
Personligt
Tillkännagivanden och inbjudningar

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse
svenska thai
Vi har välkomnat ... till världen. เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการ

เกิดของ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har
fått en liten son / dotter.

ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกค
ุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว

Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse

Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ... พวกเราต้องการประกาศการเกิดของล
ูกชาย/ลูกสาวของเรา

Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde
son / nyfödda dotter.

เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกส
าวคนใหม่ของเราให้กับ...

Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet

Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan
med kärlek som består. ... och ... är glada att
tillkännage födelsen av ...

นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า
ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้
น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศกา
รเกิดของ...

Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn

Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen. ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้
ามาในโลกใบนี้

Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Det gläder oss att introducera / presentera den
nyaste medlemmen i vår familj ...

เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกา
ศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของ
เรา...

Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Vi är överlyckliga över att kunna meddela
ankomsten av vår son / dotter.

เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในกา
รประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวข
องเรา

Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning
svenska thai
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... och ... har förlovat sig. ...และ...ได้หมั้นกันแล้ว

Används för att kungöra en förlovning

... är glada att kungöra sin förlovning. ...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นข
องพวกเขา

Används då ett par vill tillkännage sin förlovning

Det gläder oss att tillkännage förlovningen
mellan ... och ...

เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั
้นของ...และ...

Används för att kungöra en förlovning

Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin
dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... .
Bröllopet är planerat till augusti.

คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้น
ของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่ง
เป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงาน
แต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงห
าคม

Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning

Kom med och delta i en fest för ... och ... för att
fira deras förlovning.

เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่
อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นขอ
งพวกเขา

Används i inbjudan till en förlovningsfest

Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för
förlovningsfest den ...

คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วม
งานหมั้นในวันที่...

Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål
svenska thai
Det gläder oss att tillkännage bröllopet /
äktenskapet mellan ... och ...

เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะ
ประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...
และ...

Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap

Fröken ... ska snart bli fru ... คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap

Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna
vigseln mellan ... och ... .

คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้
ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เราย
ินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุข
กับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
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Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop

Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten
mellan vår son/dotter den ... i ...

คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางาน
แต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเข
าในวันที่...ณ...

Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet

Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket
viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på
vårt bröllop den ... i ...

เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตขอ
งฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาใ
นงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...

Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang
svenska thai
Det skulle glädja oss om du ville komma med
den ... klockan ... för ...

เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้า
คุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...

Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av
en särskild anledning

Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en
middag för att fira ...

เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพ
ื่อสังสรรค์...

Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den

Ni är hjärtligt välkomna på ... คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags
middagsbjudningar

Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ...
och vi skulle bli mycket glada om du kunde
komma.

เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเ
พื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดี
ใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม

Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst

Vi vill jättegärna att ni kommer. เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย
่างมาก

Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de
kommer

Vill du komma till ... på/för ...? คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas
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