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ពិធបីុណយបងសកុលូេគរពវិញញ កខនធ 

    េយងខញុំជពលរដឋែខមរទំងអស់េនទីរកុងឡូែវលមន និងទីរកងុននកនុងរដឋ ម៉សឈូេសតតស៏ និងរដឋ  
រដូអយេលន បនមូលមតិគន េធវបុណយផក រសមីសមគគីសេរងគ ះជតិ ែដលកំពុងមមញឹកកនុងដំេណ រករ 
បតុកមមអហឹងស ែដលរបរពឹតតេទេរៀងរល់ៃថង េនទីរកងុភនំេពញ។ េពលេនះរបជជនែខមរេយង េនេលពិ 
ភពេលករមួគន ទមទរ េដមបីឲយរបេទសកមពុជេយងរចួផុតពីរបបផត ច់ករ ឲយទល់ែតបនកនុងេពលឆប់ៗ 
ខងមុខេនះ។ ែខមរសមគគី ែខមរជួយែខមរ ែខមររសឡញ់ែខមរ េដមបជីតិែខមររស់។ 

កមមវិធីបុណយ 

  ៃថង ១២ េកត ែខបុសស  បពច ស័ក ព.ស ២៥៥៧ រតវូនឹងៃថង អទិតយអទិតយអទិតយអទិតយ    ទី ទី ទី ទី ១២១២១២១២    ែខ ែខ ែខ ែខ មករមករមករមករ    គ.ស គ.ស គ.ស គ.ស ២០១២០១២០១២០១៤៤៤៤ 
ទីកែនលងទីកែនលងទីកែនលងទីកែនលង::::        េភជនីយដឋ នេភជនីយដឋ នេភជនីយដឋ នេភជនីយដឋ ន    សំេពមស    454 Chelmsford St., Lowell, MA 01851 េលខទូរស័ពទ: 978-453-2073 

� េម៉ង ៩:០០      រពឹក ជួបជំុគន  ពិភកស ពីសកមមភពបតុកមមនឹងនេយបយកនុងរសុកេយង 
� េម៉ង ១០:០០   រពឹក នមសក ររពះរត័នរត័យ សមទនសីល ចេរមនរពះបរតិតិ 
� េម៉ង ១១:០០   រពឹក រប់បរត េវរភតត ហរ របេគនរពះសងឃ 
� េម៉ង ១១:៣០  រពឹក ពិសរេភជនហរ សំែដងមតិ និងេយបល់ 
� េម៉ង ១២:០០   ៃថងរតង់ សរបុទឹករបក់របគល់ជូនគណះកមម ករ ពិភកសសំែដងមតិ និងេយបល់បនត  

ពត័ម៌នពត័ម៌នពត័ម៌នពត័ម៌នបែនថមសូមទបែនថមសូមទបែនថមសូមទបែនថមសូមទកទ់ងកទ់ងកទ់ងកទ់ងមកមកមកមក    

េលក ម៉ម សុ៊ន េលក ខំ សីុនួន េលក ែកម ស៊យ េលករសី ែម៉ន មុននីរតន េលក តន់ េប៉ងអន 

978-453-2073 978-689-4204 978-489-8381 978-401-7271 978-677-0654 

េលក ឆន ទូច េលក ជ គឹមលី េលក អុ៊ង រទិធី េលករសី ថនះ រតនះ េលករសី េថង គុនធី 
978-726-2591 508-954-2260 978-996-6969 978-328-3109 978-606-6872 

 

អនកេផតមបុណយ 

១ េលករសី ែម៉ន មុននីរតន  ១៤ េលក តុ វណណចនទ និង រគសួរ 
២ េលក ម៉ម សុ៊ន និង រគសួរ  ១៥ េលក អុ៊ង រទិធី និង ភរយិ 
៣ េលក អុ៊ច សុជតិ និងរគសួរ  ១៦ េលក ខំ សីុនួន និង ភរយិ 
៤ េលក ជ គឹមលី និង ភរយិ  ១៧ េលក ឆឹង គឹមសនត និង ភរយិ 
៥ េលក ែកម ស៊យ និង ភរយិ  ១៨ េលក តន់ េប៉ងអន និង ភរយិ 
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៦ េលក ឆន ទូច និង រគសួរ  ១៩ េលក ែវន៉ វឌឍន និង ភរយិ 
៧ េលក ឈ គ និងេលករសី េអង ហួយ  ២០ េលករសី សុខ លីសយ និងរកុមរគួសរ 
៨ េលក រតនះ វរិះ និង ភរយិ  ២១ េលករសី េថង គនធី និងបុរត 
៩ េលករសី សូ៊សណ និងរកមុរគសួរ  ២២ េលករសី និកគី មស និងរកមុរគសួរ 
១០ េលករសី មរកដ ែកវ និងរកុមរគួសរ  ២៣ េលក របកដ អត់ 
១១ េលករសី ថនះ រតនះ និងរកុមរគួសរ  ២៤ េលករសី ែម៉ន មូ៉រ៉ដនី 
១២ េលករសី ែវន៉ េសៀង និងេលក វណណ   ២៥ េលក បិ៊ន សន  
១៣ កញញ ៉  បូរមី វរិះ  ២៦ េលករសី មុ៉ក សុភព 


