ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ၊ ရတနာဝါသေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠံသ ဦးစီး၍
မႏၲေလးတိုင္း၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္၊ ဇီးပင္ကန္ရြာတြင္ တည္ထားပူေဇာ္မည့္
ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္အတြက္
လွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း
၁

ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ဦးဘဝမ္အား ရည္စူး၍ ဇနီး ေဒၚတင္ညြန္႔ သား သမီး

၁၅ဝ,ဝဝဝ NT$

ခ်န္ခ်င့္ေဝွး၊ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္သန္းေအး၊ ေျမး ခ်န္ရြန္႔ရီ မိသားစု
၂

ဦးဝင္းစိန္+ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး သမီး လင္ကၽြင့္လင္၊ လင္ေဝ့လင္ မိသားစု

၅ဝ,ဝဝဝ

NT$

၃

မိခင္ ေဒၚတင္ညြန္႔

၃ဝ,ဝဝဝ

NT$

ခ်န္ဟုန္ေကြ႔ရဲ့

ခ်န္ခ်င့္ေဝွး ေဒါက္တာ

ေဒၚခင္သန္းေအး သမီး ခ်န္ရြန္႔ရီ မိိသားစု
၄

ဝမ္ထံုက်န္ လီေရွာင္လန္ ဝမ္က်င့္ရီ ဝမ္ေဝခ်မ္း မိသားစု

၂ဝ,ဝဝဝ

NT$

၅

ႏွစ္ဘက္မိဘ ဘိုးဘြားမ်ားအား အမွဴးထား၍ ဦးသန္းထြန္း+ ေဒၚရီရီျပံဳး သား

၁၅,ဝဝဝ

NT$

သမီး ကိုလြင္မိုး + မနီလာဝင္း သား ေမာင္မ်ိဳးမင္းသူ၊ ေမာင္တင္မိုးထြန္း ေျမး
ေဝေဝး၊ ရႊန္းရႊန္း၊ လြန္းလြန္း၊ ခ်င္းခ်င္း မိသားစု
၆

ဦးစိန္တင္+ ေဒၚခင္ခင္ဝင္း သမီး ဝမ္းရွင္းေဝ့၊ ဝမ္းရွင္းရီ၊ သား ဝမ္းရွင္းရဲြ႕

၁၁,ဝဝဝ

NT$

၇

ဦးေမာင္ေမာင္ေထြး+မတင္တင္မိုး သမီး မဝင့္ဝါခိုင္ မိသားစု

၁ဝ,ဝဝဝ

NT$

၈

ဦးစန္းေမာင္ေမာင္ေလး+ေဒၚေအးခ်ဳိ သားေမာင္မင္းဟိန္းခန္႔

၁ဝ,ဝဝဝ

NT$

၁၁,ဝဝဝ

NT$

၁ဝ,ဝဝဝ

NT$

၁ဝ,ဝဝဝ

NT$

၁ဝ,ဝဝဝ

NT$

၁ဝ,ဝဝဝ

NT$

၁၄ ကိုသိန္းလြင္၊ မလိန္းလိန္း၊ ခ်န္ရီရိ၊ ခ်န္ရဲ့က်န္း မိသားစု

၁ဝ,ဝဝဝ

NT$

၁၅ ကြန္လြန္သူ အဖြါး ေဒၚညြန္႔ခၽြန္၊ အဖ ဦးစိုးသိန္းတို႔အား ရည္စူး၍ မိခင္

၇,၃ဝဝ NT$

သမီး မမိုးသီရိေမာင္ မိသားစု
၉

ဦးၾကဴပက္+ ေဒၚခ်ဳိ မိသားစု

၁ဝ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ဦးလင္က်ဳံေဟာင္အား ရည္စူး၍
Shelly@ မနီနီလင္း
၁၁ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ Dr. ဦးထိန္ဝင္း + ေဒၚေမစန္း
သား ေမာင္ေကာင္းထက္ မိသားစု
၁၂ 詹北浮, 林金蓮 တို႔အား အမွဴးထား၍ 林素女, 林吳秀雄, 林吳靖
မိသားစု
၁၃ ကြယ္လြန္သူ မိခင္ လီလီယံုကို ရည္စူး၍ ေမာင္ရင္ၾကည္ + မခင္ေလး သား
ေမာင္ဟန္သာလင္း မိသားစု

ေဒၚၾကင္ေမ သမီး မသန္းသန္းစိန္ မိသားစု
၁၆ ဖခင္ ဦးေဝါင္စိတ္မင္း+ မိခင္ ေဒၚလိုင္ေပါက္ဖုန္တို႔အား အမွဴးထား၍

၆,ဝဝဝ

NT$

၁၇ ေခ်ာင္ဝီဖိန္+ ေက်ာက္ရွာေမ မိသားစု

၅,ဝဝဝ

NT$

၁၈ ဦးမြန္ေရြး+ ေဒၚေထြးတို႔အား ရည္စူး၍ ဦးကင္းၾကဴ ေဒၚက်င္ေအး

၆,ဝဝဝ

NT$

ေဒါက္တာ ေအးမင္းေက်ာ္ႏွင့္ ညီ အစ္ကို ေမာင္ ႏွစ္မတစ္စု

သမီး မဆုျမတ္စႏၵီ၊ မခ်ဳိသႏၲာေအာင္ သား ေမာင္ဟိန္းထက္
၁၉ ကြန္လြန္သူ မိဘ ဦးေမာင္စိန္၊ ေလနရန္က်န္း၊ ဟူလ်န္ရန္႔တို႔အား ရည္စူး၍

၆,၂ဝဝ NT$

ဦးေက်ာ္ထြန္း + ေဒၚက်င္စ္ိန္ မိသားစု
၂ဝ ကြယ္လြန္သူ ဦးစိုးလြင္အား ရည္စူး၍ ေဒၚခင္ေလးျမင့္ မိသားစု

၅,ဝဝဝ

NT$

၂၁ ႏွစ္ဖက္ မိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ကိုခင္ေမာင္လတ္ + မစန္းစန္းဝင္း

၅,ဝဝဝ

NT$

သား ေမာင္ေဝယံထက္စံ ေမာင္ေကာင္းျမတ္ထက္စံ မိသားစု
၂၂ လင္ခ်င္းခ်ဴ + ေက်ာင္ရွာဖိန္၊ လင္က်ားရီ၊ လင္ရႈိဝန္၊ လင္ေဝခ်န္ မိသားစု

၅,ဝဝဝ

NT$

၂၃ ကြယ္လြန္သူ ဦးေအးဝင္း + ေဒၚစိန္ေရႊတို႔အား ရည္စူး၍ ကိုေထြးသိန္း ႏွင့္

၅,ဝဝဝ

NT$

၂၄ ေဒၚခင္ မိသားစု

၅,ဝဝဝ

NT$

၂၅ မျဖဴျဖဴေမာ္၊ မစန္းစန္းလြင္ ညီအစ္မ တစ္စု

၅,ဝဝဝ

NT$

၂၆ ကြယ္လြန္သူ အဖြား ေဒၚလွ ဖခင္ ဦးဝင္း + မိခင္ ေဒၚခင္ခင္တို႔အား ရည္စူး၍

၅,ဝဝဝ

NT$

၂၇ ခ်န္တယ္က်စ္ + မစုစုေအး သား ရန္ေရွာက္က်န္း မိသားစု

၅,ဝဝဝ

NT$

၂၈ Dr. ဦးခ်စ္စိန္+ ေဒၚစန္းစန္းရိႈ မိသားစု

၂,ဝဝဝ

NT$

၂၉ မိဘမ်ားကို အမွဴးထား၍ ဦးက်င္ဆိုင္ + ေဒၚဝါဝါ သား ေမာင္သန္႔ဇင္ဦး

၁,၅ဝဝ NT$

၃ဝ ဝူေဟြခန္း+ ဝမ္အိုက္ခ မိသားစု

၁,ဝဝဝ NT$

၃၁ ဦစန္းလြင္ + ေဒၚအုန္းက်င္ မိသားစု

၁,ဝဝဝ NT$

၃၂ လီဖုန္႔ရိႈ

၆ဝဝ NT$

၃၃ ကြယ္လြန္သူ ခ်န္ရင္ထန္အား ရည္စူး၍ ၾကိဳးေကာ္ထိုက္ + ၾကိဳးရိႈ႕ခ်န္ သမီး

၅ဝဝ NT$

ေမာင္ႏွမ တစ္စု

သမီး မေအးေအးလွိဳင္ ေကာင္းမွဳ

ေက်ာက္စုယြမ္ မိသားစု
၃၄ ကြယ္လြန္သူ ၾကဴပက္ခြိအား ရည္စူး၍ ညီမ မေအးခ်စ္

၅ဝဝ NT$

၃၅ ဦးဟိန္ + ေဒၚခင္ခင္ မိသားစု

၅ဝဝ NT$

၃၆ ဦးတင္ေအာင္ထြန္း + ေဒၚမိမိေမာ္ မိသားစု

၅ဝဝ NT$

၃၇ ကိုသန္းဦး + မေအမီ သမီး မနန္းေရႊအိမ္ (လံုးလံုး)

၁,ဝဝဝ NT$

၃၈ ကိုအိုက္ဝင္း + မႏွင္းသီရိထြန္း မိသားစု

၁,ဝဝဝ

၃၉ ကြယ္လြန္သူ ဦးေကာက္အား ရည္စူး၍ ေဒၚႏုႏုမိသားစု၊ ဦးျမင္ခိုင္+

၃,၁ဝဝ NT$

NT$

မက်င္က်င္စိန္ သမီး ျငိမ္းခ်မ္းႏြယ္၊ ဝတ္ရည္ခိုင္၊ ထက္ထက္ျမင့္
၄ဝ မလွလွဝင္း မိသားစု

၅ဝဝ

NT$

၄၁ ကိုေအာင္မ်ိဳးသိန္း + 蕭彩琳 မိသားစု

၃ဝ,ဝဝဝ NT$

၄၂ ကိုသန္းေ႒း+ မလင္ရႈေမ မိသားစု

၅ဝဝ

၄၃ ဦးသန္းေအာင္+ ေဒၚနီနီရွိန္ သား ေမာင္ျဖိဳးျပည့္ေအာင္၊ သမီး မဖူးမို႔မို႔ေအာင္

၂,ဝဝဝ NT$

၄၄ မေမႊးေမႊး ညီအစ္မ

၁,ဝဝဝ NT$

၄၅ ကြယ္လြန္သူ ဦးလင္ဖူး၊ ဟိုရင္ခ်ပ္၊ ေဒၚခင္ေထြးတို႔အား ရည္စူး၍ မိခင္ၾကီး

၃၂,ဝဝဝ NT$

NT$

ေဒၚခင္ေဖာင္ကို အမွဴးထားျပီး ဦးဝင္းေအာင္+ ေဒၚေအးေအးစု မိသားစု၊
မသန္းသန္းေအး၊ မေအးေအးျမင့္ ေမာင္ႏွစ္မတစ္စု
၄၆ 林奕圻

၁,ဝဝဝ NT$

၄၇ 林禹翔

၁,ဝဝဝ NT$

၄၈ 吳福田

၁,ဝဝဝ NT$

၄၉ ေဒၚရင္သန္း သား သမီး ေျမး ျမစ္တစ္စု

၄,ဝဝဝ NT$

၅ဝ ကိုရဲေထြးၾကည္ + မသြယ္သြယ္ေအး သား ေကာင္းဆုလြင္၊ သမီး စုစႏၵီေအာင္ ၁,၂ဝဝ NT$
၅၁ ကိုမ်ိဳးေအာင္ + မေအးေအးသန္႔ မိသားစု

၁,ဝဝဝ NT$

၅၂ မေမႊးေမႊး ညီအစ္မ

၁,ဝဝဝ NT$

၅၃ မိဘႏွစ္ပါးကို အမွဴးထား၍ မေထြးေထြး

၅,ဝဝဝ NT$

၅၄ 翁逸成 + 掦玉芹 မနန္းလြင္ သမီး 翁碧晴 翁蕙馨 မိသားစု

၃,ဝဝဝ NT$

၅၅ မိခင္ၾကီး ေဒၚခင္စန္း (ခ) ေဒၚပု ေမြးေန႔အလွဴ သာယာဝတီျမိဳ႕

၃,ဝဝဝ

NT$

၅၆ ေဒၚခင္မ်ိဳးသြင္၊ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳသြင္၊ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳႏိုင္၊ ေဒၚစုစုႏိုင္ မိသားစု

၂,ဝဝဝ NT$

၅၇ ကိုခ်စ္ဝင္း + မသီတာ မိသားစု

၁,ဝဝဝ NT$

၅၈ ဦးတင္ေအာင္ + ေဒၚေမႊးေမႊး မိသားစု

၁,ဝဝဝ NT$

၅၉ မိခင္ ေဒၚသန္းသန္းဝင္းအား ရည္စူး၍ ဦးယုဝွန္း မိသားစု

၁,ဝဝဝ NT$

၆ဝ ဖခင္ ဦးၾကည္+ မိခင္ ေဒၚညြန္႔ရင္တို႔ကိုရည္စူး၍ ကိုသန္းဦး+ မေအမီ

၁,ဝဝဝ NT$

သမီးလံုးလံုး
၆၁ ကိုခင္ေဇာ္ႏွင့္ ညီမ မၾကည္ၾကည္ဝင္း

၂,ဝဝဝ NT$

၆၂ ကိုေက်ာ္ဝင္းႏိုင္+ မခ်ိဳခ်ိဳေ႒း မိသားစု

{ေက်ာင္းအတြက္ (၅)သိန္း}

၁၆,ဝဝဝ NT$

၆၃ Jack Lu + မမင္းမင္းေအာင္ မိသားစု

၁ဝ,ဝဝဝ NT$

၆၄ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားကို အမွဴးထား၍ ကိုခင္ေမာင္လြင္+ မခင္ဝင္းလွ သား

၃,ဝဝဝ NT$

မိုက္ကယ္၊ ဂ်င္မီ (USA)
၆၅ ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးဟန္တင္+ ေဒၚအံုေစာလွ်ံတို႔အား

၁၅,ဝဝဝ NT$

ရည္စူး၍ ဦးေနလင္း+ ေဒၚႏွင္းႏြယ္ေအး သား ေမာင္ဟိန္းထက္၊
ေမာင္သူရိန္လင္း

{ေစတီေတာ္အတြက္ (၃)သိန္း၊ နဂါးရံုဘုရား (၂)သိန္း}

၆၆ ဦးအာစာရ ေအာင္မဂၤလာေက်ာင္းတိုက္၊ ဆန္ဖရန္စစ္စကိုျမိဳ႕၊ အေမရိကန္။
၆၇ ဦးဝင္းေအာင္ + ေဒၚေအးေအးစု မိသားစုႏွင့္ ေဒၚသန္းသန္းေအး၊
ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ဦးတင္ထြန္းႏိုင္ ေမာင္ႏွစ္မ တစ္စု

၅,ဝဝဝ NT$

၃၁,ဝဝဝ NT$

၆၈ ဦးေမာင္ေမာင္ေလး+ ေဒၚေမာ္ေမာ္ဦး မိသာစု

၃,ဝဝဝ NT$

၆၉ ဦးက်င္စြန္အား ရည္စူး၍ ေဒၚရႈဘီ မိသားစု

၁,ဝဝဝ NT$

၇ဝ ကိုတယ္ရီ + မမီးမီး သား ေမာင္ေအာင္ထူးဦး မိသားစု

၃,ဝဝဝ NT$

၇၁ ဖခင္ၾကီး ဦးအဝမ္းကို ရည္စူး၍ ဦးကိုကိုလြင္+ မဇာဇာ မိသားစု

၁,ဝဝဝ NT$

၇၂ ေဒၚေဘဘီ မိသားစု

၃,ဝဝဝ NT$

၇၃ မညြန္႔ေဝ မိသားစု

၂,ဝဝဝ NT$

၇၄ 林棖明 သား 林萬翔

၁,ဝဝဝ NT$

၇၅ ဦးခ်ံဳသစ္အား ရည္စူး၍ ေဒၚရင္သန္း မိသားစု

၃,ဝဝဝ NT$

၇၆ 林尚紘 ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္မိုး

၁,ဝဝဝ NT$

၇၇ ကိုဘယ္ေက်ာ္+ မခင္ခင္ျပံဳး မိသားစု

၁,ဝဝဝ NT$

၇၉ မိခင္ၾကီး ေဒၚေရႊလြင္ကို အမွူးထား၍ သားသမီးေျမးတစု

၅,ဝဝဝ NT$

၈ဝ ေမာင္းဟိန္းထက္၏ (၂၂)ႏွစ္ ေမြးေန႔

၃,၁ဝဝ NT$

(ေစတီရင္ျပင္ ေက်ာက္ျပားအလွဴ)

၈၁ ကြယ္လြန္သူ မိခင္ေဒၚေထာင္ကင္းဟန္၊ အစ္ကိုၾကဴပက္ခြီ တို႔ကို ရည္စူး၍

၆,၄ဝဝ

NT$

လင္းခ်င္းခ်ဴ+ ေက်ာက္ေရွာင္ဖိန္ မိသားစု (၂)သိန္း
၈၂ ကိုမ်ိဳးေအာင္ႏိုင္+ မစက္လင္းလင္းယို႔ သား ႏိုင္ထါန္းလင္း

၁,ဝဝဝ NT$

