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タイ語 発音記号 タイ語 発音記号 タイ語 発音記号

1 ขอ่ khɔ̀ɔ 21 เฐา้ thâw 41 เผะ phèʔ

2 ฉา้ châa 22 เถอ่ thə̀ə 42 แถะ thɛ̀ʔ

3 ผิ phìʔ 23 เศะ sèʔ 43 สุ sùʔ

4 เฐ ้ thêe 24 โบะ bòʔ 44 แด ้ dɛɛ̂

5 ถอื thɯ̌ɯ 25 แษะ sɛʔ̀ 45 เสอื sɯ̌a

6 แฝ fɛɛ̌ 26 หู ้ hûu 46 ไผ phǎy

7 เสือ้ sɯ̂a 27 เขือ้ khɯ̂a 47 แสะ sɛʔ̀

8 โศะ sòʔ 28 เผีย่ phìa 48 สึ sɯ̀ʔ

9 เษียะ sìaʔ 29 สู่ sùu 49 แศะ sɛʔ̀

10 เหยี hǐa 30 ไฝ fǎy 50 เออืะ ʔɯ̀aʔ

11 เฐะ thèʔ 31 เฝ้ีย fîa 51 โผะ phòʔ

12 เฉ่า chàw 32 เกะ kèʔ 52 ฐี้ thîi

13 ถ่ัว thùa 33 ไข่ khày 53 หา้ hâa

14 เออ้ ʔə̂ə 34 เดอืะ dɯ̀aʔ 54 เขา้ khâw

15 ฝี fǐi 35 เถอืะ thɯ̀aʔ 55 เถอ่ thə̀ə

16 เสาะ sɔ̀ʔ 36 เผีย้ phîa 56 เผีย้ phîa

17 เจะ cèʔ 37 แฐะ thɛ̀ʔ 57 ศะ sàʔ

18 เษอ้ sə̂ə 38 ให ้ hây 58 โขะ khòʔ

19 แห่ hɛɛ̀ 39 ฝู้ fûu 59 ศ า sǎm

20 ษา้ sâa 40 เบ๊ bée 60 เตะ๊ téʔ
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61 เขะ khèʔ 81 สอ้ sɔɔ̂ 101 ขือ้ khɯ̂ɯ

62 แห่ hɛɛ̀ 82 เษอ sə̌ə 102 ใฉ ้ chây

63 ขัว่ khùa 83 กือ๋ kɯ̌ɯ 103 โผ่ phòo

64 ผา้ phâa 84 ฉ่ือ chɯ̀ɯ 104 เฝะ fèʔ

65 ป้า pâa 85 เป้อ pə̂ə 105 หอ่ hɔ̀ɔ

66 สู ้ sûu 86 ไฝ้ fây 106 เป๊ะ péʔ

67 เศอื sɯ̌a 87 ข า่ khàm 107 แอะ่ ʔɛʔ̀

68 เสอื sɯ̌a 88 โจ๋ cǒo 108 โฉ่ chòo

69 แษ sɛɛ̌ 89 ดอ้ dɔɔ̂ 109 จอ้ cɔɔ̂

70 เฐอ่ thə̀ə 90 ใศ ้ sâi 110 เหอ้ hə̂ə

71 อู ้ ʔûu 91 ผู phǔu 111 เขา้ khâw

72 เหะ๊ héʔ 92 กอ๋ kɔɔ̌ 112 เสือ้ sɯ̂a

73 ถี้ thîi 93 ฉือ chɯ̌ɯ 113 เข ้ khêe

74 ฉา้ châa 94 ห่ัว hùa 114 กา๊ káa

75 ไป pay 95 เฐอ thə̌ə 115 ฝ้า fâa

76 เฉา้ châw 96 กี่ kìi 116 แผ่ phɛ̀ɛ

77 เษือะ sɯ̀aʔ 97 บื๊อ bɯ́ɯ 117 เฉ้ีย chîa

78 ฐะ thàʔ 98 เกา kaw 118 แต ้ tɛɛ̂

79 เหีย้ hîa 99 ไฉ่ chày 119 ฉ่า chàa

80 เฉือะ chɯ̀aʔ 100 โข่ khòo 120 บอ่ bɔ̀ɔ


