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1 เจยี cia 21 เฎา้ dâw 41 cam จํา
2 เกอื kɯa 22 ตวั tǔa 42 dîa เดยี
3 ไฏ ้ tây 23 เออื ʔɯa 43 kɯa เกอื
4 บวั bùa 24 เดา่ dàw 44 tay ไต
5 เกยี kia 25 ตํา tàm 45 pua ปัว
6 เตา่ tàw 26 เอยี ʔia 46 rɯ́ ฤ
7 ไป pay 27 ฎํา dam 47 bɯ̀a เบอื
8 เฎา daw 28 ไอ๋ ʔǎy 48 coo โจ
9 ใจ cay 29 เตยี tía 49 dɔɔ ดอ
10 ไอ ้ ʔây 30 ไจ ้ cây 50 rɯɯ ฤๅ
11 อวั ʔua 31 เปือ pɯa 51 ʔɯa เออื
12 เปีย pîa 32 เฏา๊ táw 52 pɯ̂a เปือ
13 ดํา dam 33 จัว cua 53 dɛɛ แด
14 บํา bǎm 34 ไฎ day 54 ʔia เอยี
15 ปัว pua 35 เกอื kɯ̂a 55 pii ปี
16 ไบ ้ bây 36 เบยี bìa 56 kày ไก่
17 เจา้ câw 37 เอยี ʔía 57 baw เบา
18 ใด day 38 เจอื cɯa 58 pìa เปีย
19 ฤๅ rɯɯ 39 ดวั dua 59 doo โด
20 เจอ cəə 40 โฎ doo 60 pay ไป
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61 บวั bua 81 อํา ʔam 101 tàw เตา่
62 เฏา taw 82 ตวั tǔa 102 ʔám อํา
63 ฦ lɯ́ 83 เฏอื tɯa 103 pɯɯ ปือ
64 เจา้ câw 84 ตอื tɯɯ 104 kua กวั
65 กวั kua 85 ฤ rɯ́ 105 tay ไต
66 จอ cɔɔ 86 เจอื cɯa 106 pee เป
67 ปี pîi 87 แป pɛɛ 107 ʔia เอยี
68 เฏยี tia 88 เกอื kɯa 108 tǔa ตวั
69 จํา càm 89 เฎา่ dàw 109 cɯ̂a เจอื
70 เดา้ dâw 90 ออื ʔɯɯ 110 kɛ̀ɛ แก่
71 บํา bam 91 โฏ too 111 kêe เก ้
72 ปัว pua 92 เจอื cɯ̂a 112 cûu จู ้
73 ใจ cay 93 ไป pay 113 tîa เตยี
74 ไจ๋ cǎy 94 ฤๅ rɯɯ 114 rɯ́ ฤ
75 เออื ʔɯa 95 ใด day 115 pia เปีย
76 เตยี tia 96 โจ coo 116 bɯa เบอื
77 เดา้ dâu 97 เบยี bia 117 cɯ̂a เจอื
78 ฤๅ lɯɯ 98 เบอื bɯ̂a 118 tàm ตํา
79 ใบ ้ bây 99 ไป่ pày 119 ʔay ไอ
80 อู ʔuu 100 ฎํา dam 120 bía เบยี


