ျပည္ပအလုပ္အကုိင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ားစာရင္း
စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁ ဟာမိုနီကုမၸဏီ လီမီတက္

ဦးပီတာညႊန္႔ ေမာင္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၀၀၈/၁၉၉၉

၃၂/၂၀၁၂

၁၅.၁၂.၁၉၉၉

၃၀.၆.၂၀၁၄

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၂၅၃-၂၅၅)၊ ေျမညီထပ္၊ (၄၀)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၄၀၈၅၆၊ ၀၁-၃၈၁၆၄၂ ဖက္(စ္) ၀၁-၂၄၀၈၅၆
Email: harmony.servs@gmail.com

၂ အာဘာဖီးကုမၸဏီ

ဦးစိန္ေဖ

လီမီတက္

၀၁၅/၂၀၀၀

၇၄/၂၀၁၂

၁၈.၈.၂၀၀၀

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၄၇)၊ ေျမညီထပ္၊ (၅၀)လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၀၁၃၅၄၊ ၀၁-၂၉၇၅၀၇၊ ၀၁-၂၉၄၆၂၈ ဖက္(စ္) ၀၁-၂၀၁၃၅၄
Email:arbour2008@gmail.com

၃ ေအာင္ျမင္ေသာမိသားစု

ေဒၚခင္ၾကည္၀င္း

ကုမၸဏီလီမီတက္

၀၁၈/၂၀၀၀

၇၁/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၂၈၇/၂၈၉) ၊ ဒုတိယထပ္၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊

၂၆.၂.၂၀၀၀

၃၁.၃.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၉၂၉၆၄၊၀၁-၃၉၂၉၆၅၊ ၀၁-၃၉၂၉၆၇၊ ၀၁-၃၇၅၀၉၃
ဖက္(စ္) ၀၁-၃၈၇၂၇၈
Email: iriswong@myanmar.com.mm

၄ တီနွင၀
့္ ိုင္အင္တာပရိုက္စ္

ဦးထူးေအာင္နိုင္

ကုမၸဏီလီမီတက္

၀၂၀/၂၀၀၀

၁၁၁/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၁၅၃)၊ ေျမညီထပ္၊ (၄၇)လမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၂၄.၃.၂၀၀၀

၃၁.၃.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၂၀၁၁၈၅၊ ၀၉-၄၃၁၂၅၅၆၁၊ ၀၉-၄၃၁၂၅၅၆၂၊ ၀၁-၂၉၉၇၉၅
Email:tymmoffice@gmail.com

၅ ပန္တာပါ၀ါကုမၸဏီ

ဦးတင္ျမင့္

လီမီတက္္

၀၂၁/၂၀၀၀

၁၁၄/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၈၇)၊ ပထမထပ္၊ (၅၀)လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၈.၅.၂၀၀၀

၃၁.၃.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၂၀၁၂၅၅၊ ၀၉-၅၀၀၉၂၆၄၊ ၀၁-၂၉၅၆၀

ဖက္(စ္) ၀၁-၂၉၅၆၀

Email:pantapower2000@gmail.com
၆ ထက္ဦးကုမၸဏီလီမီတက္

ဦးမင္းလိွုင္

၀၅၀/၂၀၀၃

၄၄/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၈၂၄)၊ မဟာဗနၶဳလလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၀.၄.၂၀၀၃

၃၁.၃.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၈၅၃၈၂

ဖက္ (စ္) ၀၁-၆၈၅၄၃၀

Email: htetoo@cybertech.net.mm

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၇ ေကာင္းစုစံသာကုမၸဏီ

ေဒၚေအးေအးဦး

လီမီတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၀၅၂/၂၀၀၃

၃၀.၅.၂၀၀၃

၁၄၀/၂၀၁၂
၃၀.၉.၂၀၁၅

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၂၅၂)၊ ေတာင္ထိပ္ပန္လမ္း၊ (၂၉)ရပ္ကြက္၊ သု၀ဏၰ၊ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၄၉၈၄၆၊ ၀၉-၅၄၀၅၇၃၇၊ ၀၁-၅၆၂၃၀၇ ဖက္ (စ္) ၀၁-၅၇၀၁၅၆
Email: dawayeayeoo@gmail.com, ksst252@myanmar.com.mm

၈ ဗာက်ဴးအျပည္ျပည္

ဦးျမတ္လြင္

ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီလီမီတက္

၀၅၅/၂၀၀၄
၂၉.၄၂၀၀၄

၉၂/၂၀၁၂
၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၇၂/၃)(က)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၁၆၉၁၉၊ ၀၁-၂၀၂၃၉၆၊ ၀၁-၂၉၀၂၇၀
ဖက္(စ္) ၀၁-၂၀၂၃၉၆
Email:virtuemyanmar@gmail.com

၉ သုခစုစံ

ေဒၚဥမၼာျမင့္

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္

၀၅၆/၂၀၀၄
၃၀.၄.၂၀၀၄

၉၂/၂၀၁၂
၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၇၇)၊ေျမညီထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၅၇၅၈၊ ၀၁-၃၈၆၈၇၇၊ ၀၁-၃၉၂၂၃၃

ရွာေဖြေရး

ဖက္(စ္) ၀၁-၃၉၂၃၉၃

ကုမၸဏီလီမီတက္

Email: ctammain@baganmail.net.mm, honey-oo@baganmail.net.mm

၁၀ ြေရႊပင္လယ္

ဦးသန္းတင္

ကုမၸဏီလီမီတက္

၀၆၃/၂၀၀၄

၈၆/၂၀၁၂

၂၄.၉.၂၀၀၄

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၉၂)၊ေျမညီထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၂၁၉၁၇၊ ၀၉-၅၁၈၆၃၁၃၊ ၀၁-၃၉၈၂၀၇
ဖက္(စ္) ၀၁-၃၇၉၇၄၁
Email:million2007@myanmar.com.mm, million.golden@gmail.com

၁၁ ဒါနာမဲန္းေန႕(ဂ်္)မဲ႕န္(တ္)

ေဒၚမာမာလြင္

ကုမၸဏီလီမီတက္

၀၆၄/၂၀၀၄
၁၁.၁၁.၂၀၀၄

၁၁၀/၂၀၁၂
၃၀.၉.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၆၈)၊ ေျမညီထပ္ ၊ (၃၇)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၉၁၄၆၈ ဖက္(စ္) ၀၁-၂၅၃၈၀၈
Email:danar2004@gmail.com, danar@mptmail.net.com

၁၂ ြေရႊျပည္ျငိမ္း ကုမၸဏီ
လီမီတက္

ဦးစိုးျမင့္ေအာင္

၀၆၆/၂၀၀၄

၄၉/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၁၅၄)၊ပထမထပ္၊ က်ိဳက္ကၠစံလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၆.၁၁.၂၀၀၄

၃၁.၃.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၅၉၂၈၈ ဖက္(စ္) ၀၁-၅၄၄၄၂၄
Email: soespn@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၃ ေအာင္ကမၻာ

ေဒၚခင္ေအး

ကုမၸဏီလီမီတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၀၆၇/၂၀၀၄

၉၅/၂၀၁၂

၁၆.၁၁.၂၀၀၄

၃၁.၃.၂၀၁၅

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၃၈၅-၃၈၉)က၊ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းနွင့္ မဟာဗနၶဳလလမ္းေထာင့္၊
Global Tower၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၉၁၆၈၈၊ ၀၁-၃၉၁၇၃၂ ဖက္(စ္) ၀၁-၂၄၅၅၈၇
Email: iriswilliamwong@ gmail.com, iristan268@gmail.com

၁၄ ြျမင့္ျမက္ဓ၀
ူ ံ

ဦးသိန္းေဇာ္

ံႀကယ္၀န္ေဆာင္မွုကုမၸဏီ

၀၆၉/၂၀၀၄

၇၉/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၁၂၄)၊ ၄-လႊာ၊ မဟာဗနၶဳလလမ္းနွင၅
့္ ၇လမ္းေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

၁၆.၁၁.၂၀၀၄

၃၁.၃.၂၀၁၅

ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၈၅၀၁၄၃၆၊

လီမီတက္

၀၉-၅၁၂၇၂၅၀၊ ၀၁-၂၉၂၂၅၀ ဖက္(စ္) ၀၁-၂၉၇၈၅၅
Email: rpszawmoe@gmail.com

၁၅ သန္းသန္းကုမၸဏီ

ေဒၚသန္းသန္းစိုး

လီမီတက္

၀၇၀/၂၀၀၄

၈၈/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၁၂)င၊ ေျမညီထပ္၊ ၅၅လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊

၁၆.၁၁.၂၀၀၄

၃၁.၃.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၃၇၉၄၀၊ ၇၃၂၄၃၁၅၀၊ ၀၁-၂၉၁၆၆၉၊
၀၁-၂၉၂၄၄၉၊ ၀၁-၂၉၃၁၄၃

ဖက္(စ္) ၀၁-၂၉၂၄၄၉

Email: thanthanoversesa@gmail.com, thanagency@gmail.com
၁၆ တူေဒးေတာ့(ပ္)စတား

ဦးေအာင္ခိုင္

ကုမၸဏီ လီမီတက္

၀၇၃/၂၀၀၅

၄၅/၂၀၁၂

တိုက္(၂)၊ အခန္း(၃၇/၃၈/၃၉)၊ ဒုတိယထပ္၊၃၈လမ္း၊ ျမိဳ႕ျပစည္ပင္သာယာ

၁၄.၁.၂၀၀၅

၃၁.၃.၂၀၁၅

အေဆာက္အဦး၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္
၀၁-၆၅၀၃၀၁၊၀၁- ၆၅၀၃၀၂၊ ၀၁- ၆၅၃၅၀၂ ဖက္(စ္) ၀၁-၆၅၆၅၁၉
Email: todaytopstar@gmail.com

၁၇ ြေရႊ၀င္းကုမၸဏီ လီမီတက္

ဦးနိုင၀
္ င္း

၀၇၄/၂၀၀၅

၅၁/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၃၃၇/၃၃၉)၊ ဒုတိယထပ္၊ မဟာဗနၶဳလလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊

၁၄.၁.၂၀၀၅

၃၁.၃.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၀၄၅၉၇၊ ၀၁-၂၄၅၁၈၇၊ ၀၁-၂၅၃၉၃၈၊ ၀၁- ၃၈၅၈၄၃
ဖက္(စ္) ၀၁-၂၄၅၁၈၇
Email: goldwin66@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၈။ ရဲ၀င့္နဂါးကုမၸဏီ လီမီတက္ ဦးျမင့္နိုင္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

၀၇၅/၂၀၀၅

၁၂၉/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၁၃၀)၊ အခန္း(၁၇)၊ ဆူးေလဘုရားအနီး၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊

၁၄.၁.၂၀၀၅

၃၁.၃.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၈၆၄၀၇၇၉၊ ၀၉-၅၁၂၈၅၆၁
ဖက္(စ္) ၀၁-၂၄၆၀၀၂
Email: ygn.daredragon@gmail.com

၁၉။ ေဌး၀န္ေဆာင္မွု ေအဂ်င္စီ ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအး
ကုမၸဏီလီမီတက္

၀၇၉/၂၀၀၅

၁၃၁/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၃၇၇)၊ မဟာဂနၶာရံုလမ္း၊ ၄၈ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊

၂၂.၃.၂၀၀၅

၃၀.၄.၂၀၁၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၅၇၆၈၄၊ ၀၉-၅၀၄၂၆၅၄၊ ၀၉-၈၅၆၈၄၆၃၊

၀၁-၅၆၀၃၈၁၊ ၀၁- ၇၀၆၄၁၁၊၀၁- ၃၉၂၀၉၂၊ ၀၁-၂၅၄၅၄၉
Email: htayservices@gmail.com
၂၀ ေနညီအစ္ကိုမ်ား

ဦးေအာင္သူ

ကုမၸဏီလီမီတက္

၀၈၁/၂၀၀၅

၈၀/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၇၅)ဂ၊ ဗညားဒလလမ္း၊ ဗုိလ္ခ်ိဳ (၂)ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊

၁၈.၃.၂၀၀၅

၃၁.၃.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၅၅၃၀၀၀၊၀၉-၅၀၅၈၈၅၅၊၀၉-၅၀၉၆၄၁၁၊
၀၁-၅၄၃၁၅၀၊ ၀၁- ၅၄၁၇၁၆၊ ၀၁-၅၄၀၁၃၆

ဖက္(စ္) ၀၁-၅၄၁၇၁၆

Email: naybrothers.office@gmail.com
၂၁ ေအာင္ျပည့္

ေဒၚျမင့္ျမင့္ခိုင္

ကုမၸဏီလီမီတက္

၀၈၄/၂၀၀၅

၄၈/၂၀၁၂

၁.၆.၂၀၀၅

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၂၃၁)၊ ေျမညီထပ္၊ မဟာဗနၶဳလပန္းျခံလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၇၇၁၄၀
Email: aungpyaesusan@gmail.com

၂၂ အစ္(စ္)တင္းဂ်ိတ္

ႈ ဦးေက်ာ္ဝင္း

အင္တာေနရွင္နယ္

၀၈၇/၂၀၀၅

၁၁၅/၂၀၁၂

အမွတ္ (၁၅၂)၊ ပထမထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ၃၅လမ္းနွင့္မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ

၂၈.၇.၂၀၀၅

၃၁.၃.၂၀၁၅

လမ္းအၾကား၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

ကုမၸဏီ လီမီတက္

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၈၆၅၉၊ ၀၁-၃၈၄၈၃၁

ဖက္(စ္)၀၁-၃၈၇၅၈၃

Email:easternjade@gmail.com
၂၃ တိုးတက္ထြန္း
ကုမၸဏီလီမီတက္

ေဒၚသီတာလြင္

၀၈၉/၂၀၀၅

၅၉/၂၀၁၃

၂၈.၇.၂၀၀၅

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ္ (၅၆)၊ သာယာေအးလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၀၀၁၇၈၊ ဖက္(စ္) ၀၁-၆၅၁၉၂၅
Email: toetettun@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၂၄ ေတာက္ပေသာေတာင္

ဦးေက်ာလွဲလ်န္း

ကုန္း ကုမၸဏီလီမီတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၀၉၁/၂၀၀၅

၇၅/၂၀၁၂

၄.၈.၂၀၀၅

၃၁.၃.၂၀၁၅

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၇၄)၊ ၅လႊာ၊ လမ္းသစ္လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၅၂၉၉၃၊ ၀၉-၇၃၀၅၂၈၀၅၊ ၀၁-၂၄၁၂၄၈
Email: shinehill07 @gmail.com

၂၅ ေတာ္ဝင္တံခါးအျပည္

ဦးေဇာ္မ်ဳိးျမင့္

ျပည္ ဆိုင္ရာကုမၸဏီ

၀၉၂/၂၀၀၅

၁၀၉/၂၀၁၂

အမွတ္ (၇၆/၈၀)၊ ဒုတိယထပ္၊ ဗညားဒလလမ္း၊ သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊

၁.၄.၂၀၀၅

၃၁.၇.၂၀၁၄

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

လီမီတက္

၀၁-၂၀၁၄၈၄၊ ၀၉-၈၆၁၉၀၈၀

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၀၀၅၄၂၊

ဖက္(စ္) ၀၁-၂၀၂၈၃၆

Email: royalgateagency@gmail.com
၂၆ ကမၻာလူ႕စြမ္းအား

ဦးေဇယ်ာလင္း

အရင္းအျမစ္၀န္ေဆာင္မွု

၀၉၄/၂၀၀၅

၁၄၄/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၂၀၇)၊ပထမထပ္၊ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊

၂၂.၉.၂၀၀၅

၃၁.၃.၂၀၁၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၅၆၉၆၆ ဖက္(စ္) ၀၁-၂၅၆၆၇၇

ကုမၸဏီလီမီတက္
၂၇ ြေရႊြျမန္မာစံကုမၸဏီ

Email: jobs@ghragency.com
ဦးမ်ိဳးျမင့္

လီမီတက္

၀၉၇/၂၀၀၅

၆၂/၂၀၁၂

၂၉.၉.၂၀၀၅

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၄၁/၁၄၅)၊ ဒုတိယထပ္(၃)(က)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၉၈၁၂၀၊ ၀၁-၃၉၂၀၈၇

ဖက္(စ္) ၀၁-၃၉၈၁၁၇

Email: shwemyanmarsan1@gmail.com
၂၈ ေတာ္၀င္ေလးပင္လယ္

ဦးစိန္လွ

္၀န္ေဆာင္မွုကုမၸဏီ

၀၉၈/၂၀၀၅

၅၁/၂၀၁၃

၂၉.၉.၂၀၀၅

၃၁.၃.၂၀၁၅

လီမီတက္
၂၉ မိုးယံကုမၸဏီလီမီတက္

အမွတ(္ ၃၄၈)၊ ဗညားဒလလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၄၂၄၄၉၊ ၀၁-၅၅၇၉၁၆ ဖက္(စ္) ၀၁-၅၅၂၁၁၆
Email: royal 465@gmail.com,mdseinhla@gmail.com

ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္

၁၀၄/၂၀၀၆

၅၂/၂၀၁၂

၁.၂.၂၀၀၆

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၈၂/၂၀၂)၊ပထမထပ္၊ (၃၄)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၀၇၃၃၂၊ ၀၁-၃၇၇၃၆၉
Email: moeyanmanpower10@gmail.com

ဖက္(စ္) ၀၁-၃၇၇၃၆၉

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၃၀ ရွမ္းေတာင္တန္း

ဦးထြန္းထြန္းၾကည္

ကုမၸဏီလီမိတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၁၀၅/၂၀၀၆

၆၅/၂၀၁၂

၂၈.၄.၂၀၀၆

၃၁.၃.၂၀၁၅

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၉၉)၊ ပထမထပ္၊ (၃၈)လမ္းနွင့္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းၾကား၊
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၇၄၇၇၉၊
၀၉-၇၃၀၉၈၃၄၇၊ ၀၉- ၅၁၅၆၉၈၄၊ ၀၉-၄၃၀၄၀၃၀၈ ဖက္(စ္) ၀၁-၅၀၅၉၁၀
Email:thalynnkyi@gmail.com

၃၁ ေရႊမႏၲာလာေမကုမၸဏီ

ဦးကုိေလး

လီမီတက္

၁၁၁/၂၀၀၆

၉၃/၂၀၁၂

၁.၂.၂၀၀၆

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၈)၊ တုိက္အမွတ(္ ၁၂)၊ နွင္းဆီလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္ျမဳိ ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၉၈၂၄၃၊ ၀၁-၂၀၃၅၈၇ ဖက္(စ္) ၀၁-၂၉၀၈၉၇
Email: shwemdlm1695@gmail.com

၃၂ မင္းေကာင္းစြမ္းအား

ေဒၚမုိးမုိးနုိင္

၀န္ေဆာင္မွဳကုမၸဏီ

၁၁၄/၂၀၀၆

၈၁/၂၀၁၂

၂.၅.၂၀၀၆

၃၁.၃.၂၀၁၅

လီမီတက္
၃၃ စတားထရုိင္ဂယ္လ္

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၀၅၂၂၈၊ ၀၉-၅၄၁၆၆၈၅ ဖက္(စ္) ၀၁-၆၁၂၆၆၀
Email: mkpower315@gmail.com

ဦးသန္းလြင္

၀န္ေဆာင္မွဳ

၁၁၅/၂၀၀၆

၅၈/၂၀၁၂

၁.၂.၂၀၀၆

၃၁.၃.၂၀၁၅

ကုမၸဏီလီမီတက္
၃၄ ျမန္မာေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္ ဦးေဇာ္ေဌး
ကုမၸဏီလီမီတက္

အမွတ(္ ၆၁၂)၊ ပုလဲလမ္း၊ ေရႊျပည္သာျမဳိ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

အမွတ(္ ၁၇၃)၊ ဒုတိယထပ္၊(၃၆)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္္ ၀၉-၅၁၅၉၃၂၆၊ ၀၉-၇၃၀၁၇၈၃၄ ဖက္(စ္) ၀၁-၈၅၅၀၂၅၃
Email:sts.star@gmail.com

၁၁၆/၂၀၀၆

၁၂၂/၂၀၁၂

၁.၂.၂၀၀၆

၃၁.၃.၂၀၁၄

အမွတ(္ ၄၄၄)၊ အခန္း (၁၆)၊ ေရႊဘံုသာလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၀၇၆၄၂၊ ၀၉-၅၁၇၇၉၄၀၊ ၀၁-၃၈၇၃၀၄
Email: msmuzaw@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၃၅ ဧဝင္းဝင္းအေထြေထြ

ေဒၚမူမူလိွဳင္

ဝန္္ေဆာင္မွဳ

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၁၁၇/၂၀၀၆

၇၇/၂၀၁၂

၁.၂.၂၀၀၆

၃၁.၃.၂၀၁၅

ကုမၸဏီလီမီတက္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၈၇)၊ (၃)လႊာ၊ လွွည္းတန္းလမ္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၀၄၅၀၀၊ ၀၉-၅၀၁၇၂၄၂၊ ၀၉-၇၃၂၄၄၄၃၇၊ ၀၁-၅၀၅၈၅၆၊
၀၁-၅၀၅၈၉၇
Email:awinwin@gmail.com, awin2jobsbank@gmail.com

၃၆ ျမန္မာသဟဇာတစီမံခန့္ခြဲ

ဦးတင္ေမာင္၀င္း

မွဳ ကုမၸဏီလီမီတက္

၁၂၀/၂၀၀၆

၁၅/၂၀၁၂

၂၉.၁၂.၂၀၀၆

၃၀.၅.၂၀၁၄

တုိက္(၃၆၄)၊ အခန္း(၂)၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းျမဳိ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၅၆၅၀၈၊ ၀၁-၅၄၆၄၁၆ ဖက္(စ္) ၀၁-၅၅၆၅၀၈
Email: harmony@myanmar.com.mm

၃၇ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ

ေဒၚမုိ ့မုိ ့ေဆြ

အခြင့္အလမ္းရွာေဖြေရး

၁၂၁/၂၀၀၆

၁၁၇/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၈၅၁/၈၅၃)(က)၊ အခန္း(၇)၊ (၃)လႊာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ျမဳိ

၂၈.၃.၂၀၀၆

၃၁.၃.၂၀၁၄

့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

ကုမၸဏီလီမီတက္

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၂၂၉၆၃၊၀၁-၂၂၉၄၀၆ ၊ ၀၁-၂၂၉၄၃၇ ဖက္(စ္) ၀၁-၂၂၂၉၆၃
Email: esearch@yangon.net.mm, esearch.myanmar@gmail.com

၃၈ အင္အားစုကုမၸဏီ

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဆင့္

လီမီတက္

၃/၂၀၀၈
၁၃.၃.၂၀၀၈

၈၉/၂၀၁၂
၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၅၄)၊ (၂)လႊာ၊ အင္းစိန္လမ္းမၾကီး၊ လွည္းတန္းျမဳိ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၅၄၆၈၅၊ ၀၁- ၆၆၁၀၉၇

ဖက္(စ္) ၀၁-၆၅၇၆၄၁

Email:kksint@trc-mm.com,maytz@trc-mm.com
၃၉ ေအာင္ေဆြတင္ကုမၸဏီ

ဦးတင္ေမာင္နီ

လီမီတက္

၇/၂၀၀၈

၅၄/၂၀၁၂

၁၄.၃.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၉၇)၊ (၃၉)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမဳိနယ၊္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၉၂၁၀၇၊ ၀၁-၂၅၃၀၂၅၊ ၀၁-၇၀၃၉၄၈ ဖက္(စ္) ၀၁-၆၄၀၆၃၉
Email: astin909@gmail.com

၄၀ လူနွင့္ဆုိင္ေသာစြမ္းအား
ကုမၸဏီလီမီတက္

ဦးျမင့္လြင္

၁၁/၂၀၀၈

၈၇/၂၀၁၂

၁၄.၃.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၄

အမွတ(္ ၉၉)၊ ေျမညီထပ္၊ (၃၈)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမဳိ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၅၃၀၉၁ ဖက္(စ္) ၀၁-၃၉၂၂၂၈
Email: myanmese@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၄၁ စိန္ပုဂံ အေထြေထြ

ဦး၀င္းထြန္း

၀န္ေဆာင္မွဳ

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၁၇/၂၀၀၈

၄၇/၂၀၁၂

၁၇.၃.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

ကုမၸဏီလီမီတက္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၂၀၁)၊ ဒုတိယထပ္၊ အခန္း(၁၅) ပန္းဆုိးတန္းလမ္း၊ေက်ာက္တံတားျမဳိ ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၈၈၁၂၊ ၀၁-၂၄၀၇၁၆ ဖက္(စ္) ၀၁-၃၈၂၈၇၃
Email: wintun1958@gmial.com

၄၂ ေနေဇာ္၀န္ေဆာင္မွဳ
ကုမၸဏီ လီမီတက္

ေဒၚခင္ေအးေအး
၀င္း

၁၉/၂၀၀၈

၇၈/၂၀၁၂

၁၇.၃.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၆၃)၊ (၆)လႊာ၊ (၁၀၁)လမ္း၊ ကန္ေတာ္ကေလး၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္ ့ျမဳိ ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၇၈၅၇၃

ဖက္(စ္) ၀၁-၂၉၂၃၂၇

Email:nayzawyangon@myanmar.com.mm,kaaw75@gmail.com
၄၃ ျမန္မာကမၻာအနွံ့လူစြမ္း

ဦးဇုန္လွယ္ထန္း

အားခ်ိတ္ဆက္ေရး

၂၀/၂၀၀၈

၃/၂၀၁၂

၁၇.၃.၂၀၀၈

၃၀.၅.၂၀၁၄

ကုမၸဏ ီလီမီတက္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၁၄၉၁၆၊၀၉-၇၃၂၁၅၇၀၁၊ ၀၁-၃၉၁၀၅၅
Email: louiszung@gmail.com, solomonygn@gmail.com

၄၄ သရ၀ဏ္ ကုမၸဏီလီမီတက္ ေဒၚ၀ါ၀ါမင္း

၄၅ ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္သစ္

အမွတ(္ ၁၅၉)၊ အခန္း(၃၉)(က)၊ သစၥာ(၅)လမ္း၊ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊

ေဒၚ၀င္းျမေအး

၀န္ေဆာင္မွဳကုမၸဏီ

၂၅/၂၀၀၈

၄၆/၂၀၁၂

၁၈.၃.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

၃၂/၂၀၀၈

၈၉/၂၀၁၃

၁၈.၃.၂၀၀၈

၃၁.၁.၂၀၁၅

၃၅/၂၀၀၈

၆၄/၂၀၁၂

၁၈.၃.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၂၆၂)၊ ပန္းဆုိးတန္းလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမဳိ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၀၁၁၁၁၊ ၀၁-၅၁၈၃၈၀၀၊ ၀၁-၃၈၃၀၃၀
Email: tharawun999@gmail.com

အမွတ(္ ၄၄)၊ (၄)လႊာ၊ လွည္းတန္းလမ္း၊ ကမာရြတ္ျမဳိ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၇၀၆၈၈၊ ၀၁-၇၀၈၈၂၈ Email:newcovenant3208@gmail.com

လီမီတက္
၄၆ ၾကယ္လိပ္ျပာအေထြေထြ

ဦး၀င္းေသာင္း

၀န္ေဆာင္မွဳကုမၸဏီ
လီမီတက္
၄၇ မဟာေငြေရာင္ေျမျပည္ပအ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိျမင့္
လုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးကုမၸ
ဏီလီမီတက္

တုိက္(၂)၊ အခန္း(၅၀၈)၊ (၅)လႊာ၊ ပုလဲကြန္ဒုိ၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းျမဳိ ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၅၁၂၃၇

ဖက္(စ္)၀၁-၅၅၁၂၃၈

Email:starbutterfly.oes@gmail.com
၄၁/၂၀၀၈

၄၉/၂၀၁၂

၁၉.၃.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၆)၊ အခန္း(၃၀၂)၊ (၃)လႊာ၊ စံပယ္လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္ ့ျမဳိ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၉၀၀၀၂၆၁၊၀၉-၅၁၀၀၅၈၄၊ ၀၉-၇၃၀၉၉၂၆၇
ဖက္(စ္)၀၁-၂၀၁၈၆၁
Email: greatsilverland@gmail.com, silverland.mm@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၄၈ ေဒသခံအာရွသားကုမၸဏီ

ဦးမ်ဳိးျမင့္

လီမီတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၅၄/၂၀၀၈

၆၆/၂၀၁၃

၁၉.၃.၂၀၀၈

၃၀.၄.၂၀၁၅

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၇၂)၊ ပထမထပ္၊ လွည္းတန္းလမ္းမ၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ျမဳိ ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၉၂၄၃၆၃၈၊ ၀၁-၅၂၇၂၆၈
ဖက္(စ္) ၀၁-၅၂၇၂၈၆
Email: komyo.m04@gmail.com, md.nad@myanmar.com.mm

၄၉ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာထိပ္

ေဒၚစန္းစန္းဦး

္တန္းၾကယ္ေအဂ်င္စီ

၅၈/၂၀၀၈

၄၈/၂၀၁၃

၂၀.၃.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

ကုမၸဏီ လီမီတက္

တုိက္(၆)၊ အခန္း(၆)၊ အေရွ့ရန္ကင္း၊ ရန္ကင္းလမ္းသြယ(္ ၄)၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းျမဳိ
့နယ၊္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၀၅၆၆၂

ဖက္(စ္) ၀၁-၅၅၉၁၁၀

Email:sansanoo@mptmain.com.mm, internationalsuperstar.san@gmail.com
၅၀ ကမၻာပထမဆုံးအကၡရာ

ေဒၚ၀င္၀
့ င့္ေအာင္

အဆက္အသြယ္ကုမၸဏီ

၆၇/၂၀၀၈

၉၀/၂၀၁၂

၂၄.၃.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

လီမီတက္
၅၁ လင္းဟုိက္ပါ၀ါကုမၸဏီ

အမွတ(္ ၉၉)၊ (၉၃)လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္ ့ျမဳိ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္
၀၉-၅၁၇၆၂၉၁၊ ၀၁-၃၈၄၂၄၂ ဖက္(စ္)၀၁-၃၈၄၂၄၂
Email: alphaworldlink@gmail.com, wintaung@gmail.com

ေဒၚေပၚလင္း

လီမီတက္

၆၉/၂၀၀၈

၇၇/၂၀၁၂

၂၄.၃.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၉၄)၊ ၅ထပ္၊ (၉၄)လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္ ့ျမဳိ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၀၂၄၆၇၊ ၀၁-၃၉၉၂၄၁၊

ဖက္(စ္) ၀၁-၃၉၄၀၄၁

Email:lhporama@gmail.com, gkp@myanmar.com.mm
၅၂ ျပည့္ေအာင္ေက်ာ္

ဦးျမင့္ေက်ာ္

ကုမၸဏီလီမီတက္

၇၇/၂၀၀၈

၇၂/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၁၆၁)၊ ပထမထပ္(၃၈)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမဳိ ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၃.၄.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္၀၉-၅၁၀၉၆၄၇၊ ၀၉-၇၃၀၅၀၃၉၈၊ ၀၁-၃၉၈၁၉၂၊ ၀၁-၅၆၉၈၄၁၅ ဖက္(စ္)
၀၁-၃၉၈၁၉၂
Email:pakoversea1@gmail.com

၅၃ ေတာ္၀င္တံခါး
၀န္ေဆာင္မွဳ
ကုမၸဏီလီမီတက္

ဦးနုိင္ဦး

၈၂/၂၀၀၈

၇၀/၂၀၁၂

၇.၄.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၀၄)၊ ဒုတိယထပ္၊ (၃၇)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမဳိ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၇၂၇၃၇ ဖက္(စ္)၀၁-၃၇၂၇၃၇
Email: royalchan98@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၅၄ လူထုၾကဳိးပမ္း

ဦးအုိက္လွ်ံ

၀န္ေဆာင္မွဳ

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၈၃/၂၀၀၈

၆၉/၂၀၁၃

၈.၄.၂၀၀၈

၃၁.၅.၂၀၁၅

ကုမၸဏီလီမီတက္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အခန္း(၁၃၀၇)၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊(၃၉)လမ္းနွင့္လမ္း(၄၀)ၾကား၊ စင္ထရယ္တာ၀ါ၊
ေက်ာက္တံတားျမဳိ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၁၉၇၉၊ ၀၁-၃၈၁၉၈၃၊ ၀၁-၃၈၁၉၈၇၊ ၀၁-၃၈၁၉၈၉၊
၀၁- ၉၈၁၉၉၃ လုိင္းခြဲ ၂၃၀၇ ဖက္(စ္) ၀၁-၃၉၁၅၆၀
Email:pds.manpower@gmail.com

၅၅ ေအးလင္းလက္ထြဋ္

ေဒၚေအးေအး သိန္း

ကုမၸဏီလီမီတက္

၈၆/၂၀၀၈

၆၉/၂၀၁၂

၉.၄.၂၀၀၈

၃၁.၅.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၆၉)၊ (၄)လႊာ၊ အင္းစိန္လမ္း၊ ကမာရြတ္ျမဳိ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၄၄၈၁၉၊ ၀၁-၅၂၇၄၉၂
Email:aye.ayelinlathtut@gmail.com

၅၆ စီမ၀န္ေဆာင္မွဳကုမၸဏီ

ဦးသန္းတင္

လီမီတက္

၈၈/၂၀၀၈

၇၆/၂၀၁၂

၁၀.၄.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၁)၊ ဗုိလ္တေထာင္လမ္းသြယ(္ ၁)၊ ဗုိလ္တေထာင္ျမဳိ ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၅၁၀၀၉၃၃၊ ၀၁-၂၉၁၈၄၉၊၀၁-၂၀၃၁၄၇
ဖက္(စ္)၀၁-၂၉၉၈၉၆

၅၇ သေျပမင္းကုမၸဏီ

ဦးခင္ေမာင္သိန္း

လီမီတက္

Email: simaservices.ygn@gmail.com

၉၁/၂၀၀၈

၁၃၆/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၁၄၁/၁၅၄)၊ (၃)လႊာ(၄က)၊ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမဳိ ့နယ္၊

၂၉.၄.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္၀၉-၈၅၈၆၃၆၀၊၀၉-၈၅၈၆၃၆၁
၀၁-၃၇၅၅၇၄၊၀၁-၃၈၁၉၉၀

ဖက္(စ္)၀၁-၃၇၅၅၇၄၊ ၀၁-၃၈၁၉၉၀

Email: tbmstar.2011@gmail.com
၅၈ ျမန္မာပီအမ္အုိင္
အင္တာေနရွင္နယ္
ကုမၸဏီလီမီတက္

ေဒၚေမနွင္းႏြယ္

၉၂/၂၀၀၈

၄/၂၀၁၃

၃၀.၄.၂၀၀၈

၃၀.၁၁.၂၀၁၄

အမွတ(္ ၆၄၉)ခ၊ ျမကန္သာလမ္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္၊ (၅)မုိင္ခြဲ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၉၃၃၂၇၊ ၀၁-၂၉၂၉၀၄
Email: msmayhninwe@gmail.com, mmlay@myanmar. com.mm

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၅၉ လေရာင္တန္း၀န္ေဆာင္မွဳ ေဒၚလွဳိင္မုိးထြဋ္
ကုမၸဏီလီမီတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

၉၄/၂၀၀၈

၁၃၅/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၁၁၆/၁၁၈)(က) ၊ ဗုိလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊ ဗုိလ္တေထာင္ျမဳိ ့နယ္၊

၃၀.၄.၂၀၀၈

၃၁.၅.၂၀၁၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၈၆၁၁၀၇၁၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၃၆၉၄၊ ၀၉-၇၃၂၄၉၅၉၇ ဖက္စ္ ၀၁-၃၇၆၅၈၆
Email: moonbeamservices@gmail.com,hlaingmoehtut@gmail.com

၆၀ ပါဖက္အေထြေထြ

ဦးကိုဦး

၀န္ေဆာင္မွဳကုမၸဏီ

၉၇/၂၀၀၈

၁၅၇/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၁၄၄)၊ ဒုတိယထပ္၊(၃၈)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမဳိ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၃၀.၄.၂၀၀၈

၃၁.၅.၂၀၁၄

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၄၉၅၄၇၊ ၀၁-၃၇၃၂၃၁ ဖက္စ္ ၀၁-၃၇၃၂၃၁

လီမီတက္
၆၁ အေမ့အိမ္မက္

Email:mr.ukooo@gmail.com
ေဒၚမာမာေအး

၀န္ေဆာင္မွဳ

၁၀၁/၂၀၀၈

၄၀/၂၀၁၃

၂၂.၅.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

ကုမၸဏီလီမီတက္

အမွတ(္ ၈၃)၊ ေျမညီထပ္၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ ဗုိလ္စိန္မွန္ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမဳိ ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၇၈၁၆၁၊ ၀၉-၄၅၀၀၁၃၀၃၀၊ ၀၉- ၄၉၃၀၃၁၁၅
ဖက္(စ္)၀၁-၅၄၈၇၆၄

၆၂ ကမၻာမုခ္ဦးကုမၸဏီ
လီမီတက္

ေဒၚမူယာေက်ာ့ (ခ)
မူယာျမသန္း

၁၀၄/၂၀၀၈

၁၃၉/၂၀၁၂

၁၃.၆.၂၀၀၈

၃၀.၆.၂၀၁၅

Email: aye.dom@gmail.com

အမွတ(္ ၂၁)(က)၊ပထမထပ္၊ မပုိလမ္း၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမဳိ ့နယ္ ၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၃၄၂၂၁၊ ၀၁-၅၀၀၆၈၁ ဖက္(စ္) ၀၁-၅၀၀၆၈၁
Email:globalgateway2008@gmail.com

၆၃ ေတာက္ပကမၻာအၾကံျပဳ
ေအဂ်င္စီ
ကုမၸဏီလီမီတက္

ဦးေဇာ္မ်ဳိးမင္း

၁၀၈/၂၀၀၈

၅၉/၂၀၁၂

၂၇.၆.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၅၁)၊ ဒုတိယထပ္၊ (၄၆)လမ္း၊ ဗုိလ္တေထာင္ျမဳိ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၉၄၂၉၆
Email: info.globalglitter@gmail.com, globalglitter.office@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၆၄ ေရႊပင္္ကုမၸဏီလီမီတက္

ဦးေအာင္လွစိန္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၁၁၁/၂၀၀၈

၅၀/၂၀၁၂

၃.၇.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၁၅၇)၊အခန္း(၈)၊ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမဳိ ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၈၅၁၃၃၊ ၀၉-၇၃၀၈၅၁၂၂၊ ၀၁-၃၈၀၂၁၆
ဖက္(စ္) ၀၁-၃၈၈၆၉၇
Email:bonsan@gmail.com

၆၅ ေမျမတ္နိုး

ဦးေက်ာ္မ်ိဳးလြင္

ကုမၸဏီလီမိတက္

၁၁၂/၂၀၀၈

၆၈/၂၀၁၂

၃.၇.၂၀၀၈

၃၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ္ (၁၄၉)၊ ေျမညီထပ္၊(၄၀)လမ္း၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၀၁၉၉၂

ဖက္(စ္) ၀၁-၂၅၆၆၁၃

Email:maymyatnoecompany@gmail.com
၆၆ တစ္ခုတည္းေသာ

ႈဦးမ်ိဳးသန္႔

မိုးကုတ္စက္ဝိုင္း

၁၁၄/၂၀၀၈

၂၃/၂၀၁၃

၁၉.၁၁.၂၀၀၈

၃၁.၁၂.၂၀၁၅

ဝန္ေဆာင္မွု

အမွတ(္ ၁၆၉)၊ ပထမထပ္၊ (၃၇)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၄၉၁၉၃၊ ၀၉-၇၃၀၄၉၇၄၈၊ ၀၁-၃၇၇၇၂၆
Email: mhsc.manpower@gmail.com

ကုမၸဏီလီမီတက္
၆၇ ဇြဲသုခ ကုမၸဏီလီမီတက္

ေဒၚေအးငယ္ငယ္

၁၁၇/၂၀၀၈

၈၈/၂၀၁၃

၂၅.၁၁.၂၀၀၈

၃၁.၇.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၆)၊အခန္း(၂က)၊ပထမထပ္၊ အင္းစိန္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၂၃၀၅၈၈
ဖက္(စ္) ၀၁-၆၄၅၁၅၄
Email: zwethukha278@gmail. com,nnaaye37@gmail.com

၆၈ ကမၻာ ကုမၸဏီလီမီတက္

ဦးစိုးေအာင္ေက်ာ္

၁၂၃/၂၀၀၈

၄၆/၂၀၁၃

၂၉.၁.၂၀၀၈

၃၁.၁.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၄၁)၊ (၆)လမ္း၊ ရန္ကုန္စက္မွုဇံု၊ မဂၤလာဒံုဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၃၉၄၄၈၊ ၀၁-၆၃၉၄၄၉၊ ၀၁-၆၃၉၄၅၀ ဖက္(စ္) ၀၁-၆၃၉၄၄၈

၆၉ ရႊင္ဝန္ေဆာင္မွုကုမၸဏီ
လီမီတက္

ေဒၚမိုးသက္

၉၁/၂၀၀၉

၄၇/၂၀၁၃

၃၀.၄.၂၀၀၉

၃၁.၁.၂၀၁၅

Email:kabartiongseng.otc@gmail.com

အမွတ(္ ၃၁)၊ ပန္းတေနာ္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၈၈၅၇၆၊ ၀၁-၅၂၇၉၉၁
Email: shwinn.shwinn@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၇၀ ပန္းသီးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
ကုမၸဏီ လီမီတက္

ေဒၚသီရိေမာ္ (ခ)
ေဒၚခင္ေမသက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၉၂/၂၀၀၉

၁၀၆/၂၀၁၂

၃၀.၄.၂၀၀၉

၃၀.၁၁.၂၀၁၃

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၄၀၁)၊ (က/ခ)၊ ေအာင္ရတနာလမ္း၊ ၾကီးပြားေရးရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၁၇၅၈၅၇၊ ၀၉-၇၃၁၂၂၂၁၈၊ ၀၁-၅၇၀၃၂၀

ဖက္(စ္) ၀၁-၅၃၆၃၂၅ Email:apple.9229p@gmail.com
၇၁ ျမန္မာအလ်င္အျမန္ဆံုး

ေဒၚဝင္းဝင္းမင္း

ခ်ိတ္ဆက္မွု

၄၂/၂၀၁၀

၇၆/၂၀၁၃

၁.၄.၂၀၁၀

၃၁.၃.၂၀၁၅

ကုမၸဏီလီမီတက္
၇၂ ၾကယ္ဝခ်မ္းသာျခင္း
အိမ္ဝန္ေဆာင္မွုကုမၸဏီ

တိုက္(၂၈၉)၊ အခန္း (၃)၊ ရန္ေအာင္လမ္းသြယ(္ ၃)၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ အေရွ့ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၁၈၅၉၁၈၊ ၀၁-၅၄၃၉၄၂၊ ၀၁-၅၅၆၅၈၄
လိုင္းခြဲ ၃၇၁

ႈဦးအင္ဒရူးလာလ္လီ
ယံဌ

- Email: myanmarexpresslink@gmail.com

၉၇/၂၀၁၀

၁၂၃/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၁၄၁/၁၄၉)၊ အခန္း (၉၀၃)၊ ဗားကရာကြန္ဒို၊ ဗားကရာလမ္း၊

၂.၁၂.၂၀၁၀

၁.၁၂.၂၀၁၃

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

လီမီတက္

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၁၉၄၃၀၀၊ ၀၁-၅၁၈၁၄၇ ဖက္(စ္) ၀၁-၅၁၁၈၈၇
Email: bohs@myanmar.com.mm,bohsmyanmar@gmail.mm

၇၃ လူထိပ္မိုး

ႈဦးေက်ာ္ဇင္

ကုမၸဏီမီလီတက္

၉၈/၂၀၁၀

၁/၂၀၁၃

၂.၁၂.၂၀၁၀

၃၁.၁၂.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၂၈၀)၊ ပထမထပ္၊ (၃၉)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၈၆၁၂၃၊ ၀၉-၇၃၀၅၁၅၁၄
Email:luhtakemoeemployment@gmail.com

၇၄ ျပည္သာေက်ာ္အျပည္

ေဒၚေအးေအးသိန္း

ျပည္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မွုကု

၉၉/၂၀၁၀

၂၂/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၄၉၉)၊ ဓမၼာရံုလမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ လွိူင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၂.၁၂.၂၀၁၀

၁၁.၁.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၉၃၀၈၃၉၈၊ ၀၉- ၄၉၃၀၉၈၈၉၊ ၀၉-၅၁၇၈၂၆၅၊ ၀၁-၅၀၇၃၈၈၊

မၸဏီလီမီတက္

၀၁-၅၀၇၄၂၅
Email: goldengroupster@gmail.com, ptk333@gmail.com

၇၅ လင္းေရာင္ျခည္
ကုမၸဏီလီမီတက္

ဦးလွေက်ာ္

၁၀၀/၂၀၁၀

၄၃/၂၀၁၂

၃.၁၂.၂၀၁၀

၃၁.၁၂.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၂၃၈/၃)(က)၊ ဒုတိယထပ္၊ ေျမနီကုန္း၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၈၃၀၁၀၄၅၊ ၀၁-၅၂၃၉၉၆၊ ၀၁-၅၀၃၅၈၈
ဖက္(စ္) ၀၁-၅၀၃၅၈၈
Email: Linyaungchi.is@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၇၆ ျမင့္ျမတ္မိုး

ဦးနိုင္လင္းစိုး

ကုမၸဏီလီမီတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၁၀၃/၂၀၁၀

၁၉/၂၀၁၃

၉.၁၂.၂၀၁၀

၈.၁၂.၂၀၁၅

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၂၃၆)(၂က)၊ ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၅၄၂၀၂၊ ၀၉-၅၀၃၂၄၀၅၊ ၀၁-၂၄၂၇၂၉၊ ၀၁- ၃၈၁၂၁၇
Email: myintmyatmoe7@gmail.com, seinlannpwint@gmail.com

၇၇ ေမဝင့္ ကုမၸဏီလီမီတက္

ဦေနဝင္း

၁၀၄/၂၀၁၀

၂၀/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၁၄၆)၊ ပထမထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊

၁၆.၁၂.၂၀၁၀

၉.၁.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၁၄၇၀၁၈၊ ၀၉-၄၃၀၅၇၁၇၇၊ ၀၉-၅၁၆၉၀၄၅
Email: maywint09@gmail.com

၇၈ မိုးမိုးမိသားစုအေထြေထြ

ဦးတင္စိုး

အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ

၁၀၅/၂၀၁၀

၂၁/၂၀၁၃

၁၆.၁၂.၂၀၁၀

၉.၁.၂၀၁၅

လီမီတက္
၇၉ ျမတ္စည္သူအျပည္ျပည္

အမွတ(္ ၁၀၄)၊ ေျမညီထပ္၊ (၃၇)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၂၆၅၀၈၊ ၀၉-၇၃၀၈၅၀၈၁

ဖက္(စ္) ၀၁-၃၇၇၆၉၆

Email:moemoefamily2012@gmail.com
ဦးမ်ိဳးဝင္း

ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွု

၁၀၆/၂၀၁၀

၂၄/၂၀၁၃

၁၆.၁၂.၂၀၁၀

၃၀.၆.၂၀၁၄

ကုမၸဏီလီမီတက္

အမွတ(္ ၇၆)၊ အေနာက္ေစ်းေဟာင္းလမ္း၊ ဆရာစံေျမာက္ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၀၃၃၃၇၊ ၀၁-၅၄၁၂၁၂
ဖက္(စ္) ၀၁-၅၄၁၂၁၂
Email: ronnieko22@gmail.com

၈၀ တိုးတက္ခ်မ္းသာ

ဦးမိ်ဳးလြင္

ကုမၸဏီလီမီတက္

၁၀၇/၂၀၁၀

၆၀/၂၀၁၂

၁၆.၁၂.၂၀၁၀

၃၁.၁၂.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၀၅) ၊ ပထမထပ္၊(၃၉)လမ္း၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၉၆၂၄၂၊ ၀၉-၇၃၀၂၉၇၂၃၊ ၀၁-၃၉၈၀၉၇
Email: toetetchanthar10@gmail.com

၈၁ ျမန္မာ့စစ္မွန္လမ္း
ေၾကာင္း၀န္ေဆာင္မွဳ
ကုမၸဏီလီမီတက္

ႈဦးေဇာ္လင္း ေအာင္

၁၀၉/၂၀၁၀

၁၀၁/၂၀၁၂

၁၆.၁၂.၂၀၁၀

၃၁.၁၂.၂၀၁၃

အမွတ(္ ၂၄၆)၊ ပထမထပ္၊ အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉- ၇၃၄၉၂၅၀၈၊ ၀၉-၂၅၀၅၈၈၂၂၄၊၀၁-၃၉၈၄၈၄
Email: myanmaractiveservices@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၈၂ စြမ္းေတာ္ဝင္

ဦးေက်ာ္မိုးထြဋ္

ကုမၸဏီလီမီတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၁၁၀/၂၀၁၀

၈၅/၂၀၁၂

၁၇.၁၂.၂၀၁၀

၃၁.၁၂.၂၀၁၅

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၁၀၁)၊ ပထမထပ္၊ (၃၉)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၂၂၆၂၃၊ ဖက္(စ္) ၀၁- ၃၇၂၇၉၈

၈၃ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာေအာင္

ဦးမင္းမင္းထြန္း

ႏိုင္သူအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

၁၁၁/၂၀၁၀

၆၃/၂၀၁၂

၂၀.၁၂.၂၀၁၀

၃၁.၁၂.၂၀၁၄

ကုမၸဏီ လီမိတက္

Email: swannroyal@gmail.com
အမွတ(္ ၁၉၁)၊ ပထမထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၆၉၄၅၆၊ ၀၉-၇၃၀၀၂၀၈၆၊ ၀၁-၂၅၆၇၂၃၊
၀၁-၃၉၈၄၄၉၊ ဖက္စ္ ၀၁-၂၅၆၇၂၃
Email: riyas360@gmail.com

၈၄ ယြန္းနဒီဦးႏွင့္

ေဒၚမိုးမိုးလြင္

ေရာင္းရင္းမ်ား

၁/၂၀၁၁

၈၃/၂၀၁၂

၇.၁.၂၀၁၁

၃၁.၁.၂၀၁၅

ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ

အမွတ္ (၉၂)၊ ေျမညီထပ္၊ (၃၈) လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၉၈၄၂၂၊ ၃၇၆၂၅၂ ဖက္စ္ ၀၁- ၃၉၈၄၂၂
Email: yunnadiooagency@gmail.com

လီမိတက္
၈၅ တိုက္ရိုက္အရင္းအျမစ္ဝန္ေ

ေဒၚဥမၼာေအာင္

ဆာင္မႈ ကုမၸဏီ လီမိတက္

၂/၂၀၁၁

၃/၂၀၁၃

တိုက္အမွတ္(၄၅/၅)၊ အခန္း(၈)၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊

၁၀.၁.၂၀၁၁

၉.၁.၂၀၁၅

မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၈၅၃၄၆၊ ၀၉-၅၁၂၀၃၂၄
Email:directresources.dr@gmail.com

၈၆ ျမန္မာ့စစ္မွန္

ေဒၚမိုးေသာ္တာ

လမ္းေၾကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေက်ာ္
ကုမၸဏီ

၄/၂၀၁၁

၆၁/၂၀၁၂

အမွတ္ (၀၀၁-က)၊ တိုက(္ ခ)၊ ယုဇနလမ္း၊ ဟိုက္ေဝးကြန္ပလက္ကြန္ဒိုမီနီယမ္၊

၁၀.၁.၂၀၁၁

၃၁.၈.၂၀၁၄

ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

လီမိတက္

ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉-၅၀၂၆၆၄၅၊ ၀၁-၅၀၂၆၈၈၊ ၀၁- ၅၂၄၅၇၇
Email: myanmatrueway@gmail.com

၈၇ ျမန္မာလုပ္သားစီမံခန္႔ခြဲမႈ
ဝန္ေဆာင္မႈ
ကုမၸဏီလီမိတက္

ဦး၀င္းထြန္း

၅/၂၀၁၁

၉၇/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၉)၊ ဓမၼ၀ိဟာရ(၁)လမ္း၊ က်ားကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊

၁၁.၁.၂၀၁၁

၃၁.၁.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၃၅၆၈၆၊ ၀၉- ၇၃၂၄၂၀၇၇၊ ၀၁-၅၄၆၂၀၁၊
၀၁-၅၅၇၃၀၁၊ ၀၁-၅၄၁၀၈၇
Email: mwmsygn@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမည္

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

ဦးခြန္လိႈင္မ်ိဳး ေအာင္

၆/၂၀၁၁

၈၂/၂၀၁၂

အမွတ္ (၃၅)ခ၊ သာယာဝတီလမ္း၊ ဆရာစံရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊

၁၁.၁.၂၀၁၁

၃၁.၁.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉ ၅၁၄၂၂၀၂၊ ဖက္စ-္ ၀၁ ၅၄၇၅၅၂

၈၈ ေဟာ္နန္းကုမၸဏီ
လီမိတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

Email: hawnan35@gmail.com
၈၉ ေငြျပည္ၾကီး

ဦးေအာင္ဇင္

ကုမၸဏီလီိမိတက္

၇/၂၀၁၁

၅၅/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၁၀၆)၊ ပထမထပ္၊ (၃၈) လမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တံတားျမဳိ႕နယ္၊

၁၂.၁.၂၀၁၁

၃၁.၁.၂၀၁၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၃၄၃၅
Email: aungzin.real@gmail.com

၉၀ စြမ္းအားတံခြန၀
္ န္ေဆာင္မႈ ဦးသန္း၀င္း
ကုမၸဏီလီမိတက္

၈/၂၀၁၁

၅/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၁၈၀)၊ ဒုတိယထပ္၊ (၄၀)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၂.၁.၂၀၁၁

၁၁.၁.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၈၃၉၉၁၀၊ ၀၉-၄၃၁၆၅၃၀၀၊ ၀၉-၅၀၅၆၇၇၁ ဖက္(စ္) ၀၁-၃၈၉၂၄၈
Email:swanagrtagun@gmail.com

၉၁ စြယ္စုံဆင္

ေဒၚပန္းအိျမင့္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

၉/၂၀၁၁

၁၁/၂၀၁၄

၁၂.၁.၂၀၁၁

၃၁.၁.၂၀၁၆

ကုမၸဏီလီမိတက္

အမွတ(္ ၂၉)၊ အခန္း(၆၀၃)၊ (၃၈)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၃၉၉၃၀၊ ၀၉-၇၃၀၁၅၈၈၅၊ ၀၁-၂၄၀၇၂၉၊
ဖက္(စ္)၀၁- ၃၉၁၆၄၁
Email:tuskeroffices@gmail.com

၉၂ ေရႊရည္ျဖိဳးေအာင္

ေဒၚပန္းခ်ယ္ရီ

ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ

၁၀/၂၀၁၁

၅၃/၂၀၁၂

အမွတ္ (၁၂၉)၊ ပထမထပ္၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ ဆရာစံရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊

၁၃.၁.၂၀၁၁

၃၁.၁.၂၀၁၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

လီမိတက္
၉၃ ထူးသစ္ေဇ
ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ
လီမိတက္

ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉-၅၁၇၄၈၉၄၊ ၀၉-၄၃၀၇၅၂၈၇၊

Email: cherrymoeset.2011@gmail.com
ေဒၚခင္သင္းႏြယ္

၁၁/၂၀၁၁

၆၆/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၂၅)၊ ေအာင္ဆုပန္လမ္း၊ (၁၉)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊

၁၃.၁.၂၀၁၁

၃၁.၁.၂၀၁၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၁၁၄၅၁၊ ၀၉-၈၆၂၁၂၁၁၅၊ ၀၉-၄၃၀၂၉၅၁၄၊
၀၉-၇၃၀၇၃၂၉၇
Email: htoothitzae@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၉၄ ေငြၾကိဳးၾကာ

ဦးစိုင္းစည္သူ

ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၁၃/၂၀၁၁

၅၆/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၄၃/၈)ခ၊ (၁၆၅) လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၄.၁.၂၀၁၁

၃၁.၁.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၇၃၀၃၅၄၀၄၊ ၀၁ ၃၉၈၀၈၉၊ ၂၅၃၂၄၇၊ ဖက္စ္ ၀၁-၂၅၁၉၈၆

လီမိတက္
၉၅ ယံုၾကည္မႈပထမကုမၸဏီ

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

Email: silvercrane9999@gmail.com
ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း

လီမိတက္

၁၄/၂၀၁၁

၆၇/၂၀၁၂

တိုက္(၁)က၊ အခန္း (၇၀၂)၊ (၇)လႊာ၊ ေရႊဂံုသူအိမ္ယာ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္၊

၁၄.၁.၂၀၁၁

၃၁.၁.၂၀၁၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉ ၈၆၁၀၄၆၀၊ ၀၁- ၈၆၀၃၇၈၂
Email: INFORMATION@GOLDEN-LANE.COM,
MYANMAR@JOBSGLOBAL.COM

၉၆ အေမ့အိမ္

ေဒၚျငိမ္း (ခ) ဖာရီဒါ

ကုမၸဏီလီမိတက္

၁၈/၂၀၁၁

၃၉/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၆၁)၊ အခန္း(၃က)၊ လမ္း(၃၀)၊ (၆)ရပ္ကြက္၊ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္၊

၂၀.၁.၂၀၁၁

၉.၁.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉ ၄၉၃၀ ၈၄၆၄၊ ၀၁-၂၅၆၃၄၀၊ ၀၁-၃၇၇၄၃၈
Email: ahmaeteain@gmail.com, faridarose@gmail.com

၉၇ ခ်စ္စရာကမၻာဝန္ေဆာင္မႈ

ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳစန္း

ကုမၸဏီ လီမိတက္

၂၀/၂၀၁၁

၃၈/၂၀၁၂

၂၁.၁.၂၀၁၁

၂၀.၁.၂၀၁၅

တိုက္(၄)၊ အခန္း (၁)၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အမွတ(္ ၃)ရပ္ကြက္၊ မဟာဗႏၶဳလကြန္ဒိုမီနီယမ္၊
ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၁၅၅၁၄၊

၀၉-၅၁၂၂၇၈၄ ဖက္စ္ ၀၁- ၂၉၄၀၄၄
Email: eindra09@gmail.com, lovelyworld99@gmail.com
၉၈ သုခဘံု

ေဒၚဇင္ဇင္မိုးလြင္

ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ

၂၇/၂၀၁၁

၉၂/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၁၈)ဃ၊ ေရႊရတနာလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊ (၈)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊

၁၄.၂.၂၀၁၁

၂၈.၂.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၂၅၇၈၅၊ ဖက္စ္ ၀၁-၆၆၆၇၁၃

လီမိတက္

Email:koswemine@gmail.com,chocho.ares@gmail.com,
yokeyoke0011@gmail.com

၉၉ ေရႊတြင္းကုမၸဏီလီမိတက္ ဦးအုဋ္ေခါင္ (ခ)
ဦးနန္းဦး

၅၁/၂၀၁၁

၁၁၈/၂၀၁၂

၃၁.၃.၂၀၁၂

၃၁.၃.၂၀၁၄

အမွတ္ (၁၁၉)၊ေျမညီထပ္၊ (၃၉) လမ္း၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၈၆၃၆၈၃၃၊ ၀၁-၃၈၅၃၃၈၊ ၀၁-၇၀၆၃၀၅
Email:goldminemanpower@gmail.com,gmgoldmine4@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၀၀ အက္(စ္)အက္(စ္)

ေဒၚမိမိၾကည္

ဂရု(ပ္)ကုမၸဏီလီမီတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

၉၃/၂၀၁၁

၁၂၆/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၃၅)ခ၊ သာယာ၀တီလမ္း၊ ဆရာစံရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဴ ့နယ္္၊

၂၇.၅.၂၀၁၁

၂၆.၅.၂၀၁၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁- ၅၄၂၉၇၂၊ ၀၉-၅၀၀၆၂၂၁၊ ၀၁-၅၄၇၅၅၂ ဖက္ (စ္) ၀၁-၅၄၁၃၉၀
Email: kyifamilyssgroup@gmail.com

၁၀၁ အစိုးရၿပည္ပအလုပ္

ဦးဝင္းၿမင့္

အကိုင္ေအ ဂ်င္စီ

၁၀၅/၂၀၁၁

၇၃/၂၀၁၃

၂၁.၆.၂၀၁၁

၂၀.၆.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၈/၁)၊ နဂါးရုံဘုရားလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ ့နယ္္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၆၇၇၅၄ ၀၁-၆၅၆၈၄၃ ဖက္ (စ္) ၀၁-၆၅၁၁၉၈
Email:governmentagencymm@gmail.com

၁၀၂ ေရႊကရင္ကုမၸဏီ

ဦးကံလွ

လီမီတက္

၂/၂၀၁၂

၄၁/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၁၄၄)၊ (၃) လႊာ၊ အင္းစိန္လမ္း၊ လွုိင္ၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၀.၁.၂၀၁၂

၉.၁.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္-၀၉-၄၃၀၈၃၀၉၇၊ ၀၉-၇၃၁၃၇၀၄၂၊ ၀၁-၅၁၆၁၂၂ ၊
ဖက္ (စ္) ၀၁-၅၁၆၁၂၂၊ ၀၉- ၇၃၁၃၇၀၄၂
Email:gka@myanmargoldenkayin.com,gkamyanmar@gmail.com,
goldenkayinagency@gmail.com

၁၀၃ စည္းလံုးမွုအေထြေထြ

ဦးေအာင္စန္း ေက်ာ္

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ

၄/၂၀၁၂

၂၆/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၉၀)၄ခ၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ ့နယ္္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၀.၁.၂၀၁၂

၉.၁.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၀၃၁၃၁၄၊ ၀၉-၇၃၀၄၇၄၃၉၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၇၀၈၊ ၀၁-၆၅၁၈၉၅

ကုမၸဏီ လီမီတက္
၁၀၄ ဂႏၲ၀င္ပင္လယ္ရပ္ၿခား
အေထြေထြအက်ိဳးေဆာင္
ကုမၸဏီလီမီတက္

Email:san.kyaw16@gmail.com
ဦးရန္နိုင္စိုး

၅/၂၀၁၂

၉/၂၀၁၃

၁၀.၁.၂၀၁၂

၉.၁.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၁၈)၃က၊ (၃၈)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳု ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၃၀၄၂၈၈၉၊ ၀၉-၄၉၃၁၀၁၆၅၊ ၀၁-၂၅၂၄၄၂
Email:yannaingsoe18@gmail.com, classicaloversea@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၀၅ နွင္းပန္းအၿပည္ၿပည္

ဦးထြန္းသိန္းလင္း

ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မွု

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၆/၂၀၁၂

၈/၂၀၁၃

၁၀.၁.၂၀၁၂

၉.၁.၂၀၁၅

ကုမၸဏီလီမီတက္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၂၃၁)၊ ပထမထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္း၊ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ ့နယ္္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၁၄၂၁၄၃၊ ၀၉-၇၃၂၄၉၅၄၁

ဖက္(စ္) ၀၁-၂၅၄၆၇၉

Email: lilyservices231@gmail.com
၁၀၆ ေရႊစင္ကုိးပြင့္ကုမၸဏီ

ဦးမင္းစိုး၀င္း

လီမီတက္

၇/၂၀၁၂

၂၅/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၂၈၄)၊ ပထမထပ္၊ (၄၀)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၀.၁.၂၀၁၂

၉.၁.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၃၉၆၆၃
Email: minsoe35@gmail.com

၁၀၇ နွင္းဦးေ၀ကုမၸဏီ

ဦးေစာသူသူ ေအာင္

လီမိတက္

၉/၂၀၁၂

၁၂/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၁၄၅/၁၄၆)၊ အခန္း(၂၅/၂၆)၊ (၃၇)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ့နယ္၊

၁၀.၁.၂၀၁၂

၉.၁.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၂၇၃၀၃၊ ၀၉-၅၁၁၄၃၀၁

ဖက္ (စ္) ၀၁-၂၅၁၉၈၆

Email: hninoowaicoltd@gmail.com
၁၀၈ စြမ္းအားကမၻာ၀န္ေဆာင္မွု ဦးဟိန္းေဇာ္ဦး
ကုမၸဏီလီမိတက္

၁၃/၂၀၁၂

၁၅/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၃၃၁)၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ့နယ္၊

၁၀.၁.၂၀၁၂

၉.၁.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၉၈၄၃၅ ဖက္ (စ္) ၀၁-၃၉၁၁၃၈
Email: dynamicglobals@gmail.com,ppwyangon09@gmail.com

၁၀၉ အၿမင့္ဆံုး၀န္ေဆာင္မွု

ေဒၚခ်ိဳမာေအာာင္

ကုမၸဏီလီမိတက္

၁၆/၂၀၁၂

၂၈/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၂၃၈)ဂ၊ ဒုတိယထပ္၊လမ္း၄၀၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၀.၁.၂၀၁၂

၉.၁.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၁၃၅၇၈၁၊ ၀၉-၅၁၈၉၅၁၆၊ ၀၁-၇၀၄၂၇၅ ဖက္(စ္) ၀၁-၃၉၁၇၅၈
Email: maxsuccess@gmail.com

၁၁၀ ၾကည္အားမာန္
ကုမၸဏီလီမိတက္

ဦးစိုးနိုင္

၁၇/၂၀၁၂

၁၁/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၄၂၉/၄၃၇)၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳ့မလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ ့နယ္၊

၁၀.၁.၂၀၁၂

၉.၁.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၅၀၃၃၇၅၊ ၀၉-၇၃၀၈၃၀၅၈၊ ၀၉-၇၃၀၀၉၀၄၁၊
၀၁-၃၉၈၀၉၁ ဖက္ (စ္) ၀၁-၃၇၆၈၂၇
Email:kyiahrmann.agency@gmail. comayeayesherry@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၁၁ နိုင္ငံတကာဆံုမွတ္

ဦးတင္မင္းလတ္

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မွ

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

၁၈/၂၀၁၂

၅၄/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၁၅၃)၊ ဒုတိယထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ့နယ္၊

၁၀.၁.၂၀၁၂

၉.၁.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

ုကုမၸဏီလီမိတက္

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၀၈၅၁၄၊ ၀၉-၇၃၁၇၃၈၉၅၊ ၀၉-၄၃၀၉၆၇၂၈၊ ၀၁- ၃၇၇၁၇၇
Email: myanmarpace@gmail.com

၁၁၂ စိမ္းလန္းစိုေၿပေသာအရပ္

ဦးေက်ာ္စန္း

ကုမၸဏီလီမိတက္

၂၀/၂၀၁၂

၃၅/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၁၂၆)၊ (၃)လႊာ၊ (၃၈)လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ့နယ္္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၀.၁.၂၀၁၂

၉.၁.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၁၆၅၀၂

ဖက္ (စ္) ၀၁-၃၉၈၂၃၂

Email:kyawsan87@gmail.com
၁၁၃ ၿမတ္ေဆြမြန၀
္ န္ေဆာင္မွု

ေဒၚခင္စန္းရီ

ကုမၸဏီလီမိတက္

၂၁/၂၀၁၂

၂၇/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၅၉၆)၊ (၃)လႊာ (၇က)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ ့နယ္၊

၁၀.၁.၂၀၁၂

၈.၁.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၀၄၉၁၁၊ ဖက္ (စ္) ၀၁-၆၆၃၄၅၉
Email:san.cpi.09@gmail.com

၁၁၄ ေကာင္းလာဘ္စံ

ေဒၚျကည္ျကည္ လြင္

အေထြေထြ

၂၃/၂၀၁၂

၁၄/၂၀၁၃

၁၁.၁.၂၀၁၂

၁၀.၁.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၃၈၅/၃၈၉)၊ (၃)လႊာ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ Mother Land Tower၊
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ့နယ္္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၀န္ေဆာင္မွုကုမၸဏီ

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၈၆၁၀၄၆၄၊ ၀၉-၅၁၇၃၉၇၉၊ ၀၁-၃၉၈၂၉၉၊ ၀၁-၃၉၁၆၉၃

လီမိတက္

Email: agencykls@gmail.com

၁၁၅ ုရန္ကုန၀
္ င္းၾကယ္ အေထြ

ဦးေက်ာ္၀င္း

ေထြ၀န္ေဆာင္ကုမၸဏီ

၂၄/၂၀၁၂

၂၄/၂၀၁၂

အမွတ(္ ၁၅၆)၊ ပထမထပ္၊ (၃၈)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ့နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၁.၁.၂၀၁၂

၁၀.၁.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၅၇၇၆၃၊ ၀၁-၃၉၁၅၂၆ Email:yangonwinstar.kw@gmial.com,

လီမိတက္

၁၁၆ ဟိန္းၿမင့္ၿမတ္၀န္ေဆာင္ကု ဦးဆန္းတင့္ဦး
မၸဏီလီမိတက္

kokyaww@gmail.com

၂၅/၂၀၁၂

၁၆/၂၀၁၃

၁၁.၁.၂၀၁၂

၁၀.၁.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၆/၄)ခ၊ အခန္း(၄)၊ အေနာ္ရထာအိမ္ယာ၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၂၇၃၈၀၊ ၀၁-၃၈၅၃၅၂
Email: santintoo@gmail.com

ဖက္ (စ္)၀၁-၃၈၅၂၃၅၂

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၁၇ ခ်မ္းမိသားစုၿပည္ပအလုပ္
အကိုင္ရွာေဖြေရး

ဦးတင္ေမာင္ေမာင္
အုန္း

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၂၇/၂၀၁၂

၃၀/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၁၇၃)၊ ပထမထပ္၊ (၄၀)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၁.၁.၂၀၁၂

၁၀.၃.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၂၄၆၈၅၊ ၀၉-၇၃၀၂၅၈၀၅၊ ၀၁-၂၅၄၈၆၀၊ဖက္(စ္) ၀၁-၂၅၄၈၆၀

ေအဂ်င္စီ
ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၁၈ ေရႊလမ္းဖြင၀
့္ န္ေဆာင္မွု

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

Email: mamacho369@gmail.com, cfc7681@gmail.com
ဦးမ်ဳိးၿမင့္ေလး

ကုမၸဏီလီမိတက္

၂၈/၂၀၁၂

၁၈/၂၀၁၃

၁၁.၁.၂၀၁၂

၁၀.၁.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၅၉)၊ (၈)လမ္း၊ အေရွ႕ေတာင္ၾကိဳ႕ကုန္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၈၆၃၁၅၆၈၊ ၀၉-၄၄၉၀၀၂၅၈၇ ၊ ၀၉-၄၄၈၀၁၃၃၇၃၊ ၀၁-၃၉၁၄၁၇
Email: shwelannhpwint@gmail.com

၁၁၉ ေရႊသီရိခ်မ္းသာ

ေဒၚ၀င္းမာ

ကုမၸဏီလီမိတက္

၂၉/၂၀၁၂

၁၀/၂၀၁၃

၁၁.၁.၂၀၁၂

၁၀.၁.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၉၉/၁၀၁)၊ ဒုတိယထပ္၊ ၃လမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၀၆၉၆၈၊ ၀၉-၇၃၀၃၈၀၆၈
Email: john.kyaw@gmail.com

၁၂၀ ဘဝခ်ိန္ခြင္

ဦးေက်ာ္ေဇာ

ကုမၸဏီလီမိတက္

၃၁/၂၀၁၂

၂/၂၀၁၃

၁၁.၁.၂၀၁၂

၁၀.၁.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၂၃၃)၊ ေျမညီထပ္၊ ၃၇ လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္၀၉-၇၃၉၀၁၃၅၄၊ ၀၉- ၅၁၆၅၀၂၇ ၊၀၁-၃၉၈၀၈၉ ဖက္(စ္) ၀၁-၃၇၄၀၃၀
Email: libralife999@gmail.com

၁၂၁ ေတာသမင္အေထြေထြ

ဦးေငြမ်ိဳး

၀န္ေဆာင္မႈ

၃၄/၂၀၁၂

၃၈/၂၀၁၃

၁၂.၁.၂၀၁၂

၁၁.၁.၂၀၁၅

ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၂၂ ေရႊျပည္ျမန္မာ
ေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ
ကုမၸဏီလီမိတက္

အမွတ(္ ၈၀၆)၊ (၈)လႊာ၊ ယုဇနတာ၀ါ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၁၀၆၃၃၇၊ ၀၉-၄၉၂၇၇၄၂၇ ဖက္(စ္) ၀၁-၅၅၂၈၇၆
Email:oryx786@gmail.com, kmtun369@gmail.com

ဦးေဇာ္မ်ိဳးေဌး

၃၅/၂၀၁၂

၁၃/၂၀၁၃

၁၂.၁.၂၀၁၂

၁၁.၁.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၈)၊ (၃)လႊာ(ခ)၊ အေသာကလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၀၉၇၄၁၊ ၀၉-၅၁၆၇၂၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၀၂၀
Email: myohankyawpc@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၂၃ သိဂီၤတင္၀န္ေဆာင္မႈ

ေဒၚမီမီသင္း

ကုမၸဏီလီမိတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၃၇/၂၀၁၂

၁၇/၂၀၁၃

၁၂.၁.၂၀၁၂

၁၁.၁.၂၀၁၅

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၁၉၅)၊ ၃၉လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၄၁၉၁၅၇၊ ၀၁-၆၄၀၆၃၉

ဖက္(စ္) ၀၁-၃၉၂၈၃၁

Email:theingitta@gmail.com,tgt.services.Co.,Ltd@gmail.com
၁၂၄ ကံေကာင္းေသာအလုပ္

ဦး၀င္းျမင့္

အကုိင္ ရွာေဖြေရး

၉၉/၂၀၁၂

၃၂/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၂၄)၊ မအူကုန္းလမ္းက်ယ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၉.၃.၂၀၁၂

၈.၃.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၆၈၄၅၇၊ ၀၉-၅၀၂၃၃၆၂ ဖက္(စ္) ၀၁-၂၉၉၄၄၀၊၀၁-၂၉၂၉၈၁
Email: mmyint05@gmail.com

၁၂၅ သန္႕ရွင္းၾကယ္စင္

ေဒၚခုိင္ဇာလြင္

၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား

၁၀၀/၂၀၁၂

၃၃/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၁၃၆)၊ ပထမထပ္၊ ၃၆လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၉.၃.၂၀၁၂

၈.၃.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၈၄၄၉၂၊ ၀၉-၇၃၀၅၈၃၆၈၊ ၀၁-၃၈၉၂၃၉
Email: kzl.zar1980@gmail.com,tsks100@gmail.com

၁၂၆ တိမ္ပန္းခ်ီ ကုမၸဏီ

ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္

လီမိတက္

၁၀၂/၂၀၁၂

၃၁/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၂၈၉)၊ ပထမထပ္၊ ၄၀ လမ္း၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၉.၃.၂၀၁၂

၈.၃.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၉၂၄၄၅၁၄၊ ၀၉- ၄၉၄၄၄၀၈၁၊ ၀၁-၂၄၁၉၆၉
Email: klkaunglwin@gmail.com,tainbachi2010@gmail.com

၁၂၇ သ်ွိဳ ကုမၸဏီလီမိတက္

ေဒၚအိအိခင္

၁၀၃/၂၀၁၂

၄၂/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၄၅၉)ခ၊ အခန္း(၇)၊ (၄)လႊာ၊ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊

၉.၃.၂၀၁၂

၈.၃.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၂၂၃၀၅၊ ၀၉-၄၂၀၀၀၀၇၅၅
Email:victory.sho@gmail.com

၁၂၈ ေအာင္စံမိုး
ကုမၸဏီလီမိတက္

ဦးအုန္းခုိင(္ ခ)

၁၀၄/၂၀၁၂

၄၄/၂၀၁၃

တုိက္(၂)၊ အခန္း(၄၀၃)၊ (၃)လမ္း၊ သစၥာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ ေတာင္္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊

လုိစိန္တိတ္

၉.၃.၂၀၁၂

၈.၃.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၇၆၀၉၃၊ ၀၉-၄၉၂၉၄၉၉၇၊ ၀၉-၅၁၇၀၄၁၀
Email: dedaye2006@gmail.com, okkhing@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၂၉ ေကာင္းျမတ္စံသူ

ဦးျမတ္သူ

ကုမၸဏီလီမိတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

၁၀၅/၂၀၁၂

၄၅/၂၀၁၃

တုိက္(၃၆၅)၊ ဒုတိယထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊

၉.၃.၂၀၁၂

၈.၃.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၄၁၀၄၄၀၊ ၀၉-၇၃၀၇၈၂၆၆၊ ၀၉-၄၄၈၀၀၈၂၇၉
ဖက္(စ္) ၀၁-၂၄၉၂၈၁
Email:kmstco.ltd@gmail.com

၁၃၀ ေငြစင္ပုလဲ

ဦးမင္းမင္း

ကုမၸဏီလီမိတက္

၁၀၈/၂၀၁၂

၂၉/၂၀၁၃

၁၆.၃.၂၀၁၂

၁၅.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၄၇၆)၊ သုမိတ(ၱ ၁၃)လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၁၅၇၈၇၊ ၀၁-၆၅၅၉၃၄ ဖက္(စ္) ၆၅၅၉၃၄
Emal:ngwesinpale@gmail.com

၁၃၁ ေရႊနန္းရိပ္သာ

ဦးထြန္းေဇာ္

ကုမၸဏီလီမိတက္

၁၁၉/၂၀၁၂

၆၅/၂၀၁၃

၁၄.၅.၂၀၁၂

၁၃.၅.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၂၈၄/၂၈၆)ခ၊ (၅)လႊာ၊ ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၅၀၀၂၈၆၂၈၊ ၀၁-၃၈၉၃၀၃ ဖက္(စ္) ၀၁-၃၈၉၃၀၃
Email: shwenanyeikthar@gmail.com

၁၃၂ အ၀ါေရာင္အရုဏ္ဦး

ဦးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္

ကုမၸဏီလီမိတက္

၁၂၀/၂၀၁၂

၆၁/၂၀၁၃

၂၄.၅.၂၀၁၂

၂၃.၅.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၆၈)၊ (၃)လႊာ၊ ၃၈လမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ - ၇၃၀၃၇၂၄၉၊ ၀၁-၃၇၉၄၈၂
Email:yellowdawnservice@googlemail.com,zawag@gmail.com,

၁၃၃ လူတုိ့၏ေရြးခ်ယ္ေသာ
အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ
ကုမၸဏီလီမိတက္

ေဒၚခင္ေအးၾကဴ

၁၂၁/၂၀၁၂

၉၈/၂၀၁၃

၂၄.၅.၂၀၁၂

၂၃.၅.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၁၅)၊ ေၿမညီထပ္၊ ၃၉လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၀၇၇၂၄၊ ၀၉-၅၀၈၉၄၅၁
ဖက္(စ္) ၀၁-၂၅၄၀၈၅
Email: myohankyawpc@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၃၄ ကန့္သတ္တည္းျဖတ္္ျခင္း

ေဒၚအိႏွင္းေသြး

အက်ိဳးေဆာင္၀န္ေဆာင္မႈ

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

၁၂၅/၂၀၁၂

၈၂/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၁၃၆)၊ ပထမထပ္၊ ဆရာစံလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၂၄.၅.၂၀၁၂

၂၃.၅.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၁၉၁၀၇၃၊ ၀၁-၅၅၆၀၃၀

၁၃၀/၂၀၁၂

၇၀/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၉၈)၊ (၄)လႊာ၊ ၃၉လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၂၄.၅.၂၀၁၂

၂၃.၅.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၆၉၃၁၇၊ ၀၉-၇၃၀၁၉၉၉၉၊ ၀၁-၂၅၂၉၅၀၊ ၀၁-၂၄၆၈၀၇

Email:eithway@tlehospitality.com

ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၃၅ ေခတ္သစ္စံ

ဦးသိန္းထုိက္စံ

ကုမၸဏီလီမိတက္

ဖက္(စ္)၂၅၂၉၅၀
Email:kts.manpower7@gmail.com,ktstheinhtike@gmail.com
၁၃၆ ရဲရင့္ျမင့္ျမတ္ေသာ

ေဒၚဇင္မ်ိဳးေဆြ

နတ္သမီးမ်ား ကုမၸဏီ

၁၃၃/၂၀၁၂

၅၆/၂၀၁၃

၂၄.၅.၂၀၁၂

၂၃.၅.၂၀၁၅

လီမိတက္

အမွတ(္ ၅)၂ခ၊ ပထမထပ္၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္း၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၇၆၅၉၅၊ ၀၁-၅၃၂၄၂၀၊ ၀၁- ၅၃၇၇၁၀ ဖက္(စ္) ၀၁-၅၃၇၇၁၀
Email:mazinmyo@gmail.com

၁၃၇ ရကၡိတကုမၸဏီလီမိတက္

ဦးေမာင္ေမာင္

၁၃၄/၂၀၁၂

၆၇/၂၀၁၃

ေဇာ္မင္း

၂၄.၅.၂၀၁၂

၂၃.၅.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၁၉)၊ (၄)လႊာ၊ ၃၉လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၂၃၀၁၁၃ ဖက္(စ္) ၀၁-၃၉၈၁၈၉
Email: robert@rakhitamanpower.com, admin@rakhitamanpower.com

၁၃၈ ထိပ္တန္းရင္းျမစ္

ဦးညီညီေမာင္

အေထြေထြ ၀န္ေဆာင္မႈ

၁၃၇/၂၀၁၂

၈၇/၂၀၁၃

၂၂.၆.၂၀၁၂

၂၁.၆.၂၀၁၅

ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၃၉ ခင္စုလွိဳင္
ကုမၸဏီလီမိတက္

အမွတ(္ ၄၁)၊ ဒုတိယထပ္၊ ၂၂ လမ္း၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၅၇၀၆၉၊ ၀၉-၅၀၇၈၃၄၁ ဖက္(စ္) ၀၁-၂၅၆၉၆၃
Email: apexnyinyi@gmail.com

ေဒၚခင္စုစုလႈိင္

၁၄၅/၂၀၁၂

၈၅/၂၀၁၃

၂၆.၈.၂၀၁၂

၂၆.၈.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၇၁/၇၂)၊ ျပင္စီမင္းသားႀကီးလမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၇၀၆၆၈၊ ၀၁-၆၁၃၇၀၀ Ext ၆၁၃၇
Email : wataken2013@gmail, ksh777ksh@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၄၀ ဟန္ျမအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ဦးလွ၀င္း

ကုမၸဏီလီမိတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၁၄၆/၂၀၁၂

၈၆/၂၀၁၃

၂၆.၈.၂၀၁၂

၂၅.၈.၂၀၁၅

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

တိုက္(၈/၄)၊ အခန္း(၀၂)၊ ရန္ေအးအိမ္ရာ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၁၈၁၃၅၇၊ ၀၉-၅၀၃၁၃၁၈ ဖက္(စ္) ၀၁-၅၅၉၂၈၉
Email: mrbiolin.min@gmail.com, phyothazinhan154@gmail.com

၁၄၁ အာရွလွိူင္း ကုမၸဏီ

ဦးခုိင၀
္ င္း

လီမိတက္

၁၄၇/၂၀၁၂

၇၈/၂၀၁၃

၂၆.၈.၂၀၁၂

၂၅.၈.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၈၆)၊ အခန္း(၃၀၃)၊ ဒုတိယထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလမ္း၊ န၀ရတ္စင္တာ၊
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၆၆၈၁၃၊ ၀၉-၅၁၅၉၀၂၉၊ ၀၁-၂၂၈၆၀၃၊၀၉-၈၆၁၀၀၆၃၊ ၀၁-၂၀၂၅၇၆
ဖက္(စ္) ၀၁-၂၀၄၁၁၃
Email:captkhinewin@myanmar.com.mm,asiawave@yangon.net.mm
linnesai@gmail.com

၁၄၂ ထက္မန္၀န္ေဆာင္မႈ

ဦးေသာင္းထူး

ကုမၸဏီလီမိတက္

၁၄၈/၂၀၁၂

၈၄/၂၀၁၃

၂၆.၈.၂၀၁၂

၂၆.၈.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၉၄)၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းနွင့္သိမ္ၿဖဴလမ္းအနီး၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၅၆၂၀၀၂၀၀၊ ၀၉-၄၅၀၀၆၁၉၆၇၊ ၀၉-၄၅၀၀၄၉၉၈၄
Email: htetmann@gmail.com

၁၄၃ သွ်ားလဲ့ခ်ိဳ ကုမၸဏီ

ဦးေဇာ္ေဇာ္ခ်ိဳ

လီမိတက္

၁၄၉/၂၀၁၂

၇၇/၂၀၁၃

၂၆.၈.၂၀၁၂

၂၅.၈.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၂၂)၊ အခန္း(က)၊ (၄)လႊာ၊ ေနၾကာလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၃၅၅၂၀၊ ၀၉-၅၀၅၅၅၁၇၊ ၀၉-၉၀၀၀၅၅၀၊ ၀၉-၉၀၀၀၅၃၁
Email: zawzawcho2008@gmail.com

၁၄၄ ေရႊေကာင္းစံ
အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မွဳ
ကုမၸဏီလီမိတက္

ေဒၚ၀ါ၀ါလြင္

၁၅၀/၂၀၁၂

၉၁/၂၀၁၃

၂၆.၈.၂၀၁၂

၂၄.၈.၂၀၁၅

တုိက္(၄၁)၊ အခန္း(၂၂)၊ ဒုတိယထပ္၊ ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ၊ ရန္ရွင္းလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၉၁၅၄၇၊ ၀၉-၈၆၃၆၃၃၂၊ ၀၉-၄၉၃၂၉၄၄၀၊ ၀၁-၅၄၈၆၅၅ ဖက္(စ္)
၀၁-၂၅၁၉၈၆၊ ၀၁-၂၅၁၉၈၇
Email: shwekaungsan@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၄၅ အာရွလုပ္သား ၀န္ေဆာင္မႈ ဦးခင္ေအာင္ထြန္း
ကုမၸဏီလီမိတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၁၅၂/၂၀၁၂

၁၅၂/၂၀၁၂

၂၀.၁၁.၂၀၁၂

၁၉.၁၁.၂၀၁၄

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၁)ဃ၊ ခေရပန္းရိပ္မြန္အိမ္ယာ(၂)၊ ပန္းခေရလမ္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၃၇၈၃၁၊ ၀၁-၆၃၅၇၆၄

၁၄၆ စေတ့(ခ်္)လုိင္း
ကုမၸဏီလီမိတက္

ဦးရစ္ခ်က္ (ခ)
ဦးစိန္ၾကည္

၁၅၃/၂၀၁၂

၁၅၃/၂၀၁၂

၂၀.၁၁.၂၀၁၂

၁၉.၁၁.၂၀၁၄

Email: labourasiaservices @gmail.com

အမွတ(္ ၁)၄၄က၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ျမသီတာအိမ္ရာ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၆၆၃၈၈၊ ၀၁-၈၅၅၁၄၀၆ Email:stageline.myanmar@gmail.com

၁၄၇ စိန္နန္းေတာ္၀န္ေဆာင္မႈ

ဦးသိန္းသန္း

ကုမၸဏီလီမိတက္

၁၅၄/၂၀၁၂

၁၅၄/၂၀၁၂

၂၀.၁၁.၂၀၁၂

၁၉.၁၁.၂၀၁၄

အမွတ(္ ၃)ခ၊ သစၥာလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြတ္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၇၈၉၂၉၊ ၀၁- ၆၅၀၂၂၇၊ ၀၁-၇၂၆၇၆၇ ဖက္(စ္) ၀၁-၅၆၂၈၉၂
Email:ygn@diamondpalace.net

၁၄၈ လူလႈိင္း ၀န္ေဆာင္မႈ

ေဒၚသန္းသန္းၿမင့္

ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၄၉ ႏွင္းပန္း၀ါ ကုမၸဏီ

၁၅၅/၂၀၁၂
၂၁.၁၁.၂၀၁၂

ဦးျမင့္ေအာင္

လီမိတက္

၁၅၅/၂၀၁၂
၂၀.၁၁.၂၀၁၅

၁၅၆/၂၀၁၂

၁၅၆/၂၀၁၂

၂၂.၁၁.၂၀၁၂

၂၁.၁၁.၂၀၁၄

အမွတ(္ ၇၉)၊ (၇)လႊာ၊ ၃၈လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၆၆၃၀၈၊ ၀၁-၃၇၅၂၃၀
Email:thanthan38@gmail.com

အမွတ(္ ၁၄၂)၊ ပထမထပ္၊ ၃၈ လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၃၀၅၇၁၆၈
Email:aungnaing@gmail.com, hninpanwar@gmail.com

၁၅၀ ဦးေဆာင္ၾကယ္ကုမၸဏီ

ဦးေအာင္သိန္း

လီမိတက္

၆/၂၀၁၃

၆/၂၀၁၃

၁၁.၁.၂၀၁၃

၁၀.၁.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၇)ခ၊ ျမသီတာလမ္း၊ (၁၆) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၄၄၆၉၇၊ ၀၉-၅၀၂၃၂၇၈
Email:starpioneer@gmail.com

၁၅၁ နည္းလမ္းေကာင္း
အေထြေထြ ၀န္ေဆာင္မႈ
ကုမၸဏီလီမိတက္

ဦးေဇာ္ႏုိင္ဦး

၇/၂၀၁၃

၇/၂၀၁၃

၁၁.၁.၂၀၁၃

၁၀.၁.၂၀၁၅

တုိက္(၅၃)၊ ပထမထပ္၊ ပါရမီလမ္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၁၆၀၃၇

ဖက္(စ္) ၀၁-၅၁၆၀၃၇ Email:niceway2012@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၅၂ အလယ္ပုိင္းသား

ဦးစန္း၀င္း

အေထြေထြအက်ိဳးေဆာင္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၃၆/၂၀၁၃

၃၆/၂၀၁၃

၂၈.၂.၂၀၁၃

၂၇.၂.၂၀၁၅

ကုမၸဏီ လီမိတက္
၁၅၃ ပါ၀ါဆပ္ပုိ႕စ္ဆားဗစ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၁၇၀)၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၉၆၈၁၊ ၀၁-၂၄၃၃၅၈
Email:alaipainethar@gmail.com

ဦးၿငိမ္းဦး

ကုမၸဏီလီမိတက္

၃၇/၂၀၁၃

၃၇/၂၀၁၃

၁၂.၃.၂၀၁၃

၁၇.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၂၅၄)၊ အခန္း(၆၁)၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၁၉၆၇၆၊ ၀၁-၃၈၀၆၀၂၊
Email:tryschool.mm@gmail

၁၅၄ ဟိန္းသစၥာ

ဦးေက်ာ္မင္းဦး

ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၅၅ ဦးပိန၀
္ န္ေဆာင္မႈ

ဦးတင္ေထြးေအာင္

ကုမၸဏီလီမိတက္

၄၃/၂၀၁၃

၄၃/၂၀၁၃

၁၈.၃.၂၀၁၃

၁၇.၃.၂၀၁၅

၅၂/၂၀၁၃

၅၂/၂၀၁၃

၂၂.၃.၂၀၁၃

၂၁.၃.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၂၇၇)၊ ပထမထပ္၊ လမ္း၄၀၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္

၀၉-၇၃၁၁၂၀၉၈၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၆၄၁

Email:heinthitsar3@gmail.com

အမွတ(္ စ/၁၁၃)၊ သုဓမၼာလမ္း၊ စရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၉၆၉၉၇၀၇, ၄၂၁၇၄၄၀၁၃

၁၅၆ ေရႊေရာင္ခ

ဦးလွဦး

ကုမၸဏီလီမိတက္

၅၃/၂၀၁၃

၅၃/၂၀၁၃

၃.၄.၂၀၁၃

၂.၄.၂၀၁၅

Email:woben222@gmail.com

အမွတ(္ ၂၀၇)၊ ပထမထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၇၇၇၄၈၊
Email:shweyaungkha.mm@gmail.com

၁၅၇ ေဂ်အမ္ေက ၀န္ေဆာင္မႈ

ေဒၚသက္ႏွင္းၿဖိဳး

ကုမၸဏီလီမိတက္

၅၅/၂၀၁၃

၅၅/၂၀၁၃

၁၁.၄.၂၀၁၃

၁၀.၄.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၂၀၅)၊ ပထမထပ္၊ ၄၀လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၃၁၂၇၄၁၂၃
Email:naylinkyaw82@incloud.com, jmkservices12@gmail.com

၁၅၈ ျမန္မာအင္တာေနရွင္နယ္
ဘစ္စနက္စ္ထရိန္းနင္းဂ္
အန္အင္(န္)တာ(န္)ရွစ္
ဂ်င္နရ(လ္)ဆားဗစ္(စ္)
ကုမၸဏီလီမိတက္

ဦးေဖ၀င္း

၅၇/၂၀၁၃

၅၇/၂၀၁၃

အမွတ(္ ဓ-၉)၊ အေနာက္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္း၊ ဂ်ိဳးျဖဴလမ္း၊

၁၀.၅.၂၀၁၃

၉.၅.၂၀၁၅

မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၅၂၅၈၅
Email:kyi.linn.kl@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၅၉ ေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္

မိသားစုနည္းပညာ၀န္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၅၈/၂၀၁၃

၅၈/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၂၄၉)၊ ၂ခ၊ ဗားကရာလမ္းမ၊ ေျမနီကုန္း(ေတာင္)၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊

၁၀.၅.၂၀၁၃

၉.၅.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၀၄၇၅၀၊ ၀၁-၅၀၄၀၇၉၊ ၀၉-၅၁၅၉၈၇၀

္ေဆာင္မွဳကုမၸဏီ
လီမိတက္

၁၆၀ ေကာင္းမြန္ေသာ

Email: niniaungmka@gmail.com, aungchanmyae.myanmar@gmail.com
ေဒၚသိန္းသိန္း၀င္း

စီမံခ်က္မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈ

၆၀/၂၀၁၃

၆၀/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၃၇)၊ (၂)ရပ္ကြတ္၊ ဗဟိုလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၀.၅.၂၀၁၃

၉.၅.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၈၆၁၆၃၀၇၊ ၀၁-၅၂၂၉၅၄ ဖက္(စ္) ၀၁-၅၂၂၉၅၄

ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၆၁ ေရႊလြင္လြင္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

Email: wellplan331@gmail.com
ဦးရဲလြင္

ကုမၸဏီလီမိတက္

၆၂/၂၀၁၃

၆၂/၂၀၁၃

၁.၆.၂၀၁၃

၃၁.၅.၂၀၁၅

တုိက္(ဂ)၊ အခန္း(၁၀၁)၊ ေရႊဂုံတုိင္လမ္း၊ ဒလ္တာပလာဇာ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၂၁၆၉၃၊ ၀၉-၈၃၀၃၉၃၉၊ ၀၉-၇၃၁၉၄၈၅၉
Email: shwelwinlwin.co@gmail.com

၁၆၂ ေရွ႕ေဆာင္ ၂၁

ဦးမ်ိဳးသန္႕

၀န္ေဆာင္မႈ

၆၃/၂၀၁၃

၆၃/၂၀၁၃

၁.၆.၂၀၁၃

၃၁.၅.၂၀၁၅

ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၆၃ ေအာင္ျမင္ေသာဖန္တီးသူ

ဦးခင္ထြန္း

၆၄/၂၀၁၃

၆၄/၂၀၁၃

၂၄.၆.၂၀၁၃

၂၃.၆.၂၀၁၅

ကုမၸဏီလီမိတက္

စုေဆာင္းျခင္းနွင့္
ျမွင့္တင္ျခင္းကုမၸဏီ
လီမိတက္

ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၂၁၁၇၃၀၆၆၊ ၀၁-၃၇၇၇၂၇

၀န္ေဆာင္မႈ

၁၆၄ ကမၻာအနွံ႕နည္းပညာ

အမွတ(္ ၆၅)၊ အခန္း(ခ)၊ (၈)လႊာ၊ Centre Point Tower ၊ ဆူးေလဘုရားအနီး

Email: myothanmyanmar@gmail.com.

အမွတ(္ ၅၀၄)၊ တာ၀ါ(က)၊ က်ိဳက္၀ုိင္းဘုရားလမ္း၊(၄)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳင္ေဟ၀န္ကြန္ဒုိ၊
(၈)မုိင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၇၀၁၃၃၉, ၆၁၃၇၈၅

ဦးေက်ာ္၀င္း

၇၁/၂၀၁၃

၇၁/၂၀၁၃

၄.၇.၂၀၁၃

၃.၇.၂၀၁၅

Email:successcreatorservices@gmail. com.

အမွတ(္ ၂၂၂)၊ ပထမထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၉၁၃၉၂၊ ၀၉-၅၁၂၀၄၀၈၊ ၀၉- ၅၁၇၃၆၂၉
Email:ukyawwin08@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၆၅ စင္တာေအာ့(ပ္)၊

ေဒါက္တာ

နယူးျမန္မာ

ဦးရဲေအာင္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

၇၂/၂၀၁၃

၇၂/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၅၁)ဃ၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ (၁၀) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊

၄.၇.၂၀၁၃

၃.၇.၂၀၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

ဆားဗစ္(စ္)

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၆၄၉၆၈၊ ၀၁-၆၅၇၇၇၃ ဖက္(စ္) ၀၁-၆၆၀၂၇၇

ကုမၸဏီလီမိတက္

Email:yehtut555@gmail.com

၁၆၆ ၾကယ္ဗိမၼာန္၀န္ေဆာင္မႈ

ဦး၀င္းကုိ

ကုမၸဏီလီမိတက္

၇၄/၂၀၁၃

၇၄/၂၀၁၃

၁၈.၇.၂၀၁၃

၁၇.၇.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၁၃)၊ ပထမထပ္၊ ၄၂ လမ္း၊ (၈) ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၂၈၁၇၅၊ ၀၉-၅၁၀၄၉၇၂
Email:starparadise.mm@gmail.com,winkoyu@gmail.com

၁၆၇ စည္းလုံးျခင္း ေရလက္ၾကား ေဒၚသီတာေအာင္
ကုမၸဏီလီမိတက္

(ခ)ေဒၚဇင္ခိုင္

၇၅/၂၀၁၃

၇၅/၂၀၁၃

၃၁.၇.၂၀၁၃

၃၀.၇.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၅)၊ (၅)လႊာ၊ ထီးတန္းလမ္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၆၁၆၀၄၅၉၊ ၀၉-၅၀၉၇၂၄၇
Email:makhine.melody@gmail.com

၁၆၈ သုတရိပ္မြန္

ဦးသန္းထြန္းေအး

ကုမၸဏီလီမိတက္

၇၉/၂၀၁၃

၇၉/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၁၇၀/၁၇၆)၊ အခန္း(၄၁၀)၊ MGW စင္တာ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊

၆.၈.၂၀၁၃

၅.၈.၂၀၁၅

ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၅၆၅၉၁၊ ၀၁-၂၅၆၅၉၃၊ ၀၁-၂၅၆၈၆၀

ဖက္(စ္) ၀၁-၂၅၆၈၆၇

Email:knowledgevil@myanmar.com.mm,knowledgevil@gmail.com
၁၆၉ ျမန္မာေရႊရနံ႕

ဦးသာထြန္းဥာဏ္

ကုမၸဏီလီမိတက္

၈၀/၂၀၁၃

၈၀/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၂၇၇)၊ (၄)လႊာ၊ ၄၀လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၇.၈.၂၀၁၃

၆.၈.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၉၁၈၈၂၊ ၀၉-၇၃၀၃၇၀၃၉
Email:mmsgs1@gmail.com

၁၇၀ ယူႏုိက္တက္
အကယ္ဒမီပိြဳင့္ ကုမၸဏီ
လီမိတက္

ေဒၚခင္ဦးခုိင္

၈၁/၂၀၁၃

၈၁/၂၀၁၃

၁၂.၈.၂၀၁၃

၁၁.၈.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၀၁)၊ တုိက(္ ၆၉)၊ ပထမထပ္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၉၈၉၈၁၉၉၊ ၀၉-၄၂၁၇၄၂၉၁၈၊ ၀၉- ၄၀၃၇၃၂၃၅၈
Email: unitedacademypoint@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၇၁ အရည္အေသြး

ဦးေအာင္မိုး

၀န္ေဆာင္မႈ

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၈၃/၂၀၁၃

၈၃/၂၀၁၃

၁၆.၈.၂၀၁၃

၂၈.၈.၂၀၁၅

အင္တာေနရွင္နယ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၃၀)ခ၊ အခန္း(၅) ဂ၊ ေယာမင္းၾကီးလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၂၂၂၂၇၂၊ ၀၁-၃၈၆၃၆၆

ဖက္(စ္) ၀၁-၃၈၆၃၆၆

Email:office@qsilimited.com.

ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၇၂ ျမန္မာကန္တိုကူး ကုမၸဏီ

ဦးေမာင္ေမာင္ဦး

လီမိတက္

၉၃/၂၀၁၃

၉၃.၂၀၁၃

၁၀.၁၂.၂၀၁၃

၉.၁၂.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၅၆၁)၊ အခန္း(၁၀၀၁)၊ ၁၀လႊာ၊ ကုန္သည္လမ္း၊ အမ္ေအစီတာ၀ါ၊
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၂၁၉၁၁၊ ၀၉-၅၀၂၇၅၃၀၊ ၀၁-၃၇၂၂၁၆ ဖက္(စ္) ၀၁-၃၇၂၂၁၆

၁၇၃ လင္းယုန္ျဖဴ

ေဒၚမိုင္နီလာဇံ

၀န္ေဆာင္မႈ

၉၄/၂၀၁၃

၉၄/၂၀၁၃

Email:
tinmyo@kentoku-group.com
အမွ
တ(္ ၂၄၇)၊
၅လႊာ(က)၊က်ိဳက္ကၠဆံဘုရားလမ္း၊ဗ်ိုင္းေရအိုးစင္ရြာမရပ္ကြက္၊

၁၀.၁၂.၂၀၁၃

၉.၁၂.၂၀၁၅

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၅၀၀၅၉၀၈၄

ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၇၄ နိုင္ထက္ေ၀၀န္ေဆာင္မႈ
ကုမၸဏီလီမိတက္

Email : whiteeagle.mm@gmail.com
ဦးေအာင္နိုင(္ ခ)
အန္ဒရူးစန္း

၉၅/၂၀၁၃

၉၅/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၉၉)၊ (၄)လႊာ၊ ၃၉လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၀.၁၂.၂၀၁၃

၉.၁၂.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁- ၃၇၇၇၉၀၊ ၀၉-၇၃၀၄၅၄၄၆
Email: andrewnaing@gmail.com

၁၇၅ ေရႊြဒီပံ ၀န္ေဆာင္မႈ
ကုမၸဏီလီမိတက္

ေဒၚခင္သက္ထား
ေဆြ

၉၆/၂၀၁၃

၉၆/၂၀၁၃

၁၁.၁၂.၂၀၁၃

၁၀.၁၂.၂၀၁၅

တိုက္အမွတ္(၂၀)၊အခန္း (၄)က၊ ရွင္ေစာပုဘုရားလမ္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၀၆၁၁၁၊ ၀၁-၅၁၉၀၈၆၊ ၀၁-၂၃၀၄၆၇၈
Email: shwedepan.international@gmail.com

၁၇၆ ေရႊြၾကည္ဦးအေထြေထြ
၀န္ေဆာင္မႈ

ဦးလီဟူရန္(ခ)
ေက်ာ္နိုင္

၉၇/၂၀၁၃

၉၇/၂၀၁၃

၁၁.၁၂.၂၀၁၃

၁၀.၁၂.၂၀၁၅

ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၇၇ အဂ်ိုဳင္းလ္ မဲန္ပါ၀ါဆာ့ဗစ္
ကုမၸဏီလီမိတက္

အမွတ(္ ၁၀၃)၊ ၃၈ လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၁၈၄၂၆၀၊ ၀၉-၅၀၇၃၇၃၁၊ ၀၉-၄၉၁၀၁၁၄၆
Email: leehu.yan@gmail.com,maykyihtwe21@gmail.com

ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း

၉၉/၂၀၁၃

၉၉/၂၀၁၃

၁၃.၁၂.၂၀၁၃

၁၂.၁၂.၂၀၁၅

အမွတ(္ ၁၈)၊ ၅/၅ ရပ္ကြတ္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ေရွြျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၂၁၀၆၂၄၂၉၊ ၀၉-၄၂၀၀၆၉၈၉၂၊ ၀၉-၄၃၁၅၅၉၆၀
Email:agilemanpower@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၇၈ ဂ်ီ.ဂ်ီ .ဂ်ီ ကုမၸဏီလီမိတက္ ေဒၚယုယုမြန္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

၁၀၀/၂၀၁၃

၁၀၀/၂၀၁၃

အမွတ(္ ၁၄၅)၊ (၃)လႊာ၊ ၄၅လမ္း ၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၉.၁၂.၂၀၁၃

၁၈.၁၂.၂၀၁၅

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၆၆၅၉၀
Email:g3co.ltd@gmail.com

၁၇၉ ေတာ့ပ္ခ်ိဳက္(စ္)မန္းပါ၀ါ
ကုမၸဏီ လီမိတက္
၁၈၀ အယ္(လ္)ပီ တီ စီ

ေဒၚသြယ္သြယ္
ေအာင္
ေဒၚဇာဇာျမင့္

ကုမၸဏီလီမိတက္

၁/၂၀၁၄

၁/၂၀၁၄

အမွတ(္ ၃၄)က၊ ကိ်ဳကၠဆံဘုရားလမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၂၃.၁.၂၀၁၄

၂၂.၁.၂၀၁၆

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၂၁၀၁၈၉၅၉၊ ၀၁-၅၆၁၈၄၃ Email:topchoice561843@gmail.com

၂/၂၀၁၄

၂/၂၀၁၄

တိုက္(၄၀၅)၊ အခန္း(ခ)၊ (၄)လႊာ၊ ဒယ္တာပလာဇာ၊ အေရွ့ေရႊဂုံတုိင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊

၂၇.၁.၂၀၁၄

၂၆.၁.၂၀၁၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၂၅၅၇၃၀၈၁၈
Email:seasaraung968@gmail.com

၁၈၁ ျမန္မာကုန္သြယ္မွဳ

ဦးလွ၀င္း

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မွဳ

၃/၂၀၁၄

၃/၂၀၁၄

၂၀.၂.၂၀၁၄

၁၉.၂.၂၀၁၆

ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၈၂ ေနြဦးရြက္သစ္ေရာင္း

အမွတ(္ ၂)၊ (၅)လႊာ၊ ၁၅၁လမ္း ၊ ရတနာလမ္းသြယ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉- ၄၂၅၃၀၇၉၅၁၊ ၀၉-၄၉၂၇၈၆၀၃
Email:hlawin 320@ gmail.com

ေဒၚမိေစာသီတာ

၀ယ္ေရးကုမၸဏီ လီမိတက္ ေအာင္

၄/၂၀၁၄

၄/၂၀၁၄

၂၅.၂.၂၀၁၄

၂၄.၂.၂၀၁၆

အမွတ(္ ၂ )၊ အခန္း(၀၀၂)၊ သုမဂၤလာလမ္းမၾကီး၊ သုမဂၤလာအိမ္ယာစီမံကိန္း၊
သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၇၁၆၉၉၊ ၀၁-၅၀၀၂၁၃၃

၁၈၃ ၀င္းၿဖိဳးေအာင္ကုမၸဏီ
လီမိတက္

ေဒၚနွင္းနြယ္ေအး

၅/၂၀၁၄ .
၁၀.၃.၂၀၁၄

၅/၂၀၁၄
၉.၃.၂၀၁၆

Email:springleaf2011@ gmail.com

အမွတ(္ ၉)၊ ေျမညီ+ပထမထပ္၊ အထက္မနၱေလးလမ္းသြယ(္ ၃)၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန့္
ြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉- ၇၃၁၀၃၇၉၄၊ ၀၉-၅၁၃၈၄၇၈၊ ၀၁-၂၄၅၁၃၉
Email:winphyoaung5@gmail.com,

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၈၄ နန္းထိုက္နန္းကုမၸဏီ

ဦးညွြန၀
့္ င္း

လီမိတက္

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၆/၂၀၁၄

၁၀.၃.၂၀၁၄

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

၆/၂၀၁၄ .

အမွတ(္ ၆)၊ ေျမညီထပ္၊ ကြမ္းျခံ(၃)လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ဟံသာရိပ္မြန္အိမ္ရာ၊

၉.၃.၂၀၁၆

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၀၄၅၂၀၊ ၀၉-၄၅၀၀၅၈၂၅၈
Email:nyuntwinhappy2009@gmail.com

၁၈၅ ရန္ေအး၀န္ေဆာင္မွဳ

ဦးေနမ်ိဳးထြန္း

ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၈၆ ေအာင္ေကာင္းၾကည္

၇/၂၀၁၄
၁၁.၃.၂၀၁၄

ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး

၈/၂၀၁၄
၁၁.၃.၂၀၁၄

၇/၂၀၁၄
၁၀.၃.၂၀၁၆
၈/၂၀၁၄
၁၀.၃.၂၀၁၄

အမွတ(္ ၄၄)၊ ၅လႊာ၊ ဘိုကလေစ်းလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၄၀၁၉၄၁၊ ၀၉-၄၅၀၀၅၈၂၅၈
Email:yanaye73@gmail.com

အမွတ(္ ၁၀၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ဗဟိုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၃၁၅၆၈၄၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၇၉၆၂
Email:foreverlucky2013@gmail.com

၁၈၇ အသိပညာနွင့္အရည္

ဦးေနမိ်ဳးေဇာ္

အခ်င္းအၿပည္ၿပည္

၉/၂၀၁၄

၉/၂၀၁၄

၁၃.၃.၂၀၁၄

၁၂.၃.၂၀၁၆

အမွတ(္ ၁၂၈/၁၃၀)(ဒုတိယထပ္)၊ ၃၅လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မွဳ

ဖုန္းနံပါတ္ HP: ၀၉-၇၃၁၁၂၀၇၅၊ ၀၁-၅၆၅၉၃၈

ကုမၸဏီလီမိတက္

Email:kingqueenmyanmar@gmail.com

၁၈၈ ေဟာင္ေကာင္း

ဦးေအာင္၀င္း

၀န္ေဆာင္မႈ

၁၀/၂၀၁၄

၁၀/၂၀၁၄

၁၂.၃.၂၀၁၄

၁၂.၃.၂၀၁၆

ကုမၸဏီလီမိတက္

အမွတ(္ ၂၇)(က)၊ ရြာမေက်ာင္းလမ္း၊အမွတ(္ ၁)ရပ္ကြတ္၊လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ HP: ၀၉-၄၉၀၃၂၉၇၃၊ ၀၁-၅၁၁၁၂၂
Email:vivalada@gmail.com

၁၈၉ ပတၱျမားထား၀ယ္
ကုမၸဏီလီမိတက္

ဦးေအာင္သူလတ္

၁၂/၂၀၁၄

၁၂/၂၀၁၄

၂၀.၃.၂၀၁၄

၁၉.၃.၂၀၁၆

အမွတ(္ ၁၂၅၃)၊အေနာ္ရထာလမ္း၊အမွတ(္ ၅)ရပ္ကြတ္၊ဒဂံ(ု ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ HP: ၀၉-၅၁၁၈၈၂၇၊ ၀၉-၅၁၇၄၃၁၆၊ ၀၉-၄၂၁၁၂၂၄၇၀
Email:aung.multiple09@gmail.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၉၀ ေဌးတစ္ အက်ိဳးေဆာင္

ဦးသိန္းေဌး

၀န္ေဆာင္မွု

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၁၃/၂၀၁၄

၂၁.၃.၂၀၁၄

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

၂၁.၃.၂၀၁၄

အမွတ(္ ၃၇)၊ ရတနာက်ြန္းရိပ္သာ၊ န၀ရတ္လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊

၂၀.၃.၂၀၁၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ၊

ကုမၸဏီလီမိတက္

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၃၃၀၁၀၊ ၀၉-၅၀၃၂၂၀၁၊ ၀၁-၅၇၀၀၄၂
Email: htayone1@gmail.com

၁၉၁ ျမန္မာပလဲစဲန(့္ လ္)

ေဒၚခ်ယ္ရီဂ်ဴး

စင္န္နရီ ကုမၸဏီလီမိတက္

၁၄/၂၀၁၄
၂၁.၃.၂၀၁၄

၂၀.၃.၂၀၁၄ အမွတ(္ ၁.w)၊ ေအာင္ဆန္းကြင္းအေနာက္လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊတ္ျမိဳ့နယ္၊
၁၉.၃.၂၀၁၄ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၇၀၇၀၉၃
Email:domesticmanagerok@gmail.com

၁၉၂ ပတၱျမားထား၀ယ္

ဦးေအာင္သူရ

ကုမၸဏီလီမိတက္

၁၂/၂၀၁၄

၂၀.၃.၂၀၁၄

အမွတ္ (၁၂၅၃)၊အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ ဒဂု(ံ ေျမာက္ပိုင္း)ျမိဳ႔ နယ္၊

၂၀.၃.၂၀၁၄

၁၉.၃.၂၀၁၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၁၈၈၂၇၊
Email:aung@rubydawei-co-ltd.com

၁၉၃ ေရႊဖီးနစ္

ဦးေစာထြန္းျဖဴ

ျမန္မာကုမၸဏီလီမိတက္

၁၆/၂၀၁၄
၄.၄.၂၀၁၄

၄.၄.၂၀၁၄
၃.၄.၂၀၁၄

ေဝေဇယန္တာလမ္း၊ ဇေတာင္ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၁၆၁၄၃၊ Email:shwepmyanmar@gmail.com

၁၉၄ တိုက်ိဳပကတိ

ဦးစန္းျမင့္လြင္

အျမင့္ဆုံးလီမိတက္
၁၉၅ စည္းစိမ္ဥစာကမာ

၁၇/၂၀၁၄
၄.၄.၂၀၁၄

ဦးသိန္းဦး

၁၈/၂၀၁၄
၄.၄.၂၀၁၄

ကုမဏီလီမိတက်

၄.၄.၂၀၁၄
၃.၄.၂၀၁၄
၁၈/၂၀၁၄
၃.၄.၂၀၁၄

အမွတ(္ ၇၀၇)၊ ယုဇနတာဝါ၊ ေရႊဂုံတိုင္ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၅၈၁၇၁၊ ၀၉-၄၉၃၃၅၂၃၈၊ Email:sanmyintlwin@gmail.com

အမွတ(္ ၁၃)၊ (၅ - လႊာ)၊ ေက်ာက္ေျမာင္းအေရွ့ရပ္ကြက္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၅၀၀၅၇၊ ၀၉-၇၃၀၃၉၉၃၃

Email: joye 2007 @gmail .com
၁၉၆ အာရွလက္ေရြးစင္
ျငိမ္းျငိမ္းစန္း

ကုမဏီလီမိတက်

ေဒၚျငိမ္းျငိမ္းေအာင္

၂၁/၂၀၁၄

၂၁/၂၀၁၄

အမွတ(္ ဘီ-၁)၊ (အာ-၄၉)၊ ပန္းလွိုင္အိမ္ရာ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္၊

၂၉.၄.၂၀၁၄

၂၈.၄.၂၀၁၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

ဖုန္းနံပါတ္ HP:၀၉-၇၃၁၁၂၄၁၆၊ ၀၉- ၄၀၂၆၂၀၅၅၉ ၊

၀၉-၂၅၉၀၄၇၆၈၀ Email:asia.snns@outlook.com

စဥ္

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ

မန္းေနဂ်င္း

စတင္္ထုတ္ေ ပး

လိုင ္စ င္အမွတ္ နွင ့္

အမည္

ဒါရိုက္တာ

သည့္လိုင ္စ င္

လိုင ္စ င္သက္တမ္း

အမွတ္ႏ ွင ့္ထုတ္

ကုန ္ဆံုးမည့္ေ န႕စြဲ

အမည္
၁၉၇ စစ္ေသြးညီ

ဦးမ်ိဳးဝင္းရင္

ကုမဏီလီမိတက်

ေပးသည့္ေ န႕စြဲ

၂၂/၂၀၁၄

၂၂/၂၀၁၄

၂၉.၄.၂၀၁၄

၂၈.၄.၂၀၁၆

လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီလိပ္စာ

အမွတ(္ ၁၂၄)၊ ၃၈ လမ္း၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၇၃၈၅၄၊ ၀၉-၅၁၇၉၂၉၂၊ ၀၉-၇၃၀၃၆၈၃၄ ၊

Email:

komyowinyin@gmail.com
၁၉၈ ပုလဲနဒီ၀န္ေဆာင္မွဳ

ေဒၚလြင္လြင္မူ

ကုမဏီလီမိတက်

၂၃/၂၀၁၄

၂၃/၂၀၁၄

အမွတ(္ ၁၂၀)၊ ၅၁ လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၃၀.၄.၂၀၁၄

၂၉.၄.၂၀၁၆

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၉၂၉၂၇၊၀၁-၂၉၂၉၂၈၊၀၉-၅၀၃၅၆၆၁၊ ၀၉-၅၀၀၈၈၅၂
Email: lwinlwinmu@pearlnadi.com

၁၉၉ ေရႊျဖိုးသာ

ေဒၚသင္းသင္းမာ

ကုမၸဏီလီမိတက္

၂၄/၂၀၁၄

၂၄/၂၀၁၄

အမွတ(္ ၂၁၉)၊ ပထမထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊

၃၀.၄.၂၀၁၄

၂၉.၄.၂၀၁၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၉၁၃၃၊ ၀၉-၅၁၅၇၄၀၈၊ ၀၉-၄၉၂၅၂၅၀၇၊ ၀၉-၄၃၀၂၅၂၅၀
Email:shwephyothar@gmail.com

၂၀၀ လင္းညီညႊတ္ေရး

ေဒၚယဥ္နြယ္ဝင္း

ကုမၸဏီလီမိတက္

၂၅/၂၀၁၄

၂၅/၂၀၁၄

အမွတ(္ ၂၆၃)၊ ၇(က)ဗားကရားလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊

၁၄.၅.၂၀၁၄

၁၄.၄.၂၀၁၆

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၂၅၃၀၈၇၁၆၊ ၀၉-၄၃၁၃၄၇၁၆
Email: Linn.unity@gmail.com

၂၀၁ ဂရင္းေမာင္တိန္

ဦးေဇာ္၀င္း

ကုမၸဏီလီမိတက္

၂၆/၂၀၁၄

၂၆/၂၀၁၄

အမွတ(္ ၃၆/က)၊ ေအာင္သိဒ¨ီလမ္း၊ အမွတ(္ ၃)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္္၊

၁၄.၅.၂၀၁၄

၁၄.၄.၂၀၁၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ ၊၀၁-၆၆၂၀၅၅၊ ၀၉-၄၃၁၁၅၃၀၂ ၊ ၀၉- ၆၇၇၁၂၆၀၀

၂၀၂ အေကာင္းဆံုးေျမ
ကုမၸဏီလီမိတက္

ေဒၚေဌးေဌး

၂၈/၂၀၁၄

၂၈/၂၀၁၄

Email:
အမွတ(္ kozawwin@yahoo.com
၂/က)၊ အခန္းအမွတ(္ ၀၀၁)၊ သဃၤန္းကၽြန္းလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္္၊

၂၃.၅.၂၀၁၄

၂၂.၅.၂၀၁၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္၊ ၀၁-၅၄၉၉၃၆၊ ၀၉-၄၂၁၁၃၂၁၉၀
bestland99999@gmail.com

Email:

