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สงัขยา แบบฝึกหดัที่ ๔ : ต ิ(๓) 
๑.จงทาํเครื่องหมาย   หนา้ขอ้ถกู และเครื่องหมาย    หนา้ขอ้ผิด 
 ..........๑) ต ิ (๓)  แจกเหมอืนกนัท ัง้  ๓  ลงิค ์  

..........๒) ตสฺิโส  กมุารา.  [อ.เดก็ชาย ท. สาม] 

..........๓) ตโย  รตตฺโิย.  [ตลอดราตร ีท. สาม] 

..........๔) ตณิี  ปปุผฺาน.ิ  [อ.ดอกไม ้ท. สาม] 

..........๕) ตสฺิสนฺน ํ มาลาน.ํ  [ของพวงมาลยั ท. สาม] 

..........๖) ต ิ(๓) ในสตัตมวีภิตัตแิจกเหมอืนกนัท ัง้สามลงิค ์

..........๗) ตสุี  กมุารกิาสุ.  [ในเดก็หญงิ ท. สาม] 

..........๘) ตสฺิโส มาตคุามา.  [อ.มาตคุาม (ผูห้ญงิ) ท. สาม] 

..........๙) ตโย ทารา.  [อ.ภรรยา ท. สาม] 

..........๑๐) ตโย เทวตา.  [ซึง่เทวดา ท. สาม] 

..........๑๑) ตณฺิณ ํเทวาน.ํ  [แก่เทพ ท. สาม] 

..........๑๒) ตสฺิสนฺน ํภกิฺขนุยิา.  [แก่ภกิษุณี สาม] 

..........๑๓) ตสุี กกฺุกฏุสุี.  [ใกลแ้มไ่ก่ ท. สาม] 

..........๑๔) ตณฺิณ ํกนฺินรนี.ํ  [แก่กนินร ีท. สาม] 

..........๑๕) ตโย มนุโย.  [อ.ผูรู้ ้ท. สาม] 

..........๑๖) ตริตนาน.ิ  [อ.รตนะสาม ท.] 

..........๑๗) ต ิ(๓) เมือ่สมาสกบั อตุตฺร และ อธกิ ใหแ้ปลง ต ิเป็น ตยฺ เช่น ตยฺุตตฺร, ตยฺาธกิ เป็นตน้

..........๑๘) ต ิ(๓) ตัง้แต่ตตยิาวภิตัต ิถงึ สตัตมวีภิตัตแิจกเหมอืนกนัหมดท ัง้สามลงิค ์
๒.จงเตมิคาํหรอืขอ้ความในช่องว่างต่อไปน้ีใหถ้กูตอ้ง 

๑) ๑๐๓ บาลวีา่................................. 
๒) ๙๓  บาลวีา่................................. 
๓) ๘๓  บาลวีา่................................. 
๔) ๗๓  บาลวีา่................................. 
๕) ๖๓  บาลวีา่................................. 
๖) ๕๓  บาลวีา่................................. 
๗) ๔๓  บาลวีา่................................. 
๘) ๓๓  บาลวีา่................................. 
๙) ๒๓  บาลวีา่................................. 
๑๐) ๑๓ บาลวีา่.................................  
๑๑) ๓  บาลวีา่................................. 

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



๘ 

๓.จงเตมิคาํบาล ี(สงัขยาและนามนาม) ลงในช่องวางใหถ้กูตอ้ง 
๑. อ.ครู ย่อมให ้ซึง่ดนิสอ ท. สาม แก่ศิษย ์ท. สาม. 
     บาล ี: ครุ  ....................  สสฺิสานํ  ....................  เลขนิโย  เทต.ิ 
๒. อ.ศิษย ์ท. สาม ย่อมถาม ซึง่ปญัหา ท. สาม กะครู. 
     บาล ี: ....................  สสฺิสา  ครุ  ....................  ปญเฺห  ปจุฉฺนฺต.ิ 
๓. อ.ความสงสยั  ของศิษย ์ท. สาม อนัครู คนหน่ึง ย่อมบรรเทา. 
     บาล ี: ....................  สสฺิสานํ  สสํโย  ....................  ครุนา  วโินทยิเต. 
๔. อ.หนงัสอื ท. สาม อนัศิษย ์ท. สาม ย่อมให ้ แก่ครู. 
     บาล ี: ....................  สสฺิเสห ิ ....................  ปณฺณานิ  ครุสฺส  ทยีนฺเต. 
๕. ในศิษย ์ท. สาม เหลา่นัน้หนา อ.ศิษย ์คนหน่ึง ย่อมไมไ่ด ้ซึง่ดนิสอ จากครู. 
     บาล ี: เตสุ  ....................  สสฺิเสส ุ ....................  สสฺิโส  ครุสฺมา  เลขน ึ น  ลภต.ิ 
๖. อ.ศิษย ์ท. สาม ของครู ย่อมเขยีน ซึง่อกัษร ท. สาม. 
     บาล ี: ครุสฺส  ....................  สสฺิสา  ....................  อกขฺรานิ  ลขินฺต.ิ 
๗. ครัน้เมือ่ครู กลา่วอยู่ ตลอดราตร ีท. สาม, อ.ศิษย ์ท. สาม ย่อมฟงั. 
     บาล ี: ครุสฺม ึ ....................  รตตฺโิย  กเถนฺตสฺม,ึ  ....................  สสฺิสา  สุณนฺต.ิ 
๘. อ.นางสาวนอ้ย ท. สาม ย่อมเก็บ ซึง่ดอกไม ้ท. สาม. 
     บาล ี: ....................  กญญฺาโย  ....................  ปปุผฺานิ  อจุจฺนินฺต.ิ 
๙. อ.บณัฑติ ท. ย่อมสรรเสรญิ กบั ดว้ยนางสาวนอ้ย ท. สาม ตลอดวนั ท. สาม 
     บาล ี: ปณฺฑติา  ....................  ทวิสานิ  ....................  กญญฺาห ิ สทธฺ ึ สลฺลปนฺต.ิ 
๑๐. อ.ดอกไม ้ท. สาม อนัสาวนอ้ย ท. สาม ย่อมถวาย แก่ภกิษุ ท. สาม. 
      บาล ี: ....................  กญญฺาห ิ ....................  ภกิขฺูนํ  ....................  ปปุผฺานิ  ทยีนฺเต. 
๑๑. อ.ดอกไม ้ท. ของนางสาวนอ้ย ท. สาม อนัภกิษุ ท. สาม ย่อมรบั ตลอดปี ท. สาม. 
      บาล ี: ....................  ภกิขฺูห ิ ....................  วสฺสานิ  ....................  กญฺญานํ  ปปุผฺานิ  คหยินฺเต. 
๑๒. อ.เศรษฐ ีย่อมถวาย ซึง่ขนม ท. สาม แก่ภกิษุณี ท. สาม ตลอดเดอืน ท. สาม. 
       บาล ี: เสฏฐฺ ี ....................  มาเส  ....................  ภกิขฺุนีนํ  ....................  ปูเว  เทต.ิ 
๑๓. อ.ภกิษุ ท. สาม ย่อมบูชา ซึง่เจดยี ์ท. สาม ดว้ยดอกไม ้ท. สาม ของนางสาวนอ้ย ท. สาม. 
      บาล ี: ..................  ภกิขฺู  ..................  กญฺญานํ  ..................  ปปุเฺผห ิ ..................  เจติยานิ  ปูเชนฺต.ิ 
๑๔. ครัน้เมือ่นางสาวนอ้ย ท. สาม  เก็บอยู่  ซึง่ดอกไม ้ท, อ.ยาม ท. สาม ย่อมลว่งไป. 
      บาล ี: ....................  กญญฺาส ุ ปปุผฺาน ิ อจุจฺนินฺตาสุ,  ....................  ยามา  อตกิกฺมนฺต.ิ 
๑๕. อ.ธดิา ท. สาม ของอบุาสก ย่อมระลกึถงึ ซึง่รตนะ ท. สาม ตลอดยาม ท. สาม. 
      บาล ี: อปุาสกสฺส  ....................  ธีตโร  ....................  ยาเม  ....................  รตนานิ  สรนฺต.ิ 

 


