မက
၁။

ွေးတိုငွေးကေသက

ွေး (၄၀)ဖွဲ့

ဇနသုခကာရီကျန်းမာရရ်းနှင့် နာရရ်းကူညီမှုအသင်း
ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊ မအူပငရအာကဆပအုပစု၊ မအူပငရာသစရပကွက၊
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း၊ ဖုန်း-၀၉၄၀၁၅၁၇၃၈၉

၂။

ရမတတာရှငလူမှုကူညီရရ်းအသင်း
စညသာစံပပရကျ်းရာအုပစု၊ စညသာစံပပရကျ်းရာ၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း၊
ဖုန်း-၀၉၂၅၈၆၉၃၁၀၀

၃။

ပမတသုခကျန်းမာရရ်းနှင့် နာရရ်းကူညီမှုအသင်း
ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊ ပရမသာရကျ်းရာအုပစု၊ ရအာကအုအရရှြို့ရာ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း၊
ဖုန်း- ၀၉၄၀၁၆၆၈၅၁၆

၄။

သုခကကြူလူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ကကြူရကျ်းရာအုပစု၊ ကကြူရာရကျ်းရာ၊ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း၊ ဖုန်း ၀၉၇၉၁၉၃၇၄၆၄

၅။

သေဓါရှငလူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ဗလဗရကျ်းရာအုပစု၊ ဗလဗရကျ်းရာ၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း၊
ဖုန်း-၀၉၄၀၁၆၇၆၀၉၂

၆။

ပမတပါရမီကျန်းမာရရ်းနှင့်နာရရ်းကူညီမှုအသင်း
ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊ မဗဘရကျ်းရာအုပစု၊ မဗဘရကျ်းရာ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း၊
ဖုန်း -၀၉၂၆၄၂၀၁၇၈၈၁

၇။

အဂ္ဂပါယလူမှုဖွံြို့မဖြို်းရရ်းပရဟတအသင်း
အမှတ(၅၆)၊ ရနကင်း(၁)လမ်း၊ ရအာငမဂ္ဂလာရပကွက၊
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း၊ ဖုန်း-၀၉၃၁၃၄၃၈၁၁

၈။

ဓမမသုခလူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ကုရင့်ရကျ်းရာအုပစု၊ ကုရင့်ရကျ်းရာ၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း၊ ဖုန်း-၀၉၇၉၁၁၅၉၇၆၈

၉။

ပုညဝဎုနလူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ကုရင့်ရကျ်းရာအုပစု၊ ဟသဂာရကျ်းရာ၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း၊
ဖုန်း-၀၉၄၀၁၅၁၇၄၇၀

၁၀။

ချမ်းရပမ့်သုခလူမှုကူညီရရ်းအသင်း
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ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊ မအူရအာကဆပရကျ်းရာ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း၊ ဖုန်း-၀၉၂၅၈၇၀၃၁၉၅
၁၁။

ပမနမာရရှ်းဦ်းအရယကရလ်းသူငယပပြိုစုပျြို်းရ

ာငရရ်းနှင့် ဖွံြို့မဖြို်းရရ်းအသင်း

အမှတ(၁၄၃)၊ ပရတာကလမ်း၊ အလယဗုင်းရပ၊ ပွင့်ပဖြူမမြိုြို့နယ၊ မင်းဘူ်းခရုင၊
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း၊ ဖုန်း-၀၉၄၀၁၅၈၄၃၇၆
၁၂။

ရရာငပခညဦ်း ကျန်းမာရရ်းနှင့် နာရရ်းကူညီမှုအသင်း
ပရမသာရကျ်းရာအုပစု ၊ ရအာကအုအရနာကရာ ၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ ၊
ရနကုနတုင်းရေသကကီ်း ၊ ဦ်းဆီရပါ ( ဖုန်း - ၀၉- ၄၀၃၇၂၂၃၁၆ )

၁၃။

အ ကပမနမာပပည ရစာင့်ကကည့်ရရ်းအဖွြို့ (C.S.O)
အမှတ (၄) ၊ စကမှုရပကွက ၊ နတရမာကလမ်း ၊ မရကွ်းမမြိုြို့ ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း
(ဦ်းခငရမာငသန်း ၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၂၅၆၀၇၉၂၂၆ )

၁၄။

ပုညကာရီ လူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ ၊ ကုက္ြိုစုရကျ်းရာ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း ၊
ဦ်းခငရမာငသန်း၊ (ဖုန်း - ၀၉-၇၉၄၆၃၀၀၂၀)

၁၅။

ရမတတာရရစငလူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ ၊ ကကကဆူကျင်းရကျ်းရာအုပစု ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း၊
ဦ်းမျြို်းခုင (ဖုန်း - ၀၉- ၂၅၆၄၀၁၉၃၇)

၁၆။

ရရွှေညာရစတနာလူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ ၊ ဆာ်းလင်းကုန်းရကျ်းရာအုပစု ၊ အညာရတာရကျ်းရာ ၊
ဦ်းရအာငရင (ဖုန်း - ၀၉-၂၆၅၅၀၅၀၁၂)

၁၇။

ရရွှေကကာပင ပရဟတ လူမှုကူညီရရ်းအသင်း
မဟာမုန ဆုရတာင်းပပည့် ပမတစွာဘုရာ်း၊ ဓမမဗမာန ၊ ရရွှေကကာငံုရပ
ရရနံရချာင်းမမြိုြို့နယ ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။ ( ဦ်းရရအာင ၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၄၄၈၅၄၃၃၉၀ )

၁၈။

ရလာကပါလ လူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ရအာငသုခရကျ်းရာ ၊ ရရွှေလင်းဆွ ရကျ်းရာအုပစု ၊ မမြိုငမမြိုြို့နယ၊ (ရလာကနနဒာရာမရကျာင်း) ၊
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။ (ဦ်းဆု်း၊ဖုန်း -၀၉ -၄၂၀၉၀၃၀၅၀၊၀၉-၂၀၀၃၅၅၄ )

၁၉။

မရနာပဖြူ လူမှုကူညီရရ်းအသင်း
အမှတ(၁၀) ရပကွက၊ မဟာရအ်းရစတီပမတစွာဘုရာ်းရပခရတာရင်း၊ ရချာကမမြိုြို့နယ ၊
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။ ( ဦ်းမျြို်းဝင်း ၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၄၀၁၅၆၅၀၅၄ )

၂၀။

မရနာသုခလူမှုကူညီရရ်းအသင်း
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ရပမပဖြူ-မံုညင်းရကျ်းရာအုပစု၊ ဖူလံုရကျ်းရာ ၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း၊ ( ဦ်းရအာငပမင့် ွန်း ၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၄၇၂၂၇၁၄၁)
၂၁။

ပခုက္ြူလူငယဖွံြို့မဖြို်းရရ်းအသင်း
သီရမဂ္ဂလာလမ်း၊ အမှတ(၅)ရပကွက၊ SMART Computer သငတန်း(ယာယီ)
ပခုက္ြူမမြိုြို့နယ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း (ဦ်းသန်းရဇာရ ်း၊ ၀၉-၇၇၈၉၉၄၄၅၉)

၂၂။

သျှမ်းစာရပ သျှမ်းစကာ်းပရဟတအသင်း
အမှတ(၁၄)၊ စစကွင်းရပကွက၊ ရချာကမမြိုြို့နယ၊ မနတရလ်းတုင်းရေသကကီ်း
( ဦ်းရဇာနုငလင်း၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၂၅၆၂၀၉၂၅၂ )

၂၃။

ဂ္ရုဓမမလူမှုကူညီရရ်းအသင်း (ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ)
န်းငယရတာရကျ်းရာ၊

န်းငယရတာရကျ်းရာအုပစု၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊

မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။(ဦ်းညွနန
့် ုင၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၄၀၁၅၀၃၄၅၀၊ ၀၉-၇၉၆၇၉၆၀၀၁)
၂၄။

ရရွှေပါရမီလူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ရရွှေရကျာင်းရကျ်းရာ၊ ရညာငရစာကရကျ်းရာအုပစု၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။
(ဦ်းလှဝင်းရမာင၊ ၀၉-၄၀၁၅၁၇၇၃၇)

၂၅။

ရမတတာရငခွငလူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ရကျာမကကာ်းရကျ်းရာ၊ ရညာငရစာကရကျ်းရာအုပစု၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။
(ဦ်းဆန်းလွငမု်း၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၄၄၀၀၀၂၈၇၃)

၂၆။

သဗဗသုခလူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ဆငရချာင်းရကျ်းရာ၊ ဆငရချာင်းရကျ်းရာအုပစု၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။
(ဦ်းညွနရ
့် ဝ၊ ၀၉-၂၅၉၆၅၁၆၄၉)

၂၇။

သုခရဝ လူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ပညင်းရကျ်းရာ၊ ရပကုန်းရကျ်းရာအုပစု၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။
(ဦ်းပမရဆာင၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၉၇၄၅၈၀၀၅၁၊ ၀၉- ၄၄၀၂၉၄၉၉၂)

၂၈။

ဣစဆတံသုခ လူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ရညာငရတာ(တ)ရကျ်းရာ၊ ရညာငရတာရကျ်းရာအုပစု၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။ (ဦ်းလှုငဝင်းသူ၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၂၅၉၅၅၃၂၇၈၊ ၀၉- ၂၅၀၃၁၁၉၅၂)

၂၉။

အရသာက လူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ရှစအမတန်းရကျ်းရာ၊ ရညာငရတာရကျ်းရာအုပစု၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။(ဦ်းရအာငနုငစု်း၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၄၅၂၂၂၀၃၂၇၊ ၀၉- ၈၉၇၆၉၈၉၂၄)
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၃၀။

ချမ်းသာသုခ လူမှုကူညီရရ်းအသင်း
န်းရကျာင်းရကျ်းရာ၊

န်းဆယပငရကျ်းရာအုပစု၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊

မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။ (ဦ်းဖု်းရ ်း၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၄၅၂၅၅၆၈၃၂၊ ၀၉- ၂၅၆၄၈၄၂၇၂)
၃၁။

သေဒါဓက လူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ရမာက္လနရကျ်းရာ၊ ရမာက္လနရကျ်းရာအုပစု၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။ (ဦ်းဆန်းဝင်း၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၇၉၃၃၄၆၆၄၀)

၃၂။

ရကျာသူလူငယ ပရဟတအသင်း
ကနရအာကရကျ်းရာ၊ တွင်းမရကျ်းရာအုပစု ၊ မမြိုငမမြိုြို့နယ၊ ပခုက္ြူခရုင ၊
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။ (ဦ်းဝင်းဆုရအာင ၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၂၅၉၀၁၉၁၅၇ ၊၀၉-၂၅၆၆၄၁၂၄၉ )

၃၃။

စတ

ာ်းပဖြူစငရမတတာ လူမှုကူညီရရ်းအသင်းအဖွြို့

ကျာ်းရဘရကျ်းရာအုပစု၊ ကျာ်းရဘရကျ်းရာ၊ ဆပပဖြူမမြိုြို့နယ ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။
(ဦ်းမင်းဆန်း ၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၇၆ ၁၉ ၆၉ ၉၈၃ )
၃၄။

ရရွှေမဉ္ဇြူပရဟတ လူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ယင်းသာစည(အရနာက)ရကျ်းရာ၊ ယင်းသာစညရကျ်းရာအုပစု
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။ (ဦ်းမဖြို်းရဝစ်းု ၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၇၈၉၃၅၀၉၃၆)

၃၅။

ကယရီရမာင လူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ကာ်းကကီ်းကွင်း၊ အမှတ(၁၅) ရပကွက၊ ပခုက္ြူမမြိုြို့နယ ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။
(ဦ်းရအာငပမင့်ဦ်း ၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၄၅၀၅၂၈၁၅၆ )

၃၆။

အာယုသုခ လူမှုကူညီရရ်းအသင်းအဖွြို့
အမှတ(၄) ရပကွက၊ ရပသာလမ်း၊ ပခုက္ြူမမြိုြို့နယ ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။
(ဦ်းလှချစ၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၄၀၁၆၄၈၇၇၇)

၃၇။

လင်းပွင့်အနာဂ္တ လူငယဖွံြို့မဖြို်းရရ်းပရဟတစငတာ
အမှတ(၅၁၄)၊ သခငဖု်းလှကကီ်းလမ်း၊ ရဘ်းမ့်အာရအုစီကုန်းရပကွက၊ ရရနံရချာင်းမမြိုြို့နယ၊
မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။(ဦ်းသန်းရအာင၊ ဖုန်း - ၀၉ -၅၃၃၇၅၀၈ )

၃၈။

“မဟာဘံုသာ” ပရဟတအသင်း
သမနတပု့်ရတာငရာရကျ်းရာ၊ သမနတပု့်ရကျ်းရာအုပစု ၊ ရရစကကြိုမမြိုြို့နယ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။
(ဦ်းမျြို်းနုငစု်း၊ ဖုန်း - ၀၉ - ၄၀၁၆၂၆၉၆၃)

၃၉။

မတရဆွရကာင်း လူမှုကူညီရရ်းအသင်း
အမှတ (၉၈)၊ လမ်းမရတာလမ်း၊ ကနရကာရလ်းရပကွက၊ ရရနံရချာင်းမမြိုြို့နယ။
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မရကွ်းတုင်း၊ ဦ်းဝင်း
၄၀။

ွန်း၊ ၀၉-၅၃၃၇၀၇၅

ခုကု်းရာမ့် လူမှုကူညီရရ်းအသင်း
ရလ်းလံကျွန်းရကျ်းရာ၊ ပခုက္ြူမမြိုြို့နယ၊ မရကွ်းတုင်းရေသကကီ်း။
(ဦ်းရ ်းဝင်း၊ ဖုန်း - ၀၉-၇၈၉၆၁၀၇၁၃)
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