
 92 Ron ဒီဇယ် Premium ဒီဇယ်

၁ Terminal-202 1122 1117 1124 မင်္ဂလာဒ ုံ

၂ Petro K 1122 1117 1124
အနနောက်မျဉ််းပ  ြိုင်ကွင််းလမ််းနှင ် ဆရာစ လမ််းန ာင ်၊ ဗဟန််းပမ ြိုြို့နယ်၊ 

ရန်ကုံန်တ ုံင််းနဒသကက ်း။

၃ Petro K 1122 1117 1124

ရှမ််းစုံနကျ်းရ ာ၊  ျဉ််းမ င်ရ ်ကွက်၊ ရန်ကုံန် -ပ ည်လမ််းမကက ်း၊

 န ာက်ကက  ပမ ြိုြို့၊ မင်္ဂလာဒ ုံပမ ြိုြို့နယ်၊

ရန်ကုံန်တ ုံင််းနဒသကက ်း။

၄ Petro K 1122 1117 1124
အမှတ်(၄)လမ််းမကက ်း၊ နမှာ်ဘ ပမ ြိုြို့နယ်၊ ယင််းတ ုံက် င်နကျ်းရ ာအုံ ်စုံ၊

 သဲပ ြူနကျ်းရ ာကွင််းအမှတ် (၅၆၇/A က)ကင်မလင််းကွင် အမှတ် ၄ လမ််း၊ နမှာ်ဘ ပမ ြိုြို့နယ်။

၅ KZH ဆ ဆ ုံင် 1122 1117 1124 င ်းမာန်နအာင်ဘုံရာ်းအန ်း၊ ရန်ကုံန်ပမ ြိုြို့ 

၆  က်ဧကရ  (အမှတ်-၂လမ််းမကက ်း) 1122 1117 1124
အမှတ်(၂) လမ််းမကက ်း၊ ရှမ််းတဲကက ်းစ ပ နကျ်းရ ာ၊ 

လှည််းက ်းပမ ြိုြို့နယ်၊ ရန်ကုံန်တ ုံင််းနဒသကက ်း။

၇ သရ   (အင််းစ န်) 1122 1117 1124 ဒညင််းကုံန််းဘ တာစုံရ ်ကွက်၊ ဒညင််းကုံန််းဘ တာရ ုံလမ််း၊ အင််းစ န်ပမ ြိုြို့နယ်၊ ရန်ကုံန်ပမ ြိုြို့။

၈ North Dagon 1122 1117 1124 အမှတ်(၁၂၃၇/၁၂၃၈၊(၄၅)ရ ်ကွက်၊ဗ ုံလ်ဗ  ်းလမ််း၊ဒင်္ ုံပမ ြိုြို့သစ် (နပမာက်  ုံင််း)

၉ သရဖူ (အင္းစ ိ္) 1122 1117 1124 ဒညင္းကာိ္းနူဘူစာရု္က္က္က ဒညင္းကာိ္းနူဘူရူာ ာ္းက အင္းစ ိ္ငာ ္းစိန္က ရိ္ကာိ္ ာ ္းစုန္ၿမိဳ႕။

၁၀ Yangon Petrol (ဒလ) 1,122 1,117 1,124 အမှတ် ၁၄၂၄၊ဒလ-တွ နတ်း လမ််းမကက ်း၊ဆာ ာန ျာင်ရ ်ကွက်

၁၁ Yadanar Petrol Staion (Kyauttan) 1122 1117 1124
အမှတ်(၈၃၆)၊သန်လျှင်-နကျာက်တန််းလမ််းမကက ်း၊ဆင်ကန်ရ ်ကွက်၊

နကျာက်တန််းပမ ြိုြို့၊ရန်ကုံန်တ ုံင််းနဒသကက ်း

၁၂ Puma Power 009(South Okkalapa) 1122 1117 1124 ရတနောလမ််း၊ နတာင်ဥကကလာ၊ ရန်ကုံန် 

၁၃
Silver Wave (Thu Wanna)

1122 1117 1124
အမှတ်(၁၃၉)၊ ပ ေါ်ဆန််းပမ ်းလမ််း၊ သုဝဏ္ဏ၊ သင်္ဃန််းကျွန််းမမ  ြို့နယ်။

၁၄ သ မ်ပ ြူ 1122 1117 1124 သ မ်ပ ြူလမ််း၊ မင်္ဂလာနတာင်ညွန့််ပမ ြိုြို့နယ်

၁၅ MICA POWER 1,122 1,117 1,124 ဘုံရင ်နနောင်လမ််းနှင ် န ကျင််းလမ််းနဒ င ် အနနောက်ကက ြိုြို့ကုံန််း

၁၆ Yadanar Petrol Station (Taikgyi) 1122 1117 1124 အ ုံ်းတန််းရ ်ကွက်၊ပ ည်လမ််း၊တ ုံက်ကက ်းပမ ြိုြို့၊ရန်ကုံန်တ ုံင််းနဒသကက ်း

၁၇ Yadanar Petrol Station (Kayan) 1122 1117 1124
အမှတ်(၃)ရ ်ကွက်၊ ရမ််း-ရန်ကုံန်လမ််းမကက ်း၊ ရမ််းပမ ြိုြို့နယ်၊နအ်း ျမ််းသာပမ ြိုြို့သစ်၊

ရန်ကုံန်တ ုံင််းနဒသကက ်း။

၁၈ Petro Power 1122 1117 1124 ဒရယ်ဘ ုံနကျ်းရ ာ၊လှည််းက ်းဆရာအတတ်သင်မျက်နှောပ င််းဆ ုံင်၊လှည််းက ်း

၁၉ MOONSUN 1122 1117 1124 အမှတ်၁၅/လမ််းသစ်လမ််း/ န ့်သာကုံန််းရ ်ကွက် အင််းစ န်ပမ ြိုြို့နယ်

၂၀ MOONSUN 1,122 1,117 1,124 အမှတ် ၁၅/ရန်ကုံန် ုံသ မ်လမ််းမကက ်း/ပမစ မ််းနရာင်အ မ်ယာ/လ ှိုင်သာယာပမ ြိုြို့နယ်

စဉ်
အမ   ျိုးအစ ျိုး

အရ  င်ျိုးဆ ိုင်လ ပ်စ အရ  င်ျိုးဆ ိုင်အမည်

 န်ကိုန်တ ိုင်ျိုးရဒသကကီျိုးတင်ွ အထ ျိုးရ ျိုးနှုန်ျိုးဖြင့်် ရ  င်ျိုးခ လ က်   ရသ  စက်သ ိုျိုးဆီအရ  င်ျိုးဆ ိုင်မ  ျိုးစ  င်ျိုး 



 92 Ron ဒီဇယ် Premium ဒီဇယ်

1 KS ( 031 ) 1167 1152 1159 KS ( 031 ) အာိ္းခ  ူ ာ် င္ ( ာႏၱေခ း-ထူားဖ ာ)

2 KS ( 027 ) 1162 1152 1159 KS ( 027 )  က္  ဘု္်ူာ ( သူစည္ငာ ္းစ ) 

3 OK ENERGY ရမည််းသင််း 1162 1157 1164 ရန်ကုံန် မနတနလ်း လမ််းမကက ်းနဘ်း နရွှေဒ ်းနကျ်းရ ာ

မနတရလျိုးတ ိုင်ျိုးရဒသကကီျိုးတွင် အထ ျိုးရ ျိုးနှုန်ျိုးဖြင့်် ရ  င်ျိုးခ လ က်   ရသ  စက်သ ိုျိုးဆီအရ  င်ျိုးဆ ိုင်မ  ျိုးစ  င်ျိုး 

စဉ် အရ  င်ျိုးဆ ိုင်အမည်
အမ   ျိုးအစ ျိုး

အရ  င်ျိုးဆ ိုင်လ ပ်စ 



 92 Ron ဒီဇယ် Premium ဒီဇယ်

၁ Power (9) (PyinMaNa) 1162 1157 1164 ရန်ကုံန်- ျဉ််းမနော်းလမ််းနဟာင််း နှင််းဆ ဝ ုံင််းအန ်း  ုံ ပသ ရ ပမ ြိုြို့နယ်

၂ PT Power (ဥတတရသ ရ ) 1162 1157 1164 အမှတ်(၁၉)၊မနတနလ်းလမ််းနှင ်ပမဝတ လမ််းန ာင ်

၃ PT Power (ဒကခ ဏသ ရ ) 1162 1157 1164 ဗွ (၄)လမ််းနှင ်နရွှေပ ည်နတာ်ဝင်လမ််းန ာင ်၊ ၁၃ /ဝန်နဆာင်မှိုဇုံန်ရ ်

ရနဖပည်ရတ ်တွင် အထ ျိုးရ ျိုးနှုန်ျိုးဖြင့်် ရ  င်ျိုးခ လ က်   ရသ  စက်သ ိုျိုးဆီအရ  င်ျိုးဆ ိုင်မ  ျိုးစ  င်ျိုး 

စဉ် အရ  င်ျိုးဆ ိုင်အမည်

အမ   ျိုးအစ ျိုး

အရ  င်ျိုးဆ ိုင်လ ပ်စ 



 92 Ron ဒီဇယ် Premium ဒီဇယ်

၁ Shwe Myan Aung 1177 1157 1164 စနဒဝတရ် ာ၊ က ဲစုံလမ််း၊ ပမ တပ်မ ြိုြို့နယ်၊ တနသဂာရ တ ုံင််းနဒသကက ်း 

၂ Shwe Myan Aung 1177 1157 1164 ကုံန််းန  က်ရ ာ၊ ပမ တန်တာင်အုံ ်စုံ၊ ပမ တပ်မ ြိုြို့နယ်

၃ MICHILI FUEL ၁၁၇၇ ၁၁၅၇ ၁၁၆၄
ဘ ာင္းရူား ာ္း ္ ငာ ဘ္-ထူး၀န္ ာ္းာမကကးခရ ခုးခက း

ရ္ူစႏၵ၀ဘ္ခက းရ္ူအာု္စာငာ ဘ္ငာ ္းစဘိသ နူရကဘ ာင္းခဒသမကကး

တနသသ  ီတ ိုင်ျိုးရဒသကကီျိုးတင်ွ အထ ျိုးရ ျိုးနှုန်ျိုးဖြင့်် ရ  င်ျိုးခ လ က်   ရသ  စက်သ ိုျိုးဆီအရ  င်ျိုးဆ ိုင်မ  ျိုးစ  င်ျိုး

စဉ် အရ  င်ျိုးဆ ိုင်အမည်

အမ   ျိုးအစ ျိုး

အရ  င်ျိုးဆ ိုင်လ ပ်စ 



 92 Ron ဒီဇယ် Premium ဒီဇယ်

1 BOC (မ ုံရ ာ) 1172 1152 1159 မ ုံရ ာ-နရဉ ်းကာ်းလမ််းမကက ်းနဘ်း န်  ်းကျင််းနကျ်းရ ာ မ ုံရ ာပမ ြိုြို့

စဉ် အရ  င်ျိုးဆ ိုင်အမည်

အမ   ျိုးအစ ျိုး

အရ  င်ျိုးဆ ိုင်လ ပ်စ 

စစ်က ိုင်ျိုးတ ိုင်ျိုးရဒသကကီျိုး    အထ ျိုးရ ျိုးနှုန်ျိုးဖြင့်် ရ  င်ျိုးခ လ က်   ရသ  စက်သ ိုျိုးဆီအရ  င်ျိုးဆ ိုင်မ  ျိုးစ  င်ျိုး



 92 Ron ဒီဇယ် Premium ဒီဇယ်

၁ KS ( 022 ) 1187 1177 1184 KS ( 022 )   င္းာူခဘူင္  ်ာင္

၂ စင်နတာ်နကာက် 1187 1177 1184 ငပလ၊ီ မိန ်းလမ ်းမက ်ီး၊  သတံ ွဲ ၀၇၁၇၁ 

၃ ကက တ ုံင််းနအာင် 1187 1177 1184 လင််းမ နတာင်နကျ်းရ ာအုံ ်စုံ / သ တွဲပမ ြိုြို့နယ် / ရ  ုံင်ပ ည်နယ်

 ခ ိုင်ဖပည်နယ်    အထ ျိုးရ ျိုးနှုန်ျိုးဖြင့်် ရ  င်ျိုးခ လ က်   ရသ  စက်သ ိုျိုးဆီအရ  င်ျိုးဆ ိုင်စ  င်ျိုး

စဉ် အရ  င်ျိုးဆ ိုင်အမည်

အမ   ျိုးအစ ျိုး

အရ  င်ျိုးဆ ိုင်လ ပ်စ 



 92 Ron ဒီဇယ် Premium ဒီဇယ်

1 Ready 1172 1162 1169 တ ်းနပမာင််းရ ာ၊ နရ်းပမ ြိုြို့နယ်၊ 

2 Denko ( နမာ်လပမ ြိုင် ) 1157 1152 1159  ်ာင္အာွဘ္ (၀၈၀၂)စစ္က ကာိ္းရု္က္က္ ခာူ္  ာ ္းင္ ာ ္းစိန္ ာ္ိ္ငုည္ိန္ုန္ၿမိဳ႕။

3 Yadanar Petrol Station (Mawlamyine) 1157 1152 1159 မ ်းနလာင်ပ င်လမ််း၊ မနတနလ်းရ ်ကွက်၊နမာ်လပမ ြိုင်ပမ ြိုြို့၊ မွန်ပ ည်နယ်။

4 KKP 1172 1162 1169  ပအောင်ပေယျလမ််း၊ မွန်ပ ည်နယ်

5 Yadanar Petrol Station (Yae) 1172 1167 1169 တနသဃောရီတ ုင််းပေသကကီ်း၊အဏ္ဏဝါရ ်ကွက်၊ပရ်းမမ  ြို့၊မွန်ပ ည်နယ်။

6 Yadanar Petrol Station (Thanphyuzayut) 1162 1157 1164 သံပ ြူေရ ်၊ဝဲရတပ်ကျ်းရ ောအု ်စု၊ဝဲသွန်ပ ျောင််းရ ော၊မွန်ပ ည်နယ်။

7 Puma Power 1157 1152 1159 ငာ ္းစခရွူင္ ာ္းကခာူ္ ငာ ္းင္ငာ ္းစကာ္ိ္ငုည္ိန္ုန္ၿမိဳ႕။

မွန်ဖပည်နယ်    အထ ျိုးရ ျိုးနှုန်ျိုးဖြင့်် ရ  င်ျိုးခ လ က်   ရသ  စက်သ ိုျိုးဆီအရ  င်ျိုးဆ ိုင်စ  င်ျိုး

စဉ် အရ  င်ျိုးဆ ိုင်အမည်
အမ   ျိုးအစ ျိုး

အရ  င်ျိုးဆ ိုင်လ ပ်စ 



 92 Ron ဒီဇယ် Premium ဒီဇယ်

1 Lucky 7 1162 1152 1159 က ပ ာ်းရ ာ၊ မနကွ်း-နတ်နမာက်လမ််း၊ မနကွ်းတ ုံင််းနဒသကက ်း 

2 Min Bu Star 1162 1152 1159 ကကာကန်၇ွာ၊ မင််းဘ ်းပမ ြိုြို့နယ်၊ မနကွ်းတ ုံင််းနဒသကက ်း 

3 ာခက္းဘာ င္းခဒသမကကး 1162 1152 1159 KS ( 025 ) ခအူင္ ူ  ်ာင္ ( ကသစ္ကိ္ )

မရကွျိုးတ ိုင်ျိုးရဒသကကီျိုး    အထ ျိုးရ ျိုးနှုန်ျိုးဖြင့်် ရ  င်ျိုးခ လ က်   ရသ  စက်သ ိုျိုးဆီအရ  င်ျိုးဆ ိုင်မ  ျိုးစ  င်ျိုး

အရ  င်ျိုးဆ ိုင်အမည်စဉ်

အမ   ျိုးအစ ျိုး

အရ  င်ျိုးဆ ိုင်လ ပ်စ 



 92 Ron ဒီဇယ် Premium ဒီဇယ်

၁ KKP Intakaw 1142 1137 1144 ရန်ကုံန်- ဲ  ်းအနဝ်းနပ ်းလမ််းမကက ်း၊ အင််းနတာ်

၂ ထက္ဧကရက (အင္းဘခကူ္) 1142 1137 1144 ရိ္ကာိ္-ာႏၱေခ း  ာ္းာမကကးက (၁၀၅)ဘု္ခရွစက အင္းဘခကူ္ငာ ္းစိန္က  ု ူးဘ ာင္းခဒသမကကးုန္ၿမိဳ႕။

၃ Tharaphu petrol station 1152 1147 1154 ရန်ကုံန်-မနတနလ်းလမ််းနဟာင််း၊အုံတ်တွင််းပမ ြိုြို့နယ်၊ ဲ  ်းတ ုံင််းနဒသကက ်း

၄ PT Power ( ဲ  ်း) 1142 1137 1144 ကလ (တ ်ကနလ်း)နကျ်းရ ာအုံ ်စုံ

၅ PT Power (န တတရာ) 1152 1147 1154  န််းန  က်နကျ်းရွှော၊င ်းရ ာနကျ်းရ ာအုံ ်စုံတာငွ်္

ပဲခ ျိုးတ ိုင်ျိုးရဒသကကီျိုး    အထ ျိုးရ ျိုးနှုန်ျိုးဖြင့်် ရ  င်ျိုးခ လ က်   ရသ  စက်သ ိုျိုးဆီအရ  င်ျိုးဆ ိုင်စ  င်ျိုး

စဉ် အရ  င်ျိုးဆ ိုင်အမည်

အမ   ျိုးအစ ျိုး

အရ  င်ျိုးဆ ိုင်လ ပ်စ 
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၁ ဧရူဝဘကဘ ာင္းခဒသမကကး 1137 1132 1139 KS ( 020 ) ရိ္ကာိ္ဘ ာင္းာ ာင္ဘ ာင္ ( ၂၃ ) ာ ာင္

၂ ဧရူဝဘကဘ ာင္းခဒသမကကး 1137 1132 1139 KS ( 016 ) ရိ္ကာိ္ဘ ာင္းာ ာင္ဘ ာင္ ( ၄၂ ) ာ ာင္

၃ ဧရူဝဘကဘ ာင္းခဒသမကကး 1137 1132 1139 KS ( 032 )  ု ူးငာ ္းစခရွူင္ ာ္း

၄ Pathein -2 1142 1137 1144 ရန်ကုံန် ုံသ မ် အနဝ်းနပ ်းလမ််းမကက ်း 

၅ Thar Ma Nya Phyo 1142 1137 1144 ကျ  ြိုက်ကလတ်

၆ OKK 1137 1132 1139  န််းတနနေ်ာပမ ြိုြို့နယ်

၇ YKK (MUP) 1142 1137 1144 ဘုံရာ်းလမ််း နှင ် ပမ ြိုြို့နရှာင်လမ််းန ာင် ၊ (၂) ရ ်ကွက်၊ မအ  င် ပမ ြိုြို့

၈ YKK (DDY) 1142 1137 1144 နဒ်းဒရဲ တ တာ်း အန ်း၊  ျဥ််းက ်လမ််း၊ (၂) ရ ်ကွက်၊ နဒ်းဒရဲ ပမ ြိုြို့

၉ PT Power ( ုံသ မ်) 1142 1137 1144 က ုံ်းဆ နကျ်းရ ာ၊ ုံသ မ်-မ ုံရ ာလမ််းမကက ်း  ုံသ မ်ပမ ြိုြို့

၁၀ Denko ( မနကွ်း-၁ ) 1162 1152 1159 မနကွ်း-နတ်နမာက်လမ််း၊ န က ်က န််းနကျ်းရ ာအုံ ်စုံ၊ မနကွ်းပမ ြိုြို့ ။

၁၁ Thar Ma Nya Phyo (Kyaiklat) 1142 1137 1144 မအ  င်- ျာ  ုံ လမ််းမကက ်း၊ ကျ  ြိုက်လတ်ပမ ြိုြို့

ဧ  ဝတီတ ိုင်ျိုးရဒသကကီျိုး    အထ ျိုးရ ျိုးနှုန်ျိုးဖြင့်် ရ  င်ျိုးခ လ က်   ရသ  စက်သ ိုျိုးဆီအရ  င်ျိုးဆ ိုင်မ  ျိုးစ  င်ျိုး

စဉ် အရ  င်ျိုးဆ ိုင်အမည်

အမ   ျိုးအစ ျိုး

အရ  င်ျိုးဆ ိုင်လ ပ်စ 
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1 Asia Energy (ပမစ်ကက ်းနော်း-နရွှေနညာင် င်) 1222 1202 1209 ဦ်း  ုံင်အမှတ ်(၂၀)၊ နရွှေနညာင် င်နကျ်းရ ာအုံ ်စုံ၊ ဝ ုံင််းနမာ်ပမ ြိုြို့နယ်၊ က ျင်ပ ည်နယ်။

ကခ င်ဖပည်နယ်    အထ ျိုးရ ျိုးနှုန်ျိုးဖြင့်် ရ  င်ျိုးခ လ က်   ရသ   စက်သ ိုျိုးဆီအရ  င်ျိုးဆ ိုင်မ  ျိုးစ  င်ျိုး

စဉ် အရ  င်ျိုးဆ ိုင်အမည်

အမ   ျိုးအစ ျိုး

အရ  င်ျိုးဆ ိုင်လ ပ်စ 



၁၅.၁၀.၂၀၂၁

Ron 92 ိုးိုးဒီဇယ် Premium ဒီဇယ်

၁ ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီး 1122 1117 1124 ၂၀

၂ မ လးတိုင်း ဒသကီး 1167 1152 1159 ၃

၃ န ပည် တာ် 1162 1157 1164 ၃

၄ တနသာရတီိုင်း ဒသကီး 1177 1157 1164 ၃

၅ စစက်ိုင်းတိုင်း ဒသကီး 1172 1152 1159 ၁

၆ ရခိုင် ပည်နယ် 1182 1172 1179 ၃

၇ မွန် ပည်နယ် 1172 1162 1169 ၇

၈ မ ကွးတိုင်း ဒသကီး 1162 1152 1159 ၃

၉ ပဲခူးတိုင်း ဒသကီး 1152 1147 1154 ၅

၁၀ ဧရာဝတတီိုင်း ဒသကီး 1137 1132 1139 ၁၁

၁၁ ကချင် ပည်နယ် 1217 1197 1204 ၁

၆၀

မှတ်ချက်။          ဆိုင်အ ရအတွက်စာရငး်များ  ရက်အလိုက်အ ပာငး်အလရဲှိိုင်ပါသည်။ 

စစုု ပါငး်

တုိင်း ဒသကီး/ပညန်ယ်များတွင ် ရာင်းချလျက်ရိှ သာ စက်သံုးဆီအ ရာင်းဆုိင်များ၏ ဈးန်းစာရင်း

စ် တိုင်း ဒသကီး/ ပည်နယ်
တစ်လီတာ ဈးန်း

ရာငး်ချသည့် 
ဆိုင်အ ရအတွက်


