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タイ語 発音記号 タイ語 発音記号

1 ยดื yɯ̂ɯt 18 ววั wua

2 ยืน่ yɯ̂ɯn 19 มอื mɯɯ

3 แขง่ 2種 khɛɛ̀ŋ / khɛŋ̀ 20 เจ็บ cèp

4 เกย kəəy 21 จร cɔɔn

5 เม็ก mék 22 เหย hə̌əy

6 เม็น men 23 ควย khuay

7 รด rót 24 สรร sǎn

8 แขน khěen 25 เกยีะ kìaʔ

9 กร kɔɔn 26 เกมิ 2種 kəəm / kəm

10 ล็อก lɔḱ 27 สอื sɯ̌ɯ

11 รวย ruay 28 ดน้ dôn

12 เมอืน mɯan 29 เดน้ 2種 dêen / dên

13 เกนิ 2種 kəən / kən 30 เจี๊ยบ cíap

14 มดื mɯ̂ɯt 31 ก็อบ kɔ̀p

15 โสด sòot 32 มรรค mák

16 รวด rûat 33 เม็ก mék

17 เรย rəəy 34 โละ lóʔ

- ื ื末⇒ ɯɯ,  เ - ื ็末⇒ e, แ - ื ็末⇒ ɛ, -末⇒ o, - ื ็อ 末⇒ ɔ, - ว 末⇒ ua

เ - ื ิ末⇒ ə/əə, เ - 末⇒ e/ee,  แ - 末⇒ ɛ/ɛɛ,  - อ 末⇒ ɔ/ɔɔ

เ-ย ⇒ əəy, -ร ⇒ ɔɔn, -รร ⇒ an, -รร末 ⇒ a
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タイ語 発音記号 タイ語 発音記号

35 แกน่ 2種 kɛɛ̀n / kɛǹ 55 นม nom

36 ลม้ lóm 56 แม่ mɛɛ̂

37 เต็ก tèk 57 แกง kɛɛŋ

38 แดษ dɛɛ̀t 58 เมม่ 2種 mêem/ mêm

39 แจน่ cɛɛ̀n 59 เดอืด dɯ̀at

40 เศกิ 2種 sə̀ək / sə̀k 60 โล ้ lóo

41 ตดุ tùt 61 เมยีจ mîat

42 สรรม sǎm 62 พรรค phák

43 เบยีบ bìap 63 ดอส dɔ̀ɔt

44 กก kòk 64 ดอ้ม 2種 dɔɔ̂m / dɔm̂

45 ดุ dùʔ 65 บว้ก bûak

46 หบี hìip 66 โอะ ʔòʔ

47 เข็น khěn 67 เขอืน kɯ̌an

48 ของ khɔɔ̌ŋ 68 เขย khə̌əy

49 โลก lôok 69 สม้ sôm

50 โระ róʔ 70 พร phɔɔn

51 เศย sə̌əy 71 โตะ๊ tóʔ

52 ดวง duaŋ 72 เสอื sɯ̌a

53 ดอก dɔ̀ɔk 73 ภาพ phâap

54 มาก mâak 74 แป๊บ 2種 pɛɛ́p / pɛṕ


