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タイ語 発音記号 タイ語 発音記号 タイ語 発音記号 タイ語 発音記号

1 คอ khɔɔ 26 เฐา thao 51 เธ thee 76 เฒ thee

2 ฆา khaa 27 เทอ thəə 52 แซ sɛɛ 77 จี cîi

3 ซอ sɔɔ 28 เศะ sèʔ 53 พู phuu 78 ชวั chua

4 เฌ chee 29 โธ thoo 54 แด ้ dɛɛ̂ 79 ฟู fuu

5 ที thii 30 ฆา khaa 55 เสอื sɯ̀a 80 ป้า pâa

6 แธ thɛɛ 31 เฮยี hia 56 ไท thai 81 เค khee

7 เภอ phəə 32 เทอื thɯa 57 เทอื thɯa 82 ทํา tham

8 โฑ thoo 33 ฌอื chɯɯ 58 คี khii 83 เสอื sɯ̌a

9 เฟ fee 34 สู ้ sûu 59 ไฟ fai 84 ฌัว chua

10 เซยี sia 35 ไฟ fai 60 เออืะ ʔɯ̀aʔ 85 เธยี thia

11 เฮ hee 36 เฝีย fîa 61 ฆอ khɔɔ 86 พํา pham

12 เข khěe 37 เกะ kèʔ 62 ฑู thuu 87 เฟา fao

13 ฮา haa 38 ไภ phai 63 เภอ phəə 88 ฆอื khɯɯ

14 เผ phěe 39 ชา chaa 64 เขา้ khâo 89 ฉา้ châa

15 เพ phee 40 ซวั sua 65 เฒอ thəə 90 ไป pai

16 ฝ้า fâa 41 ทอ thɔɔ 66 เช chee 91 เฉา้ châo

17 ฟํา fam 42 แฐะ thɛ̀ʔ 67 คา khaa 92 เทอ thəə

18 เฒา thao 43 ใซ sai 68 เทยี thia 93 ไซ sai

19 เตา tao 44 ฮํา ham 69 พอื phɯɯ 94 เภอื phɯa

20 ไซ sai 45 เบา้ bâo 70 เพอ phəə 95 เชยี chia

21 โส ้ sôo 46 โป๊ะ póʔ 71 โตะ๊ tóʔ 96 แขะ khɛ̀ʔ

22 คอื khɯɯ 47 เพา phao 72 ฉี chìi 97 ดอื dɯ̀ɯ

23 ฆัว khua 48 ไท thai 73 ไฝ fǎi 98 ธํา tham

24 ฮู huu 49 ชํา cham 74 ภัว phua 99 ไพ phai

25 แค khɛɛ 50 แช chɛɛ 75 แป้ pɛɛ̂ 100 ซอ sɔɔ
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