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1 เยน yeen 26 เฐา thao 51 เยอืง yɯaŋ 76 แขะ khɛ̀ʔ

2 ฆา่ง khâaŋ 27 ลํา lam 52 ฟีณ fiin 77 จนี ciin

3 ซอ้ม sɔɔ́m 28 เศะ sèʔ 53 พูน่ phûun 78 เรอืง rɯ̂aŋ

4 เฌร่ chêen 29 โธง่ thôoŋ 54 แดม้ dɛɛ̂m 79 เมอืน mɯan

5 ยาว yaaw 30 แผล phɛɛ̌n 55 เสอืม sɯ̀am 80 ป้าน pâan

6 ญงิ yiŋ 31 รอ้น rɔɔ́n 56 ไท thai 81 เคว kheew

7 รูน้ rúun 32 เณ่า nâw 57 ปนู puun 82 ทาง thaaŋ

8 โฑย thooy 33 เฌอืน chɯan 58 ดนิ din 83 เสอื sɯ̂a

9 เงอืน ŋɯ̂an 34 สูง้ sûuŋ 59 เบยีว biaw 84 งี ŋíi

10 เซยีม sîam 35 แฟน fɛɛn 60 เออืย ʔɯay 85 เธยี thia

11 ฮมึ hɯm 36 เฝียม fîam 61 เฆอืง khɯaŋ 86 ลา่น lâan

12 เขณ khěen 37 เกะ๊ kéʔ 62 งนี ŋiin 87 เฟ้า fáw

13 เฮอืง hɯaŋ 38 ลาว raaw 63 เภอ้ phə̂ə 88 เฆอืน khɯan

14 ผงี phǐiŋ 39 ป้าย pâay 64 เขา้ khâw 89 ฉา้ม châam

15 เพฬ pheen 40 วนู wuun 65 มาง maaŋ 90 ไป้ pâi

16 เลยีน lian 41 ทอ่ม thɔɔ̂m 66 เกะ๊ kéʔ 91 เฉา้ châw

17 โรร roon 42 เลา่ lâw 67 คา่ฬ khâan 92 สงู sǔuŋ

18 เฒา thaw 43 แขร khɛɛ̌n 68 เฝณ fěen 93 ไซ ้ sái

19 เตน้ têen 44 หวิ hiw 69 พมี phiim 94 เภอื phɯa

20 ไซ่ sâi 45 เบา้ bâw 70 มา่ล mâan 95 โรน roon

21 ฌาญ chaan 46 โปน poon 71 โตะ๊ tóʔ 96 แขน khɛɛ̌n

22 โสม่ sòom 47 เพา้ phâw 72 ฉีน chìin 97 เดอื dɯ̌a

23 ฆัว khua 48 เขน khěen 73 วูง่ wûuŋ 98 ธนุ thun

24 เมยีน mian 49 ชํา chám 74 ภัว phua 99 ลา้น láan

25 แคง khɛɛŋ 50 แช ้ chɛɛ́ 75 เปน peen 100 ซอ้น sɔɔ́n
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