
• PALIdict  ๒๕ ม.ีค.๖๕ แ บ บ แ จ ก น า ม น า ม  ใ น  ๓  ลิ ง ค์   ๖  ก า รั น ต์

อ การันต์ ปุงลิงค์ (ชน ชน) อ การันต์ นปุงสกลิงค์ (กุล ตระกูล)

ปุงลิงค ์๕ การันต์ อิตถีลิงค ์๕ การันต์ นปุงสกลิงค ์๓ การันต์

ป.
ทุ.
ต.
จ.
ปญ.ฺ
ฉ.
ส.
อา.

ชโน ชนา
ชนํ ชเน
ชเนน ชเนหิ
ชนสฺส ชนาย ชนตฺถ ํ ชนานํ
ชนสฺมา ชนมฺหา ชนา ชเนหิ
ชนสฺส   ชนานํ
ชนสฺม ึ ชนมฺห ิ ชเน ชเนสุ
ชน ชนา

กุลํ กุลานิ
กุลํ กุลานิ
กเุลน กุเลหิ
กุลสฺส กุลาย กุลตฺถ ํ กุลานํ
กุลสฺมา กุลมฺหา กุลา กเุลหิ
กุลสฺส   กุลานํ
กุลสฺม ึ กุลมฺห ิ กเุล กเุลสุ
กุล กุลานิ

อิ การันต์ ปุงลิงค์ (มุน ิผู้รู้)

ป.
ทุ.
ต.
จ.
ปญ.ฺ
ฉ.
ส.
อา.

มุนิ มุนโย มุนี
มุนึ มุนโย มุนี
มุนนิา มุน ีหิ
มุนสิฺส มุนิโน มุนีนํ
มุนสิฺมา มุนิมฺหา มุน ีหิ
มุนสิฺส มุนิโน มุนีนํ
มุนสิฺม ึ มุนิมฺห ิ มุน ีสุ
มุนิ มุนโย มุนี

อ ิการันต์ นปุงสกลิงค์ (อกฺขิ นัยน์ตา)

อกฺขิ  อกฺข ีน ิอกฺขี
อกฺขึ อกฺข ีนิ อกฺขี
อกฺขนิา อกฺข ีหิ
อกฺขสิฺส อกฺขโิน อกฺขีนํ
อกฺขสิฺมา อกฺขมิฺหา อกฺขีหิ
อกฺขสิฺส อกฺขโิน อกฺขีนํ
อกฺขสิฺม ึ อกฺขมิฺห ิ อกฺขีสุ
อกฺขิ อกฺข ีน ิอกฺขี

อุ การันต์ ปุงลิงค์ (ครุ ครู) อ ุการันต์ นปุงสกลิงค์ (วตฺถุ วัตถุ)

ป.
ทุ.
ต.
จ.
ปญ.ฺ
ฉ.
ส.
อา.

ครุ ครโว ครู
ครุํ ครโว ครู
ครนุา คร ูหิ
ครสฺุส ครุโน คร ูนํ
ครสฺุมา ครุมฺหา คร ูหิ
ครสฺุส ครุโน คร ูนํ
ครสฺุม ึ ครุมฺห ิ คร ูสุ
ครุ ครเว ครโว

วตฺถุ วตฺถ ูนิ วตฺถู
วตฺถุํ วตฺถ ูนิ วตฺถู
วตฺถนุา วตฺถ ูหิ
วตฺถสฺุส วตฺถโุน วตฺถูนํ
วตฺถสฺุมา วตฺถมฺุหา วตฺถูหิ
วตฺถสฺุส วตฺถโุน วตฺถูนํ
วตฺถสฺุม ึ วตฺถมฺุห ิ วตฺถูสุ
วตฺถุ วตฺถ ูนิ วตฺถู

อี การันต์ ปุงลิงค์ (เสฏฺ ีเศรษฐี) อ ิการันต์ อิตถีลิงค์ (รตฺติ ราตรี)

อา การันต์ อิตถีลิงค์ (กญฺญา นางสาวน้อย)

อ ุการันต์ อิตถีลิงค์ (รชฺชุ เชือก)

อ ีการันต์ อิตถีลิงค์ (นารี นาง)

อ ูการันต์ อิตถีลิงค์ (วธู หญิงสาว)

เสฏฺ ี เสฏฺ ิโน เสฏฺี
เสฏฺึ  เสฏฺินํ เสฏฺ ิโน เสฏฺี
เสฏฺินา เสฏฺหีิ
เสฏฺิสฺส เสฏฺิโน เสฏฺนีํ
เสฏฺิสฺมา เสฏฺิมฺหา เสฏฺหีิ
เสฏฺิสฺส เสฏฺิโน เสฏฺนีํ
เสฏฺิสฺม ึ เสฏฺิมฺห ิ เสฏฺสีุ
เสฏฺิ เสฏฺ ิโน เสฏฺี

รตฺติ รตฺติโย รตฺตี
รตฺตึ รตฺติโย รตฺตี
รตฺตยิา รตฺต ีหิ
รตฺตยิา รตฺต ีนํ
รตฺตยิา          รตฺยา รตฺต ีหิ
รตฺตยิา รตฺต ีนํ
รตฺตยิา รตฺตยิํ  รตฺย ํ รตฺต ีสุ
รตฺติ รตฺติโย รตฺตี

กญฺญา กญฺญาโย กญฺญา
กญฺญํ กญฺญาโย กญฺญา
กญฺญาย กญฺญาหิ
กญฺญาย กญฺญานํ
กญฺญาย กญฺญาหิ
กญฺญาย กญฺญานํ
กญฺญาย กญฺญาย ํ กญฺญาสุ
กญเฺญ กญฺญาโย กญฺญา

รชฺชุ รชฺชุโย รชฺชู
รชฺชุํ รชฺชุโย รชฺชู
รชฺชยุา รชฺช ูหิ
รชฺชยุา รชฺช ูนํ
รชฺชยุา รชฺช ูหิ
รชฺชยุา รชฺช ูนํ
รชฺชยุา รชฺชยุ ํ รชฺช ูสุ
รชฺชุ รชฺช ุโย รชฺชู

นารี นาร ิโย นารี
นารึ  นาริย ํ นาร ิโย นารี
นาริยา นารีหิ
นาริยา นารีนํ
นาริยา นารีหิ
นาริยา นารีนํ
นาริยา นาริย ํ นารีสุ
นาริ นาร ิโย นารี

วธู วธ ุโย วธู
วธํุ วธ ุโย วธู
วธุยา วธูหิ
วธุยา วธูนํ
วธุยา วธูหิ
วธุยา วธูนํ
วธุยา วธุย ํ วธูสุ
วธุ วธ ุโย วธู

อู การันต์ ปุงลิงค์ (วิญฺญู ผู้รู้วิเศษ)

วิญฺญู วิญฺญ ุโน วิญฺญู
วิญฺญํุ วิญฺญ ุโน วิญฺญู
วิญฺญุนา วิญฺญูหิ
วิญฺญุสฺส วิญฺญุโน วิญฺญนูํ
วิญฺญุสฺมา วิญฺญุมฺหา วิญฺญหูิ
วิญฺญุสฺส วิญฺญุโน วิญฺญนูํ
วิญฺญุสฺม ึ วิญฺญุมฺห ิ วิญฺญสูุ
วิญฺญุ วิญฺญ ุโน วิญฺญู

* ห ิวิภัตติ แปลงเป็น ภ ิได้ทั้งหมด

* สระหน้า ห ิน ํส ุวภิตัต ิพหวุจนะ 

 เป็นเสยีงยาว (ทฆีะ) ทัง้หมด 

 (ยกเว้น เสฏฺนิ ํเพราะแปลง อ ํวภิตัต ิเป็น น)ํ

ปุงลิงค์ อิตถีลิงค์ นปุงสกลิงค์

อ (ชน) อา (กญฺญา) อ (กุล)

อิ (มุนิ) อิ (รตฺติ) อิ (อกฺขิ)

อี (เสฏฺ)ี อี (นารี) 

อุ (ครุ) อุ (รชฺชุ) อุ (วตฺถุ)

อู (วิญฺญู) อู (วธู)

เอกวจนะ พหุวจนะ

เอก. พหุ. เอก. พหุ.

เอก. พหุ. เอก. พหุ.

เอก. พหุ.

เอก. พหุ. เอก. พหุ.

เอก. พหุ. เอก. พหุ.

เอก. พหุ.

เอก. พหุ.

เอก. พหุ.

ป.
ทุ.
ต.
จ.
ปญ.ฺ
ฉ.
ส.
อา.

ป.
ทุ.
ต.
จ.
ปญ.ฺ
ฉ.
ส.
อา.

ป.
ทุ.
ต.
จ.
ปญ.ฺ
ฉ.
ส.
อา.

ป.
ทุ.
ต.
จ.
ปญ.ฺ
ฉ.
ส.
อา.

ป.
ทุ.
ต.
จ.
ปญ.ฺ
ฉ.
ส.
อา.

ป.
ทุ.
ต.
จ.
ปญ.ฺ
ฉ.
ส.
อา.

ป.
ทุ.
ต.
จ.
ปญ.ฺ
ฉ.
ส.
อา.

ป.
ทุ.
ต.
จ.
ปญ.ฺ
ฉ.
ส.
อา.

ป.
ทุ.
ต.
จ.
ปญ.ฺ
ฉ.
ส.
อา.

ป.
ทุ.
ต.
จ.
ปญ.ฺ
ฉ.
ส.
อา.



• PALIdict  ๒๕ ม.ีค.๖๕ ตั ว อ ย่ า ง น า ม น า ม   ใ น ๓ ลิ ง ค์

อ การันต์ ปุงลิงค์ แจกอย่าง ชน (ชน, คน, ผู้เกิด) อ การนัต์ นปงุสกลงิค์ แจกอย่าง กลุ (ตระกลู)

ปุงลิงค ์๕ การันต์ อิตถีลิงค ์๕ การันต์ นปุงสกลิงค ์๓ การันต์

อ ิการนัต์ นปุงสกลงิค์ แจกอย่าง อกขฺ ิ(นยัน์ตา)

อ ุการนัต์ นปงุสกลงิค์ แจกอย่าง วตถฺ ุ(วตัถ)ุ

อา การันต์ อิตถีลิงค์ แจกอย่าง กญฺญา (สาวน้อย)

อ ีการนัต์ อติถลีงิค์ แจกอย่าง นาร ี(ผูห้ญงิ)

อ ูการนัต์ อติถลีงิค์ แจกอย่าง วธ ู(หญงิสาว)

นร คน

มนสุสฺ มนษุย์, คน

ปรุสิ บรุษุ, ชาย; คน

ปุคฺคล บุคคล

อาจริย อาจารย์

สมณ สมณะ

สามเณร สามเณร

ทารกิา เดก็หญงิ

สหายกิา เพือ่นหญงิ

สุณหฺา หญิงสะใภ้

อจฉฺรา อปัสร, นางฟ้า

โคธา เหี้ย

อูกา เล็น

ก-ิปิปิลฺลิกา มด

ลิงค์โดยสมมุติ:

ฉวิ ผิว

องฺคุลิ นิ้วมือ 

กฏิ สะเอว

กุจฺฉิ ท้อง

ปญฺหิ ส้นเท้า

อุกฺขลิ หม้อข้าว

คณฺฑิ ระฆัง

สสฺสุ แม่ยาย, แม่ผวั

เธนุ แม่โคนม

ลิงค์โดยสมมุติ:

พาหุ แขน

หนุ คาง

นตถฺ ุจมกู

ชมฺพุ ต้นหว้า

อิตฺถี หญิง

กุมารี เด็กหญิง

ตรุณ ียวุตี หญงิสาว

ฆรณ ีหญงิแม่เรอืน

ทาส ีทาสหญงิ, ทาสี

ภคินี พี่น้องหญิง

กนิฏฺภคนีิ น้องสาว 

เชฏฺฐภคินี พี่สาว

สปฺป ิเนยใส

ทธิ นมส้ม

อจฺจ ิเปลวไฟ

อฏฺ ิกระดูก

วาร ินํ้า

สิงฺค ิทอง

สุจิ ความสะอาด

ผล ผลไม้

กมล ดอกบัว

กฏฺ ไม้

โปตฺถก  หนังสือ

ปณณฺ ใบไม้, หนงัสอื

เลขนปณฺณ สมุด

อุทร ท้อง

ภตฺต ข้าวสวย

มชฺช นํ้าเมา

ฉตฺต ฉัตร, ร่ม

วตฺถ ผ้า

สกฏ เกวียน

จกฺก จักร, ล้อ

ยนฺต ยนต์

องฺค องค์

ฆร เคห เรอืน บ้าน

วธ ูหญิงสะใภ้ 

สรพ ูตุ๊กแก

ลิงค์โดยสมมุติ:

จม ูเสนา

ชมฺพ ูไม้หว้า

วิร ูเถาวัลย์

ภ ูแผ่นดิน, คิ้ว

วปุ กาย

จกฺขุ นัยน์ตา

อสฺสุ นํ้าตา

มสฺสุ หนวด

ชนฺนุ เข่า

อมฺพุ นํ้า

มธุ นํ้าผึ้ง

ชตุ ยางไม้, ครั่ง

จารุ ทอง(คํา)

สชฺฌุ เงิน

อายุ อายุ

ธนุ คันธนู

ขานุ ขาณ ุตอไม้

พินฺท ุจุด, หยดนํ้า

อิ การันต์ ปุงลิงค์ แจกอย่าง มุนิ (ผู้รู้)

อุ การันต์ ปุงลิงค์ แจกอย่าง ครุ (ครู)

อ ีการันต์ ปุงลิงค์ แจกอย่าง เสฏฺ ี(เศรษฐี)

อ ูการันต์ ปุงลิงค์ แจกอย่าง วิญฺญู (ผู้รู้)

ปติ เจ้า, ผัว

ถปติ ช่างไม้

อริ ข้าศึก

อหิ งู

ลิงค์โดยสมมุติ:

นิธิ ขุมทรัพย์

มณิ แก้วมณี

วิธิ วิธี

สมาธิ สมาธิ

ปาณิ ฝ่ามือ

มุฏฺ ิกํามือ กําปั้น

กุจฺฉิ ท้อง

อคฺคิ ไฟ

อสนิ สายฟ้า

วีหิ ข้าวเปลือก

ภิกฺขุ ภิกษุ

สตฺตุ ศัตรู

ชนฺตุ สัตว์, ผู้เกิด

ริปุ ข้าศึก

พนฺธุ พวกพ้อง

ปสุ สตัว์(ของ)เล้ียง

พพฺพ ุแมว

สามี นาย สามี ผัว

เมธาวี คนมีปัญญา

มนฺตี คนมีความคิด

ภาณี คนช่างพูด

โภคี คนมีโภคะ

สุขี คนมีสุข

ทณฺฑี คนมีไม้เท้า

ตปสี คนมีตบะ

ธมมฺจาร ีผูป้ระพฤตธิรรม

หตฺถี กรี ช้าง

สิขี นกยูง

อภิภ ูพระผู้เป็นยิ่ง

สยมฺภ ูพระผู้เป็นเอง

ปารค ูผู้ถึงฝั่ง

เวทค ูผู้ถึงเวท

อทฺธคู คนเดินทางไกล

กตญฺญ ูผูรู้อ้ปุการะทีค่นอืน่ทาํแล้ว

อ ิการนัต์ อติถลีงิค์ แจกอย่าง รตตฺ ิ(กลางคืน)

อ ุการันต์ อิตถีลิงค์ แจกอย่าง รชฺชุ (เชือก)

ขตฺติย กษัตริย์

ทูต ทูต

ทารก กุมาร-ก เด็ก

ทหร คนหนุ่ม

มหลฺลก คนแก่

สหาย เพื่อน

โจร โจร

เถน ขโมย

สตฺต สัตว์

สีห สิงโต

พฺยคฺฆ เสือ

อสฺส ตุรค ม้า

วานร ลิง

มจฺฉ ปลา

โอฏฺ อูฐ

ลิงค์โดยสมมุติ:

มาตุคาม ผู้หญิง

ทาร เมีย

คณ สงฆฺ หมู,่ สงฆ์

โลก โลก

รุกฺข ต้นไม้

โอทน ข้าวสุก

สปู แกง  ธช ธง

ปูว ขนม

ปิณฑฺปาต บณิฑบาต

กาย ร่างกาย

ทนฺต ฟัน  อุร อก

คพฺภ ท้อง; ห้อง

โปตฺถก หนังสือ

โอฏฺ ริมฝีปาก 

คาม (หมู่)บ้าน

ลิงค์โดยสมมุติ:

สาลา ศาลา

โทลา ชิงช้า

ปริขา คูเมือง

สีมา เขตแดน

ปญฺญา ปัญญา

เจตนา เจตนา

ภาสา ภาษา

มาลา ระเบยีบ, มาลยั

ภมุกา คิ้ว

หนุกา คาง

พาหา แขน

กจฺฉา รักแร้

ปณฺหิกา ส้นเท้า

ตารา ดาว

อาภา นารา รศัมี

ธารา สายนํ้า

สิลา ศลิา, หนิ

มตตฺกิา ดนิ(เหนยีว)

วาลุกา ทราย

ชปา ชบา

สาขา กิ่ง(ไม้)

ลาขา ครั่ง

อุกฺกา คบเพลิง

คทา ตะบอง

ฉุริกา กริช

ฆฏิกา ลิ่ม

อีสา งอนไถ

ถวิกา ถุง

โอชา โอชา

ภิกฺขา ภิกษา

ลิงค์โดยสมมุติ:

พาหุ แขน

ภมุ คิ้ว  นหาร ุเอ็น
สิเนรุ เขาพระสุเมรุ

ปํสุ ดิน(ร่วน) ฝุ่น ผง 

เกตุ ธง

เสต ุสะพาน  เหต ุเหตุ

ลาวุ นํ้าเต้า

ยาคุ ข้าวต้ม

วิชฺชุ สายฟ้า

อุรุ วณฺณุ ทราย  

กาสุ หลุม

สนิธฺ ุแม่น้ํา, แม่น้ําสนิธู

ปาท ุรองเท้า

ลิงค์โดยสมมุติ:

นหาร ูเอ็น

เทว ีนางกษัตรย์ิ เทวี

ธมมฺจารินี ีผูป้ระพฤตธิรรม

มาตุลานี ป้า, น้า

สสรีุ สสสฺรีุ แม่ยาย, แม่ผวั

ลิงค์โดยสมมุติ:

ปวี แผ่นดิน

-ธานี เมือง

สมิพฺล ีไม้งิว้ วชีน ีพดั

สูจิ เข็ม, ลิ่ม

ยฏฺ ิไม้เท้า

สตฺติ หอก

วติ รั้ว  มติ ความรู้

รติ ความยินดี

ขนฺติ ความอดทน

สนฺธิ การต่อ  อิทฺธิ ฤทธิ์

อีติ เสนียด จัญไร

สนิธฺ ูแม่นํา้, แม่นํา้สนิธู

สรภูู ชื่อแม่นํ้า


