
เอกสารการเร �ยนรู้

ชื�อมงคล ที�ใช้บ่อย 100 คํา

www.wordyguru.com
14 สิงหาคม พ.ศ.2564

http://www.wordyguru.com


ตวัอยา่ง ชื�อมงคล ที�ใชบ้อ่ย

1. กมลชนก
แปลวา่ ผูเ้กดิจากใจ
อา่นวา่ กะ-มน-ชะ-นก

2. กรวชิญ์
แปลวา่ ความรุง่เรอืงของปราชญ์
อา่นวา่ กอ-ระ-วดิ

3. กวนิธดิา
แปลวา่ ลกูสาวผูด้งีาม
อา่นวา่ กะ-วนิ-ท-ิดา

4. กมัปนาท
แปลวา่ เสยีงกกึกอ้ง
อา่นวา่ กมั-ปะ-นาด

5. กติตศิกัด ิ�
แปลวา่ ผูม้อํีานาจและความสามารถ
อา่นวา่ กดิ-ต-ิสกั

6. เกวลนิ
แปลวา่ ผูสํ้าเร็จ
อา่นวา่ เก-วะ-ลนิ

7. เกศราภรณ์
แปลวา่ เครื�องประดบัผม
อา่นวา่ เกด-สะ-รา-พอน

8. เกศรนิทร์
แปลวา่ เกสรดอกไม ้
อา่นวา่ เกดิ-สะ-รนิ
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9. เกษมศรี
แปลวา่ ผูม้คีวามปลอดภยัเป็นมิ�งขวญั
อา่นวา่ กะ-เสม-สี

10. เจตน์
แปลวา่ ความคดิ ความตั �งใจ
อา่นวา่ เจด

11. เจนจริา
แปลวา่ เชี�ยวชาญตลอดกาล
อา่นวา่ เจน-จ-ิรา

12. ชนญัชดิา
แปลวา่ ผูช้นะคนอื�น
อา่นวา่ ชะ-นัน-ช-ิดา

13. ชเยศ
แปลวา่ ผูเ้ป็นใหญด่ว้ยชยัชนะ จอมผูพ้ชิติ
อา่นวา่ ชะ-เยด

14. ชลธชิา
แปลวา่ เกดิในนํ�า ลกูของทะเลคอืพระลกัษมี
อา่นวา่ ชน-ท-ิชา

15. ชญัญา
แปลวา่ ผูป้ระเสรฐิ ผูรู้ ้
อา่นวา่ ชนั-ยา

16. ญาดา
แปลวา่ ผูรู้ ้นักปราชญ์
อา่นวา่ ยา-ดา

17. ณฏัฐณชิา
แปลวา่ ฉลาดและบรสิทุธิ�
อา่นวา่ นัด-ถะ-น-ิชา

18. ณฐัชา
แปลวา่ ผูเ้กดิจากนักปราชญ์
อา่นวา่ นัด-ถะ-ชา
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19. ณฐัณชิา
แปลวา่ ฉลาดและบรสิทุธิ�
อา่นวา่ นัด-น-ิชา

20. ณฐัธดิา
แปลวา่ ธดิาของนักปราชญ ์ธดิาผูฉ้ลาด
อา่นวา่ นัด-ท-ิดา

21. ณฐัวฒัน์
แปลวา่ ความเจรญิของนักปราชญ์
อา่นวา่ นัด-ถะ-วดั

22. ณฐัวฒุิ
แปลวา่ ผูเ้จรญิดว้ยความรู ้
อา่นวา่ นัด-ถะ-วดุ

23. ณชิ
แปลวา่ สะอาด บรสิทุธิ�
อา่นวา่ นดิ

24. ณชิา
แปลวา่ สะอาด บรสิทุธุ์
อา่นวา่ น-ิชา

25. ณชิาภทัร
แปลวา่ บรสิทุธิ�และดงีาม
อา่นวา่ น-ิชา-พัด

26. ตฤณ
แปลวา่ หญา้
อา่นวา่ ตรนิ

27. ตณิณ์
แปลวา่ ผูข้า้มพน้ความทกุขแ์ลว้
อา่นวา่ ตนิ

28. เตชนิท์
แปลวา่ เป็นใหญด่ว้ยเดช มเีดชยิ�งใหญ่
อา่นวา่ เต-ชนิ
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29. ธนกฤต
แปลวา่ การสรา้งทรัพยส์มบตัิ
อา่นวา่ ทะ-นะ-กรดิ

30. ธญัชนก
แปลวา่ ใหเ้กดิสริมิงคล หรอืใหเ้กดิโชค
อา่นวา่ ทนั-ชะ-นก

31. ธาม
แปลวา่ ยศศกัดิ�
อา่นวา่ ทาม

32. ธรีภทัร
แปลวา่ นักปราชญผ์ูเ้จรญิ
อา่นวา่ ท-ีระ-พัด

33. ธรีนิท์
แปลวา่ ธรีะ+อนิท(์อนิทร)์ แปลวา่นักปราชญผ์ูย้ ิ�งใหญ่ มคีวามฉลาดมากมคีวาม
ชาํนาญเชี�ยวชาญมาก
อา่นวา่ ธ ี- รนิ

34. นนทพทัธ์
แปลวา่ ผกูพันดว้ยความสขุ
อา่นวา่ นน-ทะ-พัด

35. นรสิรา
แปลวา่ เป็นใหญเ่หนอืคน
อา่นวา่ นะ-รดิ-สะ-รา

36. นลนินภิา
แปลวา่ งดงามหรอืบรสิทุธิ�ดจุดอกบวั
อา่นวา่ นะ-ลนิ-น-พา

37. นนัทน์ภสั
แปลวา่ มคีวามสขุดจุสวรรค์
อา่นวา่ นัน-นะ-พัด

38. นชิา
แปลวา่ เป็นตวัเอง เป็นของตวัเอง นรัินดร
อา่นวา่ น-ิชา
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39. บปุผา
แปลวา่ ดอกไม ้
อา่นวา่ บบุ-ผา

40. ปณติา
แปลวา่ ไดรั้บการสรรเสรญิ ประณีต
อา่นวา่ ปะ-น-ิตา

41. ปพชิญา
แปลวา่ ผูรู้แ้จง้
อา่นวา่ ปะ-พดิ-ชะ-ยา

42. ปวณีา
แปลวา่ ฉลาด ชาํนาญ
อา่นวา่ ปะ-ว-ีนา

43. ปณัณ์
แปลวา่ หนังสอื
อา่นวา่ ปัน

44. ปาลติา
แปลวา่ ผูท้ี�ถกูคุม้ครองรักษา
อา่นวา่ ปา-ล-ิตา

45. ปาลนิ
แปลวา่ ผูรั้กษา ผูคุ้ม้ครอง
อา่นวา่ ปา-ลนิ

46. ผกามาศ
แปลวา่ ดอกไมม้คีา่ยิ�งทอง
อา่นวา่ ผะ-กา-มาด

47. พชร
แปลวา่ เพชร
อา่นวา่ พด-ชะ-ระ

48. พชัรพร
แปลวา่ ประเสรฐิดจุเพชร
อา่นวา่ พัด-ชะ-ระ-พอน
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49. พชิชา
แปลวา่ ความรู ้
อา่นวา่ พดิ-ชา

50. พชิชาภา
แปลวา่ มคีวามรุง่เรอืงดว้ยความรู ้
อา่นวา่ พดิ-ชา-พา

51. พชิามญชุ์
แปลวา่ ผูง้ดงามดว้ยความรู ้
อา่นวา่ พ-ิชา-มน

52. พรีพฒัน์
แปลวา่ ความเจรญิของผูก้ลา้หาญ
อา่นวา่ พ-ีระ-พัด

53. ภทัรพล
แปลวา่ บคุคลที�ประเสรฐิ
อา่นวา่ พัด-ทระ-พน

54. ภาคนิ
แปลวา่ ผูม้โีชค มกํีาไร
อา่นวา่ พา-คนิ

55. รชต
แปลวา่ ระ-ชะ-ตะ
อา่นวา่ ระ-ชด

56. รชัชานนท์
แปลวา่ ยนิดใีนสมบตั ิยนิดใีนความเป็นพระราชา
อา่นวา่ รัด-ชา-นน

57. รามลิ
แปลวา่ กามเทพ
อา่นวา่ รา-มนิ

58. รนิรดา
แปลวา่ ผูย้นิดหีรอืรื�นเรงิอยูเ่สมอ
อา่นวา่ รนิ-ระ-ดา
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59. ลลติา
แปลวา่ สวย มเีสน่ห์
อา่นวา่ ละ-ล-ิตา

60. วชริญาณ์
แปลวา่ มคีวามรูเ้ฉียบคมดจุเพชร
อา่นวา่ วะ-ช-ิระ-ยา

61. วรนชุ
แปลวา่ นางงาม
อา่นวา่ วอ-ระ-นุด

62. วรพกัตร์
แปลวา่ ดวงหนา้สวยงาม
อา่นวา่ วอ-ระ-พัก

63. วรรณวสิาข์
แปลวา่ ผวิพรรณดจุพระจันทรว์นัเพ็ญเดอืนหก
อา่นวา่ วนั-ว-ิสา

64. วรวลญัช์
แปลวา่ ผูม้ลีกัษณะอนัประเสรฐิ
อา่นวา่ วอ-ระ-วะ-ลนั

65. วรญัญา
แปลวา่ ผูรู้ส้ ิ�งที�ประเสรฐิ
อา่นวา่ วะ-รัน-ยา

66. วรากร
แปลวา่ บอ่เกดิแหง่สิ�งประเสรฐิ
อา่นวา่ วะ-รา-กอน

67. วรารตัน์
แปลวา่ แกว้ที�ประเสรฐิ
อา่นวา่ วะ-รา-รัด

68. วรนิทร
แปลวา่ ผูป้ระเสรฐิและเป็นใหญ่
อา่นวา่ วะ-รนิ-ทอน
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69. วรศิรา
แปลวา่ ผูป้ระเสรฐิและเป็นใหญ่
อา่นวา่ วะ-รดิ-สะ-รา

70. วไิลลกัษณ์
แปลวา่ มลีกัษณะงาม
อา่นวา่ ว-ิไล-ลกั

71. ศริลิกัษณ์
แปลวา่ มลีกัษณะที�เป็นมงคล
อา่นวา่ ส-ิหร-ิลกั

72. ศภุฤกษ์
แปลวา่ ฤกษ์ดี
อา่นวา่ ส-ุพะ-เรกิ

73. ศภุลกัษณ์
แปลวา่ มลีกัษณะดงีาม
อา่นวา่ สบุ-พะ-ลกั

74. สทิธศิกัด ิ�
แปลวา่ ผูม้คีวามสําเร็จและความสามารถ
อา่นวา่ สดิ-ท-ิสกั

75. สริกิญัญา
แปลวา่ สาวนอ้ยผูเ้ป็นมิ�งขวญั
อา่นวา่ ส-ิหร-ิกนั-ยา

76. สคุนธา
แปลวา่ ผูม้กีลิ�นหอม
อา่นวา่ ส-ุคน-ทา

77. สดุารตัน์
แปลวา่ นางแกว้
อา่นวา่ ส-ุดา-รัด

78. สพุชิญา
แปลวา่ ฉลาดยิ�ง
อา่นวา่ ส-ุพดิ-ชะ-ยา
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79. สภุสัสรา
แปลวา่ มรัีศมงีาม
อา่นวา่ สก-ุพัด-สะ-รา

80. สภุาพร
แปลวา่ ผูม้คีวามงามและประเสรฐิ
อา่นวา่ ส-ุพา-พอน

81. สรุกานต์
แปลวา่ แกว้มคีา่
อา่นวา่ ส-ุระ-กาน

82. สรุางค์
แปลวา่ ผูม้รีา่งกายเป็นทพิย์
อา่นวา่ ส-ุราง

83. หยาดทพิย์
แปลวา่ หยาดนํ�าจากสวรรค์
อา่นวา่ หยาด-ทบิ

84. หทัยา
แปลวา่ หวัใจ
อา่นวา่ หดั-ถะ-ยา

85. อนญัญา
แปลวา่ เป็นหนึ�ง ไมม่สีอง
อา่นวา่ อะ-นัน-ยา

86. อนสุรา
แปลวา่ ระลกึถงึ
อา่นวา่ อะ-นุด-สะ-รา

87. อภชิญา
แปลวา่ รูย้ ิ�ง ฉลาด
อา่นวา่ อะ-พพิ-ชะ-ยา

88. อภวิฒัน์
แปลวา่ ความเจรญิ
อา่นวา่ อะ-พ-ิวดั
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89. อรสิรา
แปลวา่ เจา้แหง่ศตัร ูเป็นใหญเ่หนอืศตัรู
อา่นวา่ อะ-รดิ-สะ-รา

90. อรสิา
แปลวา่ เป็นใหญเ่หนอืกวา่ศตัรทูั �งหลาย
อา่นวา่ อะ-ร-ิสา

91. อลนิ
แปลวา่ ผึ�ง
อา่นวา่ อะ-ลนิ

92. อคัรวนิท์
แปลวา่ ผูป้ระสบสิ�งที�ลํ�าเลศิ
อา่นวา่ อกั-คระ-วนิ

93. องัสมุาลนิ
แปลวา่ ดอกไมเ้ป็นรัศมี
อา่นวา่ องั-ส-ุมา-ลนิ

94. อนันา
แปลวา่ ขา้ว
อา่นวา่ อนั-นา

95. อาชวนิ
แปลวา่ ผูม้คีวามซื�อตรง
อา่นวา่ อาด-ชะ-วนิ

96. อาภสัรา
แปลวา่ ผอ่งใสเป็นประกาย
อา่นวา่ อา-พัด-สะ-รา

97. อารยา
แปลวา่ ผูป้ระเสรฐิ
อา่นวา่ อา-ระ-ยา

98. อารยีา
แปลวา่ เอื�อเฟื�อเผื�อแผ่
อา่นวา่ อา-ร-ียา
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99. อนิทริา
แปลวา่ พระนางลกัษมี
อา่นวา่ อนิ-ท-ิรา

100. ไอรณิ
แปลวา่ เกลอืสนิเธาว์
อา่นวา่ ไอ-รนิ
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