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1 เจยี cia 26 ฦๅ rɯɯ 51 อํา ʔam 76 จฦ clɯ́
2 เกอื kɯa 27 บี bii 52 กฤ krɯ́ 77 เบา bau
3 โฏ too 28 เออื bɯa 53 เฏอื tɯa 78 ฦ lɯ́
4 บัว bua 29 เดา dau 54 ตอื tɯɯ 79 เจา cau
5 เกอื kɯa 30 ตํา tam 55 ฤ rɯ́ 80 กัว dua
6 เออ ʔəə 31 เอยี ʔia 56 เจอื cɯa 81 จอ cɔɔ
7 ไป pai 32 ฎํา dam 57 แป pɛɛ 82 ปี pii
8 เฎา dau 33 ไอ ʔai 58 เกอื kɯa 83 เฏยี tia
9 ใจ cai 34 ฤๅ rɯɯ 59 เฎา dau 84 จํา cam

10 บํา bam 35 ไจ cai 60 ออื ʔɯɯ 85 เดา dau
11 อัว ʔua 36 เปือ pɯa 61 โฏ too 86 บํา bam
12 เจยี cia 37 เฏา tau 62 เจอื cɯa 87 ปัว pua
13 ดํา dam 38 จัว cua 63 ไป pai 88 ใจ cai
14 ฤ rɯ́ 39 ไฎ dai 64 ฤๅ rɯɯ 89 จฦๅ clɯɯ
15 ปัว pua 40 กฦ klɯ́ 65 ใด dai 90 เออื ʔɯa
16 ไบ bai 41 เบยี bia 66 โจ coo 91 เตยี tia
17 เจา cau 42 เอยี ʔia 67 เบยี bia 92 เดา dau
18 ดฦ dlɯ́ 43 เจอื cɯa 68 เบอื bɯa 93 ฤๅ lɯɯ
19 ฤๅ rɯɯ 44 ดัว tua 69 ฤ rɯ́ 94 ใบ bai
20 เจอ cəə 45 โฎ too 70 ฎํา dam 95 อู ʔuu
21 โด doo 46 เจา cau 71 แต tɛɛ 96 โฎ doo
22 เตอื dɯa 47 ตัว tua 72 เตยี tia 97 เดอื dɯa
23 ไป pai 48 เบ bee 73 เกยี kia 98 เกยี kia
24 ใบ bai 49 ปา paa 74 จอ cɔɔ 99 บฤๅ brɯɯ
25 เปา pau 50 ไอ ʔai 75 เออื ʔɯa 100 เปีย pia
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1 cam จํา 26 taa ตา 51 rɯɯ ฤๅ 76 dee เด
2 dia เดยี 27 ʔam อํา 52 pìa เปีย 77 càu เจา่
3 kɯɯ กอื 28 pɯɯ ปือ 53 kâu เกา้ 78 pɯa เปือ
4 tai ไต 29 dua กัว 54 tɯɯ ตอื 79 tîa เตยี
5 pua ปัว 30 tai ไต 55 dam ดํา 80 rɯ́ ฤ
6 rɯ́ ฤ 31 pee เป 56 cɯa เจอื 81 dau เดา
7 kɯa เกอื 32 ʔia เอยี 57 dùa ดัว 82 ʔɯɯ ออื
8 coo โจ 33 boo โบ 58 pɛɛ แป 83 bǔa บัว
9 dɔɔ ดอ 34 cɯa เจอื 59 rɯɯ ฤๅ 84 pɔɔ̌ ป๋อ

10 lɯɯ ฦๅ 35 kɛɛ แก 60 lɯ́ ฦ 85 kɯa เกอื
11 ʔɯa เออื 36 kee เก 61 am อํา 86 rɯ́ ฤ
12 kɔɔ กอ 37 cuu จู 62 dáu เดา๊ 87 cəə เจอ
13 dɛɛ แด 38 ʔuu อู 63 tɯa เตอื 88 dêe เด ้
14 taa ตา 39 kaa กา 64 lɯɯ ฦๅ 89 pɔɔ ปอ
15 pii ปี 40 pɛɛ แป 65 kɯ̂ɯ กอื 90 bɯɯ บอื
16 kai ไก 41 bɯa เบอื 66 pěe เป๋ 91 lɯɯ ฦๅ
17 bau บัว 42 caa จา 67 ʔuu อู 92 tǎi ไต๋
18 lɯ́ ฦ 43 tam ตํา 68 bɔɔ บอ 93 dâm ดํา
19 doo โด 44 ʔai ไอ 69 dɛ̀ɛ แด่ 94 ʔɯa เออื
20 ʔia เอยี 45 bia เบยี 70 cai ไจ 95 kɛɛ แก
21 dɯa เดอื 46 dəə เดอ 71 pɯ̂ɯ ปือ 96 pɯa เปือ
22 rɯ́ ฤ 47 pɯa เปือ 72 cam จํา 97 dùu ดู่
23 boo โบ 48 bau เบา 73 tɯ̀a เตอื 98 lɯ́ ฦ
24 rɯɯ ฤๅ 49 tua ตัว 74 dǔa ดัว 99 bia เบยี
25 cɔɔ จอ 50 cam จํา 75 kii กี 100 pàm ปํา
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1 ฤ rɯ́ 26 îa เอยี 51 โฏ่ tòo 76 dùa ดัว
2 เจอื cɯ̀a 27 bòo โบ่ 52 เจอื cɯ̂a 77 tài ไต่
3 แป้ pɛɛ̂ 28 cɯ̂a เจอื 53 ไป๋ pǎi 78 pée เป๊
4 เกอื kɯ̌a 29 kɛɛ̌ แก๋ 54 ตํา tǎm 79 ʔía เอยี
5 เฎา้ dâu 30 ʔàm อํา 55 เอยี îa 80 bǒo โบ๋
6 ออื ʔɯ́ɯ 31 cûu จู ้ 56 ฎํา dam 81 pɛɛ̌ แป๋
7 โฏ ้ tôo 32 rɯ́ ฤ 57 ไอ๋ ǎi 82 rɯɯ ฤๅ
8 ไอ๋ ʔǎi 33 kɯ̌a เกอื 58 ฤๅ rɯɯ 83 lɯ́ ฦ
9 ฤๅ rɯɯ 34 cǒo โจ๋ 59 ไจ๋ cǎi 84 ʔə̌ə เออ๋

10 ไจ๊ cái 35 dɔɔ́ ด๊อ 60 ออื ʔɯ̂ɯ 85 dǎu เดา๋
11 เปือ pɯ̂a 36 lɯɯ ฦๅ 61 บํา bam 86 tɯ̌a เตอื
12 บัว bùa 37 cúu จู๊ 62 อัว ûa 87 tía เตยี
13 เกอื kɯ̌a 38 cɯ̀a เจอื 63 เจยี cǐa 88 pée เป๊
14 เอ๊อ ʔáu 39 tɯa เตอื 64 ดํา dam 89 ʔǐa ไอ๋
15 ไป่ pài 40 cǎi ไจ๋ 65 จา่ càa 90 bôo โบ ้
16 เฎ๋า dǎu 41 dâu เดา้ 66 ปี pǐi 91 bua บัว
17 เตยี tîa 42 pɯ̂a เปือ 67 ดฦ dlɯ́ 92 bə̀ə เบอ่
18 เดา่ dàu 43 də̀ə เดอ่ 68 ฤๅ rɯɯ 93 dɛɛ̌ แด๋
19 ฤๅ rɯɯ 44 lɯ́ ฦ 69 เจอื cɯ́a 94 tàa ตา่
20 ใบ่ bài 45 bàu บัว 70 โด๊ dóo 95 pîi ปี
21 เจา๋ cǎu 46 lɯɯ ฦๅ 71 จํา cám 96 kǎi ไก๋
22 ตัว tǔa 47 tâi ไต ้ 72 เดา่ dàu 97 tam ตํา
23 เบ่ bèe 48 dâm ดํา 73 บํา bǎm 98 ʔâi ไอ ้
24 ป้า pâa 49 pìa เปีย 74 ปัว bùa 99 bîa เบยี
25 เจอ๋ cǎm 50 cǎm จํา 75 ใจ๋ cǎi 100 də̀ə เดอ่
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