
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รหสัวชิา  82  วิชา  ความถนดัทางภาษาบาล ี(PAT 7.6)
สอบวนัอาทติย์ท่ี   15   มีนาคม  พ.ศ.  2552    เวลา   13.00 - 16.00  น.

ช่ือ-นามสกลุ.................................................................  เลขท่ีนัง่สอบ......................................

สถานที่สอบ.................................................................  ห้องสอบ............................................

คำอธิบาย

1. ข้อสอบเปน็แบบปรนยั  4  ตัวเลือก  จำนวน  100  ข้อ  ( 30  หนา้ )   300   คะแนน
2. ก่อนตอบคำถาม ใหเ้ขียนชือ่-นามสกลุ เลขท่ีนัง่สอบ สถานทีส่อบและหอ้งสอบ ในขอ้สอบ
3. ใหเ้ขียนชือ่-นามสกลุ วิชาทีส่อบ สถานทีส่อบ หอ้งสอบ เลขท่ีนัง่สอบและรหสัวชิาทีส่อบ

ดว้ยปากกาในกระดาษคำตอบ    พรอ้มท้ังระบายเลขทีน่ัง่สอบและรหสัวชิา  ดว้ยดนิสอดำ
เบอร ์2B  ทับตวัเลขในวงกลม  ใหต้รงกบัตวัเลขท่ีเขียน

4. ในการตอบ ใหใ้ชด้นิสอดำเบอร ์2B ระบายวงกลมตวัเลือก         หรือ  
ในกระดาษคำตอบใหเ้ตม็วง (หา้มระบายนอกวง)  ในแตล่ะข้อมีคำตอบทีถ่กูตอ้งหรอื
เหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก       เป็นคำตอบทีถ่กูตอ้ง  ใหท้ำดงันี้

 
ถา้ตอ้งการเปลีย่นตวัเลือกใหม ่ ตอ้งลบรอยระบายในวงกลมตวัเลือกเดมิ  ใหส้ะอาด
หมดรอยดำเสยีก่อน  แลว้จงึระบายวงกลมตวัเลือกใหม่

5. หา้มนำขอ้สอบและกระดาษคำตอบออกจากหอ้งสอบ
6. ไม่อนญุาตใหผู้้เข้าสอบออกจากหอ้งสอบ  ก่อนหมดเวลาสอบ
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1.   ขอใดประกอบดวยทีฆสระ ทุกพยางค  
 1.     สุคโต   สุมุน ิ  
 2.     นายโก    มเหส ี
 3.     ภควา   อรหา  
 4.     เมธาว ี   ภูปาโล 
 

2.   ขอใดเปนพยัญชนะอวรรค ท้ังหมด 
 1.     จกฺขุมา  
 2.     ภวนฺต 
 3.     ยสวา  
 4.   อรหตา 
 

3.  ขอใดจัดเปน “คร”ุ ทุกพยางค 
 1.   มุนิ    อคฺคิ  
 2.   รชฺช ุ   วธ ู
 3.   ปณฺฑิโต   มนุสฺโส  
 4.   จนฺโท    สทฺธา 
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4.  การเขียนสะกดคําในขอใด ไม  ถูกตองตามอักขรวธิี 
 1.    กฺุชโร   2.     สพฺพฺู 
 3.    สงฺหิตํ   4.     อนุกมฺโป 
 
5.   สระที่เกิดจากฐานคอและเพดานไดแกขอใด 
 1.     อา    2.    อู 
 3.     เอ    4.    โอ 
 
6.  เมื่อใชปลายลิ้นแตะที่ฟน กดเสียงหนัก เสียงไมกอง จะเกิดพยัญชนะใด 
 1.     ต    2.     ถ 
 3.     ท    4.   ธ 
 
7.  คําวา  “พุทฺโธ”  มีหลักการสะกดอยางไร   
 1.     พยัญชนะที่  1  ซอนหนาพยัญชนะที่ 2 
 2.     พยัญชนะที่  2  ซอนหนาพยัญชนะที่  3 
 3.     พยัญชนะที่  3  ซอนหนาพยัญชนะที่  4  
 4.     พยัญชนะที่  5  ซอนหนาไดทุกตัว 
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8.  พยัญชนะขอใดมีเสียงเบาที่สุด 
 1.     ก      จ      ฏ  
 2.    ข      ฉ       
 3.    ค      ช      ฑ  
 4.    ฆ     ฌ      ฒ 
 
9.  ขอใดเปนสิถิล โฆสะ ทุกตัว 
 1.     ค      ฆ      ง  
 2.    ค      ช      ท 
 3.     ช      ฌ       
 4.    ท      ธ      น 
 
10.  การรวมสระสองตัวเขาดวยกันเรียกวาอะไร 
 1.    ทีฆสระ  
 2.    รัสสสระ 
 3.    สังยุตตสระ  
 4.    สุทธสระ 
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11.  ชิวหัคคะ มีความหมายตรงกับขอใด 
 1.     กลางลิ้น   2.     ถัดปลายลิ้นเขามา 
 3.     ปลายลิ้น   4.     โคนลิ้น 
 
12.  ขอใดเปนพยัญชนะสนธิ 
 1.     มยายํ   2.     อถขฺวสฺส 
 3.     ตฺยาหํ   4.     สาหุทสฺสนํ 
 
13.  ขอใดเปนทีฆสระสนธ ิ
 1.     ตตฺรายํ   2.     สเมตายสฺมา 
 3.     ยถริว   4.     ปโรสหสฺสํ 
 
14.  ขอใดเปนอาเทสสระสนธิ 
 1.     จตูหปาเยหิ  2.     กินฺนุมา 
 3.     อภินนฺทุนฺติ  4.     พหฺวาพาโธ 
 
15.  ขอใดทําสนธิดวยการซอนพยัญชนะ 
 1.     โอนทฺธา   2.     อชฺฌคมา 
 3.     ตสฺมาติห  4.     วิฺาณํ 
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16.  ขอใดใชกบันคิคหิตสนธิ  ไม  ได 
 1.     โลป     
 2.     อาเทส 
 3.     สัญโญค    
 4.     อาคม 
 
17.  “ปจฺจุตฺตริตฺวา”  เกิดจากการสนธิในขอใด 
 1.     ป + อุตฺตริตฺวา  
 2.     ปจฺจุ + อุตฺตริตฺวา 
 3.     ปต + อุตฺตริตฺวา  
 4.     ปติ + อุตฺตริตฺวา 
 
18.  ขอใดทําสนธิดวยการเติมพยัญชนะ 
 1.     ตเถว  
 2.     นิปฺผตฺติ 
 3.     ยถายิทํ  
 4.     ปโรสหสฺสํ 
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19.  “สุหุฏตํ”  เกิดจากการสนธิในขอใด 
 1.     สุ + หุฏตํ  
 2.     สุหุ + ตํ 
 3.     สุ + อฏุตํ  
 4.     สุห + อุฏตํ 
 
20.  “ตํ + เอว”  มีรูปสําเร็จตรงกับขอใด 
 1.     ตสฺเสว  
 2.     ตฺเหว 
 3.     เตฺวว  
 4.     ตฺเว 
 
21.   “บุตรทั้งหลายของเศรษฐี” ตรงกับขอใด 
 1.  เสฏสฺส  ปุตฺตา 
 2. เสฏนา  ปุตฺตา 
 3.   เสฏมฺห ิ ปุตฺตา  
 4. เสฏนํ  ปุตฺตา 
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22.   ขอใดเปนรูปสําเร็จของ  “มุน ิ+ โย”    
 1.  มุนิโย  2. มุนโย 
 3.  มุนิโน  4. มุนีโย 
 
23.   “แกบุคคลผูทําบาป”  ตรงกับขอใด 
 1.  ปาปการี  2. ปาปการึ 
 3.  ปาปการินา 4. ปาปการิโน 
 
24. “มนุสฺโส  ............  สมุทฺทํ  ตรติ”  ขอใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวาง 
 1.   นาวาย  2.   นาวํ 
 3.    นาวาน ํ   4.    นาวาสุ 
 
25.   คําวา  “รตฺตึ”  ในประโยค “พฺราหฺมณา  ทิวา  จ  รตฺตึ  จ  พลึ  เทวตานํ  หรนฺติ”  
 เปนวิภัตติใด 
        1.   ปฐมาวิภัตติ 2. ทุติยาวิภัตติ 
 3.  ปฺจมีวิภัตติ 4. จตุตถีวิภัตติ 
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26.   ขอใด  ไม  มกีารเปลี่ยนรูปวิภัตติ 
 1. มุนึ   ภิกฺขุ  
 2.   ปุริเสน   อาจริเยน 
 3. มุนิมฺหา   คุรุโน  
 4.   คชมฺหิ   วานเร 
 
27. “อินทรียของผูประพฤติธรรม”  ตรงกับขอใด 
 1. ธมฺมจารินา  อินฺทฺริยานิ  
 2. ธมฺมจาร ึ  อนิฺทฺริยานิ 
 3.  ธมฺมจาริโน   อินฺทฺริย ํ  
 4. ธมฺมจารหีิ   อินฺทฺริยํ 
 
28.   “ตํ  เม  ปาป  ตยา  กตํ,  ตุยฺหํ  โทโส  โหติ”  ขอใดเปนวิเสสนสรรพนาม 
 1.    ตํ  
 2.   เม 
 3.   ตยา  
 4.   ตุยฺหํ 
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29.  “โจรขโมยโคตัวใดตัวหนึ่งของเศรษฐี”  ตรงกับบาลีขอใด   
 1.   โจโร  เสฏ ิสฺส  ยงฺกฺจิ  โคณํ  โจเรติ. 
 2.   โจโร  เสฏ ิสฺส  เยเกจิ  โคณํ  โจเรต.ิ 
 3. โจโร  เสฏ ิสฺส  โยโกจิ  โคณํ  โจเรต.ิ 
 4.   โจโร  เสฏ ิสฺส  ยากาจิ  โคณํ  โจเรติ.   
 
30. “อาจารยของเราทั้งหลายยอมไปสูบรรณศาลา”  ตรงกับภาษาบาลีขอใด 
 1.   อมฺหากํ  อาจริโย  ปณฺณสาลํ   คจฺฉติ. 
 2.   ตุมฺหากํ  อาจริโย  ปณฺณสาลํ   คจฺฉติ. 
 3.   อาจริโย  โว  ปณฺณสาลํ   คจฺฉติ. 
 4.   อาจริโย  เม  ปณฺณสาลํ   คจฺฉติ. 
 
31.   “ทรัพยของโจร  39  คน”  ตรงกับขอใด 
 1.   เอกูนจตฺตาฬีสํ  โจรานํ  ธนํ 
 2.   เอกูนจตฺตาฬีสาย  โจรานํ  ธน ํ
 3.   เอกูนจตฺตาฬีสาย  โจรสฺส  ธน ํ
 4.   เอกูนจตฺตาฬีสาย  โจราย  ธน ํ
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32.   ขอใดใชเปนคําขยาย  นาริโย  ไดถูกตอง 
 1. ติสฺโส  
 2. ตโย 
 3. จตุโร  
 4. จตฺตาโร 
 
33.   “แกสามเณรรูปท่ี  11”  ตรงกับขอใด 
 1. เอกาทสนฺนํ  สามเณรสฺส  
 2. เอกาทสมสฺส  สามเณรสฺส 
 3. เอกูนวีสํ  สามเณร ํ  
 4. เอกูนวีสาย  สามเณรสฺส 
 
34.   ขอใดเปนคุณนามขั้นปกติทุกคํา 
 1.  ปณฺฑิตตโม  ปาปโย  
 2. ปณฺฑิตตโร  ปาปฏโ 
 3.   อคฺโค  สุนฺทโร  
 4.  กนิฏโ  เสฏโ 
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35.  คําวา  “พุทฺธาย”  ใน “ นโม  พุทฺธาย”  ประกอบดวยวิภัตติใด 
 1.   สิ   2.   สฺมึ  
 3.   ส   4.   สฺมา 
 
36.   คําวา “เชือกยาว”  ตรงกบัขอใด 
 1. ทีโฆ  รชฺชุ 2.   ทีฆํ  รชฺช ุ
 3.    ทีฆา  รชชฺ ุ 4.   ทีฆานิ  รชฺช ุ
 
37.   “ภนฺเต” ใน “มยํ  ภนฺเต  ติสรเณน  สห  ปฺจ  สีลานิ  ยาจาม” 
 เปนศัพทประเภทใด 
 1.   อุปสรรค  2.   นิบาต 
 3.   ปจจัย  4.   นามนาม 
 
38.   ขอใดเปนนิบาตบอกเวลา ทุกคํา 
 1.   อุปริ   อุทฺธ ํ   2.   กีว   ยาว   
 3.  เสฺว   หิยฺโย    4.   กึ   กถํ    
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39.   ขอใดเขียนถกูตอง 
 1.   ทีฆายุกา  โหตุ  มหาราชา  
 2.   ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา 
 3.   ฑีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา  
 4.   ฑีฆายุกา  โหตุ  มหาราชา 
 
40.   “อิทานิ”  ในประโยค  “อิทานิ  ธมมฺํ  สุณามิ” มีความหมายตรงกับศัพทใด 
 1.   อายตึ  
 2.  เอตรหิ 
 3.   ปาโต  
 4.   กุทาจนํ   
 
41.  วิภัตติอาขยาตบงบอกใหรูอะไรบาง  
 1.  กาล + บท + บุรุษ  
 2.  ปจจัย + ธาตุ + พจน  
 3.  วาจก + พจน + ลิงค  
 4.  วาจก + ปจจยั + ลิงค 
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42.  คํากริยาขอใดประกอบดวยวรรตมานาวิภัตติ  
 1. อหํ  ธมฺมํ  สณุามิ.  
 2.  สพฺเพ  สตฺตา  อเวรา  โหนฺตุ. 
 3.  ภเชถ  ปุริสุตฺตเม.  
 4.  คจฺฉ  อมุมหฺ ิ โอกาเส  ติฎาหิ. 
 

43.  ขอใด ไมใช กริยาอาขยาต 
 1.  กเร        จเช  
 2.  ภเช       จเร 
 3.  อตีเต     คเต  
 4.  ภฺุเช    ลเภ  
 
44.  ขอใดเปนกรยิาอาขยาตทุกคํา 
 1.  ปาวิสิ     อกร ิ  
 2.  คจฺฉติ    คติ 
 3.  ขมติ      วติ  
 4.  โหติ       ทธิ  
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45.  ขอใดเปนสกรรมธาตุท้ังหมด 
 1.  โจรยติ      สกฺโกติ  
 2.  จินฺเตนฺติ     มรติ 
 3.  ปจติ      ทิพฺพติ  
 4.  กโรติ      สุณาติ  
 
46.  ขอใดเปนประโยคกรรมวาจก 
 1.  กมฺม ํ สตฺเต  วิภชติ.  
 2.  น  สิยา  โลกวฑฺฒโน. 
 3.  กถํ  มยา  ปฎิปชฺชเต.  
 4.  สามเณเรน  ธมฺโม สิกขฺิยเต. 
 

47.  ขอใด ไมใช กริยาทีป่ระกอบจาก อสฺ ธาตุ  
 1.  อติถิ  2.  สนฺติ 
 3.  อสิ   4.  อตฺถิ 
 
48.  กริยาขอใดสรางจากนามศัพท  
 1.  กริสฺสติ  2.  ภวิสฺสติ  
 3.  ปุตฺติยติ  4.  ภฺุชิสฺสติ 
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49.  ขอใดมีความหมายวา  “เขาปรารถนาจะกิน” 
 1.  พุภุกฺขติ  2.   ลกฺขยติ 
 3.  ชิคึสติ  4.   จิรายติ 
 
50.   ขอใดลง  กฺวิ  ปจจัยในนามกิตก   
 1.  สยมฺภ ู  2.  ปารคู 
 3.  วิฺู  4.  เวทคู  
 
51.   ขอใดลง  ณฺว ุ ปจจัย  ทุกคํา  
 1.  สาวโก    สุภโร 2.  โรโค    ธมมฺวิตกฺโก 
 3.  หิตกฺกโร    กมฺมกาโร 4.  นายโก    ทายโก  
 
52.  ขอใดเปนนามกิตกทุกตัว 
 1.  นาวิโก    สาวโก 2.  อนุสาสโก   วินโย 
 3.  นิสฺสโย   กนโิย 4.   ปาวโก    ตาปโส    
 
53.  ขอใดลง  ตุ  ปจจัยนามกิตก 
 1.  อุชุตา     2.  กาลฺุตา 
 3.  มุทิตา  4.  กตฺตา 
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54.   ขอใดเปนรูปวิเคราะหของ  ธมมฺวาท ี
 1. ธมฺม ํ วทติ  สีเลนาติ  ธมมฺวาที 
 2.   ธมฺโม  วทิยตีติ  ธมฺมวาที 
 3.   ธมฺเมน  วทิตพฺพนฺติ  ธมฺมวาท ี
 4.   ธมฺมสฺส  วาโท  ธมฺมวาที     
 
55.   “เถโร  คามํ  ปณฺฑาย  ปวฏิโ”  ขอใดแปลถูกตอง  
 1.  พระเถระเขาไปแลวสูบานเพื่อบิณฑบาต 
 2.  พระเถระเขาไปแลวในบานเพื่อบิณฑบาต 
 3.  พระเถระจะเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต 
 4.  พระเถระกําลังเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต 
 
56.  ขอใดมีความหมายเหมอืน “วทนฺโต” 
 1.  วนฺทมาโน 2.  วนฺทิตพฺโพ 
 3.  วจนีโย  4.  วทมาโน 
  
57.  ขอใดประกอบดวย  ต ปจจัยทุกคํา 
 1.  ฉินฺน   ปหาย 2.  ปมชฺช   ลทฺธา 
 3.  พุทฺธ   ทินฺน 4.  สมฺมุยฺห   โอกฺกมฺม 
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58.  ขอใดมีความหมายเปนกรรมวาจก 
 1.  กุรุมาโน   2.  คจฺฉมาโน  
 3.  ภฺุชมาโน  4.  วุจฺจมาโน 
 

59.   “ภิกษุนั่งแลวบนอาสนะ” ตรงกับขอใด 
 1.   ภิกฺขุ  อาสเนน  นิสิทิ.  
 2.   ภิกฺขุ  อาสนํ  นิสีทติ. 
 3.  ภิกฺขุ  อาสเน  นิสินฺโน.  
 4.   ภิกฺขุ  อาสนํ  นิสีทิตฺวา. 
  

60.  ประโยคใดประกอบกริยากิตกถูกตอง 
         1.  กุมารี  อารามํ  คจฺฉนฺโต  ภิกฺขุโน  ทานํ  เทติ. 
 2.  กุมารี  อารามํ  คจฺฉนฺติโย  ภิกขฺุโน  ทานํ เทติ. 
 3.  กุมารี  อาราม ํ คโต  ภิกฺขุโน ทานํ  เทติ. 
 4.  กุมารี  อารามํ  คนฺตฺวา  ภิกฺขุโน  ทานํ  เทติ.  
 

61.   ขอใดกลาวถึงสมาสถูกตอง 
 1. สรางธาตุเพื่อใชเปนภาคแสดงของประธานในประโยค  
 2. ใชปจจัยหมูหนึ่งแทนศัพทเพื่อใหเนื้อความยอเขา 
 3. ยอนามศัพทต้ังแตสองบทขึ้นไป เขาเปนบทเดียวกัน  
 4. เปลี่ยนคํานามใหกลายเปนคําคุณศัพทอยางเดียว 
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62. สมาสขอใดแปลจากขางหนาไปขางหลัง 
 1. ขตฺติยกฺา  2. อุตฺตมปุริโส 
 3. สตฺตวิเสโส  4. พฺราหฺมณมาโน  
 
63. สมาสขอใดมีบทวิเสสนะควบดวย อวิ ศัพท แตถูกลบทิ้งเมื่อสาํเร็จรูป 
 1. ปฺาปาสาโท  2. พุทฺธรตนํ 
 3. สมณปฏิฺา  4.  ปฺโภาโส 
 
64.   สมาสที่มีเนือ้ความเปนพหูพจนในรปูวิเคราะห แตเมื่อเขาสมาสแลวมีรูปสําเร็จ 
 เปนเอกพจน นปุงสกลิงคอยางเดียว ไดแกสมาสใด 
 1. อสมาหารทคุิ  2. สมาหารทิคุ 
 3. อสมาหารทวันทวะ  4. ทุติยาตัปปุริสะ 
 
65. ขอใดเปนสัตตมีตัปปุริสสมาส 
 1. ปุตฺตสิเนโห   2. ราชสกฺกาโร 
 3. อุทกภยํ   4. ปาทคมนํ 
 
66. “อนฺธวธิโร – ท้ังบอดทั้งหนวก”  เปนกรรมธารยสมาสชนิดใด 
 1. วิเสสโนภยบท  2. วิเสสนบุพพบท 
 3. วิเสสโนปมบท  4.  วิเสสนุตตรบท 
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67. ขอใดเปน น บุพพบท กรรมธารยสมาส ทุกคํา 
 1. อวํสิโร   อมจฺจปุตฺโต  
 2. อหินาโค   อคฺคิทตฺโต 
 3. อปุตฺตโก   อปฺปฏิปุคฺคโล   
 4.  อวสโล   อนสฺโส 
 
68. ขอใดเปนรูปวิเคราะหของ “สนฺตจิตฺโต (ภิกฺข)ุ” 
 1. สนฺตํ  จิตฺตํ  เยน  โส  สนตฺจิตฺโต  
 2. สนฺตํ  จิตฺตํ  ยสฺส  โส  สนฺตจิตฺโต 
 3. สนฺตํ  จิตฺตํ  ยสฺมา โส  สนฺตจิตฺโต  
 4.  สนฺตํ  จิตฺตํ  ยสฺมึ  โส  สนฺตจิตฺโต 
 
69. ขอใดเปนอัพยยีภาวสมาสมีนิบาตอยูขางหนา ทุกคํา 
 1. ยาวชีวํ       ปจฺฉาภตฺตํ   
 2. ยถาสตฺติ    อชฺฌตฺตํ 
 3. นิทฺทุกฺขํ     อุปนครํ  
 4. นิทฺทรถํ     ติโรปพฺพตํ 
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70.   “ยฏ ิโกฏิคฺคหณกิจฺจํ – กิจคือการถือเอาปลายแหงไมเทา” ประกอบดวยกี่สมาส 
 1. สองสมาส  2. สามสมาส 
 3. สี่สมาส   4. หาสมาส 
 

71. คาถาตอไปนี้มีคําสมาสกีคํ่า 
  ปฏิรูปเทสวาโส   จ       ปุพฺเพ  จ  กตปฺุตา 
  อตฺตสมฺมาปณิธิ  จ       เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ  ฯ  
 1. สามคํา     2. สี่คํา 
 3. หาคํา   4. หกคํา 
 

72. ขอใดเปนตัทธิต ทุกคํา 
 1. กจฺจายโน   โปริสฺสํ  
 2. มหาปุริโส   ปาวจนํ 
 3. กากสูโร   ปฺจินฺทฺริยํ  
 4. สุขปฺปตฺโต   จตุทฺทิสํ 
 
73. “สฺยามิโก (ชโน)”  เปนการนําปจจัยตัทธิตมาใชแทนศัพทใด 
 1. นิยุตฺต   2.  สํสฏ 
 3. ชาต     4. ปกต 
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74. ขอใดประกอบดวย  มนฺตุ ปจจัยทุกคํา 
 1. ปุตฺติมา   ธนวา  
 2. อายสฺมา   ชติุมา 
 3. ปาปมา   สุเมธา  
 4. จกฺขุมา   หีนตมา 
 

75. ปจจัยในตัทธิตใดใชแทนความหมายวา  “มี” 
 1. เสฏฐตัทธิต  
 2. ตทัสสัตถิตัทธิต 
 3. พหุลตัทธิต  
 4. ตรัตยาทิตัทธิต 
 

76. ขอใดแปลความหมายถูกตอง 
 1. กาโปตโก  -  หมูกาและนกพิราบ  
 2. มายุรโก  -   เหลากอแหงนกยูง 
 3. สากฏิโก  -  หมูแหงเกวียน  
 4.   มานุสโก  -  ประชุมแหงมนุษย 
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77. ขอใดแปลความหมายถูกตอง 
 1. อกฺขิโก (ชโน) -  ชนผูเลนดวยตา  
 2. อหิชาติโย (สตฺโต) - สัตวท่ีเกิดโดยชาติแหงงู 
 3. มจฺเฉโร (ชโน) - ชนผูเกิดจากปลา  
 4.  กนิโย (สตฺโต) – สัตวตัวท่ีเล็กท่ีสุด 
 
78. ขอใดประกอบดวย  “ตา” ปจจัยในภาวตัทธิต ทุกคํา 
 1. อุปคตา   สุชาตา  
 2. ภาสิตา   ภควตา 
 3. กุปฺปตา   คจฺฉตา  
 4.  มุทุตา   ปุริสตา 
 
79. “จาตุทฺทสี (นารี)” มีความหมายตรงกับขอใด 
 1. หญิง 14 คน  
 2. หญิงคนที่ 14 
 3. หญิงผูเกิดในวัน 14  คํ่า  
 4.  หญิงผูมีพวก 14 คน 
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80. ขอความตอไปนี้มีตัทธิตกี่คํา  
 “อฺตโร  นาคโร  อาปณํ  คนฺตฺวา  โสวณฺณมยํ  ภาชนํ  กีณิตฺวา  อาหาเรน   
 ปริปูเรตฺวา  ตํ  ทกฺขิเณยยฺสฺส  อทาส”ิ 
 1. สองคํา  
 2. สามคํา 
 3. สี่คํา  
 4.  หาคํา 
 
81. ขอใดมีความหมายตรงกบั “ฤๅษีเจ็ดตนออกไปแลวจากหมูบาน” 
 1. สตฺต  อิสโย  คามา  นิกขฺมนฺตา. 
 2. สตฺต  อิสี  คามา  นิกฺขนฺตา. 
 3. สตฺต  อิสโย  คามา  ปกฺกมนฺตา. 
 4. สตฺต  อิสิโน  คามา  ปกฺกนฺตา. 
 
82.  ขอใดมีความหมายตรงกบั “ชายคนนั้นไดทําแลวซึ่งปาณาติบาตตลอดชีวิต” 
 1.  โส  ปุริโส  ชวีิตกาลํ  ปาณาติปาตํ  กโรติ. 
 2.  โส  ปุริโส  ชวีิตสฺส  กาเลน  ปาณาติปาตํ  กโรตุ. 
 3.  โส  ปุริโส  ชีวิตกฺขเยน  ปาณาติปาตํ  กยิรา. 
 4.  โส  ปุริโส  ยาวชีวํ  ปาณาติปาตํ  อกาสิ. 
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83.  ขอใดมีความหมายตรงกบั “ครั้นสามเดือนผานไปแลว กุลธิดานั้นยังเศราโศกอยู” 
 1.  ตีสุ  มาเสสุ  อติกฺกนฺเตสุ,  สา  กุลธีตา โสจติ. 
 2.  ตีสุ  มาเสสุ  อติกฺกมนฺเตสุ, สา  กุลธีตา โสจติ. 
 3. ตโย  มาสา  อติกฺกนฺตา,  สา  กุลธีตา โสจติ. 
 4. ตโย  มาสา  อตีตา,  สา  กุลธีตา  โสจติ. 
 
84.   ขอใดแปลวา “ทานสมควรเรียนมนตบทนี้” 
 1.  ตยา  เอตํ  มนฺตํ  คณฺหิตุ  สกฺกา. 
      2.  ตฺวยา  อิมินา  มนฺเตน  คหิตพฺพํ. 
 3.   ตยา  อิม ํ มนฺตํ  อุคฺคณฺหตุิ วฏฏติ. 
 4.  อิมํ  เต  มนฺตํ  ปริคฺคหิตุ  วฏฏติ. 
 
85.   ขอใดมีความหมายตรงกบั  “เถโร  ตุรติตุริตํ  วิหาร ํ อคมาส”ิ 
 1.   เถโร  ยาเนน  วิหารํ  อคมาสิ. 
 2.   เถโร  พเลน  วิหารํ  อคมาสิ. 
 3.   เถโร  ตุรเคน  วิหารํ  อคมาสิ. 
 4.   เถโร  เวเคน  วิหารํ  อคมาสิ. 
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86. ขอใดมีความหมายตรงกบั  “ครั้นดวงจันทรขึ้นแลว ดวงดาวทั้งหลายยอมปรากฏ”  
 1. จนฺโท  อุคฺคโต,  ตารา  อุคฺคตา. 
 2. จนฺทา  อุคฺคตา, ตาราโย  ปากฏา.  
 3. จนฺเท อุคฺคเต,  ตารา  ทิสสฺติ. 
 4. จนฺเท  อุคฺคเต,  ตาราโย  ทิสฺสนฺติ. 
 
87.   ขอใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวาง “อิทานิ …….. ปมชฺชิตุ น วฏฏติ” 
 1.  ตฺวํ  
 2.  ตุมฺเหห ิ
 3.  ตุยฺหํ  
 4.  ตุมฺเห 
 
 88.  ขอใดเรยีงประโยคถูกตอง                                                              
          ก.   เภริฺจาราเปสิ      ข.    ราชา       ค.    ชานาเปนฺโต      ง.     สาสนํ  
 1.   ก    ข    ค    ง    
 2.  ค    ข    ง    ก 
 3.  ข    ง    ค    ก  
 4.  จ    ง     ค    ข 
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89.   ขอใดมีความหมายตรงกบั “เมื่อตนไมถูกลมพัด ใบทั้งหลายยอมรวงหลน” 
 1.  รุกฺขสฺส  วาเตน  ปหริยมานสฺส,  ปณฺณานิ  ปตนฺติ. 
 2.  วาโต  รุกฺข ํ ปหโต,  ปตฺตานิ ปตนฺติ. 
 3.  รุกฺเขน  วาโต  ปหเตน,  ปณฺณานิ ปตึสุ. 
 4.  รุกฺเข  วาเตน  ปหเต,  ปตฺตานิ  ปเตยฺยุ. 
 
90.  ขอใดมีความหมายตรงกบั “เด็กชายคนนี้เปนหลานของเศรษฐ”ี 
 1.  อย ํ ทารโก  เสฏ ิโน  นตฺตา.  
 2.  โส  กุมาโร  เสฏ ิสฺส  นตฺตา. 
 3.  โส  ทารโก  เสฏนํ  ชามาตา.  
 4.  อยํ  กมุาโร  เสฏ ิโน  ภาตา. 
 
91.   “อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฑฺิตา”  แปลวาอะไร 
 1.   บัณฑิตยอมเตือนตนเอง  
 2.   ตนเองยอมทําตามบัณฑิต 
 3.   บัณฑิตยอมฝกฝนตน  
 4.   บัณฑิตยอมพยายามดวยตนเอง 
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92.   ขอใดเปนกรรมวาจกของ “เสฏ  เม  ธนานิ  ททาติ”  
 1.   เสฏ ินา  เม  ธนํ  ทียเต.  
 2.   เสฏ ิโน  เม  ธนํ  ทิยฺยเต. 
 3.   เสฏ ินา  เม  ธนานิ  ทียนติฺ.  
 4.   เสฏ ิโน  เม  ธนานิ  ทิยฺยนฺเต. 
 
93.  ขอใดเปนคําแปลโดยพยัญชนะของประโยค  “อสาธุ  สาธุนา  ชิเน” 
 1.   อันวาบุคคลพึงชนะซึ่งคนไมดีดวยความดี 
 2.   อันวาเรายอมชนะซึ่งความไมดีดวยความดี 
 3.   อันวาบุคคลยอมชนะซึ่งความไมดีดวยความดี 
 4.   อันวาเราพึงชนะซึ่งคนไมดีดวยความดี 
 

94.   ขอใดเรียงนบิาตในประโยค ไม ถูกตอง 
 1.   โส  จ  อิธ  ปพฺพชิ.  
 2.   ชเนน  ห ิ กมฺม ํ กตํ. 
 3.   ภนฺเต  ปน  ตฺวํ  คจฺฉส.ิ  
 4.   เตนหิ  ปุน  อปรํ  เปเสห.ิ 
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95.   ขอใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวางของประโยค  “ภิกฺขุนา .....  สตฺถา  ธมฺม ํ เทเสติ” 
 1.   ยาจิตฺวา   2.   ยาจิโต 
 3.   ยาจิตา   4.   ยาจิตํ 
 
96.   “ภควโต  สาวโก  สุปฏิปนฺโน  โหติ”  ขอใดแปลถูกตอง 
 1.   พระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีตอพระสงฆ 
 2.   สาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดี 
 3.   สาวกเปนผูปฏิบัติดีตอพระผูมีพระภาค 
 4.   บุคคลเปนผูปฏิบัติดีตอพระสาวกของพระผูมีพระภาค 
 
อานคาถาตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 97-98 
 ยาทิสํ  วปเต  พีช ํ         ตาทิสํ  ลภเต  ผลํ 
 กลฺยาณการี  กลฺยาณํ      ปาปการี  จ  ปาปกํ  ฯ 
 
97. ขอใดเปนประธานของประโยค  “ยาทิสํ  วปเต  พีช”ํ  
 1.  ธมฺโม   
 2.  สกุโณ 
 3.  ปุคฺคโล  
 4.  นาริโย 
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98.  ขอใดเปนกรยิาของ  “ปาปการี จ ปาปกํ”   
 1.  วปเต   2.  ลภเต 
 3.  กโรติ   4.  ภวติ 
 
อานขอความตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ  99-100 
 สา  มายาเทว ี ปริปกกฺคพภฺา  อตฺตโน  นิวาสนฏานภูตํ  เทวทหํ   คนฺตุกามา,  ราชาน ํ   
อาปุจฺฉิตฺวา  ปริวาเรน  คจฺฉนฺตี,  ลมุพฺินิวนํ  ปตฺวา,  ตตฺถ  กีฬิตุกามา  ปาวิส.ิ    ตสฺสา   
กมฺมชวาตา  จลึสุ.  สา  ตตฺถ  วิชายิ.   
 
99.   ในเรื่องนี้พระนางมายาเทวีปรารถนาจะเสด็จไปที่ใด 
 1.  สวนลุมพินี  
 2.   กรุงเทวทหะ 
 3.  พระราชวัง  
 4.  หมูบานเล็กๆ 
 
100.   เหตุการณสําคัญที่สุดในเรื่องนี้คือขอใด 
 1.  การชมอุทยาน  
 2.  อาการประชวร 
 3.  เกิดลมพายุใหญ  
 4.  การประสูติ 


