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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 งอ่ ŋɔɔ̂ 21 เฐา่ thâw 41 เยะ yéʔ

2 นี้ níi 22 เทอ้ thə́ə 42 แณ่ nɛɛ̂

3 เณ่า nâu 23 เณะ néʔ 43 พู่ phûu

4 มอื mɯɯ 24 เฆา khaw 44 แด ้ dɛɛ̂

5 ย า yam 25 เซอื sɯa 45 เสอื sɯ̌a

6 ญิ yíʔ 26 เฟ่า fâw 46 ใท thay

7 รอ rɔɔ 27 เงอื ŋɯa 47 เนือ้ nɯ́a

8 แล ้ lɛɛ́ 28 ฌุ chúʔ 48 งี้ ŋíi

9 ไฬ lay 29 สู ้ sûu 49 ไฟ่ fây

10 วะ wáʔ 30 ฟ้า fáa 50 เออื ʔɯa

11 เฟ่ fêe 31 เฝ้ fêe 51 ญัว yua

12 คอ khɔɔ 32 เกะ kèʔ 52 เรยีะ ríaʔ

13 ฆา่ khâa 33 ไภ ้ pháy 53 เภอ phəə

14 ซอ sɔɔ 34 ฬา laa 54 เขา้ khâw

15 เฌะ chéʔ 35 เฝ้า fâw 55 เฟือะ fɯ́aʔ

16 ที่ thîi 36 มิ míʔ 56 เลา่ lâw

17 แธ ้ thɛɛ́ 37 เฟ่า fâw 57 วู wuu

18 เภอ้ phə́ə 38 ล า่ lâm 58 เฮา่ hâw

19 โฑะ thóʔ 39 โร่ rôo 59 พอื phɯɯ

20 ฟะ fáʔ 40 เบา baw 60 เพือ่ phɯ̂a
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61 เฒ thee 81 เย yee 101 เฐา thaw

62 จิ cìʔ 82 ฆา่ khâa 102 ล า lam

63 ชัว่ chûa 83 ซอ้ sɔɔ́ 103 เศะ sèʔ

64 ฟู้ fúu 84 เฌ่ chêe 104 โธ่ thôo

65 ปุ pùʔ 85 ย า yam 105 แผ ้ phɛɛ̂

66 เค่ khêe 86 เญะ yéʔ 106 ร่อ rɔɔ̂

67 เยือ้ yɯ́a 87 รู ้ rúu 107 เณ่า nâw

68 เสือ้ sɯ̂a 88 โฑะ thóʔ 108 ฌอื chɯɯ

69 ไฟ้ fáy 89 เงือ่ ŋɯ̂a 109 สู ้ sûu

70 เมอ məə 90 เซีย่ sîa 110 เฟะ féʔ

71 มือ่ mɯ̂ɯ 91 เฮะ héʔ 111 เฝ้ีย fîa

72 เฟา faw 92 เขะ khèʔ 112 เกะ๊ kéʔ

73 โร่ rôo 93 เฮาะ hɔʔ́ 113 ร า ram

74 ฉ ่า chàm 94 เผะ phèʔ 114 เลา่ lâw

75 ไป้ pây 95 เพ่ phêe 115 วู ้ wúu

76 เฉา้ châw 96 เลยี lia 116 ทอ่ thɔɔ̂

77 ม า่ mâm 97 โระ róʔ 117 ล า่ lâm

78 มี่ mîi 98 เฒา thaw 118 ใซ่ sây

79 เลีย่ lîa 99 เตา่ tàw 119 ฮ า ham

80 เชยี chia 100 ไซ่ sây 120 เบา้ bâw


