
แบบฝึกหดัที่ ๒๐ : คุณนาม
๑.จงทาํเคร่ืองหมายถูก  หน้าข้อที่ถกู และเคร่ืองหมายผิด  หน้าข้อที่ผิด

..........๑) คณุนามขยายนามนามบทใด ต้องมีลงิค์ วจนะ วภิตัตเิหมือนลงิค์ วจนะ วภิตัตขิองนามนามบทนัน้

..........๒) คณุนามท่ีเป็น อ การันต์ ปงุลงิค์ แจกตามแบบ อ การันต์ในนปงุสกลิงค์ 

..........๓) คณุนามทําหน้าท่ีขยายนามนาม 

..........๔) คณุนามขยายปริุสสพัพนามไมไ่ด้ 

..........๕) สงัขยาบางตวัเป็นคณุนาม 

..........๖) ตามปกต ิคณุนามเรียงไว้หน้าบทท่ีขยาย 

..........๗) ตามปกต ิคณุนามไมต้่องมีวภิตัตเิหมือนบทนามนามท่ีขยาย 

..........๘) ทกฺขา สามเณรี. อ.สามเณรี ผู้ขยนั. 

..........๙) พห ุชโน. อ.ชน ผู้มาก. 

..........๑๐) พห ูวตฺถานิ.  อ.ผ้า ท. อนัมาก

..........๑๑) ถิรํ ปาการํ.  ซึง่กําแพง อนัมัน่คง 

..........๑๒) ทกฺุขี นาริโย.  อ.หญิง ท. ผู้ มีทกุข์ 

..........๑๓) ธมฺมิกา ราชา.  อ.พระราชา ผู้ตัง้อยูใ่นธรรม 

..........๑๔) มหนฺโต ธานี.  อ.เมือง อนัใหญ่ 

..........๑๕) มหตี กรี.  อ.ช้าง ตวัใหญ่ 

..........๑๖) เชฏฺฐา ภคนีิ.  อ.พ่ีสาว ผู้ เจริญท่ีสดุ 

..........๑๗) เชฏฺฐา ปตฺุโต.  อ.บตุรชาย ผู้ เจริญท่ีสดุ 

..........๑๘) อจฺุเจ รุกฺเข สกโุณ.  อ.นก บนต้นไม้ อนัสงู 

..........๑๙) ปพฺพตสฺม ึมหนฺเต รุกฺขา.  อ.ต้นไม้ ท. บนภเูขา อนัใหญ่ 

..........๒๐) โจโร จณฺโฑ วเน.  อ.โจร ผู้ดรุ้าย ในป่า 

..........๒๑) อจฺุจสฺม ึรกฺเข ขทฺุทโก วานโร.  อ.ลงิ ตวัเลก็ บนต้นไม้ อนัสงู 

..........๒๒) ขตฺตโิย ธมฺมิโก ปาสาเท มหนฺเต วสนฺต.ิ อ.กษัตริย์ ผู้ตัง้อยูใ่นธรรม ยอ่มอยู ่ในปราสาท อนัใหญ่. 

..........๒๓) รสฺโส รชฺชโุย.  อ.เชือก ท. อนัสัน้

..........๒๔) เอโก นารี.  อ.หญิง ผู้หนึง่

..........๒๕) ตตยิา อิตฺถี.  อ.หญิง คนท่ีสาม 

..........๒๖) โกสมฺพีวาสี นาริโย.  อ.หญิง ท. ผู้อยูใ่นเมืองช่ือวา่โกสมัพีโดยปกต ิ

..........๒๗) มหาโภคา ราชาโน.  อ.พระราชา ท. ผู้ มีโภคะมาก 

..........๒๘) มหทฺธนา เทวี.  อ.พระเทวี ผู้ มีทรัพย์มาก. 

ชื่อ..............................นามสกลุ/ฉายา..............................



๒.ประกอบคุณนาม (ในวงเล็บ) ขยายนามนามให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

๑) อหํ วีถิยํ (กณฺห) ...................... สปปํฺ ปสฺสามิ.  อ.เรา ยอ่มเห็น ซึง่ง ูอนัดํา ใกล้ถนน 
๒) (อลส) ...................... กสโก เขตฺตํ น กสต.ิ  อ.ชาวนา ผู้ เกียจคร้าน ยอ่มไมไ่ถ ซึง่นา 
๓) (กีส) ...................... อิตฺถี สีฆํ ธาวต.ิ   อ.หญิง ผู้ผอม ยอ่มวิง่ เร็ว. 
๔) มจฺฉา (คมฺภีร) ...................... นทิยํ วสนฺต.ิ  อ.ปลา ท. ยอ่มอยู ่ในแมนํ่า้ อนัลกึ 
๕) ภยานิ (จณฺฑ) ...................... โจเรหิ ชายนฺต.ิ  อ.ภยั ท. ยอ่มเกิด จากโจร ท. ผู้ดรุ้าย 
๖) (ทกฺข) ...................... อิตฺถิยา กิจฺจํ สชฺิฌต.ิ  อ.กิจ ของหญิง ผู้ขยนั ยอ่มสําเร็จ 
๗) สามเณโร (นวก) ...................... จีวเรน กายํ ฉาเทต.ิ อ.สามเณร ยอ่มหม่ ซึง่กาย ด้วยจีวร อนัใหม ่  

๘) พห ูชนา (มหตี) ...................... ธานิยํ วสนฺต.ิ  อ.ชน ท. ผู้มาก ยอ่มอยู ่ในเมือง อนัใหญ่ 
๙) อมจฺโจ (พห)ุ ...................... ปปุผฺานิ  โรเปต.ิ  อ.อํามาตย์ ยอ่มปลกู ซึง่ดอกไม้ ท. อนัมาก 
๑๐) (สทฺธ) ...................... กลุปตฺุโต ปพฺพชต.ิ  อ.กลุบตุร ผู้ มีสทัธา ยอ่มบวช 
๑๑) (มจฺฉรี) ...................... อิตฺถิโย ทานํ น เทนฺต.ิ  อ.หญิง ท. ผู้ตระหน่ี ยอ่มไมถ่วาย ซึง่ทาน. 
๑๒) (อภิรูป) ...................... นาริโย ปญฺุญํ จินาต.ิ  อ.หญิง ท. ผู้ มีรูปงาม ยอ่มสัง่สม ซึง่บญุ 
๑๓) (โสภณ) ...................... ปปุผฺานิ อยฺุยาเน รูหนฺต.ิ อ.ดอกไม้ ท. อนังาม ยอ่มงอก สวน. 
๑๔) (อปปฺก) ...................... ปญฺุญํ มา อวมญฺเญถ.  อ.บคุคล อยา่พงึดหูมิ่น ซึง่บญุ อนัเลก็น้อย 
๑๕) สขํุ (ทาต)ุ ...................... รญฺโญ อปุปฺชฺชต.ิ  อ.ความสขุ ยอ่มเกิดขึน้ แก่พระราชา ผู้ให้ 
๑๖) (อฏฺุฐาต)ุ ...................... ปคฺุคลานํ ธนํ อปุปฺชฺชต.ิ อ.ทรัพย์ ยอ่มเกิดขึน้ แก่บคุคล ท. ผู้หมัน่ 
๑๗) ปญฺญา (โสต)ุ ...................... สสิฺสานํ อปุปฺชฺชต.ิ อ.ปัญญา ยอ่มเกิดขึน้ แก่ศษิย์ ท. ผู้ ฟัง 
๑๘) กิเลโส (สตมินฺต)ุ ...................... ภิกฺขโุน น อปุปฺชฺชต.ิ อ.กิเลส ยอ่มไมเ่กิดขึน้ แก่ภิกษุ ผู้ มีสต ิ
๑๙) (อายสฺมนฺต)ุ .................... อานนฺโท นิสีทต.ิ   อ.พระอานนท์ ผู้ มีอาย ุยอ่มนัง่ 

๒๐) นโม ตฺสส (ภควนฺต)ุ ...................... อรหโต สมฺมาสมฺพทฺุธสฺส.  
๓. จงแปลประโยคต่อไปนีเ้ป็นภาษาไทย 

๑) ปญฺญวา ภิกฺข ุอปุาสกานํ โอวาทํ เทต.ิ แปลวา่................................................................................... 
๒) จณฺโฑ โจโร มนสฺุเส หนต.ิ  แปลวา่................................................................................... 
๓) มหา เถโร สาลายํ วสต.ิ   แปลวา่................................................................................... 
๔) ธมฺมิโก ราชา นครํ ปาเลต.ิ  แปลวา่................................................................................... 
๕) มหาการุณิโก พทฺุโธ ธมฺมํ เทเสต.ิ  แปลวา่................................................................................... 
๖) อชุปุฏิปนฺโน สงฺโฆ ธมฺมํ จรต.ิ  แปลวา่................................................................................... 
๗) สามีจิปฏิปนฺโน สงฺโฆ สีลํ รกฺขต.ิ  แปลวา่................................................................................... 
๘) สปุฏิปนฺโน สงฺโฆ ปิณฺฑาย ปวสิต.ิ แปลวา่................................................................................... 
 


