
 

 

 

 

 

รหัสวิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาล ี (PAT  7.6) 
สอบวันอังคารที่   9   มีนาคม  2553 

เวลา  13.00 - 16.00  น. 
 

กรุณาอ่านค าอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือท าข้อสอบ 

 
ค าอธิบาย 
 

1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จ านวน  100  ข้อ  (30  หน้า)  รวม   300    คะแนน 
2. ให้ตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาสอบในกระดาษค าตอบว่าตรงกับตัว  
    ผู้สอบหรือไม่   กรณีท่ีไม่ตรง  ให้แจ้งผู้คุมสอบเพ่ือขอกระดาษค าตอบส ารอง  
    กรอกข้อความหรือระบายให้สมบูรณ์   
3. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอด าเบอร์ 2B  ระบายวงกลมตัวเลือกที่ต้องการในกระดาษค าตอบ 
    ให้เต็มวง  (ห้ามระบายนอกวง)   ในแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุด 
    เพียงค าตอบเดียว   ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยด า  
    แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่ 
4. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษค าตอบไว้ด้าน บนข้อสอบ 
5. ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ 
7. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ 

 
เอกสารนี ้สงวนลิขสิทธ์ิของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาตสถาบันฯ จะย่อยท าลายข้อสอบและ

กระดาษค าตอบทั้งหมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน 
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แบบปรนัย 4 ตัวเลือก (ระบายตัวเลือก) แต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 

1.   สระและพยัญชนะของภาษาบาลีมีจ านวนเท่าใด    
 1.   สระ 7 พยัญชนะ 34     2.  สระ 8 พยัญชนะ 33 
 3.   สระ 6 พยัญชนะ 35     4.   สระ 9 พยัญชนะ 32 
 
2.   ตัวสะกดและตัวตามข้อใดเป็นพยัญชนะ  สิถิลอโฆสะ   
 1.   อชฺช            2.  อสฺส 
 3.   สพฺพ        4.   สจฺจ 
 
3.  ประโยค “ปาโปปิ ปสฺสตี ภทฺร ” มีพยัญชนะเกิดจากฐานใดมากที่สุด 
 1.  เพดาน        2.  ปุ่มเหงือก 
 3.  ฟัน         4.  ริมฝีปาก 
 
4.  ข้อใดเป็นเสียงรัสสระทุกพยางค ์
 1.  วิญฺญู  อภิญญฺา      2. เสยฺย  เหฏฺ 
 3.  วิชฺชุ  วิชฺชา       4.  ธารา  เถร ี
 
5.   ข้อใดเป็นสนธิชนิดเดียวกับ  “สมฺมเทว” 
 1.   อยเมว        2.  ตญฺเญว 
 3.   ทิฏเมว        4.   ทิวเสเยว 
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6.   ข้อใดเป็นวิธีสนธิของ  “เอวมกาสีติ”  
 1.   อาคมพยัญชนะสนธิ  และอาเทสสระสนธิ 
 2.  อาเทสนิคหิตสนธิ  และโลปสระสนธิ 
 3.   อาเทสพยัญชนะสนธิ  และวิการสระสนธิ  
 4.   อาคมสระสนธิ  และโลปสระสนธิ 
 
7.  ข้อใดประกอบสนธิถูกต้อง 
 1.  เต  อสฺส            เป็น    ติยสฺส  
 2.  จตูหิ อปาเยหิ   เป็น     จตูปาเยห ิ
  3.  โส ปญฺญวา      เป็น    สปญฺญวา 
  4.   ยถา เอว          เป็น    ยถเรว 
 
8.  พุทธพจน์ต่อไปนี้ ข้อใดมี  นิคหิตสนธิ   
 1.   สพฺพปาปสฺส  อกรณ     
 2.  กุสลสฺสูปสมฺปทา 
 3.   สจิตฺตปริโยทปน   
 4.   เอต   พุทฺธานสาสน  
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9.   ค าว่า  “เอโสหมสฺมิ” แยกสนธิอย่างไร 
 1.   เอโส – อห  - มสฺมิ      2.   เอโส – อห  - อสฺมิ 
 3.   เอส – โอห  - อสฺมิ      4.   เอโส – มหา – อสฺม ิ
 
10.   ข้อใดเป็นวิการสระสนธิ 
 1.   ตตฺราย         2.   พหฺวายุโน  
 3.   อุณฺโหทก        4.   กิรายสฺมา  
 
11.  นามศัพท์ข้อใดจัดลิงค์ตามสมมติทุกค า 
 1. อินฺท   ชนก         2.   ทาร   ปเทส  
 3. ปุริส   ผล         4. อุปาสก   ธมฺม 
 
12. นามศัพท์ข้อใดมีรูปอย่างเดียว เป็นได ้ 2  ลิงค ์
 1. อคาร  ส วจฺฉร        2. อาภา   อีสา 
 3. ตรุ   ยาค ุ         4.  อิทฺธิ   กฏิ 
 
13. ข้อใดใช้คุณนาม ไม่ ถูกต้อง 
 1. คุณว   วตฺถ ุ         2. มติมตี  ราชิน ี
 3. ทกฺโข  เสฏฺ ี         4.  สติมา  กญญฺา 
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14. “สตฺต  อิสโย  นครา  นิกฺขนฺตา”  ค าที่ขีดเส้นใต้เป็นวิภัตติและพจน์อะไร  
 1. ปฐมาวิภัตติ  พหูพจน ์ 
 2. ตติยาวิภัตติ  เอกพจน์ 
 3. ปัญจมีวิภัตติ  เอกพจน์  
 4.  สัตตมีวิภัตติ  พหพูจน ์
 

15.   ข้อใด ไม่ ได้จัดอยู่ในกลุ่มศัพท์มโนคณะ 
 1. อิณ   อุทร   ฆร       
 2. อุร  เจต   ตป 
 3. สิร   วย   ปย        
 4.  อย   ตม   เตช 
 

16.  “ยโส  ลทฺธา  น  มชฺเชยฺย”  ค าที่ขีดเส้นใต้เป็นวิภัตติอะไร 
 1. ปฐมาวิภัตติ         
 2. ทุติยาวิภัตต ิ
 3. จตุตถีวิภัตต ิ        
 4. ฉัฏฐีวิภัตติ 
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17. สังขยาข้อใดแจกรูปเหมือน “เอกูนวีส” 
 1. พารส  เตรส        
 2. จุทฺทส  โสฬส 
 3. ปณฺณรส  อฏฺารส      
 4.  ฉตฺตึส  ปญฺญาส 
 

18. ข้อใดมีความหมายว่า “ยักษ์ตนใดตนหนึ่ง”  
 1. อญฺโญ  ยกฺโข        
 2. อปโร  ยกฺโข 
 3. โย โกจิ  ยกฺโข        
 4. โย  โส  ยกฺโข 
 
19. ข้อใดประกอบอุปสรรคแล้วเปลี่ยนธาตุให้มีความหมายตรงกันข้าม ทุกค า 
 1. ปราชยติ  อาคจฺฉติ   
 2. ปชานาติ  อาปูรต ิ
 3. ปติฏฺาติ  อุปาทิยต ิ  
 4. โอตรติ  ปวิสต ิ
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20. ข้อใดเป็นค าส าหรับคฤหัสถ์เรียกบรรพชิตด้วยความเคารพ 
 1. อมฺโภ  อาวุโส  
 2. ภนฺเต  ภทนฺเต 
 3. ภเณ  อเร  
 4. ยคฺเฆ  เห 
 
21.  ข้อใดมีกติปยศัพท์ 
 1.   ชนา  ปน  มุนโย  นมนฺต.ิ   
 2.   พุทฺโธปิ  ธมฺม   เทเสติ. 
 3.  อุปาสโก   อตฺตโน  เคห   คจฺฉต.ิ  
 4.   อห   อิทานิ  สภาย   วสามิ. 
 

22.   “โย  ธมฺม   ปสฺสติ  โส  ม   ปสฺสต”ิ ค าท่ีขีดเส้นใต้เป็นสรรพนามชนิดใด 
 1.   ประถมบุรุษสรรพนาม   
 2.   มัธยมบุรุษสรรพนาม 
 3.   นิยมวิเสสนสรรพนาม   
 4.   อนิยมวิเสสนสรรพนาม 
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23.   สังขยาในข้อใดต่างจากข้ออ่ืน 
 1.   ปุริโส  จตสฺโส  อิตฺถิโย  ปสฺสต.ิ  
 2.   จตฺตาโร  ภิกฺขู  อาวาเส  วสนฺต.ิ 
 3.   ตติโย  ปุตฺโต  ปิโย  โหต.ิ  
 4.   ตโย  ชนา  สปฺปํ  ปหรนฺติ.   

  
24.  ข้อใดบอกระยะใกล้ที่สุด 
 1.   อย   อิตฺถี          
 2.  อมุก   วตฺถุ 
 3.   โส  ปุริโส         
 4.   อสุโก  รุกฺโข 
 
25. ข้อใดใช้ปัจจัยแทนสัตตมีวิภัตติบอกเวลา ทุกค า 
 1. กุหิญฺจน   ตหึ          
 2. กุห   เอตรหิ 
 3. ปรชฺชุ  กุทาจน          
 4. กุตฺร  อธุนา 
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26. ข้อใดประกอบด้วย  “โต” ปัจจัย ทุกค า 
 1. ปุรโต  วามโต          
 2. ภควโต  อรหโต 
 3. วาโต  สีโต        
 4. ภีโต  กาลกโต 
 

27.  “ยาว  ตฺว   ชีวส,ิ  ตาว  อห   ชีวามิ” ค าท่ีขีดเส้นใต้เป็นนิบาตประเภทใด 
 1.   นิบาตบอกปฏิเสธ  
 2.   นิบาตบอกก าหนด 
 3.   นิบาตบอกอุปมาอุปไมย  
 4.   นิบาตบอกค าถาม 
 
28.  ข้อใดบอกสถานที่ทุกค า 
 1.   สพฺพทา  กห         
 2.   สมฺปติ  อายตึ  
 3.   สพฺพธิ  เอตฺถ         
 4.   สทา   กุหึ 
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29.   “กรรมอันภิกษุ 20 รูปกระท าแล้ว”  ข้อใดถูกต้อง 
 1.   วีส   ภิกฺขูหิ  กต   กมฺม   
 2.   วีสาย  ภิกฺขูหิ  กต   กมฺม  
 3.   วีสาย  ภิกฺขุนา  กต   กมฺม   
 4.   วีสาหิ  ภิกฺขูหิ  กต   กมฺม  
 

30.   ข้อใดประกอบสังขยา ไม่  ถูกต้อง 
 1.   จตสฺโส  เธนุโย       
 2.   จตุโร  ปุคฺคลา 
 3.   จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ      
 4.   จตฺตาโร  ผลานิ  
 
31.   ข้อใดเป็นอาขยาตทุกค า  
 1.   กโรติ  อิต ิ         
 2.   อกาสิ  อิสิ   
 3.   ธิติ  ติฏฺติ          
 4.   มรติ  โจเรติ   
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32.   “เอห ิ ภิกฺขุ”  ค าที่ขีดเส้นใต้ประกอบวิภัตติหมวดใด 
 1.   วรรตมานา       2.   ปัญจมี 
 3.   สัตตมี        4.   ภวิสสันต ิ
 
33.   กริยาข้อใดบอกอดีตกาล 
 1.   อาคจฺฉสิ        2.   ลเภยฺยาสิ 
 3.   อกาสิ        4.   กริสฺสสิ 
 
34.   ประโยคใดใช้ค ากริยาถูกต้อง 
 1.   ตฺว   กมฺม   กริสฺสติ.     2.   มย   คาม   คจฺฉาม. 
 3.   ตุมฺเห ธมฺม   สุณนฺติ.     4.   อห   ธน   ลภาม. 
 
35.   ข้อใดแยกส่วนประกอบของกริยาถูกต้อง 
 1.   อกรึสุ  =  อ + กรึ + สุ  
 2.   คณฺหาติ  =  คหฺ + ณฺหา + ติ 
 3.   ทิพฺพติ  =  ทิวฺ + ณฺย + ติ  
 4.   โจรยติ  =  จุร ฺ+ ย + ต ิ
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36.   กริยาข้อใดเป็นกรรมวาจก 
 1.   สุยฺยเต        2.   ภูยเต 
 3.   สยเต        4.   ชายเต 
 

37.   รูปวิเคราะหข์้อใดถูกต้อง 
 1.   ปาเปน  กโรตีติ  ปาปการี     
 2.   เนตีติ  นายโก 
 3.   อุร   คจฺฉตีติ  อุรโค      
 4.   สุเขน  ภรตีติ  สุภโร 
 

38.   ข้อใดเป็นกริยากิตก์ทุกค า 
 1.   ธมฺมฏฺโ  สโต   
 2.   เสฏฺโ  หโต 
 3.   หฏฺโ  คโต  
 4.   กนิฏฺโ  ตโต 
 
39.   กริยาข้อใดเป็นอดีตกาล 
 1.   สุณนฺตา         2.   วทนฺตา 
 3.   อติกฺกนฺตา       4.   เทเสนฺตา 
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40.   ข้อใดใช้กริยากิตก์ถูกต้อง 
 1.   นาคราชา  ธมฺม   สุณนฺตา  นิทฺทายต.ิ 
 2.   กญญฺา  กมฺม   กโรนฺตี  ธน   ลภติ. 
 3.   ภิกฺขุนิโย  วนฺทนีโย  โหนฺต.ิ 
 4.   ธมฺมกถิโก  ธมฺม   กถิโต โหติ. 
 
41.   ข้อใดประกอบด้วย  ต  ปัจจัยทุกค า 
 1.   ฉินฺโน  ทินฺโน       
 2.   ตุฏฺโ  เชฏฺโ 
 3.   ภุตฺโต  อาฆาโต       
 4.   ชิณฺโณ  กณฺโณ 
 
42.   กริยากิตก์ข้อใดเป็นเหตกุรรมวาจก 
 1.   วาริโต        2.   มาริโต  
 3.   ปูชิโต        4.   มานิโต 
 
43.  นิคหิตอาคม  ประกอบกับธาตุหมวดใด 
 1.  รุธฺ  ธาตุ        2.     คหฺ  ธาตุ 
 3.  ตนฺ  ธาต ุ       4.   กี  ธาตุ 
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44.   “ปุตฺตกาโม  ลเภ  ปุตฺต ” ค าที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด   
 1.  ลภิ         2.   ลเภยฺย   
 3.  ลภาหิ        4.   ลภถ 
 

45.  ค ากริยาในประโยค  “อตฺถิ  โลเก  สีลคุโณ” ประกอบด้วยวิภัตติหมวดใด 
 1.  วรรตมานา       2.   ปัญจมี 
 3.  สัตตมี        4.  ภวิสสันต ิ
 
46.  ข้อใดประกอบด้วย  ตูนาท ิ ปัจจัย  ทุกค า 
 1.  กญญฺาย  อาทาย       2.    พาหาย  ปหาย 
 3.  อุฏฺาย  นิสฺสาย       4.    ปฏฺาย  ตาราย 
 

47.  ข้อใด ไม่ใช่ นามกิตก์ 
 1.  นิธิ         2.    วจน  
 3.  นายโก         4.   พุทฺโธ  
 
48.  ข้อใดใช้แทนจตุตถีวิภัตติ 
 1.  ทฏฺุ         2.   วตฺถุ  
 3.  เกตุ          4.   เหตุ 
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49.   ข้อใดมีความหมายเหมือนกับ “กตฺตพฺพ ” 
 1.   กโรนฺต         2.   กเรยฺย  
 3.   กริยมาน         4.   กรณีย  
 

50. ข้อใดประกอบรูปวิธีเดียวกับ “อารพฺภ” 
 1.   นิกฺขมฺม        2.  ภเวยฺย 
 3.   ปพุทฺธ        4.   นิสินฺน 
 

51. ข้อใดเป็น อลุตตสมาส 
 1.  พุทฺธสาวโก       2.   สุขปฺปตฺโต   
 3.  โลกหิโต        4.   มนสิกาโร 
 

 52. ข้อใดเป็น วิเสสนบุพบท กรรมธารยสมาส  
 1.  นรวโร        2.   มหาปุริโส 
 3.  อนฺธวธิโร       4.   กากสูโร 
 

53. ข้อใดเป็นชื่อของสมาส “ สมณปฏิญฺญา ” (ปฏิญญาว่า เราเป็นสมณะ) 
 1.  อวธารณบุพบท        
 2.   วิเสสนุตตรบท 
 3.  สัมภาวนบุพบท       
 4.   วิเสสโนภยบท 
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54. ข้อใดเป็นสมาสประเภทเดียวกับ “ติรตน ”   
 1.  ปญฺจินฺทฺริย         
 2.  อโหรตฺต  
 3.  รตฺตินฺทิว         
 4.  อติเรก   
 
55. ข้อใดเป็นค าแปลของ “ปญฺญาธน  ” 
 1.  ทรัพย์คือปัญญา  
 2.   ปัญญาเหมือนกับทรัพย์ 
 3.   ปัญญาในทรัพย์  
 4.   ทรัพย์ดีกว่าปัญญา 
 
56. ข้อใดเป็น นบุพบทกรรมธารยสมาส   
 1.  อว สิโร         
 2.   อวสโล 
 3.  อภิรูโป         
 4.   อนุโช 
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57. ข้อใดเป็นอัพยยีภาวสมาส 
 1.   อผาสุก         2.  อติอุณฺห   
 3.   รโหาน         4.   ยาวชีว   
 
58. ข้อใดเป็นค าแปลของ  “กตปุญฺโญ” 
 1.   ผู้สั่งสม บุญ  
 2.   ผู้กระท าเพื่อบุญ 
 3.   ผู้อันบุญคุ้มครองแล้ว   
 4.   ผู้มีบุญอันกระท าแล้ว  
 

59. ข้อใด  ไม่ใช ่ สหบุพบท พหุพพิหิสมาส  
 1.    สภริโย         2.  สปุตฺตโก 
 3.    สหตฺโถ        4.  สติมโต 
 
60.   “โจรภย ” มาจากรูปวิเคราะห์ข้อใด   
 1. โจรมฺหา  ภย         
 2. โจรสฺส  ภย  
 3. โจราย  ภย         
 4. โจเรน  ภย  
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61.   ข้อใดเป็นตัทธิตประเภทเดียวกับ “นาวิโก”  
 1.   สากฺยปุตฺติโก        2.   เชนทตฺติโก  
 3.    สากุณิโก        4.    นาฏปุตฺติโก 
 
62. ข้อใดใช ้“อปจฺจ” ศัพท์ในรูปวิเคราะห์  
 1.    สากุณิโก        2.  สามเณโร  
 3.   มายุโร         4.   สามิโก   
 
63. ตา  ปัจจัยใน  “ชนตา” ใช้แทนศัพท์ใด 
 1.  สมุห        2.  ชาต 
 3.  อปจฺจ         4.  าน 
 
64.   ข้อใดเป็นรูปวิเคราะห์ของ “ทกฺขิเณยฺโย”  
 1.  ทกฺเขน นมตีติ       2.   ทกฺขิณ  อรหตีติ 
 3.  ทกฺขิณา ปูเชตีติ      4.   ทกฺเขน วนฺทตีติ 
 
65. ข้อใดเป็นปกติตัทธิต  
 1.   มทนีย         2.  อโยมย  
 3.   อาหุเนยฺย        4.  โภชนีย  
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66. “ปทโส  ธมฺม   เทเสติ” ค าที่ขีดเส้นใต้เป็นตัทธิตอะไร  
 1.   ภาวตัทธิต        
 2.   วิภาคตัทธิต 
 3.   ชาตาทิตัทธิต        
 4.   ฐานตัทธิต 

 

67.   ข้อใดประกอบด้วย อี ปัจจัยในตทัสสัตถิตัทธิตทุกค า 
 1. เมธาวี  มายาว ี       
 2. โภคี  เมธาวี 
 3. ทณฺฑี  สุข ี        
 4. เตชสี  ตปส ี
 
68.  ข้อใดประกอบด้วย ธา ปัจจัยในวิภาคตัทธิตทุกค า 
 1. เอกธา  สุทฺธา         
 2. ทฺวิธา  สตฺตธา 
 3. จตุพฺพิธา  ลทฺธา       
 4. สตฺตธา  อาวุธา 
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69.  ค าว่า “สามเณโร  ปญฺจเม  ทิวเส  คาม   ปาวิส”ิ มีตัทธิตกี่ค า 
 1. หนึ่ง        2. สอง 
 3. สาม        4. สี่  
 

70.   ข้อใดเป็นอัพยยตัทธิต 
 1.  อาลสิย           2.   มทนีย  
 3.  ติก          4.   กถ  
    
71. ข้อใดควรเติมในช่องว่างของประโยค  “ภิกฺขู .........ปิณฺฑาย ปวิสึส”ุ  
 1.    คาม          
 2.    คาเมน 
 3.    คามสฺส         
 4.    คามสฺมา  
 

72. ข้อใดตรงกับประโยค “พวกท่านอย่าได้พอใจเช่นนี้เลย”  
 1.    มา  เต  เอว   รุจฺจิตฺถ.  
 2.    มา  เม  เอว   รุจฺจิตฺถ. 
 3.    มา  โน  เอว   รุจฺจิตฺถ.  
 4.    มา  โว  เอว   รุจฺจิตฺถ. 
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73. ข้อใดใช้สังขยาถูกต้อง  
   1.    ตโย  นทิโย  
 2.    ปญฺจ  มุนโย  
 3.    จตุปญฺญาสาน   เทวาน   
 4.    เอกูนวีสติยา  นาริโย  
 

74. ข้อใดเป็นเหตุกรรตุวาจกของประโยค  “โจเรน  เสฏฺฐี  มาราปิยเต”  
 1.   โจโร  เสฏฺฐึ  มาเรติ.  
 2.    โจรา  เสฏฺฐึ  มาเรนฺติ. 
 3.    โจเรน  เสฏฺฐี  มาราเปติ.  
 4.    โจร   เสฏฺฐี  มาราเปติ. 
 
75. ข้อใดใช้ประโยคลักขณะถูกต้อง  
  1.    ปมมาเส อติกฺกนฺเต ,  อกฺขิโรโค อุปฺปชฺชิ. 
 2.    ปมมาสสฺส อติกฺกนฺตสฺส ,  อกฺขิโรโค อุปฺปชฺชิ. 
 3.    ปมมาสสฺส อติกฺกมนฺตสฺส ,  อกฺขิโรโค อุปฺปชฺชิ. 
 4.    ปมมาเส อติกฺกมนฺเต , อกฺขิโรโค อุปฺปชฺชิ. 
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76. ข้อใดประกอบกริยา “อนฺต, มาน”  ปัจจัย  ถูกต้อง 
  1.    โส  พลิกมฺม    กโรนฺตา  รมติ.  
 2.    โส  พลิกมฺม    กโรนฺตี  รมติ.  
 3.    โส  พลิกมฺม    กโรนฺโต  รมติ.  
 4.    โส  พลิกมฺม   กริยมาโน รมติ.  
 
77. ข้อใดตรงกับประโยค “ดวงตาทั้งสองของฉันบอดแล้ว”  
 1.    อกฺขีนิ  เม  ปริหีนานิ.  
 2.    อกฺขิ  เม  ปริหีน .  
 3.    อกฺขีนิ  เม  ปริหายนฺติ.  
 4.    อกฺขิ  เม  ปริหายิ.  
 
78. ข้อใดถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
  1.    อานนฺท  เอกโก ว  อาคตาสิ.  
 2.    อานนฺท  เอกกา ว  อาคตาสิ.  
 3.    อานนฺท  เอกโก ว  อาคโตสิ.  
 4.    อานนฺท  เอกกา ว  อาคโตสิ.  
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79. ข้อใดควรเติมในช่องว่างของประโยค “ตว  อย   โทโส,  เอเต  ภิกฺขู .................”  
 1.    ขมาเปนฺตุ        
 2.    ขมาเปถ 
 3.    ขมาเปตุ         
 4.    ขมาเปหิ  
 
80.  ข้อใดควรเติมในช่องว่างของประโยค “......  สีล   มหปฺผลตร   โหติ”  
 1.   ทาน          
 2.    ทาเนน 
 3.    ทานสฺมา          
 4.    ทานมฺหิ 
 
81. ข้อใดควรเติมในช่องว่างของประโยค  “สากุณิกสฺส ......... ภเยน  ภวิตพฺพ ”  
 1.    สนฺติกสฺส        
 2.    สนฺติเกน 
 3.    สนฺติเกสุ         
 4.    สนฺติกา 
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 อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ  82 - 86 
 โกสมฺพิวาสิโนปิ โข อุปาสกา วิหาร  คนฺตฺวา สตฺถาร  อปสฺสนฺตา  “กุหึ ภนฺเต สตฺถาติ   
ปุจฺฉึสุ ฯ  เต ภิกฺขู อาห สุ “ปาริเลยฺยกวนสณฺฑ  คโตติ ฯ  “กึการณา ภนฺเตติ   ฯ  “สตฺถา     
อมฺเห สมคฺเค กาตุํ วายม,ิ  มย  ปน น สมคฺคา อหุมฺหาติ  ฯ  “ภนฺเต ตุมฺเห สตฺถุ สนฺติเก  
ปพฺพชิตฺวา, ตสฺมึ  สามคฺคึ  กโรนฺเตป,ิ  สมคฺคา  น อหุวตฺถาติ  ฯ   มนุสฺสา  “อิเม  ภิกฺขู,  
สตฺถริ สามคฺคึ กโรนฺเตป,ิ สมคฺคา น ชาตา, ตสฺมา มย  สตฺถาร  ทฏฺุํ น ลภิมฺหา,   อิเมส      
เนว อาสน  ทสฺสาม,  น อภิวาทนาทีนิ  กริสฺสามาติ  ฯ  ตโต  ปฏฺาย  เตส    สามีจิมตฺตก ปิ     
น    กรึสุ   ฯ    
 
82. ข้อใดคือกลุ่มคนที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้า  
   1.    พระภิกษุ  
 2.    ชาวเมืองสาวัตถี 
 3.    อุบาสกและอุบาสิกา  
 4.    นักบวชนอกศาสนา 
 
83. เหตุใดกลุ่มคนที่มาเฝ้าจึงไม่พบพระพุทธเจ้า  
 1.    พระพุทธเจ้าออกบิณฑบาต  
 2.    พระพุทธเจ้าทรงประชวร  
 3.    พระพุทธเจ้าก าลังแสดงธรรม  
 4.    พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่อ่ืน  
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84. พระพุทธเจ้าทรงพยายามกระท าสิ่งใด  
 1.    ให้พระสงฆ์สามัคคีกัน  
 2.    ห้ามพระสงฆ์ตัดต้นไม้  
 3.    อนุญาตให้พระสงฆ์จ าพรรษา  
 4.    ห้ามพระสงฆ์อยู่เป็นกลุ่ม  
 
85. หลังจากฟังพระสงฆ์กล่าวแล้ว คนทั้งหลายรู้สึกอย่างไร  
   1.    ยินดี  
 2.    ไม่พอใจ 
 3.     เฉย ๆ   
 4.    อยากปฏิบัติตาม 
 
86. ในที่สุด คนทั้งหลายปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างไร  
 1. ยังคงไหว้และปฏิบัติเช่นเดิม  
 2.    ไหว้เป็นบางครั้ง 
 3.    ไหว้แต่ไม่ถวายภัตตาหาร  
 4.    ไม่ไหว้เลย  
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87.   ข้อใดใช้ประโยคได้ถูกต้อง  
 1.   พุทฺโธ  เม  สรณ   วร   
 2.   พุทฺโธ  เม  สรโณ วร  
 3.   พุทฺโธ  เม  สรณ   วโร  
 4.   พุทฺโธ  เม  สรโณ วโร   
 
88.   ข้อใดควรเติมในช่องว่าง  “........ เม  ภนฺเต  สงฺโฆ” 
 1.   สุณาหิ         
 2.   สุณนฺตุ  
 3.   สุณาตุ         
 4.   สุณาถ  
 
89.   ข้อใดควรเติมในช่องว่าง  “เทฺว  พฺราหฺมณสฺส  โคณา,   ........ เอโก  มโต” 
 1.   เตส          
 2.   เตสุ  
 3.   เตหิ         
 4.   เตสาน  
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90.   ข้อใดเรียงประโยคได้ถูกต้อง 
  ก.    ภิกฺขเว     
  ข.   เทเสสฺสามิ       
  ค.    ธมฺม        
  ง.     โว 
 1.   ก   ข   ค   ง       2. ข   ก  ง   ค 
 3.   ค   ง   ก   ข       4. ง   ก   ค  ข 
 
91.   ค าบาลีข้อใดน ามาใช้ในภาษาไทย ความหมาย ไม่ ตรงกับความหมายเดิม 
 1.   กาม  
 2.  กิเลส  
 3.   ตัณหา  
 4.   อิจฉา  
 
92.   ข้อใดเป็นการน าค าบาลีมาใช้  โดยเปลี่ยนทั้งสระและพยัญชนะ 
 1.   บิดา  
 2.   เพดาน  
 3.   ดารา  
 4.   สรณะ  
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93.   ข้อใดเป็นความหมายตามรูปศัพท์  “ภริยา”  
 1.   สตรีผู้เป็นนาย  
 2.   สตรีผู้รับใช้สามี  
 3.   สตรีที่สามีพึงเลี้ยง  
 4.   สตรีอันบุรุษพึงคุ้มครอง  
 
94.   โคลงลิลิตยวนพ่ายว่า “เอกาทสเทพแสร้ง   เอาองค์”  ระบุจ านวนเทวดากี่องค์ 
 1.   สิบองค์  
 2.  สิบเอ็ดองค์  
 3.   ยี่สิบเอ็ดองค์  
 4.   สามสิบเอ็ดองค์  
 
95.  ข้อใดบอกท่ีมาของค าถูกต้อง 
 1.  อุปไมย   มาจาก   อุปเมยฺย  
 2.  ฎีกา        มาจาก  กติกา  
 3.  สิกขา     มาจาก   สิกฺขาปท  
 4.  เวไนย    มาจาก   วินย  
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96.  ข้อใดมาจากภาษาบาลีทุกค า 
 1.  กรรม  บุปผา  
 2.  ปัญญา  วิทยา  
 3.  อารยะ  ฐานะ  
 4.  เขต   พัฒนา  
 
97.   ค าบาลี “เววจน”  ตรงกับค าใดในภาษาไทย 
 1.   เวเหน  
 2.   วิภัตติ  
 3.   ไวพจน์  
 4.   วิวัฒน์  
 
98.   “รตฺต”ิ  ตรงข้ามกับข้อใด  
 1.   สายัณห์  
 2.   อรุณ  
 3.   ปุพพัณห์  
 4.   ทิวา  
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99.   “ชาคริต”  หมายถึงข้อใด  
 1.   ตื่น   
 2.   หลับ  
 3.   ฝัน  
 4.   นอน  
 
100.  บทประพันธ์ต่อไปนี้  มีค าบาลีจ านวนกี่ค า 
  แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ  
  พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา  
  แม่เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา  
  เชยผกาโกสุมปทุมทอง  
 1.   สามค า  
 2.   สี่ค า  
 3.   ห้าค า  
 4.   หกค า  
 


