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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 22 : 15-21 
 ครั้งนั้น ชาวฟาริสีปรึกษากนัเพ่ือจับผดิพระวาจาของพระเยซูเจ้า จึงส่งศิษย์
ของตนพร้อมกับคนทีน่ิยมกษัตริย์เฮโรดมาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย ์
พวกเรารู้ว่าท่านเป็นคนเที่ยงตรง สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง 
โดยไม่ลําเอียง เพราะท่านไม่เห็นแก่หน้าใคร ดังนั้น โปรดบอกเราเถิดว่า 
ท่านมีความเหน็วา่การเสียภาษีแก่พระจักรพรรดิซีซาร์เป็นการถูกต้องหรือไม่” 
พระเยซูเจา้ทรงหยั่งรู้เจตนาร้ายของเขา จงึตรัสว่า “พวกคนเจ้าเลห่์ เจ้ามาทดลอง
เราทําไม จงนําเงินที่ใช้เสียภาษีมาให้ดูสักเหรียญหนึ่ง” เขาก็นําเงินเหรียญ
มาถวาย พระองค์จึงตรัสถามว่า “รปูและคําจารึกนี้เปน็ของใคร” เขาตอบว่า 
“เปน็ของพระจักรพรรดิซซีาร์” พระองค์จงึตรัสว่า “ของของซีซาร ์ จงคนืใหซ้ีซาร ์
และของของพระเจ้า ก็จงคนืให้พระเจา้เถดิ”  
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สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน  
 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2020 ที่ผ่ านมา ผมได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์  
สังฆมณฑลจันทบุรี คนล่าสุด ณ วัดแม่พระรับสาร ตราด ขอบคุณพระเป็นเจ้าสําหรับ
ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พระองค์ทรงประทานให้และอยู่ เคียงข้างผมเสมอมา และสิ่งสําคัญ
ที่จําเป็นเสมอ คือ คําภาวนาจากทุกท่าน เพ่ือให้ผมก้าวเดินและเติบโตในกระแสเรียก
แห่งการเป็นพระสงฆ์  และภาวนาเพื่อกระแสเรียกแห่งการเป็นพระสงฆ์และนักบวช 
ให้ทวีมากยิ่งข้ึน 
 ในอาทิตย์นี้ เป็นวันแพร่ธรรมสากล สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
สําหรบัวนัแพรธ่รรมสากล ใชพ้ระวาจาทีว่า่ “ขา้พเจา้อยูท่ีน่ี ่โปรดทรงสง่ขา้พเจา้ไปเถดิ” (อสย 6:8)   
เพ่ือเป็นการให้เราคริสตชนทุกคนได้ตระหนักว่า การแพร่ธรรมเป็นการตอบรับต่อ
การเรียกของพระเจ้าอย่างอิสระและรู้ตัว แต่เราจะสามารถรับรู้การเรียกนี้ได้ต่อเมื่อเรามี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวแห่งความรักกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ ในพระศาสนจักร
ของพระองค์ ให้เราถามตัวเองว่า เราพร้อมที่จะต้อนรับการประทับอยู่ของพระจิตในชีวิต
ของเราหรือไม่? พร้อมที่จะฟังเสียงเรียกเพ่ือการแพร่ธรรมหรือไม่? ไม่ว่าชีวิตของเรา
จะอยู่ในสถานะของการเป็นฆราวาส หรือชีวิตพระสงฆ์ นักบวช หรือในทุกเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน? เราเต็มใจที่จะถูกส่งออกไปทุกเวลาหรือทุกแห่ง เพ่ือเป็น
ประจักษ์พยานชีวิตถึงความเชื่อของเราในพระเจ้า 
 ขอพระเจ้าทรงประทานพระหรรษทานเพียงพอสําหรับเรา และทรงเรียกเราให้มา
มสีว่นในพระหรรษทานนี ้ศษิยพ์ระครสิต ์ศษิยธ์รรรมฑตูจงึตอ้งสวมใส ่“ชวิีตแหง่พระเยซเูจา้” ดว้ย       
การดําเนินชีวิตในความชอบธรรม ฟังพระวาจาและนํามาปฏิบัติ ในชีวิต ร่วมมือกับ
พระหรรษทานของพระองค์ในการทําดี และแบ่งปันพระพรสําหรับผู้อ่ืนด้วยความรัก 
เพ่ือคนในครอบครัว ในชุมชน และคนในสังคมของเรา 

ขอพระเจ้าอวยพร 
คุณพ่อ ฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม (มิสซาค่ า เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี  ดีศรี+              
คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณสมคิด   
เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+ครอบครัวคุณอุบล-คุณอุไร   พรมสาร+คุณละม่อม 
ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัววงษ์แก้ว 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+        
ยากอบประพรึก+เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+           
เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+        
เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+     
ฟรังซิสโกวิชัย+ออกุสติโนบุญช่วย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+    
ยวงพิชัย+มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+
เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+             
โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+      
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+            
มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+    
ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพ้ียน+ยอแซฟน้อม+
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+        
เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุก+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+            
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+
ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ดอมนิกิบาง+อากาทาส้มเกลี้ยง+ย่าสุข+ย่าแดง+ย่ามา+วิญญาณ
ญาติพ่ีน้องตระกูลพรมสาร ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+    
เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+        

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 
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ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+      
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+อันนาหล+ี      
เปโตรจุย๊+อันนาพ่วง+ฟิลปิลว้น+อันนาสมเกลีย้ง+ฟิลปิชว่ง+เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+       
โรซาจุ้ย+ยอแซฟสงวน+กิ๋มแสงดาว+อาเตี๋ยวสมัย+มารีอาอนงค์+มารีอากิมบ๊วย+       
ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ์+เปโตรสมพงษ์+อันนาน้อย+    
เทเรซาบัวพัน+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+มารีอาประพิษ+เทเรซาพเยาว์+      
เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+เปโตรประชุมพล+      
ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+           
ยอแซฟวิรุฬห์+เปาโลอนนัตชยั  วงษแ์กว้+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+          
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์  ปรัชญกุล+
คุณสมเชาว์    ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+
ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพ่ีน้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+ครอบครัวคุณสุชิน+
คุณสุภาพร+คุณภคพร   ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา ยุ่นประยงค์ 
และลูกๆหลานๆ+คุณสายบัว  ทรัพย์มนูทวี และลูกๆหลานๆ+โมทนาคุณแม่พระ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+        
ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+                
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+ซูซานนาสมพร+            
ยอแซฟวินิจ+เทเรซาลําพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรดํารัส+     
ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+ญาติพ่ีน้องตระกูลมุ่งหมาย และ
เสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูล
ขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+ยวงวิเชียร+  
มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อี่ อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+เซซีเลียถวิล+  
อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+
เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ   ยุ่นประยงค์+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+
คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+      
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เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+
วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+   
ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+    
หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+เปาโลวรายุทธ+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และ
หนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เทเรซาลัดดา+เปโตรทนงศักดิ์+มีคาแอลตี๋+           
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิตร+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เปาโลสุชาติ+       
อันเดรสมชัย+ลูซีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+ย.บอสโกดุสิต+นิโคลัสยรรยง+          
ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวิง+
ยอแซฟบุญชอบ+ม.มักดาฯซ่อนกลิ่น+มารีอาชิน+ฟรังซิสโกสง่า+ม.มักดาฯสุนทร+      
อันนามาลา+โรซาประภา+เปโตรแย้ม+ฟิลิปเยิ้ม+อันนาหลาบ+มารีอาเจียม+        
เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+มารีอาบุญช่วย+ฟรังซิสชื่น+มารีอาทองใบ+มารีอาลัดดา+   
เปโตรยู้+โรซาเปี่ยม+มอนิกาชัญญาพันธ์+ยอแซฟจรัญ+มารีอาทองอยู่+ซีมอนมนู+  
ฟิลิปชมพู+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+ฟิลิปลิฟ+เทเรซาทวาย+โรซาบัว+
เทเรซาก่ิงแก้ว+สเตฟาโนสุเทพ+ยออากิมทินพร+อากาทาจําเนียร+เปาโลเอิน+          
โรซาสอน+ยอห์น บัปติสต์นิทา+ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ฟรงัซสิเสนาะ+ด.ช.สทิธพิงษ+์
ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+อันนายพิุน+ยากอบประพรกึ+ยอหน์วมิล+ฟรงัซสิโกเลก็+          
อันนาสน+เทเรซากิง่แกว้+ฟิลปิบญุลอ้ม+ยอแซฟจาก+ฟรงัซสิมา+โรซาแชม่+วิญญาณญาติพ่ีน้อง
ตระกูลขมเล็ก และคงทอง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
เปาโลส่วน  ครูเอิญ+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+            
ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+    
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 25 ตุลาคม  สัปดาห์ท่ี 30 เทศกาลธรรมดา 
 เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม  รวมเป็นเงิน 6,627 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 2,190 บาท 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ  
ระหวา่ง เทเรซา วินติยต์า  กลุธนพงศ ์บตุรขีอง นายอภชิาต ิ กลุธนพงศ ์และ เทเรซา นพพร  กูช้าต ิ
สมรสกบั นายธวัชชยั  หนสูนิ บตุรของ นายยวน  หนสูนิ และนางพรทพิย ์ สถาวร ทัง้สองประสงค์
จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ณ วัดพระนามเยซู ชลบุรี          
(ประกาศครัง้ที ่2) 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 

ตารางมสิซาประจ าวนั 

วันจันทร์ท่ี 19 ตุลาคม  งดมิสซาค่ํา *มีพิธีปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันอังคารท่ี 20 ตุลาคม มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปเกสร (ครบ 17 ปี)+อักแนสกิมซอย+              
ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+เทเรซาวิไลลักษณ์ 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม งดมิสซาค่่า *เข้าเงียบพระสงฆ์แขวงหัวไผ่ 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม งดมิสซาค่่า *เข้าเงียบพระสงฆ์แขวงหัวไผ่ 

วันศุกร์ท่ี 23 ตุลาคม  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม มิสซาเดือนแม่พระสายประค า  เวลา 19.00 น.  
วัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม 
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3. ฉลองวัด    วัดราชินีสายประคําศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง 
   วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม  เวลา 10.30 น. 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่ที่วัดของเรา วันอาทิตย์ที่ 25 ตลุาคมนี ้

เวลา 16.00 น. หลังพิธีเชิญรว่มงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ 
4.2 ขอเชิญร่วมมิสซาวันแพร่ธรรมสากล วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคมนี้ เวลา 09.00 น.    

โดยคุณพ่ออาเดรียอาโน อธิการคณะธรรมทูตไทย เป็นประธาน และเชิญชวน
ทําบุญใส่เงินถุงทาน เพ่ือสนับสนุนงานแพร่ธรรม 

4.3 ฝ่ายอภิบาลคริสตชน จะออกเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วย อ่านพระวาจา และ
สวดสายประคํา ในวนัอาทติยท์ี ่18 ตลุาคมนี ้เวลา 10.30 น. เชิญชวนพ่ีน้องมสีว่นรว่มใน
การออกเยีย่มครัง้นี ้โดยนําของแหง้มาเปน็ของถวายในมสิซา มีบ้านที่ออกเยี่ยมดังนี้ 

 1. เนินท่าข้าม ที่บ้านคุณทํานอง - คุณประนอม   เรือนงาม 
 2. เนินวัด ที่บ้านคุณดําริ   จันทร์เกตุ 
 3. เนินคู้-กระพังบอน ที่บ้านคุณประจิตร  ปลั่งกลาง - คุณสุราวรรณ์  กระต่ายทอง 
         ลูกที่ป่วยติดเตียง ชื่อเด็กหญิงกนกพิชย์  ปลั่งกลาง 
 4. เนินกลม ที่บ้านคุณประมวล   ทองเหลือง 
 5. เนินชวดล่าง ที่บ้านคุณสําเนียง   รัตนไสววงศ์ 
4.4 พระสงฆ์จะไปเข้าเงียบแขวงหัวไผ่ วันที่ 21-22 ตุลาคมนี้ (งดมิสซาค่่าที่วัด) 
4.5 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคมนี้ กรรมการวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนนิกลม เชญิชวนพ่ีนอ้งร่วม

มิสซาเดือนแม่พระสายประคํา เวลา 19.00 น. (งดมิสซาที่วัด) 
4.6 ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนําบุตร-หลานมาล้างบาป โปรดแจ้งชื่อได้ที่ธุรการวัด 

พร้อมทั้งเอกสาร กําหนดล้างบาป คือ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม (ช่วงหลังมิสซาสาย) 
4.7 ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาล ประชุม วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.      

ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์ (ฝั่งอนุบาล) 
4.8 ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น.      

ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
4.9 เรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ เสียชีวิต   มี 1 ราย คือ  
     1. ยากอบ ประพรึก   ขมเล็ก หมายเลขสมาชิก 1724 สายคุณสําราญ 

**(แสวง+เฮยีะ+ประพรกึ/ ครบ 3 รายแลว้ ขอเชญิสมาชกิช าระเงนิตามหวัหนา้สายครบั)** 


