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นังซื รโปะ โยฮนั (ปัป ลอา�
นังซื รโปะ โยฮนั ปัป ลอา เฮี มัฮ ป ไซฮ โยฮนั เญอืม แปน

อื �ป กวต� ไซฮ อื ละ �ปรโปวน ป เลือก พะจาว อาึง�� เญื
อม อฮั อื �ปรโปวน� ตอก เซ ตึน ซ มัฮ อฮั อื ไม่ ครติซจัก
ติ โดฮ� เญือม อฮั อื �โม กวน อ�ื เซ� ตึน ซ มัฮ อฮั อื ไม่
โม ซมาชกิ ครติซจัก เซ�
พะทัม เฮี มัฮ พะทัม เงีย่ง ฮา พะทัม ไฮญ� โยฮนั ซตอก

รเงอ่มึ ปุย เกือฮ อื ฮรกั ปุ แตะ� ไม่ เกือฮ อื แฮน ติ แตะ ฮา
ป ฮอยจ เพอกึ ป โอ เนอึม ละ แตะ� โยฮนั ฆวต เกือฮ ปุย
อาวต นัม ลปุง เนอมึ ป เอจี ฮมอง ไพรม อื เซ�

ไล ลปุง เนอมึ
1 อาึ ป มัฮ ป กวต เตอ ไซฮ รโปะ นังซื ละ ปะ ป มัฮ ปรโป

วน เลือก พะจาว อาึง ไม่ โม กวน เปอะ ป ฮรกั เนอมึ เมอะ�
มัฮ โตว อาึ โน่ง ป ฮรกั เปอะ� โม ป ยุง ลปุง เนอึม ฮรกั
โอยจ โรฮ โม เปะ� 2 เอะ ฮรกั เกอะ โม เปะ เบือ ลปุง เนอึ
ม ป อาวต กไน โม เอะ เซ� ลปุง เนอมึ เซ ซ อาวต ลอป ไม่
เอะ�

3 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะเยซูครติ ป มัฮ กวน เปือะ
เกอะ เซ� เกือฮ กุนมุ่น ไม่ กัม ฮรกั กัม แปง ไม่ ไมจ เปละ
ลโลวง พาวม ละ โม เอะ เบือ ลปุง เนอมึ ไม่ รพาวม ฮรกั ยุฮ
อ�ื

4อาึ เอจี โฮลฮ ยุ อาวต กวน ปะ ตัม ลปุง เนอมึ งอ่น ตอก
ป เอจี ซตอก เปือะ เกอะ อาึง ละ เอะ� มวน เนอึม รพาวม
ฆาื� 5ปเล่ีย เฮี อาึ ฆวต อฮั โอเอฮี ละ เปอะ ติ เจือ� ปุ แกต
มัฮ ไลลวง ลปุง ซตอก โคระ ป ไซฮ อาึ รโปะ ละ เปอะ เฮ�ี
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เอจี มัฮ ลปุง ซตอก ป โฮลฮ เอะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื เอจี มัฮ
เฮ�ี ไมจ เอะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ� 6 รพาวม ฮรกั เซ เอจี มัฮ
ยุฮ เอะ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง� ป ซตอก อื อาึง เซ
มัฮ ป เอจี ฮมอง เปอะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื เอจี มัฮ เฮ�ี ไมจ
เปอะ เกือฮ รพาวม ฮรกั แปน ป ระ ไล นึง จีวติ เปอะ�

7 เอจี โฮวน ป โฮว ไป โฮว มา นึง ปลัฮเตะ เฮี ละ ซ ซาวป
แตะ จุ ปุย� ปุย โม เซ มัฮ ป โอ ญอม รโฮงะ ฮอยจ แปน
เนอมึ พะเยซูครติ ปุย ปลัฮเตะ� ปุย ตอก เซ มัฮ เนอมึ ป จุ
ปุย� มัฮ โรฮ ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะครติ� 8 มัฮ เซ ป ไมจ
เปอะ แฮน โซน โฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื เดอมึ กัน ยุฮ เปอะ โอ ซ
แปน ป ไลจ ป ไฆร ไอฮ พาวม แตะ� เดอมึ โม เปะ ซ โฮลฮ
ลังวนั แตะ กุมปอ� 9 โม ป ฆวต บุ ฆวต เพือ ลปุง เพอกึ
ตอม พะครติ ไม่ โอ อื ญอม อาวต นัม ลปุง อื เซ มัฮ ป โอ ไก
พะจาว นึง� ป อาวต นัม ลปุง เพอกึ ตอม พะครติ เซ� ปุย
เซ เอจี ไก เปือะ เกอะ นึง ไม่ กวน อ�ื 10 ดัฮ ปุย ฮอยจ เคะ
เปอะ� ดัฮ ลปุง เพอกึ ตอม อื เซ โอ ตอก ลปุง เพอกึ ตอม
พะครติ ละ เปอะ โฮ� ปุ รปัคัม ปุย เซ นึง เญือะ เปอะ� ปุ
รโพ กัน ยุฮ อ�ื 11ป รโพ กัน ยุฮ ปุย ตอก เซ เอจี เมาะ โรฮ
ยุฮ ดิ อื กัน ฆอก ยุฮ อื เซ�

ลปุง ลัก่ ก ลอยจ อื
12อาึ โฮวน ลัง่ ป ฆวต อฮั ละ เปอะ� ปังเมอ โอ ฆวต ไซฮ

ละ เปอะ นึง นังซื� อาึ ไก รพาวม ฆวต ฮอยจ เคะ เปอะ�
ฆวต อู ดิ เอนิ ไม่ โกะ เปอะ เดอมึ โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ
ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ กุมปอ�

13 โม ป มัฮ กวน ปุ เปอะ เซ ป เอจี เลือก โรฮ พะจาว อาึง
รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�
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