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                           វត្តសាមគ្គធីមមកិារាម 
 Watt Samakki-Dhammikaram, Inc. 

 26 Rugby Road. Brooklyn, NY 11226 Tel: (718) 856-8918 

                                                   www.wattsamakki.org                            

 
 

បណុ្យកានប់ណិ្ឌ  នងិភ្ុុំបណិ្ឌ  
បុណ្យកានបិ់ណ្ឌ  និងភ្ុ ុំបិណ្ឌ  គឺជាបុណ្យមយួជាបព់ាកព់ន័ឋទៅនឹងប្បពពណី្ខ្មែរកដូ៏ចជា 

ប្ពះពុទ្ធសាសនា ខ្ដលមានកុំណ្តក់ាលចាស់លាស់ តុំងពីសមយ័ប្ពះពុទ្ធកកុសទនាធ រហូតមក 
ដល់សពវពងៃទនះ ដោយមានទោលបុំណ្ងសុំខាន់ៗ ៣យ៉ា ង គឺ: 

១-ទ្វើឧទ្ទសិកុសល ជូនចុំទពាះមាតបិត ញាតិកាទុំង៧ សនាា ន         
២-ទ្វើទ ើងទដើមបបីទងកើតភាតរភាព សាមគគី្ ម ៌ទសនហាជាតិ និងសាសនា   
៣-ទ្វើទន សីល ភាវនា ទដើមបសីនសុំទសចកាសុីមចទប្មើនដល់មលួនឯង 

អាប្ស័យដូចបានជុំរាបជូនខាងទលើទនះ អាតែ ភាពជាប្ពះសងល ទលាក្គគនាយក ទលាកប្បធាន  
ទលាកអាចារយ គណ្:កមែការវតាសាមគគី្មែកិារាមទុំង្ស់ សូម្ទ្្ើញ ឧបាសក ឧបាសិកា បងបអូន  
ញាតិមតិាជិតឆ្ងៃ យប្គបម់ជឈដ្ឋឋ នទុំង្ស់ ទមតា ចូលរមួញុាុំងពិ្ីបុណ្យទនះឱ្យបានទប្ចើនកុះករ និង 
្នុទមាទ្នាយកនូវផលាល និសងស តមកមាល ុំងសទឋ ប្ជះថ្លល ទរៀងៗមលួន។ 
បញ្្ជកថ់្លាៈ ទវនកានបិ់ណ្ឌ និមយួៗ មានទ ែ្ ះពុទ្ធបរស័ិទ្ដូចខាងទប្កាមទនះ ខ្តទបើមនិមានទ ែ្ ះ ឬមាន 
ទ ែ្ ះខ្ដរ ប៉ាុខ្នាមនិប្តូវពងៃទ្ុំទនរពីការងារ មនិងវីទទ្កុុំ្នចិ់តា្ ទ្្ើញមកចុំពងៃណាកប៏ាន ឱ្យខ្តមានចិតា 
ប្ជះថ្លល បានបុណ្យទប្ចើន ទប្ពាះចាតទ់វនទនះ ទដើមបងីាយប្សួលដល់ប្ពះសងលមានចងាា នរ់ាល់ៗពងៃ ៕ 

 

កមមវធិបីណុ្យ 
ពងៃ១ទរាច ខ្មភប្ទ្បទ្ ឆ្ងន ុំខាល ចតវ ស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ប្តវូនឹងពងៃអាទិ្តយ ទី្១១ ខ្ម កញ្ជា  ឆ្ងន ុំ២០២២ រហូត 
ដល់ពងៃ១៥ទរាច ខ្មភប្ទ្បទ្ ឆ្ងន ុំខាល ចតវ ស័ក ព.ស. ២៥៦៦  ប្តវូនឹងពងៃអាទិ្តយ ទី្២៥ ខ្មកញ្ជា  ឆ្ងន ុំ២០២២  
      ទរៀងរាល់ទមា៉ា ង៩ :០០នាទី្ប្ពឹកដល់ទមា៉ា ង១១ :០០ នមសាក រប្ពះរតនប្តយ័ សមាទនសីល 
ចទប្មើនប្ពះបរតិា សូប្តបរាភវសូប្ត សខ្មាង្មទ៌ទ្សនា រាបប់ាប្ត ទវរភតាប្បទគនប្ពះសងល បងសុកូល 
និងឧទ្ទិសបុណ្យដល់ពពកួញាតិ ផាយទមតា ្មដ៌ល់សពវសតវ ។  
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វវនបណិ្ឌ ទ ី១ -ថ្ងៃអាទតិ្យ ទ ី១១ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២  
១-ទលាក្គគនាយកទសង សុផានណ់ា  និង្នកប្សី ប្គិសសទីន ឌីវ ទលឿត ប្ពមទុំងបុប្ត 
២-ទលាកស ុយ ទផា ្នកប្សី ប្កឹម និងកូនទៅ      ៣-ទលាក ស ុយ ភនិ ្នកប្សី សួស សីុខ្ណ្ត និងបុប្ត 
៤-ទលាកសុម នាង ្នកប្សី ទរ ៉ាត និងបុប្ត  ៥-ទលាកជា ោ ្នកប្សី សុភាព និងបុប្ត        
៦-ទលាកជា ោ ្នកប្សី សុភាព និងបុប្ត         ៧-ទលាកតប ់ទឺ្ ្នកប្សី ខ្ែម បទុ្ម និងបុប្ត 
៨-ទលាក ថ្ល ្នកប្សី ទ្ឿត និងបុប្ត                ៩-ទលាឆ្ងយ តុង ្នកប្សី វ ីនិងបុប្ត 
១០-្នកប្សីសុម ចានទ់រឿន និងកូនទៅ             ១១- ទលាក្ ុក ងន ្នកប្សីចាន ់ទ្ឿន និងបុប្ត 
១២- ្នកប្សី ដ្ឋរានី និងបុប្ត                         ១៣-្នកប្សីឌុច មុុំ និងប្គួសារ ប្ពមទុំងកូនទៅ 
១៤-ទលាកទៅ ប ុនទសង និងប្គួសារ                ១៥-ទលាកមា៉ា  គឹមប្ស ន និងភរយិ 
១៦-ទលាកបណ្ឌិ តទចៅ  សុំរុង និងប្គួសារ           ១៧-ទលាកបណ្ឌិ តហុី សុភរទិ្ធ ្នកប្សី អានី 
១៨-្នកប្សីសុទ្ធ សុទធ វ ីនិងប្គួសារ                 ១៩-ទលាកទោម ប្បឹម និងប្គួសារ 
២០-្នកប្សីគីម បូរ ីនិងកូនទៅ                        ២១-្នកប្សីសីុវ ទហៀក និងមាា យ 
២២-ទលាកញ៉ា ្នកប្សី ប្សី និងបុប្ត                 ២៣-ទលាករ ៉ាូមា៉ា  សីុវុតា  និងភរយិ 
២៤-ទលាកទៅ សាង និងភរយិ                      ២៥-ទលាកមា៉ា ដ្ឋរាសី Sop heap និងបុប្ត 
២៦-ទលាកទ ៉ា  ្នកប្សី ដ្ឋរា៉ា                            ២៧-ទលាក្ ុច សុំ្ុល ្នកប្សីបុបាា  និងបុប្ត 
២៨-ទលាក ឥត ្ី  និងប្កុមប្គួសារ               ២៩- ទលាក ផល វុទធ  និងប្កុមប្គួសារ 
៣០-ទលាក លវី ្នកប្សី សដិផានី                       ៣១-ទលាពត ពិនងុល ្នកប្សី សុំសាន និងបុប្ត 
៣២-ទលាកទដវតី ម៉ាម និងបុប្តភរយិ               ៣៣-ទលាកចាន ់សុគី ្នកប្សី លីណា និងបុប្ត  
៣៤-ទលាកទសវើយ សាវ៉ា ត ្នកប្សីណារ ីនិងបុប្ត ៣៥-ទលាកលាម លីស និងប្គួសារ               
៣៦-ទលាកទៅ ផល និងប្គួសារ   ៣៧-ទលាកភុុំ ទរ ៉ាត ្នកប្សីទញៀន សា ន និងកូន                 
៣៨-ទលាក ្ិុន ប៉ាុន និង ប្គួសារ 
វវនបណិ្ឌ ទ ី២ -ថ្ងៃចនទ ទ ី១២ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                             
១-ទលាកអាចារយ ភុុំ ទរ ៉ាត ្នកប្សី ទញៀន សា ននិងកូន     ២-្នកប្សីទឹ្ម សាុំងវ៉ា ន ់និងកូនទៅ 
៣-ទលាក្ិុន ប៉ាុន ្នកប្សីមាស មុុំ ប្ពមទុំងកូនទៅ   ៤-ទលាកទគៀត គឹមហួត និងកូន  
៥-ទលាក ចាន ់សុវ៉ា ត ្នកប្សី ម៉ាូនីត ទៅទៅ និងកូនទៅ ៦-ទលាកសុម កាយ និងប្កុមប្គួសារ  
៧-្នកប្សីហ ួរ សុខា និង យយហ ួរ ទ្ ងោវ ប្កុមប្គួសារ   ៨-ទលាកមា៉ា  ចិប្ត និងប្កុមប្គួសារ 
៩-្នកប្សីទ ៉ា  សុខា ប្ពមទុំងកូនទៅ           ១០-្នកប្សី លីដ្ឋ ទ្ង និងប្កុមប្គួសារ       
១១-ទលាក្ិុន សុវណាា  ្នកប្សី នីម៉ាុល និង កូន   ១២-ទលាក សុម ខ្យ៉ាម និង ភរយិ កូន 
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វវនបណិ្ឌ ទ ី៣ -ថ្ងៃអង្គគ រ ទ ី១៣ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                             
១-្នកប្សីទ ៉ា  ភាច ទលាកមាស សាទមឿននិងកូន     ២-្នកប្សី ្ិុន សុផានណ់ា និងកូនទៅ 
៣-ទលាក ឈមឹ វសនា ្នកប្សីចាន ់្ី និងកូន     ៤-ទលាក ហ ុន ្ី ្នកប្សីពណ្ា រាយ និងកូន 
៥-ទលាក ហ ុន ងន  និងបុប្ត                              ៦ -្នកប្សី ោ រ ីនិងកូនទៅ  ប្កុមប្គួសារ                               
៧-ទលាកហ ុន ថ្ល ្នកប្សី ចរយិ និងកូន            ៨-ទលាក្ង រតានា ្នកប្សី ចាម និងកូន            
៩-្នកប្សី Lynn Espana និងប្គួសារ                     ១០-្នកប្សី មុុំ និងប្គួសារ ប្ពមទុំងកូន             
១១-្នកប្សីទ្ង សុមុម និងប្គួសារ 
វវនបណិ្ឌ ទ ី៤ - ថ្ងៃពធុ ទ ី១៤ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                             
១-្នកប្សីខ្កវ វណាា ទៅទូ្ច និងប្កុមទរាងចប្ក       ២-ទលាករាជ សុគុណ្ ្នកប្សី វណាា និងកូនទៅ 
៣-ទលាកទ្ឿន សឹម ្នកប្សី ថ្ល និងកូនទៅ               ៤-ឧបាសិកា ប្ប ុក គឹមហា ង និងកូនទៅ 
៥-្នកប្គូទៅ សុវតាិ និងកូនទៅ                         ៦-្នកប្សីមាស មុនី និងបុប្ត                             
៧-្នកប្សី្ ុយ សុខា  ប្ពមទុំងប្គួសារ និងកូន          ៨-្នកប្សីទ្ ង លី ទៅខ្ម៉ា ប្សីខ្កវ 
៩-ទលាកោុំវ៉ា ន ់ខ្្ ម ្នកប្សីទហៀន និងកូន              ១០-្នកប្សីប៉ាុល ភន និងប្គួសារ កូនទៅ 
១១-ទលាកប ុន ទសង និងប្កុមប្គួសារ   ១២-ទលាក ទភម ទហង និង ្នកប្សីជុុំ សុនទរ ី   
វវនបណិ្ឌ ទ ី៥ -ថ្ងៃព្ពហស្បត្ិ៍ ទ ី១៥ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                             
១-ទលាកប៉ាង ់ទ្ៀប ្នកប្សី រ ៉ាង ចិប និងកូនទៅ         ២-ឧបាសិកាទសា ទឈឿន និងកូនទៅ 
៣-ទលាកម៉ាុង សុផាត ្នកប្សី វ៉ា ង និងកូនទៅ           ៤-្នកប្សីសិុន ឌី ប្ពមទុំងប្គួសារ និងកូន       
៥-ទលាកសូ ទម៉ាង ្នកប្សីឌួង ទហឿន និងកូនទៅ      ៦-្នកប្សីទរ ៉ាម ណាទរ ៉ាត និងកូន 
៧-្នកប្សីខ្ប៉ាន សុំ្ុន និងសាវ ម ី                        ៨-្នកប្សីប្ពហែ ទយឿងនឹងកូន       
១១-្នកប្សី ឃមឹ បូទរឿង និងកូនទៅ   ១២-ទលាក ជា ទសង ្នកប្សីទសង ភាវ និងកូន 
វវនបណិ្ឌ ទ ី៦ - ថ្ងៃស្ពុ្ក ទ ី១៦ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                             
១-ទលាកអាចារយ្ី សឹម ទយកិា ទសាម សមបូ និងកូន ២-្នកប្សីម៉ាុង សុផាន និងកូនប្កុមប្គួសារ               
៣-្នកប្សី្ិុន សុផាននី់ ទៅខ្ម៉ាប្សស និងកូនទៅ    ៤-ទលាកទៅ ប ុនទសង និងប្កុមប្គួសារ 
៥-្នកប្សីមងួ គនាធ  ប្ពមទុំងប្គួសារ និងកូនទៅ         ៦-្នកប្សីហុឹម សុន ឃឹម ផន និងកូនទៅ 
៧-ទលាកម៉ាុត ្នកប្សី នី និងកូនទៅ                           ៨- ្នកប្សីឌងួ ទហៀក និងកូនទៅ 
៩-ទលាកសាប និ ្នកប្សី ទៅ និងកូន                        ១០-ទលាកត្ ូច សាងា៉ា ម និងប្កុមប្គួសារ 
១១-ឧបាសិកានាង ដ្ឋង និងកូនប្សីវ៉ា ន ់ចាន ់           ១២-ទលាកយយទៅ ្ីុម និងកូនទៅ 
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វវនបណិ្ឌ ទ ី៧ - ថ្ងៃវៅរ ៍ទ ី១៧ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                             
១-ទលាក ទភម ទហង និង ្នកប្សីជុុំ សុនទរ ី    ២-ទលាកជុុំ ចនាា  ្នកប្សីពុ្ និងកូនទៅ 
៣-ទលាកយយ ្ ូច ឈុុំ និងកូនទៅ                       ៤-ទលាកជុុំ ចនធី និង ភរយិ ប្កុមប្គួសារ 
៥-ទលាកខ្កវ រទឹ្ធ ្នកប្សីជុុំ សុមា៉ា លី និងកូន          ៦-ទលាកចាន ់ប ុនងន ្នកប្សី សីុននួ និងកូន 
៧-ទលាកទហង ពីសាល និងបុប្តភរយិ                ៨-ទលាកទសម ទញ៉ាន និងប្កុមប្គួសារ 
៩-ទលាកទអាម សាទរ ៉ាត និងប្គួសារ                        ១០- ្នកមាៅ ស់សីុសុវតាិ នារទីរ ៉ាត និងប្គួសារ 
១១-្នកប្សី រតារា និងប្គួសារ                               ១២-ទលាក ុង សុវណ្ា  ប្ពមទុំងបុប្តភរយិ 
១៣-ទលាកមាស សុំ្ុល ្នកប្សីសីុ ថ្ល និងកូន     ១៤-្នកប្សីមាស សុំណាង ទៅមុុំ និងកូន 
១៥-ទលាកគង ់ពុ្ ្នកប្សីលី លីណា និងបុប្ត       ១៦-្នកប្សីមាស សុភាព និងកូន ប្កុមប្គួសារ                      
១៧-្នកប្សីមាស សុផាត Mr. Michaelនិងកូន      ១៨-ទលាក មា៉ា ក ់មាន ្នកប្សី អាង មា៉ា ច 
១៩-ទលាកភុុំ ទរ ៉ាត ្នកប្សីទញៀន សា ន                     ២០-ទលាក ្ិុន ប៉ាុន និង ប្កុមប្គួសារ 
២១-ទលាកប ូ សីុណា ្នកប្សីទសៀម ណារនិនិងកូន    ២២-ទលាក ុ្ំ ទរឿន ប្ពមទុំងប្គួសារកូនទៅ 
២៣-ទលាក ជា ទសង ្នកប្សីទសង ភាវ និងកូន 
វវនបណិ្ឌ ទ ី៨ -ថ្ងៃអាទតិ្យ ទ ី១៨ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                             
១-ទលាកប្បធានវតា ្ិុន សមបតាិ និង ្នកប្សី ទទ្ព ចិនាា  ប្ពមទុំងបុប្តប្កុមប្គួសារ     
២-ទលាកតន ់ហុកឃ ី្នកប្សីយនិ ទយ៉ាត និងកូន    ៣-ទលាកឈមឹ សា្ន និងបុប្តភរយិ         
៤-ទលាកទ្ឿ ចប្កាចានធូ ្នកប្សី សុខារា និងកូន    ៥-្នកប្សីតន ់គឹមអាន និងប្គួសារ កូនទៅ   
៦-ទលាកតន ់ទសៀង និងបុប្តភរយិ                     ៧-ទលាកតុំង ហួរ ្នកប្សី ទហង និងបុប្ត               
៨-ទលាក ឆ្ងយោយ ហួត និងប្គួសារ                 ៩-ទលាកឆ្ងយ កាយ និងភរយិ ប្កុមប្គួសារ                           
១០-ទលាក រទឹ្ធ និងបុប្តភរយិ                              ១១-្នកប្សី លីណុ្បថ្លណា និងប្គួសារ          
១២ទលាក រស់ ពសយនិ ្នកប្សីគឹម អាន              ១២-្នកប្សី ្ ុយ យ ិនិងកូនទៅប្កុមប្គួសារ                  
១៣-ទលាក្ ុក ខាន ់និងប្គួសារ                           ១៤-ទលាកទមង ហួត និងប្កុមប្គួសារ                    
១៥-Mr. Chris Vaegtlen & Miss Burlie          ១៦-ទលាកតុំង ប្ស ុន និងប្កុមប្គួសារ   
១៧-ទលាកម ីសុណាា  និងភរយិ             ១៨-ទលាកម ីសីុចាន ់្នកប្សី ទហឿន និងកូន 
១៩-ទលាកហ ុន សីុតរា និងប្គួសារ        ២០-ទលាក សារទីគវនិ ទូ្តនិងប្កុមប្គួសារ  
២១-ឧបាសិកាគឹម ទ្ ង និងកូនទៅ        ២២-្នកប្សី សូរយិ យុយនិងប្កុមប្គួសារ 
២៣-ទលាក ដ្ឋនី ្នប្សី ស ូង សា ង         ២៤-ទលាក លី ជារ ី្នកប្សីប្គីសទីន និងប្បុត 
២៥-ទលាក វងស លី  និង ប្កុមប្គួសារ   ២៦-ទលាក ទសៀប ទហឿង និង ប្កុមប្គួសារ 
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វវនបណិ្ឌ ទ ី៩ -ថ្ងៃចនទ ទ ី១៩ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                            
១-ទលាកអាចារយ ភុុំ ទរ ៉ាត ្នកប្សី ទញៀន ទសៀននិងកូន     ២-្នកប្សីទឹ្ម សាុំងវ៉ា ន ់និងកូនទៅ 
៣-ទលាក្ិុន ប៉ាុន ្នកប្សីមាស មុុំ ប្ពមទុំងកូនទៅ   ៤-ទលាកទគៀត គឹមហួត និងកូនទៅ  
៥-ទលាក ចាន ់សុវ៉ា ត ្នកប្សី ម៉ាូនីត ទៅទៅ និងកូនទៅ ៦-ទលាកសុម កាយ និងប្កុមប្គួសារ 
៧-្នកប្សីហ ួរ សុខា និង យយហ ួរ ទ្ ងោវ ប្កុមប្គួសារ   ៨-ទលាកមា៉ា  ចិប្ត និងប្កុមប្គួសារ 
៩-្នកប្សីទ ៉ា  សុខា ប្ពមទុំងកូនទៅប្កុមប្គួសារ        ១០-្នកប្សី លីដ្ឋ ទ្ង និងប្កុមប្គួសារ       
១១-ទលាក្ិុន សុវណាា  ្នកប្សី នីម៉ាុល និង កូន   ១២-ទលាក សុម ខ្យ៉ាម និង ភរយិកូន 
វវនបណិ្ឌ ទ ី១០ -ថ្ងៃអង្គគ រ ទ ី២០ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                             
១-្នកប្សីទ ៉ា  ភាច ទលាកមាស សាទមឿននិងកូន      ២-្នកប្សី ្ិុន សុផានណ់ា និងកូនទៅ 
៣-ទលាក ឈមឹ វសនា ្នកប្សីចាន ់្ី និងកូន      ៤-ទលាក ហ ុន ្ី ្នកប្សីពណ្ា រាយ និងកូន 
៥-ទលាក ហ ុន ងន  និងបុប្ត                               ៦ -្នកប្សី ោ រ ីនិងកូនទៅ ប្កុមប្គួសារ 
៧-ទលាកហ ុន ថ្ល ្នកប្សី ចរយិ និងកូន             ៨-ទលាក្ង រតានា ្នកប្សី ចាម និងកូន            
៩-្នកប្សី Lynn Espana និងប្គួសារ                      ១០-្នកប្សី មុុំ និងប្គួសារ ប្ពមទុំងកូន             
១១-្នកប្សីទ្ង សុមុម និងប្កុមប្គួសារ   ១២-ទលាកប៉ាង ់ទ្ៀប ្នកប្សីរ ៉ាង ចិប កូនទៅ         
វវនបណិ្ឌ ទ ី១១ - ថ្ងៃពធុ ទ ី២១ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                            
១-្នកប្សីខ្កវ វណាា ទៅទូ្ច និងប្កុមទរាងចប្ក       ២-ទលាករាជ សុគុណ្ ្នកប្សី វណាា និងកូនទៅ 
៣-ទលាកទ្ឿន សឹម ្នកប្សី ថ្ល និងកូនទៅ               ៤-ឧបាសិកា ប្ប ុក គឹមហា ង និងកូនទៅ 
៥-្នកប្គូទៅ សុវតាិ និងកូនទៅ                         ៦-្នកប្សីមាស មុនី និងបុប្ត                             
៧-្នកប្សី្ ុយ សុខា  ប្ពមទុំងប្គួសារ និងកូន          ៨-្នកប្សីទ្ ង លី ទៅខ្ម៉ា ប្សីខ្កវ 
៩-ទលាកោុំវ៉ា ន ់ខ្្ ម ្នកប្សីទហៀន និងកូន              ១០-្នកប្សីប៉ាុល ភន និងប្គួសារ កូនទៅ 
១១-ទលាកប ុន ទសង និងប្កុមប្គួសារ   ១២-ទលាក ទភម ទហង និង ្នកប្សីជុុំ សុនទរ ី   
វវនបណិ្ឌ ទ ី១២ -ថ្ងៃព្ពហស្បត្ិ៍ ទ ី២២ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                             
១-ទលាកប៉ាង ់ទ្ៀប ្នកប្សី រ ៉ាង ចិប និងកូនទៅ          ២-ឧបាសិកាទសា ទឈឿន និងកូនទៅ 
៣-ទលាកម៉ាុង សុផាត ្នកប្សី វ៉ា ង និងកូនទៅ            ៤-្នកប្សីសិុន ឌី ប្ពមទុំងប្គួសារ និងកូន       
៥-ទលាកសូ ទម៉ាង ្នកប្សីឌួង ទហឿន និងកូនទៅ       ៦-្នកប្សីទរ ៉ាម ណាទរ ៉ាត និងកូនប្កុមប្គួសារ 
៧-្នកប្សីខ្ប៉ាន សុំ្ុន និងសាវ ម ី                                    ៨-្នកប្សីប្ពហែ ទយឿង និងកូន ប្កុមប្គួសារ     
៩-្នកប្សី ឃមឹ បូទរឿង និងកូនទៅ    ១០-ទលាក ជា ទសង ្នកប្សីទសង ភាវ និងកូន 
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វវនបណិ្ឌ ទ ី១៣ -ថ្ងៃស្ពុ្ក ទ ី២៣ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                             
១-ទលាកអាចារយ្ី សឹម ទយកិា ទសាម សមបូ និងកូន ២-្នកប្សីម៉ាុង សុផាន និងកូនប្កុមប្គួសារ               
៣-្នកប្សី្ិុន សុផាននី់ ទៅខ្ម៉ាប្សស និងកូនទៅ    ៤-ទលាកទៅ ប ុនទសង និងប្គួសារ 
៥-្នកប្សីមងួ គនាធ  ប្ពមទុំងប្គួសារ និងកូនទៅ         ៦-្នកប្សីហុឹម សុន ឃឹម ផន និងកូនទៅ 
៧-ទលាកម៉ាុត ្នកប្សី នី និងកូនទៅ                           ៨- ្នកប្សីឌងួ ទហៀក និងកូនទៅ 
៩-ទលាកសាប និ ្នកប្សី ទៅ និងកូន                        ១០-ទលាកត្ ូច សាងា៉ា ម និងប្កុមប្គួសារ 
១១-ឧបាសិកានាង ដ្ឋង និងកូនប្សីវ៉ា ន ់ចាន ់           ១២-ទលាកយយទៅ ្ីុម និងកូនទៅ 
វវនបណិ្ឌ ទ ី១៤ - ថ្ងៃវៅរ ៍ទ ី២៤ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                             
១-ទលាក ម៉ាក ់មាន និង ្នកប្សី អាង មា៉ា ច        ២-ទលាកគង ់មលឹមចាន ់និងភរយិប្ពមទុំងបុប្ត 
៣-ទលាកសិុន ឈូមា៉ា ទដត ្នកប្សី មរកដនិងកូន        ៤-ទលាក ទនរូ ទចង និង ប្កុមប្គួសារ 
៥-ទលាកសិុន ឈូមា៉ា ដ្ឋ ប្ពមទុំងបុប្តភរយិ               ៦-ទលាកទ ន វន ្នកប្សីសីុវទហគច និងកូន 
៧-ទលាកនូ ែន ្នកប្សីរា៉ា ម ីទៅម៉ាូវ និងកូនទៅ             ៨-ទលាកទភាក គឹម្ុន ្នកប្សីលីន និងមាា យ 
៩-ទលាកប ូ សីុណា ្នកប្សីទសៀម ណារនិនិងកូន     ១០-ទលាក ុ្ំ ទរឿន ប្ពមទុំងប្គួសារកូនទៅ 
១១-ទលាកខ្កវ សិុចនី ្នកប្សីគឹម អាន និងកូនទៅ     ១២-ទលាកសិុន ប ុនខ្សម និងបុប្តភរយិ 
១៣-ទលាកដងួ សាទវឿត ្នកប្សីដងួ វណ្ាី  និងបុប្ត      ១៤-ទលាកជុង យូ ្នកប្សី ហា ង និងបុប្ត 
១៥-ទលាកទ ង សាន ់និងបុប្តភរយិ                        ១៦-ទលាកដងួ សទីវនិ និងបុប្តភរយិ 
១៧-ទលាកម ីភរុិន ្នកប្សីទសៀម ណាទរ ៉ាត និងកូន        ១៨-្នកប្សីប្គិញ ហ ុង និងកូនទៅ  
១៩-ទលាកទត សុផាត ្នកប្សីសុមា៉ា ខ្ណ្ត និងកូន        ២០- វុទ្ធី នាង ទភៀប និងបុប្ត 
២១-ទលាកសុទ្ធ សុមាែ នា ្នកប្សី សុជាតិ និងកូន     ២២-ទលាទកញ ទបា៉ា វញិ ្នកប្សីតូវបូរនិីងកូន 
២៣-ទលាក ទងង ្នកប្សី មយួហូ និងបុប្ត       ២៤-ទលាកឆ្ងយ ហួត ប្ពមទុំបុប្តភរយិ 
២៥-ទលាកទសៀម សីុពផ ្នកប្សីផាត និងបុប្ត    ២៦-្នកប្សីតន ់កុំសត ់និងបុប្ត 
២៧-្នកប្សីលី ណុ្បថ្លណា និងប្គួសារ        ២៨-ទលាកប្សី សារនិ ្នកប្សីសីុមប្សី និងកូន 
២៩-្នកប្សី្ ុច សាកល និងប្គួសារ              ៣០-្នកប្សីប ុន ផាណា ប្ពមទុំងបុប្ត 
៣១-្នកប្សី ផលុង ទវៀង ប្ពមទុំងបុប្ត               ៣២-ទលាកទ ង ហួត និងប្គួសារ 
៣៣-ទលាកតន ់សាទវឿន និងភរយិ                ៣៤-ទលាកហួត ្នកប្សី លកខណ៍្                        
៣៥-ទលាកលាម លីស និងប្គួសារ                 ៣៦-ទលាកទៅ ផល និងប្គួសារ 
បណុ្យឆ្លងកានប់ណិ្ឌ  នងិភ្ុុំបណិ្ឌ  ១៥  - ថ្ងៃអាទតិ្យ ទ ី២៥ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០២២                             
ប្កុមទវនពុទ្ឋបរស័ិទ្ទុំង១៤ រមួប ៅ្ូ លោន ប ៅ្ បពិ់្ីបុណ្យែលងកានបិ់ណ្ឌ ភ្ុ ុំបិណ្ឌ                 
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Kanben and Pchumben Festival 2022 

The Ceremony of Kanben and Pchumben 2022 will run from Sunday September 11th, 

2022 to Sunday September 25th, 2022. There are 15 groups of our Temple members 

suggested for September 11th to September 25th. Please remember that these groups 

of Temple members are just suggestions according to their time availability to come to 

the Temple to bring foods for the monks and themselves. Everyone is always 

welcomed to attend the ceremony any day as they see fit. As the matter of fact, we 

would love to see as many members as possible for every day of this period. 

As always, we would like to express our sincere appreciation for your moral and 

financial supports which keep our Temple and our community going stronger and 

stronger every day.  

Sincerely yours, 

  
 វៅអធកិារ                      អគ្គនាយក                     ព្បធានវត្ត  

      

 ភិកខ ុស្ នុ រទិធី                   វោក វស្ង វែននី          វោក អុិន ស្មបត្តិ   


