
 នាមពុទ្ធបរសិទ័្ដែលមានសទ្ធធ ជ្រះថ្លា ធ្វើភត្តជ្បធេនជ្ពះសង្ឃជ្បចាំដែ 

សជ្មាបដ់ែ មើនា (March) ព.ស. ២៥៦៦, េ.ស. ២០២៣ 

 ពធុ ១ 

Kadeth thlang, Nhong Ngourn , Boravy Lin, Seap Ouk, Rotana Oung ព្ពហស្បតិ៍ ២ 

ឧបាស្ក_សិ្កា ស្ម ឆន, ពពព្រ សាព ឿន,  តកឹ គមឹហាក,់ ឌី ពស្ងលី, ឧបាសិ្កា រតិ សាយ, ស្នួ ម៉ា ឡៃ, ព ើយ យ៉ា ន ស្ពុ្ក ៣ 

ស្ពូ្តមនតបណុ្យខបួស្ពមតច ព្រះសមុេធាធបិត ិរនួ ណាត និង ព្រះសមុេធវង្ស អ ងុ មន ពៅរ ៍ ៤ 

ឆលងបណុ្យខបួស្ពមតច ព្រះសមុេធាធបិត ិរនួ ណាត និង ព្រះសមុេធវង្ស អ ងុ មន អាទតិយ ៥ 

 ចន័ទ ៦ 

ពខ និ ពហង និង លាន ពអង, អុឹង ឡហ និង ស្ុិម ម,ី ខាលានី អអម និង ពមៀន អបូ, ពខ និ និង ស្មុល ីពរឿម, ឈិន ស្ខុា ចន័ទ ពលាក ព ៉ា  ប ុនសាយ ឧបាសិ្កា លឹម ស្ភុាព អ ា រ៊  ៧ 

អនកស្សី្ រ ី មយួ ពធុ ៨ 

គាន តាប ់ ឡណ្ តាន ់  ព្ពហស្បតិ៍ ៩ 

សាា នទតូអខ ែរ   ស្ពុ្ក ១០ 

បណុ្យខបួ៣ឆ្ន ាំ មត យ មោេ ឆាយណាម ៉េត ពៅរ ៍ ១១ 

ឧបាសិ្កា ហាស្ ់ស្ភុាព, ថាច ់ហន, ព្រក ់សាពមឿន,  ពិន ថន, តកឹ ស្ុី ហា ង,មងួ ខន ព ៉ា  សារនិ, ពសាម  ស្តា, ស្ុិន ស្តូ អាទតិយ ១២ 

អនកស្សី្ អាន នី ឈឺ និងពលាក បងិ ឈ ឆតុ យ៉ា ង    អនកស្សី្  ឈឹម ម៉ា រ ើ , ស្ខុា ចន័ទ ចន័ទ ១៣ 

អនកស្ស្ី  Sokkeang Joliena Yea  ព្ពមទ ាំងកនូ និងអនកស្ស្ ីស្ នុ សាមន ព្ពមទ ាំងកនូ  ម៉ាុត ស្នុ នាង  មន ឧបាសិ្កា  ស្ុីណា ៃុក  ៃុក ស្ុីណារត័ន អ ា រ៊  ១៤ 

ឧបាសិ្កា  ពទព  ឡថ  ព្ពមទ ាំង កនូពៅ    ពធុ ១៥ 

ឧបាសិ្កា តាន ់ពៃើយ ឧបាសិ្កា ព្តាន ់ឡណ្ហួយ និង កនូពៅ   ព្ពហស្បតិ៍ ១៦ 

ហូ ស្ុីថា  បណ្ឌិ ត បញ្ញា ៃី និងអនកស្ស្ ីលកខណិា ៃូរ៉ា  ៃី ព្ពមទ ាំងបុព្តធតីា ពៅ ផន និងបពុ្ត, ស្ខុ ពអៀងនិងបុព្ត ឧបាសិ្កា ពស្ៀក ពឆង  ប នុ ធន  និង ម៉ា រ៉ា ឌី ព ៉ា   ពនលក ពល និង ភរយិ ស្ពុ្ក ១៧ 

ពលាកអនកស្សី្ អក  ស្ុិម រស្ ់និត, ស្សី្ ឈនុទ,ី ប ូទចូ (saturday saturday 18) ពៅរ ៍ ១៨ 

ឧបាសិ្កា ទនួ គមឹស្ នុ, ព្រកូ ឡាយរ៉ា , ស្ នុ ពស្ស្ង, អនកស្សី្ រ ើ ធា, ប៉ាលីូន ឌីក ូ អាទតិយ ១៩ 

ឧស្. ម៉ាកុ ពរឿម ឧសិ្. អុឹង គមឹកាក,់ ឧស្. អុឹង រ ៉ាចុ ឧសិ្. ជា រិនហា ង, ឧស្. ស្ខុ  ពព្រង ឧសិ្. ថ ូបុិច, ឧសិ្. លមីហូយ  ជា កញ្ញា  ឡាឌី, អនកស្ស្ ីហូល ីអុឹង និងសាា ម ីបុព្ត ចន័ទ ២០ 

ពលាក ពឆង ឆតឺ អនកស្ស្ ីពរឿង ស្យ Miss. Kimleng Sok ពលាក សាន ផនុ អនកស្ស្ ីព ៉ា  សាន អាចារយ អ កុ ពស្ង និង អ កុ ឡហ អ ា រ៊  ២១ 

ព្កមុព្គសួារ  ផារអខ ែរអងារ   ពធុ ២២ 

ឧបាស្ក ពលៀស្ អនួ ឧបាសិ្កា អ ុ៊ុំ អ  ន ពលាក  ពលៀស្ ស្ធុានី  អនកស្ស្ ីពឆង ស្ុីថា ព្ពហស្បតិ៍ ២៣ 

ឧបាសិ្កា រស្ ់ចន, ពខៀ  ចពនាទ  ,អនកស្ស្ ីចនិាត  ពរៀម នតុ ពលាក នតុ ស្ខុមុ,ឧបាសិ្កា តាន ់ពៃើយ &ព្តាន ់ឡណ្ហួយ និង តាន ់កកុហា ង, ឧបាសិ្កា ឃីម ឃាង  ស្ពុ្ក ២៤ 

បណុ្យខបួពលាក អុនិ ម ើង្ ពៅរ ៍ ២៥ 

ឧស្. ទមឹ ប នុហាប ់ឧសិ្. ពទៀ  ពហៀម, ពលាកអនកស្ស្ី អុិន ពៃើង, Mr.&Mrs. Lim KimChhoeun, Mr. Tim  Prom  Chantha  Ray, Chanrey  William (your turn on Sunday 26) អាទតិយ ២៦ 

អនកស្ស្ ី រិន តាាំង និង ឧបាសិ្កា គមឹពកត, ពលាក ដងួ ថាច ់ (Mrs. Trinh Tang ): Your turn is on Monday 27) ចន័ទ ២៧ 
 អ ា រ៊  ២៨ 
ឧបាសិ្កា ស្រ សាពម៉ាន និងបពុ្តធតីា ពធុ ២៩ 
ពលាក ពៅ ស្ខុបាន អនកស្ស្ ីពៅ សា ន, ឧសិ្. ហិុន ពបា៉ា ពលង, ស្ុី ន ជា, ពផង  រ ូនិង បរូ៉ា   ទនិ  ៉ាយុ  ស្ម  អលុ ព្ពហស្បតិ៍ ៣០ 
 ស្ពុ្ក ៣១ 

កណំតស់គំាល់់ៈ ស្មូពមតាត ទកទ់ង តតតាមទរូស្ព័ទពលខ (301) 622-6544 មនុឡថៃព ន ពដើមបឲី្យដងឹចាំននួព្ពះស្ងឃ។ 
Note: Please call the temple the day before in order to know the exact number of monks, thank you. 


