
タイ文字入門講座　第7課 ©thaystudy.net

複合母音と余剰母音を練習しよう(1/2) 第2.3版 2021年2月4日改訂

タイ語 発音記号 タイ語 発音記号 発音記号 タイ語

1 เจยี cia 21 เฎา้ d_ _ 41 cam

2 เกอื kɯa 22 ตัว๋ _ǔa 42 dîa

3 ไฏ ้ tây 23 เออื ʔ_ _ 43 kɯa

4 บั่ว _ùa 24 เดา่ dà_ 44 tay

5 เกยี k_ _ 25 ต า่ t_m 45 pua

6 เตา่ tà_ 26 เอยี ʔi_ 46 rɯ́

7 ไป _ay 27 ฎ า _am 47 bɯ̀a

8 เฎา d_ _ 28 ไอ๋ ʔǎ_ 48 coo

9 ใจ c_ _ 29 เตี๊ย t_ _ 49 dɔɔ

10 ไอ ้ ʔ_ _ 30 ไจ ้ _ _y 50 rɯɯ

11 อวั ʔ_ _ 31 เปือ 51 ʔɯa

12 เป้ีย _îa 32 เฏา๊ 52 pɯ̂a

13 ด า d_ _ 33 จัว 53 dɛɛ

14 บ า๋ _ǎ_ 34 ไฎ 54 ʔia

15 ปัว p_ _ 35 เกือ้ 55 pii

16 ไบ ้ b_ _ 36 เบีย่ 56 kày

17 เจา้ c_ _ 37 เอี๊ย 57 baw

18 ใด _ay 38 เจอื 58 pìa

19 ฤๅ r_ _ 39 ดัว 59 doo

20 เจอ _əə 40 โฎ 60 pay
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61 บวั 81 อ า 101 tàw

62 เฏา 82 ตัว๋ 102 ʔám

63 ฦ 83 เฏอื 103 pɯɯ

64 เจา้ 84 ตอื 104 kua

65 กวั 85 ฤ 105 tay

66 จอ 86 เจอื 106 pee

67 ป้ี 87 แป 107 ʔia

68 เฏยี 88 เกอื 108 tǔa

69 จ า่ 89 เฎา่ 109 cɯ̂a

70 เดา้ 90 ออื 110 kɛɛ̀

71 บ า 91 โฏ 111 kêe

72 ปัว 92 เจือ้ 112 cûu

73 ใจ 93 ไป 113 tîa

74 ไจ๋ 94 ฤๅ 114 rɯ́

75 เออื 95 ใด 115 pia

76 เตยี 96 โจ 116 bɯa

77 เดา้ 97 เบยี 117 cɯ̂a

78 ฤๅ 98 เบือ้ 118 tàm

79 ใบ ้ 99 ไป่ 119 ʔay

80 อู 100 ฎ า 120 bía


