
๑๑ 

สงัขยา แบบฝึกหดัที่ ๖ : ปญจฺ (๕) 
๑.จงแจก อฏฐฺรส (๑๘) ตามแบบ ปญจฺ มาดู 

วภิตัต ิ พหวุจนะ 
ป.  
ท.ุ  
ต.  
จ.  
ปญ.ฺ  
ฉ.  
ส.  

๒.จงแจก นว (๙) ตามแบบ ปญจฺ มาดู 
วภิตัต ิ พหวุจนะ 
ป.  
ท.ุ  
ต.  
จ.  
ปญ.ฺ  
ฉ.  
ส.  

๓.จงเตมิคาํหรอืขอ้ความในช่องว่างต่อไปน้ีใหถ้กูตอ้ง 
๑) ๑๐๕  บาลวีา่................................. 
๒) ๙๕  บาลวีา่................................. 
๓) ๘๕  บาลวีา่................................. 
๔) ๗๕  บาลวีา่................................. 
๕) ๖๕  บาลวีา่................................. 
๖) ๕๕  บาลวีา่................................. 
๗) ๔๕  บาลวีา่................................. 
๘) ๓๕  บาลวีา่................................. 
๙) ๒๕  บาลวีา่................................. 
๑๐) ๑๕  บาลวีา่................................. 
๑๑) ๕๐๕ บาลวีา่................................. 

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



๑๒ 

๔.จงแปลขอ้ความต่อไปน้ีเป็นภาษาบาล ี
๑. แก่บรุุษ ท. ๕  บาลวีา่................................................................................................................... 
๒. ของหญงิ ท. ๖ บาลวีา่................................................................................................................... 
๓. ดว้ยวตัถ ุท. ๗ บาลวีา่................................................................................................................... 
๔. ตลอดเดอืน ท. ๘ บาลวีา่................................................................................................................... 
๕. อ.ภกิษุ ท. ๙  บาลวีา่................................................................................................................... 
๖. เพือ่ภรยิา ท. ๑๐ บาลวีา่................................................................................................................... 
๗. จากเมอืง ท. ๑๒ บาลวีา่................................................................................................................... 
๘. ตลอดราตร ีท. ๑๕ บาลวีา่................................................................................................................... 
๙. แก่นางสาวนอ้ย ท. ๖ บาลวีา่................................................................................................................... 
๑๐. ซึง่พระเถร ีท. ๑๓ บาลวีา่................................................................................................................... 

๕.จงเตมิคาํบาล ี(สงัขยาและนามนาม) ลงในช่องวางใหถ้กูตอ้ง 
๑. อ.นาร ีท. ๑๘ ย่อมฟงั ซึง่ธรรม ตลอดเดอืน ท. ๓ ในภายในแห่งพรรษา. 
     บาล ี: ....................  นารโิย  อนฺโตวสฺเส  ....................  มาเส  ธมมฺ ํ สุณนฺต.ิ 
๒. อ.เดก็หญงิ ท. ๗ ย่อมสมาทาน ซึง่ศีล ท. ๕ ตลอดปี ท. ๑๕. 

บาล ี: ....................  กมุาร ี ....................  วสฺสานิ  ....................  สลีานิ  สมาทยินฺต.ิ 
๓. อ.พระเถระ ท. ๑๑ อนันาร ีท. ๑๘ ย่อมอปุฏัฐาก ตลอดวนั ท. ๗. 

บาล ี: ....................  นารหี ิ ....................  ทวิสานิ  ....................  เถรา  อปุฏฐฺยีนฺเต. 
๔. อ.พระเถระ ย่อมแสดง ซึง่ธรรม แก่นาร ีท. ๖ ตลอดวนั ท. ๑๕. 

บาล ี: เถโร  ....................  ทวิเส  ....................  นารนํี  ธมมฺ ํ เทเสต.ิ 
๕. อ.ภกิษุณี ท. ๘ ย่อมเรยีน ซึง่อสุภกรรมฐาน ท. ๑๐ จากพระเถระ ท. ๘ 

บาล ี: ....................  ภกิขฺุณี  ....................  เถเรห ิ ....................  อสภุกมมฺฏฐฺานานิ  อคฺุคณฺหนฺต.ิ 
๖. อ.พระเถร ีท. ๑๗ ย่อมกาํจดั ซึง่อปุกเิลส ท. ๑๖ ดว้ยวปิสัสนาญาณ ท. ๑๐. 

บาล ี: ....................  เถร ี ....................  วปิสฺสนาญาเณห ิ ....................  อปุกเิลเส  ธุนนฺต.ิ 
๗. ในภกิษุณี ท. ๑๒ เหลา่นัน้หนา อ.ภกิษุณี ท. ๗ ย่อมบรรล ุซึง่โสดาปตัตผิล 

บาล ี: เตสุ  ....................  ภกิขฺุนีส ุ ....................  ภกิขฺุนี  โสตาปตตฺผิล ํปาปณุนฺต.ิ 
๘. อ.เดก็หญงิ ท. ๖ ย่อมขอ ซึง่ดอกไม ้ท. ๖ กะหญงิสาว ท. ๖ 

บาล ี: ....................  กมุาร ี ....................  วธุโย  ....................  ปปุผฺานิ  ยาจนฺต.ิ 
๙. ครัน้เมือ่แมโ่ค ท. ๑๗ ตายแลว้, อ.นายโคบาล ย่อมซื้อแมโ่ค ท. ๑๗ ดว้ยรอ้ยแห่งกหาปณะ ท. ๑๗ 

บาล ี: ...................  คาวสี ุ มตาสุ,  โคปาโล  ...................  กหาปณสเตห ิ ...................  คาว ี กนีาต.ิ 
๑๐. อ.พระราชา ย่อมให ้ซึง่กหาปณะ ท. ๑๘ แก่หญงินกัฟ้อน ท. ๙ สิ้นวาระ ท. ๑๐ 

บาล ี: ราชา  ...................  วาเร  ...................  นาฏกานํ  ...................  กหาปเณ  เทต.ิ 


