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ราชาผูยากจน Jesus 

the poor king 

“ราชา” หรือ “กษัตริย” เม่ือเราไดยินถึงคําคํานี้เราก็จะนึกถึงบุคคลท่ีมีแผนดินท่ีครอบครอง มี
อํานาจเหนือกวาใคร มีทรัพยสมบัตินับไมถวน และมีขาราชบริพารท่ีหอมลอมมากมาย และถาวันไหน
บุคคลผูนั้นตองจากโลกนี้ไป ก็จะมีคนท่ีจดัพิธีใหอยางยิง่ใหญ แตถาคนใดท่ีไมมีแผนดินครอบครอง 
ไมมีอํานาจในโลก ในกระเปาตังคก็ไมมีเงนิแมแตสลึงเดยีว ไมมีเพื่อนมิตรสหายคนใดยอมรับเขา ซํ้ายัง
ถูกพิพากษาใหประหารชีวติ และเวลาท่ีเขาตายก็มีแตคนวิ่งหนีจากเขา ถาเปนเชนนี้เราคงทราบทันทีวา
เขาคงจะไมใชกษัตริยอยางแนนอน และก็คงจะไมมีกษัตริยองคใดในประวัติศาสตรของโลกท่ีมีชีวิต
เชนนี้ แตทานทราบไหมวาแทจริงแลว ในประวัติศาสตรของโลกมีกษัตริยองคท่ีมีชีวิตแบบนี้จริง ๆ 
เพราะวาเวลาที่กษัตริยองคนี้เกิด พระองคก็เกิดต่ํากวาขอทาน เวลาท่ีพระองคตายก็ถูกประหารชวีิตให
ตายแบบโจรผูราย เราจะเหน็วาพระองคมีชีวิตมหัศจรรยเกินกวาท่ีเราจะจินตนาการได กษัตริยองคนี้ไม
เคยเขียนหนังสือแมแตเลมเดียว แตมีหนงัสือท่ีเขียนถึงพระองคนับเปนลาน ๆ เลม... กษัตริยองคนี้ไม
เคยเขียนบทเพลง แตมีผูเขียนบทเพลงยกยองพระองคทานนับเปนลาน ๆ เพลง... กษัตริยองคนี้ไมเคย
สอนงานศิลปะ แตมีนักวาดท่ีมีช่ือเสียงของโลกวาดถึงชีวิตของพระองคทานอยางมากมาย... กษตัริย
องคนี้ไมเคยเปดโรงเรียน ไมเคยกอต้ังมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือองคการสังคมสงเคราะห แตทาน
ทราบไหมวาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันนีพ้ระองคทานมีลูกศิษยลูกหาท่ีไดรับอิทธิพลและไดรับการ
เปล่ียนแปลง ชีวิตจากพระองคไดทําการเปดโรงเรียนไดกอตั้งมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และหนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อชวยเหลือคนในโลกน้ีอยางมากมาย ถาจะถามวากษตัริยองคนี้คือผูใด ทานผูนั้นก็คือองคพระ
เยซูคริสตนั่นเอง... 

ในพระคริสตธรรมคัมภีรซ่ึงเปนหนังสือท่ีนักประวัติศาสตรไดทําการตรวจสอบแลววาขอมูล
ตาง ๆ ลวนเปนเหตุการณท่ีไดถูกบันทึกข้ึนในสมัยของพระเยซูคริสตจริง ๆ ไดบันทึกวา เม่ือประมาณ 
2,000 ปท่ีแลวของคืนวันหนึ่งพระเยซูคริสตไดมาบังเกิดในรางหญาท่ีคอกสัตวแหงหนึ่งในประเทศ
อิสราเอล ซ่ึงทารกนอยผูนีไ้มใชบุคคลธรรมดา แตทรงเปนพระบุตรของพระเจาท่ีทรงสงมายังโลก
มนุษย ถาจะถามวาเพราะเหตุใดพระเจาจึงตองสงพระบุตรของพระองคมายังโลกนี้ นั่นก็เพราะหลังจาก
ท่ีพระเจาทรงสรางโลกนี้แลวพระองคกไ็ดทรงสรางมนุษยข้ึนมา ซ่ึงพระองคปรารถนาใหมนุษยเช่ือฟง
และดําเนินชีวติตามกฎเกณฑของพระองค แตนาเศราใจท่ีมนษุยไมยอมเช่ือฟงพระองค ความบาปจึง
เกิดข้ึนและไดทวีแผขยายไปท่ัวโลก ดงันั้นพระเจาจงึทรงใชคนของพระองคใหบันทึกในพระคริสต
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ธรรมคัมภีรวา โลกน้ีท่ีเต็มไปดวยความบาปมีวันหน่ึงจะตองถึงคราวอวสาน และหลังจากโลกนี้ส้ินสุด
ลงแลว จิตวญิญาณมนุษยทุกคนจะตองไปยืนตอหนาบัลลังกพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจาผูบริสุทธ์ิ
และรับการลงโทษตามการกระทําของแตละคน แตพระเจาผูเปยมดวยความเมตตา พระองคทรงรักและ
ใหโอกาสมนษุยท่ีจะรอดจากการลงโทษนัน้ พระองคจึงไดสงพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียว
ของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลก พระเยซูคริสตมาก็เพื่อท่ีจะบอกกับมนุษยเราวา โลกนี้ไม
ถาวร เพราะวนัหนึ่งจะตองถึงคราวอวสาน ดังนั้นพระองคจึงตองมาในโลกเพ่ือท่ีจะชวยมนุษยใหเขาสู
อาณาจักรของพระเจาในแผนดินสวรรค แตถามนุษยยังมีบาป เขาก็จะไมสามารถเขาไปไดเลย ดังนั้น
พระองคจึงตองส้ินพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือรับโทษความผิดบาปแทนมนุษยเรา ขอเพียงแตคนคนนั้น
ถอมใจ ยอมรับวาตัวเองเปนคนบาปและหันมารับเอาพระคุณความรักท่ีพระเจาทรงมอบใหกับมนุษย 
เขาก็จะสามารถเขาสูอาณาจักรของพระองคเม่ือเขาจากโลกนี้ไป ผูอานที่รัก...ทานทราบไหมวาต้ังแต
พระเยซูเขามาในโลกจนถึงปจจุบันนี้  มีคนนับหลายพนัลานคนท่ัวโลกท่ีไดเช่ือในคําตรัสของพระเยซู
คริสตตางก็ยอมรับวา พระเยซูคริสตทรงเปนกษัตริยท่ีพระเจาทรงต้ังไว เพื่อนํามนุษยเขาไปสูอาณาจักร
ท่ีม่ันคงถาวรในแผนดนิสวรรค ดังนั้นพระองคไมใชกษัตริยธรรมดา ๆ แตทรงเปนกษตัริยเหนือกษัตริย
ท้ังปวง ซ่ึงในพระคริสตธรรมคัมภีรก็ไดบันทึกไวอยางนอย 5 คร้ังวา พระเยซูคริสตทรงถูกเรียกวาเปน
กษัตริย ซ่ึงแตละคร้ังท่ีบันทึกนั้นลวนอยูในเหตุการณท่ีไมปกติ แตกลับมีความหมายท่ียิ่งใหญตอมนุษย
ทุกคน เราจะมาดูกันวาเหตุการณท้ัง 5 นี้เปนอยางไร?... 

ครั้งท่ี 1 การถูกเรียกจากนักปราชญ ที่มาจากตะวันออก (พระธรรมมัทธิว 2:2) 

กอนท่ีพระเยซูคริสตจะมาบังเกิดนัน้ มีนักปราชญกลุมหนึ่งท่ีไมใชคนยิวซ่ึงอยูทางทิศ
ตะวนัออก พวกเขาไดศึกษาถึงคําทํานายท่ีมีรากฐานจากพระคัมภีรซ่ึงบันทึกไวกอนพระเยซูเกิดพันป ท่ี
กลาวถึงวาจะมีกษัตริยองคหนึ่งท่ีพระเจาสงมาในโลก ซ่ึงเม่ือกษัตริยองคนี้เกิดจะมีดาวดวงหนึ่งปรากฏ
ข้ึน จนวนัหนึ่งพวกเขาไดเห็นดาวขนาดใหญปรากฏข้ึนเหนือประเทศอิสราเอล จึงไดเดนิทางไปที่นั่น
เพื่อนมัสการกษัตริยองคนี้ และเม่ือมาถึง พวกเขามีความคิดที่วากษัตริยก็จะตองเกดิในวัง พวกเขาจึง
เดินทางเขาไปในวัง ซ่ึงเวลานั้นประเทศอิสราเอลตกเปนเมืองข้ึนของอาณาจักรโรมนั และโรมันไดตั้งเฮ
โรดท่ีไมใชคนยิวใหเปนกษัตริยปกครองยิว (ซ่ึงการเปนกษัตริยของเฮโรดนั้นเปนส่ิงท่ีชาวยวิรับไมได 
แตเฮโรดก็เอาใจคนยิวโดยการสรางพระวหิารที่สวยงามให ชาวยิวเลยชอบใจไมลุกฮือตอตาน) เม่ือ
นักปราชญมาถึงก็ถามวากษตัริยท่ีมาบังเกดินั้นอยูท่ีไหน? กษัตริยเฮโรดจึงเรียกผูนําศาสนายวิท่ีมีพระ
คัมภีรมาถามวา มีคําทํานายวากุมารท่ีจะมาเปนกษตัริยของคนยิวท่ีพระเจาจะสงมานั้นเกดิท่ีไหน? ก็
ไดรับคําตอบวาเกิดท่ีหมูบานเบธเลเฮ็ม เฮโรดจึงนําคําตอบมาบอกนักปราชญเหลานั้น และบอกวาถา
เจอแลวก็ใหบอกเขาดวยเพื่อเขาจะไปนมัสการพระกุมารนั้น (แตแทจริงแลวเฮโรดตองการรูสถานท่ีเกิด
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ของพระกุมารนั้นก็เพื่อท่ีจะตามไปฆานั่นเอง) หลังจากท่ีทราบแลววากุมารเกิดท่ีหมูบานเบธเลเฮ็ม 
นักปราชญเหลานั้นก็เดนิทางไป และไดพบกับพระกุมารคือพระเยซูคริสต พวกเขาจึงไดถวายเคร่ือง
บรรณาการซ่ึงแสดงถึงความเปนกษตัริยใหแกพระกุมารนั้น และเม่ือพวกเขากําลังจะไปบอกกษัตริยเฮ
โรด พระเจาก็ทรงเตือนพวกเขาในความฝน (ไมใชเตือนในความฝนใหแกคนเดียว แตใหหลายคนฝน
เพื่อใหเปนพยานซ่ึงกันและกัน) พวกเขาจึงเดินทางกลับเมืองของตนโดยใชเสนทางอ่ืน สุดทายเฮโรด
โมโหจัดก็เลยส่ังใหฆาเดก็ชายเกดิใหมท่ีอายุต่ํากวา 2 ขวบลงมาใหหมด จนบิดามารดาของพระเยซู
คริสตตองพาพระกุมารหนไีปอียิปต นีจ่ึงเปนคร้ังแรกท่ีพระเยซูคริสตไดรับการยอมรับจากนักปราชญ
วาพระองคทรงเปนกษตัริย แตนาเศราใจสําหรับกษัตริยเฮโรดท่ีหยิ่งยโสและคนยวิท่ีมีพระคัมภีร แตไม
แสวงหากษัตริยท่ีแทจริงของเขา ตางจากนกัปราชญชาวตางชาติท่ีถึงแมไมมีพระคัมภีร แตพวกเขากลับ
แสวงหากษัตริยองคนี้ดวยใจถอม จึงไดพบกษัตริยท่ีพระเจาสงมาชวยไถความผิดบาปใหแกมนุษย 
เชนเดยีวกันวนันี้ถาทานแสวงหาพระเยซูคริสตดวยจิตใจท่ีถอมลง ทานก็จะสามารถพบกษัตริยองคนี้ได
เชนกัน... 

ครั้งท่ี 2 การถูกเรียกจากประชาชนชาวยิว (พระธรรมยอหน 12:13) 

เม่ือเราดูในพระคริสตธรรมคัมภีรเราจะเห็นวาตอนท่ีพระเยซูคริสตอายุได 30 พรรษา พระองค
ไดเร่ิมประกาศใหคนกลับใจใหม ละท้ิงความบาป และหันกลับมารับทางรอดจากบาปท่ีมาจากพระเจา 
โดยผานทางการส้ินพระชนมของพระองคท่ีบนไมกางเขน เม่ือพระองคประกาศได 3 ปกวา พระองคก็
ไดเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม เวลานั้นประชาชนชาวยิวจํานวนมากตางโหรองตอนรับและเรียกพระเยซูเปน
กษัตริย เพราะพวกเขามีความคิดท่ีวาพระองคจะมาชวยปลดปลอยอิสราเอลจากการเปนทาสของ
อาณาจักรโรมนั ผูอานที่รัก... ทานทราบไหมวาวันนั้นท่ีพระเยซูคริสตเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม เม่ือ
ประชาชน “โหรอง” ไมนานพระเยซูคริสตก็ทรง “รองไห” เพื่อพวกเขา เพราะพระองคทราบดีวาเม่ือ
พวกเขาตองการพระเจาตามความคิดของพวกเขา ก็จะนําไปสูความพินาศและลมจมของชนชาติ 
(สุดทายกเ็ปนจริง เพราะในคริสตศักราชท่ี 70 อิสราเอลถูกทําลายยอยยับดวยกองทัพโรมัน และชาวยวิก็
กระจัดกระจายไปท่ัวโลกต้ังแตวนันั้น) และเม่ือมาถึงวันสุดทายในชีวิตของพระเยซูคริสตท่ีพระองค
ทรงถูกจับตัวไปยืนอยูตอหนาผูพิพากษาของโรมันในสภาพของนักโทษท่ีสารรูปดูไมได และไมได
เปนไปตามความคิดของพวกเขา พวกเขาจึงโกรธและตะโกนพรอมกนัวาใหฆาพระเยซูคริสตโดยการ
ตรึงกางเขนเสีย พวกเขาไมรูเลยวาพระองคไมไดมาปลดปลอยเขาจากการเปนเมืองข้ึนของโรมัน แต
ทรงมาปลดปลอยพวกเขาใหพนจากการเปนทาสของความบาปและความตายตางหาก...นาเศราใจท่ีพวก
เขาตองการพระเจาท่ีทําตามความคิดของเขา ไมใชตามความคิดของพระเจาวันนัน้เม่ือพระเยซูเสด็จเขา
กรุงเยรูซาเล็มเขารองวา “โฮซันนา” (เปนภาษาฮีบรูของคนอิสราเอล ซ่ึงหมายความวา “ขอชวยใหเรา
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รอดเถิด องคพระผูเปนเจา”) แตวันนี้เขากลับรองวา “โหใหฆา”....ผูอานที่รัก....วันนี้ทานตองการพระ
เจาแบบไหน? พระเจาท่ีชวยตอบสนองความตองการของทาน หรือพระเจาท่ีชวยใหทานพนจากทาส
ของความบาปและความตาย?.... 

ครั้งท่ี 3 การยอมรับจากปากของพระเยซูคริสตเอง (พระธรรมยอหน 18:33-38)  

เม่ือมาถึงวันสุดทายในชีวิตของพระเยซูคริสต พระองคทรงถูกผูนําศาสนายิวท่ีอิจฉาพระองค
ใสรายและยืมมือรัฐบาลโรมันในการประหารชีวิตพระองคโดยขอหาท่ีรุนแรงท่ีสุดกคื็อ “การตั้งตัวเปน
กษัตริยเพื่อกบฏตออาณาจักรโรมัน” เม่ือผูพิพากษาโรมันมาถึง จึงถามพระองควา “ทานเปนกษัตริยใช
ไหม?” พระเยซูคริสตตอบวา “ใช เราเปนกษัตริย”...เทานั้นแหละผูพิพากษางงเปนไกตาแตก เพราะ
กษัตริยอะไรกนัไมมีแผนดินในโลกประชาชนของตัวเองก็ไมยอมรับ แตกลับตะโกนใหฆา เม่ือเปน
ดังนั้นขอสรุปของผูพิพากษาโรมันคนนี้ก็คือ เร่ืองนี้เปนขอพิพาทในศาสนายิวเทานัน้ เขาจึงประกาศวา
พระเยซูไมมีผิดอะไร (หมายถึงวาไมไดเปนกบฏตออาณาจักรของซีซาร) พอพวกยวิไดยนิดังนัน้จงึบอก
วาพระเยซูนั้นกบฏเพราะยิวท้ังหมดยกซีซารเปนกษัตริย แตพระเยซูกลับประกาศวาตัวเปนกษัตริย
ของยิว ซ่ึงคนยิวไมยอมรับ พวกเขาจะรับเฉพาะกษัตริยซีซารของโรมันเปนกษัตริยของพวกเขาเทานั้น 
(พระธรรมยอหน 19:14-16) สุดทายผูพพิากษาเห็นวาเร่ืองจะวุนวาย จึงส่ังประหารชีวิตพระเยซูคริสต
โดยการนําไปตรึงกางเขนตามใจพวกเขา...นาเศราใจท่ีพวกเขาเพียงเพือ่ตองการจะฆาพระเยซูคริสต ทํา
ใหพวกเขากลับยอมรับซีซารผูท่ีเขาเกลียดชังวาเปนกษัตริยของพวกเขา ผูอานท่ีรักวนันี้มีคนมากมายใน
โลกท่ีรักความบาป โดยปฏิเสธความรอดของพระเยซูคริสต วันนี้ขออยาใหทานเปนเชนนั้นเลย... 

ครั้งท่ี 4 การถูกหัวเราะเยาะจากทหารที่ทุบตีพระองค (พระธรรมมัทธิว 27:29-31)  

กอนท่ีเขาจะเอาพระเยซูไปตรึงกางเขนนั้น เหลาทหารโรมันตองเอาพระองคไปเฆี่ยนตีกอน 
พวกเขาไดเอาหนามมาสานเปนมงกุฎสวมบนศรีษะพระองคใหพระองคถือไมออ แลวคํานับพระองค 
เยาะเยยวา “กษัตริยของพวกยวิเจาขา ขอทรงพระเจริญ”....และถมน้ําลายรด แลวเอาไมออตีพระเศียร
พระองค...นาเศราใจในการกระทําของพวกทหาร พวกเขาไมรูเลยวา เขากําลังหัวเราะเยาะบุคคลผูเดียว
ท่ีสามารถที่จะชวยเขาใหพนจากอํานาจของความบาป พนจากการพพิากษาอันยุตธิรรมท่ีนาหวาดกลัว
ของพระเจา และพนจากบึงไฟนรกได ผูอานที่รักเวลานี้ขออยาใหทานหัวเราะเยาะพระองคเหมือน
ทหารเหลานั้นเลย รีบหันกลับมาหาพระองคผูทรงรักทานเถิด... 
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ครั้งท่ี 5 การยอมรับการเปนกษัตริยจากโจรชั่วคนหนึ่ง (พระธรรมลูกา 23:42) 

เม่ือขณะท่ีพระเยซูถูกตรึงบนไมกางเขนนัน้พระองคถูกตรึงพรอมกับโจรสองคน ขางขวาคน
หนึ่งและขางซายคนหนึ่ง มีผูนําศาสนายิวและประชาชนไดกลาวคําหยาบชาตอพระองคอยูขางลางเม่ือ
พระเยซูคริสตไดยนิดังนัน้ ไมมีคําดาตอบ แตพระองคกลับตรัสวา “พระบิดาเจาขา...โปรดยกโทษใหแก
เขา เพราะพวกเขาไมรูวาเขาทําอะไร” เม่ือพระองคตรัสประโยคนี้แลวดูเหมือนวาคําตรัสของพระองค
จะไรประโยชน มิหนําซํ้าผูคนท่ีอยูขางลางกลับกัวเราะเยาะหนักกวาเดิม แตใครจะไปรูวาประโยคนี้ท่ี
พระเยซูไดพูด มันทะลุทะลวงเขาในจิตในของโจรคนหนึ่งท่ีถูกตรึงพรอมกับพระเยซูคริสต ดังนั้นเม่ือ
โจรอีกคนดาพระเยซู โจรคนน้ีจึงพดูวา.... “อยาพูดเชนนี้เพราะเราสองคนทําบาปช่ัวจึงสมควรตาย แต
ชายคนนี้ไมไดทําผิดอะไรเลย” (เพราะเขาดูจากขอหาที่ติดบนกางเขนท่ีเขียนไววา ผูนี้คือเยซู กษัตริย
ของชาวยวิ) หลังจากนัน้เขาจึงหันมาพดูกับพระเยซูวา ขอใหระลึกถึงเขาเม่ือพระองคเขาไปในแผนดิน
ของพระองค จากคําพูดของเขาทําใหเราเหน็วา โจรคนน้ีเขารูวาอาณาจกัรของพระเยซูคริสตนั้นไมใชอยู
ในโลกน้ี แตอยูท่ีสวรรค เขาไดรูแลววาเหตุผลเดียวท่ีพระเยซูเขามาในโลกก็เพื่อชวยคนบาป นาช่ืนใจ
สําหรับโจรคนนี้ท่ีกลับใจ เขาไมไดขอใหพระเยซูชวยเขาลงมาจากไมกางเขน แตเขาขอส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือ
การอภัยโทษบาป เพื่อเขาจะไดอยูในแผนดินสวรรค และเขายอมรับพระเยซูคริสตใหพระองคทรงเปน
กษัตริยครอบครองชีวิตของเขา แตนาเศราใจท่ีหลายคนในเวลานนั้นกลับปฏิเสธความรอดขององคพระ
เยซูเจาท่ีมีตอชีวิตของเขา.... “พระบิดาเจาขา...โปรดยกโทษใหแกเขา เพราะเขาไมรูวาเขาทําอะไร” ไม
ทราบคําตรัสใหอภยัของพระเยซูคริสตคํานี้ไดเขาไปในหัวใจของใครบางหนอ?  

ผูอานที่รัก...หลังจากท่ีพระเยซูคริสตส้ินพระชนมแลวในวันท่ี 3 พระองคทรงเปนข้ึนมาจาก
ความตาย พระองคจึงยังทรงพระชนมอยูตลอดไปเปนนิตย.....ถึงแมในสายตาของมนุษยจะเหน็วา
พระองคทรงเปนกษัตริยท่ีไมมีสงาราศี แตกไ็มมีกษัตริยองคไหนในโลกท่ีมีอิทธิพลตอโลกมาก
เหมือนกับพระองค พระองคทรงเปนราชาท่ียากจน แตทรงทําใหหลายคนในโลกรับการอภัยโทษบาป 
รับการเปล่ียนแปลงชีวิต และมีความหวังท่ีจะไดอยูในอาณาจกัรท่ีม่ันคงบริบูรณในแผนดินสวรรค...
เวลานี้ทานจะตอบสนองตอกษัตริยองคนีอ้ยางไร ถาทานปรารถนาท่ีจะตองรับพระเยซูคริสตกษัตริย
มหัศจรรยองคนี้ ทานสามารถท่ีจะอธิษฐานทูลตอพระเจาดังนี้.... “ขาแตพระเจา...บัดนี้ขาพระองคได
ทราบแลววา พระเยซูทรงเปนกษัตริยท่ีเขามาในโลก เพื่อชวยขาพระองคใหพนจากความบาป และมี
สวนในแผนดนิสวรรคของพระองค เวลานี้ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนผิดคนบาป ขอ
พระองคทรงยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขอเช่ือพึ่งในพระองคดวยใจจริง 
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน”..... 
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ถาทานไดอธิษฐานตามขางลางนี้ดวยความจริงใจแลว ขอใหม่ันใจเถิดวาพระเจาทรงยกโทษ
ความบาปใหทานแลว และพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป....ทานสามารถทท่ีจะติดตอเพ่ือ
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปยงัท่ีอยูดานขางในใบตดัสินใจ.... 
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จัดทําโดย : ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 17  

ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร (043) 228-969 Fax: (043) 225-861  
ผูเขียน : นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail: vdo@thaimail.com 
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