
กตปิยศพัท ์แบบฝึกหดัที่  ๑๑ 
๑. จงทาํเครื่องหมาย    หนา้ขอ้ถกู และเครื่องหมาย     หนา้ขอ้ผิด    
 .............. ๑)   มน   ศพัท ์ เป็นปงุลงิคอ์ย่างเดยีว 
 .............. ๒)   มน   ศพัท ์ แจกตามแบบ   อ  การนัต ์ ในปงุลงิคท์ ัง้หมด  
 .............. ๓)  มโนคณศพัท ์ มที ัง้หมด  ๑๒  ศพัท ์  
 .............. ๔)  จติตฺ (ใจ, จติ) เป็นศพัทพ์วก  มโนคณะ   
 .............. ๕)  มน + ส    =มนสฺส 
 .............. ๖)  มน + นา    =มนสา   
 .............. ๗)  มนโส    มาจาก   มน  +  ส   
 .............. ๘)  มนส ิ   มาจาก   มน  +  สฺม ึ  
 .............. ๙)   มน + อ ํ     =มน,ํ  มโน   
 .............. ๑๐)  มน + ส ิ (นป.ุ) =มน ํ  
 .............. ๑๑)   อย + ส    =อยสฺส   
 .............. ๑๒)   วจ + นา    =วเจน 
 .............. ๑๓) ปย + ส ิ    =ปย ํ   
 .............. ๑๔)   เตช + สฺม ึ    =เตชสฺม ึ   
 .............. ๑๕) เตช + นา    =เตชสา   
 .............. ๑๖) ตป + ส    =ตปโส    
 .............. ๑๗) ตม + ส ิ   =ตโม   
 .............. ๑๘) เจต + สฺม ึ     =เจตส ิ 
 .............. ๑๙) ยโส  แปลวา่  “ ซึง่ยศ”  ก็ได ้  
 .............. ๒๐) อรุ + ส ิ   =อรุส ิ  
๒. จงแปลเป็นภาษาไทย    

๑. อห ํ พทุธฺ ํ สริสา  นมาม.ิ แปลวา่ อ.ขา้พเจา้ ย่อมนอบนอ้ม ซึง่พระพทุธเจา้ ............................... 
๒. มโนกมมฺ ํ มโนทวฺาเร  วตตฺต.ิ แปลวา่ อ.มโนกรรม ย่อมเป็นไป ......................................................  
๓. อนฺตรายา  พทุธฺสฺส  เตชสา  วนิสฺสนฺต.ุ แปลวา่ อ.อนัตราย ย่อมพนิาศ ....................................แห่งพระพทุธเจา้.  
๔. ปคฺุคโล  ยโส  ลภติวฺา  น  มชฺเชยฺย. แปลวา่ อ.บคุคล ไดแ้ลว้ ....................................................ไม่พงึมวัเมา.  
๕. การู  อยสา  ปตเฺต  กโรนฺต.ิ แปลวา่ อ.นายช่าง ท. ย่อมกระทาํ ซึง่บาตร.......................................  

๓. จงเตมิคาํ (บาล)ี ที่ถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ลงในช่องว่าง. 
๑. อ.ใจ ท. ของพระอรหนัต ์ท. ย่อมหมดจด. แปลว่า อรหนฺตานํ ............................... สชฺุฌนฺติ. 
๒. อ.สุชาดา ย่อมทาํ ซึง่ขา้วมธุปายาส ดว้ยน้ํานม. แปลว่า สชุาตา ................................ มธุปายาส ํ กโรติ. 
๓. อ.พระอรหนัต ์ท. ย่อมรู ้ซึง่ใจ ดว้ยใจ. แปลว่า อรหนฺโต ............................. ............................. ชานนฺติ. 
๔. อ.สตัว ์ท. ย่อมหมดจด เพราะกรรม. แปลว่า สตฺตา ............................. วิสชฺุฌนฺติ. 



๔.จงแจก เตช (เดช) ตามแบบ มน ศพัท ์มาดู. 
ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ
ป.   
ท.ุ  
ต.  
จต.ุ   
ปญ.  
ฉ.  
ส.  
อา.   

 
๕.จงแจก สริ (หวั, ศีรษะ, เศียรเกลา้) ตามแบบ มน ศพัท ์มาดู. 

ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ
ป.   
ท.ุ  
ต.  
จต.ุ   
ปญ.  
ฉ.  
ส.  
อา.   

๖.จงแจก เจต (เจต) ตามแบบ มน ศพัท ์มาดู. 
ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ
ป.   
ท.ุ  
ต.  
จต.ุ   
ปญ.  
ฉ.  
ส.  
อา.   

  


