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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 งอ ŋɔɔ 21 เฐา thǎw 41 เย yee

2 นี nii 22 เทอ thəə 42 แณ nɛɛ

3 เณา naw 23 เณ nee 43 พู phuu

4 มอื mɯɯ 24 โย yoo 44 แด ้ dɛɛ̂

5 ยํา yam 25 เวยี wia 45 เวอื wɯ̌a

6 เญอ yəə 26 แญ yɛɛ 46 ไท thai

7 รอ rɔɔ 27 งอื ŋɯɯ 47 เนอ nəə

8 แล lɛɛ 28 ฌู chuu 48 งี ŋii

9 ไฬ lay 29 สู sǔu 49 ววั wua

10 วอ wɔɔ 30 ไฟ fay 50 เออื ʔɯa

11 เฟ fee 31 เร ree 51 ญํา yam

12 ใน nay 32 เกะ๊ kéʔ 52 เรยี ria

13 เลอื lɯa 33 ไภ phay 53 เภอ phəə

14 แผ phěe 34 ฬา laa 54 เขา้ khâw

15 เวยี wia 35 ลํา lam 55 แร rɛɛ

16 เฝ้า fâw 36 มี mii 56 เลา law

17 โฟ phoo 37 ไง ŋay 57 วู Wuu

18 เฒา thaw 38 เลยี lia 58 เงา ŋaw

19 เตา้ tâw 39 โร roo 59 ฬอ lɔɔ

20 ไซ say 40 เบา้ bâw 60 เมอ məə
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61 ŋaa งา 78 mɛɛ แม
62 ray 2種 ไร ใร 79 waa วา
63 lam 2種 ลํา ฬํา 80 yam 2種 ยํา ญํา
64 yee 2種 เย เญ 81 nɛɛ 2種 แน แณ
65 woo โว 82 thɯɯ 4種 ทอื ฒอื ฑอื ธอื
66 fay 2種 ไฟ ใฟ 83 khoo 2種 โค โฆ
67 mia เมยี 84 wua ววั
68 nuu 2種 นู ณู 85 lam 2種 ลํา ฬํา
69 wəə เซอ 86 ŋay 2種 ไง ใง
70 lii 2種 ล ีฬี 87 maw เมา
71 raa รา 88 laa 2種 ลา ฬา
72 phɛɛ 2種 แพ แภ 89 phii 2種 พ ีภี
73 yɔɔ 2種 ยอ ญอ 90 ria เรยี
74 wɯa เวอื 91 ŋua งัว
75 nay 4種 ไน ใน ไณ ใณ 92 rii  รี
76 mɯɯ มอื 93 luu 2種 ล ูฬู
77 ŋee  เง 94 mee เม

解答は下記の低⼦⾳字のみを使ってください。

対応字：ค ฆ ช ฌ ท ฑ ฒ ธ พ ภ ฟ ซ ฮ
単独字：ง น ณ ม ย ญ ร ล ฬ ว


