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1 กะ kàʔ 21 ติ tìʔ 41 kɯ̀ʔ กึ
2 กิ kìʔ 22 บี bii 42 còʔ โจะ
3 ดุ dùʔ 23 บึ bɯ̀ʔ 43 kìʔ กิ
4 กึ kɯ̀ʔ 24 เกอืะ kɯ̀aʔ 44 ʔìaʔ เอยีะ
5 เตอะ tə̀ʔ 25 โจะ còʔ 45 ปัว pua

6 เปะ pèʔ 26 เอยี ʔia 46 kùaʔ กวัะ
7 แบะ bɛ̀ʔ 27 แฏะ tɛ̀ʔ 47 ʔɛ̀ʔ แอะ
8 โอะ ʔòʔ 28 เตาะ tɔ̀ʔ 48 tɯ̀ʔ ตึ
9 เดาะ dɔ̀ʔ 29 เกยีะ kìaʔ 49 pèʔ เปะ
10 เกยีะ kìaʔ 30 ใจ cay 50 baw เบา
11 เจอืะ cɯ̀aʔ 31 เจะ cèʔ 51 bɛ̀ʔ แบะ
12 ตวัะ tùaʔ 32 แปะ pɛ̀ʔ 52 dɛ̀ʔ แดะ
13 ดํา dam 33 จัว cua 53 dɛɛ แด
14 เฎาะ dɔ̀ʔ 34 กวัะ kùaʔ 54 kìaʔ เกยีะ
15 ดุ dùʔ 35 แฏะ tɛ̀ʔ 55 tɛ̀ʔ แตะ
16 ไบ bay 36 อึ ʔɯ̀ʔ 56 kùaʔ กวัะ
17 เฏะ tèʔ 37 เกยีะ kìaʔ 57 bɛ̀ʔ แบะ
18 จะ càʔ 38 ปะ pàʔ 58 kɯ̀ʔ กึ
19 ฤๅ rɯɯ 39 เกยีะ kìaʔ 59 โด doo

20 เกาะ kɔ̀ʔ 40 เตา taw 60 เอยี ʔia
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61 โจะ còʔ 81 จุ cùʔ 101 taa ตา
62 เดาะ dɔ̀ʔ 82 ดึ dɯ̀ʔ 102 pɛ̀ʔ แปะ
63 เฏอื tɯa 83 โจะ còʔ 103 dɛ̀ʔ แดะ
64 เกะ kèʔ 84 ติ tìʔ 104 bɔ̀ʔ เบาะ
65 ฤ rɯ́ 85 กวั kua 105 kìaʔ เกยีะ
66 กวัะ kùaʔ 86 เตะ tèʔ 106 dùaʔ ดวัะ
67 แบะ bɛ̀ʔ 87 กิ kìʔ 107 tɛ̀ʔ แตะ
68 ปึ pɯ̀ʔ 88 เฏยีะ tìaʔ 108 pɯ̀aʔ เปือะ
69 เกยีะ kìaʔ 89 โอะ ʔòʔ 109 pùaʔ ปัวะ
70 ออื ʔɯɯ 90 เปะ pèʔ 110 kɛɛ แก
71 แกะ kɛ̀ʔ 91 เกอืะ kɯ̀aʔ 111 pìʔ ปิ
72 เจอืะ cɯ̀aʔ 92 เป้า pâw 112 tìaʔ เตยีะ
73 เอะ ʔèʔ 93 ใจ cay 113 pèʔ เปะ
74 ไป้ pây 94 ฏัวะ tùaʔ 114 kɯ̀aʔ เกอืะ
75 ฏึ tɯ̀ʔ 95 แอะ ʔɛ̀ʔ 115 pɛɛ แป
76 เกยีะ kìaʔ 96 ตึ tɯ̀ʔ 116 dɛ̀ʔ แดะ
77 เบยี bia 97 เกยีะ kìaʔ 117 kùaʔ กวัะ
78 ฎุ dùʔ 98 อึ ʔɯ̀ʔ 118 cɛ̀ʔ แจะ
79 เปะ pèʔ 99 เปะ pèʔ 119 tèʔ เตะ
80 จะ càʔ 100 เอาะ ʔɔ̀ʔ 120 dɔ̀ʔ เดาะ


