
๙

สงัขยา แบบฝึกหดัที่ ๕ : จต ุ(๔) 
๑.จงทาํเครื่องหมาย   หนา้ขอ้ถกู และเครื่องหมาย    หนา้ขอ้ผิด 
 ..........๑) จต ุ(๔) แจกเหมอืนกนัท ัง้ ๓  ลงิค ์
 ..........๒) จต ุ(๔) เมือ่สมาสกบั อสตี ิ(๘) ใหเ้ตมิ ร อาคมที ่อ แลว้ทฆีะ อ เป็น อา กลายเป็น จตรุาสตี.ิ 
 ..........๓) จตสฺโส เป็นอติถลีงิค ์
 ..........๔) จตโุร เป็นนปงุสกลงิค ์

..........๕) จตตฺาร ิมาจาก จต+ุสฺม ึ

..........๖) จต ุแจกอย่าง สตถฺ ุ

..........๗) จตูห ิเป็นตตยิาวภิตัต ิอติถลิงิคอ์ย่างเดยีว 

..........๘) จตสฺสนฺน ํมาจาก จต+ุน ํ

..........๙) จตนฺุน ํเป็นฉฏัฐวีภิตัต ิปงุลงิคอ์ย่างเดยีว 

..........๑๐) จตสฺโส  เถรา. อ.พระเถระ ท. สี ่

..........๑๑) จตสฺโส  ภรยิา. อ.ภรยิา ท. สี ่

..........๑๒) จตตฺาโร  มาตคุาเม. ซึง่หญงิ ท. สี ่

..........๑๓) จตสฺโส  ทารา. อ.ภรยิา ท. สี ่

..........๑๔) จตสฺสนฺน ํ ราชนินี.ํ แก่พระราชนิ ีท. สี ่

..........๑๕) จตโุร  ราชาโน. อ.พระราชา ท. สี ่

..........๑๖) จตนฺุน ํ คาวนี.ํ แก่แมโ่ค ท. สี ่

..........๑๗) จตตฺาโร  เสฏฐฺนิ.ี อ.เศรษฐนิ ีท. สี ่

..........๑๘) จตโุร ครโว.  อ.ครู ท. สี ่
๒.จงเตมิคาํหรอืขอ้ความในช่องว่างต่อไปน้ีใหถ้กูตอ้ง 

๑) ๑๐๔  บาลวีา่.................................................... 
๒) ๙๔  บาลวีา่.................................................... 
๓) ๘๔  บาลวีา่.................................................... 
๔) ๗๔  บาลวีา่.................................................... 
๕) ๖๔  บาลวีา่.................................................... 
๖) ๕๔  บาลวีา่.................................................... 
๗) ๔๔  บาลวีา่.................................................... 
๘) ๓๔  บาลวีา่.................................................... 
๙) ๒๔  บาลวีา่.................................................... 
๑๐) ๑๔  บาลวีา่.................................................... 
๑๑) ๔๐๔ บาลวีา่.................................................... 

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



๑๐ 

๓.จงเตมิคาํบาล ี(สงัขยาและนามนาม) ลงในช่องวางใหถ้กูตอ้ง 
 ๑. อ.พระราชา ย่อมทรงบรจิาค ซึง่โกฏแิห่งทรพัย ์ท. ๔ เพือ่ประโยชน ์แก่เจดยี ์ท. ๔ 

       บาล ี: ราชา  ....................  เจติยานํ  อตฺถาย  ....................  ธนโกฏโิย  ปรจิจฺชต.ิ 
๒. อ.ชน ท. ๔ ย่อมบูชา ซึง่เจดยี ์ท. ๔ ดว้ยมาลยั ท. ๔. 
       บาล ี: ....................  ชนา  ....................  มาลาห ิ ....................  เจตยิานิ  ปูเชนฺต.ิ 
๓. อ.พระราชนิ ีพระองคห์น่ึง ย่อมไป สูอ่ทุยาน กบั ดว้ยรอ้ยแห่งนกัฟ้อน ท. ๔ สิ้นวาระ ท. ๔ 
       บาล ี: ....................  ราชินี  ....................  วาเร  ....................  นาฏกสเตห ิ สทธฺ ึ อยุยฺาน ํ คจฉฺต.ิ 
๔. อ.มรรค ท. ๔ ย่อมเจรญิ แก่พระอรยิสาวก ท. ๔ ผูด้าํรงอยู่แลว้ ในอทิธบิาท ท. ๔. 
       บาล ี: ....................  มคฺคา  ....................  อทิธฺิปาเทส ุ ปตฏิฐฺติาน ํ ....................  ภกิขฺูนํ  วฑฒฺต.ิ 
๕. อ.อาํมาตย ์ท. ๔ ย่อมได ้ซึง่รอ้ยกหาปณะ ท. ๔ กบั ดว้ยรถ ท. ๔. 
       บาล ี: ....................  อมจฺจา  ....................  รเถห ิ สทธฺ ึ ....................  กหาปณสตานิ  ลภนฺต.ิ 
๖. อ.พระโอรส ท. ๔ ของพระราชา พระองคห์น่ึง ย่อมออกไป จากเมอืง โดยประตู ท. ๔. 
       บาล ี: ....................  รญโฺญ  ....................  ปตุตฺา  ....................  ทฺวาเรห ิ นครสฺมา  นกิฺขมนฺต.ิ 
๗. อ.เทวดา ท. ๔ ย่อมถาม ซึง่ปญัหา ท. ๔ กะพระศาสดา  ตลอดราตร ีท. ๓. 
       บาล ี: ....................  เทวตา  ....................  รตตฺโิย  สตถฺาร ํ ....................  ปญฺเห  ปจฺุฉนฺต.ิ 
๘. อ.แมโ่ค ตวัหน่ึง ขา้มอยู่ ซึง่แมน่ํา้ ท. ๓ ย่อมหนไีป ในป่า กบั ดว้ยลูกโค ท. ๔. 
       บาล ี: ...................  คาว ี ...................  นทโิย  ตรนฺต ี ...................  วจฺฉเกห ิ สทธฺ ึ อรญฺเญ  ปลายต.ิ 
๙. อ.นายโคฆาตก ์ย่อมฆ่า ในโค ท. ๔ เหลา่นัน้หนา ซึง่โค ตวัหน่ึง. 
       บาล ี: โคฆาตโก  เตสุ  ....................  โคเณส ุ ....................  โคณํ  หนต.ิ 
๑๐. อ.ชาวนา คนหน่ึง ย่อมไถ ซึง่นา ท. ๔ ของตน ดว้ยโค ท. ๔. 
       บาล ี: ....................  กสโก  ....................  โคเณห ิ อตตฺโน  ....................  เขตตฺานิ  กสต.ิ 
๑๑. อ.เศรษฐ ีย่อมให ้ซึง่ฟ่อนแห่งหญา้ ท. ๔ แก่แมโ่ค ท. ๔. 
       บาล ี: เสฏฐฺ ี ....................  คาวีนํ  ....................  ติณกลาเป  เทต.ิ 
๑๒. อ.พอ่คา้ ย่อมซื้อ ซึง่ลูกโค ท. ๔ ดว้ย ซึง่แมโ่ค ท. ๔ ดว้ย ดว้ยรอ้ยแห่งกหาปณะ ท. ๒. 
       บาล ี: วาณิโช  ....................  กหาปสเตห ิ ....................  จ  วจฺฉเก  ....................  จ  คาว ี กนีาต.ิ 
๑๓. อ.พรหม ท. ๔ มาแลว้ จากทศิ ท. ๔ ย่อมนัง่ ในท่ามกลาง แห่งบรษิทั ท. ๔. 
       บาล ี: ....................  พฺรหฺมาโน  ....................  ทิสาห ิ อาคนฺตฺวา  ....................  ปริสานํ  มชฺเฌ  นิสทีนฺต.ิ 
๑๔. อ.อบุาสกิา ท. ๔ ฟงัแลว้ ซึง่อรยิสจั ๔ บรรลแุลว้ ซึง่พระอรหตั กบั ดว้ยปฏสิมัภทิา ท. ๔. 
       บาล ี: ................. อปุาสกิา ................. อริยสจฺจานิ สุตฺวา ................. ปฏสิมภฺทิาห ิสทฺธ ึอรหตตฺ ํปาปณึุสุ.   
๑๕. อ.ภกิษุ ท. เวน้แลว้ ซึง่อกรณียกจิ ท. ๔ อาศยัแลว้ ซึง่ปจัจยั ท. ๔ ย่อมห่ม ซึง่จวีร ท. ๓. 
       บาล ี: ภกิฺขู ................ อกรณียกจฺิจานิ วชฺเชตวฺา ................ ปจฺจเย นิสฺสาย ................ จวีรานิ ปารุปนฺต.ิ 

 


