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ประโยค  หนา  ตั้งแต  ฯลฯ จนถึง 

๑ วัน ๑  ๑๔-๑๗   ชานนฺติ หิ พุทฺธา  ฯลฯ มนุเชสุ เทวมนุสฺเสสุ นาภาสึ ฯ  ๔ หนา 

๒  ๒๒-๒๖   เกสา ปนสฺส สยเมว ฯลฯ สีเล สาธกุ ํสกิฺขิตพฺพนฺติ ฯ  ๕ หนา 

๓  ๒๘-๒๙  ลฏฐิวเนติ ตาลุยฺยาเน ฯ ฯลฯ คจฺฉนฺโต เอว ํวทติ ฯ ๒ หนา 

๔  ๓๘-๔๓  จุณฺณ ํสนฺเนตพฺพนฺติ ฯลฯ เตส ํอนาปตฺติ ฯ  ๖ หนา 

๕  ๔๓-๕๐  พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ฯลฯ อย ํสโมธาเน วินิจฺฉโย ฯ ๘ หนา เก็ง ๑-๕ รวม ๒๕ หนา 

๖ วัน ๒  ๕๒-๕๓  สมฺมาทิฏฐึ ปหาย ฯลฯ อฏฐสุ อนาปตฺติเยวาติ ฯ  ๒ หนา 

๗  ๕๔-๕๗  ปฐม ํเกสมสฺสุนฺติอาทินา ฯลฯ อิท ํปมาณนฺติ วุตฺต ํโหติ ฯ ๔ หนา 

๘  ๕๙-๖๑  มคเธสุ ปฺจ อาพาธา ฯลฯ สติ น ปพฺพาเชตพฺโพ ฯ ๓ หนา 

๙  ๖๒  โจรวตฺถสูุ มนุสฺสา ฯลฯ วกาโร กโตติ เวทิตพฺโพ ฯ ๑ หนา 

๑๐  ๘๕-๘๖  อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ ทสหงฺเคหิ ฯลฯ สจิตฺตก ํปาราชิกวตฺถุ ฯ ๒ หนา เก็ง ๖-๑๐ รวม ๑๒ หนา 

๑๑ วัน ๓  ๘๗-๘๘  ทหเร ทหเรติ ฯลฯ อาทิโต ปฏฐาย อาจิกฺขิ ฯ  ๒ หนา 

๑๒  ๙๔-๙๙  ติตถฺิยปกฺกนฺตโก ภิกฺขเวติ ฯลฯ พหุ ํโส ปุญฺ ํปสวตีติ ฯ ๕ หนา 

๑๓  ๑๐๐-๑๐๑  เตน โข ปน สมเยนาติ ฯลฯ สพฺพ ํปฏิชคฺคนกมฺมนฺติ ฯ ๒ หนา 

๑๔  ๑๐๔-๑๐๙  ปริสทสูโกติ ฯลฯ อาคตฏฐาเนเยว อาวีภวิสฺสตีติ ฯ* ๖ หนา 

๑๕  ๑๐๙-๑๑๐  อลชฺชีน ํนิสฺสาย วสนฺตีติ ฯลฯ นิสฺสโย ลพฺภติ ตตฺถ คนฺตพฺพ ํฯ*๒ หนา เก็ง ๑๑-๑๕ รวม ๑๗ หนา 

๑๖ วัน ๔  ๑๑๑-๑๑๓  ปฐม ํอุปชฺฌ ํคาหาเปตพฺโพติ ฯลฯ ปากฏเมวาติ ฯ  * ๓ หนา 

๑๗  ๑๔๗-๑๕๒  อตฺตนา วา อตฺตาน ํสมฺมนฺนิตพฺพนฺติ ฯลฯ ฉนฺโท วา ทาตพฺโพ ฯ *  ๖ หนา 

๑๘  ๑๕๔-๑๕๗  ยาป จาย ํวตฺถุสภาคา ฯลฯ อุโปสถนฺตราโย กโต ภวิสฺสตีติ ฯ* ๔ หนา 

๑๙  ๑๕๙-๑๖๐  วสฺสปูนายิกขนฺธเก ฯลฯ น กสฺสจิ อนุวตฺติตพฺพนฺติ ฯ*  ๒ หนา 

๒๐  ๑๖๕-๑๖๖  วสฺสาวาโส ปฏิสฺสุโต โหติ ฯลฯ เสส ํอุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ ๒ หนา เก็ง ๑๖-๒๐ รวม ๑๗ หนา 

๒๑ วัน ๕  ๑๖๗-๑๗๓  ปวารณากฺขนฺธเก ฯลฯ  กลหสฺส มุข ํโหติ ฯ   ๗ หนา 

๒๒  ๑๗๙-๑๘๔  ภุสาติ พลวนฺโต ฯลฯ อนุปาหโน คาม ํปวิสติํ ฯ*  ๖ หนา 

๒๓  ๑๙๐-๑๙๔  อนุชานามิ ภิกฺขเว เตลปากนฺติ ฯลฯ อาปตฺติยา น กาเรตพฺโพ ฯ*** ๕ หนา 

๒๔  ๒๐๔-๒๐๖  ย ํภิกฺขเว มยา อิท ํฯลฯ อนุโลมานิ เวทิตพฺพานิ ฯ***  ๓ หนา 

๒๕  ๒๓๒-๒๓๕  ภิกฺข ูคเณตฺวา วคฺค ํพนฺธิตฺวาติ ฯลฯ กคฺวา กุสปาโต กาตพฺโพ ฯ ๔ หนา เก็ง ๒๑-๒๕ รวม ๒๕ หนา 

๒๖ วัน ๖  ๒๓๕-๒๔๐  ฉกเนนาติ โคมเยน ฯลฯ ฐเปตฺวา คนฺตพฺพ ํฯ***  ๖ หนา 

๒๗  ๒๕๕-๒๖๑  ปสุกลูิกสงฺฆสฺส ธมกรกปฏาทีน ํฯลฯ เสส ํสพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ*****๗ หนา  

๒๘  ๒๖๓-๒๖๕  วิตฺถาโร ปน ปาลิยเํยว อาคโต ฯลฯ น วิตฺถารยิมฺหาติ ฯ***** ๓ หนา 

๒๙  ๒๖๖-๒๖๙  โกสมฺพิกฺขนฺธเก ฯ ต ํภิกฺข ํอาปตฺติยา ฯลฯ วปูสมาย ปฏิปชฺชนฺติ ฯ ๔ หนา เก็ง ๒๖-๒๙ รวม ๒๐ หนา 

๓๐ วัน ๗  ๒๘๖-๒๙๓  อาสนปริยนฺโตติ ฯลฯ ทุกฺขสฺสนฺต ํกริสฺสตีติ ฯ    ๘ หนา 



๓๑  ๓๐๘-๓๑๓  สุทฺธนฺตปริวาโส สโมธานปริวาโสต ิฯลฯ ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ***  ๖ หนา 

๓๒  ๓๒๒-๓๒๖  สมถขนฺธเก ฯ อธมฺมวาที ปุคฺคโลติอาทีนิ ฯลฯ ตีหิ อนุสาวนาหิ กตฺตพฺพกมฺม ํฯ*** ๕ หนา 

๓๓  ๓๒๙-๓๓๒  ยาวติกา ภิกฺข ูฯลฯ สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ***   ๔ หนา 

๓๔  ๓๓๓-๓๓๔  ขุทฺทกวตฺถุขนฺธเก ฯลฯ อาภรณ ํน วฏฏติ ฯ ***  ๒ หนา เก็ง ๓๐-๓๔ รวม ๒๕ หนา 

๓๕ วัน ๘  ๓๔๒-๓๔๙  กฏจฺฉุปริสาวน ํนาม ฯลฯ ทุกฺกฏา น มุจฺจติ ฯ ***   ๘ หนา 

๓๖  ๓๕๔-๓๕๗  วาสเยตฺถ พหุสฺสุเตต ิฯลฯ วฏฏตีติ สิทฺธ ํโหติ ฯ ***   ๔ หนา 

๓๗  ๓๗๙-๓๘๑  ติวสฺสนฺตเรนาต ิฯลฯ กุสเลหิ จินฺติตาติ อาคต ํฯ ***   ๓ หนา 

๓๘  ๓๘๘-๓๙๑  มหาอฏฐกถาย ํปน สพฺพปํ ฯลฯ เสสา อาวาสา ชคฺคิตพฺพาเยว ฯ ***  ๔ หนา 

๓๙  ๓๙๔-๓๙๖  จกฺกลีติ ฯลฯ ปจฺฉา อาคจฺฉนฺติ ฯ   ๓ หนา เก็ง ๓๕-๓๙ รวม ๒๒ หนา 

๔๐ วัน ๙  ๔๒๒-๔๒๖  อฏฐกถาย ํปน วิหารภตฺต ํฯลฯ สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ ***  ๕ หนา 

๔๑  ๔๒๗-๔๓๔  สงฺฆเภทกฺขนฺธเก ฯลฯ สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ *****   ๘ หนา 

๔๒  ๔๕๗-๔๖๐  สตฺตสติกกฺขนฺธเก ฯลฯ สตฺตสติกกฺขนธฺก ํฯ  *****   ๔ หนา 

๔๓  ๔๗๔-๔๗๕  เภทานุวตฺตทุพฺพจทสูทุฏุลฺลทิฏฐิ จาติ ฯลฯ สตฺตตฺตึส อิเม ธมฺมา ฯ  ๒ หนา 

๔๔  ๕๑๗-๕๒๑  อตฺตโน ภาสปริยนฺต ํฯลฯ สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ ๕ หนา เก็ง ๔๐-๔๔ รวม ๒๔ หนา 

๔๕ วัน ๑๐  ๕๒๗-๕๒๙  ปฐวิโย ปฐวิสิกฺขาปเท ฯลฯ สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ *****  ๓ หนา 

๔๖  ๕๓๓-๕๓๗  เอกสํ ํจีวร ํกตฺวาต ิฯลฯ สมเถหตีิ อาทิมาห ฯ *****   ๕ หนา 

๔๗  ๕๔๘-๕๕๐  วิวาทาธิกรณ ํอาปตฺตีติอาทิเภเท ฯลฯ สพฺพตฺถ อุตฺตานเมว ฯ *****  ๓ หนา 

๔๘  ๕๕๑-๕๕๓  ทุติยคาถาสงฺคณิกาย ํฯลฯ สพฺพตฺถ อุตฺตานเมว ฯ *****   ๓ หนา 

๔๙  ๕๕๗-๕๖๑  จฬูสงฺคาเม ฯลฯ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพติ ฯ ***** ๕ หนา เก็ง ๔๕-๔๙ รวม ๑๙ หนา 

๕๐ วัน ๑๑  ๕๗๙-๕๘๑  อธิกรณวปูสมวคฺเค ฯลฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ ***   ๓ หนา 

๕๑  ๖๐๒-๖๐๖  ฉิทฺท ํตสฺมึ ฆเร นตฺถีต ิฯลฯ น ผุสตีติ ฯ ***    ๕ หนา 

๕๒  ๖๐๙-๖๑๔  ปฏิปุจฺฉากรณีย ํอปฺปฏิจฺฉา กโรตีติ ฯลฯ กมฺมานิ วิปชฺชนตฺิ ฯ *** ๖ หนา เก็ง ๕๐-๕๒ รวม ๑๔ หนา 

 

วิธีการเตรียมตัวสอบ  
๑. ควรมี "ซีดีเสียง" เพราะการฟังซีดีเสียงจะชวยใหแปลได "รวดเร็ว"  จาก ๑๑ วัน ควรเหลือแค ๓ วันทําการ จะแปลได ๓ 
รอบ 
๒. ควรฝึกเขียนทําขอสอบประโยคที่มเีครื่องหมาย ***** 
๓. ถามีเวลาเพ่ิมเติม ควรแปลประโยคอ่ืนๆ ที่สนใจเพ่ิมเติม  
๔. ควร "แปลไทยเป็นมคธ" ควบคูกันไป 
๕. ควรพก "โยชนา" เขาหองสอบ กรณีขอสอบออกนอกเหนือประโยคที่เก็งไว จะไดทําขอสอบได 
๖. ควรสละเวลา "ทองศัพท" เปิดทีละหนา แลวจดศัพทดูคําแปล แปลใหไดทุกศัพท ซึ่งศัพทยากจะอยูใน เภสชฺชกฺขนฺธก 
เทาน้ัน    
 
อธิบายวิธีการเก็ง 
๑. คัดเลือก "ประโยค" จากแนวขอสอบเกา ตั้งแตปี ๒๕๐๐-๒๕๕๘ 
๒. พยายาม "ตัด" ประโยคที่เคยออกขอสอบเกา  
๓. เนน "ประโยคโบราณ" เป็นหลัก  



๔. เก็งเพ่ิมเติม บนและลางจากประโยคโบราณ  
๕. จากการเก็บสถิติขอสอบยอนหลัง ๓๐ ปี พบวา "ขอสอบเกา" นิยมออกซํา้ๆ ใน ๒ วรรคแรกคือ "มหาขนฺธก วณฺณนา"  
และ "อุโปสถขนฺธก วณฺณนา และตอนทายเลม นิยมออก "อปรทุติยคาถาสงฺคณิก วณฺณนา" กับ "ปฺจวคฺค วณฺณนา"  
๖. แตขอสอบลาสุดปี ๒๕๕๘ ออกวรรคที่ ๘ "จีวรกฺขนฺธก วณฺณนา" หนา ๒๔๗-๒๔๙ 
๗. เครื่องหมาย ***** คือ ระดับที่มีโอกาสเป็น "ขอสอบจริง" *** คือระดับรอง สวนที่ไมมี ก็อยูในขายที่จะออกขอสอบได 
๘. การเก็งขอสอบ เนน "ประโยคโบราณ" ขอสอบแมกองบาลีปีที่แลว อยูในกลุมประโยคโบราณ หมายความวา "ออกในเก็ง" 
 
ถาถามใจผม หนา ๒๕๘-๒๖๑ เป็นประโยคโบราณที่นาออกที่สุด  
รองลงมาคือ หนา ๒๖๓-๒๖๕  ซึ่งก็เป็นประโยคโบราณเชนกัน  

 

ขออวยพรให "โชคด"ี สอบได ทุกทานครับ 

 

สาธุ สาธุ อนุโมทาม ิ

ศาสตราจารย ดร. อุทิส ศิริวรรณ  

๒๒-๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ 


