ปี ที่ 32
ฉบับที่ 20
14 – 20 พฤษภำคม 17

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่ อเจริญโชค สั นดี / คุณพ่ อกฤษฎำ ว่ องไว

 ข้ อคิดประจำอำทิตย์
จุดเน้ น

พระเจ้ าเสด็จมาหาเรา โดยอาศัยพระเยซูคริ สตเจ้ าและพระจิตเจ้ า

เรื่ องต่างๆ ในศาสนาเกี่ยวกับเราไปหาพระเจ้า หรื อวิธีที่พระเจ้าเสด็จมาหาเรา ชาว
คาทอลิกเชื่อว่าพระเจ้าเสด็จมาหาเรา โดยอาศัยพระเยซูคริ สตเจ้าผูเ้ ป็ นหนทำงไปหาพระเจ้าเป็ น
ควำมจริงที่มาจากพระเจ้า และเป็ นชีวิตกับพระเจ้า
พระคริสตเจ้ ำทรงเป็ นกุญแจ พระองค์มิใช่เป็ นภาพศาสนาอีกประการหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ พระองค์เป็ นศูนย์กลางการตอบปั ญหาว่า เราไปหาพระเจ้าได้
อย่างไร แต่พระองค์เป็ นศูนย์กลางในหนทางที่เราไม่คอ่ ยตระหนักเท่าไร
เรื่ องราวพระวรสารวันนี้สอนใจเราอย่างดี เราพบพระเยซูเจ้าในระหว่างอาหารค่ามื้อ
สุดท้าย กาลังสอนบรรดาอัครสาวก ก่อนรับทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์ พระองค์กาลังกล่าว
อาลา พวกเขาสับสนและวุน่ วายใจ ในข้อความก่อนพระวรสารวันนี้ นักบุญเปโตรถามว่า “พระ
เจ้าข้า พระองค์กาลังจะไปไหน” และพระเยซูเจ้าตอบว่า “ใจของท่านทั้งหลายจงอย่าหวัน่ ไหว
เลย จงเชื่อในพระเจ้า และเชื่อในเราด้วย ในบ้านพระบิดาของเรามีที่พานักมากมาย... เรากาลัง
ไปเตรี ยมที่ให้ท่าน”

โทมัสกล่าวว่า “เรำจะรู้ หนทำงได้ อย่ ำงไร” พระเยซูเจ้าตอบว่า “เรำเป็ นหนทำง ควำม
จริง และชีวิต ไม่ มีใครไปเฝ้ำพระบิดำได้ นอกจำกผ่ ำนทำงเรำ ถ้ ำท่ ำนทั้งหลำยรู้ จักเรำ ท่ ำนก็
รู้ จักพระบิดำของเรำด้วย บัดนี้ ท่ ำนก็รู้ จักพระบิดำและเห็นพระองค์แล้ ว”
นี่เป็ นปมสาคัญ เราตั้งคาถามผิดเมื่อเราถามว่า เราไปพบพระเจ้าได้อย่างไร ความจริ ง
คือ พระเจ้ ำเสด็จมำหำเรำ ในพระคริ สตเจ้า พระองค์ประทับอยูท่ ่ามกลางเรา แสวงหาเรา เรี ยก
เราไปหาพระองค์เอง
พระเจ้ามามองหาเรา โดยอาศัยพระเยซูคริ สตเจ้า พระบุตรของพระองค์ ไม่ใช่เราหาวิธี
ไปพบพระเจ้า พระองค์ประทับที่นี่แล้ว
ย้อนไปดูหนังสือปฐมกาล บทที่ 11 เราเรี ยนรู ้เรื่ องหอบาเบล พีน่ อ้ งจาเรื่ องราวได้ไหม
เกี่ยวกับหอที่มนุษย์พยายามสร้างเพือ่ ให้สูงถึงเสี ยดฟ้า พระเจ้าทรงจัดการ เพราะเป็ นกิจการของ
เรา ตามที่เราคิดอยากยิง่ ใหญ่ มันตรงข้ามกับข้อเท็จจริ ง ข้อเท็จจริ ง คือ พระเจ้าเสด็จมาหาเราเรา
มิได้ไปหาพระเจ้า เราไม่ได้ไปสวรรค์แบบหยิง่ ยโสเช่นนี้ เราต้องสุภาพ
เพือ่ รับพระคริ สตเจ้าต้องยอมรับพระบิดา เพือ่ รับพระคริ สตเจ้า เราต้องยอมให้พระจิต
นาเรา แต่เรารู ้แน่หรื อว่าใครรับพระองค์ หรื อพวกเขารับพระองค์อย่างไร พระเยซูเจ้าตรัสว่า ใน
บ้ ำนของเรำมีทพี่ ำนักมำกมำย หมายความว่า มีที่สาหรับทุกคน พระเจ้าตัดสินว่าผูใ้ ดอาศัยที่
นัน่ แต่เรายังไม่ทราบ
ดังนั้น คาถามคือ เราไปสวรรค์ได้อย่างไร บัดนี้ให้เราไปหาพระองค์โดยอำศัยศีล
ศักดิ์สิทธิ์ ที่พระองค์อยูม่ ีที่พานักมากมาย คาถามที่วา่ เราไปหาพระเจ้าได้อย่างไร เราได้รับ
คาตอบแล้ว คาถามที่ยงั ไม่มีคาตอบก็คือ พีน่ อ้ งจะยอมรับพระองค์และแบ่งปั นความรักของ
พระองค์แก่ผอู ้ ื่นหรื อไม่
พระสังฆราชฟรังซิสเซวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทำนอำทิตย์ ที่ 7 พฤษภำคม 17 จานวน 20,230 บาท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน
2. เงินซองมิสซำ เงินทำน วันศุกร์ ต้นเดือนที่สุสำนศักดิ์สิทธิ์ : จานวน 3,347 บาท
3. มิสซำ 06.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 21 พฤษภำคม 17 : อ่านพระวาจาโดย ครู ลาพร กับ ครู ธีระวัฒน์
สารธิยากุล พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 : กานันประสิทธิ์ / สท.สมจิตร / สท.สุรศักดิ์ /
คุณอดุลย์
4. มิสซำ 10.30 น. วันอำทิตย์ ที่ 21 พฤษภำคม 17 : อ่านพระวาจาโดย โดย คุณวิยดา ดอนแสง
กับ น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
5. มิสซำ 19.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 21 พฤษภำคม 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.จีรภา ชัยวังราช กับ
น.ส.อริ ษา พาพรมลิก
6. ขอต้ อนรับ : คุณพ่อผูช้ ่วยเจ้าอาวาสองค์ใหม่ของวัดท่าแร่ ของเราคือ คุณพ่อเปาโล กฤษฏา
ว่องไว ส่วนซิ สเตอร์ที่มาใหม่ 2 ท่าน คุณพ่อจะขอแนะนาต้อนรับเป็ นทางการโอกาสต่อไป
เมื่อมาครบแล้ว
7. คุณพ่ อเจ้ ำวัด : จะไปประชุมที่หวั หินตั้งแต่วนั ที่ 15 – 24 พฤษภาคม 17
8. วันอำทิตย์ หน้ ำ (อา. 21 พฤษภาคม 17) : จะมีพธิ ีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทาง
วัดล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
9. เงินทำนมหำพรตปี นี้ 2017 : ได้ 103,101 บำท คุณพ่อได้มอบให้ศูนย์สงั คมพัฒนา 50,410
บาท ที่เหลือเอาไว้ใช้ในงานกิจเมตตาของวัดต่อไป ซึ่งปี ที่ผา่ นมาก็ได้ช่วยเหลือเป็ นทุนการ
ศึกษาให้เณร / นาง และช่วยค่าหลุมศพคนที่ยากจนไม่มีจริ งๆ เป็ นต้น
10. คณะกรรมกำรสภำภิบำลวัดชุดเดิม : ได้หมดวาระลง ดังนั้น ในเดือนหน้าจะมีสมาชิกสภา
ภิบาลวัดชุดใหม่ คุณพ่อจึงขอกานัน-ผูใ้ หญ่บา้ น ร่ วมกับผูน้ าแต่ละชุมชน ได้เลือกและเสนอ
ชื่อมา 3 ท่ ำน ขอให้เป็ นคริ สตชนที่ปฏิบตั ิมาวัดมาวา มีใจเสี ยสละเพือ่ วัด ร่ วมมือกับทางวัด
ร่ วมงานบีอีซีดว้ ยดี ส่งรายชื่อที่คุณพ่อเจ้าวัดภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนผูท้ ี่เป็ นกรรมการ
สภาภิบาลวัดโดยตาแหน่ง ได้แก่ สมาชิกเทศบาล กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
สารวัตร แพทย์ อธิการบ้านเณร ตัวแทนโรงเรี ยน ตัวแทนอาราม หัวหน้าเยาวชน นอกนั้น

จะเป็ นผูท้ ี่คุณพ่อเจ้าวัดแต่งตั้งเชิญเข้ามาเป็ นสภาภิบาลวัดด้วย
11. ซองผ้ ำป่ ำสำมัคคี : ของโรงเรี ยนนิรมลวิทยา ป่ าหว้าน ที่พนี่ อ้ งรับไปตามกลุ่มบีอีซี กลุ่มละ
3-4 ซอง ขอพีน่ อ้ งได้ส่งคืนที่บา้ นพักพระสงฆ์ภายในอาทิตย์น้ ี เพือ่ จะได้นาส่งให้โรงเรี ยน
ต่อไป
12. ฉลองวัด : วันเสำร์ ที่ 20 พฤษภำคม 17 เวลำ 10.00 น. วัดแม่พระที่พ่งึ คริ สตชน ป่ าหว้ าน
13. เด็กนักเรียนท่ ำแร่ วิทยำ ป.2 – ป.6 : เปิ ดเทอมแล้ว ขอให้มาเรี ยนคาสอนที่วดั ตามปกติ จึงขอ
พ่อแม่ ปูยา่ ตายาย ผูป้ กครอง ได้ช่วยส่งบุตรหลานให้มาเรี ยนคาสอนที่วดั ด้วย เพือ่ พวกเขา
จะได้เติบโตในความเชื่อที่เข้มแข็ง
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหำโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซำสั ปดำห์ ที่ 5 เทศกำลปัสกำ วันที่ 14 - 20 พฤษภำคม 17
วัน/เวลำ
โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 
อำทิตย์
06.00 น.
อำทิตย์  สุ ขสาราญแด่ นายชีววิทย์ พาพรมลิก,สุ ขสาราญครอบครัว
14 พ.ค.17 ยายราไพ ยงบรรทม
07.30 น.  สุ ขสาราญครอบครัว คุณแม่ดารา กุลทอง,ครอบครัว
 สาลิกา กุลทอง
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นางยวนจิต ศรี ครชุม
 สุ ขสาราญครอบครัว ยายชู ฮันวงศ์, อุทิศให้ เปโตร
ศิริบูรณ์,ยอแซฟ สมพูน,น.ส.สมภาร,ยอแซฟ คาเบน,
ซิมโพโรซา จันทรา,มีคาแอล สมพร,มารี อา สงวน
 สุ ขสาราญครอบครัว คุณพ่อทวีศิลป์ พงษ์พิศ,อุทิศให้
เปโตร จานงค์ ครบ 17 ปี ,อักแนส คาปุน พงษ์พิศ,มีคาแอล
หนูเจียม,เทเรซา ละมัย,อันนา ราไพ,กาทารี นา สุ วรรณา
,แคทธารี น อัจฉรา,ยอแซฟ เอิญ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา, 

ผู้ขอ

ทำบุญ

คุณพรทิพย์

200

นางดารา

200

นางยวนจิต
นางช่อเอื้อง

200
500

พี่แดง

1,000

นางพิสมัย

200

โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คาภา,เปโตร
บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ ยอห์น จรู ญ ยงบรรทม
 อุทิศให้ เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนา ดานี,ดอมินิก สายันต์,ฟิ ลิป
ยงยุทธ แสนปาก,คอมิลลา มิตรประไพ,มีคาแอล เจริ ญ
เหนือกลาง
 อุทิศให้ เปาโล ดี,มารี อา สมหมาย ศรี ครชุม,เปาโล สุกนั
,มารี อา แก่นสา,มาร์ธา ละมวน มือกุศล
 อุทิศให้ ลอเรนซ์ ใส,อันนา คาตัน,โทมา กาไว,อากาทา
ทองมี,ยอห์น บอสโก สว่าง,อังแนส แสงจันทร์,เปโตร
สมศักดิ์,เปโตร พิทกั ษ์,มารี อา พรพิมล คาผาเยือง
 อุทิศให้ บาบาร่ า ยอห์น สมประดี,มารี อา อักษร,โทมัส
อุทยั แดงลีท่า,มารี อา อ่อนสา,เปโตร ประชิน,ยูรีอา อรทัย,
ลอเรนซ์ ฉันทะ,ออกัสติโน สนธิญา ศรี ครชุม
 อุทิศให้ กาทารี นา บุญเยีย่ ม อุดมเดช ครบ 1 ปี ,อันเดร อ่า
,กาทารี นา สาร,ยอแซฟ อานวย คาศรี ,อากาทา เกษร,มารี อา
ลาเอียง ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มารี อา ทองหยาด,เปาโล วรรณพ กุลวงศ์ ครบ 36
ปี ,มีคาแอล พงษ์เทพ กุลวงศ์ ครบ 8 ปี ,มีคาแอล วินิจ กุลวงศ์
,เทรซา ปราณี ครบ 44 ปี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร แก้ว,มารี อา เอิน สุ ขสง่าเจริ ญ,อันนา
นันทิยา วงศ์ธรรม,คุณยายกาวถิ เติน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ คาเบรี ยล ยนมา,มารี อา มักดาเลนา กลม
ยงบรรทม
 อุทิศให้ เปโตร ทน,อันนา เข็มมา ทรงหาคา,ปุ่ ย่า ตา 

นางบังอร
นางม่าน
นางสุ ดใจ

200
200
200
200

คุณจินตนา

300

นายติงนอย

200

นางวิลยั

300

ละออง

1,000

ลูกๆหลานๆ

มาร์ค

200

200

นายเพียร

500

นางดารา

200

ยาย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล บุญเรื อง,มารี อา บุญเรี ยบ,ยอแซฟ ณรงค์
,มีคาแอล ประยงค์ อุดมเดช วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่
ล่วงลับ
อำทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว นางรัชดาพร วงศ์ตาผา, อุทิศให้
14 พ.ค.17 เปาโล นิรันดร์,ยากอบ เบน,อักแนส บุญปัน เชียนพลแสน
10.30 น.  สุ ขสาราญครอบครัว โพธิ์เงิน,ครอบครัว ช้อยเครื อ,
 โมทนาคุณพระเจ้า, อุทิศให้ ลูกา เกียรติกร,เปโตร จารุ ทศั น์
ช้อยเครื อ วิญญาณญาติที่ล่วงลับทุกดวง
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ มารี อา ทองหยาด,เปาโล วรรนพ,มีคาแอล
พงษ์เทพ กุลวงศ์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร พงศรี อาจุฬา
 อุทิศให้ เปโตร ธานี,เทเรซา ประพันธ์ เสมอพิทกั ษ์,เทเรซา
สมดา คาสุ ขุม
 อุทิศให้ เปโตร จิน ห่อเหวี่ยน,อังแนส ทองศรี ลือแก้วมา
,มีคาแอล บุญถัน,มารี อา มะลินา ทองอันตัง วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ กาทารี นา เซี้ยน อุ่นจางวาง,ยอแซฟ นาเวศ,
กาทารี นา งามนิด,เปโตร ลาแคน อุปพงษ์,ยวง วรวิทย์
ขันทีทา้ ว
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ)

นายนพพล

300

นางรัชดาพร

300

คุณวิไลลักษณ์

200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

300

ลูกหลาน

200

นางวิไล
นายสิ ทธิชยั

200
200

ยายประเจียน

200

คุณบุษกร

500

แม่

200

น.ส.ทิพย์วรรณ
อำทิตย์  สุ ขสาราญแด่ น.ส.ทิพย์วรรณ ทองอันตัง
ลูกหลาน
14 พ.ค.17  สุ ขสาราญครอบครัว นายเชิดชัย ซึมเมฆ, อุทิศให้ โรซา
19.00 น. สดใส พังซา
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
ลูกๆ
 อุทิศให้ คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา
นางอริ สรา
นางอัมพร
วันจันทร์  โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ผอ.นิทศั น์
15 พ.ค.17 เสมอพิทกั ษ์ ครบ 72 ปี
ครู บุญส่ ง
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น ดารงไทย
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
นางบังอร
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
ลูกๆ
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
แม่
 อุทิศให้ อันนา หนูพนั ยมบุญ
ลูกหลาน
 อุทิศให้ ยอแซฟ จันที,โรซารี อา พาจันทร์ ,มอนิกา
นางวารุ ณี
ประกายวรรณ,อังเยลา เทพธิดา,เปโตร คุณตาทองใส กายราช
 อุทิศให้ โรซา ทองจันทร์ วิมลจันทร์
นางจุไรวรรณ
 อุทิศให้ ยอห์น บัปติสตา ลอดอ,อันนา สุ ภา กายดี
นายธนวัฒ
 อุทิศให้ เทเรซา สมดี นามโยธา
กลุ่มพระหฤทัย
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ)
แม่
ปภาวริ นทร์
วันอังคำร  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด มารี อา ปภาวริ นทร์ โสริ นทร์
ภรรยา
16 พ.ค.17  อุทิศให้ เปโตร พรศิลป์ กาแก้ว ครบ 1 ปี
นางบังอร
06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
ลูกๆ
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
แม่
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
พ่อ – แม่
 อุทิศให้ เทเรซา สมดี นามโยธา
กลุ่มเฝ้าศีลฯ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ)
แม่
นางบังอร
วันพุธ  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
ลูกๆ
17 พ.ค.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน

แม่
06.00 น.  อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม

200
200
200
200
300

19.00 น.
วันพฤหัส
18 พ.ค.17
06.00 น.

200
200
200
200
200
200

วันศุกร์
19 พ.ค.17
06.00 น.

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

วันเสำร์
20 พ.ค.17
06.00 น.

 อุทิศให้ เทเรซา ราศี ซึมเมฆ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา สมดี นามโยธา
 พิธีนพวำรพระมำรดำนิจจำนุเครำะห์ + มิสซำ
 โมทนาคุณอัครเทวดามีคาแอล, สุ ขสาราญครอบครัว
คุณชมัยพร ยนปลัดยศ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ เทเรซา ราศี ซึมเมฆ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มาระโก ประสิ ทธิ์,มารี อา บุษบา บุญยะรัตน์
 สุ ขสาราญครอบครัว นายวันชัย ช่างเรื อ
 สุ ขสาราญแด่ คุณแม่ทองสุ ข ชนวัฒน์ และลูกๆหลานๆ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,มีคาแอล เชาวเลิศ,
อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล เกียรติกาญจน์
 อุทิศให้ โรซา วิไล สิ ทธินากูล,เปาโล ชุนเกา แซ่ลิ้ม
 สุ ขสาราญครอบครัว นายวีระ พงศ์ประเสริ ฐสิ น
 สุ ขสาราญแด่ คณะผูบ้ ริ หาร บุคลากร นักศึกษา พนักงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ จ.บุรีรัมย์
 อุทิศให้ มารี อา บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,มีคาแอล เชาวเลิศ
,อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล เกียรติกาญจน์
 อุทิศให้ กาสปาร์ ช้อย,เซซีลีอา บุญมา,มารี อา สมพร
พงศ์ประเสริ ฐสิ น

ป.ที่หลบภัยฯ
คุณชมัยพร

200
200
-

นางบังอร
ลูกๆ
แม่
ลูก
นายวันชัย
นางทองสุ ข
นางบังอร
ลูก
แม่
อ.วิรัตน์
-

200
200
200
200
100
100
200
200
200
200
200
200

คุณศรี ฟ้า
นายวีระ
คุณทองสุ ข

100
100
200

ลูกๆ
นางบังอร
ลูกๆ
-

200
200
200
200

นายวีระ

100

