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หลักสูตรการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาล ี
 
เปรียญธรรม 

เปรียญธรรม หรือ ประโยค หมายถึงระดับช้ันการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย 
มี ๙ ช้ัน ๘ ระดับ แบ่งเป็นชั้นประโยค ๑-๒ (ระดับที่ ๑ ใช้เวลาเรียน ๑-๒ ปี) และระดับเปรียญ (ป.ธ.๓-๙) (๗ 
ระดับ) รวม ๘ ระดับ 
เปรียญตร ี
ผู้สอบชั้นที่ ๑ (ประโยค ๑-๒) ช้ันไวยากรณ์ ใช้เวลาเรียนประมาณ ๑-๒ ปี 
ผู้สอบชั้นที่ ๒ (เปรียญธรรม ๓ ประโยค) จะได้รับการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถ้าเป็น
พระภิกษุจะมีคํานําหน้าช่ือว่า พระมหา ถ้าเป็นสามเณรจะมีคําว่า เปรียญ ต่อท้ายนามสกุล 
ผู้สอบชั้นที่ ๓ (เปรียญธรรม ๔ ประโยค) จะได้รับการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถ้าเป็น
พระภิกษุจะมีคํานําหน้าช่ือว่า พระมหา ถ้าเป็นสามเณรจะมีคําว่า เปรียญ ต่อท้ายนามสกุล 
ผู้สอบชั้นที่ ๔ (เปรียญธรรม ๕ ประโยค) สามารถนํามาขอใบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ ถ้าผู้ที่สอบได้ช้ันนี้ได้รับแต่งต้ังให้เป็นครูสอน ๑ ปี และทําการสอนมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๓๐๐ ช่ัวโมง  
เปรียญโท 
ผู้สอบชั้นที่ ๕ (เปรียญธรรม ๖ ประโยค) จะได้รับการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(โดยไม่ต้องมีใบเทียบวุฒิ) 
เปรียญเอก 
ผู้สอบชั้นที่ ๖ (เปรียญธรรม ๗ ประโยค) จะได้รับการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(โดยไม่ต้องมีใบเทียบวุฒิ) 
ผู้สอบชั้นที่ ๗ (เปรียญธรรม ๘ ประโยค) จะได้รับการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(โดยไม่ต้องมีใบเทียบวุฒิ) 
ผู้สอบชั้นที่ ๘ (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) จะได้รับการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ีตาม
พระราชบัญญัติผู้สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติผู้สําเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐  
 
ประโยค ๑-๒ 

ประโยค ๑-๒ เป็นระดับช้ันเริ่มต้นการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เป็นระดับช้ันที่พระสงฆ์
สามเณรผู้เรียน ต้องทําความเข้าใจและศึกษาไวยากรณ์บาลี และฝึกการแปลภาษามคธในระดับให้เข้าใจพอ
แปลภาษาบาลีเริ่มต้นได้ ในอดีตช้ันเริ่มต้นในการสอบไล่เปรียญนั้นจะเริ่มแต่ช้ันเปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป 
โดยการสอบไล่ประโยค ๑-๒ นี้ยังไม่ถือว่าผู้สอบได้เป็นเปรียญ และไม่สามารถเก็บประโยคชั้นที่สอบได้ เอาไว้
สอบในปีต่อไปได้ แต่เมื่อเปลี่ยนการสอบไล่บาลีมาเป็นแบบข้อเขียน ก็เริ่มมีการจัดสอบเก็บประโยคนี้ขึ้น เพื่อ
เป็นการแบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนให้ไม่ยากและหนักเกินไป 
ในชั้นนี้ ผู้สอบได้จะยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานสมณศักด์ิพัดยศทรงตั้งเป็นเปรียญ แต่ในอดีตนั้นสมเด็จพระ
บวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาอิศรสุนทร ทรงเคยรับพระราชภาระอุปถัมภ์ผู้สอบผ่านในชั้นนี้ โดยมีการ
ถวายพัด ไตรจีวร ให้แก่ผู้สอบได้เป็นกําลังใจ เรียกกันในสมัยนั้นว่า "เปรียญวังหน้า" ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้ว 

ปัจจุบันผู้สอบได้ประโยค ๑-๒ จะได้รับใบ "วุฒิบัตร" รับรองจากแม่กองบาลีสนามหลวง ซึ่งต่างจาก
ผู้สอบได้ในชั้น ป.ธ. ๓ ขึ้นไปที่จะได้รับ "ประกาศนียบัตร" เพราะได้รับการต้ังเป็นเปรียญแล้ว 
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หลักสูตรการศกึษาพระปริยัติธรรมบาลใีนชั้นประโยค ๑-๒ 

ในชัน้นี ้แม่กองบาลีสนามหลวง กําหนดวชิาในการศึกษาไว้ ๒ วิชา คอื 
วิชาแปลมคธเป็นไทย 
วิชาแปลมคธเป็นไทย คือ วิชาแปลภาษาบาลเีป็นภาษาไทย ในชั้นนี้กําหนดเป็น แปลโดยพยัญชนะและอรรถ 
โดยให้ฝึกการแปลภาษาบาลีจากหนังสือ ธมฺมปทฏฐกถา 
การศึกษาวิชาแปลมคธเปน็ไทย 
ใช้หนังสืออรรถกถาธรรมบท ๔ เลม่ คือ 
ธมฺมปทฏฺฐกถา (ปฐโม ภาโค - ภาคหนึ่ง) 
ธมฺมปทฏฺฐกถา (ทุติโย ภาโค - ภาคสอง) 
ธมฺมปทฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค - ภาคสาม) 
ธมฺมปทฏฺฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค - ภาคสี่) 
การสอบไล่วิชาแปลมคธเปน็ไทย 
แบ่งข้อสอบในวิชานี้ออกเป็น ๒ ช้ันคือ 
แปลโดยพยัญชนะ และ แปลโดยอรรถะ 
การตรวจข้อสอบ กําหนดจากเกณฑ์การทําข้อสอบผิด หากผิดมากกว่า ๑๘ คะแนนขึน้ไป ถือว่าตกในวิชานี้ 
ผิดศพัท ์แปลผิดคําศัพท์ ปรบัผิด ๒ คะแนน 
ผิดสัมพนัธ ์ปรับผิด ๓ คะแนน 
ผิดประโยค แปลเรียงรูปประโยคผิด ประธานและกรรมไม่สอดคล้องกัน ปรับผิด ๖ คะแนน (หากผิด ๒ 
ประโยค ถือว่าตก)  
วิชาบาลีไวยากรณ์ 
ใช้หลักสูตรหนงัสือบาลีไวยากรณ์ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จํานวน ๔ เล่ม คือ 
นาม - อัพยยศัพท์ 
อาขยาต - กิตก์ 
สมาส - ตัทธิต 
สมัญญาภิธาน - สนธิ 
การสอบในวิชานี้จะเน้นการจําเป็นหลัก 
กล่าวคือ ผู้เรยีนประโยค ๑-๒ ต้องท่องหนังสือทัง้ ๔ เลม่ให้ได้จึงสามารถสอบวชิานี้ผา่นได ้
หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิส์อบไล่ในชั้นประโยค ๑-๒ 
พระภิกษุสามเณรที่มีสทิธ์ิสอบไล่ในชั้นประโยค ๑-๒ นี้ ต้องสอบไล่ได้ นักธรรมชั้นตรี ก่อนจึงจะมีสิทธ์ิสอบไล่
ในชั้นนี้ได้ 
ผู้สอบไล่ได้ประโยค ๑-๒ 
พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับวุฒิบัตร รับรองจากแม่กองบาลีสนามหลวง โดยมีการจัดพิธีมอบ
วุฒิบัตรอย่างสมเกียรติ เพื่อเป็นการถวายกําลังใจ 
 
เปรียญธรรม ๓ ประโยค 

เปรียญธรรม ๓ ประโยค (ช่ือย่อ ป.ธ.๓) เป็นระดับช้ันการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียก
พระภิกษุผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้ว่า "พระมหา" และสามเณรว่า "สามเณรเปรียญ" กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิ
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ผู้สอบได้ในชั้นนี้ให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น คณะสงฆ์เคยมีการขอให้ปรับวุฒิผู้สอบไล่ได้ช้ันนี้ให้เทียบเท่า
ระดับปริญญาตรี แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้อง แต่เปรียญธรรม ๓ ประโยค ก็ยังเป็นที่นับถือกันโดย
พฤตินัยในวงการคณะสงฆ์ไทยว่าผู้สอบได้ในชั้นนี้ เป็น "ปริญญาตรี" ของฝ่ายคณะสงฆ์ หรือเปรียบได้กับ
คฤหัสถ์ผู้สอบไล่ได้ปริญญาบัณฑิตของฝ่ายฆราวาส โดยผู้สอบได้ในชั้นนี้จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดฯ ทรงตั้งให้เป็นเปรียญ ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร พัดเปรียญ
ธรรม ๓ ประโยค 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในชั้น "เปรียญธรรม ๓ ประโยค" นั้น แบ่ง รายวิชาที่สํานักงานแม่กอง
บาลีสนามหลวงกําหนดให้พระภิกษุสามเณรสอบไล่เพื่อผ่านในชั้นนี้ได้เป็น ๔ วิชา คือ วิชาไวยากรณ์, วิชาแปล
มคธเป็นไทย, วิชาสัมพันธ์ไทย และวิชาบุรพภาค 
 

หลักสูตรการศกึษาพระปริยัติธรรมบาลใีนชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค 
ในชั้นนี้ แม่กองบาลีสนามหลวง กําหนดวิชาในการศึกษาไว้ ๔ วิชา คือ 
วิชาบาลีไวยากรณ์ 
ใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ๔ เล่ม ในชั้นประโยค ๑ - ๒ 
การสอบไล่ประเภทสอบถามความจําและความเข้าใจประกอบกัน ๗ ขอ้ 
วิชาแปลมคธเป็นไทย 
วิชาแปลมคธเป็นไทย คือ วิชาแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย โดยในชั้นนี้กําหนดเป็น แปลโดยพยัญชนะและ
อรรถ ให้ฝึกการแปลภาษาบาลีจากหนังสือ อรรถกถาธรรมบท (ธมฺมปทฏฐกถา) 
การศึกษาวิชาแปลมคธเปน็ไทย 
ใช้หนังสืออรรถกถาธรรมบท ๔ เลม่ คือ 
ธมฺมปทฏฺฐกถา (ปญฺจโม ภาโค - ภาคห้า) 
ธมฺมปทฏฺฐกถา (ฉฏฺโฐ ภาโค - ภาคหก) 
ธมฺมปทฏฺฐกถา (สตฺตโม ภาโค - ภาคเจ็ด) 
ธมฺมปทฏฺฐกถา (อฏฺฐโม ภาโค - ภาคแปด) 
การสอบไล่วิชาแปลมคธเปน็ไทย 
แบ่งข้อสอบในวิชานี้ออกเป็น ๒ ช้ันคือ 
แปลโดยพยัญชนะ และ แปลโดยอรรถะ 
การตรวจข้อสอบ กําหนดจากเกณฑ์การทําข้อสอบผิด หากผิดมากกว่า ๑๘ คะแนนขึน้ไป ถือว่าตกในวิชานี้ 
ผิดศพัท ์แปลผิดคําศัพท์ ปรบัผิด ๒ คะแนน 
ผิดสัมพนัธ ์ปรับผิด ๓ คะแนน 
ผิดประโยค แปลเรียงรูปประโยคผิด ประธานและกรรมไม่สอดคล้องกัน ปรับผิด ๖ คะแนน (หากผิด ๒ 
ประโยค ถือว่าตก) 
วิชาสัมพันธ์ไทย 
การศึกษาวิชาสัมพันธ์ไทย 
ใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถา ๔ เล่ม เหมือนวิชาแปลมคธเป็นไทย 
การสอบไล่วิชาสัมพนัธ์ไทย 
วิชาสัมพันธ์ไทยมีข้อสอบข้อเดียว ให้ผู้สอบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละศัพท์ในประโยค 
การตรวจข้อสอบ ใช้เกณฑ์เดียวกับการสอบวิชาแปลมคธเป็นไทย 
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วิชาบุรพภาค 
ไม่มีหนังสือใช้เป็นหลักสูตรทีแ่น่นอน ส่วนมากจะเป็นข้อเขียนภาษาไทย ให้เรียงรูปแบบการเขียนจดหมาย
ราชการ หรือประกาศ และใหส้ะกดศัพท์ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิส์อบไล่ในชั้นเปรยีญธรรม ๓ ประโยค 
พระภิกษุสามเณรที่มีสทิธ์ิสอบไล่ในชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยคนี้ ต้องสอบไล่ได้ ประโยค ๑-๒ และต้องสอบไล่
ได้ นักธรรมชั้นตรี ก่อนจึงจะมีสิทธ์ิสอบไลใ่นชั้นนี้ได้ 
 
ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค 

 
 
ในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าคณะใหญ่
หนต่าง ๆ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรมพระภิกษุและสามเณรผู้สอบได้เปรียญ
ธรรม ๓ ประโยคแทน 

พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับประกาศนียบัตร พระราชทานพัดยศเปรียญธรรม ทรงตั้ง
เป็น "เปรียญ" เมื่อผ่านการทรงตั้งแล้วถ้าเป็นพระภิกษุจะมีสิทธ์ิใช้คํานําหน้าช่ือว่า "พระมหา" ถ้าเป็นสามเณร 
สามารถใช้คําต่อท้ายนามสกุลว่า "เปรียญ." 

การต้ังเปรียญเป็นสมณศักด์ิเกี่ยวกับความรู้ สมณศักด์ิประเภทนี้ทรงตั้งถวายเฉพาะพระภิกษุสามเณร
ที่สอบได้เปรียญธรรม ต้ังแต่ ๓-๙ ประโยค เรียกว่า ‘ทรงตั้งเปรียญ’ แต่ละประโยคมีเลขพัดยศกํากับ พระภิกษุ
สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไปจะทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สมเด็จพระสังฆราชทรงตั้ง โดย
ประทานประกาศนียบัตร พัดยศ ช่ือว่า ทรงตั้งแล้ว ส่วนผู้สอบได้ประโยค ป.ธ. ๖ ถึงประโยค ป.ธ. ๙ จะเสด็จ
พระราชดําเนินไปพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศ และไตรจีวรด้วยพระองค์เอง ณ พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ลักษณะพัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นพัดหน้านางประโยค ป.ธ.๓ -ป.ธ.๕ พ้ืนสักหลาดสี
แดง ปักด้ินเลื่อมมีเลขประโยค อยู่ตรงกลาง 
 
เปรียญธรรม ๔ ประโยค 

เปรียญธรรม ๔ ประโยค (ช่ือย่อ ป.ธ.๔) เป็นระดับช้ันการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียก
ผู้สอบผ่านในชั้นนี้ว่า เปรียญโท กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิผู้สอบได้ในชั้นนี้ให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
 

หลักสูตรการศกึษาพระปริยัติธรรมบาลใีนชั้นเปรียญธรรม ๔ ประโยค 
ในชั้นนี้ แม่กองบาลีสนามหลวง กําหนดวิชาในการศึกษาไว้ ๒ วิชา คือ 
วิชาแปลมคธเป็นไทย (วิชาแปล) 
วิชาแปลมคธเป็นไทย ใช้หนงัสือ มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐม ภาโค - ภาคหนึ่ง) 
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ประวัติหนังสอื มงฺคลตฺถทีปน ี
หนังสือมังคลัตถทีปนี เป็นคัมภีร์ช้ันฎีกา อธิบายความในมงคลสูตรที่มาในพระไตรปิฎก โดยมงคล

สูตรเป็นคําสอนประเภทเนยยะ คือมีข้อความเป็นร้อยแก้ว ผสมร้อยกรอง ผู้รจนาคัมภีร์มังคัลตถทีปนี คือ พระ
สิริมังคลาจารย์ พระภิกษุชาวเมืองเชียงใหม่ มีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ผลงานของท่านจาก
หลักฐานแสดงประวัติ มีอยู่สี่เรื่องคือ เวสสันดรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา มังคลัตถทีปนี 
ประวัติของท่านปรากฏอยู่ในตอนท้ายผลงานของท่าน มีใจความว่า เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก มีศรัทธาความรู้
ปรารถนาให้ตนและผู้อ่ืนมีความรู้ ได้รจนาคัมภีร์เวสสันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา ขณะพักอยู่
ที่วัดสวนขวัญ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารในเมืองเชียงใหม่ และรจนามังคลัตถ
ทีปนีในขณะที่พักอยู่ที่สุญญาคาร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ๑ คาวุต ในช่วงปี พ.ศ. ๒๐๖๐ - พ.ศ. 
๒๐๖๗ ในสมัยของท้าวลก เข้านครเชียงใหม่ อันเป็นนครที่มีความเจริญอย่างยิ่ง ผู้มีพระราชศรัทธาล้ําเลิศ 
ปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ช่วงเวลาการรจนา ผลงานดังกล่าวอยู่ในรัชสมัยพระ
เจ้าดิลกปนัดดาธิราชหรือพระเมืองแก้ว วิชาแปลไทยเป็นมคธ (วิชาแต่ง) 
วิชาแปลไทยเป็นมคธในชั้น ป.ธ. ๔ นี้ ใช้หนังสือ ธัมมปทัฏฐกถา ภาคท่ี ๑ ธัมมปทัฏฐกถา (ปฐโม ภาโค-ภาคหนึ่ง) 
ในชั้นนี้ผู้เรียนบาลีต้องศึกษาวิธีการแต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลีโดยใช้หนังสือ อรรถกถาธรรมบทแปล ภาค 
๑ (ธัมมปทัฏฐกถา ภาษาไทย) เพื่อฝึกแปลเป็นภาษามคธ 
หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิส์อบไล่ในชั้นเปรยีญธรรม ๔ ประโยค 
ระดับเปรียญธรรม ๔ ประโยค เรียกว่า เปรียญโท คือ ผู้ที่จะมีสิทธิสอบเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป จะต้อง
สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และนักธรรมชั้นโทก่อน 
ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค 
พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับประกาศนียบัตร เลขพัดเปรียญ มีสมณศกัด์ิอันดับในงานพระราช
พิธี - รัฐพิธี เหนือกว่า พระปลัดของพระราชาคณะชั้นสามัญ 
 
เปรียญธรรม ๕ ประโยค 

เปรียญธรรม ๕ ประโยค (ช่ือย่อ ป.ธ.๕) เป็นระดับช้ันการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียก
ผู้สอบผ่านได้ในชั้นนี้ว่า เปรียญโท ผู้สอบได้ในชั้นนี้สามารถนําใบประกาศนียบัตรมาขอใบเทียบวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากกระทรวงศึกษาธิการได้ ถ้าผู้ที่สอบได้ช้ันนี้ได้รับแต่งต้ังให้เป็นครูสอน ๑ ปี 
และทําการสอนมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๓๐๐ ช่ัวโมง 
 

หลักสูตรการศกึษาพระปริยัติธรรมบาลใีนชั้นเปรียญธรรม ๕ ประโยค 
ในชั้นนี้ แม่กองบาลีสนามหลวง กําหนดวิชาในการศึกษาไว้ ๒ วิชา คือ 
วิชาแปลมคธเป็นไทย (วิชาแปล) 
วิชาแปลมคธเป็นไทย ใช้หนงัสือ มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค - ภาคสอง) 
วิชาแปลไทยเป็นมคธ (วิชาแต่ง) 
วิชาแปลไทยเป็นมคธในชั้น ป.ธ. ๕ นี้ ใช้หนังสือ อรรถกถาธรรมบทแปล ภาคท่ี ๒ - ๔ 
อรรถกถาธรรมบทแปล (ทุติโย ภาโค - ภาคสอง) 
อรรถกถาธรรมบทแปล (ตติโย ภาโค - ภาคสาม) 
อรรถกถาธรรมบทแปล (จตุตฺโถ ภาโค - ภาคสี่) 
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ในชั้นนี้ผู้เรียนต้องศึกษาวิธีการแต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลโีดยใช้หนังสือ อรรถกถาธรรมบทแปล ภาค ๒ -๔ 
(ธัมมปทัฏฐกถา ภาษาไทย) เพื่อฝึกแปลเป็นภาษามคธ เหมือนกับช้ันประโยค ป.ธ. ๔ แต่ในชัน้นี้กรรมการจะ
ออกข้อสอบให้ผู้สอบแต่ง คาถาบาลี ที่ปรากฏในหลักสตูรด้วย 
หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิส์อบไล่ในชั้นเปรยีญธรรม ๕ ประโยค 
ระดับเปรียญธรรม ๕ ประโยค เรียกว่า เปรียญโท คือ ผู้ทีจ่ะมีสิทธิสอบเปรียญธรรม ๕ ประโยค จะต้องสอบได้
เปรียญธรรม ๔ ประโยค และนักธรรมชั้นโทก่อน 
ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค 
พระภิกษุสามเณรผู ้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับประกาศนียบัตร เลขพัดเปรียญ มีสมณศกัด์ิอันดับในงานพระราช
พิธี - รัฐพิธี เหนือกว่า พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นเทพ 
 
เปรียญธรรม ๖ ประโยค 

เปรียญธรรม ๖ ประโยค (ช่ือย่อ ป.ธ.๖) เป็นระดับช้ันการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียก
ผู้สอบผ่านได้ในชั้นนี้ว่า เปรียญโท ผู้สอบได้ในชั้นนี้สามารถนําใบประกาศนียบัตรมาขอใบเทียบวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากกระทรวงศึกษาธิการได้  
 

หลักสูตรการศกึษาพระปริยัติธรรมบาลใีนชั้นเปรียญธรรม ๖ ประโยค 
ในชั้นนี้ แม่กองบาลีสนามหลวง กําหนดวิชาในการศึกษาไว้ ๒ วิชา คือ 
วิชาแปลมคธเป็นไทย (วิชาแปล) 
วิชาแปลมคธเป็นไทย ใช้หนงัสือ ตติย-จตุตฺถ-ปญฺจมสมนตฺปาสาทิกา 
วิชาแปลไทยเป็นมคธ (วิชาแต่ง) 
วิชาแปลไทยเป็นมคธ ใช้หนงัสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕-๘ 
ในชั้นนี้ผู้เรียนต้องศึกษาวิธีการแต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลโีดยใช้หนังสือ อรรถกถาธรรมบทแปล ภาค ๕ -๘ 
(ธัมมปทัฏฐกถา ภาษาไทย) เพื่อฝึกแปลเป็นภาษามคธ ในชั้นนี้กรรมการจะออกข้อสอบให้ผูส้อบแตง่ คาถา
บาลี ทีป่รากฏในหลักสูตรดว้ย 
หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิส์อบไล่ในชั้นเปรยีญธรรม ๖ ประโยค 
ระดับเปรียญธรรม ๖ ประโยค เรียกว่า เปรียญโท คือ ผู้ทีจ่ะมีสิทธิสอบเปรียญธรรม ๖ ประโยค จะต้องสอบได้
เปรียญธรรม ๕ ประโยค และนักธรรมชั้นโทก่อน 
ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค 
พระภิกษุสามเณรผู ้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับประกาศนียบัตร เลขพัดเปรียญ มีสมณศกัด์ิอันดับในงานพระราช
พิธี - รัฐพิธี เหนือกว่า พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม 
 
เปรียญธรรม ๗ ประโยค 

เปรียญธรรม ๗ ประโยค (ช่ือย่อ ป.ธ.๗) เป็นระดับช้ันการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียก
ผู้สอบผ่านได้ในชั้นนี้ว่า เปรียญเอก ผู้สอบได้ในชั้นนี้สามารถนําใบประกาศนียบัตรมาขอใบเทียบวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากกระทรวงศึกษาธิการได้  
 

หลักสูตรการศกึษาพระปริยัติธรรมบาลใีนชั้นเปรียญธรรม ๗ ประโยค 
ในชั้นนี้ แม่กองบาลีสนามหลวง กําหนดวิชาในการศึกษาไว้ ๒ วิชา คือ 
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วิชาแปลมคธเป็นไทย (วิชาแปล) 
วิชาแปลมคธเป็นไทย ใช้หนงัสือ ปฐม-ทุติยสมนฺตปาสาทกิา 
วิชาแปลไทยเป็นมคธ (วิชาแต่ง) 
วิชาแปลไทยเป็นมคธ ใช้หนงัสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๑ 
ในชั้นนี้ผู้เรียนต้องศึกษาวิธีการแต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลีโดยใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๑ เพื่อฝึกแปล
เป็นภาษามคธ ในชั้นนี้กรรมการจะออกข้อสอบให้ผู้สอบแต่ง คาถาบาลี ที่ปรากฏในหลักสูตรด้วย 
หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิส์อบไล่ในชั้นเปรยีญธรรม ๗ ประโยค 
ระดับเปรียญธรรม ๗ ประโยค เรียกว่า เปรียญเอก คือ ผู้ที่จะมีสิทธิสอบเปรียญธรรม ๗ ประโยค จะต้องสอบ
ได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค และนักธรรมชั้นเอกก่อน 
ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค 
พระภิกษุสามเณรผู ้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับประกาศนียบัตร เลขพัดเปรียญ มีสมณศกัด์ิอันดับในงานพระราช
พิธี - รัฐพิธี เหนือกว่า พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จ 
 
เปรียญธรรม ๘ ประโยค 

เปรียญธรรม ๘ ประโยค (ช่ือย่อ ป.ธ.๘) เป็นระดับช้ันการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียก
ผู้สอบผ่านได้ในชั้นนี้ว่า เปรียญเอก ผู้สอบได้ในชั้นนี้สามารถนําใบประกาศนียบัตรมาขอใบเทียบวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากกระทรวงศึกษาธิการได้  
 

หลักสูตรการศกึษาพระปริยัติธรรมบาลใีนชั้นเปรียญธรรม ๘ ประโยค 
ในชั้นนี้ แม่กองบาลีสนามหลวง กําหนดวิชาในการศึกษาไว้ ๓ วิชา คือ 
วิชาแปลมคธเป็นไทย (วิชาแปล) 
วิชาแปลมคธเป็นไทย ใช้หนงัสือ วิสุทฺธิมคคฺ 
วิชาแปลไทยเป็นมคธ (วิชาแต่ง) 
วิชาแปลไทยเป็นมคธ ใช้หนงัสือ ปฐมสมนตฺปาสาทิกา 
วิชาแต่งฉันท์เป็นภาษามคธ (บาลี) จํานวน ๓ ฉันท ์ใน ๖ ฉันท ์คือ 

๑. ปัฐยาวัตร ๒. อินทรวิเชียร ๓. อุเปนทรวิเชียร ๔.อินทรวงศ์ 
๕. วังสัฏฐะ ๖. วสันตดิลก 

 
ในชั้นนี้ผู้เรียนต้องศึกษาวิธีการแต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลีโดยใช้หนังสือ ปฐมสมนฺตปาสาทิกา เพื่อฝึกแปล
เป็นภาษามคธ ในชั้นนี้กรรมการจะออกข้อสอบให้ผู้สอบแต่ง คาถาบาลี ที่ปรากฏในหลักสูตรด้วย 
หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิส์อบไล่ในชั้นเปรยีญธรรม ๘ ประโยค 
ระดับเปรียญธรรม ๘ ประโยค เรียกว่า เปรียญเอก คือ ผูท้ี่จะมีสิทธิสอบเปรียญธรรม ๘ ประโยค จะต้องสอบ
ได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค และนักธรรมชัน้เอกก่อน 
ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค 
พระภิกษุสามเณรผู ้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับประกาศนียบัตร เลขพัดเปรียญ มีสมณศกัด์ิอันดับในงานพระราช
พิธี - รัฐพิธี เหนือกว่า พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นสมเด็จ 
 
เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
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เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ช่ือย่อ ป.ธ.๙) เป็นระดับช้ันสูงสุด ของการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์
ไทย ผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิให้เทียบเท่าระดับปริญญาตรี คณะสงฆ์เคยมีการขอให้
ปรับวุฒิผู้สอบไล่ได้ช้ันนี้ให้เทียบเท่าระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้อง แต่
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ก็ยังคงเป็นที่นับถือกันโดยพฤตินัยในวงการคณะสงฆ์ไทยว่าผู้สอบได้ในชั้นนี้ เป็น 
"ปริญญาเอก" ของฝ่ายคณะสงฆ์ หรือเปรียบได้กับคฤหัสถ์ผู้ไล่ได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ของฝ่ายฆราวาส 

พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร พัด
เปรียญ ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้ว จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ จัดเจ้า
พนักงานขับรถหลวง ส่งถึงยังอาราม 

ส่วนสามเณรผู้สอบไล่ได้ในชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค โดยมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปี จะได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดให้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยได้รับพระราชทานเครื่องอัฏฐบริขาร ทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญพระ
ราชกุศลบรรพชาอุปสมบทให้ตามโบราณราชประเพณี หรือเรียกว่าทรงรับเป็น นาคหลวง นั่นเอง (นาคหลวง
สายเปรียญธรรม) 
 

หลักสูตรการศกึษาพระปริยัติธรรมบาลใีนชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค 
หลักสูตรประโยคบาลีสนามหลวงที่ยุติอยู่ในปัจจุบัน (ยุติ ในที่นี้ หมายถึง ตกลง) 
๑. วิชาแต่งไทยเป็นมคธ แต่งภาษามคธจากภาษาไทยล้วน ข้อความแล้วแต่กรรมการจะกําหนดให้ (แต่งเป็น
บาลี) 
๒. วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลกัสูตรใช้หนังสอื วิสุทฺธิมคฺค (แต่งเป็นบาลี) 
๓. วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ อภิธมฺมตฺถวิภาวินี (แปลเป็นไทย) 
หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิส์อบไล่ในชั้นเปรยีญธรรม ๙ ประโยค 
พระภิกษุสามเณรที่มีสิทธ์ิสอบไล่ในชั้น เปรียญธรรม ๙ ประโยค ต้องสอบไล่ได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค และ
ต้องสอบไล่ได้นักธรรมเอกก่อนจึงจะมีสิทธ์ิสอบไล่ในชั้นนี้ได้ การสอบไล่เปรียญธรรม ๙ ประโยคในปัจจุบัน จัด
สอบ ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานครฯ โดยการกํากับสนามสอบของมหาเถรสมาคม อย่างเข้มงวด 
ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จะได้รับประกาศนียบัตร พระราชทานพัดยศเปรียญ
ธรรม ทรงตั้งเป็น "เปรียญ ๙ ประโยค" มีศักด์ิและสิทธ์ิเทียบเท่าผู้สอบได้ ปริญญาตรี ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง 
ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราช
ดําเนินไปพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศ และไตรจีวรด้วยพระองค์เอง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม  

ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปในการทรงตั้งเปรียญ ณ พระ
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันก่อนวันวิสาขบูชา (พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิ
สาขบูชา) เป็นประจําทุกปี 
พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค มีสมณศักด์ิอันดับในงานพระราชพิธี - รัฐพิธี เหนือกว่า พระครูสัญญาบัตร เจ้า
อาวาสพระอารามหลวง ช้ันโท (จล.ชท.) 
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ลักษณะพัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค เปน็พัดหน้านาง ประโยค ป.ธ. ๙ พ้ืนสักหลาดสีเหลืองด้ามสีขาว ปัก
ด้ินเลื่อมตรงกลางว่าง ไม่มีเลข 
 


