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1-45
สฺยามรฏฐสฺส เตปิฏกํ วชิรญาเณน มหาสมเณน อา
โท โสธิตา ญาณวรตเถเรน สาสนโสภเนน ปุน โสธิ
ตา     (พระไตรปิฏกฉบับสยามออนไลน์ เล่ม 1-45)

http://library.car.chula.ac.th/record=b1299192.pdf

1
วนิยปิฏเก มหาวภิงฺคสสฺ [ปฐโม ภาโค] :  เวรญฺ

ชกณฺฑปาราชิกกณฺฑอนิยตกณฺฑา
www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0001.pdf

2
วนิยปิฏเก มหาวภิงฺคสสฺ [ทตุิโย ภาโค] :  นิสสฺคฺคิ

ยกณฺฑปาฎเิทสนียกณฺฑเสขิยกณฺฑา
www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0002.pdf

3 วนิยปิฏเก ภกฺิขนีุวภิงฺโค   www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0003.pdf

4 วนิยปิฏเก มหาวคฺคสสฺ [ปฐโม ภาโค]  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0004.pdf

5 วนิยปิฏเก มหาวคฺคสสํ [ทตุิโย ภาโค]  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0005.pdf

6 วนิยปิฏเก จลุลฺวคฺคสสฺ [ปฐโม ภาโค]   www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0006.pdf

7 วนิยปิฏเก จลุลฺวคฺคสสฺ [ทตุิโย ภาโค]  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0007.pdf

8 วนิยปิฏเก ปริวาโร    www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0008.pdf

9 สตฺุตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสสฺ สลีกฺขนฺธวคฺโค  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0009.pdf

10 สตฺุตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสสฺ สลีกฺขนฺธวคฺโค มหาวคฺโค www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0010.pdf

11 สตฺุตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสสฺ ปาฏกิวคฺโค   www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0011.pdf

12 สตฺุตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกายสสฺ มลูปณฺณาสกํ  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0012.pdf

13 สตฺุตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกายสสฺ มชฺฌิมปณฺณาสกํ  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0013.pdf

14 สตฺุตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกายสสฺ อปุริปณฺณาสกํ  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0014.pdf

15 สตฺุตนฺตปิฏเก สยัตฺุตนิกายสสฺ สคาถวคฺโค www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0015.pdf

16 สตฺุตนฺตปิฏเก สยัตฺุตนิกายสสฺ นิทานวคฺโค  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0016.pdf

17 สตฺุตนฺตปิฎเก สยํตฺุตนิกายสสฺ ขนฺธวารวคฺโค  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0017.pdf

18 สตฺุตนฺตปิฎเก สยํตฺุตนิกายสสฺ สพายตนวคฺโค  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0018.pdf

19 สตฺุตนฺตปิฎเก สยํตฺุตนิกายสสฺ มหาวารวคฺโค   www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0019.pdf

20 สตฺุตนฺตปิฎเก องฺคตฺุตรนิกายสสฺ [ปฐโม ภาโค]  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0020.pdf

21 สตฺุตนฺตปิฎเก องฺคตฺุตรนิกายสสฺ [ทตุิโย ภาโค]  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0021.pdf
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22 สตฺุตนฺตปิฎเก องฺคตฺุตรนิกายสสฺ [ตติโย ภาโค]  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0022.pdf

23 สตฺุตนฺตปิฎเก องฺคตฺุตรนิกายสสฺ [จตตฺุโถ ภาโค]  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0023.pdf

24 สตฺุตนฺตปิฎเก องฺคตฺุตรนิกายสสฺ [ปญฺจโม ภาโค]    www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0024.pdf

25
สตฺุตนฺตปิฎเก ขทฺุทกนิกายสสฺ ขทฺุทกปาฐ-ธมมฺปท

คาถา- อทุาน-อิติวตฺุตก-สตฺุตนิปาตา
www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0025.pdf

26 สตฺุตนฺตปิฎเก ขทฺุทกนิกายสสฺ วมิานวตฺฤ-เปตวตฺถ-ุ

เถรคาถา-เถรีคาถา
www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0026.pdf

27
สตฺุตนฺตปิฎเก ขทฺุทกนิกายสสฺ ชาดกํ [ปฐโม ภาโค]

 :    เอก-จตฺตาลีส่นิปาตชาดกกํ
www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0027.pdf

28
สตฺุตนฺตปิฎเก ขทฺุทกนิกายสสฺ ชาดกํ [ทตุิโย ภาโค] :

   ปญญาส-มหานิปาตชาดกํ
www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0028.pdf

29 สตฺุตนฺตปิฎเก ขทฺุทกนิกายสสฺ มหานิทฺเทโส  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0029.pdf

30 สตฺุตนฺตปิฎเก ขทฺุทกนิกายสสฺ จฬูนิทฺเทโส   www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0030.pdf

31 สตฺุตนฺตปิฎเก ขทฺุทกนิกายสสฺ ปฏสิมภฺทิามคฺโค  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0031.pdf

32 สตฺุตนฺตปิฎเก ขทฺุทกนิกายสสฺ อปทานสสฺ [ปฐโม 

ภาโค]
www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0032.pdf

33 สตฺุตนฺตปิฎเก ขทฺุทกนิกายสสฺ อปทานสสฺ [ทตุิโย 

ภาโค]
www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0033.pdf

34 อภธิมมฺปิฏเก ธมมฺสงฺคณิ  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0034.pdf

35 อภธิมมฺปิฏเก วภิงฺโค   www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0035.pdf

36 อภธิมมฺปิฏเก ธาตกุถา เจว ปคฺุคลปญฺญตฺติ  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0036.pdf

37 อภธิมมฺปิฏเก กถาวตฺถ ุ  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0037.pdf

38 อภธิมมฺปิฏเก ยมกํ [ปฐโม ภาโค]  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0038.pdf

39 อภธิมมฺปิฏเก ยมกํ [ทตุิโย ภาโค]   www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0039.pdf

40 อภธิมมฺปิฏเก ปฏฐานํ [ปฐโม ภาโค]  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0040.pdf

41 อภธิมมฺปิฏเก ปฏฐานํ [ทตุิโย ภาโค]  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0041.pdf

42 อภธิมมฺปิฏเก ปฏฐานํ [ตติโย ภาโค]    www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0042.pdf

43 อภธิมมฺปิฏเก ปฏฐานํ [จตตฺุโถ ภาโค]    www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0043.pdf

44 อภธิมมฺปิฏเก ปฏฐานํ [ปญฺจโม ภาโค]    www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0044.pdf

45 อภธิมมฺปิฏเก ปฏฐานํ [ฉฏฐโม ภาโค]  www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra58_0045.pdf
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