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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 งอ ŋɔɔ 26 เฐา thao 51 เย yee 76 เฒ thee

2 นี nii 27 เทอ thəə 52 แณ nɛɛ 77 จิ cìʔ

3 เณา nau 28 เณ nee 53 พู phuu 78 ชวั chua

4 มอื mɯɯ 29 โย yoo 54 แด ้ dɛɛ̂ 79 ฟู fuu

5 ยํา yam 30 เวยี wia 55 เสอื sɯ̌a 80 ปุ pùʔ

6 เญอ yəə 31 แญ yɛɛ 56 ไท thai 81 เค khee

7 รอ rɔɔ 32 งอื ŋɯɯ 57 เนอ nəə 82 เยอื yɯa

8 แล lɛɛ 33 ฌู chuu 58 งี ŋii 83 เสอื sɯ̂a

9 ไฬ lai 34 สู sǔu 59 ไฟ fai 84 แว wɛɛ

10 วอ wɔɔ 35 ไฟ fai 60 เออื ʔɯa 85 เมอ thəə

11 เฟ fee 36 เฝ้ fêe 61 ญัว yua 86 มอื mɯɯ

12 ใน nai 37 เกะ๊ kéʔ 62 เรยี ria 87 เฟา fao

13 เลอื lɯa 38 ไภ phai 63 เภอ phəə 88 โร roo

14 แผ phěe 39 ฬา laa 64 เขา้ khâo 89 ฉํา chàa

15 เวยี wia 40 ลฤ llɯ́ 65 รํา ram 90 ไป้ pâi

16 เฝ้า fâo 41 มี mii 66 เลา lao 91 เฉา้ châo

17 โฟ phoo 42 ไง ŋai 67 วู Wuu 92 มํา mam

18 เฒา thao 43 ลํา lam 68 เฮา hao 93 มี mii

19 เตา้ tâo 44 โร roo 69 พอื phɯɯ 94 เลยี sǐa

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

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

22 แท thɛɛ 47 เพา phao 72 ฉี chǐi 97 เดอื dɯɯ

23 เชอ chəə 48 ไท thai 73 เฝะ fèʔ 98 ธํา tham

24 ญี yii 49 เญ yee 74 งัว ŋua 99 ไว wai

25 แค khɛɛ 50 แม mɛɛ 75 แป้ะ pɛʔ́ 100 แย yɛɛ
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