
Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές

Ευχές - Γάμος
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την
ευτυχία του κόσμου.

ขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้คุณทั
้งคู่ประสบพบเจอแต่ความสุข

Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι

Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν
την ημέρα του γάμου σας.

ขอแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่ค
ุณทั้งคู่ในงานแต่งงานของคุณ

Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι

Συγχαρητήρια για το γάμο σας! ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

Ανεπίσημη ευχή, χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι που ξέρετε καλά

Τις καλύτερες ευχές για το γάμο σας! ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

Ανεπίσημη ευχή, χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι που ξέρετε καλά

Συγχαρητήρια στον γαμπρό και την νύφη και
ευλογημένος ο γάμος τους.

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวและเ
จ้าสาวในวันแต่งงาน

Χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι

Ευχές - Αρραβώνας
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας! ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค

ุณ!
Συγχαρητήρια για ένα αρραβώνα

Σας εύχομαι και τους δυο τις θερμότερες
ευχές για τον αρραβώνα σας και το μέλλον
σας.

ขออวยพรให้คุณสองคนมีความสุขในง
านหมั้นและในอนาคตของคุณทั้งสอง

Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας.
Εύχομαι να είσαστε πολύ ευτυχισμένοι μαζί.

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ ฉันขอให้คุณมีความสุขด้วยกันท
ั้งสองคน

Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας. Σας
εύχομαι τα καλύτερα.

ขอแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ 
ฉันหวังว่าให้คุณมีความสุขทั้งส
องคน

Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας! Έχετε
ήδη αποφασίσει την ημέρα του γάμου σας;

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ คุณได้ตัดสินใจเลือกวันแต่งงา
นหรือยัง?

Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι, που ξέρετε καλά, και ερώτηση για το πότε θα γίνει
ο γάμος

Ευχές - Γενέθλια και Eπέτειοι
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Χρόνια πολλά! สุขสันต์วันเกิด!

Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Χαρούμενα γενέθλια! สุขสันต์วันเกิด!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

να τα εκατοστήσεις και ότι επιθυμείς! ขอให้คำอวยพรส่งกลับไปที่คุณ!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Σου εύχομαι ότι καλύτερο αυτή την μέρα των
γενεθλίων σου.

ขอให้คุณมีความสุขในวันพิเศษของ
คุณ

Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Σου εύχομαι όλες οι επιθυμίες σου να γίνουν
πραγματικότητα. Χρόνια πολλά!

ขอให้คุณสมปรารถนาทุกประการ
สุขสันต์วันเกิด!

Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Σου εύχομαι κάθε ευτυχία και χρόνια πολλά.
Απόλαυσε την μέρα των γενεθλίων σου!

ขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขใน
เทศกาลพิเศษแบบนี้ ขอให้วันเกิดป
ีนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ!

Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Χαρούμενη Επέτειο! สุขสันต์วันครบรอบ!
Γενικές ευχές επετείου που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες επετείου
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Χαρούμενη... Επέτειος! สุขสันต์วันครอบรอบ!

Συγχαρητήρια για μια ξεχωριστή επέτειο (π.χ. ασημένια ή χρυσή επέτειος γάμου)

...χρόνια έχουν περάσει και ακόμα είσαστε
μαζί όσο ποτέ. Να έχετε μια ευτυχισμένη
επέτειο!

...ปีคุณยังรักกันเหมือนเดิม
สุขสันต์วันครบรอบ!

Έμφαση στη διάρκεια του γάμου και έκφραση συγχαρητηρίων για την επέτειο

Συγχαρητήρια για την πορσελάνινη επέτειο
γάμου σας!

ขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานคร
บรอบของคุณ!

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό είκοσι χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την ασημένεια επέτειο
γάμου σας!

ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό εικοσιπέντε χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την ρουμπινένια επέτειο
γάμου σας!

ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό σαράντα χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την μαργαριταρένια
επέτειο γάμου σας!

ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบแต่
งงานของคุณ

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό τριάντα χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την κοραλλένια επέτειο
γάμου σας!

ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό τριανταπέντε χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την χρυσή επέτειο γάμου
σας!

ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό πενήντα χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για τη διαμάντινη επέτειο
γάμου σας!

ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό εξήντα χρονών γάμου

Ευχές - Ανάρρωση
eλληνικά ταϊλανδέζικα
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Περαστικά! ขอให้หายเร็วๆนะ

Ευχές ανάρρωσης που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες ευχών

Ελπίζω να έχεις μια γρήγορη και ταχεία
ανάρρωση.

ฉันหวังว่าจะให้คุณหายป่วยเร็วๆ

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση

Ελπίζουμε να είσαι στα πόδια σου πολύ
σύντομα.

เราหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นใ
นเวลารวดเร็ว

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση απευθυνόμενη σε πολλά άτομα

Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου. Ελπίζω να
γίνεις καλύτερα σύντομα.

นึกถึงคุณ
ขอให้คุณหายอย่างรวดเร็ว

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση

Όλοι εμείς από..., σου ευχόμαστε καλή
ανάρρωση.

จากทุกคนที่... หายเร็วๆนะ

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση από πολλά άτομα από συγκεκριμένο γραφείο ή χώρο εργασίας

Γίνε καλά σύντομα. Όλοι εδώ σε έχουμε στις
σκέψεις μας.

ขอให้หายเร็วๆนะ
ทุกคนนั้นคิดถึงคุณ

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση από πολλά άτομα από συγκεκριμένο γραφείο ή χώρο εργασίας

Ευχές - Γενικά Συγχαρητήρια
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Συγχαρητήρια για... ขอแสดงความยินดีกับ...

Κοινή έκφραση συγχαρητηρίων

Σου εύχομαι καλή τύχη και κάθε επιτυχία σε... ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีกับความสำ
เร็จใน...

Έκφραση ευχών για μελλοντικές επιτυχίες

Σου εύχομαι κάθε επιτυχία με... ฉันขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็
จใน...

Έκφραση ευχών για μελλοντικές επιτυχίες

Θα θέλαμε να σου στείλουμε τα
συγχαρητήρια μας για...

ฉันต้องการแสดงความยินดีกับ...

Έκφραση συγχαρητηρίων για κάτι συγκεκριμένο
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Καλή δουλειά με... เยี่ยมมากกับ...

Έκφραση συγχαρητηρίων για κάτι συγκεκριμένο, λιγότερο συγχαρητήριο

Συγχαρητήρια που πέρασες την εξέταση
οδήγησης σου!

ขอแสดงความยินที่สอบใบขับขี่ผ่า
นด้วย!

Έκφραση συγχαρητηρίων σχετικά με απόκτηση άδειας οδήγησης

Μπράβο. Ξέραμε ότι μπορούσες να το κάνεις. เยี่ยมมาก
พวกเรารู้อยู่แล้วคุณสามารถทำได
้

Έκφραση συγχαρητηρίων, συνήθως για στενούς φίλους ή μέλη της οικογένειας

Συγχαρητήρια! ขอแสดงความยินดีด้วย!
Χρησιμοποιείται για να συγχαρούμε κάποιον που ξέρουμε πολύ καλά

Ευχές - Ακαδημαϊκά Επιτεύγματα
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Συγχαρητήρια για την αποφοίτηση σου! ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษ

าของคุณ!
Συγχαρητήρια για κάποιον που έχει αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο

Συγχαρητήρια που πέρασες τις εξετάσεις
σου!

ขอแสดงความยินดีกับการที่คุณสอบ
ผ่าน!

Συγχαρητήρια που πέρασες τις σχολικές εξετάσεις

Είσαι μεγάλος ρε! Συγχαρητήρια για τον
βαθμό σου!

ใครเป็นคนที่ฉลาดที่สุด? ขอแสดงค
วามยินดีด้วยที่คุณสอบผ่าน!

Πολύ ανεπίσημη φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος αριστεύσει μια εξέταση

Συγχαρητήρια για το μεταπτυχιακό σου.
Τώρα βρες μια καλή δουλειά!

ขอแสดงความยินดีกับการที่ประสบค
วามสำเร็จในการเรียนปริญญาโทและ
ขอให้คุณโชคดีกับอนาคตของคุณ

Έκφραση συγχαρητηρίων για κάποιον που έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό του και ευχές για καλή τύχη
στο μέλλον

Συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα σου στις
εξετάσεις και κάθε επιτυχία στο μέλλον.

เยี่ยมมากสำหรับการทำข้อสอบและข
อให้คุณโชคดีในอนาคต

Έκφραση Συγχαρητηρίων για κάποιον που έχει περάσει τις εξετάσεις λυκείου, αλλά είναι άγνωστο αν
θα πάνε στο πανεπιστήμιο ή θα βρουν δουλειά
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Ευχές
Έκφραση συγχαρητηρίων για τα
αποτελέσματα εξετάσεων σου. Με ευχές για
κάθε επιτυχία στην μέλλουσα καριέρα σου.

ขอแสดงความยินดีกับผลสอบของคุณด
้วย ขอให้คุณโชคดีในหน้าที่การงา
นของคุณในอนาคต

Έκφραση συγχαρητηρίων για κάποιον που πέρασε τις εξετάσεις λυκείου, που ξέρετε ότι ψάχνει να βρει
δουλειά

Συγχαρητήρια για την θέση σου στο
πανεπιστήμιο. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία!

ขอแสดงความยินดีที่คุณสามารถสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้
คุณให้คุณมีความสุข!

Έκφραση συγχαρητηρίων σε κάποιον που έχει βρει θέση σε πανεπιστήμιο

Ευχές - Συλλυπητήρια
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τα νέα του
ξαφνικού θανάτου του/της... και θα θέλαμε να
εκφράσουμε τα συλλυπητήρια μας.

เราตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่
าวการเสียชีวิตของ...เราขอแสดงควา
มเสียใจอย่างสุดซึ้ง

Έκφραση συλλυπητηρίων για το θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε. Ο
θάνατος μπορεί να ήταν αναμενόμενος ή όχι

Είναι με βαθιά θλίψη που μάθαμε για την
απώλειά σου.

เราเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ยิน
ข่าวร้ายครั้งนี้

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε

Σου προσφέρουμε τα βαθύτατα μας
συλλυπητήριά αυτή τη σκοτεινή μέρα.

ฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณอย่าง
สุดซึ้ง

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε

Είμαστε ενοχλημένοι και θλιμμένοι από το
θάνατο του/της κόρης / γιου / συζύγου σου,... .

เรารู้สึกแย่และเศร้าเป็นอย่างม
ากสำหรับการเสียชีวิตของลูกชาย/ล
ูกสาว/สามี/ภรรยาของคุณ

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο της κόρης / γιου / συζύγου του ατόμου που παρηγορούμε
(περιλαμβάνει το όνομα του νεκρού)

Παρακαλώ δεχθείτε τα πιο βαθιά και ειλικρινή
συλλυπητήρια μας αυτό το δύσκολο χρόνο.

กรุณาตอบรับความรู้สึกเห็นอกเห็
นใจที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้ด้ว
ย

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε
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Οι σκέψεις μας είναι μαζί σου και με την
οικογένειά σου, αυτή τη δύσκολη στιγμή.

เราเห็นใจต่อคุณและครอบครัวของค
ุณในช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้ด้
วย

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε

Ευχές - επαγγελματικά επιτεύγματα
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Σου ευχόμαστε τα καλύτερα με τη νέα θέση
εργασίας σου σε...

เราขอให้คุณโชคดีกับงานใหม่ที่ค
ุณได้รับที่...

Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας

Όλοι εμείς από..., σου ευχόμαστε καλή τύχη
με τη νέα σου εργασία.

จากทุกคนที่...เราขออวยพรให้คุณโช
คดีในงานใหม่ของคุณ

Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα σου
θέση ως...

เราขออวยพรให้คุณโชคดีในตำแหน่ง
ใหม่ของ...

Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία με αυτό το νέο
κεφάλαιο στην καριέρα σου.

เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน
้าที่การงานของคุณ

Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους

Συγχαρητήρια για τη νέα σου θέση! ขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุ
ณด้วย

Έκφραση συγχαρητηρίων για εύρεση καινούργιας, συνήθως επικερδούς εργασίας

Καλή τύχη με την πρώτη σου μέρα εργασίας
σε...

ขอให้โชคดีกับการทำงานวันแรกที่.
..

Ευχή για μια καλή πρώτη μέρα σε μια νέα δουλειά

Ευχές - Γέννηση
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Με χαρά ακούσαμε τα νέα της γέννησης τους
μωρού σας. Συγχαρητήρια.

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ไ
ด้ยินว่าคุณให้กำเนิดเด็กชาย/เด็
กหญิง ขอแสดงความยินดีด้วย

Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Συγχαρητήρια για την άφιξη του νέου μωρού! ขอแสดงความยินดีกับบุคคลใหม่ในส

มาชิก!
Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους

Για τη νέα μητέρα. Συγχαρητήρια για το μωρό
σου.

สำหรับคุณแม่มือใหม่ ขอให้คุณและ
บุตรชาย/บุตรสาวของคุณโชคดี

Έκφραση συγχαρητηρίων σε γυναίκα για την γέννηση του παιδιού της

Συγχαρητήρια για την άφιξη του νέου
όμορφου μωρού σας!

ขอแสดงความยินดีกับการมาถึงของล
ูกชาย/ลูกสาวที่น่ารักของพวกเขา

Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους

Στους πολύ περήφανους γονείς του/της... .
Συγχαρητήρια για τη νέα σας άφιξη. Είναι
σίγουρο ότι θα είσαστε καταπληκτικοί γονείς.

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของ...ขอแสดงคว
ามยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครั
ว ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที
่ดีมากแน่ๆ

Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους

Ευχές - Ευχαριστίες
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Ευχαριστώ πολύ για... ขอบคุณมากสำหรับ...

Γενικές Ευχαριστίες

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους μου
και της/του συζύγου μου...

้เราขอขอบคุณในฐานะสามี/ภรรยาของ
ฉันและตัวฉันเอง

Μεταβίβαση ευχαριστιών από εσάς ή τρίτο πρόσωπο

Πραγματικά δεν ξέρω πως να σε/σας
ευχαριστήσω για...

ฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขอบคุณอย่
างไรสำหรับ...

Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη

Ως μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης μας... เพื่อเป็นของระลึกเล็กๆน้อยเพื่
อแสดงถึงความสำนึกบุญคุณ

Παρουσίαση δώρου, ως έκφραση ευγνωμοσύνης

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας
ευχαριστίες για...

เราต้องการเผยแผ่การขอบคุณถึง...ส
ำหรับ...

Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Είμαστε ευγνώμονες σε σας για... เรารู้สึกดีมากสำหรับ....ที่คุณทำ

Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη

Μην το αναφέρετε καν. Αντιθέτως, πρέπει να
ευχαριστήσουμε εσάς!

ไม่ต้องห่วงหรอ ในทางกลับกัน เรา
ต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณคุณ!

Απάντηση στις ευχαριστίες ενός ατόμου, το οποίο επίσης σας ωφέλησε

Ευχές - Γιορτινές ευχές
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Γιορτινές ευχές από... การทักทายตามโอกาสจาก...

Χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο
Έτος!

เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั
นปีใหม่!

Χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Καλό Πάσχα! สุขสันต์วันอีสเตอร์!
Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες την Κυριακή του Πάσχα

Καλή ημέρα των ευχαριστιών! สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า!
Χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εορτασμό της ημέρας των ευχαριστιών

Καλή Χρονιά! สุขสันต์วันปีใหม่!
χρησιμοποιείται για την Πρωτοχρονιά

Καλές γιορτές! สุขสันต์วันหยุด!
Χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και τον Καναδά κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων

Ευτυχισμένο Χανουκά! สุขสันต์วันฮานูก้า!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό του Χανουκά

Καλό Ντιβάλι! Είθε αυτό το Ντιβάλι να είναι
πολύ φωτεινό.

สุขสันต์เทศกาลดิวาลี
ขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลนี้

Συνιστάται για τον εορτασμό του Ντιβάλι

Καλά Χριστούγεννα! เมอร์รี่คริสต์มาส!/สุขสันต์วันค
ริสต์มาส!

Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο
καινούργιος χρόνος!

เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั
นปีใหม่!

Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
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