
Personligt
Lyckönskningar

Lyckönskningar - Giftermål
svenska thai
Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i
världen.

ขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้คุณทั
้งคู่ประสบพบเจอแต่ความสุข

Används att gratulera ett nygift par

Vi vill gratulera och framföra hjärtliga
lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.

ขอแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่ค
ุณทั้งคู่ในงานแต่งงานของคุณ

Används att gratulera ett nygift par

Grattis till giftermålet! ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl

Grattis till att ni sagt ja! ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl

Gratulationer till bruden och brudgummen med
anledning av deras äktenskapliga förbindelse.

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวและเ
จ้าสาวในวันแต่งงาน

Används att gratulera ett nygift par

Lyckönskningar - Förlovning
svenska thai
Grattis till förlovningen! ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค

ุณ!
Standardfras för att gratulera någon som förlovat sig

Lyckönskningar till er båda med anledning av er
förlovning och allt som ligger framför er.

ขออวยพรให้คุณสองคนมีความสุขในง
านหมั้นและในอนาคตของคุณทั้งสอง

Används för att gratulera ett nyförlovat par

Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni
kommer bli mycket lyckliga tillsammans.

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ ฉันขอให้คุณมีความสุขด้วยกันท
ั้งสองคน

Används för att gratulera ett nyförlovat par
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Personligt
Lyckönskningar
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni
kommer att vara till mycket glädje för varandra.

ขอแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ 
ฉันหวังว่าให้คุณมีความสุขทั้งส
องคน

Används för att gratulera ett nyförlovat par

Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt
datum för er stora dag?

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ คุณได้ตัดสินใจเลือกวันแต่งงา
นหรือยัง?

Används för att gratulera ett nyförlovat par som du känner väl och för att samtidigt fråga när bröllopet
kommer att hållas

Lyckönskningar - Födelsedagar och årsdagar
svenska thai
Födelsedagshälsningar! สุขสันต์วันเกิด!

Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort

Grattis på födelsedagen! สุขสันต์วันเกิด!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort

Ha den äran! ขอให้คำอวยพรส่งกลับไปที่คุณ!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort

Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. ขอให้คุณมีความสุขในวันพิเศษของ
คุณ

Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort

Jag hoppas att alla dina önskningar går i
uppfyllelse. Grattis på födelsedagen!

ขอให้คุณสมปรารถนาทุกประการ
สุขสันต์วันเกิด!

Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort

Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.
Ha en underbar födelsedag!

ขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขใน
เทศกาลพิเศษแบบนี้ ขอให้วันเกิดป
ีนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ!

Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort

Grattis på årsdagen! สุขสันต์วันครบรอบ!
Allmän årsdagshälsning, hittas vanligtvis på årsdagskort
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Personligt
Lyckönskningar
Grattis på er ...-års bröllopsdag! สุขสันต์วันครอบรอบ!

Årsdagshälsning som används för att fira en specifik årsdag (t.ex. 25-års silverbröllopsdag, 40-års
rubinbröllopsdag)

... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en
trevlig bröllopsdag!

...ปีคุณยังรักกันเหมือนเดิม
สุขสันต์วันครบรอบ!

Används för att betona längden på äktenskapet och för att önska en trevlig bröllopsdag

Grattis på er porslinsbröllopsdag! ขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานคร
บรอบของคุณ!

Används för att fira en 20-årig bröllopsdag

Grattis på er silverbröllopsdag! ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Används för att fira en 25-årig bröllopsdag

Grattis på er rubinbröllopsdag! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Används för att fira en 40-årig bröllopsdag

Grattis på er pärlbröllopsdag! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบแต่
งงานของคุณ

Används för att fira en 30-årig bröllopsdag

Grattis på er korallbröllopsdag! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Används för att fira en 35-årig bröllopsdag

Grattis på er guldbröllopsdag! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

Används för att fira en 50-årig bröllopsdag

Grattis på er diamantbröllopsdag! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

Används för att fira en 60-årig bröllopsdag

Lyckönskningar - Krya på dig-hälsningar
svenska thai
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Personligt
Lyckönskningar
Krya på dig! ขอให้หายเร็วๆนะ

Standard krya på dig-hälsning, hittas vanligtvis på kort

Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt. ฉันหวังว่าจะให้คุณหายป่วยเร็วๆ
Standard krya på dig-hälsning

Vi hoppas att du blir frisk på nolltid. เราหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นใ
นเวลารวดเร็ว

Standard krya på dig-hälsning från mer än en person

Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre
snart.

นึกถึงคุณ
ขอให้คุณหายอย่างรวดเร็ว

Standard krya på dig-hälsning

Från alla på/hos ..., krya på dig. จากทุกคนที่... หายเร็วๆนะ
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Krya på dig. Alla här tänker på dig. ขอให้หายเร็วๆนะ
ทุกคนนั้นคิดถึงคุณ

Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Lyckönskningar - Allmänna gratulationer
svenska thai
Gratulationer på/till ... ขอแสดงความยินดีกับ...

Standard grattisfras

Jag önskar dig lycka till med ... ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีกับความสำ
เร็จใน...

Används för att önska någon lycka till i framtiden

Jag önskar dig all framgång i ... ฉันขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็
จใน...

Används för att önska någon lycka till i framtiden

Vi vill skicka våra gratulationer med anledning
av ...

ฉันต้องการแสดงความยินดีกับ...

Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt
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Personligt
Lyckönskningar
Bra gjort med ... เยี่ยมมากกับ...

Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt, mindre gratulerande

Grattis till avklarad uppkörning! ขอแสดงความยินที่สอบใบขับขี่ผ่า
นด้วย!

Används för att gratulera någon som klarat av sin uppkörning

Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det. เยี่ยมมาก
พวกเรารู้อยู่แล้วคุณสามารถทำได
้

Används att gratulera någon, vanligtvis en nära vän eller en familjemedlem

Grattis! ขอแสดงความยินดีด้วย!
Informellt, ganska ovanligt och förkortning för gratulationer (på engelska), används att gratulera någon

Lyckönskningar - Akademiska framgångar
svenska thai
Grattis till examen! ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษ

าของคุณ!
Används att gratulera någon som erhållit universitetsexamen

Grattis till de godkända examensproven! ขอแสดงความยินดีกับการที่คุณสอบ
ผ่าน!

Används för att gratulera någon som avklarat sina examensprov

Vem är smartast i världen? Bra jobbat med
tentan!

ใครเป็นคนที่ฉลาดที่สุด? ขอแสดงค
วามยินดีด้วยที่คุณสอบผ่าน!

Informell och vardaglig fras, används då någon som du känner väl klarat av en tenta utomordentligt bra

Grattis till att du fått din magisterexamen och
lycka till i arbetslivet.

ขอแสดงความยินดีกับการที่ประสบค
วามสำเร็จในการเรียนปริญญาโทและ
ขอให้คุณโชคดีกับอนาคตของคุณ

Används för att gratulera någon som slutfört sin magisterexamen och för att önska dem lycka till i framtiden

Grattis till studenten och lycka till i framtiden. เยี่ยมมากสำหรับการทำข้อสอบและข
อให้คุณโชคดีในอนาคต

Används för att gratulera någon som tagit studenten men som du är osäker på ifall de planerar att börja
studera eller att skaffa ett jobb
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Personligt
Lyckönskningar
Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka
till i din framtida karriär.

ขอแสดงความยินดีกับผลสอบของคุณด
้วย ขอให้คุณโชคดีในหน้าที่การงา
นของคุณในอนาคต

Används för att gratulera någon som tagit studenten och som du vet är ute efter att få tag i ett jobb

Bra jobbat med att komma in på universitetet.
Njut av din studietid!

ขอแสดงความยินดีที่คุณสามารถสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้
คุณให้คุณมีความสุข!

Används för att gratulera någon som ska börja studera

Lyckönskningar - Kondoleanser
svenska thai
Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s
plötsliga bortgång och vi delar er sorg.

เราตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่
าวการเสียชีวิตของ...เราขอแสดงควา
มเสียใจอย่างสุดซึ้ง

Används för att trösta någon då någon av deras nära anhöriga gått bort. Dödsfallet kan ha varit väntat eller
oväntat

Vi är alla så ledsna över ...s bortgång. เราเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ยิน
ข่าวร้ายครั้งนี้

Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Tillåt mig att framföra mina djupaste
kondoleanser med anledning av denna sorgens
dag.

ฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณอย่าง
สุดซึ้ง

Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son /
dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.

เรารู้สึกแย่และเศร้าเป็นอย่างม
ากสำหรับการเสียชีวิตของลูกชาย/ล
ูกสาว/สามี/ภรรยาของคุณ

Används för att trösta någon då deras son / dotter / make / maka har gått bort (innehåller namnet på den
avlidne/a)

Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste
deltagande i denna svåra stund.

กรุณาตอบรับความรู้สึกเห็นอกเห็
นใจที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้ด้ว
ย

Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
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Personligt
Lyckönskningar
Våra tankar är med dig och din familj i denna
mycket svåra stund.

เราเห็นใจต่อคุณและครอบครัวของค
ุณในช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้ด้
วย

Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Lyckönskningar - Karriärframgångar
svenska thai
Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos
...

เราขอให้คุณโชคดีกับงานใหม่ที่ค
ุณได้รับที่...

Används för att önska någon lycka till med ett nytt jobb

Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med
ditt nya jobb.

จากทุกคนที่...เราขออวยพรให้คุณโช
คดีในงานใหม่ของคุณ

Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb

Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ... เราขออวยพรให้คุณโชคดีในตำแหน่ง
ใหม่ของ...

Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med en ny tjänst

Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på
karriärstegen.

เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน
้าที่การงานของคุณ

Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb

Grattis till det nya jobbet! ขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุ
ณด้วย

Används för att gratulera någon som fått ett nytt, vanligtvis lukrativt jobb

Lycka till på din första dag på/hos ... ขอให้โชคดีกับการทำงานวันแรกที่.
..

Används för att önska någon en bra första dag på ett nytt jobb

Lyckönskningar - Födelse
svenska thai
Vi blev så glada att höra om födelsen av er
nyfödde pojke / nyfödda flicka. Grattis!

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ไ
ด้ยินว่าคุณให้กำเนิดเด็กชาย/เด็
กหญิง ขอแสดงความยินดีด้วย

Används för att gratulera ett par då de fått barn
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Personligt
Lyckönskningar
Grattis till familjens nytillskott! ขอแสดงความยินดีกับบุคคลใหม่ในส

มาชิก!
Används för att gratulera ett par då de fått barn

Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till
dig och din son / dotter.

สำหรับคุณแม่มือใหม่ ขอให้คุณและ
บุตรชาย/บุตรสาวของคุณโชคดี

Används för att gratulera en kvinna som fött barn

Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda
vackra tös!

ขอแสดงความยินดีกับการมาถึงของล
ูกชาย/ลูกสาวที่น่ารักของพวกเขา

Används för att gratulera ett par då de fått barn

Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till
nytillskottet. Jag är säker på att ni kommer att
bli underbara föräldrar.

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของ...ขอแสดงคว
ามยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครั
ว ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที
่ดีมากแน่ๆ

Används för att gratulera ett par då de fått barn

Lyckönskningar - Att tacka
svenska thai
Tusen tack för ... ขอบคุณมากสำหรับ...

Användas som allmänt tackmeddelande

Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ... ้เราขอขอบคุณในฐานะสามี/ภรรยาของ
ฉันและตัวฉันเอง

Används då du och någon annan vill tacka en person

Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka
dig tillräckligt för ...

ฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขอบคุณอย่
างไรสำหรับ...

Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig

Som ett litet tecken på vår tacksamhet ... เพื่อเป็นของระลึกเล็กๆน้อยเพื่
อแสดงถึงความสำนึกบุญคุณ

Används när du ger någon en tackgåva

Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ... เราต้องการเผยแผ่การขอบคุณถึง...ส
ำหรับ...

Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
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Personligt
Lyckönskningar
Vi är mycket tacksamma för att du ... เรารู้สึกดีมากสำหรับ....ที่คุณทำ

Används när du hjärtligt vill tacka någon för något som de har gjort för dig

Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig! ไม่ต้องห่วงหรอ ในทางกลับกัน เรา
ต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณคุณ!

Används när någon tackar dig för något du gjort men som också var till hjälp för dig

Lyckönskningar - Högtidshälsningar
svenska thai
God Jul och Gott Nytt År önskar ... การทักทายตามโอกาสจาก...

Används för att fira jul och nyår (US)

God Jul och Gott Nytt År! เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั
นปีใหม่!

Används för att fira jul och nyår (UK)

Glad Påsk! สุขสันต์วันอีสเตอร์!
Används i kristna länder för att fira påskdagen

Glad tacksägelse! สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า!
Används i USA för att fira tacksägelse (Thanksgiving)

Gott Nytt År! สุขสันต์วันปีใหม่!
Används för att fira nyår

God helg!/God Jul och Gott Nytt År! สุขสันต์วันหยุด!
Används i USA och Kanada för att fira helgdagar (används särskilt runt jul/hanukka)

Trevlig hanukka! สุขสันต์วันฮานูก้า!
Används för att fira hanukka

Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som
tidigare.

สุขสันต์เทศกาลดิวาลี
ขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลนี้

Används för att fira Diwali

God Jul! เมอร์รี่คริสต์มาส!/สุขสันต์วันค
ริสต์มาส!

Används i kristna länder för att fira jul
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Personligt
Lyckönskningar
God Jul och Gott Nytt År! เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั

นปีใหม่!
God Jul och Gott Nytt År!
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