
 
 
 
 

รายงาน 
การจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีของศูนย์การศึกษาภาษาบาลี 
คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม – จังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุต) 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ด้วยศูนย์การศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม –จังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุต) จัดตั้งเป็นศูนย์
การเรียนภาษาบาลี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคณะธรรมยุต ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร และตามระเบียบคณะธรรมยุต ว่าด้วยการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คณะธรรมยุต พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น ๒ ห้องเรียน คอื จังหวัด
สมุทรสงคราม จัดการเรียนการสอน ณ วัดเกตการาม จังหวัดสมุทรสาคร จัดการเรียนการสอน ณ วัดป่าชัยรังสี  

ในปีการศึกษาท่ีผ่านมานั้นคณะสงฆ์ท้ัง ๒ จังหวัดได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
เสนอท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ผู้รักษาการแทนเจา้คณะภาค ๑๔ – ๑๕ (ธรรมยตุ) เพื่อลงนามคำส่ังแตง่ตั้ง 
โดยเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ลงนามคำส่ังแต่งตัง้เมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้คณะกรรมการทุกฝ่ายได้
ร่วมกันดำเนินจัดการเรียนการสอนซ่ึงโครงสร้างของศนูย์นั้นมีดงันี้ 

คณะกรรมการบริหารศูนย ์

 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน                                                                คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ                  

 

 

เลขานุการศูนย ์

 

 

คณะครูแผนกบาลี 

 

 

นักเรียนประจำศูนย ์



คณะกรรมการบรหิารศูนย์การศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ีภาค ๑๔–๑๕ 
(ธ) 

คณะสงฆธ์รรมยุตสมทุรสงคราม – สมุทรสาคร 

คณะกรรมการบรหิาร 
๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์    ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๔ – ๑๕ (ธ)    ประธาน 

๒. พระเทพสุเมธี    เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)   กรรมการ 

๓. พระรามัญมุนี    เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธ)   กรรมการ 

๔. พระวิบูลศีลาจาร   เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)  กรรมการ 

๕. พระครูโสภณธรรมวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาชัย (ธ)    กรรมการ 

๖. พระครูโอภาสธรรมาภรณ์   เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน (ธ) กรรมการ 

๗. พระครูโกศลพิพัฒนสุนทร   เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)  กรรมการ 

๘. พระครูสิริสุตวราภรณ์   เจ้าอาวาสวัดป่ามหาไชย   กรรมการ 

๙. พระครูอรรถสิทธิโกศล   เจ้าคณะตำบลบ้านแพ้ว (ธ)   กรรมการ 

๑๐. พระสมุห์ กฤษดา สมจิตโต   เจ้าคณะตำบลมหาชัย (ธ)   กรรมการ 

๑๑. พระมหาปรีชา ปริปุณฺโณ   วัดเกตการาม   กรรมการ/เลขานุการ 

๑๒. พระครูศรีปริยัติวิธาน   เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. พระมหาวรพงศ์ วรปญฺโญ   วัดเกตการาม  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
๑. พระธรรมวราภรณ์   ที่ปรกึษาเจ้าคณะภาค ๑๔ – ๑๕ (ธ)   ที่ปรกึษา 
๒. พระราชสารสุธ ี  ผู้รกัษาการแทนเจ้าคณะจงัหวดัลพบุร ี(ธ)  ที่ปรกึษา 
๓. พระครูรตันธรรมโสภณ   ที่ปรกึษาเจ้าคณะอ าเภอ (ธ)  ที่ปรกึษา 
๔. พระเทพสุเมธ ี   เจ้าคณะจงัหวดัสมุทรสงคราม (ธ)   ประธาน 
๕. พระรามญัมุนี     เจ้าคณะจงัหวดัสมุทรสาคร (ธ)   รองประธาน 
๖. พระวบิูลศลีาจาร   เจ้าคณะอ าเภอจงัหวดัสมุทรสงคราม (ธ)  กรรมการ 
๗. พระครูโสภณธรรมวฒัน์  เจ้าคณะอ าเภอเมอืงมหาชยั (ธ)    กรรมการ 
๘. พระครูโอภาสธรรมาภรณ์   เจ้ าคณะอ าเภอบ้านแพ้ ว -

กระทุ่มแบน (ธ) กรรมการ 
๙. พระครูโกศลพพิฒันสุนทร   เจ้ า ค ณ ะ ต า บ ล จั ง ห วั ด

สมุทรสงคราม (ธ)   กรรมการ 
๑๐. พระครูอรรถสิทธ์ิโกศล   เจ้าคณะตำบลบ้านแพ้ว (ธ)   กรรมการ 



๑๑. พระสมุห์ กฤษดา สมจิตโต  เจ้าคณะตำบลมหาชัย (ธ)   กรรมการ 
๑๒. พระครูวโิรจน์สมุทรคุณ   เจ้าอาวาสวดับางคณฑนีอก   กรรกมาร 
๑๓. พระครูศรปีรยิตัิวธิาน   เจ้าอาวาสวดัป่าชยัรงัส ี  กรรมการ   
๑๔. พระครูสริสิุตวราภรณ์   เจ้าอาวาสวดัป่ามหาไชย   กรรมการ   
๑๕. พระครูประจกัษ์วรญาณ   เจ้าอาวาสวดัป่าท่าทราย   กรรมการ    
๑๖. พระครูวมิลธรรมภาณี   เจ้าอาวาสวดัปากบ่อ   กรรมการ   
๑๗. พระครูถาวรธรรมประสทิธิ ์  เจ้าอาวาสวัดธรรมประสิทธิ ์

  กรรมการ 
๑๘. พระครูบวรธรรมธชั   เจ้าอาวาสวดันางวงั   กรรมการ 
๑๙. พระครูวนิัยธร สุชนิ กิตฺติปญฺโญ  เจ้าอาวาสวดัธรรมประดษิฐ์   กรรมการ 
๒๐. พระครูใบฏกีา สมปอง ธมฺมาลโย  เจ้าอาวาสวดัเทพรตันาราม   กรรมการ 
๒๑. พระสงัฆรกัษ์ โชคด ีขนฺติธโร  เจ้าอาวาสวดัเพิม่พูนสามคัคธีรรม  กรรมการ 
๒๒. พระมหาปรีชา ปริปุณฺโณ   วัดเกตการาม   กรรมการ/เลขานุการ 
๒๓. พระมหาวรพงศ์ วรปญฺโญ   วดัเกตการาม   

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. พระปลดั พสิฏิษ์ ชยสทฺิโธ   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

สมุทรสาคร(ธ) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. พระมหาจดั จตฺตาลโย   วดัธรรมนิมติ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 
๑. พระมหาปรชีา ปรปิุณฺโณ   วดัเกตการาม     ประธาน    
๒. พระครูศรปีรยิตัิวธิาน   เจ้าอาวาสวดัป่าชยัรงัส ี   รองประธาน 
๓. พระครูสริสิุตวราภรณ์   เจ้าอาวาสวดัป่ามหาไชย   กรรมการ  
๔. พระครูโสภณธรรมวฒัน์    เจ้าอาวาสวดัมหาชยัคล้ายนิมติร  กรรมการ 
๕. พระสมุห์ กฤษดา สมจติฺโต   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดับ้านไร่เจรญิผล  กรรมการ 
๖. พระมหาสมพงศ์ ธมฺมพโล   วดัธรรมนิมติ    กรรมการ 
๗. พระมหาณทตั ณฏฺฐโิก   วดัเกตการาม     กรรมการ   
๘. พระมหาสมจติร โฆสธมฺโม   วดัเกตการาม    กรรมการ   
๙. พระมหาอภิชยั ธรีวชิโย   วดัเกตการาม    กรรมการ   
๑๐. พระมหาวรพงศ์ วรปญฺโญ   วดัเกตการาม    เลขานุการ 
๑๑. พระปลดั พสิฏิษ์ ชยสทฺิโธ   เลขานุการเจ้าคณะจงัหวดัสมุทรสาคร(ธ)   กรรมการ/

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. พระมหาเอกพล อคฺคปญฺโญ  วดัเกตการาม            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 



 การดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีของคณะสงฆ์ท้ัง ๒ จังหวัดนั้นได้มีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้  

๑. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์โดยมีเจ้าคณะสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม –จังหวัดสมุทรสาคร 
(ธรรมยุต) พร้อมด้วยเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ คณะครู ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด เข้า
ร่วมประชุม 

๒. แต่งตั้งคณะครูผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาบาลีรับหน้าท่ีในการสอนตามช้ันต่างๆตามความเหมาะสม 
๓. ส่งพระภิกษุสามเณรช้ันประโยค ป.ธ.๖ ขึ้นไปเข้าอบรมก่อนสอบในสำนักเรียนส่วนกลาง 
๔. จัดอบรมบาลีก่อนสอบ ณ สนามอบรมวัดเกตการาม ตั้งแต่ช้ัน ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕ 
๕. ส่งนักเรียนเข้าสอบตามช้ันต่างๆท่ีสมัครขอเข้าสอบ 
๖. ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการสอบของนักเรียนแต่ละช้ัน 
๗. จัดทำโครงการมุทิตาแก่ผู้สอบไล่ได้ในนามสำนักเรียนของท้ัง ๒ จังหวัด 
๘. ประชุมวางแผนงานด้านการจัดการศึกษาในปี ๒๕๖๓ 



 

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารศูนย์การศึกษาภาษาบาลีคณะสงฆ์
ธรรมยุตจังหวัดสมุทรสงคราม – จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัด
สมุทรสงคราม (ธรรมยุต) เป็นประธานในการประชุม มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะครู 
ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ เข้า
ร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
รายชื่อนักเรียนผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ 

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ล ำดบั ชื่อ ฉำยำ นำมสกลุ วดั อำย ุ พรรษำ สอบได้ชัน้ 
๑.  พระมหาอภิชยั  ธรีวชิโย อาชาประดษิฐ์ เกตการาม ๒๔ ๕ ป.ธ.๙ 
๒.  พระมหาสมพงศ์ ธมฺมพโล เลี้ยงลอยเลศิ ธรรมนิมติ ๕๗ ๒๐ ป.ธ.๗ 
๓.  พระมหาสมจติร โฆสธมฺโม ทบทอบ เกตการาม ๓๖ ๘ ” 
๔.  พระมหาจดั จตฺตาลโย ผลจนัทร์งาม ธรรมนิมติ ๔๗ ๒๗ ๕ 
๕.  พระมหาเกียรติศกัดิ ์ สริธิมฺโม ช ากรม เกตการาม ๓๙ ๗ ๔ 
๖.  พระจริวฒัน ์ อนาลโย วงศ์ภกัด ี เกตการาม ๓๓ ๗ ป.ธ.๓ 
๗.  สามเณรวรีพฒัน์ - คนัตล ี เกตการาม ๑๗ - ” 
๘.  สามเณรอนุชา - ผลจนัทร์งาม เกตการาม ๑๘ - ” 
๙.  พระพเิชษฐ์ วฑฺฒโน ชะรุมรมัย์ เกตการาม ๓๙ ๑๕ ประโยค ๑-๒ 
๑๐.  พระชยัพงษ์ เตชวโร  เที่ยงดาห์ เกตการาม ๒๗ ๑ ” 

 
สรุปจำนวนผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ 

 

ชั้น 
ประโยค 

๑-๒ 
ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ป.ธ.๗ ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม 

เข้าสอบ ๓ ๓ ๑ ๒ - ๔ - ๑ ๑๔ 
สอบได้ ๒ ๓ ๑ ๑ - ๒ - ๑ ๑๐ 
สอบตก ๑ ๐ ๐ ๑ - ๒ - ๐ ๔ 

เปอร์เซ็นต์ ๖๖.๖๖% ๑๐๐ % ๑๐๐% ๕๐ % - ๕๐ % - ๑๐๐ % ๗๑.๔๒% 



 

 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ 
สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ล ำดบั ชื่อ ฉำยำ นำมสกลุ วดั อำย ุ พรรษำ สอบได้ชัน้ 
๑๑.  พระมหาสมศกัดิ ์ สริวิณฺโณ สงัข์ทอง อุทยาราม ๒๓ ๔ ป.ธ.๕ 

๑๒.  
พระวรีะ ฐานวโีร ชยัสุวรรณ 

ป่ามหา
ไชย 

๓๐ ๗ ป.ธ.๓ 

๑๓.  
พระฉัตรชยั สุวรีธมฺโม มแีววแสง 

ป่ามหา
ไชย 

๒๗ ๔ - 

๑๔. พระพพิฒัน ์ ปญฺญาวุโธ พ่อบาล ปากบ่อ ๔๕ ๕ - 

สรุปจำนวนผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ 

ชั้น 
ประโยค 

๑-๒ 
ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ป.ธ.๗ ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม 

เข้าสอบ ๑ ๓ - ๑ - - - - ๕ 
สอบได้ ๐ ๓ - ๑ - - - - ๔ 
สอบตก ๑ ๐ - ๐ - - - - ๑ 

เปอร์เซ็นต์ ๐% ๑๐๐ % - ๑๐๐ % - - - - ๘๐.๐๐% 
  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้เป็นปีท่ี ๒ ของการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีของศูนย์ท้ัง ๒ จังหวัด  โดยเจ้า
สำนักเรียนท้ัง ๒ จังหวัด ได้นัดประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันศุกร์ท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงในท่ีประชุมมีมติให้
ดำเนินการดังนี้ 

๑.  เพื่อประโยชน์แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเห็นควรให้มีการสอนภาษาอังกฤษเสริม 



๒. ให้ผู้ท่ีจบการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยของ
สงฆ์ 

๓. ให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

๔. ส่งเสริมให้นักเรียนภายในศูนย์การเรียนการสอนภาษาบาลีท้ัง ๒ จังหวัด ได้มีโอกาสเรียนภาษาบาลีให้จบเปรียญ
เอกภายใน ๕ ปีหลังจากนี้ไป 

๕. วางเป้าหมายในอนาคตว่าในแต่ละปีต้องสอบได้รวมกันไม่ต่ำกว่า ๑๐ รูปต่อปี 

 

 

 

 

 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาภาษาบาลีท้ัง ๒ จังหวัดดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ได้
ดำเนินการดังนี้ 

๑. รับสมัครนักเรียนระหว่างวันท่ี ๑ –  ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒. แต่งตั้งคณะครูเพื่อดำเนินการเรียนการสอน  
๓. เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม สำหรับช้ันประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕ ส่วนผู้สอบครั้งหลังรอประกาศผล

สอบเพื่อเรียนในช้ันท่ีตนยังต้องเรียนต่อไป ตั้งแต่ประโยค ป.ธ.๖ ขึ้นไปเริ่มเรียนหลังแรม ๙ ค่ำ เดือน ๘ 
๔. ดำเนินการเรียนการสอนตามตารางท่ีกำหนดไว้ 
๕. จัดประเมินผลการเรียนการสอนตั้งแต่ช้ันประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕ ในช่วงปลายเดือนของทุกเดือน 
๖. จัดพิธีเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ในปีการศึกษานี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณ

พระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร เดินทางมาเป็น
ประธานพิธีเปิด เมื่อวันอังคารท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

๗. จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารของศูนย์ทุก ๔ เดือน  
๘. ส่งนักเรียนเข้าอบรมในช้ันประโยค ป.ธ.๖ ขึ้นไปในสำนักเรียนส่วนกลางท่ีจัดการอบรม 
๙. ประชุมเตรียมการจัดอบรมบาลีก่อนสอบ 



ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการเรียนการสอนพระปรยิัติธรรมแผนกบาลี 



 
 

คำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสมทุรสงคราม 
ที่ ๒/๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งตัง้ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

 
อาศัยระเบียบคณะธรรมยุต ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะธรรมยุต พุทธศักราช 

๒๕๖๒ ข้อ ๓ ข้อ ๕ (๑) และหนังสือลงนามคำส่ังเจ้าคณะภาค ๑๔ – ๑๕ (ธรรมยุต) ท่ี พ ๑๕ / ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
สมุทรสาคร  จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำศูนย์การศึกษาภาษาบาลีห้องเรียน
วัดเกตการาม   

 
๑. พระมหาปรีชา ปริปุณฺโณ  ป.ธ.๙  วัดเกตการาม  สอนประโยค ป.ธ.๕, ๗, ๘ 
๒. พระมหาอภิชัย ธีรวิชโย ป.ธ.๙  วัดเกตการาม   สอนประโยค ป.ธ.๓ 
๓. พระมหาวรพงศ์ วรปญฺโญ ป.ธ.๖  วัดเกตการาม  สอนประโยค ๑ – ๒  
๔. พระมหาเอกพล อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๖ วัดเกตการาม  สอนประโยค ป.ธ.๔ 
๕. พระมหาสมพงศ์ ธมฺมพโล ป.ธ.๗  วัดธรรมนิมิต   ครูสอนพิเศษ  

ท้ังนี้  ตัง้แต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง   ณ  วันท่ี  ๒  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 (พระเทพสุเมธี) 
 เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยตุ) 
 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย ์

 
 
 
 
 
 

 



 
คำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสมทุรสงคราม 

ที่ ๓/๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งตัง้ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

 
อาศัยระเบียบคณะธรรมยุต ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะธรรมยุต พุทธศักราช 

๒๕๖๒ ข้อ ๓ ข้อ ๕ (๑) และหนังสือลงนามคำส่ังเจ้าคณะภาค ๑๔ – ๑๕ (ธรรมยุต) ท่ี พ ๑๕ / ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
สมุทรสาคร  จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำศูนย์การศึกษาภาษาบาลีห้องเรียน
วัดป่าชัยรังสี   

   
๑. พระครูศรีปริยัติวิธาน ป.ธ.๖    เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี สอนประโยค ๑ – ๒ 
๒. พระครูสิริสุตวราภรณ์ ป.ธ.๕  เจ้าอาวาสวัดป่ามหาไชย  สอนประโยค ป.ธ.๓  

ท้ังนี้  ตัง้แต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง   ณ  วันท่ี  ๒  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 (พระเทพสุเมธี) 
 เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยตุ) 
 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย ์
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายชื่อนักเรียนแผนกบาลี 
สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) 

ศูนย์การศึกษาภาษาบาลีวัดเกตการาม 

 

ล ำดบั ชื่อ ฉำยำ นำมสกลุ อำย ุ พรรษำ สงักดัวดั ชัน้ 
๑. พระมหำสมพงศ ์ ธมฺมพโล เลี้ยงลอยเลิศ ๕๗ ๒๐ ธรรมนิมิต ป.ธ.๘ 
๒. พระมหาสมจติร โฆสธมฺโม ทบทอบ ๓๖ ๘ เกตการาม ” 

๓. 
พระมหำวรพงศ ์ วรปญฺโญ 

ตระกำรวิทยำ
รกัษ์ 

๓๒ ๙ เกตกำรำม ป.ธ.๗ 

๔. พระมหาเอกพล อคฺคปญโฺญ สมปาน ๒๑ ๑ เกตกำรำม ” 
๕. พระมหำจดั จตฺตลโย ผลจนัทร์งำม ๔๗ ๒๗ ธรรมนิมิต ป.ธ.๖ 
๖. พระมหำณทตั ณฏฺฐิโก อ่อนน่วม ๕๗ ๑๕ เกตกำรำม ป.ธ.๕ 
๗. พระมหาเกยีรติศกัดิ ์ สริธิมฺโม  ช ากรม ๓๙ ๗ เกตการาม ” 
๘. พระมหำบญัชร จรณธมฺโม แสงหำร ๒๙ ๖ เกตกำรำม ป.ธ.๔ 
๙. พระมหาจริวฒัน ์ อนาลโย วงศ์ภกัด ี ๓๓ ๗ เกตการาม ” 
๑๐. สามเณรอนุชา - ผลจนัทร์งาม  ๑๘ - เกตการาม ” 
๑๑. สามเณรวรีพฒัน ์ - คนัตล ี ๑๗ - เกตการาม ” 
๑๒. พระพิเชษฐ ์ วฑฺฒโน ชะรุมรมัย ์ ๓๙ ๑๕ เกตกำรำม ป.ธ.๓ 
๑๓. พระชยัพงษ์ เตชวโร เที่ยงดาห์ ๒๗ ๑ เกตการาม ” 

๑๔. 
พระบุญจนัทร ์ คุตฺตจิตฺโต จิมพละ ๕๐ 

๗ เกตกำรำม ประโยค๑-
๒ 

๑๕ พระเพยี สุจณฺิโณ แซ่ว่าง ๓๘ ๑ เกตการาม ” 
๑๖. พระภคนิ  กิตฺติญาโณ อาบสุวรรณ ๒๙ ๒ เกตการาม ” 

๑๗. 
พระเดชฤทธิ ์ เตชวโร เวชโช ๒๒ 

๒ อมรนิทรา
ราม 

” 

๑๘. พระทวศีกัดิ ์ ฐานธมฺโม เงนิทอง ๓๘ ๑ เกตการาม ” 
๑๙. พระอ าพล ภทฺทโก คงทพิย ์ ๒๑ - เกตการาม ” 
๒๐. สามเณรวรภทัร - แสงทว ี ๑๙ - เกตการาม ” 
๒๑. สามเณรสุภทตั - ผ่องพรรณเจรญิ ๑๔ - เกตการาม ” 
๒๒. สามเณรธวชัชยั - แขไขประภา ๑๑ - เกตการาม ” 

    ๒๓. สามเณรนันทพงศ ์ - สงิห์คาร ๑๙ - เกตการาม ” 
 

สรุปจำนวนนักเรียนแต่ละชั้น 

ชั้น 
ประโยค 

๑-๒ 
ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ป.ธ.๗ ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม 



จำนวน ๑๐ ๒ ๔ ๒ ๑ ๒ ๒ - ๒๓ 
 
 

รายชื่อนักเรียนแผนกบาลี 
สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุต) 

ศูนย์การศึกษาภาษาบาลีวัดป่าชัยรังสี 

 

ล ำดบั ชื่อ ฉำยำ นำมสกลุ อำย ุ พรรษำ สงักดัวดั ชัน้ 
 พระมหำสมศกัด์ิ สิริวณฺโณ สงัข์ทอง ๒๓ ๔ อุทยำรำม ป.ธ.๖ 
 พระมหำวีระ ฐำนวีโร ชยัสุวรรณ ๓๐ ๗ ป่ำมหำไชย ป.ธ.๔ 
 พระมหาฉัตรชยั สุวรีธมฺโม มแีววแสง ๒๗ ๔ ป่ามหาไชย ” 
 พระมหาพพิฒัน์ ปญฺญาวุโธ พ่อบาล ๔๕ ๕ ปากบ่อ ” 
 พระปัญญำ ปญฺญำพโล สุวรรณพนัธุ ์ ๕๖ ๒๔ ป่ำมหำไชย ประโยค๑-๒ 
 พระวเิชยีร อธปุิญฺโญ แสนศร ี   ป่าชยัรสั ี  
 พระอรรถพร ฐติเมโธ สามาทอง   ป่าชยัรสั ี  
 พระศรสีุวงศ ์ สริภิทฺโท ศรวีเิศษศร ี   ป่าชยัรสั ี  
 พระมงคล ปิยปุตฺโต หลวงปากด ี   ป่าชยัรสั ี  
 พระมานิตย ์ มหาญาโณ แก้วกา่   ป่าชยัรสั ี  
 พระกมลรตัน ์ อภิปุญโฺญ ต่ายลลีาศ   ป่าชยัรสั ี  
 พระอาทติย ์ อจลร ส ี ทองบุดดา   ป่าชยัรสั ี  

 
พระพงศกร 

ปญฺญาวฑฺฒ
โน จนัทะด ี  

 ป่าชยัรสั ี  

 พระแพง ยุตฺตธมฺโม อารรีอบ   ป่าท่าทราย  
 พระคมสนัต ์ ฐานรโต สงิห์ธวชั   ป่าท่าทราย  
 พระอุณหภูติ ธมฺมเตโช ญาณากร   ป่าท่าทราย  
 พระสมชยั จตฺตภโย ปุราโส   ป่าท่าทราย  

 
สรุปจำนวนนักเรียนแต่ละชั้น 

 

ชั้น 
ประโยค 

๑-๒ 
ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ป.ธ.๗ ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม 

จำนวน ๑๓ - ๓ - ๑ - - - ๑๗ 
 

 
 



 
ตำรำงกำรเรียนประโยค ๑-๒  

ส ำนักศำสนศึกษำวดัเกตกำรำม 

ประจ ำปีกำรศึกษำ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ครูประจ ำชัน้ พระมหาวรพงศ์ วรปญฺโญ ป.ธ.๖ 
หมำยเหตุ : หยุดเรยีนเฉพาะวนัพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั 
เวลำ 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ น. 
อำทิตย์ นักธรรม ท่องหนังสอื ไวยากรณ์ 

จนัทร์ นักธรรม ท่องหนังสอื ไวยากรณ์ 
องัคำร นักธรรม ท่องหนังสอื ไวยากรณ์ 
พุธ นักธรรม ท่องหนังสอื ไวยากรณ์ 

พฤหสับดี นักธรรม ท่องหนังสอื ไวยากรณ์ 
ศุกร์ นักธรรม ท่องหนังสอื ไวยากรณ์ 
เสำร ์ นักธรรม ท่องหนังสอื ไวยากรณ์ 



 
ตำรำงกำรเรียนกำรสอนประโยค ป.ธ.๓ 

ส ำนักศำสนศึกษำวดัเกตกำรำม 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครูประจ ำชัน้ พระมหาอภิชยั ธรีวชิโย ป.ธ.๙ 

หมำยเหตุ :  หยุดเรยีนเฉพาะวนัพระ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั 
เวลำ 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ น. 
อำทิตย์ - - ตอบปัญหาไวยากรณ์ 
จนัทร์ - - แปลมคธเป็นไทย 

องัคำร - - แปลมคธเป็นไทย 

พุธ - - แปลมคธเป็นไทย 

พฤหสับดี - - แปลมคธเป็นไทย 

ศุกร์ - - แปลมคธเป็นไทย 

เสำร ์ - - ตอบปัญหาสมัพนัธ์ 



 
ตำรำงกำรเรียนประโยค ป.ธ.๔ 

ส ำนักศำสนศึกษำวดัเกตกำรำม                                      

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครูประจ ำชัน้ พระมหาเอกพล อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๖  
หมำยเหตุ :  หยุดเรยีนเฉพาะวนัพระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั 
เวลำ 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ น. 
อำทิตย์ - แปลมคธเป็นไทย - 
จนัทร์ - แปลไทยเป็นมคธ - 
องัคำร - แปลมคธเป็นไทย - 
พุธ - แปลไทยเป็นมคธ - 

พฤหสับดี - แปลมคธเป็นไทย - 
ศุกร์ - แปลไทยเป็นมคธ - 
เสำร ์ - แปลมคธเป็นไทย - 



ตำรำงกำรเรียนประโยค ป.ธ.๕ 

ส ำนักศำสนศึกษำวดัเกตกำรำม                                      

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครูประจ ำชัน้ พระมหาปรชีา ปรปิุณฺโณ ป.ธ.๙   
หมำยเหตุ :  หยุดเรยีนเฉพาะวนัพระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั 
เวลำ 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ น. 
อำทิตย์ - แปลมคธเป็นไทย - 
จนัทร์ - แปลไทยเป็นมคธ - 
องัคำร - แปลมคธเป็นไทย - 
พุธ - แปลไทยเป็นมคธ - 

พฤหสับดี - แปลมคธเป็นไทย - 
ศุกร์ - แปลไทยเป็นมคธ - 
เสำร ์ - แปลมคธเป็นไทย - 



ตำรำงกำรเรียนกำรสอนประโยค ป.ธ.๗ 

 ส ำนักศำสนศึกษำวดัเกตกำรำม 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูประจ ำชัน้ พระมหาปรชีา ปรปิุณฺโณ ป.ธ.๙   
หมำยเหตุ :  หยุดเรยีนเฉพาะวนัพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั 
เวลำ 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ น. 
อำทิตย ์ แปลมคธเป็นไทย - - 
จนัทร์ แปลไทยเป็นมคธ - - 
องัคำร แปลมคธเป็นไทย - - 
พุธ แปลไทยเป็นมคธ - - 

พฤหสับดี แปลมคธเป็นไทย - - 
ศุกร์ แปลไทยเป็นมคธ - - 
เสำร ์ แปลมคธเป็นไทย - - 



ตำรำงกำรเรียนกำรสอนประโยค ป.ธ.๘ 

 ส ำนักศำสนศึกษำวดัเกตกำรำม 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ครูประจ ำชัน้ พระมหาปรชีา ปรปิุณฺโณ ป.ธ.๙  
หมำยเหตุ : หยุดเรยีนเฉพาะวนัพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนั 
เวลำ 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. 
อำทิตย ์ - - แปลมคธเป็นไทย 
จนัทร์ - - แปลไทยเป็นมคธ 

องัคำร - - แต่งฉันท์ 

พุธ - - แปลไทยเป็นมคธ 

พฤหสับดี - - แปลมคธเป็นไทย 

ศุกร์ - - แต่งฉันท์ 

เสำร ์ - - แปลไทยเป็นมคธ 



ขอบข่ายการดูหนังสอืประโยค ป.ธ. ๓  
วชิา แปลมคธเป็นไทย 

ส านักศาสนศกึษาวดัเกตการาม 

ต าบลโรงหบี อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมุทรสงคราม 

 
ครัง้
ท่ี 

ภำค เรื่อง เร่ิม จบ 

๑ ๕ จูเฬกสาฏกวตฺถุ น.๑ อภิตฺถเรถ กลฺยาเณติ อิม  ธมฺม
เทสน  

น.๘ โรทนฺตี  อากาเส อฏฺฐาสิ 

๒ ๕ ลาชเทวธตีาวตฺถ ุ น.๘ สตฺถา คนฺธกุฏยิ  นิสนฺิโนว น.๑๕ สกิฺขาปท  ปญฺญาเปสตีิ 

๓ ๕ พฬิาลปทก
เสฏฺฐวิตฺถุ 

น.๑๖ เอกสฺม ึห ิสมเย สาวตฺถีวาสโิน น.๒๓ เต วยปปฺตฺเต ฆรพนฺธเนน พนฺธ ิ

๔ ๕ กุกฺกุฏมติฺตวตฺถ ุ น.๒๓ เอกทวิส   สตฺถา ปจฺจูสสมเย น.๒๘ โสตาปตฺติผล  ปตฺตาติ 

๕ ๕ โกกสุนขลุทฺทกวตฺถุ น.๒๙ โส กิร เอกทวิส  ปุพฺพณฺหสมเย น.๓๖ ปตฺวา นาวาโต โอรุยฺห ปกฺกมสึุ 

๖ ๕ ตโยชนวตฺถุ น.๓๖ อปเรปิ สตฺต ภิกฺขู ปจฺจนฺตโต น.๔๓ อวจีมฺิห ินิพฺพตฺตีติ 

๗ ๕ ฉพฺพคฺคยิภิกฺขุวตฺถ ุ น.๔๔ เอกสฺม ึห ิสมเย สตฺตรสวคฺคเิยห ิ น.๕๑ อาทนีิ วตฺวา อกฺโกสตีติ 

๘ ๕ โกณฺฑธานตฺ
เถรวตฺถุ 

น.๕๑ สตฺถา ต  ปกฺโกสาเปตฺวา น.๕๘ อคฺคทิฑฺโฒว ตปปฺตีติ อตฺโถ 

๙ ๕ มหาโมคฺคลฺลาน น.๕๙ เอกสฺม ึห ิสมเย ติตฺถิยา น.๖๖ อถ ภควา อตีต  อาหรติฺวา กเถส ิ

๑๐ ๕ พหุภณฺฑกิภิกฺขุวตฺถุ น.๖๖ อตีเต กิร พาราณสรีญฺโญ น.๗๔ อิท  มยา กตกมฺมนฺติ 

๑๑ ๕ สนฺตติมหามตฺตวตฺถุ น.๗๔ เอว  โส อตฺตโน ปุพฺพกมฺม  น.๘๔ อากาเสน คนฺธมาทน  อคมาส ิ

๑๒ ๕ สุขสามเณรวตฺถุ น.๘๔ มหาชโนปิ น  ปสฺสนฺโตว อฏฺฐาส ิ น.๙๒ สเกน กมฺเมนาติ 

๑๓ ๕ วสิาขายสหายิ
กาวตฺถุ 

น.๙๒ ตา เคห  คนฺตฺวา คลิานาลย  กรสึุ น.๙๙  ต  อิท  ปสฺสถาติ อตฺโถ 

๑๔ ๕ อุตฺตรตฺเถรวีตฺถุ น.๙๙ เถร ีกิร วสีวสฺสสติกา ชาติยา น.๑๐๗ อิโต อุทฺธ  กิญฺจ ิคยฺหุปค  นตฺถีต ิ

๑๕ ๕ มลฺลกิาเทววีตฺถ ุ น.๑๐๗ สา กิร เอกทวิส  นหานโกฏฺฐก  น.๑๑๓ ทุติย  เทห ิขตฺติยาติ 

๑๖ ๕ โลฬุทายติฺเถรวตฺถุ น.๑๑๓ โส ส วจฺฉรมตฺเตน ต  คาถ  ปคุณ  น.๑๒๐ อนุโสจนฺตา เสนฺตีติ 

๑๗ ๖ โพธริาชกุมารวตฺถุ น.๑ โส กิร ปฐวตีเล อญฺเญห ิปาสาเทหิ น.๗  อกาสเิยวาติ วตฺวา อตีต  อาหริ 

๑๘ ๖ อุปนนฺทสกฺยปุตฺต น.๗ อตีตสฺม ึห ิอนุตีรจาร ีจ คมฺภีรจารี น.๑๔ ต ทวิสเมว อรหตฺต  ปาปุณิ 

๑๙ ๖ กุมารกสฺสปตฺเถร น.๑๔ อปเรน สมเยน ธมฺมสภาย  กถ  น.๒๑ ปจฺฉามุขกรณ  วยิ อติทุกฺกรนฺติ 



๒๐ ๖ กาลตฺเถรวตฺถ ุ น.๒๒ สาวตฺถิย  กิเรกา อิตฺถี มาตุฏฺฐา
เน 

น.๓๐ อกรเณน  สยิา โลกวฑฺฒโนต ิ

๒๑ ๖ สุทฺโธทนวตฺถุ น.๓๐ เอกสฺม ึห ิสมเย สตฺถา น.๓๗ โอภาเสติ เอกาโลก  กโรตีติ 

๒๒ ๖ องฺคุลมิาลตฺเถรวตฺถ ุ น.๓๗ วตฺถุ องฺคุลมิาลสุตฺตวเสเนว น.จริสฺเสว อรหตฺต  ปาปุณีติ 

๒๓ ๖ ตึสภิกฺขุวตฺถ ุ น.๔๔ เอกสฺม ึห ิทวิเส ตึสมตฺตา น.๕๒ ทาน  ส วทิหสิฺสามตีิ 

๒๔ ๖ อสทสิทานวตฺถุ น.๕๒ อิติสฺส สา อสทสิทาน  น.๖๐  วร  อุตฺตมนฺติ อตฺโถ 

๒๕ ๖ มารธตีาวตฺถุ น.๖๑ เทสน  ปน สาวตฺถิย  สมุฏฺฐาเปตฺ
วา 

น.๖๖ ชายปติกา อนาคามผิเล ปติฏฺฐหึ
สูติ 

๒๖ ๖ ยมกปปฺาฏหิา
รยิวตฺถุ 

น.๖๗ เทสนา ปน ราชคเห สมุฏฺฐติา น.๗๔ โส ต  อมฺพ  สตฺถุ อุปนาเมส ิ

๒๗ ๖ ยมกปปฺาฏหิา
รยิวตฺถุ 

น.๗๔ สตฺถา อานนฺทตฺเถร  โอโลเกส ิ น.๘๑ ยมกปปฺาฏหิารเิย ญาณนฺติ 

๒๘ ๖ ยมกปปฺาฏหิา
รยิวตฺถุ 

น.๘๑ อิท  ปน ปาฏิหารยิ  สตฺถา น.๘๗ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ 

๒๙ ๖ ยมกปปฺาฏหิา
รยิวตฺถุ 

น.๘๗ อถ สตฺถา เทวปรสิาย มชฺเฌ น.๙๔ อิม  ชาตก   วติฺถาเรน กเถสตี ิ

๓๐ ๖ เอรกปตฺตนาคราช น.๙๔ โส กิร ปุพฺเพ กสฺสปพุทฺธสาสเน น.๑๐๑ เอต  พุทฺธานสาสนนฺติ 

๓๑ ๖ อานนฺทตฺ
เถรสฺสปญฺห 

น.๑๐๑ ตตฺถ สพฺพปาปสฺสาติ น.๑๐๙ วตฺวา อิมา คาถา อภาส ิ

๓๒ ๖ อคฺคทิตฺต
ปุโรหติวตฺถุ 

น.๑๐๙ พหุ  เว สรณ  ยนฺต ิ น.๑๑๗ ธมฺมาภิสมโย อโหสตีิ 

๓๓ ๖ ญาตกาน กลหวูปส
มน 

น.๑๑๙ สากิยา จ โกลยิา จ กิร น.๑๒๗  อญฺญมญฺญ  ทสฺสนาการ  อกาสี
ติ 

๓๔ ๖ อญฺญตรอุปาสกวตฺถุ น.๑๒๗ เอกสฺม ึห ิทวิเส สตฺถา น.๑๓๔ นิปปฺาโป จ โหตีติ อตฺโถ 

๓๕ ๖ สกฺกวตฺถ ุ น.๑๓๔ ตถาคตสฺส ห ิอายุสงฺขาเร น.๑๔๑ วพิฺภมติฺวา เคหเมว อคม สูติ 

๓๖ ๖ อญฺญตร
กุฏุมฺพกิวตฺถุ 

น.๑๔๑ โส ห ิอตฺตโน ปุตฺเต กาลกเต น.๑๔๘ นิสฺสาย ชายตีติ อตฺโถ 

๓๗ ๖ อญฺญตรพฺราหฺมณ น.๑๔๙ โส กิร มจิฺฉาทฏฺิฐโิก น.๑๕๖ ทพิฺพปปฺาสาโท อุคฺคจฺฉิ 

๓๘ ๖ นนฺทยิวตฺถุ น.๑๕๖ อเถกทวิส  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถ
โร 

น.๑๖๕ ภูตคามสกิฺขาปท  ปญฺญเปสตีิ 

๓๙ ๖ อุตฺตราอุปาสกิาวตฺถุ น.๑๖๕ ตตฺราย  อนุปุพฺพกีถา ราชคเห น.๑๗๑ วจิรตีติ หสติฺวา อปคญฺฉิ 



๔๐ ๖ อุตฺตราอุปาสกิาวตฺถุ น.๑๗๑ ตสฺม ึอปคเต ตสฺส สนฺติเก น.๑๗๘ สุณนฺตา อนาคามผิล  ปาปุณึสุ 

๔๑ ๖ ภิกฺขูหปุิฏฺฐปญฺ
หวตฺถุ 

น.๑๗๘ ภิกฺขู ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏฺฐา
เปสุ  

น.๑๘๙ สุโคปิตา สุปิหติทฺวาราติ อตฺโถ 

๔๒ ๗ โคฆาตกปุตฺตวตฺถุ น.๑ สาวตฺถิย  กิเรโก โคฆาตโก น.๘ นิกฺกิเลโส โหตีติ อตฺโถ 

๔๓ ๗ ติสฺสตฺเถรวตฺถุ น.๘ เอโก กิร สาวตฺถีวาส ีกุลปุตฺโต น.๑๔ มลฏฺฐานิยตฺตา มลนฺติ อตฺโถ 

๔๔ ๗ อญฺญตรกุล
ปุตฺตวตฺถุ 

น.๑๕ ตสฺส กิร สมานชาติก  กุลกุมารกิ  น.๒๓ สนฺธาย วเทถ มญฺเญติ อาห สุ 

๔๕ ๗ ติสฺสทหรวตฺถุ น.๒๓ ทหรภิกฺขู ตสฺส ตตฺถ น.๓๑ ภูมยิ  นิกฺขนิตฺวา ฐเปสิ 

๔๖ ๗ เมณฺฑกเสฏฺฐวิตฺถุ น.๓๑ อถ น  เสฏฺฐ ีราชุปฏฺฐานโต น.๓๗ เอว  อตฺตโน วชฺช  ฉาเทตีติ อตฺโถ 

๔๗ ๗ อุชฺฌานสญฺญิตฺเถร น.๓๘ โส กิร อย  เอว  นิวาเสติ น.๔๖ อย ปิ ธมฺมธโรเยวาติ อตฺโถ 

๔๘ ๗ ลกุณฺฏกภทฺทยิตฺเถร น.๔๖ เอกทวิสญฺห ิตสฺม ึเถเร สตฺถุ น.๕๓ มุนีติ ปวุจฺจติ เอวาติ อตฺโถ 

๔๙ ๗ อรยิพาลสิกิวตฺถ ุ น.๕๔ เอกทวิส  ห ิสตฺถา ตสฺส  น.๖๒ เสส  ปุรมิสทสิเมวาติ 

๕๐ ๗ ปธานกมฺมกิติสฺสตฺ
เถร 

น.๖๓ สาวตฺถิวาสโิน กิร ปญฺจสตา น.๗๐ อฏฺฐงฺคกิ  มคฺค  อาราเธยฺยาติ 

๕๑ ๗ โปฐลิตฺเถรวตฺถุ น.๗๑  โส กิร สตฺตนฺน  พุทฺธาน  น.๗๗ สพฺพ  ต  ปวตฺตึ อาโรเจส ิ

๕๒ ๗ สารปีุตฺตตฺเถรสฺส น.๗๗ อถ น  สตฺถา อาสยานุสยญาณ  น.๘๕ วโิสเธยฺยาติ อตฺโถ 

๕๓ ๗ อตฺตโนปุพฺ
พกมฺมวตฺถุ 

น.๘๗ เอกสฺม ึห ิสมเย เวสาล ีอิทฺธา น.๙๔ ตมตฺถ  ปกาเสตุกาโม อตีต  อาหริ 

๕๔ ๗ อตฺตโนปุพฺ
พกมฺมวตฺถุ 

น.๙๔ อตีเต ตกฺกสลิาย  สงฺโข นาม น.๑๐๑ ปรกิฺขย  อภาว  คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ 

๕๕ ๗ ลกุณฺฏกภทฺทยิตฺเถร น.๑๐๑ เอกทวิส  ห ิสมฺพหุลา อาคนฺตุกา น.๑๐๗ปฐมคาถาย  วุตฺตนเยเนว 
เวทติพฺพ  

๕๖ ๗ วชฺชปีุตฺตกภกิฺขุวตฺถ ุ น.๑๐๗ ทุปปฺพฺพชฺช  ทุรภิรมนฺติ อิม  น.๑๑๓ เอกพทฺธ  อกาส ิ

๕๗ ๗ จูฬสุภทฺทาวตฺถุ น.๑๑๓ มงฺคลทวิสาทสีุ ปนสฺสา  น.๑๒๐ เต ตถา อก สุ 

๕๘ ๗ สุนฺทรปีรพิฺพาชกิา น.๑๒๐  ตโต ติตฺถิยา สุนฺทรึ น ปสฺสา
มาติ 

น.๑๒๗ สกภาเวน สณฺฐาตุ  นาสกฺขสึูติ 

๕๙ ๗ ทุพฺพจภิกฺขุวตฺถ ุ น.๑๒๗ เอโก กิร ภิกฺขุ อสญฺจจิฺจ น.๑๓๓ สตฺตา ทุคฺคตึ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ 

๖๐ ๗ ติตฺถิยสาวกวตฺถุ น.๑๓๔ อวชฺเชติ อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา น.๑๔๐ ตสฺมา อตฺตทมนเมว เต วรนฺติ 

๖๑ ๗ ปรชิณฺิณพฺราหฺมณ น.๑๔๐ สาวตฺถิย  กิเรโก พฺราหฺมโณ น.๑๔๘ มหนฺต  วเิสส  ปาปุณีติ 



๖๒ ๗ สานุสามเณรวตฺถุ น.๑๔๘ โส กิร เอกิสฺสา อุปาสกิาย น.๑๕๕ นิพฺพานถเล ปติฏฺฐาเปถาติ อตฺ
โถ 

๖๓ ๗ สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถ ุ น.๑๕๕ วตฺถุ ยมกวคฺเค ปเร จ น น.๑๖๒ อกรณ  อิมสฺม ึโลเก สุขนฺติ อตฺ
โถ 

๖๔ ๘ กปิลมจฺฉวตฺถุ น.๑ มนุชสฺสาติ อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา น.๘ กปิลมจฺฉวตฺถุ 

๖๕ ๘ สูกรโปติกาวตฺถุ น.๘ ยถาปิ มูเลติ อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา น.๑๔ สูกรโปติกาวตฺถุ 

๖๖ ๘ วพิฺภนฺตกวตฺถุ น.๑๔ โย นิพฺพนฏฺโฐติ อิม  ธมฺมเทสน  น.๑๙ พนฺธนาคารวตฺถุ 

๖๗ ๘ เขมาวตฺถุ น.๒๐ เย ราครตฺตาติ อิม  ธมฺมเทสน  สตฺ
ถา 

น.๒๖ ชาติชรามรณาน ิน อุปคจฺฉสติี อตฺ
โถ 

๖๘ ๘ อุคฺคเสนเสฏฺฐิ
ปุตฺตวตฺถุ 

น.๒๖ เทสนาวสาเน จตุราสตีิยา น.๓๓ สาตฺถิกา เทสนา อโหสตีิ 

๖๙ ๘ มารวตฺถุ น.๓๓ นิฏฺฐ  คโตติ อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา น.๔๑ สกฺกเทวราชวตฺถ ุ

๗๐ ๘ อปุตฺตกเสฏฺฐวิตฺถุ น.๔๒ หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธนฺติ อิม  น.๔๗ จตุวสีติโม วคฺโค 

๗๑ ๘ ปญฺจภิกฺขุวตฺถ ุ น.๔๘ จกฺขุนา ส วโร สาธูติ อิม  ธมฺม
เทสน  

น.๕๕ ห สฆาตกภิกฺขุวตฺถุ 

๗๒ ๘ โกกาลกิวตฺถ ุ น.๕๖ โย มุขสญฺญโตติ อิม  ธมฺมเทสน  น.๖๒ โสตาปตฺติผลาทนีิ ปาปุณึสูติ 

๗๓ ๘ ปญฺจคฺคทายกพฺ
ราหฺมณวตฺถ ุ

น.๖๓ สพฺพโส นามรูปสฺมนฺิติ อิม  น.๗๑ น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารีติ 

๗๔ ๘ สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถ ุ น.๗๑ โจรา คนฺตฺวา ธมฺมสฺสวนฏฺฐาเน น.๗๗ สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ 

๗๕ ๘ ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถ ุ น.๗๗ วสฺสกิา วยิ ปุปผฺานีติ อิม  น.๘๔ วกฺกลติฺเถรวตฺถ ุ

๗๖ ๘ สุมนสามเณรวตฺถุ น.๘๕ โย หเวติ อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา น.๙๒ เถโร อธวิาเสส ิ

๗๗ ๘ สุมนสามเณรวตฺถุ น.๙๒ อถ น  เอกทวิส  ปฏชิคฺคนฺโต วยิ น.๑๐๐ เอกาโลก  กโรตีติ อตฺโถ 

๗๘ ๘ ปสาทพหุลพฺ
ราหฺมณวตฺถุ 

น.๑๐๑ ฉินฺท โสต  ปรกฺกมฺมาติ อิม  น.๑๐๘ อญฺญตรปพฺพชติวตฺถ ุ

๗๙ ๘ สารปีุตฺตตฺเถรวตฺถุ น.๑๐๘ น พฺราหฺมณสฺสาติ อิม  ธมฺม
เทสน  

น.๑๑๕ ชฏลิพฺราหฺมณวตฺถุ 

๘๐ ๘ กุหกพฺราหฺมณวตฺถุ น.๑๑๕ กินฺเตติ อิม  ธมฺมเทสน  สตฺถา น.๑๒๓ เทฺวพฺราหฺมณวตฺถุ 

๘๑ ๘ อกฺโกสกภารทฺ
วาชวตฺถุ 

น.๑๒๓ อกฺโกสนฺติ อิม  ธมฺมเทสน  น.๑๒๙ ขมาภิกฺขุนีวตฺถุ 

๘๒ ๘ ปพฺภารวาสติิสฺสตฺ
เถรวตฺถุ 

น.๑๓๐ อส สฏฺฐนฺติ อิม  ธมฺมเทสน  น.๑๓๗ อาสน  อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ 



๘๓ ๘ สามเณรวตฺถุ น.๑๓๗ โส อาวชฺชนฺโต เตส  ปาโต น.๑๔๕ สารปีุตฺตตฺเถรวตฺถุ 

๘๔ ๘ มหาโมคฺคลลฺานตฺ
เถรวตฺถุ 

น.๑๔๕ ยสฺสาลยาติ: อิม  ธมฺมเทสน  น.๑๕๓ สวีลติฺเถรวตฺถุ 

๘๕ ๘ สุนฺทรสมุทฺทตฺ
เถรวตฺถุ 

น.๑๕๓ โยธ กาเมติ อิม  ธมฺมเทสน  น.๑๖๐ อิท  เตส  ปุพฺพกมฺม  

๘๖ ๘ โชติกตฺเภรวตถ ุ น.๑๖๐ เต ยาวตายุก  ฐตฺวา ตโต จุตา น.๑๖๗ โชติกเสฏฺฐ ีนาม อโหส.ิ 

๘๗ ๘ โชติกตฺเภรวตถ ุ น.๑๖๗ เตน ปน สทฺธึ กตปุญฺญกมฺมา อิตฺถ ี น.๑๗๕ ฌาเปตฺวา คมสิฺสามาติ วทสึุ 

๘๘ ๘ โชติกตฺเภรวตถ ุ น.๑๗๕ อถ เน โชติกเสฏฺฐ ี น.๑๘๒ ปฐมนฏปุพฺพกวตฺถุ 

๘๙ ๘ ทุติยนฏปุพฺพกวตฺถุ น.๑๘๓ หติฺวา รติญฺจาติ อิม  ธมฺมเทสน  น.๑๙๒ อุปาสกตฺต  ปเวเทสตีิ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบข่ายการดูหนังสอืประโยค ป.ธ. ๔ 
วชิา แปลไทยเป็นมคธ 

ส านักศาสนศกึษาวดัเกตการาม 

ต าบลโรงหบี อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมุทรสงคราม 

 
ครัง้ที่ เรื่อง เริม่ จบ 



๑ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๓ สาวตฺถิย  กิร มหาสุวณฺโณ นาม น.๓ ปตฺถน  กตฺวา ปกฺกามฯิ 

๒ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๓ อถสฺส ภรยิาย กุจฺฉิย  คพฺโภ น.๔ โมกฺขมคฺเค จ ปติฏฺฐาปยมาโน 

๓ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๔ ตถาคโต ห ิมาติปกฺขโต น.๔ ปญฺจ เภสชฺชานิ อฏฺฐ จ ปานานิ ฯ 

๔ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๔ นิเวสเนสุ ปน เตส  ทฺวนฺิน  ทฺวนฺิน ฯ น.๕ ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺติฯ 

๕ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๕ อเถกทวิส  มหาปาโล อรยิสาวเกฯ น.๗ ปพฺพชสิฺสาเมวาห  ตาตาติ ฯ 

๖ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๗ ตสฺส วริวนฺตสฺเสว สตฺถุ สนฺติก  น.๗ ตตฺถ สปรวิาโร ปิณฺฑาย ปาวสิ ิ

๗ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๗ มนุสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน ภิกฺขู ทสิฺวา น.๘ สาธุ ภนฺเต อปปฺมตฺตา โหถาติฯ 

๘ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๘ เถรสฺส นิทฺท  อโนกฺกมนฺตสฺส น.๑๐ โอวทนฺโต อิมา คาถา อภาสฯิ 

๙ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๑๑ เอว  ตีห ิคาถาห ิอตฺตโน โอวาท  น.๑๒ สฏฺฐภิิกฺขู นิรนฺตร  โอวทติ ฯ 

๑๐ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๑๒ เต ตสฺโสวาเท ฐตฺวา อุปกฺกฏฺฐาย น.๑๓ วถีึ ปิณฺฑาย ปวสิสึุฯ 

๑๑ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๑๓ กุฏุมฺพโิก เต สญฺชานิตฺวา  น.๑๔ คตีสทฺท  สุตฺวา สเร นิมติฺต  คณฺหฯิ 

๑๒ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๑๔ อิตฺถีสทฺโท วยิ ห ิอญฺโญ น.๑๖ ตถา ปกฺกนฺโตว อโหสฯิ 

๑๓ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๑๖ อุปคนฺตฺวา จ ปน เถรสฺสาวทูิเร น.๑๘ วตฺตปฏวิตฺต  กตฺวา เถร  อุปฏฺฐหสึุฯ 

๑๔ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ น.๑๘ อเถกทวิส  ทสิาวาสโิน ภิกฺขู น.๑๙ โส เวชฺโช จกฺขุปาโล อโหสฯิ 

๑๕ มฏฺฐกุณฺฑลวิตฺถุ น.๒๓ สาวตฺถิย  กิร อทนฺินปุพฺพโก น.๒๔ พห ิอาลนฺิเท นิปชฺชาเปสฯิ 

๑๖ มฏฺฐกุณฺฑลวิตฺถุ น.๒๔ ต  ทวิส  ภควา พลวปจฺจสูสมเย น.๓๒ วนฺทติฺวา เอกมนฺต  อฏฺฐาสฯิ 

๑๗ ติสฺสตฺเถร วตฺถุ น.๓๕  โส กิรายสฺมา ภควโต ปิตุจฺฉา

ปุตฺโต 

น.๓๗ สุณาถาติ วตฺวา อตีต  อาหริ 

๑๘ ติสฺสตฺเถร วตฺถุ น.๓๗  อตีเต พาราณสยิ  พาราณสรีาเช น.๓๘ ต  อภิสปิเยวฯ 

๑๙ ติสฺสตฺเถร วตฺถุ น.๓๘ นารโท อาจริย มยฺห  โทโส น.๔๑ อิมา คาถา อภาสฯิ 

๒๐ กาลียกฺขนิิยา อุปปฺตตฺิวตฺถ ุ น.๔๓ เอโก กิร กุฏุมฺพกิปุตฺโต น.๔๔ กุกฺกุฏ ีหุตฺวา นิพฺพตฺต ิ

๒๑ กาลียกฺขนิิยา อุปปฺตฺ
ติวตฺถุ 

น.๔๔ น จริสฺเสว กกฺุกุฏ ีอณฺฑานิ วชิาย ิ น.๔๕ เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ 

๒๒ กาลียกฺขนิิยา อุปปฺตฺ น.๔๖ สตฺถา ต  อิตฺถึ อาห เอติสฺสา น.๔๘ ยาวชฺชกาลา ทยีนฺติเยว 



ติวตฺถุ 

๒๓ โกสมฺพกิวตฺถ ุ น.๔๙ โกสมฺพยิ  ห ิโฆสติาราเม น.๕๑ ปตฺตาติ วฏฺฏกชาตก  กเถส ิ

๒๔ โกสมฺพกิวตฺถ ุ น.๕๑ เอว ปิ เตสุ วจน  อนาทยินฺเตสุ น.๕๓ อนฺโตวสฺส  วตีินาเมสุง 

๒๕ โกสมฺพกิวตฺถ ุ น.๕๓ สตฺถา ปน เตน หตฺถินา อุปฏฺฐยิมา

โน 
น.๕๕ อจฺฉราสหสฺสปรวิาโร อโหสิ 

๒๖ โกสมฺพกิวตฺถ ุ น.๕๕ ตถาคตสฺส ตตฺถ หตฺถินาเคน น.๕๗ นาควคฺเค ติสฺโส คาถาโย อภาส ิ

๒๗ โกสมฺพกิวตฺถ ุ น.๕๗ คาถาปรโิยสาเน ปญฺจสตาปิ น.๕๙ ภารยิ  กตนฺติ วตฺวา อิม  คาถมาห 

๒๘ จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ น.๖๑ เสตพฺยนครวาสโิน ห ิ น.๖๒ วหิาร  อาคจฺฉติ 

๒๙ จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ น.๖๒ อเถกา สุสานโคปิกา กาล ีนาม น.๖๔ กมฺม  กโรตีติ จนฺิเตส ิ

๓๐ จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ น.๖๔ อเถกา กุลธตีา ต มุหุตฺต  สมุฏฺฐิ

เตน 

น.๖๕ นีจาสนานิ เหฏฺฐาติ อาห 

๓๑ จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ น.๖๕ อิตฺถิโย ตสฺส วจน  อสณนฺติโย น.๖๖ อิมา คาถาโย อภาสิ 

๓๒ เทวทตฺตวตฺถุ น.๗๐ เอกสฺม ึห ิสมเย เทฺว อคฺคสาวกา น.๗๒ วตฺวา อตีต  อาหริ 

๓๓ เทวทตฺตวตฺถุ น.๗๒ อตีเต พาราณสยิ  พฺรหฺมทตฺเต น.๗๓ กโรนฺเตน ภารยิ  ตยา กตนฺติ 

๓๔ สญฺชยวตฺถ ุ น.๗๔ อมฺหาก  ห ิสตฺถา อิโต น.๗๗ ภาสติ  อิม  คาถ  สุตฺวา 

๓๕ สญฺชยวตฺถ ุ น.๗๗ อห  อิมาย นิพฺพุตปท  สาวโิตติ น.๗๙ ปพฺพาเชตฺวา อรหตฺต  ปาเปส ิ

๓๖ สญฺชยวตฺถ ุ น.๗๙ เอว  โลเก เอกสฏฺฐยิา อรหนฺเตสุ น.๘๑ สนฺติเก ปพฺพชามาติ 

๓๗ สญฺชยวตฺถ ุ น.๘๑ เตน โข ปน สมเยน สญฺชโย น.๘๒ โส อาโรเจตูติกติก  อก สุ. 

๓๘ สญฺชยวตฺถ ุ น.๘๒ เอว  เตสุ กติก  กตฺวา วหิรนฺเตส ุ น.๘๔ ปฏชิานิตฺวา ตเมว คาถ  อภาส ิ

๓๙ สญฺชยวตฺถ ุ น.๘๕ คาถาปรโิยสาเน โกลโิต น.๘๖ อวเสสา อรหตฺต  ปาปุณึสุ 

๔๐ สญฺชยวตฺถ ุ น.๘๖ อคฺคสาวกาน  ปน อุปรมิคฺคกิจจฺ  น.๘๘ สุณิสฺสถ ภิกฺขเวติ อาม ภนฺเตต ิ

๔๑ สญฺชยวตฺถ ุ น.๘๘ ภิกฺขเว อิโต เอกนวุติกปเฺป วปิสฺ

ส ี

น.๙๐ โอโลเกตวฺา เทมตีิ 

๔๒ สญฺชยวตฺถ ุ น.๙๐ ยสกุลปุตฺตปปฺมุขา ปญฺจปญฺญาส น.๙๒ สนฺติก  อาคมสึุ 



๔๓ สญฺชยวตฺถ ุ น.๙๒ อถ เน ปิตา อาลงิฺคติฺวา สเีส น.๙๔ นาห  มุข  โอโลเกตฺวา ทมฺมตีิ 

๔๔ สญฺชยวตฺถ ุ น.๙๔ ตทา ปน เตส  อายุตฺตโก น.๙๕ กเถตฺวา อิมมฺปิ ธมฺมเทสน  อาหริ 

๔๕ สญฺชยวตฺถ ุ น.๙๕ อคฺคสาวกา ปน ภนฺเต กึ กรสึูต ิ น.๙๗ คเหตฺวา เอกมนฺต  นิสที ิ

๔๖ สญฺชยวตฺถ ุ น.๙๗ ตสฺม ึสมเย จตุสตฺตติสหสฺสา น.๙๙ ปุปผฺาสน  อภิรุหถาติ อาห 

๔๗ สญฺชยวตฺถ ุ น.๙๙ เอว  นิสนฺิเน สตฺถร ิเทฺว อคฺคสาว

กา 

น.๑๐๑ ภิกฺขุสงฺฆปรวิุโต อากาส  ปกฺขนฺทิ 

๔๘ สญฺชยวตฺถุ น.๑๐๑ สรทตาปโสปิ อนฺเตวาสกิตฺ

เถราน   

น.๑๐๓ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ 

๔๙ นนฺทตฺเถรวตฺถุ น.๑๐๕ สตฺถา ห ิปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก น.๑๐๘ โลกุตฺตรทายชฺชสฺส น  สามกิ  กโร

มตีิ 

๕๐ นนฺทตฺเถรวตฺถุ น.๑๐๘ อถโข ภควา อายสฺมนฺต  สารี

ปุตฺต  

น.๑๑๐ อนฺตรหโิต เชตวเนเยว ปาตุรโหส ิ

๕๑ นนฺทตฺเถรวตฺถุ น.๑๑๐ อสฺโสสุ  โข ภิกฺขู อายสฺมา น.๑๑๓ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ 

๕๒ นนฺทตฺเถรวตฺถุ น.๑๑๔ อตีเต พาราณสยิ  พฺรหฺมทตฺเต น.๑๑๖ นนฺทตฺเถรวตฺถุ 

๕๓ จุนฺทสูกรกิวตฺถ ุ น.๑๑๖ โส กิร ปญฺจปณฺณาส วสฺสานิ น.๑๑๙ โสจติเยวาติ วตฺวา อิม  คาถมาห 

๕๔ ธมฺมกิอุปาสกวตฺถุ น.๑๑๙ สาวตฺถิย  กิร ปญฺจสตา น.๑๒๓ โมทนฺติเยวาติ วตฺวา อิม  คาถ

มาห 

๕๕ เทวทตฺตวตฺถุ น.๑๒๔ เทวทตฺตสฺส วตฺถุ  ปพฺพชติกาล

โต 
น.๑๒๗ อุฏฺฐหตีติ สญฺญมกาส.ิ 

๕๖ เทวทตฺตวตฺถุ น๑๒๗เอว  ตโยปิ เต ภตฺตุฏฺฐานฏฺฐาน ปิ น.๑๓๐ ลาภสกฺการ  นิพฺพตฺเตส ิ

๕๗ เทวทตฺตวตฺถุ น.๑๓๐ โส ลาภสกฺการาภิภูโต อห   น.๑๓๓ ปำปมริเยหิ ทุกฺกรนฺติ 

๕๘ เทวทตฺตวตฺถุ น.๑๓๓ อถโข เทวทตฺโต อุโปสถทวิเส น.๑๔๐ ทุคฺคตึ คโตติ 

๕๙ สุมนาเทววีตฺถุ น.๑๔๑ สาวตฺถิย  ห ิเทวสกิ   น.๑๔๓ สุคฺคตึ คโตติ 

๖๐ เทฺวสหา

ยกภิกฺขุวตฺถุ 

น.๑๔๔ สาวตฺถีวาสโิน ห ิเทฺว น.๑๔๖ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ 



 
 

ขอบข่ายการดูหนังสอืประโยค ป.ธ. ๔  
วชิา แปลมคธเป็นไทย 

ส านักศาสนศกึษาวดัเกตการาม 

ต าบลโรงหบี อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมุทรสงคราม 

 
ครัง้ที่ ภาค เรื่อง เริม่ จบ 

๑ ๑ ปณามคาถา น.๑ พุทฺโธ โย มงฺคลตฺถีน  น.๑ ต  สุณาถ สมาหติาติ ฯ 

๒ ๑ อุปปฺตฺติกถา 
น.๒ สุตฺตตฺถ  ส วณฺณยนฺเตน ห ิ น.๔ เอวมย  มงฺคลกถา สกลชมฺพุทเีป ปา

กฏา ฯ 

๓ ๑ อุปปฺตฺติกถา 
น.๔ อถ สกลชมฺพุทเีป มนุสฺสา คุมฺพคุมฺ
พา 

น.๗ นิฏฺฐาปิเต มหาวหิาเร ฯ 

๔ ๑ อุปปฺตฺติกถา น.๗ อถาติ อวจิฺเฉทตฺเถ นิปาโต ฯ น.๑๐ เสสา คณา ตุ อุภยตฺถ เอกสทสิาติ ฯ 

๕ ๑ อปุปฺตฺติกถา น.๑๐ อชฺฌภาสตีิ อภาส ิปุจฺฉีติ อตฺโถ ฯ น.๑๓ อยนฺเตฺวตฺถ วติฺถาโร ฯ 

๖ ๑ อเสวนากถา น.๑๓ อเสวนา นาม อภชนา อสหายตา น.๑๗ โส ราชาน  ทสิฺวา 

๗ ๑ อเสวนากถา น.๑๗ สฺวาคตนฺเต มหาราช อโถ น.๒๑ มหฬิามุขวตฺถุ ฯ 

๘ ๑ อเสวนากถา 
น.๒๑ อตีเต พาราณสยิ  สาโม นาม 

ราชา 
น.๒๖ จนฺทวมิาน  วยิาติ ฯ 

๙ ๑ 
อเสวนากถา น.๒๖ โพธสิตฺโตปิ หมิวนฺตปปฺเทเส 

ตาปโส 

น.๓๐ กลฺยาณมติฺตา เจว ปุรสิุตฺตมา จาติ ฯ 

๑๐ ๑ อเสวนากถา น.๓๐ เอกวารมฺปิ ห ิปณฺฑติเสวนา  น.๓๕ ตณฺหาวคฺเค วพิฺภนฺติกวตฺถุ ฯ 

๑๑ ๑ อเสวนากถา น.๓๕ อปิจ พาลา อตฺตนา ทุคฺคหเิตน น.๔๑ อชาตสตฺตุวตฺถุ ฯ 

๑๒ ๑ อเสวนากถา น.๔๑ อตีเต ทฆีวถิสฺส ภาตาปิ อตฺตนา น.๔๗ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ 

๑๓ ๑ อเสวนากถา น.๔๗ ตตฺถ สพฺภิเรวาติ ปณฺฑเิตห ิ น.๕๒ พาลอเสวน  วญิฺญาเปส ิฯ 

๑๔ ๑ อเสวนากถา น.๕๒ พาลเสวนาปิ ห ิปราภวเหตุตฺตา น.๕๘ กต  พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ 

๑๕ ๑ ปูชากถา น.๕๘ ตตฺถ ปูชารเหติ ปูชารหา นาม น.๖๔ หติสุขาวหา โหตีติ ฯ 

๑๖ ๑ ปูชากถา 
น.๖๔ อตีเต พาราณสยิ  เอกา ทลทฺิทธี
ตา 

น.๗๐ หติสุขาวหา โหตีติ ฯ 

๑๗ ๑ ปูชากถา น.๗๐ อตีเต กสฺสปพุทฺธกาเล น.๗๗ อานนฺท สกิฺขติพฺพนฺติ ฯ 

๑๘ ๑ ปูชากถา น.๗๐ ตตฺถ ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา นาม น.๘๒ สญฺชวีชาตเก สญชฺวีวตฺถุ ฯ 



๑๙ ๑ ปูชากถา น.๘๓ อตีเต พาราณสยิ  เอโก  น.๘๘ ฉานุตฺตรยิปปฺฏลิาภปจฺจยโต มงฺคล  ฯ 

๒๐ ๑ ปฎิรูปเทสกถา น.๘๘  อนุตฺตรยิานิ จ นาม อญฺเญน น.๙๓ สกิฺขาปารจิรยิานุสฺสติโย ฯ 

๒๑ ๑ ปฎิรูปเทสกถา น.๙๓ เอตฺถ จ ทสฺสนานุตฺตรยินฺติ น.๙๘ ปฏริูปเทสวาสกถา ฯ 

๒๒ ๑ 
ปุพฺเพกตปุญฺญตาก
ถา 

น.๙๙ ปุพฺเพ กตปุญฺโญ นาม อตีตชาตีสุ น.๑๐๕ มณิลทฺธสูกรวตฺถุ ฯ 

๒๓ ๑ 

ปุพฺเพกตปุญฺญตาก
ถา 

น.๑๐๕ สาวตฺถิย  กเิรโก สริลีกฺขณพฺราหฺม
โณ 

น.๑๑๐ ทุฏฺฐคามณิอภยราชวตฺถุ กเถตพฺพ  ฯ 

๒๔ ๑ 

ปุพฺเพกตปุญฺญตาก
ถา 

น.๑๑๐ โรหณชนปเท กิร มหาคาเม 
รชฺช  

น.๑๑๔ สพฺพ  โอธโิส วุตฺต  วสติฺต  ฯ 

๒๕ ๑ 
ปุพฺเพกตปุญฺญตาก
ถา 

น.๑๑๔ เอวมมิาย ปุพฺเพกตวชิฺชาวมุิตฺต ิ น.๑๒๑  กาฬกเสฏฺฐวิตฺถุมฺปิกเถตพฺพ  ฯ 

๒๖ ๑ 

อตฺตสมฺมาปณิธิกถา น.๑๒๒ มจฺฉร ึจาคสมฺปทาย ปติฏฺฐเปตี
ติ 

น.๑๒๙ มจฺฉรโิกสยิวตฺถุ ฯ 

๒๗ ๑ 
อตฺตสมฺมาปณิธิกถา น.๑๒๙ เอกนิปาตสฺส อฏฺฐมวคฺเค อุโภ น.๑๓๕ อยนฺเตฺวตฺถ วติฺถาโร ฯ 

๒๘ ๑ พาหุสจฺจกถา น.๑๓๕ พาหุสจฺจ  นาม พหุสฺสุตภาโว ฯ น.๑๔๐ น กิญฺจ ิวณฺณิต  ฯ 

๒๙ ๑ พาหุสจฺจกถา น.๑๔๐ อนุปุพฺเพน ปรมตฺถสจฺจ- น.๑๔๖ ปโมจเนน ปรมตฺถปารม ึปูเรส ิฯ 

๓๐ ๑ พาหุสจฺจกถา น.๑๔๖ เตนาห ภควา จรยิาปิฏเก น.๑๕๓ อานนฺทตฺเถรวตฺถุ ฯ 

๓๑ ๑ สปิปฺกถา น.๑๕๓ ตทา อญฺญตรสฺส ภิกฺขุโน น. ๑๕๗ มหาปนาทชาตเก วุตฺต  ภควตา 

๓๒ ๑ สปิปฺกถา น.๑๕๗ ปนาโท นาม โส ราชา น.๑๖๔ ตตฺรมีานิ วตฺถูนิ 

๓๓ ๑ สปิปฺกถา น.๑๖๔ โพธ ินาม พมฺิพสิารปุตฺโต น.๑๗๐ อาปนฺโนติ ตฏฺฏกีานโย ฯ 

๓๔ ๑ วนิยกถา น.๑๗๐ ยญเจ อาปตฺตาธกิรณ  อกุสล   น.๑๗๖ อาวหติ ปธานิยตฺเถรสฺส สลี  วยิ ฯ 

๓๕ ๑ วนิยกถา น.๑๗๗ ขณฺฑเปลวหิาเร  กิร น.๑๘๓ หารติตาปสวตฺถุ ฯ 

๓๖ ๑ วนิยกถา น.๑๘๓ ตตฺเถว โลมสกสฺสปชา น.๑๘๘ จติฺตคุตฺตตฺเถรวตฺถุ ฯ 

๓๗ ๑ วนิยกถา 
น.๑๘๘ อาชวีปารสิุทฺธสิลีนฺตุ สมฺมาชวีิ
โน 

น.๑๙๔ มหาทุกฺข  อนุภวสึูติ วตฺวา อตีต  อา
หร ิ

๓๘ ๑ วนิยกถา น.๑๙๔ อตีเต พาราณสยิ  โพธสิตฺโต น.๒๐๐ คาถาวณฺณนาโต คเหตพฺพนฺติ ฯ 

๓๙ ๑ วนิยกถา น.๒๐๐ อาคารยิวนิโย นาม น.๒๐๖ อฏฺฐสาลนิีนโย ฯ 

๔๐ ๑ วนิยกถา 
น.๒๐๖ อิเม สตฺตา หญฺญนฺตูติ น.๒๑๑ จติฺตโกเป สติ พฺยาปาโทเยว โหตีติ 

ฯ 

๔๑ ๑ วนิยกถา น.๒๑๑ อนตฺถวญิฺญาปกกายวจ ี น.๒๑๗ ทฏฺฐพฺพนฺติ ตทนุฏกีา ฯ 

๔๒ ๑ วนิยกถา น.๒๑๗ มโนกมฺมกถา ฯ น.๒๒๒ ปฏพิาหตีติ วุตฺตนฺติ ตทนุฏกีา ฯ 



๔๓ ๑ วนิยกถา น.๒๒๒ เย ปน เตส  ลทฺธ ึคเหตฺวา น.๒๒๘ นิมุชฺชาเปตีติ ตพฺพณฺณนา  ฯ 

๔๔ ๑ วนิยกถา 
น.๒๒๘ อย  ติวธิา สคฺคาวรณา เจว โห
ตีติ 

น.๒๓๓ เวการ  กตฺวาติ ตฏฺฏกีา ฯ 

๔๕ ๑ วนิยกถา น๒๓๓ ขุทฺทกปาฐวณฺณนายมฺปิ น.๒๓๘ สุคตึ สคฺค  โลก  อุปปฺชฺชตีติ จ ฯ 

๔๖ ๑ วนิยกถา 
น.๒๓๘ เอวมฏฺฐกถาย  อาคารยิานาคาริ
ยวเสน 

น.๒๔๕ อุปาทาย วุตฺตนฺติ ตพฺพณฺณนา ฯ 

๔๗ ๑ สุภาสติกถา 
น.๒๔๕ มุสาวาทา เวรมณฺยาทกิ  
จตุพฺพธิ  

น.๒๕๑ นนฺทวิสิาลวตฺถุ ฯ 

๔๘ ๑ สุภาสติกถา น.๒๕๒ ปุนปิ สตฺถา เต วคิรหติฺวา น.๒๕๙ กินฺนรวตฺถุ ฯ 

๔๙ ๑ สุภาสติกถา น.๒๕๙ วงฺคสีตฺเถโรปิ อิมเมวตฺถ  น.๒๖๕ สมจติฺตสุตฺตวณฺณนา ฯ 

๕๐ ๑ สุภาสติกถา น.๒๖๕ เทสนาปรโิยสาเน ปราภวมุขานิ น.๒๗๑ อิมสฺส โลกสฺส ทสฺเสตาโรติ ฯ 

๕๑ ๑ มาตาปิตุกถา 
น.๒๗๑ พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร ปุพฺพาจรยิา
ติ 

น.๒๗๗ ปิณฺฑปาโตติ สารตฺถทปีนี ฯ 

๕๒ ๑ มาตาปิตุกถา 
น.๒๗๗ เตน โข ปน สมเยน อญฺ ญต
รสฺส 

น.๒๘๓ ภิกฺขุ โสตาปนฺโน อโหส ิฯ 

๕๓ ๑ มาตาปิตุกถา น.๒๘๓ อปโรปิ ภิกฺขุ ตเถว มาตาปิตโร น.๒๘๙ พฺรหฺมโลกูปโค ฯ 

๕๔ ๑ มาตาปิตุกถา น.๒๘๙ อตีเต พาราณสยิ  โพธสิตฺโต น.๒๙๖ สตฺตกนิปาเต คชิฺฌวตฺถุ ฯ 

๕๕ ๑ มาตาปิตุกถา น.๒๙๖ อตีเต โพธสิตฺโต คชิฺฌปพพฺเต น.๓๐๔ มาตุโปสกรามวตฺถุ ฯ 

๕๖ ๑ มาตาปิตุกถา น.๓๐๔ ตสฺมา ปุตฺเตน นาม น.๓๑๐ ปาส สา จ ภวนฺติ เตติ ฯ 

๕๗ ๑ มาตาปิตุกถา 
น.๓๑๐ ตตฺถ กิจฺฉาภโฏติ กิจฺเฉน อาภ
โฏ 

น.๓๑๖ เอวมาหาติ ตพฺพณฺณนานโยฯ 

๕๘ ๑ มาตาปิตุกถา น.๓๑๖ ยท ิห ิอิท  โน ญาตีน  โหตูติ น.๓๒๓ ปจฺจนุภวนฺตา สุขปปฺตฺตา ฯ 

๕๙ ๑ มาตาปิตุกถา น.๓๒๓ อิทานิ ยสฺมา อิท  โน ญาตีน  น.๓๒๙ สุตฺตนฺติ นาเมน สงฺคตีา ฯ 

๖๐ ๑ มาตาปิตุกถา น.๓๒๙ เอวมธิ เจว สคิาลสุตฺเต จ น.๓๓๕ อปทานวณฺณนานโย ฯ 

๖๑ ๑ มาตาปิตุกถา น.๓๓๕ เอว  สคิาลสุตฺเต มาตาปิตูน  น.๓๔๑ เต ปุตฺต  กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ ฯ 

๖๒ ๑ มาตาปิตุกถา 
น.๓๔๑ สปิปฺนฺติ อตฺตโน โอวาเท ฐติ
ภาว  

น.๓๔๗ โสภนฺตีติ ตพฺพณฺณนานโย ฯ 

๖๓ ๑ ปุตฺตทารกถา น.๓๔๗ ตโย ห ิปุตฺตา น ห ิอญฺโญ น.๓๕๓ อลงฺการทาเนนาติ ฯ 

๖๔ ๑ ปุตฺตทารกถา น.๓๕๓ ยทปิิ มาติกาย  ปจฺฉิมา ทสิา น.๓๕๙ ปุตฺตทารสงฺคหกถา ฯฯ 

๖๕ ๑ อนากุลากถา น.๓๖๐ กมฺมนฺตา นาม กสโิครกฺข น.๓๖๖ เตนาห ปานโสณฺฑาติ ตฏฺฏกีา ฯ 



๖๖ ๑ อนากุลากถา น.๓๖๖ ตสฺมา ฆรเมสนฺเตน คหินิา น.๓๗๒ ยนฺตีติ เกจ ิปฐนฺตีติ ตฏฺฏกีา ฯ 

๖๗ ๑ อนากุลากถา น.๓๗๒ ตตฺถ กสกิมฺม  สมฺมาปโยชติ  น.๓๗๕ จตุตฺถคาถายตฺถวณฺณนา ฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบข่ายการดูหนังสอืประโยค ป.ธ. ๕ 

วชิา แปลไทยเป็นมคธ 
ส านักศาสนศกึษาวดัเกตการาม 

ต าบลโรงหบี อ าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมุทรสงคราม 

 
ครัง้ที่ เรื่อง เริม่ จบ 

๑ สามาวตีวตฺถุ 
น.๑ อปปฺมาโท อมต  ปทนฺติ อิม  ธมฺม
เทสน  

น.๓ หตฺถี ปลาเปตฺวา วส ิฯ 

๒ สามาวตีวตฺถุ น.๓ ตสฺม ึสมเย โกสมฺพยิ  น.๕ ยาคุ  ปจติฺวา อทาสิ 

๓ สามาวตีวตฺถุ น.๕ เอว  ตสฺม ึปฏชิคฺคนฺเต น.๘ อย  ตาว อุเทนสฺส อุปปฺตฺติ ฯ 

๔ สามาวตีวตฺถุ น.๘ อลฺลกปปฺรฏฺเฐ ปน ทุพฺภิกฺเขฯ น.๑๐ สา ตตฺเถว ภตึ กโรนฺตี วสฯิ 

๕ สามาวตีวตฺถุ น.๑๐ สาปิ โข สุนข ีฉฏฺเฐ วา สตฺตเมฯ น.๑๒  หทย  ผลติ ฯ 

๖ สามาวตีวตฺถุ น.๑๒ ติรจฺฉานา นาเมเต อุชุชาติกา น.๑๔ ววิฏมตฺเตเยว ต  ตถา นิปชฺชาเปส ิ

๗ สามาวตีวตฺถุ น.๑๔ โคคณเชฏฺฐโก อุสโภ อญฺญสฺม ึ น.๑๖ ปตนฺโต โกชเว วยิ ตสฺม ึปติฯ 

๘ สามาวตีวตฺถุ น.๑๖ ต ทวิส  นฬการเชฏฺฐกสฺส น.๑๘ ยถาต  อปปฺทุฏฺฐสฺส ปทุฏฺฐมโนฯ 

๙ สามาวตีวตฺถุ น.๑๙ เอว  สนฺเตปิ ปุน น  เสฏฺฐ ี น.๒๑ อุปปฺล ว ยโถทเกติฯ 

๑๐ สามาวตีวตฺถุ น.๒๑ อถ น  ปุจฺฉิ กุห ึโส อมฺมาติ น.๒๒ ปณฺณ  ทตฺวา เอก  ปุรสิ  เปเสสฯิ 

๑๑ สามาวตีวตฺถุ น.๒๒ เสฏฺฐธิตีาปิ ตสฺสาคนฺตฺวา น.๒๔ ต ขณญฺเญว กาลมกาสฯิ 

๑๒ สามาวตีวตฺถุ น.๒๔ เสฏฺฐ ีมโตติ คนฺตฺวา อุเทนสฺส น.๒๗ ทานพฺยาวโฏ อโหสฯิ 



๑๓ สามาวตีวตฺถุ น.๒๗ ตสฺม ึปน กาเล ภทฺทวตีนคเร น.๒๙ อตฺตโน เชฏฺฐธตีุฏฺฐาเน ฐเปสฯิ 

๑๔ สามาวตีวตฺถุ น.๒๙ สา ทานคฺเค อุจฺจาสทฺท  น.๓๑ เสสา ตสฺสาเยว ปรวิารติฺถิโย อเหสุ  

๑๕ สามาวตีวตฺถุ น.๓๑ อุเทนสฺส ปน อปราปิ น.๓๔ พห ิฐโิตว มนฺต  วาเจสฯิ 

๑๖ สามาวตีวตฺถุ น.๓๔ อถ น  เอกทวิส  ปุนปปฺุน  น.๓๗ อนุโมทน  อกาส ิฯ 

๑๗ 
สามาวตีวตฺถุ น.๓๕  โส กิรายสฺมา ภควโต ปิตุจฺฉาปุตฺ

โต 
น.๓๗ สุณาถาติ วตฺวา อตีต  อาหริ 

๑๘ สามาวตีวตฺถุ น.๓๗ ปจฺเจกพุทฺธาน  กิร อิมาว น.๔๐ อิทมทีสิ  ปทนฺติ 

๑๙ สามาวตีวตฺถุ น.๔๐ อถ น  พฺราหฺมโณ อาห น.๔๒ สุณาถาติ วตฺวา กเถสฯิ 

๒๐ สามาวตีวตฺถุ น.๔๓ โส กิร เอโก ทุคฺคตมนุสฺโส น.๔๕ วสฺสสติกตฺเถรา วยิ อเหสุ  

๒๑ สามาวตีวตฺถุ น.๔๕ เตปิ โข ตโย เสฏฺฐโิน น.๔๘ โอโลเกตฺวา วนฺทสึุ เจว ปูเชสุ  จ 

๒๒ สามาวตีวตฺถุ น.๔๘ อเถกทวิส  มาคนฺทยิา น.๕๒ กรสิฺสามตีิ จนฺิเตส ิ

๒๓ สามาวตีวตฺถุ น.๕๒ ตทา ปน ราชา สามาวติยา น.๕๔ อห  มนุสฺสภูโตปิ น ชานามตีิ 

๒๔ สามาวตีวตฺถุ น.๕๕ อถ น  สา ปุรมินเยเนว น.๕๘ ปสฺสโต นตฺถิ กิญฺจนนฺต ิ

๒๕ สามาวตีวตฺถุ น.๕๘ เอวญฺจ ปน วตฺวา ภิกฺขเว น.๖๑ อิท  เอตาส  ปุพฺพกมฺมนฺติ 

๒๖ สามาวตีวตฺถุ น.๖๑ เอว  วุตฺเต ภิกฺขู สตฺถาร  น.๖๒ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ 

๒๗ กุมฺภโฆสก วตฺถุ น.๖๖ ราชคหนครสฺม ึห ิ น.๖๙ อรญฺญโต อาคตสฺส อทาส ิ

๒๘ กุมฺภโฆสก วตฺถุ น.๖๙ อถ น  ภุญชฺติฺวา มุทุจติฺตต  น.๗๓ ยโสภิวฑฺฒตีติ 

๒๙ จูฬปนฺถกตฺเถร วตฺถุ น.๗๔ ราชคเห กิร ธนเสฏฺฐกิุลสฺส น.๗๖ อยฺยกกุเล วฑฺฒนฺติ 

๓๐ จูฬปนฺถกตฺเถร วตฺถุ น.๗๗ เตสุ จูฬปนฺถโก อติทหโร น.๗๘ สเินเหน คหิภิาว  น ปตฺเถติ 

๓๑ จูฬปนฺถกตฺเถร วตฺถุ น.๗๘ ตสฺมญิฺจ กาเล มหาปนฺถโก น.๘๑ รโชหรณเมว ปจฺจโย ชาโต 

๓๒ จูฬปนฺถกตฺเถร วตฺถุ น.๘๑ ชวีโกปิ โข โกมารภจฺโจ น.๘๓ ภิกฺขูห ิยาจโิต อตีต  อาหริ 

๓๓ จูฬปนฺถกตฺเถร วตฺถุ น.๘๔ อตีเต พาราณสนีครวาส ี น.๘๖ อาจรยิภาโคติ สหสฺส  อทาสิ 

๓๔ จูฬปนฺถกตฺเถร วตฺถุ น.๘๖ ตทา เสนาปติ รญฺ โญ กปปฺก น.๘๘ ย  โอโฆ นาภิกีรตีติ 

๓๕ พาลนกฺขตฺต วตฺถุ น.๘๙ เอกสฺม ึห ิกิร สมเย สาวตฺถิย  น.๙๒ ธโีร พาเล อเวกฺขตีต ิ

๓๖ เทฺวสหายกภิกฺขุ 

วตฺถุ 
น.๙๓ เต กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐาน  น.๙๔ หติฺวา ยาติ สุเมธโสติ 

๓๗ สกฺก วตฺถ ุ น.๙๕ เวสาลยิ  ห ิมหาล ินาม ลจิฺฉว ี น.๙๗ อตีต  อาหร ิ

๓๘ สกฺก วตฺถ ุ น.๙๗ อตีเต มคธรฏฺเฐ อจลคาเม น.๑๐๐ มาตุคามาน  ปตฺตึ นาท สุ 

๓๙ สกฺก วตฺถ ุ น.๑๐๐ มฆสฺส ปน เคเห สุนนฺทา น.๑๐๒ หุตฺวา นิพฺพตฺติ 



๔๐ สกฺก วตฺถ ุ น.๑๐๓ ตทา ตาวตึสภวเน อสุรา น.๑๐๕ โมหยมานา วจิรนฺติ 

๔๑ สกฺก วตฺถ ุ น.๑๐๕ สุชาตา ปน กาล  กตฺวา น.๑๐๘ รกฺขาหตีิ วตฺวา ปกฺกามิ 

๔๒ สกฺก วตฺถ ุ น.๑๐๘ สาปิ ตโต จวติฺวา อสุรภวเน น.๑๑๐ ปมาโท ครหโิต สทาติ 

๔๓ อญฺญตรภิกฺขุ วตฺถุ น.๑๑๑ โส กิร สตฺถุ สนฺติเก ยาว อรหตฺตา น.๑๑๓ ภิกฺขูห ิยาจโิต อตีต  อาหริ 

๔๔ อญฺญตรภิกฺขุ วตฺถุ น.๑๑๓ อตีเต หมิวนฺเต คงฺคาตีเร น.๑๑๖  อิมา เทฺว คาถา อภาสิ 

๔๕ อญฺญตรภิกฺขุ วตฺถุ น.๑๑๙  โกสลรญฺโญ กิร วชิเิต น.๑๒๒ ตสฺสา คุณกถ  กถยสึุ 

๔๖ อญฺญตรภิกฺขุ วตฺถุ น.๑๒๒ อญฺญตโร ภิกฺขุ ตสฺสา น.๑๒๖ นิพฺพานธาตุยา ปรนิิพฺพาย.ิ 

๔๗ อุกฺกณฺฐติภิกฺขุ วตฺถ ุ น.๑๒๖ สตฺถร ิกิร สาวตฺถิย  วหิรนฺเต น.๑๒๘ จติฺต  คุตฺต  สุขาวหนฺติ 

๔๘ ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขติตฺ
เถร 

น.๑๒๙  สาวตฺถิย  กิเรโก กุลปุตฺโต น.๑๓๒ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนาติ 

๔๙ จติฺตหตฺถตฺเถร วตฺถุ น.๑๓๓ เอโก กิร สาวตฺถีวาส ีกุลปุตฺโต น.๑๓๖ วตฺวา อิมา เทฺว คาถา อภาส ิ

๕๐ จติฺตหตฺถตฺเถร วตฺถุ น.๑๓๗ อเถกทวิส  ภิกฺขู กถ  สมุฏฺฐาเปสุ  น.๑๔๐ พฺรหฺมโลกุปโค อโหส ิ

๕๑ อารทฺธวปิสฺสกภิกฺขุ  น.๑๔๐ สาวตฺถิย  กิร ปญฺจสตา น.๑๔๓ รูเปน อิม  คาถมาห 

๕๒ ปูติคตฺตติสฺสตฺเถร  น.๑๔๕ เอโก กิร สาวตฺถีวาส ี น.๑๔๙ อรหตฺต  ปตฺโตติ 

๕๓ นนฺทโคปาลก วตฺถุ น.๑๔๙ สาวตฺถิย  กิร อนาถปิณฺฑกิสฺส น.๑๕๑ ขปิิตฺวา สสี  อุกฺขปิิตุ  น เทตีติ 

๕๔ โสเรยฺยตฺเถร วตฺถุ น.๑๕๒ สมฺมาสมฺพุทฺเธ สาวตฺถิย  วหิรนฺเต น.๑๕๔ ปุตฺตา อเหสุ  

๕๕ โสเรยฺยตฺเถร วตฺถุ น.๑๕๔ ตสฺม ึกาเล โสเรยฺยนครโต น.๑๕๗ เสยฺยโส น  ตโต กเรติ 

๕๖ ราธตฺเถรวตฺถุ น.๑ โส กิร คหิกิาเล สาวตฺถิย  น.๓ เสยฺโย โหติ น ปาปิโยติ 

๕๗ อสฺสชปิุนพฺพ
สุกวตฺถ ุ

น.๕ เทสนา ปน กิฏาคริสิฺม ึสมุฏฐติา น.๘ อรหตฺต  ปาปุณีติ 

๕๘ มหากปปิฺนตฺ
เถรวตฺถุ 

น.๙ ตตฺราย  อนุปุพฺพกีถา น.๑๑ เตส เยว เคหานิ อคม สุ 

๕๙ มหากปปิฺนตฺ
เถรวตฺถุ 

น.๑๑ อเถกทวิส  วหิาเร ธมฺมสฺสวน  น.๑๓ สาสน  อลภิตฺวา ปจฺจาคจฺฉนฺติ 

๖๐ มหากปปิฺนตฺ
เถรวตฺถุ 

น.๑๓ อเถกทวิส  ราชา สุปตฺต  นาม น.๑๔ ต ขณญฺเญว นิกฺขม ิ

๖๑ มหากปปิฺนตฺ
เถรวตฺถุ 

น.๑๔ สตฺถาปิ ต ทวิส  ปจฺจูสกาเล น.๑๖ สตฺถาร  วนฺทติฺวา นิสทีสึุ 

๖๒ มหากปปิฺนตฺ
เถรวตฺถุ 

น.๑๗ เตปิ วาณิชกา ราชกุล  คนฺตฺวา น.๑๙ ตราปิ เทฺว นทโิย อุตฺตร ิ

๖๓ มหากปปิฺนตฺ
เถรวตฺถุ 

น.๑๙ สตฺถา ตสฺสา อาคมนภาว  ญตฺวา น.๒๐ สทา รมติ ปณฺฑโิตติ 



๖๔ ปณฺฑติสาม
เณรวตฺถ ุ

น.๒๑ อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ น.๒๕ ตุฏฺฐหฏฺฐา ปาโตว อุฏฺฐหสึุ 

๖๕ ปณฺฑติสาม
เณรวตฺถ ุ

น.๒๕ ภรยิา มหาทุคฺคต  อาห คจฺฉ น.๒๘ เอตสฺส เอก  ภิกฺขุ  นาทาสตีิ 

๖๖ ปณฺฑติสาม
เณรวตฺถ ุ

น.๒๘ โส เตส  วจเนน น.๓๑ เชฏฺฐธตีุ กุจฺฉิย  ปฏสินฺธ ึคณฺหิ 

๖๗ ปณฺฑติสาม
เณรวตฺถ ุ

น.๓๑ อถสฺสา มาตาปิตโร คพฺภสฺส น.๓๕ อตฺตภาว  สมฺมสนฺโต นิสทีิ 

๖๘ ปณฺฑติสาม
เณรวตฺถ ุ

น.๓๕ อถสฺส คุณเตเชน สกกฺสฺส อาสน  น.๓๘ อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑติาติ 

๖๙ กาณมาตาวตฺถุ น.๔๑ วตฺถุ  วนิเย อาคตเมว น.๔๓ วปิปฺสทีนฺติ ปณฺฑติาติ 

๗๐ ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถ ุ น.๔๔ เทสนา เวรญฺชาย  สมุฏฺฐติา. น.๔๕ รญฺโญ กถิต  เตส  กิรยิ  ทสฺเสนฺโต 

๗๑ ธมฺมกิตฺเถรวตฺถุ น.๔๗ สาวตฺถิย  กิร เอโก อุปาสโก น.๕๒ ฉฏฺโฐ วคฺโค 

๗๒ ชวีกวตฺถ ุ น.๕๓ ชวีกวตฺถุ ขนฺธเก๑ วติฺถารติเมว น.๕๗ โอกโมก  ชหนฺติ เตติ 

๗๓ เพฬฏฺฐสสีตฺเถรวตฺถุ น.๕๘ โส กิรายสฺมา อนฺโตคาเม น.๖๒ ปทนฺตสฺส ทุรนฺวยนฺติ 

๗๔ มหากจฺจายนตฺเถร น.๖๓ เอกสฺม ึห ิสมเย สตฺถา น.๖๖ สตฺถา เถร  ปกฺโกสาเปส ิ

๗๕ สารปีุตฺตตฺเถรวตฺถุ น.๖๖ ตสฺม ึขเณ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร น.๖๗ ธมฺม  เทเสนฺโต อิม  คาถมาห 

๗๖ โกสมฺพวีาสติิสฺสตฺ
เถร 

น.๖๘ เอโก กิร โกสมฺพวีาส ีกุลปุตฺโต น.๗๒ อุปสนฺตสฺส ตาทโินติ 

๗๗ สารปีุตฺตตฺเถรวตฺถุ น.๗๒ เอกทวิส  ห ิตึสมตฺตา อารญฺญกา น.๗๓ ส เว อุตฺตมโปรโิสติ 

๗๘ ขทริวนิยเรวตตฺเถร น.๗๔ อายสฺมา ห ิสารปีุตฺโต น.๗๗ เนว คนฺตุ  อทาส ิ

๗๙ ขทริวนิยเรวตตฺเถร น.๗๗ สามเณโรปิ สจาห  อิธ วสสิฺสาม ิ น.๗๙ คนฺตฺวา ปญฺญตฺตาสเน นิสที ิ

๘๐ ขทริวนิยเรวตตฺเถร น.๗๙ สา พุทฺธปปฺมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  น.๘๔ ตมห  พฺรูม ิพฺราหฺมณนฺติ 

๘๑ อญฺญตรติิถี วตฺถุ น.๘๕ เอโก กิร ปิณฺฑปาติโก ภิกฺขุ น.๘๗ ผรสุนา สสีจฺเฉท  อาณาเปสุ  

๘๒ อญฺญตรติิถี วตฺถุ น.๘๗ ตโต โก นุ โข อิเม มาเรสฺสตีติ น.๙๐ กาล  กตวฺา ตุสติปุเร นิพฺพตฺต ิ

๘๓ อญฺญตรติิถี วตฺถุ น.๙๐ ภิกฺขู ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏฺฐาเปสุ  น.๙๔ ปุราณสาโลหติา เทวตาติ 

๘๔ ทารุจรียิตฺเถรวตฺถุ น.๙๔ ตสฺส พฺรหฺมุโน เอตทโหส ิ น.๙๘ ย  สุตฺวา อุปสมฺมตีติ 

๘๕ กุณฺฑลเกสเีถร ีวตฺถ ุ น.๙๘ ราชคเห กิร เอกา เสฏฺฐธิตีา น.๑๐๑ สพฺพ  คณฺหาม ิภณฺฑกนฺติ 

๘๖ กุณฺฑลเกสเีถร ีวตฺถ ุ น.๑๐๑ สา จนฺิเตส ิอโห อิท  กมฺม  น.๑๐๓ ทารกา สาข  ปรวิาเรตฺวา อฏฺฐ สุ 

๘๗ กุณฺฑลเกสเีถร ีวตฺถ ุ น.๑๐๓ ตทา สารปีุตฺตตฺเถโร ปิณฺฑาย น.๑๐๘ ธมฺม  เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ 

๘๘ สารปีุตฺตตฺเถรสฺส  น.๑๐๙ เถโร กิร ตสฺส สนฺติก  คนฺตฺวา น.๑๑๑ ยญฺเจ วสฺสสต  หุตนฺติ 



๘๙ สารปีุตฺตตฺเถรสฺส น.๑๑๑ ตมฺปิ ห ิเถโร อุปสงฺกมติฺวา น.๑๑๕ อายุ วณฺโณ สุข  พลนฺติ 

๙๐ สงฺกิจฺจสามเณร 

วตฺถุ 
น.๑๑๗ สาวตฺถิย  กิร ตึสมตฺตา กุลปุตฺตา น.๑๒๐ กมฺมฏฺฐาน  อนุยุญฺชสิฺสามาติ 

๙๑ สงฺกิจฺจสามเณร 

วตฺถุ 
น.๑๒๐ เตสุ เอว  กติก  กตฺวา วหิรนฺเตส ุ น.๑๒๓ เอกมนฺเต ฐเปตฺวา สพพฺกิจฺจานิ กรึ

สุ 

๙๒ สงฺกิจฺจสามเณร 

วตฺถุ 
น.๑๒๓ กิจฺจปรโิยสาเน โจรเชฏฺฐโก น.๑๒๗ สลีวนฺตสฺส ฌายโินต ิ

๙๓ ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถร น.๑๒๘ โส กิร เถโร สตฺถุ สนฺติเก น.๑๓๒  โส ภิกฺขุ สปปฺทาโส นาม ชาโต 

๙๔ ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถร น.๑๓๒ กสฺสปพุทฺธกาเล กิเรโก น.๑๔๐ พหุตรนฺติ วตฺวา อิม  คาถมาห 

๙๕ กิสาโคตม ีวตฺถุ น.๑๔๓ สาวตฺถิย  กิเรกสฺส เสฏฺฐสิฺส น.๑๔๔ มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ 

๙๖ พหุปุตฺติกาเถร ีวตฺถุ น.๑๔๘ สาวตฺถิย  กิเรกสฺม ึกุเล สตฺต น.๑๔๙ พหุปุตฺติกาเถร ีวตฺถุ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบข่ำยกำรดูหนังสือ ป.ธ. ๗  

วิชำ แปลไทยเป็นมคธ 

 ส ำนักศำสนศึกษำวดัเกตกำรำม  

 

ครัง้ท่ี หน้ำ ข้อ เร่ิม จบ 

๑ ๑-๗ ๒ – ๗ สุตฺตตฺถ  ส วณฺณยนฺเตน ห ิ นิฏฺฐาปิเต มหาวหิาเร ฯ 

๒ ๗-๑๓ ๘-๑๖ อถาต ิอวจิฺเฉทตฺเถ  พาลปณฺฑติเสวนาเสวนกถา 

๓ ๑๓-๑๙ ๑๗-๒๔ อเสวนา นาม อภชนา  สุวกวตฺถุ 

๔ ๑๙-๒๖ ๒๕-๓๑ อตเีต พาราณสยิ  จนฺทวมิาน  วยิาติ 

๕ ๒๖-๓๒ ๓๒ – ๓๙ โพธสิตฺโตปิ อมิ  คาถมาห 



๖ ๓๒-๓๗ ๔๐-๔๓ พาล  น ปสฺเส น สุเณ เทวทตฺตวตฺถุ 

๗ ๓๗-๔๑ ๔๔–๔๕ อชาตสตฺตุราชาปิ อทิมฏฺฐกถายมาคต  วตฺถุ 

๘ ๔๑-๔๘ ๔๖ – ๕๐ ปูรณกสฺสปาทโย เสวนฺโต ลภตตีิ 

๙ ๔๘ – ๕๓ ๕๑-๕๖ ตตยิคาถาย  เสวนาเสวนกถา 

๑๐ ๕๔ – ๖๐ ๕๗ – ๖๐ ปูชา นาม กเถตพฺพ  

๑๑ ๖๑ – ๖๗ ๖๑ – ๖๔ ภควต ิปรนิิพฺพุเต ปญฺจปาปาวตฺถุ 

๑๒ ๖๘-๗๓ ๖๕ – ๖๗ อตเีต พาราณสยิ  ลาชเทวธตีาวตฺถุ 

๑๓ ๗๓– ๘๐ ๖๘-๗๒  เอว  สาวกปูชาปิ สมาหรติพฺพ  

๑๔ ๘๐-๘๖ ๗๓ – ๘๐ เอว  ปฏิปตฺตปูิชาว ปฏริูปเทสวาสกถา 

๑๕ ๘๖ – ๙๒ ๘๑ – ๘๕ ปฏริูปเทโส นาม ยตฺถ ตพฺพณฺณนานโย 

๑๖ ๙๒ – ๙๘ ๘๖-๙๑ อานนฺทตฺเถโร สาย  ปฏริูปเทสวาสกถา 

๑๗ ๙๙ – ๑๐๕ ๙๒ – ๙๕ ปุพฺเพ กตปุญฺโญ นาม มณิลทฺธสูกรวตฺถุ 

๑๘ ๑๐๕ – ๑๑๑ ๙๖ – ๙๙ สาวตฺถยิ  กเิรโก ทุฏฺฐคามณิราชวตฺถุ 

๑๙ ๑๑๑ -๑๑๖ ๑๐๐-๑๐๕ สตฺถา ปน ปุพฺเพกตปุญฺญตากถา 

๒๐ ๑๑๗ – ๑๒๒ ๑๐๖-๑๐๘ อตฺตา นาม จติฺต  กเถตพฺพ  

๒๑ ๑๒๒ –๑๓๐ ๑๐๙ –๑๑๐ มจฺฉร ึจาคสมฺปทาย เหตุโตต ิวุตฺต  

๒๒ ๑๓๐–๑๓๖ ๑๑๑–๑๑๗ สมฺมาปณิหติญฺห ิ ตฏฺฏกีา 

๒๓ ๑๓๖–๑๔๑ ๑๑๘–๑๒๓ โย ห ิพหุสฺสุโต จงฺกสีุตฺตปาล ิ

๒๔ ๑๔๑–๑๔๘ ๑๒๔–๑๒๗ ปยริุปาสตตี ิสนฺตเิก พาหุสจฺจกถา 

๒๕ ๑๔๙–๑๕๔ ๑๒๘–๑๓๕ สปิปฺ  นาม โลลุทายวิตฺถุ 

๒๖ ๑๕๔–๑๖๒ ๑๓๖–๑๔๑ อาคารยิสปิปฺ  นาม ปีฐสปปิฺวตฺถุ 

๒๗ ๑๖๒–๑๖๘ ๑๔๒–๑๔๖ โสเยว ปีฐสปปิฺ สปิปฺกถา 



๒๘ ๑๖๙–๑๗๔ ๑๔๗–๑๕๔ วนิโย นาม เอรกปตฺตวตฺถุ 

๒๙ ๑๗๔–๑๘๐ ๑๕๕–๑๖๔ ตสฺมา ย  ย  อาปตฺตึ อาทนีโว วุตฺโต 

๓๐ ๑๘๐–๑๘๖ ๑๖๕–๑๗๓ ตตฺถ วรนฺต ิเสฏฺฐ  อรหตฺต  ปาปุณิ 

๓๑ ๑๘๗–๑๙๒ ๑๗๔–๑๘๓ อนฺิทฺรยิส วรสลีญฺห ิ วสิุทฺธมิคฺเค วุตฺต  

๓๒ ๑๙๒–๑๙๘ ๑๘๔–๑๙๕ ปรสิุทฺธุปปฺาทวจเนน กโรนฺตสฺส อนาปตฺตตี ิ

๓๓ ๑๙๘–๒๐๔ ๑๙๖–๒๐๔ สตปิจฺจยตา วฏฺฏตตีิ สารตฺถทปีนี 

๓๔ ๒๐๔–๒๑๐ ๒๐๕–๒๑๓ วสีตยิา ปน อติฺถสีุ มมฺมจฺเฉทโกต ิวุตฺต  

๓๕ ๒๑๐–๒๑๕ ๒๑๔–๒๒๒ กถมฺปน เอกนฺตผรุสา อฏฺฐสาลนีินโย 

๓๖ ๒๑๕–๒๒๑ ๒๒๓–๒๓๐ ขนฺธสวิาทโย นโยต ิตฏฺฏกีา 

๓๗ ๒๒๒–๒๒๘ ๒๓๑–๒๓๙ นิกฺเขปกณฺฑฏกีายมฺปิ ตพฺพณฺณนา 

๓๘ ๒๒๘–๒๓๔ ๒๔๐–๒๕๐ อย  ตวิธิา สคฺคาวรณา สมฺมาทฏฺิฐสิุตฺตฏกีา 

๓๙ ๒๓๔–๒๔๐ ๒๕๑–๒๕๘ อตฺถโต ปน เวรมณีติ วนิโยตปิทกถา 

๔๐ ๒๔๑–๒๔๗ ๒๕๙–๒๖๘ สุภาสติา จ ยา คตมคฺโคต ิตพฺพณฺณนา 

๔๑ ๒๔๗–๒๕๒ ๒๖๙–๒๗๔ อปิจ ปิสุณวาจาทนีโว สารมฺภวตฺถุ 

๔๒ ๒๕๒–๒๕๙ ๒๗๕–๒๘๑ ปิยวาท ีจ นาม กนฺินรวตฺถุ 

๔๓ ๒๕๙–๒๖๖ ๒๘๒–๒๙๐ วงฺคสีตฺเถโรปิ ตตยิคาถายตฺถวณฺณนา 

๔๔ ๒๖๗–๒๗๓ ๒๙๑–๒๙๖ จตุตฺถคาถาย  โสณนนฺทชาตเกปิ อาคตา 

๔๕ ๒๗๓–๒๗๙ ๒๙๗–๓๐๕ อติ ิเตส  พหุการตฺต  นิทสฺสน  

๔๖ ๒๗๙–๒๘๕ ๓๐๖–๓๑๐ กสฺสปพุทฺธกาเล กริ อตฺตหติ  ปาปุณาติ 

๔๗ ๒๘๕–๒๙๒ ๓๑๑–๓๑๖ มาตาปิตุอุปฏฺฐาโก จ นาม สุตนวตฺถุ 

๔๘ ๒๙๒–๒๙๙ ๓๑๗–๓๒๓ อตเีต โกสลรฏฺเฐ สุวราชวตฺถุ 

๔๙ ๒๙๙–๓๐๗ ๓๒๔–๓๒๘ อตเีต โพธสิตฺโต กจฺจานีวตฺถุ 



๕๐ ๓๐๗–๓๑๒ ๓๒๙–๓๓๔ อตเีต เชฏฺโฐ ปจฺจุปฏฺฐาตพฺพาติ 

๕๑ ๓๑๒–๓๑๖ ๓๓๕–๓๓๗ ตตฺถ ฐาเนหตี ิเอตฺถ ตพฺพณฺณนานโย 

๕๒ ๓๑๖–๓๒๒ ๓๓๘–๓๔๐ ยท ิห ิอทิ  โน ญาตนี  ญาตนี  สรติุ  น เทตตีิ 

๕๓ ๓๒๒–๓๒๗ ๓๔๑–๓๔๘ อทิานิ รญฺญา เปเต อธปิปฺาโย 

๕๔ ๓๒๗–๓๓๔ ๓๔๙–๓๕๖ เอว  รุณฺณาทโิน วณฺณนาย  วุตฺต  

๕๕ ๓๓๔–๓๔๐ ๓๕๗–๓๖๘ ตสฺมา สย  กาฬกุมารวตฺถุ 

๕๖ ๓๔๐–๓๔๖ ๓๖๙–๓๗๖ มติฺตวนฺิทุกสฺส มาตาปิ ตโยปุตฺตสุตฺต  

๕๗ ๓๔๖–๓๕๑ ๓๗๗–๓๘๕ ปุตฺตาต ิอตฺรชา ปจฺจุปฏฺฐาตพฺพาติ 

๕๘ ๓๕๑–๓๕๗ ๓๘๖–๓๙๔ ตตฺถ ปุตฺตทารา ปิฏฺฐโิต ทุตยิคฺคสิุตฺตวณฺณนา 

๕๙ ๓๕๗–๓๖๒ ๓๙๕–๔๐๓ สตฺตเิม ภกิฺขเว อคฺค ี ตตฺรมีาน ิวตฺถูนิ 

๖๐ ๓๖๒–๓๖๘ ๔๐๔–๔๑๑ อตเีต พาราณสยิ  อตกิฺกโมต ิตฏฺฏกีา 

๖๑ ๓๖๘–๓๗๕ ๔๑๒–๔๑๗ โย ปน สตีาทนีิ จตุตฺถคาถายตฺถวณฺณนา 

 

 

ขอบข่ำยกำรดูหนังสือ ป.ธ. ๗  

วิชำ แปลมคธเป็นไทย 

 ส ำนักศำสนศึกษำวดัเกตกำรำม  

 

ครัง้ท่ี หน้ำ เร่ิม จบ 

๑ ๑-๘ อารมฺภกถา วุตฺตนเยเนว ญาตพฺพ ฯ 

๒ ๘-๑๖ อถ ตถาคตสฺส ปรนิิพฺพานโต ปญฺจ นิกาเย ปุจฺฉิ 

๓ ๑๖-๒๓ ปญฺจนิกายา นาม ทฆีนิกาโย คมฺภรีภาโว เวทติพฺโพ 

๔ ๒๓-๓๑ เอตฺตาวตา จ ตตโิย ยาว สงฺคโห 



๕ ๓๑-๔๑ อายสฺมา ห ิอุปาลิ พหูน  ธมฺมวนิย  วาเจสิ 

๖ ๔๑-๕๑ เตน โข ปน สมเยน นววสฺสาภเิสโก โหต ิ

๗ ๕๑-๖๑ รญฺโญ ปน สตสหสฺสานิ อเหสุ  

๘ ๖๑-๗๑ ตสฺม ึสมาคเม มนฺตยสึุ รโหคตาต ิ

๙ ๗๑ – ๘๑ ตทา สกฺโก เทวานมนฺิโท เอกมนฺต  นิสที ิ

๑๐ ๘๑ – ๙๑ เถโร ภตฺตกจิฺจาวสาเน คนฺตฺวา วาส  กปเฺปส ิ

๑๑ ๙๑ – ๑๐๒ ตสฺม ึโข ปน สมเย อรหตฺเต ปตฏฺิฐาส ิ

๑๒ ๑๐๒-๑๑๓ อเถกทวิส  ราชา มหาโพธ ึ อตถฺโยชนา เวทติพฺพา 

๑๓ ๑๑๓– ๑๒๓ มหตา ภกิฺขุสงฺเฆน สทฺธนฺิต ิ คทตฺตาปิ สุคโต เวทติพฺโพ 

๑๔ ๑๒๓-๑๓๓ สพฺพถา วทิติโลกตฺตา ปน วตฺตพฺเพ เมขลาต ิวุจฺจติ 

๑๕ ๑๓๓ – 

๑๔๓ 

โส อมิ  โลกนฺต ิโส ภควา เทสนาวลิาโส วา เอส ภควโต 

๑๖ ๑๔๓–๑๕๓ ตตฺถ ปหนีาต ิจติฺตสนฺตานโต อปฏสิมตฺตา เสฏฺโฐต ิ

๑๗ ๑๕๓ – 

๑๖๓ 

เอว  ภควา อตฺตโน อนุตฺตร  เอว  วุตฺตนฺต ิเวทติพฺพ  

๑๘ ๑๖๓ – 

๑๗๓ 

วภิงฺเค ปน สมฺปสาทนนฺติ จตุตฺถชฺฌานกถา นิฏฺฐติา 

๑๙ ๑๗๓ -๑๘๓ อติ ิอมิานิ จตฺตาร ิฌานานิ ทกฺขาม ิโอโลเกม ิ

 

๒๐ ๑๘๓ – 

๑๙๔ 

จวมาเน อุปปชฺชมาเนต ิเอตฺถ อเนกปรยิาเยน ธมฺโม ปกาสโิต 

๒๑ ๑๙๔ –๒๐๔ เอว  ธมฺมเทสน  โถเมตฺวา ปรภิุญฺชนฺโต จ เอกทวิส  

๒๒ ๒๐๔–๒๑๔ อสฺโสส ิโข ภควา ปาฏโิมกฺขุทฺเทโส เวทติพฺโพ 

๒๓ ๒๑๔–๒๒๔ สพฺพพุทฺธาน  ห ิอมิา ตสิฺโสว สกิฺขาปท  ปญฺญตฺต  



๒๔ ๒๒๔–๒๓๕ พาหุสจฺจมหตฺตนฺต ิ ปาเปตพฺพตาย เอกนฺตปรสิุทฺธ  

๒๕ ๒๓๕–๒๔๙ สงฺขลขิตินฺต ิลิขติสงฺขสทสิ  คพฺภ  คณฺห ิน อญฺญถา 

๒๖ ๒๔๙–๒๖๐ ก ึปน อญฺญถาปิ คพฺภคฺคหณ  วริยิารมฺโภ จาต ิวุจฺจตตี ิ

๒๗ ๒๖๐–๒๗๖ ภกิฺขูน  ตทนุจฺฉวกิ   อย  จตุพฺพโิธ วนิโย ชานิตพฺโพ 

๒๘ ๒๗๖–๒๘๘ อมิญฺจ ปน จตุพฺพธิ  วนิย  อุปสมฺปนฺโนต ิวุจฺจติ 

๒๙ ๒๘๘–๓๐๓ เอตฺถ จ ญตฺตจิตุตฺถกมฺม   สกิฺขาปจฺจกฺขาน  โหต ิ

๓๐ ๓๐๓–๓๑๔ อสฺสมโณต ิม  ธาเรหตี ิ ปฐมจตุกฺกกถา นิฏฺฐติา 

๓๑ ๓๑๔–๓๒๖ เอว  ปฐม  จตุกฺก  ทสฺเสตฺวา ตสฺมา เอว  วุตฺตนฺติ 

๓๒ ๓๒๖–๓๔๑ มกฺกฏ ีวชฺชปุิตฺตา จ ฯเปฯ โลกานุกมฺปมาเนนาติ 

๓๓ ๓๔๒–๓๕๕ ทุตยิปาราชกิวณฺณนา อาคมฺม มุตโฺตสิ 

๓๔ ๓๕๕–๓๖๖ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺตตี ิรญฺโญ อวหารา เวทติพฺพา 

๓๕ ๓๖๖–๓๗๙ อเิมสุ จ ปน ปญฺจสุ ปญฺจเกส ุ คเหตพฺพาต ิ

๓๖ ๓๗๙–๓๙๒ ฐานา จาเวต ิอาปตฺติ อากาสฏฺฐกถา นิฏฺฐติา 

๓๗ ๓๙๒–๔๐๖ เวหาสฏฺเฐ ยานฏฺฐกถา นิฏฺฐติา 

๓๘ ๔๐๖–๔๑๙ อโิต ปร  ภาโรเยว ภารฏฺฐ  อุทกกถา นิฏฺฐติา 

๓๙ ๔๑๙–๔๓๒ ทนฺตโปน  อารามฏฺฐก ตสฺมา ควีา น โหต ิ

๔๐ ๔๓๒–๔๔๕ โย ปน อนฺโต โอจรกกถา นิฏฺฐติา 

๔๑ ๔๔๖–๔๕๙ โอณึ รกฺขตตี ิโอณิรกโฺข ตตฺราย  ภณฺฑปรกิปโฺป 

๔๒ ๔๕๙–๔๗๑ อเิธกจฺโจ สาฏกตฺถโิก คุมฺเพ ขปิต ิภณฺฑเทยฺยเมวาติ 

๔๓ ๔๗๒–๔๘๔ ยาเน ภณฺฑ  ปีเฐ ถวกิาย สทสิ  อุตฺตมตฺถ  อรหตฺต  ปาปุณาตตีิ 

๔๔ ๔๘๔–๔๙๘ ตตฺรมีาน ิปฐมสฺส ฌานสฺส อรญฺญคโต วาตอิาทมิาห 

๔๕ ๔๙๘–๕๑๒ ตตฺถ อรญฺญคโต วาต ิ มนสกิาตพฺพ  



๔๖ ๕๑๒–๕๒๖ อยเมตฺถ สงฺเขโป ปฐมจตุกฺกวณฺณนา 

๔๗ ๕๒๖–๕๓๙ อติเรสุ ปน ตสีุ จตุกฺเกสุ ปาณาตปิาโต ปรติฺโตต ิ

๔๘ ๕๓๙–๕๕๒ สตฺถหารก  วาสฺส ปรเิยเสยฺยา ทูตกถา นิฏฺฐติา 

๔๙ ๕๕๒–๕๖๕ อรโห รโหสญฺญินิทฺเทสาทสี ุ อานนฺตรยินฺต ิเวทติพฺพ  

๕๐ ๕๖๕–๕๗๗ รูปูปหาเร เภสชฺเช ปฏปิชฺชติพฺพ  

๕๑ ๕๗๗–๕๘๙ ปรติฺเต ปน คลิานสฺส ปรติฺต  ปาโฐ ยุชฺชต ิ

๕๒ ๕๘๙–๖๐๓ เอว  วคฺคุมุทาตรีเิย  ปากฏเมวาติ 

๕๓ ๖๐๓–๖๑๖ เอว  อุทฺทฏฺิฐสกิฺขาปท   เตนสฺส อนาปตฺติ 

๕๔ ๖๑๗–๖๓๐ ปกฺกมนวตฺถุสฺมึ ราชา รกฺขต ุเมทนินฺต ิ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



ขอบข่ำยกำรดูหนงัสือประโยค ป.ธ. ๘  
วิชำ แปลไทยเป็นมคธ 

ส ำนักศำสนศึกษำวดัเกตกำรำม 

ต ำบลโรงหีบ อ ำเภอบำงคนที จงัหวดัสมุทรสงครำม 

 
ครัง้ที่ เริม่ จบ 

๑ น.๔ ตตฺถ วุตฺต  เยน ยทา ยสฺมาติ อิทนฺตาวฯ น.๘ ต  สงฺคตีิกฺขนฺธเก วุตฺตนเยเนว ญาตพฺพ  ฯ 

๒ น.๘ อถ ตถาคตสฺส ปรนิิพฺพานโต สตฺตสุฯ น.๑๕ วนฺทติฺวา อตฺตโน ปตฺตาสเน นิสที ิฯ 

๓ น.๑๕ วนิย  สงฺคายติฺวา ธมฺม  สงฺคายติุกาโมฯ น.๒๑ ตตฺราย  ปรทิปีนา วภิาวนา จ ฯ 

๔ น.๒๑ เอตานิ ห ิตีณิ ปิฏกานิฯ น.๒๖ สุตฺตาทนีิ ทยิฑฺฒสต  เทฺว จ สุตฺตานิ ฯฯ 

๕ น.๒๖ ทยิฑฺฒสตสุตฺตนฺตา เทฺว จ สุตฺตานิ ฯ น.๓๒ ตติยสงฺคตีิ ตาว อาภฏนฺติ เวทติพฺพ  ฯฯ 

๖ น.๓๒ อถานุกฺกเมน คจฺฉนฺเตสุ รตฺตินฺทเิวสุฯ น.๓๙ ปพฺพชติฺวา มนฺต  อุคฺคณฺหสิฺสามตีิ ฯ 

๗ น.๓๙ อถสฺส มาตาปิตโร ปพฺพชติฺวาปิ โน ปุตฺโต ฯ น.๔๖ สุตฺวาว อญฺญาต  ตาต ปรโิยสาเปหตีิ อาห ฯ 

๘ น.๔๖ อนุโมทนาวสาเนจ อฏฺฐ เต ตาต ธุวภตฺตานิ ฯ น.๕๕ กนิฏฺฐภาตา ติสฺสตฺเถโรติ วญิฺเญยฺโย ฯ 

๙ น.๕๕ โส ต  อมจฺจ  ตถา วปิฏปินฺน  ทสิฺวา ฯ น.๖๔ อล  อุปสมฺปทกมฺมายาติ มญฺญมานา ฯ 

๑๐ น.๖๔ เตน โข ปน สมเยน กสฺมรีคนฺธารรฏฺเฐฯ น.๗๓ ฉตฺตึสติเม วสฺเส อิมสฺม ึทเีป ปติฏฺฐหตีิ ฯ 

๑๑ น.๗๓ ตสฺมญิฺจ ทวิเส ตมฺพปณฺณิทเีปฯ น.๘๔ อรหนฺโต อเหสุ  ฯ 

๑๒ น.๘๔ อถายสฺมา มหามหนฺิโท วุฏฺฐวสฺโสฯ  น.๙๓ เตนห ิอมฺม มหาโพธ ึคเหตฺวา คจฺฉาหตีิ ฯ 

๑๓ น.๙๓ กุโต รญฺญา ลทฺโธ มหาโพธตีิ ฯ น.๑๐๑ โพธติรุเณ โยชนิยอาราเมสุ ปติฏฺฐเปสุ  ฯ 

๑๔ 
น.๑๐๑  เอว  ปุตฺตนตฺตปรมฺปราย สมนฺตา ทปีวาสนี ฯ น.๑๐๗นิทานส วณฺณนา ยถาธปิปฺาย  ส วณฺณิตา โหตี

ติ ฯ 

๑๕ 
น.๑๐๘ อิทานิ เตนาติอาทปิาฐสฺส อตฺถ  นานปปฺการ
โตฯ 

น.๑๑๕ ตโต ปร  วุตฺตตฺถเมว ฯ 

๑๖ 
น.๑๑๕ ต โข ปนาติ อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺเถ อุปโยควจน  
ฯ 

น.๑๒๓ คทตฺตาปิ สุคโต เวทติพฺโพ ฯ 

๑๗ น.๑๒๓ สพฺพถา วทิติโลกตฺตา ปน โลกวทูิ ฯ น.๑๓๒ ปาปกา ธมฺมา ภควา เตน วุจฺจตีติ ฯ 

๑๘ น.๑๓๒ ภาคฺยวตาย จสฺส สตปุญฺญลกฺขณธรสฺส ฯ น.๑๔๐ ต  อภิวาทนาทนี  อกรณ  น ยุตฺตเมว ฯฯ 

๑๙ น.๑๔๐ อถสฺส ภควา อตฺตุกฺก สนปรวมฺภนโทส  ฯ น.๑๔๘ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตีติ ฯ 

๒๐ น.๑๔๘ เอว  อาคตกาลโต ปฏฺฐาย อรสรูปตาทีหฯิ น.๑๕๗  ธมฺเมหตีิ เอตฺถอตฺถปปฺกาสนา ฯ 

๒๑ น.๑๕๗ เอตฺตาวตา จ ปฐมสฺส ฌานสฺส ปหานงฺค ฯ น.๑๖๕ ทุติยชฺฌานกถา นิฏฺฐติา ฯ 



๒๒ น.๑๖๕ ปีติยา จ วริาคาติ เอตฺถ วุตฺตตฺถาเยว ปีติ ฯ น.๑๗๓ จตุตฺถชฺฌานกถา นิฏฺฐติา ฯ 

๒๓ น.๑๗๓  อิติ อิมานิ จตฺตาร ิฌานานิ เกสญฺจ ิฯ น.๑๘๑ ปุพฺเพนิวาสกถา นิฏฺฐติา ฯ 

๒๔ น.๑๘๒ โส เอว  ฯเปฯ จุตูปปาตญฺญาณายาติ จุติยา  น.๑๙๐  อวชิชฺาติ จตุสฺสจฺจปฏจิฺฉาทกิา อวชิฺชา ฯ 

๒๕ น.๑๙๑ อย  ปน วเิสโส ฯ อย  โข เม พฺราหฺมณ  น.๑๙๘ ทสฺสนวสิย  วชิหนฏฺฐาเน วนฺทติฺวา ปกฺกาม ิฯ 

๒๖ 
น.๑๙๘ เตน โข ปน สมเยน เวรญฺชา ทุพฺภิกฺขาฯ  น.๒๐๗ ยตฺถ อตฺตโน สนฺตก  ปกฺขปิิตฺวา ฐเปยฺยาถาติ 

ฯ 

๒๗ น.๒๐๗ อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโนติอาทสีุ ฯ น.๒๑๖ เอวเมว โขติ โอปมฺมสมฺปฏิปาทน  ฯ  

๒๘ 
น.๒๑๖ อนฺตรธาเปสุนฺติ วคฺคสงฺคหปณฺณาสสงฺคหา
ทหีฯิ 

น.๒๒๓ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ 

๒๙ น.๒๒๓ เอว  ปญฺญตฺเต สกิฺขาปเท ปุน ภิกฺขูฯ น.๒๓๓ เวสาลยิ  วหิรติ มหาวเน กูฏาคารสาลายนฺติ ฯ 

๓๐ น.๒๓๔  อิโต ปร  เตน โข ปน สมเยน เวสาลยิาฯ น.๒๔๓ กุมฺมาส  ปรภิุญฺชสิฺสส ิฯฯ 

๓๑ น.๒๔๓ ตถา อตฺถิ นุโข ตาต สุทนฺิน อมฺหาก ฯ  น.๒๕๐ ติณฺณ  สนฺนิปาตา คพฺภสฺสาวกกฺนฺติ โหตีติ ฯ 

๓๒ น.๒๕๐ ภุมฺมา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุนฺติ ยสฺมาฯ น.๒๕๘ สุฏฺฐุเอว ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ 

๓๓ น.๒๕๘ กณฺหสปปฺสฺสาติ กาฬสปปฺสฺส ฯ น.๒๖๖ ปฐมปปฺญฺญตฺติกถา นิฏฺฐติา ฯ 

๓๔ น.๒๖๖ อิทานิ ยนฺต  อญฺญ  วตฺถุ อุปปฺนฺน  ต  ทสฺเสตุ  ฯ น.๒๗๖ อย  จตุพฺพโิธ วนิโย ชานิตพฺโพ ฯ 

๓๕ 
น.๒๗๖ อิมญฺจ ปน จตุพฺพธิ  วนิย  ญตฺวาปิ วนิยธเรน 

ฯ 
น.๒๘๔ ปรสิฺสาวเนนฏฺเฐเต ยุตฺตโยคสฺส ภิกฺขุโนติฯ 

๓๖ น.๒๘๔  เอว  วุตฺเตห ิอฏฺฐห ิปรกิฺขาเรห ิสรเีร ฯ   น.๒๙๓ ตตฺถ ทุพฺพลฺย  อนาวกิตฺวาติ ฯ 

๓๗ น.๒๙๓ อิทานิ สกิฺขาปจฺจกฺขานทุพฺพลฺยาวกิมฺมาน  ฯ น.๓๐๓ ภิกฺขเว อปจฺจกฺขาตาติอาทมิาห ฯ 

๓๘ น.๓๐๓ ตตฺถ เยห ิอากาเรหตีิอาท ิ ฯ น.๓๑๔ ปฐมจตุกฺกกถา นิฏฺฐติา ฯ 

๓๙ น.๓๑๔ เอว  ปฐม  จตุกฺก  ทสฺเสตฺวา อิทานิ ฯ น.๓๒๒ เอโส นโย สามเณรวาเรปิ ฯ 

๔๐ 
น.๓๒๒ เอว  ตตฺถ ตตฺถ ต ต  อาปตฺติญฺจ อนาปตฺติญฺจ
ฯ 

น.๓๓๑ ปญฺหาเมสา กุสเลห ิจนฺิติตาติ ฯ 

๔๑ น.๓๓๑ อิท  ห ิลงิฺคปรวิตฺต  สนฺธาย วุตฺต  ฯ น.๓๔๑ โลกนาเถน โลกานุกมฺปมาเนนาติ ฯ 

๔๒ น.๓๔๒ เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วหิรติฯ น.๓๕๒ ปาลมุิตฺตกวนิิจฺฉโย นิฏฺฐโิต ฯ 

๔๓ น.๓๕๓ เอว  ภินฺนาย ปน กุฏกิาย ธนิยสฺสฯ น.๓๖๒ อวหรนฺตสฺส ปาราชกิเมวาติ เวทติพฺพ  ฯฯ 

๔๔ 
น.๓๖๒ อิทานิ อทนฺิน  เถยฺยสงฺขาต  อาทเิยยฺยาติอา
ทนี ฯ 

น.๓๗๑ สงฺเกต  วตีินาเมยฺยาติ อิเมส  ปทาน  วนิิจฺฉโย 
ฯ 

๔๕ น.๓๗๑  อิทานิ ยมิท  ยถารูเป อทนฺินาทาเนติอาทนีิฯ น.๓๘๑ เจตฺถ ปาราชกินิยมตฺถ  วุตฺโต ฯ 



๔๖ น.๓๘๑ เถยฺยจติฺเตน อูนปญฺจมาสกมฺปิ น.๓๙๒ อากาสฏฺฐกถา นิฏฺฐติา ฯฯ 

๔๗ น.๓๙๒ เวหาสฏฺเฐ ฯ มญฺจปีฐาทสีุ ฐปิต  ภณฺฑ  ฯ น.๔๐๑ อุทกฏฺฐกถา นิฏฺฐติา ฯ 

๔๘ น.๔๐๑ นาวฏฺเฐ ฯ ปฐม  ตาว นาว  ทสฺเสนฺโตฯ น.๔๑๐ อารามฏฺฐกถา นิฏฺฐติา ฯ 

๔๙ 
น.๔๑๑ วหิารฏฺเฐปิ  จตูห ิฐาเนห ินิกฺขติฺต  วุตฺตนย
เมวฯ  

น.๔๒๑ ทนฺตกฏฺฐกถา นิฏฺฐติา ฯ 

๕๐ น.๔๒๑ วนปปฺตีติ วนสฺส ปติ วนปปฺติ ฯ น.๔๓๒ ชานามตีิ ปฏกิฺขปินฺตสฺส ปน นตฺถิ ควีา ฯ 

๕๑ 
น.๔๓๒ โยปิ ตสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว ฐเปต ิภณฺฑาคา
รกิญฺจ  

น. ๔๓๙ สุงฺกฆาฏกถา นิฏฺฐติา ฯ 

๕๒ น.๔๓๙ อิโต ปรสฺม ึเอก เสน อวหารปโหนก  ปาณ  น.๔๔๖ โอณิรกฺขกถา นิฏฺฐติา ฯ 

๕๓ น.๔๔๖ ส วธิาย อวหาโร ส วธิาวหาโร ฯ น.๔๕๕ ปทภาชนียวณฺณนา นิฏฺฐติา ฯ 

๕๔ น.๔๕๖ อิมสฺม ึปน ปกิณฺณเก อิท  ติสมุฏฺฐาน  น.๔๖๖ อยเมตฺถ สพฺพฏฺฐกถาวนิิจฺฉยโต สาโร ฯ 

๕๕ น.๔๖๖ โอทนิยฆราทวิตฺถูสุ ฯ โอทนิยฆรนฺนาม ฯ  น.๔๗๕ อธปิปฺาย  ญตฺวา คเหตพฺพ  ฯ 

๕๖ น.๔๗๕ ทารุวตฺถุมฺห ิฯ ตาวกาลโิก อห  ภควาติ น.๔๘๓ คนฺธกุฏ ีเวทติพฺพา ฯ 

๕๗ น.๔๘๓ อเนกปรยิาเยน อสุภกถ  กเถตีติ อเนเกห ิ น.๔๙๑ ตานิ ปญฺจ ภิกฺขุสตานิ ชวีติา โวโรเปส ิฯ 

๕๘ 
น.๔๙๒ ปฏสิลฺลานา วุฏฺฐโิตติ เตส  ปญฺจนฺน  
ภิกฺขุสตาน   

น.๕๐๒ อสฺสสสิฺสามตีิ ฯเปฯ ปสฺสสสิฺสามตี ิ

๕๙ น.๕๐๒ สกิฺขตีติ สกลสฺส อสสฺาสกายสฺส ฯ น.๕๑๓ เอส นโย เทฺว เทฺวติอาทสีุ ฯ 

๖๐ น.๕๑๓ เอวเมว อิมนิาปิ อสฺสาสปปฺสฺสาเสสุ โย ฯ น.๕๒๓ ตโย ธมฺเม ภาวนา อุปลพฺภตีติ ฯ 

๖๑ น.๕๒๓ เอว  อุปฏฺฐเิต ปน นิมติฺเต เตน ภิกฺขุนา น.๕๓๑ อานาปานสฺสติสมาธกิถา นิฏฺฐติา ฯ 

๖๒ น.๕๓๑ อถโข ภควาติอาทิมฺห ิปน อย  สงฺเขปตฺโถ ฯ น.๕๔๑ อุตฺตานตฺถตฺตา จ ปากฏเมวาติ ฯ 

๖๓ 
น.๕๔๑ เอว  อุทฺทฏฺิฐสกิฺขาปท  ปทานุกฺกเมน วภิชติฺ
วา 

น.๕๕๒ ทูตกถา นิฏฺฐติา ฯ 

๖๔ 
น.๕๕๒ อรโห รโหสญฺญินิทฺเทสาทสีุ ฯ น.๕๖๑ คหติฏฺฐาเน วา ฐเปตฺวา ฌาเปตฺวา วา มุจฺจติ 

ฯ 

๖๕ น.๕๖๑ อปสฺเสเน สตฺถ  วาติ เอตฺถ อปสฺเสนนฺนาม น.๕๗๑ เอเสว นโย ฯ 

๖๖ น.๕๗๑ อนภิรตวตฺถุสฺม ึฯ โส กิร ภิกฺขุ ฯ  น.๕๘๐ วตฺถูนิ มหาอฏฺฐกถาย  วติฺถารโต วุตฺตานิ ฯ 

๖๗ 
น.๕๘๐ ตตฺราย  เอกวตฺถุทปีนา สหีลทเีป กิร อภโย 

นาม 
น.๕๘๙ กุจฺฉิ ปรกิตฺโถติปิ๑ ปาโฐ ยุชฺชติ ฯ 

๖๘ 
น.๕๘๙ เอว  วคฺคุมุทาตีรเิย อเนกปรยิาเยน วคิรหติฺ
วา 

น.๕๙๗ อนฺตรา อฏฺฐตฺวาว อรหา อหนฺติ มญฺญตีติ ฯ 



๖๙ น.๕๙๗ อนภิชานนฺติ น อภชิาน  ฯ น.๖๐๗ ต  วมี สติฺวา คเหตพฺพ  ฯ 

๗๐ น.๖๐๗ อตีเต ภเว กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล น.๖๑๓ วตฺตุกามวารกถา นิฏฺฐติา ฯ 

๗๑ 
น.๖๑๓ ปจฺจยปฏสิ ยุตฺตวาเรปิ สพฺพ  วารเปยฺยาลปปฺ
เภท  

น.๖๒๒ กโรตีติ เอตฺถ สุทนฺติ นิปาโต ฯ 

๗๒ 
น.๖๒๒ สาอฏฺฐกิสงฺขลกิา อฏฺฏสฺสร  อาตุรสฺสร  กโรตี
ติ ฯ 

น.๖๓๐ ราชา รกฺขตุ เมทนินฺติ ฯ 

 
 

 

 

 

ขอบข่ำยกำรดูหนงัสือ ป.ธ.๘   

วิชำ แปลมคธเป็นไทย 

ส ำนักศำสนศึกษำวดัเกตกำรำม 

ต ำบลโรงหีบ อ ำเภอบำงคนที จงัหวดัสมุทรสงครำม 

 

ครัง้ที่ นิเทศ เริม่ จบ 

๑ สลีนิเทศ น.๑ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส น.๗ คุณตฺติกา ปกาสติา โหนฺติ ฯ 

๒ สลีนิเทศ 
น.๗ เอว  อเนกคุณสงฺคาหเกน สลีสมาธปิญฺญามุ
เขน 

น.๑๓ วุตฺตนเยเนว เวทติพฺโพ ฯ 

๓ สลีนิเทศ น.๑๓ ทุวธิโกฏฺฐาเส ฯ ย  ภควตา อิท  กตฺตพฺพนฺติ น.๑๙ สทฺธ ึวนิิจฺฉยกถา ฯ 

๔ สลีนิเทศ 
น.๑๙ อิธาติ อิมสฺม ึสาสเน ฯ ภิกฺขูติ ส สาเร น.๒๗ อินฺทฺรยิส วรสลีนฺติ 

เวทติพฺพ  ฯ 

๕ สลีนิเทศ น.๒๗ อิทานิ อินฺทฺริยส วรสลีานนฺตร  วุตฺเต น.๓๔ ภาโว ปารภิฏฺยตาติ ฯ 

๖ สลีนิเทศ น.๓๔ เนมติฺติกตานิทฺเทเส ฯ นิมติฺตนฺติ น.๔๑ ทปิีตา โหตีติ เวทติพฺพา ฯ 

๗ สลีนิเทศ 
น.๔๑ เสนาสนนฺติ สยนญฺจ อาสนญฺจ ฯ ยตฺถ 

ยตฺถ 

น.๔๙ ติฏฺเฐยฺย วเร อินฺทฺรยิส วเร 
ฯ 

๘ สลีนิเทศ น.๔๙ ยถา ปน อินฺทฺรยิส วโร สติยา ตถา น.๕๗ ปฏปิสฺสทฺธปิารสิุทฺธสิลีนฺติฯ 

๙ สลีนิเทศ น.๕๗ ตตฺถ อนุปสมฺปนฺนาน  สลี  คณนวเสน น.๖๖ สพลมฺปิ กมฺมาสมฺปีติฯ 

๑๐ สลีนิเทศ น.๖๖ เอว  ลาภาทเิหตุเกน เภเทน จ น.๗๒ ตเมว อนุธาวติ ฯ 

๑๑ ธุดงค์นิเทศ น.๗๓ สพฺพสมฺปตฺติมูลมฺห ิสลีมฺห ิอิติ ปณฺฑโิต น.๘๒ ปเภทเภทานิส สวณฺณนา ฯ 



๑๒ ธุดงค์นิเทศ น.๘๒ ปิณฺฑปาติกงฺคมฺปิ อติเรกลาภ  ปฏกิฺขปิามิ น.๙๑ มุทุโก เหมนฺติเกปิ ฯ 

๑๓ ธุดงค์นิเทศ น.๙๑ อิเมส  ปน ติณฺณมฺปิ ยถาปรจิฺฉินฺเน น.๙๘ ปเภทเภทานิส สวณฺณนา ฯ 

๑๔ ธุดงค์นิเทศ น.๙๘ เนสชฺชกิงฺคมฺปิ เสยฺย  ปฏกิฺขปิามิ น.๑๐๔ ทุติโย ปรจิฺเฉโท ฯ 

๑๕ กมัมฏัฐานนิเทศ น.๑๐๔ กมฺมฏฺฐานคฺคหณนิทฺเทโส น.๑๑๒ เอเสว นโย กุลาทสีุ ฯ 

๑๖ กมัมฏัฐานนิเทศ น.๑๑๒ ตตฺถ อาวาโสติ เอโกปิ โอวรโก น.๑๒๒ คนฺโถ ปลโิพโธ น โหติ ฯ 

๑๗ กมัมฏัฐานนิเทศ น.๑๒๒ อิทฺธตีิ โปถุชฺชนิกา อิทฺธ ิฯ น.๑๓๑  นิทานนฺติ เวทติพฺพ  ฯ 

๑๘ กมัมฏัฐานนิเทศ น.๑๓๑ ย  ปน วุตฺต  กถญฺจ ชานิตพฺพ  อย  ปุคฺคโล น.๑๔๑ เอว  สมติกฺกมโต ฯ 

๑๙ กมัมฏัฐานนิเทศ น.๑๔๑ วฑฺฒนาวฑฺฒนโตติ ฯ อิเมสุ จตฺตาลสีาย น.๑๔๙ ตติโย ปรจิฺเฉโท ฯ 

๒๐ ปฐวกีสณินิเทศ 
น.๑๔๙ ปฐวกีสณินิทฺเทโส น.๑๖๐ ปฏภิาคนิมติฺต  อุปปฺชฺชติ 

ฯ 

๒๑ ปฐวกีสณินิเทศ น.๑๖๐ ตตฺราย  ปุรมิสฺส จ อุคฺคหนิมติฺตสฺส อิมสฺส น.๑๖๙ ตทธมุิตฺตตาติ ฯ 

๒๒ ปฐวกีสณินิเทศ 
น.๑๖๙อิติ อิเมห ิอากาเรห ิเอเต ธมฺเม อุปฺปาเทนฺ
โต 

น.๑๗๘ ตโยเอว อิธ ทฏฺฐพฺพา ฯ 

๒๓ ปฐวกีสณินิเทศ น.๑๗๘ กาเมหตีิ อิมนิา ปน ปเทน เย จ นิทฺเทเส  น.๑๘๖ ปหานงฺคานีติ วุตฺตานิ ฯ 

๒๔ ปฐวกีสณินิเทศ น.๑๘๖ ยสฺมา ปน วติกฺโก อารมฺมเณ จติฺต   น.๑๙๕ น ปจฺจเวกฺขณพหุเลน ฯ 

๒๕ เสสกสณินิเทศ 
น.๑๙๕ ปจฺจเวกฺขณพหุลสฺส ห ิฌานงฺคานิ ถูลาน ิ น.๒๐๔ วติกฺกวจิารานญฺจ วูปสมาติ 

ฯ 

๒๖ เสสกสณินิเทศ น.๒๐๔ อุเปกฺขโก จ วหิรตีติ เอตฺถ ฯ อุปปตฺติโต น.๒๑๓ อปรเิสสคฺคหณ  กตนฺติ ฯ 

๒๗ เสสกสณินิเทศ 
น.๒๑๓ เอตฺถาห อเถว  ตสฺส ตสฺส ฌานสฺสุปจาเร น.๒๒๒ เสส  ตาทิสเมวาต ิฯ โลหิตกสณิ  

ฯ 

๒๘ เสสกสณินิเทศ 
น.๒๒๒ โอทาตกสเิณปิ โอทาตกสณิ  อุคฺคณฺหนฺ
โต 

น.๒๓๑ ปุญฺญกิรยิาวตฺถุนฺติ ฯ 

๒๙ อสุภกมัมฏัฐานนิเทศ น.๒๓๑ ตสฺมา โย จติฺตสญฺญตฺตตฺถาย  น.๒๔๑ วถีิสมฺปฏปิาทนตฺถาติ ฯ 

๓๐ 

อสุภกมัมฏัฐานนิเทศ น.๒๔๑ อิทานิ อานิส สทสฺสาว ีรตนสญฺญี หุตฺวา น.๒๔๘ วมนวเิรจนปปฺวตฺติย  วยิ 
จฯ 

๓๑ 
ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๒๔๘ทสวธิมฺปิ เจต  อสุภ  ลกฺขณโต เอกเมว โห

ติ ฯ 
น.๒๕๙ ปน สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ 

๓๒ ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๒๕๙ วชิฺชาห ิปน จรเณน จ สมฺปนฺนตฺตา  น.๒๖๘ กตฺวา ปกฺกามตีิ ฯ 

๓๓ ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๒๖๘ ย  ปน กิญฺจ ิอตฺถิ เญยฺย  นาม สพฺพสฺเสว น.๒๗๖ สนฺทฏฺิฐโิก ธมฺโม โหตีติ ฯ 

๓๔ ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๒๗๖ อปิจ นววโิธปิ โลกุตฺตรธมฺโม เยน เยน น.๒๘๒ อนุตฺตร  ปุญญฺกฺเขตฺต  โลกสฺสาติ 



ฯ 

๓๕ 
ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๒๘๒ เอว  สุปฏปินฺนตาทเิภเท สงฺฆคุเณ อนุสฺ

สรโต 
น.๒๙๑ สตฺตโม ปรจิฺเฉโท ฯ 

วสิุทธมิรรค ภาค ๒ 

๓๖ ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๑ อิทานิ อิโต อนนฺตราย มรณสฺสติยา น.๑๐ มรณ  อนุสฺสรติพฺพ  ฯ 

๓๗ 
ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๑๐ อนิมตฺิตโตติ อววฏฺฐานโต ปรจฺิเฉทาภาวโตติ 

ฯ 
น.๑๙ ทสิา ววฏฺฐเปตพฺพา ฯ 

๓๘ 
ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๑๙ โอกาสโตติ อย  โกฏฺฐาโส อิมสฺม ึนาม โอกา

เส 
น.๒๙ วสิุ  วสิุ  ววฏฺฐเปตพฺพา ฯ 

๓๙ ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๓๐ ตตฺถ โลมา ตาว ปกติโลมา นวุติโลมกูป- น.๓๙ เกสสทโิสเยว ฯ 

๔๐ ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๓๙ ปิหกนฺติ อุทรชวิฺหาม ส  ฯ ต  วณฺณโต นีล  น.๔๘ ปน เกสสทโิสเยว ฯ 

๔๑ 
ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๔๘ สงิฺฆาณิกาติ มตฺถลุงฺคโต ปคฺฆรณกอสุจ ิฯ น.๕๘ ปลฺลงฺก  อาภุชตฺิวาติอาทมิาห 

ฯ 

๔๒ ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๕๘ ตตฺถ ปลฺลงฺกนฺติ สมนฺตโต อูรุพทฺธาสน  ฯ น.๖๗ อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ 

๔๓ 
ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๖๗ ยสฺมา ปเนตฺถ อิทเมว จตุกฺก  อาทกิมฺมกิสฺส น.๗๖ อานาปานสฺสติภาวน  วทามี

ต ิ

๔๔ ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๗๖ กิญฺจาปิ ห ิยงฺกิญฺจ ิกมฺมฏฺฐาน  สตสฺส น.๘๖ ตีณิ สมถวปิสฺสนาวเสน ฯ 

๔๕ ฉอนุสฺสตินิทฺเทศ น.๘๖ เอว  จตุนฺน  จตุกกฺาน  วเสน โสฬสวตฺถกุาย น.๙๕ ปฏฆิ  วโินเทตพฺพ  ฯ 

๔๖ 
พฺรหฺมวหิารนิทฺ
เทโส 

น.๙๕ สเจ เอวมฺปิ วายมโต น นิพฺพาติ  น.๑๐๔ อุตฺตมตฺโถ น สชิฺฌตีติ ฯ 

๔๗ 
พฺรหฺมวหิารนิทฺ
เทโส 

น.๑๐๔ สงฺขปาลนาคราชา หุตฺวาปิ ติขณิาหิ น.๑๑๓ อโนธโิส เมตฺตา ผรติพฺพา 
ฯ 

๔๘ 
พฺรหฺมวหิารนิทฺ
เทโส 

น.๑๑๓ เอตฺถ จ สพเฺพ สตฺตา อเวรา โหนฺตูติ อยเม
กา 

น.๑๒๓ สมฺภโว วปิตฺติ ฯ 

๔๙ 
พฺรหฺมวหิารนิทฺ
เทโส 

น.๑๒๓ จตุนฺนมฺปิ ปเนเตส  พฺรหฺมวหิาราน  น.๑๓๓ อากิญฺจญฺญายตนปรมาติ วุตฺตาติ 
ฯ 

๕๐ 
อารุปปนิทฺเทโส น.๑๓๓ เอว  สภุปรมาทวิเสน เอตาส  อานุภาว  วิ

ทตฺิวา 
น.๑๔๓ มนสกิโรตีติ วุตฺต  โหติ ฯ 

๕๑ อารุปปนิทฺเทโส น.๑๔๓ วิญฺญาณญฺจายตน  อุปสมฺปชฺช วิหรตีต ิเอตฺถ ปน ฯ น.๑๕๒ จตสฺโสปิ วภิาวนิา ฯ 

๕๒ อารุปปนิทฺเทโส น.๑๕๒ ตตฺรายมตฺถโยชนา ฯ อสุจมฺิห ิกิร เทเส น.๑๖๒ ปจฺจเวกฺขติพฺพา ฯ 

๕๓ 
อารุปปนิทฺเทโส น.๑๖๒ ตสฺเสว  ทสหากาเรห ิปฏกิูลต  ปจฺจเวกฺข

โต 
น.๑๗๒ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปฐวธีาตู
ต ิฯ 



๕๔ อารุปปนิทฺเทโส น.๑๗๒ ทนฺตา หนุกฏฺฐเิกสุ ชาตา ฯ น.๑๘๒ อาโปธาตูติ ฯ 

๕๕ อารุปปนิทฺเทโส น.๑๘๒ เสโท อคฺคสินฺตาปาทกิาเลสุ น.๑๙๒ ภูตานีติปิ มหาภูตานิ ฯ 

๕๖ 
อารุปปนิทฺเทโส น.๑๙๒ มหาวกิารโตติ เอตานิ ห ิอุปาทนฺินานิปิ น.๒๐๒ อทฺธา ต  ภาวนามุข  น โหติ 

ฯ 

๕๗ 
อารุปปนิทฺเทโส น.๒๐๒ อิติ อิเมห ิปน จุทฺทสห ิอากาเรห ิจติฺต  น.๒๑๒ สมฺภวโต อรยิาอิทฺธติี วุจฺจติ 

ฯ 

๕๘ 
อารุปปนิทฺเทโส น.๒๑๒ ปกฺขอิาทนี  ปน เวหาสคมนาทกิา น.๒๒๒ วุตฺต  ยถายสฺมา จุลฺลปนฺถโก

ติ ฯ 

๕๙ 
อารุปปนิทฺเทโส น.๒๒๒ ตตฺร เย เต พหู นิมฺมติา เต อนิยเมตฺวา น.๒๓๒ ปรจฺิฉินฺนฏฺฐาน  ปฐวเียว โหติ 

ฯ 

๖๐ 
อารุปปนิทฺเทโส น.๒๓๒ อุทเกปิ อภิชฺชมาเนติ เอตฺถ ฯ น.๒๔๓ จิตฺเต อุปปฺนฺเน สนฺติเก อกาส ิ

ฯ 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ภาพการเรียนการสอนของแต่ละชั้นและการทดสอบประเมินผลการเรียนการสอน ต้ังแต่ชั้น 

ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕  
การจัดการเรียนการสอนได้มีการจัดทำตารางการเรียน โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วงเวลา คือเช้า บ่าย และค่ำ หยุดเรียน

เฉพาะวันพระ มีการเรียนการสอนกันอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทำขอบข่ายของการดูหนังสือเข้าเรียนเพื่อสะดวกต่อครูผู้สอน
และมีกำหนดเวลาอย่างชัดเจน ส่วนประโยค ๑-๒ ได้มีการส่งแบบไวยากรณ์อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงปลายเดือนจะมีการ
ทดสอบประเมินผลการเรียนการสอนตั้งแต่ช้ันประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕  การจัดการเรียนการสอนทุกปีนั้นมีคณะครู
ได้รับภาระหน้าท่ีในการสอนด้วยความเอาใจใส่ด้วยดีตลอดมา 

ขอประทานกราบเรียนรายงานมาด้วยความเคารพอย่างยิง่ 
 
 

(พระเทพสุเมธี) 
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยตุ) 

 


