
๓

สงัขยา แบบฝึกหดัที่ ๒ : ทวฺ ิ(๒) 
๑.จงทาํเครื่องหมาย   หนา้ขอ้ถกู และเครื่องหมาย    หนา้ขอ้ผิด 

..........๑) ทวฺ ิ (๒)  แจกเหมอืนกนัท ัง้  ๓  ลงิค ์  

..........๒) ทเุว  สจจฺาน.ิ (ซึง่สจัจะ ท. สอง.) 

..........๓) ทวฺนฺิน ํ อปุาสกิาน.ํ (ซึง่อบุาสกิา ท. สอง.) 

..........๔) ทวฺหี ิ ทวฺาเรห.ิ (โดยประตู ท. สอง) 

..........๕) ทวฺสุี  อมเฺหสุ. (ในเรา ท. สอง.) 

..........๖) เทวฺ  มย.ํ (อ.เรา ท. สอง) 

..........๗) ทวฺนฺิน ํ มาจาก ทวฺ ิ+ อ ํ

..........๘) ทวฺ ิ (๒)  เป็นนามนาม 

..........๙) ทวฺ ิ (๒)  เป็นเอกวจนะอย่างเดยีว 

..........๑๐) ทวฺ ิ+ สุ  =ทเฺวสุ 
๒.จงเตมิคาํหรอืขอ้ความในช่องว่างต่อไปน้ีใหถ้กูตอ้ง   

๑) ๙๒  บาลวีา่................................. 
๒) ๘๒  บาลวีา่................................. 
๓) ๗๒  บาลวีา่................................. 
๔) ๖๒  บาลวีา่................................. 
๕) ๕๒  บาลวีา่................................. 
๖) ๔๒  บาลวีา่................................. 
๗) ๓๒  บาลวีา่................................. 
๘) ๒๒  บาลวีา่................................. 
๙) ๑๒  บาลวีา่................................. 
๑๐) ๒  บาลวีา่................................. 

๓.จงเตมิคาํหรอืขอ้ความในช่องว่างต่อไปน้ีใหถ้กูตอ้ง   
๑) ปญฺจสฏฐฺ ี    =.............................. 
๒) ปญฺจปญฺญาส =.............................. 
๓) จตสุตตฺต ิ   =.............................. 
๔) สตตฺสตตฺต ิ  =.............................. 
๕) อฏฐฺนวุต ิ =.............................. 
๖) ฉจตตฺาฬสี  =.............................. 
๗) สตตฺอสตี ิ =.............................. 
๘) เอกูนสต ํ =.............................. 

ชื่อ...................................นามสกุล..................................



๔ 

๔.จงเตมิคาํบาล ี(สงัขยาและนามนาม) ลงในช่องวางใหถ้กูตอ้ง 
๑. อ.ผูรู้ ้ ท.  สอง  ย่อมปกครอง  ซ่ึงลูกศิษย ์ ท.  สอง. 

         บาล ี: ....................  มนุโย  ....................  สสฺิเส  ปสาสนฺต.ิ 
๒. อ.ศิษย ์ ท.  สอง  ย่อมประพฤตติาม  ซึง่ผูรู้ ้ ท.  สอง. 

         บาล ี: ....................  สสฺิสา  ....................  มนุโย  อนุวตตฺนฺต.ิ 
๓. อ.ศิษย ์ ท.  สอง  อนัผูรู้ ้ ท.  สอง  ย่อมแนะนาํ. 

         บาล ี: ....................  มนุหี ิ ....................  สสฺิสา  วนิยีนฺเต. 
๔. อ.ความปีต ิ ย่อมเกดิขึ้น  แก่ศิษย ์ ท.  สอง  ของผูรู้ ้ ท.  สอง. 

         บาล ี: ปีต ิ ....................  มนุนี ํ ....................  สสฺิสาน ํ อปุปฺชฺชต.ิ 
๕. อ.ศิษย ์ ท.  สอง  ย่อมได ้ ซึง่คาํชมเชย  จากผูรู้ ้ ท.  สอง. 

         บาล ี: ....................  สสฺิสา  ....................  มนุหี ิ อภถิตุ ึ ลภนฺต.ิ 
๖. อ.ศิษย ์ ท.  สอง  ของผูรู้ ้ ท.  สอง  ย่อมพยาม. 

         บาล ี: ....................  มนุนี ํ ....................  สสฺิสา  วายมนฺต.ิ 
๗. ครัน้เมือ่ผูรู้ ้ คนหน่ึง  ตายแลว้,  อ.ศิษย ์ ท.  สอง  ย่อมบาํรุง  ซ่ึงผูรู้ ้ อกีคนหนึ่ง. 

         บาล ี: ....................  มนุสฺิม ึ มเต,  ....................  สสฺิสา  อปร ํ ....................  อปุฏฐฺหนฺต.ิ 
๘. อ.ดวงตา  ท.  สอง  ของเศรษฐ ี คนหน่ึง  ย่อมบอด. 

         บาล ี: ....................  เสฏฐฺสฺิส  ....................  อกฺขนี ิ วชฺิฌายนฺต.ิ 
๙. อ.หมอ  คนหน่ึง  ย่อมรกัษา  ซึง่ดวงตา  ท.  สอง  ของเศรษฐ ี คนหน่ึง. 

         บาล ี: ....................  เวชฺโช  ....................  เสฏฐฺสฺิส  ....................  อกฺขนี ิ ตกิจิฉฺต.ิ 
๑๐. อ.เศรษฐ ี คนหน่ึง  ย่อมมองไมเ่หน็  ดว้ยดวงตา  ท.  สอง. 

           บาล ี: ....................  เสฏฐฺ ี ....................  อกฺขหี ิ น  ปสฺสต.ิ 
๑๑. อ.ความไมม่แีห่งโรค  ย่อมเกดิขึ้น  แก่ดวงตา  ท.  สอง ของเศรษฐ.ี 

           บาล ี: อาโรคฺย ํ เสฏฐฺโิน  ....................  อกฺขนี ํ อปุปฺชฺชต.ิ 
๑๒. อ.โลหติ  ย่อมไหลออก  จากดวงตา  ท.  สอง  ของเศรษฐ ี คนหน่ึง. 

           บาล ี: โลหโิต  ....................  เสฏฐฺสฺิส  ....................  อกฺขหี ิ ปคฺฆรต.ิ 
๑๓. อ.หนาม ท.  สอง  ย่อมทิม่แทง  ซึง่ท่ามกลาง  แห่งดวงตา  ท.  สอง  ของเศรษฐ ี คนหน่ึง. 

           บาล ี: ....................  กณฺฏกา  ....................  เสฏฐฺสฺิส  ....................  อกฺขนี ํ มชฺฌ ํ วชฺิฌนฺต.ิ 
๑๔. อ.หมอ  คนหน่ึง  ย่อมหยอด  ซึง่ยา  ขนานหน่ึง  ในดวงตา  ท.  สอง  ของเศรษฐ ี คนหน่ึง. 

           บาล ี:  ..................  เวชฺโช  ..................  เสฏฐฺสฺิส  ..................  อกฺขสุี  ..................  เภสชฺช ํ อญฺชต.ิ 
๑๕. อ.บตุร  ท.  สอง  ดว้ย  อ.ภรรยา  ท.  สอง  ดว้ย  ย่อมปรนนบิตั ิ ซึง่เศรษฐ ี ดว้ยมอื  ท.  สอง  ของตน. 

           บาล ี:  ...............  จ  ปตุตฺา  ...............  จ  ภรยิาโย  อตตฺโน  ...............  หตเฺถห ิ เสฏฐฺ ึ ปฏชิคฺคนฺต.ิ 
 


