
สงัขยา
การนบัจาํนวนและนบัลาํดบั



สงัขยา แปลว่า การนบั, การคาํนวณ

หมายถึง ศพัทท์ี่เป็นเครื่องกาํหนดนับนามนามใหรู้ว้่านามนามมีจาํนวน

เท่าไรเช่นม ี๑, ๒, ๓, ๔ มใิช่บอกแค่ว่ามมีากหรือนอ้ยเท่านัน้

สงัขยา แบง่ออกเป็น ๒ อย่าง คอื

๑.ปกตสิงัขยา

๒.ปูรณสงัขยา

ปกติสงัขยา หมายถึงการนบัจาํนวนตามปกติคือนบัว่า ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เป็นตน้

เช่นในขอ้ความที่ว่า นกัเรียน ๑ คนมีเงิน ๒๐ บาท ซื้อดินสอ ๓ แท่งราคาแท่ง

ละ ๔ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒ บาท เป็นตน้  



ปูรณสงัขยา หมายถึง การนบันามนามตามลาํดบัที่หรือนบันามนามเป็น

ชัน้ ๆ คือนบัว่า ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ เป็นตน้ เช่นในขอ้ความที่ว่า ลูก

ชายคนที่ ๑ ของเศรษฐีคนที่ ๒ ตอนเรียนอยู่ชัน้ปีที่ ๓ สอบไล่ไดเ้ป็น

ลาํดบัที่ ๔ พอถึงปีที่ ๕ ยงัไม่ทนัถึงปีที่ ๖ กส็าํเร็จการศึกษา

ความแตกต่างระหว่างสงัขยากบัวจนะ

วจนะ คอืการบอกปริมาณของนามนามว่ามแีค่คนเดียวสิ่ งเดียวอนัเดียว

หรือมมีากกว่าหนึ่งโดยไม่สามารถกาํหนดจาํนวนที่แน่นอนได ้

สงัขยา คอืกลุ่มคาํที่บอกปริมาณของนามนามไดแ้น่นอน เช่น 

-ปญฺจ อนิฺทฺริยานิ อ.อนิทรีย ์ท. ๕

-เทฺว ภกิฺขู อ.ภกิษุ ท. ๒ 



ลกัษณะของปกตสิงัขยา
ในภาษาบาลีไม่มีการใชต้วัเลขแทนจาํนวนคือไม่มีเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๗ ๘ ๙ ๐ การนับจาํนวนจะใชต้วัอกัษรแทนทัง้หมด ตวัเลขหนึ่งตวัมีค่า

เท่ากบัศพัท ์๑ ศพัท ์สงัขยาแต่ละศพัทจ์ึงจดัเขา้ในนามแต่ละประเภท บาง

ตวัเป็นนามนาม บางตวัเป็นคุณนาม บางตวัเป็นสพัพนาม 

เมื่อจดัลงในลงิคบ์างตวัเป็นไดล้งิคเ์ดียว บางตวัเป็นได ้๓ ลงิค ์เมื่อจดั

ลงในวจนะบางตวัเป็นไดว้จนะเดียว บางตวัเป็นได ้๒ วจนะ

เมื่อจะใชส้งัขยานับนามนามตวัใดตอ้งประกอบศพัทใ์หเ้ป็นนามศพัท ์

อย่างใดอย่างหนึ่ง มีลิงค ์วจนะ วิภตัติถูกตอ้งตามกฎเกณฑข์องสงัขยาตวั

นัน้ ๆ



ปกตสิงัขยามี ๕ ประเภท
๑.มิสสสงัขยา คอืปกตสิงัขยาที่นบัโดยการบวกกนัหรอืลบกนั
๒.คณุิตสงัขยา คอืปกตสิงัขยาที่นบัโดยการคูณกนั
๓.สมัพนัธสงัขยา คอืปกตสิงัขยาที่นบัโดยการเชื่อมกบับทอืน่
๔.สงัเกตสงัขยา คอืปกตสิงัขยาที่นบัโดยการกาํหนดใชส้ิง่ของที่ปรากฏ

อยู่ในโลกที่มีจาํนวนตายตวัแน่นอนไม่เพิม่ขึ้นหรอืไม่
ลดลงและชาวโลกรูก้นัท ัว่ไปมานบั

๕.อเนกสงัขยา คือสงัขยาที่คํานวณโดยการกะประมาณเอาเนื่องจาก
มีจาํนวนมากเกนิกว่าจะนบัได ้



๑.มิสสสงัขยาคอืปกตสิงัขยาที่นบัโดยการบวกหรอืลบกนัโดยเอาตวัที่บวกลบไวด้า้นหนา้
   (๑)วิธีบวกใชก้บัเลข ๑๑-๙๘ โดยไม่ตอ้งมีตวัเชื่อม, เลข ๑๐๑ ขึ้นไปถา้เศษ
เป็นสงัขยาคณุนามใช ้อตุตฺร เชื่อม ถา้เศษเป็นสงัขยานามนามใช ้อธกิ เชื่อม

-จตุ+ทส =จตุทฺทส (๔+๑๐ =๑๔)

-เอก+วสี =เอกวสี (๑+๒๐ =๒๑)

-เอก+อุตฺตร+สตํ =เอกุตฺตรสต ํ(๑+๑๐๐ =๑๐๑)

-ปญฺจสต+อธกิ+สหสฺสานิ =ปญฺจสตาธกิสหสฺสานิ (๕๐๐+๑,๐๐๐ =๑,๕๐๐)

   (๒)วธิลีบใชก้บัเลข ๑๙, ๒๙, ๓๙, ๔๙, ๕๙, ๖๙, ๗๙, ๘๙, ๙๙ ใช ้อนู เชื่อม
-เอก+อูน+วสี =เอกูนวสี (๒๐-๑ =๑๙) 

-เอก+อูน+สตํ =เอกูนสต ํ(๑๐๐-๑ =๙๙) 



๒.คณุิตสงัขยา คอืปกตสิงัขยาที่นบัโดยการคูณกนั
  จาํนวนเตม็รอ้ย

-ทวฺ ิX สต ํ =ทวฺสิต ํ(๒ X ๑๐๐ =๒๐๐)
-ต ิX สต ํ =ตสิต ํ(๓ X ๑๐๐ =๓๐๐)

  จาํนวนเตม็พนั
-ทวฺิ X สหสฺสํ =ทวฺสิหสฺส ํ(๒ X ๑,๐๐๐ =๒,๐๐๐)
-ติ X สหสฺสํ =ทวฺสิหสฺส ํ(๓ X ๑,๐๐๐ =๓,๐๐๐

  จาํนวนเตม็หมื่น
-ทส X สหสฺสํ =ทสสหสฺส ํ(๑๐ X ๑,๐๐๐ =๑๐,๐๐๐)
-วสี X สหสฺสํ =วสีสหสฺส ํ(๒๐ X ๑,๐๐๐ =๒๐,๐๐๐)



  จาํนวนเตม็แสน
-สต ํX สหสฺสํ =สตสหสฺส ํ(๑๐๐ X ๑,๐๐๐ =๑๐๐,๐๐๐)
-ทวฺสิต ํX สหสฺสํ =ทวฺสิตสหสฺส ํ(๒๐๐ X ๑,๐๐๐ =๒๐๐,๐๐๐)
-ตสิต ํX สหสฺสํ =ตสิตสหสฺส ํ(๓๐๐ X ๑,๐๐๐ =๓๐๐,๐๐๐)
-จตสุต ํX สหสฺสํ =จตสุตสหสฺส ํ(๔๐๐ X ๑,๐๐๐ =๔๐๐,๐๐๐)

  จาํนวนเตม็ลา้น
-ทส X สตสหสฺสํ =ทสสตสหสฺส ํ(๑๐ X ๑๐๐,๐๐๐ =๑,๐๐๐,๐๐๐)
-วสี X สตสหสฺสํ =วสีสตสหสฺส ํ(๒๐ X ๑๐๐,๐๐๐ =๒,๐๐๐,๐๐๐)
-ตสึ X สตสหสฺสํ =วสีสตสหสฺส ํ(๓๐ X ๑๐๐,๐๐๐ =๓,๐๐๐,๐๐๐)
-จตตฺาฬสี X สตสหสฺสํ =วสีสตสหสฺส ํ(๔๐ X ๑๐๐,๐๐๐ =๔,๐๐๐,๐๐๐)



  จาํนวนเตม็สบิลา้น
-ทวฺ ิX โกฏิ =ทวฺโิกฏ ิ(๒ X ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ =๒๐,๐๐๐,๐๐๐)
-ต ิX โกฏิ =ตโิกฏ ิ(๓ X ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ =๓๐,๐๐๐,๐๐๐)
-จต ุX โกฏิ =จตโุกฏ ิ(๔ X ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ =๔๐,๐๐๐,๐๐๐)
-ปญจฺ X โกฏิ =ปญจฺโกฏ ิ(๕ X ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ =๕๐,๐๐๐,๐๐๐)

  จาํนวนเตม็รอ้ยลา้น
-ทส X โกฏิ =ทสโกฏ ิ(๑๐ X ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ =๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐)
-วสี X โกฏิ =วสีโกฏ ิ(๒๐ X ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ =๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐)
-ตสึ X โกฏิ =ตสึโกฏ ิ(๓๐ X ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ =๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐)
-จตตฺาฬสี X โกฏิ =จตตฺาฬสีโกฏ ิ(๔๐ X ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ =๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐)



  จาํนวนเตม็พนัลา้น
-โกฏิ X สตํ =โกฏสิต ํ(๑๐,๐๐๐,๐๐๐X ๑๐๐ =๑๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐)
-โกฏ ิX ทวฺสิต ํ =โกฏทิวฺสิตานิ (๑๐,๐๐๐,๐๐๐ X ๒๐๐ =๒๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐)

  จาํนวนเตม็หมื่นลา้น
-โกฏิ X สหสฺสํ =โกฏสิหสฺส ํ(๑๐,๐๐๐,๐๐๐ X ๑,๐๐๐ =๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐)
-โกฏิ X ทวฺสิหสฺส ํ =โกฏทิวฺสิหสฺสานิ (๑๐,๐๐๐,๐๐๐ X ๒,๐๐๐ =๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐)

  จาํนวนเตม็แสนลา้น
-โกฏ ิX ทสหสฺสํ =โกฏทิสสหสฺส ํ(๑๐,๐๐๐,๐๐๐ X ๑๐,๐๐๐ =๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐)
-โกฏ ิX ทวฺทิสหสฺสํ =โกฏทิวฺทิสสหสฺส ํ(๑๐,๐๐๐,๐๐๐ X ๒๐,๐๐๐ =๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐)



๓.สมัพนัธสงัขยา คอืปกตสิงัขยาที่นบัโดยการเชื่อมสงัขยาที่เป็นคาํหลกักบับทสงัขยาที่
เป็นคําขยาย เมื่อจะนับนามนามบทใดใหน้ํานามนามบทนั้นมาสมาสกบัสงัขยาที่เป็น
คาํหลกั หรอืจะเขียนแยกโดยไม่สมาสกไ็ด ้

-เทวฺ เทวานํ โกฏโิย. แปลว่า อ.โกฏ ิท. แหง่เทพ ท. ๒ =๒๐,๐๐๐,๐๐๐ องค์
-ตสิฺโส ธนโกฏโิย. แปลว่า อ.โกฏแิหง่ทรพัย ์ท. ๓ =๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
-สตตฺ มนุสฺสโกฏโิย. แปลว่า อ.โกฏแิหง่มนุษย ์ท. ๗. =๗๐,๐๐๐,๐๐๐ คน
คาํว่า “สมัพนัธ-เชื่อม” ในที่นี้กค็ือการนับโดยการคูณและบวกกนันัน่เอง แต่เวลา

เขียนเป็นภาษาบาลจีะเขียนแยกกนั เช่น 
สตฺต  มนุสฺสโกฏิโย. แปลว่า อ.โกฏิแห่งมนุษย ์ท. ๗ เวลานับใหเ้อา สตฺต (๗) มา

คูณกบั โกฏ ิ(๑๐ลา้น) เท่ากบั ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ คน



ตวัอย่างสมัพนัธสงัขยาในบทสวด ๗ ตาํนาน

สมฺพุทฺเธ  อฏฺฐวสีญฺจ    ทฺวาทสญฺจ  สหสฺสเก

ปญฺจสตสหสสานิ         นมาม ิ สริสา  อห.ํ

อ.ขา้พเจา้ ย่อมนอบนอ้ม (จ แปลว่า ดว้ย, และ หมายถึงนบัรวมกนัท ัง้หมด)

-ซึ่งพระพุทธเจา้ ท. ๒๘ (พระองค)์ ดว้ย

-ซึ่งพระพุทธเจา้ ท. ผูม้พีนัเป็นประมาณ ๑๒ หน ดว้ย (๑๒X๑,๐๐๐ =๑๒,๐๐๐) 

-ซึ่งแสนแห่งพระพุทธเจา้หา้ ท. ดว้ย (๕X๑๐๐,๐๐๐ =๕๐๐,๐๐๐) ดว้ยเศียรเกลา้. 

รวมจาํนวนพระพุทธเจา้ท ัง้สิ้น ๕๑๒,๐๒๘ พระองค ์

สมัพนัธสงัขยาในบทสวดนี้คอืการเอา ๒๘ + ๑๒,๐๐๐ + ๕๐๐,๐๐๐ 

=๕๑๒,๐๒๘ พระองค ์



ตวัอย่างสมัพนัธสงัขยาในบทสวด ๗ ตาํนาน

สมฺพุทฺเธ  ปญฺจปญฺญาสญฺจ จตุวสีตสิหสฺสเก

ทสสตสหสฺสานิ                  นมาม ิ สริสา  อห.ํ

อ.ขา้พเจา้ ย่อมนอบนอ้ม (จ แปลว่า ดว้ย, และ หมายถึงนบัรวมกนัท ัง้หมด)

-ซึ่งพระพุทธเจา้ ท. ๕๕ (พระองค)์ ดว้ย

-ซึ่งพระพุทธเจา้ ท. ผูม้พีนัยีส่บิสีห่นเป็นประมาณ ดว้ย (๒๔,๐๐๐) 

-ซึ่งแสนแห่งพระพุทธเจา้สบิหน ท. ดว้ย (๑,๐๐๐,๐๐๐) ดว้ยเศียรเกลา้. 

รวมจาํนวนพระพุทธเจา้ท ัง้สิ้น ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค ์

สมัพนัธสงัขยาในบทสวดนี้คอืการเอา ๕๕ + ๒๔,๐๐๐ + ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

=๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค ์



ตวัอย่างสมัพนัธสงัขยาในบทสวด ๗ ตาํนาน

สมฺพุทฺเธ  นวุตฺตรสเต   อฏฺฐจตฺตาฬสีสหสฺสเก

วสีตสิตสหสฺสานิ          นมาม ิ สริสา อหํ

อ.ขา้พเจา้ ย่อมนอบนอ้ม (จ แปลว่า ดว้ย, และ หมายถึงนบัรวมกนัท ัง้หมด)

-ซึ่งพระพุทธเจา้ ท. ผูม้รีอ้ยอนัยิ่ งดว้ยพระพุทธเจา้เกา้พระองคเ์ป็นประมาณ ดว้ย (๑๐๙)

-ซึ่งพระพุทธเจา้ ท. ผูม้พีนัสีส่บิแปดหนเป็นประมาณ ดว้ย (๔๘,๐๐๐) 

-ซึ่งแสนแห่งพระพุทธเจา้ยีส่บิหน ท. ดว้ย (๒,๐๐๐,๐๐๐) ดว้ยเศียรเกลา้. 

รวมจาํนวนพระพุทธเจา้ท ัง้สิ้น ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค ์

สมัพนัธสงัขยาในบทสวดนี้คอืการเอา ๑๐๙ + ๔๘,๐๐๐ + ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

=๒,๐๔๘,๑๐๘ พระองค ์



๔.สงัเกตสงัขยาคอืปกตสิงัขยาที่นบัโดยการกาํหนดใชส้ิง่ของที่ปรากฏอยู่ในโลกที่
มีจาํนวนตายตวัแน่นอนไม่เพิม่ขึ้นหรอืลดลงและชาวโลกรูก้นัท ัว่ไปมานบั

-เลข ๑ : จนฺท (ดวงจนัทร)์, สรุยิ (ดวงอาทติย,์ ภ ู(แผ่นดิน)
-เลข ๒ : เนตตฺ (ดวงตา), หตถฺ (มือ), ปกขฺ (ปีก), ปาท (เทา้)
-เลข ๓ : กาล (อดีต อนาคต ปจัจุบนั), ภว (กามภพ, รูปภพ, อรูปภพ) 
-เลข ๔ : ฆ, ฒ, ภ, ว
-เลข ๕ : ง, ณ, ม, ศ
-เลข ๖ : จ, ต, ษ
-เลข ๗ : ฉ, ถ, ส



วณัณสงัขยา คือการใชอ้กัษรแทนตวัเลข จดัอยู่ในจาํพวกสงัเกตสงัขยาดว้ยเช่นกนัมกั

ใชใ้นการแต่งฉนัทใ์นภาษาบาลแีละสนัสกฤต

ตารางเปรียบเทยีบการใชต้วัอกัษรแทนตวัเลข

ตวัเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐
นวสงัขยา

ตวัอกัษร

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ
ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ต ถ ท ธ น
ป ผ พ ภ ม - - - - - ปญัจสงัขยา
ย ร ล ว ส ษ ศ ห ฬ สระ ๘ ตวั นวสงัขยา



ตวัอย่างฉนัทท์ี่แต่งโดยใชห้ลกัวณัณสงัขยา
กมหฺ ิกมเฺหว ว ํจติตฺํ คมหฺ ิคมเฺหว ว ํภเว
ยนฺต ุจมเฺหว ห ํสมหฺิ กฏมหฺ ิชํ สฏมฺหฺ ิย.ํ

จติตฺ ํอ.จติ   ว ํ๔ ดวง   ชายต ิย่อมเกดิ   กมหฺ ิภเว ในภพ ๑ ภพ   
กมหฺ ิภเว ในภพ ๑ ภพ

จติตฺ ํอ.จติ   ว ํ๔ ดวง   ชายต ิย่อมเกดิ   คมหฺ ิภเว ในภพ ๓ ภพ   
คมหฺ ิภเว ในภพ ๓ ภพ

จติตฺ ํอ.จติ   ย ํ๑ ดวง   ชายต ิย่อมเกดิ   จมหฺ ิภเว ในภพ ๖ ภพ
จติตฺ ํอ.จติ   ห ํ๘ ดวง   ชายต ิย่อมเกดิ   สมหฺ ิภเว ในภพ ๗ ภพ
จติตฺ ํอ.จติ   ชํ ๘ ดวง   ชายต ิย่อมเกดิ   กฏมหฺ ิภเว ในภพ ๑๑ ภพ
จติตฺ ํอ.จติ   ย ํ๑ ดวง   ชายต ิย่อมเกดิ   สฏมหฺ ิภเว ในภพ ๑๗ ภพ.



ตวัอย่างฉนัทท์ี่แต่งโดยใชห้ลกัสงัเกตสงัขยาปกตสิงัขยาและอเนกสงัขยา
ปาทเปโก ภวกขฺนฺโธ สรสาโข พหทูโล
สเินรุคฺโค สผุลโท อวสิ ุอติ ินามโก.

-ปาทโป อ.ตน้ไม ้(หมายถงึพระไตรปิฎก)
-เอโก ตน้หนึ่ง  (หมายถงึคาํสอนของพระพทุธเจา้)
-ภวกขฺนฺโธ มีลาํตน้ ๓ ตน้ (ไดแ้ก ่พระวนิยั, พระสูตร, พระอภธิรรม) 
-สรสาโข มีกิ่ง ๕ กิ่ง (ไดแ้ก ่ทฆีนิกาย, มชัฌิมนิกาย, สงัยตุตรนิกาย, องัคตุตรนิกาย, ขุททกนิกาย)
-พหทูโล มีใบมาก (มีถงึ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ)์
-สเินรุคฺโค มียอดหนึ่ง (มีความหลดุพน้เป็นจุดหมาย)
-สผุลโท ใหผ้ลดี (เป็นอกาลโิกปฏบิตัเิมื่อใหก้ใ็หผ้ลเมื่อนั้น)
-อวสิ ุ มีนามวา่ อ ว ิส ุ(อ คอือภธิรรม, ว ิคอืวนิยั, ส ุคอืพระสูตร)



อธบิายศพัทท์ี่ใชแ้ทนสงัขยา
ปาทเปโก ภวกขฺนฺโธ สรสาโข พหทูโล
สเินรุคฺโค สผุลโท อวสิ ุอติ ินามโก.

-ภวกขฺนฺโธ มาจาก ภว+ขนฺโธ ภว คอื ภพ ๓ ใชแ้ทนเลข ๓
-เอโก มาจาก เอก เอก คอื ๑ เป็นปกตสิงัขยานบัตามปกติ
-สรสาโข มาจาก สร+สาโข สร คือ ลูกศร ใชแ้ทนเลข ๕ สร แปลว่า ๕ นั้นมาจาก

ตํานานเรื่องพญารามราชใชลู้กศรอนัเดียวยิงป้อม ๕ 
ป้อมแตก แปล สร ว่า ๕ เพือ่แสดงอานุภาพของลูกศร)

-พหทูโล มาจาก พห+ุทโล พห ุคือ มาก เป็นอเนกสงัขยานับโดยการประมาณเอา 
ในเรื่องนี้ใชน้ับจาํนวนพระไตรปิฎกที่มี ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขนัธ์

-สเินรุคฺโค มาจาก สเินรุ+อคฺโค สเินรุ คอื เขาสเินรุมีหนึ่งเดียว ใชแ้ทนเลข ๑



๕.อเนกสงัขยา คอืสงัขยาที่นบัโดยการกะประมาณเอาเพราะมีจาํนวนมากเกนิกว่า
ที่จะนบัได ้

-สหสฺสเตโช (สรุโิย) แปลว่า มีเดชพนัหนึ่ง
-สหสฺสรสํ ิ(สรุโิย) แปลว่า มีรศัมีพนัหนึ่ง
-สหสฺสเนตโฺต (สกโฺก) แปลว่า มีนยันต์าพนัหนึ่ง
-สหสฺสคโุณ (พทุโฺธ) แปลว่า มีคณุพนัหนึ่ง
-สหสฺสถาโม (โยโธ) แปลว่า มีเรยีวแรงเท่าบรุุษพนัหนึ่ง
-สหสฺสนโย (ธมโฺม) แปลว่า มีนยัพนัหนึ่ง
-สตเตโช (สรุโิย) แปลว่า มีเดชรอ้ยหนึ่ง



ปกตสิงัขยาหลกัหน่วย เลข ๑-๙
มีวธิกีารใช ้๒ แบบคอื

๑.แบบแยกวิภตัติกบันาม นับนามนามบทไหนวางสงัขยาไวห้น้านามนามบทนั้น ลง
วภิตัตทิ ัง้นามนาม ทัง้สงัขยา เช่น 

-เอโก ปรุโิส. อ.บรุุษ ผูห้นึ่ง.
-เอกา อติถฺ.ี อ.หญงิ ผูห้นึ่ง.
-เอก ํกลุ.ํ อ.ตระกูล ตระกูลหนึ่ง.

๒.แบบสมาสกบันาม นบันามบทไหนวางไวต้ดิกบันามบทนั้นโดยไม่แจกวภิตัต ิเช่น 
-เอกปรุโิส. อ.บรุุษผูห้นึ่ง.
-เอกติถฺ.ี อ.หญงิผูห้นึ่ง.



สรุปวธิกีารนบันามนามดว้ยสงัขยาตัง้แต่เลข ๑-๙
๑.เอก มีแบบแจกเป็นของตนเอง เป็นได ้๓ ลงิคต์่างกนั ๓ แบบ
๒.ทวฺิ มีแบบแจกเป็นของตนเอง เป็นได ้๓ ลงิคแ์จกเหมือนกนัทัง้ ๓ ลงิค์
๓.ติ มีแบบแจกเป็นของตนเอง เป็นได ้๓ ลงิคต์่างกนั ๓ แบบ
๔.จตุ มีแบบแจกเป็นของตนเอง เป็นได ้๓ ลงิคต์่างกนั ๓ แบบ
๕.ปญจฺ มีแบบแจกเป็นของตนเอง เป็นได ้๓ ลงิคแ์จกเหมือนกนัทัง้ ๓ ลงิค์
๖.ฉ-อฏฐฺารส แจกตาม ปญจฺ 



วิธีนับนามนามดวยเลข ๑-๙

สังขยา เทากับ นับนามปุงลิงค นับนามอิตถีลิงค นับนามนปุงสกลิงค

เอก ๑
เอโก ปุริโส เอกา อิตฺถี เอกํ ฆรํ

อ.บุรุษ คนหนึ่ง อ.หญิง คนหนึ่ง อ.เรือน หลังหนึ่ง

ทฺวิ ๒
เทฺว ปุริสา เทฺว อิตฺถิโย เทฺว ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. สอง อ.หญิง ท. สอง อ.เรือน ท. สอง

ติ ๓
ตโย ปุริสา ติสฺโส อิตฺถิโย ตีณิ ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. สาม อ.หญิง ท. สาม อ.เรือน ท. สาม

จตุ ๔
จตฺตาโร ปุริสา จตสฺโส อิตฺถิโย จตฺตาริ ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. สี่ อ.หญิง ท. สี่ อ.เรือน ท. สี่



ปฺจ ๕
ปฺจ ปุริสา ปฺจ อิตฺถิโย ปฺจ ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. หา อ.หญิง ท. หา อ.เรือน ท. หา

ฉ ๖
ฉ ปุริสา ฉ อิตฺถิโย ฉ ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. หก อ.หญิง ท. หก อ.เรือน ท. หก

สตฺต ๗
สตฺต ปุริสา สตฺต อิตฺถิโย สตฺต ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. เจ็ด อ.หญิง ท. เจ็ด อ.เรือน ท. เจ็ด

อฏฐ ๘
อฏฐ ปุริสา อฏฐ อิตฺถิโย อฏฐ ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. แปด อ.หญิง ท. แปด อ.เรือน ท. แปด

นว ๙
นว ปุริสา นว อิตฺถิโย นว ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. เกา อ.หญิง ท. เกา อ.เรือน ท. เกา



ปกตสิงัขยาหลกัสบิ
เฉพาะจาํนวนเตม็สบิ เลข ๑๐-๙๐

มีวธิกีารใช ้๒ แบบ
๑.แบบแยกวิภตัติกบันาม นับนามนามบทไหนวางสงัขยาไวห้น้านามนามบทนั้น ลง
วภิตัตทิ ัง้นามนาม ทัง้สงัขยา เช่น 

-ทส ปรุสิา. อ.บรุุษ ท. ๑๐.
-ทส อติถฺโีย. อ.หญงิ ท. ๑๐.
-เอกูนวสีต ิปรุสิา. อ.บรุุษ ท. ๑๙.
-เอกูนวสี ํปรุสิา. อ.บรุุษ ท. ๑๙.



๒.แบบสมาสกบันาม นบันามบทไหนวางไวต้ดิกบันามบทนั้นโดยไม่แจกวภิตัต ิเช่น 
-ทสปรุสิา. อ.บรุุษสบิ ท.
-ทสติถฺโิย. อ.หญงิสบิ ท.
-ทสกลุานิ. อ.ตระกูลสบิ ท.
-เอกสฏฐฺปิรุสิา. อ.บรุุษหกสบิเอด็ ท.



สรุปวธิกีารนบันามนามดว้ยสงัขยาตัง้แต่เลข ๑๐-๙๐
๑.สงัขยาตัง้แต่ ๖-๑๘ แจกตาม ปญจฺ
๒.สงัขยาตัง้แต่ ๑๙-๙๘ ที่ลงทา้ยดว้ย วสี แจกตาม เอกูนวสี

ที่ลงทา้ยดว้ย วสีต,ิ ตสึต,ิ สตตฺต,ิ อสตี,ิ นวตุ ิ
แจกตาม รตตฺ ิ(เฉพาะฝ่ายเอกวจนะ)

๓.สงัขยาตัง้แต่ ๑๙-๙๘ ที่ลงทา้ยดว้ย สฏฐฺ ีแจกตาม นาร ี(ฝ่ายเอกวจนะ)



วิธีนับนามนามดวยสังขยาหลักสิบ เลข ๑๐-๙๐

สังขยา เทากับ นับนามปุงลิงค นับนามอิตถีลิงค นับนามนปุงสกลิงค

ทส ๑๐
ทส ปุริสา ทส อิตฺถิโย ทส  ฆรนิ

อ.บุรุษ ท. สิบ อ.หญิง ท. สิบ อ.เรือน ท. สิบ

วีส, วีสติ ๒๐
วีสํ, วีสติ ปุริสา วีสํ, วีสติ อิตถฺิโย วีสํ, วีสติ  ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. ยี่สิบ อ.หญิง ท. ยี่สิบ อ.เรือน ท. ยี่สิบ

ตึส, ตึสติ ๓๐
ตึสํ, ตึสติ ปุริสา ตึสํ, ตึสติ อิตฺถิโย ตึสํ, ตึสติ  ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. สามสิบ อ.หญิง ท. สามสิบ อ.เรือน ท. สามสิบ

จตฺตาฬีส, ตาฬีส ๔๐
จตฺตาฬีสํ ปุริสา จตฺตาฬีสํ อิตฺถิโย จตฺตาฬีสํ  ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. สี่สิบ อ.หญิง ท. สี่สิบ อ.เรือน ท. สี่สิบ



ปฺญาส, ปณฺณาส ๕๐
ปฺญาสํ ปุริสา ปฺญาสํ อิตฺถิโย ปฺญาสํ  ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. หาสิบ อ.หญิง ท. หาสิบ อ.เรือน ท. หาสิบ

สฏฐี ๖๐
สฏฐี ปุริสา สฏฐี อิตฺถิโย สฏฐี  ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. หกสิบ อ.หญิง ท. หกสิบ อ.เรือน ท. หกสิบ

สตฺตติ ๗๐
สตฺตติ ปุริสา สตฺตติ อิตฺถิโย สตฺตติ  ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. เจ็ดสิบ อ.หญิง ท. เจ็ดสิบ อ.เรือน ท. เจ็ดสิบ

อสีติ ๘๐
อสีติ ปุริสา อสีติ อิตฺถิโย อสีติ  ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. แปดสิบ อ.หญิง ท. แปดสิบ อ.เรือน ท. แปดสิบ

นวุติ ๙๐
นวุติ ปุริสา นวุติ อิตฺถิโย นวุติ  ฆรานิ

อ.บุรุษ ท. เกาสิบ อ.หญิง ท. เกาสิบ อ.เรือน ท. เกาสิบ



ปกตสิงัขยาหลกัสบิ เลข ๑๑-๑๙
(เป็นมิสสสงัขยา : สงัขยาบวก)

มีวธิกีารใช ้๒ แบบ
๑.แบบแยกวภิตัตกิบันาม นบันามนามบทไหนวางสงัขยาไวห้นา้นามนามบทนั้น ลงวภิตัตทิ ัง้
นามนาม ทัง้สงัขยา เช่น  

-เอกาทส ปรุสิา. อ.บรุุษ ท. ๑๑.
-เอกาทส อติถฺโิย. อ.หญงิ ท. ๑๑.
๒.แบบสมาสกบันามนบันามบทไหนวางไวต้ดิกบันามบทนั้นโดยไม่แจกวภิตัต ิเช่น 
-เอกูนวสีปรุสิา. อ.บรุุษสบิเกา้ ท.
-เอกูนวสีติถฺโิย. อ.หญงิสบิเกา้ ท.



สรุปวธิกีารนบันามนามดว้ยสงัขยาตัง้แต่เลข ๑๑-๑๙
๑.สงัขยาตัง้แต่ ๖-๑๘ แจกตาม ปญจฺ
๒.สงัขยาตัง้แต่ ๑๙-๙๘ ที่ลงทา้ยดว้ย วสี แจกตาม เอกูนวสี

ที่ลงทา้ยดว้ย วสีต,ิ ตสึต,ิ สตตฺต,ิ อสตี,ิ นวตุ ิ
แจกตาม รตตฺ ิ(เฉพาะฝ่ายเอกวจนะ)

๓.สงัขยาตัง้แต่ ๑๙-๙๘ ที่ลงทา้ยดว้ย สฏฐฺ ีแจกตาม นาร ี(ฝ่ายเอกวจนะ)



วิธีนับนามนามดวยสังขยาหลักสิบ เลข ๑๑-๑๙

สงัขยา เท่ากบั นบันามปงุลงิค ์ นบันามอติถลีงิค ์ นบันามนปงุสกลงิค ์

เอกาทส ๑๑
เอกาทส  ปรุสิา เอกาทส  อติถฺโิย เอกาทส  ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. สบิเอด็ อ.หญงิ ท. สบิเอด็ อ.เรอืน ท. สบิเอด็

ทวฺาทส, พารส ๑๒
ทวฺาทส  ปรุสิา ทวฺาทส  อติถฺโิย ทวฺาทส  ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. สบิสอง อ.หญงิ ท. สบิสอง อ.เรอืน ท. สบิสอง

เตรส ๑๓
เตรส  ปรุสิา เตรส  อติถฺโิย เตรส  ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. สบิสาม อ.หญงิ ท. สบิสาม อ.เรอืน ท. สบิสาม

จตทุทฺส, จุททฺส ๑๔
จตทุทฺส  ปรุสิา จตทุทฺส  อติถฺโิย จตทุทฺส  ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. สบิสี่ อ.หญงิ ท. สบิสี่ อ.เรอืน ท. สบิสี่



ปฺจทส, ปณฺณรส ๑๕
ปฺจทส  ปุริสา ปฺจทส  อิตฺถิโย ปฺจทส  ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. สบิหา้ อ.หญงิ ท. สบิหา้ อ.เรอืน ท. สบิหา้

โสฬส ๑๖
โสฬส  ปุริสา โสฬส  อิตฺถิโย โสฬส  ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. สบิหก อ.หญงิ ท. สบิหก อ.เรอืน ท. สบิหก

สตฺตรส ๑๗
สตฺตรส  ปุริสา สตฺตรส  อิตฺถิโย สตฺตรส  ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. สบิเจด็ อ.หญงิ ท. สบิเจด็ อ.เรอืน ท. สบิเจด็

อฏฐารส ๑๘
อฏฐารส  ปุริสา อฏฐารส  อิตฺถิโย อฏฐารส  ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. สบิแปด อ.หญงิ ท. สบิแปด อ.เรอืน ท. สบิแปด

เอกูนวีส, เอกูนวีสติ ๑๙
เอกูนวีสํ  ปุริสา เอกูนวีสํ  อิตฺถิโย เอกูนวีสํ  ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. สบิเกา้ อ.หญงิ ท. สบิเกา้ อ.เรอืน ท. สบิเกา้



ปกตสิงัขยาหลกัสบิ เลข ๒๑-๒๙
(เป็นมิสสสงัขยา : สงัขยาบวก)

มีวธิกีารใช ้๒ แบบ
๑.แบบแยกวภิตัตกิบันาม นบันามนามบทไหนวางสงัขยาไวห้นา้นามนามบทนั้น ลงวภิตัตทิ ัง้นาม
นาม ทัง้สงัขยา เช่น 

-เอกวสี ํปรุสิา, เอกวสีต ิปรุสิา. อ.บรุุษ ท. ๒๑
-เอกวสี ํอติถฺโิย, เอกวสีต ิอติถฺโิย. อ.หญงิ ท. ๒๑.

๒.แบบสมาสกบันาม นบันามบทไหนวางไวต้ดิกบันามบทนั้นโดยไม่แจกวภิตัต ิเช่น 
-เอกวสีปรุสิา, เอกวสีตปิรุสิา. อ.บรุุษยี่สบิเอด็ ท.
-เอกวสีติถฺโิย, เอกวสีตติถฺโิย. อ.บรุุษยี่สบิเอด็ ท.



สรุปวธิกีารนบันามนามดว้ยสงัขยาตัง้แต่เลข ๒๑-๒๙
๑.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสี แจกตาม เอกูนวสี
๒.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสีต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

ที่ลงทา้ยดว้ย ตสึต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย สตตฺต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย อสตี ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย นวตุ ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

๓.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย สฏฐฺ ี แจกตาม นาร ี(ฝ่ายเอกวจนะ)



วธิีนบันามนามดว้ยสงัขยาหลกัสบิ เลข ๒๑-๒๙
สงัขยา เท่ากบั นบันามปงุลงิค ์ นบันามอติถลีงิค ์ นบันามนปงุสกลงิค ์

เอกวสี, เอกวสีติ ๒๑
เอกวสี ํปรุสิา เอกวสี ํอติถฺโิย เอกวสี ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๒๑ อ.หญงิ ท. ๒๑ อ.เรอืน ท. ๒๑

พาวสี, พาวสีติ ๒๒
พาวสี ํปรุสิา พาวสี ํอติถฺโิย พาวสี ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๒๒ อ.หญงิ ท. ๒๒ อ.เรอืน ท. ๒๒

เตวสี, เตวสีติ ๒๓
เตวสี ํปรุสิา เตวสี ํอติถฺโิย เตวสี ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๒๓ อ.หญงิ ท. ๒๓ อ.เรอืน ท. ๒๓

จตวุสี, จตวุสีติ ๔
จตวุสี ํปรุสิา จตวุสี ํอติถฺโิย จตวุสี ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๒๔ อ.หญงิ ท. ๒๔ อ.เรอืน ท. ๒๔



ปญจฺวสี, ปญจฺวสีติ ๒๕
ปญจฺวสี ํปรุสิา ปญจฺวสี ํอติถฺโิย ปญจฺวสี ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๒๕ อ.หญงิ ท. ๒๕ อ.เรอืน ท. ๒๕

ฉพฺพสี, ฉพฺพสีติ ๒๖
ฉพฺพสี ํปรุสิา ฉพฺพสี ํอติถฺโิย ฉพฺพสี ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๒๖ อ.หญงิ ท. ๒๖ อ.เรอืน ท. ๒๖

สตตฺวสี, สตตฺวสีติ ๒๗
สตตฺวสี ํปรุสิา สตตฺวสี ํอติถฺโิย สตตฺวสี ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๒๗ อ.หญงิ ท. ๒๗ อ.เรอืน ท. ๒๗

อฏฐฺวสี, อฏฐฺวสีติ ๒๘
อฏฐฺวสี ํปรุสิา อฏฐฺวสี ํอติถฺโิย อฏฐฺวสี ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๒๘ อ.หญงิ ท. ๒๘ อ.เรอืน ท. ๒๘

เอกูนตสึ, เอกูนตสึติ ๒๙
เอกูนตตฺสึ ํปรุสิา เอกูนตตฺสึ ํอติถฺโิย เอกูนตตฺสึ ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๒๙ อ.หญงิ ท. ๒๙ อ.เรอืน ท. ๒๙



ปกตสิงัขยาหลกัสบิ เลข ๓๑-๓๙
(เป็นมิสสสงัขยา : สงัขยาบวก)

มีวธิกีารใช ้๒ แบบ
๑.แบบแยกวภิตัตกิบันาม นบันามนามบทไหนวางสงัขยาไวห้นา้นามนามบทนั้น ลงวภิตัตทิ ัง้นาม
นาม ทัง้สงัขยา เช่น 

-เอกตตฺสึ ํปรุสิา, เอกตตฺสึต ิปรุสิา. อ.บรุุษ ท. ๓๑.
-เอกตสึ ํอติถฺโิย, เอกตตฺสึต ิอติถฺโิย. อ.บรุุษ ท. ๓๑.

๒.แบบสมาสกบันาม นบันามบทไหนวางไวต้ดิกบันามบทนั้นโดยไม่แจกวภิตัต ิเช่น 
-เอกตตฺสึปรุสิา, เอกตตฺสึตปิรุสิา. อ.บรุุษสามสบิเอด็ ท.
-เอกตสึติถฺโิย, เอกตตฺสึตติถฺโิย. อ.หญงิสามสบิเอด็ ท.



สรุปวธิกีารนบันามนามดว้ยสงัขยาตัง้แต่เลข ๓๑-๓๙
๑.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสี แจกตาม เอกูนวสี
๒.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสีต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

ที่ลงทา้ยดว้ย ตสึต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย สตตฺต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย อสตี ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย นวตุ ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

๓.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย สฏฐฺ ี แจกตาม นาร ี(ฝ่ายเอกวจนะ)



วธิีนบันามนามดว้ยสงัขยาหลกัสบิ เลข ๓๑-๓๙
สงัขยา เท่ากบั นบันามปงุลงิค ์ นบันามอติถลีงิค ์ นบันามนปงุสกลงิค ์
เอกตตฺสึ, 
เอกตตฺสึติ ๓๑

เอกตตฺสึ ํปรุสิา เอกตตฺสึ ํอติถฺโิย เอกตตฺสึ ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. อ.หญงิ ท. อ.เรอืน ท.

ทวตตฺสึ, 
พตตฺสึติ ๓๒

ทวตตฺสึ ํปรุสิา ทวตตฺสึ ํอติถฺโิย ทวตตฺสึ ํ ฆรนิ
อ.บรุุษ ท. อ.หญงิ ท. อ.เรอืน ท.

เตตตฺสึ, 
เตตตฺสึติ ๓๓

เตตตฺสึ ํปรุสิา เตตตฺสึ ํอติถฺโิย เตตตฺสึ ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. อ.หญงิ ท. อ.เรอืน ท.

จตตุตฺสึ, 
จตตุตฺสึติ ๓๔

จตตุตฺสึ ํปรุสิา จตตุตฺสึ ํอติถฺโิย จตตุตฺสึ ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. อ.หญงิ ท. อ.เรอืน ท.



ปญจฺตตฺสึ, 
ปญจฺตตฺสึติ ๓๕

ปญจฺตตฺสึ ํปรุสิา ปญจฺตตฺสึ ํอติถฺโิย ปญจฺตตฺสึ ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๓๕ อ.หญงิ ท. ๓๕ อ.เรอืน ท. ๓๕

ฉตตฺสึ, 
ฉตตฺสึติ ๓๖

ฉตตฺสึ ํปรุสิา ฉตตฺสึ ํอติถฺโิย ฉตตฺสึ ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๓๖ อ.หญงิ ท. ๓๖ อ.เรอืน ท. ๓๖

สตตฺตตฺสึ, 
สตตฺตตฺสึติ ๓๗

สตตฺตตฺสึ ํปรุสิา สตตฺตตฺสึ ํอติถฺโิย สตตฺตตฺสึ ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๓๗ อ.หญงิ ท. ๓๗ อ.เรอืน ท. ๓๗

อฏฐฺตตฺสึ, 
อฏฐฺตตฺสึติ ๓๘

อฏฐฺตตฺสึ ํปรุสิา อฏฐฺตตฺสึ ํอติถฺโิย อฏฐฺตตฺสึ ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๓๘ อ.หญงิ ท. ๓๘ อ.เรอืน ท. ๓๘

เอกูนจตตฺาฬสี ๓๙
เอกูนจตตฺาฬสี ํ ปรุสิา เอกูนจตตฺาฬสี ํอติถฺโิย เอกูนจตตฺาฬสี ํ ฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๓๙ อ.หญงิ ท. ๓๙ อ.เรอืน ท. ๓๙



ปกตสิงัขยาหลกัสบิ เลข ๔๑-๔๙
(เป็นมิสสสงัขยา : สงัขยาบวก)

มีวธิกีารใช ้๒ แบบ
๑.แบบแยกวภิตัตกิบันาม นบันามนามบทไหนวางสงัขยาไวห้นา้นามนามบทนั้น ลงวภิตัตทิ ัง้นาม
นาม ทัง้สงัขยา เช่น 

-เอกจตตฺาฬสี ํปรุสิา. อ.บรุุษ ท. สีส่บิเอด็
-เอกจตตฺาฬสี ํอติถฺโิย. อ.บรุุษ ท. สีส่บิเอด็

๒.แบบสมาสกบันาม นบันามบทไหนวางไวต้ดิกบันามบทนั้นโดยไม่แจกวภิตัต ิเช่น 
-เอกจตตฺาฬสีปรุสิา. อ.บรุุษสีส่บิเอด็ ท.
-เอกจตตฺาฬสีติถฺโิย. อ.บรุุษสีส่บิเอด็ ท.



สรุปวธิกีารนบันามนามดว้ยสงัขยาตัง้แต่เลข ๔๑-๔๙
๑.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสี แจกตาม เอกูนวสี
๒.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสีต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

ที่ลงทา้ยดว้ย ตสึต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย สตตฺต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย อสตี ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย นวตุ ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

๓.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย สฏฐฺ ี แจกตาม นาร ี(ฝ่ายเอกวจนะ)



วธิีนบันามนามดว้ยสงัขยาหลกัสบิ เลข ๔๑-๔๙
สงัขยา เท่ากบั นบันามปงุลงิค ์ นบันามอติถลีงิค ์ นบันามนปงุสกลงิค ์

เอกจตตฺาฬสี ๔๑
เอกจตตฺาฬสี ํปรุสิา เอกจตตฺาฬสี ํอติถฺโิย เอกจตตฺาฬสี ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๔๑ อ.หญงิ ท. ๔๑ อ.เรอืน ท. ๔๑

ทวฺจิตตฺาฬสี ๔๒
ทวฺจิตตฺาฬสี ํปรุสิา ทวฺจิตตฺาฬสี ํอติถฺโิย ทวฺจิตตฺาฬสี ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๔๒ อ.หญงิ ท. ๔๒ อ.เรอืน ท. ๔๒

ตจิตตฺาฬสี ๔๓
ตจิตตฺาฬสี ํปรุสิา ตจิตตฺาฬสี ํอติถฺโิย ตจิตตฺาฬสี ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๔๓ อ.หญงิ ท. ๔๓ อ.เรอืน ท. ๔๓

จตจุตตฺาฬสี ๔๔
จตจุตตฺาฬสี ํปรุสิา จตจุตตฺาฬสี ํอติถฺโิย จตจุตตฺาฬสี ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๔๔ อ.หญงิ ท. ๔๔ อ.เรอืน ท. ๔๔



ฉจตตฺาฬสี ๔๕
ฉจตตฺาฬสี ํปรุสิา ฉจตตฺาฬสี ํอติถฺโิย ฉจตตฺาฬสี ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๔๕ อ.หญงิ ท. ๔๕ อ.เรอืน ท. ๔๕

สตตฺจตตฺาฬสี ๔๖
สตตฺจตตฺาฬสี ํปรุสิา สตตฺจตตฺาฬสี ํอติถฺโิย สตตฺจตตฺาฬสี ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๔๖ อ.หญงิ ท. ๔๖ อ.เรอืน ท. ๔๖

อฏฐฺจตตฺาฬสี ๔๗
อฏฐฺจตตฺาฬสี ํปรุสิา อฏฐฺจตตฺาฬสี ํอติถฺโิย อฏฐฺจตตฺาฬสี ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๔๗ อ.หญงิ ท. ๔๗ อ.เรอืน ท. ๔๗

นวจตตฺาฬสี ๔๘
นวจตตฺาฬสี ํปรุสิา นวจตตฺาฬสี ํอติถฺโิย นวจตตฺาฬสี ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๔๘ อ.หญงิ ท. ๔๘ อ.เรอืน ท. ๔๘

เอกูนปญญฺาส ๔๙
เอกูนปญญฺาส ํปรุสิา เอกูนปญญฺาส ํอติถฺโิย เอกูนปญญฺาส ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๔๙ อ.หญงิ ท. ๔๙ อ.เรอืน ท. ๔๙



ปกตสิงัขยาหลกัสบิ เลข ๕๑-๕๙
(เป็นมิสสสงัขยา : สงัขยาบวก)

มีวธิกีารใช ้๒ แบบ
๑.แบบแยกวภิตัตกิบันาม นบันามนามบทไหนวางสงัขยาไวห้นา้นามนามบทนั้น ลงวภิตัตทิ ัง้นาม
นาม ทัง้สงัขยา เช่น 

-เอกปญญฺาส ํปรุสิา. อ.บรุุษ ท. ๕๑
-เอกปญญฺาส ํอติถฺโิย. อ.หญงิ ท. ๕๑

๒.แบบสมาสกบันาม นบันามบทไหนวางไวต้ดิกบันามบทนั้นโดยไม่แจกวภิตัต ิเช่น
-เอกปญญฺาสปรุสิา. อ.บรุุษหา้สบิเอด็ ท.
-เอกปญญฺาสติถฺโิย. อ.หญงิหา้สบิเอด็ ท.



สรุปวธิกีารนบันามนามดว้ยสงัขยาตัง้แต่เลข ๕๑-๕๙
๑.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสี แจกตาม เอกูนวสี
๒.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสีต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

ที่ลงทา้ยดว้ย ตสึต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย สตตฺต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย อสตี ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย นวตุ ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

๓.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย สฏฐฺ ี แจกตาม นาร ี(ฝ่ายเอกวจนะ)



วธิีนบันามนามดว้ยสงัขยาหลกัสบิ เลข ๕๑-๕๙
สงัขยา เท่ากบั นบันามปงุลงิค ์ นบันามอติถลีงิค ์ นบันามนปงุสกลงิค ์

เอกปณฺณาส ๕๑
เอกปณฺณาส ํปรุสิา เอกปณฺณาส ํอติถฺโิย เอกปณฺณาส ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๕๑ อ.หญงิ ท. ๕๑ อ.เรอืน ท. ๕๑

ทวฺปิณฺณาส ๕๒
ทวฺปิณฺณาส ํปรุสิา ทวฺปิณฺณาส ํอติถฺโิย ทวฺปิณฺณาส ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๕๒ อ.หญงิ ท. ๕๒ อ.เรอืน ท. ๕๒

ตปิณฺณาส ๕๓
ตปิณฺณาส ํปรุสิา ตปิณฺณาส ํอติถฺโิย ตปิณฺณาส ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๕๓ อ.หญงิ ท. ๕๓ อ.เรอืน ท. ๕๓

จตปุณฺณาส ๕๔
จตปุณฺณาส ํปรุสิา จตปุณฺณาส ํอติถฺโิย จตปุณฺณาส ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๕๔ อ.หญงิ ท. ๕๔ อ.เรอืน ท. ๕๔



ปญจฺปณฺณาส ๕๕
ปญจฺปณฺณาส ํปรุสิา ปญจฺปณฺณาส ํอติถฺโิย ปญจฺปณฺณาส ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๕๕ อ.หญงิ ท. ๕๕ อ.เรอืน ท. ๕๕

ฉปณฺณาส ๕๖
ฉปณฺณาส ํปรุสิา ฉปณฺณาส ํอติถฺโิย ฉปณฺณาส ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๕๖ อ.หญงิ ท. ๕๖ อ.เรอืน ท. ๕๖

สตตฺปณฺณาส ๕๗
สตตฺปณฺณาส ํปรุสิา สตตฺปณฺณาส ํอติถฺโิย สตตฺปณฺณาส ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๕๗ อ.หญงิ ท. ๕๗ อ.เรอืน ท. ๕๗

อฏฐฺปณฺณาส ๕๘
อฏฐฺปณฺณาส ํปรุสิา อฏฐฺปณฺณาส ํอติถฺโิย อฏฐฺปณฺณาส ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๕๘ อ.หญงิ ท. ๕๘ อ.เรอืน ท. ๕๘

เอกูนปณฺณาส ๕๙
เอกูนปณฺณาส ํปรุสิา เอกูนปณฺณาส ํอติถฺโิย เอกูนปณฺณาส ํฆรานิ
อ.บรุุษ ท. ๕๙ อ.หญงิ ท. ๕๙ อ.เรอืน ท. ๕๙



ปกตสิงัขยาหลกัสบิ เลข ๖๑-๖๙
(เป็นมิสสสงัขยา : สงัขยาบวก)

มีวธิกีารใช ้๒ แบบ
๑.แบบแยกวภิตัตกิบันาม นบันามนามบทไหนวางสงัขยาไวห้นา้นามนามบทนั้น ลงวภิตัตทิ ัง้นาม
นาม ทัง้สงัขยา เช่น 

-เอกสฏฐฺ ีปรุสิา.
-เอกสฏฐฺ ีอติถฺโิย.

๒.แบบสมาสกบันาม นบันามบทไหนวางไวต้ดิกบันามบทนั้นโดยไม่แจกวภิตัต ิเช่น 
-เอกสฏฐฺปิรุสิา.
-เอกสฏฐฺติถฺโิย.



สรุปวธิกีารนบันามนามดว้ยสงัขยาตัง้แต่เลข ๖๑-๖๙
๑.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสี แจกตาม เอกูนวสี
๒.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสีต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

ที่ลงทา้ยดว้ย ตสึต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย สตตฺต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย อสตี ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย นวตุ ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

๓.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย สฏฐฺ ี แจกตาม นาร ี(ฝ่ายเอกวจนะ)



วธิีนบันามนามดว้ยสงัขยาหลกัสบิ เลข ๖๑-๖๙
สงัขยา เท่ากบั นบันามปงุลงิค ์ นบันามอติถลีงิค ์ นบันามนปงุสกลงิค ์

เอกสฏฐี ๖๑
เอกสฏฐี ปุริสา เอกสฏฐี อิตฺถิโย เอกสฏฐี ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๖๑ อ.หญงิ ท. ๖๑ อ.เรอืน ท. ๖๑

ทฺวิสฏฐี ๖๒
ทฺวิสฏฐี ปุริสา ทฺวิสฏฐี อิตฺถิโย ทฺวิสฏฐี ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๖๒ อ.หญงิ ท. ๖๒ อ.เรอืน ท. ๖๒

ติสฏฐี ๖๓
ติสฏฐี ปุริสา ติสฏฐี อิตฺถิโย ติสฏฐี ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๖๓ อ.หญงิ ท. ๖๓ อ.เรอืน ท. ๖๓

จตุสฏฐี ๖๔
จตุสฏฐี ปุริสา จตุสฏฐี อิตฺถิโย จตุสฏฐี ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๖๔ อ.หญงิ ท. ๖๔ อ.เรอืน ท. ๖๔



ปฺจสฏฐี ๖๕
ปฺจสฏฐี ปุริสา ปฺจสฏฐี อิตฺถิโย ปฺจสฏฐี ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๖๕ อ.หญงิ ท. ๖๕ อ.เรอืน ท. ๖๕

ฉสฏฐี ๖๖
ฉสฏฐี ปุริสา ฉสฏฐี อิตฺถิโย ฉสฏฐี ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๖๖ อ.หญิง ท. ๖๖ อ.เรอืน ท. ๖๖

สตฺตสฏฐี ๖๗
สตฺตสฏฐี ปุริสา สตฺตสฏฐี อิตฺถิโย สตฺตสฏฐี ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๖๗ อ.หญงิ ท. ๖๗ อ.เรอืน ท. ๖๗

อฏฐสฏฐี ๖๘
อฏฐสฏฐี ปุริสา อฏฐสฏฐี อิตฺถิโย อฏฐสฏฐี ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๖๘ อ.หญิง ท. ๖๘ อ.เรอืน ท. ๖๘

เอกูนสตฺตติ ๖๙
เอกูนสตฺตติ ปุริสา เอกูนสตฺตติ อิตฺถิโย เอกูนสตฺตติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๖๙ อ.หญงิ ท. ๖๙ อ.เรอืน ท. ๖๙



ปกตสิงัขยาหลกัสบิ เลข ๗๑-๗๙
(เป็นมิสสสงัขยา : สงัขยาบวก)

มีวธิกีารใช ้๒ แบบ
๑.แบบแยกวภิตัตกิบันาม นบันามนามบทไหนวางสงัขยาไวห้นา้นามนามบทนั้น ลงวภิตัตทิ ัง้นาม
นาม ทัง้สงัขยา เช่น 

-เอกสตตฺต ิปรุสิา. อ.บรุุษ ท. ๗๑
-เอกสตตฺต ิอติถฺโิย. อ.หญงิ ท. ๗๑

๒.แบบสมาสกบันาม นบันามบทไหนวางไวต้ดิกบันามบทนั้นโดยไม่แจกวภิตัต ิเช่น 
-เอกสตตฺตปิรุสิา. อ.บรุุษเจด็สบิเอด็ ท.
-เอกสตตฺตติถฺโิย. อ.หญงิเจด็สบิเอด็ ท.



สรุปวธิกีารนบันามนามดว้ยสงัขยาตัง้แต่เลข ๖๑-๖๙
๑.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสี แจกตาม เอกูนวสี
๒.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสีต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

ที่ลงทา้ยดว้ย ตสึต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย สตตฺต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย อสตี ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย นวตุ ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

๓.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย สฏฐฺ ี แจกตาม นาร ี(ฝ่ายเอกวจนะ)



วธิีนบันามนามดว้ยสงัขยาหลกัสบิ เลข ๗๑-๗๙
สงัขยา เท่ากบั นบันามปงุลงิค ์ นบันามอติถลีงิค ์ นบันามนปงุสกลงิค ์

เอกสตฺตติ ๗๑
เอกสตฺตติ ปุริสา เอกสตฺตติ อิตฺถิโย เอกสตฺตติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๗๑ อ.หญงิ ท. ๗๑ อ.เรอืน ท. ๗๑

ทฺวิสตฺตติ ๗๒
ทฺวิสตฺตติ ปุริสา ทฺวิสตฺตติ อิตฺถิโย ทฺวิสตฺตติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๗๒ อ.หญงิ ท. ๗๒ อ.เรอืน ท. ๗๒

ติสตฺตติ ๗๓
ติสตฺตติ ปุริสา ติสตฺตติ อิตฺถิโย ติสตฺตติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๗๓ อ.หญงิ ท. ๗๓ อ.เรอืน ท. ๗๓

จตุสตฺตติ ๗๔
จตุสตฺตติ ปุริสา จตุสตฺตติ อิตฺถิโย จตุสตฺตติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๗๔ อ.หญงิ ท. ๗๔ อ.เรอืน ท. ๗๔



ปฺจสตฺตติ ๗๕
ปฺจสตฺตติ ปุริสา ปฺจสตฺตติ อิตฺถิโย ปฺจสตฺตติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๗๕ อ.หญงิ ท. ๗๕ อ.เรอืน ท. ๗๕

ฉสตฺตติ ๗๖
ฉสตฺตติ ปุริสา ฉสตฺตติ อิตฺถิโย ฉสตฺตติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๗๖ อ.หญงิ ท. ๗๖ อ.เรอืน ท. ๗๖

อฏฐสตฺตติ ๗๗
อฏฐสตฺตติ ปุริสา อฏฐสตฺตติ อิตฺถิโย อฏฐสตฺตติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๗๗ อ.หญงิ ท. ๗๗ อ.เรอืน ท. ๗๗

นวสตฺตติ ๗๘
นวสตฺตติ ปุริสา นวสตฺตติ อิตฺถิโย นวสตฺตติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๗๘ อ.หญงิ ท. ๗๘ อ.เรอืน ท. ๗๘

เอกูนอสีติ ๗๙
เอกูนอสีติ ปุริสา เอกูนอสีติ อิตฺถิโย เอกูนอสีติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๗๙ อ.หญงิ ท. ๗๙ อ.เรอืน ท. ๗๙



ปกตสิงัขยาหลกัสบิ เลข ๘๑-๘๙
(เป็นมิสสสงัขยา : สงัขยาบวก)

มีวธิกีารใช ้๒ แบบ
๑.แบบแยกวภิตัตกิบันาม นบันามนามบทไหนวางสงัขยาไวห้นา้นามนามบทนั้น ลงวภิตัตทิ ัง้นาม
นาม ทัง้สงัขยา เช่น 

-เอกาสตี ิปรุสิา. อ.บรุุษ ท. ๘๑
-เอกาสตี ิอติถฺโิย. อ.หญงิ ท. ๘๑

๒.แบบสมาสกบันาม นบันามบทไหนวางไวต้ดิกบันามบทนั้นโดยไม่แจกวภิตัต ิเช่น 
-เอกาสตีปิรุสิา. อ.บรุุษแปดสบิเอด็ ท.
-เอกาสตีติถฺโิย. อ.หญงิแปดสบิเอด็ ท.



สรุปวธิกีารนบันามนามดว้ยสงัขยาตัง้แต่เลข ๘๑-๘๙
๑.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสี แจกตาม เอกูนวสี
๒.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสีต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

ที่ลงทา้ยดว้ย ตสึต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย สตตฺต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย อสตี ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย นวตุ ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

๓.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย สฏฐฺ ี แจกตาม นาร ี(ฝ่ายเอกวจนะ)



วธิีนบันามนามดว้ยสงัขยาหลกัสบิ เลข ๘๑-๘๙
สงัขยา เท่ากบั นบันามปงุลงิค ์ นบันามอติถลีงิค ์ นบันามนปงุสกลงิค ์

เอกาสีติ ๘๑
เอกาสีติ ปุริสา เอกาสีติ อิตฺถิโย เอกาสีติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๘๑ อ.หญงิ ท. ๘๑ อ.เรอืน ท. ๘๑

ทฺวาสีติ ๘๒
ทฺวาสีติ ปุริสา ทฺวาสีติ อิตฺถิโย ทฺวาสีติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๘๒ อ.หญงิ ท. ๘๒ อ.เรอืน ท. ๘๒

ตฺยาสีติ ๘๓
ตฺยาสีติ ปุริสา ตฺยาสีติ อิตฺถิโย ตฺยาสีติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๘๓ อ.หญงิ ท. ๘๓ อ.เรอืน ท. ๘๓

จตุราสีติ ๘๔
จตุราสีติ ปุริสา จตุราสีติ อิตฺถิโย จตุราสีติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๘๔ อ.หญงิ ท. ๘๔ อ.เรอืน ท. ๘๔



ปฺจาสีติ ๘๕
ปฺจาสีติ ปุริสา ปฺจาสีติ อิตฺถิโย ปฺจาสีติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๘๕ อ.หญงิ ท. ๘๕ อ.เรอืน ท. ๘๕

ฉฬาสีติ ๘๖
ฉฬาสีติ ปุริสา ฉฬาสีติ อิตฺถิโย ฉฬาสีติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๘๖ อ.หญงิ ท. ๘๖ อ.เรอืน ท. ๘๖

สตฺตาสีติ ๘๗
สตฺตาสีติ ปุริสา สตฺตาสีติ อิตฺถิโย สตฺตาสีติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๘๗ อ.หญงิ ท. ๘๗ อ.เรอืน ท. ๘๗

นวาสีติ ๘๘
นวาสีติ ปุริสา นวาสีติ อิตฺถิโย นวาสีติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๘๘ อ.หญงิ ท. ๘๘ อ.เรอืน ท. ๘๘

เอกูนนวุติ ๘๙
เอกูนนวุติ ปุริสา เอกูนนวุติ อิตฺถิโย เอกูนนวุติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๘๙ อ.หญงิ ท. ๘๙ อ.เรอืน ท. ๘๙



ปกตสิงัขยาหลกัสบิ เลข ๙๑ - ๙๙
(เป็นมิสสสงัขยา : สงัขยาบวก)

มีวธิกีารใช ้๒ แบบ
๑.แบบแยกวภิตัตกิบันาม นบันามนามบทไหนวางสงัขยาไวห้นา้นามนามบทนั้น ลงวภิตัตทิ ัง้นาม
นาม ทัง้สงัขยา เช่น 

-เอกนวตุ ิปรุสิา อ.บรุุษ ท. ๙๑.
-เอกนวตุ ิอติถฺโิย อ.หญงิ ท. ๙๑.

๒.แบบสมาสกบันาม นบันามบทไหนวางไวต้ดิกบันามบทนั้นโดยไม่แจกวภิตัต ิเช่น 
-เอกนวตุปิรุสิา อ.บรุุษเกา้สบิเอด็ ท.
-เอกนวตุติถฺโิย อ.หญงิเกา้สบิเอด็ ท.



สรุปวธิกีารนบันามนามดว้ยสงัขยาตัง้แต่เลข ๙๑-๙๙
๑.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสี แจกตาม เอกูนวสี
๒.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย วสีต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

ที่ลงทา้ยดว้ย ตสึต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย สตตฺต ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย อสตี ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)
ที่ลงทา้ยดว้ย นวตุ ิ แจกตาม รตตฺ ิ(ฝ่ายเอกวจนะ)

๓.สงัขยา ที่ลงทา้ยดว้ย สฏฐฺ ี แจกตาม นาร ี(ฝ่ายเอกวจนะ)



วธิีนบันามนามดว้ยสงัขยาหลกัสบิ เลข ๙๑-๙๙
สงัขยา เท่ากบั นบันามปงุลงิค ์ นบันามอติถลีงิค ์ นบันามนปงุสกลงิค ์

เอกนวุติ ๙๑
เอกนวุติ ปุริสา เอกนวุติ อิตฺถิโย เอกนวุติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๙๑ อ.หญงิ ท. ๙๑ อ.เรอืน ท. ๙๑

ทฺวินวุติ ๙๒
ทฺวินวุติ ปุริสา ทฺวินวุติ อิตฺถิโย ทฺวินวุติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๙๒ อ.หญงิ ท. ๙๒ อ.เรอืน ท. ๙๒

ตินวุติ ๙๓
ตินวุติ ปุริสา ตินวุติ อิตฺถิโย ตินวุติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๙๓ อ.หญงิ ท. ๙๓ อ.เรอืน ท. ๙๓

จตุนวุติ ๙๔
จตุนวุติ ปุริสา จตุนวุติ อิตฺถิโย จตุนวุติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๙๔ อ.หญงิ ท. ๙๔ อ.เรอืน ท. ๙๔



ปฺจนวุติ ๙๕
ปฺจนวุติ ปุริสา ปฺจนวุติ อิตฺถิโย ปฺจนวุติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๙๕ อ.หญงิ ท. ๙๕ อ.เรอืน ท. ๙๕

ฉนวุติ ๙๖
ฉนวุติ ปุริสา ฉนวุติ อิตฺถิโย ฉนวุติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๙๖ อ.หญงิ ท. ๙๖ อ.เรอืน ท. ๙๖

สตฺตนวุติ ๙๗
สตฺตนวุติ ปุริสา สตฺตนวุติ อิตฺถิโย สตฺตนวุติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๙๗ อ.หญงิ ท. ๙๗ อ.เรอืน ท. ๙๗

อฏฐนวุติ ๙๘
อฏฐนวุติ ปุริสา อฏฐนวุติ อิตฺถิโย อฏฐนวุติ ฆรานิ

อ.บรุุษ ท. ๙๘ อ.หญิง ท. ๙๘ อ.เรอืน ท. ๙๘

เอกูนสตํ ๙๙
ปุริสานํ เอกูนสตํ อิตฺถีนํ เอกูนสตํ ฆรานิ เอกูนสตํ

อ.รอ้ยอนัหย่อนดว้ยหนึ่ง แหง่บรุุษ ท. อ.รอ้ยอนัหย่อนดว้ยหนึ่ง แหง่หญิง ท. อ.รอ้ยอนัหย่อนดว้ยหนึ่ง แหง่เรอืน ท.



ปกตสิงัขยาหลกัสบิ เลข ๑๐๑ - ๑๐๙
(เป็นมิสสสงัขยา : สงัขยาบวก)

มีวธิกีารใช ้๕ แบบ
๑.สมาสโดยแทรกบทนามนามที่จะนบักลางสมาส แลว้เอาเศษไวห้นา้นาม
๒.สมาสโดยไม่แทรกบทนามนามที่จะนับกลางสมาส แต่แยกนามมาไวห้น้า

เศษแลว้ลงฉฏัฐวีภิตัต ิพหวุจนะ
๓.สมาสนามนามเขา้กบัสงัขยานาม แลว้แยกเศษมาสมาสกบั อตุตฺร, อธกิ
๔.สมาสโดยเอานามนามที่จะนับไวห้ลงัสุด สงัขยานามไวก้ลาง สงัขยาที่เป็น

เศษไวห้นา้สดุ หรอืจะแยกนามนามที่จะนบัออกมากไ็ด ้
๕.แยกกนัทกุบท (ไม่นิยม)



๑.สมาสโดยแทรกบทนามกลางสมาสดว้ยฉฏัฐตีปัปรุสิสมาส แลว้เอาเศษไวห้นา้นามนาม
คัน่สงัขยาที่เป็นเศษกบันามนามดว้ย อตุตฺร, อธกิ

-เอกตุตฺรภกิขฺุสต.ํ อ.รอ้ยแหง่ภกิษุอนัเกนิดว้ยภกิษุรูปหนึ่ง.
-ทวฺตุตฺรหตถฺสิตานิ. อ.รอ้ยแหง่ชา้งอนัเกนิดว้ยชา้งสองตวั.
-นวตุตฺรเทวสตานิ. อ.รอ้ยแหง่เทวดาอนัเกนิดว้ยเทวดาเกา้ตน.

๒.สมาสโดยไม่แทรกบทนามกลางสมาสดว้ยฉัฏฐีตปัปุริสสมาส แต่แยกนามนามมาไว ้
หนา้เศษแลว้ลงฉฏัฐวีภิตัต ิพหวุจนะ

-ภกิขฺูนํ  เอกตุตฺรสต.ํ อ.รอ้ยอนัเกนิดว้ยหนึ่ง แหง่ชน ท.
-หตถฺนีํ  ทวฺตุตฺรสต.ํ อ.รอ้ยอนัเกนิดว้ยสอง แหง่ชา้ง ท.
-เทวานํ  นวตุตฺรสตํ อ.รอ้ยอนัเกนิดว้ยเกา้ แหง่เทวดา ท.



๓.สมาสนามนามเขา้กบัสงัขยานามดว้ยฉัฏฐีตปัปุริสสมาส แลว้แยกเศษมาสมาสกบั 
อตุตฺร, อธกิ วางไวห้นา้ฉฏัฐตีปัปรุสิสมาสใหม้ีลงิค ์วจนะ วภิตัตเิหมือนกนั

-เอกตุตฺร ํ ภกิขฺุสต.ํ อ.รอ้ยแหง่ภกิษุ อนัเกนิดว้ยหนึ่ง.
-ทวฺตุตฺร ํ หตถฺสิต.ํ อ.รอ้ยแหง่ชา้ง อนัเกนิดว้ยสอง.
-นวตุตฺร ํ เทวสต.ํ อ.รอ้ยแหง่เทวดา อนัเกนิดว้ยเกา้.

๔.ใชเ้ป็นคณุนาม แปลเป็นพหพุพหิสิมาสว่า มี...เป็นประมาณ โดยเอานามนามที่จะนบั
ไวห้ลงัสดุ เอาสงัขยานามไวก้ลาง เอาสงัขยาที่เป็นเศษไวห้นา้สดุ

-เอกตุตฺรสตภกิขฺู. อ.ภกิษุผูม้ีรอ้ยอนัยิ่งดว้ยหนึ่งเป็นประมาณ.
-ทวฺตุตฺรสตหตถฺ.ี อ.ชา้งตวัมีรอ้ยอนัยิ่งดว้ยสองเป็นประมาณ.
-นวตุตฺรสตเทวา. อ.เทวดาผูม้ีรอ้ยอนัยิ่งดว้ยเกา้เป็นประมาณ.



การใชแ้บบคณุนามจะเขียนนามนามกบัสงัขยาแยกกนักไ็ด ้
-ตยฺตุตฺรสตา  ชนา. อ.ชน ท. ผูม้ีรอ้ยอนัยิ่งดว้ยสามเป็นประมาณ
-จตตุตฺรสตา  อติถฺโิย. อ.หญงิ ท. ผูม้ีรอ้ยอนัยิ่งดว้ยสีเ่ป็นประมาณ
-ปญจฺุตตฺรสตานิ  กลุานิ. อ.ตระกูล ท. อนัมีรอ้ยอนัยิ่งดว้ยหา้เป็นประมาณ

๕.แยกกนัทกุบท โดยลงวภิตัตหิมดทกุศพัท ์(ไม่นิยม)
-เอเกน  อตุตฺร ํ ภกิขฺูนํ  สต.ํ 
 อ.รอ้ย แหง่ภกิษุ ท. อนัเกนิ ดว้ยภกิษุ ๑ รูป.
-ทวฺหี ิ อตุตฺร ํ หตถฺนีํ  สต.ํ 
 อ.รอ้ย แหง่ชา้ง ท. อนัเกนิ ดว้ยชา้ง ท. ๒.



เอก+อตุตฺร+สตํ ๑๐๑

๑.เอกตุตฺรปรุสิสตํ อ.รอ้ยแห่งบุรุษอนัยิ่ งดว้ยบุรุษคนหนึ่ง

๒.ปรุสิานํ เอกตุตฺรสตํ อ.รอ้ยอนัยิ่ งดว้ยหนึ่ง แห่งบุรุษ ท.

๓.เอกตุตฺร ํปรุสิสตํ อ.รอ้ยแห่งบุรุษ อนัยิ่ งดว้ยบุรุษคนหนึ่ง

๔.เอกตุตฺรสตา ปรุสิา อ.บุรุษ ท. ผูม้รีอ้ยอนัยิ่ งดว้ยบุรุษคนหนึ่งเป็นประมาณ

ทวฺ+ิอตุตฺร+สตํ ๑๐๒

๑.ทวฺตุตฺรปรุสิสตํ อ.รอ้ยแห่งบุรุษอนัยิ่ งดว้ยบุรุษสอง

๒.ปรุสิานํ ทวฺตุตฺรสตํ อ.รอ้ยอนัยิ่ งดว้ยสอง แห่งบุรุษ ท.

๓.ทวฺตุตฺร ํปรุสิสตํ อ.รอ้ยแห่งบุรุษ อนัยิ่ งดว้ยบุรุษสอง

๔.ทวฺตุตฺรสตา ปรุสิา อ.บุรุษ ท. ผูม้รีอ้ยอนัยิ่ งดว้ยบุรุษสองเป็นประมาณ

ต+ิอตุตฺร+สตํ ๑๐๓

๑.ตยฺตุตฺรปรุสิสตํ อ.รอ้ยแห่งบุรุษอนัยิ่ งดว้ยบุรุษสาม

๒.ปรุสิานํ ตยฺตุตฺรสตํ อ.รอ้ยอนัยิ่ งดว้ยสาม แห่งบุรุษ ท.

๓.ตยฺตุตฺร ํปรุสิสตํ อ.รอ้ยแห่งบุรุษ อนัยิ่ งดว้ยบุรุษสาม

๔.ตยฺตุตฺรสตา ปรุสิา อ.บุรุษ ท. ผูม้รีอ้ยอนัยิ่ งดว้ยบุรุษสามเป็นประมาณ



จต+ุอตุตฺร+สตํ ๑๐๔

๑.จตตุตฺรอติถฺสีตํ อ.รอ้ยแห่งหญงิอนัยิ่ งดว้ยหญงิสี่

๒.อติถฺนีํ จตตุตฺรสตํ อ.รอ้ยอนัยิ่ งดว้ยสี ่แห่งหญงิ ท.

๓.จตตุตฺร ํอติถฺสีตํ อ.รอ้ยแห่งหญงิ อนัยิ่ งดว้ยหญงิสี่

๔.จตตุตฺรสตา อติถฺี อ.หญงิ ท. ผูม้รีอ้ยอนัยิ่ งดว้ยหญงิสีเ่ป็นประมาณ

ปญฺจ+อตุตฺร+สตํ ๑๐๕

๑.ปญฺจุตตฺรอติถฺสีตํ อ.รอ้ยแห่งหญงิอนัยิ่ งดว้ยหญงิหา้

๒.อติถฺนีํ ปญฺจุตตฺรสตํ
๓.ปญฺจุตตฺร ํอติถฺสีตํ

อ.รอ้ยอนัยิ่ งดว้ยหา้ แห่งหญงิ ท.

อ.รอ้ยแห่งหญงิ อนัยิ่ งดว้ยหญงิหา้

๔.ปญฺจุตตฺรสตา อติถฺี อ.หญงิ ท. ผูม้รีอ้ยอนัยิ่ งดว้ยหญงิหา้เป็นประมาณ

ฉ+อตุตฺร+สตํ ๑๐๖

๑.ฉฬตุตฺรอติถฺสีตํ อ.รอ้ยแห่งหญงิอนัยิ่ งดว้ยหญงิหก

๒.อติถฺนีํ ฉฬตุตฺรสตํ อ.รอ้ยอนัยิ่ งดว้ยหก แห่งหญงิ ท.

๓.ฉฬตุตฺร ํอติถฺสีตํ อ.รอ้ยแห่งหญงิ อนัยิ่ งดว้ยหญงิหก

๔.ฉฬตุตฺรสตา อติถฺี อ.หญงิ ท. ผูม้รีอ้ยอนัยิ่ งดว้ยหญงิหกเป็นประมาณ



สตตฺ+อตุตฺร+สตํ ๑๐๗

๑.สตตฺตุตฺรกลุสตํ อ.รอ้ยแห่งตระกูลอนัยิ่ งดว้ยตระกูลเจ็ด

๒.กลุานํ สตตฺตุตฺรสตํ อ.รอ้ยอนัยิ่ งดว้ยเจ็ด แห่งตระกูล ท.

๓.สตตฺตุตฺร ํกลุสตํ อ.รอ้ยแห่งตระกูล อนัยิ่ งดว้ยตระกูลเจ็ด

๔.สตตฺตุตฺรสตานิ กลานิ. อ.ตระกูล ท. อนัมรีอ้ยอนัยิ่ งดว้ยตระกูลเจ็ดเป็นประมาณ

อฏฐฺ+อตุตฺร+สตํ ๑๐๘

๑.อฏฐฺุตตฺรกลุสตํ อ.รอ้ยแห่งตระกูลอนัยิ่ งดว้ยตระกูลแปด

๒.กลุานํ อฏฐฺุตตฺรสตํ อ.รอ้ยอนัยิ่ งดว้ยแปด แห่งตระกูล ท.

๓.อฏฐฺุตตฺร ํกลุสตํ อ.รอ้ยแห่งตระกูล อนัยิ่ งดว้ยตระกูลแปด

๔.อฏฐฺุตตฺรสตานิ กลุานิ อ.ตระกูล ท. อนัมรีอ้ยอนัยิ่ งดว้ยตระกูลแปดเป็นประมาณ

นว+อตุตฺร+สตํ ๑๐๙

๑.นวตุตฺรกลุสตํ อ.รอ้ยแห่งตระกูลอนัยิ่ งดว้ยตระกูลเกา้

๒.กลุานํ นวตุตฺรสตํ อ.รอ้ยอนัยิ่ งดว้ยเกา้ แห่งตระกูล ท.

๓.นวตุตฺร ํกลุสตํ อ.รอ้ยแห่งตระกูล อนัยิ่ งดว้ยตระกูลเกา้

๔.นวตุตฺรสตานิ กลุานิ อ.ตระกูล ท. อนัมรีอ้ยอนัยิ่ งดว้ยตระกูลเกา้เป็นประมาณ



ปกตสิงัขยาเฉพาะจาํนวนเตม็รอ้ย 
เลข ๑๐๐ – ๙๐๐

(เป็นคณุิตสงัขยา : สงัขยาคูณ)



เลข ๑๐๐ –๙๐๐ ที่เป็นจาํนวนเตม็มีวธิใีช ้๔ แบบ
๑.สงัขยากบันามแยกวิภตัติกนั ประกอบนามนามเป็นฉัฏฐีวิภตัติ พหุวจนะ ส่วน
สงัขยาแจกตาม อ การนัตใ์นนปงุสกลงิค ์ใชเ้ป็นคาํหลกัวางไวห้ลงันามนามที่จะนบั

-ปรุสิานํ  สต.ํ อ.รอ้ย แหง่บรุุษ ท. (๑๐๐)
-อติถฺนีํ  สต.ํ อ.รอ้ย แหง่หญงิ ท. (๑๐๐)
-กลุานํ  ปญจฺสตานิ. อ.รอ้ยหา้ ท. แหง่ตระกูล ท. (๑๐๐)

๒.สมาสกบันามดว้ยฉฏัฐตีปัปรุสิสมาส ถา้มีตวัคูณวางไวห้นา้นามหรอืหลงันามกไ็ด ้
-ปรุสิสต.ํ อ.รอ้ยแหง่บรุุษ (๑๐๐)
-นวอติถฺสีตานิ. อ.รอ้ยแหง่หญงิเกา้ ท. (๙๐๐)
-กลุปญจฺสตานิ อ.รอ้ยหา้แหง่ตระกูล ท. (๕๐๐)



๓.สมาสกบันามนามดว้ยฉฏัฐตีปัปรุสิสมาส แต่แยกตวัคูณไวห้นา้บทสมาส
-ปญจฺ  ธนสตานิ อ.รอ้ยแหง่ทรพัย ์ท. ๕ (๕๐๐)
-นว  กลุสตานิ อ.รอ้ยแหง่ตระกูล ท. ๙ (๙๐๐)

๔.ใชแ้บบคณุนาม แปลเป็นพหพุพหิสิมาสว่า มี....เป็นประมาณ ขยายนามบทใดมีลงิค ์
วจนะ วภิตัต ิคลอ้ยตามนามบทนั้น

-สตา  ปรุสิา. อ.บรุุษ ท. ผูม้ีรอ้ยเป็นประมาณ. (๑๐๐)
-สตา  อติถฺโิย. อ.หญงิ ท. ผูม้ีรอ้ยเป็นประมาณ (๑๐๐)
-สตานิ  กลุานิ. อ.ตระกูล ท. อนัมีรอ้ยเป็นประมาณ (๑๐๐)
-ทวฺสิตา  ปรุสิา. อ.บรุุษ ท. ผูม้ีรอ้ยสองเป็นประมาณ (๒๐๐)



การใชแ้บบคุณนามโดยแปลเป็นพหุพพิหิสมาสว่า มี....เป็นประมาณ จะเขียน
ตดิกนัเป็นบทเดียวกไ็ด ้

-สตปรุสิา. อ.บรุุษผูม้ีรอ้ยเป็นประมาณ ท. (๑๐๐)
-สตอติถฺโิย. อ.หญงิผูม้ีรอ้ยเป็นประมาณ ท. (๑๐๐)
-สตกลุานิ. อ.ตระกูลอนัมีรอ้ยเป็นประมาณ ท. (๑๐๐)
-ทวฺสิตปรุสิา. อ.บรุุษผูม้ีรอ้ยสองเป็นประมาณ ท. (๒๐๐)
-ตสิตธนานิ. อ.ทรพัยอ์นัมีรอ้ยสามเป็นประมาณ ท. (๓๐๐)
แบบที่เป็นพหพุพหิิสมาสถา้สมาสกบันามนามที่จะนับแลว้ตอ้งระวงัอย่าแปลคํา

ว่า “ทัง้หลาย” (ท.) กลางสมาส



สตํ ๑๐๐

๑.ปรุสิานํ สตํ อ.รอ้ย แห่งบุรุษ ท.

๒.ปรุสิสตํ อ.รอ้ยแห่งบุรุษ

๓.สตา ปรุสิา อ.บุรุษ ท. ผูม้รีอ้ยเป็นประมาณ

๔.สตปรุสิา อ.บุรุษผูม้รีอ้ยเป็นประมาณ ท.

ทวฺสิตานิ ๒๐๐

๑.ปรุสิานํ ทวฺสิตานิ อ.รอ้ยสอง ท. แห่งบุรุษ ท.

๒.ทวฺปิรุสิสตานิ อ.รอ้ยแห่งบุรุษสอง ท.

๓.เทวฺ ปรุสิสตานิ อ.รอ้ยแห่งบุรุษ ท. สอง

๔.ทวฺสิตา ปรุสิา อ.บุรุษ ท. ผูม้รีอ้ยสองเป็นประมาณ

ตสิตานิ ๓๐๐

๑.ปรุสิานํ ตสิตานิ อ.รอ้ยสาม ท. แห่งบุรุษ ท.

๒.ตปิรุสิสตานิ อ.รอ้ยแห่งบุรุษสาม ท.

๓.ตณีิ ปรุสิสตานิ อ.รอ้ยแห่งบุรุษ ท. สาม

๔.ตสิตา ปรุสิา อ.บุรุษ ท. ผูม้รีอ้ยสามเป็นประมาณ



จตสุตานิ ๔๐๐

๑.อติถฺนีํ  จตสุตานิ อ.รอ้ยสี ่ท. แห่งหญงิ ท.

๒.จตอุติถฺสีตานิ อ.รอ้ยแห่งหญงิสี ่ท.

๓.จตตฺาร ิ อติถฺสีตานิ อ.รอ้ยแห่งหญงิ ท. สี่

๔.จตสุตา  อติถฺโิย อ.หญงิ ท. ผูม้รีอ้ยสีเ่ป็นประมาณ

ปญฺจสตานิ ๕๐๐

๑.อติถฺนีํ  ปญฺจสตานิ อ.รอ้ยหา้ ท. แห่งหญงิ ท.

๒.ปญฺจอติถฺสีตานิ อ.รอ้ยแห่งหญงิหา้ ท.

๓.ปญฺจ  อติถฺสีตานิ อ.รอ้ยแห่งหญงิ ท. หา้

๔.ปญฺจสตา  อติถฺโิย อ.หญงิ ท. ผูม้รีอ้ยหา้เป็นประมาณ

ฉสตานิ ๖๐๐

๑.อติถฺนีํ  ฉสตานิ อ.รอ้ยหก ท. แห่งหญงิ ท.

๒.ฉอติถฺสีตานิ อ.รอ้ยแห่งหญงิหก ท.

๓.ฉ  อติถฺสีตานิ อ.รอ้ยแห่งหญงิ ท. หก

๔.ฉสตา  อติถฺโิย อ.หญงิ ท. ผูม้รีอ้ยหกเป็นประมาณ



สตฺตสตานิ ๗๐๐

๑.กุลานํ  สตฺตสตานิ อ.รอ้ยเจ็ด ท. แห่งตระกูล ท.

๒.สตฺตกลุสตานิ อ.รอ้ยแห่งตระกูลเจ็ด ท.

๓.สตตฺ  กุลสตานิ อ.รอ้ยแห่งตระกูล ท. เจ็ด

๔.สตฺตสตาน ิ กุลานิ อ.ตระกูล ท. ผูม้รีอ้ยเจ็ดเป็นประมาณ

อฏฐสตานิ ๘๐๐

๑.กุลานํ  อฏฐสตานิ อ.รอ้ยแปด ท. แห่งตระกูล ท.

๒.อฏฐกุลสตานิ อ.รอ้ยแห่งตระกูลแปด ท.

๓.อฏฐ  กุลสตานิ อ.รอ้ยแห่งตระกูล ท. แปด

๔.อฏฐสตาน ิ กุลานิ อ.ตระกูล ท. ผูม้รีอ้ยแปดเป็นประมาณ

นวสตานิ ๙๐๐

๑.กุลานํ  นวสตานิ อ.รอ้ยเกา้ ท. แห่งตระกูล ท.

๒.นวกุลสตานิ อ.รอ้ยแห่งตระกูลเกา้ ท.

๓.นว  กุลสตานิ อ.รอ้ยแห่งตระกูล ท. เกา้

๔.นวสตาน ิ กุลานิ อ.ตระกูล ท. ผูม้รีอ้ยเกา้เป็นประมาณ



ปกตสิงัขยาเฉพาะจาํนวนเตม็พนั 
เลข ๑,๐๐๐-๙,๐๐๐

(เป็นคณุิตสงัขยา : สงัขยาคูณ)



เลข ๑,๐๐๐ –๙,๐๐๐ ที่เป็นจาํนวนเตม็มีวธิใีช ้๔ แบบ
๑.แยกวภิตัติกบันาม ประกอบนามนามเป็นฉฏัฐวีภิตัต ิพหวุจนะ สว่นสงัขยาแจกตาม 
อ การนัตใ์นนปงุสกลงิค ์ใชเ้ป็นคาํหลกัวางไวห้ลงันามนามที่จะนบั

-เสฏฐฺนีํ  สหสฺส.ํ อ.พนั แหง่เศรษฐ ีท. (๑,๐๐๐)
-นารนีํ  ทวฺสิหสฺสานิ. อ.พนัสอง ท. แหง่นาร ีท. (๒,๐๐๐)
-ฉตตฺานํ  ปญจฺสหสฺสานิ. อ.พนัหา้ ท. แหง่รม่ ท. (๕,๐๐๐)

๒.สมาสกบันามดว้ยฉฏัฐตีปัปรุสิสมาส ถา้มีตวัคูณวางไวห้นา้นามหรอืหลงันามกไ็ด ้
-มนุิสหสฺส.ํ อ.พนัแหง่ผูรู้ ้(๑,๐๐๐)
-นวนารสีหสฺสานิ. อ.พนัแหง่หญงิเกา้ ท. (๙,๐๐๐)
-กลุปญจฺสหสฺสานิ อ.พนัหา้แหง่ตระกูล ท. (๕,๐๐๐)



๓.สมาสกบันามนามดว้ยฉฏัฐตีปัปรุสิสมาส แต่แยกตวัคูณไวห้นา้บทสมาส
-ปญจฺ  ธนสหสฺสานิ อ.พนัแหง่ทรพัย ์ท. ๕ (๕,๐๐๐)
-นว  กลุสหสฺสานิ อ.พนัแหง่ตระกูล ท. ๙ (๙,๐๐๐)

๔.ใชแ้บบคณุนาม แปลเป็นพหพุพหิสิมาสว่า มี....เป็นประมาณ ขยายนามบทใดมีลงิค ์
วจนะ วภิตัต ิคลอ้ยตามนามบทนั้น

-สหสฺสา  ครโว. อ.ครู ท. ผูม้ีพนัเป็นประมาณ. (๑,๐๐๐)
-สหสฺสา  อติถฺโิย. อ.หญงิ ท. ผูม้ีพนัเป็นประมาณ (๑,๐๐๐)
-ปญจฺสหสฺสานิ  กลุานิ. อ.ตระกูล ท. อนัมีพนัหา้เป็นประมาณ (๕,๐๐๐)
-ทวฺสิหสฺสา  ปรุสิา. อ.บรุุษ ท. ผูม้ีพนัสองเป็นประมาณ (๒,๐๐๐)
-ตสิหสฺสานิ  ขตตฺยิกลุานิ อ.ตระกูลแห่งกษตัริย ์ท. อนัมีพนัสามเป็นประมาณ



การใชแ้บบคุณนามโดยแปลเป็นพหุพพิหิสมาสว่า มี....เป็นประมาณ จะเขียน
ตดิกนัเป็นบทเดียวกไ็ด ้

-สหสฺสปรุสิา. อ.บรุุษผูม้ีพนัเป็นประมาณ ท. (๑,๐๐๐)
-สหสฺสอติถฺโิย. อ.หญงิผูม้ีพนัเป็นประมาณ ท. (๑,๐๐๐)
-สหสฺสกลุานิ. อ.ตระกูลอนัมีพนัเป็นประมาณ ท. (๑,๐๐๐)
-ทวฺสิหสฺสปรุสิา. อ.บรุุษผูม้ีพนัสองเป็นประมาณ ท. (๒,๐๐๐)
-ตสิหสฺสธนานิ. อ.ทรพัยอ์นัมีพนัสามเป็นประมาณ ท. (๓,๐๐๐)
แบบที่เป็นพหพุพหิิสมาสถา้สมาสกบันามนามที่จะนับแลว้ตอ้งระวงัอย่าแปลคํา

ว่า “ทัง้หลาย” (ท.) กลางสมาส



สหสฺสํ ๑,๐๐๐

๑.ปรุสิานํ  สหสฺสํ อ.พนั แห่งบุรุษ ท.

๒.ปรุสิสหสฺสํ อ.พนัแห่งบุรุษ

๓.สหสฺสา  ปรุสิา อ.บุรุษ ท. ผูม้พีนัเป็นประมาณ

๔.สหสฺสปรุสิา อ.บุรุษผูม้พีนัเป็นประมาณ ท.

ทวฺสิหสฺสานิ ๒,๐๐๐

๑.ปรุสิานํ  ทวฺสิหสฺสานิ อ.พนัสอง ท. แห่งบุรุษ ท.

๒.ทวฺปิรุสิสหสฺสานิ อ.พนัแห่งบุรุษสอง ท.

๓.เทวฺ  ปรุสิสหสฺสานิ อ.พนัแห่งบุรุษ ท. สอง

๔.ทวฺสิหสฺสา  ปรุสิา อ.บุรุษ ท. ผูม้พีนัสองเป็นประมาณ

ตสิหสฺสานิ ๓,๐๐๐

๑.ปรุสิานํ  ตสิหสฺสานิ อ.พนัสาม ท. แห่งบุรุษ ท.

๒.ตปิรุสิสหสฺสานิ อ.พนัแห่งบุรุษสาม ท.

๓.ตณีิ  ปรุสิสหสฺสานิ อ.พนัแห่งบุรุษ ท. สาม

๔.ตสิหสฺสา ปรุสิา อ.บุรุษ ท. ผูม้พีนัสามเป็นประมาณ



จตสุหสฺสานิ ๔,๐๐๐

๑.อติถฺนีํ  จตสุหสฺสานิ อ.พนัสี ่ท. แห่งหญงิ ท.

๒.จตอุติถฺสีหสฺสานิ อ.พนัแห่งหญงิสี ่ท.

๓.จตตฺาร ิ อติถฺสีหสฺสานิ อ.พนัแห่งหญงิ ท. สี่

๔.จตสุหสฺสา  อติถฺโิย อ.หญงิ ท. ผูม้พีนัสีเ่ป็นประมาณ

ปญฺจสหสฺสานิ ๕,๐๐๐

๑.อติถฺนีํ  ปญฺจสหสฺสานิ อ.พนัหา้ ท. แห่งหญงิ ท.

๒.ปญฺจอติถฺสีหสฺสานิ อ.พนัแห่งหญงิหา้ ท.

๓.ปญฺจ  อติถฺสีหสฺสานิ อ.พนัแห่งหญงิ ท. หา้

๔.ปญฺจสหสฺสา  อติถฺโิย อ.หญงิ ท. ผูม้พีนัหา้เป็นประมาณ

ฉสหสฺสานิ ๖,๐๐๐

๑.อติถฺนีํ  ฉสหสฺสานิ อ.พนัหก ท. แห่งหญงิ ท.

๒.ฉอติถฺสีหสฺสานิ อ.พนัแห่งหญงิหก ท.

๓. ฉ  อติถฺสีหสฺสานิ อ.พนัแห่งหญงิ ท. หก

๔.ฉสหสฺสา  อติถฺโิย อ.หญงิ ท. ผูม้พีนัหกเป็นประมาณ



สตตฺสหสฺสานิ ๗,๐๐๐

๑.กลุานํ  สตตฺสหสฺสานิ อ.พนัเจ็ด ท. แห่งตระกูล ท.

๒.สตตฺกลุสหสฺสานิ อ.พนัแห่งตระกูลเจ็ด ท.

๓.สตตฺ  กลุสหสฺสานิ อ.พนัแห่งตระกูล ท. เจ็ด

๔.สตตฺสหสฺสานิ  กลุานิ อ.ตระกูล ท. อนัมพีนัเจ็ดเป็นประมาณ

อฏฐฺสหสฺสานิ ๘,๐๐๐

๑.กลุานํ  อฏฐฺสหสฺสานิ อ.พนัแปด ท. แห่งตระกูล ท.

๒.อฏฐฺกลุสหสฺสานิ อ.พนัแห่งตระกูลแปด ท.

๓.อฏฐฺ  กลุสหสฺสานิ อ.พนัแห่งตระกูล ท. แปด

๔.อฏฐฺสหสฺสานิ กลุานิ อ.ตระกูล ท. อนัมพีนัแปดเป็นประมาณ

นวสหสฺสานิ ๙,๐๐๐

๑.กลุานํ  นวสหสฺสานิ อ.พนัเกา้ ท. แห่งตระกูล ท.

๒.นวกลุสหสฺสานิ อ.พนัแห่งตระกูลเกา้ ท.

๓.นว  กลุสหสฺสานิ อ.พนัแห่งตระกูล ท. เกา้

๔.นวสหสฺสานิ  กลุานิ อ.ตระกูล ท. อนัมพีนัเกา้เป็นประมาณ



ปกตสิงัขยาเฉพาะจาํนวนเตม็หมื่น
เลข ๑๐,๐๐๐-๙๐,๐๐๐

(เป็นคณุิตสงัขยา : สงัขยาคูณ)
[มีวธิใีชเ้หมือนเลข ๑,๐๐๐-๙,๐๐๐]



ทสสหสฺสํ ๑๐,๐๐๐

๑.มนุีนํ  ทสสหสฺสํ อ.พนัสบิ แห่งผูรู้ ้ท. (ไม่นิยมแปลว่าหมืน่)

๒.ทสมนุิสหสฺสํ อ.พนัแห่งผูรู้ส้บิ

๓.ทสสหสฺสา  มนุโย อ.ผูรู้ ้ท. ผูม้พีนัสบิเป็นประมาณ

๔.ทสสหสฺสมนุโย อ.ผูรู้ผู้ม้พีนัสบิเป็นประมาณ ท.

วสีสหสฺสานิ ๒๐,๐๐๐

๑.มนุีนํ  วสีสหสฺสานิ อ.พนัยีส่บิ ท. แห่งผูรู้ ้ท.

๒.วสีมนุิสหสฺสานิ อ.พนัแห่งผูรู้ย้ีส่บิ ท.

๓.วสี ํ มนุิสหสฺสานิ อ.พนัแห่งผูรู้ ้ท. ยีส่บิ

๔.วสีสหสฺสา  มนุโย อ.ผูรู้ ้ท. ผูม้พีนัยีส่บิเป็นประมาณ

ตสึสหสฺสานิ ๓๐,๐๐๐

๑.มนุีนํ  ตสึสหสฺสานิ อ.พนัสามสบิ ท. แห่งผูรู้ ้ท.

๒.ตสึมนุิสหสฺสานิ อ.พนัแห่งผูรู้ส้ามสบิ ท.

๓.ตสึ ํ มนุิสหสฺสานิ อ.พนัแห่งผูรู้ ้ท. สามสบิ

๔.ตสึสหสฺสา  มนุโย อ.ผูรู้ ้ท. ผูม้พีนัสามสบิเป็นประมาณ



จตฺตาฬสีสหสสฺานิ ๔๐,๐๐๐

๑.สาลานํ  จตฺตาฬสีสหสฺสานิ อ.พนัสีส่บิ ท. แห่งศาลา ท.

๒.จตฺตาฬีสสาลาสหสฺสานิ อ.พนัแห่งศาลาสีส่บิ ท.

๓.จตฺตาฬสี ํ สาลาสหสฺสานิ อ.พนัแห่งศาลา ท. สีส่บิ

๔.จตฺตาฬีสสหสฺสา  สาลาโย อ.ศาลา ท. อนัมพีนัสีส่บิเป็นประมาณ

ปฺญาสสหสสฺานิ ๕๐,๐๐๐

๑.สาลานํ  ปฺญาสสหสฺสานิ อ.พนัหา้สบิ ท. แห่งศาลา ท.

๒.ปฺญาสสาลาสหสฺสานิ อ.พนัแห่งศาลาหา้สบิ ท.

๓.ปฺญาส ํ สาลาสหสฺสานิ อ.พนัแห่งศาลา ท.หา้สบิ

๔.ปฺญาสสหสฺสา  สาลาโย อ.ศาลา ท. อนัมพีนัหา้สบิเป็นประมาณ

สฏฐีสหสฺสานิ ๖๐,๐๐๐

๑.สาลานํ  สฏฐีสหสฺสานิ อ.พนัหกสบิ ท. แห่งศาลา ท.

๒.สฏฐีสาลาสหสฺสานิ อ.พนัแห่งศาลาหกสบิ ท.

๓.สฏฐี  สาลาสหสฺสานิ อ.พนัแห่งศาลา ท.หกสบิ

๔.สฏฐีสหสฺสา  สาลาโย อ.ศาลา ท. อนัมพีนัหกสบิเป็นประมาณ



สตฺตตสิหสฺสานิ ๗๐,๐๐๐

๑.เจติยานํ  สตฺตตสิหสฺสานิ อ.พนัเจ็ดสบิ ท. แห่งเจดีย ์ท.

๒.สตฺตตเิจตยิสหสฺสานิ อ.พนัแห่งเจดียเ์จ็ดสบิ ท.

๓.สตตฺต ิ เจติยสหสฺสานิ อ.พนัแห่งเจดีย ์ท. เจ็ดสบิ

๔.สตฺตตสิหสฺสาน ิ เจติยานิ อ.เจดีย ์ท. อนัมพีนัเจ็ดสบิเป็นประมาณ

อสีติสหสสฺานิ ๘๐,๐๐๐

๑.เจติยานํ  อสีติสหสฺสานิ อ.พนัแปดสบิ ท. แห่งเจดีย ์ท.

๒.อสีติเจติยสหสฺสานิ อ.พนัแห่งเจดียแ์ปดสบิ ท.

๓.อสีติ  เจติยสหสฺสานิ อ.พนัแห่งเจดีย ์ท. แปดสบิ

๔.อสีติสหสฺสาน ิ เจติยานิ อ.เจดีย ์ท. อนัมพีนัแปดสบิเป็นประมาณ

นวุติสหสฺสานิ ๙๐,๐๐๐

๑.เจติยานํ นวุติสหสสฺานิ อ.พนัเกา้สบิ ท. แห่งเจดีย ์ท.

๒.นวุติเจตยิสหสฺสานิ อ.พนัแห่งเจดียเ์กา้สบิ ท.

๓.นวุต ิ เจติยสหสฺสานิ อ.พนัแห่งเจดีย ์ท.เกา้สบิ

๔.นวุตสิหสสฺาน ิ เจติยานิ อ.เจดีย ์ท. อนัมพีนัเกา้สบิเป็นประมาณ



วธินีบัปกตสิงัขยา
ปกตสิงัขยาเฉพาะจาํนวนเตม็แสน

๑๐๐,๐๐๐-๙๐๐,๐๐๐
(เป็นคณุิตสงัขยา : สงัขยาคูณ)

[มีวธิใีชเ้หมือนเลข ๑,๐๐๐-๙,๐๐๐]



สตสหสฺสํ ๑๐๐,๐๐๐

๑.หตฺถีนํ  สตสหสฺสํ อ.แสน แห่งชา้ง ท.

๒.หตฺถิสตสหสฺสํ อ.แสนแห่งชา้ง

๓.สตสหสฺสา  หตฺถิโน อ.ชา้ง ท. ตวัมแีสนเป็นประมาณ

๔.สตสหสสฺหตถฺโิน อ.ชา้ง ตวัมแีสนเป็นประมาณ ท.

ทฺวิสตสหสสฺานิ ๒๐๐,๐๐๐

๑.อสฺสานํ  ทฺวิสตสหสสฺานิ อ.แสนสอง ท. แห่งมา้ ท.

๒.ทฺวิอสฺสสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งมา้สอง ท.

๓.เทฺว  อสฺสสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งมา้ ท. สอง

๔.ทฺวิสตสหสสฺา  อสฺสา อ.มา้ ท. ตวัมแีสนสองเป็นประมาณ

ติสตสหสสฺานิ ๓๐๐,๐๐๐

๑.นารีนํ  ติสตสหสฺสานิ อ.แสนสาม ท. แห่งนารี ท.

๒.ตินารีสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งนารีสาม ท.

๓.ตีณิ  นารีสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งนารี ท. สาม

๔.ติสตสหสฺสา นาริโย อ.นารี ท. ผูม้แีสนสามเป็นประมาณ



จตุสตสหสฺสานิ ๔๐๐,๐๐๐

๑.เธนูนํ  จตุสตสหสฺสานิ อ.แสนสี ่ท. แห่งแม่โค ท.

๒.จตุเธนุสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งแม่โคสี ่ท.

๓.จตฺตาร ิ เธนุสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งแม่โค ท. สี่

๔.จตุสตสหสฺสา  เธนุโย อ.แม่โค ท. ตวัมแีสนสีเ่ป็นประมาณ

ปฺจสตสหสฺสานิ ๕๐๐,๐๐๐

๑.ภิกฺขูนํ  ปฺจสตสหสฺสานิ อ.แสนหา้ ท. แห่งภกิษุ ท.

๒.ปฺจภิกขฺุสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งภกิษุหา้ ท.

๓.ปฺจ  ภิกฺขุสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งภกิษุ ท. หา้

๔.ปฺจสตสหสฺสา  ภิกฺขู อ.ภกิษุ ท. ผูม้แีสนหา้เป็นประมาณ

ฉสตสหสฺสานิ ๖๐๐,๐๐๐

๑.จีวรานํ  ฉสตสหสฺสานิ อ.แสนหก ท. แห่งจีวร ท.

๒.ฉจีวรสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งจีวรหก ท.

๓.ฉ  จีวรสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งจีวร ท. หก

๔.ฉสตสหสฺสาน ิ จีวรานิ อ.จีวร ท. อนัมแีสนหกเป็นประมาณ



สตฺตสตสหสฺสานิ ๗๐๐,๐๐๐

๑.วสฺสานํ  สตฺตสตสหสฺสานิ อ.แสนเจ็ด ท. แห่งปี ท.

๒.สตฺตวสฺสสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งปีเจ็ด ท.

๓.สตตฺ  สตฺตสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งปี ท. เจ็ด

๔.สตฺตสตสหสฺสานิ  วสฺสานิ อ.ปี ท. อนัมแีสนเจ็ดเป็นประมาณ

อฏฐสตสหสฺสานิ ๘๐๐,๐๐๐

๑.อรีนํ  อฏฐสตสหสฺสานิ อ.แสนแปด ท. แห่งศตัรู ท.

๒.อฏฐอริสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งศตัรูแปด ท.

๓.อฏฐ  อริสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งศตัรู ท. แปด

๔.อฏฐสตสหสฺสา  อรโย อ.ศตัรู ท. ผูม้แีสนแปดเป็นประมาณ

นวสตสหสฺสานิ ๙๐๐,๐๐๐

๑.รถานํ  นวสตสหสฺสานิ อ.แสนเกา้ ท. แห่งรถ ท.

๒.นวรถสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งรถเกา้ ท.

๓.นว  รถสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งรถ ท. เกา้

๔.นวสตสหสฺสา  รถา อ.รถ ท. อนัมแีสนเกา้เป็นประมาณ



ปกตสิงัขยาเฉพาะจาํนวนเตม็ลา้น
๑,๐๐๐,๐๐๐-๙,๐๐๐,๐๐๐

(เป็นคณุิตสงัขยา : สงัขยาคูณ)
[มีวธิใีชเ้หมือนเลข ๑,๐๐๐-๙,๐๐๐]



ทสสตสหสฺสํ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๑.โยธานํ  ทสสตสหสฺสํ อ.แสนสบิ แห่งทหาร ท.

๒.ทสโยธสตสหสฺสํ อ.แสนแห่งทหารสบิ ท.

๓.ทสสตสหสฺสา  โยธา อ.ทหาร ท. ตวัมแีสนสบิเป็นประมาณ

๔.ทสสตสหสสฺโยธา อ.ทหารผูม้แีสนสบิเป็นประมาณ ท.

วีสสตสหสฺสานิ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑.ฉตฺตาน ํ วีสสตสหสฺสานิ อ.แสนยีส่บิ ท. แห่งร่ม ท.

๒.วีสฉตฺตสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งร่มยีส่บิ ท.

๓.วีส  ฉตฺตสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งร่ม ท. ยีส่บิ

๔.วีสสตสหสฺสาน ิ ฉตฺตานิ อ.ร่ม ท. อนัมแีสนยีส่บิเป็นประมาณ

ตึสสตสหสฺสานิ ๓,๐๐๐,๐๐๐

๑.ปฐานํ  ตึสสตสหสฺสานิ อ.แสนสามสบิ ท. แห่งตัง่ ท.

๒.ตึสปฐสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งตัง่สามสบิ ท.

๓.ตึสํ  ปฐสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งตัง่ ท.สามสบิ

๔.ตึสสตสหสฺสาน ิ ปฐานิ อ.ตัง่ ท. อนัมแีสนสามสบิเป็นประมาณ



จตฺตาฬสีสตสหสสฺานิ ๔,๐๐๐,๐๐๐

๑.อิสีนํ จตฺตาฬีสสตสหสฺสานิ อ.แสนสีส่บิ ท. แห่งฤษี ท.

๒.จตฺตาฬีสอิสิสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งฤษีสีส่บิ ท.

๓.จตฺตาฬสี ํ อิสิสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งฤษี ท. สีส่บิ

๔.จตฺตาฬีสสตสหสฺสาน ิ อิสี อ.ฤษี ท. ผูม้แีสนสีส่บิเป็นประมาณ

ปฺญาสสตสหสฺสานิ ๕,๐๐๐,๐๐๐

๑.ถีนํ  ปฺญาสสตสหสฺสานิ อ.แสนหา้สบิ ท. แห่งหญงิ ท.

๒.ปฺญาสถสีตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งหญงิหา้สบิ ท.

๓.ปฺญาส ํ ถีสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งหญงิ ท. หา้สบิ

๔.ปฺญาสสตสหสฺสา  ถิโย อ.หญงิ ท. ผูม้แีสนหา้สบิเป็นประมาณ

สฏฐีสตสหสฺสานิ ๖,๐๐๐,๐๐๐

๑.กวีนํ  สฏฐีสตสหสฺสานิ อ.แสนหกสบิ ท. แห่งกว ีท.

๒.สฏฐีกวิสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งกวหีกสบิ ท.

๓.สฏฐี  กวิสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งกว ีท. หกสบิ

๔.สฏฐีสตสหสฺสา  กวี อ.กว ีท. ผูม้แีสนหกสบิเป็นประมาณ



สตฺตตสิตสหสสฺานิ ๗,๐๐๐,๐๐๐

๑.ฆรานํ  สตฺตตสิตสหสฺสานิ อ.แสนเจ็ดสบิ ท. แห่งเรือน ท.

๒.สตฺตตฆิรสตสหสสฺานิ อ.แสนแห่งเรือนเจ็ดสบิ ท.

๓.สตตฺต ิ ฆรสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งเรือน ท. เจ็ดสบิ

๔.สตฺตตสิตสหสฺสาน ิ ฆรานิ อ.เรือน ท. อนัมแีสนเจ็ดสบิเป็นประมาณ

อสีติสตสหสฺสานิ ๘,๐๐๐,๐๐๐

๑.นิคมาน ํ อสีติสตสหสฺสานิ อ.แสนแปดสบิ ท. แห่งนิคม ท.

๒.อสีตินิคมสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งนิคมแปดสบิ ท.

๓.อสีติ  นิคมสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งนิคม ท. แปดสบิ

๔.อสีติสตสหสฺสา  นิคมา อ.นิคม ท. อนัมแีสนแปดสบิเป็นประมาณ

นวุติสตสหสสฺานิ ๙,๐๐๐,๐๐๐

๑.นครานํ  นวุตสิตสหสฺสานิ อ.แสนเกา้สบิ ท. แห่งนคร ท.

๒.นวุตินครสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งนครเกา้สบิ ท.

๓.นวุต ิ นครสตสหสฺสานิ อ.แสนแห่งนคร ท.เกา้สบิ

๔.นวุตสิตสหสฺสาน ิ นครานิ อ.นคร ท. อนัมแีสนเกา้สบิเป็นประมาณ



ปกตสิงัขยาเฉพาะจาํนวนเตม็สบิลา้น
๑๐ ลา้น – ๙๐ ลา้น

(เป็นคณุิตสงัขยา : สงัขยาคูณ)



โกฏิ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑.มนุสฺสานํ  โกฏิ อ.โกฏ ิแห่งมนุษย ์ท.

๒.มนุสฺสโกฏิ อ.โกฏแิห่งมนุษย ์

๓.โกฏปิปฺมาณา  มนุสฺสา อ.มนุษย ์ท. ผูม้โีกฏเิป็นประมาณ

ทวฺโิกฏิ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.มนุสฺสานํ  ทวฺโิกฏโิย อ.โกฏสิอง ท. แห่งมนุษย ์ท.

๒.ทวฺมินุสฺสโกฏโิย อ.โกฏแิห่งมนุษยส์อง ท.

๓.เทวฺ  มนุสฺสโกฏโิย อ.โกฏแิห่งมนุษย ์ท. สอง

๔.ทวฺโิกฏปิปฺมาณา  มนุสฺสา อ.มนุษย ์ท. ผูม้โีกฏสิองเป็นประมาณ

ตโิกฏิ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.มนุสฺสานํ  ตโิกฏโิย อ.โกฏสิาม ท. แห่งมนุษย ์ท.

๒.ตมินุสฺสโกฏโิย อ.โกฏแิห่งมนุษยส์าม ท.

๓.ตโย  มนุสฺสโกฏโิย อ.โกฏแิห่งมนุษย ์ท. สาม

๔.ตโิกฏปิปฺมาณา  มนุสฺสา อ.มนุษย ์ท. ผูม้โีกฏสิามเป็นประมาณ



จตุโกฏิ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.วธูนํ  จตุโกฏโิย อ.โกฏสิี ่ท. แห่งหญงิสาว ท.

๒.จตุวธูโกฏโิย อ.โกฏแิห่งหญงิสาวสี ่ท.

๓.จตสฺโส  วธูโกฏิโย อ.โกฏแิห่งหญงิสาว ท. สี่

๔.จตุโกฏปิปฺมาณา  วธุโย อ.หญงิสาว ท. ผูม้โีกฏสิีเ่ป็นประมาณ

ปฺจโกฏิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.วธูนํ  ปฺจโกฏโิย อ.โกฏหิา้ ท. แห่งหญงิสาว ท.

๒.ปฺจวธูโกฏโิย อ.โกฏแิห่งหญงิสาวหา้ ท.

๓.ปฺจ  วธูโกฏิโย อ.โกฏแิห่งหญงิสาว ท. หา้

๔.ปฺจโกฏปิปฺมาณา  วธุโย อ.หญงิสาว ท. ผูม้โีกฏหิา้เป็นประมาณ

ฉโกฏิ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.วธูนํ  ฉโกฏิโย อ.โกฏหิก ท. แห่งหญงิสาว ท.

๒.ฉวธูโกฏิโย อ.โกฏแิห่งหญงิสาวหก ท.

๓.ฉ  วธูโกฏิโย อ.โกฏแิห่งหญงิสาว ท. หก

๔.ฉโกฏปิปฺมาณา  วธุโย อ.หญงิสาว ท. ผูม้โีกฏหิกเป็นประมาณ



สตฺตโกฏิ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.ธนานํ  สตฺตโกฏโิย อ.โกฏเิจ็ด ท. แห่งทรพัย ์ท.

๒.สตฺตธนโกฏโิย อ.โกฏแิห่งทรพัยเ์จ็ด ท.

๓.สตตฺ  ธนโกฏิโย อ.โกฏแิห่งทรพัย ์ท. เจ็ด

๔.สตฺตโกฏปิปฺมาณาน ิ ธนานิ อ.ทรพัย ์ท. อนัมโีกฏเิจ็ดเป็นประมาณ

อฏฐโกฏิ

๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ธนานํ  อฏฐโกฏิโย อ.โกฏแิปด ท. แห่งทรพัย ์ท.

๒.อฏฐธนโกฏิโย อ.โกฏแิห่งทรพัยแ์ปด ท.

๓.อฏฐ  ธนโกฏิโย อ.โกฏแิห่งทรพัย ์ท. แปด

๔.อฏฐโกฏปิปฺมาณานิ  ธนานิ อ.ทรพัย ์ท. อนัมโีกฏแิปดเป็นประมาณ

นวโกฏิ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.ธนานํ  นวโกฏิโย อ.โกฏเิกา้ ท. แห่งทรพัย ์ท.

๒.นวธนโกฏโิย อ.โกฏแิห่งทรพัยเ์กา้ ท.

๓.นว  ธนโกฏิโย อ.โกฏแิห่งทรพัย ์ท. เกา้

๔.นวโกฏปิปฺมาณาน ิ ธนานิ อ.ทรพัย ์ท. อนัมโีกฏเิกา้เป็นประมาณ



ปกตสิงัขยาเฉพาะจาํนวนเตม็รอ้ยลา้น
๑๐๐ ลา้น – ๙๐๐ ลา้น

(เป็นคณุิตสงัขยา : สงัขยาคูณ)
[มีวธิใีชเ้หมือนเลข ๑๐ ลา้น – ๙๐ ลา้น]



ทสโกฏิ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.ชนานํ  ทสโกฏโิย อ.โกฏสิบิ ท. แห่งชน ท.

๒.ทสชนโกฏโิย อ.โกฏแิห่งชนสบิ ท.

๓.ทส  ชนโกฏิโย อ.โกฏแิห่งชน ท. สบิ

๔.ทสโกฏปิปฺมาณา  ชนา อ.ชน ท. ผูม้โีกฏสิบิเป็นประมาณ

วีสโกฏิ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.ปาณานํ  วีสโกฏิโย อ.โกฏยิีส่บิ ท. แห่งสตัว ์ท.

๒.วีสปาณโกฏโิย อ.โกฏแิห่งสตัวย์ีส่บิ ท.

๓.วีสํ  ปาณโกฏิโย อ.โกฏแิห่งสตัว ์ท. ยีส่บิ

๔.วีสโกฏปิปฺมาณา  ปาณา อ.สตัว ์ท. ผูม้โีกฏยิีส่บิเป็นประมาณ

ตึสโกฏิ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.หํสานํ  ตึสโกฏโิย อ.โกฏสิามสบิ ท. แห่งหงส ์ท.

๒.ตึสหํสโกฏโิย อ.โกฏแิห่งหงสส์ามสบิ ท.

๓.ตึสํ  หํสโกฏิโย อ.โกฏแิห่งหงส ์ท. สามสบิ

๔.ตึสโกฏปิปฺมาณา  หํสา อ.หงส ์ท. ตวัมโีกฏสิามสบิเป็นประมาณ



จตฺตาฬสีโกฏิ ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.คิรีนํ  จตฺตาฬีสโกฏโิย อ.โกฏสิีส่บิ ท. แห่งภูเขา ท.

๒.จตฺตาฬีสคริโิกฏโิย อ.โกฏแิห่งภูเขาสีส่บิ ท.

๓.จตฺตาฬสี ํ คิริโกฏโิย อ.โกฏแิห่งภูเขา ท. สีส่บิ

๔.จตฺตาฬีสโกฏปิปฺมาณา  คิรี อ.ภูเขา อนัมโีกฏสิีส่บิเป็นประมาณ

ปฺญาสโกฏิ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.กรี  ปฺญาสโกฏโิย อ.โกฏหิา้สบิ ท. แห่งชา้ง ท.

๒.ปฺญาสกรีโกฏโิย อ.โกฏแิห่งชา้งหา้สบิ ท.

๓.ปฺญาส ํ กรีโกฏโิย อ.โกฏแิห่งชา้ง ท. หา้สบิ

๔.ปฺญาสโกฏปิปฺมาณา  กรี อ.ชา้ง ท. ตวัมโีกฏหิา้สบิเป็นประมาณ

สฏฐีโกฏิ ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.นาวานํ  สฏฐีโกฏโิย อ.โกฏหิกสบิ ท. แห่งเรือ ท.

๒.สฏฐีนาวาโกฏโิย อ.โกฏแิห่งเรือหกสบิ ท.

๓.สฏฐี  นาวาโกฏโิย อ.โกฏแิห่งเรือ ท. หกสบิ

๔.สฏฐีโกฏปิปฺมาณา  นาวา อ.เรือ ท. อนัมโีกฏหิกสบิเป็นประมาณ



สตฺตตโิกฏิ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.อสุรานํ  สตฺตตโิกฏโิย อ.โกฏเิจ็ดสบิ ท. แห่งอสูร ท.

๒.สตฺตตอิสุรโกฏโิย อ.โกฏแิห่งอสูรเจ็ดสบิ ท.

๓.สตตฺต ิ อสุรโกฏิโย อ.โกฏแิห่งอสูร ท. เจ็ดสบิ

๔.สตฺตตโิกฏปิปฺมาณา  อสุรา อ.อสูร ท. ผูม้โีกฏเิจ็ดสบิเป็นประมาณ

อสีติโกฏิ ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.มจฺฉานํ  อสีติโกฏิ อ.โกฏแิปดสบิ ท. แห่งปลา ท.

๒.อสีติมจฺฉโกฏโิย อ.โกฏแิห่งปลาแปดสบิ ท.

๓.อสีติ  มจฺฉโกฏโิย อ.โกฏแิห่งปลา ท. แปดสบิ

๔.อสีติโกฏปิปฺมาณา  มจฺฉา อ.ปลา ท. ตวัมโีกฏแิปดสบิเป็นประมาณ

นวุติโกฏิ ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.มาสานํ  นวุติโกฏโิย อ.โกฏเิกา้สบิ ท. แห่งเดือน ท.

๒.นวุติมาสโกฏโิย อ.โกฏแิห่งเดือนเกา้สบิ ท.

๓.นวุต ิ มาสโกฏโิย อ.โกฏแิห่งเดือน ท. เกา้สบิ

๔.นวุตโิกฏปิปฺมาณา  มาสา อ.เดือน ท. อนัมโีกฏเิกา้สบิเป็นประมาณ



ปกตสิงัขยาเฉพาะจาํนวนเตม็พนัลา้น
๑๐๐๐ ลา้น – ๙๐๐๐ ลา้น

(เป็นคณุิตสงัขยา : สงัขยาคูณ)



โกฏิสตํ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

กปฺปาน ํ โกฏิยา  สตํ. อ.รอ้ยแห่งโกฏ ิแห่งกปั ท.

กปฺปาน ํ โกฏิสต.ํ อ.รอ้ยแห่งโกฏ ิแห่งกปั ท.

กปฺปโกฏสิตานิ อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปั ท.

โกฏิสตปปฺมาณา  กปฺปา อ.กปั อนัมรีอ้ยแห่งโกฏเิป็นประมาณ

ทฺวิโกฏสิตานิ ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

กปฺปาน ํ ทฺวิโกฏสิตานิ. อ.รอ้ยแห่งโกฏสิอง ท. แห่งกปั ท.

ทฺวิกปปฺโกฏสิตานิ. อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปัสอง ท.

เทฺว  กปฺปโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปั ท. สอง

ทฺวิโกฏสิตปปฺมาณา  กปปฺา อ.กปั ท. อนัมรีอ้ยแห่งโกฏสิองเป็นประมาณ

ติโกฏสิตานิ ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

กปฺปาน ํ ติโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏสิาม ท. แห่งกปั ท.

ติกปปฺโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปัสาม ท.

ตีณิ  กปปฺโกฏสิตานิ. อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปั ท.สาม

ติโกฏสิตปปฺมาณา  กปปฺา อ.กปั ท. อนัมรีอ้ยแห่งโกฏสิามเป็นประมาณ



จตุโกฏสิตานิ ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

กปฺปาน ํ จตุโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏสิี ่ท. แห่งกปั ท.

จตุกปปฺโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปัสี ่ท.

จตฺตาร ิ กปฺปโกฏสิตานิ. อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปั ท. สี่

จตุโกฏสิตปปฺมาณา  กปฺปา อ.กปั ท. อนัมรีอ้ยแห่งโกฏสิีเ่ป็นประมาณ

ปฺจโกฏสิตานิ ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

กปฺปาน ํ ปฺจโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏหิา้ ท. แห่งกปั ท.

ปฺจกปปฺโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปัหา้  ท.

ปฺจ  กปฺปโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปั ท. หา้ 

ปฺจโกฏสิตปปฺมาณา  กปฺปา อ.กปั ท. อนัมรีอ้ยแห่งโกฏหิา้เป็นประมาณ

ฉโกฏสิตสตานิ ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

กปฺปาน ํ ฉโกฏิสตานิ. อ.รอ้ยแห่งโกฏหิก ท. แห่งกปั ท.

ฉกปปฺโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปัหก  ท.

ฉ  กปปฺโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปั ท. หก 

ฉโกฏิสตปปฺมาณา  กปฺปา อ.กปั ท. อนัมรีอ้ยแห่งโกฏหิกเป็นประมาณ



สตฺตโกฏสิตานิ ๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

กปฺปาน ํ สตฺตโกฏสิตานิ. อ.รอ้ยแห่งโกฏเิจ็ด ท. แห่งกปั ท.

สตฺตกปปฺโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปัเจ็ด  ท.

สตฺต  กปปฺโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปั ท. เจ็ด 

สตฺตโกฏสิตปปฺมาณา  กปฺปา อ.กปั ท. อนัมรีอ้ยแห่งโกฏเิจ็ดเป็นประมาณ

อฏฐโกฏสิตานิ ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

กปฺปาน ํ อฏฐโกฏสิตานิ. อ.รอ้ยแห่งโกฏแิปด ท. แห่งกปั ท.

อฏฐกปปฺโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปัแปด  ท.

อฏฐ  กปฺปโกฏสิตาน.ิ อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปั ท. แปด

อฏฐโกฏสิตปปฺมาณา  กปฺปา อ.กปั ท. อนัมรีอ้ยแห่งโกฏแิปดเป็นประมาณ

นวโกฏสิตานิ ๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

กปฺปาน ํ นวโกฏสิตานิ. อ.รอ้ยแห่งโกฏเิกา้ ท. แห่งกปั ท.

นวกปปฺโกฏสิตานิ. อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปัเกา้  ท.

นว  กปฺปโกฏสิตานิ. อ.รอ้ยแห่งโกฏแิห่งกปั ท. เกา้

นวโกฏสิตปปฺมาณา  กปปฺา อ.กปั ท. อนัมรีอ้ยแห่งโกฏเิกา้เป็นประมาณ



๑๐,๐๐๐ ลา้น–๙๐,๐๐๐ ลา้น
ปกติสงัขยาเฉพาะจาํนวนเต็มหมื่นลา้น ๑๐,๐๐๐ ลา้น–๙๐,๐๐๐ ลา้น เป็นคุณิต

สงัขยาหรอืสงัขยาคูณเช่นเดียวกบัหลกัพนัลา้น เวลานับใหเ้อาคาํว่า “โกฏ”ิ ขึ้นเป็นคาํ
ขยาย แลว้เอาคาํว่า “สหสฺส” เป็นคาํหลกั (พนัลา้นใช ้สต) สว่นนามที่จะนับนิยมเอาไว ้
หนา้สดุ เช่น

-กปปฺานํ  โกฏยิา  สหสฺส.ํ อ.พนั แหง่โกฏ ิแหง่กปั ท. (๑ หมื่นลา้นกปั)
-กปปฺานํ  โกฏสิหสฺส.ํ อ.พนัแหง่โกฏ ิแหง่กปั ท.
-กปปฺโกฏสิหสฺส.ํ อ.พนัแหง่โกฏแิหง่กปั
-โกฏสิหสฺสปปฺมาณา  กปปฺา. อ.กปั ท. อนัมีพนัแหง่โกฏเิป็นประมาณ
-โกฏสิหสฺสา  กปปฺา. อ.กปั ท. อนัมีพนัแหง่โกฏเิป็นประมาณ



๑๐๐,๐๐๐ ลา้น –๙๐๐,๐๐๐ ลา้น
ปกตสิงัขยาเฉพาะจาํนวนเต็มแสนลา้น ๑๐๐,๐๐๐ ลา้น–๙๐๐,๐๐๐ ลา้น เป็นคุณิต

สงัขยาหรอืสงัขยาคูณเช่นเดียวกบัหลกัพนัลา้น เวลานับใหเ้อาคาํว่า “โกฏ”ิ ขึ้นเป็นคาํ
ขยาย แลว้เอาคาํว่า “ทสสหสฺส” เป็นคาํหลกั สว่นนามที่จะนบัเอาไวห้นา้สดุ เช่น

-กปปฺานํ  โกฏยิา  ทสสหสฺส.ํ อ.หมื่น แหง่โกฏ ิแหง่กปั ท. (๑ แสนลา้นกปั)
-กปปฺานํ  โกฏทิสสหสฺส.ํ อ.หมื่นแหง่โกฏ ิแหง่กปั ท.
-กปปฺโกฏทิสสหสฺส.ํ อ.หมื่นแหง่โกฏแิหง่กปั
-โกฏทิสสหสฺสปปฺมาณา  กปปฺา. อ.กปั ท. อนัมีหมื่นแหง่โกฏเิป็นประมาณ
-โกฏทิสสหสฺสา  กปปฺา. อ.กปั ท. อนัมีหมื่นแหง่โกฏเิป็นประมาณ



๑,๐๐๐,๐๐๐ ลา้น –๙,๐๐๐,๐๐๐ ลา้น
ปกติสงัขยาเฉพาะจาํนวนเต็มลา้นลา้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลา้น–๙,๐๐๐,๐๐๐ ลา้น เป็น

คุณิตสงัขยาหรือสงัขยาคูณเช่นเดียวกบัหลกัพนัลา้น เวลานับใหเ้อาคําว่า “โกฏ”ิ ขึ้น
เป็นคาํขยาย แลว้เอาคาํว่า “สตสหสฺส” เป็นคาํหลกั สว่นนามที่จะนบัเอาไวห้นา้สดุ เช่น

-กปปฺานํ  โกฏยิา  สตสหสฺส.ํ อ.แสน แหง่โกฏ ิแหง่กปั ท. (๑ ลา้นลา้นกปั)
-กปปฺานํ  โกฏสิตสหสฺส.ํ อ.แสนแหง่โกฏ ิแหง่กปั ท.
-กปปฺโกฏสิตสหสฺส.ํ อ.แสนแหง่โกฏแิหง่กปั
-โกฏสิตสหสฺสปปฺมาณา  กปปฺา. อ.กปั ท. อนัมีแสนแหง่โกฏเิป็นประมาณ
-โกฏสิตสหสฺสา  กปปฺา. อ.กปั ท. อนัมีแสนแหง่โกฏเิป็นประมาณ



ตวัอย่างการต่อสงัขยาที่มีเศษ
สามเณร ๑๒๗ รูป =๒๗+๑๐๐

๑.สตฺตวสีุตฺตรสามเณรสต.ํ

อ.รอ้ยแห่งสามเณรอนัยิ่ งดว้ยสามเณรยีส่บิเจ็ด

๒.สตฺตวสีุตฺตร ํสามเณรสต.ํ

อ.รอ้ยแห่งสามเณร อนัยิ่ งดว้ยสามเณรยีส่บิเจ็ด

๓.สตฺตวสีุตฺตรสตา สามเณรา.

อ.สามเณร ท. ผูม้รีอ้ยอนัยิ่ งดว้ยสามเณรยีส่บิเจ็ดเป็นประมาณ

๔.สามเณรานํ สตฺตวสีุตฺตรสต.ํ

อ.รอ้ยอนัยิ่ งดว้ยยีส่บิเจ็ด แห่งสามเณร ท.



ตวัอย่างการต่อสงัขยาที่มีเศษ
ภกิษุ ๒๕๕ รูป =๕๕+๒๐๐

๑.ปญฺจปญฺญาสุตฺตรทฺวภิกิฺขุสตานิ

อ.รอ้ยแห่งภกิษุสองอนัยิ่ งดว้ยภกิษุหา้สบิหา้ ท.

๒.ปญฺจปญฺญาสุตฺตรานิ เทฺว ภกิฺขุสตานิ

อ.รอ้ยแห่งภกิษุ ท. สอง อนัยิ่ งดว้ยภกิษุหา้สบิหา้

๓.ปญฺจปญฺญาสุตฺตรทฺวสิตา ภกิฺขู

อ.ภกิษุ ท. ผูม้รีอ้ยสองอนัยิ่ งภกิษุหา้สบิหา้เป็นประมาณ



ตวัอย่างการต่อสงัขยาที่มีเศษ
พระอรหนัต ์๑,๒๕๐ รูป =๕๐+๒๐๐+๑,๐๐๐

๑.ปญฺญาสุตฺตรทฺวสิตาธกิอรหนฺตสหสฺส ํ

อ.พนัแห่งพระอรหนัตอ์นัยิ่ งดว้ยรอ้ยสองอนัยิ่ งดว้ยพระอรหนัตห์า้สบิหา้

๒.ปญฺญาสุตฺตรทฺวสิตาธกิ ํอรหนฺตสหสฺส ํ

อ.พนัแห่งพระอรหนัต ์อนัยิ่ งดว้ยรอ้ยสองอนัยิ่ งดว้ยพระอรหนัตห์า้สบิหา้

๓.ปญฺญาสุตฺตรทฺวสิตาธกิสหสฺสา อรหนฺตา.

อ.พระอรหนัต ์ท. ผูม้ีพนัอนัยิ่ งดว้ยรอ้ยสองอนัยิ่ งดว้ยพระอรหนัตห์า้

สบิหา้เป็นประมาณ



ตวัอย่างการต่อสงัขยาที่มีเศษ
ลงิ ๓๒๙ ตวั =๒๙+๓๐๐

๑.นววสีุตฺตรตวิานรสตานิ.

อ.รอ้ยแห่งลงิสามอนัยิ่ งดว้ยลงิยีส่บิเกา้ ท.

๒.นววสีุตฺตรานิ ตณีิ วานรสตานิ.

อ.รอ้ยแห่งลงิ ท. สาม อนัยิ่ งดว้ยลงิยีส่บิเกา้

๓.นววสีุตฺตรตสิตา วานรา.

อ.ลงิ ท. ตวัมรีอ้ยสามอนัยิ่ งดว้ยลงิยีส่บิเกา้เป็นประมาณ



ตวัอย่างการต่อสงัขยาที่มีเศษ
กษตัรยิ ์๑,๒๔๑ คน =๔๑+๒๐๐+๑,๐๐๐

๑.เอกจตฺตาฬสีุตฺตรทฺวสิตาธกิขตฺตยิสหสฺส.ํ

อ.พนัแห่งกษตัริยอ์นัยิ่ งดว้ยรอ้ยสองอนัยิ่ งดว้ยกษตัริยส์ีส่บิเอด็

๒.เอกจตฺตาฬสีุตฺตรทฺวสิตาธกิ ํขตฺตยิสหสฺส.ํ

อ.พนัแห่งกษตัริย ์อนัยิ่ งดว้ยรอ้ยสองอนัยิ่ งดว้ยกษตัริยส์ีส่บิเอด็

๓.เอกจตฺตาฬสีุตฺตรทฺวสิตาธกิสหสฺสา ขตฺตยิา.

อ.กษตัริย ์ท. ผูม้พีนัอนัยิ่ งดว้ยรอ้ยสองอนัยิ่ งดว้ยกษตัริยส์ีส่บิเอ็ดเป็น

ประมาณ



ตวัอย่างการต่อสงัขยาที่มีเศษ
รถ ๑,๕๕๐ คนั =๕๐+๕๐๐+๑,๐๐๐

๑.ปญฺญาสุตฺตรปญฺจสตาธกิรถสหสฺส ํ

อ.พนัแห่งรถอนัยิ่ งดว้ยรอ้ยหา้อนัยิ่ งดว้ยรถหา้สบิ

๒.ปญฺญาสุตฺตรปญฺจสตาธกิ ํรถสหสฺส ํ

อ.พนัแห่งรถ อนัยิ่ งดว้ยรอ้ยหา้อนัยิ่ งดว้ยรถหา้สบิ

๓.ปญฺญาสุตฺตรปญฺจสตาธกิสหสฺสา รถา.

อ.รถ ท. อนัมพีนัอนัยิ่ งดว้ยรอ้ยหา้อนัยิ่ งดว้ยรถหา้สบิเป็นประมาณ



ตวัอย่างการต่อสงัขยาที่มีเศษ
รถ ๑๕๐ คนั =๕๐+๑๐๐

๑.ปญฺญาสุตฺตรรถสตํ

อ.รอ้ยแห่งรถอนัยิ่ งดว้ยรถหา้สบิ

๒.ปญฺญาสุตฺตร ํรถสตํ

 อ.รอ้ยแห่งรถ อนัยิ่ งดว้ยรถหา้สบิ

๓.ปญฺญาสุตฺตรสตา รถา

อ.รถ ท. อนัมรีอ้ยอนัยิ่ งดว้ยรถหา้สบิเป็นประมาณ



ตวัอย่างการต่อสงัขยาที่มีเศษ
ชา้ง ๔,๓๒๑ เชือก =๒๑+๓๐๐+๔,๐๐๐

๑.เอกวสีุตฺตรตสิตาธกิจตุหตฺถีสหสฺสานิ

อ.พนัแห่งชา้งสีอ่นัยิ่ งดว้ยรอ้ยสามอนัยิ่ งดว้ยชา้งยีส่บิเอด็ ท.

๒.เอกวสีุตฺตรตสิตาธกิานิ จตฺตาริ หตฺถีสหสฺสานิ

 อ.พนัแห่งชา้ง ท. สี ่อนัยิ่ งดว้ยรอ้ยสามอนัยิ่ งดว้ยชา้งยีส่บิเอด็

๓.เอกวสีุตฺตรตสิตาธกิจตุสหสฺสา หตฺถี.

อ.ชา้ง ท. ตวัมีพนัสี่อนัยิ่ งดว้ยรอ้ยสามอนัยิ่ งดว้ยชา้งยี่สิบเอ็ดเป็น

ประมาณ



ตวัอย่างการต่อสงัขยาที่มีเศษ
๑,๑๑๑ ปี =๑๑+๑๐๐+๑,๐๐๐

๑.เอกาทสุตฺตรสตาธกิสวํจฺฉรสหสฺส ํ

อ.พนัแห่งปีอนัยิ่ งดว้ยรอ้ยอนัยิ่ งดว้ยปีสบิเอด็

๒.เอกาทสุตฺตรสตาธกิ ํสวํจฺฉรสหสฺส ํ

อ.พนัแห่งปี อนัยิ่ งดว้ยรอ้ยอนัยิ่ งดว้ยปีสบิเอด็

๓.เอกาทสุตฺตรสตาธกิสหสฺส ํสวํจฺฉรํ

อ.ปี อนัมพีนัอนัยิ่ งดว้ยรอ้ยอนัยิ่ งดว้ยปีสบิเอด็เป็นประมาณ



ตวัอย่างการต่อสงัขยาที่มีเศษ
๗,๗๗๗ ปี =๗๗+๗๐๐+๗,๐๐๐

๑.สตฺตสตฺตตฺยุตฺตรสตฺตสตาธกิสตฺตสวํจฺฉรสหสฺสานิ

อ.พนัแห่งปีเจ็ดอนัยิ่ งดว้ยรอ้ยเจ็ดอนัยิ่ งดว้ยปีเจ็ดสบิเจ็ด ท.

๒.สตฺตสตฺตตฺยุตฺตรสตฺตสตาธกิานิ สตฺต สวํจฺฉรสหสฺสานิ

อ.พนัแห่งปี ท. เจ็ด อนัยิ่ งดว้ยรอ้ยเจ็ดอนัยิ่ งดว้ยปีเจ็ดสบิเจ็ด

๓.สตฺตสตฺตตฺยุตฺตรสตฺตสตาธกิสตฺตสหสฺสานิ สวํจฺฉรานิ.

อ.ปี ท. อนัมพีนัเจ็ดอนัยิ่ งดว้ยรอ้ยเจ็ดอนัยิ่ งดว้ยปีเจ็ดสบิเจ็ด



ตวัอย่างการต่อสงัขยาที่มีเศษ
๒,๕๕๘ ปี =๕๘+๕๐๐+๒,๐๐๐

๑.อฏฺฐปญฺญาสุตฺตรปญฺจสตาธกิทฺวสิวํจฺฉรสหสฺสานิ

อ.พนัแห่งปีสองอนัยิ่ งดว้ยรอ้ยหา้อนัยิ่ งดว้ยปีหา้สบิแปด ท.

๒.อฏฺฐปญฺญาสุตฺตรปญฺจสตาธกิานิ เทฺว สวํจฺฉรสหสฺสานิ

อ.พนัแห่งปี ท. สอง อนัยิ่ งดว้ยรอ้ยหา้อนัยิ่ งดว้ยปีหา้สบิแปด

๓.อฏฺฐปญฺญาสุตฺตรปญฺจสตาธกิทฺวสิหสฺสานิ สวํจฺฉรานิ

อ.ปี ท. อนัมพีนัสองอนัยิ่ งดว้ยรอ้ยหา้อนัยิ่ งดว้ยปีหา้สบิแปด



การต่อสงัขยาโดยการใช ้อฑฒฺ (กึ่ง, ครึ่ง)
อฑฺฒ ใชต้่อสงัขยาที่มีเศษหา้สบิ, หา้รอ้ย, หา้พนั ฯลฯ อนัเป็นกึ่งหนึ่ง

หรือครึ่งจากจาํนวนเต็ม เช่น ๑๒๕๐, ๑๕๕๐, ๑๖๕๐, ๒๒๕๐ เป็นตน้ 

เวลาต่อใหว้าง อฑฺฒ ไวห้นา้สงัขยาที่ใชน้บั ส่วนนามนามที่จะนบัใหส้มาส

กบัสงัขยานามนามหลกัรอ้ย (สต), หลกัพนั (สหสฺส) เช่น

๑.ภกิษุ ๑,๒๕๐ รูป 

ต่อเป็น อฑฺฒเตรสานิ ภกิฺขุสตานิ.

แปลว่า อ.รอ้ยแห่งภกิษุ ท. สบิสามดว้ยทัง้กึง่

หมายความว่า มีภิกษุจาํนวน ๑๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑-๑๒ มีกลุ่มละ ๑๐๐ 

รูป สว่นกลุ่มที่ ๑๓ ม ี๕๐ รูปอนัเป็นกึง่หนึ่งของ ๑๐๐



๒.ฉาง ๑,๒๕๐ หลงั

ต่อเป็น อฑฺฒเตรสานิ โกฏฺฐสตานิ.

แปลว่า อ.รอ้ยแห่งฉาง ท. สบิสามดว้ยทัง้กึง่

หมายความว่า มีฉางจาํนวน ๑๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑-๑๒ มีกลุ่มละ ๑๐๐ 

หลงั สว่นกลุ่มที่ ๑๓ ม ี๕๐ หลงัอนัเป็นกึง่หนึ่งของ ๑๐๐

๓.รถ ๑,๕๕๐ คนั

ต่อเป็น อฑฺฒโสฬสานิ รถสตานิ

แปลว่า อ.รอ้ยแห่งรถ ท. สบิหกดว้ยทัง้กึง่

หมายความว่า มีรถจาํนวน ๑๖ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑-๑๕ มีกลุ่มละ ๑๐๐ คนั 

สว่นกลุ่มที่ ๑๖ ม ี๕๐ คนัอนัเป็นกึง่หนึ่งของ ๑๐๐



ตัวอยางการนับนามนามโดยใช โกฏิ (๑๐ ลาน)

ในวรรณคดีบาลี



๑. สตฺถา อ ฺาโกณฑฺ ฺปปฺมเุข อฏารสพฺรหฺมโกฏิโย อมตปาน ปาเยนฺโต  ธมฺมจกฺกํ  

ปวตฺเตตฺวา.

อ.พระศาสดา ยังโกฏิแหงพรหมสิบแปด ท. อันมีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนประมุข 

ใหดื่มอยู ซึ่งน้ําอมฤต ทรงยังธรรมจักร ใหหมุนไปแลว.

นับสังขยา : อฏารสพฺรหฺมโกฏิโย เทากับพรหม ๑๘๐ ลานตน
๒. ปุคฺคโล สุคตึ คโต สตฺตป ฺาสวสฺสโกฏิโย สฏ ิ ฺจ วสฺสสตสหสฺสานิ ทิพฺพสมฺปตฺตึ 

อนุภวนฺโต ตุสิตปุเร อติวิย นนฺทติ.

อ.บุคคล ไปแลว สูสุคติ เสวยอยู ซึ่งทิพยสมบัติ ยอมรื่นเริง เกินเปรียบ ในดุสิตบุรี 

ตลอดโกฏิแหงปหาสิบเจ็ด ท. ดวย ตลอดแสนแหงป ท. หกสิบ ดวย.

นับสังขยา : สตฺตป ฺาสวสฺสโกฏิโย เทากับ ๕๗๐ ลานป

: สฏฐึ วสฺสสตสหสฺสานิ เทากับ ๖ ลานป รวมเปน ๕๗๖ ลานป



๑. ภนฺเต อนาถปณฺฑิกปมุขา ป ฺจ อริยสาวกโกฏิโย ตุมฺหาก อาคมน ปจฺจาสึสนฺติ.

ขาแตพระองคผูเจริญ อ.โกฏิแหงอริยสาวก ท. หา อันมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปน

ประมุข ยอมหวัง ซึ่งการเสด็จมา ของพระองค ท.

นับสังขยา : ป ฺจ อริยสาวกโกฏิโย เทากับ ๕๐ ลานคน

๒. ปฏิสนฺธคิคฺหณทวิเส ปลนฺธิตมาลา ตา กิร สฏ ิสตสหสฺสาธิกสตฺตปณฺณาสวสฺสโกฏิโย 

อมิลายิตฺวา ตทา มิลายนฺติ.

ไดยินวา อ.พวงมาลัยอันเทพธิดาประดับแลว ในวันเปนที่ถือเอาซึ่งปฏิสนธิ ไมเหี่ยว

แหงแลว ตลอดโกฏิแหงปหาสิบเจ็ดอันยิ่งดวยแสนหกสิบ ท. ยอมเหี่ยว ในกาลนั้น.

นับสังขยา : สฏ ิสตสหสฺสาธิกสตฺตปณฺณาสวสฺสโกฏิโย เทากับ ๕๗๖ ลานป



๑. ต ทิพฺพํ วสฺสสหสฺสํ มนุสฺสคณนาย ติสฺโส วสฺสโกฏิโย สฏ ี จ วสฺสสตสหสฺสานิ โหติ.

อ.พันแหงป อันเปนทิพย นั้น เปนโกฏิแหงป สาม ดวย เปนแสนแหงป หกสิบ ดวย 

โดยการนับของมนุษย ยอมเปน.

นับสังขยา : ติสฺโส วสฺสโกฏิโย สฏ ี จ วสฺสสตสหสฺสานิ เทากับ ๓๖ ลานป
๒. อิมสฺมึ นคเร อนฺโต จ พหิ จ อฏารส มนุสฺสโกฏิโย วสนฺติ.

อ.โกฏิแหงมนุษย ท. สิบแปด ยอมอยู ในภายใน ดวย ในภายนอก ดวย ในเมืองนี้.

นับสังขยา : อฏารส มนุสฺสโกฏิโย เทากับ ๑๘๐ ลานคน.

๓. ตทา สาวตฺถิย สตฺต มนุสฺสโกฏิโย วสนฺติ.

ในกาลนั้น อ.โกฏิแหงมนุษย ท. ยอมอยู ในเมืองสาวัตถี.

นับสังขยา : สตฺต มนุสฺสโกฏิโย เทากับ ๗๐ ลานคน



๑. วิสาขา สยเมว ตสฺส มูล ทตฺวา สตสหสฺสาธิกา นวโกฏิโย สกเฏ อาโรเปตฺวา 

วิหาร เนตฺวา.

อ.นางวิสาขา ใหแลว ซึ่งมูลคา ของเครื่องประดับนั้น เองนั่นเทียว ยังบุคคล

ใหยกขึ้นแลว ซึ่งโกฏิเกา ท. อันยิ่งดวยแสนแหงทรัพย นําไปแลว สูวิหาร.

นับสังขยา : สตสหสฺสาธิกา นวโกฏิโย เทากับ ๙๐ ลาน ๑ แสน

๒. อมฺหาก อสุกฏาเน จตฺตาฬีส (จตฺตาฬีสํ) ธนโกฏิโย นิทหิตฺวา ปตา.

อ.โกฏิแหงทรัพย ท. สี่สิบ อันเรา ท. ฝงแลว เก็บไวแลว ในที่โนน.

นับสังขยา : จตฺตาฬีส (จตฺตาฬีสํ) ธนโกฏิโย เทากับ ๔๐๐ ลาน



๑. มหาสมุทฺท ปวิฏ อฏารสโกฏิธน อตฺถิ.

อ.ทรัพยอันมีโกฏิสิบแปดเปนประมาณ อันเขาไปแลว สูมหาสมุทร มีอยู.

นับสังขยา : อฏารสโกฏิธน เทากับ ๑๘๐ ลาน

๒. กุลสนฺตกาปสฺส อฏารส หิร ฺโกฏิโย นทีตีเร นิทหิตฺวา ปตา.

อ.โกฏิแหงเงิน ท. สิบแปด แมอันเปนของมีอยูแหงตระกูล ของเศรษฐีนั้น อัน

บุคคล ฝงไวแลว เก็บไวแลว ที่ฝงแหงแมน้ํา.

นับสังขยา : อฏารส หิร ฺโกฏิโย เทากับเงิน ๑๘๐ ลาน

๓. โวหารุปชีวิโนปสฺส หตฺถโต อฏารสโกฏิธน อิณ คณฺหึสุ.

อ.ชน ท. แมผูเขาไปอาศัยซึ่งการคาขายเปนอยูโดยปกติ รับแลว ซึ่งทรัพย

อันมีโกฏิสิบแปดเปนประมาณ จากมือ ของเศรษฐีนั้น กระทํา ใหเปนหนี้.

นับสังขยา : อฏารสโกฏิธน เทากับ ๑๘๐ ลาน



ปกตสิงัขยาจดัเป็นนามนาม, คณุนาม, สพัพนาม, 
ลงิค ์และวจนะ ตามลกัษณะการใชด้งันี้



จดัปกตสิงัขยาเขา้ในนามศพัท์
--------------------

๑ – ๔ (เอก – จตุ) เป็นสพัพนาม

๕ – ๙๘ (ปญฺจ – อฏฺฐนวุต)ิ  เป็นคุณนาม

๙๙ – ๑๐ ลา้น (เอกูนสต ํ– โกฏ)ิ เป็นนามนาม



๑.สงัขยาที่เป็นสพัพนามและคุณนามทาํหนา้ที่ขยายนามนาม แปลออกสาํเนียง

อายตนิบาตไม่ได ้(เอก แปลว่า ผูห้นึ่ง, อนัหนึ่ง, ตวัหนึ่ง ๒-๙๘ แปลแต่ตวัเลข) เช่น 

-เอโก ปุริโส. อ.บุรุษ ผูห้นึ่ง 

-จตฺตาโร ปุริสา. อ.บุรุษ ท. ๔ 

-เอกูนวสี ํปุริสา. อ.บุรุษ ท. ๑๙ 

๒.สงัขยาที่เป็นนามนามแปลออกสาํเนียงอายตนิบาตได ้นามนามที่จะนบัลงฉัฏฐี

วภิตัต ิพหุวจนะ วางไวห้นา้สงัขยา เช่น

-ปุริสานํ สต.ํ อ.รอ้ย แห่งบุรุษ ท.

-กญฺญานํ สหสฺส ํ อ.พนั แห่งสาวนอ้ย ท.

-ธนานํ ทสสหสฺส.ํ อ.หมืน่ แห่งทรพัย ์ท.



จดัปกตสิงัขยาเขา้ในลงิค์
----------------------

๑ – ๑๘ (เอก – อฏฺฐารส) เป็น ๓ ลงิค ์

๑๙ – ๙๘ (เอกูนวสี – อฏฺฐนวุต)ิ เป็นอติถีลงิค ์

๙๙ – ลา้น (เอกูนสต ํ– ทสสตสหสฺส)ํ เป็นนปุงสกลงิค ์

๑๐ ลา้น (โกฏ)ิ เป็นอติถีลงิค ์



๑.สงัขยาที่เป็น ๓ ลิงค ์(๑-๑๘) เมื่อขยายนามนามบทใดตอ้งมีลิงค ์วจนะ 

วภิตัต ิเหมอืนามนามที่ตนขยาย

ปุงลงิค ์ : เอโก ปุริโส. อ.บุรุษ คนหนึ่ง.

อติถีลงิค ์ : เอกา อติฺถี. อ.หญงิ คนหนึ่ง

นปุงสลงิค ์ : เอก ํกุล.ํ อ.ตระกูล ตระกูลหนึ่ง

ปุงลงิค ์ : เทฺว ปุริสา. อ.บุรุษ ท. สอง

อติถีลงิค ์ : เทฺว กญฺญาโย. อ.สาวนอ้ย ท. สอง

นปุงสลงิค ์ : เทฺว กุลานิ. อ.ตระกูล ท. สอง

ปุงลงิค ์ : ตโย ชนา. อ.ชน ท. สาม

อติถีลงิค ์ : ตสิฺโส อติฺถี. อ.หญงิ ท. สาม



๒.สงัขยาที่เป็นอิตถีลงิค ์(๑๙-๙๘) เมื่อขยายนามนามไม่ว่านามนามจะเป็น

ลงิคใ์ดกต็ามตอ้งประกอบสงัขยาเป็นอติถีลงิค ์(เอกวจนะ) เสมอ สว่นวภิตัตติอ้ง

ตรงกนักบับทนามนาม

-ถา้นามนามเป็นปุงลงิค ์ จะฝืนลงิค ์

-ถา้นามนามเป็นอติถีลงิค ์ จะไม่ฝืนลงิค ์มลีงิคค์ลอ้ยตามกนั

-ถา้นามนามเป็นนปุงสกลงิค ์ จะฝืนลงิค ์

ตวัอย่าง

-เอกูนวสี ํปุริสา. อ.บุรุษ ท. ๑๙

-เอกูนวสี ํกญฺญาโย. อ.นางสาวนอ้ย ท. ๑๙

-เอกูนวสี ํกุลานิ. อ.ตระกูล ท. ๑๙



-ปญฺจสฏฺฐ ีปุริสา. อ.บุรุษ ท. ๖๕

-ปญฺจสฏฺฐ ีกญฺญาโย. อ.นางสาวนอ้ย ท. ๖๕

-ปญฺจสฏฺฐ ีกุลานิ. อ.ตระกูล ท. ๖๕

๓.สงัขยาตัง้แต่ ๙๙-ลา้น เป็นนปุงสกลิงค  ์แจกตามแบบ อ การนัตใ์น

นปุงสกลงิค ์(กุล) แปลออกสาํเนียงอายตนิบาตได ้

-เป็นเอกวจนะถา้สงัขยาเป็นเลขหลกัหนึ่งรอ้ย, หนึ่งพนั, หนึ่งหมื่น, 

หนึ่งแสน, หนึ่งลา้น

ตวัอย่าง

-ปุริสานํ สต.ํ อ.รอ้ย แห่งบุรุษ ท.

-หตฺถีนํ สหสฺส.ํ อ.พนั แห่งบุรุษ ท.



-เป็นพหุวจนะถา้สงัขยาเป็นเลขหลกัสองรอ้ย, สองพนั, สองหมื่น, สองแสน, 

สองลา้น จนถึงหลกัเกา้รอ้ย, เกา้พนั, เกา้หมืน่, เกา้แสน, เกา้ลา้น

ตวัอย่าง

-ปุริสานํ ทฺวสิตานิ. อ.รอ้ยสอง ท. แห่งบุรุษ ท.

-ปุริสานํ ทฺวสิหสฺสานิ. อ.พนัสอง ท. แห่งบุรุษ ท.

๔.โกฏ ิ(สบิลา้น) เป็นอิตถีลงิค ์แจกตามแบบ อิ การนัตใ์นอิตถีลงิค ์(รตฺติ) 

นบันามนามบทใดวางไวห้ลงันามนามบทนัน้ สองโกฏขิึ้นไปเป็นพหุวจนะ

ตวัอย่าง

-มนุสฺสานํ โกฏ.ิ อ.โกฏ ิแห่งมนุษย ์ท.

-เทวานํ สตฺตโกฏโิย. อ.โกฏเิจ็ด ท. แห่งมนุษย ์ท.



จดัปกตสิงัขยาเขา้ในวจนะ
----------------------

๑ (เอก) เป็นเอกวจนะอย่างเดียว

๒ – ๑๘ (ทฺว ิ– อฏฺฐารส) เป็นพหุวจนะอย่างเดียว

๑๙ – ๙๘ (เอกูวสี – อฏฺฐนวุต)ิ เป็นเอกวจนะอย่างเดียว

๙๙ – ๑๐ ลา้น (เอกูสต ํ– โกฏ)ิ เป็นเอกวจนะและพหุวจนะ



ตวัอย่างการลงวจนะที่สงัขยาตามหลกัการจดัสงัขยาลงในวจนะ

-เอก ศพัท ์ : เอโก เสฏฺฐ.ี อ.เศรษฐ ีคนหนึ่ง

-ทฺว ิ–อฏฺฐารส : เทฺว เสฏฺฐโิน. อ.เศรษฐ ีท. สอง

: ตโย เสฏฺฐโิน อ.เศรษฐ ีท. สาม

: จตฺตาโร เสฏฺฐโิน. อ.เศรษฐ ีท. สี่

-เอกูนวสี – อฏฺฐนวุติ : เอกูวสี ํเสฏฺฐโิน อ.เศรษฐ ีท. ๑๙

: เอกวสีต ิเสฏฺฐโิน อ.เศรษฐ ีท. ๒๑

: เอกสฏฺฐ ีเสฏฺฐโิน อ.เศรษฐ ีท. ๖๑

-เอกูสตํ –ทสสตสหสฺส ํ : เสฏฺฐนีํ สตํ อ.รอ้ย แห่งเศรษฐ ีท.

: เทฺว หตฺถีสตานิ อ.รอ้ยแห่งชา้ง ท. สอง



ตัง้แต่ ๑๙ – ๙๘ เป็นเอกวจนะ อติถลีงิคอ์ย่างเดียว
มีวธิแีจกต่างกนัดงันี้

๑.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย วสี แจกเหมือน เอกูนวสี 
๒.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย วสีติ แจกเหมือน รตตฺิ
๓.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย ตสึ แจกเหมือน รตตฺิ
๔.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย ตสึติ แจกเหมือน รตตฺิ
๕.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย จตตฺาฬสี, ตาฬสี แจกเหมือน เอกูนวสี
๖.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย ปญญฺาส, ปณฺณาส แจกเหมือน เอกูนวสี
๗.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย สฏฐฺี แจกเหมือน นารี
๘.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย สตตฺติ แจกเหมือน รตตฺิ



๙.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย อสตีิ แจกเหมือน รตตฺิ
๑๐.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย นวตุิ แจกเหมือน รตตฺิ
๑๑.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย โกฏิ แจกเหมือน รตตฺิ

สรุปวธิแีจกสงัขยาตัง้แต่ ๑๙-๙๘
๑.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย อ การนัต์ แจกเหมือน เอกูนวสี
๒.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย อ ิการนัต์ แจกเหมือน รตตฺิ
๓.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย อ ีการนัต์ แจกเหมือน นารี
๔.สงัขยาที่แจกตามแบบ รตตฺ,ิ นาร ี แจกเฉพาะฝ่ายเอกวจนะ



ตัง้แต่ ๙๙ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ [ที่ลงทา้ยดว้ย สต, สหสฺส] มีวธิใีชด้งันี้
๑.ถา้ใชเ้ป็นคณุนามเป็นได ้๓ ลงิคแ์จกตามนามนามที่ตนขยาย เวลาแปลใหแ้ปล
เป็นพหพุพหิสิมาส คอืแปลว่า มี.....เป็นประมาณ

-ปญจฺสตา ภกิขฺู. แปลว่า อ.ภกิษุ ท. มีรอ้ยหา้เป็นประมาณ
-สหสฺสา อติถฺ.ี แปลว่า อ.หญงิ ท. มีหนึ่งพนัเป็นประมาณ

๒.ถา้ใชเ้ป็นนามนามใชเ้ป็นนปงุสกลงิคแ์จกเหมือน กลุ สว่นนามนามที่จะนบัให ้
ประกอบเป็นฉฏัฐวีภิตัตพิหวุจนะวางไวห้นา้สงัขยาที่ใชน้บั

-ภกิขฺูนํ ปญจฺสตานิ. แปลว่า อ.รอ้ยหา้ ท. แหง่ภกิษุ ท.
-สามเณรานํ สหสฺส.ํ แปลว่า อ.พนั แหง่สามเณร ท.
-กรนีํ สตสหสฺส.ํ แปลว่า อ.แสน แหง่ชา้ง ท.


