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รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้ 
(Tropical Cyclone Names in the Western North Pacific and the South China Sea) 

ประเทศทีม่าของชื่อพายุ Column I Column II Column III Column IV Column V  

ราชอาณาจักรกัมพูชา Damrey 

 

Kong-rey Nakri Krovanh Trases* 
สาธารณรัฐประชาชนจีน Haikui Yutu Fengshen Dujuan Mulan* 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี Kirogi Toraji Kalmaegi Surigae Meari 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง Kai-tak Man-yi Fung-wong Choi-wan Ma-on 
ญี่ปุ่น Tembin Usagi Kammuri Koguma Tokage 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Bolaven Pabuk Phanfone Champi Hinnamnor* 
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า Sanba Wutip Vongfong In-fa Muifa 
มาเลเซีย Jelawat Sepat Nuri Cempaka Merbok 
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย Ewiniar Mun Sinlaku Nepartak Nanmadol 
ฟิลิปปินส์ Maliksi Danas Hagupit Lupit Talas 
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) Gaemi Nari Jangmi Mirinae Noru 
ไทย Prapiroon Wipha Mekkhala Nida Kulap 
สหรัฐอเมริกา Maria Francisco Higos Omais Roke 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Son-Tinh Lekima Bavi Conson Sonca 
ราชอาณาจักรกัมพูชา Ampil Krosa Maysak Chanthu Nesat 
สาธารณรัฐประชาชนจีน Wukong Bailu Haishen Dianmu Haitang 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี Jongdari Podul Noul Mindulle Nalgae 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง Shanshan Lingling Dolphin Lionrock Banyan 
ญี่ปุ่น Yagi Kajiki Kujira Kompasu Hato 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Leepi Faxai Chan-hom Namtheun Pakhar 
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า Bebinca Peipah Linfa Malou Sanvu 
มาเลเซีย Rumbia Tapah Nangka Nyatoh* Mawar 
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย Soulik Mitag Saudel Rai Guchol 
ฟิลิปปินส์ Cimaron Hagibis Molave Malakas Talim 
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) Jebi Neoguri Goni Megi Doksuri 
ไทย Mangkhut Bualoi Atsani Chaba Khanun 
สหรัฐอเมริกา Barijat Matmo Etau Aere Lan 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Trami Halong Vamco Songda Saola 

 
หมายเหต ุ 1. การตั้งช่ือพายุหมุนเขตร้อนจะหมุนเวียนกันไปโดยเริ่มจากช่ือแรกใน Colume I ไปตามล าดับจนถึงช่ือสุดท้ายใน Colume V  

 2. * เป็นช่ือพายุหมุนเขตร้อนใหม่ทดแทนช่ือพายุที่ถูกถอดถอนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการไตฝุ้่นครั้งท่ี 49 ณ นครโยโกฮาม่า  
   ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2560 

   3. การอ่านออกเสียงช่ือพายุและค าแปลเป็นภาษาไทยตามราชบณัฑิตยสภาดังตารางความหมายและที่มาของช่ือพายุหมุนเขตร้อนฯ 
                  ในหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 

http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/rsmc-hp-pub-eg/tyname.html#Column I
http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/rsmc-hp-pub-eg/tyname.html#Column II
http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/rsmc-hp-pub-eg/tyname.html#Column III
http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/rsmc-hp-pub-eg/tyname.html#Column IV
http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/rsmc-hp-pub-eg/tyname.html#Column V
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ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้ 
Column I 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของช่ือ 
DAMREY   ด็อมเร็ย  ช้าง  ราชอาณาจักรกัมพูชา  
HAIKUI   ไห่ขุย  ชื่อดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
KIROGI   คีโรกี  ห่านป่า  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
KAI-TAK   ไคตั๊ก  ชื่อท่าอากาศยานเดิม  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
TEMBIN  เท็มบิง, เท็มบิน ราศีตุล, ตาชั่ง ญี่ปุ่น  
BOLAVEN   บอละเวน  ที่ราบสูงทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

SANBA   ซันปา  ชื่อสถานที่ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า  เขตบริหารพิเศษมาเก๊า  
JELAWAT   เจอลาวัต  ชื่อปลาน้ าจืดชนิดหนึ่ง  มาเลเซีย  
EWINIAR   เอวิเนียร์  ชื่อเทพเจ้าแห่งพายุ [ภาษาพ้ืนเมืองของ 

เกาะชุก (Chuuk)]  
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 

MALIKSI   มาลิกซี  เร็ว  ฟิลิปปินส์  
GAEMI   แคมี  มด  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  
PRAPIROON   พระพิรุณ  ชื่อเทพเจ้าแห่งฝน  ไทย  
MARIA   มาเรีย  ชื่อผู้หญิง [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่

เกาะมาเรียนา (Mariana)]  
สหรัฐอเมริกา  

SON-TINH   เซินติญ  ชื่อเทพเจ้าแห่งขุนเขาในเรื่องปรัมปราของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

AMPIL  อ็อมปึล มะขาม ราชอาณาจักรกัมพูชา  
WUKONG   อู๋คง  พญาวานรที่มีชื่อเสียงในเรื่องทาง

พระพุทธศาสนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

JONGDARI ชงดารี นกจาบฝน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
SHANSHAN   ชานชาน  ชื่อของเด็กหญิง  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
YAGI   ยางิ  ราศีมังกร, แพะ  ญี่ปุ่น  
LEEPI     หลี่ผี  น้ าตกท่ีสวยที่สุดทางตอนใต้ของประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

BEBINCA   เบบินคา  ชื่อขนมพุดดิงของเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เขตบริหารพิเศษมาเก๊า  
RUMBIA   รุมเบีย  ต้นสาคู  มาเลเซีย  
SOULIK   ซูลิก  ต าแหน่งหัวหน้าเผ่าโบราณของเกาะโปนเป

(Pohnpei)  
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 

CIMARON   ซีมารอน  วัวป่าของฟิลิปปินส์  ฟิลิปปินส์  
JEBI   เชบี  นกนางแอ่น  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  
MANGKHUT   มังคุด  ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง  ไทย  
BARIJAT   บารีจัต ชายฝั่งที่มีคลื่นลม [ภาษาพ้ืนเมืองของหมู่

เกาะมาร์แซล (Marshall)] 
สหรัฐอเมริกา  

TRAMI   จ่ามี  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งในสกุลดอกกุหลาบ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
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ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้ 
Column II 

 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของช่ือ 
KONG-REY   กองเร็ย  ชื่อสาวงามในต านานเขมร, ชื่อภูเขา  ราชอาณาจักรกัมพูชา  
YUTU   ยวี่ถู่  กระต่ายในดวงจันทร์ของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน,กระต่ายหยก  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

TORAJI   โทราจี  ชื่อต้นไม้มีดอกสวยงามพบในเกาหลี รากใช้
ท าอาหารและยา  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  

MAN-YI   หม่านหยี่  ชื่อช่องแคบ ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ า เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
USAGI   อูซางิ  กระต่าย  ญี่ปุ่น  
PABUK   ปาบึก  ชื่อปลาน้ าจืดขนาดใหญ่ (ปลาบึก)อยู่ในแม่น้ า

โขง  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

WUTIP   หวู่ติบ  ผีเสื้อ  เขตบริหารพิเศษมาเก๊า  
SEPAT   เซอปัต  ปลาชนิดหนึ่ง (ปลาตีน)  มาเลเซีย  
MUN มูน เดือนมิถุนายน [ภาษาพ้ืนเมืองของหมู่เกาะ

ยาป (Yap)] 
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 

DANAS   ดานัส  ประสบการณ์และความรู้สึก  ฟิลิปปินส์  
NARI   นารี  ดอกลิลี  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  
WIPHA   วิภา  ชื่อของผู้หญิง  ไทย  
FRANCISCO   ฟรานซิสโก  ชื่อของผู้ชาย [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรใน

หมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]  
สหรัฐอเมริกา  

LEKIMA   เลกีมา  ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง (ไทยเรียก ม่อนไข่)  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
KROSA   กรอซา  นกกระสา, นกกระเรียน  ราชอาณาจักรกัมพูชา  
BAILU ไป๋ลู่ กวางขาว สาธารณรัฐประชาชนจีน  
PODUL   โพดุล  ต้นหลิว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
LINGLING   เหล่งเหล่ง  ชื่อของเด็กหญิง  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
KAJIKI   คาจิกิ  ชื่อปลาทะเลที่มีสีสวยงาม  ญี่ปุ่น  
FAXAI   ฟ้าใส  ชื่อของผู้หญิง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
PEIPAH   เผ่ย์ผ่า  ปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นชนิดหนึ่งในมาเก๊า  เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
TAPAH   ตาปะฮ์  ชื่อปลาน้ าจืดชนิดหนึ่ง  มาเลเซีย  
MITAG   มิแทก  ชื่อของผู้หญิง [ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะแยป 

(Yap)]  
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 

HAGIBIS   ฮากีบิส  รวดเร็ว, ว่องไว  ฟิลิปปินส์  
NEOGURI   นอกูรี  ชื่อสุนัขพันธุ์หนึ่งในสาธารณรัฐเกาหลี 

ลักษณะคล้ายตัวแร็กคูน  
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  

BUALOI บัวลอย ขนมชนิดหนึ่ง ไทย  
MATMO   แมตโม  ฝนที่ตกหนัก  สหรัฐอเมริกา  
HALONG   หะลอง  ชื่ออ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม   
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
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Column III 
 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของช่ือ 
NAKRI   นากรี  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง  ราชอาณาจักรกัมพูชา  
FENGSHEN   เฟิงเฉิน  ชื่อเทพเจ้าแห่งลม  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
KALMAEGI   คัลแมกี  นกนางนวล  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
FUNG-WONG   ฟงวอง  ฟีนิกซ์ (ชื่อยอดเขา)  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
KAMMURI   คัมมูริ  แสงใต้, มงกุฏ  ญี่ปุ่น  
PHANFONE   ฟานทอง  สัตว์ (เก้งสีทอง)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
VONGFONG   หว่องฟ้ง  ตัวต่อ  เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
NURI   นูรี  ชื่อนกแก้วหัวสีน้ าเงินในภาษามลายู   มาเลเซีย  
SINLAKU   ซินลากู  ชื่อเทพธิดาในนิยายของเกาะคอสไร  สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 
HAGUPIT   ฮากูปิต  เฆี่ยนตี  ฟิลิปปินส์  
JANGMI   ชังมี  กุหลาบ  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  
MEKKHALA   เมขลา  ชื่อเทพธิดาประจ าสมุทรในเทพนิยายไทย  ไทย  
HIGOS   ฮีโกส  ผลมะเดื่อ [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่

เกาะมาเรียนา (Mariana)]  
สหรัฐอเมริกา  

BAVI   บาหวี่  ทิวเขาในภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม   

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

MAYSAK   ไมสัก  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ราชอาณาจักรกัมพูชา  
HAISHEN   ไห่เฉิน  ชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเล  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
NOUL   โนอึล  เรืองแสง, ท้องฟ้าสีแดง   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
DOLPHIN   ดอลฟิน  โลมาสีขาวซึ่งอาศัยอยู่ในเขตน่านน้ าฮ่องกง

และเป็นตัวน าโชคของฮ่องกง  
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

KUJIRA   คูจิระ  กลุ่มดาวซีตัส, วาฬ  ญี่ปุ่น  
CHAN-HOM   จันหอม  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
LINFA   หลิ่นฟา  ดอกบัว  เขตบริหารพิเศษมาเก๊า  
NANGKA   นังกา  ขนุน  มาเลเซีย  
SAUDEL โซเดล ชื่อนายทหารองครักษ์ของหัวหน้าเผ่าบนเกาะ

โปนเป สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 

MOLAVE   โมลาเบ  ชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งใช้ท าเครื่องเรือน  ฟิลิปปินส์  
GONI   โคนี  หงส์  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  
ATSANI   อัสนี  สายฟ้า  ไทย  
ETAU   เอตาว  เมฆฝน [ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะปาเลา

(Palua)]  
สหรัฐอเมริกา  

VAMCO   หว่ามก๋อ  ชื่อแมน่้ าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ตอนใต้  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
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Column IV 
 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของช่ือ 
KROVANH   กรอวาญ  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (กระวาน)  ราชอาณาจักรกัมพูชา  
DUJUAN   ตู้เจวียน  กุหลาบพันปี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
SURIGAE ซูรีแค ชื่อนกอินทรีชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
CHOI-WAN   ฉอยหวั่น  เมฆซึ่งมีสีสันสวยงาม  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
KOGUMA โคะงุมะ ดาวหมีน้อย ญี่ปุ่น  
CHAMPI   จ าปี  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
IN-FA  ยีนฟ้า  ดอกไม้ไฟ  เขตบริหารพิเศษมาเก๊า  
CEMPAKA เจิมปากา ดอกจ าปา มาเลเซีย  
NEPARTAK   เนพาร์ตัก  นักรบที่มีชื่อเสียงของชาวเกาะคอสไร  สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 
LUPIT   ลูปิต  โหดร้ายทารุณ  ฟิลิปปินส์  
MIRINAE   มีรีแน  ทางช้างเผือก  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  
NIDA   นิดา  ชื่อของผู้หญิง  ไทย  
OMAIS   โอไมส์  พเนจร [ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะปาเลา 

(Palua)]  
สหรัฐอเมริกา  

CONSON   โกนเซิน  ชื่อโบราณสถานแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม   

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

CHANTHU   จันทู  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง  ราชอาณาจักรกัมพูชา  
DIANMU   เตี้ยนหมู่  เจ้าแม่แห่งสายฟ้า  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
MINDULLE   มินดุลเล  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
LIONROCK   ไลออนร็อก  ชื่อยอดเขาในฮ่องกง  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
KOMPASU   คมปาซุ  กลุ่มดาววงเวียน  ญี่ปุ่น  
NAMTHEUN   น้ าเทิน  ชื่อแมน่้ าซึ่งเป็นแควของแม่น้ าโขง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
MALOU   หมาเหล่า  อะเกต, หินโมรา  เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
NYATOH   ญาโตะฮ์ ชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง มาเลเซีย  
RAI   ราอี  เงินตราพื้นเมืองของเกาะแยป  สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 
MALAKAS   มาลากัส  แข็งแรง, มีอ านาจ  ฟิลิปปินส์  
MEGI   เมกี  ชื่อปลาชนิดหนึ่ง  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  
CHABA   ชบา  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง  ไทย  
AERE   แอรี  พายุ [ภาษาพ้ืนเมืองของหมู่เกาะมาร์แชล

(Marshall)]  
สหรัฐอเมริกา  

SONGDA   ซงด่า  ชื่อแม่น้ าทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
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Column V 
 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของช่ือ 
TRASES  ตรอแซะฮ์ นกหัวขวาน ราชอาณาจักรกัมพูชา  
MULAN  มู่หลาน  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลแม็กโนเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน  
MEARI   เมอารี  เสียงสะท้อน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
MA-ON   หมาอ๊อน  ชื่อยอดเขาในฮ่องกง มีความหมายว่า อานม้า  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
TOKAGE   โทกาเงะ  ชื่อกลุ่มดาวลาเซอร์ตา, กิ้งก่า  ญี่ปุ่น  
HINNAMNOR หินหนามหน่อ ห่านป่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
MUIFA   หมุ่ยฟ้า  ดอกบ๊วย  เขตบริหารพิเศษมาเก๊า  
MERBOK   เมอร์บก  ชื่อนกชนิดหนึ่ง (นกเขา)  มาเลเซีย  
NANMADOL   นันมาดอล  โบราณสถานที่มีชื่อเสียงของเกาะโปนเป

(Pohnpei) ได้รับสมญาว่า เวนิสแห่งแปซิฟิก  
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 

TALAS   ตาลัส  ความคม, ความเฉียบแหลม  ฟิลิปปินส์  
NORU   โนรู  ชื่อกวางชนิดหนึ่ง  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  
KULAP   กุหลาบ  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง  ไทย  
ROKE   โรคี  ชื่อของผู้ชาย [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรใน

หมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]  
สหรัฐอเมริกา  

SONCA   เซินกา  ชื่อนกชนิดหนึ่งมีเสียงไพเราะ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
NESAT   เนสาท  การประมง  ราชอาณาจักรกัมพูชา  
HAITANG   ไห่ถาง  ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชน

จีน ผลคล้ายแอ็ปเปิ้ลขนาดเล็ก  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

NALGAE   นัลแก  ปีก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
BANYAN   บันยัน  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (ไทร)  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
HATO  ฮาโตะ  ชื่อกลุ่มดาวโคลัมบา, นกพิราบ  ญี่ปุ่น  
PAKHAR   ปาข่า  ชื่อปลาน้ าจืดชนิดหนึ่งอยู่ในแม่น้ าโขงตอนล่าง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
SANVU   ซ้านหวู่  ปะการัง  เขตบริหารพิเศษมาเก๊า  
MAWAR   มาวาร์  กุหลาบ  มาเลเซีย  
GUCHOL   กูโชล  ขม้ินชัน [ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะแยป(Yap)]  สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 
TALIM   ตาลิม  คม, คมมีด  ฟิลิปปินส์  
DOKSURI   ทกซูรี  นกอินทรี  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  
KHANUN   ขนุน  ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของไทย  ไทย  
LAN แลง  พายุ [ภาษาพ้ืนเมืองของหมู่เกาะมาร์แชล

(Marshall)] 
สหรัฐอเมริกา  

SAOLA   เซาลา  ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง ตระกูลวัว พบในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม   

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
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(Tropical Cyclone Names in the Bay of Bengal and the Arabian Sea) 
 

ประเทศที่
ที่มาของช่ือ

พายุ 

Column 
1 

Column  
2 

Column  
3 

Column 
4 

Column 
5 

Column  
6 

Column 
7 

Column 
8 

บังคลาเทศ  Onil 
(โอนิล) 

Ogni 
(อ็อกนี) 

Nisha 
(นิชา) 

Giri 
(คีรี) 

Helen 
(เฮเลน) 

Chapala 
(จาปาลา) 

Ockhi 
(ออกคี) 

Fani 
(ฟานี) 

อินเดีย  Agni 
(อัคนี) 

Akash 
(อากาศ) 

Bijli 
(บิชลี) 

Jal 
(ชัล) 

Lehar 
(เลฮาร์) 

Megh 
(เมฆ) 

Sagar 
(สาคร) 

Vayu 
(วายุ) 

มัลดีฟส์  Hibaru 
(ฮีบารู) 

Gonu 
(โกนู) 

Aila 
(ไอลา) 

Keila 
(เกอีลา) 

Madi 
(มาดี) 

Roanu 
(โรอานู) 

Mekunu 
(เมกูนู) 

Hikaa 
(ฮีกาอา) 

เมียนมา  Pyarr 
(ปยา) 

Yemyin 
(เยมยีน) 

Phyan 
(พยาน) 

Thane 
(ทเน) 

Nanauk 
(นะเนาะ) 

Kyant 
(จั่น) 

Daye 
(ดะแย) 

Kyarr 
(จ้า) 

โอมาน  Baaz 
(บาอัซ) 

Sidr 
(ซีดร์) 

Ward 
(วาร์ด) 

Murjan 
(มูร์จัน) 

Hudhud 
(ฮุดฮุด) 

Nada 
(นาดา) 

Luban 
(ลูบัน) 

Maha 
(มาฮา) 

ปากีสถาน  Fanoos 
(ฟาโนส) 

Nargis 
(นาร์กีส) 

Laila 
(ไลลา) 

Nilam 
(นีลัม) 

Nilofar 
(นีโลฟาร์) 

Vardah 
(วาร์ดะห์) 

Titli 
(ติตลี) 

Bulbul 
(บุลบุล) 

ศรีลังกา  Mala 
(มาลา) 

Rashmi 
(รัศมี) 

Bandu 
(พันทุ) 

Viyaru 
(วียารุ) 

Ashobaa 
(อโศภา) 

Maarutha 
(มารุตะ) 

Gaja 
(คชะ) 

Pawan 
(ปาวัน) 

ไทย  Mukda 
(มุกดา) 

Khai Muk 
(ไข่มุก) 

Phet 
(เพชร) 

Phailin 
(ไพลิน) 

Komen 
(โกเมน) 

Mora 
(โมรา) 

Phethai 
(เพทาย) 

Amphan 
(อ าพัน) 
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              2. การอ่านออกเสียงชื่อพายุตามราชบัณฑิตยสภา   
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