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เหตุการณสําคัญ

๑๑๑๕/๑๖๕๘

หลัวหู (ลโว) สงคณะทูตไปจีนเปนครั้งแรกกอนถูกสูรยวรมันที่
สองทรงปราบปราม

๑๑๕๐/๑๖๙๓

ธรณีนทรวรมันขึ้นครองราชยแตอาจมิใชที่นครธม

๑๑๕๕/๑๖๙๘

เจินลา-หลัวหูสงทูตไปเมืองจีนซึ่งแสดงวาอํานาจของสองนคร
แฝดยังไมหลุดจากกัน

๑๑๖๐/๑๗๐๓

ยโสวรมันที่สองขึ้นครองราชย
๑.จารึกที่ปราสาทบันทายฉมารกลาววาทรงตองปราบกบฏ ‘ชน
กลุมนอย=ชอง พรรณ กุย?’ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
๒.กัมพูชาขาดความสงบเรียบรอยภายใน

๑๑๖๕/๑๗๐๘

จดหมายเหตุจีนกลาววาพอคาคนสําคัญของเจินหลี่ฟูไปตายที่
เมืองหมิงโจว

๑๑๖๗/๑๗๑๐
๕ กุมภ

จารึกดงแมนางเมืองกลาวถึง มหาราชาธิราช นามวา กรุงศรี
ธรรมาโศกราช มีรับสั่งใหราชา (เจาเมือง)แหงเมือง ธานยปุระ
กระทําบุญกุศลอุทิศถวายแดพระสรีรธาตุของ ‘กมรเดง ชคต’
ศรีธรร มาโศก

๑๑๗๗/๑๗๒๐

กองทัพเรือจามเขาโจมตียึดไดนครธม
---จารึกของพระชายาของชัยวรมันที่ ๗ กลาววากัมพูชาตกอยู
ในสภาพมีหลายเศวตฉัตร หลายเจาหลายนาย

๑๑๘๐/๑๗๒๓

หมอหลัวปา กัมรเดง อัญ ศรีฝางฮุย ขึ้นครองราชยที่เจิน หลี่ฟู

๑๑๘๑/๑๗๒๔

ชัยวรมันที่ ๗ ขึ้นครองราชยที่นครธม

๑๑๙๑/๑๗๓๕

จารึกปราสาทพระขรรคของชัยวรมันที่ ๗ กลาวถึงบรรดา
เมืองขึ้นของพระองคในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยารวมทั้งลโวทย
ปุระ สุวรรณปุระ ศามพูกปฏฏนะ เมืองสิงห เมืองราชบุรี
เมืองเพชรบุรี เปนตน

๑๑๙๙/๑๗๗๔๒

ชัยวรมันที่ ๗ สามารถทําลายเมืองหลวงจัมปาเปนการตอบแทน
การกระทําของพวกจามเมื่อ ๒๐ ปกอนหนานั้น

หมายเหตุ

๒
๑๒๐๐/๑๗๔๓
๒๓ กันยายน
๑๒๐๒/๑๗๔๕
๒๙
กันยายน
๑๒๐๕/๑๗๔๘
๘ กันยายน
ราว ๑๒๑๙/๑๗๖๒

กัมรเดง อัญ แหงเจินหลี่ฟูสงทูตไปถึงเมืองจีนครั้งที่ ๑

๑๒๔๓/๑๗๘๖

---อินทรวรมันที่ ๒ สวรรตต

-- “”””””””””””””””””””””””””””””””””” ครั้งที่ ๒
---ศรีมหีธรวรมัน แหงเจินหลี่ฟู สงทูตไปถึงเมืองจีน
---ชัยวรมันที่ ๗ สวรรคต

ราว
๑๒๔๗/๑๗๙๐

---When the eleventh year of the reign of this king, ปรักกม
พาหุ II, a king of the Javakas known by the name of
Candabhanu (จันทภาณุ) landed with a terrible Javaka
army under the treacherous pretet theat they also were
followers of the Buddha. All these wicked Javaka soldiers
who invaded every landing place and who with their
poisoned arrows, like terrible snakes, without ceasing
harassed the people whoever they caught sight of laid
waste, raging in their fury all Lanka. Just as flashes of
lighting with floods of water (visit) a place destroyed by
lighting with flames of fire, so Lanka which had been
harassed by Mahga and others was regvaged once by the
Javakas --Prince Virabahu (วีรพาหุ) had to organize an
army to suppress them
๑๒๕๖/๑๘๐๐
--พระเจาโรจราชครองสุโขทัยปุระในสยามเทสะ
๑๒๗๙/ม.ศ.๑๒๐๑ --รามคําแหงขึ้นครองราชย

Wilhelm Geiger,
Culavamsa, Eng
translation by C.
Mabel
Rickmirs,
(New Delhi: Asian
Educational
Services, 1992): 151

กอน๑๒๘๑

ราชาธิราช

กอน ๑๒๘๒/

๒

๑. พระรวงเจาไปรบแขกชวา
๒. มะกะโทพาพระธิดาหนีไปเมาะตะมะ
The court deliberated on raising an army to attack the
country of Hsien, and the countries of Lo-hu, Ma-pa-erh,
Chu-lan and Su-mu-tu-la. But Chia-lu-na-ta-ssu expressed
himself thus to the throne: “These are all small,
unimportant kingdoms: even if we are able to acquire
them, wherein lies the advantage? To raise an army
against them destroys men’s lives; would it not be well to
succeed or fail by sending emissaries to persuade them?
If they then do not submit, it will not yet to be too late to
attack.” The emperor accepted his words and order Yo-layeh-nu-t’ieh-mie and others to proceed on missions. Over
twenty kingdoms submited.
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๓
๑๒๘๒
๑๗ กรกฎาคม

-Ho Tzu-chi ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปสยาม
-ราชสํานักหยวนสงทูตมาประเทศเซียน แตพวกจัมปาไดจับตัว
ไว
๑๒๘๓/จ.ศ. ๖๔๕ --พระรวงเจาไดเมืองสัชนาลัยแลวจึงประดิษฐอักษร
จินดามณี
๑๒๘๓/๑๒๐๕
--รามคําแหงประดิษฐตัวอักษรไทย
ปรกา (๑๒๘๕ หรือ --พอขุนรามพลเปนขุนในเมืองศรีสัชนาลัยไดป ๑
แลวจึง จารึกพอขุนรามพล
๑๒๙๗)
สวมยอดพระธาตุ
๑๒๘๕/๑๒๐๗?
--บรรจุพระธาตุกลางเจดียที่เมืองศรีสัชนาลัย
จารึกพอขุนรามพล
๑๒๙๒/๑๒๑๔

--ปลูกตาลได ๑๔ เขา

๑๒๙๓
๑๒๙๓-๔ มิถุน.
๑๒๙๔-๕ กรก.
๑๘ สิงห.
๑๒๙๕

--พี่นองไทใหญอางสิทธิ์เหนือมะริด ตะนาวศรี
--ราชสํานักหยวนสงทูตไปเซียน
--กานมูติงแหงเพชรบุรสี งทูตไปจีน
--ราชสํานักหยวนสั่งใหกานมูติงไปเขาเฝาหรือสงอนุชาไปเปน
ตัวประกัน
--ราชสํานักหยวนสั่งใหเซียนเลิกรุกรานมาลีหยูเออ

๑๓๔๐

--พรญาลิไทขึ้นครองราชยที่ศรีสัชนาลัย

๑๓๔๓ ๗ เมษ.

--พระบรมครูติโลกดิลกรัตนศีลคันธวนวาสีธรรมกิตติสังฆราช
มหาสามีเจาแรกออกบวชในคามวาสี

๑๓๔๑-๑๔๑๕

--เมืองกําโปลา หรือ กัมพไล เปนเมืองหลวงของลังกา มหาเถร
ศรีสรธาตองไปลังกาและอินเดียหลังปนี้ ถาทานอยูที่นั่น ๙-๑๐
ป จะกลับมาสยามประเทศเมื่อผานตนทศวรรษ ๑๓๕๐ ไปแลว

๑๓๔๗ (อาจเปน
ศุกร ๒๒
พฤษภาคม พ.ศ.
๑๓๔๙)
๑๓๔๙/๑๘๙๒
มิถุน - กรกฏ

--พรญาลิไทเอาขวานประหารศัตรูและขึ้นครองราชยทสี่ ุโขทัย
อางวาขึ้นครองราชยแทนปูพอ

๑๓๔๙/๕๐?
๑๓๕๑ -- ๒ กุมภ
-- ๔ มีนา

--ลิไทประดิษฐานพระมเหศวร พระวิศณุในหอเทวาลัยมหา
เกษตรในปามะมวง
--ลิไทสถาปถาพระศรีมหาธาตุที่นครชุมอางวาพระธาตุเปนของ
แทใชของสามานยไม
--หลัวหูโจมตีและผนวกเซียน
--รามาธิบดีสถาปนากรุงพระนครศรีอโยธยา

๑๓๕๗ --๒๕ เมษ. ๑. บรมครูติโลกฯบวชใหมในอรัญวาสี
--๒๔ มิย.
๒. ลิไทประดิษฐานพระศรีบาทลักษณที่เขาสมนกูฏ (พระบาท
ใหญ) เมืองสุโขทัย เขานางทอง เมืองพาน เขาสิริบรรพต เมือง
ศรีสัชนาลัย และจอมเขาที่ปากพระบาง เมืองรัตนกุดานคร (กัม
ปงคลอง)

Luce, ‘Early Siam.’

จ. ปาแดง (๙)

หวางตายวน
--Van Vliet
--พงศ. หลวง
ประเสริฐ
-จารึกวัดปาแดงเมือง
ศรีสัชนาลัย

๔
๑๓๕๘

--ประสูติมหาธรรมราชาไสฦๅไท (????) ถาหากวามีพระชนม
ได ๓๘ ชันษาในป จ.ศ. ๗๕๘

๑๓๕๙

๑. ลิไทสรางวัดปาแดงใหมหากัลยาณเถร (ครูของติโลกฯ)
๒. ลิไทไปเอาเมืองแพรอยูนาน ๗ เดือน

๑.ลิไทเชิญมหาสามีสังฆราชมาจากเมืองพันมาจําพรรษาที่วัด
ปามะมวง
๒. มหากัลยาณเถรตาย บรมติโลกฯไดเปนเจาอาวาสวัดปาแดง
๓. ลิไทใหไปเชิญมหาสุมนเถรมาจําที่ปามะมวง
๔. สุมนเถร ‘ใครมานบมาเห็นเรา (ติโลกฯ)บาง’ และไดนบพระ
บรมธาตุ
๕.พอนมออกบวชในสํานักมหาธรรมราชา
๑๓๖๒/๑๙๐๕--๒๒ -- ลิไทออกผนวช
ก.ย.
๑๓๖๙/๑๙๑๒
๑. สุมนเถรเดินทางไปลําพูนตามคําเชิญของกือนา
๒. ‘สิ้นอายุส..’ มหาธรรมราชาสวรรคต (?)
๓.รามาธิบดีเจา “เสด็จนิฤาพาร”
๑๓๗๐
--บรมราชาธิราชเจายึดอํานาจที่ “กัมโพช”อโยธยา

--จารึกวัดปาแดงฯ
ditto

๑๓๖๑/๑๙๐๔

จ.วัดปาแดง

๕.๑๐๖.๑-๑๙

จารึกวัดพระยืน
จารึกวัดปาแดง
--พงศ. หลวงประเสริฐ
--พงศ. หลวงประเสริฐ
--ชินกาลฯ
๑๓๗๑
--บรมราชาธิราชเจาเสด็จไปเอาเมืองเหนือ “แลไดเมืองเหนือทั้ง --พงศ. หลวงประเสริฐ
ปวง”
(๑๓๗๓/จศ. ๗๓๕) --มหาธรรมราชาที่ ๒ ไดขึ้นครองราชยเมื่ออายุได ๑๖ เขา*? ถา *Reconstruction from
ถือวาพระองคอายุ ๓๘ ในป ๗๕๘ และ ประสูติในป ๗๒๐
Burapharam Insc.
--“เสดจไปเมืองชากังราวแลพญาไสแกวแลพญาคําแหงเจาเมือง ลป.
ซากังราวออกตอรบทานๆไดตัวพญาไสแกวตาย แลพญา
คําแหงแลพลทงงปวงหนีเขาเมืองได แลทับหลวงเสดจกลับคืน
มา”
๑๓๗๔/มศ. ๑๒๙๖ --มหาธรรมราชาสวรรคาไลไปแลว(จารึกวัดตระพังชางเผือก)
ท.เมืองพระรวง ๘๐
-(กอน๑๓๗๕/
๑๙๑๘)
๑๓๗๕มะเส็ง/
๑๙๑๘
๑๓๗๕/๑๙๑๘ ถึง
๑๓๘๓/๑๙๒๖
๑๓๗๖/๗๓๘

๔

--พรญาศรีเทพาหุราชเชิญพอนมไสดําออกจากบวชชวยสราง
บานสรางเมือง
--พอนมไสดําแปลงเรือนเปนวิหารและกลาววาลิไทและมหาเทวี
สวรรคตแลว
--“เสดจไปเอาเมืองพิศณุโลก แลไดตัวขุนสามแกวเจาเมืองแล
ครัวอพยพมาครั้งนั้นมาก”
พรญาศรีเทพาหุราชใชใหพอนมไปสูมหาราชเชียงใหม
“เสดจไปเอาเมืองซากังราวเลา ครั้งนั้นพญาคําแหงและทาวผา
คองคิดดวยกันวาจยอทับหลวง แลจทําหมีได แลทาวผาคองเลิก
ทับหนี แลจึ่งเสดจยกทับหลวงตาม แลทาวผาคองนั้นแตก แล
จับไดตัวทาวพญาแลเสนาขุนหมื่นครั้งนั้นมาก แลทั้บหลวงเสด
จกลับคืน”

๑๐๖.๑-๒๙
๑๐๖.๑-๓๖-๓๗

๑๐๖.๒-๑๒
ลป.

๕
๑๓๗๖/๗๓๘
‘โรงนกกสตร เดิน
หกแรมคํานิงสุกรา
พาร’
๑๓๗๘/๗๔๐
กอน๑๓๘๐ -๒๒
กุมภ

๑๓๘๓/๑๙๒๖
๑๓๘๔/๑๙๒๗
๑๓๘๘

๑๓๙๑/๑๙๓๔
๑๓๙๒/๑๙๓๕

๑๓๙๕/๑๙๓๘/
๗๕๗
๑๓๙๖/๑๙๓๙

๑๓๙๗/๑๙๔๐ -๑๒ เมษ.
๑๓๙๙/๑๙๔๒

สมเด็จพระมหาเถรจุทามุณิ ปลูกพิหารนี้ไดเดือนสิบหาวัน
บริบูรณแลวเมือหนาเดือนสบ แรมสี่ค่ํา พุธพาร กัตติกาฤกษ จึง
ประดิษฐานพระธาตุและพระพุทธประติมาอันทานําระทําดวย
เงิน ทอง เหียก งาทั้งหลาย แลวจึงกระทําพระอัฏฐารสเหนืออั้น
“เสดจไปเอาเมืองซากังราวเลา ครั้นมหาธรรมราชาออกรบทับ
หลวงเปนสามารถ แลเหนวาจตอดวยทับหลวงมีไดจึ่งมหาธรรม
ราชาออกถวายบังคม”
--อรัญญิกหักพังแตชั่วมหาธรรมราชาอยูกอน
--พี่อายทานพระศรีราชโอรสเจาเมืองสุโขทัยนี้
--นายผูหนึ่งชื่ออายอินท
--ใหลุงขุนแลแมนางคําเยีย
--นางไดเสวยราชยไซร
พนมพรรณนาถึงเรื่องมหาสังฆราชมาสั่งสอนสมเด็จพระมหา
ธรรมราชา

จารึกลานทองสท.๕๒
พบที่บริเวณฐานพระ
ประธานในพระอุโบสถ
วัดมหาธาตุ สุโขทัย
ลป.

--พระสัง ฆราชเจาผูดีมีบุญอัน เปนครูแกมหาธรรมราชา(?)ให
บรรดาสัตวทั้งหลายไปเอาหินผามากระทําเจดีย ๔ ดานบรรจุ
พระธาตุแหงมหาธรรมราชา
--“เสดจไปเอาเมืองซากังราวเลา ครั้งนั้นสมเดจพระบรม
ราชาธิราชเจาทรงพระประชวรหนักแลเสดจกลับคืน ครั้นเถิง
กลางทางสมเดจพระบรมราชาธิราชเจานิฤๅพานแลจึ่งเจาทอง
ลนพระราชกุมารทานไดเสวยราชสมบัตติพระนครศรีอยุธยา….”
--มหาธรรมราชา(บรมปาล)ผูเปนอิสราธิบดีในชัยนาทบุรีประสูติ
--อันวากูชื่อพรญาฤๅไทกระทําใจภักดีไมตรีดวยปูพรญาเปนเจา
--เบื้องเจาพรญาผูหลาน
--มหาธรรมราชา(ไสฤๅไท) ปราบดาภิเศก ปราบแผนดิน

๙๔-๓

๑๐๒.๑-๒๒
๑๐๒.๑-๒๓
๑๐๒.๑-๒๔
๑๐๒.๑-๓๑
๑๐๒.๑-๓๘
๑๐๖.๑-๑๐

ลป.

๑๒.๑-๑-๒
๖๔.๑-๙

--“สมเดจพระราเมศวรเจานิฤๅพานจึ่งพระราชกุมารทานเจา
ลป.
พญารามเสวยราชสมบัตติ”
--สมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณฯสรางวัดอโสการามเพื่อเปน
บุญแกพระมหาธรรมราชาลิไท, พระศรีธรรมราชมาตาและพระ
สวามี ปูพรญาพอออกแมออก
ออกพระราชบัญญัติลักพา
๓๘.๑-๒-๔
--พระนครนี้สิทธิสมเด็จบพิตร(มหาราชบุตร)[ทานรามราชาธิ]
ราชศรีธรรมจักรพรรดิราช
--สมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณอัครราชมเหสีเทพธรณีโลก ๙๓.๓-๕ (อโสการาม)
รัตนชายาแดสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช

๖
๑๔๐๐/จศ. ๗๖๒

--ปที่เชิญ ‘สมเดจพระมหาศรีกิรติ’ จากพชรบุรีศรีกําแพงเพชร
มาสรางวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม
๑. ‘สมเด็จพระราชชนนีศรีธรรมราชมาดามาหาดิลกรัตน ราช
นาถกันโลงแม’
๒. ‘สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศโอรสราช’
๓. ‘พชรบุรีศรีกําแพงเพชร’
๔.‘ขอบพระบางเปนแดน เทาแสนสองหนองหวยและแพร’

๔๖.-๑
๔๖.-๒
๔๖.-๘
๔๖.-๘

๑๔๐๔/๑๙๔๗--๖
กรก

--ราชสํานักจีนสงทูตมาแตงตั้งเจาเมืองปอเลอพรอมพมา เมิงติ้ง
อุยเอีย่ น และลาว

๑๔๐๕/๑๙๔๘-๑๓
สิงห

--มาฮาตั้นมาลาจาสงทูตไปจีน
๑.จีนพระราชทานตราตั้งแกเจาเมืองปอเลอ
๒.จีนสั่งใหปอเลอ มูปง เมิ่งกิ้นรวมกันตีปาไปสีฟู

๑๑ พฤศ

--มาฮาตั้นมาลาสงทูตไปถวายบรรณาการ *ใชทูตคนเดียวกับ
เจาญี่เชียงราย
--ปาไปสีฟูยอมออนนอมหลังจากจีนตีไดเมืองลี้ เมืองสาย และ
เมืองเชียงแสน
--มีตราพระราชโองการเสด็จมหาธรรมราชาตั้งพระบรมครูติโลก จ. ปาแดง
เปนสังฆปรินายกสิทธิ คุมฝายอรัญวาสีทั้งหมด
มาฮาตั้นมาลาจาสงทูตไปราชสํานักจีน

๒๙ ธันว
๑๔๐๖-- ๕ ธันว
๑๔๐๗/๑๙๕๐-๑
ต.ค.
๑๔๐๘/๑๙๕๑

--มหาธรรมราชาสิ้นพระชนม
จ. บูรพาราม
--ราชเทวีศรีจุฬาฯประดิษฐานพระมหาธาตุในบูรพาราม
จ. บูรพาราม
กลาวถึงวา มีพระราชโอรส ๒ องคคือ สมเด็จรามราชาธิราชและ
ศรีธรรมาโศกราช องค
โตไดเปนพรญา

๑๔๑๑/๑๙๕๔--๑๖ --ปานหยางหลาน(พรญาราม)สงทูตไปถวายบรรต.ค.
ณาการ
๑๔๑๒/๑๙๕๕

๑๔๑๖/๑๙๕๙
๑๔๑๙/๑๙๖๒/
๗๘๑
๑๔๒๐/๑๙๖๓

๖

--นายอินทรสรศักดิ์ขอที่นาจากออกญาธรรมราชา
--นาพรญา = มหาเถรธรรมไตรโลก
--นายสังฆการี
--มหาเถรมาจอดวัดตระกวน (๙-๘๔) แลวแตงมหาเจดียวัดมี
ชางลอมรอบแลมีพระเจาหยอนตีน
--พระบรมราชาธิบดีศรีมหาจักรพรรดิราชแลพระ
มาตุราชแลพระมาตุฉาเจาเสด็จขึ้นมาใหทานชางเผือกและราช
รถ
--“มีขาวมาวาพระมหาธรรมราชาธิราชเจานฤพาน แลเมืองเห
นอทงงปวงเปนจุลาจล แลจึ่งเสดจขึ้นไปถึงเมืองพระบาง ครั้ง
นั้นพญาบาลเมืองแลพญารามออกถวายบังคม”

๔๙.๓-๕

--เสด็จพอพรญาสอยเสด็จเสวยราชยในบุรีศรีกําแพงเพชร

๒๙๒.๑-๖๑

๔๙.๗
๔๙.๙
๔๙.๑๖
๔๙.(๑๗-๑๘)-๘๕
ลป. Cf. ป ๑๔๐๘
ขางตน

๗
๑๔๒๓/๑๙๖๗
๑๔๒๔/๑๙๖๗--๑๓
เมษ.
๑๔๒๖/๑๙๖๙

--เสด็จทาพรญาศรียศราชครองราชยที่สัชนาลัย
--ซีลี่หลานมาราช (ศรีรามราช)สงทูตไปจีน
--สมเด็จเจาพรญาผาสุมเสวยราชยในนันทบุรี
--บรมปาลมหาธรรมราชา “ผูอิสราธิบดีในชัยนาทบุรี” มีพระ
ชนมครบ ๓๖ ป

--สมเดจเจาพรญาสารผาสุม เสวยราชยในนันทปูรี

๒๙๓.๑-๖๙
๑๓
cf. พงศ. ๒/ก.๒๐๑ วา
บรมปาลไดสถาปนาใน
ป ๑๔๔๑ (ผิดไป ๑๕
ป)
จารึกฐานพระพุทธรูป
วัดพญาภู
พงศ.๒/ก.๒๐๑ (แก
จศ. ๘๐๓/๑๔๔๑ เปน
๗๙๑
*พ.เมืองนาน สวน ๒/
ก. ๑๐๔วา ๑๔๔๓

๑๔๒๙/๑๙๗๒/
๗๙๑

--พรญาบาลเมืองเจาเมืองพิษณุโลกไดรับเครื่องราชาปโภคเปน
พระมหาธรรมราชา

๑๔๓๑/๑๙๗๔*

--การรบระหวางเชลียงกับนาน-แพร

๑๔๓๒/๑๙๗๕—
๑๘ พ.ย.

--ปาไปตาเตี้ยนรองจีนวาปอเลอนําทหารถูหยา
มารุกราน

๑๔๓๘/๙๘๑/๗๙๓
๑๔๕๑/๑๙๙๔/
๘๑๓

--สมเดจพระราเมศวรเจาผูเปนพระราชกุมารทานเสดจ ไปเมือง ลป.
พิษณุโลก ครั้งนั้นเห็นน้ําพระเนตรพระพุทธเจาพระชินราชตก
ออกมาเปนโลหิต”
“ครั้งนั้นมหาราชมาเอาเมืองซากังราวไดแลว จึ่งมาเอาเมืองศุก ลป.
โขไทย เขาปลนเมืองมีไดกเลิกทับกลับคืน”

๑๔๖๐/๒๐๐๓/
๘๒๒

“ครั้งนั้นพญาซเลิยงคิดเปนขบด ภาเอาครัวทังปวงไปออกแต
มหาราช”

ลป.

๑๔๖๑/๒๐๐๔/
๘๒๓

“พญาซเลยงนํามหาราชมาจเอาเมิองพิศณุโลก เขาปลน เมิอง
เปนสามารถ มีไดเมิองแลจึ่งยกทับเปรอไปเอาเมิงกําแพงเพช
แลเขาปลนเมิองเถิงเจดวัน มีไดเมิองแลมหาราชเลิกทับคืนไป
เชิยงใหม”

ลป.

๑๔๖๒/๒๐๐๔/
๘๒๔

“เมิองนครไทยภาเอาครัวอพยบหนีไปเมิองนาน แลใหพระ
ลป.
กลาโหมไปตามไดคืนมาแลว พระกลาโหมยกพลไปเอาเมิองสุก
โขไดเมิองคืนดุจเกา”
--สมเดจพระไตรโลกเจาไปเสวยราชสมบัตติเมืองพิศณุโลกแล ลป.
ตรัสใหพระเจาแผนดินเสวยราชสมบัดติพระนครศรีอยุทธยาทรง
พระนามสมเดจบรมราชา
--ครั้งนั้นมหาราชทาวลูกยกพลมาเอาเมืองสุกโขไทย จึ่งสมเดจ
พระบรมไตรโลกเจาแลสมเดจพระอินทราชาเจาเสดจไปกันเมือง
แลสมเดจพระราชาเจาตีทับพญาเถียน แตก

๑๔๖๓/๒๐๐๕/
๘๒๕

๑๔๖๔/๒๐๐๗/
๘๒๖

--สมเดจพระบรมไตรโลกเจาสางพระวิหารวัทจุลามุนี

ลป.

๘
๑๔๖๕/๒๐๐๘/
๘๒๗
๑๔๖๘/๒๐๑๑/
๘๓๐
๑๔๗๓/๒๐๑๔/
๘๓๕
๑๔๗๔/๒๐๑๗/
๘๓๖
๑๔๗๕/๒๐๑๘/
๘๓๗
๑๔๘๘/๒๐๓๑/
๘๕๐

--สมเดจพระบรมไตราโลกเจาทรงพระผนวด ณ วัดจุลามุนีได
แปดเดือนลาพระผนวด
--ครั้งนั้นมหาราชทาวบุญชิ่งเอาเมืองเชียงใหมแกทาวลูก

ลป.

๑๕๐๕/๒๐๗๘

--พระญา ศรีไสยรณรงคสงคราม เจาเมืองสุโขทัย
--พระญารามราช เจาเมือง
--พระญาศรีธรรม

๑๕๑๐/๒๐๕๓
๑๕๒๖/๒๐๖๙/
๘๘๘
๑๕๓๖/๒๐๗๙

--เจาพรญาศรีธรรมาโศกราชทรงประดิษฐานพระรูปพระอิศวร ๑๓
--ประดิษฐานสมเดจพนอพุทธางกูรเจาในที่อุปราชแลใหเสด็จขึ้น ลป.
ไปครองเมืองพิศณุโลก
--เจาพรญาศรีธรรมาโศกราช
๑๔

--หมื่นนครไดลอกเอาทองพระเจาลงมาหุมดาบ
--เสดจไปเอาเมืองชเลียง

ลป.

--มหาราชขอมาเปนไมตรี
--สมเดจพระบรมไตรโลกเสดจนิฤๅพานณะเมืองพิศณุโลก
๘๖ จารึกนายศรีโยธา

Cf. “พระไอยการตําแหนงนาหัวเมือง”: ออกญากระเสตรสงครามรามราชแสนญาธิบดีศรีสัชนาไลยอภัยพิรียบรากรม
ภาหุ พญาสวรรคโลกยเมืองโท

Cf. “พระไอยการตําแหนงนาหัวเมือง”: ออกญาศรีธรรมศุกราชชาติบดินทรสุริทฤๅไชยอภัยพิรียภาหุ เจาเมืองศุกโขไท
เมืองโท


๘

