
กตปิยศพัท ์แบบฝึกหดัที่ ๑๓ 
๑. จงทาํเครื่องหมาย  () หนา้ขอ้ถกู   และเครื่องหมาย ()  หนา้ขอ้ผิด

........... ๑) โค  ศพัท ์  หมายถงึโคตวัผูเ้ท่านัน้
 ........... ๒) คาว ี หมายถงึโคตวัเมยีเท่านัน้
 ........... ๓)  โค + ส ิ (ป.)   =โค  
 ........... ๔) คาว,ํ คาวุ ํ    มาจาก โค + อ ํ  
 ........... ๕)   คนฺุน ํ  แปลวา่  แห่งโค  ท.  
 ........... ๖) คาวาน ํ   มาจาก    โค + น ํ 
 ........... ๗) คาว     มาจาก    โค + โย    
 ........... ๘)  โค + อ ํ   =คาวุ ํ   
 ........... ๙) คนฺุน ํ ปาทา =อ.เทา้  ท.  แห่งโค  ท.  
 ........... ๑๐) คาว ี+ สฺม ึ =คาวมิหฺ ิ  
 ........... ๑๑) คาว ี+ ส    =คาวยิา  
 ........... ๑๒)  โคณ + สฺม ึ   =คาเว  
 ........... ๑๓)   โคณ + ห ิ   =คาเวห ิ  
 ........... ๑๔) โคภ ิ   มาจาก  โค + ภ ิ
 ........... ๑๕)  คาวา    แปลวา่  จากโค  
 ........... ๑๖) คาวสฺส    แปลวา่  แห่งโค  

........... ๑๗) คาโว   เป็นปฐมาวภิตัต ิ พหวุจนะเท่านัน้  

........... ๑๘) คาวโิย   แปลไดอ้ย่างเดยีววา่   อ. แมโ่ค ท.  

........... ๑๙) คาว   ยงัไมป่ระกอบวภิตัต ิ 
 ........... ๒๐) คาว ี+ ห ิ   =คาวหีิ
๒.จงแจก คาว ี(แม่โค) ตามแบบ อ ีการนัต ์ในอติถลีงิค ์มาดู. 

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



๓.จงแจก โคณ (โคตวัผู)้ ตามแบบ อ การนัต ์ในปงุลงิค ์มาดู. 
ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ
ป.   
ท.ุ  
ต.  
จต.ุ   
ปญ.  
ฉ.  
ส.  
อา.   

๔. จงเตมิคาํแปลลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
     ๑) โคปาโล  คาโว  ปาเลต.ิ   แปลว่า อ.นายโคบาล  ย่อมรกัษา ........................................... 
    ๒) โคฆาตโก  คนฺุนํ  มสํานิ  ขาทต.ิ  แปลว่า อ.นายโคฆาตก ์ ย่อมกนิ  ซึง่เนื้อ  ท. ........................ 
    ๓) คาเวห ิ เขตฺเต  สสฺสานิ  ขาทยินฺเต.   แปลว่า อ.ขา้วกลา้  ท.  ในนา .................................. ย่อมกนิ. 
    ๔) เตสุ  โคส ุ เอโก  โค  มร.ิ   แปลว่า ...................... เหลา่นัน้หนา  อ.โค  ตวัหนึ่ง  ตายแลว้. 
    ๕) คาเว  สสฺสานิ  ขาทนฺเต, กสโก คาว ํปหรต.ิ   แปลว่า ...................... กนิอยู่ ซึง่ขา้วกลา้ ท., อ.ชาวนา ย่อมต ีซึง่โค. 
    ๖) กสโก  โคณานํ  ตณิานิ  เทต.ิ  แปลว่า อ.ชาวนา ย่อมให ้ซึง่หญา้ ท. .................................. 
    ๗) คาวิโย  วเช  นิปชฺชนฺต.ิ   แปลว่า ...................... ย่อมนอน ในคอก. 
    ๘) คาว ี จ  โคโณ  จ  ปลายนฺต ิ  แปลว่า ...................... ดว้ย ...................... ดว้ย ย่อมหนีไป.  
๕.จงเตมิคาํ (บาล)ี ที่ถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ลงในช่องว่าง 
     ๑) อ.โค ท. ของชาวนา ย่อมหนีไป.  แปลว่า กสกสฺส ...................... ปลายนฺต.ิ 
    ๒) อ.นายพราน ย่อมขาย ซึง่เนื้อ ท. ของโค. แปลว่า เนสาโท ...................... มสํานิ  วกิฺกนีาต.ิ 
    ๓) อ.นมสด ย่อมเกดิ จากโค ท.  แปลว่า ขรี ํ...................... ชายต.ิ 
    ๔) อ.โค ท. ย่อมไป สู่ฝูง ของโค ท.  แปลว่า ...................... ...................... ยูถ ํ คจฺฉนฺต.ิ 
    ๕) อ.ลูกโค ย่อมเขา้ไปหา ซ่ึงแม่โค บ่อย ๆ. แปลว่า วจฺฉโก ...................... ปนุปปฺนุ ํ อเุปต.ิ 
    ๖) อ.โคมยั (มลูววั, ขี้ววั) ย่อมเกดิ จากโค ท. แปลว่า โคมย ํ...................... ชายต.ิ 
    ๗) คร ัน้เม่ือโค ท. ตายแลว้, อ.ชาวนา ย่อมเศรา้. แปลว่า ...................... มเตสุ, กสโก  โสจต.ิ 
    ๘) ในโค ท. เหลา่นัน้หนา อ.โค ตวัหน่ึง ตายแลว้.แปลว่า เตสุ ...................... เอโก  โค  มร.ิ 
    ๙) อ.นายโคบาล ย่อมตอ้นไป ซ่ึงโค ท.  แปลว่า โคปาโล ...................... ปาเชต.ิ 
    ๑๐) อ.ชน ท. บางพวก ย่อมเลือ่มใส ในโค ท. แปลว่า เอกจฺเจ  ชนา ...................... ปสทีนฺต.ิ 
    ๑๑) อ.โคตวัผู ้ดว้ย อ.แม่โค ดว้ย ย่อมตาย. แปลวา่ ...................... จ ...................... จ มรนฺต.ิ 
    ๑๒) อ.หมอ ย่อมเยยีวยา ซ่ึงแม่โค ท. แปลวา่ เวชฺโช ...................... ตกิจิฺฉต.ิ 
 


