Top 100+ tên hay cho bé trai họ Hoàng ấn tượng, ý
nghĩa
Mỗi cái tên trên đời đều mang một ý nghĩa riêng, không chỉ đơn giản là cách gọi mà còn nói lên
được tính cách, vận mệnh của con người. Khi sinh con ra thì bố mẹ nào cũng mong muốn mang
đến những điều tốt đẹp nhất cho con yêu của mình. Đặt cho bé một cái tên hay ý nghĩa sẽ giúp
cải thiện vận mệnh, mang lại nhiều may mắn tốt đẹp cho cuộc sống sau này. Nếu bố mẹ đang còn
băn khoăn về việc đặt tên hay cho bé trai họ Hoàng thì có thể tham khảo bài viết dưới đây do
Như tình yêu của mẹ sưu tầm được

Khi đặt tên cho bé, cha mẹ cần lưu ý gì

Bé trai kháu khỉnh ngộ nghĩnh
•
•
•
•

Tên đẹp, hay và có ý nghĩa là mong ước, mong muốn của bố mẹ dành cho bé yêu.
Tên phải khác biệt, quan trọng và độc lạ và đặc biệt tránh phạm húy với tên của người
lớn trong gia đình. Ví dụ: mẹ không nên đặt tên bé trùng tên với ông, bà, bác…
Tên con cần có âm điệu phù hợp với họ giúp dễ đọc và tạo được ấn tượng với mọi người.
Ví dụ: Hoàng Thành Bách, Hoàng Quốc Anh…
Tên cần dễ đọc, dễ nhớ và có thể kết nối được với gia đình.

•

Tên bé trai họ Hoàng nên chọn những tên nam tính, mạnh mẽ; thể hiện được ý chí, tài
năng và hoài bão.

Tử vi của bé sinh năm 2022
Cha mẹ sinh con tuổi Nhâm Dần con thuộc tuổi Hổ biểu tượng của chúa sơn lâm. Đây là một
trong những tuổi được xem là biểu tượng của sự mạnh mẽ, của tinh thần ý chí kiên cường. Xét
về công danh, nam tuổi Dần thường có mong muốn mãnh liệt đối với việc xây dựng sự nghiệp
công danh. Đồng thời đây cũng là một trong những tuổi có công danh và thích hợp giữ các vị trí
lãnh đạo. Con đường sự nghiệp thuận lợi nhất vào năm 34 tuổi.
Tính cách nam nhân tuổi Dần thường thận trọng, làm việc tỉ mỉ và có sự kiên nhẫn. Họ thường
có sự suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định và sự lựa chọn trong cuộc sống. Bên cạnh
đó, nam tuổi Dần còn là tuýp người dám nghĩ dám làm. Nam tuổi Dần có cách nói chuyện nhẹ
nhàng, vui vẻ.
Gợi ý xem thêm:
•
•
•

tên hay cho bé gái họ trần
tên hay cho bé gái họ lê
tên hay cho bé gái họ hoàng

Gợi ý 100+ tên hay cho bé trai họ Hoàng theo chữ cái đầu

Tên hay cho bé trai họ Hoàng

Tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu chữ A
Hoàng Đức An: Bình an và may mắn sẽ đến với con.
Hoàng Bình An: Lớn lên con sẽ có cuộc sống bình an.
Hoàng Khánh An: Chỉ sự hân hoan, con sau này sẽ có tính cách năng động
Hoàng Lê Khánh An: Tên con vừa chỉ sự hân hoan, vừa thể hiện mong muốn cuộc đời
con sẽ yên bình, không có sóng gió.
5. Hoàng Bình An: Bố mẹ mong con sẽ có cuộc sống vui vẻ, bình an
6. Hoàng Chí Anh: Sau này lớn lên tài chí hơn người
7. Hoàng Thái An: Bố mẹ mong con luôn có tâm hồn bình dị, không tranh đấu, sống trong
an nhiên tự tại.
8. Hoàng Minh Duy Anh: Mong con lớn lên thông minh và tài năng hơn người.
9. Hoàng Nhật Anh: Bố mẹ đặt tên con trai họ Hoàng Nhật Anh. Mong con thông minh,
như ánh mặt trời luôn sáng tỏ.
10. Hoàng Tú Anh: Con như một vì tinh tú, tinh anh.
1.
2.
3.
4.

Tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu chữ B
1. Hoàng Gia Bảo: Con chính là bảo vật của gia đình
2. Hoàng Đức Bảo: Mong con sẽ trở thành người vừa có tài, vừa có đức

3. Hoàng Bảo Bình: Đặt tên theo cung hoàng đạo của con
4. Hoàng Quốc Bình: Con có tính cách nhã nhặn, ôn hòa
5. Hoàng Gia Bách: Ước mong con sẽ trở nên thông minh, lanh lợi
6. Hoàng Trí Bách: Thông minh, khôn khéo, sau này gặt hái được nhiều thành công
7. Hoàng Hưng Bá: Đó chính là hưng thịnh, mong cho con có cuộc sống ấm no, đủ đầy
8. Hoàng Xuân Bá: Con sẽ là người có chức quyền, địa vị cao sang, hiển hách
9. Hoàng Chí Bằng: Hãy luôn có ý chí, vượt lên mọi khó khăn con nhé
10. Hoàng Quyết Bằng: Một con người quyết đoán, không chần chừ

Tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu chữ C
Hoàng Gia Cảnh: Con sẽ có cuộc sống tốt đẹp, sum vầy
Hoàng Thành Châu: Mong con sẽ trở thành người thành đạt, sự nghiệp sáng láng
Hoàng Mạnh Chiến: Con phải mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn
Hoàng Việt Chinh: Đó là điều mong muốn con luôn khỏe mạnh
Hoàng Chí Công: Con sẽ là người luôn có ý chí, mục tiêu để cố gắng
Hoàng Hữu Cương: Là biên giới bình yên, hàm nghĩa con người tài giỏi
Hoàng Mạnh Cường: Luôn luôn mạnh mẽ, không gục ngã trước khó khăn con nhé
Hoàng Việt Cường: Con khỏe mạnh, có sức lực, cứng cỏi, không dễ bị khuất phục
Hoàng Trọng Chinh: Chinh nghĩa là chiến đấu, mang tinh thần của sự kiên cường, bất
khuất
10. Hoàng Trung Chính: Hy vọng con là người thuần nhất, quang minh, chính đại
1.
2.
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4.
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Tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu chữ D

Bé trai sơ sinh đáng yêu
1. Hoàng Ngọc Đại: Khôi ngô, tuấn tú, tài giỏi và sáng suốt
2. Hoàng Quốc Đại: Con sau này thông minh, đa tài lại có quý nhân phù hộ được hưởng
vinh hoa, phú quý
3. Hoàng Minh Dũng: Là người có sức mạnh, khí phách, gan dạ
4. Hoàng Công Danh: Con sẽ đủ đầy “Công danh sự nghiệp”
5. Hoàng Hải Dương: Con là người hoài bão, có ước mơ
6. Hoàng Minh Đạt: Là người thông suốt, hiểu chuyện, luôn làm tốt mọi việc
7. Hoàng Quang Đạt: Là người tinh thần trách nhiệm cao, luôn làm việc có kế hoạch và đạt
được những mục tiêu đã đề ra.
8. Hoàng Ngọc Dūng: Sự bao dung, khiêm nhường, hiền hậu của con quý giá như ngọc ngà
châu báu
9. Hoàng Nhật Dũng: Là người có sức mạnh, tài giỏi, anh dũng, khí chất hơn người
10. Hoàng An Dương: An là bình yên. Dương là ánh mặt trời hàm ý mong muốn cuộc sống
của con đều là những điều tốt đẹp tuyệt vời

Tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu chữ H
1. Hoàng Đình Hà: Là người có tinh thần kiên định, không bỏ dở nửa chừng
2. Hoàng Duy Hà: Là người có tinh thần kiên định, có tài năng, trí tuệ, có thể làm nên
nghiệp lớn

3. Hoàng Sơn Hà: Thể hiện sự mong muốn của cha mẹ, con lớn lên sẽ khỏe mạnh, làm được
nhiều điều to lớn và đẹp đẽ như dáng vẻ uy nghi mà thân thiện
4. Hoàng Đức Hải: Mong muốn con có tài có đức, đức độ bao la như biển cả
5. Hoàng Lâm Hải: Một người có tình cảm bao la, sâu sắc, yêu muôn người, muôn vật, lối
sống mang hướng tình cảm, dạt dào
6. Hoàng Long Hải: Mong muốn con lớn lên mạnh khỏe, phúc đức, dũng cảm, mạnh mẽ
7. Hoàng Duy Hải: Mong muốn con có tư duy sâu rộng như biển cả
8. Hoàng Quang Hải: Mong muốn con luôn tỏa sáng, tương lai rộng mở, thành công trong
cuộc sống
9. Hoàng Uy Hải: Thể hiện sự khoáng đạt, tự do, một tấm lòng rộng mở
10. Hoàng Minh Hào: Thể hiện khí chất sôi nổi, anh dũng nhằm hy vọng con sẽ sở hữu các
phẩm chất tốt đẹp đó.
11. Hoàng Thanh Hào: Khí chất mạnh mẽ, sôi nổi, anh dũng, thể hiện mong muốn con sẽ sở
hữu những phẩm chất tốt đẹp của một người con trai.
12. Hoàng Công Hậu: Mong sau này con sẽ thông minh, nhân hậu và tốt bụng

Tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu chữ K
1. Hoàng Anh Khoa: Chỉ chàng trai có học thức, giỏi giang và thông minh
2. Hoàng Minh Khôi: Ý mong con sau này lớn lên đẹp trai, thông minh và sáng sủa
3. Hoàng Trung Kiên: Mong con trai sau này trở thành người kiên định, kiên trì và có phẩm
đức
4. Hoàng Duy Kiệt: Mong con sau này trở thành người anh kiệt, xuất chúng và tài giỏi kiệt
xuất
5. Hoàng Minh Khiêm: Mong con sau này trở thành người lịch sự, khiêm nhường, từ tốn
6. Hoàng Minh Kha: Đặt tên cho con trai tên Kha với ý nghĩa mong con sau này trở thành
người mạnh mẽ, có ý chí và thành công
7. Hoàng Duy Khánh: Ý nghĩa hân hoan, vui mừng và luôn vui vẻ, hoan hỉ
8. Hoàng Quang Khải: Ý nghĩa thành công, vui vẻ, mạnh mẽ và có ý chí
9. Hoàng Bảo Khang: Ý nghĩa an khang, bình an và mong con sau này có cuộc sống viên
mãn

Đặt tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu chữ L

Bé trai dễ thương tập bò
Hoàng Tùng Lâm: Con mang sức mạnh khỏe khoắn, tươi trẻ của rừng xanh
Hoàng Hoàng Lân: Con mạnh mẽ, uy phong như kỳ lân
Hoàng Ngọc Lễ: Con sẽ trở thành một con người luôn hiểu lễ nghĩa
Hoàng Quang Luân: Một người thấu hiểu đạo đức, luân lý, hành xử đúng đắn
Hoàng Công Lưu: Dung mạo tuấn tú, tâm hồn thanh cao
Hoàng Hữu Liêm: Người có tâm hồn trong sạch, đạo đức chuẩn mực
Hoàng Thanh Liêm: Phong cách sống ngay thẳng, có nề nếp. Trong công việc liêm chính,
công tư phân minh
8. Hoàng Nam Lộc: Mong con là một người đa tài, dáng vẻ thanh tú, có số phú quý
9. Hoàng Phước Lộc: Cuộc sống của con sau này tài lộc sẽ luôn gõ cửa
10. Hoàng Thắng Lợi: Là người có ích, đem lại lợi ích cho cuộc sống này
11. Hoàng Bá Long: Biểu tượng của trí thông minh và thịnh vượng
12. Hoàng Bảo Long: Một chú rồng dũng cảm, uy nghi
13. Hoàng Đức Long: Không chỉ mạnh mẽ, dũng cảm, con hãy là một con người đức độ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Đặt tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu chữ M
1. Hoàng Đức Minh: Mong con lớn lên trở thành người thông minh, hiền lành và lương
thiện
2. Hoàng Trí Minh: Là người có thông minh, có lý trí và bản lĩnh

3. Hoàng Duy Minh: Tư duy sáng suốt, thông minh, biết nhìn xa trông rộng
4. Hoàng Duy Mạnh: Chàng trai có tư duy, đầu óc thông minh và khỏe mạnh
5. Hoàng Đức Mạnh: Chàng trai tốt bụng và mạnh khỏe, vững vàng
6. Hoàng Trí Mạnh: Mong con lớn lên khỏe mạnh và thông minh, có trí tuệ, tài giỏi
7. Hoàng Công Mạnh: Làm lên việc lớn, lập được nhiều công trạng và khỏe mạnh, bình an
8. Hoàng Đạt Minh: Mong con lớn lên là người thành đạt và giỏi giang, thông minh
9. Hoàng Quyết Minh: Chàng trai có tư duy quyết đoán, thông minh, sáng suốt
10. Hoàng Cường Minh: Chàng trai thẳng thắng, có uy quyền và thông minh, tài giỏi

Đặt tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu với chữ N
1. Hoàng An Nam: Bố mẹ mong cho con trở thành đấng nam nhi đúng nghĩa với cuộc đời
an nhàn, yên bình
2. Hoàng Trung Nam: Mong muốn con luôn giữ được sự kiên định, không dao động trước
bất kỳ hoàn cảnh nào.
3. Hoàng Tuệ Nam: Thể hiện người có trí tuệ, có năng lực, tư duy, khôn lanh, mẫn tiệp
4. Hoàng Huỳnh Nghị: Sống bản lĩnh, quyết định quả quyết, dứt khoát nhưng tâm tánh ôn
hòa, luôn biết thận trọng để không gây mất hòa khí, được mọi người yêu thương.
5. Hoàng Công Nghĩa: Con sẽ sống có đạo đức, thấu hiểu lễ nghĩa.
6. Hoàng Kiệt Nhân: Mong con sẽ trở thành người thông minh, tài năng vượt trội nhưng vẫn
giữ được phẩm chất tốt.
7. Hoàng Thiện Nhân: Nói lên mong ước con sẽ sống hiền lành, lương thiện, phúc hậu.
8. Hoàng Long Nhật: Mang ý nghĩa con rồng ban may mắn, mang ánh sáng chiếu rọi sự
thông minh, trí tuệ của con
9. Hoàng Quang Nhật: Mong con sẽ trở thành một đấng nam nhi trí dũng làm rạng danh tổ
tiên
10. Hoàng Anh Ngọc: Con là viên ngọc quý của gia đình.

Đặt tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu chữ P

Hình ảnh Bé trai bụ bẫm đáng yêu
Hoàng Gia Phú: Mang ý nghĩa gia đình giàu sang, phú quý, sống ấm êm.
Hoàng Hùng Phú: Mong con sẽ mạnh mẽ, dũng cảm, sống sung túc, thịnh vượng.
Hoàng Vinh Phú: Mong muốn con là đứa bé tài giỏi, thành công và làm rạng rỡ dòng tộc
Hoàng An Phước: Thể hiện mong muốn của bố mẹ hi vọng con mình là người tốt, nhân
hậu và hiền lành
5. Hoàng Đại Phước: Thông minh, đa tài lại có thêm quý nhân phù trợ, suốt đời hưởng
phước lộc, vinh hoa, phú quý.
6. Hoàng Đình Phước: Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với con
7. Hoàng Bằng Phương: Chú đại bàng mạnh mẽ, nghiêm trang, uy vũ.
8. Hoàng Lâm Phương: Con người có bản lĩnh tài năng đặc biệt.
9. Hoàng Bảo Phi: Con chính là bảo vật mà bố mẹ luôn nâng niu, giữ gìn; mong con sẽ
thông minh, có trí tuệ và nhanh nhẹn.
10. Hoàng Bách Phát: Mạnh mẽ, có bản lĩnh, kiên cường, quyết đoán, thành công và luôn đạt
được mục tiêu của cuộc đời.
11. Hoàng Đăng Phong: Là một người có ý chí và nghị lực vô cùng mạnh mẽ, đem lại nhiều
niềm vui và hạnh phúc cho người xung quanh
1.
2.
3.
4.

Đặt tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu chữ Q
1. Hoàng Anh Quốc: Sau này con sẽ là một chàng trai anh minh, giúp sức xây dựng đất
nước
2. Hoàng Bảo Quốc: Con sẽ là một chàng trai mạnh mẽ, dũng cảm để bảo vệ đất nước
3. Hoàng Chấn Quốc: Là sự rung động quốc gia, hàm ý con cái sẽ trở thành người rường cột
cho đất nước
4. Hoàng Đình Quyết: Chỉ con người có tài năng quyết đoán
5. Hoàng Đăng Quân: Mong muốn con là người thông minh đa tài, có tương lai tươi sáng ,
thành công trong cuộc sống phúc lộc an nhàn.
6. Hoàng Mạnh Quân: Mong con luôn anh minh, mạnh khỏe, bản lĩnh và kiên cường.
7. Hoàng Nhật Quân: Mẹ mong con sau này sẽ giỏi giang, thành đạt, tỏa sáng như mặt trời,
luôn là niềm tự hào của bố mẹ
8. Hoàng Tùng Quân: Con sẽ luôn là chỗ dựa của mọi người, luôn anh minh, chính trực
9. Hoàng Đại Quang: Ánh sáng to lớn trong cuộc đời của con để từ đó cho con một cuộc
sống bình an
10. Hoàng Hào Quang: Vầng hào quang, ánh sáng xung quanh con luôn mang lại sự may
mắn, bình an cho gia đình

Tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu với chữ S
1. Hoàng Anh Sơn: Cha mẹ nhắn nhủ mong con vững chãi như núi, luôn mang dáng vẻ
hùng vĩ dù dưới bất kỳ góc độ nào.
2. Hoàng Bảo Sơn: Người mạnh mẽ, có bản lĩnh, vững vàng trong mọi khó khăn.
3. Hoàng Tùng Sơn: Thể hiện là cho người con trai bản lĩnh, kiên cường vượt qua mọi khó
khăn.
4. Hoàng Đức Sang: Là cái tên hay nhằm nói về người có nhân phẩm, đạo đức tốt, đồng
thời cũng là người sang trọng và danh lợi song toàn.
5. Hoàng Minh Sang: Bố mẹ luôn mong muốn con sẽ luôn thông minh, sau này có một cuộc
sống giàu sang.
6. Hoàng Trung Sang: Con người thành tài, có công danh cao nhưng luôn làm việc theo
chuẩn mực, trung thực.
7. Hoàng Minh Sỹ: Con sẽ là người có trình độ học vấn cao, trình độ giỏi giang

Tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu với chữ T

Tên hay cho bé trai họ Hoàng theo chữ cái
1. Hoàng Anh Tuấn: Dung mạo khôi ngô, tuấn tú.
2. Hoàng Trung Tiến: Luôn cố gắng phấn đấu để thành công.
3. Hoàng Trọng Thành: Mạnh mẽ, không ngại khó khăn để chạm đến đích.
4. Hoàng Thanh Tùng: Mạnh mẽ, dũng cảm, uy nghi như cây tùng.
5. Hoàng Minh Thắng: Mọi chuyện sẽ luôn đạt thắng lợi, như ý nguyện.
6. Hoàng Bảo Thiên: Đứa con của ông trời.
7. Hoàng Anh Thiện: Tính cách tốt, luôn làm việc thiện.
8. Hoàng Minh Thuận: Mọi việc đều thuận lợi, suôn sẻ.
9. Hoàng Thanh Tâm: Nhân cách tốt đẹp, trái tim biết yêu thương.
10. Hoàng Khánh Tuyên: Trí tuệ tinh thông, biết cách truyền đạt và tiếp thu ý tưởng.
11. Hoàng Tuấn Tú: Dung mạo đẹp, tài hoa, ngay thẳng.
12. Hoàng Đức Trung: Đức tính tốt đẹp, mạnh mẽ, trung thực.

Đặt tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu chữ U
1. Hoàng Châu Uy: Con chính là bảo bối, con sẽ được nâng niu và trân quý và trở thành
người mạnh mẽ, có quyền uy.
2. Hoàng Đức Uy: Trở thành người có nhân phẩm tốt, hiền lành, cuộc sống êm đẹp, gặp
nhiều thành công và may mắn.
3. Hoàng Hải Uy: Mong con sẽ sống khoáng đạt, tự do, người có tấm lòng rộng mở.

4. Hoàng Minh Uy: Luôn sống thánh thiện, nhân hậu, không dối trá, vụng lợi
5. Hoàng Khải Uy: Mong muốn bé sẽ có tính cách mạnh mẽ, hiên ngang.
6. Hoàng Đình Uy: Quyền uy, nói lên sự to lớn, thành công, có quyền lực, luôn bản lĩnh

Đặt tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu chữ V
1. Hoàng Anh Việt: Mong muốn tốt đẹp của cha mẹ để con mình giỏi giang, xuất chúng,
thông minh, ưu việt
2. Hoàng Bách Việt: Bố mẹ mong muốn con mình sẽ mang vẻ đẹp thuần Việt và con sẽ
thông minh, tinh anh, sống hiên ngang, kiên cường
3. Hoàng Bảo Việt: Con chính là bảo vật mà bố mẹ luôn nâng niu, giữ gìn, mong có cuộc
sống ấm êm luôn được mọi người yêu thương, quý trọng.
4. Hoàng Đức Việt: Mong con trở thành người tài đức, vừa có phẩm hạnh tốt đẹp, vừa có trí
tuệ thông minh, ưu việt.
5. Hoàng Hữu Việt: Là người con trai có những phẩm chất tốt, có tố chất ưu việt để thành
công.
6. Hoàng Anh Vũ: Thể hiện là người con trai khỏe mạnh, thông minh.
7. Hoàng Long Vũ: Bé sẽ là một con người mạnh mẽ, luôn được xã hội trọng dụng và yêu
thương.
8. Hoàng Uy Vương: Mong con sẽ giàu sang, sung túc và có quyền lực.
9. Hoàng Minh Vương: Người có cốt cách, hiểu lý lẽ, biết phân định rạch ròi, điều phối
công việc, thái độ bình tĩnh an định

Đặt tên hay cho bé trai họ Hoàng bắt đầu chữ Y
1.
2.
3.
4.

Hoàng Bình Yên: Mong con có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc
Hoàng Minh Yên: Hoạt bát, đa tài, trung niên sống bình dị, cuối đời cát tường
Hoàng Cẩn Yên: Là một người cẩn trọng trong công việc, đặc biệt là tình yêu
Hoàng Hải Yên: Mong sau này con sẽ có cuộc sống ấm êm luôn được mọi người yêu
thương, quý trọng
5. Hoàng Thanh Yên: Nhân cách tốt đẹp, trái tim biết yêu thương.
6. Hoàng Khánh Yên: Trí tuệ tinh thông, biết cách truyền đạt và tiếp thu ý tưởng.

Đặt tên hay cho bé trai họ Hoàng 4 chữ ý nghĩa, hợp phong thủy

Tên hay cho bé trai họ Hoàng 4 chữ
Hoàng Đức Thiên Ân: Con là ân đức ông trời ban tặng cho gia đình
Hoàng Đức Đình Phong: Ngọn gió mạnh mẽ, hàm ý con là sự kết hợp của sức mạnh
Hoàng Đức Tuấn Phong: Người con trai vừa khôi ngô tuấn tú lại vừa lãng tử phiêu lưu
Hoàng Đức Thiện Long: Con rồng mạnh mẽ, tinh anh nhưng vẫn nhân từ đức độ
Hoàng Đức Tùng Lâm: Con lớn lên là chỗ dựa vững chãi, đáng tin cậy, vừa bản lĩnh,
mạnh mẽ vừa bình dị, điềm tĩnh như cây tùng trong rừng.
6. Hoàng Minh Anh Vũ: Chàng trai vừa đẹp vừa đa tài
7. Hoàng Minh Thiên Bảo: Con là vật quý trời ban. đặt tên con trai 2020 2021
8. Hoàng Minh Nhật Hà: Chỉ hình ảnh ánh sáng mặt trời ló rạng trên dòng sông, mang đến
sự sống, năng lượng cho ngày mới.
9. Hoàng Minh Cảnh Toàn: Chàng trai chính trực, ngay thẳng và đạt được mọi sự vẹn toàn,
như ý
10. Hoàng Minh Bảo Cường: Con sẽ là người đàn ông đầy quyền lực
11. Hoàng Tuệ Hải Đăng: Tương lai con sáng sủa, xán lạn
12. Hoàng Tuệ Anh Minh: Chàng trai thông minh, trí tuệ
13. Hoàng Tuệ Thái Dương: Vầng thái dương sáng rõ, biết tỏ mọi điều
14. Hoàng Tuệ Thái Việt: Con là người thông minh, ưu việt
15. Hoàng Tuệ Chí Anh: Chàng trai thông minh, vừa có hiểu biết, vừa có chí khí
16. Hoàng Bảo Thái Sơn: Chàng trai mạnh mẽ như ngọn núi chạm tới trời cao
17. Hoàng Bảo Gia Khiêm: Con lớn lên sẽ trở thành quý ông ôn hòa, nhã nhặn và đức độ
1.
2.
3.
4.
5.

18. Hoàng Bảo Anh Tú: Chàng trai tụ hội những gì là tinh túy, tài hoa nhất
19. Hoàng Bảo Thiên Phú: Con có tài năng, năng khiếu trời ban tặng
20. Hoàng Bảo Toàn Thắng: Chàng trai có tài, sau này sẽ làm nên chuyện lớn
21. Hoàng Duy Khánh Hưng: Con mang lại niềm vui và sự hưng thịnh cho gia đình
22. Hoàng Duy Bảo An: Con luôn gặp bình yên, an lành. đặt tên con năm 2020 2021
23. Hoàng Duy Vương Anh: Con là chàng trai thông tuệ, quyền lực
24. Hoàng Duy Tuấn Khang: Con là chàng trai vừa có ngoại hình thu hút, tài đức vẹn toàn
25. Hoàng Minh Thành Công: Mong con luôn sống lạc quan và đạt được ước mơ của mình.
26. Hoàng Minh Chấn Hưng: Con ở đâu nơi đó sẽ thịnh vượng.
27. Hoàng Minh Khôi Nguyên: Đẹp đẽ, sáng sủa, vững vàng, điềm đạm.
28. Hoàng Đức Mạnh Hùng: Người đàn ông vạm vỡ, đáng tin.
29. Hoàng Thanh Khôi Vĩ: Chàng trai đẹp và mạnh mẽ.
30. Hoàng Đức Thành Đạt: Mong con làm nên sự nghiệp lớn.
31. Hoàng Trần Tấn Phát: Bé sẽ đạt được những thành công, tiền tài, danh vọng.
32. Hoàng Bảo Thiên Phúc: Mong cuộc sống của con sẽ hạnh phúc, bình yên và gặp nhiều tài
lộc.
33. Hoàng Minh Gia Bảo: Con chính là bảo bối của bố mẹ. Chắc chắn bé sẽ rất tự hào và
hạnh phúc khi được đặt cái tên này.
34. Hoàng Xuân Đăng Khoa: Hãy thi cử đỗ đạt để làm rạng danh gia tộc con nhé.
35. Hoàng Xuân Anh Dũng: Bố mẹ mong con sẽ thông minh và khỏe mạnh.
36. Hoàng Đức Anh Minh: Con là người minh mẫn, sáng suốt.
37. Hoàng Minh Huy Hoàng: Con sẽ là sáng suốt, thông minh và luôn tạo ảnh hưởng được
tới người khác.
38. Hoàng Bảo Hiền Minh: Hy vọng con là người tài đức, sáng suốt.
39. Hoàng Đức Nhật Minh: Bố mẹ mong bé sẽ trí dũng song toàn, vinh hoa phú quý, thanh
nhàn.

Gợi ý 99+ tên hay cho bé trai họ Hoàng theo tên đệm

Bé trai chơi đồ chơi vui nhộn

Tên hay cho bé trai họ Hoàng theo tên đệm là: An, Anh, Bảo, Bình
1.
2.
3.
4.

Hoàng An Bình: Mong con có cuộc sống yên vui, bình an
Hoàng Anh Dũng: Bé sẽ luôn là người mạnh mẽ, có chí khí để đi tới thành công
Hoàng Anh Huy: Là một người thông minh, tài năng, thành đạt hơn người
Hoàng Anh Khôi: Con là người dũng cảm, làm việc gì cũng luôn chắc chắn và có thể trở
thành chỗ dựa vững chắc cho người khác
5. Hoàng Anh Tú: Mong con sẽ luôn lanh lợi, hoạt bát và tinh anh
6. Hoàng Bảo Minh: Con thông minh, sáng dạ & quý báu như bảo vật soi sáng của gia đình
7. Hoàng Bảo Long: Là báu vật, của quý của gia đình
8. Hoàng Bình An: Con như bức bình phong quý mà bố mẹ nâng niu gìn giữ
9. Hoàng Bảo Quân: Con là báu vật quý giá đối với cha mẹ, mong con sẽ thông minh, tài trí,
làm nên sự nghiệp
10. Hoàng Bảo Bình: Con là bảo vật quý giá, hãy bình an và luôn mạnh khỏe con nhé
11. Hoàng Bảo Anh Duy: Mong con sau này sẽ có một cuộc sống an lành, không lo lắng và
suy nghĩ nhiều
12. Hoàng An Khang: Mong con luôn bình an, khỏe mạnh
13. Hoàng Anh Tuấn: Khôi ngô, thông minh và lịch lãm

Tên hay bé trai họ Hoàng với tên đệm là: Duy, Đình, Đức, Đăng
1. Hoàng Duy Khôi: Mẹ hy vọng con sẽ là chàng trai thông minh, tài giỏi và sở hữu cho
mình một gương mặt bảnh bảo, oai vệ, khôi ngô và tuấn tú
2. Hoàng Đăng Khôi: Mong rằng con sẽ gặp được nhiều may mắn và sớm thành công trong
công việc, cuộc sống
3. Hoàng Đức Bảo: Là phẩm chất tốt đẹp và cao quý
4. Hoàng Đức Nguyên: Đứa con vừa có đức vừa có tài, tương lai sẽ làm được nhiều điều
lớn lao.
5. Hoàng Đình Trung: Con là điểm tựa của bố mẹ
6. Hoàng Đức Anh: Đức là tâm ý, Anh là tinh hoa của sự vật. Đức Anh là tâm ý tốt lành
7. Hoàng Đức Huy: Mong con là người có tài, có đức, tương lai tươi sáng, là người khiêm
tốn nhưng đầy uy lực
8. Hoàng Đức Long: Người con trai vừa có đức, vừa phong thái uy nghi mạnh mẽ như rồng
9. Hoàng Đăng An: Con như ánh sáng của hòa bình, của an lành, có trí tuệ sáng suốt để có
tương lai sáng lạn
10. Hoàng Duy Khang: Mong con luôn giữ được sự yên vui, bình an
11. Hoàng Đăng Phong: Mong muốn con vừa có tài, vừa có đức, mạnh mẽ được nhiều người
yêu quý
12. Hoàng Đình Tú: Ngôi sao sáng, xinh đẹp rực rỡ trên bầu trời
13. Hoàng Đức Bình: Bố mẹ mong con sau này sẽ là đấng nam nhi sống đứng đắn, ngay
thẳng và đức độ. Bé sẽ có sự đức độ để bình yên thiên hạ
14. Hoàng Đăng Khoa: Cha mẹ tin rằng con là chàng trai có tài năng, thông minh, học giỏi,
đỗ đạt cao

Tên hay cho bé trai họ Hoàng với tên đệm là: Gia, Hải, Hữu

Tên hay cho bé trai họ Hoàng với tên đệm
1. Hoàng Gia Minh: Mong muốn cha mẹ sau này con cái sẽ là người chính trực công minh,
làm những việc tốt đẹp rõ ràng, thành công rực rỡ được người đời ca tụng
2. Hoàng Gia Phú: Mong cho tương lai cả gia đình sẽ luôn được giàu sang, phú quý, cuộc
sống ấm êm, sung túc
3. Hoàng Hải An: Mong muốn con có một số mệnh may mắn, tránh mọi tai ương hiểm họa
4. Hoàng Hải Dương: Mong cho tương lai cả gia đình sẽ luôn được giàu sang, phú quý,
cuộc sống ấm êm, sung túc
5. Hoàng Hải Linh: Là biển cả bao la thể hiện mong muốn về cuộc sống tương lai rộng mở
6. Hoàng Hải Nam: Như Nam Hải, con là biển lớn to rộng
7. Hoàng Hữu Minh: Hữu là bên phải, Minh là ngay thẳng. Hữu Minh là nam nhân chính
nghĩa
8. Hoàng Hữu Lâm: Con người khỏe mạnh, xinh đẹp có cuộc sống trong mơ
9. Hoàng Hải Quang: Con sẽ luôn mạnh mẽ, anh hùng với sức mạnh hiện có
10. Hoàng Gia Bảo: Là thương yêu ấm nồng, người có trái tim ấm áp, sống chân thành, yêu
thương
11. Hoàng Gia Huy: Người chỉ huy trong gia đình, bé sẽ là người làm rạng danh gia đình,
dòng tộc
12. Hoàng Gia Khánh: Bé luôn là niềm vui, niềm tự hào của gia đình
13. Hoàng Gia Phát: Mong cho tương lai cả gia đình sẽ luôn được giàu sang, phú quý, cuộc
sống ấm êm, sung túc, phát tài, phát lộc

14. Hoàng Hải Anh: Hải là biển, Anh là mênh mông, rộng lớn. Hải Anh là tấm lòng bao la,
người sống bác ái, yêu thương
15. Hoàng Hải Đăng: Con là ngọn đèn sáng giữa biển đêm
16. Hoàng Hải Long: Mong muốn đứa bé mạnh khỏe, phúc đức, dũng cảm, mạnh mẽ
17. Hoàng Gia Long: Mong con sẽ trở thành người thông minh, may mắn, mang đến thịnh
vượng

Tên hay cho bé trai họ Hoàng với tên đệm là: Khải, Khánh, Kim, Mạnh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hoàng Khánh Hưng: Con sẽ có cuộc sống vui tươi, hưng thịnh
Hoàng Khánh Nam: Nghĩa con là người con trai luôn vui vẻ, rạng ngời, hạnh phúc
Hoàng Kim Bảo: mong con luôn làm việc thiện và có được nhiều phúc lộc, may mắn
Hoàng Mạnh Dũng: Mong muốn con luôn khỏe mạnh và là người anh dũng anh hùng,
làm những việc phi thường
Hoàng Mạnh Tuấn: Chàng trai mạnh mẽ, khôi ngô, tuấn tú, dung mạo sáng ngời, vừa
thông minh vừa giỏi giang
Hoàng Khải Minh: Con hãy luôn bình tĩnh nhẹ nhàng mà kiên định, luôn vững tâm bước
đi trên con đường chính nghĩa
Hoàng Khánh Lâm: Mong con giỏi giang, tài năng, tự lực sáng dạ
Hoàng Mạnh Đức: Mong muốn con là người khỏe mạnh, to cao vạm vỡ, tài đức, khôn
ngoan
Hoàng Mạnh Hưng: Mong muốn cuộc sống của con luôn hưng thịnh và gìn giữ được
cuộc sống sung túc bền vững

Tên hay bé trai họ Hoàng với tên đệm là: Minh, Ngọc
1. Hoàng Ngọc Bảo: Con như ngọn đèn quý, là bảo vật mà bố mẹ luôn nâng niu, giữ gìn
2. Hoang Minh Dũng: Con trai của bố mẹ lớn lên sẽ là đấng nam nhi hiên ngang, khí phách
và sáng suốt, anh minh
3. Hoàng Minh Đạt: Hy vọng rằng con sẽ có được nhiều thành công, thành đạt cũng như sau
này có một cuộc sống giàu sang và phú quý
4. Hoàng Minh Hải: Hy vọng con có 1 cuộc sống tươi mới
5. Hoàng Minh Huy: Mong con lớn lên rạng rỡ giỏi giang trong mọi thứ
6. Hoàng Minh Khánh: Con người thông minh, sáng sủa, khôi ngô , đẹp đẽ, luôn vui vẻ và
là niềm tự hào của gia đình
7. Hoàng Minh Lâm: Thể hiện người có cả tài và sức, giỏi giang
8. Hoàng Minh Nghĩa: Tâm hồn lãng mạn, người sống tình nghĩa, tính cách nhẹ nhàng
9. Hoàng Minh Phong: Là một người có ý chí và nghị lực vô cùng mạnh mẽ, đem lại nhiều
niềm vui và hạnh phúc cho người xung quanh
10. Hoàng Ngọc Huy: Ánh sáng rực rỡ soi rọi viên ngọc quý
Trên đây là 200+ cách đặt tên hay cho bé trai họ Hoàng mà bố mẹ có thể tham khảo để lựa chọn
cho bé yêu nhà mình một cái tên ý nghĩa, mang lại may mắn tài lộc cho cuộc đời bé sau này.
Chúc các gia đình luôn vui vẻ, bé yêu phát triển khỏe mạnh mỗi ngày và hãy luôn đồng hành
cùng Như tình yêu của mẹ để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

Bài viết liên quan:
•
•
•

tên ở nhà cho bé trai
tên ở nhà cho bé gái
tên hay cho bé gái họ nguyễn
Bài viết tổng hợp từ Vinpro

