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เธเธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธเธฑเธเธเนเธฃเธฐเธซเธงเนเธฒเธเธเ
ธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธเธฑเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเ
ธ?เธตเน 2 เธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 3
เนเธฅเธฐเธเธนเนเธฃเธฑเธเธฉเธฒเน?เธงเธฅเธฒ
(Relation Between
Referee And His Staff)
เธเนเธญเธเธเธฒเธฃเธเธเธดเธเธฑเธ?เธดเธซเธเนเธฒเธ?เธตเนเนเธเธเธฒเ
ธฃเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธ เธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธ
เธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2 เธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 3
เนเธฅเธฐเธเธนเนเธฃเธฑเธเธฉเธฒเน?เธงเธฅเธฒ
เธ?เธเธฅเธเธเธฑเธเน?เธเธตเนเธขเธงเธเธฑเธเนเธเธงเธ?เธฒเธเธเธญเธเ
ธเธฒเธฃเธเธเธดเธเธฑเธ?เธดเธซเธเนเธฒเธ?เธตเน
เธฃเธงเธกเธ?เธถเธเธเธฒเธฃเธ?เธณเธเธฒเธเนเธซเนเน?เธเนเธเธฃเธฐเธเธเ
ธ?เธตเธกเธ?เธตเนเธ?เธต
เน?เธเธทเนเธญเธ?เธณเนเธซเนเธเธฒเธฃเธเธเธดเธเธฑเธ?เธดเธซเธเนเธฒเธ?เ
ธตเนเธเธฑเนเธเน?เธเธดเธ?เธเธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธเธฑเธเธเนเธเธฑเธ
เธเธถเนเธเธเธฐเธ?เธณเนเธซเนเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธ
เธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2 เธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 3
เนเธฅเธฐเธเธนเนเธฃเธฑเธเธฉเธฒเน?เธงเธฅเธฒเน?เธเธดเธ?เธเธงเธฒเธกเน?เธเ
ธทเนเธญเธกเธฑเนเธเนเธฅเธฐเธกเธตเธเธงเธฒเธกเน?เธเนเธฒเนเธเธเธฑเธเธ
?เธณเนเธซเนเธเธฒเธฃเธเธเธดเธเธฑเธ?เธดเธซเธเนเธฒเธ?เธตเน
เนเธ?เนเธญเธขเนเธฒเธเธกเธตเธเธฃเธฐเธชเธดเธ?เธเธดเธ?เธฒเธ
เธเธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธเธฑเธเธเนเธฃเธฐเธซเธงเนเธฒเธเธเธนเนเธ?เธฑเ
ธ?เธชเธดเธเธเธฑเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2
1.
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเน?เธกเธทเนเธญเธกเธตเธเธฒเธฃเน?เธฃเธดเนเธกเน?เธฅเน
เธ
เธเธฒเธฃเน?เธฃเธดเนเธกเน?เธฅเนเธ
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเธเธญเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธ
เธเธงเธฃเธเธฐเธญเธขเธนเนเธซเธฅเธฑเธเน?เธชเนเธเนเธเนเธเนเธ?เธเนเ
ธฅเธฐเธญเธขเธนเนเธซเนเธฒเธเธเธฒเธเน?เธชเนเธเนเธ?เธเธเธฃเธฐเธกเธฒเธ
? 1 เน?เธกเธ?เธฃ
เน?เธเธฃเธฒเธฐเธเธฐเธ?เธณเนเธซเนเน?เธซเนเธเธ?เธฑเนเธเธเธนเนเน?เธฅเ
นเธเธเนเธฒเธขเธฃเธธเธ
เนเธฅเธฐเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเนเธฒเธขเธฃเธฑเธเธญเธขเธนเนเนเธเนเธ?เ
ธเธเธญเธเธ?เธเน?เธญเธเนเธ?เนเธญเธขเนเธฒเธเธเธฑเธ?เน?เธเธ
เธชเนเธงเธเธ?เธณเนเธซเธเนเธเธเธญเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเ
น 2
เธเธงเธฃเธเธฐเธญเธขเธนเนเนเธเธฅเนเธเธฑเธเน?เธชเนเธเธเธฃเธฐเธ?เธนเ
ธเธญเธเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเนเธฒเธขเธฃเธฑเธ
เนเธฅเธฐเธญเธขเธนเนเนเธเนเธเธงเน?เธชเนเธเธ?เนเธขเธเธกเธธเธกเธเธฑเ
ธเธ?เธณเนเธซเธเนเธเธเธญเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธ
เธเธฒเธฃเน?เธ?เธฐเน?เธฃเธดเนเธกเน?เธฅเนเธเน?เธกเธทเนเธญเน?เธฃเธดเนเธกเ
ธ?เนเธเธเธฒเธฃเนเธเนเธเธเธฑเธ
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เนเธเธเธฃเธถเนเธเน?เธงเธฅเธฒเนเธฃเธ
เธเธฃเธถเนเธเน?เธงเธฅเธฒเธซเธฅเธฑเธ
เธเนเธงเธเธเธญเธเธเธฒเธฃเธ?เนเธญเน?เธงเธฅเธฒเธเธดเน?เธจเธฉ
เธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธเธฐเน?เธเนเธเธเธนเนเนเธซเนเธชเธฑเธเธเ
ธฒเธ?เธเธฒเธฃเน?เธฃเธดเนเธกเน?เธฅเนเธ
2.
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเน?เธกเธทเนเธญเธกเธตเธเธฒเธฃเน?เธเนเธฒเน?เธฅเนเธ
เธเธฒเธฃเน?เธ?เธฐเน?เธเนเธฒเน?เธฅเนเธ
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเธเธญเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเนเธฅเธฐเธเธนเนเ
ธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2
เธเธถเนเธเธญเธขเธนเนเธเธฑเธเธงเนเธฒเธฅเธนเธเธเธญเธฅเธญเธญเธเนเธเ
ธเธทเนเธเธ?เธตเนเนเธ?
เธ?เนเธฒเธฅเธนเธเธเธญเธฅเธญเธญเธเนเธเธเธทเนเธเธ?เธตเนเธเธญเธเธเ
ธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธ
เธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธเธฐเน?เธเนเธเธเธนเนเนเธซเนเธชเธฑเธเธเ
ธฒเธ?
เนเธฅเธฐเธ?เธณเนเธซเธเนเธเธเธญเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธเธฐเธ?เ
นเธญเธเธญเธขเธนเนเธ?เนเธฒเธเธซเธฅเธฑเธเธฅเธนเธเธเธญเธฅ
เนเธฅเธฐเนเธกเนเธเธตเธ?เธเธงเธฒเธเธเธฒเธฃเน?เธฅเนเธเธเธญเธเธเธนเ
นเน?เธฅเนเธ เธชเนเธงเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2
เธเธฐเธญเธขเธนเน
เธฃเธฐเธ?เธฑเธเน?เธ?เธตเธขเธงเธเธฑเธเธเธฑเธเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเธเ
ธชเธธเธ?เธ?เนเธฒเธขเธเธญเธเธเนเธฒเธขเธฃเธฑเธ
(เธขเธเน?เธงเนเธเธเธนเนเธฃเธฑเธเธเธฃเธฐเธ?เธน)
เนเธฅเธฐเธญเธขเธนเนเนเธเธฅเธฑเธเธฉเธ?เธฐเน?เธชเนเธเธ?เนเธขเธเธกเธธเ
ธก
เน?เธเธทเนเธญเธเธฐเธ?เธณเนเธซเนเน?เธซเนเธเธเธฒเธฃเน?เธ?เธฐเน?เธเนเ
ธฒเน?เธฅเนเธเนเธ?เนเธญเธขเนเธฒเธเธเธฑเธ?เน?เธเธ
เธ?เนเธฒเธฅเธนเธเธเธญเธฅเธญเธขเธนเนเธเธญเธเธเธฒเธฃเน?เธฅเนเธเธเธฑเ
ธ?เน?เธเธ
เนเธกเนเธเธณเน?เธเนเธเธ?เนเธญเธเนเธซเนเน?เธชเธตเธขเธเธชเธฑเธเธเ
ธฒเธ?เธเธเธซเธงเธตเธ?
3.
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเน?เธกเธทเนเธญเธกเธตเธเธฒเธฃเน?เธ?เธฐเธเธฒเธเธกเธธ
เธก
เธเธฒเธฃเน?เธ?เธฐเธเธฒเธเธกเธธเธก
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเธเธญเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเนเธฅเธฐเธเธนเนเ
ธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2
เธเธถเนเธเธญเธขเธนเนเธเธฑเธเธงเนเธฒเธฅเธนเธเธเธญเธฅเธญเธญเธเนเธเ
ธเธทเนเธเธ?เธตเนเนเธ?
เธ?เนเธฒเธฅเธนเธเธเธญเธฅเธญเธญเธเนเธเธเธทเนเธเธ?เธตเนเธเธญเธเธเ
ธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2 เธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2
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เธเธฐเน?เธเนเธเธเธนเนเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเธเธฒเธฃเธขเธทเธเธเธญเธเธเธนเนเนเธซเนเธชเธฑเธเ
ธเธฒเธ? เธขเธทเธเธญเธขเธนเนเธเธฃเธดเน?เธงเธ?เน?เธเธ?เธฃเธฐเธขเธฐ 5
เน?เธกเธ?เธฃ เธ?เนเธฒเธเธซเธฅเธฑเธเน?เธชเนเธเธเธฃเธฐเธ?เธน
เน?เธเธทเนเธญเธ?เธนเธเธฒเธฃเธ?เธฑเนเธเธเธณเนเธเธเธฃเธฐเธขเธฐ 5
เน?เธกเธ?เธฃ เธเธญเธเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเนเธฒเธขเธฃเธฑเธ
เนเธฅเธฐเนเธกเนเธเธตเธ?เธเธงเธฒเธเธเธฒเธฃเน?เธฅเนเธเธเธญเธเธเธนเ
นเน?เธฅเนเธ
เธชเนเธงเธเธเธนเนเธ?เธตเนเนเธกเนเนเธ?เนเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เ
ธเธฐเธญเธขเธนเนเนเธเธ?เธณเนเธซเธเนเธเธฃเธฐเธ?เธฑเธเน?เธ?เธตเธขเธงเธ
เธฑเธเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเธเธชเธธเธ?เธ?เนเธฒเธขเธเธญเธ
เธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเนเธฒเธขเธฃเธธเธ
(เธขเธเน?เธงเนเธเธเธนเนเธฃเธฑเธเธฉเธฒเธเธฃเธฐเธ?เธน)
เนเธฅเธฐเธญเธขเธนเนเนเธเนเธเธงเน?เธชเนเธเธ?เนเธขเธเธกเธธเธก
4. เธ?เธณเนเธซเธเนเธเน?เธกเธทเนเธญเธกเธตเธเธฒเธฃเน?เธ?เธฐเนเธ?เธฉ
เธเธฒเธฃเน?เธ?เธฐเนเธ?เธฉ
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเธเธญเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเนเธฅเธฐเธเธนเนเ
ธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2
เธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ?เน?เธเนเธฒเนเธเนเธเธชเธเธฒเธกเนเธเนเธเธเธฑเธเ
นเธ?เน
เนเธ?เนเธ?เนเธฒเน?เธเนเธฒเนเธเนเธเธชเธเธฒเธกเนเธเนเธเธเธฑเธเ
นเธฅเนเธง
เธ?เนเธญเธเนเธกเนเธเธตเธ?เธเธงเธฒเธเธเธฒเธฃเน?เธฅเนเธเธเธญเธเธเ
ธนเนเน?เธฅเนเธเนเธเธเธฒเธฃเน?เธ?เธฐเนเธ?เธฉ
เธ?เนเธฒเธเธฒเธฃเธเธฃเธฐเธ?เธณเธเธดเธ?เธเธ?เธดเธเธฒเน?เธเธดเธ?เธเธถเ
นเธเนเธเธเธทเนเธเธ?เธตเนเนเธ?เธเธซเธฅเธฑเธ
เนเธกเนเธเธงเธฃเธเธฐเน?เธเนเธฒเนเธเนเธเธชเธเธฒเธก
เน?เธเธฃเธฒเธฐเธงเนเธฒเนเธเธเธฒเธเธเธฃเธฑเนเธ
เธเธนเนเน?เธฅเนเธเธ?เนเธญเธเธเธฒเธฃเน?เธฅเนเธเน?เธฃเนเธง
เธเธฐเธ?เธณเนเธซเนเธเธตเธ?เธเธงเธฒเธเธเธฒเธฃเน?เธฅเนเธเธเธญเธเธเ
ธนเนเน?เธฅเนเธ
เธชเนเธงเธเธเธฒเธฃเธเธฃเธฐเธ?เธณเธเธดเธ?เธเธ?เธดเธเธฒเธ?เธตเนเน?เธเ
ธดเธ?เธเธถเนเธ เนเธเธเธทเนเธเธ?เธตเนเนเธ?เธเธซเธเนเธฒ
(เนเธ?เธเธฃเธธเธ)
เนเธเธฅเนเธเธฃเธฐเธ?เธนเธเธญเธเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเนเธฒเธขเธฃเธฑเ
ธ
เธเธนเนเธ?เธตเนเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เธเธเธซเธงเธตเธ?เธเธฐเธ?เนเ
ธญเธเน?เธเนเธฒเนเธ
เธเธธเธ?เธ?เธตเนเธกเธตเธเธฒเธฃเธเธฃเธฐเธ?เธณเธเธดเธ?เธเธ?เธดเธเธฒ
เธซเธฒเธเธกเธตเธเธฒเธฃเธเธฑเธ?เธ?เธฑเนเธเธเธณเนเธเธเธเธญเธเธเธนเ
นเน?เธฅเนเธเธเนเธฒเธขเธฃเธฑเธ
เธเธนเนเธ?เธตเนเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เธเธเธซเธงเธตเธ?เธเธฐเธ?เนเ
ธญเธเธเธฑเธ?เธ?เธฑเนเธเธเธณเนเธเธเธเนเธญเธ
เน?เธกเธทเนเธญเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเธฃเนเธญเธกเนเธฅเนเธงเธเธถเธเธเ
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ธฐเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เน?เธฃเธดเนเธกเน?เธฅเนเธ
เธชเนเธงเธเธเธนเนเธ?เธตเนเนเธกเนเนเธ?เนเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เ
ธเธเธซเธงเธตเธ?
เธเธฐเธ?เนเธญเธเนเธเธ?เธตเนเน?เธชเนเธเธเธฃเธฐเธ?เธนเธเธญเธเธเธนเ
นเน?เธฅเนเธเธเนเธฒเธขเธฃเธฑเธเน?เธเธทเนเธญเธ?เธนเธงเนเธฒเธฅเธนเธเธ
เธญเธฅเน?เธเนเธเธเธฃเธฐเธ?เธนเธซเธฃเธทเธญเนเธกเน
5.
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเน?เธกเธทเนเธญเธกเธตเธเธฒเธฃเน?เธฅเนเธเธฅเธนเธเธเ
ธฒเธเธเธฃเธฐเธ?เธน
เธเธฒเธฃเน?เธฅเนเธเธฅเธนเธเธเธฒเธเธเธฃเธฐเธ?เธน
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเธเธญเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเนเธฅเธฐเธเธนเนเ
ธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2
เธชเธณเธซเธฃเธฑเธเธเธนเนเธ?เธตเนเธญเธขเธนเนเนเธเธฅเนเธเธฑเธเน?เธเ
ธ?เนเธ?เธฉเธ?เธตเนเธเธนเนเธฃเธฑเธเธฉเธฒเธเธฃเธฐเธ?เธนเธชเนเธเธฅเธนเธ
เธเธญเธฅ
เธเธฐเธ?เนเธญเธเธชเธฑเธเน?เธเธ?เธ?เธนเธงเนเธฒเธเธนเนเธฃเธฑเธเธฉเธฒเ
ธเธฃเธฐเธ?เธนเธชเนเธเธฅเธนเธเธเธญเธฅเน?เธเนเธฒเน?เธฅเนเธเธ?เธนเธเธ
?เนเธญเธเธซเธฃเธทเธญเนเธกเน
เนเธฅเธฐเธ?เนเธฒเธเธนเนเธฃเธฑเธเธฉเธฒเธเธฃเธฐเธ?เธนเธชเนเธเธฅเธนเธเ
ธเธญเธฅเนเธกเนเธ?เธนเธเธ?เนเธญเธ เน?เธเนเธ
เธชเนเธเธฅเธนเธเธเธญเธฅเธเธญเธเน?เธเธ?เนเธ?เธฉ
เธซเธฃเธทเธญเธชเนเธเธ?เธฒเธขเนเธเน?เธเธ?เนเธ?เธฉ
เนเธ?เนเธฅเธนเธเธเธญเธฅเธขเธฑเธเนเธกเนเธญเธญเธเธเธญเธเน?เธเธ?เนเ
ธ?เธฉเนเธฅเนเธงเธ?เธนเธเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธญเธทเนเธเธ?เธฒเธขเนเธเน
?เธเธ?เนเธ?เธฉ
เธเธฐเธ?เนเธญเธเนเธซเนเธเธนเนเธฃเธฑเธเธฉเธฒเธเธฃเธฐเธ?เธนเธชเนเธเ
ธฅเธนเธเธเธญเธฅเน?เธเนเธฒเน?เธฅเนเธเนเธซเธกเน

6. เธ?เธณเนเธซเธเนเธเน?เธกเธทเนเธญเธกเธตเธเธฒเธฃเน?เธ?เธฐเนเธ?เธฉ
เธ? เธเธธเธ?เนเธ?เธฉ
เธเธฒเธฃเน?เธ?เธฐเนเธ?เธฉ เธ? เธเธธเธ?เนเธ?เธฉ
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเธเธญเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธ
เน?เธเนเธเธเธนเนเธ?เธตเนเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เธเธฒเธฃเธเธฃเธฐเ
ธ?เธณเธเธดเธ?เธ?เนเธญเธเนเธเธ?เธตเนเธเธธเธ?เนเธ?เธฉ
เธชเนเธงเธเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธ?เธฑเนเธเธเนเธฒเธขเธฃเธฑเธเนเธฅเธฐเ
ธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเนเธฒเธขเธฃเธธเธเธเธฐเธ?เนเธญเธเธญเธขเธนเนเธเธ
ญเธเน?เธเธ?เนเธ?เธฉเนเธฅเธฐเธญเธขเธนเนเธซเธฅเธฑเธเธฅเธนเธ เธเธญเธฅ
เนเธฅเธฐเธ?เนเธญเธเธญเธขเธนเนเธซเนเธฒเธเธเธฒเธเธฅเธนเธเธเธญเธฅเนเ
ธกเนเธเนเธญเธขเธเธงเนเธฒเธฃเธฐเธขเธฐ 5 เน?เธกเธ?เธฃ
เธชเนเธงเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2
เธ?เธตเนเนเธกเนเนเธ?เนเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เธเธเธซเธงเธตเธ?เธเ
ธฐเธ?เนเธญเธเธญเธขเธนเนเธ?เธตเนเน?เธชเนเธเธเธฃเธฐเธ?เธนเธเธญเธเธเธ
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นเนเน?เธฅเนเธเธเนเธฒเธขเธฃเธฑเธเน?เธเธทเนเธญเธ?เธน
เธงเนเธฒเธฅเธนเธเธเธญเธฅเน?เธเนเธเธเธฃเธฐเธ?เธนเธซเธฃเธทเธญเนเธกเน
7.
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเน?เธกเธทเนเธญเธกเธตเธเธฒเธฃเน?เธเธฅเธตเนเธขเธเธ?
เธฑเธง
เน?เธเนเธเธซเธเนเธฒเธ?เธตเนเนเธ?เธขเธ?เธฃเธเธเธญเธเธเธนเนเธ?เธฑเ
ธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2
เธ?เธตเนเธเธฐเธ?เนเธญเธเธกเธตเธเธงเธฒเธกเธฃเธญเธเธเธฃเธญเธเนเธเธเ
ธฒเธฃเธชเธฑเธเน?เธเธ?เธธเธเธฒเธฃเธเธฃเธฐเธ?เธณเธเธดเธ?เธเธ?เธดเธเธฒเธ
เธฒเธฃเน?เธเธฅเธตเนเธขเธเธ?เธฑเธงเธเธนเนเน?เธฅเนเธ
เนเธกเนเธงเนเธฒเธเธฐเน?เธเนเธเธเธฒเธฃเน?เธเธฅเธตเนเธขเธเธ?เธฑเธงเ
ธฃเธฐเธซเธงเนเธฒเธเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเธฑเธเธเธนเนเน?เธฅเนเธ
เธเธนเนเธฃเธฑเธเธฉเธฒเธเธฃเธฐเธ?เธนเธเธฑเธเธเธนเนเธฃเธฑเธเธฉเธฒเธเ
ธฃเธฐเธ?เธน
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเธ?เธตเนเธ?เธตเธเธญเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เ
ธตเน 2
เธเธฐเธ?เนเธญเธเธกเธญเธเน?เธซเนเธเธเธฒเธฃเน?เธเธฅเธตเนเธขเธเธ?เธฑเ
ธงเธ?เธฅเธญเธ?เน?เธงเธฅเธฒ

8.
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเน?เธกเธทเนเธญเธกเธตเธเธฒเธฃเธเธฑเธเธเธฃเธฐเธ?เธน
เน?เธกเธทเนเธญเน?เธซเนเธเธงเนเธฒเธกเธตเธเธฒเธฃเธ?เธณเธเธฃเธฐเธ?เธน
เธเธฒเธฃเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เธเธฒเธฃเน?เธเนเธเธเธฃเธฐเธ?เธน
เธเธฐเนเธซเนเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธซเธฃเธทเธญเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเ
ธดเธเธ?เธตเน 2
เธ?เธตเนเธญเธขเธนเนเนเธเธฅเนเธเธฑเธเน?เธชเนเธเธเธฃเธฐเธ?เธนเน?เธเ
นเธเธเธนเนเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เน?เธเนเธเธเธฃเธฐเธ?เธน
เน?เธเธฃเธฒเธฐเธงเนเธฒเธเธฐเธ?เธณเนเธซเนเน?เธซเนเธเธเธฒเธฃเธ?เธณเธเ
ธฃเธฐเธ?เธนเนเธ?เนเธญเธขเนเธฒเธเธเธฑเธ?เน?เธเธ
เน?เธกเธทเนเธญเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เนเธฅเนเธงเธเธนเนเธชเธฑเธ?เธชเ
ธดเธเธ?เนเธญเธเนเธเธ?เธตเนเน?เธชเนเธเนเธเนเธเนเธ?เธเน?เธเธทเน
เธญเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เธเธฒเธฃเน?เธฃเธดเนเธก
เน?เธฅเนเธเนเธซเธกเน
เธซเธฅเธฑเธเธเธฒเธเธกเธตเธเธฒเธฃเธ?เธณเธเธฃเธฐเธ?เธนเธ?เธธเธเธเธฃเธฑเ
นเธ เธชเนเธงเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2
เธเธฐเธ?เนเธญเธเนเธเนเธเธฅเนเธ?เธตเนเน?เธชเนเธเธเธฃเธฐเธ?เธนเธเ
ธญเธเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเนเธฒเธขเธฃเธฑเธ

9.
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เธ?เธณเนเธซเธเนเธเน?เธกเธทเนเธญเธกเธตเธเธฒเธฃเธเธญเน?เธงเธฅเธฒเธเธญเ
ธ
เน?เธกเธทเนเธญเธกเธตเธเธฒเธฃเธเธญเน?เธงเธฅเธฒเธเธญเธ
เธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เนเธญเธเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เธเธเธซเ
ธงเธตเธ?
เน?เธกเธทเนเธญเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เธเธเธซเธงเธตเธ?เนเธฅเนเธง
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเธเธญเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเนเธฅเธฐเธเธนเนเ
ธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2
เธเธฐเธ?เนเธญเธเธญเธขเธนเนเธ?เนเธฒเธเธซเธเนเธฒเนเธ?เนเธฐเน?เธ?เธเ
ธเธดเธเธ?เธฃเธเน?เธชเนเธเนเธเนเธเนเธ?เธ
เนเธฅเธฐเธชเธฑเธเน?เธเธ?เธ?เธนเธเธนเนเธเธถเธเธชเธญเธเนเธฅเธฐเธเธนเ
นเน?เธฅเนเธเธงเนเธฒเธเธฃเธฐเธ?เธณเธ?เธนเธเธ?เนเธญเธเธ?เธฒเธกเธเธ?เธ
ดเธเธฒเธเธฒเธฃเธเธญเน?เธงเธฅเธฒเธเธญเธเธซเธฃเธทเธญเนเธกเน
10.
เธ?เธณเนเธซเธเนเธเน?เธกเธทเนเธญเธกเธตเธเธฒเธฃเธเธฃเธฐเธ?เธณเธเธดเธ?
เธเธ?เธดเธเธฒเธฃเธงเธก
เน?เธกเธทเนเธญเธกเธตเธเธฒเธฃเธเธฃเธฐเธ?เธณเธเธดเธ?เธเธ?เธดเธเธฒเธฃเธงเ
ธก (เธเธฃเธฑเนเธเธ?เธตเน 5
เนเธฅเธฐเธเธฃเธฑเนเธเธ?เนเธญเนเธเนเธเนเธ?เนเธฅเธฐเธเธฃเธถเนเธเ
น?เธงเธฅเธฒ
เน?เธเธดเธ?เธเธถเนเธเธ?เนเธฒเธเธซเธเนเธฒเธเธธเธ?เนเธ?เธฉเธ?เธตเน
2 เนเธเธซเธฒเน?เธชเนเธเธเธฃเธฐเธ?เธน
เธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธซเธฃเธทเธญเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน
2
เธเธฐเธ?เนเธญเธเธ?เธฒเธกเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธงเนเธฒเธเธฐเน?เธฅเธทเธญเ
ธเธ?เธตเนเธเธธเธ?เน?เธเธดเธ?เน?เธซเธ?เธธเธซเธฃเธทเธญเธเธธเธ?เนเธ?เธฉเธ
?เธตเน 2
เธ?เนเธญเธเธชเธฑเธเน?เธเธ?เธ?เธนเธ?เธณเนเธซเธเนเธเธเธญเธเธเธนเนเ
น?เธฅเนเธเธ?เธตเนเธเธฐเน?เธ?เธฐ
เธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเนเธฒเธขเธฃเธฑเธเนเธฅเธฐเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเ
นเธฒเธขเธฃเธธเธ
เนเธฅเธฐเธเธนเนเธฃเธฑเธเธฉเธฒเธเนเธฒเธขเธฃเธฑเธเนเธซเนเธญเธขเธนเนเ
นเธเธ?เธณเนเธซเธเนเธเธ?เธตเนเธ?เธนเธเธ?เนเธญเธเนเธฅเนเธง
เธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธเธฐเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เธเธเธซเธงเธตเ
ธ? เธชเนเธงเธเธเธนเนเธ?เธฑเธ?เธชเธดเธเธ?เธตเน 2
เธ?เธตเนเนเธกเนเนเธ?เนเนเธซเนเธชเธฑเธเธเธฒเธ?เธเธเธซเธงเธตเธ?เธเ
ธฐเธ?เนเธญเธเนเธเธขเธทเธเธญเธขเธนเนเธ?เธตเนเน?เธชเนเธเธเธฃเธฐเธ?เธ
นเธเธญเธเธเธนเนเน?เธฅเนเธเธเนเธฒเธขเธฃเธฑเธ
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