
               នាមពុទ្ធបរសិទ័្ដែលមានសទ្ធធ ជ្រះថ្លា ធ្វើភត្តជ្បធេនជ្ពះសង្ឃជ្បចាំដែ                

សជ្មាបដ់ែមើនា (March) ព.ស. ២៥៥៨ េ.ស. ២០១៥ 
 អាទតិ្យ ១ 

លោក សយ សារា អ្នកស្សី សយ រា៉ាស ៊ី              ចន័្ទ ២ 

លោក ឡាយ ហាប ់អ្នកស្សី ឡាយ សារា៉ា ត្ ់            អ្ង្គា រ ៣ 

 ព ធ ៤ 

ឧបាសិកា លសង លេង, លោកអ្នកស្សី សនួ្ សារនិ្, អ្នកស្សី ណាគ្រ ីអ្  ក, ផោ រយ  គ្ពេសបត្ិ៍ ៥ 

លោកអ្នកស្ស ីសម ឆន្, លពគ្រ សាល ឿន្,  ត្កឹ រមឹហាក,់ ឌ៊ី លសងល៊ី, ទមឹ ប  ន្ហាប,់ ឧបាសិកា រតិ្ សាយ, សនួ្ ម៉ា ឡៃ, ល ើយ យ៉ា ន្ ស គ្ក ៦ 

លោកអ្នកស្សី កក  ស ិម រស ់និ្ត្, ស ខ  ម ខ  ន្, ស្សី ឈ ន្ទ៊ី, និ្ង Mrs. Suu O'keefe (Saturday, March 07) លៅរ ៍ ៧ 

ទវិាសម្តេច ជនួ ណាត នងិបណ្ុយខបួ ព្រះសមុ្តធវងស្ អ ងុ មាន អាទតិ្យ ៨ 

អ្នកស្សី ៃ ង លេងលៅ គ្ពមទ ាំងកនូ្ និ្ងអ្នកស្សី ស ន្ មន្ គ្ពមទ ាំងកនូ្     ចន័្ទ ៩ 

ឧបាសិកា ចាន្ ់យ៉ា    អ្ង្គា រ ១០ 

Seng Thong O Crowford & Choumsy: Your turn is on Wednesday, March 11 ព ធ ១១ 

លោក លឆង ឆតឺ្ អ្នកស្សី សយ               គ្ពេសបត្ិ៍ ១២ 

លោក ោស អ្នួ្ អ្នកស្សី អ្  ៊ុំ អ្ ន្ ស គ្ក ១៣ 

បណ្ុយបចចយ័បនួ ជនូអនកព្ស ីទចូ សុនីនួ (ម្ធវើម្ៅវតេ) លៅរ ៍ ១៤ 

ឧបាសិកា ឈិត្ េ ូ  និ្ងអ្នកស្សី លៅ ធកួ      អាទតិ្យ ១៥ 

អ្នកស្សី អាន្ ន្៊ី ឈឺ និ្ងលោក បងិ ឈ ឆ ត្ យ៉ា ង ចន័្ទ ១៦ 

គ្កមុគ្រសួារ  ផារកខ ែរអ្ងារ   អ្ង្គា រ ១៧ 

សាា ន្ទតូ្កខ ែរ         ព ធ ១៨ 

លោក ប  ន្ ផ ន្ អ្នកស្សី ល ៉ា  សាន្      គ្ពេសបត្ិ៍ ១៩ 

ឧបាសក ម៉ា ក លរឿម ឧបាសិកា អ្ ឹង រមឹកាក ់និ្ង ឧបាសក អ្ ឹង រ ៉ា ច ឧបាសិកា ជា រនិ្ហា ង ស គ្ក ២០ 

ឧបាសិកា ទនួ្ រមឹស ន្,់ Mrs. Narin Jameson, ឧបាសិកា ឡាយរា៉ា , និ្ង ឧបាសិកា ស សាលមន្ លៅរ ៍ ២១ 

ឧបាសិកា ហាស ់ស ភាព, គ្រក ់សាលមឿន្, ទតិ្ លឌៀង, ពិន្ ថន្, លទព ឡថ, េូ យិន្, លសក កយ៉ាម, សឹក ស ៊ី ហា ង អាទតិ្យ ២២ 

ឧបាសិកា រស ់ចន្, លោក ជាម យ៊ី  អ្នកស្សី លខៀ  ចាលទទ , គាន្ តាប ់ឡៃ ចន័្ទ ២៣ 

លខ និ្ លេង និ្ង ោន្ លអ្ង, អ្ ឹង ឡេ និ្ង ស ិម ម៊ី, ខាោន្៊ី កអ្ម និ្ង លមៀន្ អ្បូ, ចទា  គ្រងី និ្ង ស ៊ីក អ្ ៊ីម, លខ និ្ និ្ង ស មល៊ី លរឿម, ឈិន្ ស ខា ចន័្ទ អ្ង្គា រ ២៤ 

Ly Van Nguyen: Your turn is on Wednesday, March 25 ព ធ ២៥ 

ឧបាសក យលូសៀង ងនួ្ល៊ី ឧបាសិកា លឹម ឃ៊ីម, ឧបាសិកា ទ សារនឺ្, អ្នកស្ស ីធា រ ើ, លោក ស  ន្លស្សង ចាន្ណ់ារនិ្, ស ន្ ម ត្ គ្ពេសបត្ិ៍ ២៦ 

លោកអ្នកស្សី កក  ស ិម រស ់និ្ត្, ស ខ  ម ខ  ន្, ស្សី ឈ ន្ទ៊ី, និ្ង Mrs. Suu O'keefe (Friday, March 27) ស គ្ក ២៧ 

ឧបាសក មស ស ភ៊ី ឧបាសិកា នឹ្ម េួន្ ធមមកិា, Luy Erickson, Mrs. Tri Yeu and Mr. Ong Ly លៅរ ៍ ២៨ 
 អាទតិ្យ ២៩ 
ឧបាសក ៃ ក ស ៊ីណារា៉ា ត្ ់ឧបាសិកា ៃ ក ស ៊ីណា ចន័្ទ ៣០ 
 អ្ង្គា រ ៣១ 

 

កំណត់សំគាល់់ៈ សមូលមតាា ទកទ់ង ត្ាតាមទរូសព័ទលលខ (៣០១)–៦២២–៦៥៤៤ ម ន្ឡថៃល ន្ លដើមប ៊ីឲ្យដងឹចាំន្នួ្គ្ពះសងឃ។ 
Note: Please call the temple the day before in order to know the exact number of monks, thank you. 


