ဦးေဌီးး၀ငီး
ချို၀ငသဇ၀င
မမျမျေ

ီး

မ၊ို၊ိုပ(ေ၀က၊၀ငလကကင္

ွ ရင၊၊င)

ေမ င

မျမ၀င

ေမ င

မျမ၀င

ေမ င

မျမ၀င

မ၊ငလကီးန ီး
မ၊ငလကီးန ီး

ေ ေ

အမွတင(၁း၅)A၊ဖကငတနငီး ရငကကကင၊ေ ေေရႊကငရ၀ငပေအ ကင
ေအ ကင

မငီးမလကီးမၾကီး။

မငီးမလကီးမၾကီး။

057-22510/09-784822510

အမွတင(၁၃၃)ေအ၊ေအ ကင
အမွတင(၁၁)၊ပမ၀ငီး

မငီးမလကီး၊ေ၊ ီးလကီး ရငမၾကီး။

057-24282/057-21351

ရငကကကငမၾကီး။

074-21138/09-250203649

အမွတင(၁၈၈)၊ပ၊ညငရ၀ငသ က

မငီး၊ပ မျမိသ၊င ရငမၾကီး။

074-21605/09-5032126

အမွတင(၁၅)၊ပ
မ၊ငလကီးန ီး
ေ ေ ဖ ပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပပ
မျမိမ ရငကကကင၊၊ညငရ၀ငသ က ေ၊ ီး(း)၊ေ မ ကင ကငအေရႊကငမၾကီး။
ကျိုမ၀ငီးချို၀င
ရႊးႊ,မ မ၀ငွ မ၀ငွဦး

မ၊ငလကီးန ီး
မ၊ငလကီးန ီး
မ၊ငလကီးန ီး

၊ူရႊ

ီး ႈျီး

က ီးေခႊ၀ငီး(Elec)ပဦးမ ျမီး မ၀ငွ

ီး ႈျီး

ဦးေမ ၀ငေမ ၀ငပ(မွနငငျို၀င)
ဦးတူီးပ(တူီးပElectronic)
ဦး၊ျနင မ၀ငွ
လကကကငပ္ပကျိုမ ျမီး
ထျရငတနငီး္ကျိုအ န နင
ဦးတ၀ငထကဋင
ဦးဖိုနငီး(ရေေသ )
ေ၀က၊၀ငလကကင
န ျတင(Electronics)ကျို း၀ငီးသူ
သ၊ငငနငီးပ္ပမေအီးေအီးချို၀င

ျို

ေ ေ

ျို

ေ ေ

ျို

ေအ ၀ငသူ ျနင
ကျိုေဇ င မ၀ငွေအီး(ေဇ ငပ
Electronic)
၊ကျို(ကျိုသနငီးထကနငီး)
ွ ရင၊၊င)

သမ ဓျ
နနငီးခမငီးေမ ွ
တိုနငငက (ဦးတ၀ငထကနငီး)

ညေ၊ ီးတနငီးပအေ ွိ

ကင၊၊ျို

ငခ မရငေအ ၀ငငနငီး

အမွတင(း၇)၊ပသျ ႏၵ

ရညင
မ၀ငီး ခံ
မ၀ငီး ခံ
မ၀ငီး ခံ
မံို က

မံို က
ရခိုက
ရခိုက
ရခိုက
ေတ ၀ငလကီး
ေတ ၀ငလကီး
ေတ ၀ငလကီး

မငီးမၾကီး။ပ

440005566
074-28020/09-2400988

09-47015675/09-4202406
082-23237 09-5260488

မငီး၊ပ ရငကကကင(၇)မၾကီး။

မငီး(သျိုိ)

074-20011/074-20022/09-

09-47024432/074-20879

မငီးပ ရငကကကငပးမၾကီး။

မငီးမေတ ငပေက

နနငီးေတ ငတျိုကငတနငီး၊ပေ၊ ီးေတ ၀င

ရညင

မငီး၊ မျမိမ ရငကကကငမၾကီး။

အမွတငပ၇းပမ၀ငီး ရင၊ပနနႊီး ႏွ၊ငေက ၀ငပငျိုတကင မၾကီး။

ေအ ၀ငေဇက

မံို က

က၀င

၀ငီး(

ေ ေ

အမွတင(၁၃၉)၊ပေ၊ ီးပ၁ပ ႏွ၀ငွပေ၊ ီးပးပလက ီး၊ပေ၊ ီးလကီး

အမွတငပ၃၁ပသျ ႏၵ

09-5322605/057-21476

082-23242/09-5106846
ျရငေင ၀ငီးေကကိမၾကီး။

ကငမၾကီး။

075-22428/09-2017457
075-213374

မငီးမေတ ငပမၾကီး။

075-21558/09-2100338
053-24713/053-26013/053-

အမွတင(၈၆)၊ပ

မငီးမေတ င၊ပေက ၀ငီးလကီးအျိုီးတနငီးပမၾကီး။

26137

အမွတငပ၃၅၅ပ

မငီးမေတ ငပေ ေကူ ရငမၾကီး။

053-29288/09-5110311

အမွတင(၈)၊ပ၉းပ၊ျို

ငခ မရင

၇/၃၄း၊ပ၊ျို

မငီးမၾကီး။ပ

ငခ မရင

အမွတင(၈)၊ပ၁၄
၊ျို

ငခ မရင

မငီးမၾကီး။

066-21414/09-2215414
066-22285/09-971464646

မငီးပ ႏွ၀ငွပ၊ျို

ငခ မရင

မငီးမၾကီး။ပမ္း။ 09-2212277မၾကီး။

မငီး၊ပေ၊ ီးလကီး ရငပမၾကီး။

09-2215960
09-2131355/071-26212
071-21951/071-24242/09-

၃၃×၃၄၊၈၅×၈၆

မငီးလက ီး၊မ

ကနငရကတငတနငီးေထ ၀ငွ၊ေအ ၀ငေက င မ၀ငွနျတငမၾကီး။

071-23258/09-963172211

ေ၊ ီးလကီး ရငမၾကီး။
ျရငသ

မငီးမလကီးပအေ ွိ

အမွတင(၇)ပ မျမိမ
မျမိမ

43139999

ကင၊ပေနသူ ျနင

မငီးမၾကီး။

062-23520/09-2301188

မငီးမၾကီး။

မငီး၊ပအမွတင(၈)ပ ရငကကကငမၾကီး။

အမွတင(၃၈)၊ပ ွမငီး မ၀ငွမျို င၊ပမ၀ငီး

062-23386/09-2150836
081-201987

အျမငအမွတင(၉)၊ပး၁းပေ၊ ီးေ ွိ မၾကီး။

အမွတင(၁၄၃)၊ကိုနငသညင

09-2302139/09-972064666

မငီး၊ကနငေအ ကင ရငမၾကီး။

မငီး၊ပကနငအေ ွိ ရငကကကငမၾကီး။

081-2122125
09-5210425/081-202045/46

ကျိုေအ ၀ငငနငီး

၀ငီး(

၀ငီးပ

ွ ရင၊၊င)

ေတ ၀ငလကီး

တျို ွ
၀ငီး

ေတ ၀င၀ူ

၀ငီး

ေတ ၀င၀ူ

ကျိုထကနငီး မခ၀ငသနငီးး၀ငီး

ေတ ၀င၀ူ

ညေနင႔ပ္ပဦးညေနင႔ေး
ဦးခ မျေအ ၀င
ကျိုေအ ၀ငမ ျမီး(ေ ေကမက ပ
ွ ရင၊၊င)
(

ေတ ၀ငလကီး
ေတ ၀ငလကီး

နက နင

ကျို

ွ ရင၊

က၀င)ပကျို

ဇ

က၀င

ကျိုး၀ငီးချို၀ငပ(every smile)

၀ငီး

ေက

၀ငီး

ေည ၀ငဦး
ေည ၀ငဦး
၊နငီးေမ င

မတငမ၀ငီး
မျမ႔ခ ၊င္

ွ

ေက

နမငွေတ

ဦးေအ ၀င မ၀ငွ

နမငွေတ

ဦးေအ ၀င္မျမ၀င

သျနငီးသနငီးလကကကင

ရငကီးပ( ဖျမီး ဖျမီးလကကက-င
electronic)
ေခတငမွပ္ပဦးး၀ငီး ႏျို၀င

ေအ ၀ငခ မငီးေ မွ
ဦးတ၀င၊ျိုီး
မ မ၀ငွ မ၀ငွချို၀င

ွ၀ငီး)

ကနင

မငီးပ ႏွ၀ငွပ၇

နနႊီး ံို

ို

ီး

ကငတျိုကငတနငီးမၾကီး။

မငီးမၾကီး။ပ

၀ငီးပ

မငီး၊ပရို

ကိုနငသညငလကီး

09-965213031/09-5213031

ွ ရင၊၊ငမၾကီး။

054-25345/09-795351010
054-21818/054-25750

နကငပအေအီးငျို၀ငေ ွိမၾကီး။

မငီးမၾကီး။

054-23167/09-5350167

ဦးခ ျမေအ ၀င္ဥကံ က ပ(ေအ ၀င တန နျတင)မၾကီး။
အမွတင(၅၁)၊ပ၊ျို

ငခ မရင

မငီးမေတ င၊ပေေႊန

09-47076455
09-782037750/09-2037750

မငီး(ေအ ၀င တန နျတင)မၾကီး။

ါငေတ ၀င

ကင၊ပေည ၀ငဦးသ ီး္နျတငပ(၆E-၈း၆း)မၾကီး။

တရငသျငနငီး ရငကကကင၊ပေက ကငရနငီးေတ ၀ငီးအေးီးေ ရီး

မငီးမၾကီး။

ကနငီးရ ံပနျတငရျိုိမၾကီး။

09-47105414/09-79897802

အျမငအမွတင(၈း)၊ပမ၀ငီးကိုနငီး ရငပပ(မ2-76မ81ပ၊ကမငီးထကငသ )မၾကီး။

074-50305/09-256077292

ေအ ၀င မနငမ က ီးနျတငပ၃း၊ပ၈၆×၈၇မၾကီး။

010-4339411

ွ ရင၊၊င၊ပ၄၁

မငီး၊ပ၈၆

မငီး၊ပ၃၃

မငီး ႏွ၀ငွပ၈၇

မငီးလက ီးမၾကီး။

ီး္နမငွေတ မၾကီး။

မငီး ႏွ၀ငွပ၃၄

မငီးလက ီး၊ပက ီး္

က ီးကက၀ငီးပမၾကီး။

မနၤ

ရင၊ပ၇

ေ၊ ီးေ မ ကင

010-4339348
010-4339397
010-5950101

09-2200165
067-21277

မငီးေထ ၀ငွပမၾကီး။

အမွတငပး/၃၁ပ၈

09-2010459/09-6801021

09-402525296/064-24058

မငီး၊ မျမိမေ၊ ီး ရငကကကငပမၾကီး။

မငီးပမနၤ

ရငပမၾကီး။

မငီး၊ပ၇၃

ကင၊ပရဥၥသ

အေန ကင ရင၊ပမျိုကငရကနင
ွ

09-204359/061-61168

074-50510/09-33240334

အျမငနံရႊတင(၆၈)း၉

သေရႊ

ထီးခ ျမ၀ငွ

967730303

မိုနငတျို၀ငပတျိုကငခနငီးပ-8/္း။ 09မၾကီး။

ရ ဥငီးမန ီး

ေ ဦး

မျမိမေ၊ ီးအေန ကင

၊ တျိုကင

ရ ဥငီးမန ီး

ကၽကနငီး

081-201020/09-5215082

မငီးပကနငေအ ကင ရငမၾကီး။

ွမငီးေတ ၀ငတနငီးနျတင၊သ ျမ ႏိ

ေက ကငမ

Eagle
ကျိုအ ီးကံိုပ(

နမငွေတ

တ မခံ

ေ ေမ၀ငီးသ ီး

ွ ရင၊၊ငမၾကီး။

ရံို ႏျိုရငတျိုကငကရင ရငမၾကီး။

မျတိ

ကျိုေမ ၀င၊ိုျီး

၀ငီးပ

ေ၊ ီး ံို္I.ပအခနငီးနံရႊတင(၄၉)၊ေ မညထရင၊ပ မျမ

အမွတင(၁၉း)၊၈၄

မျတိ

ကျိုေီးေီး

အမွတငပ၁၆၈ပသ၊ၥ

(ေ၀ကလကကင၊၀င္နျတင)မံို က ရျို႔္မနငီးေ

နမငွေတ

ဦး၊ျနငေအ ၀င

ကငပ မျမိမေ၊ ီးလကီးပ

09-777169121/09-36255222/09-

ငျနငီးသနငိပ

နမငွေတ

ကျို မ၀ငွတျိုီး

၊၀ငေတ ၀င

ေ ေ

၊နငီးေမ င

ွ ရင၊၊င

န

မငီး ႏွ၀ငွပ၇၄

067-23342/09-448536299
မငီးလက ီးမၾကီး။

မငီး၊ပအမွတင(၄) ရငကကကငမၾကီး။

မငီးမၾကီး။

09-2221088
082-40188
082-80477/09-52378453

အမွတင(န္၁္း္၃္၄)၊ပသ၊ငက မျမ၀င ရငကကကငမၾကီး။

09-400502605

မ ႏိ

075-40064

ဦးက ီးနျတင(၃း

တျိုက ျမပအ
က ီးနျတငမၾကီး။

ကငထေ

မငီးပ၊၈၆ ႏွ၀ငွ၈၇

မငီးလက ီး)မၾကီး။

န၊ငပေ၊ ီးေ ွိပေ ေ ခေသၤိက ီးနျတငပေန ေန ပက ီးနျ
075-60072

မျိုီးကိုတင

ဦးေက ငေသ ၀ငီး
ကျိုေက င မရို

/ကျို မ၀ငွ ႏျို၀င၊ျိုီး

ဦး မတင ၀ျမငီး
KTပ္ပဦးေသ ၀ငီးမ၀ငီးဦး
ကျိုဖျိုီး

ျႈ၀င

၊ျနင တန
ခ ျနငး၀ငီးဖတင
ဦး မ၀ငွ

က၀င

ဦးခ၀ငေမ ၀ငး၀ငီး

ငကငဇ၀ငီး
ေန ၀ငရျိုေအ ၀င
ေည ၀ငဦး

လကံတျို၀ငီးေအ ၀ငနျတင္း၃
၆၁

ေရ င

ကကင

ျို

မငီးလက ီး၊ပ၈၄

မငီး၊းး-၃း၄၄၁မၾကီး။

က သ လကီးပ

မျ

မငီးသကကငေထ ၀ငွ(ေက ငရို

မငီး ႏွ၀ငွပ၇၃

ငံိုကိုနငီး ရငကကကင၊

မတိ

ဇီးကိုနငီး
ေ ေ

မငီး×ေအီးေမတိ

MDပ1မ၊ပ၇းပ

က သ လကီး
မတိ

မငီး ႏွ၀ငွး၄

ေေ5/1မပ၊ကငမႈ၁ပ

မငီးလက ီး၊ပချို၀ငေ ေးႊ

မငီးမေတ င

မငီးငံိုအနီးပေ ေ

ေ၊ ီးပအေ ွပ႔ေ မ ကင

ျိုပမ ႏိေ

ီးပ

ရညငွ ဖျမီးပ

ွ ရင၊၊ငပ
မငီး(မျ

ငခ မရင

မ ႏိေ

ီး

28(ပB)ပ

မ ျမီးသျနငီး

မ ႏိေ

ီး

2862္း။ 09ပ,8)ပ

မငီးေ

ီးပးကင

ကင မျမ႔နကငမၾကီး။

09-6460966
09-33358555
09-2173995

ကနငီး ရငကကကင၊ပ၊ျို

ငခ မ

ေမတိ နျတင))2၊88687

မငီးပ81682,မ ႏိေ
မငီး,မ ႏိေ

061-60163/09-402786786

ကငပငျို၀ငအမွတငပ(cc-19,20.21)

မငီးမေတ င၊ပ ရ၀ငေ၊ ီးေတ ၀ငရျို၀ငီးမၾကီး။ပ

ေ ေနနငီးေတ င

09-49200908/09-49290139
010-4338676/09-43102006

မငီးမၾကီး။

မငီးမလကီးမၾကီး။

ေ၊တန ္နျတင၊ပပပ

၊ျို

က ီးနျတင)မၾကီး။

086-20813

ီး မျမ.မၾကီး။

ီး မျမ.မၾကီး။

09-420772700/09-972700755
075-21397/09-2051843

