
ขข้อสอบ
สมมัยอพยพ

1 โมเสสเขขียนหนนังสสือ 5 เลลม มขีอะไรบบ้าง?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                            

2 โมเสสเกกดประมาณปขีกลอน ค.ศ.                                                                                                                  
3 โมเสสเปป็นบบุตรเลขีลยงของ                                                                                                                             
4 ชสืชื่อโมเสส มขีความหมายวลา “                                                                                                           ”
5 เมสืชื่อโมเสสอายบุ 40 ปขีเขากป็ไปจากอขียกปตต์ เดกนทางไปยนัง                                                                               
6 มขี 2 สาเหตบุทขีชื่ททาใหบ้โมเสสททาเชลนนนัลน มขีอะไรบบ้าง?

                                                                                                                                                        
7 โมเสสดทารงชขีวกตดบ้วยการเปป็นผผบ้เลขีลยงแกะอยผลนานถถึง                                                         ปขี
8 โมเสสไดบ้รนับการทรงเรขียกจาก                                                   ใหบ้เขา                                                      
9 ชลวยบอกภนัยพกบนัตก 5 อยลางทขีชื่เกกดขถึลนในประเทศอขียกปตต์

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                            

10 เพสืชื่อปบ้องกนันคนอกสราเอลจากภนัยพกบนัตกทขีชื่ 10 นนัลน พวกเขาตบ้องททาอะไรบบ้าง?
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

11 เพสืชื่อระลถึกถถึงสกชื่งทขีชื่คนอกสราเอลกระททาในขบ้อ 10 นนัลน พระเจบ้าตนัลงใหบ้เขาถสือ                                               



12 อกสราเอล ระหวลางการเดกนทางไปยนังภผเขาซขีนาย มขีเหตบุการณต์สทาคนัญเกกดขถึลน 10 อยลางดบ้วยกนัน ใน
ระหวลางทขีชื่พวกเขาเดกนทางจากเมสืองราเมเสสในอขียกปตต์ไปถถึงเชกงเขาซขีนาย ระยะทางประมาณ 240 
กกโลเมตร ชลวยบอกเหตบุการณต์ 5 อยลาง

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        

13 อกสราเอล พนักอาศนัยทขีชื่ซขีนาย เหตบุการณต์สทาคนัญ 3 อยลางไดบ้เกกดขถึลนในชลวงนขีล  ไดบ้แกล
                                                                                                                                                         
                                                                             

14 พระราชบนัญญนัตกนขีลมขีสลวนใหญล ๆ อยผล 3 สลวนดบ้วยกนัน คสือ
                                      (Moral) สลวนนขีล เรารผบ้จนักกนันโดยทนั ชื่วไปในนามของ 
"                                                              " 

                                       (Ceremonial) สลวนนขีล เกขีชื่ยวกนับ                                         ซถึชื่งทนัลงหมดเปรขียบไดบ้
กนับพระเยซผครกสตต์และความรอด
                                      (Civil) สลวนนขีล เกขีชื่ยวกนับ                                                                                         
ซถึชื่งพระเจบ้าทรงบนัญญนัตกใหบ้ใหมลสทาหรนับชาตกอกสราเอล สลวนนขีล จะรวมถถึง พระราชบนัญญนัตกตลาง ๆ เกขีชื่ยวกนับ
อาหาร, การสลงเสรกมการอนามนัย, การแยกคนและสนัตวต์ทขีชื่ปลวยใหบ้อยผ ลตลางหาก, 
การบทารบุงรนักษาดกน, ภาษขี, การทหาร, การสมรส, การหยลา, เปป็นตบ้น



15 พระบนัญญนัตก 10 ประการ มขีอะไรบบ้าง
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                             

16 เครสืชื่องตกแตลงของพลนับพลาทขีชื่สทาคนัญมขีอยผ ล 6 สกชื่งดบ้วยกนัน ชลวยบอกวลาสกชื่งเหลลานนัลนเปรขียบเทขียบกนับ
อะไรบบ้าง?
แทลนบผชาทองเหลสือง                                                                                          

 ขนันทองเหลสือง                                                                                          
 โตต๊ะตนัลงขนมปนังถวาย                                                                                          
 คนันประทขีปทองคทา                                                                                          
 แทลนเผาเครสืชื่องหอม                                                                                          
 หขีบสนัญญาไมตรขี และพระทขีชื่นนัชื่งพระกรบุณา                                                                                          
17 พวกปบุโรหกตตบ้องมาจากตระกผล                                                                                                                   
18 เครสืชื่องบผชาแหลงพลนับพลา

เครสืชื่องบผชา 3 ประการแรก คสือเครสืชื่องเผาบผชา เครสืชื่องกระยาหารถวายและเครสืชื่องโมทนาพระคบุณ
ใชบ้ถวายเพสืชื่อ                                                                                                                                                   
เครสืชื่องบผชา 2 อยลางหลนังนนัลน คสือเครสืชื่องบผชาไถลความผกดบาปและเครสืชื่องบผชาลลวงละเมกด
ใชบ้ถวายเพสืชื่อ                                                                                                                                                   



19 งานเลขีลยงแหลงพลนับพลา ในปฏกทกนของอกสราเอลมขีงานเลขีลยงพกเศษและเวลาหยบุดพนัก 10 งาน
ดบ้วยกนัน งานเลขีลยง 3 งานแรกนนัลนเพสืชื่อใหบ้ผผบ้เชสืชื่อระลถึกถถึง                                                                               
วนันสะบาโตทบุกสนัปดาหต์                                                                                                       

 งานเลขีลยงสะบาโตทบุก 7 ปขี                                                                                                       
 งานเลขีลยงสะบาโตทบุกปขีทขีชื่ 50                                                                                                       

งานเลขีลยง 7 งานหลนังนนัลนเกขีชื่ยวกนับการไถลบาปของพระเยซผ ชลวยบอกวลาสกชื่งเหลลานนัลนเปรขียบเทขียบกนับ
อะไรบบ้าง?

 งานเลขีลยงปนัสกา                                                                                                                    
งานเลขีลยงกกนขนมปนังไรบ้เชสืลอ                                                                                                                    

 งานเลขีลยงแหลงผลแรก                                                                                                                    
 งานเลขีลยงเทศกาลเพป็นเทคอสตต์                                                                                                                    
 งานเลขีลยงเปลาแตร                                                                                                                    

                                                                                                                   
 วนันงานเลขีลยงไถลโทษบาป                                                                                                                    
 งานเลขีลยงทนับอาศนัย                                                                                                                    

20 สนัตยต์ปฏกญาณนาศขีรต์มขีอยผล 3 ขบ้อเกขีชื่ยวกนับการททาสนัตยต์ปฏกญาณนขีล
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
21 แตรเงกน 2 อนันแหลงพลนับพลา ซถึชื่งจะเปลาขถึลนในโอกาสพกเศษ 4 อยลาง มขีอะไรบบ้าง?

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        



22 ในพวกผผบ้สอดแนมแผลนดกนคานาอนันนนัลน มขีใครบบ้างทขีชื่เชสืชื่อพระเจบ้า?
                                                                                                                                                        

23 ใครตลอตบ้านอทานาจของโมเสสจถึงถผกแผลนดกนกลสืน
                                                                                                                                                                       

24 ไมบ้เทบ้าของ                                 ผลกดอกออกผล เพสืชื่อเนบ้นถถึงอทานาจทขีชื่พระองคต์ทรงประทานแกล
                                                  และ                                                         

25 ใครรนับหนบ้าทขีชื่เปป็นมหาปบุรหกตแทนอาโรน?                                                                                                 
26 อาโรนตายเมสืชื่ออายบุ                                ปขี และศพถผกฝนังบนภผเขาฮาระ
27 ในเรสืชื่องทขีชื่พระเจบ้าสนัชื่งใหบ้โมเสสททารผปงผทองเหลสืองทขีชื่ถผกยกขถึลนบนปลายไมบ้ เรสืชื่องนนัลนเปรขียบเทขียบกนับ

พระเยซผอยลางไร?                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

28                                      กษนัตรกยต์แหลงเมสืองโมอนับไดบ้จบ้าง                                        ใหบ้มาแชลงสาป
                                                                             

29 วว 2:14 แตลเรามขีขบ้อทขีชื่จะตลอวลาเจบ้าบบ้างเลป็กนบ้อย คสือพวกเจบ้าบางคนถสือตามคทาสอนของ                           
ซถึชื่งสอน                                     ใหบ้กลอเหตบุเพสืชื่อใหบ้ชนชาตกอกสราเอล                                 คสือใหบ้เขา
                                                                                                      
และใหบ้เขา                                                                                     

30 พระเจบ้าทรงใหบ้                                                   แกล                                  เพราะเขามขีความกระตสือรสือรบ้น
เพราะเหป็นแกลพระองคต์ในทลามกลางประชาชน ในการประหารสนังหารชายหญกงคผลหนถึชื่งทขีชื่ททาบาปใน
คลายของคนอกสราเอล

31                                      กลายเปป็นหนัวหนบ้าคนใหมลของคนอกสราเอล โดย                                                
เปป็นผผบ้ประกาศการมอบอทานาจครนัล งนขีล

32 ในการสผบ้รบกนับคนมขีเดขียน ทหารอกสราเอลไดบ้ประหารชขีวกต                                            เสขียดบ้วยดาบ
33 คน                    คน                   และครถึชื่งหนถึชื่งของตระกผล                                               ไดบ้รนับสลวน

มรดกฟางทกศตะวนันออกของแมลนทล าจอรต์แดน



ขข้อสอบ
สมมัยอพยพ

1 โมเสสเขขียนหนนังสสือ 5 เลลม มขีอะไรบบ้าง?
ปฐมกาล อพยพ
เลวขีนนิตนิ กนันดารวนิถขี
พระราชบนัญญนัตนิ

2 โมเสสเกนิดประมาณปขีกลอน ค.ศ. 1525
3 โมเสสเปป็นบบุตรเลขีลยงของ ธนิดาของฟาโรหห
4 ชสืชื่อโมเสส มขีความหมายวลา “การถถูก  ฉบุดขขลนมาจากนนลา”
5 เมสืชื่อโมเสสอายบุ 40 ปขีเขากป็ไปจากอขียนิปตห เดนินทางไปยนังปลาซขีนาย
6 มขี 2 สาเหตบุทขีชื่ทนาใหบ้โมเสสทนาเชลนนนัลน มขีอะไรบบ้าง?
 เนสืชื่องจากคดขีฆลาคนตาย เนสืชื่องจากความเชสืชื่อในพระเมสสนิยาหห
7 โมเสสดนารงชขีวนิตดบ้วยการเปป็นผถูบ้เลขีลยงแกะอยถูลนานถขง   40 ปขี
8 โมเสสไดบ้รนับการทรงเรขียกจากพบุลมไมบ้ทขีชื่ลบุกไหมบ้ใหบ้เขานนาอนิสราเอลใหบ้พบ้นภนัย 
9 ชลวยบอกภนัยพนิบนัตนิ 5 อยลางทขีชื่เกนิดขขลนในประเทศอขียนิปตห
 นนล ากลายเปป็นเลสือด ฝถูงกบเขบ้าโจมตขี 
 ตนัวรนิลน ฝถูงเหลสือบ
 โรค  ระบาด  รบ้ายตลอฝถูงสนัตวห ฝขี 
 ลถูกเหป็บปนไฟ ฝถูงตนั ตกแตน 
 ความมสืดทขบเปป็นเวลา   3   วนัน ประหารบบุตรหนัวปขี 
10 เพสืชื่อปบ้องกนันคนอนิสราเอลจากภนัยพนิบนัตนิทขีชื่ 10 นนัลน พวกเขาตบ้องทนาอะไรบบ้าง?

ครนัวเรสือนตบ้องฆลาและกนินลถูกแกะตนัวหนขชื่ง
ครนัวเรสือนตบ้องชโลมเลสือดลถูกแกะตามกรอบประตถูของตน 

11 เพสืชื่อระลขกถขงสนิชื่งทขีชื่คนอนิสราเอลกระทนาในขบ้อ 10 นนัลน พระเจบ้าตนัลงใหบ้เขาถสือ พนิธขีปนัศกา 



12 อนิสราเอล ระหวลางการเดนินทางไปยนังภถูเขาซขีนาย มขีเหตบุการณหสนาคนัญเกนิดขขลน 10 อยลางดบ้วยกนัน ใน
ระหวลางทขีชื่พวกเขาเดนินทางจากเมสืองราเมเสสในอขียนิปตหไปถขงเชนิงเขาซขีนาย ระยะทางประมาณ 240 
กนิโลเมตร ชลวยบอกเหตบุการณห 5 อยลาง

 เมฆรนัศมขีอนันสวลางไสวของพระเจบ้าไดบ้ปรากฏขขลน
 ฟาโรหหไลลตามพวกอนิสราเอลไป
 ทะเลแดงแหวกออกจากกนัน
 พวกอนิสราเอลฉลองกนันเพราะพวกเขาไดบ้พบ้นภนัย
 นนล าขมทขีชื่ตนาบลมารา  หห  กป็กลายเปป็นนนลาจสืดโดยการโยนตบ้นไมบ้ลงไปในนนลานนัลน
 มานาลงมาจากสวรรคห 
 การตนัลงวนันสะบาโตขขลน
 การตขีศนิลาทขีชื่เรฟขีดนิม
 พวกอนิสราเอลชนัยชนะตลอพวกอามาเลข
 โมเสสไดบ้พบกนับครอบครนัว  ของ  เขา
13 อนิสราเอล พนักอาศนัยทขีชื่ซขีนาย เหตบุการณหสนาคนัญ 3 อยลางไดบ้เกนิดขขลนในชลวงนขีล  ไดบ้แกล
 การทรงประทานพระราชบนัญญนัตนิ
 ความเสสืชื่อมทรามทขีชื่มาจากรถูปลถูกโคทองคนา
 การสรบ้างพลนับพลา
14 พระราชบนัญญนัตนินขีลมขีสลวนใหญล ๆ อยถูล 3 สลวนดบ้วยกนัน คสือ

กฎศขีลธรรม (Moral) สลวนนขีล เรารถูบ้จนักกนันโดยทนั ชื่วไปในนามของ "พระบนัญญนัตนิ   10   ประการ" 
 กฎฝลายจนิตวนิญญาณ (Ceremonial) สลวนนขีล เกขีชื่ยวกนับพนิธขีปฏนิบนัตนิ ซขชื่งทนัลงหมดเปรขียบไดบ้กนับ

พระเยซถูครนิสตหและความรอด
กฎทางสนังคม (Civil) สลวนนขีล เกขีชื่ยวกนับคนาพนิพากษาและพระบนัญชาอนันศนักดนิด สนิทธนิด ซขชื่งพระเจบ้า
ทรงบนัญญนัตนิใหบ้ใหมลสนาหรนับชาตนิอนิสราเอล สลวนนขีล จะรวมถขง พระราชบนัญญนัตนิตลาง ๆ เกขีชื่ยวกนับ
อาหาร, การสลงเสรนิมการอนามนัย, การแยกคนและสนัตวหทขีชื่ปลวยใหบ้อยถู ลตลางหาก, 
การบนารบุงรนักษาดนิน, ภาษขี, การทหาร, การสมรส, การหยลา, เปป็นตบ้น



15 พระบนัญญนัตนิ 10 ประการ มขีอะไรบบ้าง
เจบ้าอยลามขีพระเจบ้าอสืชื่นตลอหนบ้าเราเลย

 เจบ้าอยลาทนารถูปเคารพใด ๆ สนาหรนับตน
 เจบ้าอยลาออกพระนามพระเยโฮวาหหพระเจบ้าของเจบ้าเลลนเปลลา ๆ
 จงระลขกถขงวนันสะบาโตเพสืชื่อรนักษาวนันนนัลนใหบ้บรนิสบุทธนิด
 จงนนับถสือบนิดามารดาของเจบ้า
 เจบ้าอยลาฆลาคน
 เจบ้าอยลาผนิดประเวณขี
 เจบ้าอยลาลนักขโมย
 เจบ้าอยลาเปป็นพยานเทป็จ
 เจบ้าอยลาโลภอยากไดบ้
16 เครสืชื่องตกแตลงของพลนับพลาทขีชื่สนาคนัญมขีอยถู ล 6 สนิชื่งดบ้วยกนัน ชลวยบอกวลาสนิชื่งเหลลานนัลนเปรขียบเทขียบกนับ

อะไรบบ้าง?
แทลนบถูชาทองเหลสือง ความตายของพระเยซถู   (  ลถูกแกะของพระเจบ้า  )

 ขนันทองเหลสือง การสารภาพบาปทบุกวนัน
 โตต๊ะตนัลงขนมปนังถวาย พระเยซถูทรงเปป็นอาหารแหลงชขีวนิต
 คนันประทขีปทองคนา พระเยซถูทรงเปป็นความสวลางของโลก
 แทลนเผาเครสืชื่องหอม การอธนิษฐาน
 หขีบสนัญญาไมตรขี และพระทขีชื่นนัชื่งพระกรบุณา การชนาระความบาปของผถูบ้ทขีชื่เชสืชื่อ
17 พวกปบุโรหนิตตบ้องมาจากตระกถูลเลวขี
18 เครสืชื่องบถูชาแหลงพลนับพลา

เครสืชื่องบถูชา 3 ประการแรก คสือเครสืชื่องเผาบถูชา เครสืชื่องกระยาหารถวายและเครสืชื่องโมทนาพระคบุณ
ใชบ้ถวายเพสืชื่อคงไวบ้ซขชื่งความสามนัคคขีธรรมกนับพระเจบ้า 
เครสืชื่องบถูชา 2 อยลางหลนังนนัลน คสือเครสืชื่องบถูชาไถลความผนิดบาปและเครสืชื่องบถูชาลลวงละเมนิด
ใชบ้ถวายเพสืชื่อสรบ้างสามนัคคขีธรรมทขีชื่เสขียแลบ้วใหบ้ดขีขขลนอขีก



19 งานเลขีลยงแหลงพลนับพลา ในปฏนิทนินของอนิสราเอลมขีงานเลขีลยงพนิเศษและเวลาหยบุดพนัก 10 งาน
ดบ้วยกนัน งานเลขีลยง 3 งานแรกนนัลนเพสืชื่อใหบ้ผถูบ้เชสืชื่อระลขกถขงการเนรมนิตสรบ้างของพระเจบ้า 
วนันสะบาโตทบุกสนัปดาหห การหยบุดพนัก

 งานเลขีลยงสะบาโตทบุก 7 ปขี ไมลทนานาทบุก   7   ปขี
 งานเลขีลยงสะบาโตทบุกปขีทขีชื่ 50 การปลลอยทาส การคสืนทขีชื่ดนินใหบ้เจบ้าของเดนิม

งานเลขีลยง 7 งานหลนังนนัลนเกขีชื่ยวกนับการไถลบาปของพระเยซถู ชลวยบอกวลาสนิชื่งเหลลานนัลนเปรขียบเทขียบกนับ
อะไรบบ้าง?

 งานเลขีลยงปนัสกา กลลาวถขงความตายของพระเยซถูบนกางเขน 
งานเลขีลยงกนินขนมปนังไรบ้เชสืลอ กลลาวถขงการฝนังพระศพของพระเยซถู

 งานเลขีลยงแหลงผลแรก กลลาวถขงการฟสืนคสืนพระชนมหของพระเยซถู
 งานเลขีลยงเทศกาลเพป็นเทคอสตห กลลาวถขงการประกอบดบ้วยฤทธนิด เดชของพระวนิญญาณบรนิสบุทธนิด
 งานเลขีลยงเปลาแตร กลลาวถขงการทรงรนับพวกผถูบ้ทขีชื่เชสืชื่อขขลนไป

และการเสดป็จมาครนัล งทขีชื่   2   ของพระเยซถู
 วนันงานเลขีลยงไถลโทษบาป กลลาวถขงความทบุกขหลนาบากครนัล งใหญล   7   ปขี 
 งานเลขีลยงทนับอาศนัย เลป็งถขงการครอบครอง   1,000   ปขีของพระเยซถูครนิสตห 

20 สนัตยหปฏนิญาณนาศขีรหมขีอยถูล 3 ขบ้อเกขีชื่ยวกนับการทนาสนัตยหปฏนิญาณนขีล
เขาจะกนินผลทขีชื่ทนาจากเถาองบุลนไมลไดบ้เลยไมลวลาลนักษณะใด

 เขาจะตนัดผมไมลไดบ้
 เขาจะแตะตบ้องซากศพไมลไดบ้
21 แตรเงนิน 2 อนันแหลงพลนับพลา ซขชื่งจะเปลาขขลนในโอกาสพนิเศษ 4 อยลาง มขีอะไรบบ้าง?

เพสืชื่อใหบ้คนทนัลงปวงมาชบุมนบุมกนัน
 เพสืชื่อเปป็นสนัญญาณเตสือนในกรณขีทขีชื่ถถูกโจมตขี 
 เมสืชื่อชาวอนิสราเอลเองจะเขบ้าทนาสงคราม
 ในงานเลขีลยงตามกนาหนดของอนิสราเอล



22 ในพวกผถูบ้สอดแนมแผลนดนินคานาอนันนนัลน มขีใครบบ้างทขีชื่เชสืชื่อพระเจบ้า?
โยชถูวา คาเลบ

23 ใครตลอตบ้านอนานาจของโมเสสจขงถถูกแผลนดนินกลสืน
โคราหห ดาธาน อาบขีรนัม กนับอขีกสองรบ้อยหบ้าสนิบคน

24 ไมบ้เทบ้าของอาโรนผลนิดอกออกผล เพสืชื่อเนบ้นถขงอนานาจทขีชื่พระองคหทรงประทานแกลโมเสสและอาโรน  
25 ใครรนับหนบ้าทขีชื่เปป็นมหาปบุรหนิตแทนอาโรน?  เอเลอาซารหบบุตรชายอาโรน
26 อาโรนตายเมสืชื่ออายบุ   123 ปขี และศพถถูกฝนังบนภถูเขาฮาระ
27 ในเรสืชื่องทขีชื่พระเจบ้าสนัชื่งใหบ้โมเสสทนารถูปงถูทองเหลสืองทขีชื่ถถูกยกขขลนบนปลายไมบ้ เรสืชื่องนนัลนเปรขียบเทขียบกนับ

พระเยซถูอยลางไร?  เมสืชื่อคนทขีชื่ถถูกงถูก นัดแลบ้ว มองรถูปงถูทองเหลสืองนนัลนโดยความเชสืชื่อ เขากป็หายทนันทขี             
เชลนกนันเมสืชื่อคนบาปพขชื่งพระเยซถูโดยความเชสืชื่อ เขากป็รอดพบ้นจากความบาปของเขา

28 บาลาคกษนัตรนิยหแหลงเมสืองโมอนับไดบ้จบ้างบาลาอนัมใหบ้มาแชลงสาปคนอนิสราเอล 
29 วว 2:14 แตลเรามขีขบ้อทขีชื่จะตลอวลาเจบ้าบบ้างเลป็กนบ้อย คสือพวกเจบ้าบางคนถสือตามคนาสอนของบาลาอนัม 

ซขชื่งสอนบาลาคใหบ้กลอเหตบุเพสืชื่อใหบ้ชนชาตนิอนิสราเอลสะดบุด คสือใหบ้เขากนินของทขีชื่ไดบ้บถูชาแกลรถูปเคารพแลบ้ว
และใหบ้เขาลลวงประเวณขี 

30 พระเจบ้าทรงใหบ้พนันธสนัญญาสนันตนิสบุขแกลฟขีเนหนัส เพราะเขามขีความกระตสือรสือรบ้นเพราะเหป็นแกลพระองคห
ในทลามกลางประชาชน ในการประหารสนังหารชายหญนิงคถูลหนขชื่งทขีชื่ทนาบาปในคลายของคนอนิสราเอล

31 โยชถูวากลายเปป็นหนัวหนบ้าคนใหมลของคนอนิสราเอล โดยโมเสสเปป็นผถูบ้ประกาศการมอบอนานาจครนัล งนขีล
32 ในการสถูบ้รบกนับคนมขีเดขียน ทหารอนิสราเอลไดบ้ประหารชขีวนิตบาลาอนัมเสขียดบ้วยดาบ
33 คนกาด คนรถูเบน และครขชื่งหนขชื่งของตระกถูลมนนัสเสหห ไดบ้รนับสลวนมรดกฟางทนิศตะวนันออกของ

แมลนนล าจอรหแดน 




