2021-A1.9-0164 | 1 of 3

Consonants

กขฃคฅฆงจจฉฉชซฌญฎฎฏฏฐ
ฑฒณดตถทธธนบปผผฝฝพฟภม
ยรฤลลฦววศษสสหฬออฮ
Vowels and Marks

อะ อา อั อิ อี อึ อื อุ อู อฺ โอ ใอ ไอ อๅ เอ อํา
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ็ อ์ ๆ ฯ
Numbers

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Ligatures

ฤๅ ฦๅ กา คา จา ดา ตา บา นา มา ยา ลา
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24 pt

เป็็ นมนุุษย์์สุด
ุ ประเสริิฐเลิิศคุุณค่่า กว่่าบรรดาฝููงสัั ตว์์เดรัั จฉาน จงฝ่่ าฟัันพัั ฒนาวิิชาการ อย่่าล้้างผลาญฤๅเข่่นฆ่่า
บีีฑาใคร ไม่่ถืือโทษโกรธแช่่ งซัั ดฮึึดฮััดด่่า หัั ดอภัั ยเหมืือนกีีฬาอัั ชฌาสัั ย ปฏิิบััติป
ิ ระพฤติิกฎกำำ�หนดใจ พููดจาให้้
จ๊๊ะ ๆ จ๋๋า ๆ น่่าฟััง นายสัั งฆภัั ณฑ์์ เฮงพิิทัักษ์์ ฝั่่� ง ผู้้�เฒ่่าซึ่่�งมีีอาชีี พเป็็ นฅนขายฃวด ถููกตำำ�รวจปฏิิบััติก
ิ ารจัั บฟ้้องศาล
ฐานลัั กนาฬิิกาคุุณหญิิงฉัั ตรชฎา ฌานสมาธิิ ธรรมคุุณหนุุนความดีีฑีีฆรัั ตน์์ สรรพสัั ตว์์วััฏวจรถอนวิิถีี อริิยสัั จตรัั ส
สัั งโยคโลกโมฬีี ดัั งกุุมภีีร์ผ
์ ลาญชิิวหาบีีฑาทนต์์ ฟัังฉัั ตรทองของประเสริิฐเลิิศวิิเศษ ฝ่่ ายต้้นเหตุุฎรงกรณ์์อุด
ุ รผล
ยิินสถานฌานสมาอารยะชน พึึงซ่่อนกลปรนนิิบััตินิ
ิ ิวััฒน์์แฮฯ โลกอุุดรวจรวัั ฏตรัั สวิิสุท
ุ ธิ์์� ธรรมวุุฒิิภจรไปในเวหน
16 pt

เป็็ นมนุุษย์์สุด
ุ ประเสริิฐเลิิศคุุณค่่า กว่่าบรรดาฝููงสัั ตว์์เดรัั จฉาน จงฝ่่ าฟัันพัั ฒนาวิิชาการ อย่่าล้้างผลาญฤๅ

เข่่นฆ่่าบีีฑาใคร ไม่่ถืือโทษโกรธแช่่ งซัั ดฮึึดฮััดด่่า หัั ดอภัั ยเหมืือนกีีฬาอัั ชฌาสัั ย ปฏิิบััติป
ิ ระพฤติิกฎกำำ�หนด
ใจ พููดจาให้้ จ๊๊ะ ๆ จ๋๋า ๆ น่่าฟััง นายสัั งฆภัั ณฑ์์ เฮงพิิทัักษ์์ ฝั่่� ง ผู้้�เฒ่่าซึ่่�งมีีอาชีี พเป็็ นฅนขายฃวด ถููกตำำ�รวจ
ปฏิิบััติก
ิ ารจัั บฟ้้องศาล ฐานลัั กนาฬิิกาคุุณหญิิงฉัั ตรชฎา ฌานสมาธิิ ธรรมคุุณหนุุนความดีีฑีีฆรัั ตน์์ สรรพ
สัั ตว์์วััฏวจรถอนวิิถีี อริิยสัั จตรัั สสัั งโยคโลกโมฬีี ดัั งกุุมภีีร์ผ
์ ลาญชิิวหาบีีฑาทนต์์ ฟัังฉัั ตรทองของประเสริิฐ

เลิิศวิิเศษ ฝ่่ ายต้้นเหตุุฎรงกรณ์์อุด
ุ รผล ยิินสถานฌานสมาอารยะชน พึึงซ่่อนกลปรนนิิบััตินิ
ิ ิวััฒน์์แฮฯ โลก
อุุดรวจรวัั ฏตรััสวิิสุท
ุ ธิ์์� ธรรมวุุฒิิภจรไปในเวหน ฟัังเทเวศน์์วิิเศษก้้องฉัั นต้้องมนต์์ ฝ่่ าผจญอิินทขิิลวิิญญูู
ฌาณ ฐานฎีีกาฑีีฆารััตน์์สััตว์์ทั้้ �งหมด ความปรากฏซึ่่�งวิิรุุฬห์์ปุญ
ุ ญาสาร ถึึงชีี พม้้วยฮ้้วยถููกธรรมกรรม
บัั นดาล จึึงนิิพพานดัั บไม่่เหลืือเชื้้� ออณููฯ แพนแกรม คืือ ข้้อความซึ่่�งใช้้ ตััวอัั กษรทุุกตัั วในภาษานั้้ �น ๆ

11 pt

เป็็ นมนุุษย์์สุด
ุ ประเสริิฐเลิิศคุุณค่่า กว่่าบรรดาฝููงสัั ตว์์เดรัั จฉาน จงฝ่่ าฟัันพัั ฒนาวิิชาการ
อย่่าล้้างผลาญฤๅเข่่นฆ่่าบีีฑาใคร ไม่่ถืือโทษโกรธแช่่ งซัั ดฮึึดฮัั ดด่่า หัั ดอภัั ยเหมืือนกีีฬา
อัั ชฌาสัั ย ปฏิิบััติป
ิ ระพฤติิกฎกำำ�หนดใจ พููดจาให้้ จ๊๊ะ ๆ จ๋๋า ๆ น่่ าฟััง นายสัั งฆภัั ณฑ์์ เฮง
พิิทัักษ์์ ฝั่่� ง ผู้้�เฒ่่าซึ่่�งมีีอาชีี พเป็็ นฅนขายฃวด ถููกตำำ�รวจปฏิิบััติก
ิ ารจัั บฟ้้องศาล ฐานลัั ก
นาฬิิกาคุุณหญิิงฉัั ตรชฎา ฌานสมาธิิ ธรรมคุุณหนุุนความดีีฑีีฆรัั ตน์์ สรรพสัั ตว์์วััฏวจรถอน
วิิถีี อริิยสัั จตรัั สสัั งโยคโลกโมฬีี ดัั งกุุมภีีร์ผ
์ ลาญชิิวหาบีีฑาทนต์์ ฟัังฉัั ตรทองของประเสริิฐ
เลิิศวิิเศษ ฝ่่ ายต้้นเหตุุฎรงกรณ์์อุด
ุ รผล ยิินสถานฌานสมาอารยะชน พึึงซ่่อนกลปรนนิิบััติิ
นิิวััฒน์์แฮฯ โลกอุุดรวจรวัั ฏตรัั สวิิสุท
ุ ธิ์์� ธรรมวุุฒิิภจรไปในเวหน ฟัังเทเวศน์์วิิเศษก้้องฉัั น
ต้้องมนต์์ ฝ่่ าผจญอิินทขิิลวิิญญููฌาณ ฐานฎีีกาฑีีฆารัั ตน์์สััตว์์ทั้้ �งหมด ความปรากฏซึ่่�งวิิ
รุุ ฬห์์ปุญ
ุ ญาสาร ถึึงชีี พม้้วยฮ้้วยถููกธรรมกรรมบัั นดาล จึึงนิิพพานดัั บไม่่เหลืือเชื้้� ออณููฯ
แพนแกรม คืือ ข้้อความซึ่่�งใช้้ ตััวอัั กษรทุุกตัั วในภาษานั้้ �น ๆ แพนแกรมที่่�น่่าสนใจที่่�สุด
ุ

� ที่่�สุด
มัั กจะเป็็ นแพนแกรมที่่�สั้้ น
ุ เพราะการสร้้างข้้อความให้้ มีีตััวอัั กษรครบทุุกตัั วโดยใช้้ ตััว
อัั กษรซ้ำำ� �กัันน้้อยที่่�สุด
ุ เป็็ นสิ่่�งท้้าทาย แพนแกรมทั่่ �ว ๆ ไปมัั กจะมีีจำำ�นวนตัั วอัั กษรมากกว่่า

14 pt

8 pt

เป็็ นมนุุษย์์สุด
ุ ประเสริิฐเลิิศคุุณค่่า กว่่าบรรดาฝููงสัั ตว์์เดรัั จฉาน จงฝ่่ าฟัันพัั ฒนาวิิชาการ อย่่าล้้างผลาญฤๅเข่่นฆ่่าบีีฑาใคร
ไม่่ถืือโทษโกรธแช่่ งซัั ดฮึึดฮัั ดด่่า หัั ดอภัั ยเหมืือนกีีฬาอัั ชฌาสัั ย ปฏิิบััติป
ิ ระพฤติิกฎกำำ�หนดใจ พููดจาให้้ จ๊๊ะ ๆ จ๋๋า ๆ น่่าฟััง
นายสัั งฆภัั ณฑ์์ เฮงพิิทัักษ์์ ฝั่่� ง ผู้้�เฒ่่าซึ่่�งมีีอาชีี พเป็็ นฅนขายฃวด ถููกตำำ�รวจปฏิิบััติก
ิ ารจัั บฟ้้องศาล ฐานลัั กนาฬิิกาคุุณหญิิง
ฉัั ตรชฎา ฌานสมาธิิ ธรรมคุุณหนุุนความดีีฑีีฆรัั ตน์์ สรรพสัั ตว์์วััฏวจรถอนวิิถีี อริิยสัั จตรััสสัั งโยคโลกโมฬีี ดัั งกุุมภีีร์ผ
์ ลาญ
ชิิวหาบีีฑาทนต์์ ฟัังฉัั ตรทองของประเสริิฐเลิิศวิิเศษ ฝ่่ ายต้้นเหตุุฎรงกรณ์์อุด
ุ รผล ยิินสถานฌานสมาอารยะชน พึึงซ่่อนกล
ปรนนิิบััตินิ
ิ ิวััฒน์์แฮฯ โลกอุุดรวจรวัั ฏตรัั สวิิสุท
ุ ธิ์์� ธรรมวุุฒิิภจรไปในเวหน ฟัังเทเวศน์์วิิเศษก้้องฉัั นต้้องมนต์์ ฝ่่ าผจญอิิน
ทขิิลวิิญญููฌาณ ฐานฎีีกาฑีีฆารััตน์์สััตว์์ทั้้ �งหมด ความปรากฏซึ่่�งวิิรุุฬห์์ปุญ
ุ ญาสาร ถึึงชีี พม้้วยฮ้้วยถููกธรรมกรรมบัั นดาล

เป็็ นมนุุษย์์สุด
ุ ประเสริิฐเลิิศคุุณค่่า กว่่าบรรดาฝููงสัั ตว์์เดรัั จฉาน จงฝ่่ าฟัันพัั ฒนาวิิชาการ อย่่าล้้างผลาญฤๅเข่่นฆ่่าบีีฑาใคร ไม่่

ถืือโทษโกรธแช่่ งซัั ดฮึึดฮัั ดด่่า หัั ดอภัั ยเหมืือนกีีฬาอัั ชฌาสัั ย ปฏิิบััติป
ิ ระพฤติิกฎกำำ�หนดใจ พููดจาให้้ จ๊๊ะ ๆ จ๋๋า ๆ น่่ าฟััง นาย
สัั งฆภัั ณฑ์์ เฮงพิิทัักษ์์ ฝั่่� ง ผู้้�เฒ่่าซึ่่�งมีีอาชีี พเป็็ นฅนขายฃวด ถููกตำำ�รวจปฏิิบััติก
ิ ารจัั บฟ้้องศาล ฐานลัั กนาฬิิกาคุุณหญิิงฉัั ตรชฎา
ฌานสมาธิิ ธรรมคุุณหนุุนความดีีฑีีฆรัั ตน์์ สรรพสัั ตว์์วััฏวจรถอนวิิถีี อริิยสัั จตรัั สสัั งโยคโลกโมฬีี ดัั งกุุมภีีร์ผ
์ ลาญชิิวหาบีีฑา

ทนต์์ ฟัังฉัั ตรทองของประเสริิฐเลิิศวิิเศษ ฝ่่ ายต้้นเหตุุฎรงกรณ์์อุด
ุ รผล ยิินสถานฌานสมาอารยะชน พึึงซ่่อนกลปรนนิิบััตินิ
ิ ิ
วัั ฒน์์แฮฯ โลกอุุดรวจรวัั ฏตรัั สวิิสุท
ุ ธิ์์� ธรรมวุุฒิิภจรไปในเวหน ฟัังเทเวศน์์วิิเศษก้้องฉัั นต้้องมนต์์ ฝ่่ าผจญอิินทขิิลวิิญญููฌาณ
ฐานฎีีกาฑีีฆารัั ตน์์สััตว์์ทั้้ �งหมด ความปรากฏซึ่่�งวิิรุุฬห์์ปุญ
ุ ญาสาร ถึึงชีี พม้้วยฮ้้วยถููกธรรมกรรมบัั นดาล จึึงนิิพพานดัั บไม่่

เหลืือเชื้้� ออณููฯ แพนแกรม คืือ ข้้อความซึ่่�งใช้้ ตััวอัั กษรทุุกตัั วในภาษานั้้ �น ๆ แพนแกรมที่่�น่่าสนใจที่่�สุด
ุ มัั กจะเป็็ นแพนแก
� ที่่�สุด
รมที่่�สั้้ น
ุ เพราะการสร้้างข้้อความให้้ มีีตััวอัั กษรครบทุุกตัั วโดยใช้้ ตััวอัั กษรซ้ำำ� �กัันน้้อยที่่�สุด
ุ เป็็ นสิ่่�งท้้าทาย แพนแกรมทั่่ �ว ๆ
ไปมัั กจะมีีจำำ�นวนตัั วอัั กษรมากกว่่าจำำ�นวนตัั วอัั กษรทั้้ �งหมดในภาษานั้้ �น ๆ เล็็กน้้อย แต่่มัักจะแฝงความรู้้� อารมณ์์ขััน หรืือ
ความแปลก ให้้ มีีค่่าควรแก่่การจดจำำ� ในปััจจุุบััน แพนแกรม มัั กจะนำำ �มาใช้้ ในการแสดงรูู ปแบบของตัั วพิิมพ์์อัักษร อัั กษร
คืือสัั ญลัั กษณ์์หรืือเครื่่�องหมายสำำ�หรัั บใช้้แทนหน่่ วยเสีียงในภาษาหนึ่่� ง ๆ โดยเรีียกรวมทั้้ �งชุุดหรืือทั้้ �งระบบ โดยทั่่ �วไป อัั กษร
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Regular

Stylistic Set

วิิลเลีียม เชกสเปีี ยร์์ วิิลเลีียม เชกสเปีี ยร์์

แม็็คเบ็็ธ ผู้้�ทรยศ โศกนาฏกรรม แม็็คเบ็็ธ ผู้้�ทรยศ โศกนาฏกรรม
นัั กรบแห่่งสกอตแลนด์์ นามแม็็คเบ็็ธ กลัั บมายัั งบ้้านเมืืองอย่่างภาคภููมิิพร้้อมด้้วย

นัั กรบแห่่งสกอตแลนด์์ นามแม็็คเบ็็ธ กลัั บมายัั งบ้าา นเมืืองอย่าา งภาคภููมิิพร้้อมด้้วย

แห่่งสกอตแลนด์์ในท้้ายที่่�สุด
ุ และแบงโกวแม้้จะไม่่ได้้เป็็ นกษัั ตริิย์แ
์ ต่่ลููกหลานของ
เขาก็็จะได้้สืืบทอดสถานะอัั นยิ่่�งใหญ่่นั้้ �น ทัั นทีีที่่�ได้้ ฟัังคำำ�พยากรณ์์ กษัั ตริิย์ดั
์ ั นแคนก็็

สกอตแลนด์์ในท้้ายที่่�สุด
ุ และแบงโกวแม้้จะไม่่ได้้เป็็ นกษัั ตริิย์แ
์ ต่่ลููกหลานของเขาก็็
จะได้้สืืบทอดสถานะอัั นยิ่่�งใหญ่่นั้้ �น ทัั นทีีที่่�ได้้ ฟัังคำำพยากรณ์์ กษัั ตริิย์ดั
์ ั นแคนก็็ส่่งสาร

ชัั ยชนะเหนืื อศัั ตรูู ผู้้�ก่่อการกบฏ เขาและแบงโกวสหายผู้้�ร่่วมรบได้้พบกัั บคำำ�พยากรณ์์
อัั นน่่ ายิินดีีจาก แม่่มด ๓ พี่่�น้้อง ว่่า เขาจะได้้เป็็ นอัั ศวิินแห่่งคาวดอร์์และกษัั ตริิย์์

ส่่งสารประกาศแต่่งตั้้ ง� ให้้แม็็คเบ็็ธได้้ รัับตำำ�แหน่่ งอัั ศวิินแห่่งคาวดอร์์ ทำำ�ให้้คำำ�ทำำ�นาย
นั้้ �นเป็็ นจริิง ด้้วยความทะเยอทะยานที่่�ซ่่อนอยู่่�ทำำ�ให้้แม็็คเบ็็ธคิิดถึึงคำำ�พยากรณ์์ข้้อ

ต่่อไปที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�น และข่่าวอัั นน่่ ายิินดีีนี้้� ก็็ส่่งผ่่านต่่อไปยัั งภรรยา คืือ เลดี้้�แม็็คเบ็็ธ
พร้้อม ๆ กัั บข่่าวที่่�ว่่า ดัั นแคน กษัั ตริิย์แ
์ ห่่งสกอตแลนด์์จะเดิินทางไปพำำ�นัักที่่�
ปราสาทของแม็็คเบ็็ธในคืืนนี้้�

ชัั ยชนะเหนืื อศัั ตรูู ผู้้�ก่่อการกบฏ เขาและแบงโกวสหายผู้้�ร่่วมรบได้้พบกัั บคำำพยากรณ์์
อัั นน่าายิินดีีจาก แม่่มด ๓ พี่่�น้้อง ว่่า เขาจะได้้เป็็ นอัั ศวิินแห่่งคาวดอร์์และกษัั ตริิย์แ
์ ห่่ง

ประกาศแต่่งตั้้ ง� ให้้แม็็คเบ็็ธได้้ รัับตำำแหน่่ งอัั ศวิินแห่่งคาวดอร์์ ทำำ�ให้้คำำทำำ�นายนั้้ �นเป็็ น
จริิง ด้้วยความทะเยอทะยานที่่�ซ่่อนอยู่่�ทำำ�ให้้แม็็คเบ็็ธคิิดถึึงคำำพยากรณ์์ข้้อต่่อไปที่่�ยััง
ไม่่เกิิดขึ้้�น และข่่าวอัั นน่าายิินดีีนี้้� ก็็ส่่งผ่่านต่่อไปยัั งภรรยา คืือ เลดี้้�แม็็คเบ็็ธ พร้้อม ๆ
กัั บข่่าวที่่�ว่่า ดัั นแคน กษัั ตริิย์แ
์ ห่่งสกอตแลนด์์จะเดิินทางไปพำำ�นัักที่่�ปราสาทของ
แม็็คเบ็็ธในคืืนนี้้�

เลดี้้�แม็็คเบ็็ธรัับฟัังข่่าวดีีพร้้อมด้้วยความคิิดทะเยอทะยานอัั นชั่่ � วร้้ายที่่�พลุ่่�งพล่่านอยู่่�ในความ
คิิด และตัั ดสิินใจคิิดการณ์์ใหญ่่ที่่�จะทำำ�ให้้คำำ�พยากรณ์์ข้้อต่่อไปเป็็ นจริิงโดยเร็็วที่่�สุด
ุ ด้้วยการ
ฆาตกรรมคิิงดัั นแคน ในคืืนนี้้�

เลดี้้�แม็็คเบ็็ธรัับฟัังข่่าวดีีพร้้อมด้้วยความคิิดทะเยอทะยานอัั นชั่่ � วร้้ายที่่�พลุ่่�งพล่าา นอยู่่�ในความคิิด
และตัั ดสิินใจคิิดการณ์์ใหญ่่ที่่�จะทำำ�ให้้คำำพยากรณ์์ข้้อต่่อไปเป็็ นจริิงโดยเร็็วที่่�สุด
ุ ด้้วยการฆาตกรรม
คิิงดัั นแคน ในคืืนนี้้�

แม็็คเบ็็ธแม้้จะทะเยอทะยาน แต่่จิต
ิ ใจไม่่เหี้้� ยมโหดพอ และตัั ดสิินใจจะเลิิกล้้มแผนการ แต่่เลดี้้�แม็็คเบ็็ธผู้้�มีีความ
ชั่่ � วร้้ายฝัังลึึกอยู่่�ในจิิตใจใช้้ความเป็็ นภรรยา พููดจาหว่่านล้้อมจนกระทั่่ �งแม็็คเบ็็ธเปลี่่�ยนใจ คิิงดัั นแคนถููกลอบ
สัั งหาร และ ฆาตกรถููกป้้ายความผิิดแก่่ทหารยาม มัั ลคอล์์มและโดนัั ลเบน ลููกชายทั้้ �งสองของคิิงดัั นแคน กลัั ว
ชะตากรรมของตนจะเป็็ นเช่่ นเดีียวกัั บพ่่อตัั ดสิินใจหนีี เอาตัั วรอด และแม็็คเบ็็ธก็็ได้้ ขึ้้�นเป็็ นกษัั ตริิย์แ
์ ทนคิิงดัั นแคน
ตามคำำ�ทำำ�นาย

แม็็คเบ็็ธแม้้จะทะเยอทะยาน แต่่จิต
ิ ใจไม่่เหี้้� ยมโหดพอ และตัั ดสิินใจจะเลิิกล้้มแผนการ แต่่เลดี้้�แม็็คเบ็็ธผู้้�มีีความ
ชั่่ � วร้้ายฝัังลึึกอยู่่�ในจิิตใจใช้้ความเป็็ นภรรยา พููดจาหว่่านล้้อมจนกระทั่่ �งแม็็คเบ็็ธเปลี่่�ยนใจ คิิงดัั นแคนถููกลอบ
สัั งหาร และ ฆาตกรถููกป้้ายความผิิดแก่่ทหารยาม มัั ลคอล์์มและโดนัั ลเบน ลููกชายทั้้ �งสองของคิิงดัั นแคน กลัั ว
ชะตากรรมของตนจะเป็็ นเช่่ นเดีียวกัั บพ่่อตัั ดสิินใจหนีี เอาตัั วรอด และแม็็คเบ็็ธก็็ได้้ ขึ้้�นเป็็ นกษัั ตริิย์แ
์ ทนคิิงดัั นแคน
ตามคำำทำำ�นาย

คำำ�พยากรณ์์เป็็ นจริิงสมประสงค์์ แต่่สิ่่�งที่่�คงอยู่่�คืือ ความรู้้�สึึกผิิดบาปที่่�ตามหลอกหลอนแม็็คเบ็็ธ แบงโกวผู้้�ซึ่่�งมีีส่่วนร่่วมรู้้�เห็็ นในคำำ�
พยากรณ์์อัันวิิเศษสุุด สงสัั ยในตัั วแม็็คเบ็็ธ และแน่่ นอนว่่าต่่างฝ่่ ายต่่างก็็รู้้�กัันดีี แม็็คเบ็็ธเองก็็หวาดระแวงว่่าคำำ�พยากรณ์์ต่อ
่ ไปที่่�ว่่า

คำำพยากรณ์์เป็็ นจริิงสมประสงค์์ แต่่สิ่่�งที่่�คงอยู่่�คืือ ความรู้้�สึึกผิิดบาปที่่�ตามหลอกหลอนแม็็คเบ็็ธ แบงโกวผู้้�ซึ่่�งมีีส่่วนร่่วมรู้้�เห็็ นในคำำ
พยากรณ์์อัันวิิเศษสุุด สงสัั ยในตัั วแม็็คเบ็็ธ และแน่่นอนว่่าต่าา งฝ่่ ายต่าา งก็็รู้้�กัันดีี แม็็คเบ็็ธเองก็็หวาดระแวงว่่าคำำพยากรณ์์ต่อ
่ ไปที่่�ว่่า

ภรรยา แต่่ฟรีีอองซ์์บุต
ุ รชายของแบงโกวหนีี ไปได้้

ภรรยา แต่่ฟรีีอองซ์์บุต
ุ รชายของแบงโกวหนีี ไปได้้

ลููกหลานของแบงโกวจะได้้เป็็ นกษัั ตริิย์สื
์ ืบต่่อไป และที่่�สุด
ุ เพื่่�อเป็็ นการปิิ ดปากแบงโกวด้้วย แม็็คเบ็็ธก็็ตััดสิินในสัั งหารแบงโกวและ

ลููกหลานของแบงโกวจะได้้เป็็ นกษัั ตริิย์สื
์ ืบต่่อไป และที่่�สุด
ุ เพื่่�อเป็็ นการปิิ ดปากแบงโกวด้้วย แม็็คเบ็็ธก็็ตััดสิินในสัั งหารแบงโกวและ

