
 

គុន លីនីេ គៈកម៉   
កម្ម វធីិស្រ ប់ែខ េម  និង ឧស  ២០១៦ 
 

ទំ ក់ទំនងទូរសព្ទ ័េលខ: 092-429 835 ( ែខ្ម រ និង អង់េគ្លស)   
Email: info@KundaliniYogaCambodia.org     

Web: www.KundaliniYogaCambodia.org     Facebook: KundaliniYogaCambodia 

េ គៈ និង ស ្ម ធិ េ ផ្ទះគុន លីនីេ គៈ 
ផ្ទះេលខ៤២, ផ វេលខ ១២៣ ស ្ក ត់ ទួលទំពូង១ ខណ្ឌ  ចំការមន ជ នី ភ្ន ំេពញ ្របេទសកម៉  
 

េ រ 
 07:00-08:30 

 
09:00-10:30 

 ត់ -លំ ត់្រ ណេពល្រពឹក  
(ែខមរ) 

 គុណ លីនីេ គ   (ែខមរ) 

សិ  
រ 

ទិត  

 
07:00-08:30 

 
09: 30-11:30 
 

ត់ -លំ ត់្រ ណេពល្រពឹក  
(ែខមរ) 

សមធិ (ករអនុវត្តផចង់ រមមណ 

សុរ ិ ្ត
/ តូនី 
តូនី / 
សុរ ិ ្ត

អ ្គ រ 
 07:00-08:30 
 
 18:00-19:30 

ត់ -លំ ត់្រ ណេពល្រពឹក(ែខមរ)

គុន លីនីេ គៈ  (ែខមរ) 

រ  
 

សិ  

ពុធ 18:00-19:30 គុន លីនីេ គៈ (ដេង្ហ ើម និង ក ច់) តូនី 

្រពហស ត្ត ិ៍ 
 07:00-08:30 
 
18:00-19:30 

ត់ -លំ ត់្រ ណេពល្រពឹក   
(ែខ្ម រ) 

គុន លីនីេ គៈ  (ែខមរ) 

រ  
សិ  

សុ្រក   ្ម ន ្ន ក់  
 

េ គៈ និង ស ធិ  Will’s Brunch Cafe - បឹងេកងកង១ 
ផ វេលខ៣០៦, ផ្ទះេលខ #៧, ស ្ក ត់បឹងេកងកង១, ជ នីភ្ន ំេពញ 

ច័ន្ទ  18:00-19:30 គុន លីនីេ គៈ សិ  

ពុធ 18:00-19:30 គុន លីនីេ គៈ សិ  
 
 
 
 

េ គៈ និង ស ធិ      Nataraj Yoga Studio 
ផ វេលខ៣០២, ផ្ទះេលខ #៥៤, ស ្ក ត់បឹងេកងកង១, ជ នីភ្ន ំេពញ 

ច័ន្ទ   08:30-10:00 គុន លីនីេ គៈ សុរ ិ ្ត  

្រពហស ត្ត ិ៍  08:30-10:00 គុន លីនីេ គៈ សុរ ិ ្ត  
 

 
 
 
    
 
 
 
 
* ្ន ក់េ គៈេ ទី ងំបឹងេកងកង១គិតតៃម្លេផ ង។  

ជេ្រមើស ្ន ក់ 
- សិកា្ខ សិ ្ន ក់េ គៈ និង ធិ 
- ្ន ក់ឯកជន 
- ្ន ក់្រស្ត ី នៃផ្ទេ ះ និង េ្រកាយ 
សំ លកូន 
- 
្ន ក់េ គៈសំ ប់អ្នក នប ្ហ ឆ្អងឹខ្ន

ង និង ករ 
- ្ន ក់សំ ប់កុ រ 
ការពិេ្រ ះេ បល់ និង ការព ល 
- ការបេ្រង នេ គៈ និង ស ធិ 
- ៃរគីនិង ការព លេ យ មពល 
- េ គៈនិងការព ល មលិល ៈ 
- ការពិេ្រ ះពិ ក  និង 
ការែណ ពីំការរស់េ  
 

 

តៃម្ល ្ន ក់គុន លីនីេ គៈ            ១ ្ន ក់     ១០ ្ន ក់    ្ន ក់ៃថ្រតង់  ១ែខ        ៦ែខ         ១ ្ន ំ    
                                                                                       
  ស្រ ប់ែខ្ម រ                      ដុ ្ល រ ៤        ៣០             ៤              ៤៨       ២៤០       ៣៦៩     
 ស្រ ប់បរេទស                      ដុ ្ល រ   ៩       ៧០           ៩            ១០៨       ៥៤០       ៩៩៩     
 ស្រ ប់េក្មង                       ដុ ្ល រ  ៥               
 ត់ -លំ ត់្រ ណេពល្រពឹកបង់េ យបរ ិ ្ច ក            បញ៉ះតៃម្លស្រ ប់សិស  និង អ្នកស្ម ័្រគចិត្ត   

សំ ប់កម្ម វធីិពិេសសេផ ង
នេ ក៉ងេគហទំព័រ      

Facebook 

ទំ ក់ទំនងទូរសព្ទក័ារ ិ ល័យនិង្រគ 
ការ ិ ល័យ:  
092 42 98 35 េលខ្រគ 
092 94 04 85 សិ  
017 96 25 75  រ 
012 356 295  រ ិ ្ត  
012 42 98 54 តូនី 


