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1 แยก yɛɛ̂k 26 ฐาฏ thâat 51 เยอืฏ yɯ̂at 76 แขต khɛ̀ɛt

2 ฆาด khâat 27 ลกึ lɯ́k 52 ฟีป fîip 77 จนี ciin

3 ซอ่ม sɔɔ̂m 28 เศฒ sèet 53 พูม่ phûum 78 เรอืด rɯ̂at

4 โฌบ chôop 29 โธถ thôot 54 แดษ dɛɛ̂t 79 เมยีก mîak

5 ยาก yâak 30 แฝซ phɛ̀ɛt 55 เสอืม sɯ̀am 80 ป้าง pâaŋ

6 ญบิ yíp 31 รอฒ rɔɔ̂t 56 ภาพ phâap 81 เคส khèet

7 ราค râak 32 เณ่า nâw 57 ปมู puum 82 เป๊ะ péʔ

8 โฑญ thoon 33 เฌอืง chɯaŋ 58 ดนิ dîn 83 สอศ sɔ̀ɔt

9 เงอืข ŋɯ̂ak 34 สคึ sɯ̀k 59 เบยีบ biaw 84 งอถ ŋɔɔ̂t

10 เซยีต sîak 35 แฟต fɛɛ̂k 60 เออืข ʔɯ̂ak 85 ธกึ thîik

11 ฮภึ hîip 36 เพอืน phɯ̂an 61 เฆอืธ khɯ̀at 86 ลกุ lúk

12 ขปิ khìp 37 เก๊ kée 62 งษี ŋîit 87 เฟ้า fâw

13 เฮอืก hɯ̂ak 38 ลา่ว râaw 63 ภอซ phɔɔ̂t 88 เฆอืด khɯ̂at

14 ผงี phǐiŋ 39 มาย maay 64 ขาข khàak 89 โสท sòot

15 พษิ phít 40 มาษ wâat 65 มา่ง mâaŋ 90 ไป pay

16 เลยีฆ lîak 41 โนต้ thóot 66 กาด kàak 91 เดง deeŋ

17 โรม่ rôom 42 ลาฐ lâat 67 กา้ฬ kâan 92 สฟู sùup

18 ทบิ thíp 43 สอฑ sɔ̀ɔt 68 เฝพ fèep 93 ไซ ้ sái

19 ดาถ dàat 44 ซอซ sɔɔ̂t 69 พบี phîip 94 ซปุ súp

20 ไม่ mâi 45 แมก mɛɛ̂k 70 มาก mâak 95 โรก rôok

21 ฌา้ง cháaŋ 46 โปป pôop 71 โตะ๊ tóʔ 96 เจยีบ cíap

22 โสด sòot 47 เพพ phêep 72 เจยีบ chìip 97 เดอืด dɯ̀at

23 มัว mua 48 เขข khèek 73 วลู wûun 98 ธธู thûut

24 เมยีจ mîat 49 ซํา sám 74 พาพ phâap 99 ลา้น láan

25 แคฟ khɛɛ̂p 50 แชค chɛɛ̂k 75 ปาฑ pâat 100 ซอด sɔɔ̂t
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