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1 ขอ khɔɔ̌ 21 ฐา thǎa 41 ฤ rɯ́

2 ฉา chǎa 22 เถอ thə̌ə 42 เธอ thə̌ə

3 ถอื thɯ̌ɯ 23 ศํา sǎm 43 แฝ fɛɛ̌

4 เฐ thěe 24 โบ boo 44 เกอื kɯ̌a

5 ผี phǐi 25 แษ sɛɛ̌ 45 โศ sǒo

6 แฝ fɛɛ̌ 26 หู hǔu 46 ษือ sɯ̌ɯ

7 เสยี sǐa 27 โฏ too 47 เฝ fěe

8 ศอ sɔɔ̌ 28 เผยี phǐa 48 ไอ๋ ʔǎy

9 เษ sěe 29 สอื sɯ̌ɯ 49 ฤๅ rɯɯ

10 เหา hǎw 30 ไผ phǎy 50 ไษ sǎy

11 เขอื khɯ̌a 31 เฝีย fǐa 51 ไฝ fǎy

12 ฉา chǎa 32 เก kee 52 ฉี chǐi

13 ถัว thǔa 33 โจ coo 53 เกอื kɯ̌a

14 เออ ʔəə 34 เดอ dəə 54 เอา๊ ʔáw

15 ไฝ fǎy 35 เถอ thə̌ə 55 ไป่ pày

16 ใส sǎy 36 เผ phěe 56 เฎา๋ dǎw

17 เจ cee 37 เฐา thǎw 57 เตยี tîa

18 เษอ sə̌ə 38 ไห hǎy 58 ษอ sɔɔ̌

19 แห hɛɛ̌ 39 ฝู fǔu 59 ฤๅ rɯɯ

20 ษา sǎa 40 เบ bee 60 เศอ sə̌ə
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61 ใผ phǎy 81 เส sěe 101 โฏ่ tòo

62 เถา thǎw 82 จี cîi 102 เจอื cɯ̂a

63 อู๋ ǔu 83 ขวั khǔa 103 หวั hǔa

64 เษอ sə̌ə 84 เผยี phǐa 104 ฉี chǐi

65 เสอื sɯ̌a 85 เถา thǎw 105 ถํา thǎm

66 ไผ phǎy 86 บี bîi 106 ไฝ fǎy

67 แต๋ tɛɛ̌ 87 เศอื sɯ̌a 107 แป pɛɛ

68 ศํา sǎm 88 สู sǔu 108 ฤๅ rɯɯ

69 แศ sɛɛ̌ 89 แษ sɛɛ̌ 109 ใฉ chǎy

70 ออื ʔɯɯ 90 เฐอ thə̌ə 110 โข khǒo

71 โผ phǒo 91 ฉัว chǔa 111 แผ phɛɛ̌

72 ฐี thǐi 92 แห hɛɛ̌ 112 ถู thǔu

73 หา hǎa 93 ถี thǐi 113 ศํา sǎm

74 เขา khǎw 94 ฉา chǎa 114 เผยี phǐa

75 เถอ thə̌ə 95 ปี pǐi 115 โป poo

76 เผยี phǐa 96 เฉา chǎw 116 จอื cɯɯ

77 ศอ sɔɔ̌ 97 ษือ sɯ̌ɯ 117 เศอื sɯ̌a

78 โข khǒo 98 โฐ thǒo 118 ถํา thǎm

79 ศํา sǎm 99 เหอ hə̌ə 119 สี sǐi

80 เฎ๊ dée 100 ฉือ chɯ̌ɯ 120 เขอื khɯ̌a
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121 sɔɔ̌ 3種 สอ ศอ ษอ 141 khɯ̌ɯ ขอื
122 thə̌ə 2種 เธอ เฐอ 142 hɯ̌a เหอื
123 hǔa หวั 143 phǒo โผ
124 chɯ̌ɯ ฉือ 144 fɛɛ̌ แฝ
125 pə̂ə เป้อ 145 hɔɔ̌ หอ
126 fǎy 2種 ไฝ ใฝ 146 sěe 3種 เส เศ เษ
127 khǎm ขํา 147 ʔɛ̀ɛ แอ่
128 cǒo โจ๋ 148 thɔɔ̌ 2種 ธอ ฐอ
129 dɔɔ̂ ดอ้ ฎอ้ 149 khǒo โข
130 fěe เฝ 150 hə̌ə เหอ
131 phǔu ผู 151 khǎm ขํา
132 sə̌ə 3種 เษอ เศอ เษอ 152 hǔa หวั
133 chǐi ฉี 153 thǎw 2種 เธา เฐา
134 phǐa เผยี 154 kǎa กา๋
135 thǎa ธา ฐา 155 pɛ̀ɛ แป่
136 kìi กี 156 hǎy 2種 ไห ให
137 bɯ́ɯ บอื 157 chǔa ฉัว
138 kày 2種 ไก ่ใก่ 158 tɛɛ̂ แต ้
139 chǎy 2種 ไฉ ใฉ 159 sǎa 3種 สา ศา ษา
140 khǒo โข 160 phɛɛ̌ แผ


