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Number ตัวเลข /tua-lek 

No. Phonics Thai 
0 sǔun ศนูย ์

1 nùeng หน่ึง 

2 sǒrng สอง 

3 sǎrm สาม 

4 sèe สี่ 

5 hâa หา้ 

6 hòk หก 

7 jèd เจ็ด 

8 pb̀ead แปด 

9 gâw เกา้ 

10 sib ̀ สิบ 

11 sib̀-àed สิบเอ็ด 

12 sib̀-sǒrng สิบสอง 

13 sib̀-sǎrm สิบสาม 

14 sib̀-sèe สิบสี ่

15 sib̀-hâa สิบหา้ 

16 sib̀-hòk สิบหก 

17 sib ̀-jèd สิบเจ็ด 

18 sib̀-pbàed สิบแปด 
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No. Phonics Thai 
19 sib̀-g ̂aw สิบเกา้ 

20 ŷee-s̀ib ยี่สิบ 

21 yêe-s̀ib-àed ยี่สิบเอ็ด 

22 yêe-s̀ib-sǒrng ยี่สิบสอง 

23 yêe-s̀ib-sǎrm ยี่สิบสาม 

24 y ̂ee-s̀ib-sèe ยี่สิบสี ่

25 y ̂ee-s̀ib-hâa ยี่สิบหา้ 

26 y ̂ee-s̀ib-h̀ok ยี่สิบหก 

27 yêe-s̀ib-jèd ยี่สิบเจ็ด 

28 yêe-s̀ib-pb ̀ead ยี่สิบแปด 

29 yêe-s̀ib-g ̂aw ยี่สิบเกา้ 

30 sǎrm-s̀ib สามสิบ 

31 sǎrm-s̀ib-àed สามสิบเอ็ด 

32 sǎrm-s̀ib-šorng สามสิบสอง 

33 sǎrm-s̀ib-šarm สามสิบสาม 

34 sǎrm-s̀ib-s̀ee สามสิบสี ่

35 sǎrm-s̀ib-ĥaa สามสิบหา้ 

36 sǎrm-s̀ib-h̀ok สามสิบหก 

37 sǎrm-s̀ib-jèd สามสิบเจ็ด 

38 sǎrm-s̀ib-pb̀ead สามสิบแปด 
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No. Phonics Thai 
39 sǎrm-s̀ib-g ̂aw สามสิบเกา้ 

40 sèe-s̀ib สี่สิบ 

41 sèe-s̀ib-àed สี่สิบเอ็ด 

42 sèe-s̀ib-sǒrng สี่สิบสอง 

43 sèe-s̀ib-sǎrm สี่สิบสาม 

44 sèe-s̀ib-sèe สี่สิบสี ่

45 sèe-sìb-ĥaa สี่สิบหา้ 

46 sèe-s̀ib-h̀ok สี่สิบหก 

47 sèe-s̀ib-jèd สี่สิบเจ็ด 

48 sèe-sìb-pb ̀ead สี่สิบแปด 

49 sèe-s̀ib-g ̂aw สี่สิบเกา้ 

50 hâa-s̀ib หา้สิบ 

51 ĥaa-s̀ib-àed หา้สิบเอ็ด 

52 hâa-s̀ib-sǒrng หา้สิบสอง 

53 hâa-s̀ib-sǎrm หา้สิบสาม 

54 ĥaa-s̀ib-s̀ee หา้สิบสี่ 

55 hâa-s̀ib-hâa หา้สิบหา้ 

56 hâa-s̀ib-h̀ok หา้สิบหก 

57 ĥaa-s̀ib-jèd หา้สิบเจ็ด 

58 ĥaa-s̀ib-p̀bead หา้สิบแปด 
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No. Phonics Thai 
59 hâa-s̀ib-ĝaw หา้สิบเกา้ 

60 h̀ok-s̀ib หกสิบ 

61 h̀ok-s̀ib-àed หกสิบเอ็ด 

62 hòk-s̀ib-šorng หกสิบสอง 

63 hòk-s̀ib-sǎrm หกสิบสาม 

64 hòk-s̀ib-sèe หกสิบสี ่

65 hòk-s̀ib-hâa หกสิบหา้ 

66 hòk-s̀ib-h̀ok หกสิบหก 

67 h̀ok-sìb-j̀ed หกสิบเจ็ด 

68 hòk-s̀ib-pb ̀ead หกสิบแปด 

69 hòk-s̀ib-gâw หกสิบเกา้ 

70 jèd-sib̀ เจ็ดสิบ 

71 jèd-sib ̀-àed เจ็ดสิบเอ็ด 

72 jèd-s̀ib-šorng เจ็ดสิบสอง 

73 jèd-s̀ib-sǎrm เจ็ดสิบสาม 

74 jèd-sib-see เจ็ดสิบสี ่

75 jèd-s̀ib-ĥaa เจ็ดสิบหา้ 

76 jèd-sib̀-hòk เจ็ดสิบหก 

77 jèd-s̀ib-jèd เจ็ดสิบเจ็ด 

78 jèd-s̀ib-pb̀ead เจ็ดสิบแปด 
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No. Phonics Thai 
79 jèd-s̀ib-ĝaw เจ็ดสิบเกา้ 

80 pb̀ead-sib ̀ แปดสิบ 

81 pbèad-s̀ib-àed แปดสิบเอ็ด 

82 pbèad-s̀ib-sǒrng แปดสิบสอง 

83 pb̀ead-sìb-sǎrm แปดสิบสาม 

84 pb ̀ead-s̀ib-sèe แปดสิบสี ่

85 pbèad-s̀ib-hâa แปดสิบหา้ 

86 pb ̀ead-s̀ib-h̀ok แปดสิบหก 

87 pb ̀ead-s̀ib-jèd แปดสิบเจ็ด 

88 pbèad-s̀ib-pb ̀ead แปดสิบแปด 

89 pb ̀ead-s̀ib-ĝaw แปดสิบเกา้ 

90 gâw-sìb เกา้สิบ 

91 gâw-s̀ib-aèd เกา้สิบเอ็ด 

92 gâw-s̀ib-sǒrng เกา้สิบสอง 

93 gâw-s̀ib-šarm เกา้สิบสาม 

94 g ̂aw-s̀ib-s̀ee เกา้สิบสี่ 

95 g ̂aw-s̀ib-ĥaa เกา้สิบหา้ 

96 gâw-s̀ib-hòk เกา้สิบหก 

97 gâw-s̀ib-jèd เกา้สิบเจ็ด 

98 gâw-s̀ib-pbèad เกา้สิบแปด 
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No. Phonics Thai 
99 gâw-sìb-gâw เกา้สิบเกา้ 

100 nùeng-róy หน่ึงรอ้ย 

1,000 nuèng-pan หน่ึงพนั 

10,000 nuèng-mùeen หน่ึงหมื่น 

100,000 nuèng-sǎen หน่ึงแสน 

1,000,000 nuèng-láan หน่ึงลา้น 
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Exercise 

Write the numbers 

 sǔun ศนูย ์

 nùeng หน่ึง 

 sib̀-sèe สิบสี ่

 sib̀-hâa สิบหา้ 

 yêe-s̀ib-sǒrng ยี่สิบสอง 

 yêe-s̀ib-sǎrm ยี่สิบสาม 

 y ̂ee-s̀ib-h̀ok ยี่สิบหก 

 sǎrm-s̀ib-šarm สามสิบสาม 

 sèe-s̀ib-àed สี่สิบเอ็ด 

 hâa-s̀ib-sǒrng หา้สิบสอง 

 ĥaa-s̀ib-jèd หา้สิบเจ็ด 

 hòk-s̀ib-pb ̀ead หกสิบแปด 

 hòk-s̀ib-gâw หกสิบเกา้ 

 jèd-s̀ib-ĝaw เจ็ดสิบเกา้ 

 pbèad-s̀ib-hâa แปดสิบหา้ 

 gâw-sìb เกา้สิบ 

 nùeng-róy หน่ึงรอ้ย 

 nuèng-pan หน่ึงพนั 
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