
 92 Ron ဒီဇယ်ဆီ

Premium

 ဒီဇယ်ဆီ

1 Shwe Byain Phyu(Tar Kay Ta) 1,377 1,349 1,356 ရှုခင််းသာလမ််း၊သာကေတမမ  ြို့နယ်

2 Shwe Byain Phyu(No:3 Mingalardone) 1,377 1,349 1,356 ပုလဲမမ  ြို့သစ်လမ််း၊ရှုခင််းသာမမ  ြို့နယ်
3 Shwe Byain Phyu(Htan Ta Pin) 1,377 1,349 1,356 ၅ လမ််း ထန််းထပင်မမ  ြို့နယ်၊
4 Shwe Byain Phyu(Insein) 1,377 1,349 1,356 အင််းစ န်မမ  ြို့နယ်၊ရန်ေုန်မမ  ြို့
5 Shwe Byain Phyu(Maw Bi) 1,377 1,349 1,356 ကမ ာ်ဘီမမ  ြို့နယ်
6 Shwe Byain Phyu(Toontay) 1,377 1,349 1,356 တ  ြို့ကတ်း-ဒလမမ  ြို့နယ်

7 Yadana Petrol Station (ခရမ််း) 1,117 အမ တ်(၃)ရပ်ေ ေ်၊ ခရမ််း-ရန်ေုန်လမ််းမကေီ်း၊ခရမ််းမမ  ြို့နယ်၊ကအ်းချမ််းသာမမ  ြို့သစ်၊ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

8 Yadana Petrol Station (သ ု်းခ ) 1,117 ကအာင်ကဇယျလမ််း၊ အမ တ်(၅)ရပ်ေ ေ်၊ သ ု်းခ မမ  ြို့၊ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

9 Yadana Petrol Station (ဥေက ) 1,122 အမ တ်(၁၀/ခ)၊ပပည်လမ််း၊အကန ်ရထာရပ်ေ ေ်၊ဥေက မမ  ြို့၊ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

10 Yadana Petrol Station ( သန်လျှင်) 1,377 1,349 1,356 အမ တ်(၁၀)၊သ မ်ကေျာင််းလမ််း၊မမ  ြို့သစ်အလယ်ရပ်ေ ေ်၊ သန်လျှင်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

11 Yadana Petrol Station (ကေျာေ်တန််း) 1,362 1,334 1,341 အမ တ်(၈၃၆)၊သန်လျှင်-ကေျာေ်တန််းလမ််းမကေီ်း ၊ဆင်ေန်ရပ်ေ ေ်၊ ကေျာေ်တန််းမမ  ြို့၊ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

12 Yadana Petrol Station ( ကောော့မ  ်း) 1,362 1,334 1,341 မေျ်ီးေန်ရပ်ေ ေ်၊ ဗ ုလ်ချ ပ်လမ််းမကေီ်း၊ကောော့မ  ်းမမ  ြို့၊ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

13 Yadana Petrol Station (ေ မ််းခခ ေုန််း) 1,362 1,334 1,341 အမ တ်(၈၁)၊ဗ ုလ်ချ ပ်လမ််း၊ေန်ကေီ်းပ ုင််းရပ်ေ ေ်၊ေ မ််းခခ ေုန််းမမ  ြို့၊ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

14 Yadana Petrol Station (ဒလ) 1,362 1,334 1,341 ဒလ-တ  ကတ်းော်းလမ််း၊ စာပါကချာင်ရပ်ေ ေ် ၊ဒလမမ  ြို့၊ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

15 Yadana Petrol Station (တ ုေ်ကေီ်း) 1,362 1,334 1,341 အ ု်းတန််းရပ်ေ ေ်၊ပပည်လမ််း၊တ ုေ်ကေီ်းမမ  ြို့၊ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း

16 Moon ( Kyi Myin Daing ) 1,377 1,349 1,356 ကေည်ပမင်ော့တ ုင်မမ  ြို့နယ်

17 Thuwana 1,362 1,334 1,341 သင်္ဃေျွန််းမမ  ြို့နယ်

18 Mhawbi(1) 1,362 1,334 1,341 ရန်ေုန်-ပပည်လမ််းမကေီ်း၊ ကမ ာ်ဘီမမ  ြို့နယ်

19 Lucky7(သန်လျှင်) 1,362 1,334 1,341 ဘုရာ်းေုန််းကေျ်းရ ာ ေျ   ေ်ကခါေ်ဘုရာ်းအနီ်း သန်လျှင်မမ  ြို့နယ် ရန်ေုန်မမ  ြို့။

20 MMTM - Tamwe 1,370 1,340 1,350 အကရ ြို့မျဉ််းမပ  င်ေ င််းလမ််း၊ တာကမ မမ  ြို့နယ်

21 MMTM - Ywama 1,370 1,340 1,350 လ ှုင်မမ  ြို့နယ်၊ရန်ေုန်မမ  ြို့

22 MMTM - North Dagon 1,370 1,340 1,350 ကပမာေ်ဒဂ ုမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်မမ  ြို့

23 MMTM - Thingankyun 1,370 1,340 1,350 သ သုမာလမ််း၊သင်္ဃေျွန််းမမ  ြို့နယ်

24 Moon Sun Energy (NOK) 1,377 1,349 1,356 အမ တ် (၁၆၃/ ၁) ၊ သုနန္ဒ လမ််း န္ ငေ်ာ့ သုဓမမာ လမ််းကထာငေ်ာ့ ၊ကပမာေ်ဥေကာပမမ  ြို့နယ် ၊ ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

25 Moon Sun Energy (South Dagon) 1,362 1,334 1,341 အမ တ်(၁/၇၁၃၊၂/၇၁၃) ၊ ၂၁ ရပ်ေ ေ် ၊ ကတာင်ဒဂ ုစေ်မှုဇုန်အနီ်း ၊ ပပည်ကထာင်စုလမ််းမကေီ်း ၊ ဒဂ ုမမ  ြို့သစ်ကတာင်ပ ုင််း ၊ ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း ။

26 Moon Sun Energy ( Insein) 1,362 1,334 1,341 အမ တ်(၄၅) ၊ ဘူတာရ ုလမ််း (ခ) လမ််းသစ်လမ််း ၊ န ံ့သာေုန််းရပ်ေ ေ် ၊ အင််းစ န်မမ  ြို့နယ် ၊ ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

27 Moon Sun Energy (Shwe Pyi Thar) 1,362 1,334 1,341 အမ တ်(၄) လမ််းမကေီ်း ၊ သာဓုေန်စေ်မှုဇုန်အနီ်း ၊ ကရွှေပပည်သာမမ  ြို့နယ် ၊ ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

28 Moon Sun Energy (Hlaing Thar Yar) 1,362 1,334 1,341 အမ တ်(၁၅) ၊ ရန်ေုန် - ပုသ မ်လမ််းမကေီ်း ၊ပမစ မ််းကရာင်အ မ်ရာ ၊ ဒဂ ုဧရာအက ်းကပပ်းကရ ြို့ ၊ လ ှုင်သာယာမမ  ြို့နယ်၊  ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

29 KS(019) 1,377 1,349 1,356 ကမ ာ်ဘီအမ တ်(၄)လမ််းမကေီ်း၊ကမ ာ်ဘီမမ  ြို့၊ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

30 360 ံ Petro (Satsan) 1,377 1,335 1,340 မဂဃလာကတာင်ညွှန်ံ့မမ  ြို့နယ်၊ရန်ေုန်မမ  ြို့

31 360 ံ Petro (Danyingone) 1,377 1,335 1,340 အင််းစ န်မမ  ြို့နယ်၊ရန်ေုန်မမ  ြို့

32 360 ံ Petro (Thingankyun, Laydaungkan) 1,362 1,334 1,341 ကလ်းကထာင်ော့ေန်ရပ်ေ ေ်၊ သင်္ဃေျွန််းမမ  ြို့နယ်

33 360 ံ Petro (Ayarwon, Tharkayta) 1,362 1,334 1,341 ဧရာ  လမ််း၊သာကေတမမ  ြို့နယ်

ရန်ကုန်တှုိင််းဒေသကကီ်းရ ှိ အထ ်းဒ ်းနှုန််းဖြင့်် ဒရောင််းချလျက်ရ ှိဒသော စက်သ ု်းဆီအဒရောင််းဆှုိင်မျော်း စောရင််း

စဉ် အဒရောင််းဆှုိင်အမည် တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း

အဒရောင််းဆှုိင်လှိပ်စော



34 360 ံ Petro (Bomhuebahtoo, North Dagon) 1,362 1,334 1,341 ဗ ုလ်ဗထူ်းလမ််း၊ ကပမာေ်ဒဂ ုမမ  ြို့နယ်

35 MMHK - TW 1,377 1,349 1,356 ဘုရာ်းေုန််း ကေျ်းရ ာအုပ်စု သန်လျှင်မမ  ြို့နယ်၊ အကရ ြို့ပ ုင််း တေကသ ုလ် အနီ်း (တာ၀)

36 Nilar Yoma - TP 1,377 ၁၆၂ သ မ်ပ  လမ််း (၉) ရပ်ေ ေ် ဗ ုလ်တစ်ကထာင်မမ  ြို့နယ်

37 Asia Energy -လ ှုင်သာယာပနံ့်ဆ ုင်  (ရန်ေုန်) 1,362 1,334 1,341 တတံ ားဖ ြူမှတတ် ိုင၊်  အမှတ် (၈) ရပ်ကကွ၊် ဦားပိုညလမ်ားနငှ ်  မကကာွးလမ်ားက  င ၊်  လ  ငသ် ယ မမ  ြို့နယ၊်  ရနက်ိုနမ်မ  ြို့။

38 Star High - Satsan 1,362 1,334 1,341 အမ တ်(၁၁) အထေ်ပုဇ န်ကတာင်လမ််း၊ စေ်ဆန််း၊ မဂ်လာကတာင်ည နံ့်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်မမ  ြို့။

39 Denko ( ကတာင်ဒဂ ု ) 1,362 1,334 1,341 အမ တ ်၁ ( ေ-B )၊ ၁၄၂ ရပ်ေ ေ်၊ အမ တ ်၂ လမ််းမကေီ်းန္ ငေ်ာ့ ေျန်စစ်သာ်းလမ််းကထာငေ်ာ့၊ ကတာင်ဒဂ ုမမ  ြို့နယ် ၊ ရန်ေုန်မမ  ြို့ ။

40 Denko ( ေုန််းတလကပါင် ) 1,362 1,334 1,341 အမ တ ်၃ လမ််းမကေီ်း၊ ေုန််းတလကပါင် ကေျ်းရ ာ၊ မဂဃလာဒ ုမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်မမ  ြို့။

41 Denko ( ဒဂ ုဆ ပ်ေမ််း ) 1,362 1,334 1,341 အမ တ်(၁၈၃၀)၊ ၆၀ ရပ်ေ ေ်၊ ပဲခူ်းပမစ်လမ််း န္ ငေ်ာ့ အက ရာလမ််းကထာငေ်ာ့၊ ဒဂ ုမမ  ြို့သစ် (ဆ ပ်ေမ််း)မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

42 Denko ( ကပမာေ်ဥေကလာပ ) 1,362 1,334 1,341 အမ တ ်(င်္/၁၆ H )၊ ကခမာသီလမ််း၊ ကပမာေ်ဥေကလာအ  ုင််းအနီ်း၊ ကပမာေ်ဥေကလာပမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်မမ  ြို့။ ဆ ုင်အမ တ် (၀၂၄၃)

43 Denko ( သန်လျင် ၂ ) 1,362 1,334 1,341 အမ တ ်၆၇၁၊ ကေျာင််းေန်အကရ ြို့ေ င််း၊ ဘုရာ်းေုန််းကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ ေျ   ေ်ကခါေ်ဘုရာ်းလမ််း သန်လျင်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

44 Denko ( ကပမာေ်ဒဂ ု-၂ ) 1,362 1,334 1,341 အမ တ ်(၃/စ) ၊ ပပည်ကထာင်စုလမ််း၊ ၂၇ ရပ်ေ ေ်၊ ကတာင် /ကပမာေ်လမ််းဆ ုအနီ်း၊ ဒဂ ုမမ  ြို့သစ် (ကပမာေ်ပ ုင််း)မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

45 Denko ( ကအာင်ဆန််း ) 1,362 1,334 1,341 စဉေ်ာ့ငူရပ်ေ ေ်၊ ကအာေ်မဂဃလာဒ ု လမ််းမကေီ်း၊ အင််းစ န်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်မမ  ြို့။

46 Denko ( ကရွှေပပည်သာ ) 1,362 1,334 1,341 အမ တ ်(၄၂/ ၃၀၅)၊ အမ တ ်၄ လမ််းမကေီ်း၊ စေ်မှုဇုန် (၁)၊ ကရွှေပပည်သာမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်မမ  ြို့။

47 Denko ( လ ှုင်သာယာ-၁ ) 1,362 1,334 1,341 အမ တ ်(၅၈၈) ၇ ရပ်ေ ေ်၊ မီ်းခ ေ်ကစျ်း ကအာေ်ထ ပ်အနီ်း ရန်ေုန် -ပုသ မ်လမ််းမကေီ်း လ ှုင်သာယာမမ  ြို့နယ် ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

48 Denko ( လ ှုင်သာယာ ၃ ) 1,362 1,334 1,341 အမ တ ်(၃/၄၉) အလယ်ရ ာကေျ်းရ ာအုပ်စု ၊ ခကရပင်လမ််းမကေီ်း ၊ လ ှုင်သာယာမမ  ြို့နယ် ၊ ကပမာေ်ပ ုင််းခရ ုင် ၊ ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း ။

49 Denko ( အင််းစ န် ) 1,362 1,334 1,341 BOC ကေ ြို့၊ ရန်ေုန်-အင််းစ န်လမ််းမကေီ်း၊ န ံ့သာေုန််းရပ်ေ ေ်၊ အင််းစ န်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်မမ  ြို့။

50 Denko (ကပမာေ်ဒဂ ု-၁ ) 1,362 1,334 1,341 အမ တ ်(၅၄၂ / ၅၄၃)၊ ဗ ုလ်မ  ်းဗထူ်းလမ််း၊ န ကရ်းေူညီမှုအသင််း (ရန်ေုန်)ကဘ်း၊ ဒဂ ုမမ  ြို့သစ် (ကပမာေ်ပ ုင််း) မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း။

51 Denko ( လ ည််းေူ်း ) 1,362 1,334 1,341 ေျွန််းေကလ်းကေျ်းရ ာ၊ တန် (၁၀၀)ဆန်စေ် န််းအနီ်း၊ လ ည််းေူ်းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်မမ  ြို့။

52 Denko ( သန်လျင် ၁ ) 1,362 1,334 1,341 အမ တ ်(၁၇)၊ ေ င််းအမ တ ်(၇)၊ ေျ   ေ်ကခါေ်ဘုရာ်းလမ််း၊ ကသာေ်ကတာ်တ င််းရပ်ေ ေ်၊ သန်လျင်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်တ ုင််း ကဒသကေီ်း။

53 Denko ( ထန််းတပင် ) 1,362 1,334 1,341 အမ တ ်(၈/၄)၊ အမ တ ်(၅)လမ််းမ ( ရန်ေုန်-ပုသ မ် )လမ််းမကေီ်း  ၊ အစုကေီ်းကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ ကပမာေ်ပ ုင််းခရ ုင်၊ ထန််းတပင်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း ။

54 PT Power (ပမယမ ု) 1,377 1,349 1,356 အမ တ်(၂၆)ရပ်ေ ေ်၊ပင်လ ုလမ််းမကေီ်း

55 Yangon Petrol (သာကေတ) 1,349 1,356 ရတန လမ််းမကပေါ်၊ တေ်လမ််းအ မ်ရာအနီ်း၊၁၀ကတာင်ရပ်ေ ေ်

56 Yangon Petrol (ယုဇန) 1,377 1,349 1,356 ပဲခူ်းပမစ်လမ််းမကပေါ်၊ အ ု်းအ မ်မ တတ် ုင်အနီ်း ၊  ၉၂ ရပ်ေ ေ်

57 Yangon Petrol (ကတာင်-ကပမာေ်လမ််းဆ ု) 1,349 1,356 ကပမတ ုင််းရပ်ေ ေ်အမ တ်-၂၇/၉၊ လူကန/ရပ်ေ ေ်အမ တ်-ကရွှေပင်လ ုအ မ်ရာ၊ (ကတာင်/ကပမာေ်လမ််းဆ ု)

58 Yangon Petrol (ဧရာ ဏ်) 1,377 1,349 1,356 ပဲခူ်းပမစ်လမ််း န္ ငေ်ာ့ ဧရာ ဏ်လမ််းမကေီ်း ကထာငေ်ာ့၊  ဧရာ ဏ်လမ််းမကေီ်း၊၆၀ ရပ်ေ ေ်

59 Yangon Petrol (မင််းရဲကေျာ်စ ာ) 1,377 1,349 1,356 မင််းရဲကေျာ်စ ာလမ််း န္ ငေ်ာ့ ေကန င်မင််းသာ်းကေီ်း လမ််းကထာငေ်ာ့ ( YBS ော်း င််း အနီ်း )

60 Yangon Petrol (သုဓမမာ) 1,349 1,356 သုဓမမာလမ််းမကေီ်း၊ကပမာေ်ဥေကလာပ အ  ုင််းအနီ်း ၊စေ်မှုလေ်မှုရပ်ေ ေ်

61 Yangon Petrol (ဒလ) 1,377 1,349 1,356 အမ တ ်၁၄၂၄၊ဒလ-တ  ကတ်း လမ််းမကေီ်း၊ဆာ ာကချာင်ရပ်ေ ေ်

62 Yangon Petrol (ကမာင််းမေန်) 1,349 1,356 အမ တ ်၁/ေ၊ကမာင််းမေန်လမ််းမကေီ်း၊ ၁၇ ရပ်ေ ေ်

63 Puma Power 009  (Yangon) 1,377 1,349 1,356 ကတာင်ဥေကလာပမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ေုန်မမ  ြို့

64 ထက္ဧကရီ-အမွတ္(၂) လမ္းမမကီး 1,377 1,349 1,356 အမွတ္(၂) လမ္းမမကီးး ရွမ္းတ မကီးီံစ ံကပးရ ်းး လွ ္းက းစမကူးျမ္း ရျ္က ျ္တက န္းံ ိမကီးေဒသၾကီး။

65 ိရဖ -အန္း ကီျ္ 1,377 1,349 1,356   န္းက ျ္းန တ်း  ီရ ္က က္း   န္းက ျ္းန တ်းရံ လမ္းး အန္း ကီျ္စမကူးျမ္း ရျ္က ျ္ မကူးေဒသၾကီး။
66 Yadanar Station 1,377 1,349 1,356 ခခ (၁),သစ်စ မေ်ာ့ေုန််းရပ်ေ ေ်, အမ တ်(၃) လမ််းမ



 92 Ron ဒီဇယ်ဆီ

Premium

 ဒီဇယ်ဆီ

၁ Shwe Byain Phyu(Madalay 26B) 1,422 1,384 1,391 ချမ််းကအ်းသာဇ မမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း

၂ Shwe Byain Phyu (မန္းမ်း န္) 1,422 1,384 1,391 မန္းမ်း န္ ံကပးရ ်းအ  ္  ီး  ိ ်းီ ္စမကူ   ျမ္း မ မံလးတက န္းံ ိမကီး
၃ Shwe Byain Phyu (မ မံလးးစမီ္နမ္) 1,422 1,384 1,391 ီက္ံက   -ီ်းတက းစမကူ  စ န္မကီးရ ္က က္းအမရ  ရစမကူ  ျမ္းရျ္က ျ္ -မ မံလးလမ္းံ ်းန္းးမ မံလးတက န္းံ ိမကီး
၄ Shwe Byain Phyu ( ခ က ၠဴ) 1,427 1,379 1,386 ံခပ်းက္ကျ္ံကပးရ ်းအ  ္  ီး  ခ က ၠဴစမကူ   ျမ္း မံက းတက န္းံ ိမကီး
၅ Regency Petrol Station(MyinGyan) 1,407 1,374 1,381 ပမင််းခခ -မန္တကလ်းလမ််း ၊ ပမင််းခခ မမ  ြို့။

၆ Regency Petrol Station(Taung Tha) 1,407 1,374 1,381 အမ တ်(၂) ၊ ပမင််းခခ  - မ တထီလာလမ််း၊ ကတာင်သာမမ  ြို့။

၇ Shan Shwe Taung (Payangazu) 1,417 1,384 1,391 သ စညမ်မ  ြို့နယ၊်  မနတကလားတ ိုငာ်းကေသကက ား

၈ Mandalay-4 1,422 1,394 1,401 ပပည်ကေီ်းတ ခ န်မမ  ြို့နယ်

၉ OK Energy (Nyaung Oo) 1,407 1,374 1,381 ကညာင်ဉီ်း-ကေျာေ်ပန််းကတာင််း လမ််းမကေီ်းကဘ်း

၁၀ OK Energy (Kyaukpataung) 1,407 1,374 1,381 ကေျာေ်ပန််းကတာင််း-မ တထီလာ လမ််းကဘ်း မမ  ြို့ဉီ်းကစတအီနီ်း

၁၁ OK Energy (Yamaethin) 1,402 1,374 1,381 ရန်ေုန် - မန္တကလ်း လမ််းမကေီ်းကဘ်း ကရွှေဒါ်းကေျ်းရ ာ

၁၂ MMTM - MDY 59 1,410 1,365 1,375 ချမ်ားဖမသ စညမ်မ  ြို့နယ်

၁၃ MMTM - MDY 67 1,410 1,365 1,375 အမရပူရမမ  ြို့နယ်

၁၄ MMTM - Kumae 1,415 1,370 1,380 ဝငာ်းတငွမ်မ  ြို့နယ၊်  မနတကလားတ ိုငာ်းကေသကက ား

၁၅ KS(030) 1,422 1,384 1,400 ဥသျှစ်ေုန််းကေျ်းရ ာ၊ တပ်ေုန််းမမ  ြို့နယ် ၊ ရန်ေုန် - မန္တကလ်း လမ််းက ာင််း ။

၁၆ Moon Sun Energy (Manday) 1,407 1,369 1,376 ပပည်ကေီ်းမဂဃလာေုန်တင်ရပ်န ်းစခန််း(စ ယ်ကတာ်ော်းကေီ်း င််း) ၊ အမရပူရမမ  ြို့နယ်  မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၁၇ Moon Sun Energy (Mitehtilar) 1,407 1,379 1,386 ရန်ေုန်-မန္တကလ်းလမ််းက ာင််း၊  ေ်တ ု်းကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ မ တထီလာ (သကပပ ) တ ု်းဂ တ်အနီ်း၊ မ တထီလာမမ  ြို့၊  မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၁၈ Moon Sun Energy (Thasi) 1,407 1,379 1,386 မ တထီလာ-ကတာင်ကေီ်းလမ််းမ၊ ေျဲွတပ်ဆ ုကေျ်းရ ာ၊ သာစည်မမ  ြို့၊  မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၁၉ Petro Seven 1,407 1,379 1,386 မ ုင်တ ုင်အမ တ် (၃၄၁/၇) ရန်ေုန်- မန္တကလ်းလမ််းမကေီ်း၊မ တတီလာမမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၂၀ Petro Seven 1,407 1,379 1,386 မ ုင်တ ုင်အမ တ် (27/7) ၊  ရန်ေုန် - ကတာင်ကေီ်းလမ််းမကေီ်း၊      သာစည်မမ  ြို့နယ်၊မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၂၁ Petro Seven 1,402 1,374 1,381  မ ုင်တ ုင်အမ တ် (173/5) ၊   ရန်ေုန် - မန္တကလ်းလမ််းမကေီ်း ၊ ထီ်းလ ှုင်ကေျ်းရ ာအုပ်စု ၊ရမည််းသင််းမမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၂၂ Than Lwin Thit 1,402 1,374 1,381 လျှပ်စစ်လမ််းခ ဲ ၊ မ န််းတည်ော့ခ င်ကေျ်းရ ာ ၊ ကဇယျာသီရ မမ  ြို့နယ် ၊ ကနပပည်ကတာ်။

၂၃ KS(027) 1,417 1,384 1,391 ေျဲွတပ်ဆ ုကေျ်းရ ာ၊သာစည်မမ  ြို့နယ်၊မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၂၄ KS(031) 1,412 1,379 1,386 ကတာတ င််းကေျ်းရ ာ၊အမရပူရမမ  ြို့၊မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၂၅ KS(26) 1,417 1,384 1,391 ထန််းခ ကေျ်းရ ာအုပ်စု၊န္  ်းထ ု်းကေီ်းမမ  ြို့နယ်၊မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း ။

၂၆ 360 ံ Petro (62st, Mandalay) 1,407 1,369 1,376 ပပည်ကေီ်းတ ခ န်မမ  ြို့နယ်

၂၇ 360 ံ Petro (Theikpanlan, Mandalay) 1,407 1,369 1,376 မ ာကအာင်ကပမမမ  ြို့နယ်

၂၈ TF 1,422 1,394 1,401 ကရကေည်ကပါေ် ကေျ်းရ ာ ၊ အမရပူရ မမ  ြို့နယ်၊ စစ်ေ ုင််း -ပမစ်ငယ် လမ််းမ

၂၉ Asia Energy -78 ပနံ့်ဆ ုင် (မန္တကလ်း) 1,407 1,369 1,376 ၇၈ လမ်ား၊ ရနက်ိုနမ်နတကလားလမ်ားမကက ား၊  မနတကလားကလယ ဉ်ကငွာ်းလမ်ားနငှ ်  မျကန် ှချငာ်းဆ ိုင၊်  ချမ်ားဖမသ စညမ်မ  ြို့နယ။်

၃၀ Asia Energy -ပုသ မ်ကလ်းပနံ့်ဆ ုင် (မန္တကလ်း)        1,407 1,369 1,376 မနတ ကလား မ ိုားကိုတလ်မ်ားမကက ား၊  ပိုသ မ် ကလား ကကျားရွ ၊ ပိုသ မ်ကက ား မမ  ြို့နယ်

၃၁ Asia Energy -စဉေ်ာ့ေ ုင် ပနံ့်ဆ ုင် (မန္တကလ်း) 1,407 1,369 1,376 မ ိုငတ် ိုင် (၄၁၅)၊ ကပေါ်ကတ ်မူဘိုရ ားန ား၊  စဉ က် ိုငမ်မ  ြို့။

၃၂ Asia Energy -၆၉ပနံ့်ဆ ုင် (မန္တကလ်း) 1,407 1,369 1,376 ဦားပ ိုင်(၁)၊ အကကွ်(တ-၇/စ)၊ ၆၉ လမ်ားနငှ ် သ ပပံလမ်ားက  င ၊်  မမ  ြို့သစ်(၁)၊ ချမ်ားဖမသ စညမ်မ  ြို့နယ၊်  မနတကလားတ ိုငာ်းကေသကက ား။

၃၃ Asia Energy - ကေျာေ်ကချာပနံ့်ဆ ုင် (မန္တကလ်း) 1,407 1,369 1,376 ၁၆ မ ိုင၊် တ ိုားဂ တအ်ကကျ ်  ကကျ ကက်ချ ကကျားရွ ၊  မနတကလား-ဖပငဦ်ားလငွက် ားလမ်ား။

မနတဒလ်းတှုိင််းဒေသကကီ်းရ ှိ အထ ်းဒ ်းနှုန််းဖြင့်် ဒရောင််းချလျက်ရ ှိဒသော စက်သ ု်းဆီအဒရောင််းဆှုိင်မျော်း စောရင််း

စဉ် အဒရောင််းဆှုိင်အမည်
တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း

အဒရောင််းဆှုိင်လှိပ်စော



၃၄ Asia Energy - 62 ပန  ဆ် ိုင် (မနတကလား) 1,407 1,369 1,376 ၆၂ လမ်ား၊ 106 x 107 ကက ား မနတကလားမမ  ြို့။

၃၅ Asia Energy - စကမ် ပန  ဆ် ိုင် (မနတကလား) 1,407 1,369 1,376 ၆၂ လမ်ား၊ ကကန ငမ်ငာ်းသ ားကက ားလမ်ားနငှ ်  ကယ မငာ်းကက ား  လမ်ားကက ား၊  မနတကလားမမ  ြို့။

၃၆ Asia Energy (ရမညာ်းသငာ်း) 1,422 1,389 1,396 မ ိုငတ် ိုင် (၂၉၆/၂၉၇) ရမညာ်းသငာ်း၊  တ ိုားဂ တက်ဘား၊  ရမညာ်းသငာ်းမမ  ြို့နယ။်

၃၇ Asia Energy (ပိုဂံကည ငဦ်ား) 1,422 1,389 1,396 ပိုဂံ-ကကျ ကပ်နာ်းကတ င၊်  က ားလမ်ားအ ကွ၊်  ပိုဂံကည ငဦ်ားမမ  ြို့နယ။်

၃၈ Asia Energy (သ စည်-ယငာ်းမ ပင်) 1,422 1,384 1,391 မ ိုငတ် ိုင်(၃၄)၊ မ တထ  လ  - ကတ ငက်က ားက ားလမ်ား၊  ယငာ်းမ ပငမ်မ  ြို့နယ။်

၃၉ Asia Energy (မ တထ  လ ) 1,422 1,389 1,396 မ ိုငတ် ိုင် (၃၃၃)၊ ကည ငဖ်မစ်လမ်ားဆံို၊  မ တထ  လ မမ  ြို့နယ။်

၄၀ Farmer Fuel Station - TPWD 1,407 1,369 1,376 စစ်ေ ုင််း-မန္တကလ်းလမ််း၊ ေန်ကတာ်ကေီ်းမီ်းပ   ငေ်ာ့အနီ်း၊ တမပ တီရပ်ေ ေ်၊ ချမ််းပမသာစည်မမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းမမ  ြို့။

၄၁ Denko ( ထ ု်း  ု ) 1,407 1,369 1,376 အမ တ ်(၅၈၀/K ) ၆၇ လမ််း၊ ထ ု်း  ု-ပမစ်ငယ်လမ််း ၊ အမရပူရမမ  ြို့နယ် ၊ မန္တကလ်းတ ုင််း ကဒသကေီ်း ။

၄၂ Denko ( ကဆ်းအ ု်း  ု ) 1,407 1,369 1,376 အမ တ ်(၁၄/၁)၊ ရန်ေုန်-မန္တကလ်း အပမန်လမ််း၊ ကဆ်းအ ု်း  ုကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ အမရပူရမမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းမမ  ြို့ ။ 

၄၃ Denko ( စဥေ်ာ့ေ ုင် ) 1,407 1,369 1,376 ကညာင်ပင်ကေျ်းရ ာအုပ်စု စဉေ်ာ့ေ ုင်မမ  ြို့နယ် စစ်ေ ုင််းတ ုင််း

၄၄ Denko ( Mdy 74 လမ််း ) 1,407 1,369 1,376 အမ တ ်(၅-ေ)၊ ၇၃ x ၇၄ ကော်း၊ တ ခ န်တ ုင်အ  ုင််းအနီ်း၊ ကတာင်ပမငေ်ာ့ရပ်ေ ေ်၊ ပပည်ကေီ်းတ ခ န်မမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၄၅ Denko ( ကရွှေေျင် ၊ မန္တကလ်း ) 1,407 1,369 1,376 မန္တကလ်း-မတတရာ လမ််းမကဘ်း၊ အ ု်းဘ ုရပ်ေ ေ် (ကရွှေေျင်ကေျာင််းတ ုေ်ကရ ြို့) မန္တကလ်းကတာင်ကပခ၊ ကအာင်ကပမသာဇ မမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းတ ုင််း။

၄၆ Denko ( ပမင််းခခ  ၁ ) 1,407 1,369 1,376 အမ တ ်(၅၄-၅၅)၊ ကချာင််းကဒါင််း (၂၀)ရပ်ေ ေ်၊ ပမင််းခခ -မန္တကလ်း လမ််းမကေီ်း၊ ပမင််းခခ မမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း ။

၄၇ Denko ( ကညာင်ဦ်း ၁ ) 1,407 1,369 1,376 ကေျာေ်ပန််းကတာင််း-ကညာင်ဦ်းလမ််းမကဘ်း ကေျာေ်စစ်ေန်ေ င််း ကတာင်ဘကေျ်းရ ာအုပ်စု ကညာင်ဦ်းမမ  ြို့နယ် မန္တကလ်းတ ုင််း

၄၈ Denko ( Mdy 78 လမ််း ) 1,407 1,369 1,376 ၇၈ လမ််း၊ ခင်ကစာမူကေ ြို့ မ ာကအာင်ကပမမမ  ြို့နယ် မန္တကလ်းတ ုင််း

၄၉ Denko ( နန််းဦ်းလ င် ) 1,407 1,369 1,376 အမ တ ်(၄၆-၄၇)၊ မမ  ြို့ပတလ်မ််းန္ ငေ်ာ့ ၂၆ လမ််းထ ပ် ( မန္တကလ်း-ပပင်ဦ်းလ င်လမ််း )၊ နန််းဦ်းလ င်ကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ ပုသ မ်ကေီ်းမမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းမမ  ြို့ ။

၅၀ Denko ( ရ မ််းေကလ်းေျွန််း ) 1,407 1,369 1,376 အမ တ ်( ၁/၅ )၊ စစ်ေ ုင််း-မန္တကလ်းလမ််း (ေန်ကတာ်ကေီ်းကထာငေ်ာ့) ရ မ််းေကလ်းေျွန််းကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ အမရပူရမမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းတ ုင််း ကဒသကေီ်း ။

၅၁ Denko ( စ ယ်ကတာ် ) 1,407 1,369 1,376 နတက်ရေန်ရပ်ေ ေ်၊ မန္တကလ်းခရ ုင်၊ အမရပူရမမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းတ ုင််း (စ ယ်ကတာ် ော်းကေီ်း န််း)

၅၂ Denko ( ပန််းချ ီ) 1,407 1,369 1,376 အမ တ ်(၆၁၃) မန္တကလ်း-စစ်ေ ုင််းလမ််းက ာင််း၊ ကရွှေကေေ်ယေ်တ ု်းဂ တ်အနီ်း၊ ပန််းချကီေျ်းရ ာအုပ်စု၊ အမရပူရမမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းမမ  ြို့ ။

၅၃ Denko ( တ တာ်းဦ်း )
1,407 1,369 1,376

အမ တ ်(၂၇၆/၂၇၇ )၊ အမ တ ်၃ လွှစင်တန််း ရပ်ေ ေ် ၊ ချမ််းသာကေီ်းဘုရာ်း အကန ေ်ဘေ်၊ တ တာ်းဦ်း -မမ  ြို့သာလမ််း၊ တ တာ်းဦ်းမမ  ြို့၊ ကေျာေ်ဆည်ခရ ုင် ၊ 

မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း ။

၅၄ Denko ( ပလ ပ် ) 1,407 1,369 1,376 အမ တ ်(၄၂ / ၂၀၀ )၊ ရန်ေုန်-မန္တကလ်းလမ််း (က ာင််း)၊ ဆီဆ ုကေျ်းရ ာအုပ်စု ၊ စဉေ်ာ့ေ ုင်မမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းတ ုင််း ။

၅၅ Denko ( မ တထီလာ-၁ ) 1,407 1,379 1,386 ထမုန်ေုန််းကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ ကတာမရ ာ မ တထီလာ -ကတာင်ကေီ်းော်းလမ််းကဘ်း၊ မ တထီလာမမ  ြို့နယ်၊ မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၅၆ Yangon Petrol (ကမာင််းမေန်) 1,349 1,356 အမ တ ်၁/ေ၊ကမာင််းမေန်လမ််းမကေီ်း၊ ၁၇ ရပ်ေ ေ်

၅၇ BOC (မန္တကလ်း-၃၅လမ််း)
1,422 1,384 1,391

အမ တ်(၄၅)/မ-၈၃၊၃၅လမ််း၊၅၂×၅၃လမ််းကော်း 

မ ာကအာင်ကပမမမ  ြို့နယ်



စဉ်
 92 Ron ဒီဇယ်ဆီ Premium

၁ Shwe Byain Phyu (ကပံူမံနး) 1,152 1,147 1,154 ံစမ်းန္းစမခရက န္းုငးခမ္မစမကူ  ျမ္းကပူံမံနးစမကူ  းိီရကံ မ်းရ ္က က္
၂ Shwe Byain Phyu (ဇလ ျ္) 1,392 1,364 1,371 အ ငးလမ္း ွန္       ငးလမ္းံထ်းန္ း လမ္းမံတ်္းံစမ်းက္ရ ္က က္း ဇလ ျ္စမကူ   း ဧရ်းုတီတက န္းံ ိမကီး
၃ Shwe Byain Phyu (မကံခန္း) 1,407 1,379 1,386 တလက န္းက န္းံကပးရ ်းး မကံခန္းစမကူ   ျမ္း ဧရ်းုတီတက န္းံ ိမကီး

၄ Shwe Byain Phyu (စမျ္ံအ်းန္) 1,407 1,379 1,386 အမွတ္(၂)ရက္က က္ း ီ်းတ လမ္း း စမျ္ံအ်းန္စမကူး

၅ YKK - Maubin 1,397 1,369 1,376 ဘုရာ်းလမ််းန္ င်ော့မမ  ြို့ကရ ာင်လမ််းကထာင်ော့၊ (၂)ရပ်ေ ေ်၊မအူပင်မမ  ြို့။

၆ YKK - Dedaye 1,397 1,369 1,376 ကဒ်းဒရဲတ တာ်းအနီ်း၊ချဉ််းေပ်လမ််း၊ (၂)ရပ်ေ ေ်၊ကဒ်းဒရဲမမ  ြို့။
၇ Yay Kyi 1,397 1,369 1,376 ကရကေည်မမ  ြို့နယ်

၈ Pathein 1 1,397 1,369 1,376 ပမင်ော့ဇူလမ််း

၉ OK Energy (Pathein) 1,382 1,354 1,361 ရန်ေုန်-ပုသ မ်လမ််းမကေီ်းကဘ်း

၁၀ KS(016) 1,387 1,359 1,366 ဆင်တုန််းကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ကညာင်တုန််းမမ  ြို့နယ်၊ဧရာ တီတ ုင််းကဒသကေီ်း ။

၁၁ KS(020) 1,387 1,359 1,366 မဲဇလီဒလကေျ်းရ ာ၊ကညာင်တုန််းမမ  ြို့နယ်၊ဧရာ တီတ ုင််းကဒသကေီ်း ။

၁၂ KS(023) 1,387 1,359 1,366 ထ ပ် ကေီ်းကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ ကညာင်တုန််းမမ  ြို့နယ် ၊ ဧရာ တီတ ုင််းကဒသကေီ်း ။

၁၃ MMHK - PT 1,397 1,369 1,376 ေမ််းန ်းလမ််း၊ ကရကပေါ်ကစျ်း အနီ်း၊ (၂) ရပ်ေ ေ်၊ ပုသ မ် မမ  ြို့

၁၄ Denko ( ဓနု္ပ   ၁ ) 1,377 1,349 1,356 အမ တ်- (၁၁-၂၈) ဓနု္ပ   - ဇလ န်ော်းလမ််းမကေီ်းကဘ်း၊ အုန််းပင်ေ င််းကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ ဓနု္ပ   မမ  ြို့နယ်၊ မအူပင်ခရ ုင်၊ ဧရာ တီတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၁၅ Denko ( ပုသ မ် ၂ ) 1,382 1,354 1,361 အမ တ် ( ၃၃/ခ ) ၊ ေမ််းန ်း လမ််း၊ အမ တ် ၁ ရပ်ေ ေ်၊ ပုသ မ်မမ  ြို့နယ် ၊ ဧရာ တီတ ုင််းကဒသကေီ်း ။

ဧရောဝတီတှုိင််းဒေသကကီ်းရ ှိ အထ ်းဒ ်းနှုန််းဖြင့်် ဒရောင််းချလျက်ရ ှိဒသော စက်သ ု်းဆီအဒရောင််းဆှုိင်မျော်း စောရင််း

အဒရောင််းဆှုိင်အမည်
တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း

အဒရောင််းဆှုိင်လှိပ်စော



စဉ်
 92 Ron ဒီဇယ်ဆီ Premium

၁ Shwe Myan Aung 1,417 1,374 1,381 က ျွဲကာူးလမ်ား၊  မမ တမ်မ  ြို့နယ်

၂ Shwe Myan Aung 1,417 1,374 1,381 မမ တမ်မ  ြို့နယ၊်  တနသသ ရ တ ိုငာ်းကေသကက ား

၃ MICHILI FUEL 1,177 1,157 1,164

တက န္းရံ းလမ္းခ  စမကတ္-ထ်းးုမ္လမ္းမမကီးံရ ံ းံကပးရ ်းီ ြုတ္

ံကပးရ ်းအ  ္  ီစမကတ္စမကူးတျိ်းနရီတက န္းံ ိမကီး

တနသသောရီတှုိင််းဒေသကကီ်းရ ှိ အထ ်းဒ ်းနှုန််းဖြင့်် ဒရောင််းချလျက်ရ ှိဒသော စက်သ ု်းဆီအဒရောင််းဆှုိင်မျော်း စောရင််း

အဒရောင််းဆှုိင်အမည်
တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း

အဒရောင််းဆှုိင်လှိပ်စော



စဉ်
 92 Ron ဒီဇယ်ဆီ Premium

၁ Yadana Petrol Station (သ ပ  ဇရပ်) 1,157 သ ပ  ဇရပ် ၊ ဲရတ်ကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ ဲသ န်ကချာင််းရ ာ၊မ န်ပပည်နယ်။

၂ Yadana Petrol Station (ကရ်း) 1,117 တနသဃာရီတ ုင််းကဒသကေီ်း၊အဏဏ ါရပ်ေ ေ်၊ကရ်းမမ  ြို့၊မ န်ပပည်နယ်

၃ Yadana Petrol Station (ကမာ်လမမ  င်) 1,412 1,384 1,391 မီ်းကလာင်ပပင်လမ််း၊မန္တကလ်းရပ်ေ ေ်၊ကမာ်လမမ  င်မမ  ြို့၊မ န်ပပည်နယ်။

၄ Regency Petrol Station(MawLaMying) 1,387 1,369 1,376 ကဒါင််းဇရပ်ရပ်ေ ေ်၊ေျ   ေခမီလမ််းမကေီ်းကပေါ်၊ ကမာ်လမမ  င်မမ  ြို့။

၅ MMTM- Mawlamyaing 1,405 1,370 1,380 ကျ  ကခ်မ လမ်ား

၆ KS(014) 1,412 1,379 1,386 ေျခတ်ငူကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ကပါင်မမ  ြို့၊မ န်ပပည်နယ်။

၇ KS(013) 1,412 1,379 1,386 တာပသ န်ကေျ်းရ ာအုပ်စု၊မုဒ ုမမ  ြို့၊မ န်ပပည်နယ် ။

၈ KS(015) 1,412 1,379 1,386 ဒူ်းရင််းဆ ပ်ကေျ်းရ ာအုပ်စု၊သထ ုမမ  ြို့၊မ န်ပပည်နယ် ။

၉ KS(028) 1,422 1,389 1,396 ေျ  ်းက ာင််းရ ာသစ်ကေျ်းရ ာ ၊ ကရ်းမမ  ြို့ ၊ မ န်ပပည်နယ် ။

၁၀ Denko ( ေျ  ေ်ထ ု ) 1,397 1,364 1,371 ဆ ုင်အမ တ် (၀၁၅၆) ကတာင်သူစုရပ်ေ ေ် သထ ုခရ ုင် ေျ   ေ်ထ ုမမ  ြို့နယ် မ န်ပပည်နယ်။

၁၁ Denko ( မုတတမ ) 1,397 1,369 1,376 အမ တ် ၀၈၆၇ ကောော့ စ ုင် ရပ် ၊ ရန်ေုန် - ကမာ်လမမ  င် လမ််းမကေီ်း၊ ကပါင်မမ  ြို့နယ်၊ မုတတမ  ၊ မ န်ပပည်နယ် ။

၁၂ Puma Power 001 Mon 1,412 1,384 1,391 ကပမနီေုန််းရပ်ေ ေ်

၁၃ Puma Power 005  Mon 1,412 1,384 1,391 ေျ  ေ်မကရာမမ  ြို့နယ်

၁၄ Puma Power 007  Mon 1,412 1,384 1,391 သထ ုမမ  ြို့နယ်

၁၅ Puma Power 010 Mon 1,412 1,379 1,386 ေျ  ေ်ထ ုမမ  ြို့နယ်

၁၆ Puma Power 011 Mon 1,412 1,379 1,386 မရမ််းခခ ကေျ်းရ ာ၊ ေျ   ေ်ထ ုမမ  ြို့နယ်

၁၇ Puma Power 013  Mon 1,412 1,384 1,391 ကရ်းမမ  ြို့နယ်

၁၈ Puma Power 014 Mon 1,412 1,379 1,386 ဘီ်းလင််းမမ  ြို့နယ်

မွန်ဖပည်နယ်ရ ှိ အထ ်းဒ ်းနှုန််းဖြင့်် ဒရောင််းချလျက်ရ ှိဒသော စက်သ ု်းဆီအဒရောင််းဆှုိင်မျော်း စောရင််း

အဒရောင််းဆှုိင်အမည်
တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း

အဒရောင််းဆှုိင်လှိပ်စော



စဉ်

 92 Ron ဒီဇယ်ဆီ

Premium

 ဒီဇယ်ဆီ

၁ Regency Petrol Station(Mohyin) 1,462 1,434 1,441 န ်းခါ်းကပမာေ်ရပ်ေ ေ်၊ ပမစ်ကေီ်းန ်းကရွှေဘ ုလမ််းမကေီ်း၊ မ ု်းညှင််းမမ  ြို့။

၂ Regency Petrol Station(MyitKyiNa) 1,462 1,434 1,441 ကအာင်နန််းရပ်ေ ေ်၊ ပမစ်ကေီ်းန ်းဘူတာရ ုအနီ်း ၊ ပမစ်ကေီ်းန ်းမမ  ြို့။

၃ Asia Energy (ဖမစ်ကက ားန ား-ကဖမဖမင ဆ် ိုင်) 1,457 1,414 1,421 အမှတ်(၅၃၃)၊ ဖပညက်  ငစ်ိုလမ်ားမကက ားနငှ မ်ဟ ဗနဓ လလမ်ားက  င ၊်  ကဖမဖမင ရ်ပ်၊ ဖမစ်ကက ားန ားမမ  ြို့။

၄ Asia Energy (ဖမစ်ကက ားန ား- သ တ ) 1,457 1,414 1,421 ဦားပ ိုငအ်မှတ် (၁၁/၂)၊ အကကွ် (၉)၊ သ တ ရပ်ကကွ၊် ဖမစ်ကက ားန ားမမ  ြို့နယ၊်  ကချငဖ်ပညန်ယ။်

ကချင်ဖပည်နယ်ရ ှိ အထ ်းဒ ်းနှုန််းဖြင့်် ဒရောင််းချလျက်ရ ှိဒသော စက်သ ု်းဆီအဒရောင််းဆှုိင်မျော်း စောရင််း

အဒရောင််းဆှုိင်အမည်

တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း

အဒရောင််းဆှုိင်လှိပ်စော



စဉ်
 92 Ron ဒီဇယ်ဆီ Premium

၁ Shwe Byain Phyu (မ ဆမ္) 1,462 1,429 1,436 ံမ်္းံတ်းန္းံကပးရ ်းးံမ်္းံတ်းန္းအ  ္  ီးရွမ္းစ  ္ျမ္ံစမ်းက္ က န္းးမ ဆမ္စမကူ  
၂ Lucky7(Kalaw) 1,412 1,374 1,381 ေကလာ - ကတာင်ကေီ်းလမ််းမကေီ်း ေကလာလမ််းခ ဲ ကအာင်ပန််းမမ  ြို့။

၃ Lucky7(Shwe Nyaung) 1,412 1,374 1,381 ေကလာ - ကတာင်ကေီ်းလမ််းမကေီ်း ကတာင်ကလ်းလ ု်းကေျ်းရ ာ ကရွှေကညာင်မမ  ြို့။

၄ Lucky7(ကခ်းနင််း) 1,437 1,409 1,416 မန္တကလ်း - လာ်းရ ှု်းလမ််းမကေီ်း ၊ လာ်းရ ှု်းတ ု်းဂ တ်အနီ်း ၊ လာ်းရ ှု်းမမ  ြို့။

၅ Lucky7(AD ဂ တ်က ာင််း) 1,437 1,409 1,416 လာ်းရ ှု်း - မှုဆယ် လမ််းမကေီ်း ၊ AD ဂ တ်က ာင််း လာ်းရ ှု်းမမ  ြို့။

၆ OK Energy (Heho) 1,407 1,374 1,380 ကတာင်ကေီ်း-ေကလာ ပပည်ကထာင်စုလမ််းမကေီ်းကဘ်း

၇ KS(029) 1,432 1,399 1,406 ကေ မ်ဂန္ ုင်ကေျ်းရ ာ၊ကန င်ချ   မမ  ြို့နယ်၊ရ မ််းပပည်နယ်ကပမာေ်ပ ုင််း။

၈ KS(005) 1,462 1,429 1,436 မ ုင်ယုကေျ်းရ ာ၊ (၁၀၅ ) မ ုင် ၊မူဆယ်မမ  ြို့နယ် ၊ ရ မ််းပပည်နယ်ကပမာေ်ပ ုင််း။

၉ KS(004) 1,427 1,389 1,396 ေ ု်းန င််းကတာင်ကပခတ တာ်းကေီ်းရပ်ေ ေ်၊ကတာင်ကေီ်းမမ  ြို့၊ရ မ််းပပည်နယ်ကတာင်ပ ုင််း။

၁၀ KS(010) 1,442 1,409 1,416 ခ ုမုန််းကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ကေျာေ်မဲမမ  ြို့၊ရ မ််းပပည်နယ်ကပမာေ်ပ ုင််း ။

၁၁ KS(011) 1,442 1,409 1,416 ပန်ကစာေ်မ န််းကေျ်းရ ာအုပ်စု၊သီကပါမမ  ြို့၊ရ မ််းပပည်နယ်ကပမာေ်ပ ုင််း ။

၁၂ KS(003) 1,452 1,419 1,426 ကန င်က ာော့ကေျ်းရ ာအုပ်စု၊လာ်းရ   ်းမမ  ြို့၊ရ မ််းပပည်နယ်ကပမာေ်ပ ုင််း ။

၁၃ KS(007) 1,427 1,389 1,396 သာမ ုင်ခန်ံ့ကေျ်းရ ာ၊ကအာင်ပန််းေကလာမမ  ြို့၊ရ မ််းပပည်နယ်ကတာင်ပ ုင််း ။

၁၄ KS(018) 1,427 1,389 1,396 ကအာ်ကယာ်ရပ်ေ ေ်၊ပင််းတယမမ  ြို့နယ်၊ရ မ််းပပည်နယ်ကတာင်ပ ုင််း ။

၁၅ Asia Energy (မူဆယ်) 1,447 1,414 1,421 တ ိုားဂ တအ်န ား ၁၀၅ မ ိုငဆ် ဆ ိုငတ်နာ်း၊  မ ိုငာ်းယိုကကျားရွ 

၁၆ Denko ( ကတာင်ကလ်းလ ု်း ) 1,412 1,374 1,381 အမ တ် (၁၇/၁၁)၊ ကတာင်ကေီ်း-မ တတီလာ ပပည်ကထာင်စုလမ််းမကေီ်း၊ ကတာင်ကလ်းလ ု်းကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ ကတာင်ကေီ်းမမ  ြို့နယ်၊ ရ မ််းပပည်နယ်။

ရ မ််းဖပည်နယ်ရ ှိ အထ ်းဒ ်းနှုန််းဖြင့်် ဒရောင််းချလျက်ရ ှိဒသော စက်သ ု်းဆီအဒရောင််းဆှုိင်စောရင််း

အဒရောင််းဆှုိင်အမည်
တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း

အဒရောင််းဆှုိင်လှိပ်စော



စဉ်
 92 Ron ဒီဇယ်ဆီ Premium

1 Lucky 7 1,417 1,384 1,391 ေ ပပာ်းကေျ်းရ ာ၊မကေ ်းမမ  ြို့

2 MinBu Star 1,417 1,384 1,391 မင််းဘူ်းမမ  ြို့နယ်

3 KS(025) 1,412 1,379 1,386 ေသစ်ေန်ကေျ်းရ ာ၊ကအာင်လ မမ  ြို့၊မကေ ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း ။

4 KS(024) 1,422 1,389 1,396 ေ ုင််းကတာကေီ်းကေျ်းရ ာအုပ်စု၊မင််းဘူ်းမမ  ြို့နယ်၊မကေ ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

5 KS(009) 1,422 1,389 1,396 ေ ု်းပင်ကေျ်းရ ာ၊ဆင်ကပါင် ဲမမ  ြို့နယ်၊မကေ ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း ။

6 Denko ( မကေ ်း ၁ ) 1,402 1,369 1,376 မကေ ်း-နတ်ကမာေ်လမ််း န ေပ်ေျွန််းကေျ်းရ ာအုပ်စု မကေ ်းမမ  ြို့ (နတ်ကမာေ် အထ ေ်)။

7 က ရွှေပမန်မာမျ   ်း 1,450 က ရွှေဘ ုသာရပ်ေ ေ် ေမ််းန ်းလမ််းန္ င်ော့သတဌာနဘုရာ်းလမ််းကထာင်ော့
၈ Shwe Byain Phyu ( ခ က ၠဴ) 1,427 1,379 1,386 ံခပ်းက္ကျ္ံကပးရ ်းအ  ္  ီး  ခ က ၠဴစမကူ   ျမ္း မံက းတက န္းံ ိမကီး
၉ Regency Petrol Station(Magway -1) 1,402 1,369 1,376 မကေ ်း-နတ်ကမာေ်လမ််း ၊  န်ခါ်းကပမကဂါေ်ေ င််းကရ ြို့၊ မကေ ်းမမ  ြို့။

မကက ွေးတှိိုင်ွေးကေသကကီွေးရ ှိ အထ ွေးက ွေးနှုန်ွေးဖြင့်် ကရောင်ွေးချလျက်ရ ှိကသော စက်သ ိုွေးဆီအကရောင်ွေးဆှိိုင်စောရင်ွေး

အဒရောင််းဆှုိင်အမည်
တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း

အဒရောင််းဆှုိင်လှိပ်စော



စဉ်

 92 Ron ဒီဇယ်ဆီ Premium

1 Denko ( ဘာ်းအ  ၁ ) 1,397 1,369 1,376 အမ တ် ၀၈၅၉ အမ တ် (၉)ရပ်ေ ေ် ကရကေျာ်ကေျ်းရ ာ ဘာ်းအ မမ  ြို့နယ် ေရင်ပပည်နယ် ။ (ပမ တီ-ဘာ်းအ  လမ််းမကေီ်း၊ လ ှုင််းဘ ဲြို့ လမ််းဆ ုအနီ်း )

ကရင်ဖပည်နယ်ရ ှိ အထ ်းဒ ်းနှုန််းဖြင့်် ဒရောင််းချလျက်ရ ှိဒသော စက်သ ု်းဆီအဒရောင််းဆှုိင်စောရင််း

အဒရောင််းဆှုိင်အမည်
တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း

အဒရောင််းဆှုိင်လှိပ်စော



စဉ်
 92 Ron ဒီဇယ်ဆီ Premium

1 KS(012) 1,437 1,404 1,411 ဂ မမ  ြို့မရပ်ေ ေ်၊ဂ မမ  ြို့၊ရခ ုင်ပပည်နယ်။

2 KS(017) 1,457 1,419 1,426 ကအာေ်ကေျ်းရ ာအုပ်စု၊အမ််းမမ  ြို့၊ရခ ုင်ပပည်နယ်။

3 KS(006) 1,467 1,434 1,451 မန််းေျည်မမ  င်ရပ်ေ ေ်၊စစ်ကတ မမ  ြို့၊ရခ ုင်ပပည်နယ်။

4 KS(002) 1,447 1,414 1,421 အ ကတာ်ေ င််း ဒ ါရ တီမမ  ြို့သစ်၊သ တ ဲမမ  ြို့၊ရခ ုင်ပပည်နယ်။

5 KS(021) 1,447 1,414 1,431 ေ ုင််းရ ည်ကေျ်းရ ာ ၊ ကတာင်ေုတ်မမ  ြို့ ၊ ရခ ုင်ပပည်နယ် ။

6 KS(022) 1,447 1,414 1,421 လင််းမူကတာင်ကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ သ တ ဲမမ  ြို့ ၊ ရခ ုင်ပပည်နယ် ။

ရခှုိင်ဖပည်နယ်ရ ှိ အထ ်းဒ ်းနှုန််းဖြင့်် ဒရောင််းချလျက်ရ ှိဒသော စက်သ ု်းဆီအဒရောင််းဆှုိင်စောရင််း

အဒရောင််းဆှုိင်အမည်
တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း

အဒရောင််းဆှုိင်လှိပ်စော



စဉ်
 92 Ron ဒီဇယ်ဆီ Premium

၁ Moon Sun Energy (Nay Pyi Taw) 1,402 1,374 1,381 နန််းဩကေျ်းရ ာ၊ ရန်ေုန်-မန္တကလ်းလမ််းက ာင််း၊ မ ုင်တ ုင် (၂၆၀) လမ််းမကပေါ်၊ ဥတတရခရ ုင်၊ ကဇယျာသီရ မမ  ြို့နယ်၊ ကနပပည်ကတာ်။

၂ Petro Seven 1,402 1,374 1,381 မ ုင်တ ုင်အမ တ်(၁၄/၆)ပျဉ််းမန ်းမမ  ြို့ ကရ ာင်လမ််း၊ ၊ကဘာဂသီရ ော်းေ င််းအနီ်း ၊ကနပပည်ကတာ်။

၃ 360 ံ Petro (Naypyitaw) 1,402 1,374 1,381 အမ တ်(၁/၈၆)၊ကရွှေပပည်ကတာ် င်လမ််းန္ ငေ်ာ့ ပမတ်မဂဃလာလမ််းကထာငေ်ာ့၊ဒေခ ဏသီရ မမ  ြို့နယ်၊ကနပပည်ကတာ်။

၄ Denko ( ကနပပည်ကတာ် ၂ ) 1,402 1,374 1,381 အမ တ် ( OC ၁-၆ )၊ သီရ ရတန လမ််း ၊ ရတန သ ဒဓ ရပ်ေ ေ်၊ ဥတတရသီရ မမ  ြို့နယ်၊ ကနပပည်ကတာ်ကောင်စီနယ်ကပမ ။ 

၅ Denko ( ကနပပည်ကတာ်-၁ ) 1,402 1,374 1,381 အမ တ် ( C-5 )၊ ပျဉ််းမန ်း-ကတာင်ည  လမ််း၊ ပညာသ ဒဓ ရပ်ေ ေ်၊ မမ  ြို့မကစျ်းအနီ်း၊ ဇဗဗ သီရ မမ  ြို့နယ်၊ ကနပပည်ကတာ်ကောင်စီနယ်ကပမ ။

၆ PT Power (ဒေ   ခဏသီရ ) 1,417 1,389 1,396 ဗ ီ(၄)လမ််းန္ ငေ်ာ့ကရွှေပပည်ကတာ် င်လမ််းကထာငေ်ာ့၊ ၁၃ / န်ကဆာင်မှုဇုန်ရပ်

၇ PT Power (ဥတတရသီရ ) 1,417 1,389 1,396 အမ တ်(၁၉)၊မန္တကလ်းလမ််းန္ ငေ်ာ့ပမ တီလမ််းကထာငေ်ာ့

ဒနဖပည်ဒတေ်ာရ ှိ အထ ်းဒ ်းနှုန််းဖြင့်် ဒရောင််းချလျက်ရ ှိဒသော စက်သ ု်းဆီအဒရောင််းဆှုိင်စောရင််း

တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း
အဒရောင််းဆှုိင်လှိပ်စောအဒရောင််းဆှုိင်အမည်



စဉ်
 92 Ron ဒီဇယ်ဆီ Premium

၁ Shwe Byain Phyu(Sagaing) 1,432 1,384 1,391 ဉီ်းပ ုင် အမ တ်(၇)-၇၂F၁၂၂/၅၁၃၊စစ်ေ ုင််း-မ ုရ ာ လမ််း၊ ဇီ်းကချာင််းရပ်ေ ေ်၊စစ်ေ ုင််းမမ  ြို့နယ်၊စစ်ေ ုင််း

၂ Asia Energy (မ ုရ ာ) 1,437 1,394 1,401 မနတကလားမံိုရွ လမ်ားမကက ား  ၊ မံိုရွ တ ိုားဂ တအ်ကကျ ်၊   ကန ငာ်းကတ အိုပ်စို၊  မံိုရွ မမ  ြို့။

၃ Denko ( မ ုရ ာ ၂ ) 1,412 1,369 1,376 အမ တ် (၆၆/၁၄၉)၊ ေမ််းန ်းလမ််း၊ ရ ု်းကေီ်းရပ်၊ သလလာ တီဆ ပ်ေမ််း၊ မ ုရ ာမမ  ြို့ ။

၄ Denko ( မ ုရ ာ ၃ ) 1,412 1,369 1,376 အမ တ ်(၆၄၄)၊ မ ုရ ာ-မန္တကလ်း လမ််း၊ မအူကေျ်းရ ာအုပ်စု၊ မ ုရ ာမမ  ြို့နယ် ၊ စစ်ေ ုင််းတ ုင််းကဒသကေီ်း ။

၅ Denko ( ကရွှေဘ ု ၁ ) 1,412 1,369 1,376 သူဇာရပ်ေ ေ်၊ ကေျာေ်ကပမာင််းလမ််း၊ ေုန်စည်ပ ုံ့ကဆာင်ကရ်းဌာနခ ဲ ကရွှေဘ ုမမ  ြို့ စစ်ေ ုင််းတ ုင််း ။

၆ BT-1 စေ်သ ု်းဆီအကရာင််းဆ ုင် 1,485 1,385 1,400 ပဂ ု်းေုန််းရ ာ၊ ကရွှေဘ ုမမ  ြို့နယ်၊ စစ်ေ ုင််းတ ုင််းကဒသကေီ်း

၇ BT-2 စေ်သ ု်းဆီအကရာင််းဆ ုင် 1,485 1,385 1,400 စ ုင်န္ ုင်ကလ်းရ ာ ကရွှေဘ ုမမ  ြို့နယ် ၊ စစ်ေ ုင််းတ ုင််းကဒသကေီ်း

စစ်ကှုိင််းတှုိင််းဒေသကကီ်းရ ှိ အထ ်းဒ ်းနှုန််းဖြင့်် ဒရောင််းချလျက်ရ ှိဒသော စက်သ ု်းဆီအဒရောင််းဆှုိင်စောရင််း

တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း
အဒရောင််းဆှုိင်လှိပ်စောအဒရောင််းဆှုိင်အမည်



စဉ်
 92 Ron ဒီဇယ်ဆီ Premium

၁ Shwe Byain Phyu(Paung Ta Lae) 1,407 1,379 1,386 ဖပည်-ဒပေါက်ဒခေါင််းလမ််းမကကီ်း၊ ဒပေါင််းတလည်မမှိ ြို့နယ်၊ ဒပေါင််းတလည်
၂ Shwe Byain Phyu(Min Hla) 1,402 1,374 1,381 သရက်ပျဉ်၊မင််းလ မမှိ ြို့နယ်၊မင််းလ မမှိ ြို့
၃ Shwe Byain Phyu(Oak Phoe) 1,402 1,374 1,381 အမ တ်(၁)ပန််းတင််းဒကျ်းရ ောအုပ်စု၊အုတြ်ှုိမမှိ ြို့နယ်၊အုတ်ြှုိ
၄ Shwe Byain Phyu(Lat pa Tan) 1,402 1,374 1,381 လေ်ပ ော့တန််းမမ  ြို့နယ်
၅ Shwe Byain Phyu(Pyay) 1,407 1,379 1,386 နဝဒေ်းရပ်ကွက်၊ဖပည်မမှိ ြို့နယ်၊ဖပည်မမှိ ြို့

၆ Yadana Petrol Station (သာယာ တီ) 1,132 အမ တ်(၁၀/ခ)၊ပပည်လမ််း၊က ်းပ ုင််းရပ်ေ ေ်၊သာယာ တီမမ  ြို့၊ပဲခူ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၇ Yadana Petrol Station (သ ု်းဆယ်) 1,132 ရန်ေုန်-ပပည်လမ််း၊အကရ ြို့ရ ု်းကေီ်းရပ်ေ ေ်၊ သ ု်းဆယ်မမ  ြို့၊ပဲခူ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၈ Yadana Petrol Station (လေ်ပ ော့တန််း) 1,142 ေျွန််းေကလ်းကေျ်းရ ာ၊ချမ််းသာေုန််းကေျ်းရ ာအုပ်စု၊လေ်ပ ော့တန််းမမ  ြို့နယ်၊ပဲခူ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၉ Yadana Petrol Station (ကရွှေကတာင်) 1,397 1,369 1,376 ကောနီေန်ရပ်ေ ေ်၊ ရန်ေုန်-ကရွှေကတာင်-ပပည်လမ််းမကေီ်း၊ ကရွှေကတာင်မမ  ြို့၊ပဲခူ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၁၀ Yadana Petrol Station (ကပါင််းတည်) 1,397 1,376 အမ တ်(၃၆)၊က ်း(၂)ရပ်ေ ေ်၊ပပည်လမ််း၊ကပါင််းတည်မမ  ြို့၊ပဲခူ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၁၁ Tharrawaddy 1,377 1,349 1,356 အမ တ်(၁၂၅၂)၊ရန်ကုန်-ဖပည်လမ််းမကကီ်းဒ ်းသင််းဒတောရှုိ်း၊ရ ော၊ကန််းရင်ဒကောက်အဝန််း၊သောယောဝတီမမှိ ြို့နယ်၊ ပဲခ ်းတှုိင််း

၁၂ MMTM - Bago 1,370 1,340 1,350 အမ တ်(၉)ရက်ကွက်၊ဉသောမမှိ ြို့သစ်၊ရန်ကုန်-မနတဒလ်းလမ််းမကကီ်း၊ပဲခ ်းမမှိ ြို့

၁၃ KKP Intakaw 1,397 1,369 1,376 ရန်ကုန်-ပဲခ ်းလမ််းမကကီ်း၊ ၊အင်တဒကေ်ာ မမှိ ြို့နယ်၊ပဲခ ်းတှုိင််း

၁၄ KS(032) 1,392 1,364 1,371 မဲခုန်ကေျ်းရ ာ ၊ ပဲခူ်းမမ  ြို့ ၊ ပဲခူ်းမမ  ြို့ကရ ာင်လမ််း

၁၅ KS(008) 1,407 1,379 1,386 ကတာင်နန််းချွန်ကေျ်းရ ာ၊ကရတာရ ည်မမ  ြို့၊ပဲခူ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း။

၁၆ Puma Power 016  Bago 1,397 1,369 1,376 ကျှိ က်လ ဒကျ်းရ ော၊ ကျ ှိ က်လ   တောကွင််း၊ဒဝေါမမှိ ြို့နယ်၊ပဲခ ်းတှုိင််း၊

၁၇ Puma Power 017 Bago 1,397 1,369 1,376 ကလှိရ ောလမ််း၊ဒတေ်ာရ ောအဒရ ြို့ကွင််း၊ပဲခ ်းမမှိ ြို့နယ်၊ပဲခ ်းမမှိ ြို့နယ်၊

၁၈ Puma Power 018 Bago 1,397 1,369 1,376 ဝမ််း ဲအင််းရ ောလမ််း၊ဝမ််း ဲအင််း၊ ပဲခ ်း

၁၉ ထက္ဧကရီ-အန္းတံက်္း 1,397 1,369 1,376 ရျ္က ျ္-မ မံလး လမ္းမမကီးး (၁ု၅)တ ္ံရွးး အန္းတံက်္းစမကူးျမ္း   ခ းတက န္းံ ိမကီးေဒသၾကီး။

၂၀ ိရဖ -ံတ်းန္န 1,407 1,379 1,386 ခံ ငန္းတံတ်းးအျီးး ရျ္က ျ္ -မ ၲေံလးလမ္းံ ်းန္းး အ တ္တ န္း မကူးျမ္း ံတ်းန္န  မကူးေဒသၾကီး။

ပဲခ ်းတှုိင််းဒေသကကီ်းရ ှိ အထ ်းဒ ်းနှုန််းဖြင့်် ဒရောင််းချလျက်ရ ှိဒသော စက်သ ု်းဆီအဒရောင််းဆှုိင်စောရင််း

တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း
အဒရောင််းဆှုိင်လှိပ်စောအဒရောင််းဆှုိင်အမည်



၂၉.၁၀.၂၀၂၁

Ron 92 ရှုိ်းရှုိ်းေီဇယ် Premium ေီဇယ်

၁ ရန်ေုန်တ ုင််းကဒသကေီ်း 1377 1349 1356 ၆၆

၂ မန္တကလ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း 1422 1384 1391 ၅၇

၃ ကနပပည်ကတာ် 1402 1374 1381 ၇

၄ တနသဃာရီတ ုင််းကဒသကေီ်း 1417 1374 1381 ၃

၅ ရ မ််းပပည်နယ် 1427 1389 1396 ၁၆

၆ စစ်ေ ုင််းတ ုင််းကဒသကေီ်း 1437 1394 1401 ၇

၇ ရခ ုင်ပပည်နယ် 1467 1434 1451 ၆

၈ မ န်ပပည်နယ် 1412 1384 1391 ၁၈

၉ မကေ ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း 1417 1384 1391 ၉

၁၀ ပဲခူ်းတ ုင််းကဒသကေီ်း 1402 1374 1381 ၂၀

၁၁ ဧရာ တီတ ုင််းကဒသကေီ်း 1152 1147 1154 ၁၅

၁၂ ေချင်ပပည်နယ် 1462 1434 1441 ၄

၁၄ ေရင်ပပည်နယ် 1397 1369 1376 ၁

၂၂၉စုစုဒပေါင််း

တှုိင််းဒေသကကီ်း/ဖပည်နယ်မျော်းတင်ွ ဒရောင််းချလျက်ရ ှိဒသော စက်သ ု်းဆီအဒရောင််းဆှုိင်မျော်း၏ ဒ ်းနှုန််းစောရင််း

စဉ် တှုိင််းဒေသကကီ်း/ဖပည်နယ်

တစ်လီတောဒ ်းနှုန််း
ဒရောင််းချသည့်် 

ဆှုိင်အဒရအတွက်


