်း တစ်ကိမ် ၂၄-၉-၂၀၁၈
တန်းေကျာင်းမဂဇင်း မဂဇင်းထုတ်ေဝေရးေကာ်မတီ)

၄၅၀ Mango မဂဇင်း ဦးေဇယျေအာင် အမှတ်(၅၁/အီး)၊ ဦးဖိုးတက်လမ်းသွယ်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၂-လ ဝ၂၄၂၃
(Mango Social Magazine Japan Company)  ဝ၉-၄၂၈၀၂၉၀၄၀ တစ်ကိမ် ၂၄-၉-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၅၁ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ံုး ေဒလှလှကျနိ် ံုးအမှတ်(၁၂)၊ ဥကရသီရိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ှစ်ပတ်လည် ဝ၂၄၂၄ ြမန်မာ+
ှစ်ပတ်လညမ်ဂဇင်း ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ံုး အခါအားေလျာ်စွာ ၂၅-၉-၂၀၁၈ အဂလိပ်

၄၅၂ မိမေကျာင်းရာြပည့်မဂဇင်း ဦးမျိးသန် အမှတ်(၃၅၃)၊ မိမေကျာင်းလမ်း၊ ေကျာင်းအကျိးေတာ်ေဆာင်ံုး၊ တစ်ှစ် ဝ၂၄၃၆
အထက(၂)ဒဂံုေကျာင်းဝင်း၊ မိမေကျာင်းရာြပည့်ကျင်းပေရးေကာ်မတီ တစ်ကိမ် ၁၉-၁၀-၂၀၁၈
09-5008663
 

၄၅၃ ေမာ်လမိင်အသင်း(ရန်ကုန)် ဦးေကျာ်မင်း ေရတိဂံုေအာက်ပစယံအေန က်ဘက်မုခ်၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၂၀၁၈ ဝ၂၄၄၁
ှစ်၁၀ဝြပည့်အထိမ်းအမှတ် ေမာ်လမိင်အသင်း(ရန်ကုန)် 09-775011203 တစ်ကိမ်သာ ၁၉-၁၀-၂၀၁၈
မဂဇင်း

၄၅၄ စာေရးဆရာများသမဂမဂဇင်း ဦးေဇာ်ြမတ်ထင် တိုက်(၂၆)၊ ကုဏာရှင်လမ်း၊ ေတာင်သူကုန်းရပက်ွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၂လ- ဝ၂၄၅၅
ြမန်မာိုင်ငံစာေရးဆရာများသမဂ 09-420058963 တစ်ကိမ် ၀၅/၁၁/၂၀၁၈

၄၅၅ ဝ ေတာင်တန်းမှစကားသံ ဦးေအာင်စိုးမင်း မိန်းပန်းလွယ်ရပ်ကွက်၊ ဟိုပန်မိ၊ ဝ ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း။ တစ်ှစ် ဝ၂၄၅၆ ဝ+ြမန်မာ
မဂဇင်း 09-265265924 တစ်ကိမ် ၀၅/၁၁/၂၀၁၈

၄၅၆ ြမစ်ကဗျာအုပညာမဂဇင်း ဦးလင်းလင်းစိုး အမှတ်(၆၂၆၇)၊ ြမစ်ကီးန းလမ်းှင့်ြမတ်ေလး(၁)လမ်းေထာင့်၊ ဇဝနသဒိိ တစ်ှစ် ဝ၂၄၅၇
ရပ်၊ ဥတရသီရိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ တစ်ကိမ် ၀၅/၁၁/၂၀၁၈
09-448537180

ဝ၂၄၈၉
၄၅၇ ပန်းတင်ေလှ မဂဇင်း ဦးကိုကုိိုင် အမှတ်(၂၁၁)၊ ၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။စာေရးသူများ၏ ၀၇/၀၁/၂၀၁၉

ရသစာဖတ်ဝိုင်း  ဝ၉-၅၀၉၈၀၃၆
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အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၅၈ ကိပင်ေကာက်မိ၊ တိုက် ဦးြမင့်ေဝ ဘုရားလမ်း၊ ေဈးချိေတာ်ရပ်၊ ကိပင်ေကာက်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။ ဝ၂၄၉၀
ေကျာင်းရာြပည့်ေမာ်ကွန်း ကိပင်ေကာက်မိ၊ တိုက်ေကျာင်းပါဌိတကသိုလ်ှစ်၁၀၀ြပည့်ေကာ်မတီ ၀၇/၀၁/၂၀၁၉
မဂဇင်း ဝ၉-၇၉၃၉၄၉၁၃၀

၄၅၉ သံလွင်ရနံရသစုံစာေပမဂဇင်း ဦးမိုးေဇာ်သူရ အမှတ်(၉၃၇)၊ သီလ-၁၂လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၄၉၁
ဝ၉-၂၅၉၂၅၁၉၇၃ ၈-၁-၂၀၁၉

၄၆၀ K News မဂဇင်း ေဒသူဇာလွင် အမှတ်(၃၅၈)၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၅၂၂ ြမန်မာ+
၀၉-၉၆၆၂၈၃၅၆၁ ၇-၂-၂၀၁၉ ကုိရီးယား

၄၆၁ Teacher (or) The ဦးစိုးမင်းလတ် အမှတ(်၁၀)၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၅၃၀
Educational Leadeer ၀၉-၄၀၁၆၀၁၉၆၃ ၂၈-၂-၂၀၁၉
ပညာေရးမဂဇင်း

၄၆၂ Namathu Nalla Kaalam ဦးေမာင်ြမင့် အမှတ(်၈၄/ဘီ)၊ ၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ အစုစပ်ပိုင် လစဉ် ဝ၂၅၃၉ တမီလ်
{နမသုနလဲကားလ(မ)်}မဂဇင်း ၀၉-၄၅၀၀၁၀၇၆၂ ၄-၃-၂၀၁၉ ဘာသာ

၄၆၃ ရာစုသစ်မဂဇင်း ဦးသန်းထိုက်ဝင်း အမှတ်(၂၂၄)၊ ၃၈-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၅၄၈
၀၉-၄၂၁၀၆၈၈၂၅ ၇-၃-၂၀၁၉

၄၆၄ YRTA မဂဇင်း ဦးေဇာ်လင်းေမာင် အမှတ်(၆၅)၊ ေလးေထာင့်ကန်လမ်း၊ မာန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၅၄၉
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကီးကပ်ကွပ်ကဲမအာဏာပိုင်အဖွဲ ၇-၃-၂၀၁၉
(YRTA)  ၀၉-၅၁၉၂၇၉၂
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စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၆၅ ပျိးခင်းသစ်မဂဇင်း ဦးြမတ်ေဌး အမှတ်(၂၀၂)၊ မင်းဘာကီးလမ်း၊ ေဘာက်သီးစုရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ေလးလ ဝ၂၅၅၇ ြမန်မာ+
ရခိုင်ြပညန်ယ်။ ၀၉-၂၅၂၆၇၃၇၃၂  ၀၉-၂၅၀၀၇၈၈၉၉ တစ်ကိမ် ၁-၄-၂၀၁၉ ရခိုင်+အဂလိပ်

၄၆၆ ေမယုအလကာမဂဇင်း ဦးဦးသန်းလိင် အမှတ်(၉၈)၊ မဟာပညာေကျာ်လမ်း၊ ေတာင်ရင်းတန်းရပ်ကွက်၊ တစ်ှစ် ဝ၂၅၅၈ ြမန်မာ+
ရေသေ့တာင်မိ၊ ရခိုင်ြပညန်ယ်။  ၀၉-၄၅၆၅၄၃၂၆၁ တစ်ကိမ် ၁-၄-၂၀၁၉ ရခိုင်+အဂလိပ်

၄၆၇ ဝက်ထီးကန်မဂဇင်း ဦးသိန်းဝင်း ေရကန်သာ၊ ဝက်ထီးကန်၊ ြပည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။ တစ်ှစ် ဝ၂၅၆၃
ဝက်ထီးကန်မဂဇင်းထုတ်ေဝေရးေကာ်မတီ  ၀၉-၄၅၂၁၄၁၉၆၃ တစ်ကိမ် ၁၈-၄-၂၀၁၉

၄၆၈ ိုးမရင်ခွင်မဂဇင်း ဦးသိန်းဇံ အမှတ်(၀၁၉)၊ ေအာင်သစာလမ်း၊ ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊ မင်းြပားမိ၊ တစ်ှစ် ဝ၂၅၆၉ ရခိုင်
ရခိုင်ြပညန်ယ်။ ရခိုင်စာပီဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေဖာင်ေဒးရှင်း။ တစ်ကိမ် ၂၂-၄-၂၀၁၉
၀၉-

၄၆၉ FYI (For Your Info)မဂဇင်း ဦးစည်သူခန် အမှတ်(၉၀)၊ အခန်း(၇-အီး)၊ ကန်လမ်းကွန်ဒို၊ လိင်မိနယ်။ ၃-လ ဝ၂၅၇၄
ြပည်ဟိန်းိုင်ေရာင်းဝယ်ေရးကုမဏီလီမိတက်၀၉-၉၇၆၈၈၇၀၇၅ တစ်ကိမ် ၂၄-၄-၂၀၁၉

၄၇၀ လင်းလက်မဂဇင်း ဦးလှေဌးေမာင် ေအာင်မဂလာရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။ ၄-လ ဝ၂၅၈၉ ြမန်မာ+
၀၉-၂၆၃၇၁၄၅၂၈ တစ်ကိမ် ၂၀-၅-၂၀၁၉ ရခိုင်+

အဂလိပ်

၄၇၁ Satwyne မဂဇင်း(ဂျပန်) Mr.Shimmachi အမှတ်(၂၀၇)၊ ယုဇနတာဝါ၊ ေရဂံုတိုင်လမ်း၊ အေန က်ေရဂံုတိုင်ရပ်ကွက်၊ လစဉ် ဝ၂၅၉၂ ဂျပန်
Tomoya ဗဟန်းမိနယ်။ မိတ်ဆန်စ်အင်တာတိတ်မန်ကုမဏီလီမိတက် ၂၁-၅-၂၀၁၉

၀၉-၂၆၂၇၆၄၄၉၇



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၇၂ Satwyne မဂဇင်း(ြမန်မာ) ဦးေအာင်ကိုကို အမှတ်(၂၀၇)၊ ယုဇနတာဝါ၊ ေရဂံုတိုင်လမ်း၊ အေန က်ေရဂံုတိုင်ရပ်ကွက်၊ လစဉ် ဝ၂၅၉၃
ဗဟန်းမိနယ်။ မိတ်ဆန်စ်အင်တာတိတ်မန်ကုမဏီလီမိတက် ၂၁-၅-၂၀၁၉
၀၉-၂၆၂၇၆၄၄၉၇

၄၇၃ ဇီဝက မဂဇင်း ေဒါက်တာသက်ေဆွ အမှတ်(၅၃/ပထမထပ)်၊ ၄၁-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၆၀၈
၀၉-၄၅၄၁၅၅၃၂၇ ၁၄-၆-၂၀၁၉

၄၇၄ STUN မဂဇင်း ေဒသန်းသန်းစိုး အမှတ်(၉၅)၊ ြမင်သာ-၈လမ်း၊ ေတာင်ဉကလာပမိနယ်။ ၂-လ ဝ၂၆၁၉
၀၉-၄၅၀၀၁၇၆၁၈ တစ်ကိမ် ၁-၇-၂၀၁၉

၄၇၅ ြမန်မာိုင်ငံစစ်မထမ်းေဟာင်း ဗိုလ်မှးချပ် အမှတ်(၈/ဘီ)၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ၈-မိုင်၊ ြပညလ်မ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၄-လ ဝ၂၆၂၈
မဂဇင်း ေကျာ်မျိးဝင်း(ငိမ်း) ြမန်မာိုင်ငံစစ်မထမ်းေဟာင်းအသင်း တစ်ကိမ် ၁၀-၇-၂၀၁၉

၄၇၆ Teeltui Zingsol မဂဇင်း သိကာေတာ်ရဆရာ ရပက်ွက်(၃)၊ ကပ်တဲလ်ေကျးရာ၊ တီးတိန်မိ၊ ချင်းြပည်နယ်။ ၃-ှစ် ဝ၂၆၃၀ ချင်း
ဉီးေဆာင်ရှင်းေပါင် ၀၉-၄၅၉၁၅၄၉၉၁ တစ်ကိမ် ၂-၈-၂၀၁၉ (တီးတိန်)

၄၇၇ Easy မဂဇင်း ဦးတဲ့ဟိုင်း အမှတ်(မ-၂၄/ေအ-၁)၊ ၆၈-လမ်းှင့်ငုဝါလမ်းေထာင့်၊ ချမ်းြမသာစည် ၃-လ ဝ၂၆၃၁ ြမန်မာ+
မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၉-၄၉၅၀၁၈၆၆ တစ်ကိမ် ၂-၈-၂၀၁၉ တုတ်+အဂလိပ်

၄၇၈ The OBSERVER MYANMAR ဦးြမတ်မျိးွယ် အခန်း(၃၀၁)၊ တိုက်(ေအ)၊ မင်းဓမလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ၃-လ ဝ၂၆၃၇
မဂဇင်း မရမ်းကုန်းမိနယ်။ တစ်ကိမ် ၆-၈-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၇၉ ြမန်မာသနပ်ခါးမဂဇင်း ဦးေကျာ်မိုး ကျန်စစ်သားလမ်း၊ နဝန်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ တစ်ှစ် ဝ၂၆၈၁
(ြမန်မာ့သနပ်ခါးစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်တင်ပိုေရာင်းချသမူျားအသင်း) တစ်ကိမ် ၂၇-၉-၂၀၁၉
09-400531505

၄၈၀ FEDERAL BUSINESS မဂဇင်း ဦးသန်းထွန်း အမှတ်(၃/အီး)၊ ရှင်ေစာပုလမ်းှင့်သေြပညိလမ်းေထာင့်၊ ရှင်ေစာပု လစဉ် ဝ၂၆၈၃
ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၄-၁၀-၂၀၁၉
ဟသာမီဒီယာလုပ်ငန်းစုကုမဏီလီမိတက်

၄၈၁ ေဇယျာစာေပဘဏ်တိုက် ဦးွန်စိုး အမှတ်(၁/၈၈)၊ သလာရပ်ကွက်-၁၊ စမ်းေငွေရာင်လမ်း၊ မံုရာမိ၊ ၃-လ ဝ၂၆၉၂
မဂဇင်း စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးစာကည့်တိုက်များ တစ်ကိမ် ၂၃-၁၀-၂၀၁၉

ေဖာင်ေဒးရှင်း  ၀၉-၅၃၆၃၁၄၀

၄၈၂ ခူမီး ေြမ (KHUMI KHU) ဦးေစာြမ အမှတ်(၄၄၆)၊ မိပတ်-၂လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၁-ှစ် ဝ၂၆၉၇ (ြမန်မာ+
 မဂဇင်း တစ်ကိမ် ၂၉-၁၀-၂၀၁၉ ခူမီး-ချင်း)

၄၈၃ ေဆွမျိးေပါက်ေဖာ်မဂဇင်း ေဒခင်ခင်ေလး Myanmar Sports Hotel၊ အခန်း(၈/၃)၊ သုဝဏေဘာလံုးကွင်းဝင်းအတွင်း၊ လစဉ် ဝ၂၇၀၇ ြမန်မာ+
ေလးေထာင့်ကန်လမ်း၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။(ြမန်မာ-တတု်ပူးေပါင်း ၆-၁၂-၂၀၁၉ တတု်
ဆက်ဆံေရးဗဟိုအသင်း) ၀၉-၇၉၅၂၈၇၅၃၅  ၀၉-၅၀၃၉၁၈၈

၄၈၄ KOREA PRESS မဂဇင်း ဦးမင်းခန်ေကျာ် အမှတ်(၁၀/ေြမညီထပ်)၊ ပါရမီလမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ လစဉ် ဝ၂၇၂၂ ြမန်မာ+
(HI-WELL KOREA Co.,Ltd) ၀၉-၂၆၉၁၀၁၇၅၅  ၀၉၀၉၆၆၂၈၃၅၆ ၆-၁၂-၂၀၁၉ အဂလိပ်+

ကိုရီးယား



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၈၅ အ.မ.က အထက်ချိင်၏ ဦးအွမ်ကီး အထက်ချိင်ရာ၊ မင်းတပ်မိ၊ ချင်းြပည်နယ်။ (အ.မ.က အထက်ချိင် တစ်ကိမ်သာ ဝ၂၇၃၈ ြမန်မာ+
ှစ်(၅၀)ြပည့်အထိမ်းအမှတ် ေရရတုသဘင်ကျင်းပေရးေကာ်မတီ) 09-5075377 ၂၁-၁-၂၀၂၀ အဂလိပ်
မဂဇင်း

၄၈၆ ရသေစာင်းကိးမဂဇင်း ဦးဝင်းေဖ အမှတ်(၁၅)၊ ှစ်ထပ်ေဆာင်၊ ၇၇-လမ်း၊ ၂၉x၃၀လမ်းကား၊ ၂-လတစ် ၀၂၇၅၃
ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၉-၄၀၂၇၄၀၇၆၈ ကိမ် ၃၀-၁-၂၀၂၀

၄၈၇ သံေယာဇဉ် (၁၃) မဂဇင်း ေဒါက်တာထွန်းလင်း အမှတ်(၁၄၆)၊ ေဇယျာ(၆)လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဉကလာပမိနယ်။ တစ်ှစ် ၀၂၇၅၈
ေအာင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ၀၉-၅၀၀၆၄၇၈ တစ်ကိမ် ၁၉-၂-၂၀၂၀

၄၈၈ Hope Myanmar မဂဇင်း ဦးထိုက်ဝင်း တိုက်(စီ)၊ ၄/၃၊ အခန်း(၂၀၃)၊ ရတန အိမ်ရာ၊ ေတာင်ဉကလာပမိနယ်၊ လစဉ် ၀၂၇၈၀ ြမန်မာ+
(အိက်ချအ်မ်ဂျကီွန်စထရပ်ရှင်ကုမဏီလီမိတက်) ၂၅-၂-၂၀၂၀ အဂလိပ်+
09794166861 ကိုရီးယား

၄၈၉ ေမာ်ကွန်းမဂဇင်း ဦးေဇယျာလိင် အမှတ်(၁၂၁)၊ ၄-လာ၊ ၄၉-လမ်းှင့် အေန ်ရထာလမ်းေထာင့်၊ ၀၂၇၉၃
ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၉၃၁၃၄၀၂၃၉ ၁၈-၃-၂၀၂၀

၄၉၀ Chin Digest မဂဇင်း ဆလိုင်းအုပ်ွန်ဘွယ် အမှတ်(၂၀၇)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမိ၊ ၂-လတစ်ကိမ် ၀၂၈၀၃ ချင်း
ချင်းြပည်နယ်။(Chin Digest မဂဇင်းြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ)၀၇၀၂၁၃၁၁ ၂၄-၃-၂၀၂၀ (ဟားခါး)

၄၉၁ ေတဇ (၂၃) ှစ်ပတ်လည် ဦးမျိးေအာင်ဆန်း အမှတ်(၁၅၁/က)၊ ေြမညီထပ်၊ ေဝဇယ လမ်း၊ (၁၆/၂)ရပ်ကွက်၊ တစ်ှစ် ၀၂၈၀၅
မဂဇင်း သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၉-၇၈၅၅၂၇၉၃၃ တစ်ကိမ် ၂၄-၄-၂၀၂၀

ေတဇ၂၃ှစ်ပတ်လညမ်ဂဇင်းြဖစ်ေြမာက်ေရးေကာ်မတီ



မှတ်ပံုတင် စတင်
အမှတ် ထွက်ရက်

စဉ် မဂဇင်းအမည် ထုတ်ေဝသအူမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ထွက်ရက် မှတ်ချက်

၄၉၂ RND ရသစံုမဂဇင်း ဦးစိုးေန င် အမှတ်(၁၄)၊ သုခလမ်း၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ လစဉ် ၀၂၈၃၉
၀၉-၄၃၁၄၂၀၁၄ ၂၉-၆-၂၀၂၀



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

၁ Account Care စာေပ ဦးသန်းစိုး အမှတ်(၃၀၅)၊ တ-ထပ်၊ မဟာဗလလမ်း၊(၄၁)လမ်းှင့်(၄၂)လမ်းကား၊ ၀၀၀၁၄
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၁-၃၉၂၁၄၈၊ ဝ၉-၅၁၂၀၇၆ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄

၂ ဧကရီစံစာေပ(၂) ေဒြဖြဖဝင်းေရ အမှတ်၉/၃၄၊ ေြမညီ၊ ေနကာသာယာကုန်းလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၀၁၅
Ph- ဝ၉-၄၂၁၁၂၈၇၅၈၊ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄

၃ Star Media Groupစာေပ ေဒအိေကခိုင် ဝမ-၅၉၉၊ ေအာင်ေြမလမ်း၊ ေကျာင်းကီးစုရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၀၀၀၁၆
 Ph-ဝ၉-၄၂၈၃၂၆၀၆၀ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄

၄ ဂျပီတာစာေပ ဦးေအာင်ေကျာ်မျိး အမှတ်(A-1)တိုက်(၃၀-A)၊ ေအာင်ေဇယျ(၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ ၀၀၀၁၇
သဃန်းကန်းမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၂၅၄၁၈၃၃၂၁၊ ဝ၉-၅၀၄၇၉၂၃ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄

၅ ြမတ်ေမေမစာေပ ေဒတင်တင်ြမင့် အမှတ်(၁၂၃၁)၊ ေလှာ်ကားလမ်း၊ ၂၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၀၁၈ ပိတ်သမ်ိး
Ph-ဝ၉-၇၉၉၃၀၈၁၃၄၊ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄

၆ Grace Publishing House ဦးထန်ထွန်းလျန်း အမှတ်(၁၆၆)၊ ၃၇-လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၀၁၉
Ph-ဝ၉-၇၃၀ဝ၉၃၅၃ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄

၇ စိန်တိုက်စာေပ ေဒစမ်းစမး်ေအး အမှတ(်၂၃၁/က)၊ တပင်ေရထီးလမ်း၊ မဟာမိင်၊ ဥသာမိသစ်၊ ပဲခူးမိ၊ ၀၀၀၂၀
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။  Ph-ဝ၅၂-၃၀၅၁၈၊ ဝ၉-၃၁၄၂၆၉၃၅ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄

အေထွေထွခွင့်ြပစာရင်း

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၈ အြဖေရာင်စာေပ ဦးစိုးသူရ အမှတ်(၈၃)၊ အခန်း(၁၆/ေအ-၄လာ)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(ေအာက်)၊ ၀၀၀၂၁
ေကျာက်တံတားမိနယ်။Ph-ဝ၉-၅၀၂၉၂၆၄ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄

 
၉ CLC -Christian Listerature ဦးခမ်ခန်မုန် အမှတ်(၁၈၀/၂)၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၀၂၂

Centre ခရစ်ယာန်စာေပ Ph-ဝ၁-၃၇၇၁၄၃၊ ဝ၁-၂၄၉၁၇၆ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄

၁၀ Modern English စာေပ ဆရာ DOMINIC အခန်း (၃၄)၊ တိုက်(၅၂)၊ ဘီ-၂၊ ရန်ကုန-်အင်းစိန်လမ်းမ၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ၉၉၉၉-အိမ်ရာ၊ ၀၀၀၂၄
ဦးရှိန်းထန်း လိင်မိနယ်။ Ph-ဝ၁-၅၁၄၂၅၂၊ ဝ၉-၄၃၀၂၃၅၀၂ ၁၂-၁၁-၂၀၁၄

၁၁ ပန်းတိုင်စာေပ ေဒသသီီခင် အမှတ်(၂၃၂)၊ ၃၉-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၀၂၅
Ph-ဝ၁-၂၄၅၆၂၁၊ ဝ၁-၂၄၅၆၁၉ ၁၂-၁၁-၂၀၁၄

၁၂ ေတာ်ဝင်ရာစာေပ ဦးသူကွယ်ခန်စိုး အမှတ်(၉၈)၊ ပထမထပ်၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၀၀၂၇
Ph-ဝ၉-၇၃၀၅၀၈၄၀၊ ၁၂-၁၁-၂၀၁၄

၁၃ သိဂေရစင်စာေပတိုက် ေဒလှလှစိန် အမှတ်(၁၅၆/၁၅၈)၊ ၃၃-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၀၃၂
 Ph-ဝ၁-၂၄၂၃၃၁၊  ဝ၉-၇၃၁၄၂၃၈၃၊ ၁၃-၁၁-၂၀၁၄

၁၄ ှင်းဆီြဖစာအုပ်တိုက် ဦးဘိုဘိုဝင်း အမှတ်(၇)၊ ၅-လာ၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ေကျာက်ကုန်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၀၃၃
Ph-ဝ၁-၈၅၅၁၃၄၇၊ ဝ၉-၄၂၅၃၁၇၂၇၉ ၁၃-၁၁-၂၀၁၄
hninn siphyu mm@gmail.com၊ Lynn LynnLack @gmail.com

၁၅ သတင်းေကာင်းစာေပ ဦးလှြမင့် အမှတ်(၁၉၁)၊ ၂၈-လမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၀၃၄
Ph-ဝ၉-၂၃၀၉၀ဝ၃၇၊  ဝ၉-၄၂၁၀ဝ၀၈၈၃ ၁၃-၁၁-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၆ ဂျာနယ်လစ်စာေပ ဦးစိုင်းြမင့်ဝင်း အမှတ်(၃၅)၊ အာသာဝတီလမ်း၊ ၄၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၀၃၅
Ph-ဝ၉၇၃၁၄၀၃၅၃၊ Phosai08@gmail.com ၁၃-၁၁-၂၀၁၄

၁၇ ပပစာေပ ေဒတင်ဇာဦး အမှတ်(၅၉)၊ တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၃)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၀၃၆
 Ph-ဝ၉-၄၂၁၀ဝ၆၃၈၅ ၁၃-၁၁-၂၀၁၄

၁၈ စ ွန်စာေပ ေဒြမတ်ဇင်ဇင်မိုး အမှတ်(၁၀၉)၊ ပ-ထပ်၊ ၃၄-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၀၃၇
Ph-ဝ၁-၂၅၆၁၄၅၊ ဝ၉-၃၈၃၈၃၆ ၁၃-၁၁-၂၀၁၄

၁၉ ဒိုေကျးရာစာေပတိုက် ဦးေကျာ်ဇင်စိုး အမှတ်(၂၂၈)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၀၀၄၀
(ြပန/်ဆက်ဌာန) (န်ကားေရးမှး) Ph-ဝ၁-၃၇၁၃၄၂၊ ဝ၁-၂၀၁၉၃၆၊ iprd production@gmail.com ၁၇-၁၁-၂၀၁၄

၂၀ ြမတ်မျိးြမန်မာစာေပ ဦးဝင်းေမာင်ထက် အမှတ်(၂၉)၊ ဗိုလ်ေစာဦးလမ်း၊ သာေကတအေရှရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၀၀၄၃
Ph-ဝ၉-၄၅၀ဝ၄၀၄၀၄ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၂၁ TAB စာအုပ်တိုက် ဦးခင်လိင် အမှတ်(၅၇)၊ ဗဟန်း(၃)လမ်း၊ မိမရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၀၄၄
Ph-ဝ၉-၅၀၁၃၆၀၉ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၂၂ ကာစီမီယာစာေပ ေဒစ ဝင်း အမှတ(်၄၉၅/ခ)၊ အုတ်ဖိုတန်းလမ်း၊ ေအာက်ကျင်းရပ်ကွက်၊ သထုံမိ၊  မွန်ြပည်နယ်။ ၀၀၀၄၅
Ph-ဝ၉-၄၀၁၆၂၂၅၁၃၊ ဝ၅၇-၄၀၇၁၂ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၂၃ လမ်းေြဖာင့်စာေပ ဦးရန်ိုင် အမှတ်(၅၁၅)၊ အေဝရာလမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၀၀၄၆
Ph-ဝ၉-၄၃၁၁၀ဝ၅၂ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄
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၂၄ ရက်စိမ်းစာေပ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေဝ အမှတ်(၄၃/ေအ)၊ ေြမညီထပ်၊ ၄-လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၀၀၄၇
Ph-ဝ၉-၃၂၃၈၁၄၄၁ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၂၅ ေရနီလာစာေပတိုက် ေဒနီလာစိုး အမှတ်(၁၀)၊ ၇-လာ၊ ၁၆၅-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၀၄၈ ပိတ်သမိး်
Ph-ဝ၉-၄၃၁၃၆၈၅၂ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၂၆ တေကာင်းစာအုပ်တိုက် ဦးေနမျိးသူရ အမှတ်၅(ခ)၊ ေဇယျာသရီိလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၀၅၀
Ph-ဝ၉-၅၀ဝ၁၉၈၃ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၂၇ ဓမသံေတာ်ဆင့်စာေပ ဦးေကျာ်စွာဝင်း အမှတ်(၂၁)၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၀၀၅၁
Ph-ဝ၉-၇၃၂၀၂၈၇၀ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၂၈ ဇိုမီးအလင်းစာေပ ဦးခင်ဇရှင်း အမှတ်(၁၈၁)၊ နယ်ေြမ(၁၃)၊ ပင်လံုရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၀၅၇
Ph-ဝ၉-၃၁၅၅၀၃၄၀ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၂၉ ရခိုင်သားကီးစာေပ ဦးလှြမင့် အမှတ်(ခ/၅၅)၊ ကန်းေရဝါလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၀၀၅၈
Ph-ဝ၉-၅၀ဝ၂၈၃၁ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၃၀ ကန်ေတာ်ကီးထီေပါက်စဉ် ေဒရီရီေမာ် အမှတ်(၃၁၄-A)၊ ဗညားဒလလမ်းှင့်သတီာလမ်းထိပ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ ၀၀၀၆၀ ပိတ်သမိး်
တာေမွမိနယ်။ Ph-ဝ၁-၂၀၃၃၆၈ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၃၁ ထိပ်တန်းထီေပါက်စဉ် ဦးဘုန်းြမင့် အမှတ်(၃၅)၊ ဒဂံုသီရိလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၀၆၁ ပတိ်သမိး်
Ph-ဝ၁-၅၄၂၂၇၄ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄
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၃၂ မဇမိမီဒီယာစာေပ ဦးစိုးြမင့် အခန်းဝ၀၁၊ ဝ၀၃၊ ၁၀၁၊၁၀၃၊ လိပ်ကန်ကွန်ဒိုတာဝါ၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ၀၀၀၆၅
ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၄၂၁၀၁၀၁၀ဝ၊ ဝ၁-၅၅၈၆၇၅ ၂၁-၁၁-၂၀၁၄

၃၃ ပဂံစာအုပ်တိုက် ဦးဆန်းေအာင်သူ အမှတ်(၁၆၇)၊(A)၊ ေြမညီထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၀၆၇
Ph-ဝ၁-၃၇၇၀၆၁၊ ဝ၉-၂၀၂၃၇၅၃ ၂၈-၁၁-၂၀၁၄

၃၄ ေဇယျာမိုးစာအုပ်တိုက် ဦးမိုးေကျာ် အမှတ်(၁၉)၊(H-7)လာ၊ ၅၅-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၀၆၈
Ph-ဝ၉-၅၀၇၃၆၀၅ ၂၈-၁၁-၂၀၁၄

၃၅ ေတာင်ဇလပ်စာေပ ဦးထန်ဗန်းလျန်း ဘီ/၃၀၆၊ လွယဘ်ွာလ်ရပ်ကွက်၊ တီးတိန်မိ၊ ချင်းြပည်နယ်။ ၀၀၀၇၁
၂၈-၁၁-၂၀၁၄

၃၆ မိုးစာေပ ဦးသက်ဦး အမှတ်(၇၀)၊ ၉၁-လမ်း၊ ကန်အေရှရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၀၇၂ ပိတ်သိမး်
09-795217443  09-33275675 ၂၈-၁၁-၂၀၁၄

၃၇ ေကာင်းစာေပ ဦးေကာင်းထက်နွ် အမှတ်(၅၃၂)၊ ဘုရင့်ေန င်လမ်း၊ ၄၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၀၇၃
၂၈-၁၁-၂၀၁၄

၃၈ ေဌးမိုးစံ စာေပ ေဒေဌးေဌးကည် အမှတ်(၃၉၀)၊ ရတန ပံ(ု၅)လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၀၇၄ ပိတ်သိမး်
Ph-ဝ၉-၅၁၂၈၄၉၉၊ ဝ၉-၅၁၅၈၈၆၀ ၂၈-၁၁-၂၀၁၄

၃၉ Hub Myanmar စာေပတိုက် Dr.ထက်ဇံလင်း အမှတ်(၂၄/၂၆)၊ ေတာင်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၀၇၅
Ph-ဝ၁-၄၀၁၄၂၂၊ ဝ၁-၄၀၁၁၇၆ ၁-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၀ ေလာကနတ်စာေပ ဦးသိန်းေဇာ် အမှတ်(၂၈၀/ခ)၊ ဓမာံုလမ်းသစ်၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၀၀၇၆
Ph-ဝ၉-၅၁၆၃၁၄၄ ၁-၁၂-၂၀၁၄

၄၁ ကံကီးေမာင်သိန်းထီေပါက်စဉ် ဦးဝင်းေမာင် အမှတ်(၁၂၇၀)၊ ၃၇-လမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၀၇၇
Ph-ဝ၉-၂၅၃၃၆၄၆၃၃ ၁-၁၂-၂၀၁၄

၄၂ နဂါးမင်းစာေပ ဦးြမတ်ထွန်း အမှတ်(၁၃၈)၊ ဒ-ုထပ(်ဝဲ)၊ ၃၇-လမ်း(လယ)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၀၇၈
Ph- ဝ၁-၃၇၉၂၃၆၊   ၁-၁၂-၂၀၁၄

၄၃ လွင်ဦးစာေပ ဦးလွင်ဦး အမှတ်(၁၆/ေအ)၊ လှညး်တန်း-၂လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၀၇၉
Ph-ဝ၉-၇၃၀၆၀၁၇၆ ၁-၁၂-၂၀၁၄

၄၄ ပညာေရေတာင်စာအုပ်တိုက် ဦးေအာင်ြမတ် အမှတ်(၉၀-၉၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၀၈၆
Ph-ဝ၁-၃၈၈၇၁၈၊ ဝ၉-၅၁၀၁၅၃၅ ၁-၁၂-၂၀၁၄

၄၅ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဦးေဇာ်ဇင်ြမင့်ေမာင် အမှတ်(၃၅)၊ စံရိပ်ငိမ်း(၄)လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၀၈၈
Ph-ဝ၉-၄၉၂၂၃၇၂၄၊ ဝ၁-၅၀၁၈၇၈ ၁-၁၂-၂၀၁၄

၄၆ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဦးသက်ိုင် အမှတ်(၆၀)၊ ေဇယျာသရီိလမ်း၊ ဗိုလ်ထွန်းစံရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၀၀၈၉
Ph- ဝ၉-၄၃၁၀၅၆၇၇၊ ၁-၁၂-၂၀၁၄

၄၇ ေရကိသားစာေပ ဦးြမင့်ေဝ အမှတ်(၄၄/B)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၀၉၂
Ph- ဝ၉-၇၃၁၅၄၉၆၈၊ ၁-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၈ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဦးသန်း အမှတ်(၁၅၆)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၀၉၃
Ph- ဝ၉-၄၃၂၀ဝ၉၀၄ ၁-၁၂-၂၀၁၄

၄၉ ှစ်ဆယ့်ခွန်စာေပ ဦးသိန်းြမင့် အမှတ်(၂၃၃)၊ သီရိမိင်(၉)လမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၀၉၄
Ph- ဝ၉-၄၄၈၀ဝ၃၇၉၉ ၁-၁၂-၂၀၁၄

၅၀ The Key Collection ဦးစိုင်းွံွတ် အမှတ်(၅/ဘီ)၊ ၅-လာ၊ ဒဂံုတာဝါ၊ ေရဂံုတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၀၉၅
Ph- ဝ၁-၅၅၈၁၆၁၊ ဝ၉၂၅၂၆၅၇၆၅၂၊ ၁-၁၂-၂၀၁၄

၅၁ ဗမာအမျိးသမးီ ဦးချစ်ရီေလး အမှတ်(၉၉)၊ မေလးလမ်း၊ ကန/်ေန က်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၀၉၇
Ph- ဝ၉-၅၀၄၇၃၅၆၊ ၁-၁၂-၂၀၁၄

၅၂ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဦးြမတ်စံ အမှတ်(၅၉၉-က)၊ ေချာင်းသာ(၁)လမ်း၊ ၂၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၀၉၈
Ph-ဝ၉-၇၃၀၆၃၄၃၁ ၂-၁၂-၂၀၁၄

၅၃ ခေရဖူးစာေပတိုက် ဦးေကျာ်ထူး အမှတ်(၆၉)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၁၀၁
Ph-ဝ၉-၅၁၄၂၂၀၆ ၂-၁၂-၂၀၁၄

၅၄ SYT စာေပ ဦးစိုးသန်း အမှတ(်၈၅၅)၊ သမာဓိလမ်း၊ ေမတာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၁၀၂
Ph-ဝ၁-၅၄၆၆၁၃၊ ဝ၉-၄၃၁၈၇၃၉၆ ၂-၁၂-၂၀၁၄

၅၅ ဆန်းစေသာ်တာစာအုပ်ထုတ်ေဝေရး ဦးလြပည့်ေဝး အမှတ်(၆၃/ေြမညီ)၊ အေန ်မာ(၁၉)လမ်းအေရှ၊ (၂/ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ် ၀၀၁၀၃
Ph-ဝ၉-၈၅၃၈၀၁၂၊ ဝ၉-၃၃၃၄၂၆၀၈ ၂-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၆ ေရကံ့ေကာ်စာေပ ဦးစိန်ြမင့်ေအာင် အမှတ်(၈၄)၊ တာဝတီသာလမ်း၊ ပဇုွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၁၀၄
Ph-ဝ၉-၅၀၁၅၅၀၄၊ ၂-၁၂-၂၀၁၄

၅၇ ေကျာ်စာေပ ဦးေကျာ် အမှတ်(၃၆၃)၊ အခန်း(၂၃-က)၊ မဟာဗလလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၁၀၅
Ph-ဝ၁-၃၉၂၁၁၂ ၂-၁၂-၂၀၁၄

၅၈ ြမန စာအုပ်တိုက် ဦးကွန်ြမး အမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ၇-လာ၊ ိင်းကွန်ဒို၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၁၁၀
 Ph-ဝ၁-၃၈၇၀၁၈ ၂-၁၂-၂၀၁၄

၅၉ ေကျာ်ွန်ရည်စာေပ ဦးေကျာ်ွန် အမှတ်(၁၅၁-၁၅၃)၊ ၄-လာ၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၁၁၃
Ph - ဝ၉-၅၀ဝ၁၇၀၉ ၂-၁၂-၂၀၁၄

၆၀ တိုးြမစ်စာအုပ်တိုက် ဦးဝင်းေဇာ်လတ် အမှတ်(၉၉၅)၊ သုစိတာ(၂)ြဖတ်လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၁၁၃
Ph- ဝ၉-၇၃၁၄၁၂၆၃၊ ဝ၉-၇၃၀၄၅၂၆၄ ၂-၁၂-၂၀၁၄

၆၁ ေမယုစာေပ ေဒေဝမာမာထွန်း အမှတ်(၁၈၁)၊ အရာရှိကီးများ၊အိမ်ရာ၊ ဧရာဝတီေရတပ်စခန်းဌာနချပ်၊ ၀၀၁၁၅
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၂-၁၂-၂၀၁၄

၆၂ Myanmar Glod & Jewellery ဦးစိုးမိုးသန်း တိုက်(၉)၊ ၇-လာ၊ ေရြပည်စံုေဈး၊ စက်ံုလမ်းှင့်ဗညားဒလလမ်းေထာင့်၊ ၀၀၁၂၀
Buying Guide(including) မဂလာေဈးသစ်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၃-၁၂-၂၀၁၄
Wedding Guide Ph -ဝ၁-၃၇၉၅၉၇၊ ဝ၉-၄၅၀ဝ၆၃၀၄၆

၆၃ APEX စာေပ Dr.ေအာင်ေကျာ်မျိး အမှတ(်၃၀/B)၊ အခန်း (၅/B)၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၀၁၂၁
Ph-ဝ၉-၄၃၀၄၃၁၆၆၊ ဝ၉-၂၅၃၇၀၈၉၁၁၊ ဝ၁-၂၅၆၀၈၀၊ ဝ၁-၃၇၀၅၃၉ ၃-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၆၄ ဟိန်းထက်စာေပတိုက် ဦးလှထွန်းေအာင် အမှတ်(၂၇၁)၊ ဒ-ုထပ(်ဝဲ)၊ ၃၉-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၁၂၂
Ph -ဝ၉-၅၄၀၄၈၃၇ ၃-၁၂-၂၀၁၄

၆၅ ပန်းမိင်လယ်စာေပ ေဒြမင့်ြမင့် အမှတ်(၅၇)၊ ခေရပင်လမ်း၊ ၂(ခ)ရပ်ကွက်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၀၁၂၃
Ph-ဝ၁၆၃၅၂၆၂၊ ဝ၉-၅၅၀၁၈၆၉ ၃-၁၂-၂၀၁၄

၆၆ ဆန်းြမသိဂစာေပတိုက် ေဒသင်းသင်းကိင် အမှတ်(၁၉၉)၊ ၅၁-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၁၂၄
Ph-ဝ၁-၂၉၁၄၂၄၊ ၃-၁၂-၂၀၁၄

၆၇ ေမဃဝတီစာေပ ဦးေနလင်းေအာင် (၈၀)၊ ဓမသုခလမ်း၊ ၂/ကရပ်ကွက်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၀၁၂၆
Ph-09-420004415 ၃-၁၂-၂၀၁၄

၆၈ ဒရီစာအုပ်တိုက် ေဒသက်ေဝရီ အမှတ်(၁၉၈)၊ ၂၉-လမ်း၊ ၈၀×၈၁လမ်းကား၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၁၂၈
Ph- ဝ၉-၂၀ဝ၃၆၄၆၊ ဝ၂-၃၃၅၁၁ ၄-၁၂-၂၀၁၄

၆၉ ကုေဋကုဋာစာေပတိုက် ဦးမိုးေဇာ်ဦး အမှတ်(၂၀၁)၊ တိုက်(၂၉-စီ)၊ ၁၄-လမ်း၊ ယုဇနဥယျာဉ်မိေတာ်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ ၀၀၁၂၉
Ph - ဝ၉-၇၉၉၆၀၂၅၆၉ ၄-၁၂-၂၀၁၄

၇၀ စံေတာ်ချနိ်စာေပ ဦးကိုကိုေလး အမှတ်(၁၀ဝ-၁၀၂)၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ပဇုွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၁၃၀
Ph- ဝ၉-၅၀၁၁၄၄၃ ၄-၁၂-၂၀၁၄

၇၁ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဦးခင်ေမာင်ြမင့် အမှတ်(၅)၊ သံလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၁၃၁
Ph-ဝ၉-၄၃၁၆၆၈၅၀ ၅-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၇၂ ဖူးေဝသစ်စာေပ ဦးေဇာ်မင်း အမှတ်(၂၇)၊ မာန်ေြပ(၂၁)လမ်း၊ အေရှ(၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၁၃၂
Ph- ဝ၉-၈၅၃၇၀၇၉၊ ၅-၁၂-၂၀၁၄

၇၃ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ေဒခင်မျိးလှ အမှတ်(၈၀-စီ)၊ ကေမာဇလမ်းသွယ်(၂)၊ ေရေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ ၀၀၁၃၃
ဗဟန်းမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၇၃၀၅၅၂၃၅၊ ဝ၁-၅၃၇၇၉၃ ၅-၁၂-၂၀၁၄

၇၄ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ေဒါက်တာေအးမင်း အမှတ်(၆၂-က)၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၁၃၄
Ph-ဝ၉-၂၅၀ဝ၄၇၁၅၅ ၅-၁၂-၂၀၁၄

၇၅ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဦးမင်းဟန် (၈/၈၁)၊ ေကတုမတီလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေရတွင်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၀၁၃၅
Ph-ဝ၉-၅၁၁၅၇၆၃ ၅-၁၂-၂၀၁၄

၇၆ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဦးေငွေဇာ် (A-၂၅)၊ ြပည်ရိပမ်နွ်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၁၃၇
Ph-ဝ၉-၅၁၅၇၆၀၈ ၈-၁၂-၂၀၁၄

၇၇ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဦးတင်ေမာင်ကည် အမှတ်(၃၈၃)၊ ပထမထပ်၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ၀၀၁၃၉
ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၄၅၀ဝ၂၉၄၅၇ ၈-၁၂-၂၀၁၄

၇၈ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဦးသိန်းဝင်း အမှတ်(၉)၊ ဗိုလ်ချိလမ်း၊ ဗိုလ်ချိ(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၁၄၀
Ph-ဝ၉-၅၀၂၀၅၄၁ ၈-၁၂-၂၀၁၄

၇၉ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဦးေရထွန်း အမှတ(်၂)၊ ဥဿဖယားလမ်း၊ ကျိကဆံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၁၄၁
Ph-ဝ၉-၇၃၁၈၀၂၉၇၊ ဝ၁-၅၀၁၀၁၅ ၉-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၈၀ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဦးေကျာ်ြမတ်မိုး အမှတ်(၁၄၁၁)၊ ဂ မာလမ်း၊ ၄၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၁၄၃
Ph-ဝ၉-၅၀၉၉၆၀၅ ၁၀-၁၂-၂၀၁၄

၈၁ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဦးနန်းဦး အမှတ်(၂၉၆)၊ ေရှသိုလမ်း(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၁၄၄
Ph-ဝ၉-၅၀၃၀ဝ၇၈၊ ဝ၁-၅၇၈၃၃၆ ၁၀-၁၂-၂၀၁၄

၈၂ ပါရမီစာေပ ဦးေကျာ်ဦး အမှတ်(၂၃၀)၊ ၂၉-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၁၄၅
Ph-ဝ၁-၂၅၃၂၄၆ ၁၀-၁၂-၂၀၁၄

၈၃ ြမန်မာ့ရတန စာေပ ေဒခိုင်ွယ်ဦး အမှတ(်၁၈-B)၊ ၅၆-လမ်း(လမ်းတိ)ု၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၁၄၈
Ph-ဝ၉-၅၁၂၄၀၄၉ ၁၀-၁၂-၂၀၁၄

၈၄ စံပယ်ပငွ့်စာေပ ဦးရဲေဝ အမှတ်(၇၄)၊ စံပယ် ခံ(၃)လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၁၅၁
Ph-ဝ၉-၅၁၈၄၄၃၂ ၁၀-၁၂-၂၀၁၄

၈၅ မိုးြမင့်ကယ်စာေပ ဦးေတဇေဇာ် ၃၈-လမ်းေဈး၊ ပလာဇာ၊ ဒုတိယထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၁၅၂
Ph-ဝ၉-၅၁၅၅၃၇၃ ၁၀-၁၂-၂၀၁၄

၈၆ Image Publishing House ဦးထူးေအာင် ၁၈၉-၁၉၅၊ ၉(က)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(လယ)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၁၅၄
စာေပ Ph-ဝ၁-၂၅၁၅၁၈၊ ဝ၁-၂၅၁၅၁၉ ၁၁-၁၂-၂၀၁၄

၈၇ ခိုင်ေရဝါထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးေကျာ်ဇင်ဝင်း (၆၉၃)၊ ဗန်ေမာ်ေကျာင်းတိုက်လမ်း၊ ေဗာဓိကုန်းရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ ၀၀၁၅၅
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၁၁-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၈၈ အာုဏ်ဦးထီေပါက်စဉ်ှင့် ေဒေအးေအးမာ (၁၃၅၅/ခ)၊ ၃၇-လမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၁၅၆ ပိတ်သိမ်း
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ၁၁-၁၂-၂၀၁၄

၈၉ ဝါဝါဝင်းထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးေဇယျာမျိး (၁၂၇၀)၊ ၃၇-လမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၁၅၇
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ၁၁-၁၂-၂၀၁၄

၉၀ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ေဒေမအံုးွန်ေဝ (၃၀-ေအ)၊ ေအာင်သိဒိလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၀၁၅၈
၁၁-၁၂-၂၀၁၄

     
၉၁ စိန်စိန်ဦးစာအုပ်တိုက် ေဒစိန်စိန်ဦး အမှတ်(၄)၊ ၉၈/၅၇၊ သိုး ခံမိသစ်၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ ၀၀၁၅၉

မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၁၁-၁၂-၂၀၁၄

၉၂ ေမေဒးစာေပတိုက် ဦးရဲိုင်ဝင်း အမှတ်(၃၈၂)၊ တံတားြဖလမ်း၊ ၂၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၁၆၀
Ph-ဝ၉-၄၅၀ဝ၂၇၄၂၁ ၁၁-၁၂-၂၀၁၄

၉၃ ြမေသွးရည်စာေပ ဦးစိန်ဝင်းေအာင် အမှတ်(၃၁)၊ ေအာင်သုခလမ်း၊ ေဘာက်ေထာ်၊ သရီိရတန ရိပ်သာ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၀၁၆၂
 Ph-ဝ၉-၂၅၂၅၈၃၈၆၀ ၁၂-၁၂-၂၀၁၄

၉၄ သိန်းသန်းထီေပါက်စဉ်ှင့် ေဒယဉ်ေကသွယ် အမှတ်(၄၅၂-က)၊ ငုဝါလမ်း၊ ၇၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၁၆၃ ပိတ်သမိး်
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၉-၇၃၀၈၇၁၂၆ ၁၂-၁၂-၂၀၁၄

၉၅ ရတန ဝင်းထီေပါက်စဉ်ှင့် ေဒခင်ခင်ေဌး အမှတ်(၂၀/ခ)၊ သစာလမ်း၊ဆိပ်ကီးအေရှရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကီးေန င်တိုမိနယ်။ ၀၀၁၆၄ ပိတ်သိမး်
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၁-၂၆၈၁၄၉ ၁၂-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၉၆ ေဇာ်ပျံထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးေကျာ်ရင် အမှတ်(၁၅၇)၊ သူရ(၅)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၁၆၅
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၁-၅၆၁၈၇၉ ၁၂-၁၂-၂၀၁၄

၉၇ မဟာမင်းထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးေအာင်စိုးိုင် အမှတ်(၂၀/ခ)၊ သစာလမ်း၊ဆိပ်ကီးအေရှရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကီးေန င်တိုမိနယ်။ ၀၀၁၆၆
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၁-၂၆၈၁၄၉ ၁၂-၁၂-၂၀၁၄

၉၈ သယွ်သွယ်ဟိန်းထီေပါက်စဉ် ဦးေကျာ်စိုးိုင် အမှတ်(၁၃၅၅/ခ)၊ ၃၇-လမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၁၆၇
ှင့်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၉-၂၅၃၁၈၈၇၁၀ ၁၂-၁၂-၂၀၁၄

၉၉ လင်းပပထီေပါက်စဉ်ှင့် ေဒရီရီလင်း အမှတ်(၁၂၇၀)၊ ၃၇-လမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၁၆၈
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph- ဝ၉-၂၅၃၃၆၄၆၃၃ ၁၂-၁၂-၂၀၁၄

၁၀ဝ ေရမင်းသားစာေပတိုက် ဦးြမတ်သူဝင်း အမှတ်(၇၉၇)၊ အခန်း(၁၀၄/ဘီ)၊ ပ-ထပ်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဝါးတန်းလမ်းေထာင့်၊ ၀၀၁၇၁
ထွန်းေတာက် လမ်းမေတာ်မိနယ်။ Ph-ဝ၁-၂၃၀ဝ၃၃၂၊ ဝ၉-၅၁၀၃၇၂၅။ ၁၂-၁၂-၂၀၁၄

၁၀၁ ပံုပမာလစဉ်ှင့်အေထွေထွ ဦးေဖသနိ်းေအာင် အမှတ်(၅၆၈)၊ ဓမာံုလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၁၇၂
ထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၁-၅၃၄၀၂၁ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄

၁၀၂ ုပေ်ြပာင်စာေပ ေဒဇွန်ပွင့် အမှတ်(၅၆၇)၊ ခေပါင်းလမ်းသွယ်၊ ဓမာံုလမ်းမကီး(၆)မိုင်၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၁၇၃
 Ph-ဝ၉-၄၂၀ဝ၁၉၆၇၃ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄

၁၀၃ ေရေပစာအုပ်တိုက် ဦးိုင်မိုး ေမဒနိိစာသင်တိုက်၊ ဓမာသနေကျာင်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ကုန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၁၇၅
 Ph-ဝ၉-၇၉၈၄၄၃၅၃၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၀၄ ဇာဟရဲစာေပ ဦးနီကီယို အမှတ်(၆၂၁/ေအ)၊ ခဝဲ ခံလမ်း၊ အေန က်ကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၀၁၇၆
Ph-ဝ၉-၄၂၁၀၁၁၇၀၆ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄

၁၀၅ မျက်ပွင့်စာေပ ဦးမျိးမင်းသန်း အမှတ်(၂၃၅/ခ)၊ ၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၁၇၇
Ph-ဝ၉၇၃၀ဝ၂၉၆၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄

၁၀၆ ကယ်ပွင့်စာေပ ဦးသန်ဇင်ထွန်း အမှတ်(၄၄-ဘီ)၊ ေြမညီထပ်၊ ၈၇-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၁၇၈
Ph-ဝ၉-၅၁၄၈၄၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄

၁၀၇ သန်းစာေပ ဦးခင်ေမာင်သန်း အမှတ်(၆၃)၊ ၁-လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၁၇၉
Ph- ဝ၉-၇၃၀၅၄၀၂၁ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄

၁၀၈ မရမ်းတလင်းစာေပ ဦးဝင်းေဇာ် အမှတ်(၁၄)၊ ေကျာက်ေရတွင်းလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၁၈၀
Ph-ဝ၁-၅၄၃၂၉၇ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄

၁၀၉ မေန ြဖစာေပ ေဒစမ်းစမ်းဝင်း အမှတ်(၂၃၅)၊ ၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၁၈၁
Ph-ဝ၉-၇၃၂၄၆၉၈၀ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄

၁၁၀ မိုးယံစာေပတိုက် ဦးခိုင်ဝင်း အမှတ်(၆၃)၊ ၁-လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၁၈၂
Ph- ဝ၉-၅၀၁၆၈၃၇ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄

၁၁၁ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ေဒွန်ယဉ်ဝင်း အမှတ်(၃၄)၊ ပုဂံလမ်း၊ ေအာင်ေဇယျမိေတာ်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၀၁၈၄
Ph-ဝ၉-၄၂၀၇၇၇၇၀ဝ၊ ဝ၁-၅၄၁၃၁၃၄ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၁၂ အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး အမှတ်(၂၃)၊ ွယ်နီလမ်း၊ ေစာရန်ပိုင်ေန က်ရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ ၀၀၁၈၅
(ခ)ဦးေဌးသန် Ph-ဝ၉-၃၀ဝ၀၄၈၆၉ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄

၁၁၃ အမျိးသားေရးအသံစာေပ ဦးသီရိေမာင် အမှတ်(၉၇၀)၊ ေကျာ်သ(ူ၁၉)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၁၈၆
Ph- ဝ၉-၄၂၀၁၇၆၂၈၀ ၁၅-၁၂-၂၀၁၄

၁၁၄ ချန်ချန်စာေပတိုက် ဦးစိုးမင်းေအာင် အမှတ်(၂၇)၊ ပ-ထပ်၊ (၁၇)လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ လသာမိနယ်။ ၀၀၁၈၇
Ph-ဝ၉-၄၃၀၆၄၃၁၉ ၁၆-၁၂-၂၀၁၄

၁၁၅ ှင်းပွင့်စာေပ ေဒခင်စိုးလိင် အမှတ်(၁၁၀)၊ ၃၄-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၁၈၈
Ph- ဝ၉-၅၄၁၉၀၈၅ ၁၆-၁၂-၂၀၁၄

၁၁၆ ပန်းေရကာစာအုပ်တိုက် ဦးသန်းိုင်ဦး အမှတ(်၇)၊ ေဇယျသခုလမ်း၊ မုန်/ေတာင်ရပက်ွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၁၈၉
Ph- ဝ၉-၅၀၇၆၀၂၃ ၁၆-၁၂-၂၀၁၄

၁၁၇ အိပ်မက်ရိပ်စာေပ ဦးစိုးဝင်း အမှတ်(၁၀၄)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၀၁၉၀
Ph-ဝ၉-၄၂၀ဝ၇၃၈၃၉ ၁၆-၁၂-၂၀၁၄

၁၁၈ ပညာဓိကစာေပ ဦးလှဝင်း အမှတ်(၁၀)၊ ဧကရာဇ်လမ်း၊ တကသိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ၁၁၀-ရပ်ကွက်၊ ၀၀၁၉၅
ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ Ph- ဝ၉-၅၀၉၄၃၃၁ ၁၆-၁၂-၂၀၁၄

၁၁၉ ထူးရာြပည့်လင်းစာေပတိုက် ေဒါက်တာဦးမျိးွန် အမှတ်(၁၄၀/၁၄၄)၊ အေန ်ရထာလမ်းှင်၄၈-လမ်းေထာင့် ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၀၁၉၇
 Ph-ဝ၁-၂၉၄၆၁၆ ၁၆-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၂၀ တစ်ထိပ်တန်းစာေပ ဦးေအာင်စိုး အမှတ်(၁၃၅)၊ ဒ-ုထပ်၊၄၀-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၁၉၈
(ေအာင်စိုးဦး) Ph-ဝ၉-၇၃၂၂၄၁၄၃ ၁၆-၁၂-၂၀၁၄

၁၂၁ အလင်းရှင်စာေပ ေဒသသီီဟန် အမှတ်(၁၂၅)၊ မဂလာလမ်း၊ ၂၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၁၉၉
Phဝ၉-၄၂၁၀၂၁၃၁၅ ၁၆-၁၂-၂၀၁၄

၁၂၂ အစလာမ်စာေပြဖန်ချေိရး ဦးမာမွတ်မာမ်ဆာ အမှတ်(၆၄)၊ ပ-ထပ်၊ လမ်း-၃၀(ေအာက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၂၀၀
Ph- ၁၇-၁၂-၂၀၁၄

၁၂၃ ေဝလွင်ေမာင်စာေပ ဦးေဝလွင်ေမာင် အမှတ်(၁၀၃၆)၊ ရာဇသဂဟအိမ်ရာ(၁)၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပညေ်တာ်။ ၀၀၂၀၂
Ph- ဝ၆၇-၄၀၄၄၃၅ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၂၄ မိုးဦးဇွန်ပန်းစာေပ ေဒလှလှြမင့် အမှတ်(၂၁)၊ မင်းေကျာင်းလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၀၂၀၃
Ph- ဝ၉-၂၅၀ဝ၂၆၇၄၅ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၂၅ မလိခစာေပ ဦးဘိုသိန်း အမှတ်(၄၉၂)၊(ခ)ရပ်ကွက်၊ ြမရတန (၁)လမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၂၀၄
Ph-ဝ၉-၅၂၅၂၁၅၈ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၂၆ မဟာေအာင်ကုေဋဟိန်း ဦးသိန်းထွန်း အမှတ်(၁၆၈-၁၈၈)၊ ၂၇-လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၂၀၆
ထီေပါက်စဉ်ှင့်အေထွေထွ Ph-ဝ၁-၃၇၆၃၂၅ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၂၇ စအာဒသ်စာေပ ဦးဝင်းစိုးေအာင် အမှတ်(၆/က)၊ ၁၃၃-၁၃၅-၁၃၇၊ လမ်း(၄၀)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၂၀၇
Ph-ဝ၉-၄၂၀၁၈၁၇၈၃ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၂၈ ေရလမင်းထီေပါက်စဉ်ှင့် ေဒတင်တင်ြမင့် အမှတ်(၄၀၁/၄၁၁)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ၂၇-၂၈လမ်းကား၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၂၀၈ ပိတ်သိမ်း
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၉-၅၁၂၈၁၅၈ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၂၉ Myanmar Peace Center ဦးေကျာ်စိုးလိင် အမှတ်(၁၁)၊ ေရလီလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၂၀၉ ပိတ်သမ်ိး
Ph- ဝ၉-၇၃၂၅၇၂၄၈၊ ဝ၉-၇၃၀၁၂၉၀၈ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၃၀ ြမတ်ဆုကေဋထီေပါက်စဉ် ေဒြမြမေသွး အမှတ်(၄၄)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ ခေန င်တိုအေရှမိသစ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ၀၀၂၁၀
ှင့်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် ဆိပ်ကီးခေန င်တိုမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၅၁၂၂၇၄၉ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၃၁ မိုးယံေရလမင်းှင့်ြမတ်ဆုကုေဋထီ ေဒဆုမွန် အမှတ်(၄၁၉/ခ)၊ ဘုမာ(၉)လမ်း၊ ၃၁-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၂၁၁
ေပါက်စဉ်ှင့်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph- ဝ၉-၅၀၂၃၂၁၀ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၃၂ မိုးယံထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးမျိးွန် အမှတ်(၂၃)၊ ေြမညီထပ်၊ လမ်း(၂၀)၊ လသာမိနယ်။ ၀၀၂၁၂ ပိတ်သိမ်း
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၉၅၁၂၈၁၆၁ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၃၃ ခရီးေဖာ်စာေပ ဦးေဌးလိင် အမှတ်(၅၄/ေအ)၊ အခန်း(ဝ၀၂)၊ သူရာသတီလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၀၂၁၄
 Ph-ဝ၁-၆၆၁၄၆၅၁၊ ဝ၉-၇၃၀၈၇၀၁၁ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၃၄ Cosmo Publishing House ဦးကျင်ဇာခိုင် အမှတ(်၁၅၇/၁၆၉)၊ အခန်း(၇/ဒ)ီ၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၂၁၅
Ph- ဝ၉-၄၅၀ဝ၀၁၅၃၉ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၃၅ အလင်းသစ်စာေပတိုက် ဦးာဏ်ေအာင် အခန်း (၆၀၁)၊ အမှတ်(၁၇/၁၉)၊ ၅၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၀၂၁၆
Ph- ဝ၉-၅၄၀ဝ၃၀၂၁ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၃၆ ေအာင်သစာထီေပါက်စဉ်ှင့် ေဒြမြမစန်း အမှတ်(၅၀)၊ ရန်ေြပ(၁၄)လမ်းေရှ၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၂၁၈ ပိတ်သိမ်း
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph- ဝ၉-၂၅၉၈၁၅၀၈၆ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၃၇ Myanmar Book Center Dr.သန်ေသာ်ေကာင်း အမှတ်(၅၅)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ဗဟိုလမ်းှင့်အလံုလမ်းေထာင့်၊ အလံုမိ့နယ်။ ၀၀၂၂၀
စာေပတိုက် Ph- ဝ၁-၂၁၄၇၀၈ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၃၈ ေဆာင်းညြပာသိုစာေပ ေဒယဉ်မိုးပိုင် အမှတ်(၄၃)၊ လမ်း-၉၀၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၂၂၄
Ph -ဝ၉-၅၅၀၅၀၂၄ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၃၉ ြပည့်စံုစာအုပ်တိုက် ဦးမျိးေအာင် အမှတ်(၂၆၃)၊ အမျိးသားဝိုင်အမ်စီေအအေဆာက်အဦ၊ သမ်ိြဖလမ်း၊ ၀၀၂၂၅
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ြပည့်စံုစာအုပ်တိုက်ကုမဏီလီမိတက် Ph - ဝ၉၇၃၂၂၅၂၂၆ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၄၀ လုလင်ေကျာ်စာအုပ်တိုက် ေဒဇင်မာလာသိန်း အမှတ်(၄၇၅)၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ ြပညေ်ထာင်စုလမ်း၊ ဒဂံုမိ့သစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၂၂၆
Ph- ဝ၉-၅၀၄၅၇၃၈ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၄၁ မိုးေကျာ်စာေပ ေဒမိမိလိင် အမှတ်(၁၂၉/၂)၊ မီးဒံုးလမ်းသွယ်(၄)၊ သုဝဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၀၂၂၈
Ph - ဝ၉-၇၃၂၄၅၂၅၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၄၂ ေရေကျာင်းေပျာ်စာေပ ေဒါက်တာေဌးေဌးဝင်း အမှတ်(၈၅)၊ အေန ်မာေရှ(၁)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၂၂၉
Ph - ဝ၉-၅၀၅၆၀၂၀ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၄၃ သာသန ေရးဦးစီးဌာနမှ ဦးိုင်ေအာင်မိုး သာသန ေရးဦးစီးဌာန၊ ကမာေအးဘုရားလမ်းစာတိုက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၀၂၃၀
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ Ph - ဝ၉-၅၁၀၅၁၀၄ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၄၄ စာေပနန်းေတာ်စာေပ ေဒှင်းြမတ်သွယ် အမှတ်(၁၃၈)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၂၃၁
Ph - ဝ၉-၇၃၁၄၀၉၃၆၊ ဝ၉- ၇၃၁၂၅၀၆၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၄၅ သီရိဝံသစာေပ ေဒြမင့်ြမင့် အမှတ်(၁၁၃)၊ ၃၃-လမ်း(လယ)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၂၃၃
Ph - ဝ၁-၃၇၃၂၁၀၊ ဝ၉-၅၁၆၂၀၆၄

၁၉-၁၂-၂၀၁၄
၁၄၆ ြမမစာေပ ေဒြမမာလာ အမှတ်၂၄(ေအ)၊ ေြမညီထပ်၊ နတ်ေချာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၂၃၄

Ph  -ဝ၉- ၅၁၆၁၈၆၀ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၄၇ ေရဖူးပွင့်စာေပ ဦးစိန်ြမင့် အမှတ(်၁၀/ေြမညီထပ်)၊ ေြမာင်းကီးလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၂၃၆
Ph - ဝ၉-၅၀၉၈၁၀၂ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၄၈ ေသာင်ေပစူးစာေပတိုက် ဦးလင်းထွန်းြမင့် ဘီ(ဝ၀၆)၊ အင်းဝအိမ်ယာ၊ မိတ်လမ်း၊ (၂၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၂၃၇
Ph - ဝ၁-၅၆၄၀ဝ၄ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၄၉ ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ ဦးမျိးွန် ံုးအမှတ်(၅၂)၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပညေ်တာ်၊ ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဌာန။ ၀၀၂၃၈
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ Ph - ဝ၆၇-၄၃၀၁၆၈ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၅၀ အေရှဘက်ေကာင်းကင် ဦးဘုန်းေဇာ် အမှတ်(၂၇)၊ မာန်ေြပ(၁၇)လမ်း၊ မာန်ေြပ(၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၂၃၉
စာေပ Ph - ဝ၉-၄၂၁၀၅၆၃၅၄ ၁၉-၁၂-၂၀၁၄

၁၅၁ ရှမ်းြပည်နယ်စည်ပင်သာယာ ဦးေအးကို ရှမ်းြပညန်ယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်တီ၊ ံုးကီးလမ်း၊ သစ်ေတာရပ်ကွက်၊ ၀၀၂၄၀
ေရးေကာ်မတီ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ Ph - ဝ၈၁-၂၁၂၃၄၀၄၊ ဝ၉-၄၅၈၀၄၄၀ဝ၁ ၁၀-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၅၂ ြမန်မာိုင်ငံအိမ် ခံေြမဝန်ေဆာင်မအသင်းဦးြမင့်စိန် အမှတ်(၁၂၃)၊ ပထမထပ်၊ အေန ်ရထာလမ်းှင့်၄၉လမ်းေထာင့်၊ ၀၀၂၄၁
မှထုတ်ေဝသည့်လက်ကမ်းစာေစာင် ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ Ph- ဝ၉-၅၁၀၁၇၂၅ ၁၉-၁၂-၂၁၄

၁၅၃ Business Pocket Guide ဦးစိုးပိုင် အမှတ်(၃၅)၊ အခန်း(၄၀၂)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၂၄၂
Myanmar Airline Timetable Ph - ဝ၁-၈၆၁၉၁၁ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄
Myanmar Industrial  and 
Commercial Directory Myanmar 
Computer Directory

၁၅၄ စာနဒီစာေပတိုက် ေဒရည်မွန်မျိး အမှတ်(၉၇၃)၊ ပျဉ်းမမိင်လမ်း၊(၃၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၂၄၄
Ph  -ဝ၉-၅၀၇၁၁၉၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၅၅ မိုင်ဆွန်ခဘုတ်အုပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်ေအး အမှတ်(၅-ေအ)၊ ဝကဘာလမ်း၊ ဗိုလ်ချိ(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၂၄၅
Ph - ဝ၉-၅၁၂၆၉၄၇ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၅၆ အခမ်းအန းှင့်မဂလာေဆာင် ဦးေအာင်ေဇာ်ထွဋ် အမှတ်(၂၂)၊ ြမခွာညိအိမ်ရာ(ယုဇန)၊ ဧရာဝဏ်(၄)လမ်း၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၂၄၆
လမ်းန် Ph - ဝ၉-၄၀၂၅၉၄၃၄၃   09-798181665 ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၅၇ မံုေရးစာေပတိုက် ဦးဝင်းေကျာ်ထွန်း အမှတ်(၈၀/ခ)၊ သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၂၄၈
Ph - ဝ၁-၅၂၇၆၅၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၅၈ စန်းပွင့်ေကျာ်စာေပ ဦးထွန်းရီ အခန်း(၁၁၀)၊ အမှတ်(၁၈၀/၁၉၀)၊ စက်ံုလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၂၄၉
Ph - ဝ၉-၄၅၀ဝ၂၅၃၆၂ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၅၉ ရန်ေအာင်စာေပ ဦးလှတိုး တိုက်(၁၇)၊ အခန်း(၂၃)၊ ေရအုန်းပင်အိမ်ရာ၊ အေန က်ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၂၅၀
Ph - ဝ၉-၇၃၂၄၃၈၅၁ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၆၀ ေရသမီးစာေပ ဦးတင်ကိုကို အမှတ်(၂၀)၊ ေြမညီထပ်၊ ၄၉-လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၀၂၅၁
Ph- ဝ၉-၅၁၀၁၈၉၀ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၆၁ လိင်စာေပ ဦးမင်းသိမ်း အမှတ်(၄၆)၊ ၃၈-လမ်း၊ ၇၃×၇၄လမ်းကား၊ ေမာရဂီဝါရပ်၊ ချမး်ေအးသာဇံမိနယ်။ ၀၀၂၅၂
 မေလးတိုင်းေဒသကီး။ Ph - ဝ၉-၄၄၄၀၁၅၆၉၊ ဝ၁-၃၇၇၂၈၃ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၆၂ B. Media Wash စာေပတိုက် ဦးေအာင်ရည် အမှတ်(၁၂၇၉-က)၊ ေဟမာဂိုင်ေကျာင်းလမ်းသွယ်၊ မင်းကွန်းေကျာင်းလမ်း၊ ၀၀၂၅၃
ဗိုလ်ကုန်းေတာင်သူကုန်းရပက်ွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄
Ph - ဝ၉-၇၃၁၆၃၀၁၉

၁၆၃ ဝင်းေမာ်ဦးစာေပ ဦးြမင့်ကွယ် အမှတ်(၆၇)၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၂၅၄
Ph - ဝ၁-၃၈၇၇၀၂ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၆၄ ာဏ်လင်းစာေပ ဦးသန်းေအာင် အမှတ်(၁၄၃)၊ ေြမညီထပ်၊ ၃၄-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၂၅၅
Ph - ဝ၉-၅၀ဝ၃၇၀၉ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၆၅ ဆုြပည့်စံုထွန်းစာေပ ေဒခင်မာေရ အမှတ်(၅၀၈/၅၁၂)၊ ပ-ထပ်၊ သရဖီကွန်ဒို၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၂၅၆
 Ph -ဝ၁-၃၈၃၆၆၄၊ ဝ၁-၃၈၆၈၃၃ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၆၆ ေတာင်ကီးမိြပလမ်းန် ဦးသန်းိုင် အမှတ်(၄/ခ)၊ စံပယ်လမ်း၊ ြပည်ေတာ်သာရပ်၊ စိုက်ပျိးေရးဝင်း(၂)၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ၀၀၂၅၇
ှင့်အေထွေထွ ရှမ်းြပညန်ယ်။ Ph - ဝ၉-၄၅၈၀၄၁၉၂၁ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၆၇ ေရေကျးစာေပ ဦးြမင့်ဦး အမှတ်(၁၂၁)၊ ၃၄-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၂၅၈
Ph - ဝ၁-၂၅၂၆၂၀ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

            
၁၆၈ ေအာင်မိုးဆက်ထီေပါက်စဉ် ဦးစန်းလွင် အမှတ်(၅၀)၊ ရန်ေြပ(၁၄)လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၂၅၉

ှင့်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph - ဝ၉-၄၂၀၂၅၀၇၃၃ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၆၉ အင်ဂျင်နီယာစာေပ ဦးေသာင်းဒန် အမှတ(်၁၅၂)၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ ဒုတိယထပ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၂၆၀
Ph -ဝ၁- ၂၅၄၂၁၄၊ ဝ၁- ၃၈၂၂၁၁ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၇၀ အန ဂတ်ကာလစာေပ၊ ေဒြမသရီိဝင်း အမှတ်(၁၅၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၂၆၁
ဆက်ဆံေရးစာေပ Ph - ဝ၉-၄၂၁၁၃၁၆၈၉ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၇၁ ေခတရာထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးြမေသာင်း အမှတ်(၁၂၂)၊ ၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၂၆၂ ပတိ်သမိး်
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph- ဝ၉-၅၁၀၁၂၀၁၊ ဝ၁-၂၅၂၈၄၀ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၇၂ ခိုင်သဇင်ထီေပါက်စဉ်ှင့် ေဒတင်ေရ အခန်း(၁)၊ တိုက်(၂၀၃)၊ အေရှရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၂၆၃ ပိတ်သိမ်း
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph- ဝ၁-၅၅၀၇၀၉ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၇၃ ရှင်းရှင်းစာေပ ဦးေဇာ်သိန်း အမှတ်(၄၈)၊ လမ်း(၂၀)၊ လသာမိနယ်။ ၀၀၂၆၄
Ph- ဝ၉-၇၃၀၃၂၈၀၅ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၇၄ မဇမိစာေပ ဦးေအာင်ခိုင်ြမင့် အမှတ်(၄၇)၊ ၁-လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၂၆၅
၂၀-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၇၅ လကာဒီပစာအုပ်တိုက် ေဒြမင့်ြမင့်ေအး တိုက်(၁၀)၊အခန်း(၁၀၂)၊ပုလဲကန်လမ်း၊၆၅-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ် ၀၀၂၆၆
Ph - ဝ၉- ၂၅၀၅၀၇၉၂၉ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၇၆ Quality Publishing House ဦးြမင့်ထွန်း အမှတ်(၅၀၈/၅၁၂)၊ ပ-ထပ်၊ သရဖီကွန်ဒို။ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၂၆၇
 Ph  ဝ၁-၃၈၃၆၆၄ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၇၇ ေရဟသာစာေပ ဦးသိန်းလွင် အမှတ်(၂၆၃)၊ ပ-ထပ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၂၇၀
Ph -ဝ၉-၂၅၄၆၀၉၈၈၉ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၇၈ ဗဒုစာေပ ဦးေအာင် ပံး အမှတ်(၃၂)၊ ကွက်သစ်လမ်း၊ ေရေကျာ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၂၇၁
Ph - ဝ၁-၂၉၃၈၄၇ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၇၉ Digest Media Bank ဦးဝင်းေအာင် အမှတ်(၈၄)၊ လမ်း(၅၀)၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၂၇၃
 Ph- ဝ၁-၂၉၃၇၃၉၊ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၈၀ ေအာင်ြမင်စာေပ ဦးေအာင်ြမင့် အမှတ်(၇)၊ သီတာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၂၇၆
Ph - ဝ၁-၅၄၁၇၄၅ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၈၁ ေရှေတာ်ေြပးထီေပါက်စဉ် ေဒွယ်လွင်ဦး အမှတ်(၉၉)၊ မေလးလမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၂၇၈ ပိတ်သိမ်း
ှင့်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph - ဝ၁-၂၄၀၁၄၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၈၂ ေအာင်မင်းေကျာ်စာေပ ဦးေအာင်မင်း အမှတ်(၆၃၁)၊ ေရြပည်သာလမ်း၊ ၆-အေန က်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၂၈၁
Ph - ဝ၉-၅၀၃၅၀၃၀ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၈၃ သာယာေဝသင်းသာသန ြပ ဦးဝင်းတင် အမှတ်(၉၇၀-က)၊ ဓမာံုလမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၀၂၈၂
စာေပ Ph - ဝ၉-၇၃၁၇၄၅၁၂၊ ဝ၉-၇၉၇၉၉၄၆၁၉ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၈၄ ြပည့်ဖိးေအာင်စာေပတိုက် ဦးဖိးြပည့်ေအာင် အမှတ်(၁၀၄၁)၊ ြဗဟစိုရ်လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၂၈၃
Ph - ဝ၉-၄၂၅၀၁၇၀၈၉၊ info.tradedirectory@gmail.com ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၈၅ ပပဝင်းထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးသိန်းဝင်း အမှတ်(၃၇-က)၊ အေန ်မာ-၁၉လမ်း၊ ၂/ကရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၂၈၄
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph - ဝ၉-၂၅၄၃၇၇၆၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၈၆ ေဝဘူလစာေပ ေဒါက်တာထွန်းေဝ အမှတ်(၁၅၄)၊ လွတ်လပ်ေရးလမ်း၊ ဃ-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၀၂၈၅
Ph  -ဝ၁-၅၇၀၁၆၅ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၈၇ လင်းရာစာေပ ဦးခင်ေမာင်ဇံ အမှတ်၁၄၊ ၁၄၄လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၂၈၉
Ph -ဝ၉-၄၂၀၁၀၄၄၁၅၊ ဝ၁-၂၉၅၄၁၇ (mittanyeinchan @gmail.com) ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၈၈ မေန လိင်းစာေပ ဦးမျိးထွန်း အမှတ်(၆၇)၊ ၁၃၄-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၂၉၀
Ph -ဝ၉-၄၅၀ဝ၅၀၆၄၃myotun45 @gmail.com ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၈၉ ေရြပည်ေမးစာေပ ဦးစိုးဝင်း အမှတ်(ဘီ/၂၄)၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ၃၄-တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂံု၊ စက်မဇံု ၀၀၂၉၁
ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။  Ph -ဝ၉-၂၅၀ဝ၀၈၃၈၉၊ ဝ၉-၅၁၅၅၇၁၇ ၂၀-၁၂-၂၀၁၄

၁၉၀ Royal စာေပ ဦးေဝဖိးသန်း အမှတ်(၃၄၁)၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၀၂၉၂
Ph - ဝ၁-၂၂၀၅၄၈၊ ဝ၉-၅၁၇၂၅၆ (asiahalwyon @gmail.com) ၂၃-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၉၁ ဖိုးဝစာေပ ဦးနန်းွန်ေအာင် အမှတ်(၂၄/၃၉)၊ ၃၆-လမ်း၊ ၇၃×၇၄လမ်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၀၀၂၉၃
မေလးတိုင်းေဒသကီး။  Ph -ဝ၉- ၉၁၂၀၃၄၀၊ ဝ၂-၇၇၇၅၂ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၁၉၂ ရတန မိုးစာေပ ဦးထွန်းထွန်းစိုး အကွက်(၁၆)၊ ေဒါနဘွားရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၂၉၄
Ph - ဝ၂- ၆၁၄၈၆ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၁၉၃ ထိပ်ထားစာေပ ေဒရညမ်နွ်ထွန်း အမှတ်(၂၁၀)၊ ၂၉×၃၀၊ ၈၆×၈၇ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၂၉၅
Ph -ဝ၉- ၄၀၂၇၁၆၈၆၇ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၁၉၄ ေဗာဓိထူး (BDH)စာေပ ဦးလှထူး အမှတ(်၁၃၂)၊ ၄၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၀၂၉၆
Ph -ဝ၉-၅၀၂၀၂၂၅၊ ဝ၁-၂၅၄၃၄၄ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၁၉၅ C.F.M စာေပ ဦးေအာင်ခန်ဟိန်း ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေရသူေဌးရပက်ွက်၊ ြမစ်သားမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၂၉၇
(ခ) ကိုကိုချစ် Ph -ဝ၉-၄၂၂၄၈၂၁၂၂ (tigeraimond @gmail.com) ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၁၉၆ မင်းမျိးေအာင်စာေပ ဦးေအာင်မျိးမင်း အမှတ်(၂၁၄၈)၊ နတ်ေမာက်လမ်း၊ ရာဇသဂဟအိမ်ရာ(၂)၊ ဥတရသီရိမိနယ်။ ၀၀၂၉၈
ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ Ph- ဝ၆၇-၄၁၈၀ဝ၁၊ ဝ၁-၅၆၃၉၄၁၊ ဝ၉-၈၃၀၄၁၃၀ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၁၉၇ ေငွစုစံစာေပ ေဒဇွန်ခိုင်ဦး အမှတ်(၁၀ဝ/က)၊ ၁၀၁/ခ၊ ၅-လမ်း၊ ၁၈-ရပ်ကွက်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၀၂၉၉
Ph -ဝ၉-၅၁၈၅၆၇၆၊  (zun.zunkhaing00 @gmail.com) ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၁၉၈ ငိမ်းချမ်းေကာင်းကင်စာေပ ဦးသိန်းြမင့် အမှတ်(၁၂၅)၊ ၃၁-လမ်း၊ ၆၃×၆၄လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ၀၀၃၀၀
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ Ph -ဝ၉-၄၁၀ဝ၁၄၇၂၊ ဝ၉-၄၂၈၁၉၅၁၁ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၉၉ Happy Day စာေပ ဦးတင်စိန် အမှတ်(H/4)၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ ၀၀၃၀၁
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ Ph -ဝ၉-၂၀ဝ၄၀၅၆ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၂၀ဝ မွန်ြမတ်ေစတန စာေပ ဦးလှဝင်း အမှတ(်၂၄၁/၂၅၁)၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၃၀၂
Ph - ဝ၉-၇၃၂၅၇၅၆၄ monmyatsay thanar@gmail.com ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၂၀၁ စိုးမိုးေကျာ်ထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးမျိးသန် အမှတ်(၇၉၁)၊ မဟာဗလလမ်းှင့်ဘုန်းကီးလမ်းေထာင့်(ပ-ထပ)်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၀၃၀၅
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph -ဝ၁-၂၁၁၃၄၇၊ ၂၁၁၈၄၂ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၂၀၂ ကီးပွားေရးစာအုပ်တိုက် ဦးငိမ်းချမ်း အမှတ်(၂၂၁)၊ ၈၄×၃၃လမ်းေထာင့်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၃၀၆
Ph - ဝ၂-၃၉၇၁၇၊ ဝ၉- ၂၀ဝ၁၂၇၇ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၂၀၃ ေဈးေရာင်းေဈးဝယ်လမ်းန် ဦးေမာင်ေမာင်ေအး အမှတ်(၂၈/၃၀)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ သေြပတန်းရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၃၀၇
Ph - ဝ၁- ၂၄၂၁၅၈၊ ဝ၉- ၅၀ဝ၈၀၉၇ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၂၀၄ တိမ်တိုက်ထွန်းစာေပ ဦးထွန်းထွန်းေမာင် အမှတ်(၁၁၀)၊ က/၆လမ်း၊ မိသစ်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၀၃၁၀
Ph- ဝ၉-၇၃၀၆၀၉၂၉ (taintiketun @gmail.com) ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၂၀၅ ခိုင်သဇင်ေထွးစာေပ ဦးသက်ခိုင် အမှတ်(၄၁)၊ ၂၆-လမ်း၊ ပထမထပ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၃၁၄
Ph - ဝ၉-၄၃၀၂၉၆၂၇ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

၂၀၆ ကယ်စင်စာေပ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး စ/၄၁၈၊ သ (၅)လမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၃၁၆
Ph -ဝ၉-၅၀၆၄၅၉၄ ၂၄-၁၂-၂၀၁၄
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အမှတ်
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၂၀၇ ေဆာင်းဦးစာေပတိုက် ေဒအိအိေချာ အမှတ်(၉၄)၊ ပတြမားလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၃၁၈
Ph- ဝ၁-၅၀၂၂၀၇၊ ဝ၉-၄၅၀ဝ၅၇၉၃၇ ၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၂၀၈ တကသိုလ်များပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းေအာင် သထုံလမ်း၊ BOC ေကာလိပ်ဝင်း၊ တကသိုလ်နယ်ေြမ၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ၀၀၃၂၃
စာေပ ကမာရတ်မိနယ်။ Ph- ဝ၉-၄၂၈၂၁၆၆၉၀ ၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၂၀၉ ေထရဝါဒဗုဒတကသိုလ် ဦးေဇာ်ေဇာ်ဦး အြပညြ်ပည်ဆိုင်ရာေထရဝါဒဗုဒသာသန ြပတကသိုလ်၊ ဓမပါလကုန်းေြမ၊ ၀၀၃၂၈
ထုတ်ကျမ်းစာထုတ်ေဝခွင့် မရမ်းကုန်းမိနယ်။ Ph- ဝ၉-၄၂၀၁၂၈၂၃၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၂၁၀ ေရြပည်ဝန်စာေပတိုက် ဦးရဲြမင့် အမှတ(်ဘီ-၆၆/၄)၊ ၂၁-လမ်း၊ နဝေဒးဥယျာဉ်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၀၃၃၀
ေထွ/အုပ်ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း ၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၂၁၁ ပုညခင်စာအုပ်တိုက် ေဒသင်းသင်းမာ တိုက်(၄/က)၊ အခန်း(၁၁)၊ ပါရမီလမ်း၊ ကမာေအးဘုရားလမ်းေထာင့်၊ ၀၀၃၃၃
မရမ်းကုန်းမိနယ်။ Ph- ဝ၉-၇၃၁၀၄၂၂၉ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၁၂ ေနရီရီစာေပ ေဒနီနီိုင် အမှတ်(၂/က)၊ ေဆာင်းရတန လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၀၃၃၄
၃၀-၁၂-၂၀၁၄

 
၂၁၃ စိုးမိုးစာေပ ေဒမိုးသီတာ အမှတ်(၁၃)၊ ၁၀၇-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၃၃၅

Ph -ဝ၁-၂၉၀၉၉၅ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၁၄ ပညာသစ်ပင်စာေပ ဦးသန်းေမာင် အမှတ်(၁၇၅)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ အိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၃၃၆
Ph -ဝ၁-၂၉၄၀၈၀ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄
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၂၁၅ Midway Music Production ေဒသန်းသန်းဟန် အမှတ်(၁၉၄)၊ သူရ(၆)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၃၃၇ ပိတ်သိမ်း
Ph - ဝ၉-၇၃၁၅၇၆၄၉ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၁၆ သနိ်းမင်းစာေပ ဦးကိုကုိြမင့် အမှတ်(၆၃)၊ ၅-ဘီ၊ သဘာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၃၃၈
Ph-ဝ၉-၅၁၄၇၀၄၉ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၁၇ အေမ့သားထိုက်စာေပ ဦးစိုးထိုက် အမှတ်(၃၇၇)၊ ေလှာ်ကားလမ်းမကီး၊ ၅၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်၊ ၀၀၃၃၉
(ေမာင်စိုးထိုက်သံုဆယP်h- ဝ၁- ၅၉၀၁၂၃၊ ဝ၉-၄၂၁၁၄၆၉၇၈ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၁၈ Unity Publishing House ဦးသန်းေဆွ အမှတ်(၅)၊ ရတန သိခလမ်း၊ မုန်(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၃၄၀
Ph-095130977 ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၁၉ တင်တင်ေအးပိဋကတ်စာေပ ေဒေရဝါထွန်း အမှတ်(၁၄)၊ ေရတိဂံုဘုရားေတာင်ဘက်မုဒ်၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၀၃၄၁ ပတိ်သမိး်
Ph- ဝ၁-၅၄၈၀၃၇ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၂၀ အေရှအေန က်ပါရမီစာေပ ေဒါက်တာစန်းဦး အမှတ်(၆၄၃/၆၄၄)၊ ၃၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၃၄၂
Ph -ဝ၉-၄၉၃၃၉၉၉၉ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၂၁ ိုင်စာေပ ဦးေကာင်းထိုက် အမှတ်(၁၅၀)၊ ရတန အိမ်ရာ၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၃၄၃
Ph- ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၂၂ ေဗာဓိသိုက်စာေပ ေဒစန်းစန်းလွင် အမှတ်(၆၀)၊ ေဝဇယလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၃၄၄
Ph -ဝ၉-၇၃၂၅၂၅၀၂ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၂၂၃ Kelly J စာေပ ေဒေအးေအးဝင်း အမှတ်(၁၃၁)၊ စီ-ဝ၁၁၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၃၄၅ ပိတ်သိမ်း
Ph- ဝ၉-၄၂၀ဝ၅၉၈၇၆ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၂၄ ပိေတာက်ေြမစာေပ ေဒဥမာ အမှတ်(၇၇/က)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၃၄၆
Ph -ဝ၁-၅၁၂၁၉၇ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၂၅ ဆုစုမိ စာေပ ေဒမိခိုင်ခိုင်ဝင်း အမှတ်(၁၁၄)၊ ၃၄-လမ်း(လယ)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၃၄၈
Ph- ဝ၉-၄၅၀ဝ၄၇၆၇၇ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၂၆ ေခတ်မှီစာေပ ဦးခင်ေမာင်ဦး အမှတ်(၈)၊ ေြမညီ၊ စဉ်အိုးတန်းလမ်း၊ လသာမိနယ်။ ၀၀၃၄၉
Ph -ဝ၉-၄၂၁၀၂၂၉၃၆၊ ဝ၉-၂၅၄၁၃၁၈၈၄ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၂၇ ေဆာင်းစုရတီစာေပ ေဒွယ်ွယ်ဝင်း ၅၈၊ ကတီပါရပ၊် အမရပူရမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၃၅၀
Ph- ဝ၉-၉၁၀၂၅၀၇၈၊ ဝ၉-၄၃၁၁၅၆၈၂ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၂၈ ခရမ်းြပာှင်းဆီစာေပ ေဒသင်းသင်း အမှတ်(၅၆၃)၊လိင်ထိပ်ေခါင်တင်လမ်း၊၃၇-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၃၅၂
 ရန်ကုန်။ Ph-ဝ၉-၅၀ဝ၄၄၀၅ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၂၉ Global Knowledge စာေပ ဦးြမတ်မင်းသူ အမှတ်(၁၈၂-၂၀၂)၊ အခန်း(၃၈)၊ ၃၄-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၃၅၃
 Ph-ဝ၉-၂၅၄၂၄၉၇၇၈ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၃၀ ခေရမိင်စာေပ ဦးထွန်းသာ အမှတ်(၁၀)၊ ၁၂၃-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၃၅၄
Ph -ဝ၉-၅၄၀၁၉၀၄၊ ဝ၁-၉၀ဝ၀၄၈၀ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၂၃၁ ထင်စာေပ ဦးချစ်ေဝဦး အမှတ်(၁၁/ဘီ)၊ ၇-လာဘယ်ြခမ်း၊ ဗညားဒလလမ်းှင့်၁၂၁လမ်းေထာင့်၊ ၀၀၃၅၅
မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၄၃၁၇၉၄၁၀ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၃၂ အာယုစာေပ ဦးတင်ေမာင် အမှတ်(၉၃၈)၊ ဦးစလမ်း၊ သာယာေအးရပ်၊ ဒိုင်ဝန်းကွင်း၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်။ ၀၀၃၅၆
Ph -ဝ၉-၂၅၅၉၄၄၄၂၀ ၃၀-၁၂-၂၀၁၄

၂၃၃ စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် ဦးေအာင်ချိ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်၊ မံုရာမိ၊ စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၃၅၇
လတ်ေတာ်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph- ဝ၇၁-၂၂၇၆၅၊ ဝ၇၁-၂၄၁၆၉ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၂၃၄ Titan (တိုက်တန)်စာေပ ဦးေကျာ်ထက်ေခါင် အမှတ်(၂၀)၊ ပထမထပ်၊ ၁၆၅-လမ်း၊ တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၃၆၃
Ph - ဝ၉-၄၂၁၀၄၅၀၅၇ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၂၃၅ ခဝါေလှမွန်စာအုပ်တိုက် ေဒအိဇာမွန် အမှတ်(၃၅)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ၃-ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၃၆၄
Ph- ဝ၉-၇၃၀၅၃၈၃၄၊ ဝ၉-၂၅၄၃၄၇၁၈၈ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၂၃၆ စိုးဇင်စာေပ ဦးသန်းစိုးေထွး တိုက်(၄)၊ အခန်း(၁၀၁)၊ သီရိမဂလာအိမ်ရာ၊ ကမ်းန းလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၀၃၆၅
Ph -ဝ၉-၅၀၄၉၇၈၃ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၂၃၇ ငိမ်းစာေပ ေဒယဉ်မင်းသူ အမှတ်(၁၆၇/၁၇၃)၊ အခန်း(ဘီ-၂)၊ ဆိပ်ကမ်းသာရိပ်မနွ်၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ၀၀၃၆၆
ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph- ဝ၁-၅၀၁၀ဝ၆ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၂၃၈ ေရခါးပတ်စာေပ ေဒြမတ်ြမတ်သင်း အကွက်(၄၁၅/N)၊ ြပည်ကီးရန်လံုရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ ၀၀၃၇၀
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ Ph -ဝ၂-၇၁၃၉၁ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄
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၂၃၉ သင်းစာေပ ေဒသင်းသင်းမွန် အမှတ်(၁၉)၊ ေဃာသကလမ်း၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၃၇၂
 Ph- ဝ၉-၅၀၅၃၅၀၅ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၂၄၀ ဇင်ရတန ေစာစာေပ ဦးချစ်နွ် အမှတ်(၂၀၅)။ က/၄လမ်း၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၀၃၇၄
Ph - ဝ၉-၄၉၃၂၆၃၈၂ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၂၄၁ သူရိယစာေပ ဦးြမတ်ဟိန်း အမှတ်(၄၂-က)၊ အင်းယားမိင်လမ်း၊ ေရေတာင်ကား(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၃၇၇
Ph - ဝ၁-၅၂၅၀၂၉ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၂၄၂ ချိချိြမင့်စာေပ ဦးတင်ဝင်းိုင် အမှတ်(၂၉၉)၊ ေဒးဝန်းအေရှ ၃၅×၃၆ ကား၊ ၈၈×၈၆ ကား၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၃၇၈
Ph - ဝ၉-၅၅၅၇၈၉၀ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၂၄၃ မန်လည်စာေပ ဦးထွန်းရီ မန်လည်စာေပေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲ၊ မိမပရိယတိစာသင်တိုက်၊ ၀၀၃၇၉
အင်းေတာ်မိ၊ ကသာခိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄
Ph - ဝ၉-၃၁၆၄၂၆၉၉

၂၄၄ လင်းလက်ကယ်စာေပ ဦးေမာင်ေမာင် အမှတ်(၁၂၈/ေအ)၊ ြမသရီိလမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၀၃၈၃ ပိတ်သမ်ိး
(ဂုုေအာင်) Ph - ဝ၉-၃၁၅၇၁၄၅၂ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၂၄၅ သက်ခိုင်စာေပ ေဒစိမး်စိမ်း ၁၆၄၊ ၃၄-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၃၈၄
Ph - ဝ၉- ၄၄၈၀၄၉၀၈၈ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄

၂၄၆ PROPERTIES ေဒသီရိဝင်းြမင့် တိုက်(င)၊ အခန်း(၃၀၂)၊ အေန ်ရထာအိမ်ရာ၊ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၃၉၂ အဂလိပ်
(အေထွေထွလမ်းန်) Ph - ဝ၉-၄၂၀၂၈၉၁၉၄ ၁-၁-၂၀၁၅
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၂၄၇ ေရဆဂံ Media စာေပ ဦးရဲေန င်ဝင်းြမင့် တိုက်(င)၊ အခန်း(၃၀၂)၊ အေန ်ရထာအိမ်ရာ၊ကမာရတ်မိနယ်၊ ၀၀၃၉၃
Ph - ဝ၉-၄၂၀၂၈၉၁၉၄ ၁-၁-၂၀၁၅

၂၄၈ ေရြပည်သာစာေပ ဦးစိုးြမင့် အမှတ်(၂၇၂/က)၊ (၆/၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်။ ၀၀၃၉၅
Ph - ဝ၉-၅၀၁၆၆၆၃ ၁-၁-၂၀၁၅

၂၄၉ ြမင်း ခံစာေပ ဦးေစာရန်ိုင်ထွန်း အမှတ်(၂၅၆)၊ ၃၉-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၃၉၈
Ph- ဝ၉-၄၅၀ဝ၃၄၀၅၄ ၁-၁-၂၀၁၅

၂၅၀ Golden Lighting စာေပ ေဒသီသီစံြမခိုင် အမှတ်(၂၉/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၄၀၃
Ph -ဝ၉-၇၃၁၄၃၆၀၆၊ ဝ၁-၃၉၇၆၉၀ ၂-၁-၂၀၁၅

၂၅၁ အုိလမာအစလာမ်သာသန ့ ဦးတင်ေရ အမှတ်(၇၆)၊ ပထမထပ်၊ ၂၈-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၄၀၄
ပညာရှင်များအဖွဲချပ် Ph -ဝ၁-၃၇၀၅၃၅၊ ဝ၁- ၃၅၃၆၈၃၊ ဝ၁- ၃၈၅၀၇၆ ၂-၁-၂၀၁၅

၂၅၂ ေရပေဒသာစာေပတိုက် ဦးေအးလွင် အမှတ်(၃၃)၊ ကျေီတာ်လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၄၀၅
Ph - ဝ၁-၂၀၁၆၃၁ ၂-၁-၂၀၁၅

၂၅၃ ရတန ပံုစာအုပ်တိုက် ဦးမင်းထွဋ်ဝင်း အမှတ်(၄၆)၊ အခန်း(၁)၊ ဗိုလ်ရာွန်လမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၀၄၀၈
Ph - ဝ၉-၇၃၁၅၂၁၄၄၊ ဝ၁- ၃၇၃၇၆၁ ၅-၁-၂၀၁၅

၂၅၄ e-Empire Media ဦးကိုကုိ D-1203၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၄၁၃
Publication Ph -ဝ၁- ၄၀၁၁၀၇ ၅-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၂၅၅ ေရသစာစာေပ ဦးခင်ေမာင်ချိ အမှတ်(၆)၊ ၈-လာ(ဝဲ)၊ ၁၀၁-လမ်း၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၄၁၄
Ph -ဝ၉-၅၁၂၈၈၅၃ ၅-၁-၂၀၁၅

၂၅၆ MMRD Publishing House ဦးစိုးမိုးသန်း အေဆာင်-စီ၊ ၇-လာ၊ မဂလာေဈး(ေရြပည်စံုေဈး)၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၄၁၅
လမ်းန်(၁၁)မျိး  Ph -ဝ၁-၃၇၉၅၉၇ ၅-၁-၂၀၁၅

၂၅၇ ဧကရီစံစာေပ ေဒနီနီဝင်းေရ အမှတ်(၅၄၀)၊ ွယ်သာကီ(၄)လမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၄၁၇
 Ph ဝ၉-၅၁၂၉၆၇၀ ၅-၁-၂၀၁၅

၂၅၈ ဗညားဧကရီစိုးစာေပ ဦးေကျာ်စိုးေအာင် အမှတ်(၄၇၉/၄၈၅)၊ ၅-လာ၊ ဗဟာဗလလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၄၁၈
Ph ဝ၉-၅၁၃၇၆၀၉ ၅-၁-၂၀၁၅

၂၅၉ မဂလာေရေမာင်းထီေပါက် ဦးေကျာ်ထွန်း အမှတ်(၁၆၈/၁၈၈)၊ အခန်း(၁၄)၊ ၂၇-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၄၁၉
စဉ်ှင့်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph -ဝ၁- ၂၄၀၄၁၁ ၅-၁-၂၀၁၅

၂၆၀ ဖိုးလြပည့်စာေပ ဦးဝင်းြမင့် အမှတ်(၃၄)၊ မာလာမိင်(၃)လမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၄၂၀
Ph -ဝ၉-၈၆၂၃၅၁၂ ၅-၁-၂၀၁၅

၂၆၁ မဟာစာေပ ေဒနီနီလွင် အမှတ်(၁၁-ေအ)၊ လှညး်တန်း(၁)လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၄၂၂
Ph - ဝ၁- ၅၀၄၈၆၁၊ ဝ၁- ၅၀၄၃၆၀ ၅-၁-၂၀၁၅

၂၆၂ ေနသရူိန်စာေပ ေဒသန်းတင် အမှတ်(၆/၁၅)၊ ဆ/ခရပ်ကွက်၊ ကျိကဆံရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၀၄၂၃
Ph -ဝ၁- ၅၇၃၃၄၇ ၅-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၂၆၃ ေရပဒုမာစာေပ ဦးေကျာ်မိုး အမှတ်(၁၅၈-က)၊ ေြမညီထပ်၊ ၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၄၂၄
Ph -ဝ၁- ၃၉၁၁၇၈ ၅-၁၁-၂၀၁၅

၂၆၄ ြမတ်ိုးအိမ်စာေပ ဦးသန်ဇင် အမှတ်(၁၂၇)၊ ၄၆-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၀၄၂၅
Ph -ဝ၁- ၃၉၇၉၄၂ ၅-၁-၂၀၁၅

၂၆၅ မျိးမင်းစိုးစာေပ ဦးတင်ထွန်း အမှတ်(၅၀၂)၊ တိုက်-၁၄၊ ေအာင်ေြမသာစည်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၄၂၆
(သထုံတင်ထွန်း) Ph -ဝ၁- ၅၃၉၉၉၂၊ ဝ၉- ၄၃၁၅၄၆၁၁ ၅-၁-၂၀၁၅

၂၆၆ အိပ်မက်ဦးစာေပ ဦးာဏ်ထွန်း အမှတ်(၃၅)၊ ၆-လာ/ခ၊ ပုသမ်ိလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၄၃၂
Ph -ဝ၉- ၅၁၅၈၃၁၄ ၆-၁-၂၀၁၅

၂၆၇ ေကျာ်စိုးမိုးစာေပ ဦးေကျာ်စိုးမိုး အမှတ်(၂၅)၊ ၆-လာ၊ ပုသိမ်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၄၃၃
Ph -ဝ၉-၅၁၅၅၁၉၅ ၆-၁-၂၀၁၅

၂၆၈ လဝန်းရိပ်စာေပ ေဒသန်းသန်းေဌး အမှတ်(၂၅)၊ ၆-လာ၊ ပုသိမ်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၄၃၄
Ph -ဝ၉-၅၄၀၃၃၂၁ ၆-၁-၂၀၁၅

၂၆၉ စိတ်ကူးသစ်စာေပ ဦးတင်ထွန်း အမှတ်(၂၅)၊ ၆-လာ၊ ပုသိမ်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၄၃၅
New Idea စာေပ Ph ဝ၉- ၅၁၃၉၂၆၄ ၆-၁-၂၀၁၅

၂၇၀ သရူိန်ထွန်းစာေပ ဦးသူရိန်ထွန်း အမှတ်(၂၅)၊ ၆-လာ၊ ပုသိမ်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၄၃၆
Ph ဝ၉- ၃၂၁၂၂၆၁၇ ၆-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၂၇၁ ချမ်းေဇာ်ထက်စာေပ ဦးချမ်းေဇာ်ထက် အမှတ်(၃၁)၊ ၅-လာ(ဘီ)၊ ဦးထွန်းလင်း ခံလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၄၃၉
Ph -ဝ၉-၇၃၁၀၉၄၄၆ ၆-၁-၂၀၁၅

၂၇၂ ေတာ်ဝင်ထိပ်တန်းစာေပတိုက် ဦးထွန်းထွန်းလင်း အမှတ်(၁၁၅)၊ ၃၄-လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၄၄၂
Ph ဝ၉- ၅၀ဝ၉၉၂၈ ၆-၁-၂၀၁၅

၂၇၃ Y.P.P.G စာေပ Yangon ဦးေအာင်ငိမ်းချမ်း အမှတ်(၅၇)၊ ပထမထပ်၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ စမ်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၄၄၃
Printing & Publishing Group Ph - ဝ၉- ၈၆၁၅၄၅၃ ၆-၁-၂၀၁၅

၂၇၄ ြမန်မာေရြပည်စာေပတိုက် ဦးရဲရင့်စိုးွန် အမှတ်(၁၅၂)၊ ၄၅-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၀၄၄၄
Ph -ဝ၉- ၅၀ဝ၇၈၇၁ ၆-၁-၂၀၁၅

၂၇၅ လင်းသန်စာေပတိုက် ေဒေမသယွ်ခိုင် အမှတ်(ဝ၀-၁/၃၃)၊ ၅၉-လမ်း၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၄၄၅
Ph -ဝ၉-၉၁၀၁၃၃၅၄ ၆-၁-၂၀၁၅

၂၇၆ ေအာင်ေဇယျစာေပ ေဒေဘဘီြမင့် အမှတ်(၂၁၄)၊ အေန ်ရထာလမ်းှင့်၁၂လမ်းေထာင့်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၄၄၆
Ph - ဝ၉-၅၀၆၂၈၅၀၊ ဝ၁- ၃၈၃၈၉၀ ၆-၁-၂၀၁၅

၂၇၇ ေရိုင်ငံစာေပှင့်ပိုစတာ ဦးေမာင်ေမာင်လှ အမှတ်(၉၀/စီ)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၄၄၇
ြဖန်ချေိရး Ph - ဝ၁- ၅၄၅၂၃၆၊ ဝ၁- ၅၅၄၄၇၄ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၇၈ ချမ်းသာစာေပ ဦးရဲြမင့် အမှတ်(၁၃၆)၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၄၅၀
Ph - ဝ၁- ၃၇၄၆၂၆၊ ဝ၁- ၂၅၃၉၃၇၊ ဝ၉- ၇၃၁၁၁၂၇၀၊ ၇-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၂၇၉ A.O စာေပ ဦးဝင်းတင် အကွက်(၈၆၀)၊ ချမ်း/ေတာင်ရပက်ွက်၊ ချမး်ြမသာစည်မိနယ်၊မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၄၅၁
Ph-ဝ၂- ၂၀၂၀၈၅၈ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၈၀ ကံ့ေကာ်ဝတ်ရည်စာေပ ဦးေကျာ်ဇင် ၅၁၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၄၅၄
Ph -ဝ၉-၃၁၀၅၆၈၅၇ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၈၁ ပညာမိုးစာေပ ဦးငိမ်းေအာင် အမှတ်(၄၀၁/၂၃)၊ ၈-လမ်း(ဘီ)၊ ၉၄-ရပ်ကွက်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မိေတာ်၊ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း) ၀၀၄၅၅
မိနယ်။ Ph - ဝ၉-၇၃၁၁၀၄၆၅ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၈၂ ဘဝတံခွန်စာေပ ဦးဘုန်းသစ် အမှတ်(၃၅၉)၊ ဇီဝကလမ်း၊ ၂၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၄၅၆
Ph - ဝ၉- ၅၁၈၃၈၇၅ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၈၃ ေရြပည်စံစာေပ ဦးေအာင်သန်းစိုး အမှတ(်၃၂၇)၊ ပထမထပ်၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၄၅၇
ရန်ကုန်၊ Ph - ဝ၁- ၂၄၆၆၆၅ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၈၄ ဟိန်းစာေပ ဦးကိုကိုေလး အမှတ်(၅၁)၊ ၁၆၅-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၄၅၈
Ph- ဝ၉- ၄၂၀ဝ၃၃၂၂၉ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၈၅ မေလးစီးပွားေရးလမ်းန် ဦးေနမျိးိုင် ၃၃/၄၉၊ ိင်းကွန်ဒို၊၇-လာ၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၄၅၉
ှင့်ြမန်မာကျန်းမာေရးလမ်းန် Ph -ဝ၁-၃၇၃၄၃၅၊ ဝ၁- ၃၇၃၄၃၇ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၈၆ Yangon Business Directory ဦးေနမျိးိုင် ၃၃/၄၉၊ ိင်းကွန်ဒို၊၇-လာ၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၄၆၀
ရန်ကုန်စီးပွားေရးလမ်းန် Ph -ဝ၁-၃၇၃၄၃၅၊ ဝ၁- ၃၇၃၄၃၇ ၇-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၂၈၇ ြမန်မာြပည်စီးပွားေရး ဦးေနမျိးိုင် ၃၃/၄၉၊ ိင်းကွန်ဒို၊၇-လာ၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၄၆၁
လမ်းန် Ph -ဝ၁-၃၇၃၄၃၅၊ ဝ၁- ၃၇၃၄၃၇ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၈၈ Myanmar Knowledge ဦးေဇာ်ဦး ၂၅(ဘီ)၊ ပိေတာက်လမ်းသွယ်(၃)၊ ေအးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၄၆၄ ပတိ်သမိး်
Sociely (MKS)စာေပ Ph - ဝ၉- ၇၃၀၆၆၉၁၈ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၈၉ Buy and Sell စာေပ ဦးမိုးလွင် တိုက်(၁၁)၊ အခန်း(၁၆)၊ ပန်းလိင်အိမ်ရာ၊ ပထမထပ်၊ ပန်းလိင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၀၄၆၅
၇-၁-၂၀၁၅

၂၉၀ ယူေစေသာ်စာေပ ဦးဇာဏီဘို ၁၃၂၊ ၆-လမ်း၊ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၀၄၆၇
Ph -ဝ၁- ၆၄၁၆၃၉ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၉၁ Momentum Book ဦးစိုးမင်းိုင် အမှတ်(၅/၇)၊ ရတန လမ်း၊ ဗျိင်းေရအုိးစင်၊ ရာမရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၄၆၈
Publishing စာေပ Ph -ဝ၉- ၄၂၀၃၀၇၀၃၀ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၉၂ ေကျာ်သက်ခိုင်စာေပ ဦးေအာင်ိုင် အမှတ်(၂၁)၊၆-လာ၊ ကျေီတာ်လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၄၆၉
Ph -ဝ၉- ၅၁၉၃၉၄၂ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၉၃ ပန်းလက်ေဆာင်စာေပ ဦးှင်းေဆွ အမှတ်(၁၉)၊ ေြမညီထပ်၊ ေကျာင်းလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၄၇၀
Ph- ဝ၉- ၃၁၃၉၄၉၉၇ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၉၄ Wisdom House ဦးေမာင်ေမာင် အမှတ(်၁၀)၊ လက်ဝဲမင်းဒင်လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၄၇၁
Ph -ဝ၉- ၅၀၅၈၅၃၃ ၇-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၂၉၅ BETTER LIFE စာေပ ဦးေကျာ်မင်းထင် အခန်း(၅၀၇)၊ လြပည့်ဝန်းပလာဇာ၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၃၇)၊ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ၀၀၄၇၄
ဒဂံုမိနယ်။ Ph - ဝ၉၅၁၁၈၈၁၃ ၇-၁-၂၀၁၅

၂၉၆ သဇင်စာေပ ဦးမင်းမင်းေဇာ် အမှတ်(၄၁)၊ ဦးေရဂွန်လမ်းတို၊ ေရေကျာ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၄၇၇
Ph ဝ၉- ၂၅၀၁၇၀၃၆၂ ၈-၁-၂၀၁၅

၂၉၇ ေနမျိးစာပေဒသာ ဦးေနမျိး အမှတ်(E-1/B)၊ သဇင်လမ်း၊ လိင်ရတန လံုးချင်းအိမ်ရာ၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၄၇၉
Ph- ဝ၉- ၄၃၀၂၃၉၇၇ ၈-၁-၂၀၁၅

၂၉၈ Guide of Myanmar People Buy ဦးြမတ်ကိုကို အမှတ(်င-၉)၊ အဏဝါလမ်းသွယ(်၂)လမ်း၊ ေညာင်တန်းအိမ်ရာ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၄၈၀
World Wide Sales လမ်းန်စာေပ Ph -ဝ၉- ၂၅၃၆၉၇၀၂၈ ၈-၁-၂၀၁၅

၂၉၉ ေတာ်ဝင်နန်းထိုက်စာေပ ေဒခင်ေကျာ့ေကျာ့ အမှတ်(၂၃/၁၂)၊ အင်းယားမိင်လမ်း၊ ေရေတာင်ကား(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၄၈၁
Ph -ဝ၁- ၅၀၄၈၁၉ ၈-၁-၂၀၁၅

၃၀ဝ ေခတ်ြပတိုက်စာေပ ဦးေဇာ်မင်းေကျာ် အမှတ်(၁၆၂)၊ အခန်း(၁၇)၊  ၄၆-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၀၄၈၅
Ph -ဝ၉- ၄၂၁၁၅၆၆၈၃ ၁၂-၁-၂၀၁၅

၃၀၁ အိိယသံံုးအေထွေထွ Mr. Penden Dorjee Embassy of India, Yangon, No.543-547,Merchant Road,Kyaukkada Township။ ၀၀၄၈၉
ထုတ်ေဝစာ Tshering Ph -ဝ၁- ၃၉၁၂၁၉၊ ဝ၁- ၃၈၈၄၁၂ ၁၅-၁-၂၀၁၅

၃၀၂ အဆ်အဒီယာစာေပတိုက် ဦးေမာင်ေမာင်လွင် အမှတ်(၂၃)၊ ဦးေအာင်ြမတ်လမ်း၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်န်မိနယ်။ ၀၀၄၉၀
Ph ဝ၉- ၅၀၈၃၇၃၅ ၁၅-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၃၀၃ ကည်သာစာေပ ေဒခင်ြမဝင်း တိုက်-၈၊ အခန်း-၁၇၊ ဖ-ဆ-ပ-လ ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၅၁၁
Ph-ဝ၁-၂၉၉၂၂၈ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၃၀၄ Synergy Publication ဦးသုတ အမှတ(်၂၃/ပထမထပ)်၊ ေရေကျာ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၅၁၂
Ph-ဝ၁-၂၄၀၁၅၁၊ ဝ၉-၅၀၃၃၉၄၁၊ ဝ၉-၂၅၄၀ဝ၆၀၄၉ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၃၀၅ မိင်ရာဇာတွတ်ပီပ်ုြပှင့် ေဒမိုမိုဆန်း အမှတ်၄/က၊ အေဝရာလမ်း၊ ၁၅-ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၅၁၃
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် အမှတ်၄/က၊ အေဝရာလမ်း၊ ၁၅-ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၃၀၆ ြမရိပ်မွန်စာေပတိုက် ေဒါက်တာစိုးမင်း တိုက်-၂၃၊ အခန်း-၁၀၂၊ ယုဇနလမ်း၊ေအးရိပမ်နွ်အိမ်ရာ၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၅၁၄
Ph-ဝ၁-၆၈၁၅၁၉ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၃၀၇ အဏဝါစာေပ ဦးစိုးြမင့် အမှတ်-၃၅၇၊ ြပည်သာယာလမ်း၊ ၁၆/၃-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၀၅၁၅
(အဏဝါစိုးြမင့်) Ph-ဝ၉-၅၁၆၆၄၁၂၊ ဝ၁-၅၇၈၆၆၀ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၃၀၈ အေထွေထွပံုှိပ်ိုက်ထုတ်မ Mr. Satrajit Sardar အမှတ်-၁၁၀၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၅၁၆
(အေမရိကန်သံံုး) Ph-ဝ၁-၅၃၆၅၀၉ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၃၀၉ သရူိယအလင်းသစ်စာေပ ဦးေမာင်ေမာင်ကည် အမှတ်-၁၁၄၊ စကားဝါပင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၀၅၁၇
Ph-ဝ၉-၂၅၀၂၂၉၅၃၂ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၃၁၀ မဇမိပဋိပဒါစာေပ ဦးတင်ေအာင်ေကျာ် အမှတ်-၁၄၇၊ ၅၁-လမ်း(အထက်)၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၅၁၈
Ph-ဝ၉-၄၂၈၁၈၇၉၃၇ ၁၉-၁-၂၀၁၅
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၃၁၁ ြမတ်ပန်းရဂံုစာေပ ဦးခင်ေမာင်ဦး အမှတ်-၄၇၃/က၊ နီလာ-၆လမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၅၁၉
Ph-ဝ၁-၉၆၉၀၆၁၁ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၃၁၂ အစလာမ်သာသန ေရး အမ်ဉီးဘြမင့် အမှတ-်၈၉၀/၁၊ ေမတာလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၅၂၀
စာေပ Ph-ဝ၁-၅၆၂၀၅၉ ၁၉-၁-၂၀၁၅

၃၁၃ Fame စာေပ ေဒါက်တာခင်ေမာင် အမှတ-်၂၀၊ မင်းကီးမဟာမင်းေခါင်လမ်း၊ စက်မဇုန်-၃၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၀၅၃၇
လွင် Ph-ဝ၁-၆၈၂၁၉၉၊ဝ၁-၆၈၅၀၈၃ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၁၄ စိတ်ကူးချိချိစာေပ ဦးစန်းဦး အမှတ်-၆၇၊ ၁၆၄-လမ်း၊ တာေမွကီး-ခရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၅၃၈
Ph-ဝ၉-၇၃၁၅၁၂၄၀ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၁၅ လပ်စစ်စာေပြဖန်ချေိရး ေဒစန်း အမှတ်-၁၉၂၊ သစာလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၅၃၉
Ph-ဝ၁-၅၇၇၄၀၄၊ ဝ၁-၅၆၁၈၆၈ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၁၆ စ မွန်စာေပ ဦးမင်းဘိုးငိမ်း အမှတ်-၂၁၂၊ ဂ ံုလမ်း၊ ၄၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၅၄၀
Ph-ဝ၉-၄၂၀ဝ၅၃၃၅၆ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၁၇ Myanmar Market ေဒိုင်ိုင်ဝင်း(ခ) အမှတ်-A-7၊ ဓမဒါနလမ်း၊ ေမတာရိပ်မွန်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၅၄၁
Handbook ေဒိုင်ိုင် Ph-ဝ၉-၄၂၅၀၁၃၄၃၁၊ ဝ၉-၃၁-၃၉၂၉၇၊ ဝ၉-၃၁၀၃၉၂၉၆ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၁၈ KQ စာေပ ဦးကိုကုိကီး အမှတ-်၈၂၊ အင်းစိန်လမ်း၊၉-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၅၄၂
Ph-ဝ၉-၇၃၂၁၅၅၇၄ ၂၀-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၃၁၉ ကံစာေပ ဦးေအာင်သန်း အမှတ်-၃၂၊ ၁၃၅-လမ်း၊ မအူကုန်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၅၄၃
Ph-ဝ၉-၂၅၀ဝ၉၅၂၄၅ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၂၀ Yunghkio Books ယွန်းချိ စိုင်းဇင်ဒီဒီဇံု အမှတ်-၂၇၊ ဒု-လာ၊ ပန်းတေန ်လမ်း၊ လင်းလွန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၅၄၄
စာေပ Ph-ဝ၉-၂၀၆၄၉၇၉ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၂၁ ငဝန်စာေပ ေဒေအးေအးွန် အမှတ်-၁၄၁၁၊ ဘုမာ-၂၀လမ်း၊ ည-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၅၄၅
Ph-ဝ၉-၄၃၀၅၃၀၈၀ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၂၂ ဂျးစာေပ ေဒတင်တင်ဝင်း အမှတ-်၈၅၊ အခန်း-၉၊ အထက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၀၅၄၆
Ph-ဝ၉-၄၃၀၅၃၀၈၀ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၂၃ ပိေတာက်ရနံစာေပ ဦးခင်ေမာင်ဦး အမှတ်-စ-၂/၈၁၊ ၄၀x၄၁လမ်းကား၊ ၆၆x၆၇လမ်းကား၊ မဟာမိင်-၁ရပ်ကွက်၊ ၀၀၅၄၇
မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၂၄ ချိကည်သာေတးသံသင်ွး ေဒနီလာြမင့် အမှတ်-၂၇/ေအ၊ေရေတာင်ကားလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၅၄၈
ှင့်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၉-၇၃၂၂၄၀ဝ၂ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၂၅ ေအာင်ြမင့်ြမတ်စာေပ ဦးေအာင်ကိုဦး အမှတ်-၂၄၃/ေြမညီ၊၃၅-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၅၄၉
Ph-ဝ၉-၅၁၀၅၂၆၀ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၂၆ ေရစင်မိုးစာေပ ေဒေဆွမာေအး အမှတ(်၁၆-ေအ/ပ-ထပ)်၊ သီရိလမ်း။ ၂-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၅၅၀ ပိတ်သိမး်
Ph-ဝ၁-၅၃၂၁၁၂ ၂၀-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၃၂၇ လွင်စာေပ ဦးြမင့်လွင် အမှတ်-၃၉၊ မှန်ရေဝလမ်း၊ ဆရာစံေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၅၅၁
Ph-ဝ၉-၅၁၅၉၃၉၄၊ ဝ၉-၇၃၀၈၂၃၁၁ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၂၈ ပညာ့နယ်ေြမစာေပ ေဒေကျာ့သူဇာ အမှတ်၂၇၄/ဘီ၊(ပ-ထပ)်၊ ြမဝတီလမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၅၅၂
Ph-ဝ၉-၇၃၈၅၀၄၈၁ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၂၉ ြမရတန စာေပထုတ်ေဝေရး ေဒမူမ(ူခ)ေဒြမရ အမှတ-်၂၃/၂၄၊ ေမတာလမ်းသွယ်-၁၊ ၁၄/၂ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၅၅၃
တန Ph-ဝ၁-၅၇၈၆၇၀ ၂၀-၁-၂၀၁၅

၃၃၀ KKH Publishing House ဦးေကျာ်ေကျာ်ဟိန်း အမှတ-်၂၆၈၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၅၆၄
Ph-ဝ၁-၃၉၂၉၄၆ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၃၁ ေကျာ်ေမးစာေပ ဦးစိုင်းဝင်းြမင့် အမှတ်-၁၂/ခ၊ တ-ထပ်၊ စက်တွင်းလမ်း၊ ဆင်မင်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၀၅၆၅
Ph-ဝ၉-၅၀၅၇၇၉၁ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၃၂ ဗုဒအသံစာေပ ေဒကျင်ြမင့် အမှတ်-၁၉/ခ၊ ြမစပါယ်လမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၀၅၆၆
Ph-ဝ၁-၆၆၅၂၁၁၊ ဝ၉-၅၁၉၈၅၂၆ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၃၃ DYNASTY Books ဦးေအာင်လင်းသူ အမှတ-်၁၈၈၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၅၆၇
Ph-ဝ၁-၃၈၄၂၁၉၊ ဝ၉-၂၅၄၉၀ဝ၃၃၁ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၃၄ မတိီလာစာေပ ဦးသက်ေဇာ် တိုက်(၃၃)၊ အခန်း-၅(ေအ)၊ ေပ(၅၀)လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၅၆၈
Ph-ဝ၉-၇၃၂၁၄၅၁၆ ၂၁-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၃၃၅ တသသစာေပ ဦးဆုတင် အမှတ်-၂၃၊ ဝိဇာလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၀၅၆၉
Ph-ဝ၁-၅၀၃၂၉၉ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၃၆ ပါေမာက်စာေပ ေဒညိညိယဉ် အမှတ်(၄/၉၅၆)၊ ဩဇာလမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၅၇၀
ေမာက် Ph-ဝ၉-၄၅၂၃၃၆၂၆၇ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၃၇ ရတန သိုက်စာေပ ဦးေအာင်မိုး အမှတ-်၁၁၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၅၇၁
Ph-ဝ၉-၄၂၃၇၀၆၇၁၇ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၃၈ ြမမွန်ရတန စာေပ ဦးမင်းေတဇာမွန် တိုက်-၁၅၊ အခန်း-၁၉၊ ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၀၅၇၂
Ph-ဝ၉-၈၇၀၂၂၄၈၊ ဝ၁-၃၈၅၂၆၁ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၃၉ မိုးေကျာ်သူစာေပ ေဒခင်ွဲရင် အမှတ်-၁၈၈၊ ဒ-ုထပ-်ဝဲ၊ ၃၈-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၅၇၃
Ph-ဝ၁-၃၈၄၂၁၉ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၄၀ Myanmar Food & Beverage ဦးေကျာ်ိုင်ဦး အမှတ-်၃၆၅/၃၆၇၊ ဒ-ုထပ်၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၅၇၄
 Product Directory Ph-ဝ၉-၄၅၀ဝ၃၉၇၀၄၊ ဝ၉-၇၃၂၃၅၆၅၀ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၄၁ Myanmar Trade Yellow ေဒယုခိုင်ကို အမှတ်-၃၆၅/၃၆၇၊ ဒ-ုထပ်၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၅၇၅
Pages Directory Ph-ဝ၉-၄၅၀ဝ၃၉၇၀၄၊ ဝ၉-၇၃၂၃၅၆၅၀ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၄၂ ခိုင်မဂလာစာေပ ဦးေကျာ်ေဌး(ခ) အမှတ်-၂၀၊ အိမ်ေတာ်ရာေစတီအေရှေစာင်းတန်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၀၅၇၆
ဦးေအးေမာင် မေလးတိုင်းေဒသကီး။ Ph- ဝ၂-၇၃၅၂၂၊ ဝ၉-၉၁၀၁၀၉၃၉ ၂၁-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၃၄၃ ပန်းေဝေဝစာေပ ေဒခင်မာချိ အမှတ်-၃၆၀၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၅၇၇
Ph-ဝ၉-၄၃၀၉၇၉၆၁ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၄၄ စာေပေလာကစာအုပ်တိုက် ဦးေနမျိးွန် အမှတ်-၁၇၂၊ ၃၃-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၅၇၈
Ph-ဝ၁-၃၈၈၁၆၉၊ ဝ၁-၃၇၄၃၉၁ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၄၅ စွယ်ေတာ်စာေပ ဦးမျိးွန်ေအာင် အမှတ်(၁၂၆/၈လာ)(ဘီ)၊ ၅၁-လမ်း(အလယ်)၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၅၇၉
Ph-ဝ၉-၇၃၂၅၅၀၈၆ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၄၆ ခုှစ်စင်ကယ်စာေပ ဦးေအာင်စိုး အမှတ်(၂၀၁)၊ ေြမညီဦ လမ်း(၃၀)အထက်၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၅၈၀
Ph-ဝ၉-၇၃၀၅၁၆၆၄၊ ဝ၉၇၃၁၂၅၃၅၈ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၄၇ ငိမ်းချမ်းေရးစာေပ ဦးေအာင်ေအာင် အမှတ်-၁၁၄၊ ၄-လာ၊ ၅၁-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၅၈၁
Ph-ဝ၁-၂၉၆၃၄၈ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၄၈ ကည်ြဖိုင်စာေပ ေဒသင်းသင်းိုင် တိုက်-၁၀၊ အခန်း-၉၊ စံြပဖဆပလ၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၅၈၂
Ph-ဝ၉-၅၁၅၇၇၁၆ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၄၉ မိုးသိဂစာေပ ဦးမိုးွန် အမှတ်-၄၃၆၊ ပ-ထပ်၊ ကုန်သညလ်မ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၀၅၈၃
Ph-ဝ၁-၃၉၈၁၁၈ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၅၀ နီလွင်စိုးစာေပ ဦးနီလွင်စိုး အမှတ(်၉)၊ ဘုရင့်ေန င်လမ်းမကီး၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ Lion City Restaurant ေရှတိုက်တန်း၊ ၀၀၅၈၄
ကမာရတ်မိနယ်။ Ph-ဝ၁-၅၀ဝ၅၅၃၊ ဝ၉-၂၀၂၆၆၆၂ ၂၁-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၃၅၁ ေရပျံလားစာေပတိုက် ေဒဝင်းကည် အမှတ်၇၅၉၊ မဟာဗလလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၀၅၈၅
Ph-ဝ၉-၇၃၁၅၃၈၈၀ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၅၂ ဧရာဝဏ်စာေပတိုက် ေဒသီတာဆန်း အမှတ်(၄၁/၄၃)၊ လမ်း-၄၀၊ အမှတ-်၉ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၅၈၆
Ph-ဝ၉-၅၁၆၂၇၉၇ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၅၃ ဗျာဒိတ်ေတာ်အသံမှသမာ ဦးေစာထီမေသ အမှတ်-၆၈/၇၂၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ြမန်မာြပညသ်တမေနဥပုသအ်သင်း ၀၀၅၈၇
တရားရတန သိုက် Ph-ဝ၉-၅၁၀၅၈၅၀ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၅၄ SABBATH SCHOOL ဦးေစာထီမေသ အမှတ်-၆၈/၇၂၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ြမန်မာြပညသ်တမေနဥပုသအ်သင်း ၀၀၅၈၈
LESSON(ပိုးကရင်ဘာသာ) Ph-ဝ၉-၅၁၀၅၈၅၀ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၅၅ SABBATH SCHOOL ဦးေစာထီမေသ အမှတ်-၆၈/၇၂၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ြမန်မာြပညသ်တမေနဥပုသအ်သင်း ၀၀၅၈၉
LESSON(တီးတိန်ချင်းဘာ Ph-ဝ၉-၅၁၀၅၈၅၀ ၂၁-၁-၂၀၁၅
သာ)

၃၅၆ SABBATH SCHOOL ဦးေစာထီမေသ အမှတ်-၆၈/၇၂၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ြမန်မာြပညသ်တမေနဥပုသအ်သင်း ၀၀၅၉၀
LESSON(ဟွာငုိဘာသာ) Ph-ဝ၉-၅၁၀၅၈၅၀ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၅၇ SABBATH SCHOOL ဦးေစာထီမေသ အမှတ်-၆၈/၇၂၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ြမန်မာြပညသ်တမေနဥပုသအ်သင်း ၀၀၅၉၁
LESSON(စေကာကရင်) Ph-ဝ၉-၅၁၀၅၈၅၀ ၂၁-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၃၅၈ သင်ှင့်သင့်ကျန်းမာေရး ဦးေစာထီမေသ အမှတ်-၆၈/၇၂၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ြမန်မာြပညသ်တမေနဥပုသအ်သင်း ၀၀၅၉၂
Ph-ဝ၉-၅၁၀၅၈၅၀ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၅၉ တ်ကပတ်ေတာ်မှအလင်း ဦးေစာထီမေသ အမှတ်-၆၈/၇၂၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ြမန်မာြပညသ်တမေနဥပုသအ်သင်း ၀၀၅၉၃
Ph-ဝ၉-၅၁၀၅၈၅၀ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၆၀ ြမန်မာြပည်သတမေနဥပုသ် ဦးေစာထီမေသ အမှတ်-၆၈/၇၂၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ြမန်မာြပညသ်တမေနဥပုသအ်သင်း ၀၀၅၉၄
အသင်း Ph-ဝ၉-၅၁၀၅၈၅၀ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၆၁ SABBATH SCHOOL ဦးေစာထီမေသ အမှတ်-၆၈/၇၂၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ြမန်မာြပညသ်တမေနဥပုသအ်သင်း ၀၀၅၉၅
LESSON(ြမန်မာလူကီးတန်း) Ph-ဝ၉-၅၁၀၅၈၅၀ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၆၂ လဝန်းသစ်စာေပလုပ်ငန်းစု ေဒေမသကန်ဟိန် တိုက်-၁၇၊ အခန်း(၇၉/၈၀)၊ ြပည်ရိပမ်နွ်အိမ်ရာ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၅၉၇
Ph-ဝ၉-၉၉၂၀၈၉၂၊  ဝ၁-၅၃၈၂၈၄ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၆၃ လတက်ေနစာေပ ဦးေနထွန်းဝင်း အမှတ်-၂၉၊ အင်းစိန်လမ်း၊ လှည်းတန်းရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၅၉၈
Ph-ဝ၉-၄၂၀၁၀၁၃၁၉ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၆၄ ေခတ်သစ်စာေပ ေဒြမြမစိန် အမှတ်(၂၃၅/၂၃၇)၊ ေြမညီထပ်၊ ၂၉-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၅၉၉
Ph-ဝ၁-၂၅၄၃၉၈၊ ဝ၁-၃၈၃၇၅၅ ၂၁-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၃၆၅ အမျိးသားဒီမိုကေရစီပါတီ ဦးေနဝင်းသန်း အမှတ်-၇၂၊ ေလးေထာင့်ကန်လမ်း၊ ၈/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၀၆၀၀
သစ်မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ အမျိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ်၊ Ph-ဝ၉-၇၃၀၂၀၈၁၃၊ ဝ၁-၅၆၆၇၂၉ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၆၆ အီးဂဲလ်ေတးသံသငွ်းှင့်အေထွေထွ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင် အမှတ်၂၅၂၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၆၀၃
ထုတ်ေဝခွင့် ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၆၇ ဂုဏ်ထူးစာေပ ေဒဘာရတီ အမှတ်-၁၇၀၊ ပ-ထပ်၊ ၃၃-လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၆၀၄
၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၆၈ Family စာေပတိုက် Dr.ဂျယ်ရီအ့ံခိုင် အမှတ်-၂၂၊ ေြမာင်းကီးလမ်း၊ ေရေကျာ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၆၀၅
Ph-ဝ၁-၂၉၇၂၁၆ ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၆၉ Knowledge Tower ဦးထိုက်ေအာင် ဓ/၉(၆၃+၇၀)၊ ၄၃-လမ်း၊ ၆၅x၆၆လမ်းကား၊ မဟာမိင်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၀၀၆၀၆
Publishing House ၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၇၀ ချိးြဖစာေပတိုက် ဦးေမာင်ေမာင် အမှတ-်၁၉၃၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၆၀၇
၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၇၁ ေကျာ်စာေပ ဦးေကျာ်မိင် ေတာမေကျးရာ၊ စဉ့်ကိုင်မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၆၀၉

၃၇၂ ဦးေအာင်မင်းေဗဒင်ေဟာစာတမ်း ဦးတင်ညိ အမှတ်-၁၅၀၊ ဦးေရမှန်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၆၁၀
၂၁-၁-၂၀၁၅

၃၇၃ အမာညီေန င်စာေပ ေဒစန်းစန်းေဝ အမှတ်-၄၇၉/၄၈၁၊ ေြမညီထပ်၊ မဟာဗလလမ်း၊ လမ်း၃၀ှင့်ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းကား၊ ၀၀၆၁၂
ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၂၅၀၅၀ဝ၈၈၇၊ ဝ၁-၂၄၅၃၆၈ ၂၂-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၃၇၄ ေရဝါဝင်းစာေပ ဦးလှဝင်း အမှတ်-၁၃၆၊ ၂၂-လမ်း၊ လသာမိနယ်။ ၀၀၆၁၃
Ph-ဝ၁-၂၄၁၂၈၃၊ ဝ၁-၃၈၇၈၅၂ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၃၇၅ မိဘဂုဏ်စာေပ ေဒခင်သိန်းြမင့် အမှတ်-၅၆/ခ၊ မိမ-၁၅-လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၆၁၄
၂၂-၁-၂၀၁၅

၃၇၆ မိုးြမင့်စာေပ ေဒတင်တင်ေဝ အမှတ်-၁၉၊ ၄-လာ၊ တာေမွေဈးလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၆၁၅
Ph- ဝ၁- ၅၄၃၁၄၃ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၃၇၇ နကတေဗဒစာေပ ဦးေကျာ်ြမင့် အမှတ-်၃၉၊ ပုဏားကုန်းရာလယ်၊ ၁၃၃-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၆၁၆
Ph- ဝ၉-၄၀၂၆၅၉၅၆၁ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၃၇၈ ထူးြခားစာေပ ဦးစိုင်းသီဟ အမှတ်-၃၁၊ ၉-လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၀၆၁၇
Ph- ဝ၁- ၂၁၀၄၉၉ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၃၇၉ ေအာင်စာေပ ဦးေအာင်ေကျာ်သာ တိုက်-၂၄၊ အခန်း-၄၃၊ ေရအုန်းပင်အိမ်ရာသစ်၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၆၁၈
၂၂-၁-၂၀၁၅

၃၈၀ တိုင်းယဉ်စာေပ ေဒခင်ဝင်းြမင့် အမှတ်-၉၂၊ပ-ထပ(်ယာ)၊၃၇-လမ်း၊၅-ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၆၁၉
Ph- ဝ၉-၄၃၀၇၀ဝ၇ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၃၈၁ ြပည်ကီးမိင်ပိဋကတ်စာ ေဒြမင့်ြမင့်ဦး အမှတ်-၅၂၊ ၂၅-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၆၂၀
ေပတိုက် ၂၂-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၃၈၂ နယူးတိုက်ဂါးစာေပ ဦးေအာင်ေအာင် အမှတ်-၂၁၆၊ ကမ်းန းလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၆၂၁
Ph- ဝ၉-၈၆၂၆၀၈၀ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၃၈၃ စိန်ေကျာ်ဝင်းပန်းချကီားချပ် ေဒေအးကျင် အမှတ်-၁၇၊ တိုးချဲဗိုလ်ချပ်ေဈးသစ်၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၀၆၂၂
Ph- ဝ၉-၇၃၂၀၁၇၈ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၃၈၄ Myanmar Yellow Pages ဦးေကျာ်ိုင်ဦး အမှတ်၃၆၅/၃၆၇၊ဒ-ုထပ်၊ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၆၂၃
လမ်းန် ၂၂-၁-၂၀၁၅

၃၈၅ နည်းသစ်စာေပ ဦးေသာင်းလွင် အမှတ်-၂၂၈၊ ကျိကဆံလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၆၂၅
Ph- ဝ၁-၅၄၂၅၉၈ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၃၈၆ ဒီမိုးစာေပ ဦးေကျာ်သွင် အမှတ-်၈၈၊ ၃၅၇-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၆၂၆
Ph- ဝ၉-၅၀၂၂၂၁၁ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၃၈၇ ေရချိးြဖစာေပ ဦးဘိုမင်းဦး အမှတ်-၂၈၆၊ ေခမာသလီမ်းမကီး၊ ဃ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကာပမိနယ်။ ၀၀၆၂၇
Ph- ဝ၉-၂၅၀၁၄၂၈၂၈၊ ဝ၉-၅၀၂၉၆၄၁ ၂၂-၁-၂၀၁၅

၃၈၈ ြမန်မာြပည်သားစာေပ ဦးဝင်းေမာင် အမှတ်-၄၈၃၊ ေလာပိတလမ်း၊ ၃၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၆၄၀
Ph- ဝ၉-၄၂၀ဝ၉၅၆၅၅ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၃၈၉ နန်းေဒဝီစာေပ ေဒခင်မျိးြမတ် အမှတ်-၂၀ဝ၊ ပ-ထပ်၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၆၅၀
(နန်းအိအိဇာ) Ph- ဝ၁-၃၈၃၀၂၅၊ ဝ၁-၃၉၁၆၃၃ ၂၃-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၃၉၀ ေစတန စာေပ ဦးေကျာ်လိင် အမှတ်-၅၉၊ ၁၉-လမ်း၊ လသာမိနယ်။ ၀၀၆၅၁
Ph- ဝ၉-၇၃၀၃၃၃၇၇ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၃၉၁ ေအာင်ဆုထူးပိုင်ထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးကျင့်ဟူ အမှတ်-၁၉၈၊၂၇-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၆၅၂
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph- ဝ၁-၂၅၃၂၉၆ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၃၉၂ ေအာင်ချမ်းသာထီေပါက် ဦးေအာင်သိန်းြမင့် အမှတ်-၅၄၊ သီတာလမ်း၊ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၆၅၃
စဉ်ှင့်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph- ဝ၉-၇၃၀ဝ၅၆၀၉ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၃၉၃ ထွန်းေတာက်ထီေပါက်စဉ် ေဒခင်ေထွးေမာ် အမှတ်-၅၄၊ သီတာလမ်း၊ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၆၅၄
ှင့်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph- ဝ၉-၇၃၀ဝ၅၆၀၉၊ ဝ၉-၂၅၄၀၅၁၃၀၇ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၃၉၄ မဟာလာဘံထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးေအာင်ထွန်းခိုင် အမှတ်-၈/၁၊ ေကျးတမာလမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၆၅၅
အေထွေထွ ၂၃-၁-၂၀၁၅
ကက်ေြခနီအသင်း

၃၉၅ သားေကာင်းရတန ထီ ဦးေစာြမင့်သိန်း အမှတ်-၂၂၈၊ ပ-ထပ်၊ လမ်း-၃၀၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၆၅၆
ေပါက်စဉ်ှင့်အေထွေထွ Ph-ဝ၉-၈၅၁၀၄၆၀ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၃၉၆ ဖိးေဝစာေပ ေဒှင်းွယ်စိုး အမှတ်(၁၈၂/၂၀၂)၊ ၃၄-လမ်း၊ ၂-၇ပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၆၅၇
Ph-ဝ၉-၄၂၁၀၂၉၇၉၀ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၃၉၇ မန်းေချာင်းစာေပ ဦးငိမ်းချမ်းသာ အမှတ်-၇၄၊ သာယာေအးလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၀၆၅၈
Ph-ဝ၉-၇၃၀၄၆၂၂၆ ၂၃-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၃၉၈ Future Publishing House ဦးဝင်းသိန်းဦး အမှတ်-၅၂/က၊ ၁၂-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၀၆၅၉
Ph-ဝ၁-၂၂၄၄၃၁ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၃၉၉ ရာြပည့်စာေပ ေဒခင်ေအးြမင့် အမှတ်-၂၀၆၊ ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၆၆၀
Ph-ဝ၁-၂၄၃၃၅၁ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၄၀ဝ ပန်းစကာစာစဉ် ဦးြမင့်စိုး(ခ)ေမာင် အမှတ-်၇၄၊ သာယာေအးလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၀၆၆၁
ေသွးခန် Ph-ဝ၉-၅၀၅၆၃၆၉ ၂၃-၁-၂၀၁၅

၄၀၁ ဗျးုပ်ြပှင့်အေထွေထွ ဦးေကျာ်ဝင်း အမှတ်-၅၂၀/က၊ အင်းဝ-၄လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၆၆၅
ထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၉-၅၁၈၅၀၈၄၊ ဝ၉-၂၅၄၁၂၀၈၈၀ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၀၂ ဗျးစာေပ ေဒြမင့်ြမင့်ရီ အမှတ်-၅၂၀/က၊ အင်းဝ-၄လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၆၆၆
Ph-ဝ၉-၅၁၈၅၀၈၄၊ ဝ၉-၂၅၄၁၂၀၈၈၈ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၀၃ ေနလင်းအီလက်ထေရာနစ် ဦးသန်းဆင့် အမှတ်-၆၅၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၆၆၇
စာေပ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၀၄ ေရလက်ေဆာင်စာေပ ဦးေအာင်ြမင့် အမှတ်-၆၅၊ ၉၂-လမ်း၊ မဂလာေတာင်န်မိနယ်။ ၀၀၆၆၈
Ph-ဝ၁-၂၅၆၆၅၀ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၀၅ ဇွန်ပွင့်စာအုပ်တိုက် ေဒဝင်းမာတင် အမှတ်-၂၅၇၊ ၃၉-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၆၆၉
Ph-ဝ၉-၅၀၄၃၁၆၄ ၂၆-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၀၆ သုဒစာေပ ဦးဆလိုင်းေရလင်း အမှတ်-၃၁၊ ၆-လာ၊ ှင်းဆီကုန်းလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၀၆၇၀
Ph-ဝ၉-၃၀ဝ၀၄၉၇၄ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၀၇ စာေပခရီးသွားများစာေပ ေဒခင်မိုမိုနီ အမှတ်-ဝ၀၁၊ တိုက်-စီ၊ ကန်ရိပ်မွန်ကွန်ဒိုဝင်း၊ ကန်လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၆၇၁
Ph-ဝ၉-၅၄၀၃၃၆၉ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၀၈ စကားေြပာေနသမူျားစာေပ ဦးေကျာ်ေဇယျ အမှတ်-၁၇၈၊၅-လာ၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၆၇၂
၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၀၉ မင်းစံ Book Mart စာေပ ဦးွန်မင်းလွင် အမှတ-်၂၆၁၊ ဘားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၆၇၃
Ph-ဝ၁-၂၅၆၀၄၀ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၁၀ ပင်ခေရစာေပ ဦးစိုးြမင့် အမှတ-်၆၇၊ ေရြပည်စိုးလမ်း၊ ၁၄/၂ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၆၇၄
Ph-ဝ၉-၄၂၀ဝ၁၆၈၀၁ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၁၁ ေရြပည်တန်စာေပ ဦးြမင့်ေဝ အမှတ်-၅၉၄၊ ၈၃x၃၁လမ်းေထာင့်၊ မဟာအေန က်မင်းဇံရပ်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၀၀၆၇၅
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ Ph-ဝ၂-၆၃၂၂၁ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၁၂ ပန်းမျိးတစ်ရာစာေပ ေဒေမာ်ေမာ် တိုက်-၉၊ အခန်း-၂၀၃၊ ပုဇွန်ေတာင်ဥယျဉ်အိမ်ရာ၊ ပဇုွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၆၇၆
Ph-ဝ၁-၂၀၂၃၇၂၊ ဝ၁-၃၉၆၁၁၈ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၁၃ ေတာိုင်းှင်းဆီစာေပ ဦးသက်ဦး အမှတ်-၃၇၅၊ ကျိကဆံလမ်း၊ တာေမွကီး-ခရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၆၇၇
Ph-ဝ၉-၇၃၁၀၇၉၃၃ ၂၆-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၁၄ ြမန်မာိုင်ငံကျမ်းစာအသင်း သိကာေတာ်ရဆရာ အမှတ်-၂၆၂၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၆၇၉
မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ ေခွလမ်းထန် Ph-ဝ၁-၂၅၀ဝ၁၄ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၁၅ ြမန်မာိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်း ဦးစိုးသိမ်း အမှတ်-၁၄၀၊ ြပည်ေထာင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၀၆၈၀
ေတာ်မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၁၆ ထက်ထက်ေအာင်စာေပ ေဒေအးေအးသိန်း အမှတ်၁၃၉/ေအ၊ ခိုင်ေရဝါလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၆၈၁
Ph-ဝ၉-၅၀၉၆၃၈၈ ၂၆-၁-၂၀၁၅

၄၁၇ Fuji  ဖူဂျစီာေပတိုက် ဦးမိုးဆန်း အမှတ်-၃၀၆၊ ယုဇနတာဝါ၊ ကမာေအးဘုရားလမ်းှင့်ေရဂံုတိုင်လမ်း ၀၀၆၈၂ ပိတ်သိမ်း
ေထာင့်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၂၇-၁-၂၀၁၅

၄၁၈ အလကာစာေပတိုက် ဦးပုညေဆွ ရာြပည့်မေလးစာအုပ်ဆိုင်၊ ၃၅-လမ်း၊ ၇၂x၇၃လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၀၀၆၈၃
မေလးတိုင်းေဒသကီး။Ph-ဝ၉-၄၄၄၀၃၁၃၃၃၊ ဝ၉-၇၉၉၄၅၆၃၃၃ ၂၇-၁-၂၀၁၅

၄၁၉ ဣစာသယစာေပတိုက် ေဒတင်ေထွးယဉ် အမှတ်-၉၊ နီလာလမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၆၈၄
Ph-ဝ၉-၅၀၆၁၇၉၅ ၂၇-၁-၂၀၁၅

၄၂၀ Myanmar Information & ဦးမျိးြမင့်ထွန်း MICT  အေဆာင်-၉၊ ေြမညီ၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၆၈၅
Communication Technology Ph-ဝ၉-၅၀၃၉၈၇၀၊ ဝ၁-၆၅၂၂၃၈ ၂၇-၁-၂၀၁၅

၄၂၁ နဝရတ်ထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးကိုကိုကီး အမှတ်-၆၉/ခ၊ပန်းလိင်-၂လမ်း၊ပန်း ခံ-၃၊၇-ရပ်ကွက်၊ေရြပည်သာမိနယ်။ ၀၀၆၈၆
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၉-၂၅၄၄၅၁၄၃၆ ၂၇-၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၂၂ ေရလာေငွလာထီေပါက်စဉ် ဦးချမ်းမင်းသူ အမှတ်-၆၉/ခ၊ပန်းလိင်-၂လမ်း၊ပန်း ခံ-၃၊၇-ရပ်ကွက်၊ေရြပည်သာမိနယ်။ ၀၀၆၈၈
ှင့်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၉-၂၅၄၀၅၆၁၆၈ ၂၇-၁-၂၀၁၅

၄၂၃ ချစ်ကည်ေရးှင့်ကမာသစ်ထီေပါက် ဦးေအာင်ြမင့် အမှတ်-၃၅၀/၃၅၄၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၀၆၈၉
စဉ်ှင့်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၉-၇၃၂၀၂၃၃၈ ၂၇-၁-၂၀၁၅

၄၂၄ ေအာင်သေြပထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးသန်းေဆွ အမှတ်၈၇၄၊ အေရှ-၁၀လမ်း၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၆၉၀
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph-ဝ၉-၂၅၀ဝ၁၉၉၀၇ ၂၇-၁-၂၀၁၅

၄၂၅ စိမ်းြမစာေပ ဦးညီညီမိုးသူ အမှတ်-၁၆၂/၁၆၄၊ ၅၁-လမ်း(အထက်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၆၉၄
Ph-ဝ၉-၅၀၄၇၂၄၅ ၂၉-၁-၂၀၁၅

၄၂၆ ခိုင်ြပည့်စံုစာေပ ဦးအုန်းသန်း အမှတ်-၂၈၄၊ ေဆးံုလမ်း၊အမှတ်-၂ ရပ်ကွက်၊ မင်းဘူးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၇၀၈
Ph-ဝ၉-၄၉၂၅၂၄၀၈၊ ဝ၆၅-၃၀၂၀၇ ၂-၂-၂၀၁၅

၄၂၇ The RIVER MEDIA ဦးေသာင်းဝင်း အမှတ်-၁၇၀/၁၇၅၊ အခန်း-၈၀၆၊ MGW Tower ၊ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း(ေအာက်)၊ ၀၀၇၀၉
GROUP စာေပ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၄၄၈၅၃၇၉၁၅၊ ဝ၁-၃၈၈၅၂၁ ၂-၂-၂၀၁၅

၄၂၈ ZOMI WORLD ဦးဒိုခန်မန် အမှတ်-၆၅၀၊ ေရနံေချာင်းလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၀၇၁၀
Ph-ဝ၉-၂၅၀၁၉၉၅၅၁ ၂-၂-၂၀၁၅

၄၂၉ ေရလက်ရာစာေပ ဦးဝင်းိုင် အမှတ်-၅၊၉၈-လမ်း၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၇၁၁
Ph-ဝ၉-၃၃၃၇၇၇၁၃ ၂-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၃၀ သုန စာေပတိုက် ဦးချစ်ဖွယ်သန် အမှတ်-၆၉၊ ေကျာက်စိ◌်မ်းပတ်လမ်း၊ ရတန ကန်းရိပ်သာ၊ (ဋ)တိုးချဲရပ်ကွက် ၀၀၇၁၂
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။  Ph-ဝ၉-၅၁၄၅၂၆၄၊ ဝ၉-၈၅၅၃၈၁၆ ၂-၂-၂၀၁၅

၄၃၁ KSA စာေပ ေဒခင်စိုးေအး အကွက်-၅၇၉၊ ၈၃-လမ်း၊ ၄၄x၄၅လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၀၀၇၁၃
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ Ph-ဝ၉-၄၄၄၀၄၃၅၃၀ ၂-၂-၂၀၁၅

၄၃၂ New Sky Media စာေပတိုက် ဦးမျိးြမင့် အမှတ်-၁၁၇၊၁၂၇၊ E/၄၊၃၃-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၇၁၈
Ph-ဝ၉-၅၁၀၃၆၄၆ ၂-၂-၂၀၁၅

၄၃၃ မခုစာေပ ေဒေဟမာ အမှတ်-၁၃၆၊ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၇၄၃
Ph-ဝ၉-၅၀၂၁၁၁၁ ၃-၂-၂၀၁၅

၄၃၄ ှစ်ကာလများစာေပ ဦးစိန်ဝင်း အမှတ်၁၀၄၊ (အေပဆံုးထပ-်က)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၀၇၄၄
Ph-ဝ၉-၂၅၄၈၄၈၀၄၈၊ ဝ၉-၇၃၀၂၇၆၆၉ ၃-၂-၂၀၁၅

၄၃၅ နကတေရာင်ြခည်စာေပ ဦးေကျာ်မိုးသိန်း အမှတ်-၁၃/ခ၊ ေငွလေရာင်လမ်း၊ ဆရာစံေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၇၄၅
၃-၂-၂၀၁၅

၄၃၆ မိုးကုတ်ဝိပသန တရားစဉ်ှင့် ဦးေအာင်ိုင်ြမင့် အမှတ်၈၂၊ နတ်ေမာက်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၇၅၁
လုပ်ငန်းစဉ်ြပန်ပွားေရးအဖွဲချပ် Ph-ဝ၁-၅၄၁၈၆၀၊ ဝ၁-၅၄၆၄၆၆ ၄-၂-၂၀၁၅
မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ

၄၃၇ ေအးငိမ်းချမး်သာထီေပါက် ဦးဘုန်းိုင် အမှတ်(၇/ေအ)၊ ငါးထပ်အေဆာက်အဦ၊ ကျန်စစ်သားလမ်းှင့်ရန်ကုန်-ပုသိမလ်မ်းေထာင့်၊ ၀၀၇၅၂
စဉ်ှင့်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် လိင်သာယာမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၇၃၀၈၇၈၀၉ ၄-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၃၈ ြပည့်မိင်စာေပ ေဒစန်းစန်းြမင့် အမှတ်-၂၃၊ ပ-ထပ်၊ေကျာက်ေြမာင်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၇၅၃
Ph-ဝ၉-၅၀၈၁၅၉၆ ၄-၂-၂၀၁၅

၄၃၉ သွယ်သယွ်သန်းစာေပ ဦးေမာင်ေမာင်ွန် အမှတ်-၂၁၇၊ ကျိကဆံလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၇၅၄
Ph-ဝ၁-၅၅၅၈၉၃ ၄-၂-၂၀၁၅

၄၄၀ ဝိညာဉ်ရိပ်သာစာေပ ဦးအယ်လင်ေစာဦး အမှတ်-၁၄၃၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ (ြမန်မာိုင်ငံခရစ်ယာန် ၀၀၇၅၅
စာေပအသင်း) Ph-ဝ၁-၂၁၂၈၅၈, Ext: 127 ၄-၂-၂၀၁၅

၄၄၁ THE UPPER ROOMစာေပ ဦးအယ်လင်ေစာဦး အမှတ်-၁၄၃၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ (ြမန်မာိုင်ငံခရစ်ယာန် ၀၀၇၅၆
စာေပအသင်း)Ph-ဝ၁-၂၁၂၈၅၈, Ext: 127 ၄-၂-၂၀၁၅

၄၄၂ ၂၁-ရာစုကွန်ယက်စာေပ ေဒြဖြပာဝင်းရဲ အမှတ်(၆၀-၈လာ)၊ ေဒသိန်းတင်လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၇၅၇
Ph-ဝ၉-၄၂၁၀၇၂၂၉၁ ၄-၂-၂၀၁၅

၄၄၃ တင်ေရစာေပ ေဒသက်သက်ေရ အမှတ်၃၉၊ ဦးကွယ်ဟိုးလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၀၇၅၈
Ph-ဝ၉-၅၁၁၇၆၈၃ ၄-၂-၂၀၁၅

၄၄၄ လင်းလွန်းခင်စာေပ ဦးသိန်းလွင် တိုက်-ဒီ၊ ပ-ထပ်၊ လိပ်ကန်ပန်း ခံေဈး၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၇၅၉
Ph-ဝ၉-၄၂၁၇၁၉၇၁၂ ၄-၂-၂၀၁၅

၄၄၅ ရှင်ငိမ်းရှင်စာေပ ေဒခင်ေအးဝင်း အမှတ-်၃၄၊ယမံုန လမ်း၊ စက်ကုန်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ သနပ်ပင်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၇၆၀
Ph-ဝ၉-၂၅၀၅၄၃၄၁၇၊ ဝ၅၂-၄၆၂၈၄ ၄-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၄၆ ေစတန စာေပ ဦးေအာင်သန်း ခံအမှတ-်၁၊ အင်းဝင်-၁၁လမ်း၊နန်းေတာ်ရာရပ၊် ပဲခူးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၇၆၁
Ph-ဝ၉-၂၅၄၅၈၀၉၈၁၊ ဝ၅၂-၂၀ဝ၇၆၉ ၄-၂-၂၀၁၅

၄၄၇ MYANMAR TEXTILE & ဦးြမင့်စိုး အမှတ်-၂၉၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၀၇၇၂
GARMENT DIRECTORY Ph-ဝ၁-၂၁၄၈၂၉ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၄၈ သစာမွန်စာေပ ဦးသက်လွင် အမှတ်-၃၈၊ မလကုန်းလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ် ၀၀၇၇၃
Ph-ဝ၉-၄၃၁၆၄၃၁၀ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၄၉ ဝင်းရတန စာေပ ေဒါက်တာမတင်ဝင်း အမှတ်-၁၅၀၁၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်း၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်အိမ်ရာ၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၇၇၄
Ph-ဝ၁-၃၉၃၀၇၅ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၅၀ တရားသစာစာေပ ဦးေကျာ်ေအး အမှတ်-၁၉၅၊ ြမသတီာလမ်း၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၀၇၇၅
Ph-ဝ၁-၅၆၀၃၇၉ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၅၁ Prestige Publishing ေဒသီတာမိုး အမှတ်-၁၃/စီ၊ ဇီးအုံကုန်းလမ်း၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၀၇၇၆
House Ph-ဝ၉-၅၁၀၇၄၁၆ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၅၂ ေရြပည်သိမ်းစာေပ ဦးဖိးေကျာ်သူ အမှတ်-၂၂၁(၇-လာ)၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၀၇၇၇
Ph-ဝ၉-၇၃၁၉၃၄၈၄ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၅၃ သရီိဝစစာေပတိုက် ေဒှင်းဦးမွန် အမှတ်-၄၄၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ ဌာန ရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ ၀၀၇၇၈
Ph-ဝ၉-၅၀၉၃၂၁၃ ၅-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၅၄ ခင်မျိးလိင်စာေပတိုက် ေဒခင်မျိးလိင် အမှတ်-၇၄၊ ၃/က၊ လှည်းတန်းလမ်းမ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၇၇၉
Ph-ဝ၉-၄၄၈၀၁၅၂၀၉ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၅၅ ဓညဝတီစာေပတိုက် ဦးသိန်းေကျာ် အမှတ်-၉၉၊ အလယ်လမ်း၊ ေရြပားရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။ ၀၀၇၈၀
Ph-ဝ၉-၄၂၁၇၁၂၇၅၅၊  ဝ၄၃-၂၂၃၇၉ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၅၆ စံပါယ်စာအုပ်တိုက် ေဒစံပယ်ေအာင် အမှတ်-၁၁၀/၁၁၂၊ ၃/ဘီ၊ ၄၈-လမ်း(အလယ်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၀၇၈၁
Ph-ဝ၁-၃၉၈၆၅၇ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၅၇ လှေကသွယ်စာေပ ေဒလှေကသွယ် အမှတ်-၂၁၅၊ ကျိကဆံလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၇၈၂
Ph-ဝ၉-၇၃၀၄၁၀၅၀ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၅၈ ထက်ေဝယံစာေပ ဦးေဇာ်မင်းေအး အမှတ်-၃၈၆၊အင်ကင်းမိင်လမ်း၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၀၇၈၃
Ph-ဝ၁-၈၅၅၁၂၈၃ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၅၉ ပန်းဆက်လမ်းစာေပ ဦးထက်ပိုင်ေအာင် အမှတ်၃၀၁၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၇၈၄
Ph-ဝ၉-၇၃၁၆၇၃၄၆၊ ဝ၉-၂၅၀၄၂၁၀၈၁ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၆၀ Pica Media Publishing ဦးေအာင်ိုင်မိုး အမှတ်-၆၆/၆၈(၅-လာ)၊ မဟာသခုလမ်းှင့် ကျေီတာ်လမ်းေထာင့်၊ ၀၀၇၈၅
House မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။  Ph-ဝ၉-၇၃၀၉၉၇၈ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၆၁ ရန်ေအာင်စာေပ-၂ ေဒနီနီေအာင် အမှတ-်၈၅၅၊ဦးေငွကိုင်လမ်း၊၄၁-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၇၈၆
Ph-ဝ၉-၅၁၉၅၆၂၉ ၅-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၆၂ ှလံုးလှစာေပတိုက် ဦးေရထွန်းေအာင် အမှတ်၅၊ လမ်း-၁၀ဝ၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၇၈၇
Ph-ဝ၁-၂၉၀၉၈၁ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၆၃ ေရမင်းဝန်စာေပတိုက် ဦးေအာင်မျိးြမတ် အမှတ်-၄၉၊ ၁၆၅-လမ်း၊ တာေမွကီး-ခရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၇၈၈
Ph-ဝ၉-၇၃၁၉၅၇၄၃ ၅-၂-၂၀၁၅

၄၆၄ တူေဒးစာေပ ေဒါက်တာသာထွန်း အမှတ်-H၊ ကန်လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၇၉၈
ဦး Ph-ဝ၁-၅၀၇၃၈၅၊  ဝ၁-၅၀၇၃၉၁ ၆-၂-၂၀၁၅

၄၆၅ ဖိးစာေပ ဦးေအာင်သိန်း အမှတ်-၁၁၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ ေြမနီကုန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၇၉၉
   Ph-ဝ၉-၅၄၀၁၉၄၀ ၆-၂-၂၀၁၅

၄၆၆ Noble စာေပ ေဒနီနီိုင် အမှတ-်၂၀/ပ-ထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာံုလမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၈၀၀
Ph-ဝ၉-၄၂၀ဝ၅၉၄၅၇ ၆-၂-၂၀၁၅

၄၆၇ သမတစာေပတိုက် ဦးသိန်းထူး အမှတ်-၃၁၊ ၂၄-လမ်း၊ ၈၁x၈၂လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၈၀၁
၆-၂-၂၀၁၅

၄၆၈ ဖိးစာေပ ဦးကည်မင်း အမှတ်-၁၈၂-၁၉၄/စီ၊ှင်းဆီကွန်ဒို၊ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊၁-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၈၀၂
Ph-ဝ၉-၅၀၅၉၅၈၄ ၆-၂-၂၀၁၅

၄၆၉ ဒီမျိးေအာင်စာေပ ဦးမျိးေအာင် အမှတ-်၇၆/၇၇၊ ေရဘံုသာအိမ်ရာ၊ တပင်ေရထီးလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၀၈၀၃
Ph-ဝ၉-၅၀၃၂၇၂၄ ၆-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၇၀ ရန်ကုန်ခရီးသွားလမ်းွန် ေဒါက်တာရန်မျိးသိန်း တိုက်-၂၆၈/၁၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၈၀၄
 Ph-ဝ၁-၅၅၆၆၇၇ ၆-၂-၂၀၁၅

၄၇၁ ေရနန်းမှန်ကူစာအုပ်တိုက် ေဒရှင်မင်း တိုက်-၂၆၈/၁၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၈၀၅
 Ph-ဝ၁-၅၅၆၆၇၇ ၆-၂-၂၀၁၅

၄၇၂ မွန်ြမတ်သူစာေပ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး အမှတ်-၃၆(ေအ)၊ ြမှင်းဆီလမ်း၊ ၂၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၈၂၀ ပတိ်သမိး်
၉-၂-၂၀၁၅

၄၇၃ Book Street Publishing ေဒခင်နီလာြမင့် အမှတ-်၁၁/ဘီ၊ မာလာမိင်လမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၈၂၁
House  Ph-ဝ၉-၅၁၂၁၆၀ဝ ၉-၂-၂၀၁၅

၄၇၄ myammyam Japan- ဦးေကျာ်စိုးိုင် အမှတ်(၁၀၉)၊ ေြမညီ၊ ၄၉-လမ်း(အလယ်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၈၂၂
Myanmar Guide Bookှင့်အေထွေထွစာေပ Ph- ဝ၉-၉၇၉၅၂၀၇၂၁၊ ၆-၄-၂၀၁၅

၄၇၅ PMP  စာေပတိုက်(Practice ေဒသီတာထွန်း တိုက်(၂၁၁)၊ အခန်း(၂၇)၊ ရန်ိုင်လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၈၂၃
Makes Perfect)  Ph-ဝ၉-၅၁၅၂၃၈၅၊ ဝ၉-၄၂၅၃၂၈၄၂၃ ၉-၂-၂၀၁၅

၄၇၆ ကမ်းလက်စာေပတိုက် ဦးေကျာ်စွာမင်း တိုက်-၂၃၊ ၃/ဘီ၊ ရတန လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၈၂၄
 Ph-ဝ၉-၇၉၇၅၂၉၉၀၆ ၉-၂-၂၀၁၅

၄၇၇ ဓမစကူးလ်ေဖာင်ေဒးရှင် ေဒါက်တာ မိတ်ကျားေကျာင်း၊ မိမေကျာင်းလမ်း၊ အိမ်ေတာ်ရာဘုရားဝင်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၀၈၂၅
စာေပ ထွန်းထွန်းဝင်း  Ph-ဝ၉-၅၁၅၇၂၄၇ ၉-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၇၈ ခင်ချိထွန်းစာေပ ေဒခင်ချိထွန်း အမှတ်-၈၆၊ ၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၈၂၆
 Ph-ဝ၉-၅၁၆၈၈၉၆၊ ဝ၁-၅၄၀၅၆၅ ၉-၂-၂၀၁၅

၄၇၉ ေငွမံကယ်စာေပ ေဒေထွးေထွးသိန်း အမှတ်-၅၄၅၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ၄/ေတာင်ရပက်ွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၈၂၇
 Ph-ဝ၉-၅၀ဝ၆၄၂၅ ၉-၂-၂၀၁၅

၄၈၀ ဝန်တုန် (WUNTUNG) ဦးေအာင်ရာ အမှတ-်၄၄၁၊ ဒူကေထာင်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ ၀၀၈၂၉
စာေပတိုက်  Ph-ဝ၉-၄၇၀ဝ၄၇၀၁ ၉-၂-၂၀၁၅

၄၈၁ i Myanmar စာေပတိုက် ဦးေနမင်းသူ အမှတ်-၆၇၊ ှင်းဆီလမ်း၊ ေစာရန်ပိုင်ရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ ၀၀၈၄၆
 Ph-ဝ၉-၂၅၀၁၂၀၇၃၅၊ ဝ၁-၁၂၂၁၅၉၆ ၁၀-၂-၂၀၁၅

၄၈၂ Ever Win Media ေဒါက်တာတင်ေအာင် အမှတ-်၂၇၃/ပ-ထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၈၄၇
ခိုင်  Ph-ဝ၁-၃၈၅၆၉၆ ၁၀-၂-၂၀၁၅

၄၈၃ စည်းေဝးကီးစာရက်စာတမ်း ဆရာခေလးေဖာဒ့် အမှတ်-၃၉၆၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၀၈၄၈
ေကျာ်ေဒးွ (ကရင်ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်အဖွဲချပ်) ၁၀-၂-၂၀၁၅

၄၈၄ ေညာင်ရမ်းစာအုပ်တိုက် ဦးစိန်တင် အမှတ်-၁၁၅၇/၁၁၅၈၊ မိုးမခလမ်း၊၄၆-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၀၈၄၉
Ph-ဝ၉-၅၀ဝ၈၈၆၄ ၁၀-၂-၂၀၁၅

၄၈၅ ေဖြမင့်စာေပ ဦးေဖြမင့် တိုက်-E၊ အခန်း-၄၊ ေရအင်ကင်းရိပ်မွန်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၀၈၅၀
 Ph-ဝ၉-၅၁၀၅၆၃၄ ၁၀-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၈၆ ကည်လှေမာင်စာေပ ဦးေအာင်သိန်းဝင်း အမှတ်-၃၂၊ ပတြမားလမ်း၊ကျိကဆံ၊ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၈၅၁
 Ph-ဝ၉-၅၁၆၂၁၅၆ ၁၀-၂-၂၀၁၅

၄၈၇ New Yellow Pages ဦးတင်ေအာင်ခိုင် အမှတ်-၂၇၃/ပ-ထပ်၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၈၅၂
Business Directory  Ph-ဝ၁-၃၈၅၆၉၆ ၁၀-၂-၂၀၁၅

၄၈၈ Myanmar Construction ေဒယမင်းထင်ေအာင် အမှတ်-၂(၉-လာ)၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ စကားဝါကွန်ဒို၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၈၅၃
Industry Ph-ဝ၁-၅၅၉၇၆၈၊ ဝ၁-၅၅၄၇၇၆ ၁၀-၂-၂၀၁၅

၄၈၉ The Red Book(Myanmar ေဒယမင်းထင် အမှတ်-၂(၉-လာ)၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ စကားဝါကွန်ဒို၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၈၅၄
Commercial Directory) ေအာင် Ph-ဝ၁-၅၅၉၇၆၈၊ ဝ၁-၅၅၄၇၇၆၊ ဝ၉-၅၀ဝ၀၆၁၅ ၁၀-၂-၂၀၁၅

၄၉၀ ဇွန်ပန်းေမးေမးစာေပ ဗိုလ်မှးကီး အမှတ်-၅၃၊ ၄-လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၈၅၅
ခင်ေမာင်ြမင့်(ငိမ်း)  Ph-ဝ၁-၅၆၃၂၇၀၊  ဝ၁-၆၅၀၁၃၂၁ ၁၀-၂-၂၀၁၅

၄၉၁ ေကာင်းသန်စာေပ ဦးခင်ေမာင်ကွယ် ခံအမှတ-်၂၇၊ အမှတ်-၅၉၊ ေယာမင်းကီးလမ်းသွယ်၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၀၈၅၆
၁၀-၂-၂၀၁၅

၄၉၂ မှးြပည့်သန်စာေပ ေဒဝင်းမင်းအိ အမှတ်(၉/၁၁)၊ ေဇယျဝတီလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၈၅၇
 Ph-ဝ၉-450053210 ၁၀-၂-၂၀၁၅

၄၉၃ အခွင့်အလမ်းစာအုပ်တိုက် ဦးသန်းစိုး အမှတ်(၂၁/၂၃)၊ အခန်း(၃/၄)၊ ဒ-ုထပ်၊ ၅၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၀၈၅၈
 Ph-ဝ၉-၅၁၄၂၃၃၁ ၁၀-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၄၉၄ Design Printing Services ဦးေအးမင်းဦး အမှတ်(၁၆၅/၁၆၇)၊ ပ-ထပ်၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၈၆၄
Co.,Ltd မှထုတ်ေဝသည့်  Ph-ဝ၉-၅၀၆၇၈၇၇ ၁၁-၂-၂၀၁၅
စာေပ

၄၉၅ မဟာမိင်စာေပထိန်းသိမ်းေရးှင့် ဦးဝင်းေဆွ အမှတ်-ဃ/၁၆၊ ဥယျာဉ်တန်း၊ မဟာမိင်-၁။ ၃၆-လမ်း၊၆၄x၆၅လမ်းကား၊ ၀၀၈၆၅
ြပန်ပွားေရးအဖွဲ(မေလး)မှ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ မဟာမိင်စာေပထိန်းသိမ်းေရးှင့်ြပန်ပွားေရးအဖွဲ(မေလး) ၁၁-၂-၂၀၁၅
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ

၄၉၆ The Book House စာေပ ေဒမိုးချစ်သူ အမှတ-်၈/စီ၊ နီေကာရိပသ်ာ၊ ၇-မိုင်၊ ေအဒီလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၀၈၆၆
 Ph-ဝ၉-၅၀၁၀၈၅၁ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၄၉၇ ေယေဟာဝါသက်ေသ(ကင်းေမာ် ဦးေကျာ်ဝင်း အမှတ်-၉၄/ခ၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၈၆၇
စင်အသင်း)မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ  Ph-ဝ၁-၅၁၁၀၃၅ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၄၉၈ လမင်းသစ်စာေပ ဦးစံေဆွထွန်း အမှတ်-၂၁၊ သံလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၀၈၆၈
 Ph-ဝ၉-၄၅၀ဝ၄၃၆၇၇ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၄၉၉ My Magical Myanmar ဦးာဏ်လင်းေကျာ် အမှတ-်၂(၉-လာ)၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ စကားဝါကွန်ဒို၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၈၆၉
(MMM) ခရီးသွားလမ်းန် Ph-ဝ၁-၅၅၉၇၆၈၊ ဝ၁-၅၅၄၇၇၆ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၀ဝ Myanmar Hotel & ေဒှင်းေဝေဝဦး အမှတ်-၂(၉-လာ)၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ စကားဝါကွန်ဒို၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၈၇၀
Tourism Guide Ph-ဝ၁-၅၅၉၇၆၈၊ ဝ၁-၅၅၄၇၇၆ ၁၁-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၀၁ ေရစင်ထွန်းထီေပါက်စဉ်ှင့် ေဒြဖြဖဝင်း အမှတ်-၁၃၉/ပ-ထပ်၊ ၃၁-လမ်း(အလယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၈၇၁ ပိတ်သိမ်း
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့်  Ph-ဝ၉-၅၀၄၄၈၇၃ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၀၂ ေရှင်းဆီထီေပါက်စဉ်ှင့် ေဒကည်ကည်ြမင့် အမှတ်-၈၉၊၃၉-လမ်း၊၈-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၈၇၂ ပိတ်သိမး်
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့်  Ph-ဝ၉-၅၁၉၂၃၆၉ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၀၃ ကံ့ေကာ်မိင်စာေပ ဦးသစ်လွင် အမှတ်-၁၁၃။ ေရြပည်သာလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၀၈၇၄
ပန်းေရြပည် ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၀၄ ေဆွမဟာစာေပ ဦးမျိးသိန်း အမှတ်-၅၁/ခ၊ ၅၈x၅၉ကား၊ ၃၈x၃၉ကား၊ ရဲမွန်ေတာင်အပိုင်း-၂၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၀၀၈၇၅
Ph-ဝ၉-၃၃၀၄၀၂၅၉ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၀၅ အိမ်တွင်းမစာေပတိုက် ဦးေကျာ်ေဇယျ တိုက်-၆၇/စီ၊ အခန်း၆/ဒီ၊ ယုဇနကွန်ဒို၊ ကုိယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်း၊ ဗဟ်ုးမိနယ်။ ၀၀၈၇၆
Ph-ဝ၁-၅၅၈၂၃၆ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၀၆ ငါတိုစာေပ ဦးစန်းမွန်ေအာင် အမှတ်-၇၅/ဒီ၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၀၈၇၇
Ph-ဝ၉-၅၀၂၉၀၂၂ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၀၇ ြမန်မာ့ှလံုးသားစာေပ ဦးလှြမင့် H-3၊ မွန်ြမတ်ေမတာအိမ်ရာ၊ပင်ေရေညာင်လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၈၇၈
 Ph-ဝ၉-၈၆၃၆၅၆၃ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၀၈ စိန်မိုးယံစာေပ ေဒစ မာလာ အမှတ်၁၅၊ ေအာင်ေတာ်မူလမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၈၇၉
 Ph-ဝ၉-၅၁၈၄၁၀ဝ ၁၁-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၀၉ လူငယ်တစ်ေယာက်စာအုပ် ေဒေချာစုေအာင် အမှတ်-၂၉၊ ဗိုလ်ေစာဦးလမ်း၊ သာဓုအေရှ၊ ကည့်ြမင့်တိုင်မိနယ်။ ၀၀၈၈၀
တိုက်  Ph-ဝ၉-၅၀၇၇၇၆၅ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၁၀ ေဟမာန်စာေပ ေဒသ ေကျာ် အမှတ်-၅၆(ဂျ-ီ၂)၊ သီရိမာလာလမ်းသွယ်၊ ၇-မိ◌်◌ုင်ခွဲ၊ ြပည်လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက် ၀၀၈၈၁
မရမ်းကုန်းမိနယ်။  Ph-ဝ၉-၅၀၁၂၅၂၀ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၁၁ ေမသခူိုင်စာေပတိုက် ဦးြမင့်သိန်း(ခ) အမှတ်-၅၆၊ ၆/ခ၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ေရာင်အေန က်လမ်း၊ နတ်ေချာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၈၈၂
ေကျာ်ြမသန်း Ph-ဝ၉-၂၅၄၃၁၄၁၈၊ ဝ၉-၉၇၂၂၈၈၃၂၃ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၁၂ Essence Publishing ဦးေအာင်စိုးမိုး အမှတ်-၃၂၊ ကန်းေတာလမ်း၊ ကန်ေတာေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၈၈၃
House Ph-ဝ၉-၄၃၀၈၉၁၇၇၊ ဝ၉-၂၅၄၃၁၆၁၄၅ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၁၃ ဘုရင်မစာေပ ဦးမင်းဇင်ဘိုဝင်း အမှတ်-၂၅၂၊ ဘီလမ်း၊ ေရနံသာစံြပေကျးရာ၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၀၈၈၄
Ph-ဝ၉-၅၁၈၂၃၈၉၊ ဝ၉-၂၅၄၃၁၆၁၄၅ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၁၄ လင်းသစ်ေရာင်စဉ်စာေပတိုက် ဦးခင်ေမာင်ေဌး အမှတ်-၁၀/၉၊ ရာလယ်လမ်း၊ ဘို ခံဝ၊ တညင်းကုန်းရပက်ွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၀၈၈၆
Ph-ဝ၉-၄၃၁၈၄၇၄၈၊ ဝ၁-၆၄၅၉၃၅ ၁၁-၂-၂၀၁၅

၅၁၅ ှစ်ြခင်းသာသန စာေပတိုက် ဦးေစာစိုးလတ် အမှတ်-၁၄၃၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၀၈၉၁
မဟူရာဝါး ၁၃-၂-၂၀၁၅

၅၁၆ အေမသ့ားစာေပ ဦးမျိးဝင်းွန် တိုက်၆/၁၊ ရန်ေအာင်လမ်းသွယ်-၃လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၈၉၃
Ph-ဝ၉-၇၉၉၈၅၆၂၉၈ ၁၃-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၁၇ သစာအလင်းဓမရသစာေပ ဦးဝင်းရှိန် အမှတ်(၅-၄)၊ ပ-ထပ်၊ ဘီအေဆာင်၊ ေညာင်ပင်ေလးေဈးပလာဇာ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၀၈၉၄
Ph-ဝ၉-၅၁၃၀၈၂၆ ၁၃-၂-၂၀၁၅

၅၁၈ ရန်ပိုင်ဦးစာေပ ဦးတိုးဝင်း အမှတ်-၉၃၊ ၁၁-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၀၉၀၇
Ph-ဝ၁-၂၂၂၃၁၃ ၁၆-၂-၂၀၁၅

၅၁၉ ပန်းေရြပည်စာအုပ်တိုက် ဦးသိမ်းမင်း အမှတ်-၃၃၄၊ ၈-လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၉၁၂
Ph-ဝ၉-၅၁၈၁၇၁၅၊ ဝ၉-၅၁၄၅၇၂၇၈ ၁၈-၂-၂၀၁၅

၅၂၀ ဒဂါးပညာေရးစာေပ ေဒခင်သီတာ အမှတ်-၁၉၂၊ အမက-၄၉ ေကျာင်းလမ်း၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၀၉၁၃
၁၈-၂-၂၀၁၅

၅၂၁ ြမတ်သဇင်စာေပ ဦးချစ်ေဆွ အခန်း(၁၉၅/ခ/၂)၊ ပ-ထပ်၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ၃၃-လမ်း (အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၉၁၄
Ph-ဝ၉-၂၅၄၁၃၃၅၈၂ ၁၈-၂-၂၀၁၅

၅၂၂ ြပညြ်မန်မာစာအုပ်တိုက် ဦးေအာင်ြမတ်သူ အမှတ်(၃)၊ ေြမညီထပ်၊ ပုညဝဎုနလမ်း၊ မလကုန်းေဌးကွယ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၉၁၅
Ph-ဝ၁-၂၀၉၀၉၅၊ ဝ၉-၇၃၀၂၀၈၂၈ ၁၈-၂-၂၀၁၅

၅၂၃ မိဘေမတာစာေပ ေဒခင်သူဇာဝင်း အမှတ်-၉/၃-လာ၊ေြခရင်း၊ပုညဝဃလမ်း၊မလကုန်းေဌးကွယ်-ကရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၉၁၆
Ph-ဝ၁-၂၀၉၀၉၅၊ ဝ၉-၇၃၁၄၃၀၄၁ ၁၈-၂-၂၀၁၅

၅၂၄ ြမန်ဂိုက်စာေပ ေဒနန်းခင်အုန်း အမှတ်-၂၂၊ သရက်ေတာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၀၉၁၇
Ph-ဝ၁-၅၀၃၇၆၈၊ ဝ၉-၉၀၃၇၁၃၅၁၃ ၁၈-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၂၅ ဝီရစာေပ ဦးေအာင်စိုး အမှတ်၂၃/ခ၊ ဗိုလ်ာဏလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၀၉၁၉
Ph-ဝ၉-၇၃၀၃၄၀၈၁ ၊ ဝ၉-၄၂၀ဝ၉၈၅၃၀ ၂၀-၂-၂၀၁၅

၅၂၆ ဘရဏီစာေပတိုက် ဦးတင်ထွဋ် အမှတ်-၂၆၄/၂၆၈၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ အလံုမိနယ် ၀၀၉၂၀
Ph-ဝ၉-၅၁၁၀ဝ၈၈၊ ဝ၁-၇၀၉၇၅၄ ၂၀-၂-၂၀၁၅

၅၂၇ စာေပဗမိာန်မှထုတ်ေဝသည့် ဦးေအာင်သန်း အမှတ်(၅၂၉/၅၃၁)၊ ကုန်သညလ်မ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၉၆၁
စာေပ Ph- ဝ၁- ၃၈၁၄၄၉၊ ဝ၉- ၄၄၈၀၁၆၅၇၆ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၅၂၈ ထွန်းေဖာင်ေဒးရှင်းဘဏ်စာေပ ေဒသင်းသင်းမာ အမှတ်(၁၁၃/၈)၊ ရန်ကင်းလမ်းသွယ်(၁၂)၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၀၉၆၂
ေကာ်မတီမှထုတ်ေဝသည့်စာေပ Ph- ဝ၉-၇၃၁၀၄၄၈၇ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၅၂၉ သရအိမ်စာေပတိုက် ေဒဝတ်ရည်ေကျာ်ဦး အခန်း (၈၀၈)၊ ဘုရင့်ေန င်တာဝါ(၂)၊ B-ေဆာင်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၀၉၆၃
Ph- ဝ၉-၄၉၂၅၈၄၁၈ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၅၃၀ K Moe စာေပတိုက် ဦးမိုးဝင်းေမာင်(ခ) တိုက်(၆၀/၇၀)၊ အခန်း၂၀၅၊ ဒု-ထပ်၊ ငုဝါလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၀၉၆၄
ညိသစ်ငယ် ၂၄-၂-၂၀၁၅

၅၃၁ စီးပွားရှင်စာေပ ဦးေဇယျသူ တိုက်- KTA(၁၈)၊ ကန်သာယာလမ်းသွယ်(၄)၊ FMI City၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၀၉၆၅
၂၄-၂-၂၀၁၅

၅၃၂ ေရြပည်တန်စာေပ ဦးေကျာ်ေအာင် အမှတ်(၁၂၂)၊ လမ်း-၅၀၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၉၆၆
Ph- ဝ၉-၅၀၂၆၄၅၀၊ ဝ၁- ၂၀ဝ၂၇၆ ၂၄-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၃၃ သုရီမီဒီယာစာေပတိုက် Dr. ေအာင်ထွဏ်း အမှတ်(E)၊ ၁၉/A၊ ေမခလမ်းသွယ်(၃)၊ ဆ/ခရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၀၉၆၇
Ph- ဝ၉- ၅၀၂၁၃၀ဝ၊ ဝ၉-၅၀ဝ၅၇၅၆ ၂၄-၂-၂၀၁၅

၅၃၄ အစလာမ်မးီအိမ်စာေပတိုက် ဦးမိုဟာမက်ဆာလာ အမှတ်(၁၄)၊ ၁၁၈-လမ်း၊ ေရတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၀၉၆၈ ြမန်မာ+
ဟူဒင် Ph- ဝ၉- ၄၂၈၀၄၀၄၅၃၊ ဝ၉-၉၇၀၇၄၁၁၄၇ ၂၄-၂-၂၀၁၅ အာရဗီ

၅၃၅ အဂပါယ(်Agape)စာေပ သကိာေတာ်ရဆရာ အမှတ်(၁၃/၆)၊ သဇင်ရပ်ကွက်၊ ကျနိ်စွဲလမ်း၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၀၉၆၉ တီးတိန်ချင်း
ဂိုဇနန် Ph- ဝ၉-၃၁၂၃၄၈၈၃ ၂၄-၂-၂၀၁၅ ြမန်မာ

၅၃၆ SMART စာေပ ဦးေကျာ်ေကျာ်လိင် ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်ဘဏ်(၅-လာ)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မဂလာေတာင်န်မိနယ်။ ၀၀၉၇၃
Ph- ဝ၉- ၇၃၀၅၇၆၅၃ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၃၇ ဂဝင်စာေပ ေဒတင်တင်အုန်း အမှတ(်၁၁)၊ M-၂၊ ယုဇနလမ်းှင့်ဂမာလမ်းေထာင့်၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ ၀၀၉၇၄
မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ Ph- ဝ၁-၂၀၃၆၇၂၊ ဝ၉- ၄၉၅၇၉၂၄၂ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၃၈ ဓူဝံစာအုပ်တိုက် ဦးဝင်းချိ အမှတ်(၂၁၂)၊ ၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၀၉၇၅
Ph -ဝ၁- ၃၈၅၅၉၇ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၃၉ သမီးေဇာတိကစာေပ ေဒခင်သဇင် တိုက်-B/2၊ အခန်း(၂၀၉)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၉၇၆
Ph- ဝ၉-၇၃၀၄၃၈၆၀ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၄၀ ေရမိသားစုစာေပ ဗိုလ်ကီးလှေရ(ငိမ်း) တိုက်(၁၂၈/A)၊ ှင်းဆီြဖလမ်း၊ ခရေပင်ရိပ်မနွ်(၂)၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၀၉၇၇
Ph- ဝ၁- ၆၃၆၈၈၅၊ ဝ၉- ၂၅၀၂၅၀၄၂၆ ၂၅-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၄၁ ပန်ိုရားမားစာေပ ဦးဝင်းေဆွ အမှတ်(၈၄)၊ ဘီ-၃၊ ဘုရားလမ်း၊ နဝေဒးလူေနဆိုင်ခန်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၀၉၇၈
၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၄၂ ခင်ြမတ်သူစာေပ ဦးြမင့်စိုး အမှတ်(၁၁/A)၊ ဒဂံုသီရိလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၀၉၇၉
Ph- ဝ၁- ၅၅၂၄၃၇ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၄၃ ှင်းေတာင်စာေပ ေဒမိမိလွင် တိုက်(၈)၊ အခန်း(၁)၊ ြပည်ရိပမ်နွ်အိမ်ရာ၊ န နတ်ေတာလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ၀၀၉၈၀
ကမာရတ်မိနယ်။ Ph- ဝ၁- ၅၁၂၃၀၄၊ ဝ၉-၄၂၁၁၆၃၀၄၀ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၄၄ ေကာင်ှစ်ေကာင်စာေပ ဦးေမာင်မျိး အမှတ်(၁၂၄)၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၀၉၈၁
Ph- ဝ၉-၈၅၈၆၅၅၇ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၄၅ Tu Tu Su Su စာေပ ေဒမာရီယာ အမှတ်(၁၀၆)၊ ၉-လာ၊ စဉ့်အုိးတန်းလမ်း၊ လသာမိနယ်။ ၀၀၉၈၂
Ph- ဝ၉- ၅၁၆၃၈၈၄၊ ဝ၁- ၂၅၀၇၂၇ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၄၆ Yangon Publishing House ေဒစိုးယုေဝ အမှတ်(၁၃၀၁)၊ တိုက်-ေအ-၃-၁၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်အိမ်ရာ၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ၀၀၉၈၃
(ရန်ကုန်စာေပတိုက်)  မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ Ph- ဝ၁- ၃၉၃၁၀၂ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၄၇ ာဏ်လင်းစာေပ ဦးထွန်းေအာင် အမှတ်(၃၆၅)၊ ၈၃-လမ်း၊ ၃၂×၃၃လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၀၉၈၄
Ph- ဝ၉- ၂၀၁၁၃၉၇ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၄၈ ြမင့်ြမတ်စာေပ ဦးြမတ်သူ အမှတ်(၄၅/၂)၊ သံသမုာလမ်း၊ ၁၄/၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၉၈၅
Ph- ဝ၉- ၇၃၀၃၆၅၃၅ ၂၅-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၄၉ ေရြပည်စိုးစာေပ ဦးခင် အမှတ်(၁၈၄)၊ ၃၃-လမ်း၊ ၇၆×၇၇လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၀၉၈၆
Ph-ဝ၂- ၆၄၂၁၅ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၅၀ ြမေအးသိန်းစာေပ ဦးြမေအး အမှတ်(၂၀)၊ ၆-လာ(ဘီ)၊ ၅၅-လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၀၉၈၇
Ph- ဝ၉-၄၂၂၅၁၀၃၆၇ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၅၁ ေမာင်ကမာစာေပ ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ် အမှတ်(စစ-၁၂)၊ ဦးပိုင်(၁၇)၊ ေအာင်ပင်လယ်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ ၀၀၉၈၈
Ph- ဝ၉-၂၀၂၁၇၁၅ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၅၂ ေပါင်ချနိ်စာေပတိုက် ဦးေစာလင်းထွန်း အမှတ်(၁၉၃၂/၁၉၃၃)၊ ြမဝတီမင်းကီးလမ်း၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်။ ၀၀၉၈၉
Ph- ဝ၉- ၄၅၀ဝ၀၇၈၇၉ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၅၃ ေငွေသာ်တာစာေပ ေဒနန်းကလျာဝင်း အမှတ်(၈၄/၈၅)၊ ှင်းဆီြဖလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၀၉၉၀
၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၅၄ ြမန်မာြမင့်စာေပ ဦးြမင့်ေဆွ အမှတ်(၉၇၀)၊ ရတန လမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၉၉၁
Ph- ဝ၁- ၅၇၂၂၄၄၊ ဝ၉- ၅၀ဝ၆၈၈၅ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၅၅ မိခင်ဧရာဝတီစာအုပ်တိုက် ေဒချယ်ရီသိန်း တိုက်(၄)၊ အခန်း(၄၀၂)၊ ကျေီတာ်အိမ်ရာ၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ ၀၀၉၉၂
မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ Ph-ဝ၁- ၇၀၁၄၃၁၊ ဝ၉- ၅၀၁၅၆၁၃ ၂၅-၂-၂၀၁၅

၅၅၆ ေဆွသဟာစာေပ ဦးကိုကိုမိင် အမှတ်(၅၅)၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ သနု (၃)လမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၀၉၉၃
Ph- ဝ၁- ၉၆၉၀၃၂၄၊ ဝ၉- ၄၂၁၀၂၀၆၇၄ ၂၅-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၅၇ ပိုင်ြမန်မာစာေပ ဦးေအာင်မျိးပိုင် အမှတ်(၂၀)၊ ၂-လာ(ဘယ်)၊ ရှင်ေစာပုဘုရားလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၀၀၁
Ph- ဝ၉- ၄၂၅၃၇၃၃၉၇ ၂၆-၂-၂၀၁၅

၅၅၈ လာဘ်မိုးေဆွစာေပ ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်ေအးအမှတ်(၂၁၂)၊ ပ-ထပ်၊ ၃၆-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၀၀၂
Ph- ဝ၉- ၄၂၁၀ဝ၅၉၂၅၊ ဝ၁- ၆၄၃၀၃၀ ၂၆-၂-၂၀၁၅

၅၅၉ ညီေမတာစာေပ ဦးစိုးတင့် အမှတ်(၂၇၂/က/၆)၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ဗထူးလမ်း၊ ေရြပည်သာမိနယ်။ ၀၁၀၀၃
Ph- ဝ၉- ၇၃၁၂၃၇၅၀ ၂၆-၂-၂၀၁၅

၅၆၀ Israel Bulltin H.E. Mr. Ronen အမှတ်(၁၅)၊ ကုန်းေဘာင်လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၀၀၄ အဂလိပ်+
Gilor Ph- ဝ၉-၄၂၁၁၄၈၇၅၃ ၂၆-၂-၂၀၁၅ ြမန်မာ

၅၆၁ ဆုစာေပ ဦးြမင့်ဦး အမှတ(်၂၄၄/၂၄၆)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အထက်)၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၀၀၅
Ph- ဝ၉- ၅၁၃၀၃၃၀ ၂၆-၂-၂၀၁၅

၅၆၂ ဥပုသ်စာေြပေကျာင်း ဦးလဆန် အမှတ်(၁၁၀)၊ ရှမ်းစုေတာင်၊ ြမစ်ကီးန းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ ၀၁၀၀၆
သင်ခန်းစာ Ph- ဝ၇၄-၂၁၁၄၂ ၂၆-၂-၂၀၁၅

၅၆၃ ရတန စံုစာေပတိုက် ေဒယဉ်ေကသီ အမှတ်(၃၁/ေြမညီထပ်)၊ ယုဇနလမ်း၊ ေရေကျာ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၀၀၇
Ph- ဝ၉-၅၄၁၅၉၀၆ ၂၆-၂-၂၀၁၅

၅၆၄ ပင်ြမင့်မာလာစာေပ ဦးတင့်ေဇာ် အမှတ်(၁၄၇)၊ ၃၃-လမ်း(အထက်)၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၀၀၈
Ph- ဝ၉- ၅၅၀၁၆၀၄ ၂၆-၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၆၅ လဝန်းြပာစာေပ ဦးသိန်းေဇာ်ထွန်း အမှတ်(၅၁)၊ မာန်ေြပလမ်း၊ (၂၀)ေရှ၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၁၀၁၂
Ph- ဝ၉- ၇၉၅၉၈၇၃၀၃ ၃-၃-၂၀၁၅

၅၆၆ က့ံေကာ်ဦးမွန်စာေပတိုက် ေဒတင်မမထွန်း အမှတ်(၁/စီ)၊ သာယာေအး(၁)လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၀၁၃
Ph- ဝ၆၇- ၄၀၇၀၆၈ ၃-၃-၂၀၁၅

၅၆၇ လိင်းသစ်စာေပ ဦးနလွင်ေကျာ် အမှတ်(၇)၊ ၁၅-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၁၀၃၃
Ph- ဝ၁- ၂၁၀၇၃၅၊ nandalwinkyaw1@gmail.com ၆-၃-၂၀၁၅

၅၆၈ ေလာကသစ်စာေပ ေဒေဝေဝြမင့် အမှတ်(၇)၊ သုဝဏလမ်း၊ ကျိကဆံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၀၃၄
(ေဒညိ) Ph- ဝ၁- ၄၀၁၃၈၇၊ ဝ၁-၂၅၁၃၅၉၊ lawkathinbooks@gmail.com ၆-၃-၂၀၁၅

၅၆၉ ကျေီတာ်ုပ်ြပှင့်အေထွေထွ ဦးဟန်စိန် တိုက်(၂၆)၊ အခန်း(၄၀၁)၊ ၁၂-လမ်း၊ ၉၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ ၀၁၀၃၅ ပိတ်သိမး်
ထုတ်ေဝခွင့် Ph- ဝ၉- ၄၂၀၁၆၁၇၈၆ ၆-၃-၂၀၁၅

၅၇၀ ပူတူတူးေလးစာအုပ်တိုက် ဦးသန်းိုင်(ြမတ်သစူံ၊ အမှတ(်၁၈၁)၊ ၄၇-လမ်း(အထက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၀၃၆

ဝါးခယ်မ) myatthusan 2011@gmail.com ၆-၃-၂၀၁၅

၅၇၁ ရတန သိန်းထိုက်ေအာင် ဦးေအာင်ေစာိုင် အမှတ်(၁၆၈/၁၈၈)၊ အခန်း(၆၉)၊ ၂၇-လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၀၃၇
ထီေပါက်စဉ်ှင့်အေထွေထွ Ph- ဝ၁- ၃၈၅၅၈၇ ၆-၃-၂၀၁၅

၅၇၂ ေဇယျာစာေပ ဦးေသာင်းိုင် အမှတ်(၈၄၅)၊ သံသမုာလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၀၃၈
Ph- ဝ၉- ၇၃၀၃၁၃၁၄၊ ဝ၉- ၂၅၀၈၅၅၃၅၅ ၆-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၇၃ ဟီးိုးစာေပ ေဒလဲ့လဲ့ခိုင် အမှတ်(၇၅၂)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ ေမတာွန်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၀၃၉
Ph- ဝ၉- ၃၁၂၅၉၀၉၁ ၆-၃-၂၀၁၅

၅၇၄ စွယ်စံုစာေပ ဦးတင်ထွန်းဦး အမှတ်(၉)၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၀၆၄
၉-၃-၂၀၁၅

၅၇၅ သမုဂလာစာေပတိုက် ဦးေအာင်သန်း အမှတ်(၂၁၃)၊ လမ်း ၈၀၊ ၃၀×၃၁လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၁၀၆၅
၉-၃-၂၀၁၅

၅၇၆ ြပည့်ဝေပျာ်ရင်စာေပတိုက် ဦးေအာင်သန်း အမှတ်(၂၁၃)၊ လမ်း ၈၀၊ ၃၀×၃၁လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၁၀၆၆
Ph- ဝ၉- ၄၅၀ဝ၆၂၄၂၅ ၉-၃-၂၀၁၅

၅၇၇ ရင်ေသွးငယ်စာေပ ေဒေဌးေဌးြမင့် အမှတ်(၁၁၄/စီ)၊ မီးရထားရိပသ်ာ၊ ေစာရန်ပိုင်ေြမာက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ ၀၁၀၆၇
Ph- ဝ၉- ၄၂၀၁၅၂၅၀၄ ၉-၃-၂၀၁၅

၅၇၈ ဓမဝီရစာေပတိုက် ရဲမှးချပတ်င်စိုး(ငိမ်း) အေဆာင်(၁၁)၊ အခန်း(၆၀၆)၊ ြမန်မာအင်ဖိုတက်၊ လိင်တကသိုလ်ဝင်း၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၀၆၈
၉-၃-၂၀၁၅

၅၇၉ ခန်ေကျာ်စာေပ ဦးခန်ေကျာ် အမှတ်(၇၂/၇-က)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၀၆၉
Ph- ဝ၉- ၅၁၉၈၂၄၀ ၉-၃-၂၀၁၅

၅၈၀ ွဲေဝစာေပ ေဒခင်ွဲေဝ အမှတ်-ေအ-၁၂၁၊၃၅-လမ်း၊၇၀x၇၁၊ရန်မျိးလံုရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၁၀၇၀
Ph-0943067222 ၉-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၈၁ ေအာင်ပိုင်မင်းစာေပ ေဒဝိုင်းသဇင်ေဌး အမှတ်-၂၂၂၊ စက်ံုလမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၁၀၇၁
လိင် Ph-ဝ၉-၇၃၂၀၅၃၉၇ ၉-၃-၂၀၁၅

၅၈၂ သရီိြမန်မာစာေပ ေဒေအးေအးချိ တိုက်-၆၊အခန်း-၂၀၃/ဘီ၊၅၄-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၀၇၂
Ph-ဝ၉-၄၂၅၃၀၈၂၆၂ ၉-၃-၂၀၁၅

၅၈၃ လင်းလင်းစာေပ ဦးသန်းြမင့် အမှတ်-၂၃၉/၄-လာ(ဘယ်)၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၀၇၃
Ph-ဝ၉-၃၀ဝ၀၆၅၃၅ ၉-၃-၂၀၁၅

၅၈၄ အပမာဒစာေပ ေဒသိဂမိုး အမှတ်-၄၆၊ ၇တန ပံုလမ်း၊ ၃၂-တိုးချဲ၊ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၀၇၄
Ph-ဝ၁-၅၈၄၇၃၈၊  ဝ၉-၇၃၁၆၈၁၄၅ ၉-၃-၂၀၁၅

၅၈၅ ေမတာရှင်စာေပ ေဒဆက်မီလွင် အမှတ်-၃၊ေြမနီလမ်း၊ မုန်/ေတာင်ရပက်ွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၀၇၆
Ph-ဝ၉-၄၃၁၀၅၈၇၃ ၉-၃-၂၀၁၅

၅၈၆ အမျိးသမီးဂုဏ်ရည်စာေပ ေဒတင်ွယ်ွယ်ဦး အမှတ်-၁၉၁၊ေရသရဖီလမ်း၊ ၄၁-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၁၀၃
Ph-ဝ၉-၃၁၇၅၃၅၃၆ ၉-၃-၂၀၁၅

၅၈၇ ကမာ့န ရီကီးစာေပတိုက် ဦးေမာင်ေမာင်သိန်း အမှတ်-၁၈၅၊ လမ်း-၅၀၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၁၀၄
Ph-ဝ၉-၇၃၀၅၇၁၀၃ ၁၁-၃-၂၀၁၅

၅၈၈ ေရပါရမီစာေပ ဦးရှိန်ဝင်း အမှတ်-၁၉/ေအ၊ အခန်း-၂၊ ဗိုလ်ရာွန်လမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၁၀၅
၁၁-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၈၉ ရဲေအာင်စာေပ ဦးေကျာ်ဆန်း အမှတ်-၂၊ခန်း-၁လမ်း၊ ပုသမ်ိွန်ရပက်ွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၁၀၆
932016061 ၁၁-၃-၂၀၁၅

၅၉၀ ပင်ဝါးံုစာေပ ေဒေအးေအး ပံး အမှတ်-၁၂၊ ဘေလာက်-၅၁၊ နဝေဒးဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၁၁၀၇
Ph-ဝ၉-၅၁၉၀၉၄၉၊ ဝ၉-၅၀၆၁၄၄၅ ၁၁-၃-၂၀၁၅

၅၉၁ ပံးစာေပ ေဒ ပံး ပံးခင် အမှတ်-၆၆၊ သရက်ေတာ-၄လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၁၁၀၈
Ph-ဝ၉-၄၂၁၀ဝ၂၇၁ ၁၁-၃-၂၀၁၅

၅၉၂ ေကျးဇူးေတာ်စာေပ ဦးေဂျဇာခင် အမှတ်-၉၁၇/ေအ၊ ပင်းယလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၁၀၉
Ph-ဝ၉-၅၀၄၇၃၄၂၊ ဝ၁-၅၇၀၂၉၄ ၁၁-၃-၂၀၁၅

၅၉၃ စိုးစာေပ ဦးေအာင်စိုး အမှတ်-၅၅/အီး၊ အေန က်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၁၁၀
Ph-ဝ၁-၅၅၃၇၅၇ ၁၁-၃-၂၀၁၅

၅၉၄ June Publishing  House ေဒါက်တာုုဝင်း အမှတ်-၈၀၊ ဆရာစံလမ်းသွယ်၊ဆရာစံေြမာက်အေန က်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၁၁၁
19010660 ၁၁-၃-၂၀၁၅

၅၉၅ Perfect စာေပ ဦးေကျာ်ေကျာ် အမှတ်-၂၂၂၊ ဒ-ုထပ-်ဝဲ၊ ၃၈-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၁၁၂
Ph-ဝ၉-၇၃၁၅၀၇၃၇ ၁၁-၃-၂၀၁၅

၅၉၆ ထူးပန်းချစီာေပ ေဒခင်မျိးသန် အမှတ်(၃၁/ဘီ-၆)၊ ဗဟန်း-၃လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၁၁၃
၀၉-9254008730 ၁၁-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၅၉၇ Guitar Library  (Art Realm ဦးြမတ်လင်းသင်း အမှတ်-၁၀၈/၆-လာ၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၁၁၄
Publication) စာေပ Ph-ဝ၉-၄၃၁၁၈၅၃၅ ၁၁-၃-၂၀၁၅

၅၉၈ မွန်ြမတ်ရတန စာေပ ေဒြဖြဖလိင် အမှတ်-၁၁၊၁၉-လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ လသာမိနယ်။ ၀၁၁၁၆
Ph-ဝ၉-၄၂၁၀၉၉၀ဝ၇၊ ဝ၁-၅၀ဝ၆၂၀ဝ ၁၁-၃-၂၀၁၅

၅၉၉ ေအာင်ေရြပည်စာေပ ဦးလင်းထက် အမှတ်-၁၁၄/၈၊ မီးဒံုးလမ်း၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၁၂၀
Ph-ဝ၉-၂၅၀၂၀၄၈၈၄ ၁၃-၃-၂၀၁၅

၆၀ဝ တြခားလမ်းစာေပတိုက် ဦးရဲမင်းေကျာ် အမှတ်-၂၀/၆-လာ၊ ေလှာ်ကားလမ်း၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ ၀၁၁၂၁
Ph-ဝ၉-၄၂၀ဝ၀၈၆၀ဝ၊ ဝ၁-၃၇၇၄၅၇ ၁၃-၃-၂၀၁၅

၆၀၁ မျိးထက်ေအာင်စာေပတိုက် ဦးမျိးထက်လင်း အမှတ်-၃၊ဇမသဂိလမ်း၊ ဗိုလ်ကံွန်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၁၂၂
Ph-ဝ၉-၇၃၂၃၀၄၅၇ ၁၃-၃-၂၀၁၅

၆၀၂ ြပည့်ေဝေကျာ်စာေပတိုက် ဦးေကျာ်ဇံေထွး အမှတ်-၃၂/ဒီ၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၁၁၂၃
Ph-ဝ၉-၅၀၄၈၆၈၆၊  ဝ၁-၃၈၅၁၉၆ ၁၃-၃-၂၀၁၅

၆၀၃ Home စာေပတိုက် ဦးသူရ(ဇာဂန ) အမှတ်(၅၈/၆၀)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း(ေအာက်) ၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၁၃၇
Ph-ဝ၉-၄၂၁၁၄၁၁၈၅၊ ဝ၁-၃၈၀၂၀၇၂ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၆၀၄ Janghpaw Kasa ဦးေဂါလုိ့ယံုဝါ RCM ဘုရားေကျာင်းဝင်း၊ ေအာင်နန်း၊ြမစ်ကီးန း၊ ကချင်ြပည်နယ်။ ၀၁၁၃၈
(ဂျနိ်းေဖာ့ကဆာ) Ph-ဝ၇၄-၂၃၁၁၄ ၁၆-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၆၀၅ ြမတ်ေလးစာေပ ေဒခင်ေစာဥမာ အမှတ်-၁၂၄၊ ြပည်ေထာင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၁၃၉
Ph-ဝ၁-၃၉၅၃၁၅၊ ဝ၁-၃၈၄၉၈၆ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၆၀၆ ဇာမဏီေမာ်ထွန်းစာေပ ေဒေချာအိဝင်းေဇာ် အမှတ်-၄၄၉၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၁၄၀
Ph-ဝ၁-၃၇၅၁၇၇ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၆၀၇ ရှင်မေတာင်စာေပ ဦးမျိးဆင့် အမှတ်-၂၉၆၊ အေန ်မာ-၇လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၁၁၄၁
Ph-ဝ၉-၇၃၂၂၄၁၃၇ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၆၀၈ သစာရနံစာေပ ဦးြမတ်ေဝတိုး အမှတ်(၂၈၀/ခ)၊ ေရကိးကာလမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၁၁၄၂
Ph-ဝ၉-၂၅၀၇၄၆၃၃၁ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၆၀၉ အင်းဝစာအုပ်တိုက် ဦး ပံးေမာင်ေမာင် အမှတ်-၁၄၉၊ သရီိမဂလာလမ်းသွယ်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၁၄၃
Ph-ဝ၁-၂၄၃၂၁၆၊ ဝ၁-၃၈၉၈၃၈ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၆၁၀ ာဏ်လင်းစာေပ ဦးေကျာ်ေထွး အမှတ်-၄၁၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၁၄၄
Ph-ဝ၁-၃၉၈၅၅၇ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၆၁၁ ရတန မိင်ေတးသံသငွ်း ဦးချန်ဟိန်း အမှတ်-၁၇၄၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၁၄၅
ှင့်အေထွေထွ Ph-ဝ၉-၅၀၂၅၂၅၇ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၆၁၂ The Sun ေတးသံသငွ်း ေဒသီတာကိုကုိ အမှတ်-၁၂၆၊ ၄၆-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၁၄၆
ှင့်အေထွေထွ Ph-ဝ၉-၅၁၉၆၅၅၉ ၁၆-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၆၁၃ သေြပတန်းစာေပ ေဒသစ်သစ်လင်း အမှတ်-၅၈၊ ၉၃-လမ်း မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၁၄၇
Ph-ဝ၉-၂၆၀၂၅၀၇၈၄ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၆၁၄ တံခွန်တိုင်စာေပ ဦးြပည့်လင်း အမှတ်-၅၈၊ ၉၃-လမ်း မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၁၄၈
Ph-ဝ၉-၇၃၀၆၉၈၂၂ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၆၁၅ သီဟရတန စာေပတိုက် ဦးသိမ်းစိုး အမှတ်(၁၀ဝ/ဒ)ီ၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၁၁၄၉
Ph-ဝ၁-၅၀၂၆၇၃ ၁၆-၃-၂၀၁၅

၆၁၆ ဇမလင်းထီေပါက်စဉ် ဦးလှမျိး အမှတ်-၁၁၀၆၊မာဃလမ်း၊၄၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၁၅၉
ှင့်အေထွေထွ Ph-ဝ၉-၇၃၀၂၃၂၃၈ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၁၇ စူပါကိုးသံုးလံုးထီေပါက် ဦးြမင့်ေဆွ အမှတ်-၁၁၀၆၊မာဃလမ်း၊၄၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၁၆၀
စဉ်ှင့်အေထွေထွ Ph-ဝ၉-၇၃၀၂၃၂၃၈ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၁၈ မျိးဆက်သစ်ထီေပါက်စဉ်ှင့် ေဒဝင်းကည် အမှတ်-၁၁၀၆၊မာဃလမ်း၊၄၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၁၆၁
အေထွေထွ Ph-ဝ၉-၇၃၀၂၃၂၃၈ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၁၉ ပန်ဆုေအာင်ထီေပါက်စဉ်ှင့် ေဒေဆွေဆွမာ အမှတ်-၁၁၀၆၊မာဃလမ်း၊၄၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၁၆၂
အေထွေထွ Ph-ဝ၉-၄၃၈၆၃၈၇၆ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၂၀ ြမတံခွန်ထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးေကျာ်သန်းေဇာ် အမှတ်(၆၀၁/၂၈၁)၊ ၆-လာ၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၁၆၃
အေထွေထွ Ph-ဝ၉-၂၀၁၃၄၄၄ ၁၇-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၆၂၁ သစာမိင်စာေပ ဦးေကျာ်ိုင်စိုး အမှတ်-၃၆၊ ဗဟန်း-၂လမ်း၊ မိမရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၁၆၄
095060687 01380538 ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၂၂ လက်တွဲေဖာ်စာအုပ်တိုက် ေဒစ လိင် အမှတ်-၃/စီ၊ စိမ်းလဲ့ရိပ်သာ၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၁၆၅
Ph-ဝ၁-၇၀၆၅၇၄ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၂၃ အလကာဝတ်ရညစ်ာေပ ဦးဥကာေအး အမှတ်(၂၈၀/ေအ)၊ ပ-ထပ်၊ ၃၉-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၁၆၆
မိနယ်။  Ph-ဝ၁-၃၉၁၄၇၂၊ ဝ၉-၅၁၄၄၀၂၃ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၂၄ ှင်းစိုးမိုးစာေပ-၁ ေဒသန်းသန်းွဲ အမှတ်-၂၉၉၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၁၆၇
Ph-ဝ၉-၇၃၂၀ဝ၇၁၈ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၂၅ ှင်းစိုးမိုးစာေပ-၂ ဦးကရင်စိုးလွင် အမှတ်-၁၁၁၊ ၂၉-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၁၆၈
Ph-ဝ၉-၂၅၄၂၀၃၅၆၃ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၂၆ ှင်းစိုးမိုးစာေပ-၃ ေဒှင်းွဲစိုး အမှတ်-၁၁၁၊ (၈-လာ/ဘီ)၊ ၂၉-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၁၆၉
Ph-ဝ၉-၇၃၂၃၁၀၃၁ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၂၇ ှင်းစိုးမိုးစာေပ-၄ ဦးလွင်ေဇာ်မိုး အမှတ်-၁၁၁၊ ၂၉-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၁၇၀
Ph-ဝ၉-၇၃၂၅၆၈၀၆ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၂၈ ေသာကာတံခွန်စာေပ ဦးကာတင် အမှတ်-၂၄/ေြမညီ၊ ၈၇-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၁၇၁
Ph-ဝ၁-၇၀၆၆၁၆ ၁၇-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၆၂၉ ှင်းေဟမာန်စာေပ ဦးတင်ဦး အမှတ်-၂၄၊ ၈၇-လမ်း၊ ကန်/ေန က်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၁၇၂
Ph-ဝ၉-၅၀၃၁၈၈၁ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၃၀ ေရသမင်စာေပတိုက် ေဒေကခိုင်ဦး အမှတ်-၄၁၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၁၇၃
Ph-ဝ၁-၂၉၆၁၁၀ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၃၁ ေကာင်စရ်စာေပ ဦးစိုးလွင်လွင် အမှတ်-၁၁၁(၇-လာ/ဘီ)၊၉၁-လမ်း၊ ကန်/ေရှရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၁၇၄
Ph- 09450000757 ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၃၂ ေဇာ်မိုးချစ်စာေပ ဦးေဇာ်မိုးချစ် အမှတ်-၂၃၊လိပ်ကန်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၁၇၅
Ph-ဝ၁-၂၉၇၁၁၆ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၃၃ ယဉ်မျိးစာေပ ဦးယဉ်ထွန်း အမှတ်(၂၇၄/ဘီ)၊ လမ်း-၄၀(အေပ)၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၁၇၆
Ph-ဝ၉-၇၃၂၀၁၅၈၆ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၃၄ ေခါင်းေလာင်သံစာေပ ဦးေအာင်ငိမ်းချမ်း အမှတ်-၈၂/ခ၊ မဂလာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၁၇၇
Ph-ဝ၉-၅၁၄၇၁၆၅ ၁၇-၃-၂၀၁၅

၆၃၅ စိန်ပန်းမိင်စာေပတိုက် ဦးွန်ေဌး အမှတ်-၂၃/ေအ၊ ဦးေကာင်းလမ်း၊ ကရင်အမျိးသားရပက်ွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၁၁၇၉
ဝ၉-၇၃၂၃၅၃၁၂ ၁၈-၃-၂၀၁၅

၆၃၆ မဟာဂ ံုစာေပ ဦးေမာင်ေမာင် မဟာဂ ံုေကျာင်းတိုက်၊ အမရပူရမိ။ ၀၁၁၉၇
Ph- ဝ၂-၇၀၄၆၄၊ ဝ၉-၂၀၃၃၉၆၁ ၂၃-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၆၃၇ မာကျရီစာေပ ဦးမိုးေကျာ် အမှတ်-၈၃/၈၄၊ ငလံုးငဖယ်လမ်း၊ အမထမ်းရပက်ွက်၊ သန်လင်မိနယ်။ ၀၁၁၉၈
Ph-ဝ၉-၅၀ဝ၉၄၁၁၊ ဝ၉-၇၃၁၁၉၉၁၁ ၂၃-၃-၂၀၁၅

၆၃၈ နဂါးပျံပ်ုြပှင့်အေထွေထွ ဦးတင်ေငွ အမှတ်(၉၆/ဘီ)၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၁၁၉၉
Ph-ဝ၉-၄၃၀၆၉၉၃၂ ၂၃-၃-၂၀၁၅

၆၃၉ သဇင်ွန်စာေပ ေဒသိန်းသိန်းေအး အမှတ်-၆၄/ေြမညီ၊ မင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၂၀၀
Ph-ဝ၉-၃၂၃၅၆၈၄၄၊ ဝ၁- ၅၀၁၁၆၆၄ ၂၃-၃-၂၀၁၅

၆၄၀ ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း ဗိုလ်မှးကီးခင်ေမာင် အမှတ်-၂၁/၂၃၊ ၄၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၂၀၁
မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ လ(ှငိမ်း) Ph -ဝ၉-၈၅၅၃၂၉၃၊ ဝ၉-၂၅၂၆၄၈၃၁၁ ၂၃-၃-၂၀၁၅

             
၆၄၁ အိပ်မက်အသစ်စာေပ ဦးဝင်းသူရလွင် အမှတ်-၃၈/ဒ-ုလာ၊ ၁၅၃-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၂၀၈

Ph-ဝ၉-၇၃၁၆၁၁၇၂ ၂၄-၃-၂၀၁၅

၆၄၂ MCPA Professional ဦးထွန်းခိုင် အေဆာင်-၉/ေြမညီ၊ MICT Park ၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၂၀၉
Series စာေပတိုက် Ph-ဝ၉-၅၀၄၇၉၁၅ ၂၄-၃-၂၀၁၅

၆၄၃ THE BEES PUBLISHING ဦးထိန်လင်း အမှတ်-၂၈၈/ေြမညီ၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၂၁၀ ပိတ်သိမ်း
HOUSE Ph- ဝ၁-၃၇၅၅၂၆ ၂၄-၃-၂၀၁၅

၆၄၄ ပုဂံစာအုပ်တိုက် ေဒခိုင်ခိုင်ဦး အမှတ်-၄/ေအ-၅၊ ရန်ကင်းစင်တာ၊ ဆရာစံ-၂ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၁၂၁၂
Ph-ဝ၉-၅၁၁၀ဝ၃၈ ၂၄-၃-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၆၄၅ ေအာင်သေြပထွန်းစာေပ ဦးယုဇနေမာင် အမှတ်-၅၉၊ ဇဂမလမ်း၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၁၂၁၇
Ph-ဝ၉-၅၁၅၃၄၉၅၊ ဝ၉၈၆၁၉၁၄၀ ၂၄-၃-၂၀၁၅

၆၄၆ Lucky One စာေပတိုက် ဦးြမင့်ချိ ၆၂-လမ်း၊ ၂၇x၂၈ ကား ၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၁၂၁၈
Ph-ဝ၉-၂၀၂၂၀၁၄ ၂၆-၃-၂၀၁၅

၆၄၇ ထွန်းြမင့်စာေပ ဦးထွန်းြမင့် အမှတ်(၁၈/၂၆)၊ အကွက်-၅၁၂၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၀၁၂၁၉
Ph- ဝ၉-၄၁၀၁၃၄၀၃ ၂၆-၃-၂၀၁၅

၆၄၈ စိုးစံစာေပ ဦးြမင့်စိုး အမှတ်(၂၃)၊ ဇဋိလလမ်း၊ ဒ-ုထပ်၊ ေဌးကွယ်(က)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၂၂၄
Ph- ဝ၉-၅၀၁၈၆၄၈၊ဝ၉-၇၃၀၅၄၂၇၅ ၁-၄-၂၀၁၅

၆၄၉ The Crown စာေပတိုက် ဦးသန်းြမင့် အမှတ်(၂၇)၁၄၄-လမ်း တာေမွမိနယ်။ ၀၁၂၂၇
Ph- ဝ၉-၅၁၅၅၄၃၄၊ ဝ၉-၇၃၀ဝ၆၁၈၅ ၃-၄-၂၀၁၅

၆၅၀ ပျနန်းေသွးစာေပ ေဒြဖြဖ ေအာင်ြမင်ဗာဟုဘုရားေတာင်ေတာရ(ေရကျင်)ေကျာင်းတိုက်ကီး၊ ြပည်မိ။ ၀၁၂၃၅
 Ph- ဝ၁-၆၆၃၃၃၅၊ ဝ၅၃-၂၁၇၉၈၊ ဝ၉-၅၃၁၂၇၁၈ ၆-၄-၂၀၁၅

၆၅၁ Happy Kids စာေပ ဦးေနလင်းေအာင် အမှတ်(၄/က)၊ အခန်း(၃)၊၆/က၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၂၃၆
Ph- ဝ၉-၄၃၂၀၇၅၆၅၊ ဝ၁-၆၆၄၃၂၀ ၆-၄-၂၀၁၅

၆၅၂ သိမ့်ထုိက်စာေပ ေဒဝင်းဝင်းခိုင် အမှတ်(၄၅/B)၊ ပိေတာက်ဝါ(၄)လမ်း၊ FMI City လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၁၂၃၇
Ph- ဝ၉-၅၀၅၉၂၁၄၊ ၆-၄-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၆၅၃ Classic Icon စာေပတိုက် ေဒတင်ြမတ်မွန် အမှတ်(၁၇)၊ (A+B)ြမရတန လမ်း၊ ြမကန်သာအိမ်ရာ(၅)ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၂၃၈
Ph- ဝ၉-၅၁၃၆၃၆၇၊ ဝ၉- ၇၃၀၁၇၅၉၈ ၆-၄-၂၀၁၅

၆၅၄ ေရထူးုပ်ြပှင့်အေထွေထွ ဦးေအာင်ထူး အမှတ်(၂၁)ပ-ထပ်၊ မေလးလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၂၃၉
ထုတ်ေဝခွင့် Ph -ဝ၉-၅၀၁၆၈၇၆၊ ၆-၄-၂၀၁၅

၆၅၅ ေဇယျေခတရာစာေပ ေဒတင်မမ အမှတ်(၇၀၂)၊ ချမ်းသာပလာဇာ၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၂၄၆
 Ph-ဝ၉-၄၉၂၇၂၁၂၄ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၅၆ ေစာြပည့်ဝန်းစာေပ ေဒစိန်လှလှသန်းရင် အမှတ်(၂၂၇/၂၂၉)၊ ၁၅၁-လမ်းှင့်ကျိကဆံလမ်း၊ ဗျိင်းရာမရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၂၄၇
Ph- ဝ၁-၅၄၉၂၇၀၊ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၅၇ Mini Guide (စီးပွားေရး ဦးေကျာ်လွင်ထွန်း အမှတ်(၃)၆-လာ၊ ရိပ်သာလမ်းသွယ်(၁)၊ ဇ/ေတာင်ရပက်ွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၂၄၈
လမ်းန်) Ph- ဝ၉-၄၂၈၁၇၀၈၅၉၊ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၅၈ ေသာင်းစာေပ ဦးေသာင်းထွန်း အမှတ်(၁၈၇/ပ-ထပ)်၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ ဆရာစံေြမာက်အေန က်ရပ်ကွက်၊ ၀၁၂၄၉
ဗဟန်းမိနယ်။ Ph- ဝ၁-၅၅၅၇၁၉၊ ဝ၉-၅၀၁၇၇၂၉ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၅၉ ေနဝန်းနီစာေပ ေဒေအးေအးြမင့် အမှတ်(၁၂၆)၊ အေပဆံုးထပ်၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်း(၂)ရပ်ကွက်၊ ၀၁၂၅၀
ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph- ဝ၁-၂၄၈၀၅၀၊ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၆၀ သခုစာေပ ဦးသူေအာင် အမှတ်(၃၁)၊ ပါရမီ၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၁၂၅၁
Ph- ဝ၉-၇၃၁၀ဝ၅၀၈ ၇-၄-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၆၆၁ U Learn စာေပ ေဒြမသ အမှတ်(၃၆/D)၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၂၅၂
Ph- ဝ၁-၂၂၁၁၁၀၊၂၂၀ဝ၀၇၊ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၆၂ Mount Cherry စာေပ Dr.ြမတ်သရူိန်ေကျာ် အမှတ်(၂၅၀)၊ ကံ့ေကာ်မိင်လမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၂၅၃
Ph- ဝ၉-၅၂၁၂၆၀၅၊ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၆၃ လတ်မဟာစာေပ ဦးလတ်ြမင့်သိန်း အမှတ်(၃-က)၊ ၅၉-လမ်း၊ ၂၉×၃၀ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၁၂၅၄
Ph- ဝ၉-၅၁၅၁၆၁၇ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၆၄ ပတြမားငေမာက်စာေပ ေဒဝင်းသ အမှတ်(၁၆၈)၊ ၃၃-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၂၅၅
Ph-ဝ၁-၃၈၆၄၀၈၊ ၂၅၅၇၄၀၊ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၆၅ မိုးေသာက်ဦးစာေပ ဦးသက်ေအာင် အမှတ်(၄၈/၅၀)၊ ၂-လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၁၂၅၆
Ph-ဝ၁-၂၂၈၈၀၈၊ ဝ၁-၂၂၃၃၄၇ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၆၆ ေမာင်ေမာင်ြမင့်သိန်းစာေပ ဦးြမင့်သိန်း အမှတ်(၁၅၀/B)ဗားကရားလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၂၅၇
Ph- ဝ၉-၅၀၈၇၄၇၉ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၆၇ SAN စာေပ ေဒစံစံသနိ်း အမှတ(်၄၃)၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၂၅၈
Ph- ဝ၉-၅၀၉၃၀၁၃ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၆၈ ပေဒသာစာေပ ေဒစန်းစန်းု အမှတ်(၄၂)၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်းသွယ်၊ ဆရာစံလမ်းမကီး၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၂၅၉
Ph- ဝ၁- ၅၄၉၃၃၇၊ ၇-၄-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၆၆၉ စာတမန်စာေပ ဦးေကျာ်စိုး(ခ) အမှတ်(၇၉)၊ ၆-လာ၊ ဗိုလ်ဆွန်ပတ်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၂၆၁
ေမာင်ေမာင်ဟာရှင် Ph- ဝ၉-၅၀၈၄၅၈၇ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၇၀ Panthadin Sarpay ေဒေအးေအးသန်း အမှတ(်၈၀)၊ တ-ထပ(်ဝဲ)၊ မလကုန်းလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၂၆၂
Ph- ဝ၁- ၅၅၂၃၆၅၊ ဝ၉-၇၃၀၅၃၈၇ ၇-၄-၂၀၁၅

၆၇၁ ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း ေဒခင်ေဌးရီ အမှတ်(၄၆၅/၄၆၉)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပတ်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရး ၀၁၂၆၆
မှထုတ်ေဝမည့်တယ်လီဖုန်း လက်ေထာက်မန်ေနဂျာလုပ်ငန်း၊ ေငွစာရင်းဌာန၊ Ph-၁၀-၂၄၉၀၃၅၊ ဝ၉-၄၅၀ဝ၀၂၃၃ ၈-၄-၂၀၁၅
လမ်းန်ှင့်အေထွေထွစာေပ

၆၇၂ အင်ခိုင်ဘွမ်စာေပ ဦးမနမ်ဖန် အမှတ်(၅၇၇)၊ ဒူကေထာင်းရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိနယ်၊ ကချင်ြပညန်ယ် ၀၁၂၆၈
Ph- ဝ၉-၂၅၆၄၉၄၇၂၈၊ ဝ၉-၅၀၃၉၁၂၉ ၈-၄-၂၀၁၅

၆၇၃ Myanmar 360  ◌Pံublishing ဦးေဝဟင်လင်းထွန်း အမှတ်(SH-5A)၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ယုဇနလမ်း၊ ြမကန်သာအိမ်ရာ၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၂၇၄
House Ph -ဝ၉-၇၃၁၃၈၇၈၂ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၆၇၄ ေရတေလးစာေပ ေဒွဲွဲဝင်း အမှတ(်၉၃)၊ ၃-လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ သမုိင်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၂၇၅
01-1522837 ၂၃-၄-၂၀၁၅

၆၇၅ GENERAL BUSINESS ဦးေအာင်ကိုကို အမှတ်(၂၄၉)၊ တတိယထပ်၊ ေဝပုလ(၆)လမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၂၇၆
GUIED Ph- ဝ၉-၇၃၀၆၄၄၂၅၊ ဝ၉-၂၅၄၃၇၆၇၇၁ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၆၇၆ ိုင်င့ံဂုဏ်ရည်စာေပတိုက် ဦးအုန်းေမာင် အမှတ်(၂၉)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၂၇၇
Ph- ဝ၉-၇၃၂၀၁၉၂၂ ၂၃-၄-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၆၇၇ ေအးေမတာစာေပ ေဒေအးေအးဦး အမှတ်(၁/၈)၊ ခေရလမ်း၊ ဘုရင့်ေန င်ပွဲံုတန်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၂၇၈
Ph- ဝ၉-၅၁၄၁၄၁၀ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၆၇၈ ဗုဒသာသန ုဂလာအဖွဲချပ် ဦးစံထူး အမှတ်(၁၆)၊ သာသန ့ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၂၇၉
မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ Ph- ဝ၁-၅၄၁၉၇၁၊ ဝ၁-၅၄၅၉၁၈ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၆၇၉ ေကာင်းထွဋ်စာေပ ဦးေမာင်ေမာင်ထွဋ် အမှတ်(၂၇)၊ မာန်ေြပ(၂၁)လမ်း၊ အေရှ(၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၁၂၈၀
Ph- ဝ၉-၇၃၀၂၀၁၇၁၊ ဝ၉-၂၅၀ဝ၇၉၇၈၁ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၆၈၀ ေန ်ရထာဝင်းစာေပ ေဒါက်တာြမသန်း အမှတ်(၃၀)၊ ကံ့ေကာ်မိင်လမ်း၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၂၈၁
Ph- ဝ၉-၄၃၀၄၂၆၆၁၊ ဝ၁-၅၆၁၆၅၀၊ ဝ၁-၆၅၇၈၆၃ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၆၈၁ ြမန်မာ့ေခတ်စာေပ ေဒလှလှဝင်း အမှတ်(၁၇)၊ ဦးဝိဇာလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၂၈၂
Ph-ဝ၉-၄၂၂၄၉၃၀၉၀၊ ဝ၉-၇၃၂၁၅၃၅၅၃ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၆၈၂ နတ်ေနကုိင်းစာေပတိုက် ဦးေအာင်ကိုကို(ခ) အမှတ်(၁၂)၊ ေရဘုန်းပွင့်ဘုရားလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၂၈၃
မျိးကိုကုိ Ph- ဝ၉-၄၀၁၅၄၀၈၈၀ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၆၈၃ အင်ကင်းဥယျာဉ်စာေပ ဦးဖုန်းေဇာ်ဟန် အမှတ်(၅၃-က)၊ စကားဝါလမ်း၊ ြပညအ်ေရှရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၂၈၄
Ph- ဝ၉-၂၅၄၀၁၃၀၆၉ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၆၈၄ မဟာစာေပ ေဒသိမ့်သူစိုး အမှတ်(၆၃)၊ ၅-လာ(ေအ)၊ အင်ကင်းလမ်း၊ ှင်းဆီကုန်း(က)ရပ်ကွက်၊ သဃကန်းမိနယ်။ ၀၁၂၈၅
Ph- ဝ၉-၅၀၁၃၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၆၈၅ ကျားေချာင်းစာေပ ဦးမင်းလိင်ထွန်း အမှတ်(၂၀၁/က)၊ ဗိုလ်ေတာက်ထိန်လမ်း၊ ၁၆၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ ၀၁၂၈၆
Ph- ဝ၉-၇၉၅၁၃၃၄၆၄ ၂၃-၄-၂၀၁၅

၆၈၆ ဖိးြပည့်စာေပတိုက် ဦးစိုးသန်း တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁၀၂)၅-လမ်း၊ ၉၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ ၀၁၂၈၉
Ph- ဝ၉-၇၃၂၃၅၁၄၀ ၄-၅-၂၀၁၅

၆၈၇ Myanmar Property ဦးမျိးေမာ်ဦး အမှတ်(၆၆-ဘီ-၁၀)၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၂၉၁
Outlook Publishing Ph-ဝ၉-၄၂၁၀၁၇၁၈၈ ၄-၅-၂၀၁၅

၆၈၈ သာကီအလင်းစာေပတိုက် ဦးေကျာ်စိုးလွင် အမှတ်(၂၉၅)၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုက်လမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၁၂၉၂
Ph- ဝ၉-၄၂၀ဝ၈၂၄၄၆ ၄-၅-၂၀၁၅

၆၈၉ ေသာင်းသိန်းသန်းထီေပါက် ဦးလှဘုန်း အမှတ်(၅၄)၊ ၇-ေအ၊ သီတာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၂၉၃
စဉ်ှင့်အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့်  Ph- ဝ၉-၇၃၀ဝ၅၆၀၉၊ ဝ၉-၂၅၄၂၇၈၁၇၂ ၄-၅-၂၀၁၅

၆၉၀ ဓမအလင်းအိမ်စာေပ ဦးသန်ေဇာ်ဦး အမှတ်(၂၂)၊ သိမ်ကီးလမ်း၊ အုိးဘိုရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၁၂၉၆
Ph- ဝ၉-၅၁၂၄၈၈၇ ၄-၅-၂၀၁၅

၆၉၁ ဓမသမုွယ်(ဓမ)စာေပ ေဒေရရည်ဦး ေရရည်ဦး၊ မဂလာခန်းဝင်ှင့်ပရိေဘာဂ၊ နန်းေတာ်ရာရပ်၊ ပိုးတန်းရပ်၊ ၀၁၃၀၃
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ Ph-ဝ၉-၄၂၀၁၄၈၈၁၇ ၇-၅-၂၀၁၅

၆၉၂ ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း ေဒါက်တာေကျာ်လင်း အမှတ်(၂၄၉)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၃၀၄
မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ Ph- ဝ၁-၃၇၈၈၆၃ ၇-၅-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၆၉၃ ေရေကာင်းကင်စာေပ ဦးအုန်းြမင့် အမှတ်(၃၅၃/၃၅၅)၊ ေရဘံုသာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၃၀၅
Ph- ဝ၉-၅၀၇၉၁၈၀ ၇-၅-၂၀၁၅

၆၉၄ Internet Advertising ဦးသူရေအာင် အမှတ်(ဘီ-၄)၊ တိုက်-၁၀၃၊ ဗိုလ်ဗထူးအိမ်ရာဝင်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၃၀၈
စာေပတိုက် Ph- ဝ၉-၇၃၀၁၁၆၈၀၊ ဝ၉-၂၅၄၈၉၉၅၆၆ ၈-၅-၂၀၁၅

၆၉၅ ေကာင်းဆက်ိုင်စာေပ ေဒြမင့်ြမင့်ဝင်း အမှတ်(၂၉၉)၊ ေခမာသလီမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၃၁၂
Ph- ဝ၉-၂၅၉၀၁၃၃၀၈ ၁၁-၅-၂၀၁၅

၆၉၆ မီးအိမ်ရှင်စာအုပ်တိုက် Dr.ခင်ယုေဆွ(ခ) အမှတ်(၄၅၇/ခ/၁)၊ ေြမညီ၊ တေကာင်း(၈)လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၃၁၃
ယဉ်မင်းဦး Ph- ဝ၉-၇၉၇၉၉၂၃၂၇၊ ဝ၉-၄၉၂၄၇၀၆၉ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၆၉၇ ေကျာ်ြမမင်းေခါင်စာေပ ဦးသန်းထွန်း အမှတ်(၄၈၃)၊ သီရိရတန လမ်း၊ က း(အလယ်) အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၁၃၁၄
Ph- ဝ၉-၂၅၀၁၇၈၉၀၇ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၆၉၈ ယုမိသားစုစာေပတိုက် ဦးေအာင်ယုလိင်(ခ) တိုက်(၂)၊ အခန်း(ဝ၀၆)၊ ေြမညီ၊ မဂလာဆင်မင်းအိမ်ရာ၊ ကမ်းန းလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၁၃၁၅
ဦးယုလိင် Ph- ဝ၉-၇၉၅၂၅၃၀၆၃၊ ဝ၁-၂၁၄၄၆၅ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၆၉၉ စိမး်ေရာင်စိုစာေပ ေဒေဒဝီသန်ဇင် အမှတ်-၁၅၉(က)၊ ေရတိဂံုဘုရားလမ်း၊ ဒဂံုစာတိုက်၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၃၁၆
Ph- ဝ၉-၂၄၅၀၂၁၁၊ ဝ၁- ၃၇၄၇၁၄ ၁၈-၅-၂၀၁၅

၇၀ဝ ရတုစာေပ ဦးေဇာ်မျိးထက် အမှတ်(၅)၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ ေစာ/ေန က်ရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ ၀၁၃၁၇
Ph ဝ၉-၇၃၀၈၈၇၁၅ ၁၈-၅-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၇၀၁ ထက်စာေပ ေဒမာမာလတ် အမှတ်(၅)၊ ေအာင်သိဒိေကျာင်းလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၃၁၉
Ph- ဝ၁-၉၆၆၂၇၈၃ ၂၁-၅-၂၀၁၅

၇၀၂ ခမ်းတီလံုစာေပ ဦးေကျာ်သူ အခန်း(ဝ၁)၊ ၁၂-လာ၊ အိုလံပစ်တာဝါ၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ၀၁၃၂၀
ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph- ဝ၁-၂၅၆၆၀၂၊ ၃၉၂၆၁၇၊ ဝ၉-၅၁၂၆၅၇၆ ၂၅-၅-၂၀၁၅

၇၀၃ Nan Mo စာေပ နန်းမို အမှတ(်၄၂/စီ)။ ၄-လာ၊ ပန်တျာလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၃၂၁
Ph- ဝ၉-၄၉၂၉၆၄၇၀၊ ဝ၉-၅၁၃၄၇၈၇ ၂၅-၅-၂၀၁၅

၇၀၄ ေညးစာေပ ေဒသေြပွန် အမှတ်(V-19)၊ ငုဝါ(၇)လမ်း၊ ြမကန်သာအိမ်ရာ၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၃၂၃
Ph- ဝ၉-၄၂၁၀၃၉၅၆၆၊ ဝ၉-၇၉၄၆၂၇၉၆၄ ၂၅-၅-၂၀၁၅

၇၀၅ စံဒါဒါေအာင်စာေပတိုက် ေဒစ သင်း အမှတ(်၈/က)၊ ေအာင်ေဇယျ(၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၃၂၄
Ph- ဝ၉-၄၂၀ဝ၇၉၃၇၈၊ ဝ၉-၇၉၄၈၂၆၇၀၁ ၂၅-၅-၂၀၁၅

၇၀၆ ဗန်တမာစာေပ ေဒတူးတူးသာ အမှတ်(၇)၊ ေဒါနလမ်း၊ မိမေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်။ ၀၁၃၂၉
Ph- ဝ၉-၄၂၁၇၄၃၇၅၆ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၇၀၇ ေရအင်းေလးစာေပတိုက် ဦးခင်ေအး အခန်း(၈/ဘီ)၊ တိုက်(၃၀)၊ တာေမွေဈးလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၃၃၀
Ph- ဝ၉-၄၀ဝ၄၀ဝ၀၅၁ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၇၀၈ i Mark စာေပတိုက် ဦးဘိုဘုိေကျာ် အမှတ်(၁၅၆/၁၅၈)၊ ၃၄-လမ်း(အေပ)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၃၃၁
Ph- ဝ၉-၂၅၄၁၃၃၆၉၅၊ ဝ၁-၁၂၂၁၇၀၈၊ ဝ၉-၄၂၀ဝ၂၇၈၈၈ ၂၆-၅-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၇၀၉ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကေရစီ နန်းေထွးမံ အမှတ်(၂၆)၊ ေစာ်ဘွားလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၃၃၃
အဖွဲချပ်မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ Ph- ဝ၉-၄၂၅၂၈၆၂၃၂ ၁-၆-၂၀၁၅

၇၁၀ ေကာင်းဆုသာစာေပ ဦးမိုးေဇာ်ဟိန်း အမှတ်(၁၆၄/စီ)၊ ကံဘဲ့ဘူတာံုလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၁၃၃၄
Ph- ဝ၉-၄၂၀ဝ၈၃၄၈၂ ၁-၆-၂၀၁၅

၇၁၁ သစာတံခွန်စာေပ ဦးေကျာ်ထွန်းေအး သစေဝဒဂူရိပ်သာ၊ ေရတံခွန်ေတာင်ေြခ၊ ေရကည်ေကျးရာ၊ ပုသမ်ိကီးမိနယ်။ ၀၁၃၃၅
Ph -ဝ၉-၂၀၁၃၃၁၁ ၁-၆-၂၀၁၅

၇၁၂ သံုးေလာကစာေပ ဦးတင်ေဌးေအာင် အမှတ်(၂၁-ေအ)၊ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ ေဈးကုန်းအေန က်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၁၃၃၇
Ph-ဝ၉-၄၃၁၂၂၃၆၉ ၃-၆-၂၀၁၅

၇၁၃ Myanmar Liberty စာေပ ဦးရဲြမင့်ေကျာ် အမှတ်(၆၈)၊ တတိယထပ်၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၃၃၉
Ph -ဝ၁- ၂၄၅၆၁၂၊ ဝ၉-၄၂၅၀၂၄၉၆၈ ၉-၆-၂၀၁၅

၇၁၄ အန ဂတ်အိပ်မက်စာေပ ေဒအိအိြဖ အမှတ်(၆၂)၊ မဟာဗလပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၃၄၀
Ph- ဝ၉၇၉၄၃၈၁၆၃၁၊ ဝ၁- ၃၈၂၄၅၉ ၉-၆-၂၀၁၅

၇၁၅ ေရေကာ်ြငာစာေပ ဦးဟိန်းဇံေအာင် အမှတ်(၁)၊ ေြမညီ၊ ပင်ေရေညာင်လမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၃၄၁
Ph- ဝ၉-၄၂၀၁၆၆၂၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅

၇၁၆ ေသာ်ကမာစာေပ ေဒတင်ေမလတ် အမှတ်(၁၃၈၇)၊ ေဒဝဒဟ(၃၈)လမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၃၄၄
Ph-ဝ၉-၄၃၀၈၈၁၁၃၊ ဝ၉-၉၇၅၇၃၃၁၀၆ ၁၀-၆-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၇၁၇ ေရဓနမီဒီယာစာေပ ဦးေအာင်သစ် အမှတ်(၁၉)၊ အေန ်မာလမ်း(၂၀)၊ ၂-ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၁၃၄၅
Ph- ဝ၉-၅၁၂၁၉၉၆၊ ဝ၉-၇၃၀၇၀၃၈၈ ၁၀-၆-၂၀၁၅

၇၁၈ မိဘစာေပ ေဒေဝသက်တင် အမှတ်(၃၇)၊ မာန်ေြမ(၁၇)လမ်းအေရှ၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၁၃၄၉
Ph- ဝ၉-၃၁၀၄၉၉၇၉၊ ဝ၉-၇၉၅၇၁၃၂၇၃ ၁၀-၆-၂၀၁၅

၇၁၉ ာဏ်သစ်စာေပ ဦးခင်ေမာင်လွင် အမှတ်(၂၃၅)၊ ပထမထပ်၊ ၂၉-လမ်း(အထက်)၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၃၅၂
Ph- ဝ၉-၈၆၃၄၅၆၃၊ ဝ၉-၅၁၂၄၂၉၈ ၁၅-၆-၂၀၁၅

၇၂၀ ေရစာေပ ဦးဘိုဘိုေဇာ် အမှတ(်၄၇၀)၊ မဟာဗလလမ်း၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းှင့်၃၁လမ်းကား၊၁၀-ရပ်ကွက်၊ ၀၁၃၅၃
ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။  Ph-ဝ၁-၃၈၀၉၆၈၊  ဝ၉-၅၁၉၄၉၆၉ ၁၅-၆-၂၀၁၅

၇၂၁ ထွန်းစာေပ ဦးထွန်းရင်(ခ) အမှတ်(၁၀၉)၊ ၁၆-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၁၃၅၄
ဘိုထွန်း Ph -ဝ၉-၅၁၆၈၃၇၀၊ ဝ၉-၇၃၀၂၉၀၇၆ ၁၅-၆-၂၀၁၅

၇၂၂ အင်းဝလူစာေပ ဦးရဲြမန်မာေအာင် အမှတ်(I-A)၅၈-ြမသတီာအိမ်ရာ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၃၅၈
Ph -ဝ၉-၅၄၁၉၉၁ ၁၇-၆-၂၀၁၅

၇၂၃ ေနဦးလွင်စာေပ ဦးေနဦးလွင် အမှတ်(၁၄)၊ ၄-လာ(ညာ)၊ ြမယာကုန်လမ်း၊ ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၃၅၉
 Ph- ဝ၉-၂၅၄၈၆၉၀၄၃၊ ဝ၁-၂၉၈၈၅၄၊ ဝ၉-၉၇၅၂၈၆၄၅၃ ၁၇-၆-၂၀၁၅

၇၂၄ ေဟာရှဏစာေပ ဦးမန းလိန်း အမှတ(်၂၄၈)၊ နီလာလမ်း၊ (၂/၁)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ေထာက်ကန်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၁၃၆၀
Ph- ဝ၉-၃၁၅၇၈၉၇၅ ၂၂-၆-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၇၂၅ ကီးကျယ်ြမင်စာေပ ဦးဝင်းေမာင် အမှတ်(၁၂၄၁)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယ လမ်း၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၂၆၁
Ph- ဝ၁-၅၇၉၁၁၈ ၂၂-၆-၂၀၁၅

၇၂၆ ေဗဒါစာေပ ေဒနီလင်း အမှတ်(၄၀/၂)၊ ြမစပယ်လမ်း၊ ပါရမ၊ီ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၃၆၂
Ph- ဝ၉-၅၅၀၂၆၈၀၊ ဝ၉-၂၅၀၄၄၃၀၉၀ ၂၂-၆-၂၀၁၅

၇၂၇ ေဟာ်နန်း Advertising Media ဦးသူရိန်ေသာင်း အမှတ(်၅၄)၊ ချယ်ရီလမ်း၊ ကန်ေအာက်ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပညန်ယ်။ ၀၁၃၆၅
စာေပ  Ph- ဝ၉-၄၂၁၁၃၄၁၇၀၊ ဝ၉-၃၂၁၁၃၁၄ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၇၂၈ သနိ်းစာေပ ဦးသိန်းထွန်း အမှတ်(၂၇၀)၊ သီတာွယ်လမ်း၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပံု၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၁၃၆၆
Ph- ဝ၉-၇၃၂၁၄၇၈၆၊ ဝ၉-၂၅၂၈၉၁၇၈၆ ၂၄-၆-၂၀၁၅

၇၂၉ ေမာင်ေမာင်ေြပစာေပ ဦးဝင်းထွန်းထွန်း အမှတ်(၇၂×၇၅)လမ်းေထာင့်၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ ၀၁၃၆၈ ၉-၁၀-၁၇ကွယ်လွန်
Ph- ဝ၂-၃၄၄၀၉ ၂၆-၆-၂၀၁၅ ၁၀-၁၀-၁၇ ြမန်မာ့အလင်း

၇၃၀ YUME စာေပ ေဒခင်သစာဟန် အမှတ(်၁၁၀/ဒ)ီ၊ နံသာကုန်းရိပ်သာလမ်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၁၃၆၉
Ph- ဝ၉-၄၃၂၀၈၅၆၄၊ ဝ၁-၆၄၁၅၂၃ ၂၆-၆-၂၀၁၅

၇၃၁ မာတာပီတုစာေပတိုက် ဦးစိုးိုင်ေဆွ ေအာင်မဂလာ(၁)ရပ်ကွက်၊ ပုသမ်ိကီးမိနယ်။ ၀၁၃၇၂
Ph -ဝ၁-၅၈၀၆၁၊ ဝ၉-၄၄၄၀ဝ၅၄၂၁ ၃-၆-၂၀၁၅

၇၃၂ နမ့်ေကာင်းလွင်ြပင် (NAMT ဦးေအာင်မျိးလွင် အမှတ်(င-၃/၈၉)၊ ၆၂x၆၃လမ်းကား၊ သမုာလာလမ်း၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ ၀၁၃၇၅
KAUNG LWIN PYIN)စာေပ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ဝ၉-၂၅၆၂၈၇၈၈၃၊ ဝ၉-၃၆၁၈၀၇၅၉ ၁-၇-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၇၃၃ ြပည့်စံုဝင်းစာေပ ဦးြပည့်စံုဝင်း အမှတ်(၃၇၈)၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ မိမ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်။ ၀၁၃၇၆
Ph-ဝ၉-၅၀၃၁၅၄၂ ၁-၇-၂၀၁၅

၇၃၄ သဒမရံသစီာေပ ေဒါက်တာြမေအာင် အမှတ်(၇)၊ ေဇယျာေခမာလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၃၇၇
Ph- ဝ၉-၅၀၃၆၄၈၉ ၁-၇-၂၀၁၅

၇၃၅ မာစတာေတးသံသငွ်းှင့် ဦးလှေဌး အမှတ်(၁၈၀)၊ ၃၄-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၃၈၂
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph- ဝ၁-၃၇၁၁၁၈ ၂-၇-၂၀၁၅

၇၃၆ မဇမိအလင်းစာေပ ေဒေအးေအးထွန်း အမှတ်(၃၄၆)၊ သခင်ဖိုးလှကီးလမ်း၊ ၄၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်။ ၀၁၃၉၁
၁၄-၇-၂၀၁၅

၇၃၇ ဖိးေတဇာထက်စာေပ ဦးေသာင်းွန် အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ေကျာင်းတိုက်ကီးလမ်း၊ ြမန်ေအာင်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။ ၀၁၃၉၉
Ph- ဝ၄၄-၅၀၆၂၆ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၇၃၈ နီနကတ်စာေပ ေဒကည်ကည်စိန် အမှတ်(၁၃/ဈ)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းေဈး၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၄၀၀
Ph- ဝ၁-၂၄၀၉၆၇(ex-၅၉၇)၊ ဝ၉-၅၃၁၀၆၂၇ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၇၃၉ ဗုဒစာေပအဖွဲမှထုတ်ေဝသည့် ဦးွန်ေမာင် အမှတ်(၂၀)၊ ဓမစကာရိပ်သာ၊ ကမာေအးေစတီလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၁၄၀၁
စာေပ(ဗုဒစာေပအဖွဲ) Ph- ဝ၁-၆၆၀၃၇၁၊ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၇၄၀ ထင်း ှးရိပ်ေတးသံသွင်းှင့် ဦးတင့်လွင်ဦး အမှတ်(၅၀၅)၊ မဟာဗလလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၄၀၂
အေထွေထွထုတ်ေဝခွင့် Ph- ဝ၁-၃၇၇၉၀၉၊ ၁၅-၇-၂၀၁၅
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၇၄၁ FAVORITE BOOKS ဦးေဖေဇာ်ဦး အမှတ်(၁၈/ဘီ)၊ ၅၆-လမ်းတို၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၄၀၃
Publishing House ၁၅-၇-၂၀၁၅

၇၄၂ ေရှင့်ြမစာေပ ဦးြမင့်ေရ အမှတ်(၁၄)၄-လာ၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ ေြမနီကုန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၄၀၄
Ph- ဝ၉-၅၁၇၇၂၉၀၊ ဝ၁-၅၁၆၈၃၃ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၇၄၃ ေဝှင်းဆီစာေပ ေဒေဝှင်းဆီ အမှတ်(၈၁)၊ လက်ဝဲသုရလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၄၀၅
Ph- ဝ၉-၃၂၀၃၃၃၆၉၊ ဝ၉-၇၉၂၃၀၃၃၇၉ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၇၄၄ ဧရာေရလီစာေပတိုက် ေဒွဲရည်လင်း အမှတ်(A)၊ ၁၇-တီ၊ ၃၁-လမ်းှင့်၃၂-လမ်းကား၊ ၇၇-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၁၄၀၆
Ph- ဝ၉-၂၀၂၂၈၉၉ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၇၄၅ ေ◌ဥယျဓမ်စာေပ(ေရေတာင် ေဒြမင့်ြမင့်ကည် တိုက်(၂)၊ အခန်း(၃)၊ မဟာဝီဇယေစတီဝင်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၄၀၇
ကုန်းေတာင်သာသန ြပအသင်း) Ph- ဝ၉-၄၄၈၀၁၉၇၃၉၊ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၇၄၆ အေမေစာစာေပ ဦးြမသန်း အမှတ်(၁၉၄/ေြမညီ)၊ မာလာွယ်လမ်း၊ ွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၁၄၀၈
(Amay Saw Publication) Ph- ဝ၉-၄၂၀ဝ၆၂၆၇၂၊ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၇၄၇ ေအာက်ချင်းစာေပတိုက် ဆလိုင်းေအာင်မင်း အမှတ်(၃၅/ဒ)ီ၊ ေတာင်သူကုန်းလမ်း၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၁၄၀၉
(အိချင်းအမျိးသားပါတီ) လိင်  Ph- ဝ၉-၅၀၄၃၇၀၉၊ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၇၄၈ Companion ဦးေကျာ်လင်းဦး အမှတ(်၆၁/ေြမညီ)၊ ၄၄-လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၄၁၀
(မိတ်ေကာင်းေဆွမွန်)စာေပ Ph- ဝ၉-၇၃၀၅၂၄၉၀၊ ဝ၉-၇၉၁၆၂၁၆၈၁ ၁၅-၇-၂၀၁၅
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၇၄၉ SNOW စာေပ ဦးခင်ေမာင်ေရ အမှတ်(၁၃၁)၊ ၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၄၁၁
Ph- ဝ၁-၃၈၈၃၆၉၊ ၁၅-၇-၂၀၁၅

၇၅၀ ြပညေ်ထာင်စု ကံ့ခိုင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရး ဦးတင်ေအာင် ေြမကွက်အမှတ်(၅)၊ ရာဇသဂဟလမ်းှင့်စီလမ်းေထာင့်၊ ဒကိဏသီရိမိနယ်၊ ၀၁၄၁၂
ပါတီဌာနချပ်မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။  Ph -ဝ၉-၄၉၂၂၄၅၁၄၊ ဝ၆၇-၄၁၉၂၅၇ ၁၆-၇-၂၀၁၅

၇၅၁ ရန်ကုန်ဘတ်(စ်)ကားလမ်းန် Dr.ေအာင်ေနဝင်း အမှတ်(၅၂)၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ေရာင်အိမ်ရာ၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၄၁၄
Ph- ဝ၉-၅၀၇၅၇၀ဝ၊ ၁၆-၇-၂၀၁၅

၇၅၂ ဘဝအားမာန်စာေပ ဦးသန်ဇင် အမှတ်(၂)၊ ယုဝလမ်း၊ ခ-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၄၁၅
Ph- ဝ၉-၉၇၅၂၇၈၇၅၃၊ ဝ၉-၃၀၃၁၂၇၂၁ ၁၆-၇-၂၀၁၅

၇၅၃ စိုးမိုးေအာင်ြမင်စာေပတိုက် ဦးတင်စိုး အမှတ်(၇၆)၊ ပထမထပ(်၃)၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ အှိပ်ေတာ်ရပက်ွက်၊ အကွက်အမှတ်(၄၆)၊ ၀၁၄၁၉
 ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ Ph- ဝ၉-၅၀၁၃၄၄၁၊ ၂၂-၇-၂၀၁၅

၇၅၄ လင်းေရာင်ဦးစာေပ ေဒြမင့်ြမင့်ရီ အမှတ်(၆၇)၊ ၂၁-လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ လသာမိနယ်။ ၀၁၄၂၀
Ph- ဝ၁-၃၈၃၇၈၀၊ ၂၂-၇-၂၀၁၅

၇၅၅ ြမင့်မိုရ်စာေပ ေဒအိအိမွန် အမှတ်(၈၁၉)၊ ှင်းဆီလမ်းမ၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၄၂၁
Ph- ဝ၉-၂၅၀၆၈၀၁၀၈၊ ၂၂-၇-၂၀၁၅

၇၅၆ ခန်ေနမင်းစာေပ ေဒခင်သတီာဝင်း အမှတ်(၃၁)၊ ကိတ်တန်းလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၁၄၂၂
Ph - ဝ၉-၂၅၄၀၄၃၇၂၄၊ ဝ၉-၂၆၂၆၁၆၃၃၈ ၂၂-၇-၂၀၁၅
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၇၅၇ SMART Guide စာေပ ေဒစုစုေဝ တိုက်(၁)၊ အခန်း(၂/ေအ)၊ အေရှမိပတ်လမ်းှင့်အေရှအာဇာနည်လမ်းေထာင့်၊ ၀၁၄၂၆
ဗဟန်းမိနယ်။ Ph- ဝ၉-၅၀၆၂၁၈၅၊ ၂၄-၇-၂၀၁၅

၇၅၈ ခုနစ်စဉ်စာေပတိုက် ဦးတင်ေမာင်ေဆွ အမှတ်(၈၈၉)၊ ပင်လံုလမ်း၊ ၃၄-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၄၂၉
Ph- ၂၈-၇-၂၀၁၅

၇၅၉ ေရစကားစာေပ ဦးမျိးြမင့် အမှတ်(၁၇)၊ ဦးဘအိုလမ်း၊ ေသာက်ေတာ်တွင်းရပ်၊ သန်လျင်မိနယ်။ ၀၁၄၃၅
Ph-ဝ၉-၅၁၆၆၈၉၀၊ ၃-၈-၂၀၁၅

၇၆၀ ေရရီဖူးစာေပတိုက် ဦးရဲြမင့် တိုက်(၁၆၃)၊ အခန်း(၂)၊ ရန်ိုင်လမ်းသွယ်(၁၁)၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၁၄၃၆
Ph- ဝ၁-၅၆၂၁၃၄၊ ဝ၉-၄၂၀ဝ၃၂၂၆၄ ၃-၈-၂၀၁၅

၇၆၁ BG စာေပတိုက် ဦးကျင့်ဆွင်းကပ် အမှတ်(၁/၇-D)၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၄၃၇
Ph- ဝ၉-၄၅၀ဝ၆၁၃၁၅၊ ၃-၈-၂၀၁၅

၇၆၂ ေကျာ်မင်းေအာင်စာေပ ဦးေကျာ်မင်းေအာင် အမှတ်(၈၀၆)၊ ၃-လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၄၃၈
Ph- ဝ၉-၄၃၁၂၂၉၂၊ ၃-၈-၂၀၁၅

၇၆၃ ေရဝတ်မန်စာေပ ဦးခင်ေမာင်ေဌး တိုက်(၈)၊ အခန်း(၆)၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၁၄၃၉
Ph- ဝ၉-၇၃၂၃၅၄၃၇၊ ဝ၉-၇၃၀၇၂၀ဝ၇ ၃-၈-၂၀၁၅

၇၆၄ ြမတ်ဆုမွန်စာေပ ေဒသက်သက်ခိုင် အမှတ်(၇၆/၈၀)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၄၄၀
Ph- ဝ၉-၅၁၉၄၁၆၆၊ ၃-၈-၂၀၁၅
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၇၆၅ ခရီးလမ်းစာေပ ေဒသီတာေအး အမှတ်(၈၅)၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၄၄၁
Ph- ဝ၉-၅၁၁၀၆၅၅၊ ၃-၈-၂၀၁၅

၇၆၆ လယ်တွင်းဂုဏ်ရည်စာေပတိုက် ဦးဝင်းကည် မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ရန်ေအာင်ေြမရပ်ကွက်၊ စဉ့်ကိုင်မိ။ ၀၁၄၄၃
Ph- ဝ၉-၇၃၁၁၄၂၄၃၊ ၄-၈-၂၀၁၅

၇၆၇ ြမင့်သိန်းေအာင်စာေပတိုက် ဦးကိုကိုဦး ၈၃×၄၂လမ်းေထာင့်၊ ရှမ်းပွဲရပ်၊ မဟာေအာင်မိနယ်။ ၀၁၄၄၄
Ph-ဝ၉-၂၀၂၇၃၂၆၊ ၄-၈-၂၀၁၅

၇၆၈ ေအေဘေနဇာစာေပ ဦးခွာကမ်း အခန်း(၁၅)၊ တိုက်(၂၇၉)၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၁၄၄၇
Ph- ဝ၉-၇၃၀၂၂၀၉၀၊ ဝ၉-၂၄၅၀၈၇၂ ၁၀-၈-၂၀၁၅

၇၆၉ ဦးဥတမစာေပ ဦးေအာင်ေရစံ အမှတ(်၃၃၆)၊ ၇-လမ်း၊ ငမိုးရိပရ်ပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၄၄၈
Ph- ဝ၉-၃၁၂၆၉၄၈၀၊ ၁၀-၈-၂၀၁၅

၇၇၀ MFT Publicationစာေပ ေဒကည်ကည်ငိမ်း အမှတ(်၆၆/ေြမညီ)၊ ရတန လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၁၄၄၉
(ေရှသိုအတူတကွဆက်လှမ်းြခင်းလူမေရးအသင်း) ၁၀-၈-၂၀၁၅
Ph- ဝ၁-၅၀၃၇၀၅၊ ဝ၉-၂၃၂၁၉၃၁၈

၇၇၁ Lucky Angel စာေပ ေဒွယ်ွယ် အမှတ်(၁၂၈)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၄၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၄၅၀
Ph- ဝ၉-၇၃၁၁၆၅၁၄၊ ဝ၉-၂၅၅၈၀၅၃၅၅ ၁၀-၈-၂၀၁၅

၇၇၂ ေကာင်းစုဟိန်းစာေပ ဦးေနလင်းေအာင် မန-၉၊ ကပ်ေကျာ်နဂါးဝင်း၊ အမရပူရမိနယ်။ ၀၁၄၅၃
Ph- ဝ၉-၂၅၆၁၂၀ဝ၅၄ ၁၂-၈-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၇၇၃ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ဦးေမာင်မှး ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ံုး၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၁၄၅၄
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ န်ကားေရးမှး Ph- ဝ၆၇-၅၉၁၂၁၃၊ ဝ၉-၄၉၃၁၉၉၄၆ ၁၂-၈-၂၀၁၅

၇၇၄ ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစညး်ပံုအေြခခံဥပေဒ ဦးသိန်းဝင်း ံုးအမှတ်(၅၄)၊ ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုးံုး၊ ၀၁၄၅၅
ဆိုင်ရာခံုးံုးမှထုတ်ေဝသည့်စာေပ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။  Ph- ဝ၉-၄၉၃၃၃၉၀ဝ ၁၂-၈-၂၀၁၅

၇၇၅ မံုရာမိနယ်စာေရးဆရာ ဦးေဖသန်း ပန်း ခံတိုက်တန်း(အေပထပ်)၊ ေရစည်းခံုဘုရားကီးအနီး၊ ံုးကီးရပ်၊ မံုရာမိ၊ ၀၁၄၅၇
အသင်းမှထုတ်ေဝသည့်စာေပ (ေနမင်းသန်း) စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ (မံုရာမိနယ်စာေရးဆရာအသင်း)  Ph- ဝ၉-၂၂၂၈၂၄၇ ၁၂-၈-၂၀၁၅

၇၇၆ ှင်းဆီစာေပတိုက် ေဒကလျာဆန်း အခန်း(၁၀၅)၊ အမှတ်(၇)၊ ကီလီရိပ်သာလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၁၄၅၉
Ph- ဝ၉-၄၅၀ဝ၀၃၆၂၂၊ ၁၃-၈-၂၀၁၅

၇၇၇ ေကျာ်ေကျာ်စာေပ ဦးေကျာ်လွင် အမှတ်(၇၆၈)၊ ငန်းေတးရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပညန်ယ်။ ၀၁၄၆၀
Ph- ဝ၉-၅၁၆၂၁၉၆၊ ၁၃-၈-၂၀၁၅

၇၇၈ ယွန်းရတီစာေပ ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး အမှတ်(၉၁)၊ ၄၃-လမ်း၊ ဒု-ထပ(်ညာ)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၄၆၃
Ph- ဝ၉-၅၀၈၇၁၂၄၊ ဝ၉-၄၂၀ဝ၃၃၀၁၅ ၁၄-၈-၂၀၁၅

၇၇၉ Tun Korean Language ဦးေသာင်းေဌးေအာင် အမှတ်(၉)၊ ၄-လာ၊ ဦးစံွန်လမ်း၊ စမ်း/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၄၆၄
စာေပ Ph- ဝ၁-၅၁၆၉၀၉၊ ဝ၉-၅၁၈၁၈၆၁ ၁၄-၈-၂၀၁၅

၇၈၀ အညတရစာေပ ဦးသန်းေဇာ် အမှတ်(၁၅)၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ ံုးေတာ်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်။ ၀၁၄၇၃
Ph- ဝ၉-၄၅၀ဝ၅၁၇၇၀၊ ဝ၉-၉၇၂၄၁၁၂၀၆ ၁၄-၈-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၇၈၁ ပံုရိပ်စာေပ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး တိုက်(၁၂၀၈)၊ အခန်း(၆)၊ ဧက(၁၀ဝ၀)အိမ်ယာ၊ ဇမသီရိမိနယ်။ ၀၁၄၇၄
ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။  Ph- ဝ၉-၅၃၄၁၄၄၆ ၁၄-၈-၂၀၁၅

၇၈၂ တက်တိုးစာေပ ဦးေဒွးေအာင် အမှတ်(၁၁)၊ နဝေဒးလမ်း၊ အခန်း(၂/ဒ)ီ၊ တက်တိုးုယဉ်ကွန်ဒို၊ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ၀၁၄၇၅
ဒဂံုမိနယ်။  Ph-ဝ၉-၇၃၀၅၀၆၉၄၊ ဝ၉-၄၃၁၉၇၇၄၉ ၁၈-၈-၂၀၁၅

၇၈၃ သစာေရာင်ြခည်စာေပ ဦးစိုးလွင် ဆိုင်အမှတ်(၇/၈)၊ ကျိကဆံဆံေတာ်ရှင်၊ အေရှမုဒဆ်/ကရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၄၇၆
Ph- ဝ၉-၄၂၁၀၉၂၈၃၄၊ ဝ၉-၇၉၄၅၈၅၂၉၆ ၁၈-၈-၂၀၁၅

၇၈၄ ေကျာ်လှစာေပ ဦးေငွတိုး ေကျာင်းသံုးစာအုပ်သိုေလှာင်ံု၊ လိင်တကသိုလ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၄၇၇
(ေမာင်ေကျာ်ေကျာ်- Ph- ဝ၉-၃၁၁၅၃၂၅၉၊ ဝ၉-၉၇၉၁၅၇၂၈၅ ၁၈-၈-၂၀၁၅
ကွင်းေကာက်)

၇၈၅ ပအိုဝ်းစာေပတိုက် ဦးခွန်ေအာင်ထွန်း အမှတ်(၁၆၇)၊ ေဇာတိက(၃)လမ်း၊ မဂလာဦးရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၀၁၄၇၉
Ph- ဝ၉-၅၂၁၀၃၃၉ ၁၉-၈-၂၀၁၅

၇၈၆ ပါရမီခင်ေမာင်စာေပ ဦးခင်ေမာင် အမှတ်(၄)၊ ၄-လာ၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ေဌးကွယ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၄၈၁
Ph- ဝ၉-၇၃၁၁၅၁၃၆၊ ဝ၉-၇၃၁၁၆၄၅၃ ၁၉-၈-၂၀၁၅

၇၈၇ နကတ်သိပံစာေပ ဗိုလ်ကီးသန်းိုင်စိုး အမှတ်(၂၅၆)၊ အခန်း(၁၀၇-ေအ)၊ ပင်လံုထိပ်ထားကွန်ဒို၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ၀၁၅၂၇
(ငိမ်း) ေကျာက်တံတားမိနယ်။ Ph-ဝ၉-၅၃၉၃၃၄၃ ၂၁-၈-၂၀၁၅

၇၈၈ ေရသင်ပုန်းစာေပ ဦးေမာင်ေမာင် အမှတ်(၈)၊ ၇-လာ၊ ၈၈-လမ်း၊ ကန်ေန က်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၄၈၄
Ph- ဝ၉-၂၅၄၂၀၃၅၆၃၊ ၂၅-၈-၂၀၁၅
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အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၇၈၉ Concordia Publishing ဦးလာလ်ထန်လျန်န အမှတ်(၂၄၇)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၄၈၅
House (ကွန်ေကာဒီးယားစာေပ) (ခ)မာတင်သန်းဂါ Ph- ဝ၉-၃၁၅၇၈၉၇၅၊ ၂၅-၈-၂၀၁၅

၇၉၀ ြပည်သူလတ်ေတာ်ံုးမှ ဦးကိုကိုိုင် ဇမသီရိမိနယ်၊ ြပည်သူလတ်ေတာ်ံုး၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၁၄၈၆
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ Ph- ဝ၆၇-၅၉၁၂၈၂၊ ဝ၉-၂၃၀ဝ၂၀၈ ၂၅-၈-၂၀၁၅

၇၉၁ ေရသဇင်စာေပ ေဒေကခိုင်ဦး အမှတ်(၃၉)၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၄၈၉
Ph- ဝ၉-၅၀၂၅၉၈၆၊ ဝ၉-၅၅၀၆၇၈၈ ၂၆-၈-၂၀၁၅

၇၉၂ ေရာဏ်လင်းစာေပ ဦးေကျာ်ေထွး အမှတ်(၃၉)၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၄၉၀
Ph- ဝ၉-၅၀၂၅၉၈၆၊ ဝ၉-၅၅၀၆၇၈၈ ၂၆-၈-၂၀၁၅

၇၉၃ ဆန်းသစ်ေအာင်စာေပ ေဒအိအိေထွး အမှတ်(၅၅)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ ေဈးပိုင်းရပ်၊  ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပညန်ယ်။ ၀၁၄၉၁
Ph- ဝ၈၁-၂၀ဝ၉၄၉ ၂၆-၈-၂၀၁၅

၇၉၄ DREAM HILL MEDIA ဦးဟိန်းဇာနည်ေအး အမှတ်(၃၈၈)၊ MMC ကွန်ဒို၊ ဝါယာလတ်(၃)လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၄၉၂ ပတိ်သမိး်
စာေပတိုက် (အိမ်မက်ေတာင်တန်းမီဒီယာကုမဏီလီမိတက်)  Ph- ဝ၉-၅၄၀၇၀၄၃ ၂၆-၈-၂၀၁၅

၇၉၅ ေဆးသုေတသနမှထုတ်ေဝ ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် အမှတ်-၅၊ဇီဝကလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၃၂၂
သည့်စာေပ 01-380128

၇၉၆ မုဒိတာစာေပတိုက် ဦးသိန်းထွန်း အမှတ်(၇၀)၊ ေဇယျာသရီိလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၁၄၉၅
Ph-ဝ၉-၈၆၂၄၁၀၈ ၂၈-၈-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၇၉၇ ကမန်အမျိးသားတိုးတက်ေရး ေဒစုစုခိုင် အမှတ်-၄၆၀၊ ၄-လာ၊ ြမေလးံုလမ်း၊ ေမတာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၄၉၆
ပါတီမှထုတ်ေဝသည့်စာေပ (ဘာေရးမှး) Ph- 09-73236978/09-73067314 ၂၈-၈-၂၀၁၅

၇၉၈ ညိညိသင်းစာေပ Dr.ညိညိသင်း အမှတ(်၅၁/၅၂)၊ ဂ မာတိုက်(၂)၊ ေရတာရှည်လမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၄၉၇
Ph- 09-5136519 ၂၈-၈-၂၀၁၅

၇၉၉ 'ဝ'အမျိးသားစည်းလံုးညီွတ် ဦးဆမ်နမ်(ဗဟိုအလုပ် အမှတ်(၃၆)၊ ဗျဟာလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ နယ်ေြမ(၂)၊ လားိးမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၀၁၄၉၈
ေရးပါတီမှထုတ်ေဝသည့်စာေပ အမေဆာင်ေကာ်မတ)ီ Ph-09-36332548/082-23983 ၂၈-၈-၂၀၁၅

၈၀ဝ အိုင်းစံပယ်စာေပ ေဒေအးေအးမူ အမှတ်(၂၀၄-က)၊ မဟာဗလလမ်း၊ ေဆးစက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၁၄၉၈
Ph- 09-49290724/09-420000524/09-791472526 ၂၈-၈-၂၀၁၅

၈၀၁ ယဉ်ယဉ်စာေပတိုက် ေဒယဉ်ယဉ်ကည် တိုက်(၆၀၃)၊ အခန်း(၃-၆)၊ ေအာင်နန်းမဂလာလမ်း၊ ေဘာဂသိဒိရပ်ကွက်၊ ဇဗသီရိမိနယ်၊ ၀၁၅၀၀
ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။  Ph- 09-43078459 ၁-၉-၂၀၁၅

၈၀၂ ေရြမင့်မိုရ်စာေပ ေဒစ ဝင်း အကွက်(၅၃၈)၊ ရတန အေန က်ရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၀၁၅၀၂
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ Ph- 09-2042161 ၂-၉-၂၀၁၅

၈၀၃ ေမာင်ထွန်းေဘစာေပ ေဒခင်မမ အမှတ်(၂၂၉)၊ ၃၆-လမ်း၊ ၈၃×၈၄ကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ ၀၁၅၀၃
မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ Ph-09-2017951 ၂-၉-၂၀၁၅

၈၀၄ အားမာန်ပညာ့ရိပ်သာစာေပ ေဒခင်မာလွင် အမှတ်(၈၆)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၅၀၄
Ph-01-374470/09-421045930 ၂-၉-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၈၀၅ MKJ စာေပ ေဒေကသီလိင် အမှတ်(၉၁/၁၀၅)၊ ၃-လာ၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၁၅၀၇
Ph- 01-224811/09-254066248/09-5184084 ၃-၉-၂၀၁၅

၈၀၆ မှန်နန်းေဆာင်စာေပတိုက် ဦးေကျာ်သူလိင် အခန်း(ဝ၀၂)၊ တိုက်(၄၇၂)၊ ရာဇဓိရာဇ်အိမ်ရာ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၅၀၈
Ph- 09-5320178 ၃-၉-၂၀၁၅

၈၀၇ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ဦးေကျာ်သူလိင် အမှတ်(၂၁၀-ခ)၊ ၃၆-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၅၀၉
မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ Ph- 01-374130 ၃-၉-၂၀၁၅

၈၀၈ မွန်အမျိးသားပါတီမှထုတ်ေဝ ဦးစံလိင် အမှတ်(၁၈၁)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ မိင်သာယာရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပညန်ယ်။ ၀၁၅၁၁
သည့်စာေပ Ph-09-741701518/09-73740411 ၃-၉-၂၀၁၅

၈၀၉ Student's Companion ဦးေကျာ်လင်းဦး အမှတ(်၁၈၃-ခ)၊ ေအာင်ပန်းလမ်း၊ ၅၃-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၅၁၂ ပိတ်သိမ်း
ပညာေရးလမ်းန်ှင့်အေထွေထွ ရန်ကုန်။ Ph-09-791621681 ၃-၉-၂၀၁၅

၈၁၀ ကည်ေဇာ်ဝင်းစာေပ ဦးကည်ေဇာ်ဝင်း အမှတ်(၄၇)၊ေလှာ်ကားလမ်း၊၂၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၅၁၄
Ph- 09-792191325 ၉-၉-၂၀၁၅

၈၁၁ သေြပခက်စာေပတိုက် ဦးဂျကပ်လမ်နမ် အမှတ်(၁/က)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ လားိင်းမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၀၁၅၁၅
Ph- 082-30604/09403747571 ၉-၉-၂၀၁၅

၈၁၂ မိုင်းေမာအလင်းစာေပတိုက် ဦးဆိုင်ေပါင်းနပ် အမှတ်(၄၀)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ လားိးမိ။ ရှမ်းြပညန်ယ်။ ၀၁၅၁၆
Ph- 082-23861/09-52614015 ၉-၉-၂၀၁၅
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၈၁၃ ဂျစ်စာေပတိုက် ဦးဂျစ်ဆိန်း အမှတ်(၃၀)၊ ဌာန လမ်း၊ ဌာန ရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ ၀၁၅၁၇
Ph-09-43103532 ၉-၉-၂၀၁၅

၈၁၄ ချမ်းေြမ့စာေပ ဦးစိုးဝင်း အမှတ်(B-၈၄)၊ ၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၅၁၈
Ph- 09-450010762 ၉-၉-၂၀၁၅

၈၁၅ လင်းဦးတာရာစာေပ ဦးေအာင်စိုးမင်း အမှတ်(၂၈၆)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၅၂၀
Ph- 09-5130846/09-31024640 ၉-၉-၂၀၁၅

၈၁၆ ကုေဋမင်းကီးစာေပ ဦးဇင်ဗိုလ်ထွန်း အမှတ်-၂၁၊ (ပထမထပ)်၊ ၁၄၆-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၅၂၁
Ph- 09-420127372 ၉-၉-၂၀၁၅

၈၁၇ အမျိးသားဒီမိုကေရစီအင်အားစု ဦးသက်ထွန်းေမာင် အမှတ်(၄၇)၊ ပထမထပ်၊ အေန က်ြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ ဗိုလ်စိန်မှန်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၅၂၂
ပါတီမှထုတ်ေဝသည့်စာေပ Ph- 09-450057088 ၁၄-၉-၂၀၁၅

၈၁၈ နဂါးဗိုလ်မင်းသမီးစာေပ ေဒေကခိုင်ေအာင်ခင် တိုက်(ေအ)၊ ၁၀-လာ၊ အခန်း(ဝ၂)၊ ေရဂံုပလာဇာအိမ်ရာဝန်း၊ ငါးထပ်ကီးအေန က်ရပ်ကွက် ၀၁၅၂၄
ေရဂံုတိုင်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၁၆-၉-၂၀၁၅
Ph- ဝ၉-၅၀ဝ၂၂၀၁

၈၁၉ အုပညာအိမ်စာေပ ဦးသန်ေဇာ်ေအာင် ၄၂×၄၆လမ်းကား၊ ၈၅×၈၆လမ်းကား၊ ချစ်ကည်ေရးတံတားလမ်းသွယ်၊ မင်းသားစုရပ်၊ ၀၁၅၂၅
 မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ Ph- ဝ၉-၂၀ဝ၅၇၁၈ ၁၆-၉-၂၀၁၅

၈၂၀ မုဒတိာေအးစာေပ ေဒေအးေအးသင်း တိုက်(၈)၊ အခန်း(၅လာ-ေအ)၊ ထီးတန်း(၃)လမ်း၊ ထီးတန်းစက်ေြမရပ်ကွက်၊ ၀၁၅၂၆
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၂၆၀၆၅၁၀၁၁ ၁၆-၉-၂၀၁၅
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အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၈၂၁ ဝန်ဇင်းစာေပ ဦးသက်လင်းဟန် အေဆာင်(၁၆)၊ အခန်း(၅၀၄)၊ MICT Park လိင်မိနယ်။ ၀၁၅၂၈
Ph- ဝ၉-၅၁၀၇၂၇၈ ၁၈-၉-၂၀၁၅

၈၂၂ ဟိန်းေတာက်ထွန်းစာေပ ဦးေဖေသာင်း အမှတ်(၅)၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်၊ ကာညိလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၅၂၉
Ph-ဝ၉-၄၃၁၅၄၆၉၂ ၁၈-၉-၂၀၁၅

၈၂၃ စိမ်းညက်ချမ်းသာစာေပ ဦးွန်ေဆွ အမှတ်(၄၄/က)၊ အင်ကင်းမိင်လမ်း၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၅၃၀
Ph- ဝ၉-၉၇၇၂၈၉၃၈၀၊ ဝ၁-၅၇၇၁၂၆၊ ဝ၉-၈၆၃၂၅၇၃ ၁၈-၉-၂၀၁၅

၈၂၄ သေုတသနဂျာနယ် ေဒါက်တာ အမှတ်(၁၂၆)၊ ပ-ထပ်၊ ၃၃-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ (ြမန်မာိုင်ငံဝိဇာှင့် ၀၀၃၂၂
ေအာင်မင်း သိပံပညာရှင်အဖွဲ)Ph - ဝ၉-၇၉၅၄၉၈၅၂၁ ၂၉-၁၂-၂၀၁၄

၈၂၅ ကမာစိမ်းြမစာေပ ေဒခင်မိုးခိုင် အမှတ်(၄၅/၄၃၈)၊ သရဖီလမ်း၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၅၃၁
Ph- ဝ၉-၂၅၄၀၂၂၄၁၇ ၂၂-၉-၂၀၁၅

၈၂၆ ေရအင်ကင်းစာေပ ေဒအင်ကင်းေအာင် အမှတ(်၂၄)၊ ရန်ကုန-်အင်းစိန်လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၅၃၂
Ph- ဝ၉-၅၁၅၂၀၅၈ ၂၂-၉-၂၀၁၅

၈၂၇ LUCKY ROAD စာေပ ေဒမိုးစ အမှတ်(၉၀)၊ ေရဝတ်မံရပ်ကွက်၊ ပုသမ်ိမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။ ၀၁၅၃၃
Ph- ၂၂-၉-၂၀၁၅

၈၂၈ Green Land Service ဦးထူးဘုန်းကို တိုက်(၃၅၅)၊ အခန်း(၂၄)၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၁၅၃၄
စာေပတိုက် Ph- ဝ၉-၅၀၃၇၉၂၈၊ ဝ၁-၅၄၃၂၀၈ ၂၈-၉-၂၀၁၅
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၈၂၉ စိမ်းဝတီစာေပ ေဒစိမ်းမိုမို အမှတ်(၉၀/2/F)၊ သရက်ေတာလမ်း၊ ဇ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၅၃၅
Ph- ဝ၉-၄၅၀ဝ၂၅၃၆၇ ၂၈-၉-၂၀၁၅

၈၃၀ HIPPIE Art စာေပ ဦးမင်းဟန် (လူေန) အမှတ်(၃၇)၊ မိသစ(်၁)လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၅၃၈
Ph- ဝ၉-၈၆၄၆၂၂၇ ၁-၁၀-၂၀၁၅

၈၃၁ ေရေကျာက်တံုး (GOLD ဦးစိုးမိုးဦး အမှတ်(၇၈)၊ ကုန်ေဈးတန်းလမ်း(ေအာက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၅၃၉
STONE)အစလာမ်စာေပြဖန်ချေိရးစာေပ Ph- ဝ၁-၂၄၃၉၃၀၊ ၃၈၄၄၂၄၊ ဝ၉-၄၂၀၁၃၁၅၁၆ ၁-၁၀-၂၀၁၅

၈၃၂ လံု ခံေရးှင့်ဆိုင်ေသာပံုှိပ်လုပ်ငန်းများဒုတိယဗိုလ်မှးကီး ကကလံုံုးဝင်း(ရာေတာ်)၊ ပုဗသရီိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၁၅၄၀
န်ကားေရးမှးံုးမှထုတ်ေဝသည့်စာေပဝင်းမျိးွန် Ph-ဝ၉-၃၃၁၆၃၇၃၃၊ ဝ၉-၄၂၀ဝ၇၄၇၈၉ ၅-၁၀-၂၀၁၅

၈၃၃ ခိုင်စာေပတိုက် ဦးေကျာ်ခိုင် အမှတ်(၁၁၁)၊ ၃၃-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၅၄၂
Ph- ဝ၉-၅၂၀ဝ၅၆၁၊ ဝ၁-၂၄၆၁၄၂၊ ၂၄၆၁၄၀ ၅-၁၀-၂၀၁၅

၈၃၄ လင်းထက်စာေပ ဦးထွန်းစိန် အမှတ်(၁၆၉)၊ ၅-လာ၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၅၄၄
Ph-ဝ၉-၅၁၈၅၂၂၅ ၁၂-၁၀-၂၀၁၅

၈၃၅ ပင့်ကူအိမ်စာေပတိုက် ဦးေအာင်မိုး အမှတ်(၃၁၇)၊ ၂-ဘီ၊ မဟာဗလလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၅၄၆
Ph-ဝ၁-၂၄၅၈၃၆၊ ၁၆-၁၀-၂၀၁၅

၈၃၆ Wonderful စာေပ ဦးခိုင်ခန်ဇမ်း လ/၁၁၃၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ ထန်းပင်(၈)လက်ယန်းေကျးရာ၊ သန်လျင်မိနယ်။ ၀၁၅၄၇
Ph- ၁၆-၁၀-၂၀၁၅
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၈၃၇ ကယားလူမျိးစုဒီမိုကေရစီပါတီ ဦးစတီဗင်(ခ) အမှတ်(၄၇)၊ ေဟာ်ကီးလမ်း၊ မဂလာရပ်၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ ကယားြပည်နယ်။ ၀၁၅၄၈
မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ ထွန်းထွန်း Ph- ဝ၉-၄၂၈၀ဝ၀၂၅၈ ၁၆-၁၀-၂၀၁၅

၈၃၈ ဘုမာဝတီစာေပ ေဒသန်းုေအာင် အမှတ်(၁၃၅၂/က)၊ ဘုမာ(၂၁)လမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၅၅၁
ph- ဝ၉-၅၁၃၅၀၁၄၊ ၁၉-၁၀-၂၀၁၅

၈၃၉ ိုးမချယ်ရီစာေပ ေဒဇာြခညဦ်း မ-၃၁၊ မီးရထားအရာရှိဝင်း၊ အင်းစိန်ပန်း ခံအနီး၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၁၅၅၂
(Yomacherry Publishing Ph-ဝ၉-၉၇၈၈၈၉၄၁၆၊ ဝ၉-၄၂၀ဝ၇၃၇၄၃ ၁၉-၁၀-၂၀၁၅
House)

၈၄၀ Silver Sea Media House ေဒ ပံး ပံးေအာင် အမှတ-်၁၇၁၇(က/၅)လမ်း၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၁၅၅၃
စာေပ Ph- ဝ၉၇၃၀၅၉၄၂၂ ၂၀-၁၀-၂၀၁၅

၈၄၁ သိန်းထိုက်ရတန စာေပ ဦးမျိးသန် အမှတ်-၆၄၊ ၉၁-လမ်း၊ ၂၇×၂၈ကား၊ ပလုိင်းရပ်၊ သရီိေဟမာအေန က်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၁၅၅၄
Ph- ဝ၉၂၀ဝ၇၅၀၅၊  ဝ၉၃၁၀၄၉၉၇၉ ၂၀-၁၀-၂၀၁၅

၈၄၂ ေယာနသံစာေပ ေဒတင်ွယ်ထွန်း စိန်ပန်း၊ မဟာစည်ရိပ်သာလမ်း၊ မင်းသားရပ်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၁၅၅၅
ဝ၉-၄၄၄၀၁၂၅၇၂ ၂၀-၁၀-၂၀၁၅

၈၄၃ သူဇာဝင်းစာေပ ေဒသူဇာဝင်း ဇ-၅၊ ၂၃+၂၄၊ အမှတ-်၄ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၁၅၅၆
Ph- 0991000458၊  ဝ၉-၇၈၈၈၈၉၄၅၈။ ၂၀-၁၀-၂၀၁၅

၈၄၄ ေမွးြမေရး၊ ေရလုပ်ငန်းှင့်ေကျး ဦးေဝလင်းေမာင် ံုးအမှတ်=၃၆၊ ပိတလမ်း၊ ဇမသရီိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၁၅၅၈
လက်ေဒသဖွံဖိးေရးဝန်ကီး (ဒ-ုန်ချပ်) Ph- ဝ၆၇-၄၀၈၀၆၀၊  ၄၀၈၂၀၁၊  ဝ၉-၂၆၁၈၀၂၃၈၁ ၂၁-၁၀-၂၀၁၅
ဌာနမှထုတ်ေဝသည့်စာေပ (ေမွးြမေရး၊ေရလုပ်ငန်းှင့်ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးေရးဝန်ကီးဌာန)
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၈၄၅ Myanmar Heritage စာေပ ဦးြမင့်သူ အမှတ်-၁၁/ေအ၊ ပန်းဆိုးတန်းေအာဖ်ဖစ်တာဝါ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၅၆၂
Ph- 095068576၊  ဝ၉၂၅၀၁၈၁၅၅ ၂၃-၁၀-၂၀၁၅

၈၄၆ Purple Equity Law firm မှ ေဒေမသစူိုး အမှတ်-၂၃/၅-လာ၊ ဗိုလ်တေထာင်လမ်းသွယ်-၂လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၅၆၃
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ ခရမ်းေရာင်သာတူညီမဥပေဒပညာအသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်း။ဝ၉၂၅၄၀၅၁၇၁၉၊  ၂၃-၁၀-၂၀၁၅

၈၄၇ တမာပွင့်စာေပ ဦးေကျာ်ဆန်း(စာေရး ၅၈လမ်း၊ ၂၆×၂၇လမ်းကား၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ ၀၁၅၆၅
ဆရာ-ဆူးငှက်) Ph-ဝ၉-၂၀ဝ၃၁၃၉ ၂၃-၁၀-၂၀၁၅

၈၄၈ စစ်ေတွခိုင်ကမန်တိုင်းရင်းသား ဦးေသာင်းေရ အမှတ်(၇/၅-လာ)၊ ၁၂၃-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၅၆၇
သာေရး၊န ေရးလူမေရးအသင်း {စစ်ေတွခိုင်ကမန်တိုင်းရင်းသားသာေရး၊ န ေရး၊ လူမေရးအသင်း(ရန်ကုန)်} ၂၆-၁၀-၂၀၁၅
(ရန်ကုန)်မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ Ph- 09-5413289၊  ဝ၉-၂၅၇၂၂၂၃၂၂

၈၄၉ ြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှထုတ် ဦးေသာင်းိုင်စိုး အမှတ်-၃၉၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၅၇၁
ေဝသည့်စာေပ (တိုင်းေဒသကီးမန်ေနဂျာြမန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း၊ Ph-ဝ၉ ၄၅၀ဝ၀ဝ၀၆၅ ၂၉-၁၀-၂၀၁၅

၈၅၀ ေအာင်စည်ေနမျိးစာေပ ဦးေနမျိး တိုက်-၅၊ အခန်း၃၀၂၊ ၁-လမ်း၊ ေအဘေလာက်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မိေတာ်၊ ၀၁၅၇၂
ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ Ph-ဝ၉-၄၂၁၇၅၇၈၇၉၊  ဝ၉-၇၉၅၆၃၂၂၉၁ ၂၉-၁၀-၂၀၁၅

၈၅၁ Atom (အက်တမ်) စာေပ ဦးေဇဝင်းေန င် အမှတ-်၁၉၈/၅-လာ၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၅၇၃
Ph-09420290753၊   ဝ၉-၉၆၀၈၅၄၁၁၁ ၂၉-၁၀-၂၀၁၅

၈၅၂ သန်းေစာစာေပ ဦးသန်ေစာ အမှတ်-၁၉၊ ပျဉ်းကတိုးလမ်း၊ ၃၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၅၇၄
Ph-ဝ၉-၅၁၅၈၃၆၁၊   ဝ၉-၅၀၃၅၈၉၃ ၂-၁၁-၂၀၁၅
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၈၅၃ ZOMI MEDIA NETWORK စာေပ ဦးသီလန်ခန်ခိုင် သဇင်-၂/၇၀၊ ေတာင်ဇလပ်လမ်း၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၁၅၇၆
၆-၁၁-၂၀၁၅

၈၅၄ အလင်းပွင့်စာေပ ဦးေအးမင်းစိုး အမှတ်-၃၄၈၊ သုမာလာလမ်းမကီး၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၅၇၇
၉-၁၁-၂၀၁၅

၈၅၅ မဟူရာပွင့်စာေပ ဦးေအာင်စိုး အမှတ်(F-2၊ F-4)၊ ေြမပေဒသာကန်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၅၇၈
Ph-ဝ၉-၄၉၂၂၅၉၆၀၊  ဝ၉-၂၅၄၀၈၂၁၀၆ ၁၁-၁၁-၂၀၁၅

၈၅၆ ေရရက်ေလှစာေပ ေဒခင်သူဇာ အမှတ်-၇၉၊ ကွင်းေကျာင်းလမ်း၊ ဂံရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ ၀၁၅၈၀
Ph-09250707343၊09794931825 ၁၃-၁၁-၂၀၁၅

၈၅၇ J -Media Publishing ဦးရဲဝင်းေဆာင်(ခ) အမှတ်-၂၀၊ ဦးေအာင်ဘလမ်း၊ ဆရာစံ(ေတာင်)၊ စံြပရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၅၈၂
သစ်ငိ◌်မ်း ၁၃-၁၁-၂၀၁၅

၈၅၈ နယုန်စာေပ ေဒေဝေဝလိင် အမှတ်(၁၉/က)၊ ဝိဇာလမ်း၊ ၉-မိုင်၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၅၈၃
Ph-09795792294   09420082413 ၁၃-၁၁-၂၀၁၅

၈၅၉ ဘတစာေပတိုက် ဦးမျိးေဇာ်ဦး အမှတ်-၈၃၁၊ လဂွန်းအိမ်လမ်း၊ ၄၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၅၈၄
Ph-09792247780 ၁၆-၁၁-၂၀၁၅

၈၆၀ Center for Diversity and ေဒထက်ထက်ေအာင် အမှတ်-၁၂၊ ေရလီလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၁၅၈၅
National Harmony စာေပတိုက် Ph-0973012908၊  09421730173 ၁၆-၁၁-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၈၆၁ ေရှရပ်စာေပ ဦးသန်းထိုက် တိုက်၃၅၊ အခန်း-၁၊ရန်ိုင်လမ်းသွယ်-၁၃၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၁၅၈၆
Ph-09450020048 ၁၇-၁၁-၂၀၁၅

၈၆၂ Turn Key Directory ဦးငိမ်းချမ်း အမှတ်-၄၉၊စက်မဇုန-်၈ရပ်ကွက်၊ ၄-လမ်း၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၅၈၇
Ph-01-8550418၊ 09977814223 ၁၈-၁၁-၂၀၁၅

၈၆၃ မင်းသားစာေပတိုက် ဦးေဆွသင်း အမှတ်-၈၊ဇံု-၄၊ဂန်ဂါရပ်၊ပုဂံ၊ ေညာင်ဦးမိနယ်။ ၀၁၅၈၉
ph-095140807၊  092042011 ၂၀-၁၁-၂၀၁၅

၈၆၄ အေဝရာစာေပ ဦးေကျာ်လိင် အမှတ်-၁၆၊ ဘုရင့်ေန င်လမ်း၊ ၇၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိနယ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၅၉၀
Ph-0973156273၊  0925418205 ၂၄-၁၁-၂၀၁၅

၈၆၅ အာရှစိမ်းလမ်းစွန်စားစာေပ ေဒသင်မာလာေကျာ် တိုက်-၆၂/၄-လာ၊ သဘာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၅၉၁
(အာရှစိမး်လန်းစွန်စားကုမဏီလီမိတက်) ၂၄-၁၁-၂၀၁၅
Ph-09-73205529

၈၆၆ ဓမပါလစာေပ ဦးေဌးသွင် ဓ/၆၉၊ ေအာင်သိဒိလမ်း၊ ဆယမ်ိုင်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၁၅၉၂
၂၄-၁၁-၂၀၁၅

၈၆၇ ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်(အထက် ေဒွဲွဲစန်း ၂၄-မိုင်အနီး၊ ြပင်ဦးလွင်-မေလးကားလမ်းမကီးေဘး၊ ဇီးပင်ကီးေကျးရာ၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။ ၀၁၅၉၄
ြမန်မာြပည)်မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ Ph-02-50236 ၃၀-၁၁-၂၀၁၅

၈၆၈ ဖွံဖိးေရးပညာ့ေရာင်ြခည်စာေပ ေဒေကသီ အခန်း-၁၀၅၊ တိုက်(ေအ-၁)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ ယဇုနအေဝးေြပးအိမ်ရာ၊၆-ရပ်ကွက်၊ ၀၁၅၉၈
ကမာရတ်မိနယ်။ ၈-၁၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၈၆၉ ြမန်မာ့ေြခရာစာေပ ဦးသန်တိုးြမင့်ဦး အမှတ်-၅၉၂၊ ရန်ကီးေအာင်လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၅၉၉
Ph-09256420797၊  09794382833 ၉-၁၂-၂၀၁၅

၈၇၀ Super Genius Knowledge ဦးသူရမွန် FS-1၊ FS-2၊ ပထမထပ်၊ ေတာ်ဝင်ပလာဇာ၊စက်ံုလမ်းှင့်ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်းေထာင့်၊ ၀၁၆၀၁
Bank Publishing House မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ Ph-09254259597 ၉-၁၂-၂၀၁၅

၈၇၁ ရတန စာေပ ဦးသန်းေဌးေအာင် အမှတ်-၆၄၊ ေခမာသ-ီ၂လမ်း၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၆၀၅
Ph-095034889 ၁၁-၁၂-၂၀၁၅

၈၇၂ Closer Myanmar Publiahing ဦးေကျာ်မျိးေအာင် အမှတ်-၂၀၊ ၈-လာ(ေအ)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၁၆၁၀
House ၁၈-၁၂-၂၀၁၅

၈၇၃ ပေဒသာသစ်စာေပ ဦးသိန်းစိုး အမှတ်-၁၀၂၊ ဗိုလ်ရဲလမ်း၊ လသာမိနယ်။ ၀၁၆၁၁
Ph-09-421093489၊  09-261122742 ၁၈-၁၂-၂၀၁၅

၈၇၄ ပတြမားစာေပ ဦးေကျာ်ေဇယျ အမှတ်-၄၈၊ ၇တန လမ်း၊ ကံခင်းစုရပ်ကွက်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၁၆၁၄
Ph-09-450029506 ၂၁-၁၂-၂၀၁၅

၈၇၅ သဒမစာေပတိုက် ဦးသီဟေအာင် အမှတ်-၉၈၊ ၃၂-တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ဦးကင်ဥလမ်း၊ ေြမာက်ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၆၁၆
၂၃-၁၂-၂၀၁၅

၈၇၆ National Development and ေဒသီရိိုင် အမှတ-်၇၄၊ ေကာက်သွယ်လမ်း၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၆၁၇
Science Politic Books(NDSP Books) Ph-09-254192489 ၂၃-၁၂-၂၀၁၅



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၈၇၇ အကရာစာေပ ဦးရှန်းေဇယျ အမှတ်-၁၂၃၊ ဓနေအာင်လမ်းသွယ်၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၆၁၈
Ph-09794902242 ၃၀-၁၂-၂၀၁၅

၈၇၈ လင်းလက်ကယ်စင်စာေပ ေဒေအးသူသူသန် အမှတ်(၅၅/ခ)၊ ြပည်သာယာလမ်းသွယ်-၃၊ ဇ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၆၁၉
Ph-09420114801 ၃၀-၁၂-၂၀၁၅

၈၇၉ ပွင့်ဖူးရိပ်စာေပ ဦးဟိန်းကိုကိုထွန်း အမှတ်(၁၁၁၆/ခ)၊ သစာလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၆၂၀
Ph-09421168961 ၃၀-၁၂-၂၀၁၅

၈၈၀ Max Energy Publishing ဦးတင်မင်းလွင် အမှတ်-၁၂၃၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ MAX ENERGY Co.,Ltd ၀၁၆၂၁
House ၁-၁-၂၀၁၆

၈၈၁ စစ်သူကီးစာေပ ဦးြမတ်မင်း အမှတ်-၉၈၊ ဦးဘဟန်လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၆၂၂
၁-၁-၂၀၁၆

၈၈၂ လင်းယုန်စာေပ ဦးဝင်းကိုကုိဦး အမှတ်-၁၀၆၇၊ နံသာမိင်လမ်း၊ ၂၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၆၂၅
Ph-09258754729 ၆-၁-၂၀၁၆

၈၈၃ 'စ'' အကရာစာေပ ဦးစန်းေမာင် တိုက်-၂၊ အခန်း-၄၂၊ ြပည်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၁၆၂၇
Ph-09-43123891 ၆-၁-၂၀၁၆

၈၈၄ Eureka English စာေပတိုက် ေန ်လားဆိဆိခေလး တိုက်-B-5? အခန်း-101၊ ေရကမာအိမ်ရာ၊ မင်းဓမလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၆၂၈ ပတိ်သမိး်
Ph-0943105314 ၆-၁-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
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စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၈၈၅ စ အစလာမ်ဘာသာေရး ဦးသန်းေမာင် အမှတ်-၆၄၊ ြပည်ကီးရန်လံုရပ်ကွက်၊ 86×87လမ်းကား၊ ေရလေရာင်ဝင်း၊ ေအာင်ေြမသာစံ ၀၁၆၂၉
စာေပတိုက် မိနယ်။ Ph-09-971251880  0991023674 ၇-၁-၂၀၁၆

၈၈၆ ဖရီးဒမ်း (Freedom)စာေပတိုက် ေဒေချာေချာစု အမှတ်-၂၅၊ ြမသီတာလမ်း၊ ကန်ေတာေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၆၃၀ ပိတ်သိမး်
Ph-09979207163 ၈-၁-၂၀၁၆

၈၈၇ ေအးချမး်စုစာေပ ဦးေကျာ်လွင်ဦး အမှတ်-၂၁၀၊ တပင်ေရထီးလမ်း၊ ၃၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၆၃၁
Ph-09780624822 ၈-၁-၂၀၁၆

၈၈၈ Student's Guide (ေကျာင်း ေဒေကခိုင်ဦး အမှတ်-၄၁၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၆၃၆
သားလမ်းန်) စာေပ Ph-01-398557 ၁၃-၁-၂၀၁၆

၈၈၉ ေနမင်းရာဇာစာေပထုတ်ေဝေရး ဦးိုင်ိုင်ေဝ အမှတ်-၂၉၄၊ ချမး်ေြမ့သာယာ-၁လမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၆၃၇
Ph-09-263806600 ၁၃-၁-၂၀၁၆

၈၉၀ အလင်းြဖစာေပ ေဒေဆွေဆွမျိးိုင် အမှတ်(၁၅၉)၊ ၆-လာ(ညာ)၊ ဗိုလ်ရဲလမ်း၊ လသာမိနယ်။ ၀၁၆၃၈
Ph-09-450877079  09-782973539 ၁၄-၁-၂၀၁၆

၈၉၁ ေရေယာေြမစာေပထုတ်ေဝေရး ဦးြမင့်ကိင် အမှတ်(၉၂)၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ဟံသာဝတိ◌ီရာ၊ ဂန်ေဂါမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၁၆၃၉
Ph-09-425027533 ၁၄-၁-၂၀၁၆

၈၉၂ ၇၇၇၇-စာေပ ေဒစန်းစန်းေအး ၃၈လမ်းပလာဇာ၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၆၄၀
Ph-09-33013023 ၁၄-၁-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၈၉၃ သိန်းငှက်စာေပ ဦးသန်းေအာင် အမှတ်(၇၉/ေြမညီထပ်)၊ ၁၀၁-လမ်ဒ၊ဖိုေြမရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၆၄၁
Ph-0973035749 ၁၄-၁-၂၀၁၆

၈၉၄ ဗုဒစာေပထိန်းသိမ်းြပန်ပွားေရးအဖွဲ ဦးစိုးမိုးိုင် သာသန ့ဝန်ေဆာင်ေကျာင်းတိုက်၊ အင်းလက်-ေရြပာရာ၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်။ ၀၁၆၄၃
သာသန ့ဝန်ေဆာင်ေကျာင်းတိုက် Ph-09-73076639 ၁၄-၁-၂၀၁၆
မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ

၈၉၅ ပညာဦးေသာင်စာေပ ဦးေကျာ်မင်းေဆွ အမှတ်(၂၇၄/ဘီ)၊ အခန်း-၄၀၆၊ ြမဝတီလမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ် ၀၁၆၄၅
Ph-09-5026650 ၁၄-၁-၂၀၁၆

၈၉၆ ေရအုိးစာေပ ဦးြမေအာင် အကွက်-၁၂၆၊ ၁၉-လမ်း၊ ၈၆×၈၇ကား၊ ပင်းတလဲဝန်း၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ ၀၁၆၄၇
Ph-09-2004180 ၁၄-၁-၂၀၁၆

၈၉၇ ABC Bookhouse ေဒကည်ကည်လင် အမှတ်-၄၇၊ ၁၇-လမ်း၊၁-ရပ်ကွက်၊ လသာမိနယ်။ ၀၁၆၄၈
Ph-09-259295954 ၁၅-၁-၂၀၁၆

၈၉၈ Walks & Tours Mapစာေပ ေဒိုင်ိုင်ဝင်း(ခ) အမှတ်(၂၁၀/ဒ-ုထပ)်၊ Excel Tower ၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၆၅၁
ေဒိုင်ိုင် Ph-09-420275081 ၁၉-၁-၂၀၁၆

၈၉၉ Myanmar Travel Market ေဒိုင်ိုင်ဝင်း(ခ) အမှတ်(၂၁၀/ဒ-ုထပ)်၊ Excel Tower ၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၆၅၂
Handbook ေဒိုင်ိုင် Ph-09-420275081 ၁၉-၁-၂၀၁၆

၉၀ဝ ြမန်မာေတာင်သူကီးများစာေပ ဦးဝင်းွန်လွင် အမှတ်-၅၈၊ ၄၆-လမ်း(ေအာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၆၅၃
Ph-ဝ၉-၄၄၀ဝ၀၂၃၂၂ ၈-၂-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၉၀၁ ထွန်းြမတ်စာေပ ဦးထွန်းြမတ် အမှတ်(၄/၅-လာ)၊ ေအာင်ေတဇလမ်း၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်ရပက်ွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၆၅၄
Ph-09-43119024 ၈-၂-၂၀၁၆

၉၀၂ ြမန်မာအေမွစာေပ ေဒသွန်းအိအိ အမှတ်-၃၉၊ အခန(်၄၀၁/၄-လာ)၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၆၅၆
Ph- ဝ၉-၄၅၀ဝ၅၆၀၆၅၊ ဝ၉-၅၀ဝ၄၈၆၄ ၉-၂-၂၀၁၆

၉၀၃ ေရေငွခိုင်စာေပ ဦးပိုင်ေဇာ်ဟိန်း အမှတ်-၃၇၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၆၅၉
ဝ၉-၅၀၂၅၉၈၀ ၁၀-၂-၂၀၁၆

၉၀၄ ေရေငွလိင်စာေပ ေဒခိုင်ယုလင်း အမှတ်-၄၁၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၆၆၀
ဝ၉-၅၀၂၅၉၈၀ ၁၀-၂-၂၀၁၆

၉၀၅ ေရေငွဝိုင်းစာေပ ေဒခိုင်ယုဝင်း အမှတ်-၃၉၊ ၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၆၆၁
ဝ၉-၅၀၂၅၉၈၀ ၁၀-၂-၂၀၁၆

၉၀၆ 7 Stars စာေပ ေဒကလျာ တိုက်(၁၈/၃-ဘီ)၊ ဦးထွန်းလင်း ခံလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၁၆၆၃
ဝ၉-၇၈၉၁၀၇၇၃၃ ၁၀-၂-၂၀၁၆

၉၀၇ အိမ်သေူရမစာေပ ေဒတင်မိုမိုဝင်း အမှတ(်၃၁-၆-လာ)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ဗျိင်းရာမရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၆၇၀
09-795838986 ၁၅-၂-၂၀၁၆

၉၀၈ ဂဝင်ပညာအိမ်စာေပ ေဒလှြမင့်(ခ)တကသိုလ်အမှတ်(၁၆၅/က)၊ မေဟာ်သဓာ-၃လမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၆၇၁
မကျည်းတန် ဝ၉-၄၂၈၁၈၅၃၃၉ ၁၅-၂-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၉၀၉ ချင်းတွင်းအိမ်စာေပ ဦးတင်ေမာင်ေဌး(ခ) ဘူတာလမ်း၊ ဆူးေလကုန်းရပ်၊ မံုရာမိ၊ စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၁၆၇၂
ကဗျာဆရာမင်းေဆွှစဝ်၉-၂၁၃၁၅၀ဝ ၁၉-၂-၂၀၁၆

၉၁၀ မိုးမခစာေပ ဦးြမင့်ေကျာ် အမှတ်(၅၀/၆၀)၊ေြမညထီပ်၊ ဗ◌ိ◌်လု်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၆၇၇
09-43179172  09-5138460 ၂၂-၂-၂၀၁၆

၉၁၁ ြဖစင်စာေပ ေဒေအးေအးြမင့် အမှတ်-၄၈၊ ေရေတာင်တန်းလမ်း၊၇-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၁၆၇၉
09-5518255 ၂၉-၂-၂၀၁၆

၉၁၂ ဝါးလည် Society စာေပ ဦးလိင်ထွန်းိုင် အမှတ်-၃၀၊ ၃-လာ၊ မာလာမိင်-၄လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၆၈၀
09-944000704    09795096601 ၁-၃-၂၀၁၆

၉၁၃ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှထုတ်ေဝ ဦးစိုးြမင့် ံုးအမှတ်-၃၆၊ ေမွးြမေရး၊ ေရလုပ်ငန်းှင့်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရးဝန်ကီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်း ၀၁၆၈၃
သည့်စာေပ ဦးစီးဌာန၊ ဗမသရီိမိနယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၁-၃-၂၀၁၆

067-400474  09-250994173

၉၁၄ နမာလာစာေပတိုက် ဦးတင်ေအး အမှတ်-၄၄၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေြမနီ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမး◌်ေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၆၈၄
09-450675533 ၁-၃-၂၀၁၆

၉၁၅ ညိစာေပ ေဒခင်ေလးညိ အမှတ်(၆၀၁/ဘီ)၊ ေညာင်တပင်လမ်း၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၁၆၈၅
09-5009383 ၁-၃-၂၀၁၆

၉၁၆ Cyra Publishing (ဆိုင်ရာ ဦးရာဇာကိုကိုိုင်(ခ) အမှတ်(၁၁၄/ဘီ)၊ ၉၂-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၆၈၆
စာေပထုတ်ေဝေရး ဆုိင်ရာ 09-254077678 ၁-၃-၂၀၁၆
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၉၁၇ MEDIA DATA စာေပ ဦးေအာင်ေသာ်ဦး အမှတ်-၁၄၁၊ ပ-ထပ(်ဝဲ)၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၆၈၈
09-96029060 ၃-၃-၂၀၁၆

၉၁၈ ထိပ်ထားေမစာေပ ေဒွယ်နီ အမှတ်(၆၆/က)၊ ပန်း ခံ-၁လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်။ ၀၁၆၈၉
09-425014889 ၃-၃-၂၀၁၆

၉၁၉ GTS Publishing ဦးသက်လင်းဦး အမှတ်-၁၇၂၊ စံပယ် ခံ-၃လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၆၉၀
09-400467080 ၃-၃-၂၀၁၆

၉၂၀ ေမတာစာေပ ဦးသန်ေဇာ်ထွန်း အမှတ်-၅၊ စီမံကိန်းအိမရ်ာ-၂၊ ေဘာဂဝတီရပ်၊ ေကျာက်ဆည်မိ။ ၀၁၆၉၂
09-2033148 ၃-၃-၂၀၁၆

၉၂၁ ေလာကသရဖူစာေပ ဦးမင်းမင်းေဇာ် အမှတ်(၃၇၃/ေြမညီ)၊ ဗိုလ်ချပ-်၂လမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၁၆၉၄
09-73051190 ၇-၃-၂၀၁၆

၉၂၂ ဆုေရာင်စဉ်စာေပ ဦးြမင့်စိုး အမှတ်(၃၈၂)၊ နီလာ(၁)လမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၁၆၉၅
01-448041932    09-259297454 ၇-၃-၂၀၁၆

၉၂၃ ေကာင်းေကာင်းစာေပ ဦးေဇာ်မင်းထိုက် အမှတ်-၁၆၊ ဗိုလ်စိန်မှန်လမ်း၊ ကျိကဆံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၆၉၇
09-5156251 ၉-၃-၂၀၁၆

၉၂၄ ေပေလးပင်စာေပ ဦးေအာင်သီဟ အမှတ်-၉၆၃၊ အေရှကိကုန်း၊ ၉-လမ်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၁၆၉၈
09-256200132 ၁၁-၃-၂၀၁၆
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၉၂၅ AZ (ေအဇက်)စာေပ ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း အမှတ်-၂၁၆၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၆၉၉
09-73070216 ၁၁-၃-၂၀၁၆

၉၂၆ မင်းမင်းေကျာ်စာေပ ေဒြမင့်ြမင့်ခိုင် အမှတ်-၄၅၊ (၂၂/ေအ)၊ ေဈးကီးလမ်း၊ ကည့်ြမင့်တိုင်မိနယ်။ ၀၁၇၀၀
09-5042188 ၁၁-၃-၂၀၁၆

၉၂၇ ရင်ေသွးေဖာင်ေဒးရှင်းမှထုတ် ေဒသင်းသင်းစိုး အမှတ်-၃၉၊ အခန်း-၂၀၅၊ ယူိုက်တက်ကွန်ဒို၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၇၀၅
ေဝသည့်စာေပ 09-450033953 ၁၅-၃-၂၀၁၆

၉၂၈ PHT မိုဘိုင်းဖုန်းှင့်ကွန်ပျတာ ဦးဖိးဟန်ထွန်း အမှတ်-၄၈၆၊ ေကး/ေြမာက်၊ တမဝတီရပ်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ ၀၁၇၀၆
နည်းပညာသင်တန်းေကျာင်းမှ 09-797555761 ၁၆-၃-၂၀၁၆
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ

၉၂၉ လမ်းသစ်စာေပ ဦးစည်သူဝင်း E-11၊ ၆၈-လမ်း၊ ၂၉×၃၀ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၁၇၀၇
09-402758952  09-444008142 ၁၆-၃-၂၀၁၆

၉၃၀ အထင်ကရစာေပ ဦးဖိးေဝစိုး အမှတ်(၁၅၀/၁၅၂)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၇၀၈
01-290046 ၁၆-၃-၂၀၁၆

၉၃၁ ဝိုင်းစာေပ ေဒေဝေဝေအာင် အမှတ်(၁၅၀/၁၅၂)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၇၀၉
01-290046 ၁၆-၃-၂၀၁၆

၉၃၂ ွယ်နီစာေပ ဦးကိုကိုေမာင် အမှတ်-၂၁၊ ြမင့်မိုရ်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၇၁၀
09-5178323 ၁၆-၃-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၉၃၃ ကကထွန်းစာေပ ေဒကကထွန်း အမှတ်-၂၄၂၊ အင်ကင်းမိင်လမ်း၊ ၃၃-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၇၁၁
09-795630031 ၁၇-၃-၂၀၁၆

၉၃၄ ေရမိုဃ်းစာေပ ဦးသက်ေဝ အမှတ်၅၂၅၊ အခန်း(၁၇/၅-လာ)၊ ကုန်သညလ်မ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၇၁၂
09-5016906 ၁၇-၃-၂၀၁၆

၉၃၅ တင်လကျာ်စာေပ ဦးလကျာ်ေအာင် အမှတ်-၂၁၄၊ မစိုးရိမ်ေကျာင်းလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၇၁၃
09-421718224 ၂၄-၃-၂၀၁၆

၉၃၆ ေရမိုးိုင်စာေပ ဦးေရမိုးိုင် အမှတ်(၁၆၃/က)၊ ဘုရင့်ေန င်လမ်း၊ ထန်းေြခာက်ပင်လမ်းဆံု၊ ေရြပည်သာမိနယ်။ ၀၁၇၁၅
09-261144441 ၂၈-၃-၂၀၁၆

၉၃၇ ာဏ်ကီးရှင်စာေပ ေဒချမ်းေြမ့လိင် အမှတ်-၁၇၀၊ မဟာေဆွ-၂လမ်း၊ ၄၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၇၁၇
09-795598383 ၄-၄-၂၀၁၆

၉၃၈ MJ စာေပ ဦးမဂျမုီန်းဆန် MC/၃၄၊ စီတာပူ၊ ြမစ်ကီးန းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ ၀၁၇၁၈
09-254914660 ၄-၄-၂၀၁၆

     
၉၃၉ မးူယစ်ဗဟိုအဖွဲမထှုတ်ေဝ ရဲမှးကီးေဇာ်လင်းထွန်းံုးအမှတ်-၈၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၁၇၁၉

သည့်စာေပ 067-412033 ၄-၄-၂၀၁၆

၉၄၀ လေရာင်ြခည်စာေပ ဦးထွန်းေဇာ် အမှတ်(၄၁/က)၊ ေအာင်သီတာလမ်း၊ သေဘာကျင်းရပက်ွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၁၇၂၀
09-420046678 ၅-၄-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၉၄၁ The Castle စာေပ ဦးသူရေကျာ် အမှတ်(၅/ေအ)၊ တိုက်-၂၊ စကာံပူဘုန်ကီးေကျာင်းလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၇၂၁
ဝ၉-၄၂၁၁၁၀၁၇၃၁ ၅-၄-၂၀၁၆

၉၄၂ သုတတံတား(Knowledge ဦးစိုးထိုက်စံ အမှတ်-၁၀၊ သုခြဖတ်လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၇၂၇
Bridge) စာေပ 09-799667087 ၂၅-၄-၂၀၁၆

၉၄၃ ေရစကားစာေပ ေဒဝင်းဝင်းေကျာ် အမှတ်-၁၁၂၊ ပ-ထပ်၊ ၃၃-လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၇၂၉
09-5109178 ၂၅-၄-၂၀၁၆

၉၄၄ Bright Baby Book House ေဒသီရိေမေကျာ် အမှတ(်၄၅/ဘီ)၊ ပ-ထပ်၊ သီရိမိင်-၂လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၇၃၀
09-972503790 ၂၆-၄-၂၀၁၆

၉၄၅ ပလုဲစိုက်ပျိးေရးစာေပ ေဒေမပုလဲ အမှတ်(၇၄၅)၊ ွယ်နီ-၁၆လမ်း၊ င-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကာပမိနယ်။ ၀၁၇၃၁
09-792881331   09785859228 ၂၆-၄-၂၀၁၆

၉၄၆ သက်ဦးလွင်စာေပ ေဒခင်မာေဝ အမှတ်(၄၅/၃-ကလာ)၊ ပုသိမလ်မ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၇၃၅
99777456355 ၂၈-၄-၂၀၁၆

၉၄၇ Green Lotus Publishing ေဒအိခင်ခင် အမှတ်(၆၀၃/ဒ)ီ၊ ြပည်လမ်း၊ စံရိပ်ငိမ်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၁၇၃၆
House 09-798879631 ၂၈-၄-၂၀၁၆

၉၄၈ ေဇတဝန်စာေပ ဦးစိုးြမင့်ေအာင် ေဇတဝန်ဓမာံုေကျာင်းတိုက်၊ ြမသတီာရပ်ကွက်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၁၇၃၇
09-421067007 ၂၈-၄-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၉၄၉ Spreading စာေပတိုက် ဦးသင်ဇာမန် တိုက်-၄၊ အခန်း-၅၀၈၊ လိင်သီရိအိမ်ရာ၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၇၃၈
09-43116836 ၂၈-၄-၂၀၁၆

၉၅၀ Aquarius စာေပ ဦးသီဟဝင်းထိန် အမှတ်-၄၂၊ ဦးေရဂွန်းလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၇၃၉
09-798293050   01-397843 ၂-၅-၂၀၁၆

၉၅၁ ပုဂံခရီးသညမ်ျား (Bagan ဦးကုေဋသူ သီရိပစယာတိုးချဲ-၅၊ ေညာင်ဦးမိနယ်။ ၀၁၇၄၁
Visitor)စာေပ 09-259010449   09-779227552 ၄-၅-၂၀၁၆

၉၅၂ True Learning စာေပ ေဒခိုင်ချိြမင့် အမှတ(်၅၃/၅၄)၊ ြပည်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၇၄၂ ပိတ်သမ်ိး
09-8619620 ၄-၅-၂၀၁၆

၉၅၃ ေမေမ Publishing House ေဒြမသတီာ အမှတ်(၄၅/ဒ)ီ၊ နံသာလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၁၇၄၅
၄-၅-၂၀၁၆

၉၅၄ ပံးေဝေဝစာေပ ဦးကိုကိုေထွး ၆၇-လမ်း၊ ၃၁×၃၂လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၁၇၄၆
09-797216700 ၉-၅-၂၀၁၆

၉၅၅ ြပညခ်ျစ်သားစာေပ ဦးခင်ေမာင်ယဉ် ၃၃-န၊ နန်းမိင်လမ်း၊ ရကက(၅)၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။ ၀၁၇၅၅
09-5119567  ၁၇-၅-၂၀၁၆

၉၅၆ Salmon Publishing House ေဒြမတ်သ ဦး အမှတ်-၈၉/၄-လာ၊ သုခမိင်-၄လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၇၅၇
၁၈-၅-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၉၅၇ UTT စာေပ ဦးတင့်ထွန်း အမှတ်-၄၄၊ မဟာေဇယျလမ်း၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၇၅၉
09-5172702 ၁၉-၅-၂၀၁၆

၉၅၈ ေရစင်မိုးစာေပ ဦးေအာင်ြမင် အမှတ်(၁၆/ေအ)၊ ပထမထပ်၊ သရီိလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၇၆၁
၂၅-၅-၂၀၁၆

၉၅၉ မိင်စာေပ ေဒတင်တင်ေထွး အမှတ်-၁၁၃/ဒုထပ်၊ ၃၁-လမ်း(အလယ်)၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၇၆၂
01-708847 ၂၅-၅-၂၀၁၆

၉၆၀ ေရှေဆာင်လမ်းြပစာေပ ဦးထွန်းဝင်း အမှတ်၆/ဝ၁၊ မာလာမိင်လမ်း၊ ေထာက်ကန်ေြမာက်ပိုင်း၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၁၇၆၃
09-31650644 ၂၅-၅-၂၀၁၆

၉၆၁ SAGA Publishing Houseq ဦးဆာဂလှဒွဲ အမှတ(်၁၂)၊ မဏိေမခလာလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိူနယ်။ ၀၁၇၆၄
09-448027677 ၂၅-၅-၂၀၁၆

၉၆၂ ကိုေသာ်စာေပ ဦးကည်ိုင် အမှတ်(၃၂၈/က)၊ ဆင်ြဖရှင်လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၁၇၆၇
09-254228613 ၃-၆-၂၀၁၆

၉၆၃ Golden New Idea စာေပတိုက် ဦးေကျာ်သက်ခိုင် အခန်း(၂၀၂-ဒ)ီ၊ ေရဂံုတိုင်တာဝါ၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ေရစိတ်ကူးသစ်ကုမဏီလီမိတက် ၀၁၇၆၈
(ေရစိတ်ကူးသစ်ကုမဏီလီမိတက်)  09-253670360 ၃-၆-၂၀၁၆

၉၆၄ ေကဇာဝင်းစာေပ ဦးေန က်တိုး အမှတ-်၁၇၈၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၇၇၀
09-5415390 ၁၀-၆-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၉၆၅ ရန်းလဲ့စာေပ ေဒချိသက်ထွန်း အမှတ်(၄/၅-လာ)၊ ေခမာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၇၇၂
09-5082529 ၁၅-၆-၂၀၁၆

၉၆၆ ဖူဂျယီာမစာအုပ်တိုက် ဦးသန်းြမင့် အမှတ်-၇၂၊ တာဝသာလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၇၇၃
09-5005737    01-542430 ၁၅-၆-၂၀၁၆

၉၆၇ လူပန်စာေပ ေဒမျိးြမတ်မွန် အမှတ်-၁၈၃၊ မိင်ကန်သာ-၂လမ်း၊ ၁၄/၂ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၇၇၄
09-254077725 ၁၇-၆-၂၀၁၆

၉၆၈ ပွင့်လမ်းစာေပ ဦးေစာလိင် တိုက်-၁၀၊ အခန်း-ဝ၀၄၊ ြမန -၅လမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၇၇၅
09-5140713 ၁၇-၆-၂၀၁၆

၉၆၉ ေရတံခွန်စာေပ ေဒထက်ထက်ထွန်း အမှတ်(၆၅/ခ)၊ ဗိုလ်ရာွန်လမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၇၇၆
09-73241771 ၂၁-၆-၂၀၁၆

၉၇၀ ဘြဒေဒဝီစာေပ ဦးထွန်းရီ(ခ)ေဒါက်တာအခန်း-၁၀၂၊ တိုက်(၂၄)၊ သီရိမဂလာအိမ်ရာ၊ သရီိမဂလာရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ ၀၁၇၇၇
မင်းွယ်စိုး မွန်ြပညန်ယ်။ 09-8728364 ၂၁-၆-၂၀၁၆

၉၇၁ သတီာစာေပတိုက် ေဒစိုးသီတာ အမှတ်(၁၉)၊ သမကမ်းေြခ၊ ေရေညာင်ပင်လမ်း၊ စံြပရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်။ ၀၁၇၇၈
09-262784466 ၂၂-၆-၂၀၁၆

၉၇၂ နီနီရဲေသးွစာေပ ေဒါက်တာစုေအးဝင်း တိုက်-၃၄၊ အခန်း-၉၊ လမ်းသွယ်-၂၊ ြပည်ေတာ်သာအိမ်ရာဝင်း၊ မေကွးမိ၊ ၀၁၇၈၀
မေကွးတိုင်းေဒသကီး။   09-43010506 ၂၄-၆-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၉၇၃ နဝဂ စာေပ ဦးေအးေသာင်း အမှတ်(၃၀၁၀/ေအ-၁)၊ ေရဂုဏ်သူကွန်ဒို၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၁၇၈၂
09-250513751 ၂၇-၆-၂၀၁၆

၉၇၄ ိုးလှသ စာေပ ေဒြမတ်ဆုမွန် အမှတ်-၃၃၊ သလံမ်း၊(မယ်ဇီကုန်းလမ်း)၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၇၈၃
09-263876573 ၂၇-၆-၂၀၁၆

၉၇၅ မင်းလက်ရာစာေပ ဦးိုင်ဝင်း အမှတ်(၈/၁၅)၊ ပန်းတေန ်လမ်း၊ ဒဂံုဧရာအေဝးေြပး၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၁၇၈၄
09-422497976 ၂၇-၆-၂၀၁၆

၉၇၆ ထွန်းသစ်စာေပ ဦးရဲထက် အမှတ်(၁၀၃/ပ-ထပ)်၊ ၂၈-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၇၈၅
01-386612    01-249960 ၂၇-၆-၂၀၁၆

၉၇၇ ေနေရာင်စာေပတိုက် ဦးေရာမစ် အမှတ်-၁၀၊ နယ်ေြမ-၂၊ ေဈးရပ်ကွက်၊ ေန င်ချိမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၀၁၇၈၆
09-259344812 ၂၈-၆-၂၀၁၆

၉၇၈ သမိုင်းသုေတသနှင့်အမျိးသား ဦးြမင့်စိုးေအာင် ံုးအမှတ်-၃၅၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၁၇၈၈
စာကည့်တိုက်ဦးစီးဌာနမှထုတ်ေဝ (သမိုင်းသုေတသနှင့်အမျိးသားစာကည့်တိုက်ဦးစီးဌာန) ၃၀-၆-၂၀၁၆
သည့်စာေပ 09-49202149   067-408384   067-408436

၉၇၉ စာအုပ်ေဈးစာအုပ်တိုက် ေဒမိုးမိုးလွင် အမှတ်-၁၃၉၊ ပထမထပ်၊ ၃၆-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၇၉၂
01-250020 ၆-၇-၂၀၁၆

၉၈၀ သဒစ်တိုရီပေရာဂျက်စာေပတိုက် ေဒအိပွင့်ရှီဇံ အမှတ်-၁၇၃၊ ပထမထပ်၊ ၃၈-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၇၉၃
(သဒ်စတိုရီပေရာဂျက်ကုမဏီလီမိတက်) 09-799874843    09-4205018476 ၆-၇-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၉၈၁ ြပန်ကားေရးှင့်ြပညသူ်ဆက်ဆံေရး ဦးေကျာ်ဇင်စိုး အမှတ်-၂၂၈၊ သမ်ိြဖလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၇၉၄
ဦးစီးဌာန၊ အေထွေထွစီးပွားေရးသမ (ြပန်ကားေရးှင့်ြပညသူ်ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ အေထွေထွစီးပွားေရးသမဝါယမအသင်း) ၁၄-၇-၂၀၁၆
ဝါယမအသင်းမှထုတ်ေဝသည့် 01-371342
စာေပ

၉၈၂ စိုးိုင်စာေပ ဦးစိုးိုင် အမှတ်-၁၉၊ ပထမထပ်၊ သမိ်ကီးေဈးစီံု၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၇၉၆
09-31453388   09-200380883 ၁၄-၇-၂၀၁၆

၉၈၃ ဖိုးချစ်တူစာေပ ေဒုုယဉ် အမှတ်(၃၇၂/ခ)၊ မာဃ-၁၄လမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၇၉၉
09-421122372 ၁၅-၇-၂၀၁၆

၉၈၄ ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့်အမျိး ဦးေဇာ်မျိးေကျာ် ံုးအမှတ်-၃၅၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၁၈၀၄
သားြပတိုက်ဦးစီးဌာနမှထုတ်ေဝ (ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့်အမျိးသားြပတိုက်ဦးစီးဌာန) ၁၈-၇-၂၀၁၆
သည့်စာေပ 067-408027       408918

၉၈၅ မျိးအိအိဖိးစာေပ ေဒမျိးအိအိဖိး အမှတ်-၁၀၈၊ ၅လာ(က)၊ နတ်စင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၁၈၀၅
09-421054075 ၂၀-၇-၂၀၁၆

၉၈၆ စိုးမိုးလွင်မိသားစုစာေပ ေဒါက်တာစိုးလွင် အမှတ်(၁၄၈/ဘီ)၊ သုခလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၁၈၀၇
09-254348736    09-5118805 ၂၁-၇-၂၀၁၆

၉၈၇ ပညာြမန်မာစာေပ ဦးေနစိုးလိင် အမှတ်(၁၄၄/ဒ-ုထပ)်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၈၀၉
09-250022345 ၂၂-၇-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၉၈၈ ေပါက်စံတညစ်ာေပတိုက် ေဒခင်သူသလူင်း အမှတ်(၃၁/ေအ)၊ ေြမညီထပ်၊ ၇တန ပံုလမ်း၊ ေဈးကီးအေန က်ရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၁၈၁၁
09-787363505 ၂၆-၇-၂၀၁၆

၉၈၉ အုဏ်သစ် ေဒသီတာဝင်း အမှတ်-၃၆၅၊ ဗိုလ်ချပေ်အာင်ဆန်းလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၈၁၂
01-241263 ၂၇-၇-၂၀၁၆

၉၉၀ ေတာ်ဝင်ရတန စာေပ ဦးစည်သူေကျာ် အမှတ်၉၉၄/ခ)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၈၁၅
09-5139425 ၅-၈-၂၀၁၆

၉၉၁ ေရပိေတာက်စာေပ ေဒါက်တာေကခိုင်ေမာင်အမှတ်(၁၃၄/ေအ)၊ ရ(ေအ)၊ ၃၃လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၈၁၆
09-420103599 ၅-၈-၂၀၁၆

၉၉၂ ေွဦးစာေပ ဦးဘရီ အမှတ-်၃၃(တတိယထပ်)၊ ၁၂၂-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၈၁၈
09-786665826 ၈-၈-၂၀၁၆

၉၉၃ ေကျာ့စာေပ ဦးကည်ဝင်း အမှတ်(ေအ-၁၅)၊ စက်မ(၁)ဝန်ထမ်းသက်သာဆိုင်ခန်း၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၈၁၉
09-255715400    09-730100800 ၈-၈-၂၀၁၆

၉၉၄ မိင်သာယာစာေပတိုက် ေဒေမမျိးသူ အမှတ်(၄/က)၊ သရက်ေတာလမ်း၊ ဇ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၈၂၀
09-5123412 ၈-၈-၂၀၁၆

၉၉၅ ရဲရင့်န ထွန်းစာေပ ဦးထွန်းလင်း အမှတ်(၁၁၀/၂၀)၊ ၇၅-လမ်း၊ ၃၁x၃၂လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၁၈၂၁
09-799663399   02-23325 ၈-၈-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၉၉၆ ေရကေလာင်စာေပ ဦးှင်းကိုဦး အမှတ်(၁၄၈၃/က)၊ အေဝရာ-၂လမ်း၊ ၂၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၈၂၂
09-425021409 ၈-၈-၂၀၁၆

၉၉၇ FAB Guide  စာေပ ေဒခင်ေချာစုေဌး အမှတ်-၁၄၄၊ ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်/ေန က်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၈၂၅
09-5119419 ၁၁-၈-၂၀၁၆

၉၉၈ ြငမ်းစာေပ ဦးသူရေအာင် အမှတ်(၂၄/က)၊ နိဗာန်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၁၈၂၇
09-788100972 ၁၂-၈-၂၀၁၆

၉၉၉ အာရှအလင်းစာေပ ဦးကိုကုိေအာင် တိုက်-၂၆၊ အခန်း-၁၁၊ ြမဝတီအိမ်ရာ၊ ဖဆပလရပက်ွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၈၃၀
09-43094916 ၁၇-၈-၂၀၁၆

၁၀ဝ၀ ေရိုး(မေလး)စာေပတိုက် ဦးေရ(ခ) ေရိုး အမှတ-်၁၉၊ စံြပ-ငရပက်ွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ ၀၁၈၃၁
09-47110660    09-974162626     09-797141264 ၁၇-၈-၂၀၁၆

၁၀ဝ၁ ORIENT PUBLISHING ေဒငိမ်းေအးလိင် အမှတ-်၁၅၀၊ ၃၁-လမ်း(အလယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၈၃၂
09-787004945     09-972055033 ၁၇-၈-၂၀၁၆

၁၀ဝ၂ YSPS Publishing House ဦးြမတ်သူ အမှတ-်၁၂၂၊ ဒုတိယထပ်၊ ၅၁-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၈၃၃
01-292205 ၁၇-၈-၂၀၁၆

၁၀ဝ၃ ကည်စိုး I.C စာေပ ဦးကည်စိုး အမှတ်-၂၀၃၊ ၃၁-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၈၃၄
၁၇-၈-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၀ဝ၄ သီတာဝင်းစာေပ ဦးေဇာ်ဝင်း အမှတ်(၂၇၉/က)၊ စစ်ကိုင်းလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၁၈၃၅
09-43070714    09-262172986 ၁၈-၈-၂၀၁၆

၁၀ဝ၅ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ် ဦးလင်းိုင်ြမင့် အလံုလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲံုး။(ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ၀၁၈၃၆
မှ ထုတ်ေဝသည့်စာေပ ဒုတိယဥကဌ လတ်ေတာ်)  01-2302171    01-2302190     01-2302189      09-43030357 ၁၈-၈-၂၀၁၆

၁၀ဝ၆ ေတာ်ဝင်ွယ်စာေပ ေဒြမင့်ြမင့်သန်း အမှတ်(၈၆/က)၊ သူရလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ကမာေအး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၈၃၈
၁၈-၈-၂၀၁၆

၁၀ဝ၇ Rezina Publishing House ဦးမာန်ဟုန်ဦးေဌး အမှတ-်၄၂၃၊ တတိယထပ်၊ သမုိင်းဘူတာံုလမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၈၄၁
01-650375     09-5119245 ၁၉-၈-၂၀၁၆

၁၀ဝ၈ စံပယ့်ေအာင့်အုပညာစာေပ ေဒစံပယ်ေအာင် အမှတ်(၉၄/၃-ဘီ)၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၈၄၂
09-5122540 ၁၉-၈-၂၀၁၆

၁၀ဝ၉ ေကျာ်မိုးဝင်းစာေပ ေဒမိုးမိုးအိ အမှတ်(၃၆/က)၊ သူရဿတီလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၈၄၃
01-657601    09-5152650 ၁၉-၈-၂၀၁၆

၁၀၁၀ Monica Lahtaw စာေပ ေဒခါးေဝါမ်ကုိင်ဆိုင်း အမှတ်(၁၂/၃-လာ)၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၈၄၄
09-450060896 ၁၉-၈-၂၀၁၆

၁၀၁၁ မဟာဒါန် စာေပ ဦးကိုကိုဦး အမှတ်(၆၄၅/ခ)၊ ချမ်းသာသုခလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၈၄၆
၂၂-၈-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၀၁၂ စိန်သုေတသစီာေပ ဦးကံစိန် အမှတ်-၄၂၂၊ ဗလိကလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၈၄၇
09-238510630 ၂၃-၈-၂၀၁၆

၁၀၁၃ GND BOOKS Publishing ေဒခင်ဆုေဝ အမှတ်(၃၀/ေအ-၅လာ)၊ လှညး်တန်း၊ ဦးထွန်းလင်း ခံလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၁၈၄၈
09-79544700 ၂၄-၈-၂၀၁၆

၁၀၁၄ ရင်ှစ်စာေပ ဦးေဇာ်ေန င်လင်း အမှတ(်၆၈၅/ခ)၊ ေအာင်ချမ်းသာ-၅လမ်း၊ ၇-အေန က်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၁၈၄၉
09-421164132 ၂၄-၈-၂၀၁၆

၁၀၁၅ ေကာင်းကင်ကယ် စာေပ ေဒရယ်ဂျာ အကွက်(၄၈၅)၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ ၀၁၈၅၀
09-43167517 ၂၄-၈-၂၀၁၆

၁၀၁၆ Sky World (ေကာင်းကင်ကမာ) ေဒေန ်စမ်းစမ်းွယ် တိုက်-၁၈၊ အခန်း(၂၀၂)၊ ယုဇနလမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၁၈၅၁
စာေပ 09-252161937 ၂၄-၈-၂၀၁၆

၁၀၁၇ High Flyer စာေပ ဦးေကျာ်စိုးလင်း အမှတ်--(၇၁၁)၊ ေအာင်ေဘာဂလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေရေပါက်ကံ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၈၅၂
09-799505024 ၂၄-၈-၂၀၁၆

၁၀၁၈ မတှ်စုကမ်းစာေပ ဦးေကျာ်စွာထွန်း အမှတ်(၅၃၁/ဘီ)၊ မာလာမိင်ရိပ်သာ၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၁၈၅၃
09-799647598 ၂၄-၈-၂၀၁၆

၁၀၁၉ ပန်းဥယျာဉ်စာေပ ေဒေဝေဝေအာင် အမှတ်(၁၀၁)၊ သင်းသီရိလမ်းသွယ်၊ သေဘာတန်းရပ်၊ ၈၉-လမ်း၊ ၂၄x၂၅ကား၊ ၀၁၈၅၄
ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။  09-2005400  09-2033127 ၂၄-၈-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၀၂၀ ြဖ စာေပ ဦးသိန်းခင်ေအာင် အမှတ်(၁၅၀)၊ ခိုင်အားကာတိုက်တန်း၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ မေကွးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၁၈၅၅
09-5126192 ၂၄-၈-၂၀၁၆

၁၀၂၁ ဘီလူးေချာင်းစာေပ ဦးေကျာ်လွင် အမှတ်(၁၀၇)၊ နတ်စင်လမ်း၊ ေညာင်ဆည်းလညး်အပိုင်း(၂)ရပ်ကွက်၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်။ ၀၁၈၅၇
09-785396782    09-452264457 ၇-၉-၂၀၁၆

၁၀၂၂ ေရနဒီ စာေပ ဦးသန်းေထွး တိုက်(၁၆/ဒ-ီ၂)၊ မဟာမိင်အိမ်ရာ၊ ၄၁-တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၈၅၈
09-254099229    09-795665051 ၇-၉-၂၀၁၆

၁၀၂၃ ေရမိုးေငွမိုးစာေပတိုက် ဦးလှိုင် အမှတ်(၁၀)၊ ၁၆၂-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၈၆၀
09-420274108 ၇-၉-၂၀၁၆

၁၀၂၄ ြခးြခး စာေပတိုက် ဦးလွင်ဦး အမှတ်(၇၀/၃-လာ)၊ သံတံတားလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၈၆၁
09-5132638 ၇-၉-၂၀၁၆

၁၀၂၅ ေအာင်သုတ စာေပ ဦးေကျာ်ေကျာ် အမှတ်(၃၄/၃-လာ)၊ ဦးေအာင်ဘလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၈၆၂
09-791111836 ၇-၉-၂၀၁၆

၁၀၂၆ တိုင်းရင်းသားသုေတသန( Ethnic ဦးေဇာ်ဦး အမှတ်(၁၄၆)၊ ၃၇-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၈၆၄
Studies Center) စာေပ 09-799616485 ၈-၉-၂၀၁၆

၁၀၂၇ စိန်ေတာင်စာေပ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင် အမှတ်(၁၈၁)၊ ၃၄-လမ်း၊ ၈၁x၈၂လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၁၈၆၅
09-91013979 ၈-၉-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၀၂၈ ေရလသာစာေပ ဦးွန်ဝင်း အမှတ်(၇)၊ ေြမကွက်အမှတ(်၁၈၇၆)၊ ဇာဒက်ကီးကန်းလမ်း၊၁၈-ရပ်ကွက်၊ ၀၁၈၆၇
ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 09-799541803   09-258700008 ၈-၉-၂၀၁၆

၁၀၂၉ မယြူမစ် စာေပ ေဒါက်တာေဌးလိင် အမှတ်(၂၆၅/အေပဆံုးထပ)်၊ ငမိုးရိပ-်၇လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၈၆၈
09-795677596 ၈-၉-၂၀၁၆

၁၀၃၀ လူဓနစာေပ ဦးစံဝင်း အမှတ်-၄၅၊ စတုတထပ်၊ ၁၆၆-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၈၇၀
09-5069867    09-788211987 ၉-၉-၂၀၁၆

၁၀၃၁ ရှင်းသန်လင်းစာေပ ပါေမာကေဒါက်တာ အမှတ်-၁၂၂၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၁၈၇၁
စိန်လင်း 09-5010904   03-131000   09-448034203 ၉-၉-၂၀၁၆

၁၀၃၂ မိုးေကျာ်ကွန် စာေပ ဦးမိုးေကျာ် အမှတ်(၃၂/၆-ေအ)၊ ဖျာပံုလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၈၇၃
09-420007166 ၉-၉-၂၀၁၆

၁၀၃၃ လင်းမိသားစု စာေပ ပါေမာကေဒါက်တာ အမှတ်-၉၊ ဦးေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ကျမ်းစာသင်ေကျာင်းဝင်း၊ အေရှကိကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၁၈၇၄
ငွန်လိန်း 09-51644836    09-5413656 ၁၂-၉-၂၀၁၆

၁၀၃၄ ုေဝ စာေပတိုက် ေဒေထွးေထွးရီ အမှတ်-၁၇၊ ရတန လမ်း၊ ေကျာက်ကုန်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၁၈၇၅
09-73118057 ၁၂-၉-၂၀၁၆

၁၀၃၅ ပိေတာက်ွယ် စာေပ ဦးဇွန်မင်း အမှတ်-၂၆၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၈၇၆
01-554965    09-5126919 ၁၅-၉-၂၀၁၆
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၁၀၃၆ JOB Seekers စာေပ ဦးေကျာ်ေဇယျ အမှတ်(၁၅/၁၇)၊ ၈-ေအ၊ Power Building Condo ၊ ရန်ကုန-်အင်းစိန်လမ်းမ၊ ၀၁၈၇၇
ကမာရတ်မိနယ်။  ဝ၁-510313    01-518353  ၁၅-၉-၂၀၁၆

၁၀၃၇ ရှင်သန်ရာစာေပ ဦးေအာင်ခိုင် အမှတ်(၄၉)၊၄-လာ(ညာ) ေရေကျာ်လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၈၇၈
09250357340 / 09780794101 ၁၅-၉-၂၀၁၆

၁၀၃၈ ာဏ်လင်းလက်စာေပ ဦးညီညီေဖ အမှတ်(၁၄၄/ပထမထပ-်ဘီ)၊ သမိုင်းမိသစ်-၄လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၈၈၀
09-43052953 ၂၇-၉-၂၀၁၆

၁၀၃၉ ဇွဲဟိန်းစာေပ ဦးေအာင်ဝင်းပိုင် အမှတ်(၂၁၆)၊ တိုးချဲ-၂လမ်း၊ (၃)ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၁၈၈၂
၃၀-၉-၂၀၁၆

၁၀၄၀ THREE SISTERS စာေပ ေဒသဇင်ဝင်း အမှတ်(၈)၊ ကန်းေတာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၈၈၃
01-537694      09-782229681 ၃၀-၉-၂၀၁၆

၁၀၄၁ ေရသစာဦး စာေပ ဦးသက်ေမာ်ဦး တိုက်(၄၇၂)၊ အခန်း(၂၀၂)၊ ရာဇာဓိရာဇ်အိမ်ရာ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၈၈၄
09-5360736   09-31039885 ၃၀-၉-၂၀၁၆

၁၀၄၂ ေအးေသာ်တာ စာေပ ေဒေအးေအးေသာ် အမှတ်(ဋ-၂၅/၂၆)၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ ေအးြမသာယာရပ်၊ ဟသာတမိ၊ ၀၁၈၈၆
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။ 09-451434622 ၃၀-၉-၂၀၁၆

၁၀၄၃ သစ်လွင်ဦး စာေပ ဦးသစ်လွင်ဦး အမှတ်(၃၄၀/ေြမညီထပ်)၊ လမ်း(၃၀-အေပ)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၈၈၈
09-73029313    09-2527323201 ၃၀-၉-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၀၄၄ ြဖသဇင်စာေပတိုက် ဦးေဇာ်ထွန်း အမှတ်(၁၃၃/ေြမညီ)၊ လမ်း-၄၀၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၈၉၀
၃၀-၉-၂၀၁၆

၁၀၄၅ မိုးဦး စာေပ ဦးမိုးဦး မ/၂၉၊ ရန်ကီးေအာင်လမ်း၊ မဂလာဦးရပ်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၀၁၈၉၁
09-36283688 ၃၀-၉-၂၀၁၆

၁၀၄၆ Myanmar Knowkedge Society ဦးေကျာ်စွာ အမှတ်(၄၀၁/၄၅၈)၊ ၅-လာ၊ ကမ်းန းလမ်းှင့်၅၃-လမ်းေထာင့်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၈၉၄ ပိတ်သိမ်း
(MKS) Publishing House 09-799667721 ၃၀-၉-၂၀၁၆

၁၀၄၇ WiT Publication ဦးေကာင်းသူ အမှတ်(၁၃/၁၅)၊ (၄-ေအ-ဘယ်)၊ လှညး်တန်း-၂လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၁၈၉၅
09-975212139 ၃၀-၉-၂၀၁၆

၁၀၄၈ ေရညီကုိ စာေပ ဦးစိုးလိင် အမှတ(်၁၀ဝ၈)၊ ေဇယျာမိင်လမ်း၊ ၅၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်။ ၀၁၈၉၉
09-73127010 ၃-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၄၉ ပန်သစာ စာေပ ဦးမျိးမင်းသူ သ(၁၅/၁၇)၊ သာယာဝတီမင်းကီးလမ်း၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ ၀၁၉၀၂
09-43169537 ၃-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၅၀ သခုရတန စာေပတိုက် ေဒှင်းှင်းွယ် အမှတ်(၄၅)၊ မဟာေဆွ(၁)လမ်း၊ ၄၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၉၀၄
01-580379    09-975337030 ၅-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၅၁ Speed စာေပ ဦးေအာင်မျိးိုင် အမှတ်(၅၉၆)၊ အခန်း(၄/ေအ)၊ ရိပ်သာလမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၉၀၅
09-773222733 ၅-၁၀-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၀၅၂ ာဏ်စည်သ ူစာေပ ဦးခင်ေမာင်စိုး တိုက်(၂၀/၅-လာ)၊၁၄၈-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၉၀၆
09-420041574 ၆-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၅၃ Tovia Publishing ဦးမူးဆိုး မ-၆၈၊ ဗိုလ်ဗထူး-၃လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၁၉၀၇
09-43158961 ၆-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၅၄ သတင်းစကားစာေပတိုက် ဦးစိုးြမင့် အမှတ်(၂၆/ခ)၊ ပထမထပ်၊ ဂန`ဓမာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၉၀၈
09-420702797 ၇-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၅၅ ကရာနီ စာေပ သိကာေတာ်ရဆရာ အမှတ်(၄/၇၇)၊ ၄-လမ်း၊ ဆန်ဆိုင်းေအာက်ရပ်ကွက်၊ တာချလီိတ်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၀၁၉၀၉
ေဒါက်တာထန်ဇစိမ်း 09-262210303 ၇-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၅၆ ေြမကမာစာေပေဒါက်တိုင်စာေပ ဦးေကျာ်သွင်ိုင် အမှတ်(၁၆/၂)၊ မင်းဒင်လမ်းသွယ(်၂)၊ သုဝဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၉၁၁
09-799656729 ၁၃-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၅၇ ဇမလိင် စာေပ ေဒသီတာလိင် အမှတ်(၃၁၀)၊ ဇမသီရ(ိ၉)လမ်းထပ်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၁၉၁၂
09-5025060    09-259106694 ၁၃-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၅၈ ပျိမဒီ စာေပ ေဒတင့်တင့်မွန် အမှတ်(၂၉/ေအ-၄)၊ ၁၅၃-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၉၁၃
09-971028226   09-262993797 ၂၁-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၅၉ ေငွပုလဲ စာေပ ေဒေလးမွန်ကို အမှတ်(၇/၈၀)၊ အမှတ်(၁)လမ်းမကီး၊ ေမာ်ဝမ်းရပ်ကွက်၊ ဖားကန်မိ၊ ကချင်ြပည်နယ်။ ၀၁၉၁၈
09-49341900 ၂၁-၁၀-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၀၆၀ သရဖီထွန်းဝင်းစာေပ ေဒမိုမိုခိုင် အမှတ်(၂၁/၇-လာ)၊ ချမ်းသာလမ်း၊ ကန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၉၂၀
09-73095975     09-5408223 ၂၁-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၆၁ စံကားဝါပညာဒါနစာေပ ဦးအုန်းခိုင် အမှတ်(၂)၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၁၉၂၁
09-250018641 ၂၄-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၆၂ ေနတံခွန်စာေပ ေဒါက်တာဦးေနဝင်း အမှတ်(၁၅)၊ အင်းယားမိင်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၉၂၃
09-73225562 ၂၈-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၆၃ ဝန်ချေတာင်စာေပ ေဒသန်းသန်းေအး အမှတ်(၁၅)၊ အခန်း(၂၀၂)၊ ၆၆-ရပ်ကွက်၊ အင်းဝအိမ်ရာ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၉၂၄
09-250205054 ၂၈-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၆၄ OCEAN BLUE စာေပ ေဒခင်ေလးြမင့် အမှတ်(၂၅၄)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၉၂၆
09-799777266 ၂၈-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၆၅ ေရထိပ်တန်းစာေပ ေဒေအးေအးသန်း အမှတ်(၄၂)၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၉၂၇
09-421000784 ၃၁-၁၀-၂၀၁၆

၁၀၆၆ စိုးရာဇာစာေပ ဦးစိုး အရဗီသိပံေကျာင်းဝင်းအတွင်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ကန်ဘလူမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၁၉၂၈
09-400012178 ၁၁-၁၁-၂၀၁၆

၁၀၆၇ ေရနဂါးတင်ဝင်းစာေပ ဦးတင်ဝင်း အမှတ်(၂၈၁/က)၊ ေရဂံုတိုင်လမ်း၊ အလယ်ေရဂံုတိုင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၁၉၂၉
09-5091628 ၁၁-၁၁-၂၀၁၆



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၀၆၈ ေအးရိပ်ွယ်စာေပ ေဒခင်သင်းဦး ခခ(၄/၅၉)၊ ၅၇/၅၈ှင့်A/B လမ်းကား၊ ကန်သာယာ၊ ချမး်ြမသာစည၊် မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၁၉၃၀
09-73500189   09-2021600    09-256295750 ၁၁-၁၁-၂၀၁၆

၁၀၆၉ နိဗတ စာေပတိုက် ေဒခင်စန်းေရ အမှတ်(၆၆၈)၊ တနသာရီလမ်း၊ ၁၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၉၃၃
09-450042951 ၁၁-၁၁-၂၀၁၆

၁၀၇၀ ေအာင်ြမင်ချမ်းသာစာေပထုတ်ေဝ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့် အမှတ်(၂၂၄/က)၊ စစ်ကိုင်းလမ်း၊ ၅၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၉၃၄
ေရးလုပင်န်း 09-97555663 ၁၅-၁၁-၂၀၁၆

၁၀၇၁ လင်ဂျးေတာင်စာေပ ဦးခင်ေမာင်ထွန်း ဓမဝံသေကျာင်းသစ်၊ ေရတိဂံုဘုရားအေရှဘက်မုခ်ှင့်ေြမာက်ဘက်မုခ်ကား၊ အာဇာနည် ၀၁၉၄၀
လမ်း၊ ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ (ဓမဝံသေကျာင်းသစ်၊ မဟာကုသလာရာမ ၂၈-၁၁-၂၀၁၆
ေကျာင်းတိုက် ေဂါပကအဖွဲ) 09-5433325    09-5191719

၁၀၇၂ ေအာင်ေသာင်းစာေပ ဦးေအာင်ေသာင်း အမှတ်(၃၄)၊ လမ်း(၂၀)၊ လသာမိနယ်။ ၀၁၉၄၁
  01-380993   09-73130560 ၃၀-၁၁-၂၀၁၆

၁၀၇၃ ဘဝပင်လယ်စာေပ ဦးဘွန်(ခ) အမှတ်(၄၃၉/က)၊ တေကာင်းလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၉၄၃
ဦးဗွန် 09-799597994   09-261445168 ၃၀-၁၁-၂၀၁၆

၁၀၇၄ GAE Publishing House ေဒစုြမတ်သ အခန်း(၄၀၆)၊ လညး်တန်းစင်တာ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ (ေအ့ေဒတာအတိုင်ပင်ခံဝန်ေဆာင် ၀၁၉၄၄
မကုမဏီလီမိတက်)  01-8605310    09-970247070 ၃၀-၁၁-၂၀၁၆

၁၀၇၅ Maktaba Raunaq Myanmar ဦးေဇာ်မင်းဦး အမှတ(်၅၂/ေြမညီထပ်)၊ ၂၈-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၁၉၄၆
စာေပ 09-5505474 ၃၀-၁၁-၂၀၁၆
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၁၀၇၆ မုခ်ဦးစာေပ ဦးေအာင်ြမတ်စိုး အမှတ်(ေအ-၄)၊ ြမကန်သာလမ်း၊ ြမကန်သာအိမ်ရာ၊ အမှတ်-၂ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၁၉၄၇
(အင်နီေရှးတစ်(ဖ)်မုခ်ဦးကုမဏီလီမိတက်)  09-780303832 ၂-၁၂-၂၀၁၆

၁၀၇၇ စူးစမ်း၊ စပ်စု၊ စံုစမ်း စာေပ ေဒါက်တာတိုးြမင့် တိုက်(၄၉)၊ အခန်း(၁၃)၊ ဗဟိုစညအ်ိမ်ရာ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၁၉၄၈
09-796301440 ၂-၁၂-၂၀၁၆

၁၀၇၈ ဓမေခါင်းေလာင်း စာေပ ဦးမျိးမင်းဦး အမှတ်(၅၅/၄-လာ/ညာ)၊ ၅၂-လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၉၅၀
09-253377988   01-290158 ၁၅-၁၂-၂၀၁၆

၁၀၇၉ ပန်းအိြဖစာေပ ေဒပန်းအိြဖ အမှတ်(၈/၃/ေအ)၊ ဗိုလ်မိုးလမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၁၉၅၃
ဝ၉၂၀၂၉၄၉၄၊ ၂၁-၁၂-၂၀၁၆

၁၀၈၀ အလ်အကစွာ စာေပ ဦးေအာင်ေဆွထွန်း အမှတ်(၂၀၃)၊ ဗဟာဗလပန်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၉၅၆
0943097538 ၊ 09-795274886 ၂၆-၁၂-၂၀၁၆

၁၀၈၁ သာေသာအိမ်စာေပ ဦးေကျာ်ေဇာလင်း အမှတ်(၁၆)၊ သံလင်ချည်းကပ်လမ်း၊ ၁၀၈-ေတာင်ဘုရား၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၁၉၅၈
ဝ၉၄၂၁၁၆၇၂၈၂၊ ဝ၉-၇၉၂၀ဝ၀ဝ၂၉၊ ၂၈-၁၂-၂၀၁၆

၁၀၈၂ 11:19 publishing house ဦးစိုးညီညီထွန်း အမှတ(်၃၀/ဒုတိယထပ်)၊ သဂဟလမ်း၊ ေကျာက်/ထက်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၉၆၀
ဝ၉၄၃၀၂၃၄၁၁၊ ၂၈-၁၂-၂၀၁၆

၁၀၈၃ မလာစာေပတိုက် ဦးေအာင်ကိုကိုဦး ဆဆ-၅/၂၃၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ ၀၁၉၆၁
၉၉၇၉၄၉၆၂၉၄ ၃၀-၁၂-၂၀၁၆
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၁၀၈၄ B Publishing House ဦးဗဟိန်း အမှတ်(၁၁၉၃)၊ ကုန်းေဘာင်(၁၃)လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၉၆၂
၀၉-95170137 ၃၀-၁၂-၂၀၁၆

၁၀၈၅ ဟိမဝ စာေပ ေဒသန်းသန်းိုင် အမှတ်(၇၅၄)၊ ေဇယျာလမ်း၊ ၁၈/င-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၁၉၆၃
၀၉-973081350 ၃၀-၁၂-၂၀၁၆

၁၀၈၆ ေကျာ်စိုးစာေပ ဦးေကျာ်စိုးဝင်း အမှတ်(စီ/ ၅/ ၁၁၂)၊ မိသစ(်၃)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ ၀၁၉၆၄
၀၉-9250730550 ၃၀-၁၂-၂၀၁၆

၁၀၈၇ မိုးကုတ်မိနယ်အသင်း(ရန်ကုန်မိ) ဦးသန်းဝင်း အမှတ်(၇၀/၇၂)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၉၆၆
မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ 09-8634796 ၃-၁-၂၀၁၇

၁၀၈၈ မသကအုပညာအိမ်စာေပ ေဒထုရာ(ခ) အမှတ်(၄၇၇)၊ ကန်းပင်သာလမ်း၊ ြမစ်ကီးန းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ ၀၁၉၆၇
ေဒှင်းေအး 09-47032514 ၃-၁-၂၀၁၇

၁၀၈၉ ြမန်မာိုင်ငံလံုဆိုင်ရာအာရ်ယဗဟို ဦးချန်ဒရာဒတ အမှတ်(၁၆၆)၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ ၄၆-လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၁၉၆၈
အဖွဲချပ်မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ 09-250178397 ၁၁-၁-၂၀၁၇

၁၀၉၀ ေတာင်မင်းေကျာ်ထွီးစာေပ ေဒရီရီခင် တိုက်(၁၈)၊ အမှတ်(၄၀၂)၊ ၃-လမ်း(ေအ)၊ ယုဇနဥယျဉ်မိေတာ်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း) ၀၁၉၆၉
မိနယ်။ ၁၈-၁-၂၀၁၇

၁၀၉၁ ြမန်ေအာင်စာေပ ဦးစိုင်းေလာင်ခမး်(ခ) အမှတ်(၇/၂၂)၊ နီလာလမ်း၊ ရတန သီရိရပ်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၀၁၉၇၀
ဦးလွင်ဦး 09-5215446    081-205002 ၁၈-၁-၂၀၁၇
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၁၀၉၂ ရက်လှရိပ်စာေပ ေဒေအးေအးဝင်း အမှတ်(၇၁၉/၇၂၀)၊ ဦးပုညလမ်း၊ ၁၇-ရပ်ကွက်၊ ေရေပါကံ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၉၇၁
09-421108899 ၂၀-၁-၂၀၁၇

၁၀၉၃ ဝတ်ရည်ှင်းစာအုပ်တိုက် ဦးေအာင်ြမင့်စိန် အမှတ်(၂၃)၊ စုေပါင်းအိမ်ရာ၊ ထူပါံုလမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၁၉၇၃
09-254026455   01-541685 ၂၆-၁-၂၀၁၇

၁၀၉၄ ကိးကာေကာင်းကင်စာေပ ဦးချမ်းငိမ်းေအာင် အမှတ်(၁/ခ)၊ ေဇာတိကအိမ်ရာလမ်း၊ ေလးေထာင့်ကန်လမ်းမ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၁၉၇၆
09-422488834 ၂၇-၁-၂၀၁၇

၁၀၉၅ ရန်ကုန်လမ်းမများ ဦးေကာင်းထက် အမှတ်(၇၇/၈၃)၊ အခန်း(၅၁)၊ မေလးလမ်း၊ ကန်ေတာ်ေလး၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၉၇၇
(Roads of Yangon)စာေပ 09-5077348    09-965077348 ၂၇-၁-၂၀၁၇

၁၀၉၆ Baby Green Publishing ေဒစ အမှတ်(၈၂/ဒုတိယထပ်-ညာ)၊ လမ်း(၅၀)အလယ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၁၉၇၉
09-781164234 ၃၀-၁-၂၀၁၇

၁၀၉၇ ကည်ူးရိပ်စာေပ ဦးမျိးမင်း အမှတ်(၁၇၉)၊ ကန်သာ(၁၁)လမ်း၊ မေကွးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၁၉၈၀
ဝ၉၄၀၁၅၃၇၀၆၀၊ ၃၀-၁-၂၀၁၇

၁၀၉၈ ေရစီးသန်စာေပ ဦးိုင်ဖိးေဝ အမှတ်(၁၂)၊ ဒါနလမ်း၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်၊ ၀၁၉၈၁
ဝ၉၇၈၂၁၁၇၈၃၅။ ၃၀-၁-၂၀၁၇

၁၀၉၉ Sabbath School Lesson ဦးေစာထီမေသ အမှတ်(၆၈/၇၂)၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ြမန်မာြပည်သတမေနဥပုသ်အသင်းေတာ် ၀၁၉၈၇
(ဖလမ်း-ချင်း)ဘာသာ 09-264157297  ၉-၂-၂၀၁၇
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၁၁၀ဝ တိုးကွယ် စာေပ ဦးေအာင်ကိုလတ် အမှတ်(၂၉၅)၊ ေဈးကီးလမ်းသွယ်ှင့်ယုဇနလမ်းသွယ်-၇ေထာင့်၊ ေခမာသီရိရပ်ကွက်၊ ၀၁၉၈၈
ဖားကန်မိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ 09-253161456   09-449255025 ၉-၂-၂၀၁၇

၁၁၀၁ နတ်ေမာက်စာေပထုတ်ေဝေရး ေဒဆန်းြမင့် အမှတ်(၃/က)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ေတာင်လံုးြပန်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၁၉၈၉
09-43179914 ၉-၂-၂၀၁၇

၁၁၀၂ ေွးငယ်စာေပတိုက် ေဒေွးေွးဝင်းလိင် တိုက်(၃၂၈)၊ က/ခ၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ ၅-လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၁၉၉၀
09-791957079 ၉-၂-၂၀၁၇

၁၁၀၃ အလင်းအိမ်မီဒီယာဂု(ပ)်စာေပ ဦးေနဝင်း အမှတ်(၁၀/၇-လာ)၊ သဂဟလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအထက်ရပက်ွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၁၉၉၂
01-552131   09-450013289 ၁၀-၂-၂၀၁၇

၁၁၀၄ ေမှာ်ဆရာမစာေပ ေဒဝတ်ရည်မိုး အမှတ်(၁၃၄/၂)၊ ယင်းမာပင်(၂)လမ်း၊ ၁၄/၃ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၉၉၃
09-782018200   09-444990138 ၁၀-၂-၂၀၁၇

၁၁၀၅ ပညာခန်စာအုပ်တိုက် ဦးေအာင်ထက်ဟိန်း အမှတ်(၂၂၈/ေြမညီထပ်)၊ ၃၉လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၁၉၉၄
01-253143   09252422396 ၁၀-၂-၂၀၁၇

၁၁၀၆ Miyako စာေပ ဦးေကျာ်ဇင်လတ် အမှတ်(၃၃၅)၊ ြမရတန (၄)လမ်း၊ ခ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၁၉၉၅
09-262426442   09-973025550 ၁၃-၂-၂၀၁၇

၁၁၀၇ The Umbrella စာအုပ်တိုက် ဦးထက်ေအာင် အမှတ်(၃/၇-လာ(ညာ)၊  ကန်းေတာလမ်းမ၊ ေဝဝန်(ေြမာက်)၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၀၀၀
ဝ၉-၄၅၄၅၅၄၄၂၇   ဝ၉-၄၂၁၀၆၄၀ဝ၈ ၁၇-၂-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၁၀၈ ေရရည်ဦး စာေပ ဦးသန်းဝင်း အမှတ်(၃၈)၊ (ပ-ထပ/်ဝဲ)၊ ကျိကဆံလမ်း၊ တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၀၀၁
ဝ၉-၂၅၄၀ဝ၂၀၁၇ ၁၇-၂-၂၀၁၇

၁၁၀၉ ေနမျိးေကျာ်စိုး စာေပ ဦးေကျာ်စိုး အမှတ်(၅၇-၅၈)၊ မိုးကုတ်ကားလမ်း၊ ရကက(၂၁)၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။ ၀၂၀၀၃
ဝ၉-၃၁၄၆၉၆၀၇ ၂၀-၂-၂၀၁၇

၁၁၁၀ ဓမသရဖူ စာေပ ေဒခင်စ ဝင်း အမှတ(်၃၅)၊ ဗိုလ်စိန်မှန်လမ်း၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၀၀၄
ဝ၉-၄၂၅၃၂၆၁၈၀ ၂၀-၂-၂၀၁၇

၁၁၁၁ သားငယ် စာေပတိုက် ဦးဖိးေဝ အမှတ်(၂၃/၄-က)၊ တတု်ေကျာင်းလမ်း၊ သတံံတားရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၀၀၆
ဝ၉-၇၃၈၈၅၃၂၆ ၂၁-၂-၂၀၁၇

၁၁၁၂ ေအာင်ြမင်မပညာေရးစာေပ ဦးမူဟာမတ်ခါန် အမှတ်(၁၁၇/၁၂၇)၊ ၈-လာ၊ ၃၆-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၀၀၈
(Conquest Education) 09-5104957 ၁-၃-၂၀၁၇

၁၁၁၃ ခင်ကည်ြပာစာေပ ေဒဝါဝါတင့်ေဆွ အမှတ်(၉၅)၊ ဒဂံုေတာင်စက်မဇုန်အနီး၊ ေအာင်ရတန လမ်း၊ ၁၄၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင် ၀၂၀၀၉
ပိုင်း)မိနယ်။  09-09-5158749 ၁-၃-၂၀၁၇

၁၁၁၄ Super Red စာေပ ဦးချစ်မိုးဦး အမှတ(်၃၉၅)၊ မိပတ်-၄လမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ ဖျာပံုမိ၊ ဧ၇ာဝတီတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၀၁၀
09-445156021 ၁-၃-၂၀၁၇

၁၁၁၅ Y & T Publishing House ဦးရဲလွင်ေဌး ံုး(၂)၊ အခန်း(၄)၊ မိမေဈး၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၂၀၁၂
067-420700 ၁-၃-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၁၁၆ မင်းသုခစာေပ ဦးေအာင်ေဇာ်လတ် ဖ(၂/၃၇)၊ ၅၈x၅၉ကား၊ မေန ်ဟရီလမ်း၊ ကံသာယာ၊ ချမး်ြမသာစည်မိနယ်၊ မေလးတိုင်း ၀၂၀၁၃
ေဒသကီး။  ၃-၃-၂၀၁၇

၁၁၁၇ ပိုပိုတင့်လိင် စာေပ ဦးဝင်းထွန်းေအာင် ပ-၁၀၃၊ သေြပကုန်းေဈး၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၂၀၁၄
၁-၃-၂၀၁၇

၁၁၁၈ တိုင်းရင်းသားလူမျိးေရးရာဖွံဖိးေရး မိုင်ဂေရ(စ်)ငွန်ဇတီးလအ်မှတ်(ဒ/စီ-၅)၊ ရန်ကင်းစင်တာ၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိးေရးရာဖွံ ၀၂၀၁၆
ှင့်သုေတသနအသင်းမှ ထုတ်ေဝ ဖိးေရးှင့်သုေတသနအသင်း  09-256207630 ၇-၃-၂၀၁၇
သည့်စာေပ

၁၁၁၉ ကိုေပါက်မဟာေဆွ စာေပ ဦးချစ်သက်ခိုင် အမှတ်(၁၂၀/ေြမညီထပ်)၊ ၄၉-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၀၁၉
၁၄-၃-၂၀၁၇

၁၁၂၀ လမင်းသာ စာေပ ေဒသ ေဆွ တိုက်-၂၊ အခန်း-၄၀၁၊ သရဖီလမ်းသွယ(်၁)၊ ရတန လမ်း၊ မလိခအိမ်ရာ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၀၂၆
09-450054682 ၂၂-၃-၂၀၁၇

၁၁၂၁ PHILIP BOOK HOUSE ဦးေနလင်း(ခ)ဖိလစ်ု အမှတ်(၂၉၃/ဘီ)၊ ၅-လာ၊ လမ်း(၄၀)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၀၂၇
09-43043349 ၂၂-၃-၂၀၁၇

၁၁၂၂ ကုဏာသစ်စာေပ ေဒခင်သန်းဦး တိုက်-၃၊ အခန်း-၄၀၂၊ ကမ်းန းအလယ်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေဇယျအိမ်ရာ၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၀၂၈
09-250475479 ၂၂-၃-၂၀၁၇

၁၁၂၃ GOLDEN RAYS PUBLISHING ဦးဆန်းလင်းထွန်း အမှတ်(၆၀)၊ ေလဆိပ်ရိပ်သာလမ်းသွယ်-၃၊ ဆယ်မိုင်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၀၂၉
HOUSE 09-450046803 ၂၂-၃-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၁၂၄ ေရဇွဲမာန် စာေပ ဦးသန်းဝင်း တိုက်(၂၈/၇-လာ)၊ လှညး်တန်း-၇လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၀၃၀
09-5155195 ၂၂-၃-၂၀၁၇

၁၁၂၅ ဘဲလားေလဘာတီစာေပ ဦးဘဲလား အမှတ်(၁၁)၊ ၁၀၅-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၀၃၂
09-425012273 ၂၃-၃-၂၀၁၇

၁၁၂၆ ေရမင်းသားကီး စာေပ ဦးခင်ေမာင်ေဌး မ-၃၇/၃၇၊ မိမေဈး၊ ဇမသရီိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၂၀၃၃
09-43120783 ၂၃-၃-၂၀၁၇

၁၁၂၇ CD Link Design Publishing ဦးေကျာ်သက်ေထွး (ပ-၁၊၂၊ ၃၀၊ ၃၁)၊ သေြပကုန်းေဈး၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၂၀၃၄
067-414749   09-448535129 ၂၃-၃-၂၀၁၇

၁၁၂၈ ခင်ေသာ်တာ စာေပ ေဒခင်ေသာ်တာေအာငအ်မှတ်(၅၁)၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၀၃၅
09-5089368 ၂၃-၃-၂၀၁၇

၁၁၂၉ ရသ စာေပ ေဒကည်ှင်းခိုင် အကွက်(၃၁၃)၊ ေဒးဝန်းအေန က်၊ ၉၂-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၂၀၃၇
09-43145933 ၃၀-၃-၂၀၁၇

၁၁၃၀ အာသီသစာေပ ဦးေအာင်မျိးေဇာ် ၆၂-လမ်းx၁၉လမ်းကား၊ မဂလာရာမေရဘိုတိုက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ ၀၂၀၃၉
09-257211610 ၃၀-၃-၂၀၁၇

၁၁၃၁ သံုးရာသအီလှ စာေပ ဦးေကျာ်မိုးစိန် အမှတ်(၃၆၂)၊ ေရှင်းဆီလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၀၄၀
09-973734466 ၃၀-၃-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၁၃၂ ကွမ်း ခံလမ်း စာေပ ဦးေအာင်ပိုင် အမှတ်(၁၁/၁-ဘီ)၊ နဝေဒးလမ်း၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၂၀၄၂
09-771066993 ၆-၄-၂၀၁၇

၁၁၃၃ ေခတ်အလင်း (Khit Alin) စာေပ ဦးသန်းေမာင် အမှတ်(၁၆၄)၊ ၃၇လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၀၄၃
09-261779997    09-451559995 ၆-၄-၂၀၁၇

၁၁၃၄ March စာေပ ဦးစိုင်းေအာင်ထွန်း တိုက်-၄၊ အမှတ(်၃၀၄)၊ ေဘာဂဗလအိမ်ရာ၊ င-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၀၄၇
09-444477794 ၂၇-၄-၂၀၁၇

၁၁၃၅ ဝိမုတိရသ စာေပ ဦးေအာင်ေကျာ်လင်း ရဲစခန်းဝန်း၊ ၂၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၀၄၉
09-454659827 ၂၈-၄-၂၀၁၇

၁၁၃၆ ေဟဝန်စာေပ ဦးေမာင်ေမာင်သန်ိုင် ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ မစိုးရိ◌မ်ရ်ပ်၊ မေကွးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၀၅၀
09-965341795 ၂၈-၄-၂၀၁၇

၁၁၃၇ လြပည့်ဟိန်း စာေပ ေဒအိအိသန်း အမှတ်(၁)၊ ၅-ဘီ၊ ေဇယျသီရိလမ်း၊၁-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၀၅၁
09-799848928109   09-253972650 ၃-၅-၂၀၁၇

၁၁၃၈ ေအာင်ချမ်းြပည့်စာေပ ဦးလှဘုန်းေကျာ် အကွက်(၁၄၁)၊ ၁၈-လမ်း၊ ၈၁x၈၂လမ်းကား၊ ေမဃဂီရိရပက်ွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ ၀၂၀၅၃
မေလးတိုင်းေဒသကီး။   09-402666495 ၂၂-၅-၂၀၁၇

၁၁၃၉ နန်းေတာ်စာေပ ေဒသီတာေအာင် အမှတ်(၈၂/ဝဲ)၊ ၅၆လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၀၅၄
09-450097994 ၂၂-၅-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၁၄၀ ှင်းလူစာေပ ေဒှင်းွယ်စိုး တိုက်(၁၃၇)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ ဒီဇင်ဘာသီရိအိမ်ရာ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၀၅၅
09-452434677 ၂၂-၅-၂၀၁၇

၁၁၄၁ ဓမအုပညာစာေပ ေဒေအးေအးမွန် အမှတ်(၈၃)၊ ဓမသုခအြပင်လမ်း၊ ၂(က)ရပ်ကွက်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၂၀၅၆
09-5148426 ၂၂-၅-၂၀၁၇

၁၁၄၂ ေစာင်းနတ်ရှင် စာေပ ဦးစည်သူသမ်ိး အမှတ်(၂၄၂)၊ ၃၆-လမ်း(အထက်)၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၀၅၇
09-256455772 ၂၂-၅-၂၀၁၇

၁၁၄၃ မဟာဝိဟာရဓမဝိနယတကသိုလ် ဦးချစ်လှ ဘိုးေဒါနကုန်းေကျးရာအနီး၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်။ မဟာဝိဟာရဓမဝိနယတကသိုလ်ေဖာင်ေဒးရှင်း ၀၂၀၅၈
မှတကသိုလ်မှထုတ်ေဝေသာစာေပ 09-264556553 ၂၂-၅-၂၀၁၇

၁၁၄၄ Precious Book Publishing ေဒပွင့်သစ်ငိမ်းချမ်း တိုက်(၂၀)၊ အခန်း(၂၂)၊ ြပည်ရိပမ်နွ်အိမ်ရာ၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၀၆၂
09-450061868 ၂၄-၅-၂၀၁၇

၁၁၄၅ ရန်ိုင်စာေပ ဦးရန်ိုင်ေအး အမှတ်(၁၉/ဒ)ီ၊ ၅၆-လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၀၆၅
ဝ၉-၄၄၀၅၂၀ဝ၀၁ ၃၀-၅-၂၀၁၇

၁၁၄၆ ခိုင်ကည်သစ် စာေပ ေဒါက်တာသက်ခိုင် အမှတ်(၂၇၂)၊ တတိယထပ်၊ ေဝပုလ-၆လမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၀၆၇
ဝ၉-၉၇၅၃၃၅၂၀၆ ၂-၆-၂၀၁၇

၁၁၄၇ အမှတ်တရ စာေပ ဦးကိုကုိိုင် အမှတ်(၁၇/၅-ဃ)၊ ကန်ေတာ်လမ်း၊ ေလးေဒါင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၀၆၈
09-454886188 ၇-၆-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၁၄၈ ဆေဝါဒ့်မွန်စာေပ ဦးခင်ေမာင်ေထွး အမှတ်(၆၇၅)၊ ရာလယ်လမ်း၊ ိုင်လံုရာ(အေန က်ပိုင်း)၊ မုဒံုမိ၊ မွန်ြပည်နယ်။ ၀၂၀၆၉
09-425359253 ၁၄-၆-၂၀၁၇

၁၁၄၉ ရှမး်ြပညန်ယ်ဗုဒတကသိုလ်မှ ဦးေအာင်မင်း ဘုရားြဖရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။  ရှမ်းြပညန်ယ်ဗုဒတကသိုလ် ၀၂၀၇၂
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ 09-791259800    09-787707569 ၂၃-၆-၂၀၁၇

၁၁၅၀ ဓမပါလေဖာင်ေဒးရှင်း(DPF) မှထုတ် ဦးမျိးညီထွန်း ဓမပါလေကျာင်း၊ သာဓုေကျာင်းတိုက်၊ နတ်စင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၂၀၇၃
ေဝသည့်စာေပ ဓမပါလေဖာင်ေဒးရှင်း ၂၃-၆-၂၀၁၇

၁၁၅၁ ြမန်မာြပည်သူဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဦးေဌးေကျာ် အမှတ်(၃)၊ ဦးဘသင်းလမ်း၊ ပဲခူးလမ်းရပ်ကွက်၊ ေထာက်ကန်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၂၀၇၄
(MPD) မှထုတ်ေဝေသာစာေပ ြမန်မာြပညသူ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(MPD) ၂၃-၆-၂၀၁၇

၁၁၅၂ ေရာင်စံုအိပ်မက်များစာေပ ေဒအိမွန်စိုး အမှတ်(၇၀/ေအ-ေြမညီထပ်)၊ ရတန လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၀၇၅
09-444016364 ၂၃-၆-၂၀၁၇

၁၁၅၃ DUTY (ဂျတ)ီ စာေပ ေဒအိဝတ်ရညထ်ွန်း အမှတ်(၄၉၉)၊ ၆-လာ(က)၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ဓမာံုလမ်း၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၀၇၇
09-250739412 ၂၆-၆-၂၀၁၇

၁၁၅၄ ေမာကစာအုပ်တိုက် ဦးေနထွန်း ြမယာိုး(၆)၊ ေဇယျာသရီိလမ်း၊ ထမလုံရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ ၀၂၀၇၈
09-425026619 ၂၆-၆-၂၀၁၇

၁၁၅၅ ာဏ်လင်းြမတ်ပညာစာေပ ပါေမာကေဒါက်တာ အမှတ်(၉၁)၊ ေရေတာင်ကား-၁လမ်း၊ ေရေတာင်ကား(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၀၇၉
ာဏ်လင်း 09-960887004 ၂၆-၆-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၁၅၆ ထီလာဝန်ဇင်းစာအုပ်တိုက် ေဒခိုင်သီရိလွင် အမှတ်(၂၄၈)၊ ပထမထပ်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာ-၂လမ်း၊ ၇-၇ပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၀၈၁
09-970666765 ၂၈-၆-၂၀၁၇

၁၁၅၇ ခိုင်ဇင်စိုးစာေပ ဦးညီညီဦး အမှတ်(၂၁၇)၊ ၃၂-လမ်း(အထက်)၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၀၈၂
09-5098518 ၂၈-၆-၂၀၁၇

၁၁၅၈ ေကးမံုေအာင်စာေပတိုက် ေဒြမေကးမံုဝင်း အုန်းေချာအမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ပုသမ်ိကီးမိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၀၈၃
09-444023878 ၂၈-၆-၂၀၁၇

၁၁၅၉ TK Publishing ဦးေကျာ်ဆန်းလင်း အကွက်(၈၃၅)၊ ၈၁-လမ်း၊ ၄၄x၄၅ ကား၊ ေရဘုန်းရှိန်ရပ်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၀၂၀၈၅
09-402654638 ၂၉-၆-၂၀၁၇

၁၁၆၀ စံနန်းထိုက်စာေပ ေဒါက်တာစိုးန ထက်အမှတ်(၃၉၉)၊ ြပည်လမ်း၊ အုန်းေတာ-၂ရပ်ကွက်၊ ေတာင်တွင်းကီးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၀၈၆
09-5340832   09-965340832    09-444507996 ၂၉-၆-၂၀၁၇

၁၁၆၁ ေမးနံသာစာေပ ဦးေအာင်စိုး တိုက်-စီ၊ အခန်း(၁၄)၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘဏ်ရိပ်သာ၊ ေရဂံုတိုင်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၀၈၇
၃၀-၆-၂၀၁၇

၁၁၆၂ MYBOOK PUBLISHING နန်းမွန်ေထွး အမှတ်(၂၄/ေအ)၊ ေရှင်းဆ(ီ၄)လမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၀၈၈
09-445620800 ၃-၇-၂၀၁၇

၁၁၆၃ ြမတ်ိုးေဝ စာေပ ေဒသန်းသန်းလိင် အမှတ်(၁၄၉)၊ ေရဘုန်းပွင့်လမ်းမကီး၊ ေကျာက်ေရတွင်းရပက်ွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၀၉၀
09-421107994 ၄-၇-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၁၆၄ ှင်းရတန  စာေပ ဦးကိုေလး အမှတ်(၁၉၉/၆-လာ)၊ ၃၂လမ်း(အထက်)၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၀၉၁
၄-၇-၂၀၁၇

၁၁၆၅ ကဗျာကေဖး စာေပတိုက် ဦးေဝမိုးသူ အမှတ်(၃၈၈)၊ ၂၂-လမ်း၊ မိင်သာယာရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်။ ၀၂၀၉၂
09-43004969   09-961461300 ၅-၇-၂၀၁၇

၁၁၆၆ သူေဌးကီးထီေပါက်စဉ်ှင့်အေထွေထဦွးဝါဆိုထွန်း အမှတ(်၁၈၂)၊ ၅-လာ/ဝဲ၊ ၂၇-လမ်း(အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၀၉၃
09-5113245 ၅-၇-၂၀၁၇

၁၁၆၇ သင့်အေဆွစာေပ ဦးေကျာ်မျိးိုင် အမှတ်-၃၄၊ နဝရတ်လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်။ ၀၂၀၉၅
09-5020441 ၁၀-၇-၂၀၁၇

၁၁၆၈ မဏိစ  စာေပ ဦးေဇာ်ချင်း အမှတ်(၅၀၄)၊ ၇-လမ်း။ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကာပမိနယ်။ ၀၂၀၉၆
09-448046313  09-31356350 ၁၀-၇-၂၀၁၇

၁၁၆၉ Free Wings စာေပတိုက် ဦးဝင်းတင် အမှတ်(၃၄၀၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၀၉၇
09-5121977 ၁၃-၇-၂၀၁၇

၁၁၇၀ AEC Perspectives စာေပ ဦးေအာင်ြမတ်မိုး အမှတ(်၁၄၀၄)၊ ဆာကူရာတာဝါ၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၀၉၈
09-5416117 ၁၄-၇-၂၀၁၇

၁၁၇၁ ြမကန်းညိစာေပ ဦးညီညီေမာ် အမှတ်(၂၆၅)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ ပိဲကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၀၉၉
09-254444747 ၁၄-၇-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၁၇၂ ကံ့ေကာ်ရိပ် စာေပ ေဒချိချိမာ အမှတ်(၂၆၅)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ ပိဲကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၁၀၀
09-5195644 ၁၄ွ-၇-၂၀၁၇

၁၁၇၃ ARTIST SAW HLAING AYERWON ဦးေစာလိင် အမှတ(်၈၉၉/၉၀၄)၊ ဧရာဝဏ်လမ်းှင့်ကွမ်အပ်မင်းသားလမ်းေထာင့်၊ ၅၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိ ၀၂၁၀၁
ART GALLERY PUBLISHING သစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 09-5176067 ၁၄ွ-၇-၂၀၁၇

၁၁၇၄ မရာမီးအိမ်စာေပ ဦးဗန်ကုန်း အမှတ်(၆၅/ခ)၊ မာဃလမ်း၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၁၀၃
09-5393387 ၁၄-၇-၂၀၁၇

၁၁၇၅ Generatoin Focused Monitor ဦးေနလင်းထိုက် အမှတ်(၁၀၄)၊ ပန်းဝါ-၂လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၁၀၄
စာေပ 09-254046957 ၁၄-၇-၂၀၁၇

၁၁၇၆ ေဖ့သမီး စာေပ ဦးေနမင်းေဌး တိုက်-ေအ၊ အခန်း-၂၀၃၊ နယ်စပ်ေရးရာဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ ၅၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း ၀၂၁၀၆
မိနယ်။  09-420730954 ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁၁၇၇ ေနဝင်းထွန်း စာေပ ဦးေနဝင်းထွန်း အမှတ်(၂၄၈/ေအ-၃)၊ ေအးေစတီလမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၂၁၀၇
09-265456562 ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁၁၇၈ ေဇယျာေြမစာေပတိုက် ဦးလှမိုး တိုက်(၇၂၄)၊ အခန်း(၁၈)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗလလမ်း၊ လသာမိနယ်။ ၀၂၁၀၈
09-5135324 ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁၁၇၉ ကည်ကည် စာေပ ဦးေကျာ်ေဇာ်ဝင်း အမှတ်(၃၅/ခ)၊ အင်းယားမိင်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၁၁၀
01-502226 ၂၀-၇-၂၀၁၇
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၁၁၈၀ Phoenix Publishing House ဦးေကျာ်သူရ အမှတ်(၅/၆-ေအ)၊ ဦးဝိဇာလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၁၁၁
09-970591827 ၂၀-၇-၂၀၁၇

၁၁၈၁ ကိုေနမန်း စာေပ ဦးြမင့်ေကျာ်စိုး အမှတ်(၈၆၉)၊ စာဂ-၁၅လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၁၁၃
09-5500971 ၂၀-၇-၂၀၁၇

၁၁၈၂ ေကျးဇူးရှင် စာေပ ဦးဖုန်းစံ အမှတ(်၉၀/စီ)၊ ေရေတာင်ကား-၁လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၁၁၅
01-524735 ၂၈-၇-၂၀၁၇

၁၁၈၃ ေရိုးေမာင် စာေပ ဦးတင်ေမာင်ေမာင်ယဉအ်မှတ်(၂၈၉/ေအ)၊ ြပည်လမ်း၊ ကန်းေတာေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၁၁၆
09-449002862 ၁-၈-၂၀၁၇

၁၁၈၄ ခင်ေချာစု စာေပ ေဒခင်ေချာစုလင်း အမှတ်(၁၀၄၀)၊ သီတာလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကာလာပမိနယ်။ ၀၂၁၁၇
09-5147603 ၂-၈-၂၀၁၇

၁၁၈၅ JETTY 201 Media  စာေပ ဦးရဲဟိန်းေအာင် အမှတ်(၅၁/၄-ခ)၊ ၄၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၁၁၈
09-975106743 ၂-၈-၂၀၁၇

၁၁၈၆ ေရြမစာအုပ်တိုက် ဦးေရြမေအာင် အခန်း(၅၀၄)၊ တိုက်-၃၊ အေန က်ေအာင်ေြမသာစညအ်ိမ်ရာ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၁၁၉
09-5172914 ၂-၈-၂၀၁၇

၁၁၈၇ ေမာင်မိုးယံ စာေပ ဦးမျိးသန် အမှတ်(၇၉/ေအ)၊ ကျိကဆံလမ်း၊ နတ်ေမာက်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၁၂၀
09-5008663   01-548804 ၂-၈-၂၀၁၇
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၁၁၈၈ M3 Multimedia စာေပ ဦးဖိးေဝသိန်း အမှတ်(၂၁၆/ေြမညီထပ်)၊ ၃၆-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၁၂၂
09-26100944 ၇-၈-၂၀၁၇

၁၁၈၉ အလင်း စာေပ ဦးေအာင်စိုး အမှတ(်၃၇/ပထမထပ)်၊ ပေဒသာလမ်း၊ ေြမနီကုန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၁၂၃
09-425028118 ၇-၈-၂၀၁၇

၁၁၉၀ အေမ့ဥယျာဉ်စာအုပ်တိုက် ဦးေအာင်ြမင့်ိုင် အမှတ်(၂၀/စီ-၄)၊ ၅၅-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၁၂၆
09-451231675 ၈-၈-၂၀၁၇

၁၁၉၁ ဒူးယား စာေပ ဦးကိုကုိြမင့် အမှတ်(၂၅၃)၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း၊ ဒူးယားရာ၊ ဟသာတမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၁၂၇
09-5153463 ၈-၈-၂၀၁၇

၁၁၉၂ ဆိပက်မ်းသာ စာေပ ဦးခိုင်ွန် အမှတ်(၃၆က)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ေတာင်လံုးြပန်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၁၂၉
09-786837305   09-963699834 ၉'၇-၈-၂၀၁၇

၁၁၉၃ မိုးထက် စာေပတိုက် ေဒမိုးမမမျိး အမှတ်(၁၃၃/၂၆)၊ ေမာက်မယ်ဝင်း၊ ၇၄-လမ်း၊ ၂၈x၂၉ကား၊ စိတမစဟီရပ်၊ ချမ်းေအးသာစံ ၀၂၁၃၀
မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။  ၇-၈-၂၀၁၇

၁၁၉၄ SEE BEYOND BOOKS ေဒဆင့်ဆင့်ေဌး အမှတ(်၅၁၄)၊ သီဟသ(ူ၁၃)လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၁၃၅
09-788789224 ၁၆-၈-၂၀၁၇

၁၁၉၅ ဂီတလီ စာေပ ေဒသက်ေဝရီ အမှတ်(၁၉၀)၊ ၂၉-လမ်း၊ လမ်း ၈၀ှင့်၈၁လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၂၁၃၇
09-2003646 ၁၆-၈-၂၀၁၇
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၁၁၉၆ ဘဝစံအိမ် စာေပ ဦးပိုေအး အမှတ်(၇/၄၃)၊ လမ်း-၃၀၊ ၅၈-လမ်း၊ ယဉ်ပျံရပ်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ ၀၂၁၃၈
09-400456569 ၁၆-၈-၂၀၁၇

၁၁၉၇ သစ်ရက်အိမ် စာေပ ဦးဟိန်းလတ်ထွန်း အမှတ်(၇၉/၄-လာ)၊ ဌာနလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၂၁၄၀
၁၆-၈-၂၀၁၇

၁၁၉၈ ွယ် စာေပ ဦးတင့်ထူးေရ အမှတ်(၆၇၂)၊ နဝေဒးရပက်ွက်၊ ပဗုသီရိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၂၁၄၁
09-450016552 ၁၇-၈-၂၀၁၇

၁၁၉၉ မျိးြမတ်သူစာေပှင့်အုပညာ ဦးမျိးသန်း အမှတ်(၁၃/ခ)၊ ေဇယျာသရီိလမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၁၄၂
စာအုပ်တိုက် 09-43202521 ၁၇-၈-၂၀၁၇

၁၂၀ဝ ဓမသခု စာေပ ဦးေနမျိးဝင်း အမှတ်(၂၅၈)၊ ဘုရားလမ်း၊ ကည်စုရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၂၁၄၃
09-5064869 ၁၇-၈-၂၀၁၇

၁၂၀၁ ချယ်ရီရိပ် စာေပ ဦးလာလ်သင်ဟရဲ အမှတ်(၁၅၇/ပထမထပ)်၊ သီရ(ိ၃)လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၁၄၄
09-421182574 ၁၈-၈-၂၀၁၇

၁၂၀၂ ေယာနသံသီတဂူ စာေပ ေဒသီတဂူကုိကို အမှတ်(၂၇၈/ခ)၊ ေအာင်သိဒိ-၂လမ်း၊ ၂၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၁၄၅
09-250542992 ၁၈-၈-၂၀၁၇

၁၂၀၃ THE STUDENT' GARDENER ဦးဝင်းဗိုလ် မ/၃၈၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ရန်ေြပ-၁၈လမ်း(အေရှ)၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၁၄၆
(ေကျာင်းသားဥယျာဉ်မှး) စာေပ 09-73161851 ၁၈-၈-၂၀၁၇
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၁၂၀၄ MIRC PUBLISHING ေဒအိအိေချာ အမှတ်(၃၃၉)၊ အခန်း(၅၀၃)၊ ဆာကူရာတာဝါ၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတား ၀၂၁၄၈
မိနယ်။ အမ်အိုင်အာစီကုမဏီလီမိတက် ၁၈-၈-၂၀၁၇

၁၂၀၅ Educasia စာေပ ေဒဇင်မာဦး(ခ) အမှတ်(၆၀)၊ လိင်ြမင့်မိုရ်လမ်းသွယ်၊ လိင်မိနယ်။ သေြပပညာေရးေဖာင်ေဒးရှင်း ၀၂၁၅၁
ေန ်ဆာကေဖာ 09-26468300   09-26468311 ၂၂-၈-၂၀၁၇

၁၂၀၆ ရခိုင်ွန်ဖူး စာေပ ဦးေမာင်ေမာင်ေစာ အမှတ်(၇၅)၊ သာဇံလှလမ်း၊ အုိးတန်းရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။ ၀၂၁၅၂
09-450543061 ၂၅-၈-၂၀၁၇

၁၂၀၇ ုုစာေပ ဦးေအာင်ဇံေဝ ၃၈-လမ်းပလာဇာ(ပထမထပ)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၁၅၃
09-974902900 ၇-၉-၂၀၁၇

၁၂၀၈ အေဖေကျာ်စာအုပ်တိုက် ဦးသီဟထွန်း အမှတ်(၃၉၈)၊ ၄-လာ၊ မာဃ(၁၄)လမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၁၅၄
09264266256၊ 0943765934၊ 09250641082 ၇-၉-၂၀၁၇

၁၂၀၉ ေရထုပ်စာေပ ေဒေရစင်ေကျာ်ရှိန် တိုက်(၁)၊ အခန်း(၁၁)၊ ပ-ထပ်၊ ဟံသာဝတီလမ်းမကီး၊ MRTV -ေဝဝန်အိမ်ယာ၊ စမ်းေချာင်း ၀၂၁၅၅
925619562 ၇-၉-၂၀၁၇

၁၂၁၀ စွမ်းအားစာေပ ဦးွန်ေဝ အမှတ်(၃၄)၊ ေကးတိုင်စ(ု၂)လမ်း၊ ပိဲကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၁၅၇
09-5176311 ၇-၉-၂၀၁၇

၁၂၁၁ ဂလိုရီယာစာေပတိုက် ဦးကုန်ဇမန်း(ခ) အမှတ်(၇၀၅)၊ ကမ်းသာယာပလာဇာ၊ ကမ်းန းလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၂၁၅၈
ဝင်းလိင်ဦး 09-5040477 ၇-၉-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၂၁၂ သံုးတစ်သံုးေအာင်ဘာေလထီေပါက် ဦးေကျာ်ေစာစံ အမှတ်(၁၉၂)၊ ၂၇-လမ်း(အထက်)၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၁၅၉
စဉ်ှင့်အေထွေထွ 09-5095009၊ 09425012352 ၇-၉-၂၀၁၇

၁၂၁၃ MYANMAR ENTREPRENEUR ဦးဇင်ဖိးပိုင် အမှတ်(၈၉)၃-လာ၊ မဂလာလမ်း၊ စမ်းေထျာင်းမိနယ်။(Myanmat Entreorenene SNE ၀၂၁၅၂ E+M
SME BUSINESS INSTITUTE Group Co,Ltd)၊ ဝ၉၇၈၈၈၈၈၄၃၄ ၈-၉-၂၀၁၇
စာေပတိုက်

၁၂၁၄ Gospel Light စာေပ ဦးဇမလ်န်ထန် နယ်ေြမ(၁၁)၊ အိမ်အမှတ်(၁၁၇)၊ ေတာင်ဖီလာရပက်ွက်၊ ကေလးမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀၂၁၆၂
၉၂၅၃၉၉၅၀၇၄ ၈-၉-၂၀၁၇

၁၂၁၅ တက်ြမန်(Tech Myan)စာေပ ဦးသိန်းေမာ် အမှတ်(၅၄)၊ ကာပဒမုာလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၁၆၃ E+M
09250678291/ 09421122065 ၈-၉-၂၀၁၇

၁၂၁၆ သုခစာေပ ဦးေအာင်ြမင့် ၆-လမ်း၊ ကန်ကီးရပ်ကွက်၊ ေအာင်လံမိ၊ မေကွးတိုင်း။ ၀၂၁၆၆
09-931833051 ၈-၉-၂၀၁၇

၁၂၁၇ ြပည့်စံုကွယ်ဝမိသားစုစာေပတိုက် ဦးထွန်းထွန်းဦး အမှတ်(၂၂/ခ)၊ သိပံလမ်း၊ ၇၈ှင့်၇၆ လမ်းကား၊ သီတာေအး၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ ၀၂၁၆၇
09-797552608 ၁၁-၉-၂၀၁၇

၁၂၁၈ ဖန်ခါးေြမစာေပတိုက် ဦးစိုးဝင်းသန်း အမှတ်(၃)၊ ေရပိေတာက်ရိပ်မွန်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၁၆၈
95099054 ၁၁-၉-၂၀၁၇

၁၂၁၉ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှထုတ်ေဝသည့် ဦးသန်းထိုက်ေအာင် ြမန်မာိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲဌာနချပ်၊ အုပ်ပံုဆိပ်လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၁၇၁
စာေပ လ/ထန်ကားေရးမှးမီးသတ်ဦးစီးဌာန။ (01-663356) ၁၂-၉-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၂၂၀ ပတြမားသိုက်စာေပ ေဒဝါဝါေထွး အမှတ်(၈၆)၊ ဥကာ-၃လမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၁၇၄
09-73018125   09-5030159 ၂၇-၉-၂၀၁၇

၁၂၂၁ ချင်းငိမ်းချမ်းေရးှင့်ြပန်လည်သင့် ဦးရမ်ကုလ်ကျံး အမှတ်(၆၂/၂-ေအ)၊ အင်းစိန်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၁၇၅
ြမတ်ေရးစာေပ 09-445981069 ၂၇-၉-၂၀၁၇

၁၂၂၂ Media For Gospel Foundation ဦးလာလ်ှယ်မာ အမှတ(်၇၀/၇၂)၊ ၈-လာ၊၄၈-လမ်း(အလယ်)၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၁၇၇
စာေပ Media For Gospel Foundation   09-253257563 ၂၇-၉-၂၀၁၇

၁၂၂၃ သဂိါရပင်လယ် စာေပ ဦးေကျာ်မင်းသူ အမှတ်(၉၅၂)၊ သီလ-၁၂လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၁၇၈
09-420138936 ၂၇-၉-၂၀၁၇

၁၂၂၄ ဘက်စံုစာေပ ဦးချမ်းသာစိုး အမှတ်(၁၁၃)၊ ၃၃-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၁၇၉
01-373210 ၂၇-၉-၂၀၁၇

၁၂၂၅ သုတ စာေပ ေဒချစ်ြမတ်ထွန်း တိုက်(၁၆)၊ အခန်း(၃၄)၊ ြပည်ရိပမ်နွ်အိမ်ရာ၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၁၈၁
09-254072131 ၂၇-၉-၂၀၁၇

၁၂၂၆ လွယ်လွယ်ေလး စာေပတိုက် ဦးလှဘုန်းေမာင် အမှတ်(၉၉/ဒုတိယထပ်)၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၁၈၄
09-5039851 ၂-၁၀-၂၀၁၇

၁၂၂၇ MYANMAR ESSENTIAL BOOK ဦးဝင်းေဇာ်ဦး အမှတ(်၄၀၃၂/တတိယထပ်)၊ ေတာ်ဝင်စင်တာ၊ ြပည်လမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၂၁၈၅
(MEB) စာေပ 09-4500050877 ၂-၁၀-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၂၂၈ ကုတ်ပန်းစာေပ ဦးတင်ေမာင်လွင် အမှတ်(၁၂၁၃/ဘီ-၁)၊ ထူပါံုအေရှ(၃)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၁၈၆
09-262306030   09-953305530 ၂-၁၀-၂၀၁၇

၁၂၂၉ ေရထီးစာေပတိုက် ေဒတင်ေအး အမှတ်(၁၈၄)၊ ေရဂံုတိုင်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၁၈၉
09-5111263 ၂-၁၀-၂၀၁၇

၁၂၃၀ ေငွသဇင်စာေပ ေဒခင်ေငွရီ အမှတ(်၈၈၅/က)၊ ကံ့ေကာ်လမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၁၉၂
09-420292187 ၁၆-၁၀-၂၀၁၇

၁၂၃၁ Mommy's Notes Publishing ေဒွယ်နီကံဝင်း အမှတ်(၁၈/ဒုတိယထပ်)၊ ေအာင်ေတာ်မူလမ်း၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၁၉၃
House 09-427270855   09-966919138 ၂၇-၁၀-၂၀၁၇

၁၂၃၂ လင်းြမတ်စာေပ ေဒအိြဖစင် အမှတ်(၂၃)၊  ေဘာဂလမ်း၊ အမထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။ ၀၂၁၉၄
09-795693150 ၂၇-၁၀-၂၀၁၇

၁၂၃၃ Baby June စာေပတိုက် ေဒနန်းခင်မာကည် အမှတ်(၂)၊ ေအးရိပ်မွန်လမ်းှင့်ရတန မွန်(၆)လမ်းေထာင့်၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၁၉၅
09-2165458 ၂၇-၁၀-၂၀၁၇

၁၂၃၄ စွမ်းရည်ြပည့်ပိုင် စာေပတိုက် ဦးသန်းိုင်ထွန်း အမှတ်(ဃ-၅၂/၅၃)၊ ဖွံဖိးေရး-၂လမ်း၊ အမထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်။ ၀၂၁၉၆
09-5044818 ၂၇-၁၀-၂၀၁၇

၁၂၃၅ ယု စာေပတိုက် ေဒမာမာခင် ၈၃-လမ်း၊ ၃၀x၃၁လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၁၉၇
09-2053994 ၃၀-၁၀-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၂၃၆ ဧရာလွင် စာေပ ေဒသီရိေအာင် အမှတ်(၃၉/၇-လာ)၊ ဗိုလ်ရဲလမ်း(ေအာက်)၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ လသာမိနယ်။ ၀၂၁၉၈
09-5302385 ၃၀-၁၀-၂၀၁၇

၁၂၃၇ သိဂစာေပ ေဒသီဂ ◌ီဝင်း အမှတ်(၈၀/၅-လာ)၊ ၁၂၃-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၁၉၉
09-420050228 ၃၀-၁၀-၂၀၁၇

၁၂၃၈ ဥယျာဉ်မှးအစလာမ်ဘာသာေရး ဦးေကျာ်စိုးလွင် အမှတ်(၂၂)ဒ-ုထပ်၊ ၁၃၂-လမ်း၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၂၀၄ ြမန်မာ+
စာေပ 09-5506602   09-5504648 ၁-၁၁-၂၀၁၇ အာရဗ+ီ

အဂလိပ်
၁၂၃၉ ှင်းရည်စံ စာေပ ဦးစိုးသန်းဝင်း အမှတ်(၃၅၆)၊ ရက်လှလမ်း၊ (၁၈/က)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၂၀၇

09-77340240   09-444097886 ၇-၁၁-၂၀၁၇

၁၂၄၀ WSH Myanmar စာေပ ဦးဟန်မျိးေန င် အမှတ(်၂၈)၊ မာလာမိင်-၂လမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၂၁၀
09-960915380 ၁၀-၁၁-၂၀၁၇

၁၂၄၁ Carol Books စာေပ ေဒေအာ်ဒရီလံုး အမှတ်(၂၈၃)၊ ယုဇနရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ ၀၂၂၁၂
074-21265   09-424187456 ၁၀-၁၁-၂၀၁၇

၁၂၄၂ အေဆွမွန် စာေပ ဦးေအာင်ကိုဝင်း အမှတ်(၁/၁၁)၊ ဗိုလ်တေထာင်လမ်းေပ၊ ချမး်ြမဝတီရပ်၊ မံုရာမိ၊ စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၂၁၃
09-440167530 ၁၅-၁၁-၂၀၁၇

၁၂၄၃ သခုဘံု စာေပ ဦးသန်းစိန် အမှတ်(၂)၊ မဂင်လမ်း၊ ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်။ ၀၂၂၁၅
09-421023843 ၂၁-၁၁-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၂၄၄ သရသ စာေပ ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့် အမှတ်(၉)၊ ဝိဇာလမ်း၊ အုတ်ဖိုစုရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်။ ၀၂၂၁၆
09-420023070 ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁၂၄၅ Net-Litt-Publications ဦးရဲထွဋ် အမှတ်(၂၁၇)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ဗိုလ်ချပ်ရာ(ေတာင်ပိုင်း)၊ သန်လျင်မိနယ်။ ၀၂၂၁၇
09-774375390 ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁၂၄၆ ဖိုးသာထက်စာေပတိုက် ေဒစ ဝင်း အမှတ(်၆၇၈/ခ)၊ ပိေတာက်ေရဝါလမ်း၊ ၁၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၂၂၀
09-455085880 ၂၇-၁၁-၂၀၁၇

၁၂၄၇ ေအဇာချိစာေပ ေဒရစ်ငုတ်ကျင်(ခ) အမှတ်(၁၅)၊ ဦးဘဟန်လမ်း၊ င/ခရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၂၂၁
ေဒငုတ်ကျင် 09-450247734 ၂၇-၁၁-၂၀၁၇

၁၂၄၈ AMAZING LOVE PUBLISHING ဦးမန်းဟဲရ် အမှတ(်၁၈၇၅/ဘီ)၊ တတု်ကုန်းလမ်းတို၊ ေတာင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၂၂၂
09-5121803 ၂၇-၁၁-၂၀၁၇

၁၂၄၉ စာေပေရေခတ်စာအုပ်တိုက် ဦးေနဝင်း အမှတ်(၅/၆-ဘီ)၊ ဝတ်ေကျာင်းလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၂၂၅
09-421025738   09-971310698 ၂၉-၁၁-၂၀၁၇

၁၂၅၀ HOPE Publishing  ေဒခင်စုစုစံ တိုက်(၅)၊ အခန်း(၅/၁)၊ အပိုင်း(၄)၊ ြပည်လမ်း၊ ၈-မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၂၂၆
09-785473894  09-425324244 ၂၉-၁၁-၂၀၁၇

၁၂၅၁ မလာေြမစာေပတိုက် ဦးေကျာ်ဇင်ဝင်းေဇာ် အကွက်အမှတ်(၁၉၁)၊ ၂၂x၂၃လမ်းကား၊ ၈၈-လမ်း၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်း ၀၂၂၂၇
ေဒသကီး။  09-256391228 ၂၉-၁၁-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၂၅၂ ေကျာ်ဝင်းစာေပ ဦးေကျာ်ဝင်း အမှတ်(F-၄)၊ ေရမာလာရိပမ်နွ်၊ ဘုရင့်ေန င်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၂၂၉
01-505916 ၇-၁၂-၂၀၁၇

၁၂၅၃ ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီ ဦးသိမ်းစိုး အမှတ်(၁၃၆/၁၃၈)၊ အခန်း(ေအ+စီ)၊ ၃၅-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၂၃၀
မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ ြမန်မာိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီ  09-448026326 ၁၂-၁၂-၂၀၁၇

၁၂၅၄ စာပျိးခင်းစာေပ ေဒသန်းသန်းတင် အမှတ်(၇၃/၃-လာ)၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၂၃၁
09-319472961 ၁၂-၁၂-၂၀၁၇

၁၂၅၅ ိုင်ိုင်မိုးစာေပ ေဒိုင်ိုင်မိုး အမှတ်(၅/၄၉)၊ မိသစ်လမ်း၊ ေဝဘာဂီမိသစ်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၂၃၂
09-793292816 ၁၂-၁၂-၂၀၁၇

၁၂၅၆ သေြပေမာင်မယ်စာေပတိုက် ေဒခိုင်မွန် အမှတ်(၂၅၁/ခ)၊ ၅-လမ်း၊ ၁၅-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၂၃၃
09-450036283 ၁၂-၁၂-၂၀၁၇

၁၂၅၇ သုခီစာေပ ဦးစိုးမိုးိုင် အမှတ်(၁၀)၊ ေရှင်းဆ-ီ၃လမ်း၊ ၂၅-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၂၃၄
09-5074509 ၁၅-၁၂-၂၀၁၇

၁၂၅၈ ြမင့်ြမတ်ြမန်မာစာေပ ဦးြမင့်ေဝ အမှတ်(၆၆၆)၊ သုဓမာလမ်း၊ စ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၂၃၅
09-73243851  09-73045119 ၁၅-၁၂-၂၀၁၇

၁၂၅၉ ဆုလဲ့န စာေပ ေဒသဲစုဇင် အမှတ(်၂)၊ မလမ်း၊ ၁၁၀-ရပ်ကွက်၊ တကသိုလ်ရိပ်မွန်ဥယျာဉ်မိေတာ်၊ ဒဂံုမိသစ် ၀၂၂၃၇
(အေရှပိုင်း)မိနယ်။  09-257284969 ၁၅-၁၂-၂၀၁၇



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၂၆၀ ေအာင်ေစတန စာေပတိုက် ဦးဝင်းထွဋ် အမှတ်(၂၉၆)၊ ြမတ်ေလးလမ်း၊ ၅/၈ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်။ ၀၂၂၃၈
09-429430690 ၁၅-၁၂-၂၀၁၇

၁၂၆၁ ေကာင်းကီးသိခါ စာေပ ဦးေဝြမင့် တိုက်(၉)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဥယျဉ်အိမ်ရာ၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၂၃၉
09-250012283   09-794442770 ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

      
၁၂၆၂ ရန်ကီးေအာင်စာေပ ေဒါက်တာြမင့်ေမာင် တိုက်(၄)၊ အခန်း(၂၀၃)၊ ပန်းလိင်အိမ်ရာ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၂၄၂

ေမာင် 01-519326   01-519327 ၂၉-၁၂-၂၀၁၇
          

၁၂၆၃ ြမင့်မိုရ်ဦး စာေပ ဦးကည်ေမာင်ချိ အမှတ်(၁၀/၅လာ-ဝဲ)၊ မဟာေဇယျလမ်း၊ ေရေကျာ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၂၄၃
09-253109027 ၂၉-၁၂-၂၀၁၇

၁၂၆၄ Phoenix Kingdom Publishing ေဒေဆွြမတ်မွန် အမှတ်(၅)၊ တိုက်-ေအ၊ ကုန်သွယလ်ယ်ယာဝင်း၊ အုပ်စု(၁၀)၊ ပုသိမေ်ြမရပ်ကွက်၊ ေဒါပံု ၀၂၂၄၄
မိနယ်။  09-974240411  09-788102914 ၂၉-၁၂-၂၀၁၇

၁၂၆၅ Beth-EI Publishing ေဒါက်တာခုပ်စွမ်းေပါငအ်မှတ်(၆၃၃/ခ)၊ အင်းဝ-၁၉လမ်း(ခ)၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၂၄၇
09-253960234 ၃-၁-၂၀၁၈

၁၂၆၆ လှကျင်စာေပတိုက် ေဒလှကျင် အမှတ်(၅၃)၊ ေမတာလမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၂၄၉
09-7837157951 ၃-၁-၂၀၁၈

၁၂၆၇ ကံဝင်း စာေပ ဦးကံဝင်း အမှတ်(၂၆၉)၊ ေခမာသလီမ်း၊ ဂ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၂၅၀
09-73158019 ၅-၁-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၂၆၈ အရဟံစာေပ ဦးမျိးမင်းေမာင် အမှတ်(၂၄၄)၊ အခန်း(၃၀၅၅)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၂၅၃
09-777297727 ၁၇-၁-၂၀၁၈

၁၂၆၉ သမာကျမ်းတရားခရစ်ယာန်မိတ် ဦးထန်ေဒါင့်လျန်း အမှတ်(၂၃၆/ပထမထပ)်၊ ဓမရတန လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၂၂၅၄
သဟာယအဖွဲမှထုတ်ေဝသည့် (သမာကျမ်းတရားခရစ်ယာန်မိတ်သဟာယအဖွဲ၊ ြမန်မာြပည်) ၁၇-၁-၂၀၁၈
စာေပ 09-420084638   09-20248324

၁၂၇၀ သင်းြမန်မာစာေပတိုက် ေဒသင်းေအးေအးကို အမှတ်(၁)၊ ေဇယျသရီိကွန်ဒို၊ ၄-လာ/ဘီ၊ ေဇယျာသီရိလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၂၅၅
ြမန်မာအမှတ(်၁)ကုမဏီလီမိတက်  09-979833279   01-504834 ၁၇-၁-၂၀၁၈

၁၂၇၁ Cross Blessing စာေပ ဦးထျန်လျန်ခုတ် အမှတ်(၆/၄၆၆)၊ ြမဝတီလမ်း၊ မိမ-၄ရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်။ ၀၂၂၅၆
09-448019584 ၁၇-၁-၂၀၁၈

၁၂၇၂ သခုုမေကာင်းကင်စာေပတိုက် ဦးေစာမင်းဦး အမှတ်(၄၄၀/က)၊ ေမယုလမ်း၊ ၄/ေတာင်ရပက်ွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၂၅၇
09-799457535 ၁၇-၁-၂၀၁၈

၁၂၇၃ NEW MIND စာေပ ေဒေန ်ေဖာလာဝါး အမှတ(်၆/ဒ)ီ၊ နံသာနီလမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၂၅၈
09-794551056 ၁၇-၁-၂၀၁၈

၁၂၇၄ ညီမြခင်းြမန်မာ (Equality ဦးထွန်းမိင်ဝင်း အမှတ်(၃၃၄/၃၄၄)၊ ပုဂံအိမ်ရာ၊ ဒ-ုလာ၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၂၂၅၉
Myanmar) စာေပ ညီမြခင်းြမန်မာအဖွဲ  09-795329686 ၁၇-၁-၂၀၁၈

၁၂၇၅ ေကာင်းကင်ေမစာေပ ေဒေမစိမ်းဝင်း အမှတ်(၄၇)၊ သဒါံုလမ်း၊ ၂/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၂၆၁
09-799234425  09-73080215 ၁၇-၁-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၂၇၆ ဧပီဦးစာေပတိုက် ေဒြမင့်ေကခိုင် တိုက်(၁၂)၊ အခန်း(၆၄)၊ ြပည်ရိပမ်နွ်အိမ်ရာ၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၂၆၂
09-73060269 ၁၇-၁-၂၀၁၈

၁၂၇၇ Htun Generation စာေပ ေဒထွန်းအိေကျာ် ပပရ/၃၄၊ ၆၄×၆၅ကား၊ ငုဝါလမ်း၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၂၆၄
09-440339979 ၁၈-၁-၂၀၁၈

၁၂၇၈ ေအာင်ေခတ်ဆန်းစာေပ ဦးေနမျိးမင်းေဆွ အခန်း(ေအ)၊ ၃၅-လမ်း၊ လမ်း ၉၀ေထာင့်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၂၂၆၅
09-788415713 ၁၈-၁-၂၀၁၈

၁၂၇၉ ြမန်မာိုင်ငံမိခင်ှင့်ကေလးေစာင့် ေဒါက်တာွယ်နီအုန်း သခုုမလမ်း၊ ဒကိဏသီရိမိ၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ြမန်မာိုင်ငံမိခင်ှင့် ၀၂၂၆၆
ေရှာက်ေရးအသင်းမှထုတ်ေဝ ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း ၀၆၇-၄၁၉၀၀၆  ၀၆၇-၄၁၉၀၁၂ ၁၈-၁-၂၀၁၈
သည့်စာေပ

၁၂၈၀ မိုးစာေပ ဦးေအာင်ဘိုဘို အမှတ်(၄၄/၅-လာ)၊ မလကုန်းလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၂၆၇
09-421160822 ၁၈-၁-၂၀၁၈

၁၂၈၁ J-Sat Media Publishing Mr Mitsuru အမှတ်(၃၃၉)၊ အခန်း(၁၂၁၀/၁၂-လာ)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ဆာကူရာတာဝါ၊ ၀၂၂၆၈
NISHIGAKI ေကျာက်တံတားမိနယ်။  Japan SAT Consulting Co.,Ltd   ၁၈-၁-၂၀၁၈

၁၂၈၂ The Big Nine Publishing House ဦးေကျာ်ေဇယျ အမှတ်(၄၈/၉-လာ)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၂၆၉
သည်ဘစ်ဂ်ိုင်းကုမဏီလီမိတက်  09-5181870 ၂၂-၁-၂၀၁၈

၁၂၈၃ ေစာလွင် စာေပ ဦးေစာလွင် အမှတ်(၅၇၂/ဘီ)၊ ေရြပည်သာ-၂လမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၂၇၂
09-450334550 ၉-၂-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၂၈၄ ဓမပန်းခင်း စာေပ ေဒချိချိဝင်း အမွတ်(၂၀၁)၊ တိုက်-၁၊ ေအးရိပ်မွန-်၅လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ေအးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၂၇၃
09-254243442 ၉-၂-၂၀၁၈

၁၂၈၅ ဖေအာင်စာေပ ဦးစည်သူမင်း အမှတ်(၉၁)၊ ေရတာရှည်လမ်း၊ ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၂၇၄
09-400005217 ၉-၂-၂၀၁၈

၁၂၈၆ တကသိုလ်ဘာသာြပန်ှင့်စာအုပ်ထုတေ်ဒနီလာချစ်ဆိုင် တကသိုလ်နယ်ေြမ၊ သထုံလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၂၇၅
ေဝေရးဌာနမှထုတ်ေဝသည့်စာေပ ၉-၂-၂၀၁၈

၁၂၈၇ သလံွင် စာေပ ဦးတင်ဝင်း အမှတ်(၅၄၀)၊ ေအာင်သေြပ-၂လမ်း၊ ကီးပွားေရးေတာင်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၂၇၈
09-978534546  09-966313397    09-978493909 ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁၂၈၈ The Eco Book ဦးစိုးမင်းထွန်း အမှတ(်၁၃၃/ပထမထပ)်၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာန ရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ ၀၂၂၇၉
၁၃-၂-၂၀၁၈

၁၂၈၉ Black Swan Publishing House ဦးေအာင်ကိုဦး အမှတ်(၁၂၁)၊ ၅-လာ/ညာ၊ ၉၁-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၂၈၀
09-5505957 ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁၂၉၀ ြမတ်သာကီ စာေပ ေဒပပသူ ၃၇×၃၈ကား၊ ၈၉-လမ်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၂၈၁
09-43061518 ၁၄-၂-၂၀၁၈

၁၂၉၁ Moving Forward စာေပ ဦးမင်းသူရထွန်း အမျတ်(၁၉၉/၃)၊ ေြမညီထပ်၊ လမ်း(၅၀/အေပဘေလာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၂၈၄ ြမန်မာ+အဂလိပ်
၂၂-၂-၂၀၁၈ တုတ်



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၂၉၂ ဇိုမီးခရစ်ယာန်စာေပအသင်း(Zomi ဦးနန်ေဆာမ်းေြပာင် အမှတ်(၅/၁)၊ တပဦ်းသီတာ၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၂၈၆ ချင်း(ဇိုမီး)+
Christian Literature Society) 073-22643 ၂၂-၂-၂၀၁၈ အဂလိပ်
စာေပ

၁၂၉၃ မားနဂါးစာေပတိုက် မိုင်းိုင်ိုင်ဦး အမှတ်(၁၈)၊ ရပ်ကွက်(၁၀)၊ နယ်ေြမ×၅၊ ေကျာက်စိမး်လမ်း၊ လားိးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၀၂၂၈၇ ြမန်မာ+ပေလာင်
09-788254612 ၂၂-၂-၂၀၁၈ အဂလိပ်

၁၂၉၄ ယဉ်ေကျးမရပ်ဝန်းစာအုပ်ထုတ်ေဝ ဦးသက်ိုင်စိုး အမှတ်(၅/ေအ)၊ နဝေဒးလမ်း၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၂၂၈၈
ေရး 09-5106014 ၂၂-၂-၂၀၁၈

၁၂၉၅ Cyber Web Media Publishing ဦးဂျဝီါ(န်) အမှတ်(၂၂/၃၂)၊ ေြမညီထပ်၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း(ေအာက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၂၈၉
09-5068625 ၂၂-၂-၂၀၁၈

၁၂၉၆ ပေဒသာပိဋကတ်စာေပ ေဒစ ဝင်း အမှတ(်၁၈၀/ေအ)၊ ၃၂-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ၈၁-လမ်းှင့်၈၂-လမ်းကား။ ၀၂၂၉၀
02-68524 ၂၂-၂-၂၀၁၈

၁၂၉၇ ပန်းေဆွမွန် စာေပ ဦးသိန်းေထွး အမှတ်(၂၆)၊ ေအာင်သေြပအေရှ-၁လမ်း၊၇-ရပ်ကွက်အေရှ၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၂၉၁
09-250019828 ၂၂-၂-၂၀၁၈

၁၂၉၈ ဓားေတာင်စာေပ ေဒြမြမ အမှတ်(၁၅/၁၇)၊ ဖျာပံုလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၂၉၂
09-421183358  09-786005160 ၂၂-၂-၂၀၁၈

၁၂၉၉ အပါးေတာ်မ ဲစာေပ ဦးေအာင်စည်သာ အမှတ်၉၇/၈)၊ ြမန်မာသရီိလကာရာမေကျာင်းလမ်း၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၂၉၃
09-36373737 ၂၂-၂-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၃၀ဝ လက်ရာရှင် စာေပ ဦးဝင်းသူ အမှတ်(၆၃)၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၂၉၄
09-421118128 ၂၂-၂-၂၀၁၈

  
၁၃၀၁ ဝင်းဝင်း စာေပ ဦးလှေအး အမှတ်(၁၅၃၇)၊ ဗိုလ်မှးဗထူးလမ်း၊ ၄၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၂၉၅

09-795599515 ၆-၃-၂၀၁၈

၁၃၀၂ စိတ်ကူးယဉ်စာေပ ဦးေဝဖိးဦး အမှတ်(၂၆/စီ)၊ နဝေဒးလမ်း၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၂၂၉၆
၆-၃-၂၀၁၈

၁၃၀၃ ဇာတ်ြမစ်စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငနး◌်ဦးချမ်းေြမ့ဝင်း အမှတ(်၁၃၆၃)၊ လက်ဝဲသုရလမ်း၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၂၉၉
၆-၃-၂၀၁၈

၁၃၀၄ ဧ စာေပအုပညာစာအုပ်တိုက် ဦးထွန်းရင် အမှတ်(၉)၊ ကန်ေတာ်မွန်လံုးချင်းအိမ်ရာ၊ ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၃၀၀
09-965041458 ၉-၃-၂၀၁၈

၁၃၀၅ ဗုဒဝံသရကိတ စာေပ ဦးညီေထွးေအာင် အမှတ်(၄၄၁)၊ ကုန်သညလ်မ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၃၀၇
09-254152412 ၂၀-၃-၂၀၁၈

၁၃၀၆ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဦးေကျာ်ဆန်းိုင် ံုးအမှတ်(၅၃)၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၂၃၀၈
ဦးစီးဌာနမှထုတ်ေဝသည့်စာေပ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန ၂၀-၃-၂၀၁၈

၁၃၀၇ ေထရီလင်းစာေပ ဦးထင်လင်း အမှတ်(၁၈)၊ မင်းလမ်း၊ စမ်း/ေတာင်ရပက်ွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၃၁၃
09-5079752 ၂-၄-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၃၀၈ ေနမခစာေပတိုက် ေဒဖူးမိုမိုေမာင် ေတာင်ကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ရပ်ေစာက်မိ၊ ရှမ်းြပညန်ယ်။ ၀၂၃၁၅
09-251007625 ၄-၄-၂၀၁၈

၁၃၀၉ ေလလွင့်ြမစ်စာေပ ဦးဝင်းေကျာ်ေကျာ် တိုက်(၁)၊ ၄-လာ(ညာဘက်)၊ မဟာေဆွ(၂)လမ်း၊ လိင်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၃၁၆
09-763014342 ၄-၄-၂၀၁၈

၁၃၁၀ မိစားကီးစာေပ ဦးတင်ေမာင်ေထွး အမှတ်(၂၃၅/ဒုတိယထပ်)၊ ၃၇-လမ်း(အထက်)၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၃၁၇
09-450020337 ၄-၄-၂၀၁၈

၁၃၁၁ ဂဝင်သစ်စာေပ ဦးေဌးမင်းခိုင် အမှတ်(၂၅၄/ပထမထပ)်၊ လမ်း(၄၀)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၃၁၈
09-252249094 ၆-၄-၂၀၁၈

၁၃၁၂ New Myanmar Publishing ဦးေကျာ်စွာမိုး အမှတ(်၂၀/၅-လာ)၊ သေဘာကျင်း-၆လမ်း၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၂၃၁၉
House ဝ၉-၄၅၀ဝ၆၇၆၃၁ ၂၆-၄-၂၀၁၈

၁၃၁၃ အိမ်ချက်စာေပ ေဒဆုှင်းထိုက် အမှတ်(၃၇)၊ ၈-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ အိမ်ချက်ကုမဏီလီမိတက် ၀၂၃၂၀
ဝ၉-၉၆၅၁၆၁၈၅၅ ၂၆-၄-၂၀၁၈

၁၃၁၄ ကုိသက်စာေပ ဦးေမာင်သာ ဇရပ်ကုန်းခင်ရာ၊ မာန်ေအာင်မိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။ ၀၂၃၂၁
ဝ၉-၇၇၇၈၅၄၆၅၀ ၂၆-၄-၂၀၁၈

၁၃၁၅ ြပဒါးလင်းစာေပတိုက် ဦးတင်ေမာင်ေဆွ အမှတ်(၅၄၇)၊ ၃၁-လမ်း၊ ၆၉x၇၀ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၃၂၂
ဝ၉-၂၁၆၅၉၃၂ ၂၇-၄-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၃၁၆ ြမန်မာသတင်းပညာသိပံ ေဒစီစီလျန် အမှတ်(၁၁/အမ)်၊ မဟာမိင်လမ်းသွယ၊် ကန်းေတာလမ်းရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၃၂၅
၂-၅-၂၀၁၈

၁၃၁၇ သစ်ခက်အလင်းစာေပ ေဒခင်စ ေဆွ အမှတ်(၈/၆-လာ)၊ ေြခရင်း၊ သံတံတားလမ်း၊ သတံံတားရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၃၂၆
ဝ၉-၉၇၁၄၁၃၁၇၂ ၂-၅-၂၀၁၈

၁၃၁၈ စာအုပ်အိမ်-၄၆ ေဒအိငုံဖူး အမှတ်(၄၆)၊ ဓမိကဝတီလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၃၂၇
09-421004388 ၂-၅-၂၀၁၈

၁၃၁၉ Bagan Star  စာေပတိုက် ဦးလှစိုး အမှတ်(၂၉)၊ ေကျာင်းစုရပ်၊ ေညာင်ဉီးမိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၃၂၉
၉-၅-၂၀၁၈

၁၃၂၀ ရဲမာန်စာေပတိုက် ဦးဝင်းေကျာ်စွာ အေဆာင်-၂၊ ဒုတိယထပ်၊ သိမ်ကီးေဈး-စီံု၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၃၃၂
09-5197983 ၂၉-၅-၂၀၁၈

၁၃၂၁ MARINER PUBLICATIONS ဦးေကျာ်သိန်းလွင် အမှတ(်၁)၊ Lotus လမ်းသွယ်၊ ပန်းလိင်ေဂါက်ကွင်းအိမ်ရာ၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၂၃၃၃
ဝ၉-၄၅၀၅၆၆၉၁၆ ၂၉-၅-၂၀၁၈

၁၃၂၂ ွယ်ြမတ်သစာစာေပတိုက် ဦးေအာင်ေကျာ်မင်း အမှတ်(၃၅)၊ မိေပတန်း၊ ဉပုသ်ေတာ်ရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ ၀၂၃၃၄
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ 09-2034522 02-4075044 ၂၉-၅-၂၀၁၈

၁၃၂၃ K စာပေပတိုက် ဦးကျန်က အမှတ်(၂၄/ပထမထပ)်၊ ဗျိင်းေရအိုးစင်လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၃၃၅
ဝ၉-၄၅၆၁၆၃၅၆၅ ၂၉-၅-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၃၂၄ ကုန်းေဇာင်းရာစာေပတိုက် ဦးေကျာ်ြမင့် ကုန်းေဇာင်းရာ၊  ဇီးေတာအုပ်စု၊  ပငွ့်ြဖမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၃၃၉
ဝ၉-၄၀၁၅၇၂၁၁၂ ၂၉-၅-၂၀၁၈

၁၃၂၅ ကည်သန်စင်စာေပ ေဒမိုးမိုးစန်း အမှတ်(၆၁/ေအ)၊ ေရကူးေတာင်ပိုင်းလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ကမာေအး၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၃၄၁
ဝ၉-၇၃၁၃၂၃၀၂ ၃၀-၅-၂၀၁၈

၁၃၂၆ MILKY WAY Publishing ဦးမျိးေသာ် အမှတ်(၁၆၆/၁၆၈)၊ အေန ်ရထာလမ်း၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၃၄၂
ဝ၉-၇၃၀၃၃၇၈၃ ၃၀-၅-၂၀၁၈

၁၃၂၇ ေရေဒါင်းေတာင်စာအုပ်ထုတ်ေဝေရး ေဒေအးေအးေသာင်း အမှတ်(၁၆၆/၁၆၈)၊ အေန ်ရထာလမ်း၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၃၄၃
ဝ၉-၇၃၀၃၃၇၈၃ ၃၀-၅-၂၀၁၈

၁၃၂၈ ထက်ထက်စာေပ ေဒထက်ထက်ဝင်း ၁၄လမ်း၊ ၈၀x၈၁လမ်းကား၊ ြပည်လံုးချမ်းသာရပ၊် မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၃၄၄
ဝ၉-၂၀၅၃၇၂၄ ၃၀-၅-၂၀၁၈

၁၃၂၉ ေနသန်စာေပ ေဒေဆွေဆွဝင်း အမှတ်(၄၁/၄လာ-ဝဲ)၊ ၉၂-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၃၄၅
ဝ၉-၅၀၄၈၉၆၇ ၃၀-၅-၂၀၁၈

၁၃၃၀ ေရှလံုးသားစာေပ ေဒစမ်းစမ်းေအး အမှတ်(၇၈)၊ ရန်ရှင်း-၂လမ်း၊ ကေန င်စုရပ်ကွက်၊ သသာတမိနယ်၊ ၀၂၃၄၈
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။  ဝ၉-၄၂၂၄၄၈၃၈၇ ၁-၆-၂၀၁၈

၁၃၃၁ ဘဝတက်လမ်းစာေပ ဦးေအးေကျာ် အမှတ်(ဂျ-ီ၁၁)၊ ေတာ်ဝင်လံုးချင်းအိမ်ရာ၊ ၄၁-တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း) ၀၂၃၄၉
မိနယ်။  ဝ၉-၅၁၃၇၅၂၆ ၁-၆-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၃၃၂ MIPS (Myanmar Institute for ေဒါက်တာမင်းေဇာ်ဉီး အမှတ်(၁၉/ေအ)၊ ကုကိင်းရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၃၅၁
Peace & Security) ဝ၉-၄၄၈၀၂၇၄၂၆ ၁၂-၆-၂၀၁၈

၁၃၃၃ မိုးစက်ပွင့် စာေပ ေဒါက်တာေမမိုးငိမ်း တိုက်(၄၀/ေအ-၄)၊ မဟာမိင်၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၃၅၁
ဝ၉-၂၅၇၄၃၃၃၃၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈

၁၃၃၄ မျိးမျိးစာေပ ဦးမျိးွန် အမှတ်(၁၆၀/ေြမညီထပ်)၊ ၄၅-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၃၅၃
ဝ၉-၂၆၄၀၉၁၈၃၀ ၁၃-၆-၂၀၁၈

၁၃၃၅ လူးလူးူးူး (Luu Luu Nuu ေဒထိုက်လင်းေအာင် တိုက်(၇/ဘီ)၊ ပထမထပ)်၊ သီရိမိင်-၅လမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၃၅၅
Nuu) စာေပ ဝ၉-၄၃၀၄၉၇၁၁ ၂၈-၆-၂၀၁၈

၁၃၃၆ AKT Publishing ဦးေအာင်ခင်ထွန်း အမှတ(်၇၇၁)၊ ေကတုမတီလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊  ေတာင်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၂၃၅၆
ဝ၉-၇၆၃၂၀၈၈၇၅ ၂၈-၆-၂၀၁၈

၁၃၃၇ ေရလာဘ်စာေပတိုက် ေဒလိင်လိင်သင်း အမှတ်(၁၅)၊ သစာရှင်လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၃၅၇
ဝ၉-၂၅၀၆၆၃၀၂၅ ၂၈-၆-၂၀၁၈

၁၃၃၈ သီဟသစ်စာေပတိုက် ေဒါက်တာသီဟေကျာ် အမှတ်(၂၉)၊ ြပည်လမ်း၊ ေထာက် ကံ့၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၂၃၅၈
ဝ၉-၇၉၉၂၀၃၀ဝ ၂၈-၆-၂၀၁၈

၁၃၃၉ Higher Ground စာေပ ဦးေကျာ်ြမင့်ဦး အမှတ်(၁၀၇၃/၅)၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ သရီိမဂလာပတ်လမ်း၊ ေရြပည်သာမိနယ်။ ၀၂၃၅၉
ဝ၉-၉၆၇၅၇၈၉၉၀ ၂၈-၆-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၃၄၀ Top Publishing House ေဒေမာ်ေမာ်ထွန်း အမှတ်(၁၇/ဘီ)၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၃၆၀
ဝ၁-၈၅၆၁၄၁၆ ၂၈-၆-၂၀၁၈

၁၃၄၁ ြပတင်းေပါက်များစာေပ ေဒြမတ်ြမတ်ဖုန်း အမှတ်(၁/၈၄)၊ တပင်ေရထီးလမ်း၊ ေကျာက်ေရတွင်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၃၆၂
ဝ၉-၂၅၅၀၂၁၄၅၄ ၂၈-၆-၂၀၁၈

၁၃၄၂ စေနဦးစာေပ ဦးတင်းေမာင်ဦး အမှတ်(၇၃)၊ ငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်း၊ ငါးေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၃၆၃
ဝ၉-၂၅၄၃၁၀၈၂၆ ၂၈-၆-၂၀၁၈

၁၃၄၃ ခင်နန်းွယ်စာေပ ေဒခင်နန်းွယ် အမှတ်(၈၆၈)၊ စာဂ-၁၅လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၂၃၆၅
ဝ၉-၂၅၀ဝ၀၃၃၁၆ ၂-၇-၂၀၁၈

၁၃၄၄ လွိက်ေကာ်ခိုင်စာေပ ေဒလိွက်ေကာ်ခိုင် အမှတ်(၁၈)၊ အေန ်မာ-၁၈လမ်း၊ အေန က်(၂-ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၃၆၆
ဝ၉-၅၀၈၂၁၃၄ ၂-၇-၂၀၁၈

၁၃၄၅ ဓူဝံကယ်စာေပ ဦးေအာင်ကည်ဦး အမှတ်(၂-ဘီ)၊ ခေပါင်းလမ်း၊ ခေပါင်းကွန်ဒို၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၃၆၈
ဝ၉-၅၁၂၀၆၉၉ ၂-၇-၂၀၁၈

၁၃၄၆ Highway Directory ဦးစိုးဝင်း အမှတ်(၂၉/၃လာ-ဃ)၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ ကျေီတာ်ရပ်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၃၆၉ ပိတ်သမ်ိး
၃-၇-၂၀၁၈

၁၃၄၇ ေဒါင်းြမးစာအုပ်တိုက် ဦးိုင်ဝင်းထွန်း အမှတ်(၇၇)၊ သီရိသခုလမ်း၊ ေဒလီယာလမ်းှင့်ဇလပ်ဝါလမ်းကား၊ ၆၅x၆၆လမ်းကား၊ ၀၂၃၇၁
ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ ၀၉-၇၉၄၈၈၀၀၄၈ ၄-၇-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၃၄၈ ပင်မေရစီးစာေပ ဦးမင်းသက်ခိုင် ၃၈-လမ်းပလာဇာ(ေြမညီထပ်)၊ ၃၈-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၃၇၂
ဝ၉-၇၆၅၆၇၅၃၁၁ ၄-၇-၂၀၁၈

၁၃၄၉ အသိအြမင်စာေပတိုက် ေဒစုစုလိင် အမှတ်(၁၄/ေအ)၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၃၇၃
ဝ၉-၅၀၃၄၀၄၃ ၉-၇-၂၀၁၈

၁၃၅၀ လှဆင့်စာအုပ်တိုက် ဦးေဝယံဖိး အမှတ်(၁၃၁၂/ခ)၊ ေအာင်တံခွန်-၁လမ်း၊ ၅၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၃၇၄
ဝ၉-၉၇၂၀၄၉၁၅၂  ဝ၉-၄၀၃၉၃၂၈၉၀ ၁၀-၇-၂၀၁၈

၁၃၅၁ CUE (စီယူအီး) Mr.Taro Kosaka အမှတ်(၃၆၀/၃၆၁)၊ ယင်းမာမိင်လမ်း၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၃၇၆
စီယူအီးြမန်မာကုမဏီလီမိတက်  ဝ၁-၈၅၆၀၈၇၂ ၁၈-၇-၂၀၁၈

၁၃၅၂ CUE Myanmar (စီယူအီးြမန်မာ) ဦးေကျာ်ဇင်လတ် အမှတ(်၃၆၀/၃၆၁)၊ ယင်းမာမိင်လမ်း၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၃၇၇
စီယူအီးြမန်မာကုမဏီလီမိတက်  ဝ၁-၈၅၆၀၈၇၂  ဝ၉-၉၆၃၀၁၂၁၂၈ ၁၈-၇-၂၀၁၈

၁၃၅၃ အေတွးြမစ်စာေပတိုက် (River of ဦးအုန်းတင်ထူး အမှတ်(၆၄/၄-လာ)၊ ဘယ်၊ ၁၅၅-လမ်း၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၃၇၈
Thinking) 09-420187836   01-555885 ၁-၈-၂၀၁၈

၁၃၅၄ MA'AT Publishing House ဦးထွန်းြမင့် အမှတ(်၃၉/၇-လာ)၊ မိသစ-်၁လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၃၇၉
09-5190132 ၁-၈-၂၀၁၈

၁၃၅၅ ေကသလာစာေပ(Kethala ဦးေစာေမာင် အမှတ်(၁၄၇/၅လာ-ခ)၊ ေဇယျာသရီိလမ်း၊ ေဇယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၂၃၈၂
Publication Centre -KPC) 09-459362602  09-261944885 ၁-၈-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၃၅၆ ဟိန်းကည်စာေပ ဦးသိန်းေဆွ အမှတ်(၁၂)၊ ၅လာ-ဝဲ၊ မဟာေဇယျလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၃၈၃
09-253528595     09-79924018 ၁-၈-၂၀၁၈

၁၃၅၇ စိမ်းလန်းဥယျာဉ်စာေပ ဦးရန်ေန င်စိုး အမှတ(်၃၂)၊ ဆီဆံုလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၃၈၅
09-43076534 ၁-၈-၂၀၁၈

၁၃၅၈ လမ်းြပေနြခည်စာေပတိုက် ဦးဝင်းေအာင် အမှတ်(၁၆/၄လာ)၊ ဗိုလ်မှးေအာင်လမ်း၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၃၈၆
09-973815690 ၁-၈-၂၀၁၈

၁၃၅၉ ချမး်ေြမ့ဂုဏ်ေဝစာေပ ေဒမိုးမိုးေဆွ အမှတ်(၁၂၀၂)၊ ေဝဝန်-၁လမ်း၊ ပုသမ်ိမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၃၈၇
09-422412045 ၂-၈-၂၀၁၈

၁၃၆၀ မီရှီကူးစာေပ ေဒမာမာေဌး အမှတ်(၉၆)၊ ဥကာ-၄လမ်း၊ ဂ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၃၈၈
09-791000161 ၂-၈-၂၀၁၈

၁၃၆၁ Padauk Publications ေဒပိုးကည်သာ အမှတ(်၇၁/၆-လာ)၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၃၈၉
09-451372335 ၂-၈-၂၀၁၈

၁၃၆၂ The Fifth Pillar စာေပ ေဒမွန်မွန်စိန် တိုက်(၂၀)၊ အခန်း(ဝ၀၂)၊ ေြမညီထပ်၊ ေဇာတိကလမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ၀၂၃၉၀
ကမာရတ်မိနယ်။  09-428816702 ၂-၈-၂၀၁၈

၁၃၆၃ ဝိုင်းေမာ်စာေပ ဦးကည်စိုး အမှတ(်၆၃၃/၃-လာ)၊ ၁၉(ခ)၊ အင်းဝလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၃၉၁
09-5052066 ၆-၈-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၃၆၄ myanmar harp media ဦးေကျာ်စွာ တိုက်(ေအ-၁၀)၊ အခန်း(၂၀၁)၊ ခင်းသာအိမ်ရာ၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၃၉၂
09-420730611 ၉-၈-၂၀၁၈

၁၃၆၅ လင်းခိုင်စာေပ ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့် အမှတ်(၂၆)၊ သရဖီလမ်း၊ ှင်းဆီကုန်း(က)ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၃၉၃
09-421052968 ၉-၈-၂၀၁၈

၁၃၆၆ TCCC Myanmar Limited ေဒအိသ ဖိး ေလာ့အမှတ် စီ၁၅ှင့်စီ၁၈၊ သလီဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်ေအ၊ သန်လျင်မိနယ်။ ၀၂၃၉၄
09-777014394 ၉-၈-၂၀၁၈

၁၃၆၇ Thuta Kyaw စာေပ ေဒခင်သီရိေကျာ် အမှတ်(၅၂/၃-လာ)၊ သံတံတားလမ်း၊ သတံံတားရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၃၉၇
09-777325738 ၁၅-၈-၂၀၁၈

၁၃၆၈ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊သက်သာဦးရဲထွဋ် ံုးအမှတ(်၄၆)၊ ဥတရသီရိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၂၃၉၈
ေချာင်ချေိရးေကာ်မတီစာေပ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန။ 09-444026104 ၁၆-၈-၂၀၁၈

၁၃၆၉ သင်ဘုန်းေရာင်စာေပ ေဒေအးေအးလွင် အမှတ်(၃၃)၊ ၅၆-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၃၉၉
09-421193338 ၂၄-၈-၂၀၁၈

၁၃၇၀ ေမးစာေပ ေဒါက်တာေမးေမးရီ အမှတ်(၂၀)၊ ၁၂၄-လမ်း၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၄၀၀
09-5192156 ၂၄-၈-၂၀၁၈

၁၃၇၁ မူမူ စာေပ ေဒမူမူြမင့် အမှတ်(၁၁၁)၊ ဘီ-၃၊ နဝန်လမ်း၊ ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၄၀၁
09-5176333 ၂၄-၈-၂၀၁၈
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စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၃၇၂ ေဇာ်ဦးစာေပ ေဒါက်တာေဇာ်ဦး တိုက်(၆)၊ အခန်း(၅၇)၊ လိင်ရတန အိမ်ရာ၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၄၀၂
09-252210320 ၂၄-၈-၂၀၁၈

၁၃၇၃ မိုးနတ်စာေပ ဦးေအာင်ဝင်း အမှတ်(၅၃)၊ Strand Square Strand Road ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၄၀၃
မွန်းနတ်ဂု(ပ)်ကုမဏီလီမိတက် ၂၄-၈-၂၀၁၈

၁၃၇၄ လိင်ဝင်းေမာင်စာေပ ဦးလိင်ဝင်း တိုက်(၁၇၅)၊ အမှတ်(၂၀၂)၊ ဘုရားလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၄၀၄
09-448533447 ၂၄-၈-၂၀၁၈

၁၃၇၅ ြမက်ခင်းစာေပတိုက် ဦးသန်စင်ဦး အမှတ်(၇၁/၃ခ)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာန ရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ ၀၂၄၀၅
09-966766646 ၂၄-၈-၂၀၁၈

၁၃၇၆ Rakhine Renaissance ဦးေမာင်ေမာင်စိုး အမှတ(်၈)၊ ဘုရင့်ေန င်လမ်း၊ ြပညေ်ထာင်စုရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၄၀၆
Publishing House 09-796165504 ၂၄-၈-၂၀၁၈

၁၃၇၇ ရတန တင့် စာေပ ဦးတင်ေမာင်စိုး အမှတ်(၂၅)၊ ေဝဇယ လမ်း၊ မိေချာင်းကန်အပိုင်း(၃)၊ သဃန်ကန်းမိနယ်။ ၀၂၄၀၈
09-796394905   09-73038870 ၂၄-၈-၂၀၁၈

၁၃၇၈ ဥုေတာင်တန်းစာေပတိုက် ဦးလှေဌး အိမ်အမှတ်(၅၁)၊ ေအးြမသာယာရပ်ကွက်၊ ဖားကန်မိ၊ ကချင်ြပည်နယ်။ ၀၂၄၁၂
၂၇-၈-၂၀၁၈

၁၃၇၉ ပိုင်စာေပ ဦးခင်ေမာင်သန်း အမှတ်(၁၁၁)၊ နေကျာ်ထင်လမ်း၊ မင်းကီးညိရပ်ကွက်၊ ေတာင်ငူမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၄၁၃
09-5066873 ၂၇-၈-၂၀၁၈
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၁၃၈၀ Khindhearted Genius ဦးသူရေကျာ် အမှတ်(၉)၊ ပွဲစားတန်းလမ်း၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၄၁၄
Publishing House 09-5137474 ၂၇-၈-၂၀၁၈

၁၃၈၁ မင်းေသာ်တာစာေပ ဦးေကျာ်စိုးရှိန် ေခတာလမ်း၊ ငါးေြပမေကျးရာ၊ သန်လျင်မိနယ်။ ၀၂၄၁၅
09-796349730 ၃-၉-၂၀၁၈

၁၃၈၂ ဘညိ စာေပတိုက် ဦးေအးညိ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၅၀၈)၊ အင်းကင်းမိင်အိမ်ရာ၊ ဗိုလ်ချိ(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၄၁၆
09-250064626   09-261083820 ၃-၉-၂၀၁၈

၁၃၈၃ ေတာ်ဝင်နန်းစာေပတိုက် ဦးမိုးေကျာ်သူ အမှတ်(၄၅/က)၊ ၆၈-လမ်း၊ ၂၆×၂၇ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၂၄၁၇
09-2018033 ၃-၉-၂၀၁၈

၁၃၈၄ အတပတိ စာေပ ဦးေဇာ်ဘာ အမှတ်(၁၆၇/၁၇၃)၊  ဘီဝမ်း၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၄၁၈
၀၉-၂၅၆၀၇၀၇၁၀ ၇-၉-၂၀၁၈

၁၃၈၅ တင့်လှေပဟန်စာေပတိုက် ေဒလွင်မီသင် တိုက်(၃၂)၊ အခန်း(၃၁)၊ ေရအုန်းပင်အိမ်ရာ၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၂၄၁၉
၀၉-၂၅၆၀၃၇၄၇၇  ၀၉-၂၅၉၆၃၁၅၂၂ ၇-၉-၂၀၁၈

၁၃၈၆ စာေပေလာကမီဒီယာ ေဒသွယ်မျိးွန် အမှတ်(၁၇၃/ေြမညီထပ်)၊ ၃၃-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၄၂၀
ဝ၉-၇၈၇၀၈၇၅၅၄ ၁၇-၉-၂၀၁၈

၁၃၈၇ 10 A Publishing House ေဒဝတ်ရည်ေမာင် အမှတ်(၁၀/ေအ)၊ ၁၈၁၊ ၁၈၃၊ ၁၈၅၊ ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း(အလယ်ဘေလာက်)၊ ၀၂၄၂၅
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။   ဝ၉-၉၆၅၈၁၁၂၁၁ ၂၅-၉-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၃၈၈ Meditoon Book Publishing ဦးေဝယဝံင်းေဇာ် တိုက်(၁၃)၊ ပထမထပ/်ဘီ၊ ဘုရင့်ေန င်-၂လမ်း၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၂၄၂၇
Garden ဝ၉-၄၂၁၁၆၇၅၃၇ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁၃၈၉ မင်းြပည့်စံုကမာစာေပ ဦးိုင်မင်းထက်လွင် အမှတ်(၁၃)၊ ၁၈-လမ်း၊ အမှတ်(၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်)၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၄၂၈
ဝ၉-၄၅၀ဝ၁၀၃၀၅ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁၃၉၀ IT Computer Training Center ဦးေကျာ်သီဟ အမှတ(်၁၁၇)၊ ၃၈-လမ်း(ေြမညီထပ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၄၃၀
09-262873002 ၄-၁၀-၂၀၁၈

၁၃၉၁ Middle Link Publishing ဦးဘိုဘိုငိမ်းချမ်း အမှတ်(၁၁၆၁/ခ)၊ လမ်းသစ်-၂လမ်း၊ အေန ်မာ-၁ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၄၃၁
09-423744573 ၄-၁၀-၂၀၁၈

၁၃၉၂ ဇီးကွက်စိန် စာေပ ဦးသန်းဝင်း အမှတ်(၉၁)၊ လမ်းမ(၁)၊ လမ်းသွယ်(၇)၊ ဥမာဒီရပ်ကွက်၊ ပုသမ်ိမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၄၃၂
ဝ၉-၄၄၅၆၇၀၃၆၈ ၄-၁၀-၂၀၁၈

၁၃၉၃ ြပညစ်ိုးထွန်း(ပန်းချ)ီ စာေပ ဦးြပည်စိုးထွန်း အမှတ်(၃၇၉)၊ ဆန်းချလီမ်း၊ ပံုကန်းရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မိ၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၄၃၃
09-262184350 ၁၂-၁၀-၂၀၁၈

၁၃၉၄ လေရာင်ြဖစာေပ ေဒသွယ်ေအးမင်း အခန်း(၃၁)၊ ၃-ထပ်၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ စိန်ပန်းရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပညန်ယ်။ ၀၂၄၃၄
ဝ၉-၇၉၃၁၄၉၂၂၁ ၁၆-၁၀-၂၀၁၈

၁၃၉၅ Laika Naura (စာေပေဒသာစတိုး) ဦးလဇိန်ဖဂါေရှာင် အမှတ(်၆၃)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ မိမရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ ၀၂၄၃၅
စာေပ 09-896400507 ၁၆-၁၀-၂၀၁၈
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၁၃၉၆ ဆရာေကျာ်စာေပ ဦးဘိုေအာင် အမှတ်၉၁၇)၊ ထူပါံ-ု၁လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၄၃၇
09-43144602 ၁၉-၁၀-၂၀၁၈

၁၃၉၇ KPAT Books ေဒမိမိေလး အမှတ်(၈၇)၊ စိန်ချယ်လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၄၃၈
ဝ၉-၅၄၀၉၃၂၂ ၁၉-၁၀-၂၀၁၈

၁၃၉၈ Padauk Cherry Publishing ေဒခင်ြမင့်ိုင် အမှတ်(၂၂၃/၃လာ)၊ ကျိကဆံလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၄၃၉
09-77740661 ၁၉-၁၀-၂၀၁၈

၁၃၉၉ Vamos Juntos (အတူသွားစို) ဦးေကျာ်ေဇယျာမင်း အမှတ(်၁၁၂/ဘီ)၊ ပထမထပ်၊ သမိုင်းမိသစ်(၄)လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၄၄၀
စာေပ 09-791423414 ၁၉-၁၀-၂၀၁၈

၁၄၀ဝ ဧရာဝတီမိုးစာေပ ဦးရဲထွန်းေအာင်(ခ) အမှတ်(၁၄)၊ လယယ်ာေြမ(၃)လမ်း၊ ဆ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၄၄၂
ရဲြမင့်ထွန်း ဝ၉-၄၂၀၂၂၇၉၅၅ ၁၉-၁၀-၂၀၁၈

၁၄၀၁ သိဂေေရရည်စာေပ ဦးသက်ိုင်စိုး အမှတ်(၈၃/၈၄)၊ ငလံုးငဖယ်လမ်း၊ အမထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်။ ၀၂၄၄၃
ဝ၉-၄၃၁၁၄၉၂၃ ၁၉-၁၀-၂၀၁၈

၁၄၀၂ အညာေနစာေပ ဦးိုင်လင်းဦး အမှတ်(၄၀)၊ အခန်း(၃၀၂)၊ မေဟာ်ဂနီလမ်း၊ ကျန်စစ်သားအိမ်ရာ၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၂၄၄၄
09-7685913 ၂၆-၁၀-၂၀၁၈

၁၄၀၃ U Book Publishing ဦးဝင်းထွန်းဦး အမှတ(်၁၈/စီ-၂)၊ ေအာင်သိဒိရိပ်သာ-၂လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၄၄၅
09-977221666 ၂၆-၁၀-၂၀၁၈
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၁၄၀၄ Goldenland Myanmar ဦးရဲိုင်ဝင်း တိုက်-ဘီ၊ အခန်း(ဝ၀၁)၊ ကန်ေတာ်ေလးအိမ်ရာ၊ ဖဆလပရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန် ၀၂၄၄၆
Travel Directory မိနယ်။ 09-43068373 ၂၆-၁၀-၂၀၁၈

၁၄၀၅ ပင်လံုစာေပ ေဒသင်းသင်းသာ အမှတ်(၁၉၅)၊ ေရေစတီလမ်း၊ ံုးကီးရပ်၊ ဟသာတမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၄၄၇
09-799879410 ၂၆-၁၀-၂၀၁၈

၁၄၀၆ ေရစကားဝါစာေပ ေဒစကားဝါေဝ အမှတ်(၁၀၅)၊ မေလးလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၄၄၈
09-5577979 ၂၆-၁၀-၂၀၁၈

၁၄၀၇ Acme Myanmar Books ေဒေအးေအးမာ တိုက်(၃)၊ ခန်း(၂၀၃/၃-လာ)၊ ပုဇွန်ေတာင်ဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၄၄၉
09-261422409 ၂၆-၁၀-၂၀၁၈

၁၄၀၈ Books 4 U ေဒခိုင်သဇင်ေအး အမှတ်၉၄၆)၊ အခန်း(၆၀၁)၊ ၅၆-လမ်း(အလယ်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၄၅၁ ပိတ်သမ်ိး
09-798103010 ၂၆-၁၀-၂၀၁၈

၁၄၀၉ စွမ်းစာေပတိုက် ေဒစုစုလိင် အမှတ်(၂၈၃)၊ ေခမာ-၉လမ်း၊ ဌ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၂၄၅၂
၀၉-၉၆၇၂၃၅၉၀၀ ၂၆-၁၀-၂၀၁၈

၁၄၁၀ ြမန်မာတိုင်း(မ)်စာေပ ေဒတင်တင်ခိုင် အမှတ်(၃၇၉/၃၈၃)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၄၅၃
Ph- ဝ၉-၇၃၁၈၃၁၇၉ ၂၆-၁၀-၂၀၁၈

၁၄၁၁ လရိပမ်နွ်စာေပ ေဒသ ေအာင် အမှတ်(၇၇/ပထမထပ)်၊ ေညာင်တုန်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၄၅၉
ဝ၉-၅၁၅၅၁၉၅ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈
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၁၄၁၂ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ံုးမှ ေဒလှလှကျနိ် ံုးအမှတ်(၁၂)၊ ဥတရသီရိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာင်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၂၄၆၀
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ 09-43156957 ၂၆-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၁၃ CRANE စာေပတိုက် ဦးခိုင်မာေအးဝင်း အမှတ်(၈၃၀)၊ သစဝါဒီလမ်း၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၄၆၁
09-250285312 ၂၆-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၁၄ အင်ကင်းစာေပ ဦးခိုင်ေဇာ်လင်း အမှတ်(၃၇/၅လာ)၊ ညာ၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၂၄၆၂
09-254073267 ၂၆-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၁၅ သစာအိမ် စာေပ ေဒစိုးမမခိုင် အမှတ်(၇၃/၇၅)၊ (၇-ခ)၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန် ၀၂၄၆၃
မိနယ်။ 09-693318834 ၂၆-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၁၆ THREE SEASONS BOOK ဦးေအာင်ကိုကို အမှတ်(၃၀)၊ ေဇယျသရီိလမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၂၄၆၄
09-429886059 ၂၆-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၁၇ စ လင်းေခတ်စာအုပ်တိုက် ဦးစိုးထွဋ်ေအာင် အမှတ်(၁၉)၊ မဟာေဘာဂလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိ့နယ်။ ၀၂၄၆၅
09-263615311 ၂၆-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၁၈ Laurel Art Academy ေဒသီတာလင်း အမှတ(်၁/၅-စီ)၊ ပုလဲဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၄၆၆
09-5405650 ၂၆-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၁၉ ြမန်မာိုင်ငံေရှေနအသင်း (MBA) ဦးအဲလ်ဘတ်ေဇာ်မင်း အမှတ်(၁၂၂/ဒုထပ-်ဝဲ)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၄၆၇
၂၆-၁၁-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၄၂၀ မဟာေခတ်စာေပ ဦးေအာင်ြမင့်ြမတ် အမှတ်(၈၀)၊ မိမ-၂၊ မိပတ်လမ်း၊ ဒလမိနယ်။ ၀၂၄၆၈
09-792366345 ၂၆-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၂၁ MMH စာေပထုတ်ေဝေရး ဦးသန်းထွန်း အမှတ်(၁/က)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ ၇၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၄၆၉
09-421086012 ၂၆-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၂၂ ဂုဏ်ထူးသစ်စာေပတိုက် ဦးသူရေဇာ် တိုက်(၃၁၃)၊ အခန်း(၃)၊ ရန်ေအာင်-၃လမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၂၄၇၀
09-5094514 ၂၇-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၂၃ TRI-LINK စာေပ ဦးေဂျအမ်မွန်းေဆာင် အမှတ်(၈၀)၊ ဒုတိယထပ်/ယာ၊ ၁၆-လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၂၄၇၁
၂၇-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၂၄ Highway Dirtctory ဦးတင်ေအာင်(ခ) တိုက်(၂၃/ပထမထပ)်၊ ၈၈-လမ်း၊ ကန်ေတာ်ေလးရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာွန်မိနယ်။ ၀၂၄၇၂
ခန်ေကျာ်စွာ 09-423660144 ၂၇-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၂၅ ဂျင်ဂျာ စာေပ ဦးမျိးြမင့်သိန်း အမှတ်(၃၂၇)၊ ၄-လာ၊ ငမိုးရိပ-်၇လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၄၇၃
09-964233227 ၂၇-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၂၆ ပန်သစာမင်းစာေပ ဦးေသာ်ဇင်ဖိး တိုက်(၃၁/ခ)၊ တတိယထပ်၊ ေကျာက်ေြမာင်းလမ်းှင့်သဘာလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်ေြမာင်း ၀၂၄၇၄
အထက်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၂၇-၁၁-၂၀၁၈

၁၄၂၇ ရက်ေလှစာေပတိုက် ေဒခင်ခင်ေကျာ့ အမှတ်(၇၉၀)၊ အခန်း(၄၀၃/၄လာ)၊ ဓနသီဟစင်တာ၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၂၄၇၅
09-73176425 ၃-၁၂-၂၀၁၈



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၄၂၈ ေအာင်ေတဇမျိးစာေပတိုက် ဦးမျိးလွင် အမှတ်(၁၆၀/ေြမညီထပ်)၊ ၄၇-လမ်း(အပ)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၄၇၆
ဝ၉-၅၅၀၃၆၇၉ ၃-၁၂-၂၀၁၈

၁၄၂၉ Myo Lin Language Academy ဦးမျိးလင်း အမှတ(်၄၅)၊ ပမထပ/်ေအ၊ ဆ/ကရပ်ကွက်၊ ရတန သုခလမ်း၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၄၇၇
of Arts စာေပ 09-263105297 ၃-၁၂-၂၀၁၈

၁၄၃၀ စိန်လက်ရာစာေပ ဦးလှထွန်း အမှတ်(၂၃)၊ ၉၈-လမ်း၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၄၇၈
09-785699431 ၃-၁၂-၂၀၁၈

၁၄၃၁ ပန်းအိမ်မက်စာေပ ေဒသသဲဲမွန်  ဆက(၇၈/ဂ)၊ ဆူးကုန်းရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ဆည်မိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၄၈၀
09-792020486 ၄-၁၂-၂၀၁၈

၁၄၃၂ Student's Companion စာေပ ဦးသန်းြမင့်ထွန်း အမှတ်(၁၀၆၇)၊ ပုပားလမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၄၈၁
09-799887114 ၃-၁၂-၂၀၁၈

၁၄၃၃ ေရလမ်းသာသာစာေပ ေဒါက်တာြမင့်သဇူာထွန်းအမှတ်(၂၃/၇လာ)၊ ၆၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၄၈၂
09-798102843 ၇-၁-၂၀၁၉

၁၄၃၄ Holy Paradise ဦးငယ် အမှတ(်၁၀/၁၂-၃လာ)၊ ယာ၊ ၅၃-လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၄၈၃
09-975656568 ၇-၁-၂၀၁၉

၁၄၃၅ Holy Jannat ဦးေဇာ်ဝင်း အမှတ်(၁၀/၁၂-၅လာ)၊ ယာ၊ ၅၃-လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၄၈၄
09-975656568 ၇-၁-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၄၃၆ BEAR Publishing ခွန်သာတိုး အမှတ်(၁၀၃/၁၃)၊ ၂၇×၂၈ကား၊ ၇၆×၇၇ကား၊ ေဟမာဇလရပ်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၂၄၈၅
မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 09-2037164 ၇-၁-၂၀၁၉

၁၄၃၇ Myat Su Parami Publishing ေဒဆုြမတ်ေဌး အမှတ်(၆၀)၊ ေအာင်သိဒိလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၄၈၆
ဝ၉-၇၉၅၅၀ဝ၃၃၄ ၇-၁-၂၀၁၉

၁၄၃၈ ေအာင်ပန်းစာေပ ေဒလှဝင်းေမဦး တိုက်(အီး-၂)၊ အခန်း(၅)၊ ဓမဒါနလမ်း၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၄၈၇
ဝ၉-၅၀၄၃၁၃၅ ၇-၁-၂၀၁၉

၁၄၃၉ ညမီင်းအိမ်စာေပ ဦးမိုးေဇာ်သူရ အမှတ်(၉၃၇)၊ သီလ-၁၂လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၄၉၂
ဝ၉-၁၅၉၁၅၁၉၇၃ ၈-၁-၂၀၁၉

၁၄၄၀ ေရမင်းသမီးစာေပ ေဒြဖြဖလိင် အမှတ်(၈၀၂)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဆံေတာ်ရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၄၉၃
ဝ၉-၅၃၁၂၉၂၃၊   ဝ၉-၇၉၉၁၅၅၉၃ ၈-၁-၂၀၁၉

၁၄၄၁ Bagan Princess Publication ဦးသိန်းလွင် အမှတ်(၁၁/၂-စီ၊ တက်တိုးဥယျာဉ်ကွန်ဒို၊ နဝေဒးလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၂၄၉၄
ဝ၉-၅၁၁၀၆၇၇ ၈-၁-၂၀၁၉

၁၄၄၂ ေနရာ (Nay Yar) စာေပ ဦးရဲေခါင်တင်ြမတ် အမှတ်(၇/၄လာ-ဘီ)၊ စမ်းေချာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၄၉၅
ဝ၉-၄၄၅၉၅၀၅၉၂ ၈-၁-၂၀၁၉

၁၄၄၃ တကသိုလ်ေမာင်စာေပ ဦးခင်ေမာင်ွန် အမှတ်(၁၀၄၅)၊ မန်းဘခိုင်လမ်း၊ ၃၇-လမ်း၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၄၉၆
ဝ၉-၄၃၁၅၈၅၂၅ ၈-၁-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၄၄၄ ေရြပည့်စံုစာေပ ဦးသန်စင်ထွန်း အမှတ်(၃၄)၊ ၁၅၇-လမ်း၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၄၉၇
ဝ၉-၇၃၁၉၄၇၀၁ ၈-၁-၂၀၁၉

၁၄၄၅ Alpha Books ဦးေဇာ်မိုးရှင်း အမှတ(်၁/ဒုတိယထပ်)၊ အေန က်ပုလဲေဟမာလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၄၉၈
ဝ၉-၇၇၂၉၀၁၅၁၀ ၈-၁-၂၀၁၉

၁၄၄၆ က့ံေကာ်ငိမ်းစာေပ ဦးေအာင်စိုးဦး အမှတ်(၁၃၀/၇လာ)၊ တာေမွလမ်း၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၄၉၉
၀၉-၉၇၅၄၇၂၉၇၇ ၈-၁-၂၀၁၉

၁၄၄၇ Rich Life Publishing ဦးဇာနည်မျိးဝင်း အမှတ(်၁၀၁၇/စီ)၊ ြပည်လမ်း၊ ဆယမ်ိုင်ကုန်း၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၅၀၀
ဝ၉-၇၈၇၇၉၇၈၈၀ ၁၀-၁-၂၀၁၉

၁၄၄၈ ြမတ်လင်းစာေပတိုက် ဦးြမတ်လင်း အမှတ်(၁၆၃)၊ ဦးေအာင်ေဇယျလမ်းသွယ်-၁၊ ၂၀-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၅၀၁
၀၉-၂၅၄၀၅၉၇၇၈ ၁၅-၁-၂၀၁၉

၁၄၄၉ Grace Literature Network ဦးကျင်ခန်ေတွာင် အမှတ်(၂၀)၊ ေအာင်ရိပ်သာ-၄လမ်း၊ ၂၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၅၀၃
၀၉-၅၀၈၉၀၄၂ ၂၂-၁-၂၀၁၉

၁၄၅၀ SS Creation စာေပ ေဒေလးေလးခိုင် မ(၇၄၁/၁၀)၊ ၃၆-လမ်း၊ ၅၈×၅၉ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၅၀၄
၀၉-၄၄၄၀၂၇၈၅၇ ၂၂-၁-၂၀၁၉

၁၄၅၁ ရတန စိန်စာေပ ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် အမှတ်(၁၇၂)၊ စက်မ-၃လမ်း၊ ေမတာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၅၀၅
၀၉-၇၈၂၄၁၃၀၇၃ ၂၂-၁-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၄၅၂ ေအးချမ်းေမတာစာေပ ဦးေကျာ်သူ အမှတ်(၅)၊ ေအာက်ကမ်းန းလမ်း၊ ေတာင်လံုးြပန်ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၅၀၇
၀၉-၄၄၈၀၁၃၄၉၄ ၄-၂-၂၀၁၉

၁၄၅၃ ြမဂျပန်ဆားဗစ် စာေပ ေဒခင်မာက တိုက်(၂၉၀)၊ အခန်း(၁၅)၊ ရန်ေအာင်-၃လမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၂၅၀၈
၀၉-၂၆၃၆၈၆၆၅၂ ၄-၂-၂၀၁၉

၁၄၅၄ ေရမိုးသဲစာေပ ဦးရဲစိုး အမှတ(်၇၂/ေအ-၂)၊ မာလာမိင်-၆လမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၅၀၉
၀၉-၇၇၅၀၃၆၅၉၄ ၄-၂-၂၀၁၉

၁၄၅၅ ပငွ့်လင်းစာေပ ေဒသက်သက်ေဆွ အမှတ်(၁/ေအ-၁၂)၊ ြမသတီာအိမ်ရာ၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၂၅၁၀
၀၉-၅၄၀၀၀၄၇ ၄-၂-၂၀၁၉

၁၄၅၆ ကုန်အာန-်စွဟ်ေရးရာအဖွဲ(ဗဟိ)ု ဦးခင်းေမာင်စိုး အမှတ(်၁၀/၁၂-၃လာ)၊ အခန်း(၉)၊ ၄-ရပ်ကွက်။ ၅၅-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၅၁၁
မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ ၀၉-၉၇၅၆၅၆၅၆၉ ၄-၂-၂၀၁၉

၁၄၅၇ Pattern Book စာေပ ေဒရန်းလက်ပိုင် အမှတ(်၃၆၄)၊ အခန်း(၁)၊ ရန်ေအးလမ်းသွယ်-၃၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၂၅၁၂
၀၉-၅၁၃၂၀၈၁ ၄-၂-၂၀၁၉

၁၄၅၈ ANT PUBLISHING HOUSE ဦးမိုးထိုက် အမှတ(်၁၇၂)၊ ၃၁-လမ်း(အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၅၁၃
၀၉-၇၉၇၉၈၉၈၉၁  ၀၉-၇၉၇၉၈၉၈၉၂ ၄-၂-၂၀၁၉

၁၄၅၉ ေဆာင်းမင်းြမတ်စာေပ ဦးဇင်မင်းလတ် အမှတ်(၁၁၁)၊ ၁၅၆-လမ်း၊ တာေမွ(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၅၁၄
၀၉-၄၂၁၁၀၃၂၉၇ ၄-၂-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၄၆၀ ဇွာေဖရဟ်စာေပ ဦးသိန်းေဇာ်လတ် အမှတ်(၂၀၇)၊ ၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၅၁၅
၀၉-၄၄၃၀၅၁၃၂၄ ၄-၂-၂၀၁၉

၁၄၆၁ Ysmart စာေပ ဦးဝင်းိုင် အမှတ်(၇၂)၊ ၅၇-လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၅၁၆
၀၉-၄၄၃၀၁၇၅၉၈ ၄-၂-၂၀၁၉

၁၄၆၂ ေစာြပည့်လံစာေပ ေဒေအးငိမ်းသူ အကွက်(၂၁)၊ ဌာနီေရှ၊၇၆-စည်ပင်လမ်း၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ ၀၂၅၁၇
၀၉-၄၀၂၅၃၂၆၅ ၄-၂-၂၀၁၉

၁၄၆၃ Book 2 U စာေပ ေဒသန်းသန်းွယ် အမှတ်(၃၀၅/ခ)၊ ဆုထူးပန်-၅လမ်း၊ ၇၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၅၁၈
၀၉-၉၇၂၄၆၅၃၅၄ ၄-၂-၂၀၁၉

၁၄၆၄ ပတြမားနီစာေပ ဦးမျိးသန်းေအာင် အမှတ်(၃၇)၊ မာလာမိင်-၅လမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၅၁၉
၀၉-၇၉၆၄၁၇၃၃၄ ၅-၂-၂၀၁၉

၁၄၆၅ ကေလာင်ပျံစာေပ ဦးတင်ေမာင်ထူး တိုက်(၁၇၀/၁၇၆)၊ အခန်း(၄၀၉)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၅၂၀
၀၉-၇၈၁၂၁၀၉၆၃ ၅-၂-၂၀၁၉

၁၄၆၆ အုိဇုန်းစာေပတိုက် ေဒသဇူာေအာင် အမှတ်(၇၆)၊ ၄၈-လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၅၂၁
၀၉-၄၄၄၄၃၅၀၁၅ ၅-၂-၂၀၁၉

၁၄၆၇ Myanmar Knowledge Society ဦးေသာ်ေသာ်မျိးဟန် အမှတ်(၂၂)၊ ပန်းတေန ်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၅၂၄
 (MKS) Publishing House ၀၉-၄၃၂၀၇၄၀၀ ၈-၂-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၄၆၈ သာိုးတက်စာေပ ေဒခင်နီနီဝင်း အမှတ်(၂၇၀)၊ ဘားအံလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၂၅၂၅
၀၉-၇၉၉၆၉၂၇၁၇ ၈-၂-၂၀၁၉

၁၄၆၉ ာဏ်လမ်းစာေပ ဦးာဏ်လင်းကို အမှတ်(၁၁/၄လာ-ခ)၊ ၅၆-လမ်း(အလယ်)၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၅၂၆
၀၉-၇၉၇၇၂၅၀၇၀ ၈-၂-၂၀၁၉

၁၄၇၀ အခရာစာေပတိုက် ေဒထားထား အမှတ်(၈)၊ န၀ေဒးဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၂၅၂၈
၀၉-၇၉၆၈၇၇၃၇၀  ၀၉-၇၉၂၆၇၇၄၃ ၁၄-၂-၂၀၁၉

၁၄၇၁ စိမ်းစိုလန်းဆန်းအုပညာစင်ြမင့် ဦးစိုးသက်ဟန် တိုက်(၁၁/ခ-ည)၊ ြပည်ရိပမ်နွ်အိမ်ရာ၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၅၂၉
စာေပ ၀၉-၄၂၆၀၆၀၉၃၁ ၂၆-၂-၂၀၁၉

၁၄၇၂ တာမိုးညဲစာေပ ဦးသီဟလွင် အမှတ်(၁၈/ေအ)၊ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၅၃၁
၀၉-၃၃၃၃၃၈၀၈   ၀၉-၅၁၈၅၂၀၀ ၁-၃-၂၀၁၉

၁၄၇၃ လင်းသစာစာေပ ဦးေအာင်လင်း အမှတ်(၂၉၃)၊ ၄-လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ သမုိင်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၅၃၂
၀၉-၅၀၆၁၂၉၆ ၁-၃-၂၀၁၉

၁၄၇၄ Sky Home Language Center ေဒတင်တင်ထိုက် အမှတ(်ဘီ-၁၁)၊ ေြမညီထပ်။ အေန ်ရထာလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၅၃၃
စာေပ ၀၉-၅၁၄၃၄၄၀ ၁-၃-၂၀၁၉

၁၄၇၅ သတုေသာမစာေပ ဦးေကျာ်ဇံေအာင် တိုက်(၅)၊ အခန်း(၁၆/ညာ)၊ ြမကန်သာအိမ်ရာ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၅၃၄
၀၉-၄၂၁၀၀၀၉၉၁  ၀၉-၂၆၃၈၈၇၇၅၆ ၁-၃-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၄၇၆ မင်းနဲေမစာေပ ေဒေအးေအး တိုက်(၁၇/၃၀၄)၊ ေအဘေလာက်-၁၅လမ်း၊ ယုဇနဥယျာဉ်မိေတာ်၊ ၀၂၅၃၅
ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ ၀၉-၂၅၄၀၀၉၈၉၀ ၁-၃-၂၀၁၉

၁၄၇၇ ဧဝံေဂလိှစ်ြခင်းအသင်းချပ်စာေပ သိကာေတာ်ရဆရာ မိမရပ်ကွက်၊ တီးတိန်မိ၊ ချင်းြပည်နယ်။ ဧဝံေဂလိှစ်ြခင်းအသင်းချပ် ၀၂၅၃၆
ဦးနန်လျန်းကပ် ၀၇၀-၅၀၀၄၀ ၁-၃-၂၀၁၉

၁၄၇၈ ေဝဒဂစာေပ ဦးသက်ေမာင်ေမာင် အမှတ်(၁၇၅/ပထပ-်ဝဲ)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၅၃၇
၀၉-၅၁၁၃၀၅၈ ၁-၃-၂၀၁၉

၁၄၇၉ ထည်ဝါစာအုပ်ထုတ်ေဝေရး ေဒထည်ဝါေကျာ် အမှတ်(၁၅၁/ဒုတိယထပ်)၊ ၄၆-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၅၃၈
၀၉-၅၁၅၈၁၉၂  ၀၉-၄၃၁၂၆၆၉၇ ၁-၃-၂၀၁၉

၁၄၈၀ ဒီဃ စာေပတိုက် ေဒနန်းှင်းယုွယ် အမှတ်(ခ/၁၄၃)၊ ေသာ်ကလမ်း၊ မိသစ်၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၅၄၀
၀၉- ၄-၃-၂၀၁၉

၁၄၈၁ သားစာေပတိုက် ဦးြမင့်စိုး အမှတ်(၁၁၆)၊ အလယ်လမ်း၊ သေဘာဆိပ်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မိ၊ ၀၂၅၄၁
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး။ ၀၉-၂၆၃၀၃၉၇၁၁ ၄-၃-၂၀၁၉

၁၄၈၂ သရက်တစ်ပင်စာေပ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း ၃၉×၆၆လမ်းေထာင့်၊ အပိုင်း(၅/ခ)၊ မဟာမိင်-၁၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ ၀၂၅၄၂
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၉-၂၀၁၀၄၁၉ ၄-၃-၂၀၁၉

၁၄၈၃ ေယာေြမစာေပ ေဒကင်ကင်ေထွး ေကျာတိုက်ရပ်ကွက်၊ ဂန်ေဂါမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၅၄၃
၀၉-၂၅၉၄၆၆၂၉၄ ၄-၃-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၄၈၄ ဒီေရဦးစာေပ ေဒယဉ်ယဉ်ဝင်း အမှတ်(၂၂၇)၊ ၂၉-လမ်း(အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၅၄၄
၀၉-၄၂၄၇၉၄၆၈၅ ၅-၃-၂၀၁၉

၁၄၈၅ Kelly J စာေပ ေဒလျန်ဇ၀ုန် အမှတ်(၁၃၁)၊ ေရြပည်ေအးလမ်း၊ စီ-၀၁၁၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၅၄၅
၀၁-၂၃၀၄၈၂၂ ၅-၃-၂၀၁၉

၁၄၈၆ အမတှင်းဆီစာေပ ဦးေအာင်ေဇာ်မျိး အမှတ်(၆၂၇)၊ နယ်ေြမ(၁၃)၊ အပိုင်း(၃)၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ြမင်း ခံမိ၊ ၀၂၅၄၆
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၉-၉၇၄၄၄၃၃၁၆ ၅-၃-၂၀၁၉

၁၄၈၇ ေရြပည်သစ်စာေပတိုက် ဦးစိန်သန်းေအာင် အမှတ်(၆၀)၊ ၄၄-လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၅၄၇
၀၉-၂၅၀၁၈၀၇၀၂ ၇-၃-၂၀၁၉

၁၄၈၈ အေရှြမင်အေန က်ြမင်စာေပ ဦးအုန်းေကျာ် အမှတ်(၄)၊ ဇမရာဇ်လမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်။ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၂၅၅၀
၀၉-၇၆၈၅၀၅၁၃၇ ၈-၃-၂၀၁၉

၁၄၈၉ အကရာသစ်စာေပတိုက် ဦးဖိးြပည့်ေမာင်ေမာင်အမှတ်(၁၆၅/ေြမညီထပ်-ယာ)၊ ၄၅-လမ်း(အထက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၅၅၁
၀၉-၅၃၅၂၄၀၆ ၈-၃-၂၀၁၉

၁၄၉၀ Legal Shelter (ဥပေဒရိပ)် စာေပ ဦးေကျာ်ေဇယျ အမှတ်(၄၃/၄၄)၊ ေြမညီထပ်-ေအ၊ ေဝဠဝန်လမ်းကျယ်၊ ေဝဠဝန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊  ၀၂၅၅၂
စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၉-၅၀၈၄၆၀၈ ၁၂-၃-၂၀၁၉

၁၄၉၁ ေကေကစာေပ ဦးသန်းိုင်(ခ) အမှတ်(၄၄/ေြမညီထပ်)၊ ဗိုလ်ရာွန်လမ်း၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၂၅၅၄
ကစ်ေဆာင် ၀၉- ၁၈-၃-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၄၉၂ ညိေချာစာေပ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး အမှတ်(၉/၈၃)၊ မိသားစုလမ်း၊ စဉ့်ငူရပ်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၅၅၅
၀၉-၄၄၀၉၉၉၂၇   ၀၉-၇၈၈၉၉၉၂၇၁ ၁၈-၃-၂၀၁၉

၁၄၉၃ Peaceful land စာေပ ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး တိုက်(၂၅၄)၊ အခန်း(၂၃)၊ ကံ့ေကာ်အိမ်ရာ၊ မဂလာသိဒိရပ်ကွက်၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ ၀၂၅၅၆
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပညေ်တာ်။ ၀၉-၄၅၉၁၁၁၃၂၂ ၂၂-၃-၂၀၁၉

၁၄၉၄ ပျိးခင်းသစ်စာေပ ဦးြမတ်ေဌး အမှတ်(၂၀၂)၊ မင်းဘာကီးလမ်း၊ ေဘာက်သီးစုရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။ ၀၂၅၅၉ ရခိုင်+ြမန်
၀၉-၂၅၂၆၇၃၇၃၂ ၁-၄-၂၀၁၉ မာ+အဂလိပ်

၁၄၉၅ ြပညတ်ွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ဦးေကေက အမှတ်(၆၀/၆၂)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၅၆၀
ဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်းမှ ြပညတ်ွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းေဟာင်းများအသင်း ၄-၄-၂၀၁၉
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ

၁၄၉၆ ိုင်ငံေတာ်ပရိယတိသာသန ့ ဦးကင်ခိုင် ကမာေအးကုန်းေြမ၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၅၆၁
တကသိုလ်(ရန်ကုန)်မှထုတ်ေဝ ိုင်ငံေတာ်ပရိယတိသာသန ့တကသိုလ်(ရန်ကုန)် ၀၁-၆၆၁၂၇၅ ၀၉-၈၆၀၀၁၁၃ ၉-၄-၂၀၁၉
သည့်စာေပ

၁၄၉၇ AMK Creation စာေပ ဦးေကျာ်ေအာင်ေမာ် အမှတ်(၂၁၂/ပထမထပ)်၊ ၃၇-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၅၆၂
၀၉-၅၀၉၈၀၃၆ ၁၁-၄-၂၀၁၉

၁၄၉၈ ကိုးကန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပခ်ွင့်ရ ဦးထွန်းေကျာ်ေကျာ် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ြပညေ်ထာင်စုလမ်းမကီး၊ ေလာက်ကိုင်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။ ၀၂၅၆၄
ေဒသဦးစီးအဖွဲမှထုတ်ေဝသည့် ၀၉-၂၅၀၁၂၃၁၂၃ ၁၈-၄-၂၀၁၉
စာေပ



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၄၉၉ ဂုဏ်သီရိ စာေပတိုက် ေဒခင်ေအးေမာ် အမှတ်(၅၂)၊ လမ်း(၃၀)ေအာက်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၅၆၅
၀၉-၅၀၀၂၅၇၅ ၁၈-၄-၂၀၁၉

၁၅၀၀ သခင့်စာေပ ဦးေဇာ်ဝင်းလတ် အိမ်အမှတ်(၂၆၃)၊ အမှတ်(၃)ဘုရားလှရပ်၊ စကု၊ မင်းဘူးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၅၇၀
၀၉-၇၉၆၇၈၉၆၉၈ ၂၃-၄-၂၀၁၉

၁၅၀၁ လွင်သစာစာေပ ေဒလွင်လွင်ေကျာ် အမှတ်(၂၄၁)၊ ေအာင်တံခွန်လမ်း၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၅၇၂
၀၉-၄၅၆၈၈၁၃၅၅ ၂၄-၄-၂၀၁၉

၁၅၀၂ ေအးသန်းေမာ်စာေပ ဦးေအာင်ေမာ် အမှတ်(၇၄)၊ ေဈးကေလးရိပ်သာ၊ ၇-လမ်း၊ ေဈးကေလးရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၂၅၇၃
၀၉-၄၄၈၅၃၆၉၁၅ ၂၄-၄-၂၀၁၉

၁၅၀၃ Atelier Sao Design Inc ဦးေကျာ်ထွန်းဦး အမှတ(်၆၆/၆၉)၊ (၃၀၈/ေအ)၊ ယုဇနတာဝါ၊ ေရဂံုတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၅၇၅
စာေပ ၀၉-၅၅၄၄၉၉၉ ၂၅-၄-၂၀၁၉

၁၅၀၄ ေမွးရပ်ေြမစာေပ ဦးသက်ကိုကိုေထွး ေမခေဆာင်၊ လိင်တကသိုလ်နယ်ေြမ၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၅၇၆
၀၉-၄၄၅၇၁၄၂၄၉ ၇-၅-၂၀၁၉

၁၅၀၅ လင်းမိုးအိမ်စာေပ ဦးရဲမင်းေအာင် မုဒိတာအိမ်ရာ၊ ေအ-၅၁၈၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၅၇၇
၀၉-၇၉၉၄၅၆၄၅၈ ၇-၅-၂၀၁၉

၁၅၀၆ ဘတူးပွီးစာေပ ဦးတင်ေအာင် အမှတ(်၂၈၃)၊ ေလာင်ဗန်းရပ်ကွက်၊ မတူပီမိ၊ ချင်းြပညန်ယ်။ ၀၂၅၇၈ ချင်း-
၀၉-၂၆၁၁၂၈၀၆၈ ၁၃-၅-၂၀၁၉ မတူပီ



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၅၀၇ သိုးသူငယ်စာေပ ဦးသန်းေထွး တိုက်(၁၆)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ ခေရ-၃လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၅၇၉
၀၉-၉၇၂၀၈၂၅၀၃ ၁၅-၅-၂၀၁၉

၁၅၀၈ ေအာင်ေဇစာေပ ဦးေဇယျာေအာင် အမှတ်(၁၉၃)၊ ွယ်သာကီလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၅၈၁
၀၉-၅၀၅၇၂၉၈ ၂၀-၅-၂၀၁၉

၁၅၀၉ Books R Us Publishing ေဒပန်းြပည့်ြပည့်ဖိး အမှတ(်၄၁)၊ ေအာင်ချမ်းသာ-၂လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၅၈၃
၀၉-၅၄၁၈၄၈၀ ၂၀-၅-၂၀၁၉

၁၅၁၀ ကျယ်ေဂါင်စာေပတိုက် ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ကျညေ်ထာင်ကန်ေကျးရာ၊ ပုဗသရီိမိနယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပညေ်တာ်။ ၀၂၅၈၄
၀၉-၄၅၅၂၁၆၆၆၀ ၂၀-၅-၂၀၁၉

၁၅၁၁ ဇကဲ စာေပ ဦးေစာေကာ်မူေထာ် အခန်း(၇/စီ)၊ ၁၃၈-ဒီ၊ ပကလိန်းကွန်ဒို၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ၀၂၅၈၅
ဗဟန်းမိနယ်။  ၀၉-၇၉၅၈၃၆၁၁၅ ၂၀-၅-၂၀၁၉

၁၅၁၂ Green Blessing Publishing ေဒေန ်ေလးဒီယာ အမှတ်(၇၂၄/F)၊ အမက(၄၁)ေကျာင်းလမ်း၊ စဉ့်ငူရပ်ကွက်၊ ေဖာ့ကန်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၅၈၆
၀၉-၄၀၁၅၇၉၁၀၉ ၂၀-၅-၂၀၁၉

၁၅၁၃ ြမင့်မိုရ်ေရြပည်စာေပ ဦးေအးကို အမှတ်(၈၃၉)၊ စိန်ပန်းြပာ-၈လမ်း၊ ေရကာပင်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၂၅၈၇
၀၉-၂၅၀၈၆၃၇၃၃ ၂၀-၅-၂၀၁၉

၁၅၁၄ သုခနဒီစာေပ ဦးအာကာေကျာ် အမှတ်(၄/ပထမထပ-်ညာ)၊ ၁၄၄-လမ်း၊ အိုးကုန်ရပက်ွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၅၈၈
၀၉-၂၅၅၉၅၉၆၆ ၂၀-၅-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၅၁၅ ဂျက်ဖရီတင်အုန်းစာေပတိုက် ဦးတင်အုန်း အမှတ်(၃၂)၊ မဂလာလမ်း၊ ခ-ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၅၈၈
၀၉-၅၀၈၇၇၇၄ ၂၁-၅-၂၀၁၉

၁၅၁၆ ထင်သာစာေပ ဦးေကျာ်ဇင်ဦး အမှတ်(၆၉/၇၁-၈လာ)၊ ၁၃-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ ၀၂၅၉၁
၀၉-၇၉၈၁၉၆၂၉၉ ၂၁-၅-၂၀၁၉

၁၅၁၇ အုန်းေရစာေပ ေဒခင်မမ အမှတ်(၈)၊ ၈၂-လမ်း၊ ၁၄ှင့်၁၅လမ်းကား၊ ြပည်လံုးချမး်သာရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ ၀၂၅၉၄
၀၉-၇၉၇၁၁၇၈၃၄ ၂၁-၅-၂၀၁၉

၁၅၁၈ ရှင်းသန်ချိစာေပ ေဒါက်တာေနဇာေအာငအ်မှတ်(O-2)၊ ေရကက်ယက်ဘုန်းကီးေကျာင်းလမ်း၊ ဗိုလ်ချိ-၂ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၅၉၅
၀၉-၇၈၁၈၂၁၄၀၄၁ ၂၁-၅-၂၀၁၉

၁၅၁၉ ြပည်ေထာင်စုေကာင်းကျိးေဆာင် ဦးဘိုဝင်း အမှတ်(၅၄၅၉)၊ ပဲခူးလမ်း၊ ဇဝနသိဒိရပ်ကွက်၊ ဉတရသီရိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီ ၀၂၅၉၆
ပါတီမှထုတ်ေဝသည့်စာေပ ၀၉-၄၅၁၀၀၀၄၀၆ ၂၂-၅-၂၀၁၉

၁၅၂၀ ေရဦးစစာေပ ဦးေကျာ်စွာမိုး အမှတ်(၁၆၈)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၅၉၇
၀၉-၂၅၁၀၃၉၃၇၇ ၂၃-၅-၂၀၁၉

၁၅၂၁ ေြမာက်ယမား စာအုပ်တိုက် ဦးကည်မင်းထွန်း အမှတ်(၈၁၇)၊ ဂ မာလမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၅၉၈
၀၉-၀၉-၄၂၀၀၀၂၉၃၇ ၂၈-၅-၂၀၁၉

၁၅၂၂ ယင်းမာပင်စာေပ ဦးိုင်ထွန်း အကွက်(၄၃၅)၊ မာလကာ ခံ၊ ရှမ်းစုရပ၊် မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၀၂၅၉၉
၀၉-၈၉၉၆၅၃၅၉၃ ၃၁-၅-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၅၂၃ စိတ်တူကိုယ်မဘဝကင်ေဖာ်စာေပ ေဒန တင် အမှတ်(၂၂၅/ပထမထပ)်၊ ၃၈-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၆၀၀
၀၉-၇၈၁၁၀၇၃၇၀ ၁၂-၆-၂၀၁၉

၁၅၂၄ လယ်တီစာေပ ဦးခင်ေမာင်ကည် အမှတ်(၇၇)၊ လှညး်တန်းလမ်းမ၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၆၀၁
၀၉-၄၂၀၇၃၅၉၄၉ ၁၂-၆-၂၀၁၉

၁၅၂၅ မေဟာသဓသခုမိန်စာေပ ဦးမင်းသူ အမှတ်(ဃ၀၂၂၄)၊ ေဝပုလ-၅လမ်း၊ ေြမာက်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၂၆၀၂
၀၉-၂၅၃၆၈၄၉၇၈ ၁၂-၆-၂၀၁၉

၁၅၂၆ မင်းစာေပ ေဒဇာဇာမင်း အမှတ(်၁၇၅)၊ မင်းလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၆၀၃
၀၉-၄၂၈၅၈၆၁၂၅ ၁၂-၆-၂၀၁၉

၁၅၂၇ ကမာေြမစာေပ ဦးေကျာ်သီဟ အမှတ်(၈၈၀)၊ ေအ-၄/၄-လာ၊ ငမိုးရိပရ်ပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၆၀၄
၀၉-၇၇၅၅၁၃၄၄၉ ၁၂-၆-၂၀၁၉

၁၅၂၈ Ocean Publishing House ေဒေအးြဖေအာင် တိုက်(၈)၊ အခန်း(၂၀၃)၊ ၅-လမ်း(ေအ)၊ ယုဇနဉယျာဉ်မိေတာ်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း) ၀၂၆၀၅
မိနယ်။ ၀၉-၉၇၅၅၅၈၉၄၃ ၁၃-၆-၂၀၁၉

၁၅၂၉ Together စာေပ ေဒေအးေအးမျိး အမှတ(်၁၃)၊ အခန်း(ေအ-၄)၊ ပန်း ခံလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၆၀၆
၀၉- ၁၃-၆-၂၀၁၉

၁၅၃၀ Little Corner Publishing House ေဒနန်းသ စိုး အမှတ်(၁၇/၃-ေအ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်းတို၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၆၀၇
၀၉-၂၅၄၈၁၂၆၆၀ ၁၄-၆-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၅၃၁ Friends စာေပ ဦးထွန်းေရ အမှတ်(၅၂/တ)၊ ကန်းေတာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၆၀၉
၀၉-၇၃၀၈၇၆၆၇ ၁၄-၆-၂၀၁၉

၁၅၃၂ ပညာေရအုိးစာေပ ေဒုေအးေကျာ် အမှတ်(၁၀၆၉)၊ ေအာင်သိဒိလမ်း၊ ၄၀-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၆၁၀
၀၉-၂၆၈၀၀၃၅၀၉ ၁၈-၆-၂၀၁၉

၁၅၃၃ City Discovery Publishing ေဒြဖမာြမင့် အမှတ်(၁/၁၁)၊ ပဒုမာကွင်း(အေရှဘက်ြခမ်း)၊ ဗားကရာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၆၁၁
၀၉-၄၂၁၁၆၈၉၀၂ ၁၉-၆-၂၀၁၉

၁၅၃၄ မီးအိမ်သစ် (New Lamps) စာေပ ဦးေအာင်ကိုကို အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ေကးတိုင်စုရပ်၊ ေရဘိုမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၆၁၂
၀၉-၂၁၀၀၅၃၇ ၁၉-၆-၂၀၁၉

၁၅၃၅ Fisherman စာေပ ဦးဗျဲလ်လမ်းထွန်း အမှတ်(၂၇၈)၊ နယ်ေြမ-၁၇၊ စိုက်ပျိးေရး-၄လမ်း၊ စဉ့်ငူရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၆၁၃
၀၉-၄၂၅၀၂၆၂၇၃ ၂၀-၆-၂၀၁၉

၁၅၃၆ May စာေပ ဦးေကျာ်စိုးိုင် အမှတ်(၁၃၅)၊ အခန်း(၃)၊ ေရဝင်လမ်း၊ ၂၄-ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၆၁၄
၀၉-၄၂၀၉၃၉၅၉၆ ၂၀-၆-၂၀၁၉

၁၅၃၇ Siegfried Silverman Publishing Mr.Siegfried အမှတ်(၉၀၂)၊ Block-F ၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၆၁၅
Kofi Gbadago Siegfried Silverman Company Limited  09-767942587 ၂၅-၆-၂၀၁၉

၁၅၃၈ ေမာင်ေကာင်းေဖစာေပ ဦးြမင့်ေအာင် အမှတ်(၁၇၆၆)၊ ဧရာဝဏ်ဆက်စပ်လမ်း၊ ၅၅-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၆၁၆
၀၉-၂၅၁၀၁၅၀၈၉ ၂၇-၆-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၅၃၉ လင်းလက်ထွန်းစာေပ ဦးြမတ်ထွန်း အမှတ်(၂၆)၊ ေရဆံေတာ်-၂လမ်း၊ ေရဆံေတာ်ရပ်ကွက်၊ တွံေတးမိနယ်။ ၀၂၆၁၇
၀၉-၇၇၃၅၇၅၁၉၇ ၂၇-၆-၂၀၁၉

၁၅၄၀ ကွမ်းရတန စာေပ ေဒစုှင်းခိုင် မိေရှာင်လမ်း၊ ေရဆံေတာ်ရပ်ကွက်၊ ဓမာလကာရေကျာင်းတိုက်၊ တွံေတးမိနယ်။ ၀၂၆၁၈
၀၉-၅၀၆၀၆၉၃ ၂၇-၆-၂၀၁၉

၁၅၄၁ တတိယမျက်လံုးစာေပ ဦးေကျာ်စိုးထွန်း တိုက်(၁၅)၊ အခန်း(၀၀၄)၊ ေအးရိပ်မွန-်၁လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၆၂၀
၀၉-၇၇၄၄၄၄၀၆၆ ၃-၇-၂၀၁၉

၁၅၄၂ ဣစိတံစာေပ ဦးမျိးချစ် အမှတ်(၂-ေအ/၅၁၄)၊ မုဒိတာအိမ်ရာ-၂ ဖန်ချက်စက်ံုလမ်း၊ ရာမအေန က်ရပ်ကွက်၊ ၀၂၆၂၁
 အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၉-၄၂၀၁၄၃၈၁၁  ၀၉-၉၆၅၁၄၃၈၁၁ ၅-၇-၂၀၁၉

၁၅၄၃ ပညာပန်း ခံစာေပ ဦးေစာေဇာ်ေဝထွန်း အမှတ်(၁၅/တတိယထပ်)၊ ပန်း ခံလမ်း၊ ေြမနီကုန်းေတာင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၆၂၂
၀၁-၅၁၆၆၄၁ ၅-၇-၂၀၁၉

၁၅၄၄ Everyday English Publishing ဦးခင်ေမာင်ေကျာ်ဒင် အမှတ(်၁၈/ေအ)၊ ၅၆-လမ်းတို၊ အမှတ(်၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၆၂၃
၀၉-၇၃၁၀၂၃၁၃ ၅-၇-၂၀၁၉

၁၅၄၅ ာဏ်ပညာအလင်းစာေပ ဦးလှသိန်း အမှတ်(၅၂၃)၊  အင်းေတာ်လမ်း၊ စက်မဇံု-၂၊ ၆၄-ရပ်ကွက်၊  ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း) ၀၂၆၂၄
 မိနယ်။  ၀၉-၂၅၈၂၆၁၃၃၆ ၅-၇-၂၀၁၉

၁၅၄၆ ဇွဲသဟီစာေပတိုက် ေဒြမတ်သီရိေကျာ် အမှတ်(၆၂၇/ေအဝမ်း)၊ ေရှင်းဆီကန်လမ်း၊ ၉-မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၆၂၅
၀၉-၅၁၉၇၃၅၁ ၅-၇-၂၀၁၉
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၁၅၄၇ Kathryn Publication ေဒေကသရီေကျာ် အမှတ်(၅၅၉)၊ ၃၄-လမ်း၊ ၈၀x၈၁ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ၀၂၆၂၆
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၅-၇-၂၀၁၉

၁၅၄၈ အင်းစိန်ေအာင်စိုးစာေပ ဦးထူးေကျာ် အမှတ်(၁၈၆/၇-လာ)၊ ၃၈-လမ်း၊  ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၆၂၇
၀၉-၂၅၀၆၈၈၇၈၉ ၁၀-၇-၂၀၁၉

၁၅၄၉ Power Life စာေပ ဦးာဏ်မင်းထူး အမှတ(်၁၉၇/ေြမညီထပ်)၊ ၃၂-လမ်း(အေပ)၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၆၂၈
၀၉-၄၅၀၀၀၉၃၅၆ ၂၂-၇-၂၀၁၉

၁၅၅၀ ရသယဉ်စွန်းတန်းစာေပ ေဒေမန အမှတ်(၇၅/H)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၆၃၃
၀၉-၂၅၀၁၅၁၉၆၃ ၂၂-၇-၂၀၁၉

၁၅၅၁ ေကဇင်စာေပ ေဒေကဇင်ေသာ် အမှတ်(၁၀၅/၁၀၇)၊ ေဇယျသဒိိ-၃လမ်း၊ ကမာရတ်ဘူတာံုလမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ၀၂၆၃၄
လိင်မိနယ်။ ၂-၈-၂၀၁၉

၁၅၅၂ ေရှးဦးအရယ်ကေလးသူငယ်ြပစု ေဒြမတ်ြမတ်သနိ်း အမှတ်(၆၅)၊ ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၆၃၅
ပျိးေထာင်ေရးှင့်ဘက်စံုဖွံဖိးေရး ေရှးဦးအရယ်ကေလးသူငယ်ြပစုပျိးေထာင်ေရးှင့်ဘက်စံုဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာပင်မ ၂-၈-၂၀၁၉
ဆိုင်ရာပင်မအေထာက်အကူြပ အေထာက်အကူြပဗဟိုဌာန။
ဗဟိုဌာနမှထုတ်ေဝသည့်စာေပ ၀၉-၄၅၁၂၃၆၉၁၁  ၀၉-၉၆၆၂၉၈၈၁၃

၁၅၅၃ သွားေရာက်စူးစမ်းေလ့လာသူ ဦးဝင်းြမတ်ဉီး အမှတ်(၄၇၀)၊ ေန င်ိုးလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်။ ၀၂၆၃၆
စာေပ ၆-၈-၂၀၁၉
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၁၅၅၄ ေအာင်သန်းဆုသိန်းထီေပါက်စဉ်ှင့် ဦးဝင်းေဖြမင့် အမှတ်(၃၃၇)၊ စိန်ပန်းရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၀၂၆၃၉
အေထွေထွ ၀၉-၂၀၆၈၉၉၉ ၇-၈-၂၀၁၉

၁၅၅၅ ကချင်ြပညန်ယ်ြပည်သူပါတီမှ ေဒဒွဲဘူ အမှတ်(၃၈၆)၊ ယုဇနရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ ၀၂၆၄၀
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ ကချင်ြပည်နယ်ြပညသ်ူပါတီ Kachin State People's Party (KSPP) ၀၉-၂၄၀၁၁၅၀ ၇-၈-၂၀၁၉

၁၅၅၆ Oasis (အုိေအစစ)်စာေပ ေဒဂျလိုင်မိုး အမှတ်(၂၄)၊ အေသာကလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၆၄၁
၀၉-၇၉၉၄၁၁၃၆၃ ၉-၈-၂၀၁၉

၁၅၅၇ Smart Kids စာေပ ဦးမျိးြမင့်ေအး အမှတ်(၆/၈)၊ ဓမာံုလမ်း၊ ကန်/ေတာင်ရပက်ွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၆၄၂
၀၉-၇၉၈၅၈၀၅၇၃ ၉-၈-၂၀၁၉

၁၅၅၈ Nay La  Kaung Kin စာေပ ေဒနီနီေအာင် အမှတ်(၂၁၄)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ ပဇုွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၆၄၃
၀၉-၅၅၀၅၂၂၇ ၂၂-၈-၂၀၁၉

၁၅၅၉ နဒီမဂလာစာေပ ဦးေကျာ်ီုင် အိမ်အမှတ်(၃၄၇)၊ အခန်းအမှတ်(၂၉)၊ ၄-လာ၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ၀၂၆၄၄
ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၉-၅၅၀၄၃၃၉ ၂၆-၈-၂၀၁၉

၁၅၆၀ ဘဝတကသိုလ်စာေပ ဦးေနဝင်း အမှတ်(၁၄၉/ေြမညီထပ်)၊ ၃၇-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၆၄၅
၀၁-၂၄၉၇၄၁ ၂၆-၈-၂၀၁၉

၁၅၆၁ ေရဦးစာေပ ေဒခင်ကည်ကည်ဦး အမှတ်(၁၂၈/၄လာ)၊ ၄၆-လမ်း(အထက်)၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၆၄၆
၀၉-၅၀၉၅၃၁၉ ၂၆-၈-၂၀၁၉
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၁၅၆၂ Padamyar FM Media Co.,Ltd ေဒေမထက်ေအာင် အခန်း(၃၀၁/၃၀၅)၊ ၃-လာ၊ Crystal Office Tower ၊ ကန်းေတာ်လမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၆၄၇
မှထုတ်ေဝသည့်စာေပ ၀၁-၉၃၃၉၂၉၃ ၂၆-၈-၂၀၁၉

၁၅၆၃ သံလွင်နဒီစာေပ ဦးဇာနည်ဦး အမှတ်(၄၉၀)၊ ၆-က၊ သစာလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၂၆၄၈
၀၉-၇၇၉၉၇၇၇၀၉ ၂၇-၈-၂၀၁၉

၁၅၆၄ E Road Digital စာေပ ဦးေအာင်ဟိန်းဦး အမှတ်(၉)၊ ဆရာမကီးလမ်း၊ ဆရာစံေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၆၄၉
၀၉-၄၄၈၈၈၉၄၉၆ ၂၈-၈-၂၀၁၉

၁၅၆၅ ရှင်သာမေဏေကျာ်စာေပတိုက် ဦးတင်ြမတ်(ခ) အာဇာနည်လမ်း၊ ေရတိဂံုဘုရားအေရှဘက်မုခ်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၆၅၁
ဦးကည်တွဲ ၀၉-၄၂၀၄၂၀၃၆၀  ၀၁-၃၈၇၃၆၁ ၂၈-၈-၂၀၁၉

၁၅၆၆ ိုးမတိုင်း(မ)်စာေပ ဦးေကျာ်လင်း အမှတ(်၂၉၄)၊ ေအာင်တပ်အုပ်စု၊ ဗလရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဦးမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။ ၀၂၆၅၂
၀၉-၂၅၁၄၂၈၇၉၇ ၂၈-၈-၂၀၁၉

၁၅၆၇ ေအာင်ချမ်းမင်းစာေပ ဦးေအာင်ချမ်းမင်း တိုက်(၃)၊ အခန်း(၅/ခ)၊ သီရိမဂလာအိမ်ရာ၊ ၂၆x၂၇လမ်းကား၊ ၇၃x၇၄လမ်းကား၊ ၀၂၆၅၃
ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။  ၀၂-၄၀၂၁၂၂၉ ၂-၉-၂၀၁၉

၁၅၆၈ ေကျာ်သန်းထွန်းစာေပ ဦးေကျာ်သန်းထွန်း တိုက်(၃)၊ အခန်း(၆)၊ နန်းေရှ၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၆၅၄
၀၉-၂၀၁၂၈၇၁ ၂-၉-၂၀၁၉

၁၅၆၉ READERS' CLUB MM စာေပ ဦးချိဝင်းေမာင် အမှတ်(၂၁၂/၃-လာ)၊ ၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၆၅၅
၀၉-၂၅၂၉၅၅၅၇၀ ၂-၉-၂၀၁၉
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၁၅၇၀ ပုဂံမိသူစာေပ ဦးရဲြမင့်ေအာင် မှန်ကိရပ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ေညာင်ဦးမိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၆၅၆
၀၉-၂၀၄၂၈၇၂ ၃-၉-၂၀၁၉

၁၅၇၁ Madalarian စာေပတိုက် ဦးသူရဝင်း အကွက်(၆၉၇)၊ မင်းတန်းရပ်၊ ၇၃-လမ်း၊ ၃၈x၃၉လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ ၀၂၆၅၇
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၉ ၃-၉-၂၀၁၉

၁၅၇၂ သမီးေလးစာေပ ဦးသန်ဇင်ထူး လရ-၃၂၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၆၅၈
၀၉-၇၇၇၇၇၂၂၃၃ ၆-၉-၂၀၁၉

၁၅၇၃ Family Books စာေပ ဦးလူေအး အကွက်(၉၀၁)၊ ၇၈-လမ်း၊ ၄၄x၄၅လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ ၀၂၆၅၉
၀၉-၄၅၄၇၄၀၄၅၀ ၁၀-၉-၂၀၁၉

၁၅၇၄ TRUE LEARNING စာေပ ေဒခိုင်ချိြမင့် အမှတ(်၅၃/၅၄)၊ ြပည်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၆၆၀
၀၉-၉၅၀၂၈၃၆၀၀ ၁၉-၉-၂၀၁၉

၁၅၇၅ ေရစာေပတိုက် ဦးိုင်ိုင်ဦး အမှတ်(၂၂၁)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ ပဇုွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၆၆၁
၀၉-၅၁၆၂၇၂၄ ၁၉-၉-၂၀၁၉

၁၅၇၆ ပန်းေဟရတီစာေပ ေဒသဂိေရစင် တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၀၃)၊ အေရှေအာင်ေြမသာစညအ်ိမ်ရာ၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ၀၂၆၆၂
ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၉-၂၅၀၁၁၁၂၁၆ ၁၉-၉-၂၀၁၉

၁၅၇၇ မဟာကံထူးရှင်ဂုမှထုတ်ေဝ ဦးစိုင်းမင်းိုင် အမှတ်(၃/၅)၊ ပဏိတလမ်း၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၆၆၃
သည့်စာေပ ၀၉-၅၅၁၀၁၂၈၁ ၁၉-၉-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၅၇၈ သဗမဂလာစာေပတိုက် ေဒချိသဇဲာ အမှတ်(၃၁/၅လာ-ေအ)၊ ြပည်သူကွက်သစ်-၁လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၆၆၄
၀၉-၂၅၃၀၃၅၄၈၁ ၂၀-၉-၂၀၁၉

၁၅၇၉ ကယ်စင်သစ်စာေပ ဦးမင်းမင်းဖိး အမှတ်(၂၂၇)၊ ဦးဘဟန်လမ်း၊ (င/က)ရပ်ကွက်၊ သယန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၆၆၅
၀၉-၄၅၁၂၃၉၃၀၇ ၂၀-၉-၂၀၁၉

၁၅၈၀ သက်ချိဦးစာေပ ဦးသန်းေအာင် အမှတ်(၈/၅လာ-ဘီ)၊ ညီတွ်ေရးလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၆၆၆
၂၀-၉-၂၀၁၉

၁၅၈၁ ြမစိမ်းေရာင်စာေပ ဦးေစာေမာင်ကန် အမှတ်(၃၂)၊ ေသာင်တန်း၊ ေပေတာင်အုပ်စု၊ ပန်းတေန ်မိနယ်၊ ဧရဝတီတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၆၆၇
၀၉-၂၅၀၁၂၂၁၂၉ ၂၀-၉-၂၀၁၉

၁၅၈၂ ပဒုမာကာစာေပ ဦးေအာင်မင်းစိန် အမှတ်(၃၈/ဒုတိယထပ်)၊ သီရ-ိ၆လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၆၆၉
၀၉-၄၂၂၄၅၅၂၈၇ ၂၄-၉-၂၀၁၉

၁၅၈၃ Happy Mom & Genius စာေပ ေဒြမတ်မွန်မွန်ေအာင် အမှတ်(၃၂၆/ေအ-၄)၊ တပင်ေရထီးလမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ သမုိင်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၆၇၀
၀၉-၇၉၄၆၂၃၁၅၂  ၀၉-၄၂၁၀၂၅၇၉၆ ၂၄-၉-၂၀၁၉

၁၅၈၄ လိမ်တံုေဟွစာေပ ဦးလန်ဂိုးကပ် အမှတ်(၁၀၅/၂)၊ လိင်သာယာရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၆၇၁
၀၉-၄၀၀၅၃၆၅၉၂ ၂၄-၉-၂၀၁၉

၁၅၈၅ ပူတီတူးစာေပ ဦးြမင့်ဦး တိုက်(၁၂)၊ အခန်း(၃၀၄)၊ ၁၆-လမ်း/ေအ၊ ယုဇနဉယျာဉ်မိေတာ်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း) ၀၂၆၇၂
မိနယ်။ ၀၉-၂၆၆၆၅၇၃၈၃ ၂၄-၉-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၅၈၆ ထက်စည်သူစာေပ ဦးထက်စည်သူ အမှတ်(၆၆)၊ စဉ့်အုိးတန်းလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ လသာမိနယ်။ ၀၂၆၇၃
၀၉-၄၂၁၁၆၀၅၈၇ ၂၄-၉-၂၀၁၉

၁၅၈၇ ေဝယံထက်စာေပ ဦးခင်ေမာင် အမှတ်(၈၂/၇-လာ)၊ ၉၄-လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၆၇၄
၀၉-၇၆၆၆၄၅၅၃၅ ၂၄-၉-၂၀၁၉

၁၅၈၈ မိုးှင့်ေြမစာေပ ဦးေမာင်ေမာင် အမှတ်(၇၁)၊ ၃၁-လမ်း၊ ၇၁x၇၃လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ ၀၂၆၇၅
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၉- ၂၄-၉-၂၀၁၉

၁၅၈၉ ေအးချမ်းစာေပ ဦးေအးချမ်းပိုင် အမှတ်(၁၂၇)၊ ဝိပဿန လမ်း၊ သဲကုန်းရပ်ကွက်၊ ကိပင်ေကာက်မိနယ်၊ ၀၂၆၇၆
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။ 09768166513 ၂၄-၉-၂၀၁၉

၁၅၉၀ ခိုင်သူဇာထွန်းစာေပ ဦးစစ်ရန်ထွန်း အမှတ်(၄၈၁/က)၊ မင်းဘူးလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၂၆၇၇
၀၉-၄၅၇၁၁၀၃၅၄ ၂၄-၉-၂၀၁၉

၁၅၉၁ ဘုန်းြပည့်ဖိးစာေပ ေဒခင်လြပည့်ဝန်း တိုက်(၈)၊ အခန်း(၁၀၄/ဒ-ုထပ)်၊ဘယ်၊ ေတာ်ဝင်မဂလာအိမ်ရာ၊ ၁၅၄-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၆၇၈
09-254096911 ၂၄-၉-၂၀၁၉

၁၅၉၂ HPARAT LUNGPA Publication ဦးလတ်ေအာင် အမှတ်(၁၈၅)၊ ယုဇနရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ ၀၂၆၇၉
၀၉- ၂၅-၉-၂၀၁၉

၁၅၉၃ ေဇာ်ဂျဖီိုလ်ဝင်စာေပတိုက် ေဒခင်ခင်ေထွး အမှတ်(၉၉၅)၊ သုဇိတာ-၂ြဖတ်လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၂၆၈၀
၀၉- ၂၅-၉-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၅၉၄ အိအိေချာစာေပ ေဒစိုးမာလာ အမှတ်(၆၅/ေအ)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၆၈၁
၀၉-၄၅၀၀၃၉၉၇၁ ၁-၁၀-၂၀၁၉

၁၅၉၅ ေရြပည်စံရာစာေပ ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး အမှတ်(၃၇၁)၊ ြပည်လမ်း၊ ေတာင်တွင်းကီးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၆၈၄
၀၉-၄၂၈၆၉၃၀၅၅ ၁၈-၁၀-၂၀၁၉

၁၅၉၆ ရသဉယျာဉ် စာေပ ေဒတိုးတိုး ပံး အမှတ်(၁၅)၊ ှစ်ထပ်ေဆာင်၊ မေလးေဆးံုကီးဝင်း၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ ၀၂၆၈၅
မေလးတိုင်းေဒသကီး။၀၉-၄၀၂၇၄၀၇၆၇ ၁၈-၁၀-၂၀၁၉

၁၅၉၇ ခိုင်မဲစာေပ ဦးခိုင်မင်းထက် အမှတ်(၂၃)၊ ရတန မိင်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၆၈၆
၀၉-၉၇၇၈၉၃၀၄၇ ၁၈-၁၀-၂၀၁၉

၁၅၉၈ Stem Myanmar စာေပ ေဒစုစုမွန် အမှတ(်၄၂၉)၊ အီးေဆာင်၊ ၄-လာ၊ ၉-မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၆၈၇
၀၉-၇၉၁၈၂၈၉၉၀ ၁၈-၁၀-၂၀၁၉

၁၅၉၉ ရဲထွဋ် စာေပတိုက် ဦးရဲထွဋ် အမှတ်(၁၁)၊ အခန်း(၁၂၀၆)၊ Hill Top Vista တာဝါ-ဘီ၊ ဗဟိုလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၂၆၈၈
၂၁-၁၀-၂၀၁၉

၁၆၀၀ က့ံေကာ်ရာသားစာေပ ဦးမျိးခိုင် အမှတ်(၁/၁)၊ မဟာဝိဇယေစတီေတာ်ေတာင်ဘက်မခု်၊ ေရတိဂံုဘုရားလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ ၀၂၆၈၉
၀၉-၄၂၀၁၈၀၀၅၉ ၂၁-၁၀-၂၀၁၉

၁၆၀၁ ခင်ချိလတ်စာေပ ေဒခင်ချိလတ် ကက-၄/၁၀-၁၁၊ ကံသာယာရပ်၊ ချမး်ြမသာစည်မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၆၉၀
၀၉-၂၀၁၂၈၉၄ ၂၁-၁၀-၂၀၁၉



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၆၀၂ ေအာင်ြမန်မာဟိန်းစာေပတိုက် ေဒဝင်းြမ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၂၃)၊ ြပည်လမ်း၊ ၈-မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၆၉၁
၀၉-၅၁၃၇၆၁၀ ၂၃-၁၀-၂၀၁၉

၁၆၀၃ ိုးိုးရှင်းရှင်းစာေပ ေဒနီလာမိင် အမှတ်(၄)၊ ေတာင်ထိပ်ပန်းလမ်း၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၆၉၄
၀၉-၄၃၁၃၆၁၅၉ ၂၅-၁၀-၂၀၁၉

၁၆၀၄ လမင်းေလးစာေပ ဦးေမာင်ေမာင် ခံအမှတ(်၁၀/ဘီ)၊  ေလဆိပ်ရိပ်သာလမ်းသွယ်-၃၊ ေစာ်ဘွားကီးကုန်းရပ်ကွက်၊ ၀၂၆၉၈
အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၉-၂၆၄၂၂၅၂၀၀ ၄-၁၁-၂၀၁၉

၁၆၀၅ ေကာင်းကီးစာေပ ဦးလျန်ကီလ် အမှတ်(၄၈၆)၊ ထွန်းသစာလမ်း၊ ၁၁/၁ရပ်ကွက်၊ ေရေပါက်ကံမိသစ်၊ ၀၂၇၀၁
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ ၀၉-၄၄၇၀၃၄၀၃၂ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉

၁၆၀၆ နီနီေကျာ်စာေပ ဦးမျိးြမင့် အမှတ်(၅/က)၊ ပါရမီလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၇၀၂
၀၉-၇၈၂၃၀၉၉၂၁ ၁၅-၁၁-၂၀၁၉

၁၆၀၇ ကဗည်းသစ်စာေပ ေဒစုစုလတ် အမှတ်(၃/၂၁၇)၊ ြမခွာညိ-၆လမ်း၊ တိုးချဲရပ်ကွက်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၂၇၀၃
၀၉-၆၉၄၆၆၁၃၈၃ ၂၀-၁၁-၂၀၁၉

၁၆၀၈ ထင်း ှးမိင်စာေပ ဦးေဂေလာထဏ်း အမှတ(်၇/၁၇၀)၊ အေရှြပင်ရပ်ကွက်၊ မင်းတပ်မိ၊ ချင်းြပည်နယ်။ ၀၂၇၀၄
၀၉-၄၀၃၇၁၀၉၈၇ ၆-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၀၉ ြပညသူ်ေရှေဆာင်ပါတီမှ ဦးထွန်းတင့်ဝင်း အမှတ်(၂၅၇/၁၀-ဘီ)၊ ကေမာဇတာဝါ၊ ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၇၀၅
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ (ြပည်သူေရှေဆာင်ပါတီ) ၆-၁၂-၂၀၁၉
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၁၆၁၀ Sword Publishing ဦးဘီးထန် အမှတ်(၁၅)၊ စိန်ပန်းမိင်လမ်း၊ ရာမ၊ေထာက်ကန်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ ၀၂၇၀၆
၀၉-၄၂၀၀၇၉၀၁၈ ၆-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၁၁ ေတးသီငှက် စာေပ ဦးြမတ်ိုးဟန် အမှတ်(၂၈၂)၊ ြမန လမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၂၇၀၈
၀၉-၆၇၅၈၂၂၂၉၄ ၆-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၁၂ မေြခစာေပ ဦးကည်ေမာင်ြမင့် အမှတ်(၄၆)၊ ၇၁-လမ်း၊ ၃၂x၃၃လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၇၀၉
၀၉-၇၉၈၈၄၁၄၈၈ ၆-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၁၃ ေရေသာ့စာေပ ေဒသက်ထားွန် အမှတ်(၁၀/ပထမထပ)်၊ ေခါင်းရင်းခန်း၊ သဓုမာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၇၁၀
၀၉-၆၈၆၀၆၅၃၃၅ ၆-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၁၄ ေငွအိမ်စညစ်ာေပ ဦးသန်းထိုက်ေအာင် အမှတ်(၁၁)၊ ၁၁၁-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၇၁၂
၀၉-၅၀၇၃၈၆၇ ၆-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၁၅ ဦးသန်ေနအိမ်ြပတိုက် (U Thant ေဒေအးေအးသန် အမှတ(်၃၁)၊ ပန်းဝါလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်၊ ဦးသန်ေနအိမ်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး ၀၂၇၁၃
House) စာေပ (ခ)ေဒေအေအးြမင့်ဦး အဖွဲ   09-32100785 ၆-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၁၆ သူေဌးေဖေဖ စာေပ ေဒနန်းခင်ကည် အမှတ်(၈)၊ မိပတ်လမ်း၊ ံုးေတာ်ရပ်၊ သန်လျင်မိနယ်။ ၀၂၇၁၄
၀၉-၇၈၉၇၈၉၆၅၃ ၆-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၁၇ အားမာန်သစ်စာေပ ဦးစိုးဝင်း အမှတ်(၁၄၃)၊ ြမန်မာဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကေလး၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၇၁၆
၀၉-၅၀၇၅၁၁၈  ၀၉-၄၅၀၀၅၇၅၅၀ ၁၀-၁၂-၂၀၁၉
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၁၆၁၈ မွန်ြမတ်သူစာေပေတိုက် ဦးေနမျိးထက် အမှတ်(၁၅)၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ တပ်ေြမ၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ြမဝတီစာေပတိုက် ၀၂၇၁၇
၀၉-၆၉၃၂၃၂၂၈၂ ၁၀-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၁၉ Media Positive Publication ဦးစိုးေကျာ် အမှတ်(၇၁)၊ သစာလမ်း၊ ၃၉/ေအရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၇၁၈
၀၉-၂၅၄၃၁၁၂၀၃၀ ၁၁-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၂၀ ချမ်းသာကီးစာေပ ေဒိုင်ိုင်ဝင်း အမှတ်(၁၂၃/၆-က)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာန ရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ ၀၂၇၁၉
၀၉-၇၇၄၁၁၂၀၃၀ ၁၁-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၂၁ ေရြပည့်စာေပတိုက် ဦးစည်သူေကျာ် အမှတ်(၇)၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ သမတကမ်းေြခရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်။ ၀၂၇၂၀
09-5160680  09-581652 ၁၁-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၂၂ အိပ်မက်ချိစာေပ ေဒေမသက်ဖူး ပုဏားစုရပ်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၇၂၁
09-776289574 ၁၁-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၂၃ သန်းဆုေဝကံေပကီးထီေပါက်စဉ် ဦးသန်းြမင့် အမှတ်(၉၀)၊ သီရိလမ်း၊ ေဈးကုန်းအေန က်ရပ်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၇၂၃
ှင့်အေထွေထွ 09-422693422 ၁၈-၁၂-၂၀၁၉

၁၆၂၄ ပညာ့မိတ်ေဆွစာေပတိုက် ေဒေအးသ ေကျာ် အမှတ်(၉/ေြမညီထပ်)၊ ၁၅၄-လမ်း၊ မဂလာေဇယျံလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၇၂၄
09-795520214 ၂-၁-၂၀၂၀

၁၆၂၅ ACME MAHAWTHADAR စာေပ ေဒါက်တာထွန်းလင်း အမှတ်(၁၄၉)၊ ေဇယျာ(၆)လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၂၇၂၅
ေအာင် ၁၇-၁-၂၀၂၀
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၁၆၂၆ Amara Xanders (အမရာဇန်းဒါး ေဒေကသရီဘုန်း အမှတ်(၁၁)၊ ၄-လာ(ညာ)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၇၂၆
စာေပ) ေအာင် 09-785393790 ၁၇-၁-၂၀၂၀

၁၆၂၇ ြပညသူ်ပါတီမှထုတ်ေဝသည့် ဦးေကျာ်ေကျာ်ေထွး အခန်း(၉၀၆)၊ ၉-လာ၊ ယုဇနတာဝါ၊ ေရဂံုတိုင်လမ်းဆံု၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၇၂၇
စာေပ ြပည်သူပါတီ(The People's Party) 09-789888850 ၁၇-၁-၂၀၂၀

၁၆၂၈ L2D (Library To Door)စာေပ ဦးေနလွင်ေအာင် အမှတ်(၃၈)၊ ၅-လာ၊ ၅၂-လမ်းေအာက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၇၂၈
09-251922550 ၁၇-၁-၂၀၂၀

၁၆၂၉ AKP-Books Publication ဦးေအာင်ခိုင်ဖိး အမှတ(်၃၆/ပထမထပ)်၊ ေရေလာင်းလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၇၂၉
09-788672500 ၁၇-၁-၂၀၂၀

၁၆၃၀ အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ် ဦးာဏ်ဝင်း အမှတ်(၉၇/ဘီ)၊ အေန က်ေရဂံုတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၇၃၀
ပါတီမှထုတ်ေဝသည့်စာေပ (အမျိးသားဒီမိုကေရစီပါတီအဖွဲချပ်ပါတီ)09-5179247 , 09-5086324 ၂၀-၁-၂၀၂၀

၁၆၃၁ ဖူးပွင့်စံုစာေပ ဦးလှဆန်း အမှတ်(၁၁၃၄)၊ တပင်ေရထီးလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၇၃၁
09-773460527 ၂၀-၁-၂၀၂၀

၁၆၃၂ န မိင်စာေပ ေဒေဌးေဌးြမင့် တ-၄/၈၂၊ ငုြပာလမ်း၊ ၆၂x၆၃ကား၊ မိသစ်(၁)၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ ၀၂၇၃၂
မေလးတိုင်းေဒသကီး။ 09-787412818 , 09-73550614 ၂၀-၁-၂၀၂၀

၁၆၃၃ ခတာစာေပ ေဒေရစင်ေငွ အမှတ(်၂၄၄)၊ ပျဉ်းကတိုးလမ်း၊ ၃၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၇၃၃
09-2501844582 ၂၀-၁-၂၀၂၀
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၁၆၃၄ ဦးကိုနီစာေပ ေဒတင်ေအး အမှတ်(၁၃၈)၊ ၄-လာ(ဘယ်)၊ ၄၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၇၃၄
09-961227229 , 09-975736519 ၂၀-၁-၂၀၂၀

၁၆၃၅ Myantastic စာေပ ေဒေစာရတန ဦး အမှတ(်၃၆၀/၃၆၁)၊ ယင်းမာမိင်လမ်း၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၇၃၅
၂၀-၁-၂၀၂၀

၁၆၃၆ သင့်အတွက်စာေပ ဦးေစာထွန်းေအး အမှတ်(၁၅၁/က)၊ ေတးဉယျာဉ်(၂)လမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ ၀၂၇၃၆
09-441904763 ၂၀-၁-၂၀၂၀

၁၆၃၇ အလီစာေပ ဦးမျိးဝင်း အမှတ်(၁၅)၊ ရတန ပံ(ု၅)လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၇၃၉
09-974872740 ၂၁-၁-၂၀၂၀

၁၆၃၈ အယန စာပီအဖွဲမထှုတ်ေဝသည့် ဦးေမာင်ေကျာ့ အမှတ်(၁၂၁)၊ ပထပ်၊ ၄၁-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊။ ၀၂၇၄၀
စာေပ အယန စာပီအဖွဲ၊ 09-5122182 ၂၁-၁-၂၀၂၀

၁၆၃၉ အေမအ့ိမ်ဉပေဒစာေပ ဦးေဇာ်လင်းဦး ပ-၉၃၊ သရဖီလမ်း၊ သေြပကုန်း၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၂၇၄၁
09-420700243 ၂၁-၁-၂၀၂၀

၁၆၄၀ Parami Institute Company ေဒါက်တာေကျာ်မိုး ေရဂံုပလာဇာ(တတိယထပ်)၊ ဗဟန်းမိနယ်။ ၀၂၇၄၂
Limited By Guarantee မှ ထွန်း Parami Institute Company Limited By Guarantee, 09-791905791 ၂၁-၁-၂၀၂၀
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ

၁၆၄၁ အင်းလျားေရကန်ေတာ်စာေပ ဦးထွန်းေဝ အမှတ်(၃၁)၊ မာလာမိင်(၃)လမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကျင်း၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၇၄၄
09-798134348 ၂၁-၁-၂၀၂၀



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၆၄၂ The Katha Bridge Publishing ေဒရတန ေအာင် အမှတ်(၅၆)၊ သန်ဇင်လမ်းသွယ(်၁)၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကျိက်ဝိုင်းဘုရား၊ မရမ်းကုန်း ၀၂၇၄၅
မိနယ်။ 09-796688919 ၂၁-၁-၂၀၂၀

၁၆၄၃ သစိပ်ြမင်ှံစာေပ ဦးဖိးဝင်းလတ် အမှတ်(N-1)၊ ေရမလမ်း၊ ေရပုန်းညက်ရိပ်မွန်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၇၄၆
09-799901954 ၂၁-၁-၂၀၂၀

၁၆၄၄ ထွန်းလင်းအိမ်စာအုပ်တိုက် ဦးဇာနည်ထွန်း B-3၊ ၃၀၃၊ Tosta အိမ်ရာ၊ ၆၅-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၇၄၇
09-250206528 ၂၂-၁-၂၀၂၀

၁၆၄၅ ေဗသနိြမန်မာစာေပ ဦးေသာမတ်(စ်)ဇာ အမှတ်(၁၁၂/ခ)၊ အထက်မင်းကီးလမ်း၊ ရာမအေရှရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၇၄၈
တီလ် 09-442647653 ၂၂-၁-၂၀၂၀

၁၆၄၆ အုဏ်ဦးဂျာနယ်စာေပ ဦးလှြမင့် အမှတ်(၂၄)၊ ေအာင်သီရ(ိ၅)လမ်း၊ ၂၈ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၇၄၉
09-73003232, 09-443003232 ၂၂-၁-၂၀၂၀

၁၆၄၇ CLR စာေပတိုက် ဦးဦးေမာင်ကီး အမှတ်(၆၀)၊ တ-ထပ(်ေအ)၊ လှညး်တန်းလမ်းမကီး၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၇၅၀
09-459941481 ၂၃-၁-၂၀၂၀

၁၆၄၈ ဖရီးဒမ်း(Freedom)စာေပ ဦးေအာင်ိုင် အမှတ်(၃/ေအ)၊ တိုက်(၂၇)၊ နီလာလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၇၅၁
09-790768111 ၂၇-၁-၂၀၂၀

၁၆၄၉ ဘဲုပ်ဆုိးစာေပ ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း အမှတ်(၁၂၄)၊ ၁၃x၁၄လမ်းကား၊ လမ်း(၈၀)၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်း ၀၂၇၅၂
ေဒသကီး။ ၀၉-၉၅၂၂၀၇၀၀၀ ၂၇-၁-၂၀၂၀



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၆၅၀ ေဆာင်းထီးြဖ စာေပတိုက် ဦးအုန်းြမင့် အမှတ်(၉၉၆)၊ သုဇိတာ-၂ ြဖတ်လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဉကလာပမိနယ်၊ ၀၂၇၅၄ ြမန်မာ+
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ၀၉-၂၅၄၃၇၇၀၁၀ ၃၀-၁-၂၀၂၀ အဂလိပ်

၁၆၅၁ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ ေဒါက်တာထွန်းေန င် ံုးအမှတ-်၉၊  ဇမသီရိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၂၇၅၅
ထုတ်ေဝသည့်စာေပ (ဒ/ုန်မှး) (ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန) ၃၁-၁-၂၀၂၀

၁၆၅၂ ြမကန်စာေပတိုက် ဦးစိုးမင်း ၂၄၇၇/၇၈၊ ဓမေစတီလမ်း၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ ဒလမိနယ်။ ၀၂၇၅၆
၀၉-၂၆၄၄၇၃၆၉၅ ၇-၂-၂၀၂၀

၁၆၅၃ ဖိုးသားစာေပ ဦးေမာင်ေမာင်သန်း အမှတ်(၁၈၃/ညာ)ဒုတိယထပ်၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၇၅၇ ုပ်ြပ/
၀၉-၂၅၅၇၂၁၆၄၃ ၁၇-၂-၂၀၂၀ ကာတွန်း

၁၆၅၄ ြမန်မာိုင်ငံအာမခံအသင်းမှ ဦးေသာင်းဟန် အမှတ်(၅၃)၊ ၀၅-၁၈၊ ၅-လာ၊ Strend Square ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၇၅၉
ထုတ်ေဝသည့် စာေပ (ြမန်မာိုင်ငံအာမခံအသင်း) ၀၉-၂၃၀၇၃၆၃၊ ၀၉-၂၆၀၆၅၇၁၇၆ ၁၉-၂-၂၀၂၀

၁၆၅၅ ြမတ်ဆုစံ စာေပ ဉီးဝင်းိုင်ေကျာ် အမှတ်(၄၆)၊ ပထမထပ်၊ ရတန သုခလမ်း၊ သဃကန်းမိနယ်။ ၀၂၇၆၀
၀၉-၉၇၄၁၃၈၆၇၅ ၁၉-၂-၂၀၂၀

၁၆၅၆ ဆန်းဆင့်မင်း စာေပတိုက် ဉီးမင်းထက်ိုင် အမှတ်(၁၇၀)၊ ေြမညီ(ယာ)၊ ၃၇-လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၇၆၁
၀၉-၅၅၀၂၃၅၄ ၁၉-၂-၂၀၂၀

၁၆၅၇ လင်းလက်စာေပ ဉီးလှေဌးေအာင် အမှတ်(၂၀၁)၊ ချင်းပျံလမ်း၊ ေအာင်မဂလာရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိနယ်၊ ရခိုင်ြပညန်ယ်။ ၀၂၇၆၂
၀၉-၂၆၃၇၁၄၅၂၈ ၁၉-၂-၂၀၂၀



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၆၅၈ ေဗရိစာေပ ဉီးခမ်းလျန်းဆူမ်း အမှတ်(၉၁၃)၊ သံလွင်လမ်း၊ ဘုရင့်ေန င်ရပက်ွက်၊ ဒလမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၇၆၃
၀၉-၄၅၇၇၈၀၅၁၉ ၁၉-၂-၂၀၂၀

၁၆၅၉ ဇွဲထူးြပည့်စာေပ ေဒလဲ့လဲ့ကည် အမှတ်(၁၄)၊ ကွက်သစ်(၁)လမ်း၊ ကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၇၆၄
၀၉-၅၁၂၆၅၂၁ ၁၉-၂-၂၀၂၀

၁၆၆၀ ဆုရတန စာေပ ေဒဆုရတန ေကျာ် အမှတ(်၈၀-ခ)၊ ေရကူးလမ်း၊ ၁၉(က)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၇၆၅
၀၉-၇၇၈၈၅၃၇၈၈ ၁၉-၂-၂၀၂၀

၁၆၆၁ ိင်းခန်စာေပတိုက် ေဒယမင်းေရဇင် အမှတ်(၁၄/၁၆)၊ ြမရာကုန်းလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၇၆၆ အာရဗီ+
၀၉-၉၆၅၄၀၈၇၅၄ ၁၉-၂-၂၀၂၀ အူရဒ+ူ

ြမန်မာ+
အဂလိပ်

၁၆၆၂ ြမန်မာ့ေွဉီးစာေပတိုက် ေဒအငယ်ေထွး အမှတ်(၁၅၈)၊ ၆-လာ၊ ၄၅-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ ၀၂၇၆၇
၀၉-၄၂၀၁၈၇၁၉၂ ၁၉-၂-၂၀၂၀

၁၆၆၃ PS Education စာေပ ဉီးမျိးမင်းဉီး ေြမနီကုန်းပလာဇာ(10-C)၊ ဗားဂရာလမ်းမ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၇၆၈
၁၉-၂-၂၀၂၀

၁၆၆၄ ရင်ခွင်ဉီးစာေပ ဉီးးိုင်ဝင်းထွန်း အကွက်(၆၉၁)၊ ရင်ခွင်ဉီး ခံ၊ မဟာွယ်စဉ်ရပ်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးတိုင်း ၀၂၇၆၉
ေဒသကီး၊ ၀၉-၄၄၄၆၃၇၉၆၉ ၁၉-၂-၂၀၂၀

၁၆၆၅ Pencell Books ဉီးေအးချမး်ေအာင် တိုက်(O-4)၊ ေရအင်ကင်းရိပ်မွန်၊ သုဝဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၇၇၀
(Pencell Co.,Ltd) ၁၉-၂-၂၀၂၀



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၆၆၆ ေွးအိမ်စာေပတိုက် ေဒစန်းစန်းဝင်း ဘူတာ(၁)လမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေချာင်းဉီးမိနယ်၊ မံုရာခိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၇၇၁
၀၉-၄၂၁၂၇၅၂၀၆ ၂၀-၂-၂၀၂၀

၁၆၆၇ Myanmar Farmers' Academy ေဒါက်တာဟန်ဖိး ကွင်းအမှတ်(၃၃)၊ မရင်းကီး၊ ေဇယျာသရီိမိနယ်၊ ရန်ကုန်-မေလးလမ်းမကီးေဘး၊ ၀၂၇၇၂
စာေပ ေအာင် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊(Myanmar Farmers' Academy)၀၉-၇၈၄၄၂၂၀၉၅ ၂၀-၂-၂၀၂၀

၁၆၆၈ Young's Knowledge ဉီးမျိးေကျာ်ခိုင် K/20၊ သီရိရတန လက်လီလကားေဈး၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၂၇၇၃
Corporation စာေပ (Young's Knowledge Corporation) ၀၉-၉၆၅၂၆၆၅၇၇၊ ၀၉-၅၁၂၆၃၆၃ ၂၀-၂-၂၀၂၀

၁၆၆၉ ေတာင်ဇလပ်နီစာေပ ဉီးမင်းထက်ဟန် အမှတ်(၃၉)၊ ရန်ေြပ-၁၂-လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၇၇၄
၀၉-၄၂၃၀၂၀၀၃၀ ၂၀-၂-၂၀၂၀

၁၆၇၀ စာအိမ်ကေလး စာေပတိုက် ေဒသက်ထားေဆွ အမှတ်(၁၄)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေဝဘာဂီလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၂၇၇၅
၀၉-၇၉၉၆၃၇၆၀၁ ၂၀-၂-၂၀၂၀

၁၆၇၁ ေရဉယျာဉ်မိင်စာေပ ေဒစ ဝင်း အမှတ(်၉၅)၊ ေအာင်မဂလာဒံု(၁)လမ်း၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ ၀၂၇၇၆
၀၉-၇၉၉၇၇၆၅၄၄ ၂၁-၂-၂၀၂၀

၁၆၇၂ အင်းလျားေဘာဂေဗဒစာေပ ဉီးဆန်းလင်းေအာင် အမှတ်(ေအ/၆)၊ ဝဂရိပသ်ာလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၇၇၇
၀၉-၄၂၀၅၂၃၁၀၇ ၂၁-၂-၂၀၂၀

၁၆၇၃ ြမင့်စာေပ ဉီးခင်ေမာင်ြမင့် အမှတ်(၄၁၆)၊ ေအာင်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ အလံုမိနယ်။ ၀၂၇၇၈
၂၁-၂-၂၀၂၀



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၆၇၄ ကန်းေရမိင်စာအုပ်တိုက် ဉီးေအာင်ေကျာ်ဆန်း အမှတ်(၈၇၈)၊ ကန်းေရမိင်လမ်း၊ ၁၈(ဃ)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၇၇၉
၀၉-၅၁၁၆၆၄၆ ၂၁-၁-၂၀၂၀

၁၆၇၅ ဘုန်းြမတ်ကယ်စာေပ ဦးဝင်းထွဋ်ကည် အမှတ်(၁၇၀)၊ ၃၁-လမ်း(အထက်)၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၇၈၁
၀၉-၈၆၃၀၁၁၈ ၂၆-၂-၂၀၂၀

၁၆၇၆ ကည်ူးပွင့်စာေပ ဦးသန်းြမင့် အမှတ်(၃၀၁)၊ တိုက်(၃)၊ ၈-လမ်း(ေအ)၊ ယုဇနလမ်း၊ ဉယျာဉ်မိေတာ်၊ ဒဂံုမိသစ် ၀၂၇၈၂
ဆိပ်ကမ်းမိနယ်။ ၀၉-၂၅၈၅၆၁၃၃၁ ၂၆-၂-၂၀၂၀

၁၆၇၇ Glory စာေပ ေဒေမဟန်ေကျာ် အမှတ်(၅၉၈)၊ ငမိုးရိပ(်၄)လမ်း၊ အပိုင်း(၄)၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၇၈၃
၀၉-၇၉၉၉၅၂၈၇၄၇ ၂၆-၂-၂၀၂၀

၁၆၇၈ MIMS Myanmar စာေပတိုက် ေဒခင်ခင်ြမင့် တိုက်(၁)၊ အခန်း(၀၀၄)၊ ေအာင်ေြမသာစည်အိမ်ရာ၊ ေအာင်ချမး်သာ(၃)လမ်း၊ ၀၂၇၈၄
(၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။(Medical Asia Myanmar Co.,Ltd) ၃-၃-၂၀၂၀
095152425

၁၆၇၉ စာစည်းစိမ်စာေပထုတ်ေဝေရး ေဒသီတာြမင့် အမှတ်(၂၁)၊ ေလာ်ေရးဝင်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၇၈၅
064591191906 ၃-၃-၂၀၂၀

၁၆၈၀ ဟွားလဲစာေပတိုက် ဦးေအာင်လင်း အမှတ်(၃၆၃)၊ ရတန လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ မိုးကုတ်မိ၊ မေလးတိုင်း ၀၂၇၈၆ ြမန်မာ+
ေဒသကီး။ ၅-၃-၂၀၂၀ လီဆူ

၁၆၈၁ အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရး ဦးမျိးမင်းေဇာ် အုပ်စု(၁)၊ အားကစားေလ့ကျင့်ေရးစခန်း၊ ဝဏသိဒိရပ်ကွက်၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ေနြပညေ်တာ် ၀၂၇၈၇
ေကာ်မရှင်ံုးမှထုတ်ေဝသည့်စာေပ  ေကာင်စီနယ်ေြမ။ ၀၉-၄၀၀၄၅၀၀၅၇(အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ံုး) ၁၃-၃-၂၀၂၀



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၆၈၂ Exit Books ဦးစန်းမွန်ေအာင် သံေဈး၊ ၅-လာ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ၀၉-၇၆၇၀၁၉၉၂၆ ၀၂၇၈၉
၁၈-၃-၂၀၂၀

၁၆၈၃ Yoke Pya စာေပ ဦးစန်းမွန်ေအာင် သံေဈး၊ ၅-လာ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ၀၉-၇၆၇၀၁၉၉၂၆ ၀၂၇၉၀
၁၈-၃-၂၀၂၀

၁၆၈၄ ေအာင်စကားဝါ စာေပ ဦးြမင့်သိန်း အမှတ်(၇၀၅)၊ စကားဝါလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ပုသမ်ိမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ၀၂၇၉၄
၀၉-၇၈၉၇၅၁၈၆၆ ၁၈-၃-၂၀၂၀

၁၆၈၅ Shwe La Wunn Publishing ဦးမျိးြမင့်ေအာင် အမှတ်(၂၂)၊ ဓမစိ လမ်း၊ ကျားကွက်သစ်၊ စံြပရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ၀၂၇၉၅
House 09798466848 ၁၈-၃-၂၀၂၀

၁၆၈၆ Green Cloud  စာေပ ေဒစိမ်းလဲ့လဲ့ေကျာ် တိုက်(၁၆)၊ အခန်း(၆)၊ မမ(၂၆)၊ ြမရညန် ၊ ၄၈-လမ်း၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ ၀၂၇၉၆
09974428020 ၁၈-၃-၂၀၂၀

၁၆၈၇ အကီးကိုကုိစာေပတိုက် ဦးေဇာ်ဝင်းေအာင် အမှတ်(၂၅၇)၊ ေအးေစတီရပ်၊ ကက်ေြခနီလမ်း၊ ြမစ်ကီးန းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ ၀၂၇၉၇
092401639 ၂၀-၃-၂၀၂၀

၁၆၈၈ အချစ်ဦးစာေပ ေဒေကသွယ်စိုး တိုက်(၉၆)၊ အခန်း(၃)၊ မီးဒံုးလမ်းသွယ်(၄)၊ သုဝဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ၀၂၇၉၈
09254419315 ၂၀-၃-၂၀၂၀

၁၆၈၉ 360ed Publishing House ဦးေအာင်မျိးေကျာ် အမှတ်(၇၀/၇၂)၊ ၆-လာ၊ တာေမွပလာဇာ၊ သမနိ်ဗရမ်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၈၀၀
09969624360 ၂၀-၃-၂၀၂၀



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၆၉၀ ဟိန်းထက်စာေပ ေဒေမဇွန် အမှတ်(၂၇၁)၊ ဒုတိယထပ်(ဝဲ)၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ ၀၂၈၀၁
09692745420 ၂၄-၃-၂၀၂၀

၁၆၉၁ မိုးမိုးစာေပ ေဒညိညိေဆွ အမှတ်(၄)၊ ကံခင်းလမ်း၊ ြမဝတီမိ၊ ကရင်ြပည်နယ်။ ၀၉၄၄၈၇၇၂၄၉၈ ၀၂၈၀၂ (ြမန်မာ+
၂၄-၃-၂၀၂၀ ကရင်+

လီဆူ)

၁၆၉၂ အာကာစာေပ ဦးြမင့်ေမာင်ေမာင် အမှတ်(၁၃/၁၄)၊ မင်းဓမလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ ၀၂၈၀၄
၀၉- ၃-၄-၂၀၂၀

၁၆၉၃ ပညာေရာင်စာေပ ဦးသိန်းဦး အမှတ်(၈၁/၂၁)၊ အကွက်(၁၅၈)၊ ပုလဲေငွေရာင်ရပ်၊ ၈၂x၈၃လမ်းကား၊ ၂၁x၂၂လမ်းကား၊ ၀၂၈၀၆
ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ ၅-၅-၂၀၂၀

၁၆၉၄ ိုင်ဝင်းထက်စာေပ ဦးိုင်ဝင်း အမှတ်(၆၂)၊ ၁-လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၂၈၀၇
၀၉-၂၅၀၁၁၅၇၀၁ ၁၈-၅-၂၀၂၀

၁၆၉၅ Learners Publication ဦးေကျာ်မိုးသိန်း အမှတ်(၁/၁၆)၊ အုတ်ကျင်းဘူတာံုလမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၈၀၈
၀၉-၄၂၁၀၂၈၀၈၃ ၁၈-၅-၂၀၂၀

၁၆၉၆ ေှ င်ကိးစာေပ ဦးရှိန်းေဂရှိန်း အိမ်အမှတ်(၃၁)၊ အေရှြပင်ရပ်ကွက်၊ မင်းတပ်မိ၊ ချင်းြပည်နယ်။ ၀၂၈၀၉
၀၉-၄၄၇၄၈၄၁၈၁ ၁၈-၅-၂၀၂၀

၁၆၉၇ ဝတီ စာေပတိုက် ေဒကလျာယဉ် အမှတ်(၃၆)၊ ၅၅-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၈၁၀
၀၉-၉၇၅၃၇၀၃၅၇ ၁၈-၅-၂၀၂၀



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၆၉၈ PST Foundation စာေပ ေဒသ ေအာင် အမှတ်(၁၁၅)၊ ေဝဘာဂီေကျာင်းလမ်း၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၈၁၁
၀၉-၄၂၀၁၅၂၂၂၈ ၁၈-၅-၂၀၂၀

၁၆၉၉ 444 စာေပ ဦးဖိးေဝေကျာ် ေအာင်ကွက်သစ်ရပ်၊ အလံုရပ်ကွက်၊ မံုရာမိ၊ စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၈၁၂
၀၉-၂၅၆၁၆၀၉၄၇ ၁၈-၅-၂၀၂၀

၁၇၀၀ Beyond Infinity Books ဦးမျိးေဇာ်ကို အမှတ်(၁၀၁)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း(၆)၊ ကန်လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၈၁၃
၁၈-၅-၂၀၂၀

၁၇၀၁ ချမ်းေြမ့အိမ်စာေပ ေဒေမဇင်ေအာင် အမှတ်(၉/၄လာ)၊ တတု်ေကျာင်းလမ်း၊ သတံံတားရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ ၀၂၈၁၄
၀၉-၅၄၀၁၆၅၀ ၁၈-၅-၂၀၂၀

၁၇၀၂ ပထမကမာစာေပတိုက် ဦးလွင်မင်းဦး အမှတ်(၂၃/က)၊ တာေမွေဈးလမ်း၊ တာေမွကီး-ခရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၈၁၆
၂-၆-၂၀၂၀

၁၇၀၃ 9 စာေပတိုက် ဦးေဝယံဦး အမှတ်(၃၄)၊ ဦးေတလမ်း၊ ပုရက်ဆိပ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၂၈၁၉
၀၉-၄၀၄၉၉၄၇၆၅ ၁၈-၆-၂၀၂၀

၁၇၀၄ ဝန်ဇင်းအွန်လုိင်းစာေပ ဦးဝင်းလိင်ဦး အေဆာင်(၉)၊ အခန်း(၆၀၁/၅လာ)၊ MICT Park၊ လိင်မိနယ်။ ၀၂၈၂၁
၂၂-၆-၂၀၂၀

၁၇၀၅ မီလျံန  စာေပ ေဒမျိးမျိးသူ အမှတ်(၇၁/၇၂)၊ ချယ်ရီလမ်း၊ ကန်ေအာက်ရပ်၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပညန်ယ်။ ၀၂၈၂၂
၀၈၁-၂၁၂၂၈၀၉   ၀၈၁-၂၁၂၃၉၈၉   ၀၈၁-၂၁၂၂၈၁၁ ၂၂-၆-၂၀၂၀



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၇၀၆ ညီသလံွင်ဦးစာေပ ဦးေအာင်မျိးဟိန်း အမှတ်(၂၅/ပထမထပ)်၊ ေကျာက်ေရတွင်းလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၈၂၃
၀၉-၇၆၅၁၃၄၈၆ ၂၂-၆-၂၀၂၀

၁၇၀၇ ေဒါက်တာမျိးေအာင်စာအုပ်စင် ဦးထွန်းထွန်း အမှတ်(၇/၅လာ-က)၊ မိသစ-်၂လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအေရှရပက်ွက်၊ တာေမွမိနယ်။ ၀၂၈၂၄
စာေပတိုက် ၀၉-၄၂၀၁၁၀၂၀၀ ၂၂-၆-၂၀၂၀

၁၇၀၈ စိမ်းြမရက်ေဝစာေပတိုက် ေဒချမး်ငိမ်းြဖ အမှတ်(၁၄၄/၅-ေအ)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၈၂၅
၀၉-၄၅၂၉၆၅၉၆၁ ၂၂-၆-၂၀၂၀

၁၇၀၉ ြမင့်မိုရ်ေမေမ စာေပတိုက် ဦးေဇမျိးဦး အမှတ်(၁၂၉၉)၊ ေအာင်သုခ-၂၇လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ ၀၂၈၂၆
၀၉-၅၀၂၉၃၃၆ ၂၂-၆-၂၀၂၀

၁၇၁၀ ေရြပည်ဟိန်းစာေပ ဦးထင်ေအာင်ေကျာ် အမှတ်၉၁၆)၊ ေအာင်သစာ-၁လမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ ၀၂၈၂၇
၀၉-၅၁၅၆၈၃၆ ၂၃-၆-၂၀၂၀

၁၇၁၁ ြမဝတ်ချိစာေပ ေဒအိအိချိ အမှတ်(၂၀)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ ၀၂၈၂၈
၀၉-၂၅၀၀၁၁၅၂၁ ၂၃-၆-၂၀၂၀

၁၇၁၂ သေူဌးေလာင်းစာေပ ဦးစိုင်းဝဏေအာင် အမှတ်(၄၈)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ ၀၂၈၂၉
၀၉-၇၇၅၇၃၁၁၉၀ ၂၃-၆-၂၀၂၀

၁၇၁၃ HAE Publishing ေဒှင်းအိရှင်း အမှတ်၉၃၀)၊ ပုသိမ်ွန-်၈လမ်း၊ ပုသမ်ိွန်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၂၈၃၀
၀၉-၅၁၁၂၁၅၀ ၂၃-၆-၂၀၂၀



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၇၁၄ ေရြပည်စိုးစာေပ ဦးစိုးြမင့် အမှတ်(၁၈၄)၊ ၃၃-လမ်း၊ ၇၆x၇၇လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ ၀၂၈၃၁
၀၉-၂၀၀၀၆၇၆ ၂၄-၆-၂၀၂၀

၁၇၁၅ စာပန်းချစီာေပ ဦးသီဟစိုး အမျတ်(၉၅၈)၊ ဖိုးရာဇာ-၃လမ်း၊ ၄၃-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ ၀၂၈၃၂
၀၉-၄၂၆၂၅၂၆၁၆ ၂၄-၆-၂၀၂၀

၁၇၁၆ ေကာင်းကင်ဂိဟ် စာေပ ဦးဗိုလ်စု အမှတ်(၁၇)၊ အထက်မေလးလမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ ကန်/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ၀၂၈၃၃
မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ ၀၉-၇၉၉၄၃၃၁၉၁ ၂၄-၆-၂၀၂၀

၁၇၁၇ ဆုပိုင်စာေပ ဦးသိန်းေဇာ်ထွန်း အမှတ်(၉)၊ သာဓုလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၂၈၃၄
၀၉-၇၉၉၆၄၂၅၂၇ ၂၄-၆-၂၀၂၀

၁၇၁၈ JD lavender Publication ေဒငုဝါ အမှတ(်စီ/၇-ေအ)၊ ဟံသာရိပ်မွန်လုံးချင်းအိမ်ရာ၊ မဂလာသုခလမ်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ ၀၂၈၃၅
၀၉-၇၈၁၇၅၃၂၀၀  ၀၉-၅၅၀၁၂၄၅ ၂၄-၆-၂၀၂၀

၁၇၁၉ MOE Books ဦးေကျာ်သူရ အမှတ(်၅၃၇)၊ သုန လမ်း၊ ဋ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၂၈၃၆
၀၉-၇၆၇၄၉၆၃၆၀ ၂၅-၆-၂၀၂၀

၁၇၂၀ ပီတိအိမ်စာေပ ဦးဖိးသီဟ အမှတ်(၁၁၁၂/ပထပ-်ညာ)၊ ေဝသရာလမ်း၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ ၀၂၈၃၇
၀၉-၅၁၅၆၈၂၆ ၂၅-၆-၂၀၂၀

၁၇၂၁ ေရမိခင်စာေပ ေဒခင်သိန်းေထွး အမှတ်(၃၄၆/ခ)၊ ဇာနည်-၁၅လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဉကလာပမိနယ်။ ၀၂၈၄၀
၀၉-၄၃၀၈၈၃၉၈ ၂၉-၆-၂၀၂၀



မှတ်ပံုတင် 
အမှတ်

စဉ် အေထွေထွအမည် ထုတ်ေဝသူအမည် လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ချက်

၁၇၂၂ အန ဂတ်ေရာင်ြခည(်IBEC) ဦးဘိုဘိုလင်း ထွဋ်ေခါင်ရာ၊ ေသာတာပန်ရပ်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။ ၀၂၈၄၁
စာအုပ်တိုက် (အန ဂတ်ေရာင်ြခည(်IBEC)အသင်း) ၁-၇-၂၀၂၀

၁၇၂၃ ဂုဏ်ရည်ချိစာအုပ်တိုက် ဦးထွန်းထွန်းိုင် အမှတ်(၆၅/၆လာ)၊ ဗားကရာလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ ၀၂၈၄၂
၀၉-၅၀၅၂၈၅၃ ၆-၇-၂၀၂၀

၁၇၂၄ ေဆာင်ဦးအသေချစာေပ ေဒဧကရီဘုန်းေအာင် အမှတ်(၁၁)၊ ၄-လာ၊ ဗဟိုလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။(ေဆာင်းဦးအသေချကုမဏီ ၀၂၈၄၃
လီမိတက်) ၀၉၇၈၅၃၉၃၇၉၀ ၇-၇-၂၀၂၀

၁၇၂၅ MPH Publishing House ဦးလိင်ဖုန်းေမာ် အမှတ်(၃၇၉)၊ ၃-လာ၊ ဗိုလ်ဆွန်ပတ်လမ်း(အထက်)၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ ၀၂၈၄၄
095148558 ၈-၇-၂၀၂၀



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်

၁ ချိးငှက်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်မန်း တိုက် ၅၇ (၆) လာ အီး၊ ကိုယ်မင်းကိုယ်ချင်းလမ်း ၊ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊ 00001

ဗဟန်းမိနယ်။

၂ Good luck ပံုှိပ်တိုက် ေဒသင်းသင်းေဌး အမှတ် (၁၀၁၄ /ခ)၊ မာန်ေြပ (၄)လမ်းအေရှ ၊၂ ေတာင်ရပ်ကွက် သာေကတမိနယ်။ 00002

၃ Grace Printing House ေဒေညာင်းရှင်လွင် အမှတ်(၁၆၆)၊ ေြမညီ၊ ၃၇-လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00003

၄ သိ ဂေရစင် ေဒလှလှစိန် အမှတ်(၁၅၆/၁၅၈)၊၃၁-လမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00004

၅ သိဂေရစင်ပံုှိပ်တိုက်(၂) ေဒလှလှစိန် အမှတ်(၇၄/ခ)၊စက်မဇုန်(၁)၊ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်။ 00005

၆ ZENITH Printing ေဒညိမီခိုင် အမှတ်(၁၂၄၆)၊ေရေတာင်ကား(၂)လမ်း၊၆၃-ရပ်ကွက်၊စက်မဇုန်(၂)၊ 00006

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၇ ေအာင်ေမတာပံုှိပ်တိုက် ဦးလမင်းထိုက် အမှတ်(၁၉၁)၊၃၂-လမ်း၊(၁၁)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိ◌်◌ု◌့နယ်။ 00007

၈ သဒါမိုးေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်သူ တိုက်(၅)၊အခန်း(ဝ၀၁/ေအ)၊၅၄-လမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00008

၉ ြမစ ေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးမင်းစိုး အမှတ(်၂၁၄/ေြမညီ)၊၃၁-လမ်းအေပ၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00009

မှတ်ချက်

ပံုှိပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ခွင့်ြပထားသည့်ပံုှိပ်တိုက်များစာရင်း

စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၀ ေရြပည့်ဖိးပံုှိပ်တိုက် ဦးေရဝင်း အမှတ်(၇၅)၊ဓမာံုလမ်း၊(၁၃)ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမိနယ်။ 00010

၁၁ ေရနေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ေဒေမသက်ေဝ အမှတ်(၅/ခ)၊သမုနလမ်း၊၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 00011

၁၂ ပန်းတိုင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသီသီခင် အမှတ်(၂၁)၊ဗလလမ်း၊၃၈-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 00012

၁၃ စ ွန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒြမတ်ဇင်ဇင်မိုး အမှတ်(၁၇၁)၊လမ်း-၄၀၊ေကျက်တံတားမိနယ်။ 00013 ပိတ်သိမ်း

၁၄ ဆန်းဆင့်မင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းထက်ိုင် အမှတ်(၁၇၀)၊၃၇-လမ်း၊ေြမည(ီယာ)၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00014

၁၅ ြမဧရာပံုှိပ်တိုက် ဦးွန်သန်း အမှတ်(၂၂၉)၊ြမဧရာလမ်း၊၂၉-ရပ်ကွက်၊သုဝဏ၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00015

၁၆ ေအာင်ေမတာပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ခင်ေထွး အမှတ်(၁၂၆)၊ဗားကရာလမ်း၊စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 00016

၁၇ ဇွဲေအာင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးလိင်ထွန်းဦး အမှတ်(၂၅)၊၁၃-လမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 00017

၁၈ ဇွဲေအာင်ေအာ့ဖ်ဆက်(၂) ဦးလိင်ထွန်းဦး အမှတ်(၅၉)၊ပန်းလိင်လမ်း၊ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ 00018 ပိတ်သိမ်း

၁၉ ပွင့်ဦးပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်စုခိုင်ဦး(ခ)ေဒေကခိုင်ထွန်းအမှတ်(၆၅)၊၁၃-လမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 00019 ပိတ်သိမ်း

၂၀ Super 0ne ပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်တင်ေအး အမှတ်(၃၅၂)၊စရည်းပင်လမ်း၊၂၃-ရပ်ကွက်၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00020



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၂၁ စရည်းပင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်မျိးေအာင် အမှတ်(၃၅၂)၊စရည်းပင်လမ်း၊၂၃-ရပ်ကွက်၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00021

၂၂ ေဒါင်းရာဇာပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်စမ်းေမာ် အမှတ်(၃၂၉)၊ြပည်လမ်း၊မုန်လက်ေဆာင်းကုန်းေတာင်ရပကွ်က်၊စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 00022

၂၃ မိတဗလပံုှိပ်တိုက် ဦးြမတ်ိုင် အမှတ်(၄၆)၊၅၆-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00023

၂၄ မိုးစံပံုှိပ်တိုက် ဗိုလ်မှးလိင်မိုးစံ(ငိမ်း) အမှတ်(၃၉၀)၊ရတန ပံ(ု၅)လမ်း၊ရတန ပံုအိမ်ရာ၊၁၀-ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 00024

သာေကတမိနယ်။

၂၅ ေရနံသာပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်စိုးမင်း အမှတ(်၆၁/စီ)၊အာဇာနည်လမ်း၊ေရနံသာရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမိနယ်။ 00025

၂၆ ဗမာအမျိးသမီးပံုှိပ်တိုက် ဦးချစ်ရီေလး အမှတ်(၂)၊မင်းန လမ်း၊ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ေဒါပံုမိနယ်။ 00026

၂၇ ပလပ်စတစ်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးစိန်ြမင့် အမှတ်(၂၅၀/စီ)၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊စက်မဇုန်(၂)၊လိင်သာယာမိနယ်။ 00027 ပိတ်သိမ်း

၂၈ ေတာ်ဝင်ထွန်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးစည်သူကုိကို အမှတ်(၇၄)၊အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ေတာင်လံုးြပန်ရပ်ကွက်၊ 00028

မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။

၂၉ ဖိုးရာဇာပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေအာင်ဝင်း အမှတ်(၁၆၂)၊၄၅-လမ်း၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00029

၃၀ အမျိးသားစာပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေမာင်ြဖ နန်းပန်အေန က်၊အင်းေလးလမ်း၊ေညာင်ေရမိနယ်၊ေတာင်ကီး။ 00030



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၃၁ စိန်ကယ်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒေအးေအးခိုင် အမှတ်(ဘီ/၁၆)၊အဏဝါလမ်းသွယ်-၁၊ေညာင်တန်းအိမ်ရာ၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00031

၃၂ မိုးေကာင်းကင်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒြမင့်ြမင့်က အမှတ်(၂၅/က)၊လယ်ယာ(၃)လမ်း၊၁၀-ေြမာက်ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 00032

၃၃ စိုးဝင်း(ခ)Gopal ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးစိုးဝင်း အမှတ(်၂)၊၁၆-လမ်းအေန က်၊(၃)ရန်ေြပရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 00033 ပိတ်သိမ်း

၃၄ ဓနထွန်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးဝဏြမင့်ေဆွ အမှတ်(၆၆/ဘီ)အတွင်း၊အမှတ်(E-2)၊ကမ်းန းလမ်း၊အလံုမိနယ်။ 00034

၃၅ SKY Image ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒသက်သက်ေဆွ အမှတ်(၁၂၀၁/က)၊သစာလမ်း၊၇-ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 00035

၃၆ ေရကံ့ေကာ်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးစိန်ြမင့်ေအာင် အမှတ်(၈၄)၊တာဝတသာလမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00036

၃၇ သေုတသီပံုှိပ်တိုက် ေဒေဝမာမာထွန်း တိုက်(၁၂)(f/1)၊၅၄-လမ်း၊မဟာဗလလမ်းှင့်အေန ်ရထာလမ်းကား၊ 00037

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။

၃၈ ထွန်းသစာပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်ခိုင် အမှတ်(၁၉/စီ)၊၅၅-လမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00038

၃၉ ဘာဏုရာဇာေအာ့ဖ်ဆက် ေဒသီတာှင်း အမှတ်(၃/၃၆)၊ဗိုလ်လကျာလမ်း၊မဂလာရပ်၊ပျဉ်းမန းမိနယ်၊ 00039

မေလးတိုင်းေဒသကီး။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၄၀ လဝန်းသစ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးရဲြမင့်သိန်း အမှတ်(၈၁)၊(ဖ/၉)ရပ်ကွက်၊၅၉-လမ်း၊ကန်သာယာမိသစ်၊ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ 00040

မေလးတိုင်းေဒသကီး။

၄၁ ဇံေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်ဝင်းိုင် အမှတ်(H-၁၄၄)၊မေန ်ဟရီလမ်းှင့် ၅၆ လမ်းေထာင့်၊ထွန်တံုးမိသစ်၊ 00041

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။

၄၂ ထွန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးသုလိင်ထွန်း ဗ-၃/၁၀၅/၊၅၇-လမ်း၊ချယ်ရီလမ်းှင့်မလမ်းကား၊ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 00042

၄၃ ေအာင်ချိြမင့်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်ချိြမင့် အမှတ်(၄၈၅)၊ေရစံကိုင်ရပ်၊တမဝတီ၊ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 00043

၄၄ King ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝဏစိုး ၃၆-လမ်း၊၈၄x၈၅လမ်းကား၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00044

၄၅ သစာေအာ့ဖ်ဆက် ေဒြမြမဝင်း ၈၂x၈၃ကား၊၄၁x၄၂ကား၊ေလှတန်းရပ်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00045

၄၆ ေအးကပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ြမင့် အမှတ်(၂၅၈)၊၈၄-လမ်း၊၃၆x၃၇ကား၊ြမင်းကေလးရပ်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00046

၄၇ Seven Star ပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးြမင့်ေအာင် ဗ-၆/၁၄၀၊၅၈×ခတာလမ်းေထာင့်၊ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 00047

၄၈ ေရှင့်ြမပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာက်ဒိုး အမှတ(်၁၁)၊အကွက်အမှတ်(ဃ)ရပ်ကွက်၊၆၂-လမ်း၊ သံလမ်းေြမာက်ဘက်၊ 00048

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၄၉ ဟသာေအာ့ဖ်ဆက် ေဒသ ေအာင် အမှတ်(၉/၁၀)၊၂၁x၂၂လမ်းကား၊၈၆-လမ်း၊ မဲအုိးတန်းရပ်၊ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00049

၅၀ ညီေန င်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလင်းလင်း အမှတ(်၁၁၇/စီ)၊၂၉-လမ်း၊၇၆x၇၇လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00050

၅၁ ေအာင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်သန်းဦး ေဈးအေန က်ဘက်၊မိတီလာမိနယ်။ 00051

၅၂ JK ပံုှိပ်တိုက် ေဒအတွဲေမ(ခ)မီမီိုင် တိုက်(၁)၊အခန်း(၁)၊၃၅-လမ်း၊၈၀x၈၁လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00052

၅၃ ေကာင်းစံပံုှိပ်တိုက် ေဒကျင်ယံု အမှတ်(၂၇၉/ခ)၊၄၀-လမ်း၊(၉)ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00053

၅၄ ေအာင်ပါရမီပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ထက် အမှတ်(၁၂၇)၊အခန်း(၃)၊၅၂-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00054

၅၅ Premium Printing ပံုှိပ်တိုက် ဦးညီညီလတ် အမှတ်(စီ-၁၂/၁၃)၊ဦးဝိစာရလမ်း၊စက်မဇုန်၊၃၄-ရပ်ကွက်၊ 00055

ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။

၅၆ ထူးပံုှိပ်တိုက် ဦးလှထူး အမှတ်(၂၂၅)၊အေရှမင်းလမ်း၊(၁၀/ေတာင်)ရပ်ကွက်၊သန်လျင်တံတားအိမ်ရာ၊ 00056

သာေကတမိနယ်။

၅၇ ေရဟသာပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ဆန်းကွယ် အမှတ်(၉၈)၊စက်မ(၂)လမ်း၊ေမတာွန်ရပ်ကွက်၊တာေမွမိနယ်။ 00057

၅၈ ေရဟသာပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးေအာင်ဆန်းကွယ် အမှတ်(၆)၊၁၆၅-လမ်း၊တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 00058



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၅၉ ြမန်မာယူနီယေံအာ့ဖ်ဆက် ေဒစိမ်းလဲ့ဝင်းချိ အမှတ်(၂၀၂)၊သာသန ့မိင်လမ်း၊ေအာင်ချမ်းသာ(၃)ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်။ 00059

၆၀ နဝရတ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးအုန်းေဇာ် အမှတ်(၁၈)၊သဂဟလမ်း၊ေကျာက်ေြမာင်းအထက်ရပက်ွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 00060

၆၁ Lucky Seven ပံုှိပ်တိုက် ဦးအယ်နီချမ်းမင်း အမှတ်(၁၅၆၉/၁၅၇၀)၊ေမခလမ်း၊၆၃-ရပ်ကွက်၊ စက်မဇုန်(၂)၊ 00061

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၆၂ Lucky Seven ပံုှိပ်တိုက်(2) ဦးအယ်နီချမ်းမင်း အမှတ်(၂၀၄)၊ေြမည၊ီ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00062

၆၃ ဖိးပံုှိပ်တိုက် ဦးွန်ေအာင် အမှတ်(၁၂၀)၊ပန်းေလာင်လမ်း၊၆၄-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00063

၆၄ စည်းစိမ်ရှင်ေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်သူဝင်း အမှတ်(၅၈)၊ေအာင်စည်းခံုဘုရားလမ်း၊ေကျာင်းကီးရပ်ကွက်၊သဃန်းကန်းကီး 00064

စံြပေကျးရာ၊ မဂလာဒံုမိနယ်။

၆၅ သိဂေေရစင်ပံုှိပ်တိုက်(၃) ေဒလှလှစိန် အမှတ်(၁၃၈)၊၈၃-လမ်း၊၂၃x၂၄လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00065

၆၆ ေရနန်းေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒအုန်းမှီ အမှတ်(၈၇)၊နံသာကုန်းရိပ်သာလမ်း၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မိနယ်။ 00066

၆၇ ဇမေမာ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေကျာ်ယဉ် အမှတ်(၂၁/ေအ)၊အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ဆန်စပါးအပိုပစည်းစက်ံုဝင်း၊ 00067 ပိတ်သိမ်း

မဂလာေတာင်ွန်မိ နယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၆၈ ေငွစံလင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒကျင်ေစာ အမှတ်(၁၂၄)ေြမညီထပ်၊၃၂-လမ်း(အလယ်)၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00068

၆၉ ြမတ်ရတန ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းိုင် အမှတ်(၃၁၄)၊ေကာလိယလမ်း(၃၀)၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 00069

၇၀ ဆန်းွန်ဦးပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ခင်ဦး အမှတ်(၁၃၃/၁၃၅)၊ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00070

၇၁ ဖိးသန်ေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးမိစံ အမှတ်(၂၆၄/၂၆၈)၊ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ ကရင် ခံရပ်ကွက်၊ 00071

သ/မဝင်း၊ အလံုမိနယ်။

၇၂ ေရဟံသာဝတီပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းေအာင်ကည် အမှတ်(၂၄၀)၊ငုဝါလမ်း၊(၃၀)ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00072

၇၃ ချမ်းသာေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ချမ်းသာ အမှတ်(၃၅)၊ပါရမီလမ်း၊ပါရမီရိပ်သာ၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမိနယ်။ 00073

၇၄ သိန်းထွန်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသိန်းထွန်း အမှတ်(၅၄)၊ဒဂံုသရီိလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊တာေမွမိနယ်။ 00074

၇၅ ခရီးေဖာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဌးလိင် အမှတ်(၅၄/ေအ)၊သရူဿတီလမ်း၊ အမှတ(်၈)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00075

၇၆ စ ဝင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးစံလှေမာင် အမှတ(်၁၅၄)၊လွတ်လပ်ေရးလမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00076 ပိတ်သိမ်း

၇၇ ေအာင်ြမင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ြမင့် အမှတ်(၁၄၅၀၊ှင်းဆီြဖလမ်း၊ ၃၁-ရပ်ကွက်၊သုဝဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00077



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၇၈ အင်ကင်းမိင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ြမင့်သိန်း အမှတ်-၅၃/မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ၃ ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00078

၇၉ ပညာာဏ်ေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒစမ်းစမး်လွင် အမှတ်(၃၀/၃၂)၊ကွက်သစ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00079

၈၀ မိုးေကျာ်ပံုှိ◌်ပ်တိုက် ေဒမိမိလိင် အမှတ်(၆၉)၊ေဇယျသုခလမ်း၊ သဝုဏ၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00080

၈၁ ေငွစကာပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးေကျာ် အမှတ(်၂၆/ေအ)၊သတံံတားလမ်း၊ သတံံတားရပ်ကွက်၊စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 00081

၈၂ သန်းထိုက်ရတန ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းေအာင် အမှတ(်၈၄/၈၆)၊လမ်း-၅၀၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00082

၈၃ ေလာကပါလပံုှိပ်တိုက် ေဒုုဝင်း အမှတ်(၂၇၅၀)၊သလံွင်လမ်း၊ ၆၃-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်( ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00083

၈၄ ဆည်းဆာပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းလိင် အမှတ်(၂၀၇)၊လမ်း(၄၀)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00084

၈၅ ြမသဇင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်ဦး အမှတ်(၁၉၉)၊၅၁-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00085

၈၆ ဆန်းြမသဂိပံုှိပ်တိုက် ေဒသင်းသင်းကိင် အမှတ်(၁၉၉)၊၅၁-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00086

၈၇ ေရတိုးပံုှိပ်တိုက် ဦးရံဝင်း အမှတ(်၅၅/၄)၊ဖန်ချက်ဝန်ဦးြမလမ်း၊ဒဂံုအေရှ(စက်မဇုန)်၊ 00087

ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၈၈ ေရထီးပံုှိပ်တိုက် ဦးရံဝင်း အမှတ(်၅၅/၄)၊ဖန်ချက်ဝန်ဦးြမလမ်း၊ဒဂံုအေရှ(စက်မဇုန)်၊ 00088

ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။

၈၉ ြပည့်သင်းယံပံုှိပ်တိုက် ေဒယုယုေထွး အမှတ်(၃၃၆)၊ေအာက်ပဇုွန်ေတာင်လမ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00089

၉၀ Printgraphic Press ဦးမိုးယုဝင်း အမှတ(်၆/၇)၊ေတာင်ထိပ်ပန်းလမ်း၊၂၉-ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00090

၉၁ စိန်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးကီးစိန် အမှတ်(၁၃)၊မိပတ်လမ်း ၊ေကျာက်ေြမာင်း၊တာေမွမိနယ်။ 00091

၉၂ ြမသန်းစာပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်သန်း ေဈးလမ်း၊ စစ်ကိုင်းမိ။ 00092

၉၃ သည်ကေရာင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒကကခင် အမှတ်(၁၀၉)၊၃၂-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00093

၉၄ Alpha Color Separation and ဦးေကျာ်ဝင်းေအာင် အမှတ(်၁၃၇)၊၄၁-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00094

Computer Graphic

၉၅ ရှမ်းိုးမပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်းြမင့် အမှတ်(၂၅)၊ရှမ်းရိပ်သာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 00095

၉၆ တင့်ေဆွပံုှိပ်တိုက် ဦးတင့်ေဆွ အမှတ်(၁၀)၊ဝတ်ေကျာင်းလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00096

၉၇ ဧရာဝတီပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းေအာင် အမှတ်(၉၄၁)၊ြမကန်သာ(၂)လမ်း၊ (၆၃)ရပ်ကွက်၊ဒဂုံမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 00097



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၉၈ ဝင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်သန်း အမှတ(်၅၅၅/၅၅၆)၊ အင်းေလးလမ်း၊ စက်မဇုန်(၂)၊ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)။ 00098

၉၉ ထူးပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်စိုးဦး အမှတ်(၁၆၇)၊၄၈-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00099

၁၀ဝ လွင်ပလပ်စတစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးရီလွင် အမှတ်(၁၂၉)၊၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00100

၁၀၁ သနိ်းသန်းေဇာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းေဌးေဇာ် အမှတ်(၅၅/ေြမညီ)၊၃၁-လမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00101

၁၀၂ ေငွြပည်ေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးိုင်ဦး အမှတ်(၁၄/ေအ-၁)၊ေနကာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00102

၁၀၃ မင်းြပည့်စံုပံုှိပ်တိုက် ေဒယဉ်မင်းထွန်း အမှတ်(၁၃၃)၊ေမတာွန်ရပ်ကွက်၊ စက်မလက်မ(၃)၊တာေမွမိနယ်။ 00103

၁၀၄ သာသန ေရးဦးစီးဌာနပံုှိပ်တိုက် ဦးိုင်ေအာင်မိုး ကမာေအးစာပံုှိပ်တိုက်၊ေရကူး၊ သာသန ေရးဦးစီးဌာန၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00104

၁၀၅ လိင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းသိမ်း အမှတ်(၂၁၈)၊၃၄×၃၅လမ်းကား၊ ၇၃×၇၄ကား၊ေမာရဂီဝါရပ်ကွက်၊ 00105

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၁၀၆ သိန်းသန်းဦးပံုှိပ်တိုက်(၁) ေဒသိဂဦး အမှတ်(၁၂၁)၊၃၄-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00106

၁၀၇ သိန်းသန်းဦးပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးြမင့်ဦး အမှတ(်၄)၊ြမဝတ်ရည်လမ်း၊ ပါရမီရိပ်သာ၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00107 ပိတ်သိမ်း



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၀၈ EAGLE Color Separation & CTP (1) ဦးမျိးထွန်း အမှတ်(၁၈၀)၊၃၁-လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00108

၁၀၉ EAGLE Color Separation & CTP (2) ဦးမျိးထွန်း အမှတ်(၇၄/၇၆)၊အခန်း(၁၃)၊ အေန ်ရထာလမ်းမကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00109

၁၁၀ စိန်ကည်ပံုှိပ်တိုက် ေဒလှလှ အမှတ်(၁၆၇)၊၄၅-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00110

၁၁၁ စိန်ေရပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ထွဋ် အမှတ်(၁၅၀)၊၄၅-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00111

၁၁၂ ေရယမင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒယမင်း အမှတ(်၃၂၆)၊ေအာက်ပဇုွန်ေတာင်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00112

၁၁၃ စူပါစတားေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်လွင် အမှတ်(၁၁၁၁)၊ေရေတာင်ကားလမး်၊ ၆၃-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00113

၁၁၄ ေကသီပန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေဌးေဌးရီ အမှတ်(၃၀)တိုးချဲ၊ သံချက်ဝန်ဦးွန်လမ်း၊ ဒဂံု(အေရှ)စက်မမိ၊ 00114

ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။

၁၁၅ ရတန ေဌးပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းေဌးေအာင် အမှတ်(၁၈၀)၊ သုန (၁၅)လမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ 00115

၁၁၆ မိဘေမတာပံုှိပ်တိုက် ေဒလှလှမိင် အမှတ်(၅၄၄)၊အင်းေတာ်လမ်း၊ ၆၄-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00116

၁၁၇ ေခတရာပံုှိပ်တိုက်(၁) ဦးြမေသာင်း အမှတ(်၁၂၂)၊၃၁-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00117



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၁၈ ေခတရာပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးြမေသာင်း အမှတ(်၁၃၆)၊၃၁-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00118

၁၁၉ သိဒိမိင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးြမင့် အမှတ်(၁၀၇)၊ြမဝတ်ရည်လမ်း၊၂၉-ရပ်ကွက်၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00119

၁၂၀ ချမ်းေြမ့ေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဝစိုးလွင် အမှတ်(၂၁၃)၊ ၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00120

၁၂၁ သဟီေအာ့ဖ်ဆက် ေဒစုစုကည် အမှတ်(၂၄၁)၊ ၂၆x၂၇ကား၊ ေရဥသလမ်း၊ သရီိေဟမာအေရှရပ်ကွက်၊ 00121

 ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၁၂၂ စကူးပံုှိပ်တိုက် ဦးစိန်ြမင့် အမှတ်(၆၈၂)၊ ေအာင်ေမတာလမ်း၊ ၄ ေတာင်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00122

၁၂၃ Press Man ေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းေဌး အမှတ်(၈၂)၊ဇာဒတ်ကီးကန်းလမ်း၊ ၁၈-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00123

၁၂၄ လှလှဝင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒလှလှဝင်း အမှတ်(၁၇၀)၊၃၁-လမ်း (အထက်)၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00124

၁၂၅ ကံေကာင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒေဌးေဌးေသာင်း အမှတ်(၁၂၂)၊ ၃၁-လမ်း၊၁၁-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00125

၁၂၆ ဝင်းထွန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းေဌး အမှတ်(၉၃)၊ ေြမာင်းကီးလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00126

၁၂၇ ZBA ဇမေအးပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်း အမှတ်(၅၂၀)၊အင်းေတာ်လမ်း၊ ၆၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00127



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၂၈ သမတပံုှိပ်တိုက် ဦးစိန်သန်းထွန်း အမှတ်(၅၁၉)၊အင်းေတာ်လမ်း၊ ၆၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00128 ပိတ်သိမ်း

၁၂၉ အဓိပတိပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးဝင်းသိန်း အမှတ်(၁၄)၊ ဥကလာသီရိလမ်း၊ ဃ-တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ 00129

၁၃၀ ခိုင်ရည်မွန်ပံုှိပ်တိုက်(၁) ဦးေကျာ်ဇင် အမှတ(်၈၁)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00130

၁၃၁ ခိုင်ရည်မွန်ပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးေကျာ်ဇင် အမှတ(်၁၃၉)၊လမ်း-၅၀၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00131

၁၃၂ ရာြပည့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးစိန်လင်း အမှတ်(၄၅)၊ေြမာင်းကီးလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00132 ပိတ်သိမ်း

၁၃၃ ေနြပညေ်တာ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်း အမှတ်(၂၆၀)၊ကျိင်းတံုလမ်း၊၂၃-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်။ 00133

၁၃၄ မိဂသီေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးသက်လွင် အမှတ်(၃၀၃)၊သမုဂလလမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 00134

၁၃၅ မံုေရးပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းေကျာ်ထွန်း အမှတ်(၁၄)၊၄၅-လမ်း(ေြမညီ)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00135

၁၃၆ အကျိးေဆာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးကံွန် မင်း(၈၅)၊ မင်းစုရပ်၊ ေဒိုးဟူးလမ်း၊ လိွင်ေကာ်မိ၊ ကယားြပည်နယ်။ 00136

၁၃၇ ေဝေဝပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းြမင့် အမှတ်(၂၈)၊ငုဝါလမ်း၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00137

၁၃၈ ACME (MAHAWTHADAR Print & Pack) ဦးထွန်းလင်းေအာင် အမှတ်(၆၁၇/၆၁၈)၊ေကာ့ကရိတ်လမ်း၊(၉၀)ရပ်ကွက်၊ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 00138



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၃၉ မုဒတိာပံုှိပ်တိုက် ဉီးသိန်းထွန်း အမှတ်(၇၀)၊ေဇယျာသီရိလမ်း၊ လှညး်တန်း(၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရတ်မိနယ်။ 00139

၁၄၀ မိုးြမင့်န ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်မာရီ အမှတ(်၁၄၄)၊ ၄၅-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00140 ပိတ်သိမ်း

၁၄၁ ပညာဗိမာန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒွဲကည် အမှတ်(၂၉/၃၀)၊ ေဒါပံုမိပတ်လမ်း၊ သေဘာကျင်းရပက်ွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ 00141

၁၄၂ ကာလာဇုန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်ြမင့်ဝင်း အမှတ်(၁၈၄/ဘီ)၊ ၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00142

၁၄၃ ရာေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒဝါဝါြမင့် အမှတ်(၁၅၀)၊ ၃၃-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00143

၁၄၄ ေမာင့်မေဟသီပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးယာစင်(ခ)ဦးေမာင်စိန် အမှတ(်၁၆၃)၊ရတန လမ်း၊ (၁၀)ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00144

၁၄၅ ရတန ဦးသွင်ေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ခင်ဝင်း အမှတ်(၁၉)၊ငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ 00145

၁၄၆ ေဗာဓိထူးပံုှိပ်တိုက် ဦးလှထူး အမှတ်(၁၃၂)၊ ၄၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00146

၁၄၇ ကန်းေရမိင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေကျာ်ဆန်း အမှတ်(၈၇၈)၊၁၈(ဃ)ရပ်ကွက်၊ ကန်းေရမိင်လမ်းမကီး၊ 00147

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၁၄၈ ြမစ်ေရဝါပလပ်စတစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလှသိန်း အမှတ်(၁၂၄)၊အကွက်(၂၃)၊ ဒဂံုေတာင်စက်မဇုန်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00148



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၄၉ ေရဟသာပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ှင်းလွင် အမှတ်(၃၁)၊ ဦးေရဂွန်းလမ်းတို၊ အမှတ(်၇)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00149

၁၅၀ ဦးပံုှိပ်တိုက် ဦးကိုကိုဦး အမှတ်(၈၇/၈၈)၊စိန်ပန်းြပာလမ်း၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00150

၁၅၁ ေရြပည်ေမးပံုှိပ်တိုက်(၁) ဦးစိုးဝင်း အမှတ(်၂၄/ဘီ)၊၃၄-တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ေြမာက်ဒဂံုစက်မဇုန်၊ 00151

ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)။

၁၅၂ ေရြပည်ေမးပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးစိုးဝင်း အမှတ(်၂၀/အီး)၊၅၆-လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00152

၁၅၃ 81 ဗီိုင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးမိုးလွင်ဦး အမှတ်(၁၄၃)၊ ၇၈×၇၉ကား၊ ၃၄-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00153

၁၅၄ Special Color ပံုှိပ်တိုက် ဦးကိုကိုေမာင် အမှတ်(၆၄)၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ ေဒါပံုမိနယ်။ 00154

၁၅၅ ေခတ်မီေအာ့ဖ်ဆက် ေဒေဆွေဆွချစ် အမှတ်(၂၂၁)၊၈၁-လမ်းှင့် ၃၃လမ်းေထာင့်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00155

၁၅၆ ရတန မိုးပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းထွန်းစိုး အကွက်(၁၆)၊ေဒါနဘွားရပက်ွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00156

၁၅၇ စစ်သညေ်တာ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်သ ကည် အမှတ်(၂၃၀)၊ ေမာင်းမကန်လမ်း၊ ၁၈/က ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00157 ပိတ်သိမ်း

၁၅၈ မဟာပံုှိပ်တိုက် ဦးအာကာဖိး အမှတ်(၁၆၃)၊ ၃၄-လမ်း (အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00158



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၅၉ ေနသစ်ဦးဗီိုင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးမိုးေကျာ်သူ အမှတ်(၁၆၅)၊၃၂-လမ်း (အထက်)၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00159

၁၆၀ ေကာင်းခန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းဝင်း အမှတ်(၉၆)၊ ရတန အဆင့်ြမင့်အိမ်ယာ၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်။ 00160

၁၆၁ ေအာင်သဇာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမင်းမင်းထွန်း အမှတ်(၅၉/ေြမညီ)၊ ၃၂-လမ်း(ေအာက်)၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00161

၁၆၂ တိုးတက်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသီတာဝင်း အမှတ်(၅၀)ေြမညီ၊ ၃၁-လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00162

၁၆၃ ေနသစ်ဦးပံုှိပ်တိုက် ဦးမိုးေကျာ်သူ အမှတ်(၁၆၉/၁၇၁)၊ ၃၄-လမ်း (အထက်)၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00163

၁၆၄ ပွင့်ရတန ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးမင်းေသာင်း အမှတ်(၆၉)၊ ပုလဲလမ်း၊ ၅၄-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00164

၁၆၅ နဂါးမင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ှင်းလွင် ရန်မျိးလံုရပ်ကွက်၊ ၇၂-လမ်း၊ ၃၀×၃၁လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00165

၁၆၆ စိန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းထွန်း ၃၄-လမ်း၊ ၇၉×၈၀လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00166

၁၆၇ ြမတ်ပန်းရဂံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေကျာ်ထူး အမှတ်(၁၇)၊ရန်ေြပ(၁၀)လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00167

၁၆၈ ရတန ပံုသတင်းစာပံုှိပ်တိုက် ဗိုလ်မှးဆန်းဝင်း ဘိုးရာဇာလမ်းှင့်ဧဝရတ်လမ်းကား၊ ရန်ကုန်-မေလးကားလမ်း၊ 00168

 ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၆၉ ေရလင်းယုန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒမျိးပပ အမှတ(်၄၁)၊ ဦးေရဂွန်းလမ်းတို၊ ေရေကျာ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00169

၁၇၀ လတ်ေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေကျာ်စိုး လတ်ေတာ်ဝင်း၊ လတ်ေတာ်ံုး၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ 00170

၁၇၁ တကသိုလ်များပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းေအာင် (၉)ရပ်ကွက်၊တကသိုလ်နယ်ေြမ၊ သထုံလမ်း၊ BOC ေကာလိပ်ဝင်း၊ ကမာရတ်မိနယ်။ 00171

၁၇၂ ြမန်မာ့ေရနံဓာတုလုပ်ငန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်မင်းဦး အမှတ်(၁)ေရနံချက်စက်ံု၊ (စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန)၊ သန်လျင်မိနယ်။ 00172

၁၇၃ C F M ပံုှိပ်တိုက် ဦးကိုကိုချစ်(ခ)ဦးေအာင်ခန်ဟိန်းေရသူေဌးရပ၊် ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ြမစ်သားမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။ 00173

၁၇၄ ဟန်သစာပံုှိပ်တိုက် ဦးချစ်စိန် အမှတ်(၂၅၆/၁၁)၊ ၃၁×၃၂လမ်းကား၊မလွန်ထံုးတန်းရပ်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00174

၁၇၅ Tri Star ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးခင်ေမာင်ေအး ေမာရဂီဝါရပ်ကွက်၊ ၇၄×၇၅လမ်းကား၊ ၃၃-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00175

၁၇၆ ထိပ်တန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်စိန် အမှတ်(H-4)၊(ဈ)ရပ်ကွက်၊ မေလးစက်မဇုန်၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 00176

၁၇၇ ထွန်းေမတာေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းြမင့် အမှတ်(၁၈၇)၊ ကနမဟီရပ်၊ ၇၇-လမ်း၊ ၃၂×၃၃လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00177

၁၇၈ ဖိုးဝပံုှိပ်တိုက် ဦးနန်းွန်ေအာင် အမှတ်(၂၄/၃၉)၊ ၃၆-လမ်း၊ ၇၃×၇၄လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00178

၁၇၉ ဖူဂျပုံီှိပ်တိုက် ဦးေသာင်းတန် အမှတ်(၈၃၁)၊ ၄၂လမ်း၊ ၈၃x၈၄ကား၊ ခဝါ ခံရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ် 00179



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၈၀ ေအာင်သေြပပံုှိပတ်ိုက် ဦးကိုကိုလတ် အမှတ်(၆၀၃/က)၊စံပယ်လမ်း၊ ကွက်သစ်၊နယ်ေြမ(၃)၊ အမရပူရမိနယ်။ 00180

၁၈၁ ေရစင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးွန်လွင် အမှတ်(၁၃၅)၊၂၃-ရပ်ကွက်၊ဇုန်(၁)၊ြမစ်ကီးန းလမ်း၊ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00181

၁၈၂ ေဇယျာပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးရီ အမှတ်(၁၂)၊ ၁၂-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 00182

၁၈၃ ေရလင်းယုန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းဦး အမှတ်(၁၅၄/၁၅၆)၊ ေရလင်ပန်းစက်မဇုန်၊ ေမာင်သန်းလမ်းှင့် 00183

 ဦးေရေပါလမ်းေထာင့်၊လိင်သာယာမိနယ်။

၁၈၄ စ လွင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ြမင့် အမှတ(်၆၃)၊ ၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00184

၁၈၅ ပန်းကာြဖပံုှိပ်တိုက် ဦးလှမိုး အမှတ်(၁၀၈)၊ လမ်း-၄၀၊ ကုန်သည်လမ်းှင့်မဟာဗလလမ်းကား၊ 00185

ေကျာက်တံတားမိနယ်။

၁၈၆ တင်တင်ချစ်ကာလာပံုှိပ်တိုက် ေဒနန်တင်တင်ချစ် အမှတ်(၁၉/၁၂၁-က)၊sအလံုကရင် ခံရပ်ကွက်၊ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင် 00186

လမ်းမကီး၊အလံုမိနယ်။

၁၈၇ ဟိန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးလင်းထွန်း အမှတ်(၂၁၈/၂၂၀)၊၅-ရပ်ကွက်၊ဟံသာရိပ်မွန်၊စပယ်မာဃလမ်း၊ကမာရတ်မိနယ်။ 00187

၁၈၈ စုြမတ်ယမင်းဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးထွန်းထွန်း မိမ(၄)၊ ဆိုင်းတန်းရပ်၊ ဆုေတာင်းြပည့်ဘုရားလမ်း၊ မိတီလာမိနယ်။ 00188



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၈၉ ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေကျာ်ဝင်း အမှတ်(၃၄၅/၂၄)၊ ၈၂-လမ်း၊ ၃၂×၃၃လမ်းကား၊ ဂုဏ်တန်းဝင်း၊ 00189

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၁၉၀ နီလာေအာ့ဖ်ဆက် ေဒတင်နီလာသန်း အမှတ်(၁၉၁)၊ ၂၆-လမ်း၊ ၈၀×၈၁လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံအေရှရပ်၊ 00190

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၁၉၁ ေရသဝဏ်လာပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်း အကွက်(၂၆၂)၊ ြပည်ကီးေပျာ်ဘွယ်အေန က်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00191

၁၉၂ ြမန်မာဧရာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမျိးထွဋ် အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ (ဇ-၅/၃၄)၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 00192

၁၉၃ ေရစံပယ်ထွန်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးရဲိုင်ေအာင် အမှတ်(၇၂)၊ ဖ-၉၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 00193

၁၉၄ ေဇယျာဦးပလပ်စတစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးကိုကိုဦး အမှတ်(၂၆၃)၊ ၃၄-လမ်း၊ ၅၈×၅၉လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00194

၁၉၅ မိုးေသာက်ပန်းဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး ၃၃လမ်း၊၇၄×၇၃လမ်းကား၊ေမာရဂီဝါရပ်၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00195

၁၉၆ ငိမ်းချမ်းေကာင်းကင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းြမင့် အမှတ်(၁၂၅)၊ ၃၁-လမ်း၊ ၆၃×၆၄လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00196

၁၉၇ ေရေတာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒြမြမချိ အမှတ်(၁၈၃/၁၁)၊ ၃၆×၃၇ကား၊ ၈၀×၈၁ကား၊ ဆိုင်းဝင်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00197

၁၉၈ စွယ်ေတာ်ဦးပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးသိန်း အမှတ်(၁၈/စီ)၊ (၇)မိုင်၊ ြပညလ်မ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00198



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၉၉ အမိေြမေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ိုင်ထွန်း အမှတ်(၁၄၄)၊လမ်း(၄၀)၊၉-ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00199

၂၀ဝ ေအာင်ြပည့်မှန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်သန်စင်ဦး အမှတ်(၁၁၀)၊ ကန်းေရဝါလမ်း၊ ေရနံသာ၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ 00200

၂၀၁ ဇလပ်နီပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုင်းွန်လွင် အမှတ်(၁၅၇)၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ၉-မိုင်၊ ြပညလ်မ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00201

၂၀၂ စူပါကာလာပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းစိုးဦး မလွန်ငပိတန်း၊ ၃၁×၃၂လမ်းကား၊ ၈၅×၈၆လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00202

၂၀၃ မာစတာမီဒီယာပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းေဇာ်ဦး အမှတ်(၃၂/၃၄)၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ သာေကတမိနယ်။ 00203

၂၀၄ ေအးပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးသိန်း အမှတ်(၁၆၄)ေြမညီ၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ၃၅-လမ်း(အလယ)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00204

၂၀၅ သီရိေမပံုှိပ်တိုက် ေဒနီနီခိုင် အမှတ်(၁၉)ေြမညီ၊ လမ်း-၉၀၊ ကန်/ေန က်ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00205

၂၀၆ ေရဒဂါးေအာ့ဖ်ဆက် ဦးစိုးိုင် အမှတ(်၅၇၈)၊ ေရဝါလမ်း၊ ေမတာွန်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 00206

၂၀၇ ဒီကိုလန်းဒ်ဗလာစာအုပ်ှင့်စကအမျိးမျိး ဦးေကျာ်ခင် အမှတ်(၉/၃-စီ)၊ ဦးထွန်းညိလမ်း၊ စက်မဇုန်အပိုင်း(၆)၊ လိင်သာယာမိနယ်။ 00207

ပံုှိပ်တိုက်

၂၀၈ ေဇယျာေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးေန င် အမှတ်(၉၂/၁)၊ ယင်းမာမိင်လမ်း၊ စုေပါင်းအိမ်ယာ၊ ၂၃-ရပ်ကွက်၊ 00208

သဃန်းကန်းမိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၂၀၉ စိန်ရတန သန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးေမာင် အမှတ(်၅၂)၊ လမ်း-၃၀၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00209

၂၁၀ ေရပံုှိပ်တိုက် ေဒကလျာ အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊ ေမာင်ေလးဝင်းရပ်ကွက်၊ သစ်ေတာေအာက်လမ်း၊ 00210

အလံုမိနယ်။

၂၁၁ ဇမစိုးပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ေအးစီ အမှတ်(၅၂)၊ လမ်း-၃၀၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00211

၂၁၂ ဥကာေကျာ်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒကိင်ကိင်ြမင့် အမှတ်(၃၄၈)၊မဟာဂ ံုလမ်း၊၄၈-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 00212

၂၁၃ Xenon Co.,Ltd ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးမင်းဦး အမှတ(်၅၅)၊ လှသဂိလမ်း၊ စက်မဇံု(၂)၊ ဒဂံုမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်။ 00213

၂၁၄ SUNN SCANGRAPHIC ေဒါက်တာငိမ်းငိမ်းဝင်း အမှတ်(၈၉/က)၊ ြပည်ေထာင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ 00214 ပိတ်သိမ်း

၂၁၅ New Vision Media (အြမင်သစ်ပံုှိပ်တိုက်) ဦးေစာခလယ်ထူးဝါး အမှတ်(၂၅၇/၂၅၉)၊ အကွက်(၂၃)၊ စက်မဇုန(်၁)၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00215

၂၁၆ သင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးြမင့် အမှတ(်၉၂၉/၉၃၀)၊ေရေတာင်ကားလမ်း၊(၆၃)ရပ်ကွက်၊စက်မဇုန်(၂)၊ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်00216

၂၁၇ ေမတာရှင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးြမင့် အမှတ်(၃)၊ ေြမနီလမ်း၊ မုန်လက်ေဆာင်းကုန်း(ေတာင်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 00217

၂၁၈ ေအာင်မဂလာပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ေစာယုေအာင် အမှတ်(၅၆၄)၊ အင်းေလးလမ်း၊ ၆၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00218



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၂၁၉ ြမင့်သိန်းေအာင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးကိုကိုဦး အမှတ်(၁၂၂)၊ ရှမ်းပွဲရပ်၊ ၈၃×၄၂လမ်းေထာင့်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00219

၂၂၀ ေနလင်းဦးပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းိုင်ေအး အမှတ်(၂၂၅)၊ ၃၃-လမ်း၊ ၈၃×၈၄လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00220

၂၂၁ လူထုကီးပွားေရးပံုှိပ်တိုက် ဦးငိမ်းချမး် အမှတ်(၂၂၁)၊ ၈၄×၃၃လမ်းေထာင့်၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ 00221

၂၂၂ ြမန ေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်သန်း အမှတ(်၁၉၁)၊ ယုဝလမ်း×မဂင်လမ်းေထာင့်၊ မင်းကုန်းရပ၊် ြမစ်သားမိနယ်။ 00222

၂၂၃ စံပယ်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးကိုကိုေအာင် အမှတ်(၈၀ဝ)၊ ၂၉-လမ်း၊ ၆၃×၆၄လမ်းကား၊ ြပည်ကီးမျက်မှန်ရပ်ကွက်၊ 00223

 ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၂၂၄ ချယ်ရီဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေမာ်ထွန်းေအာင် ေမာရဂီဝါရပ်၊ ၇၅-လမ်း၊ ၃၀×၃၁လမ်းကား၊ ၃၀×၆၈လမ်းေထာင့်၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ 00224

၂၂၅ ရဲမာန်ဟုန်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒသက်မာထွန်း အမှတ်(၁)ရဲစခန်းေရှ၊ သာယာကုန်း(၁)၊ မိတီလာမိနယ်။ 00225

၂၂၆ ပုညသခုပလပ်စတစ်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးမျိးဝင်း အကွက်(၁၉)၊ေြမာက်ကိုင်းေကျးရာ၊ ပလိပ်ေကျးရာအုပ်စု၊ စဉ့်ကိုင်မိနယ်။ 00226

၂၂၇ တိုင်းကေမာဇပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးခိုင် အမှတ်(၂၅၂)၊(၉/ဇ)၊ (၂၉×၃၀)၊(၈၆×၈၇)ကား၊ ဓမေစတီလမ်း၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00227

၂၂၈ ဝင်းနီလာေအာ့ဖ်ဆက် ေဒနီလာြမင့် င-၂/ဂ၊အမှတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ ငုေရဝါလမ်း၊ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 00228



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၂၂၉ စိန်သဟီပလပ်စတစ်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးမျိးဝင်း H-182၊စက်မဇုန်(၁)၊ ၆၁-လမ်း× ဧဝရတ်လမ်းေထာင့် ၊ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 00229

၂၃၀ ဝင်းြမင့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းဦး ကာနီကန်ေကျးရာ၊ ပုသမ်ိကီးမိနယ်။ 00230

၂၃၁ ြမမာလာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသိန်းေကျာ် အမှတ်(၁၈၅/၇၆)၊ ၂၆×၂၇လမ်းကား၊ စိတရမဟီရပ်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00231

၂၃၂ စ ပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးိုင်ဦး အမှတ(်၆၂/က)၊၃၃-လမ်း၊ ၇၁×၇၂ကား၊ရန်မျိးလံုရပ်၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ 00232

၂၃၃ i-Print ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးခင်ေမာင်ေအး အမှတ်(၁၂၃/၂၄)၊၃၂×၃၃လမ်းကား၊၇၄×၇၅လမ်းကား၊ကင်းေဝးလမ်းသွယ်၊ 00233

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၂၃၄ စံအိမ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်စံဝင်း အမှတ(်၅၅/က)၊ ၅၈-လမ်း၊ ၃၂×၃၃လမ်းကား၊ ေရယဉ်မွန်ရပ်ကွက်၊ 00234

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၂၃၅ Royal ပံုှိပ်တိုက် (၂) ေဒေမ အမှတ(်၇၇)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ ဌာန ရပ်ကွက်၊အလံုမိနယ်။ 00235

၂၃၆ ြပည်ေတာ်သာပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးသန်းေရ အမှတ်(၃၄)၊သခံျပ်ဝန်ဦးွန်လမ်း၊ တိုးချဲ(၁)၊ စက်မဇုန(်၁)၊ 00236

ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၂၃၇ Royal ပံုှိပ်တိုက် ေဒေမ အမှတ်(၃၄)၊သခံျပ်ဝန်ဦးွနန်လမ်း၊ တိုးချဲ(၁)၊စက်မဇုန်(၁)၊ 00237

ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။

၂၃၈ ဖိးေဝလံပံုှိပ်တိုက် ေဒယဉ်ယဉ်မနွ် စက်ဆန်း၊ ဆန်စက်အပိုပစည်းစက်၇ံုဝင်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00238

၂၃၉ ြခေသ့ကမာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးစိုးသန်း အမှတ်(၂၀၈)၊ အင်းေတာ်လမ်း၊ ၆၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00239

၂၄၀ ေရပေဒသာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအးလွင် ကျေီတာ်လမ်း၊ အမှတ(်၃၃)၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00240

၂၄၁ AZ ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း အမှတ်(၁၁၈)၊ ၄-လမ်း၊ ပုသိမ်ေြမ၇ပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ 00241

၂၄၂ ပိုလုိပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးဝင်း ခံအမှတ(်၁၈)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ (ခ)၇ပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00242

၂၄၃ တံခွန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒွန်ွန်ယဉ် အမှတ်(၅၈)၊ သရက်ေတာ်(၅)လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ 00243

၂၄၄ သ ေကျာ်ပံုှိပ်တိုက်(၁) ေဒသီတာဝင်း၇ှိန် အမှတ်(၁၂၈/၁၃၀)၊ ၃၂-လမ်း(အလယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00244

၂၄၅ သ ေကျာ်ပံုှိပ်တိုက်(၂) ေဒသီတာဝင်း၇ှိန် အမှတ်(၁၇/စီ)၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ 00245

၂၄၆ Paper House ပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးမွန် အမှတ်(၃၉၃)၊မင်းေခါင်(၂)လမ်း၊၆-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 00246
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၂၄၇ ေအာင်ဇမပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်းေအး အမှတ်(၁၅၂)၊၂၂-လမ်း၊ လသာမိနယ်။ 00247

၂၄၈ ြပည်ဦးေဘပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်စီ အမှတ်(၁၅၈)၊၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00248

၂၄၉ စီအမ်ပီ ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်ထူးေအာင် အမှတ်(၂၅၇)၊ ကျိင်းတံုလမ်း၊ စက်မဇုန်(၁)၊ ၂၃-ရပ်ကွက်၊ 00249

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၂၅၀ ေမာင်ခိုင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒလှလှသန်း အမှတ်(၅၂၀၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00250

၂၅၁ စိုးပိုင်ထွန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒစန်းရီ အမှတ်(၁၂)၊ ေအ/ဘီ၊ ၅၅-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00251

၂၅၂ K K ပံုှိပ်တိုက် ေဒေကခိုင်ဝင်း အမှတ်(၄၁)၊ အခန်း(၁၀၁)၊ ဗိုလ်ကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00252

၂၅၃ ေရသဇင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်မင်းဇင် အမှတ(်၂၅၁)၊ ၃၉-လမ်းအထက်၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00253

၂၅၄ စံေအာင်မာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေစာမာလင် အမှတ်(၂၈)၊ ၅၃-လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00254

၂၅၅ ြဖစင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးခင်ေမာင်တင့် အမှတ(်၁၁၀)၊ ၃၁-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00255

၂၅၆ Digital Cottage ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်သေြပ အမှတ(်၁၁၇)၊ကန်းေရမိင်လမ်းသွယ(်၁)လမ်း၊သဝုဏ(၂၃)ရပ်ကွက်၊ 00256

သဃန်းကန်းမိနယ်။
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၂၅၇ Wisdom Tower Offset ဦးသန်းေမာင် တိုက်(ေအ/၅)၊ အခန်း(ဝ၀၈)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ ဘိုလိမ်းေအာင်မဂလာရပက်ွက်၊ 00257

 တာေမွမိနယ်။

၂၅၈ စံရတီပံုှိပ်တိုက် ဦးေနလင်းေအာင် စံြပ ဖဆပလရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00258

၂၅၉ ယဉ်ယဉ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေကာ့ယဉ်(ခ) ရှာေရယံ အမှတ်(၁၂၆)၊ ၂၂-လမ်း၊ လသာမိနယ်။ 00259

၂၆၀ ဂုဏ်သရီိပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ေအးေမာ် အမှတ်(၅၂)၊လမ်း(၃၀)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00260

၂၆၁ ချိချိြမင့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ဝင်းိုင် အကွက်(၂၉၉)၊ေဒးဝန်းအေရှ၊စတီးဝင်းရပ်ကွက်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00261

၂၆၂ စိန်ေဇးဗီးယားပံုှိပ်တိုက် ဦးဘရာသာဂျမ်ိး အမှတ်(၂၇)၊ ဂျိးြဖလမ်း၊ ဖ.ဆ.ပ.လ ရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00262

၂၆၃ Power Life ပံုှိပ်တိုက် ဦးာဏ်မင်းထူး အမှတ်(၁၉၇)၊ ၃၂-လမ်း(အထက်)၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00263

၂၆၄ ေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ချမ်း(ခ)ဦးေမာင်ေကျာ်အမှတ်(၁၆၉/ေအ)၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ၄၈-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00264

၂၆၅ ြမင့်သိဂေအာ့ဖ်ဆက်(၁) ေဒြမင့်ြမင့်တင် အမှတ်(၂၀၈)၊ လမ်း-၃၀၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00265

၂၆၆ ြမင့်သိဂေအာ့ဖ်ဆက်(၂) ေဒြမင့်ြမင့်တင် အမှတ်(၁)၊ ငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ 00266
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၂၆၇ သိဒိဗလေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေဝဖိးခိုင် အမှတ်(၂၀၈)၊ လမ်း(၃၀)၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00267

၂၆၈ ေရဟသာပံုှိပ်တိုက် ဦးစီေကေကျာင်(ခ)ဦးတင်ထူး အမှတ(်၁၄၁)၊ ၄၅-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00268

၂၆၉ စိုက်ပျိးေရးစီမကံိန်းဦးစီးဌာနပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်နီ လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ စိမ်းလဲ့ေမလမ်းသွယ်၊ 00269

ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။

၂၇၀ TUN true printing press ဦးစိုင်းငယ် အမှတ်(၄၉၈)၊၂၂လမ်းှင့်ေကာလိယလမ်းေထာင့်၊(၁၃)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 00270

၂၇၁ New Wave Media ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးတင်ေဆွ အမှတ်(၂၂၇)၊ ၂၉-လမ်း(အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00271

၂၇၂ City Press ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်မင်းလတ် အမှတ်(၉၇/ဘီ)၊ မိမ-၁၃ လမ်း၊ (၄/ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00272

၂၇၃ ေဇာတိကပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်ေလး အမှတ်(၁၆၃)၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00273

၂၇၄ Print House Offset ဦးြမင့်သန်း အမှတ(်၁၀၈)၊ ေရသံလွင်စက်မဇုန်၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ လိင်သာယာမိနယ်။ 00274

၂၇၅ Yangon Printing & Publishing Group ဦးေအာင်ငိမ်းချမ်း အမှတ်(၂၀၆/ A1)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00275

(Y.P.P.G) Offset

၂၇၆ ေငွဓားပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ခင်ိုင် အမှတ်(၈၀)၊ ၅၆-လမ်းတို၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00276 ပိတ်သိမ်း
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၂၇၇ Ruby ပံုှိပ်တိုက် ဦးကိုကုိ အမှတ်(၇၉)၊ ြမေတာင်ဝန်ကီးဦးမိလမ်း၊ ဆိပ်ကမ်းစက်မဇုန်(၁)၊ 00277

ဒဂံုမိသစ်)ဆိပ်ကမ်းမိနယ်။

၂၇၈ Revenue ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေသာင်း အမှတ်-၂၂၁(က+ခ)၊ ၃၆-လမ်း(အထက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00278

 (ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန)

၂၇၉ သတီာပံုှိပ်တိုက် ဦးေငွသိန်း အမှတ်(၂၇/က)၊ (၅၅)လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00279

၂၈၀ ရာဇာေရပံုှိပ်တိုက် ဉီးေဆွကည်လိင် အမှတ်(၃၈)၊ကျားပျံလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00280

၂၈၁ ေအးြမင့်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးြမင့် အမှတ်(စီ-၁)၊တိုက်(၁၂)၊၅၄-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00281

၂၈၂ ေရြပည်သစ်ေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးစိန်သန်းေအာင် အမှတ်(၁၁၄)၊ ၄၆-လမ်း(အထက်)၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00282

၂၈၃ စကူးေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေသာ်လွင်ြမင့် ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ နဝရတ်လမ်းသွယ်၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00283

၂၈၄ Favourite Press ဦးေဖေဇာ်ဦး အမှတ်(၁၈-ဘီ)၊ ၅၆-လမ်း(တိ)ု၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00284

၂၈၅ ေနမင်းပလပ်စတစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးွန်ေဝ အမှတ်(၄၇၂)၊ အင်းေတာ်လမ်း၊ ၆၄-ရပ်ကွက်၊ စက်မဇုန်(၂)၊ 00285

 ဒဂံုမိသစ(်ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၂၈၆ စိုးမိုးမိတ်ဆက်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဆန်းိုင် အမှတ်(၁၄၆)၊ ၃၃-လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00286
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၂၈၇ ပန်းကာခိုင်ေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်တင်ေဌး အမှတ်(၁၅၈/ေအ)၊ ၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00287

၂၈၈ သဇင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရင်းတင်း(၁) ဦးထွန်းထွန်းဦး အမှတ်(၂၄၉)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00288

၂၈၉ သဇင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရင်းတင်း(၂) ဦးထွန်းထွန်းဦး အမှတ်(၂၅၀)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00289

၂၉၀ ေအးကမာပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးဝင်း အမှတ်(၄၆)၊ ၄၆-လမ်း(ေအာက်)၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00290

၂၉၁ ရင်လန်းေအးပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်မျိးချစ် အမှတ(်၁၁၄)၊ ၃၁-လမ်း(လယ)်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00291 ပိတ်သိမ်း

၂၉၂ စီ ပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းလွင် အမှတ်(၈၄/ဘီ)၊ ၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00292

၂၉၃ ေအာင်သစာ ပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးဝင်း အမှတ်(၂၄)၊ ေဘာဂလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00293

၂၉၄ ေအာင်ြမင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးလွင် အမှတ်(၈၆/ေအ)၊ ၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00294

၂၉၅ တိုးတိုးေအာ့ဖ်ဆက် ဉီးဝင်းဒင် အမှတ်(၁၁၀)၊ ပန်းေလာင်လမ်း၊ ၆၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်။ 00295

၂၉၆ ေရိုင်ငံ ပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်လှ အမှတ်(၉၀/ဘီ)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ 00296



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၂၉၇ သူထွဋ်ေကာင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒမိုးမိုးရီ အမှတ(်၈၈/၈၉)၊ေယာအတွင်းဝန်ဦးဖိုးလိင်လမ်း၊(၈၈)ရပ်ကွက်၊ 00297

ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။

၂၉၈ ထိပ်တန်းပံုှိပ်တိုက်(၁) ဦးထွန်းထွန်းလင်း အမှတ်(၁၃၆)၊ ၃၄-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00298

၂၉၉ ထိပ်တန်းပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးထွန်းထွန်းလင်း အမှတ်(၁၁၅)၊ ၃၄-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00299

၃၀၀ ထိပ်တန်းပံုှိပ်တိုက်(၃) ဦးထွန်းထွန်းလင်း အမှတ်(၁၄၈)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00300

၃၀၁ ထိပ်တန်းပံုှိပ်တိုက်(၄) ဦးထွန်းထွန်းလင်း အမှတ်(၁၅၅/၁၅၇))၊ ၄၈လမ်း၊၁၀-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ် 00301

၃၀၂ ထိပ်တန်းပံုှိပ်တိုက်(၅) ဦးထွန်းထွန်းလင်း အမှတ်(၈)၊ သာယာကုန်းလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00302

၃၀၃ ထိပ်တန်းပံုှိပ်တိုက်(၆) ဦးထွန်းထွန်းလင်း အမှတ်(၁၄/ဘီ)၊ ေနကာလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00303 ပိတ်သိမ်း

၃၀၄ ေတာ်ဝင်ထိပ်တန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းထွန်းလင်း အမှတ်(၁၄၈)၊ ၄၈-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00304

၃၀၅ တိုင်းကည်ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒထက်ထက်ေအာင် အမှတ်(၇၅၉)၊ ၄၅-လမ်း၊ ၈၁-လမ်း၊ ဘုရားကီးအေရှရပက်ွက်၊ 00305

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။

၃၀၆ ေမာင်ကိုပံုှိပ်တိုက် ေဒဝင်းဝင်းကည် အမှတ်(၄၆၀ဝ၊ (၃၅x၃၆)လမ်းကား၊ ၈၃-လမ်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00306



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၃၀၇ ထိပ်ထားေအာ့ဖ်ဆက် ဦးတင်ေကျာ်ဝင်း အမှတ်(၂၁၀)၊ အကွက်(၂၅၂)၊(၈၆x၈၇)လမ်း၊(၂၉x၃၀)၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00307

၃၀၈ ထွန်းြမင့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းြမင့် အမှတ်(၅၈/၂၆)၊ အကွက်(၅၁၂)၊ (၄၀x၄၁)လမ်း၊ (၈၃x၈၄)လမ်း၊ 00308

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။

၃၀၉ ိုင်ြမန်မာဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးစိုးိုင်ထွန်း အကွက်(၅၈၆)၊ လမ်း-၃၀၊ ၈၃x၈၄လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00309

၃၁၀ လင်းသန်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒေမသယွ်ခိုင် အမှတ်(ဂဂ-၁/၃၃)၊ အေန ်ရထာလမ်းကား၊ ၅၉-လမ်း၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 00310

၃၁၁ PLAN ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးလင်းထက်ေအာင် အမှတ်(၁၀၃)၊ ေရဘုန်းရှိန်ရပ်၊(၈၁x၈၂)လမ်း၊ ၄၂-လမ်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00311

၃၁၂ ဝင်းစတားေအာ့ဖ်ဆက် ဦးကည်ဝင်း အမှတ်(၅၇၂)၊ (၃၅x၃၆)လမ်းကား၊ လမ်း-၈၀၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00312

၃၁၃ ဝင်းပပပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းဝင်း အမှတ်(၁၂၄)၊ မဟာဗလလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00313

၃၁၄ ြပည်ရတန ပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်ေလး အမှတ်(၁၉)၊ ကွင်းေကျာင်း(၂)လမ်း၊ အလံုမိနယ်။ 00314

၃၁၅ ဒီဇင်ဘာဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေကျာ်သက်ေဌး အမှတ်(၄၉)၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဘုရားကီးရပ်၊ ဟသာတမိနယ်။ 00315

၃၁၆ ေရာင်စံုကမာ Vinyl ပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်ေအး အမှတ်(၁၂၉)၊ ၃၄-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ် 00316



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၃၁၇ ြမန်ေကာင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်ေအး အမှတ်(၁၃၇)၊ ၃၄-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00317

၃၁၈ သိပံ ပံုှိပ်တိုက် ဦးစံလင်း အမှတ်(၁၀ဝ)၊ သီတာလမ်း၊ ေညာင်ေရေဟာ်ကုန်းရပ်၊ ေတာင်ကီးမိ။ 00318

၃၁၉ သာ ပံုှိပ်တိုက် ေဒချိချိမင်း အမှတ(်၁၁၅)၊ မိမလမ်း၊ ပခုကမိနယ်။ 00319

၃၂၀ ေရြမန်မာ ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးလွင် ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ စိမ်းလဲ့ေမရိပ်သာလမ်းသွယ်၊ လယ်/ဆည် ံုးဝင်း၊ 00320

 ရန်ကင်းမိနယ်။

၃၂၁ ေနမျိးပံုှိပ်တိုက် ဦးေနမျိး အမှတ်(၄၅၅)၊ ေဇယျာသရီ(ိ၁)လမ်း၊ ၃၁-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပိုင်း။ 00321

၃၂၂ ေအာင်ေရြပည်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလင်းထက် အမှတ်(၁၉/က)၊ ကမာကည်လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00322

၃၂၃ ဗလ Digital Printing ဦးေသာ်ဇင်အုန်း အမှတ်(၁၇၇)၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ ဆရာစံေြမာက်အေန က်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ 00323

၃၂၄ ရတန ဝင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးိုင်ိုင်ေအာင် အမှတ်(၁၉)၊ ၃၁-လမ်းအထက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00324

၃၂၅ ေအာင်သူထွန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်သူထွန်း အမှတ(်၁၂/H)ေြမညီ၊ ၅၅-လမ်းအလယ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00325

၃၂၆ ေရြခေသ့ပံုှိပ်တိုက်(၁) ဦးကျင်ရင် အမှတ(်၁၂)၊ သရဖီလမ်း၊ ေစာရန်ိုင်အေန က်ရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ 00326



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၃၂၇ ေရြခေသ့ပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးကျင်ရင် အမှတ(်၁၇၉)၊ ၃၁-လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00327

၃၂၈ ြမစ်သာပံုှိပ်တိုက် ေဒပပစုေအာင် အမှတ်(၁၄၀)၊ ၃၇-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00328

၃၂၉ ရည်မွန်ပံုှ◌ှ◌ိပ်တိုက် ေဒြမင့်ြမင့်စန်း ပါရမီရိပ်သာ၊ ြမဝတ်ရညလ်မ်းသွယ်-၂၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00329

၃၃၀ အာေရာဂျံပံုှိပ်တိုက် ဦးချစ်ဖွယ်သန် အမှတ်(၆၉)၊ သုန လမ်း၊ ရတန ကန်းရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ 00330

၃၃၁ ဇမေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ရဲေအာင် အမှတ်(၈၉၈)၊ ြမန လမ်း၊ အမှတ်(၂)ဘူတာေြမာက်၊မတရာမိနယ်။ 00331

၃၃၂ ေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းတင် ချမ်း/ေတာင်၊ (၈၆၀)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 00332

၃၃၃ မိုးဟိန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးညီညီေအာင် သာသန  ၂၅၀ဝ ဝင်း၊ (၈၄x၄၅)လမ်းေထာင့်၊ ချမး်ြမသာစည်မိနယ်။ 00333

၃၃၄ န မိင်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒေဌးေဌးြမင့် တ-၄/၈၂၊ (၆၂x၆၃)ကား၊ ငုြပာလမ်း၊ ချမး်ြမသာစည်မိနယ်။ 00334

၃၃၅ စိုးဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒမိုးမိုးဝင်း (၈၄x၈၅)လမ်းကား၊ ၃၅-လမ်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00335

၃၃၆ Digital World ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးဝင်းေအာင် အမှတ်(၅၄၄)၊ (၃၇x၃၈)လမ်းကား၊ ၈၃-လမ်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00336

၃၃၇ ေရဆင်မင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းဝင်း အမှတ်(ဃ/၅)(၈၀)၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 00337



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၃၃၈ ရာဂျးပံုှိပ်တိုက် ဦးရာဂျင်ဒါရ်ကူးမား အမှတ်(၂၂)၊ (၂၆x၆၃)လမ်းေထာင့်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00338

၃၃၉ ေကာ်ပီမလာဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒထားထားကင် အမှတ်(၈၈)၊ လမ်း-၃၀၊ (၇၃x၇၄)ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00339

၃၄၀ ာဏ်ကီးရှင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်မိုးိုင် အေရှအပ်ချပဝ်င်း၊၃၄×၃၅လမ်းကား၊၈၂×၈၃လမ်းကား၊ေအာင်နန်းအေရှရပ်ကွက်၊ 00340

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၃၄၁ စိန်သရဖူပလပ်စတစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလိင်ေအာင် အမှတ်(၆၇/က)၊ အကွက်-၅၇၅၊ ေအာင်နန်းရိပ်သာအေန က်၊ ထန်းလျက်တန်းလမ်း၊ 00341

 (၃၁×၃၂)လမ်းကား၊(၉၈၅x၈၆)လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၃၄၂ သနိ်းသန်းဦးပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ြမင့်ေထွး အမှတ်(၉၀၂/၉၀၃)၊ ေရေတာင်ကားလမ်း၊ ေတာင်ဒဂံုစက်မဇုန်(ခ)၊ 00342

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၃၄၃ မိုးထက်လံပံုှိပ်တိုက် ေဒေဝေဝစိုး အမှတ်(၂၆/ေအ)၊ ၅၅-လမ်း(အလယ်)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00343 ပိတ်သိမ်း

၃၄၄ ေခတ်သိပံပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေမာင်ဝင်း အမှတ်(၃၂)၊ ဗိုလ်ကေလးေဈးလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00344

၃၄၅ ေကျာ်ေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်လှ အမှတ်(၂၄၃)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00345

၃၄၆ ပန်းေလှပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်လှေကျာ် အမှတ်(၃၀/က)၊ သုမနလမ်း၊ ၃-ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00346



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၃၄၇ MZ ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးေဇာ် တိုက်(၇၇/၈၃)၊အခန်း(၁၀)၊မေလးလမ်းမဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00347

၃၄၈ မင်းမာဃပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ရီ အကွက်(၅၂၈)၊ ၈၂×၈၃လမ်းေထာင့်၊ မဟာအေရှ၊ မဟာေအာင်ေြမမိ့နယ်။ 00348

၃၄၉ ေဇယျပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်စင်ိုင် မဂလာေတာင်ွန်ပင်မအလုပ်ံု၊ နည်းပညာေပးေရးဌာနခွဲ၊ 00349

အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။

၃၅၀ BUSINESS TODAY ဦးမျိးဦး မဂလာေတာင်ွန်ပင်မအလုပ်ံု၊ နည်းပညာေပးေရးဌာနခွဲ(၂)၊ 00350

အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။

၃၅၁ ဆန်းသိခပံုှိပ်တိုက် ေဒကည်ကည်ေအး အမှတ်(၁၈/ဘီ)၊ အဏဝါလမ်းသွယ(်၁)၊ ေညာင်တန်းအိမ်ရာ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00351

၃၅၂ သုဓမဝတီပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းဝင်း အမှတ်(၅၃)၊ ဗိုလ်ရဲလမ်း၊ လသာမိနယ်။ 00352

၃၅၃ ရန်ကုန်မဂလာေသာင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းဟန် အမှတ်(၂၇၂၃/က)၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ စက်မဇုန်(၂)၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00353

၃၅၄ ကင်းေစာင့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဖုန်းိုင် အမှတ်(၂၀၆)၊ ေရသစလမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ 00354

၃၅၅ ြမင့် ပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ြမင့် အမှတ်(၄၁၆)၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ ကရင် ခံရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ 00355

၃၅၆ ပွင့်သစ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမျိးြမင့် အမှတ်(၃၇)၊ ၁၆၅-လမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ 00356



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၃၅၇ ေအာင်သီဟပံုှိပ်တိုက် ေဒြမြမသငွ် အမှတ်(၁၈၀)၊ ၅၁-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00357

၃၅၈ ဆန်းသစာ ပံုှိပ်တိုက် ေဒေဌးေဌးအုန်း ရခိုင်ေချာင်ေတာင်ေကျးရာ၊ ဒလမိနယ်။ 00358

၃၅၉ Star Colour Repro Ctp ဦးစိုးေမာင် အမှတ(်၁၈၇)ေြမညီ၊ ၃၃-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00359

၃၆၀ Seven Colour ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒသန်းသန်းစိန် အမှတ်(၁၅/ဘီ)၊ မိင်လမ်း ၊ဝါဆိုရပ်ကွက်၊ေဒါပံုမိနယ်။ 00360

၃၆၁ Three Star Printing ဦးသူရိန်ထွန်း အမှတ်(၁၆၀)၊ ဦးဖိုးလိင်လမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ဒဂံုဆိပ်ကမ်းမိနယ်။ 00361

၃၆၂ Star Empire Offset & Colour Repro ဦးေအာင်မိုး အမှတ(်၇၉/၈၁)၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00362

၃၆၃ ေမတာမိုးပံုှိပ်တိုက်(၁) ဦးေမာင်ေမာင်ိုင် အမှတ်(၂၂) ၊ ဓမဝိဟာရလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း ၊တာေမွမိနယ်။ 00363

၃၆၄ ေမတာမိုးပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးေမာင်ေမာင်ိုင် အမှတ်(၈၉)၊ ေဒဖွားရှင်လမ်း၊ ဒဂံုမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်။ 00364

၃၆၅ ခင်ချိသနိ်းပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ချိသနိ်း အမှတ်(၁၅၇)၊ ၄၈-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00365

၃၆၆ စိန် ပံုှိပ်တိုက် ဦးစိန်ဝင်း အမှတ်(၉၁)၊ ဗိုလ်ဥတမလမ်း၊ ေဘာဂရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ 00366

၃၆၇ မိုးပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်မိုး အမှတ်(၂၆၈/၂၇၀)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00367



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၃၆၈ သီရိတိပိဋကပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းလိင် အမှတ်(၃၃၃)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00368

၃၆၉ စန်းေမာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒကျင်စန်း(ခ) အမှတ်(၁၉၆)၊ လမ်း-၃၀၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00369

ေဒကင်ခန်

၃၇၀ တိုင်းချစ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒဝင်းကည် အမှတ်(၁၅)၊ ရာမလမ်း၊ ေစာေတာင်ရပက်ွက်၊ အလံုမိနယ်။ 00370

၃၇၁ ေရိုင်ငံပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်လှ အမှတ်(၁၁၈/၁၂၀)၊ ၃၁-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00371

၃၇၂ ေအာင်ကိုကိုပံုှိပ်တိုက် ေဒကည်ေအာင် အမှတ်(၆၅၆)၊ ေဝဇယ အေန က်(၁၄)လမ်း၊ ၆-အေန က်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00372

၃၇၃ ဒဂံုေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေကျာ်သာ အမှတ်(၁၄၁/၁၄၂)၊ ကွမ်အပ်သားမင်းသားလမ်း၊စက်မဇံု(၁)၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 00373

၃၇၄ ဝင်းမိသားစုေအာ့ဖ်ဆက် ဦးဝင်းသက်ခိုင် အမှတ်(၃၃)၊ သရက်ေတာလမ်း၊ လင်းလွန်း(ေြမာက်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 00374

၃၇၅ ကီးပွားေရးေအာ့ဖ်ဆက် ေဒေလးေလးွဲ အမှတ်(၂၈၂)၊ မလမ်း၊ ခံုဝင်းဒပ်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်။ 00375

၃၇၆ မိုးရာဇာပံုှိပ်တိုက် ဦးြမတ်သူချိ အမှတ်(၁၆၁)၊ ှင်းဆီဝါလမ်း၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00376

၃၇၇ သီဝံသညာစာပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးသီ ကေလးဝလမ်း၊ ဗိုလ်ေအာင်ေဇယျရပ်၊ ေရဦးမိနယ်။ 00377



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၃၇၈ ြမဝတီသတင်းစာပံုှိပ်တိုက် ဗိုလ်မှးမျိးဝင်းရှိန် ဘုရင့်ေန င်ရပက်ွက်၊ ြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့်စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ေရး၊ 00378

(ေနြပညေ်တာ်) န်ကားေရးမှးံုး၊ ပုဗသီရိမိနယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။

၃၇၉ ြမဝတီသတင်းစာပံုှိပ်တိုက်(ရန်ကုန)် ဗိုလ်မှးမျိးဝင်းရှိန် အမှတ(်၁၅)၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့် 00379

စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ေရး န်ကားေရးမှးံုး၊ ရန်ကင်းမိနယ်။

၃၈၀ ရာဇာပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ဦး အမှတ်(၁၃၁)၊ ၃၂-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00380

၃၈၁ ေရပံုှိပ်တိုက် ဦးိုင်ိုင်ဦး အမှတ်(၂၂၁)၊ အခန်း(ဝ၂/ဝ၃)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ ပဇုွန်ေတာင်မိနယ်။ 00381

၃၈၂ ေခတ်သစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလှဦး အမှတ်(၂၀ဝ)၊ လမ်း-၅၀၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00382

၃၈၃ ယင်းမာပံုှိပ်တိုက် ဦးကည်ထူး အမှတ်(၆)၊ သဂဟလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းအထက်ရပက်ွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 00383

၃၈၄ ေတာက်ေတာက်ဝင်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်ကီး(ခ)မိနိစ် အမှတ်(၁၆၉)၊ ၃၃-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00384

၃၈၅ အကျိးေဆာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒုုကည် ပိုးအေန က်ရပ်၊ ဆင်ြဖကန်း၊ စလင်းမိနယ်။ 00385

၃၈၆ ေကျာ်ေမတာပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်စိန် အမှတ်(၄၄၁)၊ သမာဓ(ိ၅)လမ်း၊ (ဆ/ခ)ရပ်ကွက်၊ သဃကန်းမိနယ်။ 00386

၃၈၇ မာကျရီပံုှိပ်တိုက် ဦးစွန်ေကာ်ယု အမှတ်(၄၉)၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00387



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၃၈၈ ပံးသဇင်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒသဇင်ယုေသာင် အမှတ်(၇၆)၊ ပဒင်းဝန်ဦးေရဘင်လမ်း၊ လိင်သာယာမိနယ်။ 00388

၃၈၉ ြပည့်ဖိးေအာ့ဖ်ဆက် ဦးတင်ေမး အမှတ်(၁၇၂)၊ မင်းကီးမဟာမင်းေခါင်လမ်း၊ ေရလင်ပန်းစက်မဇုန်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ 00389

၃၉၀ Normal ပံုှိပ်တိုက် ဦးလှေအး အမှတ်(၂၃၂)၊ လမ်း-၃၀အထက်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00390

၃၉၁ ြပည်ကီးမိင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒြမင့်ြမင့်ဦး အမှတ်(၅၂)၊ ၂၅-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00391

၃၉၂ ိုင်လင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒှင်းေအး အမှတ်(၁၂၈)၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း တာေမွမိနယ်။ 00392

၃၉၃ အဏဝါမင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒှင်းှင်းအိ အမှတ်(၉၆)၊ ဗိုလ်ကေလးေဈးလမ်း၊ အမှတ(်၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00393

၃၉၄ i Mark ပံုှိပ်တိုက် ဦးဘိုဘိုေကျာ် အခန်း(၁၀၁)၊ အမှတ်(၆)၊ လမ်း-၃၀၊ ကမ်းန းဘေလာက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00394

၃၉၅ နန်းေတာ်ဝင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်သက်ေမာ် အမှတ်(၇၈၂)၊ ကုန်းေဘာင်လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 00395

၃၉၆ ေဇာ်ဂျစီာပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်းဝင်း အမှတ်(၉၄)၊ မာလာမိင်(၃)လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ 00396

၃၉၇ ရှင်းသန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်ေဌး အမှတ်(၁၈၈)၊ေြမညထီပ်၊ ၃၁-လမ်းအထက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00397

၃၉၈ မိုးဝင်းေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးက အမှတ်(၂၂)၊ သိမ်ကီးလမ်း၊ အုိးဘိုရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ 00398



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၃၉၉ ဖိးေဝပံုှိပ်တိုက် ေဒှင်းွယ်စိုး အမှတ်(၁၈၂/၂၀၂)၊ (၃၄-လမ်း)၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00399

၄၀၀ ချမ်းသာပံုှိပ်တိုက် ဦးရဲြမင့် အမှတ်(၅၃/၅၆)၊ ၅၅-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00400

၄၀၁ ြမရတန ပံုှိပ်တိုက် ဗိုလ်မှးကီးေသာင်းေဝ(ငိမ်း) အမှတ်(၂၃/၂၄)၊ ေမတာလမ်းသွယ်(၁)၊ ၁၄/၂-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 00401

၄၀၂ ထွန်းပံုှိပ်တိုက်၊ ဦးထွန်းေရ အမှတ်(၂၃၁)၊ သံလွင်လမ်း၊ ၆၄-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဒဂံုစက်မဇုန်(၂)၊ 00402

ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်။

၄၀၃ EAGLE ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးထွန်း အမှတ်(၁၅၅၆/၁၅၅၉)၊စက်မဇုန်(၆၃)ရပ်ကွက်၊လသာ(၁)လမ်း၊ 00403

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၄၀၄ သိန်းသန်းေဌးပံုှိပ်တိုက် ေဒစန်းစန်းဝင်း အမှတ်(၆၁)၊ အိမ်ေတာ်ရာဆင်တံတား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00404

၄၀၅ စိန်ပေဒသာပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးသန် အမှတ်(၂၃၀)၊ ပလိုင်းရပ်၊ သရီိေဟမာအေန က်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00405

၄၀၆ ေကျာ်လားပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်စိုး အမှတ်(၂၇)၊ စံပယ်လမ်း၊ (၇)အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00406

၄၀၇ သန်းေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်သန်း အခန်း(ေအ/ဝ၀၁)၊ အမှတ်(၇၉၇)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 00407

၄၀၈ ေရပျံလားပံုှိပ်တိုက် ေဒဝင်းကည် အမှတ(်၇၅၉)၊ မဟာဗလလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 00408



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၄၀၉ ရတန ့ဂုဏ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒစမ်းစမး်ေအး အမှတ(်၅၁/ေအ)၊လမ်း-၁၄၀၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 00409 ပိတ်သိမ်း

၄၁၀ ေရြပည်ဟိန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးထင်ေအာင်ေကျာ် အမှတ်(၁၆)၊ေအာင်သစာလမ်းသွယ်(၁)၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ 00410

ရန်ကင်းမိနယ်။

၄၁၁ စွယ်ေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေအာင်ေကျာ် အမှတ်(၁၄၇)၊ ၅၁-လမ်းအထက်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00411

၄၁၂ စိတ်ကူးချိချိပံုှိပ်တိုက် ေဒဝင်းမာ အမှတ်(၁၁၇၉)၊ မစိုးရိမ်လမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ 00412

၄၁၃ SKCC PRESS ဦးစန်းဦး အမှတ(်၁၁၇၉)၊မစိုးရိမ်လမ်း၊ကံဘဲ့၊ရန်ကင်းမိနယ်။ 00413

၄၁၄ ခိုင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေသာင်းေရ အမှတ်(၄၉/ခ)၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ-်၁၊ ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ 00414

၄၁၅ ေရပံုှိပ်တိုက် ဦးသူရေရ အမှတ်(၄၉/ခ)၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ-်၁၊ ဗိုလ်ချိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ 00415

၄၁၆ Prime ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်တင့် အမှတ်(၂၈၀/ေြမညီ)၊(၃၉) လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00416

၄၁၇ Grand Printing Services(Grand ေဒအိစပယ်မင်း အမှတ်(၃၆)၊ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ စက်မဇုန်(၇)၊လိင်သာယာမိနယ်။ 00417

ပံုှိပ်လုပ်ငန်း)

၄၁၈ မိုးြပည့်စံုပံုှိပ်တိုက် ေဒငိမ်းချမ်းသီတာ အမှတ်(၁၁၅၀)၊ဘုရားလမ်း၊၆၃-ရပ်ကွက်၊စက်မဇုန်(၂)၊ 00418

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၄၁၉ အနပံုှိပ်တိုက် ေဒရီရီေဝ အမှတ(်၁၆၂)၊ ၄၅-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00419

၄၂၀ ဝင်းတိုးေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒကည်ြပာသယွ် အမှတ်(၁၈၁/ေြမညီ)၊ လမ်း-၅၀၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00420

၄၂၁ ေနဝင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေနဝင်း အမှတ်(၃၃၇)၊ မာလာံုလမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ဓမရိပ်သာ၊လိင်မိနယ်။ 00421

၄၂၂ ပန်းရနံပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် အမှတ်(၁၄၈/ဘီ)၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ 00422

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။

၄၂၃ နယူးပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်စီ အမှတ်(၁၂၄)၊ ဗိုလ်ချပ်လမး◌်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00423

၄၂၄ ေရှင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ဝင်းဆင့် အမှတ်(၂၄)၊ ေရဝါထွန်းလမ်း၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00424

၄၂၅ တိုင်းဝင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေဌးဝင်း အမှတ်(၂၇)၊ တားကီးတန်းလမး◌်၊ ကွက်သစ်ရပ်၊မဲဇလီကုန်း၊ အဂပူမိနယ်။ 00425

၄၂၆ ချစ်ဘိုပံုှိပ်တိုက် ဦးချစ်ဘို အမှတ်(၇၃)၊ ဘူတာလမ်း၊ မဇဲလီကုန်း၊ အဂပူမိနယ်။ 00426

၄၂၇ ြမင့်ေမတာပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးြမင့် အမှတ်(၁၂၁)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00427

၄၂၈ စန်းြမြမပံုှိပ်တိုက် ဦးလှဝင်း အမှတ်(၁၃၆)၊ ၂၂-လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လသာမိနယ်။ 00428



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၄၂၉ ဖူဂျယီာမပံုှိပ်တိုက် ေဒကက အမှတ(်၇၂)၊ တာဝတိ ◌ံသာလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00429

၄၃၀ စာေပေလာကပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ြမင့်ေဝ အမှတ်(၁၇၃)၊ ၃၃-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00430

၄၃၁ သုဝဏသိဂေအာ့ဖ်ဆက် ေဒမိုမိုအိ အမှတ်(၂၆)၊ ဓမသုခေကျာင်းလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ 00431

၄၃၂ ေအာင်ကိန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးြပည့်ဖိးဝင်း အမှတ်(၁၅၁/၁၅၃)၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00432

၄၃၃ ဖျံသံုးေကာင်ပံုှိပ်တိုက်(၁) ေဒခင်စိုးဝင်း အမှတ်(၁၁၉)၊ လမ်း-၃၀၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00433

၄၃၄ ဖျံသံုးေကာင်ပံုှိပ်တိုက်(၂) ေဒခင်စိုးဝင်း အမှတ်(၇၆)၊ကမာကည်လမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00434

၄၃၅ ေအာင်သိန်းသန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေဌးမင်း အမှတ်(၃၇/က)၊ဝိဇာလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00435

၄၃၆ ေရြပည်ေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒမီမီေအး အမှတ(်၃၇/က)၊ ဝိဇာလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00436

၄၃၇ ြပည့်ရတန ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်ဇင်စိုး အမှတ(်၄၄/ဘီ)၊ ေရေတာင်ကားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်။ 00437

၄၃၈ ဒဂံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးေမာင် အမှတ်(၁၄၀)၊ အေန ်ရထာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 00438

၄၃၉ လပ်ကီးေအာ့ဖ်ဆက်ေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်လှ အမှတ်(၁၅၃)၊ ၃၁-လမ်း၊ ၁ဝ-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00439



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၄၄၀ သန်းထွန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းထွန်း အမှတ်(၁၀၁)၊ ၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00440

၄၄၁ နန်းသဇင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင့်ဗိုလ်ဗိုလ် အမှတ်(၁၉၄)၊ ၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00441

၄၄၂ စွယ်ေတာ်နန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒစန်းွယ် အမှတ်(၇)၊ ေကျာက်ထက်ရပ်ကွက်၊ သဂဟလမ်း၊ တာေမွမိနယ်။ 00442

၄၄၃ ြပည်ခိုင်ဖိးပံုှိပ်တိုက် ဉီးေအာင်ေဇာ်ထွန်း ၁၄-၁ရပ်ကွက်၊ ေမတာလမ်းှင့်သခင်ဖိုးလှကီးလမ်းေထာင့်၊ 00443

 ြပညေ်ထာင်စု ကံ့ခိုင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရး ပါတီ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။

၄၄၄ ABC SUNRISE PRINTING ဦးေဇဒင်ိုင် အမှတ(်၂/က)၊ မာလာမိင်လမ်း၊ သာေကတစက်မဇုန်၊ သာေကတ။ 00444 ပိတ်သိမ်း

၄၄၅ ေဒခင်ေအးမိသားစုပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ေထွး အမှတ်(၃၇၇)၊ မိုးမခလမ်း၊ (၆၄)၇ပ်ကွက်၊ေတာင်ဒဂံုစက်မဇုန်(၂)၊ 00445

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၄၄၆ ြမရညသ် ပံုှိပ်တိုက် ဦးေစာရန်ေန င် အမှတ်(၄၁)၊ ေရလိင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ 00446

၄၄၇ သ ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ဇင်ဦး အမှတ်(၂၈/၃၂)၊ ၄၂-လမ်းေအာက်၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00447

၄၄၈ Good Will ပံုှ◌ှ◌ိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ကည် အမှတ်(၃၈)၊တာဝတသာလမ်း၊၃-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00448

၄၄၉ ြမင်း ခံေအာ့ဖ်ဆက် ေဒယဉ်ယဉ်ကည် အမှတ်(၁၉)၊ ရန်ေြပ(၁၃)လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00449



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၄၅၀ ဧရာဝတီပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်မာေအး အမှတ်(၆၅)၊သမ်ိြဖလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00450

၄၅၁ လပ်ကီးစတားပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေမာင်လတ် အမှတ်(၆၅)၊သမ်ိြဖလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00451

၄၅၂ တွတ်ပီပံုှိပ်တိုက် ေဒမိုမိုဆန်း အမှတ်(၄/က)၊ အေဝရာလမ်း၊၁၅-ရပ်ကွက်၊ ေဘာက်ေထာ်၊ရန်ကင်းမိနယ်။ 00452

၄၅၃ မွန်းစတားေရာင်စံုပံုှိပ်စက် ဦးမိုဟာမက်ရဖီး အမှတ်(၃၀၉/၃၁၀)၊ စက်မ(၅)လမ်း၊ ၁၄၄-ရပ်ကွက်၊ 00453

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၄၅၄ SCREEN ပံုှိပ်တိုက် ဦးကိုကုိလွင် အမှတ်(၉၁)၊၅၆-လမ်းတို၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00454

၄၅၅ စစ်သည်ေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်သ ကည် ေရာင်နီဦးသမဝင်း၊ဦးချစ်ထွန်းလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00455 ပိတ်သိမ်း

၄၅၆ ြဖစင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်သူလင်း အမှတ်(၁၆၉)၊၃၇-လမ်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00456

၄၅၇ စန်းသိဂပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးြမင့် အမှတ်(၇)၊လမ်း-၁၆၀၊ (က/ဂ)ရပ်ကွက်၊တာေမွမိနယ်။ 00457

၄၅၈ 7 Day Press ေဒစုစုစိုးွန် အမှတ(်၂၈၉/၂၉၁)၊ စက်မဇုန်လမ်းမကီး၊ မေကွးလမ်းေထာင့်၊ စက်မဇုန်(၁)၊ 00458

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၄၅၉ စိုးေမတာပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်မင်းစိုး အမှတ်(၁၉၆)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00459



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၄၆၀ လမင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ွန် အမှတ်(၄၉)၊ ၈၇-လမ်း၊ ကန်ေတာ်ေလး၊မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00460 ပိတ်သိမ်း

၄၆၁ ဝင်းလြပည့်ပုံှိပ်တိုက် ေဒစန်းစန်းသွယ် အမှတ်-၅၊ ေဈးလမ်း၊ အမှတ်-၅ ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00461

၄၆၂ မေဟာ်သဓာပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်သူရ အခန်း(ဝ၀၆)၊ တိုက်(၅)၊ ၅၄-လမ်း၊ အေန ်ရထာအိမ်ရာ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00462

၄၆၃ New Way ပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်လွင် ၁၂အမှတ်(၂၉)၊ ြမခွာညိ(၄)လမ်း၊ စက်မလက်မရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00463

၄၆၄ အင်ကင်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးတင်စိုး အမှတ်(၄)၊ ကေန င်မင်းသားကီးလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ 00464

၄၆၅ ြမသတီာပံုှိပ်တိုက် ဦးချစ်စိုး အမှတ်(၄)၊ ကေန င်မင်းသားကီးလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)။ 00465

၄၆၆ စိုးေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေကျာ်စိုး အမှတ်(၄)၊ ကေန င်မင်းသားကီးလမ်း၊ စက်မန်ဇုန်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ 00466

၄၆၇ ကမာဦးပံုှိပ်တိုက်(ကာလာခွ)ဲ ေဒမံဝတ်ရည်သင်း အမှတ် ၈၈/၉၆၊ ၄၈-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00467

၄၆၈ ြပည်ရတန ဝင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒဂျမီင်း(ခ)ေဒေမေမယဉ် အမှတ(်၁၇၄)ေြမညီ၊ ၂၈-လမ်း(အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00468 ပိတ်သိမ်း

၄၆၉ ြမတ်ထက်ဟိန်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမျိးြမင့်ေကျာ် တိုက်(၈)၊ အမှတ်(ဝ၀၄)၊ ပုဇွန်ေတာင်ဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ 00469

 ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၄၇၀ ခိုင်သဇင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခိုင်ွန်ေဝ အမှတ်(၁၄၂)၊ ၃၁-လမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00470

၄၇၁ ဝင်းေအာ့ဖ်ဆက် ေဒသက်သက်ှင်း အမှတ်(၁၁၂၃)၊ ေအာင်သုခ(၂၀)လမ်း၊ ၆အေရှရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00471

၄၇၂ ေဟဗရန်(Hebron Printing press) ဦးဂင်ခင်းမန် အမှတ်(၂၁၆)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ ပဇုွန်ေတာင်မိနယ်။ 00472

၄၇၃ အေမ့သားပံုှိပ်တိုက် ေဒေမးေမး အမှတ်(၂၂)၊ နဝေဒးအားကစားကွင်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00473

၄၇၄ Spectrum Printing House ဦးရဲြမတ် အမှတ-်၁၆၃၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ၄၈-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00474

၄၇၅ 5 PIXELS OFFSET ဦးသက်ိုင် အမှတ်(၁၇)၊ပုသမ်ိေကျာင်းလမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 00475

၄၇၆ ဥသာပံုှိပ်တိုက် ဦးေစာလွင် အမှတ(်၄၄)၊ ဦးကွယ်ဟိုးလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ 00476

၄၇၇ ေစတန ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေကျာ်လိင် ရဲရိပ်သာဝင်း၊ ပဒုမာလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ 00477

၄၇၈ လက်ေဆာင်သစ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးြမင့်လိင်ဝင်း အမှတ်(၁၄၃)၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00478

၄၇၉ ေရလက်ေဆာင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်ြမင့် အမှတ(်၁၄၃/၁၄၄)၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00479



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၄၈၀ ေအာင်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒနန်းအုန်းြမင့် အမှတ်(၁၈၂)၊ (၃၁)လမ်း-အထက်၊ အမှတ(်၁၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00480

၄၈၁ ဆုြမတ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသန်ဇင်ဦး အမှတ်(၁၃၆)၊ ၃၂-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00481

၄၈၂ သမီးစိန်ချယ်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒေမာ်ေမာ်ရီ အမှတ်(၁၉၃)၊ (၃၂)လမ်းအထက်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00482

၄၈၃ စိန်ရတန ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်စိန် အမှတ်(၁၁၆)၊ ၂၉-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00483

၄၈၄ ေရကမာပံုှိပ်တိုက် ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း အမှတ်(၁၆)၊ ဂ ံုလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00484

၄၈၅ ပွင့် ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ခင်မူ အမှတ်(၉၈၂)၊ ဒုဌဝတီလမ်း၊(၉၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း) မိနယ်။ 00485

၄၈၆ Target Printing Group ဦးဝင်းေဌး အမှတ(်၉)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ကျန်စစ်သားရိပ်မွန်၊ စက်မဇုန်၊ 00486 ပိတ်သိမ်း

ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်။

၄၈၇ ကျံမေငးပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးေအာင် အမှတ်(၁၃၇၇/၁၃၇၈)၊ လိင်ြမစ်လမ်းှင့်မိုးမခလမ်းေထာင့်၊ (၆၃)ရပ်ကွက်၊ 00487

ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပိုင်း မိနယ်။

၄၈၈ ပညာတန်ေဆာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်တိုး အမှတ်(၁/၃)၊ ရန်ေအာင်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 00488 ပိတ်သိမ်း

၄၈၉ ေကာင်းြမင့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ကည် အမှတ်(၅၀၂)၊ ၃၀x၃၁ လမ်းကား၊ လမ်း(၈၀)၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00489



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၄၉၀ ေတာ်ဝင်နန်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေကျာ်မင်း အမှတ်(၄၅/က)၊ (၆၈)လမ်း၊ ၂၆x၂၇ လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိ။ 00490 ပိတ်သိမ်း

၄၉၁ FAMILY OFFSET ဦးဟိန်းစိုးထက် ေအာင်နန်းရိပ်သာအေရှ၊ ၃၁x၃၂ လမ်းကား၊(၈၀) လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00491

၄၉၂ ေရရည်ဝင်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးတင်ေမာင်ဦး အမှတ်(၂၂၂)၊ (၃၃)လမ်း၊ ၈၀x၈၁ လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00492

၄၉၃ ZIN YAW PRINTING AND DESIGN ဦးဇာနည်ဝင်းလတ် တ/၃/၃၉၊ရက်လှလမ်း၊သဇင်လမ်းှင့်ငုဝါလမ်းကား၊၆၂×၆၃လမ်းကား၊ 00493

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။

၄၉၄ လှခင်အင်ဆန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးာဏ်လွင် ဦးာဏ်လွင်၈၆x၈၇ လမ်းကား၊ လမ်း(၃၀)၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00494

၄၉၅ ေရဗမာပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်တင် အမှတ်(၇၁)၊ အကွက်(၆၄၂)၊ ၃၅x၃၆ ှင့် ၇၆x၇၇ လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00495

၄၉၆ ဝင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒုုဝင်း အမှတ်(၄၅၂)၊ ၃၂x၃၃ကား၊ (၈၁)လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00496

၄၉၇ ေအာင်သရဖူ ပံုှိပ်တိုက် ေဒသိန်းကွယ် အမှတ်(၂၃၄)၊ အေန က်ေတာင်၊ ေပျာ်ဘွယ်အေရှ၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ 00497

၄၉၈ ထီးလိင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမျိးဝင်းထွဋ် ယ-၃/၁၀၅၊ က ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 00498

၄၉၉ ေတာ်ဝင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေမာင်ွန် ဒ-၁၁/၇၅၊ မဟာမိင်(၂)၊ ၃၉x၄၀၊၆၃x၆၄ကား၊ ေရစပယ်လမ်းသွယ်၊ 00499

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၅၀၀ ေငွချမ်းသာပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ြမတ် အမှတ်(၁၄၃)၊ အကွက်(၇၂၀)၊ ၇၃x၇၄၊ ၂၈x၂၉ကား၊ စိတရမဟီရပ်၊ 00500

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၅၀၁ ြမတ် ပံုှိပ်တိုက် ေဒြဖြဖေအး အမှတ်(၂၉၉)၊ ၃၁x၈၆ လမ်းေထာင့်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00501

၅၀၂ ကံဦးသာပံုှိပ်တိုက် ဦးဘုန်းေကျာ် အမှတ်(၂၅၆)၊ ၈၆x၈၇ကား၊ ၃၁-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00502

၅၀၃ ေအာင်ကည်ပံုှိပ်တိုက် ေဒပွား(ခ)ေဒသီသေီအာင် အမှတ(်၁၉၃/၁)၊ ၈၃x၈၄ လမ်းကား၊ ၂၉-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00503

၅၀၄ စလင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ြမ(ခ)ေဒမဲ အကွက်(၆၀၃)၊ (၂၆x၂၇လမ်းအတွင်း)၊ (၈၃)လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00504

၅၀၅ ေအာင်ေကျာ်မိုးပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုင်းေအာင်ြမင့် အကွက်(၆၉၄)၊ ၇၂x၇၃ကား၊ ၃၉x၄၀၊ ေဗာဓိကုန်းရပ်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00505

၅၀၆ ေမာင်ထွန်းေဘပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်မမ အမှတ်(၂၂၉)၊ ၈၃x၈၄လမ်းကား၊ (၃၆)လမ်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00506

၅၀၇ ေရကျားပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ေသာင်း အမှတ(်၈၃)၊ ၇၅x၇၆လမ်းကား၊ (၃၆)လမ်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00507

၅၀၈ ေအးပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးက အကွက်(၅၃၃)၊ ေရတငါ ဝင်း၊ ၃၇x၃၈လမ်းကား၊ ၈၄လမ်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00508

၅၀၉ ေရဝင်းဝင်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေရ န-၂/၈၉၊ ၆၃x၆၄လမ်းကား၊ (၄၁)လမ်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00509



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၅၁၀ GLOBAL NEW KIGHT OF MYANMAR ဦးြမင့်ေဝ အမှတ(်၁၅၀)၊ ငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်း၊ 00510

ဂလိုဘယ် နယူးလိုက်ေအာ့ဖ် ြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။

၅၁၁ အဂဦးပံုှိပ်တိုက် ဦးလှေရ(ခ)ေမာ်ဂန် အမှတ်(၉၂)၊ တာဝတသာလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00511

၅၁၂ EAGLE ပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းလင်း အမှတ်(၁၃၈၂)၊ စက်မဇုန(်၂)၊ လိင်ြမစ်လမ်း၊ (၆၃)ရပ်ကွက်၊ 00512

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၅၁၃ ဧရာဝဏ်ပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးဝင်းေဌး အမှတ(်၄၁/၄၃)၊ လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00513

၅၁၄ Ever New ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒွဲွဲမူ အမှတ်(၆)နယ်ေြမ၊ (၁)လမ်း၊ ေအာင်သေြပရပ်၊ ေညာင်ဦး။ 00514

၅၁၅ Star Empire Colour Separation ဦးသူရိန်ထွန်း အမှတ်(၂၄၉)၊ ၈၂x၈၃ကား၊ ၃၂-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00515

၅၁၆ ေဇယျာထွန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ကို အမှတ်(၂၄၇)၊ ဆီဝင်း၇ပ်၊ သီရိေဟမာအေရှရပ်ကွက်၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ 00516

၅၁၇ ေနြပည်ေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်တိုး အမှတ်(၁၃၉)၊ ၃၀x၃၁ကား၊ ၈၄-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00517

၅၁၈ သက်ပန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေြပေကျာ် ၂၆-ဘီလမ်း၊ ပွဲကုန်းရပ်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00518

၅၁၉ Colour Max Printing ဦးဘုန်းြမင့်ေအာင် အမှတ်(၈၂၃)၊ရတန သုခလမ်း၊(၄၆)ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်။ 00519



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၅၂၀ သုခဝတီပံုှိပ်တိုက် ဦးကိုကုိလတ် အမှတ်(၁၂၆)၊ ၈၀x၈၁လမ်းကား၊၃၁-လမ်း၊ ေအာင်နန်းအေရှ၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00520

၅၂၁ Lucky One ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးြမင့်ချိ ၅၃×၂၄လမ်းေထာင့်၊မဟာေဇယျဘုံ၊သရက်ကုန်းရပ်၊ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00521

၅၂၂ ထင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒပိုပို(ခ)ေဒြမသီ အမှတ်(၂၀၅)၊၈၀×၈၁လမ်းကား၊ ၃၃-လမ်း၊ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ 00522

၅၂၃ ခိုင်ေဌးပံုှိပ်တိုက် ေဒေဌးေဌးခိုင် အမှတ်(၁၃၈)၊၃၂×၃၃လမ်းကား၊ ၇၅-လမ်း၊ ေမာရဂီဝါရပ်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00523

၅၂၄ စိန်ရတန ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒစိန်ကည် အမှတ်(၁၈၇)၊အကွက်(၆၃၃)၊ ၃၂×၃၃လမ်းကား၊၇၇-လမ်း၊ ကဏမဟီရပ်၊ 00524

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၅၂၅ STAR ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးစည်သူပိုင် သိီလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၈)၊နယ်ေြမ(၁၅)၊ လားိး။ 00525

၅၂၆ ဒဂံုူဘီေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေကျာ်ိုင်ဦး အမှတ်(၁၀၇)၊၃၂-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00526

၅၂၇ ဘုန်းြမတ်ပိုင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးရဲလွင် အမှတ်(၂၁၃)၊သမုနလမ်း၊၃/မာန်ေြပရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 00527

၅၂၈ မဟာေဆွပံုှိပ်တိုက် ဦးချစ်သက်ခိုင် အမှတ်(၄/ခ)၊သလံွင်လမ်း၊စက်မဇုန်အပိုင်း(၁)၊ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 00528

၅၂၉ ေရလဝင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေလး အမှတ(်၂၁၀)၊ ၈၀×၈၁လမ်းကား၊ ၃၃-လမ်း၊ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ 00529



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၅၃၀ မိင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒကျင်မိင် အမှတ်(၁၃)၊သရီိေဟမာအေရှ၊ အိမ်ေတာ်ရာဆင်တံတား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00530

၅၃၁ အနဂုဏ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းရ အကွက်(၃၀ဝ)၊ ၃၄×၃၅လမ်းကား၊ ၈၈လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00531

၅၃၂ ေရဟန်သာပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေရ(ခ)ချစ်ေအာင်ေရ အမှတ်(၁၄၄)၊ ၂၉×၃၀ကား၊ ၇၉-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00532

၅၃၃ ေအာင်သုခေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်မိုး အမှတ်(၈၇၊ ၂၉×၃၀လမ်းကား၊ (၉၆)လမ်း၊ ချမ်းသာစံမိနယ်။ 00533

၅၃၄ စည်သပုံူှိပတ်ိုက် ဦးခင်ေမာင်စိုး အမှတ်(၂၆၂/၁၅)၊ ၃၁×၃၂ကား၊ ၈၅×၈၆ကား၊ မလွန်ထန်းလျက်တန်း၊ 00534

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၅၃၅ အကယ်ဒမီပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်လှ အမှတ်(၁၆၁)၊ တတု်တန်း၊ ၇၉×၈၀ကား၊ ၃၁-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00535

၅၃၆ ေရေခတ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းကို ၉/အမှတ်(၁၃)၊ ချမ်း/ ေန က်၊ ေဈးချိဝါးတန်း၊ ၂၈×၂၉ကား၊ ၈၅-လမ်း၊ 00536

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၅၃၇ ေရစင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်းေဌး အမှတ်(၂၂၀)၊ ဘိုဆိုင်တန်း၊ ၃၃-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00537

၅၃၈ ဝါဝါဝင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းေရ အမှတ်(၂၃၁)၊ ၈၁×၈၂လမ်းကား၊ ၃၂-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00538

၅၃၉ သစ်ဆန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေဌးဝင်း ြပည်ကီးေပျာ်ဘွယ်အေန က်၊ ၃၄×၃၅ လမ်းကား၊ ၈၈-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00539



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၅၄၀ သိန်းိုင်ှင့်ညီများပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းိုင် အကွက်(၂၅၄)၊ ဥယျာဉ်တန်းရပ်၊ေပျာ်ဘွယ်အေရှ၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00540

၅၄၁ ေရြပည်ွန်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်ြမင့် အမှတ(်၂၁၄)၊ ၈၄×၈၅လမ်းကား၊ ၃၀-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00541

၅၄၂ နတ်ြမင်းပျံပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ဝင်း ၂၄/ဇ-၅၊ ၆၂-လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစည်မိနယ်။ 00542

၅၄၃ ေအာင်ဟိန်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေသာင်းထွဋ် သ-၁၆/၅၀၊ ဃ-ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 00543

၅၄၄ ေဇာ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်းြမင့် အမှတ်(ဇ-၁/၁၀၂)၊ မေန ်ဟရီလမ်းှင့်စိန်ပန်းလမ်းကား၊၆၁လမ်း၊ 00544

 အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။

၅၄၅ ယမင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးကိုကုိတင် အမှတ်(၇၁)၊ ၈၃×၈၄လမ်းကား၊ ၄၁-လမ်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00545

၅၄၆ လှမ ပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းထွန်းိုင် အမှတ်(ဘီ-၂)၊ တကသိုလ်တိုက်တန်း၊ ၄၀×၇၃ လမ်းေထာင့်၊ 00546

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။

၅၄၇ ေရဟိန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ွန် စစ-၅/၁၃၀၊ မလမ်း၊ေအာင်ပင်လယ်ရပ်ကွက်၊ ချမး်ြမသာစည်မိနယ်။ 00547

၅၄၈ ထွန်းရင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒဝင်းဝင်းချိ အမှတ်(၄၈၆)၊၃၆×၃၇လမ်းကား၊ ၈၃-လမ်း၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00548



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၅၄၉ Media Smile ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးသက်ိုင်ဝင်း အမှတ်(၂၉)၊ရတန လမ်းသွယ်၊ ၃၂×၃၃ကား၊၇၇×၇၈လမ်းကား၊ 00549

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၅၅၀ ဒီကာလာ(D-Colour)ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေနမျိးေအာင် အမှတ်(၂၀၂)၊၂၉-လမ်း၊ ၈၀×၈၁လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00550

၅၅၁ Look Advertising ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒခင်ဝါဝါေအာင် အမှတ်(၇၀)၊၃၀-လမ်း၊၇၃×၇၄လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00551

၅၅၂ ပွင့်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒသူဇာြမင့် ၃၈-လမ်း၊၈၃×၈၄လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00552

၅၅၃ ေရြပည်စိုးေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသိန်းဝင်း အမှတ်(၉၉)၊ေဟမမာလာ(ေြမာက်)၊ ၇၆×၇၇လမ်းကား၊၃၆-လမ်း၊ 00553

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။

၅၅၄ ေရြမင့်မိုရ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒစ ဝင်း အမှတ်(၂၅၂၅)၊အကွက်-၅၃၈၊ ရတန အေန က်ရပ်ကွက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00554

၅၅၅ ေအာင်သူပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းေသာင်း အမှတ်(၄၉၁/၁၇)၊ ၄၁×၄၂လမ်းကား၊ ၈၃×၈၄လမ်းကား၊မင်းစံရပ်၊ 00555

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။

၅၅၆ ယဉ်ေကျးမပံုှိပ်တိုက် ဦးမိုဟမဒ်မူဆာ ၃၅-လမ်း၊၈၄×၈၅လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00556

၅၅၇ ေအာင်ရတန ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်ေနလင်း အကွက်(၅၂၈)၊၃၈×၃၉လမ်းကား၊ ၈၁×၈၂လမ်းကား၊မျက်ဝန်းရပ်၊ 00557

 မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၅၅၈ ေရြပည်တန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်ေဝ အမှတ(်၅၉၄/ဘီ)၊၈၃×၄၁လမ်းေထာင့်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00558

၅၅၉ နီနီဝင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒစ ဝင်း အကွက်(၅၆၇)၊ ၈၃-လမ်း၊၃၂×၃၃လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00559

၅၆၀ တက်ေနလင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒလှကည် အမှတ်(၂၆)၊အကွက်(၂၃၈)၊ ၉၁×၉၂လမ်းကား၊ဘီလမ်း၊ သီရိေဟမာအေန က်၊ 00560

ပွဲကုန်းလမ်းမတန်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၅၆၁ သဇင်မိုးေအာ့ဖ်ဆက် ေဒရီရီြမင့် တ-၄/၉၊သဇင်ှင့်ငုြပာလမ်းကား၊ ၆၂×၆၃ကား၊ေအာင်သေြပလမ်းသွယ်၊ 00561

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။

၅၆၂ လင်းလင်းေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေနလင်း အမှတ်(၉၉)၊၁၃-ရပ်ကွက်၊ ြမင်း ခံမိနယ်။ 00562

၅၆၃ စိန်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒစိန်စိန်ကည် အမှတ်(၁၂)၊ဘုရားလမ်း၊ ြမင်း ခံမိနယ်။ 00563

၅၆၄ ကျားပံုှိပ်တိုက် ဦးကျးေကျာ် အမှတ်(၁၉၂)၊၈၄-လမ်း၊ ၃၃×၃၄လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00564

၅၆၅ ေအာင်စကာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးကိုကုိေထွး အမှတ်(၂၆၂/စ)၊မလွန်ထန်းလက်တန်း၊ ၃၁×၃၂လမ်း၊၈၅×၈၆လမ်းကား၊ 00565

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၅၆၆ ေအာင်သူကီးေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေမာင်ေမာင်ိုင် အမှတ်(၄၄၄)၊၃၄×၃၅ကား၊၈၂×၈၃ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00566 ပိတ်သိမ်း



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၅၆၇ မိုးစာပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းရင် အမှတ်(၂၁၈)၊၃၃-လမ်း၊ ၈၀×၈၁လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00567

၅၆၈ ယဉ်ုပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးမင်းိုင် ေကျာင်းစုရပ်၊လမ်းမေတာ်လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ေညာင်ဦးမိနယ်။ 00568

၅၆၉ ကံပွင့်ေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးစိန်ချင်း အမှတ်(၂၂၉)၊ဗဟိုလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00569

၅၇၀ ဧရာဝတီေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသန်ဇင်ဦး မေန ်ဟရီလမ်း၊ ၅၉×၆၀ကား၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 00570

၅၇၁ ေရကျားပံုှိပ်တိုက် ဦးရန်ေန င်ေကျာ် အမှတ်(၈၂)၊ မိမရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိနယ်။ 00571

၅၇၂ ပန်းသီးပံုှိပ်တိုက်(၁) ဦးေအာင်ေဆွ အမှတ်(၅/က)၊ သုခဝတီလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ 00572

၅၇၃ ပန်းသီးပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးေအာင်ေဆွ အမှတ်(၁၀ဝ)၊ စဉ့်အုိးတန်းလမ်း၊ လသာမိနယ်။ 00573

၅၇၄ ှစ်ြခင်းပံုှိပ်တိုက် ေစာစိုင်းလတ်မဟူရာဝါး အမှတ်(၁၄၃)၊မင်းရဲေကျာ်စွလမ်း၊ (၈)၇ပ်ကွက်၊လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 00574

၅၇၅ ညိညိဆန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်တုတ် အမှတ်(၉၃၇)၊သဟီသူလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 00575

၅၇၆ အနဂုဏ်ေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင် အမှတ(်၁၁၅)၊၃၂-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00576

၅၇၇ ေအာင်ြမင့်မိုရ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇမျိးဦး အမှတ်(၁၂၉၉)၊ေအာင်သုခ(၂၇)လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 00577



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၅၇၈ ဇမေအးပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးတင့် အမှတ်(၄၇)၊သမုိင်းဘူတာံုလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00578

၅၇၉ ထူးပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးသူရကို အမှတ်(၈)၊ ကျိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00579 ပိတ်သိမ်း

၅၈၀ ဝင်းသန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်းွဲ အမှတ်(၁၉၈)၊လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00580 ပိတ်သိမ်း

၅၈၁ ေကာင်းေကာင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းခင် အမှတ်(၂၄၅)ေြမညီ၊ ၃၇-လမ်းအထက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00581

၅၈၂ အကယ်ဒမီပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်မျိးေဇာ် အမှတ်(၉၈)၊ လမ်း(၅၀)၊ ဒဂံုသီရိစိမ်းလဲ့ကန်သာအိမ်ယာ၊ 00582

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)။

၅၈၃ မိေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒါက်တာတိုးေအာင် ကမ်းန းလမ်းှင့်ဟံသာဝတီလမ်းေထာင့်၊  ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ 00583

(ေခတဌာနမှး) ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ။

၅၈၄ ြမင့်တင်ေရးပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုင်ထွန်းေအး ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်မဲမိနယ်။ 00584

၅၈၅ စ သီရိပံုှိပ်တိုက် ေဒကည်ကည် အမှတ(်၁၄၅)၊ ၃၁-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00585

၅၈၆ ိုင်ထက်ေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးိုင်လင်း အမှတ်(၁၄၂၈)၊ေတာင်ဒဂံုစက်မဇုန်(၂)၊လသာလမ်း၊၆၃-ရပ်ကွက်၊ 00586

ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၅၈၇ စိန်ရတန ပံုှိပ်တိုက် ဦးစိန်ဝင်း အမှတ(်၁၅၉၀)၊ေမခလမ်း၊ (၆၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်။ 00587

၅၈၈ မိဘရိပ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်သူရ အမှတ်(၇)၊ေဈးလမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00588

၅၈၉ အေဖ့ေမတာပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးငိမ်းေဇာ်လင်း အမှတ်(၅၄)၊၅၅-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00589

၅၉၀ ဂိုးေဖာ်ဝဒ်ပံုှိပ်တိုက် ဆရာေစာေကးရိ အမှတ်(၃၉၆)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 00590

၅၉၁ တင်ေရပံုှိပ်တိုက် ေဒသက်သက်ေရ အမှတ်(က/၃၆၈)၊ေဝဘာဂီလမ်းမ၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ 00591

၅၉၂ ြမေကးမံုပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းြမင့် အမှတ်(၁၈)၊ ၁၅၂-လမ်း၊ ဗျိင်းမရာရပ်ကွက်၊တာေမွမိနယ်။ 00592

၅၉၃ စန်းေထွးပံုှိပ်တိုက် ေဒစန်းစန်းေထွး အမှတ်(၂)၊ ေမတာလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 00593

၅၉၄ ဝင်းဆန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒြမင့်မာကည် အမှတ်(၃၃၃)၊သမုဂလလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 00594

၅၉၅ သခုဝတီပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်သန်းွန် အမှတ်(၅၅၄)၊သနပ်ပင်လမ်း၊ လိပ်ြပာကန်ရပ်၊ ပဲခူးမိ။ 00595

၅၉၆ ကံကီးေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒကျင်ေသာင်း အမှတ်(၁၉၆)ေြမညီ၊ ၃၈-လမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00596

၅၉၇ ေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းဦး အမှတ်(၁၅၃)၊၃၂-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00597



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၅၉၈ ေရဇာလီပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေအာင် အမှတ(်၂၀၅)၊ဇုန(်၂)၊ အင်းေတာ်လမ်း၊၆၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်။ 00598

၅၉၉ Computer World ပံုှိပ်တိုက် ဦးစံသိန်း အမှတ်(၃၂)၊၂၅-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00599

၆၀၀ ေရကမာပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေကျာ်ဦး အမှတ(်၁၄၁)၊၃၂-လမ်းအလယ်၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00600

၆၀၁ ှစ်သစ်ဦးပံုှိပ်တိုက် ေဒဝင်းကလျာေဆွ အမှတ်(၂၇/ေအ)၊ အေရှဒဂံုစက်မဇုန်၊ ဦးထွန်းညိလမ်း၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ 00601

၆၀၂ လုပ်အားပံုှိပ်တိုက် ဦးေရထွန်းေအာင် အမှတ်(၅)၊ လမ်း-၁၀ဝ၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00602

၆၀၃ ေရေတာင်ထွဋ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေသာ်တာ အမှတ(်၇၅)ေြမညီ၊ ၅၆-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00603

၆၀၄ Myanmar Apple Printing Vinyl ေဒွန်ရီ အမှတ်(၁၉/ေအ)၊ ေြမာက်ဒဂံုစက်မဇုန်၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 00604

၆၀၅ တက်ေနထွန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးေအာင် အမှတ်(၁၀၁၀/၁၀၁၁)၊ ေချာင်းသာလမ်း၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00605

၆၀၆ ထွန်းသိဒိမိသားစုပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းေအာင် အမှတ်(၂၈)၊ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊(၃)ရန်ေြပရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 00606

၆၀၇ ေကျာ်မိုးဝင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒမိုးမိုးအိ အမှတ်(၃၆/က)၊ သူရသတီလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00607



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၆၀၈ Active ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးထက်ဦးကို အမှတ်(၇၈)၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊ ၆-အေန က်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00608

၆၀၉ သမတပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းထူး အမှတ်(၃၁)၊ ၈၁x၈၂လမ်းကား၊ ၂၄လမ်း၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00609

၆၁၀ ဆင်မင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးာဏ်လင်း အမှတ်(၃၁၅)၊ ေအးရိပ်ငိမ်(၁)လမ်း၊ ၄၆-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 00610

၆၁၁ စိ မဏိပံုှိပ်တိုက် ေဒကွယ်သိန်း အမှတ်(၅၉/ခ)၊ ဦးေအးသွယ်သွယ-်၂၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ 00611

၆၁၂ Point Printing Product ဦးမျိးတင့် အမှတ်(၃၄)၊ ေြမုလမ်း၊ ေြမနီကုန်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 00612

၆၁၃ ထွန်းပံုှ◌ှ◌ိပ်တိုက် ေဒေအးြမင့် အမှတ်(၁၂၉/ဘီ)၊ ၂၃-လမ်း၊ လသာမိနယ်။ 00613

၆၁၄ MK ပံုှိပ်တိုက် ေဒကလျာရီ အမှတ(်၃၁/က)၊ ဦးေရဂွန်းလမ်းတို၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00614

၆၁၅ ငိမ်းေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ေဒေမဒီခင် အမှတ်(၄၂)၊ ေဇာတိကလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်။ 00615

၆၁၆ ဂျးဂျးေအာဖ့်ဆက် ဦးဝင်းဗိုလ် အမှတ်(၄၂၅)၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00616

၆၁၇ ေရမိေတာ်ပံုှိပ်တိုက်(၁) ေဒသင်းသင်း အမှတ(်၁၉/အီး)၊ ကေမာဇလမ်း၊ ေရေတာင်ကား(၂) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ 00617 ပိတ်သိမ်း

၆၁၈ ေရမိေတာ်ပံုှိပ်တိုက်(၂) ေဒသင်းသင်း အမှတ(်၁၂)၊ ၁၁၃-လမ်း၊ ြမယာကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00618 ပိတ်သိမ်း



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၆၁၉ ချန်ပီယံ ပံုှိပ်တိုက် ဦးစန်ေမာင် အမှတ်(၁၉)၊ ပရိကရာလမ်း၊ ြမန်ေအာင်မိနယ်။ 00619

၆၂၀ ေဇာတိကပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးထွန်း အမှတ်(၂၆၆)၊ မိမ(၁၂)လမ်း(အေန က်)၊ (၄)ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00620

၆၂၁ Top Star ပံုှိပ်တိုက် ဦးဇာနည်လင်း အမှတ်(၉၅)၊ ၃၉-လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00621

၆၂၂ ေဇာ် ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်မင်းေအး အမှတ်(၃၈၆)၊ အင်ကင်းမိင်လမ်း၊ သဝုဏ(၂၃)ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00622

၆၂၃ ထက်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလှေဌး အမှတ်(၁၃၇)၊ ငုဝါလမ်း၊ ဌာန ရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ 00623

၆၂၄ Special One ပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်စိုး အမှတ(်၃၀)၊ေြမည၊ီ ၄၃-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00624

၆၂၅ ပန်ေတာ်ဝင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေသာင်းြမင့် အမှတ်(၂၁)၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ဘိုကေလးမိနယ်။ 00625

၆၂၆ သလံွင်ဦးပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်သင်း အမှတ်(၁၇၉)၊ ၅၁-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00626

၆၂၇ ပံးပန်းတစ်ရာပံုှိပ်တိုက် ဦးွန်ေဝ အမှတ(်၁၂/ဒ)ီ၊ ေအာင်ေမတာလမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 00627

၆၂၈ ဖိးပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးေအာင် အမှတ်(၁၂/ဒ)ီ၊ ေအာင်ေမတာလမ်း၊ တာေမွေလးရပ်ကွက်၊တာေမွမိနယ်။ 00628

၆၂၉ ကည်ေအးမိသားစု ပံုှိပ်တိုက် ဦးကည်ေအး အမှတ်(၈၂)၊ရိပ်သာလမ်း၊ေလးေထာင့်ကန်ရပ်ကွက်၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00629



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၆၃၀ ကမာဦးပံုှိပ်တိုက်(ကာလာခွ)ဲ ေဒမံဝတ်ရည်သင်း အမှတ်(၁/ဗ)၇၄၇၊ ၇၀x၇၁လမ်းကား၊လမ်း-၃၀၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00630

၆၃၁ Angle Printing House ပံုှိပ်တိုက် ေဒဇင်မီမီထွန်း အမှတ်(၁၇)၊(၅၄)လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00631

၆၃၂ ေအာင်သိဒိပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ချိသက် အမှတ်(၁၆၄)၊၃၂-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00632

၆၃၃ ဆန်းသစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးေအာင် အမှတ်(၄၂/ေအ)၊ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00633 ပိတ်သိမ်း

၆၃၄ ဝင်းဝင်းေကျာ်ပံုှိ◌်ပ်တိုက် ဦးလှတင် အမှတ်(၁၆၃)၊ဦးသိန်းဟန်လမ်း၊ (၅၈)ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 00634

၆၃၅ ေရသေြပပံုှိပ်တိုက် ေဒခိုင်စ ဝင်း အမှတ်(၁၂၀/ခ)၊ဗိုလ်ချပ်လမး◌်၊ မိဦးရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00635

၆၃၆ ေကတီေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ေဒေကသီခိုင် အမှတ်(၁၂၀)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ မိဦးရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00636

၆၃၇ ၃၃၃ ပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးရင် အမှတ်(၉၇)၊မေလးလမ်း၊ ကန်ေန က်ရပ်ကွက်၊မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00637

၆၃၈ ခိုင်ပွင့်ြဖပံုှိပ်တိုက် ဦးလင်းရှိန် အခန်း(ဝ၀၂)တိုက်(၇)၊ ေညာင်တန်းအိမ်ရာ၊(၅)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00638

၆၃၉ ဖိုးြပည့်ပံုှိပ်တိုက်ှင့်စာအုပ်ချပလ်ုပ်ငန်း ေဒေဇဇင်လတ် အမှတ်(၄၁)၊(၆)လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မဇုန်၊ မဂလာဒံုဥယျာဉ်မိေတာ်။ 00639 ပိတ်သိမ်း

၆၄၀ ေကးမံုသတင်းစာပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ေကျာ်ဒင် အမှတ်(၂၂/၃၂)၊ ကမ်းန းလမ်းှင့် ၄၃လမ်းေထာင့်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00640
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အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၆၄၁ ေအာင်ချမ်းသာပံုှိပ်တိုက် ေဒအိအိေဆွ အမှတ်(၁၃/၂၇)၊ေရဝါလမ်း၊ မာန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊တာေမွမိနယ်။ 00641

၆၄၂ လဝန်းဝင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်ဇင် အမှတ်(၁၃/၂၇)၊ေရဝါလမ်း၊ မာန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊တာေမွမိနယ်။ 00642

၆၄၃ မဟာမိတ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ထင်သိန်း အမှတ်(J/20/A)၊ ေရှင်းဆ(ီ၁)လမ်း၊ ပေဒသာပင်မိေတာ်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ 00643

၆၄၄ ေဒါင်းွန်ွယ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒစိမ်း ေဈးလမ်း၊စစ်ကုိင်းမိ။ 00644 ပိတ်သိမ်း

၆၄၅ ေရကမာပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ချနိ်း အမှတ်(၂၅/က)၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ ေအာက်ကျင်းရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။ 00645

၆၄၆ ေအာင်သုခပံုှိပ်တိုက် ေဒေထွးေထွးဝင်း အမှတ်(၁၅၇)၊၃၂-လမ်း(အလယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00646

၆၄၇ မွန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဆွမ်လွတ်လူး အမှတ်(၁၉/ဒ)ီ၊ ၁၅-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00647

၆၄၈ RORAL CROWN ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးကိုကုိဦး အမှတ်(၁၃၃)၊ငုဝါလမ်း၊ ဌာန ရပ်ကွက်၊အလံုမိနယ်။ 00648

၆၄၉ Royal Jade Printing ဦးဝင်းမင်းကို အမှတ(်၄၁)၊ ဗိုလ်ကေလးေဈးလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00649

၆၅၀ P.A.G ပံုှိပ်တိုက် ဦးကည်မင်း အမှတ်(၆၄/က)၊ ဦးေရဘင်လမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 00650

၆၅၁ သစာမွန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသက်လွင် အမှတ်(၁၀၆)၊ တာေမွလမ်း၊ တာေမွကီး(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 00651
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အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၆၅၂ ြမတ်ရတန ပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းဦး အမှတ်(၄၂)၊၄၂-လမ်း၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00652

၆၅၃ ေကျာ်လှပံုှိပ်တိုက် ဦးညီညီဦး အမှတ်(၄၅)၊ ၄၄-လမ်း၊၆-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00653

၆၅၄ အယ်ဖာှင့်အိုမီဂါပံုှိပ်တိုက် ေဒေမသဇင် အမှတ်(5A)၊ သုမဂလ(၁)လမ်း၊ မဂလာအိမ်ရာ၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00654

၆၅၅ ထွန်းေတာက်ြပည့်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်မာေဝ အမှတ်(၂၈)၊ ၅၃-လမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00655

၆၅၆ ြမဝတီစာေပပံုှိပ်တိုက် ဒုတိယဗိုလ်မှးကီးေနမျိးထကအ်မှတ်(၁၅/တပေ်ြမ)၊မိုးေကာင်းဘုရားလမ်း၊ ၁၅-ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမိနယ်။ 00656

၆၅၇ ြမတ်ေစတန ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး အမှတ်(၃၆)၊ ြမှင်းဆီလမ်း၊(၂၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 00657 ပိတ်သိမ်း

၆၅၈ မီးယမ်ဗီိုင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်မင်းိုင် ေအာင်နန်းရိပ်သာေရှ၊ ၃၄×၃၅ကား၊ ၈၂-လမ်း၊ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ 00658

၆၅၉ ြမခန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးအန်ကျင် အမှတ်(၁၄/ဘီ)ေနကာလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00659 ပိတ်သိမ်း

၆၆၀ မပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်ထွန်း အမှတ(်၂၄၄/ဘီ)၊ လမ်း(၄၀)၊၉-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00660

၆၆၁ စိန်ပန်းခိုင်ပံုှိပ် ဦးချစ်လိင် ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ေအးသာယာရပ်၊ မံုရာမိ။ 00661

၆၆၂ ယမင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်လိင် မာလာလမ်း၊ေကွကီးရပ်၊ တပ်မေတာ်ကွက်သစ်၊ မံုရာမိ။ 00662



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၆၆၃ စိန်ြမင့်ေဆွပံုှိပ်တိုက် ေဒသ ေအာင် ဘူတာလမ်း၊ံုးကီးရပ်၊ မံုရာမိ။ 00663

၆၆၄ လူထုရတန ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်စန်း သာစည်လမ်း၊ ချမ်းြမသာစည်ရပ်၊ မံုရာမိနယ်။ 00664

၆၆၅ ဓနပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်ေလး သမစိတလမ်းှင့်ဇီဇဝါလမ်းေထာင့်၊ စက်မဇုန်၊မံုရာမိ။ 00665 ပိတ်သိမ်း

၆၆၆ IMAGE ဗီိုင်းပံုှိပ် ဦးေကျာ်စွာလင်း ေရမိန်လမ်း၊ံုးကီးရပ်၊ မံုရာမိ။ 00666

၆၆၇ သားုယဉ်ေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေဒွးေအာင် အမှတ်(၄၅၄)၊ကာညိလမ်း၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00667

၆၆၈ ေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ေထွး ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေအးသာယာရပ်၊ မံုရာမိ။ 00668

၆၆၉ မျိးွန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးွန် ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေအးသာယာရပ်၊ မံုရာမိ။ 00669

၆၇၀ ေအာင်လံေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ဝင်း နတ်လူတိပန်ရပ်၊ ေညာင်ပင်ေစာက်၊ မံုရာမိ။ 00670

၆၇၁ နယားပျံပံုှိပ်တိုက် ဦးေနဝင်း ေကျာကာလမ်း၊ဆူးေလကုန်းရပ၊် မံုရာမိနယ်။ 00671

၆၇၂ ေအေဘေနဇာပံုှိပ်တိုက် ဦးခွာကမ်း အမှတ်(၁၅၅၆)၊ စိတေကျာ်သူ ဦးသလမ်း၊ ၄၂-ရပ်ကွက်၊ 00672

ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၆၇၃ လင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးတင့်လွင် အမှတ်(စ/၁၅၀)၊အေန ်မာ၊ ြမန လမ်း၊သာေကတမိနယ်။ 00673

၆၇၄ ေအးငိမ်းသီတာပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်ေဇာ် အမှတ်(၃၁/၂)၊ချယ်ရီလမ်း၊ စက်မဇုန်၊မံုရာမိ။ 00674

၆၇၅ နီနီပံုှိပ်တိုက် ဦးတင့်ေဆွ ှင်းဆီလမ်းှင့်စံပယ်လမ်းေထာင့်၊ ဘုန်းစိုးရပ်၊ မံုရာမိ။ 00675

၆၇၆ ထိန်ဝင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်သန်းြမင့် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ေအာင်မဂလာရပ၊်မံုရာမိ။ 00676

၆၇၇ လှဆန်းသိဂပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ေအး ေညာင်တပင်လမ်း၊ဘုရားကီးရပ်၊ မံုရာမိ။ 00677

၆၇၈ ေအာင်စည်သူပံုှိပ်တိုက် ဦးစည် ရာြပည့်တိုက်တန်း၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဆူးေလကုန်းရပ၊်မံုရာမိ။ 00678

၆၇၉ ဝင်းစ ပံုှိပ်တိုက် ဦးေထွးေမာင် အမှတ်(၃)လမ်း၊ရတန ပံုရပ်၊ မံုရာမိ။ 00679

၆၈၀ စွန်မင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးတက်ထွဋ် တတု်တန်းလမ်း၊ဘုရားကီးရပ်၊ မံုရာမိ။ 00680

၆၈၁ ပါရဂူပံုှိပ်တိုက် ဦးစိန်လင်း စက်မဇုန်၊အေဝးေြပးလမ်း၊ မံုရာမိ။ 00681

၆၈၂ မေလးပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးသီေအာင် ေဈးလမ်း၊ဘုရားကီးရပ်၊ မံုရာမိ။ 00682

၆၈၃ သဟီရာဇာပလပ်စတစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်စိုး အမှတ်(၈၅)၊စက်မဇုန်(၁)၊ ဇီဇဝါလမ်း၊မံုရာမိ။ 00683



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၆၈၄ ရှိန်းဗီိုင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေကျာ်ေဇာ် အမှတ်(၁၅)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေဒါင်းငူရပ်၊ထားဝယ်မိ။ 00684

၆၈၅ ပတြမားပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းေအာင် အမှတ်(၄၇)၊ြပညလ်မ်း၊ ြပညအ်ေန က်ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိနယ်။ 00685

၆၈၆ အမရဝတီပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်သန်း အမှတ်(၅၅၅)၊န ရီစင်အနီး၊ သနပ်ပင်လမ်း၊လိပ်ြပာကန်ရပ်၊ ပဲခူးမိ။ 00686

၆၈၇ ရတန ရန်ေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်လတ် အမှတ်(၁၃၇)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ မဂလာရပ်၊ပျဉ်းမန းမိ။ 00687

၆၈၈ ပိေတာက်ပွင့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးဝင်းြမင့် အမှတ်(၂၂၀)၊ကျိကဆံလမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 00688

၆၈၉ ြမနန်းပွင့်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေစာသ အမှတ်(၂၂၀)၊ကျိကဆံလမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 00689

၆၉၀ ေအာင်သာပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်မိုးစိန် အမှတ်(၃၆၂)၊ေရှင်းဆီလမ်း၊၅-ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00690

၆၉၁ ေငွအိမ်စံပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းမင်းစိုး(ခ)ဦးမင်းသူ အမှတ(်၁၇၈)၊၃၁-လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00691

၆၉၂ ေဆွသဟာပံုှိပ်တိုက် ေဒညိညိေကျာ်တင့် အမှတ်(၅၁)၊ဗိုလ်ရဲလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊လသာမိနယ်။ 00692

၆၉၃ တစ်သံုးလံုးပံုှိပ်တိုက် ေဒနွ်စီ အမှတ်(၁၁၁)၊ ၃၁-လမ်း၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00693

၆၉၄ ဝင်းရတန ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ဝင်း အမှတ(်၂၀)၊ ၅၆-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00694



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၆၉၅ သဇူာဖိးပံုှိပ်တိုက် ဦးလှေအာင် အမှတ်(၇၂၀)၊ ေခမာသလီမ်းမကီး၊ (က)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ 00695

၆၉၆ ရတန ေရြမ ပံုှိပ်တိုက် ဦးပီတာလှေမာင် အမှတ်(၁၄၀)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00696

၆၉၇ ဝင်းသိဂပံုှိပ်တိုက် ဦးဟန်တင် အမှတ်(၅၀၉)၊ (၂)လမ်း၊ မိမရပ်၊ အုတ်ဖိုမိနယ်။ 00697

၆၉၈ တင်ဝင်းေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ဝင်း အမှတ်(၈၈)၊ ကမ်းန းလမ်း၊ အေရှပိုင်းရပ်ကွက်၊ေကျာက်တန်းမိနယ်။ 00698

၆၉၉ ေနလေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးပန်းတင် အမှတ်(၆၁၀)၊ဦးမှဲလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ငူမိ။ 00699

၇၀၀ အတုလဝတီပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်းြမင့် အမှတ်(၁၇၈)၊ေဈးလမ်း၊ မင်းလမ်းရပ်ကွက်၊စစ်ကိုင်းမိ။ 00700

၇၀၁ A K M ပံုှိပ်တိုက် ဦးလှြမင့် အမှတ်(၁၇)၊ရန်ေြပ(၁၃)လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 00701

၇၀၂ အင်းဝဗီိုင်းပံုှိ◌်ပတ်ိုက် ဦးလီကာရှီ အမှတ်(၂၂၅/၂၂၇)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00702

၇၀၃ တက်ေနထွန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒစမး်စမ်းွယ် အမှတ်(၂၀၆/H-1)၊ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00703 ပိတ်သိမ်း

၇၀၄ တက်ေနဝန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်စန်းြမင့် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ သကယ်တန်းရပ်၊ ေရဘိုမိ◌်◌ု◌့။ 00704

၇၀၅ ကီးြမင့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးကိုကုိေမာင် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်၊ ေရဘိုမိ။ 00705



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၇၀၆ စံြပပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းလွင်ဦး အမှတ်(၅၈)၊ ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ကေလာမိနယ်။ 00706

၇၀၇ ငါတိုစာေပပံုှိပ်တိုက် ေဒသီရိိုင် အမှတ်(၇၄)၊ ေကာက်သွယ်လမ်း၊၂၉-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00707

၇၀၈ H&K Printing ဦးတင်ထွဋ် အမှတ်(၂၆၄/၂၆၈)၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ အလံုမိနယ်။ 00708

၇၀၉ ဇွန်ပန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒစန်းပွင့်ြဖ အမှတ်(၁၅၂)၊ ဇုန်(၃)၊ ၆၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂုန်မိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00709

၇၁၀ မျိးသန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးသန်း အမှတ်-၁၇၊ ပဒုမာလမ်း၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 00710

၇၁၁ ေရေရာင်လင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒွဲွဲရီ အမှတ်(၆၆)၊ြပညေ်တာ်ေအးလမ်း၊ ေလးေဒါင့်ကန်ရပက်ွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00711

၇၁၂ ေအာင်ိုင်သူပံုှိပ်တိုက် ေဒထူးထူးေအး အမှတ်(၆/ဘီ)၊ ေြမာင်းြမလမ်း၊စမ်းေချာင်းမိနယ်။ 00712 ပိတ်သိမ်း

၇၁၃ စိန်နဂါးပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းေအာင် အမှတ်(၈၉/၉၀)၊၅၆-လမ်းတို၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00713

၇၁၄ မိုးစ ပံုှိပ်တိုက် ေဒရီ အမှတ်(၁၁၉)၊ ၃၂-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00714

၇၁၅ မိုးမခပံုှိပ်တိုက် ဦးကည်ဇင် အမှတ်(၅)၊ ေပဆန်းေမးလမ်း၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00715

၇၁၆ ေအာင်ဓူဝံပံုှိပ်တိုက် ဦးဗလ ေကျာက်ေြမာင်းရာ၊ ေရဘိုမိနယ်။ 00716



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၇၁၇ ေကျာ်မိသားစုေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး အမှတ်(၄၉/ဂ)၊ဓမာံုလမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ 00717

၇၁၈ အလှကမာပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ေလး အမှတ်(၂၀၇/ခ)၊ ဦးေအာင်သူလမ်း၊ စက်မဇုန်(၂)၊ လိင်သာယာမိနယ်။ 00718

၇၁၉ သုခပံုှိပ်တိုက် ေဒေရ အမှတ်(၁၂၈)၊၄၆-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00719

၇၂၀ ေငွကယ်ပံှိပ်တိုက် ဦးစိုးသိန်း အမှတ်(၁၄၈)၊၄၅-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00720

၇၂၁ ချယ်ရီေရေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ဟန် အမှတ(်၂၂၄)၊ လမ်း-၃၀၊၈-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00721

၇၂၂ ေကျာက်စိမး်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်းေဌး အမှတ်(၁၇၁)၊၃၃-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00722

၇၂၃ သလံွင်ေတာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဂျိးဇက်ွန်ေမာင် အမှတ်(၁၅၆)၊ ၄၅-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00723

၇၂၄ စိန်နဂါးကာလာခွဲလုပ်ငန်း ဦးေဇာ်ေဇာ်လတ် အမတ်(၁၈၄/ေြမည)၊ ၃၁-လမ်းအေပ၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00724

၇၂၅ စိန်ဟသာပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းေအာင် မိကုန်းရပ်၊အမှတ်(၄)၇ပ်ကွက်၊ ေရကူမိနယ်။ 00725

၇၂၆ ြမန်မာ့မီးရထားမိသားစု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းပံုှိပ်စက်ဦးေစာလွင် အမှတ(်၈၀)၊ ကုန်သညလ်မ်းှင့်သမိြ်ဖလမ်းေထာင့်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00726

၇၂၇ ြပည့်အိဇင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဇင်ေမာင် အမှတ်(တတ/၂၁/၄၁)၊ ၅၅×၅၆လမ်းကား၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 00727



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၇၂၈ ေအာင်ေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်မင်း ေအးေမတာလမ်း၊ ၅၅×၅၆လမ်းကား၊ ရတန မိသစ(်ဆ)ရပ်ကွက်၊ 00728

ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။

၇၂၉ ေဟဝန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်သန်ိုင် မစိုးရိမ်ရပ်၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေကးနန်းံုးဝန်း၊မေကွးမိနယ်။ 00729

၇၃၀ ေအာင်သိဒိပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ေထွး အမှတ်(၁၀)၊နတ်ေမာက်လမ်း၊ ဆွမ်းေလာင်းံုဆိုင်တန်း၊ မေကွးမိ။ 00730

၇၃၁ ဂုဏ်လင်းေကျာ်ေအာဖ့်ဆက် ေဒလှမူသိန်း အမှတ်(၂၄)၊ ကေလးေဆးံုှင့်ဗဟိုလမ်းေထာင့်၊ အလံုမိနယ်။ 00731

၇၃၂ Diamond ကာလာခွဲလုပ်ငန်း ဦးေဇာ်မင်းလတ် အမှတ်(၂၀၆)၊ ၃၁-လမ်း၊ (၁၁)-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00732

၇၃၃ မ ရီပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းလင်းေအာင် အမှတ်(၁၁/အက်ဖ)်၊ ၅၅-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00733

၇၃၄ အထက်ြမန်မာြပည်အစိုးရပံုှိပ်စက်ံု ဦးဘိုလှ (ပံုှိပ်ေရးှင့်စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်း) ၄၈-လမ်း၊ေအာင်ပင်လယ၊် 00734

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။

၇၃၅ ဖိုတိုလစ်သိုပံုှိပ်စက်ံု ဦးေကျာ်ေဇလင်း (ပံုှိပ်ေရးှင့်စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်း) အမှတ်-၁၅၀၊ငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်း၊ 00735

ဗဟန်းမိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၇၃၆ ဂျတီီစီပံုှိပ်စက်ံု ေဒြမြမေဌး (ပံုှိပ်ေရးှင့်စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်း) ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊အထက(၃) 00736

အင်းစိန်အနီး၊ ေအာက်မဂလာဒံုလမ်းမကီးေဘး၊ အင်းစိန်မိနယ်။

၇၃၇ ဗဟိုပံုှိပ်စက်ံု ေဒစန်းစန်းလိင် (ပံုှိပ်ေရးှင့်စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်း) အမှတ်(၂၂၈)၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ 00737

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။

၇၃၈ ေနြပည်ေတာ်ပံုှိပ်စက်ံု ဦးေဌးလိင်  ခေရပင်လမ်းခွဲ၊ေခတ်ေအးေကျးရာအုပ်စု၊ေဇယျာသရီိ မိနယ်။ 00738

(ပံုှိပ်ေရးှင့်စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်း)

၇၃၉ စာေပဗိမာန်ပံုှိပ်စက်ံု ဦးေအာင်ေဆွြမင့် အထက(၃) အင်းစိန်အနီး၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။ 00739

(ပံုှိပ်ေရးှင့်စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်း) 

၇၄၀ ေအာင်ဆန်းပံုှိပ်စက်ံု ဦးခင်ေဇာ် ေအာက်မဂလာဒံုလမ်းမကီးေဘး၊ အထက(၃)အင်းစိန် အနီး၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ 00740

 အင်းစိန်မိနယ်။(ပံုှိပ်ေရးှင့်စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်း) 

၇၄၁ ေငွကံ့ေကာ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒနန်းကလျာဝင်း အမှတ်(၈၂/၈၃)၊ ှင်းဆီြဖလမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00741

၇၄၂ စန်းေသာ်တာပံုှိပ်တိုက်(၁) ဦးြမင့်စန်း အမှတ(်၁၅၄)၊ ၁၉-လမ်း၊လသာမိနယ်။ 00742

၇၄၃ စန်းေသာ်တာပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးြမင့်စန်း အမှတ(်၁၅၅၄/၁၅၅၅)၊ပန်းလိင်လမ်းှင့်လသာ(၁)လမ်းေထာင့်၊စက်မဇုန်(၆၃)၊ 00743

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၇၄၄ ေဆာင်းရတန ပံုှ◌ှ◌ိပ်တိုက် ဦးတင်ထွန်း ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊အင်းေတာ်မိ။ 00744

၇၄၅ စိန်ရတန ပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်တင်ေအး ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ အင်းေတာ်မိ။ 00745

၇၄၆ ခိုင်သဇင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဘေဖ ၆-ရပ်ကွက်၊ မဲဇာရာ၊ အင်းေတာ်မိ။ 00746

၇၄၇ လမင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒအိအိစံ အမှတ်(၁၁၃)၊ ၃၂-လမ်း(အလယ်)၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00747

၇၄၈ ဆန်းသစ်ေနြခည်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်စိုး အမှတ်(၂၅)၊ ေအာက်လမ်းမကီး၊ ဖက်တန်းရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ။ 00748

၇၄၉ ုယဉ် ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းေမာင် ေြမာက်အင်းရပ်၊ ေကာလင်းမိနယ်။ 00749

၇၅၀ ေကျာ်သူရိန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေဌး မိမရပ်ကွက်၊ ေကာလင်းရပ်ကွက်၊ ေကာလင်းမိ 00750

၇၅၁ ရတန ေဆွပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်ေအာင် အမှတ်(၂၉၃/ဘီ)၊လမ်း(၄၀)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00751

၇၅၂ ေဇယျသုခပံုှိပ်တိုက် ေဒသစ်သစ်(ခ)ေဒြမြမဝင်း အမှတ(်၁၅၁/၁၅၃)၊ ၄၅-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00752

၇၅၃ မျိးမင်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်မျိးမင်း အမှတ်(၃၅/ဆ-ဂ)၊ြမစပယလ်မ်း၊ ပါရမရီိပ်သာ၊(၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00753

၇၅၄ ြမစိန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေနဝင်း(ခ)ကာမာအပဒူနစ် အမှတ်(၁၇၅)၊ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00754



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၇၅၅ ေဇယျသုခပံုှိပ်တိုက်(၁) ဦးေကျာ်သူ အမှတ(်၂၈၂၂/ခ)၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ ၆၃-တိုးချဲရပ်ကွက်၊ 00755

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၇၅၆ ေဇယျသုခပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးေကျ◌်သူ အမှတ(်၁၆၃/ဘီ)၊(၄၅)လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00756

၇၅၇ ေဇယျသုခပံုှိပ်တိုက် ေဒစုေလခါ အမှတ်(၂၈၂၂/ခ)၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ (၆၃)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ 00757

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၇၅၈ ေနြခည်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးသန် အမှတ်(၁၈)၊ ၁၂၃-လမ်း၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00758

၇၅၉ ေကာင်ှစ်ေကာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်မျိး အမှတ်(၁၂၄)၊ ၃၅-လမ်း၊ ေကျက်တံတားမိနယ်။ 00759

၇၆၀ လမင်းဦးပံုှိပ်တိုက် ေဒမံဝတ်ရည်သင်း အမှတ်(လလ/၁၈/၁၁)၊တပင်ေရထီးလမ်းှင့်၆၄-လမ်းကား၊စက်မ(၂)၊ 00760

(ဈ)ရပ်ကွက်၊ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။

၇၆၁ ဝင်းြမင့်စိန်ဝင်းဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးစိန်ဝင်း အမှတ်(၅၁)၊အကွက်(၅)၊ မိမရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိ။ 00761

၇၆၂ မဂလာေသာင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်စိုး အမှတ်(၇၇)၊ေဈးပိုင်း၊ လမ်း(၂၀)၊ပဲခူးမိ။ 00762

၇၆၃ သီဟပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေငွ အမှတ(်၆၉)၊သနွ်းဘုရားလမ်း၊ ပဲခူးမိ။ 00763



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၇၆၄ ဂဝင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်တင်အုန်း တိုင်းကက်ေြခနီံုးခန်း၊ ေအာင်သေြပလမ်းှင့် ပိေတာက်လမ်းထိပ်၊ 00764

မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။

၇၆၅ ြပည်သူေမတာပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းေဆွ အမှတ်(၈)၊တုတ်တန်းလမ်း၊ ေကျာင်းကီးအိုးတန်းရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ။ 00765

၇၆၆ ေအာင်သီရိပံုှိပ်တိုက် ေဒသ ေအာင် အမှတ်(၁၂၉)၊မင်းလမ်းေဈးပိုင်း၊ အေန က်ဘက်ကမ်း၊ လှညး်ကူးမိ။ 00766

၇၆၇ ေတဇာရှိန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်တင်ရှိန် အမှတ်(၂၃၀/က)၊နတ်ေမာ်လမ်း၊ ဟသာတမိ။ 00767

၇၆၈ စွမ်းရည်သစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးြမင့် အမှတ်(၄၈၄)၊နတ်ေမာ်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊ ဟသာတမိ။ 00768

၇၆၉ ဆန်းသစ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒကျင်မိင် ဗာဂျးီနီးယား(၁)လမ်း၊ တာကေလးရပ်ကွက်၊ ဟသာတမိ။ 00769

၇၇၀ ဖူဂျဗီီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒေဝေဝလင်း အမှတ်(၃၃)၊ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဘုရားကီးရပ်ကွက်၊ ဟသာတမိ။ 00770

၇၇၁ ေငွလင်းေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ဦး အမှတ်(၂၁၉/၂၂၀)၊ သံလွင်လမ်း၊(၆၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00771

၇၇၂ ဆန်းသီရိပံုှိပ်တိုက် ေဒကည် အမှတ်(၅၈/က)၊ြမဝတီမင်းကီးလမ်း၊ ၁၄၄-ရပ်ကွက်၊ တိုးချဲစက်မဇုန်၊ 00772

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၇၇၃ ေရဧကရာဇ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဟန်လင်း အမှတ(်၅၈)၊ြမဝတီမင်းကီးလမ်း၊ ၁၄၄-ရပ်ကွက်၊ တိုးချဲစက်မဇုန်၊ 00773

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၇၇၄ ေရြပည်ဧပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ထွန်းေမာ် အမှတ်(၁၃)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဟသာတမိ။ 00774

၇၇၅ Venus ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးြမင့်စိုး အမှတ်(၂၃၉/က)၊နတ်ေမာ်လမ်း၊ ဟသာတမိ။ 00775

၇၇၆ ြဗဟာဘူမိပံုှိပ်တိုက် ဦးပရင်ချမ်း အမှတ်(၁၈)၊ဦးစံေဖလမ်း၊ ဦးစံေဖရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00776

၇၇၇ အလှတစ်ရာေအာ့ဖ်ဆက် ေဒေခါန်ဆန် အမှတ်(၆၃၀)၊ကန်းပင်သာ၊ ြမစ်ကီးန းမိ။ 00777

၇၇၈ နဂါးမင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းကိင် အမှတ်(၁၆၀၉)၊ ေရလီလမ်း၊ (၆၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00778

၇၇၉ ခင်စ ေမာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလှေမာ် အမှတ(်၄၃)၊အခန်း(၂)၊ ၄-လမ်း၊ြမင်သာ(၁)၊ ေတာင်ဥကလပမိနယ်။ 00779

၇၈၀ ဟန်ဆင်းစာပံုှိပ်တိုက် ဦးလဆန် အမှတ်(၁၁၀)၊ ရှမ်းစုေတာင်ရပ်၊ ြမစ်ကီးန းမိ။ 00780

၇၈၁ FORWARD ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်မင်းထွန်း အမှတ(်၁၉၉)၊ လမ်း(၅၀)၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00781

၇၈၂ ထွန်းမီဒီယာပံုှိပ်တိုက် ဦးသီဟ အမှတ်(၂၁)၊ကန်ေတာ်ကေလး၊ ဗ ကုန်း(၃)လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00782



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၇၈၃ ထွဋ်ေခါင်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒေငွသိန်း အမှတ်(၂၁)၊ဗန်ဒါဝန်(၃)လမ်း၊ကန်ေတာ်ေလး၊မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00783

၇၈၄ SING TECH VINYL ပံုှိပ် ဦးေဇာ်လင်း အမှတ်(၁၉၈)၊ ၃၃-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00784

၇၈၅ ORIENTAL MYANMAR PRESS ဦးမျိးထက်လင်း အမှတ(်၃)၊ ဇမသိဂလမ်း၊ ဗိုလ်ကံွန်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00785

၇၈၆ မဟာွယ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေဌးိုင် အမှတ်(၁၂၉/၁)၊ကန်းေရမိင်လမ်းသစ်လမ်း၊ စုေပါင်း၂၃-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00786

၇၈၇ ဝသန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ငိမ်း အမှတ်(၁၇၅)၊၃၆-လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00787

၇၈၈ ချမ်းသာေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ဝင်း အမှတ်(၁၆၁)၊၃၂-လမ်း(အလယ်)၊၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00788

၇၈၉ ေတဇာလင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ြမင့် အမှတ်(၁၅)၊ဓမသခုအတွင်းလမ်း၊ (၂/က)စံြပရပ်ကွက်၊ မဂလာဒံုမိနယ်။ 00789

၇၉၀ တကသိုလ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေအာင် အမှတ်(၂၀၃)၊လမ်း-၃၀၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00790

၇၉၁ အုိေကပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်တင်ေအး အမှတ်(၇)၊ဘုရားလမ်း၊ ဆုေတာင်းြပည့်ဘုရားလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ြမန်ေအာင်မိ။ 00791 ပိတ်သိမ်း

၇၉၂ စိန်ချယ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းြမင့် အမှတ်(မ/၁၀)၊ ေဗာဓိပင်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ြမန်ေအာင်မိ။ 00792

၇၉၃ ေကာင်းဆက်ေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒမိုမိုလွင် အမှတ်(၂၀၆)၊၃၇-လမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00793



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၇၉၄ သင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒသက်သက်ထွန်း အမှတ်(၁၉/အီး)၊၅၅-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00794

၇၉၅ ထွန်းေတာက်ကယ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းေအာင် အမှတ်(၁၀၁/ခ)၊ဘူတာံုလမ်း၊ သမိုင်း(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00795

၇၉၆ ြပည့်ေနဝန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေသာ်ဇင်ဦး အမှတ်(၃၈)၊ ၅၃-လမး◌်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00796

၇၉၇ စိတ်ကိက်ပံုှိပ်တိုက် ဦးရဲကိုကုိမျိးွန် အမှတ်(၅၅)၊၃၈-လမ်း(ေအာက်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00797

၇၉၈ PERFECT ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမျိးဟိန်း ၃၀×၃၁လမ်းကား၊၈၄×၈၅ကား၊ ဟသာြပဒါးဝင်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00798

၇၉၉ နန်းေခတ်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒြမင့်ြမင့်ခိုင် အမှတ်(ဒ-၂/၅၈)၊ ၆၄×၆၅လမ်းကား၊၃၇×၃၈လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00799

၈၀၀ ေရြပည်တန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းေမာင်ေဌး အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ကုန်စိမ်းေဈး၊ ြမင်း ခံမိ။ 00800

၈၀၁ ေဇာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်မိုးခိုင် အမှတ်(၄)၊နယ်ေြမ(၄)၊ လားိးမိ။ 00801

၈၀၂ ေအာင်ပန်းသာပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းသူေအာင် ေရလည်ရပ်၊လမ်းမေတာ်ရပ်၊ တံတားဦးမိနယ်။ 00802

၈၀၃ သေြပပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ေမာ်ေသာင်း အမှတ်(၆၀ဝ)၊၃၉×၃၈လမ်းကား၊ ၈၂-လမ်း၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00803

၈၀၄ သုခမိင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးရန်ိုင်ေအး ၃၂×၆၄လမ်းေထာင့်၊ ြပည်ကီးမျက်ရှင်ရပ်၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ 00804



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၈၀၅ ေအာင်ပန်းသာဗီိုင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းသူေအာင် ြပညလ်ံုးိုင်ရပ်၊ ေကျာက်ဆည်မိ။ 00805

၈၀၆ ဝီေကာ်ပရင်တာပံုှိပ်တိုက် ဦးဝီဝီ အမှတ်(၂)နယ်ေြမ၊ မိသစ်ရပ်၊မတရာမိ။ 00806

၈၀၇ ထင်ေပေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်သိန်းဝင်း အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘူတာရပ်၊မတရာမိ။ 00807

၈၀၈ ေအာင်သေြပပံုှိပ်တိုက် ဦးကံစိန် အမှတ်(၃၂၁)၊၉-ရပ်ကွက်၊ ြမင်း ခံမိ။ 00808

၈၀၉ သိကားမင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးစိန်ဝင်း အမှတ်(၄၁၁)၊၉-ရပ်ကွက်၊ ြမင်း ခံမိ။ 00809

၈၁၀ ယုဝေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်ဦး အမှတ်(၁၂၃)၊အကွက်(၅၈၄)၊၂၉-လမ်း၊ ၈၁×၈၂လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00810 ပိတ်သိမ်း

၈၁၁ ြမန ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးစိုးဝင်းိုင် ၇၄x၇ လမ်းေထာင့်၊ အကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ဉပုသ်ေတာ်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံ 00811

၈၁၂ ြပည့်ေစပံုှိပ်တိုက် ေဒေဆွေဆွ အမှတ်(၇)၊ဗရင်ဂျဝီင်း၊ ြမင်း ခံမိ။ 00812

၈၁၃ ြမစန်းေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒစန်းစန်း အမှတ်(၉၀၂)၊သတီာလမ်း၊ ဘုရားကီးအေရှမုခ်လမ်း၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 00813

၈၁၄ မိဂုဏ်ေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းြမင့် အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဆံုကုန်းရပ်၊တံတားဦးမိနယ်။ 00814

၈၁၅ ေအာင်ွန်စ့ပယ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ွန် အကွက်(၅၄၁)၊ ၃၇-လမ်း၊၈၀×၈၁လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00815



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၈၁၆ ြမင့်ေအာင်ချစ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးြမင့်ေအာင် အမှတ်(၄၇၀)၊၈၁-လမ်း၊ ၃၃×၃၄လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00816

၈၁၇ ေအာင်ေအာင်မိုးပံုှိပ်တိုက် ဦးွန်လင်း အမှတ်(၄၄၉)၊၃၃-လမ်း၊ ၈၁×၈၂လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00817

၈၁၈ စိုးြမင့်ှင့်ညီများပံုှိပ်တိုက် ဦးခင် ကနမဟီရပ်၊၃၃-လမ်း၊ ၇၆×၇၇လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00818

၈၁၉ စန်းြမင့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်လွင် ၂၆×၂၇လမ်း၊ ၆၂×၆၃လမ်းကား၊ ြပည်ကီးမျက်မနှ်ရပ်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00819

၈၂၀ ေနကည်ပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်အုန်း အမှတ်(၃၅၈)၊ ၈၂-လမ်း၊၃၀×၃၁လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00820

၈၂၁ စန်းလွင်ေမာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးစန်းလွင်တင် အမှတ်(၃၁၄)၊၈၆-လမ်း၊ ၃၃×၃၄လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00821

၈၂၂ ဗမာ့ေခတ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းေအာင် အမှတ်(၃၆၅)၊၈၃-လမ်း၊ ၃၃×၃၄လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00822

၈၂၃ ပွင့်သစ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးြမင့်ိုင် အမှတ်(၄၉၃)၊လမ်း-၃၀ကား၊(၅၂၃) (၁၀)ရပ်ကွက်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00823

၈၂၄ ေနလင်းေအာင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးစံေအာင် နယ်ေြမ(၁၃)၊ရန်မျိးေအာင်ရပက်ွက်၊ မိတီလာမိ။ 00824

၈၂၅ ဓူဝံပံုှိပ်တိုက် ေဒချိချိေအး အမှတ်(၃၃၀/၃၃၂)၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ပဇုွန်ေတာင်မိနယ်။ 00825

၈၂၆ မိုးေဇာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ထွန်း အမှတ်(၁၉၂)၊ကျိကဆံလမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 00826



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၈၂၇ ေရစင်ဗီိုင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးွန်လွင် အမှတ်(၁၉၂)၊၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00827

၈၂၈ ေကျာ်လှပံုှိပ်တိုက် ဦးညီညီဦး အမှတ်(၂၁၇)၊၃၂-လမ်း(အထက်)၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00828

၈၂၉ ငိမ်းဆုေဝပံုှိပ်တိုက် ေဒယဉ်ေမာ်ဦး အမှတ်(၈၂)၊ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ သာေကတစက်မဇုန်၊ သာေကတမိနယ်။ 00829

(Eleven Media Group Co.,Ltd)

၈၃၀ ေနလေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတိုးဝင်း အမှတ်(၉၃)၊၁၁-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 00830

၈၃၁ စံပံုှိပ်တိုက် ေဒကကေထွး အမှတ်(၁၂)ေအ/၃၊ သလာဝတီလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00831

၈၃၂ ေရကိးကာဗီိုင်းပံုှိပ် ေဒခင်စန်းေဌး တိုက်ခန်းအမှတ်(ေအ/၁၀)၊ ြပည်နယ်အား/ကာဆိုင်ခန်း၊ ြမစ်ကီးန းမိ။ 00832

၈၃၃ EXODUS ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးလရိန် အမှတ်(၄၅၂)၊ ယုဇနရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိနယ်။ 00833

၈၃၄ ေနဦးပံုှိပ်တိုက် ေဒါက်တာေနဦး အမှတ်(၉၉/ေအ)၊ဗန်းေမာ်အတွင်းဝန်လမ်း၊အေရှဒဂံုစက်မဇုန်၊ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ 00834

၈၃၅ ပညာအလင်းြပပံုှိပ်တိုက် ဦးေသာင်း အမှတ်(၁၃၀)၊ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00835

၈၃၆ ပံုရိပ်ရှင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေဇာ်ထွန်း အမှတ်(၈)၊အိမ်ကီးလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ေရေကျာ်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00836



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၈၃၇ ေကျာ့ေအာင်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒကျင်လိင် အမှတ်(၇၈)၊၄၄-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00837 ပိတ်သိမ်း

၈၃၈ မိုးသစ်လွင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလှွန် အကွက်(၂၃၄)၊သရီိေဟမာအေန က်၊ ြမင့်မိုရ်ကုန်းရပ်၊ချမ်းေအသးသာစံမိနယ်။ 00838

၈၃၉ အကယ်ဒမီေအာ့ဖ်ဆက် ဦးရန်ိုင်ေမာ် အကွက်(၃၀၇)၊ ၃၃-လမ်း၊၈၉×၉၀လမ်းကား၊ ြပည်ကီးေပျာ်ဘွယ်အေန က်၊ 00839

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၈၄၀ WIN STAR OFFSET ဦးခင်ေမာင်ဝင်း အမှတ်(၁၂/အက်ဖ)်ေြမညီ၊ ၅၅-လမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00840

၈၄၁ ဇမလွင်ပံုှိပ်တိုက် ဦညီညလွင် အမှတ်(နန-၈/၆၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 00841

၈၄၂ ြပည်ွန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒလှလှ ၃၆×၃၇လမ်းကား၊၈၅-လမ်း၊ ရတန ဘုမိအေန က်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00842

၈၄၃ ြမသတီာပံုှိပ်တိုက် ေဒြမသတီာ ၄၅-လမ်း၊၈၃×၈၄လမ်းကား၊ ေရဘုန်းရှိန်ရပ်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00843

၈၄၄ နန်းသီရိပံုှိပ်တိုက် ေဒရင်ရင်ဦး အကွက်(၃၅၀)၊စိန်ပန်း၊ ဥပုသေ်တာ်ရပ်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00844

၈၄၅ ေပလွင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေကျာ် အမှတ်(၄၀၄)၊၄၁-လမ်း၊ တိုဟူးေကျာ်ရပ်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00845

၈၄၆ လိင်းသစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းိုင်ဦး အကွက်(၃၄၂)၊တာရိန်လမ်း၊ စိန်ပန်းကတရပ်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00846



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၈၄၇ စီတီဇင်ပလပ်စတစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလှထွန်း အမှတ်(၇)၊၄၃-လမ်း၊ ၈၁×၈၂လမ်းကား၊ ေရဘုန်းရှိန်ရပ်ကွက်၊ 00847

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။

၈၄၈ ေအးသီဟပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းေအး အမှတ်(၁၄၂)၊၄၂-လမ်း၊ ၈၃×၈၄ကား၊ရှမ်းပွဲရပ်၊ ေရဘုန်းရှိန်ရပ်၊ 00848

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။

၈၄၉ ေနလဝင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းေအာင် အကွက်(၂၉၄)၊၃၆-လမ်း၊ ၈၈×၈၉လမ်းကား၊ပဲပုတ်တန်းရပ၊်ေဒး/ေရှ၊ 00849

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။

၈၅၀ ဟိန်းေအာ့ဖ်ဆက် ေဒဉမာတင် အမှတ်(၅၁၅)၊၈၃-လမ်း၊ ၄၀×၄၁လမ်းကား၊ မဟာအေန က်၊ 00850

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။

၈၅၁ ကုိကိုပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေအာင် အကွက်(၃၉၃)၊၄၁-လမ်း၊ သံလက်ေမှာ်အေန က်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00851

၈၅၂ မင်းလွင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးထွန်းထွန်းဦး အမှတ်(၅၁၂)၊ ၄၁-လမ်း၊ ၈၃x၈၄လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00852

၈၅၃ အုပညာအိမ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေဇာ်ဝင်းြမတ် ၈၅-လမ်း၊၄၂x၄၆လမ်းကား၊ မင်းသားစုရပ်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00853

၈၅၄ ေရအကယ်ဒမ(ီ၂)ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသန်းထွန်းေအာင် အကွက်(၂၉၈)၊၃၅-လမ်း၊ ၈၉x၉၀လမ်းကား၊ ေဒး/ေရှ၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00854

၈၅၅ ေအာင်ဇမပံုှိပ်တိုက် ဦးလွင်ေဇာ် သံလက်ေမှာ်အေန က်၊ မင်းကုန်းရပ်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00855



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၈၅၆ ြမသနိ်းေဌးပံုှိပ်တိုက် ဦးသက်ြပင်း အမှတ်(၃၉၀)၊ အရာေတာ်ရပ်၊ သံလက်ေမှာ်အေန က်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00856

၈၅၇ ွန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒြမြမေအး အမှတ်(၃၂၁)၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ အလံုမိနယ်။ 00857

၈၅၈ ပန်းေတာ်ဝင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ခင်ေမာ် အမှတ်(၁၃၆၆/၁၃၆၈)၊ လသာ(၂)လမ်း၊ ၆၃-ရပ်ကွက်၊ဇုန်(၂)၊ 00858

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၈၅၉ ဝင်းြမင့်ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒခင်လဲ့ဝင်း အမှတ်(၅၁)၊မိမရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိ။ 00859

၈၆၀ လားိးဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေမာင်ေမာင်သန်း ၂-ရပ်ကွက်၊သိန်းနီလမ်း၊ လားိးမိ။ 00860

၈၆၁ ေရာင်နီဦးေအာ့ဖ်ဆက် ဦးတင့်လွင်တင့် တပ်မလမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ ပခုကမိ။ 00861

၈၆၂ ြမေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးြမဟန် အမှတ်(၂)၊လမ်းမေတာ်၊ မင်းကီးညိရပ်ကွက်၊ေတာင်ငူမိ။ 00862

၈၆၃ ေရပံု ပံုှိပ်တိုက် ေဒကျင်စိန် အမှတ(်၁၈၄)၊၃၅-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00863

၈၆၄ ကေလာင်သစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဌးသက်ထွန်း တိုက်(၂)၊အမှတ(်ဝ၀၂)၊ ဥယျာဉ်အိမ်ရာလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00864

၈၆၅ စင်ေရာ်ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေအာင်ိုင်ထူး အမှတ်(၁၄၉)၊ရှမ်းစုေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိ။ 00865



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၈၆၆ ထွန်းစာပံုှိပ်တိုက် ေဒစန်းရီ အမှတ်(၁၂)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ သာယာဝတီ(သံုးဆယ်)၊ သာယာဝတီမိနယ်။ 00866

၈၆၇ စ မိုးပံုှိပ်တိုက် ေဒချစ်(ခ)ေဒစန်းြမင့် အမှတ(်၂၀ဝ)၊၃၁-လမ်း(အထက်)၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00867

၈၆၈ ပိုးကရင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမန်းေန ်တင် အမှတ်(၁၂၁)၊မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ ကရင် ခံရပ်ကွက်၊အလံုမိနယ်။ 00868

၈၆၉ ချာလီပံုှိပ်တိုက် ေဒေန ်ဆဲေနမူး အမှတ်(၁၂၁)၊အလံုလမ်း၊ ကရင် ခံရပ်ကွက်၊အလံုမိနယ်။ 00869

၈၇၀ ေအာင်ငိမ်းချမ်းပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးြမင့် ေဈးပိုင်းရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်ြပညလ်မ်း၊ ေရေဝရပက်ွက်၊ သာယာဝတီ(သံုးဆယ်)၊ 00870

သာယာဝတီမိ။

၈၇၁ တတိယလိင်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသန်းေအာင် အမှတ်(၂၈)၊၅၃×၅၄လမ်း၊ ၃၉×၄၀လမ်းကား၊ ရဲမွန်ေတာင်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00871

၈၇၂ Global Injet Vinyl ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးတင်ေအာင်ေကျာ် အမှတ်(၂၈)၊ေြမည၊ီ ဘိုကေလးေဈးလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00872

၈၇၃ ေရလေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဟုတ်လိင် အမှတ်(၇၄)၊ ေဇတဝန်လမ်း၊ အဂပူမိ။ 00873

၈၇၄ စံလှပံုှိပ်တိုက် ေဒဥမာခင် အမှတ်(၁၉၅)၊ေဇယျာလမ်း၊ ေအာင်မဂလာရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ။ 00874

၈၇၅ 36 Media Group ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေကျာ် အမှတ်(၇၇)၊အေန က်မိပတ်လမ်း၊ ကံသာရပ်၊ေတာင်ကီးမိ။ 00875



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၈၇၆ ြမန်မာတိုင်းမ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်တင်ခိုင် အမှတ်(၁၁၆)၊ြမန လမ်း၊ သာေကတစက်မဇုန်၊ သာေကတမိနယ်။ 00876

၈၇၇ ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ိုင်ဦး အမှတ်(၅၃)၊ နတ်ေမာက်လမ်းသွယ(်၁)၊ ဗဟန်းမိနယ်။ 00877

 (သတင်းှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း)

၈၇၈ ြပညေ်တာ်သာပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ြမင့် အမှတ်(၆၅)၊စဝ်စံထွန်းလမ်း၊ ေတာင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ေကျာင်ကီးစုရပ်၊ 00878

 ေတာင်ကီးမိ။

၈၇၉ ေရြပည်စိုးပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ြမင့်သိန်း အမှတ(်၁၁၉)၊ှင်းဆီလမ်း၊ ြပည်ေတာ်သာရပ၊် ေတာင်ကီးမိ။ 00879

၈၈၀ စိန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းဝင်း အမှတ်(၁၄၅)၊ရတန လမ်း၊ မဂလာဦးရပ်၊ ေတာင်ကီးမိ။ 00880

၈၈၁ WINNER COLOR OFFSET ေဒရင်ရင်ေထွး အမှတ်(၂၉)၊ပင်လံုလမ်း၊ ကန်ေအာက်ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။ 00881

၈၈၂ Great Printing House ဦးြမင့်ခိုင် အမှတ(်၂၇)၊ ကျန်စစ်သားရိပ်မွန်စက်မဇုန်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00882

၈၈၃ သိန်းေဌးပလပ်စတစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းေဌး အမှတ်(၁၅၆)၊အလံုလမ်း၊ အလံုမိနယ်။ 00883

၈၈၄ သုမဂလပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်သန်း အမှတ်(၂၁၃)၊လမ်း-၈၀၊ ၃၀×၃၁လမ်းကား၊ ကဏမဟီရပ်ကွက်၊ 00884

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၈၈၅ ေငွေရာင်လိင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းဝင်း အမှတ်(၈၃)၊၁၅-လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 00885

၈၈၆ ကယ်စင်ရိပဗ်ီိုင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒအိအိမိုး အမှတ်(သခ-၃၂၄)၊အေရှသာစည်ရပ်၊ ဗန်းေမာ်မိ။ 00886

၈၈၇ စ ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေထွး အမှတ(်စီ/၉)၊အားကစားတိုက်တန်း၊ ဧရာရပ်ကွက်၊ြမစ်ကီးန းမိ။ 00887

၈၈၈ ဝုန်းဝမ်းပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုင်းချစ်တင် အမှတ်(၁၁၁)၊စဝ်စံထွန်းလမ်း၊ မိမရပ်၊ေတာင်ကီးမိ။ 00888

၈၈၉ သေြပွန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ြမင့် အမှတ်(၁၁၁)၊စဝ်စံထွန်းလမ်း၊ မိမရပ်၊ေတာင်ကီးမိ။ 00889

၈၉၀ မိသားစုပံုှိပ်တိုက် ဦးလှကည် အမှတ်(၃၆၆)၊လမ်း-၅၀၊ ကရင်ေကျာင်းလမ်း၊ဟသာတမိ။ 00890

၈၉၁ သူသူပံုှိပ်တိုက် ေဒသူသူလတ် အမှတ်(၁၇၇)၊၁၁-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00891

၈၉၂ ြပညေ်အးမိသားစုပံုှိပ်တိုက် ဦးခွန်ြပည်ေအး အမှတ်(၂၆၃)၊မဟာဗလလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ဝိုင်အမ်စီေအ၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00892

၈၉၃ ချမ်းေြမ့ပံုှိပ်တိုက် ေဒလှသိန်း ေအာင်မဂလာလမ်း၊ တမာမိင်ရပ်ကွက်၊ ေချာင်းဦးမိ။ 00893

၈၉၄ ပအုိးဝ်စာေပပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းလိင် စဝ်စံထွန်းလမ်း၊ေတာင်ကီးဝင်းအတွင်း၊ ေကျာင်းကီးစုရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။ 00894

00895

၈၉၅ ပွင့်ြဖပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်သန်း ၈၂-လမ်း၊၃၆×၃၇လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၈၉၆ ထိုင်းလင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ြမင့်ေထွး အမှတ်(၁၂၆)၊၇၄×၂၈လမ်းေထာင့်၊ စိတရမဟီရပ်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 00896

၈၉၇ လွယ်လုံပံုှိပ်တိုက် ေဒလှဝင်း အမှတ်(၁၆၇)၊ေဇာတိက(၃)လမ်း၊ မဂလာဦးရပ်၊ေတာင်ကီးမိ။ 00897

၈၉၈ ိင်းဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးသက်ဝင်း အမှတ်(လ/၄၄)၊အလယ်ရပ်၊ မိုးေကာင်းမိ။ 00898

၈၉၉ ေအာင်ေတဇာမျိးပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေဇာ်သန် အမှတ်(၄၆)၊ဦးဘိုးလိင်လမ်း၊ ဇံု(၂)၊ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 00899

၉၀၀ DJ ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေဒးဗစ်ဆိုင်းေအာင်ဆန်း မဲကင်းကုန်းေကျးရာ၊ ပုသမ်ိကီးမိနယ်။ 00900

၉၀၁ AK ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်ကိင် ရတန ဘုမိအေန က်၊ ၃၇×၃၈လမ်း၊ ၈၄×၈၅လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 00901

၉၀၂ မိဘေအးရိပ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးရှိန်ဝင်းေအာင် အမှတ်(၃၆/ဘီ)၊ ၅၅-လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00902

၉၀၃ သင်းလဲ့ဝင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေမာင်ဝင်း အမှတ်(၁၀၄/ဘီ)၊(၅၂)လမ်းအလယ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00903

၉၀၄ ယမင်းေရစင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းိုင် အမှတ်(၂၆/ခ)၊၉၇-လမ်း၊လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00904

၉၀၅ Moon ပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းမင်းစိုး အမှတ်(၂၃၆)၊၃၆-လမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 00905



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၉၀၆ လင်းလက်အိမ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်မင်းလှ အမှတ်(၉)ေြမညီ၊၅၆-လမ်းတို၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00906

၉၀၇ နီလာပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်ေအး အမှတ်(၇/ခ-၂၀)၊ စာတိုက်တန်းရပ်ကွက်၊ အမရပူရမိ။ 00907

၉၀၈ ဆန်းသစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်သူေအာင် အကွက်(၄၁၅/W)၊၈၈-လမ်း၊ ၁၆×၁၇ကား၊ဇမေအးရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00908

၉၀၉ ROYAL ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးတင်ေအာင်စိန(်ခ)ဦးကိုကုိ အမှတ(်၁၀၁)၊၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00909

၉၁၀ ဆန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒနန်းေတာင် အမှတ်(၁၂/င)၊၅၄-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00910

၉၁၁ ဣစာသယပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်ေထွးယဉ် အမှတ်(၉)၊နီလာလမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ 00911

၉၁၂ ဆွတ်ပန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေခါန်ေရှာင် အမှတ်(၂၄)၊သာယာကုန်းလမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00912

၉၁၃ ြမတ်ပငွ့်ေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးသိန်း အမှတ်(၃၇)၊အာဇာနည်လမ်း၊ ကညံရပ်ကွက်၊ထားဝယ်မိနယ်။ 00913

၉၁၄ ပေဒသာပံုှိပ်တိုက် ေဒယဉ်ယဉ်သိန်း အမှတ်(၁၄၅)၊အေန က်လမ်း၊ အေန က်ရပ်၊ ထားဝယ်မိနယ်။ 00914

၉၁၅ လပ်ကီးေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေရကို အေရှပန်းတိမ်ရပ်၊ ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက်၊ အမရပူရမိနယ်။ 00915

၉၁၆ ဇာနည်ေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ေဒုု စာတိုးမိြပင်ကီးေကျးရာ၊ ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက်၊ အမရပူရမိနယ်။ 00916



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၉၁၇ ေဒတင်ြမှင့်သားများေဇာ်မင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ခင် ြမစ်ငယ်၊ စာတိုးမိြပင်ကီးေကျးရာ၊ စက်ေကွရပ်၊ အမရပူရမိနယ်။ 00917

၉၁၈ စိန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်စိန် ေြမပဲတန်းရပ်၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊ အမရပူရမိနယ်။ 00918

၉၁၉ View Sign ဗီိုင်းပံုှိပ် ေဒြမင့်ြမင့်ခင် အမှတ်(၅၃)၊ေနသူရိန်လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပခုကမိနယ်။ 00919

၉၂၀ ထီးလိင်ရှင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလှြမင့်ိုင် အမှတ်(၁၆)၊ ၉-လမ်း၊ အမရဌာနီအေရှ၊ ၃၆-ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00920

၉၂၁ ရတန ဒီပံပံုှိပ်တိုက် ဦးလှေဘာ် အမှတ်(၂)၊၂၅×၂၆လမ်းကား၊ ၈၆-လမ်း၊ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00921

၉၂၂ မန်းေမတာပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်ွန် အမှတ်(၅၆)၊၂၃-လမ်း၊ ၈၂×၈၃လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00922

၉၂၃ ေအာင်ေကျာ်မင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်သန်း အကွက်(၁၄၂)၊၁၇×၁၈လမ်းကား၊ ၈၂×၈၃လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00923

၉၂၄ ဂိဟ်တုေအာ့ဖ်ဆက် ေဒခင်မျိးေဆွ(ခ)ခိုင်ယဉ်သိန်း၁၅-လမ်း၊ ၈၁×၈၂လမ်းကား၊ ေမာင်းေထာင်ဝင်း၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00924

၉၂၅ ေရမန်းွန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းေမ အမှတ်(၁၀၅/၃၀)၊ သီရိမာလာအေရှ၊ ၈၆×၈၇လမ်းကား၊ ၂၃×၂၄လမ်း၊ 00925

 သဝံင်းရပ်၊ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၉၂၆ စ ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ေအး အမှတ(်၈၁/၂၆)၊အကွက်(၁၅၈)၊ ၂၁×၂၂လမ်းကား၊၈၂-လမ်း၊ နန်းမေတာ်ဝင်း၊ 00926

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၉၂၇ ေဆွမွန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်မိမိ ၈၈×၈၉လမ်းကား၊၂၆-လမ်း၊ သီရိမာလာအေရှရပ်ကွက်၊ 00927

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၉၂၈ ပညာတံခွန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်တင် အမှတ်(၈၁/၈၂)၊အကွက်(၁၅၈)၊ အေန က်နန်းေတာ်ဝင်း၊ ဗိုလ်ေငွေရာင်ရပက်ွက်၊ 00928

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၉၂၉ ြမန ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေနမျိးိုင် မ-၁၃၊၅၇×၅၈လမ်းကား၊သိပံလမ်းှင့်၄၃လမ်းကား၊ရဲမွန်ေတာင်၊ 00929

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။

၉၃၀ ေဇာ်ေဇာ်ဝင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒလှလှဝင်း အမှတ်(၃၁/က)၊၁၅-လမ်း၊ ၈၁×၈၂လမ်းကား၊ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00930

၉၃၁ ကံသာလင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင် အကွက်(၂၀၇)၊အလညေ်ဘာင်ရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00931

၉၃၂ ဘဝသစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးကိုေလး အမှတ်(၄/က)၊ ၆၂×၆၃လမ်း၊ ၁၉×၂၀လမ်းကား၊ အှိပ်ေတာ်ရပ်၊ 00932

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၉၃၃ ေရနန်းေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းဦး အကွက်(၈၉)၊ မင်းတဲအီကင်းရပ်၊ ၁၇-လမ်း၊၈၈×၈၉လမ်းကား၊ 00933

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၉၃၄ P.W.K OFFSET ဦးေကျာ်ဇံေထွး အမှတ(်၃၂/ဒ)ီ၊ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမိနယ်။ 00934



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၉၃၅ Golden Light ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်ခင် အမှတ်(၃)၊ေဈးလမ်းသွယ်၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00935

၉၃၆ ဇမလိင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသီတာလိင် အမှတ်(၃၀၆/၃၁၀)၊ဇမသီရိလမ်း၊ ၆/အေန က်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 00936

၉၃၇ သနိ်းေသာင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေအာင် အကွက်(၄/က)၊အှိပ်ေတာ်ရပ်ကွက်၊ နန်းေတာ်ေရှ၊ေရတန်းရပ်၊ 00937

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၉၃၈ ယုဇနပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ဝင်း အကွက်(၁၁၂)၊၂၁×၂၂လမ်းကား၊ ၈၉-လမ်း၊မင်းကံပံုဏားကံရပ်ကွက်၊ 00938

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၉၃၉ ဝင်းရတန ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးကျင်ေမာင် အကွက်(၄၄)၊၇၇×၇၈လမ်းကား၊ ၁၀-လမ်း၊ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00939

၉၄၀ ေကာင်းသန်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးဝင်းမျိးမင်း အကွက်(၅၄)၊ြပညလ်ံုးချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00940

၉၄၁ သမာအာဇီဝပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်တင်ေအာင် အမှတ်(၁၂၂)၊၈၁-လမ်း၊ ၁၄×၁၅လမ်းကား၊ ြပည်လုံးချမး်သာရပ်ကွက်၊ 00941

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၉၄၂ ထိပ်တန်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးကိုကီး ၁၄-လမ်း၊၈၀×၈၁လမ်းကား၊ ြပည်လံုးချမ်းသာရပက်ွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00942

၉၄၃ လှယမင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းေမာင် အမှတ်(၁၂၉)၊၁၈×၁၉လမ်းကား၊ ၈၈-လမ်း၊မာလာ ခံရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00943



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၉၄၄ ဗိုလ်မင်းေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးဗိုလ်မင်း အမှတ်(၁၀)၊၇၇-လမ်း၊ ေြမာက်ြပင်ထားဝယ်ရပက်ွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00944

၉၄၅ သေံယာဇဉ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသန်ေဇာ် အကွက်(၁၃၄)၊၁၇×၁၈လမ်းေထာင့်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00945

၉၄၆ ေအာင်ေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလှမျိး အကွက်(၄၀)၊အုိးဘိုေရကျင်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00946

၉၄၇ ေရရက်ဝါပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းထွန်းဦး ၈၈×၈၉လမ်းကား၊၁၂-လမ်း၊ ေညာင်ကွဲရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00947

၉၄၈ နန်းေရဝါပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်တင်ွဲ ၁၅×၁၆လမ်း၊၈၁×၈၂လမ်းကား၊ ြပည်လံုးချမး်သာရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00948

၉၄၉ ေရဝတ်မံပံုှိပ်တိုက် ေဒေရဝတ်မံ အ.ထ.က(၁)ေကျာင်းေတာင်ဘက်ေပါက်မျက်ှ ချင်းဆိုင်၊ မိက်စု(မ)ရပ်၊ 00949

အုိးေတာ်တိုက်နယ်၊ အမရပူရမိနယ်။

၉၅၀ ချမး်သာပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်တင်ေအး ၁၄-လမ်း၊၈၀×၈၁လမ်းကား၊ ြပည်လံုးချမ်းသာရပ၊်ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00950

၉၅၁ ေရလမင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးကင်ေဆာင် (၄၆)ရပ်ကွက်၊အမရဌာနီအေရှ၊ ၁၁-လမ်း၊၇၆×၇၇လမ်းကား၊ 00951

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၉၅၂ ဂျနိ်းေဖာ့ကဆာပံုှိပ်တိုက် ဦးေဂါလ့ိုယံုဝါ ေအာင်နန်းရိပ်သာ၊ R.C.M ဘုရားေကျာင်းဝင်း၊ ြမစ်ကီးန းမိ။ 00952

၉၅၃ ှင်းသီရိေအာ့ဖ်ဆက်(၁) ဦးသန်ဇင် အမှတ(်၁၅၉၉)၊ေရလီလမ်း၊ (၆၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 00953



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၉၅၄ ှင်းသီရိေအာ့ဖ်ဆက်(၂) ဦးသန်ဇင် အမှတ(်၇၅)၊၃၂-လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00954

၉၅၅ ေငွဇင်ေယာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်လွင် အမှတ်(၇၃၆)၊နတ်စင်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ေမှာ်ဘီမိနယ်။ 00955

၉၅၆ ြမန်မာ့ကယ်စင်လင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးာဏ်လင်း အမှတ်(၁၁၄)၊စက်မရတန လမ်း၊ စက်မလက်မရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00956

၉၅၇ နဝတီပံုှိပ်တိုက် ဦးနေကျာ်စွာ အမှတ်(၁၂၄/ဘီ)၊ြမတ်ေလးံုလမ်း၊ ြပညေ်ထာင်စုရိပ်သာ၊ ဒဂံုမိနယ်။ 00957

၉၅၈ ြမတ်ေလးပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ေစာဥမာ အမှတ်(၁၂၄)၊ြပညေ်ထာင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂံုမိနယ်။ 00958

၉၅၉ ကတ်သလစ်ပံုှိပ်တိုက် ဘာရာသာရ်မာရီယိုချစ်သန်း ေခမာလမ်း၊ ကတ်သလစ်ေကျာင်းဝင်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ငူမိနယ်။ 00959

၉၆၀ ေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းေဌး အမှတ်(၁၉၀)၊၂၉-လမး◌်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00960

၉၆၁ ဆုလာဘ်ြပည့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်မျိး အမှတ်(၃၉၇/ေအ)၊၁၃-လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 00961

၉၆၂ သီရိယမံုန ပံုှိပ်တိုက် ေဒပါရဝတ(ီခ)ေဒြမင့်ေထွး အမှတ်(၄၃၂)၊ယမံုန လမ်းမကီး၊ ေဇယျာသရီိရပ်ကွက်၊ေဒါပံုမိနယ်။ 00962

၉၆၃ Shwe Minn Tha Printing ဦးြမတ်သူဝင်း အမှတ်(၁၄၆/ဒ)ီ၊စ သီရိလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 00963

၉၆၄ ေပြပလာေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးခွန်ကာေအာင် အမှတ်(၁၈)၊အေန က်မိပတ်လမ်း၊ ေဈးပိုင်းရပ၊်ေတာင်ကီးမိ။ 00964



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၉၆၅ ြဖစင်မိုးပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းြမင့်ဦး အမှတ်(၅၅/၅၇)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00965

၉၆၆ ေအာင်ပန်းြဖပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုင်းပန်းေအာင် အမှတ်(မ/၇၄၃-က)၊ေရတွင်းလမ်း၊နယ်ေြမ(၁၁)၊ေကျာင်းကီးစုရပ်ကွက်၊ 00966

ေတာင်ကီးမိ။

၉၆၇ သတီာပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်လှ အမှတ်(၁၆၇)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေညာင်ြဖစခန်းရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိနယ်။ 00967

၉၆၈ မျိးပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းစိန် အမှတ်(လ/၄၃)၊စပ်စံထွန်းလမ်း၊ လမ်းမေတာ်ရပ်၊ေတာင်ကီးမိ။ 00968

၉၆၉ မိသားစုပံုှိပ်တိုက် ဦးကျင်ေရ အမှတ်(၉၀)၊ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ ေစာရန်ပိုင်အေရှရပ်ကွက်၊ အလံုမိနယ်။ 00969

၉၇၀ ဇမတလူပံုှိပ်တိုက် ေဒချိချိ(ခ)ေဒေအးေအးသိန်းအမှတ်(၁၁၁၀)၊ေရေတာင်ကား(၅)လမ်း၊ စက်မဇုန်(၂)၊၆၃-ရပ်ကွက်၊ 00970

၉၇၁ စိန်ေရပွင့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသက်လွင် အမှတ(်လ/၈-၁)၊အလယ်ရပ်၊ မိုးေကာင်းမိ။ 00971 ပိတ်သိမ်း

၉၇၂ ေလာကနတ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးခိုင် အမှတ်(၁၀၆၄)၊အေန ်ရထာလမ်းှင့် ေမတာလမ်းေထာင့်၊၅-ရပ်ကွက်၊ 00972

ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။

၉၇၃ စ သီရိန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေဌးေဌးဦး အမှတ်(၁၀၇)၊သံုးပင်ကွင်းအလယ်လမ်း၊ ၊ဟသာတမိ။ 00973

၉၇၄ ဟသာွန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်းြမ ေရကူရပ်၊သဓုမာလမ်း၊ ဟသာတမိ။ 00974



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၉၇၅ စံေကသရီပံုှိပ်တိုက် ေဒသက်စံ ဗလရပ်ကွက်၊ ဘုတလင်မိ။ 00975

၉၇၆ ဝင်းေရစင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းိုင် အမှတ်(၂၆)၊၉၇-လမ်း၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 00976

၉၇၇ ေကာမတ်စ်ဂျာနယ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးခိုင်ဝင်း အမှတ်(၂၄၀)၊ေအာက်ပဇုွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ စက်ဆန်းရပ်ကွက်၊ 00977

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ (စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန)

၉၇၈ အလကာဝတ်ရည်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဥကာေအး အမှတ်(၁၃၅)၊လုံးသွယ်(၁)လမ်း၊ ၂၉-ရပ်ကွက်၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00978

၉၇၉ စိန်ပန်းမိင်အေထွေထွပံုှိပ်တိုက် ဦးေနလင်း အမှတ်(၁၂၃/ေြမညီ)၊လမ်း-၃၀၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00979

၉၈၀ Security Printing ဦးေနလင်း အမှတ(်၁၀၆)၊၄၉-လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00980

၉၈၁ သိန်းကမာပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေအာင် ဘုရားလမ်း၊ပေဒသာေဈး၊ ဟသာတမိ။ 00981

၉၈၂ ဇွဲမာန်သစ်ေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်စ တင် အမှတ်(၁၇၂)ေြမညီထပ်၊ မဟာဗလလမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00982

၉၈၃ ေရကယ်စင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေအာင် အိုးဘိုသမဝင်း၊(၇)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00983

၉၈၄ ေအာင်ေကျာ်သိန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒေအမီခိုင် အမှတ်(၁၂၀)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 00984



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၉၈၅ စိန်ဝင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒေကဆာိုးဂျနီီ အမှတ်(၅၇)၊၄၁-လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 00985

၉၈၆ ထိုက်ထိုက်ထွန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးချစ်ေဆွ အမှတ်(၁၇၂)၊ေအာင်နန်းရိပ်သာရပ်၊ ြမစ်ကီးန းမိ။ 00986

၉၈၇ COLOR KING OFFSET ဦးလှတင် အမှတ(်၃၅၀၊ေဝဇယ ဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ ဇ/ေတာင်ရပက်ွက်၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 00987

၉၈၈ ေရြပည်ေအးပံုှိပ်တိုက် ဦးရဲြမင့် အမှတ(်၆)၊တပင်ေရထီးလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊သံုးခွမိနယ်။ 00988

၉၈၉ နယူးဘားမားပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင် မဟာဂ ံုေကျာင်းတိုက်၊ အမရပူရမိနယ်။ 00989

၉၉၀ သိန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးလှသိန်း အမှတ်(၃၃၇)၊ေအးေစတီရပ်၊ ြမစ်ကီးန းမိ။ 00990

၉၉၁ စံြပဗီိုင်းပံုှိပ် ဦးမျိးမင်းဦး အမှတ်(၂/၃၂)၊၈-လမ်း၊ မဂလာရပ်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှးံုးအနီး၊ 00991

ပျဉ်းမန းမိနယ်။

၉၉၂ ေငွဗိုလ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒအမာရီ အမှတ်(၄၁၃)၊ဆံေတာ်ရပ်၊ ံုးလမ်း၊ြပည်မိ။ 00992

၉၉၃ ထွန်းဦးပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းရီ အမှတ်(၉၉)၊၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00993

၉၉၄ ေအးချမး်ြမတ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေထွး အမှတ်(၁၀၁)၊၃၁-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 00994



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၉၉၅ ေအာင်မဂလာပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းွန် အမှတ်(၃)၊တုတ်တန်းလမ်း၊ ေကျာင်းကီးအိုးတန်းရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ။ 00995

၉၉၆ ပွိင့်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒြဖစင်ေအး အမှတ်(၄/က)၊၁၉×၂၀လမ်းကား၊ ၆၂-လမ်း၊ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 00996

၉၉၇ ဆန်းသစ်ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒေစာိုင်ိုင်ဝင်း ရဲတိုက်တန်း၊မဟာမုနိေရှ၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊လားိးမိ။ 00997

၉၉၈ သီတာေအးဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေကျာ်ဝင်း အမှတ်(ဂ/၁၁/၃၁)၊သရီိလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၃)၊လားိးမိ။ 00998

၉၉၉ ေရတိုင်းြပည်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခိုင်ခိုင်ဇင် အမှတ(်ဒ/၁၄၄)၊စာသင်ေကျာင်းလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ(၃)ရပ်ကွက်၊ 00999

သန်လင်မိနယ်။

၁၀၀၀ ေကာ်ပီမလာဗီိုင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်ိုင် အမှတ(်၃/၁၆)၊ေယာက်သွားအင်း၊ ကံဦးရပ်ကွက်၊ပျဉ်းမန းမိ။ 01000

၁၀၀၁ ေနလပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းလွင် အမှတ်(၁၅၄)၊၃၁-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01001

၁၀၀၂ ြမပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ြမသနိ်း အမှတ်(၁၁၅)၊၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01002

၁၀၀၃ ြမရတန ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ထွန်း အမှတ(်၁၀၅)၊၃၈-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01003

၁၀၀၄ G8 Media & Advertising ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်းဦးေအာင်ခင်ေဇာ် အမှတ်(၂၉၇)၊စံြပေဆးံုလမ်း၊ ကျိကဆံအေန က်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 01004



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၀၀၅ ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ထွန်းေအာင် အမှတ်(၂၁/၂၃)ေြမညီ၊ ၄၂-လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01005

(ြမန်မာိုင်ငံကက်ေြခနီအသင်း)

၁၀၀၆ ေအးေမတာပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်း အမှတ်(၆၆)၊ကွမ်းရဲတန်းလမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။ 01006

၁၀၀၇ MA ပံုှိပ်တိုက် ဦးစည်သူစိုး အမှတ်(၂၆၃)ေြမညီ၊ လမ်း-၄၀အထက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01007

၁၀၀၈ မာကျရီပံုှိပ်တိုက် ဦးမိုးေကျာ် အမှတ်(၁၄)၊လယ်ယာ(၃)လမ်း၊၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01008

၁၀၀၉ ဇန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဒါင်ေဇ အမှတ်(၈/၄၂)၊သခုမိင်လမ်းသွယ၊် ေလယာဉ်ကွင်းလမ်း၊ရပ်ကွက်(၁၂)၊ 01009

လားိးမိနယ်။

၁၀၁၀ သနိ်းဘရားသားပံုှိပ်တိုက် ဦးဘိုေသာင်းထွန်းဦး အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊လမ်းမေတာ်လမ်း၊ ေရဘိုမိနယ်။ 01010

၁၀၁၁ ြမင့်မိုရ်ဗီိုင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးဝင်း အမှတ်(၉)၊အေရှမိပတ်လမ်း၊ ေထွအုပ်တိုက်တန်း၊သစ်ေတာရပ်ကွက်၊ 01011

 ေတာင်ကီးမိ။

၁၀၁၂ ခမ်းနိမ်းေတာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒနန်းတင်တင်ေထွး အမှတ်(ည/၃၇)၊က့ံေကာ်လမ်း၊ ေညာင်ပင်သာ၊ေတာင်ကီးမိ။ 01012

၁၀၁၃ ေအာင်ကီးဆီဇာဗီိုင်းပံုှိပ် ဦးေအာင်မင်းြမတ် အမှတ်(၄၆၃)၊၈၄-လမ်း၊ ၄၀×၄၁လမ်းကား၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01013



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၀၁၄ စိန်ေတာင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင် ၈၁×၈၂လမ်းကား၊၁၈×၁၉လမ်းကား၊ အမေတာ်ဝင်း၊ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 01014

၁၀၁၅ ဇဝနေအာ့ဖ်ဆက် ဦးတင်ထွန်းေအာင် ၈၅-လမ်း၊၃၃×၃၄လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိ။ 01015

၁၀၁၆ သဇုာတာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမျိးသီဟ ၈၉-လမ်း၊၃၅×၃၆ကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01016

၁၀၁၇ နန်းရေဝပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းထွန်းေအာင် အကွက်(၂၅၄)၊၈၉-လမ်း၊ ၂၉×၃၀လမ်းကား၊ ဥယျာဉ်တန်းရပ်၊ 01017

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၁၀၁၈ ထွန်းဓနပံုှိပ်တိုက် ဦးခွန်ထွန်းေကျာ် အမှတ်(ခ/၅-၆-၇)၊ကေလးေဆးံုလမ်း၊ ေဘာလံုးကွင်းေတာင်ဘက်တိုက်တန်း၊ 01018

သစ်ေတာရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။

၁၀၁၉ ချမး်ေြမ့ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးခွန်ထွန်းသန်း အမှတ်(၁၅၄)၊ကုန်သည်လမ်း၊ ကန်ေရှရပ်၊ေတာင်ကီးမိ။ 01019

၁၀၂၀ ကမာေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်သိန်း အမှတ(်၉၄၉)၊ ပဲခူးြမစ်လမ်း၊ (၇၉)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 01020

၁၀၂၁ Famous Offset ဦးသဲကိုကို ၃၃-လမ်း၊၈၅×၈၆လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01021

၁၀၂၂ သီတာေအးပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ဝင်း အမှတ်(၂၀၆)၊ ၃၃-လမ်း၊ ၈၀×၈၁လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01022



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၀၂၃ ေဇာ်ထက်ေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်ေဇာ်လင်း မဟာွယ်စဉ်ရပ်၊ ၃၆×၃၇လမ်းေထာင့်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01023

၁၀၂၄ ေရသေြပထွန်းပံုှိပ်တိုက်(၁) ဦးယုဇနေမာင် အမှတ(်၅၇၁)၊အင်းေလးလမ်း၊ ၆၄-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 01024

၁၀၂၅ ေရသေြပထွန်းပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးယုဇနေမာင် အမှတ(်၁၃၄၄/၁၃၄၅)၊လသာ-၂လမ်း၊ ဇုန်(၂)၊၆၃-ရပ်ကွက်၊ 01025

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၁၀၂၆ ေရသေြပထွန်းပံုှိပ်တိုက်(၃) ဦးယုဇနေမာင် အမှတ(်၅၉)၊ဇဂမလမ်း၊ အေန ်မာ၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 01026

၁၀၂၇ ေရေခါင်းေလာင်းဗီိုင်းပံုှိပ် ခွန်ေကျာ်သိန်းဝင်း စိုက်ပျိးေရးတိုက်တန်း၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ေရေအးကွင်းရပ်၊ 01027

ေတာင်ကီးမိ။

၁၀၂၈ ဝင်းထိုက်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းထိုက် အမှတ်(၁၇၀)၊ရှင်ေစာပုလမ်း၊ ပဲခူးမိ။ 01028

၁၀၂၉ မဂလာကီးပွားပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းလင်း အမှတ်(၉၉)၊မူဆယ်လမ်း၊ စက်မဇုန(်၁)၊၂၃-ရပ်ကွက်၊ 01029

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၁၀၃၀ ကုိကိုညီညီပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေအာင်စိုး အမှတ်(၁၂/ဘီ)၊၅၄-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01030

၁၀၃၁ ေရြမန်မာဗီိုင်းပံုှိပ် ဦးတင်ဦး အမှတ(်ဆ/၁၄-၂)၊ သိန်းနီလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လားိးမိနယ်။ 01031



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၀၃၂ စွမ်းလံုပံုှိပ်တိုက် ေဒခမ်လင် သံလွင်လမ်း၊၁၂-ရပ်ကွက်၊ လားိးမိနယ်။ 01032

၁၀၃၃ ေကာင်းဟွာပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ြမင့် အမှတ်(၄၅)၊သိီလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊လားိးမိနယ်။ 01033

၁၀၃၄ ဖုန်းြမတ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးကိုကိုေလး အမှတ်(၃၂-ဃ)၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ၁၄-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ 01034

၁၀၃၅ ြမင့်ြမတ်ထွန်းဗီိုင်းပံုှိပ် ေဒသန်းသန်းဝင်း အမှတ်(၁၇၅)၊ ၃၄-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01035

၁၀၃၆ ေနဝင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်(ခ)ဦးြမင့်ေအာင်မိတီလာလမ်း၊၄-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်သာမိနယ်။ 01036

၁၀၃၇ မျိးဆက်သစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးထိန်လင်းေအာင် ၃-ရပ်ကွက်၊ေတာင်သာမိနယ်။ 01037

၁၀၃၈ ေနြပညေ်တာ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒမိမ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ မိတီလာလမ်း၊ ေတာင်သာမိ။ 01038

၁၀၃၉ စာပန်းရဂံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်စိန်ဝင်း အမှတ်(၉)၊လမ်းမေတာ်၊ ြပည်တန်း၊ စလင်းမိ။ 01039

၁၀၄၀ ကလဲစယ်(တံခါးဝ)ပံုှိပ်တိုက် ဦးေစာလယ်ဝါး အမှတ(်၄၀၄/က)၊ ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ အလံုမိနယ်။ 01040

၁၀၄၁ ငိမ်းချမ်းပံုှိပ်တိုက် ဦးစိန်ဝင်း အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်နယ်ေြမ၊ ဘူတာရပ်ကွက်၊ မတရာမိနယ်။ 01041

၁၀၄၂ ေခတ်မီြမင့်ကည်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလှြမင့် အမှတ်(၂၇)၊အေရှေြမာက်ဘက်၊ မိမေဈးလမ်းမကီး၊ မတရာမိ။ 01042



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၀၄၃ ဝင်းစ ပံုှိပ်တိုက် ေဒြမင့်သန်း ပဲွယ်ကုန်း၊သတိပဌာန်ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံခါးမိ။ 01043

၁၀၄၄ ပံးပန်းေဝပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်သန်း အမှတ်(၅၆၇)၊အင်းေလးလမ်း၊ေတာင်ဒဂံုစက်မဇုန်(၂)၊၆၄-ရပ်ကွက်၊ 01044

ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်။

၁၀၄၅ ေရှေဆာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ခိုင် အမှတ်(၃၀၃)၊ရန်ကီးေအာင်လမ်း၊ သာေကတစက်မဇုန်၊ သာေကတမိနယ်။ 01045

၁၀၄၆ ပန်းမျိးတစ်ရာပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ခင်ေအး အမှတ်(၁၀၉)၊၃၃-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01046

၁၀၄၇ ေအာင်တံခွန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းတင် အမှတ်(၉၇/က)၊ဝါးတန်းလမ်းှင့် (၄)လမ်းေထာင့်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 01047

၁၀၄၈ ပါတီစာနယ်ဇင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းတင် အမှတ်(၉၇/ခ)၊ ဝါးတန်းလမ်းှင့် (၄)လမ်းေထာင့်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 01048

၁၀၄၉ စန်းေသာ်တာပံုှိပ်တိုက် ဦးြမတ်ေသာင်း အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊မိမလမ်း၊ ပခုကမိနယ်။ 01049

၁၀၅၀ မဟာပံုှိပ်တိုက် ဦးစိန်ေမာင်ဝင်း အမှတ်(၈)၊လွတ်လပ်ေရးလမ်း၊ ဝါးတန်းရပ်၊ ပခုက မိနယ်။ 01050

၁၀၅၁ Master Color ကာလာခွဲလုပ်ငန်း ဦးစိန်မင်း အမှတ်(၅၂)၊၅၃-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01051

၁၀၅၂ MTH ပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းလှ အမှတ(်၃၇/၃၉)၊(၅၆)လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01052



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၀၅၃ ေဇယျမင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ေမယဉ် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ သရူဲစုရပ်၊ မတရာမိနယ်။ 01053

၁၀၅၄ Ink Pression Vinyl ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးစိုင်းလင်းထွန်းေကျာ် အခန်း(ဝ၀၃)၊ တိုက်အမှတ်(ေအ/၁)၊ သုမဂလလမ်း၊ ကျိကဆံအေန က်ရပ်ကွက်၊ 01054 ပိတ်သိမ်း

သဃန်းကန်းမိနယ်။

၁၀၅၅ နယူးကာလာပံုှိပ်တိုက် ေဒှင်းေဝယံ အမှတ်(၁၁၆၆/က)၊သမုနလမ်း၊၂/ေတာင်ရပက်ွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01055

၁၀၅၆ ေကာင်းမွန်ပံုှိပ်တိုက်(Print Media Servicesမိခိုင်ခိုင်ဝင်း အမှတ်(၁၁၄)၊၃၄-လမ်း(လယ)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01056

၁၀၅၇ ြပညြ်မန်မာပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းေဇာ် အမှတ်(၂၇၇)၊ ဦးေရေဒွးြဖတ်လမ်း၊ ဟသာတမိနယ်။ 01057

၁၀၅၈ စိုးြမင့်(ဓာတ်ပံ)ုဗီိုင်းပံုှိပ် ဦးစိုးြမင့် အမှတ(်၃၀၈/ဘီ)၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးန းမိနယ်။ 01058

၁၀၅၉ ဇမ မိင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသနိ်းေဌး အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ဆုေတာင်းြပည့်လမ်း၊ မန်ကျည်းေချာင်းရပ်၊ ပခုက မိနယ်။ 01059

၁၀၆၀ လင်းညီအစ်ကုိများပံုှိပ်တိုက် ဦးသီဟလင်း အမှတ်(၁၁၆)၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ မိသစ်ကီး၊ ြမစ်ကီးန းမိနယ်။ 01060

၁၀၆၁ ပဒန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလထွယ် အမှတ်(၇၈)၊မိမ၊ ြမစ်ကီးန းမိ။ 01061

၁၀၆၂ နယူးေဝါလ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ေဌးြမင့် အမှတ်(၂၄၉)၊ပန်းေလာင်(၁)လမ်း၊ စက်မဇုန်(၂)၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 01062



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၀၆၃ APF (Apple Printing Family) ဦးသိန်းလွင် အမှတ်(၂၆/၃၇၆)၊ေရဘံုသာလမ်း၊ လိင်သာယာမိနယ်။ 01063

၁၀၆၄ ေက◌ျ◌ာ◌်ေဇယျပံုှိပ်တိုက် ဦးေက◌ျ◌ာ◌်ေဇယျ အမှတ်(၅၀ဝ)၊မိုးကုတ်လမ်း၊ စက်မဇုန(်၁)၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 01064

၁၀၆၅ ကံ့ညီေန င်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်ဇင် အမှတ(်ပမ/၂၁)၊ဒဂံုမန်းလမ်း၊ ပဲွယ်ကုန်းမိ၊ မိမရပ်ကွက်၊ 01065

ေက◌ျ◌ာက်တံခါးမိနယ်။

၁၀၆၆ ဇဝနပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်ေအာင် အမှတ်(၉/၁၀)ရပ်ကွက်၊ ြမင်း ခံမိ။ 01066

၁၀၆၇ ေက◌ျ◌ာ◌်ေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဟုတ်ေရ အမှတ်(၁၉)၊၅၄-လမ်း(အလယ်)၊အမှတ(်၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01067

၁၀၆၈ ဟသာေအာ့ဖ်ဆက် ေဒခင်စန်းြမင့် အမှတ်(၅၂/ဘီ)၊ ေရယင်းမာလမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ 01068

၁၀၆၉ အနသုခပံုှိပ်တိုက် ေဒွယ်နီေဌး အမှတ်(၁၄၄)၊ြမန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်/ေန က်ရပ်ကွက်၊ 01069

 မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။

၁၀၇၀ Golden Sky Press ေဒွယ်နီေဌး အမှတ်(၈၀၆/၈၀၉)၊ ပန်း ခံလမ်းသွယ်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 01070

(ေရေကာင်းကင်ပံုှိပ်တိုက်)

၁၀၇၁ ေဇယျာသရီိပံုှိပ်တိုက် ဦးိုဘီ အမှတ်(၁၇၄)၊လမ်း-၄၀၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01071
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အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၀၇၂ ေတာ်ဝင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ြမင့်သန်း သေြပကုန်းေဈးပိုင်း၊ သေြပကုန်းေကျးရာ၊ ြမန်ေအာင်မိ။ 01072

၁၀၇၃ ေငွစင်ေရာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ကိင် အမှတ်(၃၆၅)၊ဇာနည(်၁၅)လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 01073

၁၀၇၄ MOUNT CHERRY ပံုှိပ်တိုက် ေဒါက်တာြမတ်သူရိန်ေကျာ် အမှတ်(၂၅၀)၊က့ံေကာ်မိင်လမ်း၊ သဝုဏ၊၃၀-ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 01074

၁၀၇၅ EAGLE စာပံုှိပ်တိုက် ဦးရဲလင်းထွန်း အမှတ်(၇၁၂/ယ)၊ပုဏားစု(၁၇)လမ်း၊ပုဏားစုရပ်ကွက်၊ပဲခူးမိ။ 01075

၁၀၇၆ ြမင့်ေသာင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒစန်းစန်းေဝ အမှတ်(၁၁၄၁)၊သမုဂလလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 01076

၁၀၇၇ ေရမိပလပ်စတစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးနီ အမှတ(်၄၉)၊ ြမေတာင်ဝန်ကီးဦးမိလမ်း၊ စက်မဇုန်(၁)၊ လိင်သာယာမိနယ်။ 01077

(ေရမိအင်ဒတ်(စ်)ထရီရယ်ကုမဏီလိမိတက်)

၁၀၇၈ မာတီပတ်ပလပ်စတစ်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးသက်ထွန်း အမှတ်(၂၃၂)၊သခံျပ်ဝန်ဦးြမလမ်း၊ ေရလင်ဗန်းစက်မဇုန်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ 01078

 (ထုပ်ပိုးပစညး်မျိးစံုကမာ စက်မလုပ်ငန်းကုမဏီလိမိတက်)

၁၀၇၉ ATT (All Time Top Digital Inkjet ေဒဇာြခညမ်င်းေဝ အမှတ်(၃၂၁)၊ရတန ပံ(ု၄)လမ်း၊ ရတန ပံုအိမ်ယာ၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ 01079

Printing) သာေကတမိနယ်။

၁၀၈၀ ဘိုးသကားပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးသိန်း အမှတ်(၁၈၄)၊ ၅၁-လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01080



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၀၈၁ လဲ့လဲ့မွန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးကည်စင် အမှတ်(၂၄၀)၊လမ်း-၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01081

၁၀၈၂ ိုင်ငံဂုဏ်ရည်ပံုှိပ်တိုက် ဦးအုန်းေမာင် အမှတ်(၂၁၁)၊၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01082

၁၀၈၃ ေငွေဇာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်ဝင်း ေဈးအေန က်ဘက်၊မေလးတန်းရပ၊် ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်။ 01083

၁၀၈၄ ဆန်းသဇင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဆန်းထူးစိုး အမှတ်(၁၉၆)၊၃၉-လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01084

၁၀၈၅ စံထားမိုးပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်ထွဋ် အမှတ်(၂၇)၊မာန်ေြပ(၂၁)လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01085

၁၀၈၆ ေရေဒါင်းပျံပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ခင်ဝင်း မိမရပ်ကွက်၊ေပျာ်ဘွယ်မိ။ 01086

၁၀၈၇ ေရကျားပံုှိပ်တိုက် ေဒဝါဝါဝင်းရီ မိမရပ်၊ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်။ 01087

၁၀၈၈ လြပည့်ဝန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းေမာင် ကျေီတာ်စုရပ်၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ေရဘိုမိ။ 01088

၁၀၈၉ တက်လူပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းေမာင် ထူေထာင်ေရးရပ်၊အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရဘိုမိနယ်။ 01089

၁၀၉၀ စံဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေကျာ်စိုး အမှတ်(စလ/၁၄၂)၊၁၁-လမ်း၊ လမ်းသွယ်(၁)၊ေတာင်အင်းရပ်၊ ေကာလင်းမိ။ 01090

၁၀၉၁ ေကာင်းထက်ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးဇင်ဝင်းထွန်း ေကျာ်ေဇယျရပ်၊ေကာလင်းမိ။ 01091



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၀၉၂ ေဇာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်မင်းေအး အမှတ်(၄၆)၊၂၂×၂၃လမ်းကား၊ ၅၈-လမ်း၊အှိပ်ေတာ်ရပ်ကွက်၊ 01092

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၁၀၉၃ EVOLVER ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ွဲေဝ အမှတ်(ေအ-၁၂/၁)၊၇၀×၇၁-လမ်းကား၊ ၃၅-လမ်း၊ရန်မျိးလံုရပ်၊ 01093

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၁၀၉၄ ဓမပေဒသာေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ေဒြမေအးသန်း အမှတ်(၄၇/၄၈)၊သမုိင်း၊ (၆)လမ်း၊၁-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 01094

၁၀၉၅ သွန်းနဒီပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာ်ဇင်ဖိးထက် အမှတ်(၂၂၁)၊၃၂-လမ်း၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01095

၁၀၉၆ သင်းရနံပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်စိုး အမှတ်(၆၉၄)၊အေန က်(၁၆)လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01096

၁၀၉၇ တိနိဥပဌာကပံုှိပ်တိုက် ဦးသူေတာ် စကားဝါလမ်း၊အမှတ်(၁၂)၊ တိပဋိကေကျာင်းေတာ်၊ဒဂံုမိနယ်။ 01097

၁၀၉၈ ေဒလာပံုှိပ်တိုက်လုပ်ငန်း ဦးဝင်းထွန်းထွန်း အမှတ်(၄၀)၊၂၇×၇၅လမ်းေထာင့်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01098

၁၀၉၉ Paper King ပံုှိပ်တိုက် ဦးရဲလင်းလတ် အမှတ်(ခခ-၂/၂၃)၊၅၈×၅၉လမ်းကား၊ ေအ-လမ်းှင့်ေအာင်ချမ်းသာ 01099

 လမ်းကား၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။

၁၁၀၀ စိန်လံပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်မိမိ အမှတ်(၄၀)၊ ၅၇-၅၈လမ်းကား၊၂၆-လမ်း၊ယျဉ်ပျံရပ်ကွက်၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ 01100



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၁၀၁ လင်းဝင်းေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေရ အမှတ်(၁၉/ေအ)၊၅၅-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01101

၁၁၀၂ ကျားေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်လတ် အမှတ်(၁၄၃)၊၃၁-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01102

၁၁၀၃ ပံုှိပ်လုင်ေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းေအာင် အမှတ်(၁၁၄)၊၁၀၁-လမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 01103

၁၁၀၄ ေရြပည့်စံုေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ေဒစိန်ွဲ အမှတ်(၃၄)၊၁၅၇-လမ်း၊ တာေမွကီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 01104

၁၁၀၅ သဇာေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်စိန် အမှတ်(၁၁၅/၁၁၇)၊ ၃၂-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01105

၁၁၀၆ ပတြမားဖဲကိးေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးအုန်းြမင့် အမှတ်(၃၈)၊တာဝတသာလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01106

၁၁၀၇ ဟိဏ်းဟိဏ်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့် အမှတ်(၁၆၃)၊လမ်းရှညလ်မ်း၊ ေရကူရပ်၊ြပည်မိ။ 01107

၁၁၀၈ စိန်ပန်းဗီိုင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ေကျာ် ံုးကီးလမ်း၊နယ်ေြမ(၇)၊ ရပ်ကွက်(၁)၊လားိးမိ။ 01108

၁၁၀၉ သန်းေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးဆန်းဝင်း ဆိုင်းတန်းလမ်း၊ဘုရားကီးရပ်၊ မံုရာမိနယ်။ 01109

၁၁၁၀ ငိမ်းချမ်းေရးပံုှိပ်တိုက် ေဒြမြမေဆွ အမှတ်(၆၆)၊ဗုဒဟူးလမ်း၊ ခရမ်းမိ။ 01110



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၁၁၁ ဖူဂျကုိီေအာ့ဖ်ဆက် ဦးထိန်လင်း အမှတ်(၁၁၈)၊ေရဝါလမ်း၊ သဝုဏ၊(၂၉)ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 01111

၁၁၁၂ ဘဝသစ်လွင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းေရ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ြမင်း ခံလမ်း၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ်။ 01112

၁၁၁၃ ေကျာ်ေဌးပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေဌး ထန်းေတာရပ၊်မံုရာမိနယ်။ 01113

၁၁၁၄ ေမခလာေအာ့ဖ်ဆက် ေဒသန်းေမ ံုးကီးလမ်း၊ံုးကီးရပ်၊ မံုရာမိ။ 01114

၁၁၁၅ ိုင်ြမန်မာပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ိုင် ရန်ကင်းရပ်၊သမစိတလမ်း၊ မံုရာမိနယ်။ 01115

၁၁၁၆ ေတာင်ကီးပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးကည် အမှတ်(၉၅)၊ကေန င်(၁၀)လမ်း၊ ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ 01116

၁၁၁၇ သစာမဲခိုင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေကျာ်ထွန်းေအး ေရကည်ေကျးရာ၊ေရတံခွန်ေတာင်ေြခ၊ သစေဝဒဂူရိပ်သာ၊ ပုသမ်ိကီးမိနယ်။ 01117

၁၁၁၈ ေငွစ ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇယျေဇာ်ထက် မင်းတဲအီကင်းရပ်၊ အကွက်(၉၄)၊ ၈၉-လမ်း၊ ၁၈×၁၉လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 01118

၁၁၁၉ Main ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းေအာင် အမှတ(်၁၉၁)၊၃၉-လမ်းအလယ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01119

၁၁၂၀ ကာလာကည်သိန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးကည်သိန်း အမှတ်(၄၇၁)၊၅-လမ်း၊ ငမိုးရိပရ်ပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 01120

၁၁၂၁ Happy Colour ပံုှိပ်တိုက် ေဒစ အမှတ်(၂၁/ဘီ)၊ရန်ေြပ-၁၂လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01121



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၁၂၂ Nay La Kaung Kin ပံုှိပ်တိုက် ေဒနီနီေအာင် အမှတ်(၈၁၃)၊စက်မဇုန်(၂)၊ ပန်း ခံလမ်းသွယ်၊ ၆၃-ရပ်ကွက်၊ 01122

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၁၁၂၃ စိန်ပန်းမိင်ပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးသန်းဝင်း အမှတ်(၂၀၆)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ အမှတ(်၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01123

၁၁၂၄ ဆယ်သန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးယုလွင် အမှတ်(၆၂၄)၊ြပညလ်မ်း၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်။ 01124

၁၁၂၅ ေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်သန်း အမှတ်(၅၄၁/အီး)၊ သိမ်ကုန်းရပ်၊ ေအာက်လမ်းမကီး၊ ေမာ်လမိင်မိနယ်။ 01125

၁၁၂၆ ေကျာ်ဗီိုင်းပံုှိပ် ဦးြမင့်သန်း အမှတ်(၂၀)၊ဝတ်ကီးဘုရားလမ်း၊ သာယာကုန်းရပ်၊ ဗဟိုလမ်း ၊ေမာ်လမိင်မိ။ 01126

၁၁၂၇ ေအာင်ေမတာပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးမိ အမှတ်(၅၅)၊ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ ဆရာစံေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ 01127

၁၁၂၈ WORLDWIDE PRESS ဦးထိန်လင်း အမှတ(်၅၃)၊အခန်း(၂)၊ ၅၅-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01128

၁၁၂၉ ေဒလှဝင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းိုင် အမှတ်(၈၈)၊ ၅၆-လမ်းတို၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01129

၁၁၃၀ ေရမိုးပံုှိပ်တိုက် ဦးေသာင်းထွဋ် အမှတ(်၂၆/ဘီ)၊ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ဗိုလ်စိန်မှတ်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ 01130

၁၁၃၁ ေရနတ်သမီးပံုှိပ်တိုက် ေဒလှဝင်း အမှတ်(၉၈)၊ဗန်းေမာ်အတွင်းဝန်လမ်း၊ အေရှဒဂံုစက်မဇုန်(၁)၊ 01131

ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၁၃၂ ဝင်းဝင်းသိန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေသာင်းေရ အမှတ်(၄၃)၊အေန က်မိပတ်လမ်း၊ ဆရာစံေြမာက်/အေန က်ရပ်ကွက်၊ 01132

ဗဟန်းမိနယ်။

၁၁၃၃ နယူးေဒးဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းကာလာခွဲလုပ်ငန်း ေဒေမဝင်း အမှတ်(၁၄၆/၁၄၈)၊လမ်း-၅၀၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01133

၁၁၃၄ ဗလပံုှိပ်တိုက် ေဒွယ်နီေရ အမှတ်(၄၂)၊ပန်းလိင်(၂၁)လမ်း၊ ပဲခူးမိ။ 01134

၁၁၃၅ ြမန်မာတိုင်းစာပံုှိပ်တိုက် ေဒြမစိန် အမှတ်(၃၅)၊တုတ်တန်းလမ်း၊ ဒိုင်းဝန်းကွင်း၊ေမာ်လမိင်မိ။ 01135

၁၁၃၆ စူပါဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးသဇာထက်ေအာင် အမှတ် (ဈ/၈၃)၊ေဈးကုန်းရပ်ကွက်၊ မိုးေကာင်းမိ။ 01136

၁၁၃၇ ရတန မွန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းဝင်းစိုး ပန်ဟိုက်(၃)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ နမတူမိ။ 01137

၁၁၃၈ ယုေအာ့ဖ်ဆက် ေဒမာမာခင် ၈၄-လမ်း၊၃၀×၃၁လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01138

၁၁၃၉ ေငွအိမ်စည်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းထိုက်ေအာင် အမှတ်(၂၁၂)၊ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01139

၁၁၄၀ မင်းညီေန င်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းမင်းေကျာ် မလွန်ငပိတန်း၊၃၁×၃၂လမ်းကား၊ ၈၅×၈၆လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01140

၁၁၄၁ ပန်ထွာဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးခင်ေမာင်ေကျာ် မိမ(၇)၊မင်းရပ်၊မိတီလာမိ။ 01141



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၁၄၂ ေခတ်လူငယ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းိုင် န းခါရပ်၊ မိုးညင်းမိနယ်။ 01142

၁၁၄၃ ဟိန်းကိုကိုပံုှိပ်တိုက် ဦးွန်ေရ အမှတ်(၈)၊န းခါေတာင်၊ န းခါရပ်၊မိုးညင်းမိနယ်။ 01143

၁၁၄၄ ဒဂံုေအာင်သစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင့်ေဆွ အမှတ်(၂၃)၊သမ်ိဇရပ်၊သမန်ဗရမ်းလမ်း၊ မိမ(၂)ရပ်ကွက်၊ကျိက်ထိုမိ။ 01144

၁၁၄၅ သုေတသီစာပံုှိပ်တိုက် ဦးတိုးလွင် အမှတ်(၂၃)၊ြမယာကုန်းလမ်း၊ သေြပကုန်းရပက်ွက်၊မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 01145

၁၁၄၆ ကံခန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးစိန်ဝင်း ကန်ကီးရပ်၊လမ်းမေတာ်လမ်း၊ ေအာင်လံမိ။ 01146

၁၁၄၇ ဝင်းေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းစိန် ေမာ်လူး၊လမ်းမေတာ်လမ်း၊ အမှတ်(၂၀)၊အင်းေတာ်မိ။ 01147

၁၁၄၈ ေငွလမင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးဝင်း အလ-၁၇၊ကမ်းန းလမ်း၊ အလယ်ရပ်၊ဗန်းေမာ်မိ။ 01148

၁၁၄၉ တင်မျိးချစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ပို ချမ်းြမသာစည်ရပ်၊ မိမေရဂူေကျာင်းေြမာက်ဘက်၊ မံုရာမိ။ 01149

၁၁၅၀ ပီတိပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ဝင်း(ခ)ဦးတင်ဟန် အမှတ်(၅)၊ဘုိကေလးေဈးလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01150

၁၁၅၁ ေနရှင်နယ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝဏ အမှတ်(၂၈)၊၃-လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ေအာင်ဆန်းရပ်၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။ 01151

၁၁၅၂ ေအာင်မဂလာပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ဝင်း အမှတ်(၂၇၂)ေြမညီ၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01152



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၁၅၃ သရီးဘရားသားေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေဇာ်မျိးခိုင်ဝင်း အမှတ်(၁၂/ဂျ)ီ၊၅၄-လမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01153

၁၁၅၄ ဦးတင်ေမာင်၏သားများပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်ေအာင် အမှတ်(၆၈)၊ေရေစတီလမ်း၊ ပုသိမ်မိ။ 01154

၁၁၅၅ ေပြပလာမိသားစုပံုှိပ်တိုက် ဦးရဲလွင်ေဌး အမှတ်(ပ/၁၈၃)၊ပွဲံုတန်း၊ မိမေဈး၊ဇမသီရိမိနယ်။ 01155

၁၁၅၆ စန်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေမာင်ေမာင်တင် အမှတ်(၆၆)၊ဓမာံုလမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမိနယ်။ 01156

၁၁၅၇ ချန်ပီယံပံုှိပ်တိုက် ဦးကိုေလး အမှတ်(၇၆/၇၇)၊ရာဇသကန်လမ်း၊ ၁၄၄-တိုးချဲစက်မဇုန်(၂)၊ 01157

ဒဂံုမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်။

၁၁၅၈ ေကာင်းဟိန်းဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒသ အမှတ်(၁၇၂)၊ဗလလမ်း၊ ံုးကီးရပ်ကွက်၊ပဲခူးမိ။ 01158

၁၁၅၉ ြမကန်းသာကာလာခွဲလုပ်ငန်း ေဒခင်သန်းရီ အမှတ်(၂၈၂)၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01159

၁၁၆၀ ေရအုိးပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်းွန် အမှတ်(၁၁၀)၊အေန ်မာ(၁)လမ်းအေရှ၊(၁)အေန ်မာရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01160

၁၁၆၁ သူဇာဗီိုင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒသက်သက်ဝါ အမှတ်(၅၇/ေြမညီ-ဘီ-၁)၊ေလးေဒါင့်ကန်လမ်းမ၊ ဦးစံေဖရပ်၊ 01161

သဃန်းကန်းမိနယ်။

၁၁၆၂ ဆန်းမင်းသိန်းစာပံုှိပ်တိုက် ဦးလှေအး အမှတ်(၂၈)၊အေရှတပေ်ြမလမ်း၊ဖက်တန်း၊ ေအာင်သုခရပ်၊ေမာ်လမိင်မိနယ်။ 01162



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၁၆၃ အားသစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးြမသနိ်း အမှတ်(၅၅)၊(၁)လမ်း၊ ေရမိင်သရီိရပ်၊ေမာ်လမိင်မိ။ 01163

၁၁၆၄ တက်ေနလင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေနမျိးသန်း အထက(၈)၊အေန က်တပ်ေြမလမ်း၊ ဖက်တန်းရပ်၊ေမာ်လမိင်မိ။ 01164

၁၁၆၅ တိုးတက်လင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးထိန်လင်း အမှတ်(၈/ဘီ)၊နယ်ေြမ(၃)၊ဓမစာရီလမ်း၊ ေရမိင်သရီိရပ်ကွက်၊ေမာ်လမိင်မိ။ 01165

၁၁၆၆ စ ပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးခင် အမှတ်(၈/ဘီ)၊သတီာလမ်း၊ ေရေတာင်ရပ၊်ေမာ်လမိင်မိ။ 01166

၁၁၆၇ စိန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသိဂြမင့် စက်မဇုန်၊အမှတ်(စီ-၃/ဘီ)၊ြမင်း ခံမိ။ 01167

၁၁၆၈ ကွယ်ကွယ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးယဉ်ကွယ် ဗိုလ်ချပလ်မ်း၊ေတာင်ပိုင်းရပ်၊ကျိက်ထုိမိ။ 01168

၁၁၆၉ ေပဟွွာအင်ဆန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးဆန်းဝင်း အမှတ်(၉၅)၊ေအာက်လမ်းမ၊ ဖက်တန်းရပ်၊ေမာ်လမိင်မိ။ 01169

၁၁၇၀ စိုးြမင့်ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးငိမ်းချမ်း အမှတ်(ညပ-၂၂၀)၊ေညာင်ပင်ရပ်၊ ဗန်းေမာ်မိနယ်။ 01170

၁၁၇၁ ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်(ေဖာင်ကီး)ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ဝင်း(ဌာနစုမှး) ေဖာင်ကီး၊ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်၊ လှညး်ကူးမိနယ်။ 01171

၁၁၇၂ HORIZON PRESS ဦးာဏ်လင်း အေန ်ရထာလမ်း၊ေရရတန ုပ်ရှင်ံုဝင်း၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှ)ပိုင်းမိနယ်။ 01172

၁၁၇၃ ြမစ ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ြမြမ ဆီဆံုရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ဆည်မိ။ 01173



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၁၇၄ မဟာမိင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်မိင် ေဖာင်ရာရပ်၊ေကျာက်ဆည်မိ။ 01174

၁၁၇၅ ရတန ဦးပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်သန်း အမှတ(်၂၇)၊ဒိုင်းဝန်းကွင်း၊ တုတ်တန်း(ေြမာက်)၊ေမာ်လမိင်မိနယ်။ 01175

၁၁၇၆ ချမ်းေြမ့ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးေကျာ် အမှတ်(၄၈)၊၂၃×၂၄၊၈၇×၈၈လမ်းကား၊ သီရိမာလာအေရှရပ်ကွက်၊ 01176

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၁၁၇၇ စည်သာပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းိုင် အမှတ်(တတ-၂၀/၄၆)၊(၈)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 01177

၁၁၇၈ ေရြမန်မာပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းိုင် အကွက်(၁၄၅)၊၁၈×၁၉လမ်း၊၈၁×၈၂လမ်းကား၊ အမေတာ်ဝင်း၊ 01178

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၁၁၇၉ ရီန ပံုှိပ်တိုက် ဦးကည်ေအး အမှတ်(၁၁၁)၊အထက်လမ်းမကီး၊ ဘိုကုန်းရပ်၊ေမာ်လမိင်မိ။ 01179

၁၁၈၀ ေသာင်းထွန်းေဇာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေသာင်းထွန်းေဇာ် ေဟမမာလာ/ေတာင်ရပ၊်ဘီးတန်းရပ်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01180

၁၁၈၁ SPEED OFFSET ဦးစိုင်းေလာင်ဝ်ခမး်(ခ)ဦးလွင်ဦးအမှတ်(၇/၂၂)၊နီလာလမ်း၊ရတန သီရိရပ်၊ ေတာင်ကီးမိနယ်။ 01181

၁၁၈၂ ေအာင်ေမတာပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်စိုး အမှတ်(၃၉၇)၊ဝ၀န်ကန်းသာ(၁၀)လမ်း၊ပုသမ်ိ။ 01182

၁၁၈၃ ေအာင်မဂလာစာပံုှိပ်တိုက် ေဒလှကည် အသုတ်၊ေရေရစည်လမ်း၊ေရကည်မိ။ 01183



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၁၈၄ ေကာင်းထက်စာပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးိုင် အသုတ်၊ဘူတာလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ေရကည်မိ။ 01184

၁၁၈၅ ထက်နဒီပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ေရ အမှတ်(၁၄၉၇/၁၄၉၈)၊ေမလိခ(၂)လမ်း၊ လသာ(၂)လမ်း၊၆၃-ရပ်ကွက်၊ 01185

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၁၁၈၆ စံေကာင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒစိုးမိုးဟန် ေအာက်ချိင်းရပ်၊ကိးတံတားလမ်း၊ေကျာက်ဆည်မိ။ 01186

၁၁၈၇ ရန်ိုင်စိုးပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်လတ် အမှတ်(၅၄၀)၊ေအာက်လမ်းမကီး၊ဘိုကုန်းရပ်၊ေမာ်လမိင်မိ။ 01187

၁၁၈၈ စိန်ဆင်မင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းဝင်းကို အမှတ်(၄၂၅)၊ေဝဘူလမ်း၊စုကီးထန်းေတာရပ်၊ ေကျာက်ဆည်မိ။ 01188

၁၁၈၉ တုမရဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒွန်ွန် (၇)လမ်း၊ေြမာင်းြမမိ။ 01189

၁၁၉၀ မိေတာ်သူပံုှိပ်တိုက် ေဒမိုးဇာြခည်ဝင်းိုင် အမှတ်(၁၉၀၆)၊ပုလဲကန်းလမ်း၊(၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 01190

၁၁၉၁ အိုေကပံုှိပ်တိုက် ဦးတိုးတိုးဦး အမှတ်(၁၃)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊မိမ(၃)၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်။ 01191

၁၁၉၂ ေရြမင့်စံပံုှိပ်တိုက် ေဒစန်းစန်းေမာ် အမှတ်(၂၀၉)၊၃၇-လမ်း၊၅-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01192 ပိတ်သိမ်း

၁၁၉၃ SMART ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးဝဏ အမှတ်(၄၂၃/ေအ)၊ ေဝယံထွန်းတိုက်ခန်း၊ အဏဝါရပ်ကွက်၊ ေကာ့ေသာင်းမိ။ 01193



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၁၉၄ ေကာင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ဝင်း ဆင်ြဖရှင်လမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ကုန်းရပ်၊ေရဘိုမိ။ 01194

၁၁၉၅ ေရစွန်ညိပံုှိပ်တိုက် ဦးစိန်ဝင်း အမှတ(်၁၇၄)၊ဒိုင်းဝန်းကွင်းလမ်းမကီး၊ စက်ကွင်းရပ်၊ေမာ်လမိင်မိ။ 01195

၁၁၉၆ ေအာင်ေခတ်စံပံုှိပ်တိုက် ေဒလွယ်ကည် အခန်း(၆)၊ဒိုင်းဝန်းကွင်း၊ေရမိင်သရီိေဈးလမ်း၊ ေမာ်လမိင်မိ။ 01196

၁၁၉၇ ေဝဖိးပံုှိပ်တိုက် ဦးသူရေဇာ် မလွန်ငပိတန်းလမ်းသွယ်၊၈၅×၈၆လမ်းကား၊ ၃၁×၃၂လမ်းကား၊ 01197

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၁၁၉၈ ေကာင်းဆုပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေဇာ် ဒါးက၊ကေမာဇလမ်း၊ကန်ကီးေထာင့်မိ။ 01198

၁၁၉၉ ေနသူရိန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒစ သိန်း အမှတ်(၄)၊ေဈးလမ်း၊ဇီးကုန်းမိ။ 01199

၁၂၀၀ CHANNEL ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေအာင်ကိုိုင် အမှတ်(၂၄၉)၊၃၁-လမ်း၊လိပ်ြပာကန်၊ံုးကီးရပ်၊ပဲခူးမိနယ်။ 01200 ပိတ်သိမ်း

၁၂၀၁ ေရတိုးပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေကျာ် အမှတ်(၄)နယ်ေြမ၊အေသာကရပ်၊ြမင်းမူမိ။ 01201

၁၂၀၂ Top Star ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးထွန်းေအာင် အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်ချပလ်မ်း၊ြမင်း ခံမိ။ 01202

၁၂၀၃ ေတာ်ဝင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးေကျာ် အမှတ်(၁၁)၊ဗဟိုကွက်သစ်ေရှ၊ေချာက်မိ။ 01203



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၂၀၄ လင်းေရာင်ြခည်ပံုှိပ်တိုက် ဦးစစ်လိင် အမှတ်(၃၁)၊ေဈးေြမာက်ဘက်၊ေချာက်မိ။ 01204

၁၂၀၅ ြပည့်စံုပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးြမင့် အမှတ်(၄/၁၅၅)၊အားကစားံုလမ်း၊ဆန်းဆိုင်း(စ်)ရပ်ကွက်၊ တာချလီိတ်မိ။ 01205

၁၂၀၆ EVER GREEN OFFSET ဦးေကျာ်စန်းလင်း အမှတ်(၁၉၉)၊လမ်း(၅၀)၊၁၀-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01206

၁၂၀၇ စန်းေသာ်တာပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအး အမှတ်(၁၂)၊အေန ်ရထာလမ်း၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01207

၁၂၀၈ ဆန်းသစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းေဇာ်ေအာင် အမှတ်(တတ-၁၉/၂၈)၊ရတန ပံုမိသစ်ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 01208

၁၂၀၉ ေရလာေြမပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးသန်း ဆရာစံလမ်း၊သမိဇ်ရပ်၊နဝရတ်ရပ်ကွက်၊ကျိက်ထိုမိ။ 01209

၁၂၁၀ သစ်ဆန်းစာပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းဦး အမှတ်(၄၉)၊ဘုရားလမ်း၊အမှတ(်၈)ရပ်ကွက်၊ဓုြဖမိ။ 01210

၁၂၁၁ ေဒါင်းသီရိပံုှိပ်တိုက် ဦးေဌးဝင်း အမှတ်(၉)၊မဟာဗလမ်း၊အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ဓုြဖမိ။ 01211

၁၂၁၂ Lucky Angle ပံုှိပ်တိုက် ေဒွယ်ွယ် အမှတ်(၁၅၃)၊ဗိုလ်ချပ်ေနဝင်းလမ်း၊မိသစ်အေန က်၊သန်လင်မိနယ်။ 01212

၁၂၁၃ Yukiko Quality Printing House ဦးေအာင်လင်းထွဋ် အမှတ(်၁၁၁)၊လမ်း-၄၀၊(၉)ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01213

၁၂၁၄ ရဲတံဆိပ်ထုပံုှိပ်တိုက် ေဒမိမိ အမှတ်(သ/စ-၁၁၃)၊ အေန က်သာစည်ရပ်၊ဗန်းေမာ်မိ။ 01214



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၂၁၅ ဖူဂျဗီီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒေဝေဝလင်း အမှတ်(၃၂/၃၃)၊ကုန်သည်လမ်း၊အား/ကာဆိုင်ခန်း၊ ပုသမိ်မိ။ 01215

၁၂၁၆ ေကာင်းကင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင့်ေဆွဦး အမှတ်(စီ-၃)၊ဘူတာံုလမ်း၊ြပည်သာယာ အိမ်ယာရပ်ကွက်၊ပုသမိ်မိ။ 01216

၁၂၁၇ ေငွထီးဓါတ်ပံုဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးြမသန်း အမှတ်(၃/၄)၊မင်းကီးလမ်း၊၅-ရပ်ကွက်၊ပုသမိ်မိ။ 01217

၁၂၁၈ ေအာင်တံခွန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးြမလွင် ဘူတာံုလမ်း၊အမှတ်(၃၃)၊ပုသမ်ိမိ။ 01218

၁၂၁၉ ေကာင်းခန်ဓါတ်ပံုဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေကာင်းခန်ေအာင် အမှတ်(၃၅)၊ေရေစတီလမ်း၊ပုသမ်ိမိ။ 01219

၁၂၂၀ ြမတ်ဇမေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုင်းဆုြမတ် အမှတ်(၃၀/ဂျ-ီေအ)၊သာယာကုန်းလမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01220

၁၂၂၁ မဟာမီဒီယာပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ဝင်း အမှတ်(၁၀ဝ၁)၊ေစတန လမ်း၊(၃၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 01221

၁၂၂၂ T&k ပံုှိပ်တိုက် ဦးကည်ဟန်လင်း အမှတ်(၁၈/၇၆)၊ အင်းဝလမ်းှင့်သဇင်လမ်းေထာင့်၊ ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်၊ 01222

ေြမာက်ဉကာလပမိနယ်။

၁၂၂၃ ေအာင်ထိန်လင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအး ၁၅-လမ်း၊၈၇x၈၈ကား၊ြပည်ကီးရန်လံုရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 01223

၁၂၂၄ သတီာညိပံုှိပတ်ိုက် ေဒမာမာညိ အမှတ်(၁၄၉၇/၁၄၉၈)၊ေတာင်ဒဂံုစက်မဇုန်၊ ၆၃-ရပ်ကွက်၊ 01224

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၂၂၅ မီဒယီာဓါတ်ပံုဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒဆုမွန်ေအာင် အမှတ်၉ပ/၁၅၄)၊သေြပကုန်းပွဲံုတန်း၊ဇမသရီိမိနယ်။ 01225

၁၂၂၆ စံပံုှိပ်တိုက်(၂) ေဒကကေထွး အမှတ်(၉၆)၊၁၁-လမ်း၊လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 01226

၁၂၂၇ စံပံုှိပ်တိုက်(၃) ေဒကကေထွး အမှတ်(၉၃)၊(၁၁)လမ်း၊လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 01227

၁၂၂၈ အမျိးသားပံုှိပ်တိုက် ေဒအုန်းွဲ အမှတ်(၁၅)၊မဟာဗလလမ်း၊ပုသမိ်မိ။ 01228

၁၂၂၉ GLOBAL PRINTING AND PACKING ေဒသီရိချိ ေရဝါေြမ၊ကန်းကေလး၊လှည်းကူးမိနယ်။ 01229

၁၂၃၀ ခတာပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းမင်းစိုး အမှတ်(၂၆)၊ဗိုလ်တေထာင်လမ်း၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01230

၁၂၃၁ ဖူဂျဗီီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးရဲေအာင် အမှတ်(၇/၄)၊စိန်ရတုလမ်း၊လပွတာမိ။ 01231

၁၂၃၂ ြမင့်ေကျာ်သူပံုှိပ်တိုက် ေဒကျင်ေအး အမှတ်(၁၆)၊ကုန်စံုလမ်း၊ပုသိမ်မိ။ 01232

၁၂၃၃ အလင်းေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်ြမင့်ိုင် အမှတ်(၁/၁၀၄)၊မိသစ်(၄)လမ်း၊ရာေကာက်ရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမန းမိ။ 01233

၁၂၃၄ စုပံုှိပ်တိုက် ေဒစုစုလိင် အမှတ်(၁၄/ေအ)၅၆-လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01234

၁၂၃၅ ြမတ်ဆုမွန်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသက်သက်ခိုင် အမှတ်(၈/၉)၊သလျင်တံတားချဉ်းကပ်လမ်း၊ ၁၀/ေတာင်ရပက်ွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01235



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၂၃၆ ဟိန်းထက်စံပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်သန်း အမှတ်(၃)၊မှန်တန်းရပ်၊အမရပူရမိနယ်။ 01236

၁၂၃၇ ေယာနသံေအာ့ဖ်ဆက် ေဒတင်ွယ်ထွန်း အကွက်(၃၅၂)၊မဟာစည်ရိပ်သာလမ်း၊မင်းသားရပ်၊ စိန်ပန်း၊ 01237

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။

၁၂၃၈ သေြပဦးဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးဆန်းေဇာ်ေအာင် အထက်ပိုင်း(၂)လမ်း၊အိမ်မဲမိ။ 01238

၁၂၃၉ မီဒီယာဓါတ်ပံုဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း(၂) ေဒဆုမွန်ေအာင် အမှတ(်ပ/၂၄၃)၊မိမေဈး၊ဇမသီရိမိနယ်။ 01239 ပိတ်သိမ်း

၁၂၄၀ မီဒီယာဓါတ်ပံုဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း(၃) ေဒဆုမွန်ေအာင် ခံအမှတ(်၂၅၀)၊ ပိေတာက်(၁)လမ်းှင့်အင်ကင်းလမ်းေထာင့်၊ သေြပကုန်း 01240

ရပ်ကွက်၊ ဇမသီရိမိနယ်။ 

၁၂၄၁ Yangon ေဆွသဟာပံုှိပ်တိုက် ဦးေသာင်းိုင် အမှတ်(၇၅၀၊၄၃-လမ်း၊ မဟာဗလလမ်းှင့်ကုန်သည်လမ်းကား၊ 01241

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။

၁၂၄၂ ပန်းသစ်လွင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးြမင့် အမှတ်(၂၅၈)၊လမ်း(၄၀)အထက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01242

၁၂၄၃ ေကျာ်ေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်လွင် အမှတ်(၇၆၈)၊ငန်းေတးရပ်၊ေမာ်လမိင်မိနယ်။ 01243

၁၂၄၄ ေဝဇယ ပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးသန်း အမှတ်(၃၉/စီ)၊ကုန်သည်လမ်း၊ပုသိမ်မိ။ 01244

၁၂၄၅ ြမတ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင့်ိုင် အမှတ်(၂၅၉)၊သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊၃၇-ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 01245



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၂၄၆ ကျိင်းတံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့်ေထွး အမှတ်(၁၅/ဘီ)၊ြမဝတ်ရည်(၄)လမ်း၊(၉)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 01246

၁၂၄၇ မိသားစုပံုှိပ်တိုက် ေဒကီးဝှာ ပင်လံု(၂)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ကေလးမိ။ 01247

၁၂၄၈ သိန်းမင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးရင်ေမာင်ထွဋ် အမှတ်(၅၃)၊နတ်ေမာက်လမ်းသွယ်(၁)၊ဗဟန်းမိနယ်။ 01248

၁၂၄၉ အုဏ်ဦးပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ေဌး အမှတ်(၂၂၉)၊လမ်း-၃၀(အထက်)၊၈-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01249

၁၂၅၀ န စစ်စပ်ဓါတ်ပံုဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒခင်ခင်လိင် အမှတ(်၄၈)၊စွယေ်တာ်လမ်း၊ သရီိမဂလာရပ်၊မိတီလာမိ။ 01250

၁၂၅၁ ခင်ခင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ြမင့် အမှတ်(၂၅၄/ေအ)၊ေအာက်လမ်းမကီး၊ေရေတာင်ရပ၊် ေမာ်လမိင်မိ။ 01251

၁၂၅၂ MANCHESTER  ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးမင်းသိမ်း အမှတ(်၆၄/၁၉၇)၊အင်းေတာ်လမ်းှင့်ေဇာ်ဂျလီမ်းေထာင့်၊ 01252

ေတာင်ဒဂံုစက်မဇုန်(၂)၊ဒဂံုမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၁၂၅၃ သာသန ့အလင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒဝါဝါခင် အမှတ်(၇၀/က)ကုန်သညလ်မ်း၊ပုသိမ်မိ။ 01253

၁၂၅၄ ြမရတန (မေလး)ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးတင်လိင် အမှတ်(၂၀၆/၁)၊၃၁x၃၂လမ်းကား၊၈၅x၈၆လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01254 ပိတ်သိမ်း

၁၂၅၅ ဖဂူျေီအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ိုင် အမှတ်(၁၀၇၉)၊ကံဘဲ့ဘူတာံုလမ်း၊၁၁-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ 01255



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၂၅၆ RAINBOW HOUSE VINYL PRINTING ဦးမင်းသိန်းစိုး အမှတ်(၂၅)၊နယ်ေြမ(၅)၊ေဈးရပ်၊ေန င်ချိမိ။ 01256

၁၂၅၇ T.N.T ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းဦး အမှတ(်၂၇)၊မာလာမိင်(၁)လမ်း၊အမှတ(်၁၆)ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ 01257 ပိတ်သိမ်း

၁၂၅၈ ေရာဏ်လင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေထွး အမှတ(်၃၉)၊၇၄-လမ်း၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01258

၁၂၅၉ စိမ်းုဝါေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေဌးလွင် ၁၃x၁၄လမ်းကား၊၈၁-လမ်း၊ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 01259

၁၂၆၀ Pixels ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေကျာ်ိုင်ဝင်း ၈၅×၈၆လမ်းကား၊၃၃×၃၄လမ်း၊မလွန်နီးပါးတန်းရပ်၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01260

၁၂၆၁ ေမပံုှိပ်တိုက် ဦးဝဏေကျာ် အမှတ်(၁၂)၊ ေနကာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01261

၁၂၆၂ OK ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသန်းဝင်း ရပ်ကွက်(၃)၊ေဝေဟးရပ၊် ကျိင်းတံုမိ။ 01262

၁၂၆၃ ကိုးကိုးလံုးပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေအာင်လတ် အမှတ်(၈)၊၆၄-လမ်း၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01263

၁၂၆၄ လမ်းမိုးဟိန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးြမထိုက် ရပ်ကွက်(၃)၊ဘန်ေဘွးရာ၊ေန င်ချိမိ။ 01264

၁၂၆၅ ေကာင်းဆုပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေက◌ျ◌ာ◌်ဦး အမှတ်(၈၂)၊ပတြမားလမ်း၊လှညး်တန်းမိနယ်။ 01265

၁၂၆၆ ေစစားရာပံုှိပ်တိုက် ဦးသက်ဦး အမှတ်(၁၉၅၄)၊တပင်ေရထီးလမ်းသွယ(်၂)၊ လိင်သာယာမိနယ်။ 01266



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၂၆၇ FOR ALL ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်မျိးမင်း အမှတ်(၁၂၈)ေြမညီ၊၃၉-လမ်းေအာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01267

၁၂၆၈ ေကျာ်ကားေအာ့ဖ်ဆက် ဦးခင်ေမာင်ေဌး ပဲေလှာ်ဖိုေကျးရာ၊ပုသမိ်ကီးမိနယ်။ 01268

၁၂၆၉ မင်းသားကီးပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ေမာင်ေအး အမှတ်(၈၀)၊ပန်းလိင်လမ်း၊စက်မဇုန်(၂)၊ ၆၄-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 01269

၁၂၇၀ ထွန်းလေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ဆန်းထွန်း အမှတ်(၁၁၈)၊၃၄-လမ်း(အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01270

၁၂၇၁ ဆန်းသစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းကို ဆီဆံုရပ်၊ေကျာက်ဆည်မိနယ်။ 01271

၁၂၇၂ တုတ်ကီး(TYG)ဖိတ်စာှင့်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေအာင်ကိုကို ၈၄-လမ်း၊၃၁x၃၂လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01272

၁၂၇၃ Top Ten Press & Media ဦးထင်ေကျာ်(ခ)ဦးခင်ေကျာ် အမှတ(်၁၆)၊ကာညိလမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01273

၁၂၇၄ ေလာကနတ်သားပံုှိပ်တိုက် ဦးဇင်မင်းထွန်း အမှတ်(၅၈)၊အေန ်မာလမ်းမကီး၊(၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 01274

၁၂၇၅ Always ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်သ ဦး အမှတ်(၁၆၅)၊၃၄-လမ်း(အထက်)၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01275

၁၂၇၆ သရဖပူံုှိပတ်ိုက် ဦးေဇာ်ဝင်း အမှတ်(၃၀၇)၊၃၀x၃၁လမ်းကား၊၈၃-လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01276

၁၂၇၇ ခိုင်ရေဝပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်မင်းလတ် အမှတ်(၁၁)၊၅၆-လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01277
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၁၂၇၈ i Mark ပံုှိပ်တိုက် (၂) ဦးဘိုဘိုေကျာ် အမှတ်(F-11)၊စံပယ်လမ်း၊ချမ်းသာေရြပည်အိမ်ရာ၊ ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 01278

၁၂၇၉ ကုိလွင်ဦးေအာ့ဖ်ဆက် ဦးလွင်ဦး ၁၆x၁၇လမ်းကား၊၈၉-လမ်း၊အီကင်းလမ်းဆံု၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 01279

၁၂၈၀ စံပယ်ြဖပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ိုင်ဦး မေလး-ြပင်ဦးလွင်လမ်း၊အုန်းေချာရာ၊ ပုသမ်ိကီးမိနယ်။ 01280

၁၂၈၁ မေလးေနစဉ်သတင်းစာတိုက်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းေဇာ်ထွန်း ၃၅-လမ်းှင့်၇၁-လမ်းေထာင့်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01281

၁၂၈၂ ေဟးေဒး(Hay Day) ပံုှိပ်တိုက် ဦးမင်းခန်ေကျာ် အမှတ(်၃၀ဝ)၊စက်မ(၂)လမ်း၊စက်မရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိနယ်။ 01282

၁၂၈၃ Light Offset ဦးဟန်စိုး အမှတ(်၂၇၁)၊ေြမည၊ီလမ်း(၄၀)၊(၉)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01283

၁၂၈၄ ြဖပံုှိပ်တိုက် ဦးသိန်းခင်ေအာင် အမှတ်(၁၅၄)၊ခိုင်အား/ကာတိုက်တန်း၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊မေကွးမိ။ 01284

၁၂၈၅ ေအာင်နန်းသစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးနန်းေဝ(ခ)ဦးရဲိုင် အမှတ်(၃၉)၊ ၅၄-လမ်း(အလယ်)၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01285

၁၂၈၆ AUNG Printing Service ေဒန မွန် အမှတ်(၁)၊ေအာင်သုခလမ်း၊ေအာင်ချမ်းသာရပက်ွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ 01286

၁၂၈၇ ငိမ်းြပည့်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးလှမိုး အမှတ်(၂၀)၊၁၁၀-လမ်း၊မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 01287

၁၂၈၈ ချစ်ကည်ေရးပံုှိပ်တိုက် ဦးချစ်ကည် အမှတ်(၅)၊မိမရပ်၊သာစည်မိ။ 01288
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၁၂၈၉ Hight Press ပံုှိပ်တိုက် ေဒွန်ွန်ေဝ အမှတ်(၂၃)၊အေန ်မာလမ်း(၂၀)အေန က်၊ (၂)ေြမာက်ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01289

၁၂၉၀ တက်လမ်းနတ်ြမင်းပျေံအာ့ဖ်ဆက် ဦးေကျာ်ေမာင်ဝင်း အမှတ်(စီ/၂၂)၊၂၉x၃၀လမ်းကား၊လမ်း(၇၀)၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01290

၁၂၉၁ ေရလမင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်စိန် အမှတ်(၁၀၃)၊ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01291

၁၂၉၂ ေရေငွခိုင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေကခိုင်ဦး အမှတ(်၃၉)၊(၄၄)လမ်း၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01292

၁၂၉၃ Press City ပံုှိပ်တိုက်(၁) ဦးိုင်ေမာင်ေမာင်ဝင်း အမှတ်(၉)၊ေပဆန်းေမးလမ်း၊အကွက်(၂၉)၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 01293

၁၂၉၄ Press City ပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးိုင်ေမာင်ေမာင်ဝင်း အမှတ်(၄၆)၊ပန်းိုက်လမ်း၊(င/က)ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 01294

၁၂၉၅ ဧရာဝတီမိုးပံုှိပ်တိုက် ဦးရဲထွန်းေအာင်(ခ)ဦးရဲြမင့်ထွန်းအမှတ်(၁၅)၊လယ်ယာ(၃)လမ်း၊၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01295

၁၂၉၆ သိဂေရရည်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသက်ိုင်စိုး အမှတ်(၈၃/၈၄)၊ငလံုးလဖယလ်မ်း၊အမထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်။ 01296

၁၂၉၇ Mr.Computer ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးမျိးေဇာ်ထွန်း အမှတ်(၄၄၁)၊(၇)လမ်း၊ေအာင်ေမတာ(ခ)ရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ။ 01297

၁၂၉၈ ေအာင်ထွန်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်ကိုထွန်း အမှတ်(၆၉၆)၊(၃၇x၃၈)၊(၇၁x၇၂)လမ်းကား၊ ကံလှရပ်၊မဟာွယ်စဉ်၊ 01298

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၂၉၉ လမ်းသစ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးစည်သူဝင်း ဉီးပိုင်(က/၉၆)၊အကွက်(၄၉၇)၊ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်။ 01299

၁၃၀၀ ေရြမန်မာ(ေမာ်လမိင်)ပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ေထွး အခန်း(၅)၊တိုက်(၂)၊သဟီအိမ်ရာ၊ သာသန ့ဗိမာန်လမ်း၊ေမာ်လမိင်မိနယ်။ 01300

၁၃၀၁ ေရအုိးပံုှိပ်တိုက် ဦးြမေအာင် ၁၉-လမ်း၊၈၆x၈၇လမ်းကား၊အကွက်(၁၂၆)၊ ပင်းတလဲရပ်၊ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 01301

၁၃၀၂ ဧဝရတ်ဓာတ်ပံုဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးလိုင်ပဲန်း အမှတ်(၃၃၂)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ေဈးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမိနယ်။ 01302

၁၃၀၃ ချမး်ေြမ့ပါေစပံုှိပ်တိုက် ေဒါက်တာထွန်းေနဦး အမှတ်(၂၉၉)၊ေဝဘာဂီလမ်းမကီး၊ဌ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ 01303

၁၃၀၄ SKY ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်မျိးွယ် အမှတ်(၁၉/ဘီ)၊၅၅-လမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01304

၁၃၀၅ လူကီးမင်းပံုှိပ်တိုက် ဉီးွန်ဝင်း အမှတ်(၁၅၄)၊လွတ်လပ်ေရးလမ်း၊(ဃ)ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။ 01305

၁၃၀၆ ကုေဋမင်းကီးပံုှိပ်တိုက် ဦးဇင်ဗိုလ်ထွန်း ေရတပ်သားစုေဆာင်းေရးတပ်တွင်းသက်သာဆိုင်၊ သန်လက်စွန်းလမ်း၊ 01306

အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။

၁၃၀၇ ထိပ်တန်းေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသန်းသန်းေအး အကွက်(၇၄၆)၊၇၁x၇၂လမ်းကား၊ ၃၀x၃၁လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01307

၁၃၀၈ သီဟေဇာ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေကျာ်သန်းဝင်း(ခ)ဦးေကျာ်ဆန်းအမှတ်(က-၃/၄၆)၊၆၈x၆၉လမ်းကား၊ ပိေတာက်လမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 01308
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၁၃၀၉ ေအာင်သံစဉ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသီဟန်ြမင့် အမှတ်(၁၉၂)၊ ပုဂံလမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်ကွက်၊ပုသမိ်ကီးမိနယ်။ 01309

၁၃၁၀ ေရေငွလိင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခိုင်ယုဝင်း အမှတ(်၂၆)၊ဧရာဝဏ်ရိပ်သာ၊သာေကတမိနယ်။ 01310

၁၃၁၁ ေရေငွဝိုင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒခိုင်ယုဝင်း အမှတ(်၂၃)၊ဧရာဝဏ်ရိပ်သာ၊သာေကတမိနယ်။ 01311

၁၃၁၂ ထွန်းေတာက်စံပံုှိပ်တိုက် ေဒယဉ်ယဉ်စိန် အမှတ်(၂၀၉)၊၃၇-လမ်းအထက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01312 ပိတ်သိမ်း

၁၃၁၃ ဇိုလွန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးထန်တွဲကိန်းခိုင် အမှတ်(၁/၁၆)၊စမ်းမိရပ်ကွက်၊ကေလးမိ။ 01313

၁၃၁၄ Tri Awards Printing Services ေဒခိုင်ဇာထွန်း အမှတ(်၃၁၉)၊ေအာင်ေမတာလမ်း၊ေဇယျာသရီိရပ်ကွက်၊ ေဒါပံုမိနယ်။ 01314

၁၃၁၅ Sun ပံုှိပ်တိုက် ဦးတင်ဝင်းေအာင် အမှတ်(၁၂/စီ)၊၅၄-လမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01315

၁၃၁၆ MKT ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး အမှတ်(၂)၊သာယာကုန်းလမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01316

၁၃၁၇ Secure Plus Printing ဦးဇာနည်လွင်ြမင့် အမှတ်(၄၃၄)၊မာလာံုလမ်း၊(၁၂)ရပ်ကွက်၊ လိင်မိနယ်။ 01317

၁၃၁၈ ငိမ်းချမ်းေအးေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမျိးြမင့်ိုင် အကွက်(၅၂၁)၊၃၉×၄၀-လမ်းကား၊၈၁×၈၂လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01318



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၃၁၉ Star Vinyl & Advertising ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးကည်စိုးလိင် အခန်း(၃)၊အေဆာင်(၂၃)၊ကဲဆည်ကန်ပွဲံုတန်း၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 01319

၁၃၂၀ သုခေဝပံုှိပ်တိုက် ဦးချမ်းေြမ့ေကျာ် အမှတ်(၂၈)၊ငုဝါလမ်း၊၂၉-ရပ်ကွက်၊ သဝုဏ၊သဃန်းကန်းမိနယ်။ 01320

၁၃၂၁ စန်းကမာပံုှိပ်တိုက် ေဒြမင့်ြမင့်စန်း အမှတ(်၇၁၅)၊ဘုမာ(၄)လမ်း၊(ဈ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ 01321

၁၃၂၂ ေခတ်သစ်စံဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒုုလွင် အမှတ်(၁၂၃)၊ဇဂမလမ်း၊၁/ထူပါံုရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 01322

၁၃၂၃ ေအာင်သူကီးေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသူရိုင် အမှတ်(၄၄၄)၊၈၂×၈၃လမ်းကား၊၃၄×၃၅လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01323

၁၃၂၄ ဆုလာဘ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းကို အမှတ်(၂၀/အီး)၊၅၆-လမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01324

၁၃၂၅ စိုးထက်ပံုှိပ်တိုက် ေဒမင်းသ ေဈးလမ်း၊ဆူးေလကုန်းရပ်၊မံုရာမိ။ 01325

၁၃၂၆ Epignosis ပံုှိပ်တိုက် ဦးသင်ဇာမန် အမှတ်(၇၉)၊၄၄-ရပ်ကွက်၊ေရဇင်လမ်း၊ဒဂံုမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်။ 01326

၁၃၂၇ ေဒါင်းကမာပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေကျာ်ဝဏ အမှတ(်၆၆၀)၊အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ကူးတိုဆိပ်ရပ်ကွက်၊မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 01327

(ေဒါင်းကကမာပံုှိပ်ေရာင်းဝယ်ေရးကုမဏီလိမိတက်)

၁၃၂၈ ေရစကားပံုှိပ်တိုက် ေဒဝင်းဝင်းေကျာ် အမှတ်(၁၇)၊ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊၁/ထူပါံုရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 01328 ပိတ်သိမ်း



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၃၂၉ ဆုလာဘ်အိမ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်သူဇာ အမှတ်(၅၅)၊သနု (၃)လမ်း၊စ/ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ 01329

၁၃၃၀ မလာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်ကိုကိုဦး (ဆဆ-၅/၂၃)၊ေအာင်ပင်လယ်ရပ်၊ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 01330

၁၃၃၁ ေတာ်ဝင်နန်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမိုးေကျာ်သူ အမှတ်(၄၅/က)၊၆၈-လမ်း၊၂၆×၂၇လမ်းကား၊ ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ 01331

၁၃၃၂ ငိမ်းမင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးြမတ်မင်းစိုး အမှတ်(၂၉)၊ဓမဒါနလမ်း၊မလကုန်းေဌးကွယ်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။ 01332

၁၃၃၃ SKY STAR ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်ဇင်ထူး အမှတ်(၁/၉)၊အေရှပိုင်း(၁)နယ်ေြမ၊ဗိုလ်ချပ်ေကျးရာ၊ သန်လျင်မိနယ်။ 01333

၁၃၃၄ ေအာင်ြမင့်မိုရ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးရဲထက်ေအာင် အမှတ်(၈၄)၊လမ်း(၃၀)၊(၆)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01334

၁၃၃၅ ေရြပည်ကီးပံုှိပ်တိုက် ဦးညိဝင်း အမှတ(်၁၆/ေအ)၊ကာညိလမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01335

၁၃၃၆ ေရရဲရင့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဇွန်မင်း အမှတ(်၂၆)၊ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်။ 01336

၁၃၃၇ Right ပံုှိပ်တိုက် ဦးရာဇာရဲထွဋ် အမှတ(်၁၄)၊ေြမညထီပ်(ဘယ်)၊၁၀၉လမ်း၊ ရဲစခန်းအနီး၊မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 01337

၁၃၃၈ မေထွးဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒတင်တင်ေထွး အမှတ်(၁၃၀)၊တက်ေခတ်လမ်း၊လမ်းမေတာ်ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိနယ်။ 01338

၁၃၃၉ လြပည့်သာေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ခိုင် အမှတ်(၄၄၈)၊ေအာက်ပဇုွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊၃-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01339



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၃၄၀ ေရရိပ်ထင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်မင်းေအာင် အမှတ်(၂၁/ေအ)၊အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ဆန်စပါးအပိုပစည်းစက်ံုဝင်း၊ 01340

မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။

၁၃၄၁ ေငွေတာင်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒစုလတ်ေမာင် အမှတ်(၂၁၂)၊၃၆-လမ်း၊၈၄×၈၅လမ်းကား၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01341

၁၃၄၂ ဟိဏ်းစံေအာ့ဖ်ဆက် ဦးြမင့်ေအာင်စံ ေအာင်မဂလာ(၁)လမ်း၊က့ံေကာ်လမ်းသွယ်ရပ်ကွက်၊ပုသမိ်ကီးမိနယ်။ 01342

၁၃၄၃ ေရစံကားပံုှိပ်တိုက် ဦးဖိးသူဦး အမှတ်(၁၇)၊ြမင်ေတာ်သာလမ်း၊၁/ထူပါံုရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 01343

၁၃၄၄ ေငွေရာင်လိင်းပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးသန်းဝင်း အမှတ်(၁၁၆၉/၁၁၇၀)၊စစ်ေတာင်းလမ်း၊(၆၃)ရပ်ကွက်၊ 01344

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၁၃၄၅ ေရိုင်မိုးေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်ိုင်မိုး ကက်သနွ်တန်း၊(၈၅×၈၆)လမ်း၊(၃၂×၃၃)လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01345

၁၃၄၆ မင်းသန်ေအာင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမျိးသန် ေဒါန ခံရပ်၊(၈၇)လမ်း၊ချမး်ြမသာစည်မိနယ်။ 01346

၁၃၄၇ ေရတိဂံေအာ့ဖ်ဆက် ဦးတင်ေမာင် အမှတ(်၂)ရပ်ကွက်၊၅၄-လမ်း(တိ)ု၊အမှတ(်၁၀၁)ေြမညီ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01347

၁၃၄၈ ေအာင်ာဏဖိးပံုှိပ်တိုက် ဦးဖိးကိုေဌး အမှတ်(၃၇/၃၉)၊(၅၆)လမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01348



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၃၄၉ ေတဇဝင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးအာကာဝင်းိုင် အမှတ်(၁၇၄)၊(၃၃)လမ်း၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01349

၁၃၅၀ စရဏပံုှိပ်တိုက် ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မင်း အမှတ်(၂၄၉)၊သမ်ိြဖလမ်း၊မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 01350

၁၃၅၁ Discovery ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေအာင်စိုးဦး အမှတ်(၃၉/၄၀)၊ကမ်းန းလမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ေကျာင်းကုန်းမိနယ်။ 01351

၁၃၅၂ ေရသရဖူပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေကျာ်မင်း အမှတ်(၆၆)၊ဦးဘဝင်းလမ်း၊(၃၆)ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်။ 01352

၁၃၅၃ စိန်ပန်းမိင်ပံုှိပ်တိုက်(၃) ဦးထွန်းထွန်းဝင်း အမှတ(်၉/ခ/၂)၊၅၂-လမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01353

၁၃၅၄ C I S Printing Press ဦးတင်ကိုကို အမှတ(်၃၂၈)၊ကျန်စစ်သားလမ်း၊ေရလင်ဗန်းစက်မဇုန်၊လိင်သာယာ။ 01354

၁၃၅၅ ေဖချစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဇာနည်ေဖချစ် အမှတ်(၂၄၆)၊လမ်း(၄၀)အေပ၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01355

၁၃၅၆ Yangon School Press ဦးြမတ်သူ အမှတ(်၅)၊ေဈးလမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01356

၁၃၅၇ Joy Zone Printing ဦးရှီေဝရှင်း အမှတ်(၁၄)၊၁၆-ရပ်ကွက်၊မာလာမိင်(၁)လမ်း၊လိင်မိနယ်။ 01357

၁၃၅၈ AUNG THUTA PRINT MEDIA ဦးေကျာ်ေကျာ် အမှတ်(၉၂/က)စက်မဇုန(်၃)လမ်း၊(၈)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 01358

၁၃၅၉ K P Printing ေဒခင်ေအးမွန် အမှတ်(၅၆)၊ြမန်မာ့ဂုဏ်ေရာင်လမ်း၊နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊တာေမွမိနယ်။ 01359
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အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၃၆၀ အဓိပတိေကျာ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေကျာ်ိုင်ဝင်း ၈၈×၈၉ကား၊၄၁-လမ်း၊လန်ဒန်ဝင်းရပ်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01360

၁၃၆၁ Orient  Press ေဒငိမ်းေအးလိင် အမှတ်(၁၅၀)၊၃၁-လမ်း(အလယ်)၊၁၁-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01361

၁၃၆၂ BEST COLOUR Company Limited ပံုှိပ်တိုက်ဦးေမာင်ေမာင်လှ အမှတ်(၈၈/ဘီ)၊ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ဆရာစံရပက်ွက်၊ဗဟန်းမိနယ်။ 01362

(အေကာင်းဆံုးအေရာင်ကုမဏီလိမိတက်ပံုှိပ်တိုက်)

၁၃၆၃ ေငွလေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသူသခူိုင် အမှတ်(၁၆၃)၊ ၃၄-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01363

၁၃၆၄ 456 ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဗိုလ်ကီးယဉ်ထွန်းဦး(ငိမ်း) အမှတ်(၁)၊ဦးညိ ခံ၊သရီိေဟမာလမ်း၊ဇဝနရပ်ကွက်သဃန်းကန်းမိနယ်။ 01364

၁၃၆၅ ေရစိတ်ကိက်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေကသီ အမှတ(်၃၇)၊၅၄-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01365

၁၃၆၆ ေတာ်ဝင်သစ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒဇင်သူငိမ်း အမှတ်(၁၃၈)၊ေဆးံုေဟာင်းလမ်း၊ပဲခူးမိ။ 01366

၁၃၆၇ ရီန ဟိန်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးဝင်းေအာင် အမှတ(်၁၁၀)၊အထက်လမ်းမကီး၊ဘိုကုန်းရပ်၊ေမာ်လမိင်မိ။ 01367

၁၃၆၈ Ink Pression Vinyl ပံုှိပ် ေဒနန်းေအာင် အမှတ်(၁၁)၊ကေန င်မင်းသားကီးလမ်း၊စက်မဇုန်(၂)၊ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 01368

၁၃၆၉ လြပည့်လင်းပံုှိပ်မဒီယီာ ဦးလြပည့်ေဝး အမှတ်(၁၁-အိတ်ချ)်၊ေြမညထီပ်၊(၅၅)လမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01369



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၃၇၀ ဇမေကျာ်သစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးသန် အမှတ်(၁၀၉/ဘီ)၊လှည်းတန်းလမ်း၊လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 01370

၁၃၇၁ CREMOTIVE ADVERTISING & ေဒါက်တာယဉ်ယဉ်သန် အမှတ်(၂၂၃)၊ဗိုလ်ြမတ်ထွန်းလမ်း၊အလယ်ဘေလာက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01371

BRAND STRATEGY ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း

၁၃၇၂ မဇမိရာသားေအာ့ဖ်ဆက် ဦးရန်ေြပညိမ်း အမှတ်(၈၃၅)၊၄၅-လမ်း၊၈၁×၈၂လမ်းကား၊ေရဘုန်းရှိန်ရပ်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01372

၁၃၇၃ ပန်သစာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမျိးမင်းသူ (သ-၁၅/၁၇)၊သာယာဝတီမင်းကီးလမ်း၊ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 01373

၁၃၇၄ အားမာန်ဦးပံုှိပ်တိုက် ဦးဇင်မင်းထွန်း အမှတ်(၁၇၀)၊၃၃-လမ်း(အထက်)၊(၁)ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01374 ပိတ်သိမ်း

၁၃၇၅ အေရှဘက်ေကာင်းကင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဘုန်းေဇာ် အမှတ်(၂၇)၊မာန်ေြပ(၁၇)လမ်း၊(၃)မာန်ေြပရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01375

၁၃၇၆ GURU Printing ေဒါက်တာစိန်ဝင်း အမှတ(်၁၃၃)၊ပန်းတဉ်းဝန်ဦးေရဘင်လမ်း၊အေရှဒဂံုစက်မဇုန်၊ဒဂံုမိသစ်(အေရှ)ပိုင်းမိနယ်။01376

၁၃၇၇ SORA Printing ဦးတင်ဝင်း အမှတ(်၁၁၂)၊၃၁-လမ်း၊၁၀-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01377

၁၃၇၈ ေရလက်ေဆာင်ပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးေအာင်ြမင့် အမှတ(်၃၀/၃၁)၊မင်းသိဒိေကျာ်စွာလမ်း၊ဇုန်(၂)၊ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 01378

၁၃၇၉ ေရလက်ဆက်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဝင်းိုင် အမှတ်(၂၉၀)၊ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း(အထက်)၁၁-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01379



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၃၈၀ ြမတ်ေမတာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးလူဝိန်ဆန်(ခ)ဦးဝင်းစိန် အမှတ(်၃)၊တုတ်ဘုရားေကျာင်းလမ်း၊တာေမွေလးရပ်ကွက်၊တာေမွမိနယ်။ 01380

၁၃၈၁ သခုဓနထိပ်ထားေအာ့ဖ်ဆက် ေဒရညမ်နွ်ထွန်း အမှတ်(ယ-၃/၅၆)ြမဝတီမင်းကီးလမ်းှင့် မိိုးလမ်းကား၊လမ်းသွယ်(၁၀)၊ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။01381

၁၃၈၂ Golden King Press ဦးေကျာ်ဇင်ဦး အမှတ်(၂၉/၃၁-ဘီ)၊ ၅၃-လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01382

၁၃၈၃ ေဇာ်မိုးချစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်မိုးချစ် အမှတ်(၂၃)၊လိပ်ကန်လမ်း၊(၇)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01383

၁၃၈၄ ေခတ်မီမိုးေကျာ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေကျာ်လိင် မိင်လမ်း၊ကုန်သယွ်လယ်ယာတိုက်တန်း၊အမှတ်(၁၁)ရပ်ကွက်၊ပခုကမိနယ်။ 01384

၁၃၈၅ ေဆွသဟာပံုှိပ်တိုက်(၂) ေဒညိညိေကျာ်တင့် အမှတ်(၃)၊မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊(၃)ရန်ေြပရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01385

၁၃၈၆ Asia Press ဦးေကျာ်သက်ထွန်း အမှတ်(ဘီ-၁)၊အထက(၁)လမ်းှင့်သစာလမ်းေထာင့်၊ကန်သာရပ်ကွက်၊ 01386

မေကွးမိ။

၁၃၈၇ Royal Group Advertising Media ေဒနန်းနီနီေအာင် အမှတ(်၂၇)၊စွန်းလွန်းဂူေကျာင်းလမ်း၊၁၆-ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမိနယ်။ 01387

ှင့် Vinylပံုှိပ်လုပ်ငန်း

၁၃၈၈ စံနန်းထက်ေအာ့ဖ်ဆက် ဖဟိုန်(ခ)ေဒသန်းသန်းု အမှတ်(၂၁၀)၊၃၆×၃၇လမ်းေထာင့်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01388

၁၃၈၉ သားေကာင်းြမင့်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်ဆန်းဝင်း အမှတ်(ဂျ/ီ၁)၊ရန်ကုန်-မေလးလမ်းှင့် စံြပလမ်းေထာင့်၊ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 01389



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၃၉၀ I M စာပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်စန်းသီ အမှတ်(ခ/၁၇၂)၊ဘုရင့်ေန င်လမ်း၊ေအာင်ချမ်းသာ(၂)ရပ်ကွက်၊သန်လျင်။ 01390

၁၃၉၁ သစ်ဆန်းေပျာ်ဘွယ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသန်းစိုးေအာင် ရှမ်းပွဲရပ်၊ပါရမီလမ်း၊ေပျာ်ဘွယ်။ 01391

၁၃၉၂ ေရခါးပတ်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒခင်ေဆွသင်း အမှတ်(၄၁၅/S 1)၊၈၇၀လမ်း၊၁၁လမ်းှင့်၁၂လမ်းကား၊ေအာင်ေြမသာစံ။ 01392

၁၃၉၃ ဆန်အဲွပံုှိပ်တိုက် ဦးဗျက်ထူး ြပည်ေတာ်သာရပ်၊ဟားခါး။ 01393

၁၃၉၄ အ့ံဘုန်းေခတ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်စန်းဝင်း အမှတ်(၁၂/F)၊၅၄-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01394

၁၃၉၅ မလာေရလက်ရာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမျိးေကျာ်ထွန်း ဃ/၄/၁၂၃၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 01395

၁၃၉၆ ကည်သာမလာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးဝင်းတင် ၃၈×၃၉၊၈၀×၈၁လမ်းကား၊လက်ချတိ်တန်းရပ်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01396

၁၃၉၇ သန်းထွန်းငိမ်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသန်းထွန်း ၈၃လမ်း၊၃၅×၃၆လမ်းကား၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01397

၁၃၉၈ ေအာင်သိန်းသန်းပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးေကျာ်ေဌးမင်း အမှတ(်၁၃၈)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01398

၁၃၉၉ ထက်သူရိန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးချစ်ကုိကိုထွန်း အမှတ်(၂၇၃)က/၄လမ်း၊မိသစ်ရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မိနယ်။ 01399

၁၄၀၀ COLOUR HOUSE ပံုှိပ်တိုက် ဦးခင်ေမာင်ေထွး အမှတ်(၂၀/က)၊၅၆-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01400



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၄၀၁ သီရိခိုင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခိုင်ခိုင်စန်းဝင်း အမှတ်(၁၇၀)၊ ၃၃-လမ်း၊ ၁-ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01401

၁၄၀၂ PRINT MASTER ဦးရန်ိုင်စိုး(ခ)လူကားဝမ် အမှတ(်၅၄)၊ကေန င်မင်းသားကီးလမ်း၊ဒဂံု(ဆိပ်ကမ်း)စက်မဇုန်၊ 01402

ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)။

၁၄၀၃ FOCUS PRINTING & SERVICES ဦးမျိးြမင့်ထွန်း အမှတ်(၂၂၁)၊ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01403

၁၄၀၄ လှမျိးပိုင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလှမျိးပိုင် အမှတ်(၂၄၂)၊၃၅-လမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01404

၁၄၀၅ ြမတ်ိုးပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေအာင်ဝင်း အမှတ်(၅၄/၅၆)၊၃၁-လမ်း၊(၉)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01405

၁၄၀၆ ROYAL MANDALAY OFFSET ဦးဟန်ဇင်ဦး အမှတ(်၂၃၃)၊၈၄-လမ်း၊၃၃×၃၄လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01406

၁၄၀၇ ေနြခည်ဦးပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းထွန်းလင်း အမှတ်(၁၁/ဒ)ီ၊၅၅-လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01407

၁၄၀၈ ရင်ကည်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခိုင်ခိုင် အမှတ(်၁၄/၁၇)၊သရီိရတန ေဈး၊မံုရာမိ။ 01408

၁၄၀၉ မိတ်ေဆွကီးပံုှိပ်တိုက် ဦးအန်ေထာ်နီ အမှတ်(၆၃)၊၂၉-လမ်းေအာက်၊(၆)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01409

၁၄၁၀ ကယ်စင်လင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးဇင်ဖိးေအာင် အမှတ်(၁၆၆)၊၃၃-လမ်းအထက်၊၁-ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01410



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၄၁၁ Htet Kaung Printing & Services ဦးေနမိုးဝင်း အမှတ်(၂၀၉)၊၃၇-လမ်းအထက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01411

၁၄၁၂ အေရှအိမ်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးသက်ိုင်စိုး အမှတ်(၁၈၂)၊၃၅-လမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01412

၁၄၁၃ ြမင့်သဇင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်မင်းထိုက် အမှတ်(၁၉/D)၊၅၆-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01413

၁၄၁၄ ေရာင်ြခည်ဦးပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ခိုင် အခန်း(၃/၄)၊ တိုက်အမှတ်(၇)၊ ေနကာလမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01414

၁၄၁၅ ေအာင်ေကျာ်ဟိန်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေကျာ်ြမမင်း အမှတ်(၆၉)၊တတ-၄၂၊ရတန ပံုမိသစ်၊ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 01415

၁၄၁၆ United Shewe Naing Ngan Print ေဒမိုးမိုးရီ အမှတ(်၁၁၂)၊ြပင်စည်မင်းသားကီးလမ်း၊ဇုန်(၂)၊ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 01416

Group Co;Ltd(ေပါင်းစညး်ညီညာေရိုင်ငံ

ပံုှိပ်အုပ်စုကုမဏီလိမိတက်ပံုှိပ်တိုက်)

၁၄၁၇ သတီာထွန်းဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒသတီာထွန်း အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊မိမလမ်း၊ပခုကမိ။ 01417

၁၄၁၈ သန်းေဌးပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးသန်းေထွး(ခ)ရာမချန်ဒရား အမှတ်(၂၃၉)၊ေခမာ(၂)လမ်း၊ဌ-ရပ်ကွက်၊ေြမာက်ဥကလာပမိ။ 01418

၁၄၁၉ သပုံီှိပတ်ိုက် ေဒသီတာေအး အမှတ်(၂၅)၊ြမန လမ်း၊သဂိါဂရိရပ်၊မေကွး။ 01419



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၄၂၀ စွမး်ရည်ြပည့်ပိုင်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးသန်းိုင်ထွန်း အမှတ်(ဃ-၅၂/၅၃)၊ဖွံဖိးေရး(၂)လမ်း၊အမထမ်းရပ်ကွက်၊သန်လျင်မိနယ်။ 01420

၁၄၂၁ ေရမဂလာပံုှိပ်တိုက် ေဒါက်တာဦးသန်းေဇာ် အမှတ(်၂၁၂)၊ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01421

၁၄၂၂ ရာစုသစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဝဖိးပိုင် သလံျင်တံတားချဉ်းကပ်လမ်း၊သလံျင်တံတားစီမကံိန်းဝင်း၊သာေကတမိနယ်။ 01422

၁၄၂၃ ေနလထွန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးဦးခိုင် အမှတ်(၉၅/ခ)၊မိမ(၁၃)လမ်းအေန က်၊(၄)ေြမာက်ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01423

၁၄၂၄ HMR အရညအ်ေသးွြမင့်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးတင်စိန်(အုပ်ချပမ်ဒါိုက်တာအမှတ်(၈၉/ေအ)၊ေဒဖွားရှင်လမ်း၊ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 01424

(ကုမဏီပိုင်)

၁၄၂၅ ေတဇာေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေတဇာလင်း ၈၆-လမ်း၊၄၂×၄၃လမ်းကား၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01425

၁၄၂၆ အားမာန်ဦးပံုှိပ်တိုက် ဦးဇင်မင်းေမာင် အမှတ်(၁၆၈/၁၇၀)၊၃၃-လမ်း၊၁-ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01426

၁၄၂၇ ရန်ိုင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးရန်ိုင်ေအး အမှတ်(၁၉/ဒ)ီ၊၅၆-လမ်း၊၄-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01427

၁၄၂၈ ဝင်းသစ်စပံုှိပ်တိုက် ေဒနီလာဝင်း အမှတ်(၃၅)၅၆-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01428

၁၄၂၉ ဦးကည်သနိ်း(ထားဝယ်)ပံုှိပ်တိုက် ဦးကည်သိန်း အမှတ(်၁၂)၊ဘီအိုစီလမ်း၊တာေမွေလးရပက်ွက်၊တာေမွမိနယ်။ 01429



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၄၃၀ Myanmar Golden Printing House ေဒခင်ေအးသန် အမှတ(်S/11)၊ဦးချစ်ေမာင်အိမ်ရာ၊ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊တာေမွကီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ 01430

Graphic Design  Co,Ltd တာေမွမိနယ်။

၁၄၃၁ Excellent Innovation Co,Ltd ေဒအိြမတ်မွန် အမှတ(်၇၈၃)၊ေအာင်ရတန လမ်း၊(၇၉)ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 01431

၁၄၃၂ ဗိုေဗာင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးခွန်ေရငိမ်း အမှတ်(၁၄၂)၊ေရထွက်ဦးလမ်းသွယ၊်ကံကီးရပ်ကွက်၊ေတာင်ကီးမိ။ 01432

၁၄၃၃ ဟသာမင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးြမင့်ြမတ်ဟိန်း အမှတ်(၁၀၈)၊လိင်မိပတ်လမ်း၊လိင်ရပ်ကွက်၊ေမာ်လမိင်။ 01433

၁၄၃၄ ဇမေအးပံုှိပ်တိုက် (၂) ဦးမျိးတင့် အမှတ်(၈)၊ကျိက်ဝိုင်းလမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်း။ 01434

၁၄၃၅ သင့်အေဆွပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်မျိးခိုင် အမှတ်(၃၄)၊နဝရတ်လမ်း၊(၇)ရပ်ကွက်၊ေရြပည်သာ။ 01435

၁၄၃၆ ြမန်မာ့စီးပွားေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းပံုှိပ်စက်လုပ်ငန်းဦးညီညီေထွး(တာဝန်ခံအရာရှိ)အမှတ်(၂၄)၊မင်းေကျာင်းလမ်း၊ဘုရားကီးရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိနယ်။ 01436

၁၄၃၇ သရီိဂုဏ်ေဝပံုှိပ်တိုက် ဦးလင်းဇာနည် အမှတ်(၃၂/ေအ)၊၅၃-လမ်း၊အမှတ(်၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01437

၁၄၃၈ သင်ဘုန်းေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒေအးေအးလွင် အမှတ်(၃၃)၊၅၆-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01438

၁၄၃၉ T Tပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးမျိးလွင် အကွက်(၂၃၄)၊သရီိေဟမာအေန က်ရပ်၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01439



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၄၄၀ မေလးကယ်တံခွန်ေအာ့ဖ်ဆက် ေဒခင်ယုလိင် အကွက်(၅၁၃/က)၊၄၂-လမ်း၊၈၃×၈၄လမ်းကား၊ေရဘုန်းရှိန်ရပ်ကွက်၊ 01440

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။

၁၄၄၁ ချယ်ရီဝင်းပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးေအာင်(ခ)က း အမှတ်(၁၀၂၃)၊ထူပါံု(၆)လမ်း၊၁-ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01441

၁၄၄၂ သဇင်ဒစ်ဂျစ်တယပ်ရင်းတင်း(၃) ဦးထွန်းထွန်းဦး အမှတ်(၂၀၇)၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01442

၁၄၄၃ သဇင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရင်းတင်း(၄) ဦးထွန်းထွန်းဦး အမှတ်(၂၄)၊၄၃-လမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01443

၁၄၄၄ သဇင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရင်းတင်း(၅) ဦးထွန်းထွန်းဦး အမှတ်(၂၆၆)၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊(၇)ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01444

၁၄၄၅ ေမတာေရာင်ြခည်ပံုှိပ်တိုက် ဦးခွန်လှြမင့် ြမကန်သာရပ်၊ဆီဆိုင်မိ။ 01445

၁၄၄၆ Color Plus Press ေဒလင်းွယ်ဦး အမှတ(်၃၀၅)၊ဇမသီရိလမ်း၊(၆)အေန က်ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01446

၁၄၄၇ Daibochi Packaging (Myanmar) Co.,Ltd Mr.Lin Soo Koon အမှတ်(၂၅၀)စီ၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊စက်မဇုန်(၂)၊လိင်သာယာ။ 01447

၁၄၄၈ NEW LIGHT ြမင့်ေကျာ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးြမင့်ေကျာ် (မ/၁၇)၊ (၆၅/ခ)၊ ြမရညန် ရပ်၊ ချမး်ြမသာစည်မိနယ်။ 01448

၁၄၄၉ ြမင့်သူဇာေအာ့ဖ်ဆက် ေဒေရရည်မွန် အမှတ်(၂၂၉)၊၉၂-လမ်း၊၂၇×၂၈လမ်းကား၊ပလိုင်းရပ်၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01449



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၄၅၀ တက်ေခတ်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ် အကွက်(၁၃/၄၇)၊ေအာင်ပင်လယ်ရပ်၊ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 01450

၁၄၅၁ ဓမသခု ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေနမျိးဝင်း အမှတ်(၁၂)၊စကားဝါလမ်း၊ြပည်လမ်းအေန က်ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိနယ်။ 01451

၁၄၅၂ ေတာ်ဝင်ထိပ်တန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းထွန်းလင်း အမှတ်(၆)၊သာယာကုန်းလမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01452

၁၄၅၃ Colour  Stones Press ဦးြပည့်လွင်ဦး အမှတ်-၄၂(၄/က)၊ပါရမီလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 01453

၁၄၅၄ သစ်ဦးေအာ့ဖ်ဆက် ဦးဇာနည်ထွန်း အမှတ်(အ-၁၆/၄၈)၊လမ်းသွယ်(၁၂)၊၆၆×၆၇လမ်းကား၊ေငွေတာ်ကျကီုန်း၊ 01454

ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။

၁၄၅၅ မင်းကမာပံုှိပ်တိုက် ဦးိုင်မင်းထက်လွင် အမှတ်(၁၄၉၅)လသာ-၂လမ်း၊၆၃-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 01455

၁၄၅၆ သခုဇံုပံုှိပ်တိုက် ဦးလွန်းစိန် အမှတ်(၁၄/အီး)အေရှတပ်ေြမလမ်း၊ေအာင်သုခရပ်၊ဖက်တန်းနယ်ေြမ၊ 01456

ေမာ်လမိင်မိ။

၁၄၅၇ ေအာင်ြမန်မာဗီိုင်းပံုှိပ် ေဒကည်ေသာင်း အမှတ်(၉၉/၅)၊ဘုရားလမ်း၊လပွတာမိ။ 01457

၁၄၅၈ ေရကံပွင့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေကျာ်ဆန်း အမှတ်(၃၀၅/ခ)၊ငုဝါမိင်လမ်း၊၁၀၇-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 01458

၁၄၅၉ ေငွနန်းေတာ် MEDIA PRINTING ဗီိုင်းပံုှိပ် ဦးေအာင်ေကျာ်ဆန်း အမှတ်(ယ-၉/၂က)၊ရန်-မန်းလမ်း၊ချမ်းြမသာယာရပ်၊ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 01459



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၄၆၀ ြမနန်းေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့် ေဒလှမင်းဝင်း၊၃၁-လမ်း၊၈၁×၈၂လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01460

၁၄၆၁ DELTA MYANMAR PRINTING ဦးြမင့်ဦး အမှတ(်၁၈၅)၊၃၉-လမ်း(လယ)်၊၈-ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01461

၁၄၆၂ သရီိဗီိုင်းပံုှိပ် ဦးစည်သထူွန်း အမှတ်(၁၁/၁၂)၊အကွက်(၇၃၈)၊လမ်း၃၀×၇၃လမ်းေထာင့်၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01462

၁၄၆၃ ဟ.ေဖါေဝပံုှိပ်တိုက် ေစာဆာတူေဂါ အမှတ်(၅၃)၊ယုိးဒယားကုန်းလမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုသမိ်မိ။ (ပုသိမေ်ြမာင်းြမ 01463

(ပံုှိပ်တာဝန်ခံ) စေကာကရင်ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်သာသန ့နယ်အသင်းေတာ်များအဖွဲ)

၁၄၆၄ HONEST PRINTING HOUSE ေဒေမဇင်လိင် အမှတ်(၁၂/ဘီ)၊၅၄-လမ်း၊အလယ်၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01464

၁၄၆၅ တွံေတးလှြမင့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ရဲေကျာ် အမှတ်(၁၇၁)၊၃၁-လမ်း၊၁၁-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01465

၁၄၆၆ Coloron ပံုှိပ်တိုက် ေဒဝင်းသူဇာထိုက် အမှတ်(၆၆/၂)၊အေန ်ရထာလမ်း၊အတွင်းပဒံရပ်ကွက်၊လိင်သာယာမိနယ်။ 01466

၁၄၆၇ Print City Press ဦးြမင့်သူ အမှတ(်၂၆၃)၊မဟာဗလလမ်း၊၉-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01467

၁၄၆၈ ဟိန်းထက်ေအာင်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးစိုးထိုက် အမှတ်(၉၄၆က)၊တာဝတိ ◌ံသာလမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01468

၁၄၆၉ ေနသစ်ထွန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးထိုက် အမှတ်(၂၁၅)၊၃၂-လမ်း(အထက်)၊၁၁-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01469



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၄၇၀ HENERY CHANG FAR PRINTING ဦးလှြမင့် အမှတ(်၁၂/ဘီ)၊၅-လမ်း၊(၈)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပစက်မဇုန်၊ 01470

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။(ဟင်နရီချန်ဖားကုမဏီလိမိတက်)

၁၄၇၁ စံေတာ်ချနိ်မီဒီယာလုပ်ငန်းများအများှင့် ဦးကိုကိုေလး အမှတ်(၄၁)၊လမ်း(၄၀)၊(၈)ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01471

သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီလိမိတက် စံေတာ်ချနိ်မီဒီယာလုပ်ငန်းများ အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီလိမိတက်

၁၄၇၂ New Power Printing ဦးေဇယျာလင်း အမှတ်(၄၄၈)၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ် 01472

၁၄၇၃ ညိမ်းမေလးပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေကျာ် အမှတ်(စစ-၃/၈)၊ေမတာလမ်း၊ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 01473

၁၄၇၄ မင်းသီဟေအာ့ဖ်ဆက် ဦးဝင်းကို အမှတ်(ဈ-၄/၃၂)၊မိသစ်(၃)လမ်း၊ချမး်ြမသာစည်မိနယ်။ 01474

၁၄၇၅ ေအးပံုှိပ်တိုက်(၂) ေဒေအးသိန်း အမှတ်(၃၆)၊ ၅၅-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01475

၁၄၇၆ MYOSTAR  PRINT ဦးေအာင်မျိး အမှတ်(၁၀၇)၊ေဇယျာသီရိ (၆)လမ်း၊ ေဇယျာသရီိရပ်ကွက်၊ေဒါပံုမိနယ်။ 01476

၁၄၇၇ ေကာင်းသတင်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေအာင်ြမင့်သန်း အမှတ်(၃၃၆)၊ယဉ်ပံုရပ်၊စိန်ပန်းလမ်းမကီး၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01477

၁၄၇၈ လုပ်သားပံုှိပ်တိုက် ေဒဥမာခင် အမှတ်(၇/၁၃၉)၊၇-ရပ်ကွက်၊ြမင်း ခံမိ။ 01478

၁၄၇၉ သလံွင်မင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒြမယမံု အမှတ်(၁၉၆)၊၃၉-လမ်း၊၈-ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01479



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၄၈၀ အေဖ့လက်ရာပံုှိပ်တိုက် ဦးြမေမာင် အရန်မီးသတ်ဝင်း၊မာဃလမ်း၊၁၂-ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိုယ်။ 01480

၁၄၈၁ ရတန ွန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးမင်းစိုး အမှတ(်၂၆/ေအ)၊၅၅-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01481

၁၄၈၂ သန်းေမတာပံုှိပ်တိုက် ေဒြဖြဖသိန်း အမှတ်(၆၅၃)၊အင်းေလးလမ်း၊၆၄-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 01482

၁၄၈၃ မိုးေသာက်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသက်ေအာင် အမှတ်(၁၉/ဂျ)ီ၊၅၅-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01483

၁၄၈၄ ေဇယျာသုခပံုှိပ်တိုက်(၃) ဦးေဇာ်မင်းသန်း အမှတ(်၂၁၂၈/ခ)၊ေအာင်မဂလာလမ်း၊(၆၃)တိုးချဲရပ်ကွက်၊ 01484

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 

၁၄၈၅ MYANMAR DECO-TBSP Special Productsဦးေကျာ်ခင် အမှတ(်၆၁)၊မင်းသိဒိေကျာ်စွာလမ်း၊စက်မဇုန(်၃)၊လိင်သာယာမိနယ်။ 01485

 Co.,Ltd ပံုှိပ်တိုက် (ဒါိုက်တာ)(ကုမဏိ◌ီပိုင်) (ြမန်မာ ဒီကုိ-တီဘီအက်ပီစပါယ်ရှယ်ပေရာဒတ်ထ်ကုမဏီလိမိတတ်)

၁၄၈၆ စစ်သည်ေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေအး အမှတ်(၂၃၀)၊၁၈/က ရပ်ကွက်၊ေမာင်းမကန်လမ်း၊ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 01486 ပိတ်သိမ်း

၁၄၈၇ FULL COLOUR ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်လိင်ဘွား အမှတ်(၂၆၂/၁၅)၊၃၁×၃၂လမ်းကား၊မလွန်ထန်းလျက်တန်း၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01487

၁၄၈၈ ခုှစ်စင်ကယ် Smart  ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသက်ဝင်းထွန်း ယျဉ်ပျံရပ်၊၃၀×၃၁လမ်းကား၊၅၇×၅၈လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01488

၁၄၈၉ စွမ်းြပည့်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသက်ေဆွမိုး အမှတ်(၂)၊မိသစ်(၂)၊မတရာမိ။ 01489



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၄၉၀ Rhythm Force ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်မင်းေဆွ အမှတ်(၅၀)၊၅၃-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01490

၁၄၉၁ ပန်းဆက်လမ်းပံုှိပ်တိုက် ဦးထက်ပိုင်ေအာင် အမှတ်(၆၈၂)၊ေအာင်ေမတာလမ်း၊၄/ေတာင်ရပက်ွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01491

၁၄၉၂ Cryber Web Media Printing ဦးဂျဝီါ(န်) အမှတ်(၂၂/၃၃)ေြမညီထပ်၊ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းေအာက်၊(၅)ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01492

၁၄၉၃ ရာဇာပံုှိပ်တိုက်(၂) ေဒစန်းစန်းသွင် အမှတ်(၁၃၁)၊၃၂-လမ်း၊၁၀-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01493

၁၄၉၄ မားနဂါးပံုှိပ်တိုက် မိုင်းိုင်ိုင်ဦး အမှတ်(ည/၁၈)၊ေကျာက်စိမး်လမ်း၊၁၀-ရပ်ကွက်၊နယ်ေြမ(၅)၊လားိုးမိ။ 01494

၁၄၉၅ Sunn Color Saparation ဦးမျိးထွန်း အမှတ်(၁၄၆)၊၄၈-လမ်း၊၁၀-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01495

၁၄၉၆ အေရှအိမ်ပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးသက်ိုင်စိုး အမှတ်(၅/ေအ)၊နဝေဒးလမ်း၊ေယာမင်းကီးရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိနယ်။ 01496

၁၄၉၇ ေအာင်ေဇာ်ထွန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးကာလီမူတူး(ခ) အမှတ်(၂၀၃)၊လမ်း(၃၀)၊၈-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01497

ဦးေအာင်ေဇာ်ထွန်း

၁၄၉၈ Global Conquered King Co.,Ltd ဦးေနလင်း(မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာကွင်းအမှတ်(၅၃)၊(၁၉)ရပ်ကွက်၊ြမင်း ခံမိ။ 01498

(ကုမဏီပိုင်)
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အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၄၉၉ ဆန်းသစ်ေအာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ေငွဖိး (ဃ)ရပ်ကွက်၊ဠ-၁၂/၂-ခ၊လမ်း(၆၀/ဘီ)၊ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 01499

၁၅၀၀ မွန်းလိုက်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးတူးမိုင် အမှတ်(ဒ-၆/၇၅)၊ေအာင်ေဇယျလမ်း၊၆၃×၆၄လမ်းကား၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01500

၁၅၀၁ ေအာင်စည်ဟိန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေဝဖိး အမှတ်(၂၈၇)၊ေအာင်ေဇယျလမ်း၊၇၉-ရပ်ကွက်၊ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 01501

၁၅၀၂ Kaung Htat Thar ပံုှိပ်တိုက် ေဒသစ်ရိပ်စံ အမှတ်(၁၉)၊၅၄-လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01502

၁၅၀၃ သနွ်းသီရိပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းေဇာ် အမှတ်(၇၄)၊တာဝတိ ◌ံသာလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01503

၁၅၀၄ Magic colour Vinyl  ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒေယရင်ဝင်း သ-၄(၅၀+၅၁)၊၇၀×၇၁လမ်းကား၊သာယာဝတီမင်းကီးလမ်းှင့်ပျေစာထီး 01504

လမ်းကား၊ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။

၁၅၀၅ အပါးေတာ်မဲပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်စည်သာ အမှတ်(၁၁၇၉)၊မစိုးရိမ်လမ်း၊မိုးေကာင်းရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမိနယ်။ 01505

၁၅၀၆ ဇွန်ဇွန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းလင်းေန င် အမှတ်(၂၅၈)၊လမ်း(၄၀)၊၉-ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01506

၁၅၀၇ ချယ်ရီခိုင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ထွန်းေအာင် အမှတ်(၂၆/ဘီ)၊၅၅-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01507

၁၅၀၈ ေအာင်ပညာြမင့်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးေသာင်း အမှတ်(၁၀၉)၊ေြမည၊ီလှညး်တန်းလမ်း၊၄-ရပ်ကွက်၊လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 01508
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အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၅၀၉ April ပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်မိုးေဝ အမှတ်(၅၄၅/ဌ)၊စံပယ်(၂)လမ်း၊ဌ-ရပ်ကွက်၊ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ 01509

၁၅၁၀ မိုးြပည့်ဟိန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒမိုးြပည့်ြပည့်ဖိး အမှတ်(၈၉/ဘီ)၊၅၆-လမ်းတို၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01510

၁၅၁၁ မန်းေငွလေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးညီဝင်းေအာင် အမှတ်(၁၉၉)၊ေရဥေဒါင်းလမ်း၊၃၃×၃၄ကား၊၇၃×၇၄ကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01511

၁၅၁၂ i-Dream ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးစိုးပိုင်မင်း ၂၇-လမ်း၊၇၃×၇၄လမ်းကား၊အကွက်(၇၂၆)၊စိတရမဟီရပ်၊ချမး်ေအးသာစံမိနယ်။ 01512

၁၅၁၃ ေရေမတာပံုှိပ်တိုက် ဦးခွန်စန်းေမာင် အမှတ်(၂၆/ေအ)၊၅၅-လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01513

၁၅၁၄ ေဝယံေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းထွန်းလင်း အမှတ်(၁၂/ဘီ)၊ေနကာလမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01514

၁၅၁၅ ဖိုးြပည့်ပံုှိပ်တိုက်ှင့်စာအုပ်ချပလ်ုပ်ငန်း ဦးရဲလင်းေကျာ် အမှတ်(၄၁)၊၆-လမ်း၊ရန်ကုန်စက်မဇံု၊မဂလာဒံုဥယျာဉ်မိေတာ်၊မဂလာဒံုမိနယ်။ 01515

၁၅၁၆ ညီညထီွန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးညီညီလွင် လမ်းမေတာ်၊လှညး်တန်းရပ်၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ေညာင်ဦးမိ။ 01516

၁၅၁၇ ကိုေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်သီဟ အမှတ်(၂၈/H)၊၅၄-လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01517

၁၅၁၈ သန်းသန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ဝင်းေဇာ် အမှတ်(ဝ၃)၊က-ခ၊ဆန်စက်အပိုပစည်းစက်ံုဝင်း၊အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ 01518

စက်ဆန်း၊မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။
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မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၅၁၉ မိုးေကာင်းကင်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း(၂) ေဒြမင့်ြမင့်က အမှတ(်၂)၊လယ်ယာ၆-လမ်း၊၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01519

၁၅၂၀ Nay Zin Printing ေဒှင်းမိုးဝင်း အမှတ်(၁၈၂)၊၇-လမ်း၊၁၀-ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 01520

၁၅၂၁ ေအးလင်းေရာင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအးလင်းေဇာ် အမှတ်(၁၁-ဒ)ီ၊၅၅-လမ်း။(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိ◌်◌ု◌့နယ်။ 01521

၁၅၂၂ မင်းသူရိန်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးဝင်းိုင် အကွက်(၇၀၇)၊၃၂×၃၃ကား၊၇၄×၇၅ကား၊ေမာရဂီဝါရပ်၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01522

၁၅၂၃ သေြပညိနန်းေတာ်သစ်ဗီိုင်းပံုှိ◌်ပ်လုပ်ငန်း ဦးေအာင်မင်းဦး ပ-၁၂၉၊သေြပကုန်းပွဲံုတန်း၊ဇမသီရိမိနယ်။ 01523

၁၅၂၄ ဘာဏုရာဇာပံုှိပ်တိုက်(၂) ေဒဇာဇာေကျာ် ဆိုင်အမှတ(်ေအ-၅၀/၁၀၂)၊ဗိုလ်ေတာက်ထိန်လမ်း၊အမှတ်(၁)၊မိမေဈး၊ပျဉ်းမန းမိ။ 01524

၁၅၂၅ လမင်းစ ပံုှိ◌်ပ်တိုက် ေဒယမင်းလိင် အမှတ်(သ/၄၅)၊စာတိုက်လမ်းသွယ်၊ဗိုလ်ြမင့်ေဆွလမ်း၊မဂလာရပ်၊ပျဉ်းမန းမိ။ 01525

၁၅၂၆ စစ်သည်ေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒဇင်ဇင်ြမင့် အမှတ်(၂၅/ခ)၊သမုိင်းဘူတာံုလမ်းသွယ်၊(၂)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမိနယ်။ 01526

၁၅၂၇ ဆန်းသစ်သက်ယဉ်ဝင်းဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒသက်ယဉ်ဝင်း ကာလာမကန်လမ်း၊မိမရပ်၊ေကာလင်းမိ။ 01527

၁၅၂၈ က့ံေကာ်ဦးဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးသက်ဦး ၁၁-လမ်း၊ဗိုလ်ချပ်လမ်းှင့်ေရမင်းဝံလမ်းကား၊ေဈးံု၊ဗိုလ်တဲရပ်၊ေကာလင်းမိ။ 01528

၁၅၂၉ Red Star ပံုှိပ်တိုက် ဦးလှမျိး အမှတ်(၁၀)၊ဦးဝိဇာလမ်း၊၇-ရပ်ကွက်၊ေရေကျာ်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01529
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၁၅၃၀ ပိုးသိဂေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးမင်းေအာင် အမှတ်(၃၄၈)၊ေကာလိယ-၃၁ လမ်း၊(၁၃)ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။ 01530

၁၅၃၁ ဝင်းေမတာပံုှိပ်တိုက် ဦးသက်ထွန်းမင်း အမှတ်(၃၉/ခ)၊စံပယ်(၁)လမ်း၊၅/၆ရပ်ကွက်၊ေရြပည်သာမိနယ်။ 01531

၁၅၃၂ WYLLS ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဉီးေကျာ်ထက် အမှတ်(၂၁/၂၂)၊ြမေတာင်ဝန်ကီးဦးမိလမ်း၊အေရှဒဂံုစက်မဇုန်၊ 01532

ဒဂံုမိသစ်(အေရှ)ပိုင်းမိနယ်။

၁၅၃၃ မျိးမျိးပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒမျိးမျိးသန် အမှတ်(၁၁/H)၊၅၆-လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01533

၁၅၃၄ Three Friends Printing ဦးကိုကုိေလး အမှတ်(၁၉)၊ပုဂံဝန်ေထာက်ဦးတင်လမ်း၊၁၄၄-ရပ်ကွက်၊ 01534

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၁၅၃၅ Doon ပံုှိပ်တိုက် ဦးေမာင်ေမာင်ြမင့် အမှတ်(၁၂/အီး)၊၅၄-လမ်း၊အလယ်ဘေလာက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01535

၁၅၃၆ A.M.T ပံုှိပ်တိုက် ဦးေသာ်ဇင်လင်း အမှတ်(၁၆)၊ကာညိလမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01536

၁၅၃၇ စိန်ေတာ်ဝင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေဇာ်မင်းထွန်း ၈၂-လမ်း၊၁၃×၁၄လမ်းကား၊အကွက်(၅၅)၊ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 01537

၁၅၃၈ ေရဆုပိုင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသင်းသင်းွယ် အမှတ်(၄၁၉)၊၁၉-ကရပ်ကွက်၊ေလှာ်ကားလမ်း၊ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 01538

၁၅၃၉ ေရဘုန်းလက်ယာပံုှိပ်တိုက် ေဒန ဝင်း တိုက်(၇)၊အခန်း(၃/၄)၊ေနကာလမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01539



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၅၄၀ ေရဆင်ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးဝင်းြမင့်ထွန်း တတ-၄၆/၅၁၊၅၈/၅၇လမ်းကား၊၈-ရပ်ကွက်၊ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 01540

၁၅၄၁ ေအာင်ေြမပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး အမှတ်(၁၂၀ဝ/က)၊အုတ်ပံုဆိပ်လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ 01541

၁၅၄၂ ပန်းပိတုန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒစ စိုး အမှတ်(၂၁၁/စီ)ေအဝမ်း၊ယမံုန (၁)လမ်း၊ယမံုန ရပ်ကွက်၊ေဒါပံုမိနယ်။ 01542

၁၅၄၃ သလာဝတီစတားပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးမင်း အမှတ်(၈၂)၊ဋ-ရပ်ကွက်၊ေခမာသလီမ်း၊ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။ 01543

၁၅၄၄ လှထွန်းေရာင်စံုပံုှိပ်တိုက် ဦးလှထွန်း အမှတ်(၂၀/စီ)၊၅၅-လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01544

၁၅၄၅ The Best Printing Land ေဒမိုမိုကည် အမှတ(်၇၀၁)၊အခန်း(၁/ေအ)၊ကုန်သည်လမ်းမ၊(၂၇)လမ်းထိပ်၊(၃)ရပ်ကွက်၊ 01545

ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။

၁၅၄၆ ဇွဲပံုှိပ်တိုက် ေဒအိအိဖိး အမှတ်(၃၀)၊ေြမည၊ီသာယာကုန်းလမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01546

၁၅၄၇ Power Link Printing House ဦးချစ်မင်းသူ အမှတ(်၉၁)၊၅၆-လမ်းတို၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01547

၁၅၄၈ PHOO PHOO ပံုှိ◌်ပ်တိုက် ဦးိုင်ဦး အမှတ်(၈၆၀/၈၆၁)၊ေချာင်းသာလမ်း၊၆၃-ရပ်ကွက်၊စက်မဇုန်(၂)၊ဒဂံုမိသစ် 01548

(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။

၁၅၄၉ Phyo Wai (II)ပံုှိ◌်ပ်တိုက် ေဒှင်းွယ်စိုး အမှတ်(၁၅၆/၁၅၈)၊၃၄-လမ်း(အထက်)၊(၂)ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01549



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၅၅၀ H T ပါဝါေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမျိးြမင့် အမှတ(်၁၈၁/၅၅)၊၈၆-လမ်း၊၂၄×၂၅လမ်းကား၊ေရကည်ရပ်၊သရီိမာလာအေရှ၊ 01550

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၁၅၅၁ စည်သဟူိန်းေအာ့ဖ်ဆက် ဦးခင်ေအာင် တိုးချဲ(၄)၊မှန်တန်းရပ်ကွက်၊အမရပူရမိနယ်။ 01551

၁၅၅၂ I T Color Printing ဦးြပည့်ဖိးေကျာ် အမှတ(်၁၃၄)၊လမ်း(၄၀)ေအာက်၊၉-ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တံတားမိနယ်။ 01552

၁၅၅၃ Sein Yadanar Printing (2) ဦးေအာင်မျိးသက် အမှတ်(၂၀)၊တာဝတိ ◌ံသာလမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01553

၁၅၅၄ GALAXY  Z  Printing ဦးေဇာ်သင်း အမှတ်(၄၅/၄၇)၊၅၃-လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01554

၁၅၅၅ SUN-STAR ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေနလင်းေအာင် ထီးဝင်း၊၃၃-လမ်း၊၈၂x၈၃လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01555

၁၅၅၆ ကိုမင်းိုင်ဖူဂျဓီာတ်ပံုဗီိုင်းစေတကာလုပ်ငန်းဦးမင်းိုင် အမှတ်(၁/၂၆၈-က)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ဘားအံမိ၊ကရင်ြပည်နယ်။ 01556

၁၅၅၇ Creative Forward Vinyl ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒနန်းညိညိဝင်း အမှတ်(၁၈၅)၊ေြမည၊ီလမ်း-၅၀(အေပ)၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01557

၁၅၅၈ ကဗျာပန်းဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေဇယျာဝင်း အမှတ်(၃/၁၉၃)၊ကူးဆိပ်လမ်း၊ဘားအံမိ၊ကရင်ြပည်နယ်။ 01558

၁၅၅၉ သလံွင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးသိန်း အမှတ်(၁၁/F)၊၅၂-လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01559



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၅၆၀ ဂျနီယာလင်းဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေနလင်း အထက(၁)အနီး၊ေဆးံုလမ်း၊ေအာက်ချိင်းရပ်ကွက်၊ေကျာက်ဆည်မိ။ 01560

၁၅၆၁ စိုးမိုးေရနဲြမပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးမိုးဟိန်း ၆၂-လမ်း၊ကျန်စစ်သားလမ်းေထာင့်၊(ဃ)ရပ်ကွက်၊ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 01561

၁၅၆၂ HELLO ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးစိန်ြမင့် အမှတ်(၄၃x၄၄)၊၄၈-လမ်း၊စံပယလ်မ်းှင့်သလံမ်းကား၊မမ-၁၄/က၊ 01562

ြမရညန် ရပ်ကွက်၊ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။

၁၅၆၃ UNION PRINTING & PACKAGING Co.,Ltd ဦးစိုင်းြမင့်သိန်း အမှတ(်၁၂၆)၊မူဆယ်လမ်း၊စက်မဇုန်(၁)၊ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 01563

၁၅၆၄ စံမျိးလွင်ပလပ်စတစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးလွင် အမှတ်(၃၁၂)၊ဦးဖိုးေအာင်လမ်း၊ငါးထပ်ကီးေတာင်ပိုင်း၊ဗဟန်းမိနယ်။ 01564

၁၅၆၅ ေရမိေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ထွဋ်ဦး အမှတ်(၉၇/၂)၊ဖန်ချက်ဝန်ဦးေရအုိးလမ်း၊ေယာအတွင်းဝန်ဦးဖိုးလိင်လမ်း 01565

ေထာင့်၊ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။

၁၅၆၆ My Shiva (မိုင်ရှီဗား)Printing ဦးဘိုဘိုထွန်း အမှတ်(၃၆၁/ခ)၊ေမယုလမ်း၊၄/ေတာင်ရပက်ွက်၊သာေကတမိနယ်။ 01566

၁၅၆၇ Target Printing Group Company Limitedေဒသီတာဆန်း အမှတ(်၉)၊ကျန်စစ်သားလမ်း၊ကျန်စစ်သားရိပ်မွန်စက်မဇုန်၊ 01567

ဒဂံုမိသစ်(ေတာင်ပိုင်း)မိနယ်။ 

၁၅၆၈ C4E Photo Express ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးဖိးေဝ အမှတ်(၅၈)၊မဂလာလမ်း၊အလယ်ကန်းရပ်၊မိတ်မိ၊တနသာရီတိုင်းေဒသကီး။ 01568



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၅၆၉ နဒီလိင်းဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေနဇင်ဝင်း အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊သုခဝတီရပ်၊ေရစကိမိ၊မေကွးတိုင်းေဒသကီး။ 01569

၁၅၇၀ လိင်းြပာဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးတင်ထွန်း အမှတ်(၅၀)၊စ-ီလမ်း(ဂုဏ်ံုလမ်း)၊ထားဝယ်စုရပ်၊မတိ်မိ၊ 01570

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး။

၁၅၇၁ ေအာင်လံဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးတင်ဝဏ ေဘာတံတားလမ်း၊ဆိပ်ငယ်ရပ်၊မိတ်မိ၊တနသာရီတိုင်းေဒသကီး။ 01571

၁၅၇၂ ေကဝိုင်ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးဝင်းတင် ဓာတုကလျာလမ်း၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊မိတ်မိ၊တနသာရီတိုင်းေဒသကီး။ 01572

၁၅၇၃ သင်းသင်းဦးပံုှိပ်တိုက် ေဒသင်းသင်းဦး အမှတ်(၁၁၄/ေြမညီ)၊၃၁-လမ်း(လယ)်၊၁၀-ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01573

၁၅၇၄ လှရိပ်ထယ်ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒစုမင်းမင်း မ-၁၅/ခ၊ ဗိုလ်ေနဝင်းလမ်း၊ေအာင်ေဇယျရပက်ွက်၊သြံဖဇရပ်မိနယ်၊မွန်ြပည်နယ်။ 01574

၁၅၇၅ သမးီေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးလိင်ဘွားေအာင် အမှတ်(၂၀၅)၊ဧရာ(၇)လမ်း၊ည-ရပ်ကွက်၊ေြမာက်ဉကလာပမိနယ်။ 01575

၁၅၇၆ ဆန်းချယ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဘိုဘိုဝင်း အမှတ်(၂၇)၊၄၄-လမ်း(ေအာက်)၊၆-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01576

၁၅၇၇ ဝတီပံုှိပ်တိုက် ေဒကလျာယဉ် အမှတ်(၃၆)၊၅၅-လမ်း၊၂-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01577

၁၅၇၈ ဖိးေလးပံုှိပ်တိုက် ဦးဖိးေလး အမှတ်(၃၅)၊၅၆-လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01578



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၅၇၉ Silver Sky Press ဦးေဇယျာဦး အမှတ(်၂၆)၊၉၇-လမ်း၊လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊မဂလာေတာင်ွန်မိနယ်။ 01579

၁၅၈၀ Royal Shwe Myanmar ပံုှိပ်တိုက် ဦးြပည့်ဖိးေအာင် အမှတ်(၄၅၀)၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်းမကီး၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01580

၁၅၈၁ ရတန မန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒသူဇာထွန်း အမှတ်(၃၈/က)၊၄၂x၄၃ကား၊အကွက်(၈၂၆)၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01581

၁၅၈၂ မဟာေရာင်ြခည်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ွယ်ထွန်း ကံသာယာရပ်၊၅၉-လမ်းx၆၀လမ်းကား၊ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 01582

၁၅၈၃ ပန်းသခင်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသင်းသိဂ အမှတ်(၇၀)၊ပထမထပ်(ေြမညီ)၊ေခါင်းရင်းဣစာသယလမ်း၊ေကျာက်ေြမာင်း၊ 01583

တာေမွမိနယ်။

၁၅၈၄ မျိးိုင်ဖူဂျ(ီေမာ်လမိင်)ဓာတ်ပံု၊ဗီိုင်းှင့် ဦးမျိးိုင် ေအ/၃၊ ေရစံပယ်အိမ်ရာ၊သာသန ့ဗိမာန်၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ။ 01584

စတစ်ကာလုပ်ငန်း

၁၅၈၅ ေစာေကျာ်ေအာင်ြမင့်ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေစာေကျာ်ေအာင်ြမင့် အမှတ်(၆၈)၊အမှတ(်၁)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်ချပလ်မ်း၊ကျံဒိုးမိ၊ကရင်ြပည်နယ်။ 01585

၁၅၈၆ မန်းေအာင်ကိင်ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးမန်းေအာင်ကိင် ေဂါက်ကလပ်ပန်း ခံ၊ေအာင်မဂလာလမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ေကာ့ကရိတ်မိ၊ 01586

ကရင်ြပည်နယ်။

၁၅၈၇ ကိုချမ်းပံုှိပ်တိုက် ဦးချမ်းေြမ့ဉီး အမှတ်(၃၈)၊၅၃-လမ်း(အလယ်)၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01587



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၅၈၈ ရတ်ခိုဟ်ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးိုင်ဦး အမှတ်(၁၅၅)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊မင်းတန်းရပ်၊မိမ(၃)ရပ်ကွက်၊မုဒံုမိ၊မွန်ြပည်နယ။် 01588

၁၅၈၉ Twin ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒဒုသင်ကိမ် အမှတ်(၂/၆၇)၊ဗိုလ်ချပ်လမ်းှင့် ဝယ်စလီလမ်းေဒါင့်၊တာဟန်းရပက်ွက်၊ 01589

ကေလးမိ၊စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။

၁၅၉၀ စိန်စီြမပံုှိပ်တိုက် ေဒေအမီချစ် အမှတ်(၂၈)၊၂၆X ၂၇လမ်းကား၊၇၆x၇၇လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01590

၁၅၉၁ ေအာင်ဗဟိုပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်ကိုထွဋ် အမှတ်(၃၈၆)၊အထက်ဗဟိုလမ်း၊အေန က်ကိကုန်း၊အင်းစိန်မိနယ်။ 01591

၁၅၉၂ ေအာင်သံလမ်းဗီိုင်းပံုှိပ်တိုက် ေဒတင်တင်ချစ် တိုက်(၅)၊အခန်း(၁၀)၊လိင်ရတန အိမ်ရာ၊အင်းစိန်လမ်း၊ လိင်မိနယ်။ 01592

၁၅၉၃ အမျိးသားပံုှိပ်တိုက် (ေနြပညေ်တာ်) ဦးေကျာ်သီဟ အမှတ်(ပ/၁၆၉)၊ပွဲံုတန်း၊မိမေဈး၊ဇမသီရိမိနယ်၊ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ။ 01593

၁၅၉၄ ဟန်ြမင့်မိုရ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဟန်မျိးထွန်း အမှတ်(၁၈၂/A)၊ေြမည၊ီ၅၁-လမ်း(အေပ)၊၁၀-ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01594

၁၅၉၅ ပုဂံမိသူပံုှိပ်တိုက် ဦးရဲြမင့်ေအာင် မှန်ကိရပ်၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ေညာင်ဦးမိနယ်၊မေလးတိုင်းေဒသကီး။ 01595

၁၅၉၆ စွယ်စံုဆန်းပံုှိပ်တိုက် ေဒမာလာဦး အမှတ်(၁၉/F)၊၅၅-လမ်း(အလယ်)၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01596

၁၅၉၇ ေဇသက်တံပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇယျာထွန်း အမှတ်(၁၇)ေြမညီ၊ ၅၂-လမ်းေအာက်၊၅-ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01597



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၅၉၈ ေမြဖပံုှိပ်တိုက် ေဒေမြဖ(ခ)ေဒပွင့်ြဖ အမှတ်(၅၈)၊၈-လမ်း၊(၁၆)ရပ်ကွက်၊လိင်မိနယ်။ 01598

၁၅၉၉ ေချာပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းထွန်းဝင်း အမှတ်(၁၆/ဘီ)၊၅၆-လမ်း(အလယ်)၊၂-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01599

၁၆၀၀ တန်ခိုးရှင်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းဝင်း အမှတ်(၂၁၆)၊ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01600

၁၆၀၁ Intelligent Print Solution Co.,Ltd ဦးေကျာ်ေဌးမင်း ကွင်းအမှတ်(၁၁၈၈)၊ (၉၀)ရပ်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁)၊ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။ 01601

၁၆၀၂ 123 Colour Printing ေဒစုပိုးန (ခ)လီထိတ်ကျင် အမှတ်(၁၂၆၆)၊ ၈၄-လမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ လိင်သာယာမိနယ်။ 01602

၁၆၀၃ မန်းြမန်ေအာင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေမာင်ိုင်ထူး ပဲေလှာ်ဖိုရာ၊ ပုသမ်ိကီးမိနယ်။ 01603

၁၆၀၄ YANGON DIGITAL PRESS ဦးဟန်လင်းိုင် အမှတ်(၁၇၉/ေြမညီ)၊ ၃၁-လမ်း(အထက်)၊ ၁၁-ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်။ 01604

၁၆၀၅ Starking Design & Print ဦးသက်ဦး အမှတ(်၂၀-H)၊ ၅၄-လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01605

၁၆၀၆ ေမတာရိပ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသီဟစိုး အမှတ်(၁)၊ြမဝတ်ရည်လမ်း၊ေဆာက်လုပ်ေရးသင်တန်းေကျာင်းဝင်း၊ 01606

သုဝဏ၊သဃန်းကန်းမိနယ်။

၁၆၀၇ စ ေအာင်ဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ေဒဝတ်ရည်ကိင် အမှတ(်၆၄၇)၊ ဘူတာံုလမ်းသွယ်၊ နံသာကုန်းရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မိနယ်။ 01607



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၆၀၈ ြမစ်ေရဝါပလပ်စတစ်ပံုှိပ်တိုက်(၂) ဦးလှသိန်း အမှတ်(၁၃၃)၊  ေလှသင်းအတွင်းဝန်ဦးခိမ့်လမ်း၊ စက်မဇုန်(၁) 01608

ဒဂံုမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်။

၁၆၀၉ နဝရတ်ကိုတူးပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးကည်လိင် အမှတ်(၁၃/၁၈၀)၊ ၃၆x၃၇ကား၊ အကွက်အမှတ(်၂၇၆)၊ ရှမ်းပိုင်းရပ်၊ 01609

မဟေအာင်ေြမမိနယ်။

၁၆၁၀ ြမတ်ေစတန ပံုှိပ်တိုက် ဒုတိယဗိုလ်မှးကီး အမှတ်(၁၅)၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်။ 01610

ေနမျိးထက် (ြပည်သူဆက်ဆံေရးှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ေရးန်ကားေရးမှးံုး)

၁၆၁၁ ဦးေဆာက်ပန်းဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးေအာင်သိုက် အမှတ်(၁/၅၁)၊ အ.ထ.က ေကျာင်းလမ်း၊ ဘားအံမိ။ 01611

၁၆၁၂ သားသားေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသူရေအာင် အကွက်(၄၂၈)၊ မာလကာ ခံ၊ ၈၈x၈၉ ကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01612

၁၆၁၃ လားိးွန်ပံုှိပ်တိုက် ဦးသန်းလွင် အမှတ်(၃၀)၊ မေလးလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၄)၊ လားိးမိ။ 01613

၁၆၁၄ ဆုရတီပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်စွာ အမှတ်(၁၆/ဘီ)၊ ကာညိလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01614

၁၆၁၅ နန်းေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒသီတာေအာင် အမှတ်(၈၂)၊ (၅၆)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01615

၁၆၁၆ မင်းမင်းေကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ေဒြမင့်ြမင့်ခိုင် အမှတ်(၅၈၂/က)၊ ရန်ေြပ (၁၄)လမ်း၊ (၃)ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 01616



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၆၁၇ သုမေန ပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးိုင်ဝင်းထွန်း အကွက်(၆၉၁)၊ ရင်ခွင်ဦး ခံ၊ မဟာွယ်စဉ်ရပ်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01617

၁၆၁၈ ပညာေရာင်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးသိန်းဦး  အမှတ်(၈၁/၂၁)၊ ၂၁x၂၂လမ်းကား၊၈၂x၈၃လမ်းကား၊ အကွက်(၁၅၈)၊ပုလဲေငွ 01618

ေရာင်ရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။

၁၆၁၉ ေရေကျာက်မဲှင့်မဟာမိတ်ပလတ်စတစ် ေဒသီတာဝင်း အမှတ(်ဆ-၁/၈၂)၊ ၇၂x၇၃လမ်းကား၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။ 01619

ပံုှိပ်လုပ်ငန်း

၁၆၂၀ ေဒါင်းွန်ွယ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်ဝင်း ေဈးလမ်း၊ စစ်ကိုင်းမိ။ 01620

၁၆၂၁ စိန်ေရပွင့်ပံုှိပ်တိုက် ေဒခင်ှင်းလွင် အမှတ်(လ/၈-က)၊ အလယ်ရပ်ကွက်၊ မိုးေကာင်းမိ၊ ကချင်ြပညန်ယ်။ 01621

၁၆၂၂ My Print ပံုှိပ်တိုက် ေဒဘိပို အမှတ်(၉၉)၊ ဗန်းေမာ်အတွင်းဝန်လမ်း၊ အေရှဒဂံုစက်မဇုန်၊ 01622

ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။

၁၆၂၃ The One ဦးမိုးထိုက် အမှတ်(၉၉/စီ)၊  ဗန်းေမာ်အတွင်းဝန်လမ်း၊ အေရှဒဂံုစက်မဇုန်၊ 01623

ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။

၁၆၂၄ ြမတ်ေသာ်တာပံုှိပ်တိုက် ေဒေမဇင်ဦး အမှတ်(၅)၊ ကာညိလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01624



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၆၂၅ စိန်ပါရမီေအာ့ဖ်ဆက် ဦးေဝယံထက်ဦး ေကျာင်းကားလမ်း၊ ၉၀x၉၁လမ်းကား၊ ၃၂x၃၃လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01625

၁၆၂၆ N.W.S ပံုှိပ်တိုက် ဦးညီဝင်းစိန် ဖဖ-၄/၆၁၊ ၅၀x၅၁ကား၊ မေန ်ဟရီလမ်းေတာင်ဘက်၊ ထွန်တံုးရပက်ွက်၊ 01626

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။

၁၆၂၇ နယူးစွယ်ေတာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးမျိးဝင်း အမှတ်(၃၃-က)၊ ၆၉x၇၀ကား၊ ၃၇x၃၈လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။ 01627

၁၆၂၈ မလာေအာင်ြမင့်မိုရ်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးမျိးေမာင်ေမာင် ဖ-၇/၂၂၇၊ ၅၆x၅၇လမ်းကား၊ ြမတ်ေလးxစံပယ်လမ်းကား၊ ကံသာယာရပ်၊ 01628

ချမ်းြမသာစည်မိနယ်။

၁၆၂၉ ေငွဇင်လိင်းစာပံုှိပ်တိုက် ဦးေဇာ်မင်းထွန်း ြပညလ်ံုးချမ်းသာ၊အကွက်(၆၀)၊(၁၆)လမ်း၊၈၁x၈၂လမ်းကား၊ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်။ 01629

၁၆၃၀ ဆန်းသစ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းဝင်းေမာင် အမှတ်(၄၂)၊ဘုိကေလးေဈးလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။ 01630

၁၆၃၁ ABC Sunrise Printing ဦးေကျာ်ဦးိုင် အမှတ(်၂)၊ရန်ိုင်ေဆွလမ်း၊သာေကတစက်မဇုန်၊သာေကတမိနယ်။ 01631

၁၆၃၂ Zophai ပံုှိပ်တိုက် ဦးမိန်းထန်ရှားမာ အမှတ်(၁၁၇/၂)၊ယုဇနလမ်း၊တာဟန်းရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ။ 01632

၁၆၃၃ ေဇာ်ထွန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးသူေဇာ်ထွန်း နတ်လူထိပန်ရပ်ကွက်၊ မံုရာမိ။ 01633



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၆၃၄ သရဝဏ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်မိုးိုင် ေဘာဂလမ်း၊ သလာ(၁၀)၊ မံုရာမိ။ 01634

၁၆၃၅ ြပညေ်ကျာ်ပံုှိပ်တိုက် ဦးဖိးသီဟ စိန်ပန်းနီလမ်း၊ လမ်းသွယ်(၁၁)၊ မိသစ်ရပ်၊ မံုရာမိ။ 01635

၁၆၃၆ ဓနေအာ့ဖ်ဆက် ဦးငိမ်းေဇာ်ဦး သမစိတလမ်း၊ စက်မဇုန်ရပ်၊ မံုရာမိ။ 01636

၁၆၃၇ G. S Printing ဦးေကာင်းြမတ်ိုင် အမှတ်(၅၅)၊ ၁၅-လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်။ 01637

၁၆၃၈ နဒီမဂလာပံုှိပ်တိုက် ဦးေကျာ်ိုင် အမှတ်(၈၀/ယာ)၊ ၅၆-လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01638

၁၆၃၉ စိုးဝင်း(ခ)Gopal ပံုှိပ်တိုက် ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် အမှတ(်၂)၊ ရန်ေြပ(၁၆)လမ်း/အေန က်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်။ 01639

၁၆၄၀ ိုင်မိသားစုပံုှိပ်တိုက် ေဒေန ်အုိမူ အမှတ်(၅၁၈)၊ ဗိုလ်ဉတမလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုမိသစ်(အေရှပိုင်း)မိနယ်။ 01640

၁၆၄၁ Shining Star Printing House ဦးေအာင်စိုးဦး အမှတ်(၉၁)၊ ၅၆-လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01641

၁၆၄၂ ေအာင်သစ်ဟိန်းပံုှိပ်တိုက် ဦးေအာင်မျိးထိုက် အမှတ်(၁၉/ေအ)၊ ၅၅-လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်။ 01642

၁၆၄၃ ေရအားမာန်ေအာ့ဖ်ဆက် ဦးဝင်းိုင် ၃၄-လမ်း၊ ၈၅x၈၆လမ်းကား၊ မလွန်ေဆးိုးဝင်းအတွင်း၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01643



မှတ်ပံုတင်

အမှတ်
မှတ်ချက်စဉ် ပံုှိပ်တိုက်အမည် ပံုှိပ်သအူမည် ေနရပ ်လိပ်စာ

၁၆၄၄ ဂျိးြဖေအာ့ဖ်ဆက် ေဒအိြမတ်န မိုး ယ-၅/၂၆၊ ၆၉xရ၀လမ်းကား၊ လမ်းသွယ(်၁၄)၊ြမဝတီမင်းကီးလမ်းှင့်ဆင်ြဖရှင် 01644

လမ်းကား၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။

၁၆၄၅ ဇမကိုပံုှိပ်တိုက် ဦးဇာနည်ကုိကို သင်ပန်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ညည-၅၅/၃၁၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 01645

၁၆၄၆ ယုဝပံုှိပ်တိုက် ေဒဝါဝါဦး ၂၉-လမ်း၊ ၈၁x၈၂လမ်းကား၊ အကွက်(၅၈၄)၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01646

၁၆၄၇ King Paragon ပံုှိပ်တိုက် ဦးဟိန်းထက်လင်း H-25၊ ၆၆-လမ်း၊ ဦးပုညလမ်းေထာင့်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။ 01647

၁၆၄၈ ေရမီဒီယာဗီိုင်းပံုှိပ်လုပ်ငန်း ဦးဆန်းထွဋ် အခန်း(၃)၊တိုက်အမှတ်(၁)၊ ၂၆-ရပ်ကွက်၊ ေရလင်ပန်းတန်ဖိုးနည်းအိမရ်ာ၊ 01648

လိင်သာယာမိနယ်။

၁၆၄၉ စိုးြမင့်ှင့်ညီများပံုှိပ်တိုက် ဦးစိုးြမင့် အမှတ်(၈၄)၊ ၃၃-လမ်း၊ ၇၆x၇၇လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။ 01649

 


