ရတနာဝါသ ေက္ာငး့သစး၊ ဓမၼပါလသိမး၊ ဣစၧာသယ ဆုေတာငး့်ပညးံ ေစတီဘုရာ့
ေဆာကးလုပးရနး
၁။ ေစတီရငး်ပငး (ၾကမး့ခငး့) တစးေပ ပတးလညးအတျကး (၉ဝဝဝ)၊
၂။ ဘုရာ့ေဆာငး (ၾကမး့ခငး့) တစးေပ ပတးလညးအတျကး (၇ဝဝဝ)၊
၃။ အုတး၊ သဲ၊ ေက္ာကး၊ ဘိလပးေ်မ၊ သဵေခ္ာငး့ စသညးံပစၥညး့မ္ာ့ အတျကး
မ,တညးေငျ တစးစုလြ္ငး (၁ဝဝဝ)၊
လြဴဒါနး့သညးံ အလြဴရြငး ဘုရာ့ သိမး ေက္ာငး့ဒကာ ဒကာမမ္ာ့
စဥး အလြဴရြငးအမညး

ေငျ NT$

၁

劉克泉 潘秀美 劉柏辰 全家

၃ဝဝ,ဝဝဝ

၂

ဦ့အရြိန+
း ေဒၚက္ငးလိႈငးတို႔ကို ရညးစူ့၍ ဖခငး ဦ့က္ငးသိနး့+ မိခငး

၅ဝ,ဝဝဝ

ေဒၚညျနး႔ရီတို႔ အမြဴ့ထာ့်ပီ့ ေဒါကးတာ ေအာငးေက္ား+
ေဒၚေထျ့ေထျ့ဝငး့ သမီ့ မေအ့သဥၨာဦ့၊ မဇငးေမ်ဖိဳ့
၃

ဖခငးကိုတငးဝငး့ကို ရညးစူ့၍ မိခငးေဒၚလြသနး့ သမီ့

၃ဝ,ဝဝဝ

မအိေရႊစငး(စငးကာပူ)၊ သာ့ ေမာငးေအာငးေဇားထကး မိသာ့စု
(ရနးကုနး)
၄

Dr.မ္ိဳ့်မတးသူ+ မ်ငိမး့်ငိမး့ေအ့ မိသာ့စု

၂ဝ,ဝဝဝ

၅

မိခငး 候清嬌 ကိုရညးစူ့၍ ဖခငး ဦ့စိနး သာ့ ကိုေအာငးသနး့စိနး၊ သမီ့

၂ဝ,ဝဝဝ

မမၾကီ့၊ မညျနး႔ေဝ၊ မၾကညးၾကညးစိနး
၆

趙蕙芬 မိသာ့စု

၂ဝ,ဝဝဝ

၇

ေမာင္ထြန္းထြန္းႏိုင္+ မယုစႏၵာထြန္း သား မင္းျမတ္ေမာင္

၁၇,ဝဝဝ

၈

ႏွစ္ဖက္ မိဘမ်ားကို ရည္စူး၍ ဦးလွထြန္း+ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခ်ိဳ မိသားစု

၁၇,ဝဝဝ

၉

ဦးေရာဘတ္+ ေဒၚတင္တင္ၾကည္ မိသားစု

၁၇,ဝဝဝ

၁ဝ ခင္ပြန္း ဦးၾကည္ေအာင္ကို ရည္စူး၍ ေဒၚသီတာဝင္း သမီး

၁၇,ဝဝဝ

မႏြယ္ႏြယ္ဝင္း၊ သား ေမာင္ေက်ာ္သက္ဟန္ ေျမး 白依禾
၁၁

ဦ့ေက္ားလျငး + ေဒၚက္ငးရီ မိသာ့စု

၁၇,ဝဝဝ

၁၂ ေဒါက္တာ ေရႊဝင္း + ေဒၚလွရန္ မိသားစု

၁၆,ဝဝဝ

၁၃ လူရွင့္ေဟာင္+ မဇင္ဇင္ဝင္း မိသားစု

၁၆,ဝဝဝ

၁၄ ဖခင္ ဦးရွိန္+ မိခင္ ေဒၚက်င္လိႈင္တို႔ကို ရည္စူး၍ က်န္ရစ္သူ သား သမီး ၁၆,ဝဝဝ
ေျမး ျမစ္တစ္စု
၁၅ ဦးခ်ိန္စန္႔ေဟာင္+ ေဒၚယဥ္ယဥ္ႏု မိသားစု

၁၂,ဝဝဝ

၁၆ ကိုခိုင္လင္း+Dr.မင္းမင္းေအး သမီး မျမတ္သီရိ၊ သား

၁၂,ဝဝဝ

ေမာင္ဟိန္းေဇယံ
၁၇ ႏြစးဘကးမိဘမ္ာ့ႏြငးံ ေဒၚမမၾကီ့တို႔ကို ရညးစူ့၍ ဦ့ေက္ားထျနး့+

၁ဝ,ဝဝဝ

ေဒၚက္ငးစိနး သာ့သမီ့ ေ်မ့တစးစု
၁၈ 凌慶豐 邱春慧 凌韻茹 全家

၁ဝ,ဝဝဝ

၁၉ ႏြစးဖကး မိဘမ္ာ့ကို အမြဴ့ထာ့၍ ဦ့က္ာ့ဖနး+မေဝ (မုနး႔ဟငး့ခါ့ဆိုငး)

၁ဝ,ဝဝဝ

မိသာ့စု
၂ဝ 張長英, 林振新, 林振堂, 林振鴻, 林振達, 林振發,

၁ဝ,ဝဝဝ

林振福, 林萬進, 林月彩, 林秀玉
၂၁ လ္ိဳသလဵု့ + ခ္နးက္ငးံက္ယး မိသာ့စု

၁ဝ,ဝဝဝ

၂၂ ဖခငး ဦ့က္ငးစိနးကို ရညးစူ့၍ ကိုစို့်မငးံ + မေအ့ေအ့ခိုငး

၁ဝ,ဝဝဝ

မိသာ့စု
၂၃ ဦ့်မငးံစိနး + Dr. ယဥးယဥးလိႈငး မိသာ့စု

၁ဝ,ဝဝဝ

၂၄ ဦ့ေမာငးသိနး့ကို ရညးစူ့၍ ေဒၚရႈၾကညး မိသာ့စု

၉,ဝဝဝ

၂၅ ႏြစးဖကးမိဘမ္ာ့ကို အမြဴ့ထာ့၍ ဦ့ေအာငးထျနး့+ ေဒၚစိနးစိနး သမီ့

၉,ဝဝဝ

မအိအိေအာငး၊ သာ့ ေမာငးမ္ိဳ့ေဇားထျနး့
၂၆ ေဒၚတငးတငးေမ သာ့ သမီ့ ေ်မ့မ္ာ့

၉,ဝဝဝ

၂၇ ႏြစးဖကးမိဘမ္ာ့ႏြငးံ ဦ့ေအ့ေမာငး သာ့ေဇားထျနး့ဦ့တို႔ကို ရညးစူ့၍

၉,ဝဝဝ

ေဒၚ်မငးံ်မငးံၾကညး သာ့ သမီ့ ေ်မ့မ္ာ့
၂၈ 曹修權+趙留機, 黃達星+趙留霞, 翟永祥+ 趙留美

၉,ဝဝဝ

၂၉ 楊茗雅+陳象妘 , 楊洺熏+陳冠瑋, 楊茗江+陳俞清蒨

၉,ဝဝဝ

၃ဝ ဦ့ညျနး႔ႏိုငး+ Dr.ေ႒့ေ႒့သနး့ သမီ့ မအငးၾကငး့ေမႊ့၊ မယမငး့အဥၨၹလီ

၉,ဝဝဝ

၃၁ ဖခငး ဦ့ရႈေလ္ာငး+ မိခငး ေဒၚက္ငးတီ ဇနီ့ မလြလြဝငး့တို႔ကို ရညးစူ့၍

၉,ဝဝဝ

ေဒါကးတာေဖဝငး့
၃၂ မတငးတငးဝငး့ မိသာ့စု

၉,ဝဝဝ

၃၃ ဦ့ခ္နးဦ့+ ေဒၚဝငး့ဝငး့ရီ မိသာ့စု

၉,ဝဝဝ

၃၄ ဦ့ေအာငးေဆျ+ ေဒၚခငးသနး့လြ သာ့ သမီ့ ေ်မ့ မိသာ့စု

၈,ဝဝဝ

၃၅ ဦ့ေအ့ၾကိဳငး+ ေဒၚခငးဝါ တို႔ကို အမြဴ့ထာ့၍ သမီ့ မ်ဖဴ်ဖဴေအ့

၇,ဝဝဝ

၃၆ ႏြစးဖကးမိဘမ္ာ့ကို အမြဴ့ထာ့၍ ဦ့ခ္စးေအာငး+ ေဒၚတငးတငးလြ သမီ့ ၇,ဝဝဝ
်ဖိဳ့စႏၵာေအာငး
၃၇ ဦ့တငးေအာငး+ ေဒၚရီရီလျငးတို႔ကို အမြဴ့ထာ့၍ သမီ့ Dr.

၇,ဝဝဝ

ခငးဝငး့ၾကညး
၃၈ 陳雄豹 မိသာ့စု

၇,ဝဝဝ

၃၉ ခငးပျနး့ ဦ့သနး့ေအာငးႏြငးံ သာ့ ကိုစိနးလြကို ရညးစူ့၍ ေဒၚေရႊလျငး

၇,ဝဝဝ

မိသာ့စု
၄ဝ 張浣渠 張黃怡欣 တို႔ကို ရညးစူ့၍ 如惠張 မိသာ့စု

၆,ဝဝဝ

၄၁ ကိုစိုငး့ႏိုငးေထျ့ မိသာ့စု

၅,၅ဝဝ

၄၂ ဖခငး ဦ့ဖုနး့်မငး+
ံ မိခငး ေဒၚစျနးရႈဝါတို႔ကို အမြဴ့ထာ့၍ သမီ့

၅,၅ဝဝ

ေဒၚစနး့စနး့ေအ့ 林惠玲 ေ်မ့ 林奕禎
၄၃ ကိုေအာငးထျနး့ခိုငး၊ ကိုေနဝငး့၊ ကိုေအာငးခ္မး့်မငးံ၊ ကိုေဝ်ဖိဳ့ေအာငး၊

၅,၅ဝဝ

ကိုေအာငး်မတး၊ ကိုရဲေက္ား၊ ကိုေအာငးမ္ိဳ့လျငး၊ မဝငး့သီရိလိႈငး၊ ကိုရဲ၊
မဇာ်ခညး၊ ကိုဇငးဗိုလး၊ မရတနာ၊ ကိုလငး့လငး့ထျနး့၊
မခ္ိဳခ္ိဳ်မငးံေအာငးထျနး့၊ အာဖုနး႔က္ဲ၊ မငုဝါေအာငး သူငယးခ္ငး့မ္ာ့
၄၄ ဦ့ေခ္ာ+ ေဒၚနနး့ေရႊတငး သမီ့ မခ္ိဳခ္ိဳခိုငး

၅,ဝဝဝ

၄၅ 張鴻琴 မိသာ့စု

၄,ဝဝဝ

၄၆ Cameron Heaston + Shirley Chan Family (USA)

200 US$

၄၇ ႏြစးဖကး မိဘမ္ာ့ကို အမြဴ့ထာ့၍ ကိုသကးႏိုငးဦ့+ Dr.ႏြငး့ဝတးၾကညး

100 US$

သာ့ ေမာငးမငး့သစးထျနး့
၄၈ Dr.ေအာငးေက္ားခိုင+
း Dr.ေအ့ေအ့လိႈငး သာ့ ေမာငးေအာငးဘုနး့သနး႔ ၃,ဝဝဝ
၄၉ ဆရာမ ေဒၚေစာေစာဦ့ (မႏၱေလ့)

၃,ဝဝဝ

၅ဝ ဦ့ခီကီ့+ ေဒၚစနး့စနး်မငးံ မိသာ့စု

၃,ဝဝဝ

၅၁ လီရႊယးလငး+ မေ႒့ေ႒့ဝငး့ မိသာ့့စု

၃,ဝဝဝ

၅၂ မိခငးၾကီ့ ေဒၚနီနီကို ရညးစူ့၍ ကိုအဝိနး့+ မယုယု

၃,ဝဝဝ

၅၃ ကိုမ္ိဳ့ႏိုငး+မေအ့ေအ့လျငး မိသာ့စု

၃,ဝဝဝ

၅၄ ဦ့သနး့ထျနး့+ ေဒၚေအ့ေအ့ေအာငး မိသာ့စု

၃,ဝဝဝ

၅၅ ဦ့ဝငး့ေအာငး+ ေဒၚလြဝငး့ မိသာ့စု

၂,ဝဝဝ

၅၆ ေဒၚယဵု မိသာ့စု

၂,ဝဝဝ

၅၇ ေဒၚၾကညးၾကညး်မငးံ မိသာ့စု

၂,ဝဝဝ

၅၈ ဦ့ေအာငးေဇားဝငး့ကို ရညးစူ့၍ ေဒၚခငးႏြငး့သီ မိသာ့စု (ရနးကုန)း

၂,ဝဝဝ

၅၉ 陳靜蘭 မိသာ့စု

၂,ဝဝဝ

၆ဝ 劉國恩+陳靜琴 မိသာ့စု

၂,ဝဝဝ

၆၁

林慧月全家

၆၂ ဖခငး ဦ့ေမာငး်မငးံကို ရညးစူ့၍ ေဒၚရႈစူ၊ ခ္ယးရီစို့လငး့ (Michelle)

၂,ဝဝဝ
၁,၅ဝဝ

မိသာ့စု
၆၃ ဦ့စိုငး့ေအာငးရငး+ေဒၚရီရီ သမီ့ မ်ဖဴ်ဖဴ၊ မၾကညးလဲံလဲံထျနး့ မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၆၄ ဦ့ေအာငးေဆျ+ေဒၚခငးသနး့လြ သာ့ သမီ့ ေ်မ့ မိသာ့စု

၈,ဝဝဝ

၆၅ ဗညာ့ထျနး့ထျနး့+GG သမီ့ေလ့ အမရာထျနး့ မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၆၆ ကိုလြ်မငးံေက္ား+မၾကငးဝငး့ သာ့ ေမာငး်မငးံ်မတးေက္ား

၁,ဝဝဝ

၆၇ ကိုသကးႏိုငး+မေအ့ေအ့်ပဵဳ့ မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၆၈ ႏြစးဖကး မိဘမ္ာ့ကို ရညးစူ့၍ ကိုေက္ားမငး့+ မဝငး့ရီ မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၆၉ ေဒၚရနး မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၇ဝ ကိုစို့ေအာငး+ မခငးခငးေ႒့ မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၇၁ ဦ့ဝငး့ေက္ား+ ေဒၚလြလြေဝ မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၇၂ ဦ့ေက္ားမငး့ထျနး့+ ေဒၚခ္စးခ္စး မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၇၃ ဇနီ့ ေဒၚတနးမျနး့ကို ရညးစူ့၍ ဦ့ခ္စးခငး မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၇၄ ကိုဟိုမငး့+ မသဇငးေအာငး မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၇၅ ဦ့ဆနး့သီဟနး+ မယငး့မာ မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၇၆ ဖခငး ဦ့ရြာမႈတးၾကညး+ မိခငး ေဒၚလီလီယဵုတို႔ကိးု ရညးစူ့၍ သမီ့

၁,ဝဝဝ

ေဒၚႏျယးနီၾကညး ညီအစးကို ေမာငးႏြစးမတစးစု
၇၇ ႏြစးဖကးမိဘမ္ာ့ႏြငးံ သမီ့ ခငးမီမီသနး႔တို႔ကို ရညးစူ့၍ ဦ့သနး့စိနး+

၁,ဝဝဝ

ေဒၚသီတာၾကညး သမီ့ ယုမျနးသနး႔၊ သာ့ ဟိနး့မငး့သနး႔+ တငးေ႒့ဝငး့၊
သာ့ ေဇားမငး့သနး႔+ သီတာလိႈငး ေ်မ့ ရတနာဝငး့၊ ခ္စးစုဝငး့
၇၈ ဦ့ေအာငးသူရလငး့ + ေဒၚလြလြေဆျ မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၇၉ ဦ့ေက္ားခငး+ ေဒၚလိႈငးလိႈးငးဝငး့ မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၈ဝ မိဘမ္ာ့ကိုရညးစူ့၍ ဦ့ညီည+
ီ ေဒၚ်မ်မေအ့ သာ့ ကျမးသယးခ္နး႔

၁,ဝဝဝ

မိသာ့စု
၈၁ 楊菊娣 + 楊榮華

၁,ဝဝဝ

၈၂ 藺汝芳 + 高釤吉

၁,ဝဝဝ

၈၃

李菊仙

၁,ဝဝဝ

၈၄ ကိုေအာငးသနး့ေ႒့+ မသူဇာလငး့ မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၈၅ မေထျ့ေထျ့

၁,ဝဝဝ

၈၆ ဦ့ေက္ားေက္ား+ ေဒၚေအ့ေအ့ႏျယး မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၈၇ ကိုတငးဝငး့ႏြငးံ ေမာငးႏြစးမတစးစု

၁,ဝဝဝ

၈၈ ခ္ိဳ့စျတးက္ယး+ ေဒၚစႏၵာဝငး့ မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၈၉ ေဒၚစနး့စနး့ေအ့ မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၉ဝ ဦ့ခငးေမာငးဝငး့ မိသာ့စု

၁,ဝဝဝ

၉၁ ကိုေအာငးမ္ိဳ့်မငး+
ံ မေကခိုငး သာ့ ေမာငးသုတဇျဲထကး

၁,ဝဝဝ

၉၂ ေမာငးေဇားဝငး့

၁,ဝဝဝ

