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the most useful tips and techniques to 

learn a new language: 

https://app2brain.com/ 
learn-languages/ebooks/ 

free-guide/

Listen to the free 
audio recordings 

You can find audio recordings of all these 
words & phrases and more useful free 

stuff on our website: 

https://app2brain.com/learn-
languages/thai/food-drinks 
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Basic Food & Spices 
English Thai Romanization 
bread ขนมปัง khanompang 

roll ขนมปังโรล khanompangro 

butter เนย noei 

cheese เนยแข็ง noeikhaeng 

honey น้้ำผึ้ง namphueng 

jam แยม yaem 

egg ไข ่ khai 

noodles ก๋วยเตี๋ยว kuaitiaw 

rice ข้ำว khaw 

yoghurt โยเกริ์ต yokoet 

sugar น้้ำตำล namtan 

salt เกลือ kuea 

pepper พริกไทย prikthai 

spice เครื่องเทศ krueangthaet 

oil น้้ำมัน namman 

Basic Words & Phrases 
English Thai Romanization 
(to) eat กิน kin 

food อำหำร ahan 

(to) drink ดื่ม duem 

drink เครื่องดื่ม krueangduem 

hungry หิว hiw 

hunger ควำมหิว kwamhiw 

thirsty กระหำย krahai 

thirst ควำมกระหำย kwankrahai 

(to) cook ท้ำกับข้ำว thamkapkaw 

(to) taste ชิม chim 
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tasty รสขำตดิ ี rotchatdi 

delicious อร่อย aroi 

Bon appetit! / Enjoy your 
meal! 

ขอให้เจริญอำหำร!  
ทำนอำหำรให้อร่อย!  

kohaicharoenahan! 
thanahanhaiaroi! 

Cheers! / To your health! ไชโย!  chaiyo 

breakfast อำหำรเช้ำ ahanchao 

lunch อำหำรกลำงวัน ahanklangwan 

dinner อำหำรเย็น ahanyen 

restaurant ร้ำนอำหำร ranahan 

bar บำร ์ bar 

café คำเฟ ่ kafe 

Cutlery 
English Thai Romanization 
cutlery เครื่องใช้บนโตะ๊อำหำร krueangchaibontoahan 

fork ส้อม som 

spoon ช้อน chon 

knife มีด mit 

plate จำน chan 

glass แก้ว kaew 

cup ถ้วย thuaw 

mug เหยือก yueak 

Drinks 
English Thai Romanization 
water น้้ำ nam 

mineral water น้้ำแร ่ namrae 

soda water / sparkling water โซดำ soda 

still water น้้ำเปล่ำ nampao 
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juice น้้ำผลไม ้ namphonlamai 

beer เบียร ์ bia 

wine ไวน ์ wai 

champagne แชมเปญ champen 

cocktail ค็อกเทล koktel 

milk นม nom 

cocoa โกโก ้ koko 

coffee กำแฟ kafe 

tea ชำ cha 

Flavors 
English Thai Romanization 
sweet หวำน wan 

sour เปรี้ยว priaw 

spicy เผ็ด phet 

salty เค็ม kem 

bitter ขม kom 

Fruit & Vegetables 
English Thai Romanization 
fruit ผลไม ้ phonlamai 

vegetables ผัก phak 

apple แอปเปิ้ล aeppoen 

orange ส้ม som 

strawberry สตอรเบอรร์ี ่ satoboeri 

banana กลว้ย kluay 

potato มันฝรั่ง manfarang 

cucumber แตงกวำ tangkwa 
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Meat & Sausages 
English Thai Romanization 
meat เน้ือ nuea 

sausage ใส้กรอก saikrok 

small sausage ใส้กรอกเล็ก saikroklek 

ham แฮม haem 

chicken ไก่ kai 

fish ปลำ pla 

beef เน้ือวัว nueawua 

lamb เน้ือแกะ nueakae 

Dishes 
English Thai Romanization 
soup ซุป sup 

salad สลัด salat 

french fries / chips 
มันฝรั่งทอด 
มันฝรั่งแผ่นทอด 

manfarang tot 
manfarangphaen tot 

Sweets 
English Thai Romanization 
chocolate ช็อคโกแลต chokkolaet 

pie พำย paiy 

cake เค้ก kek 

biscuit บิสกิต biskit 

icecream ไอศกรีม aisakrim 
 

 


