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1 ฉัน 26 เอ็ด 51 ขอบคุณ 76 ภาษา
2 ขอบคุณ 27 ใคร 52 ร้อย 77 เงิน
3 ห้า 28 เพ่ือน 53 เอ็ด 78 ครับ
4 ใช่ 29 มี 54 แปด 79 หก
5 ค่ะ 30 น่ัน 55 สาม 80 น่ี
6 เจ็ด 31 นาฬิกา 56 คือ 81 หน่ึง
7 คน 32 หก 57 ฉัน 82 ย่ีสิบ
8 ผู้ชาย 33 ย่ีสิบ 58 เป็น 83 นาฬิกา
9 เป็น 34 ผู้หญิง 59 สิบ 84 ใช่
10 ส่ี 35 ผม 60 นาที 85 ญ่ีปุ่น
11 ไทย 36 ร้อย 61 คน 86 ขอโทษ
12 คะ 37 ญ่ีปุ่น 62 ไหม 87 ผู้ชาย
13 ไหน 38 สิบ 63 เขา 88 ไป
14 แปด 39 เขา 64 เพ่ือน 89 บาท
15 อยู่ 40 สอง 65 ผม 90 อยู่
16 ภาษา 41 ของ 66 เรียน 91 สอง
17 อังกฤษ 42 เงิน 67 น่ัน 92 ใคร
18 ไม่ 43 น่ี 68 อังกฤษ 93 มี
19 ขอโทษ 44 ใช่ไหม 69 สวัสดี 94 ผู้หญิง
20 บาท 45 คือ 70 ของ 95 ไทย
21 คุณ 46 ไหม 71 คะ 96 ห้า
22 ไป 47 ครับ 72 ไหน 97 ใช่ไหม
23 เรียน 48 เก้า 73 เก้า 98 ส่ี
24 สวัสดี 49 หน่ึง 74 ค่ะ 99 เจ็ด
25 สาม 50 นาที 75 คุณ 100 ไม่
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101 yùu 126 hòk 151 naalíkaa (naalikaa) 176 sìp

102 kháʔ 127 cèt 152 phǒm 177 chǎn (chán)

103 khɔɔ̌ŋ 128 thay 153 mii 178 sìi

104 ʔèt 129 rɔɔ́y 154 phûu yǐŋ 179 ʔèt

105 yîipùn 130 mây 155 chây mǎy (máy) 180 bàat

106 sìi 131 rian 156 khun 181 pay

107 ʔaŋkrìt 132 naalíkaa (naalikaa) 157 yîi sìp 182 yùu

108 mii 133 sìp 158 mây 183 pen

109 khɔɔ̌ thôot 134 phɯ̂an 159 rɔɔ́y 184 yîipùn

110 pɛ̀ɛt 135 phaasǎa 160 thay 185 khray

111 kâaw 136 khɔ̀ɔp khun 161 phaasǎa 186 khon

112 chǎn (chán) 137 naathii 162 khɯɯ 187 khâʔ

113 nîi 138 khun 163 pɛ̀ɛt 188 hâa

114 nɯ̀ŋ 139 chây 164 nân 189 kháʔ

115 bàat 140 ŋən 165 mǎy (máy) 190 sawàt dii

116 khráp 141 phǒm 166 phûu chaay 191 khráp

117 sɔɔ̌ŋ 142 yîi sìp 167 khɔɔ̌ŋ 192 nîi

118 phûu yǐŋ 143 nǎy 168 chây 193 phɯ̂an

119 khray 144 khǎw (kháw) 169 khɔ̀ɔp khun 194 kâaw

120 sawàt dii 145 chây mǎy (máy) 170 khɔɔ̌ thôot 195 sɔɔ̌ŋ

121 pay 146 khâʔ 171 nǎy 196 hòk

122 pen 147 hâa 172 sǎam 197 ŋən

123 khon 148 nân 173 ʔaŋkrìt 198 cèt

124 mǎy (máy) 149 phûu chaay 174 khǎw (kháw) 199 naathii

125 khɯɯ 150 sǎam 175 nɯ̀ŋ 200 rian
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225 250สอง ร้อย หน่ึง บาท ไป เรียน ภาษา

สาม บาท ใช่ไหม คะ ? เงิน ของ ใคร?
ไม่ ใช่ ภาษา อังกฤษ เจ็ด สิบ นาที
ขอบคุณ เขา หน่ึง นาฬิกา สิบ เก้า นาที

ขอบคุณ ค่ะ เก้า สิบ นาที
ขอโทษ เขา สาม นาฬิกา สอง นาที
คน ไหน ? หก ภาษา

เพ่ือน ผู้ชาย ใช่ ครับ
เงิน ของ ไทย น่ี คือ ไทย
ไม่ ใช่ ของ ผม ผม ของ เพ่ือน

ผู้หญิง แปด คน ห้า สิบ หก คน
น่ัน คือ เงิน ใช่ไหม ? ภาษา ไทย ค่ะ
ไป ไหม ? สวัสดี ครับ

เรียน ภาษา ไทย เงิน ของ ใคร คะ ?
ภาษา อังกฤษ ของ คน ไทย เพ่ือน คน ไทย
น่ี คือ เงิน ค่ะ เขา อยู่ ไหน คะ ?

ย่ีสิบ บาท ของ ฉัน เขา ขอโทษ อยู่ ค่ะ
ไม่ ใช่ ห้า สิบ บาท เขา เป็น คน ญ่ีปุ่น
เพ่ือน ร้อย คน ไป ญ่ีปุ่น

เพ่ือน ผู้หญิง หน่ึง ร้อย สิบ เอ็ด บาท
ไป เรียน ใช่ไหม ? น่ี คือ เจ็ด บาท
คุณ เป็น ใคร ไป อังกฤษ

นาฬิกา ของ ผู้หญิง หก สิบ ห้า บาท
ผม ของ ผม นาฬิกา ของ ฉัน
ไม่ มี นาฬิกา ฉัน มี เพือน ส่ี คน


