
Personal
Best Wishes

Best Wishes - Marriage
English Thai
Congratulations. Wishing the both of you all the
happiness in the world.

ขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้คุณทั
้งคู่ประสบพบเจอแต่ความสุข

Used when congratulating a recently-married couple

Congratulations and warm wishes to both of you
on your wedding day.

ขอแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่ค
ุณทั้งคู่ในงานแต่งงานของคุณ

Used when congratulating a recently-married couple

Congratulations on tying the knot! ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

Informal, used when congratulating a recently married-couple that you know quite well

Congratulations on saying your "I do's"! ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

Informal, used when congratulating a recently married-couple that you know quite well

Congratulations to the bride and groom on their
happy union.

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวและเ
จ้าสาวในวันแต่งงาน

Used when congratulating a recently-married couple

Best Wishes - Engagement
English Thai
Congratulations on your engagement! ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค

ุณ!
Standard phrase used to congratulate someone on their engagement

Wishing both of you all the best on your
engagement and everything lies ahead.

ขออวยพรให้คุณสองคนมีความสุขในง
านหมั้นและในอนาคตของคุณทั้งสอง

Used when congratulating a recently engaged-couple

Congratulations on your engagement. I hope
you will both be very happy together.

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ ฉันขอให้คุณมีความสุขด้วยกันท
ั้งสองคน

Used when congratulating a recently engaged-couple
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Congratulations on your engagement. I hope
you will make each other extremely happy.

ขอแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ 
ฉันหวังว่าให้คุณมีความสุขทั้งส
องคน

Used when congratulating a recently engaged-couple

Congratulations on your engagement. Have you
decided upon big day yet?

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ คุณได้ตัดสินใจเลือกวันแต่งงา
นหรือยัง?

Used when congratulating a recently engaged-couple who you know well, and to ask when the wedding will
take place

Best Wishes - Birthdays and Anniversaries
English Thai
Birthday greetings! สุขสันต์วันเกิด!

General birthday wish, commonly found on birthday cards

Happy Birthday! สุขสันต์วันเกิด!
General birthday wish, commonly found on birthday cards

Many happy returns! ขอให้คำอวยพรส่งกลับไปที่คุณ!
General birthday wish, commonly found on birthday cards

Wishing you every happiness on your special
day.

ขอให้คุณมีความสุขในวันพิเศษของ
คุณ

General birthday wish, commonly found on birthday cards

May all your wishes come true. Happy Birthday! ขอให้คุณสมปรารถนาทุกประการ
สุขสันต์วันเกิด!

General birthday wish, commonly found on birthday cards

Wishing you every happiness this special day
brings. Have a wonderful birthday!

ขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขใน
เทศกาลพิเศษแบบนี้ ขอให้วันเกิดป
ีนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ!

General birthday wish, commonly found on birthday cards

Happy Anniversary! สุขสันต์วันครบรอบ!
General anniversary wish, commonly found on anniversary cards
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Happy…Anniversary! สุขสันต์วันครอบรอบ!

Anniversary wish used when celebrating a specific anniversary (e.g. 25th silver anniversary, 40th ruby
anniversary)

…years and still going strong. Have a great
Anniversary!

...ปีคุณยังรักกันเหมือนเดิม
สุขสันต์วันครบรอบ!

Used to emphasize the length of marriage and wish a happy anniversary

Congratulations on your Porcelain Wedding
Anniversary!

ขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานคร
บรอบของคุณ!

Used to celebrate a 20th wedding anniversary

Congratulations on your Silver Wedding
Anniversary!

ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Used to celebrate a 25th wedding anniversary

Congratulations on your Ruby Wedding
Anniversary!

ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Used to celebrate a 40th wedding anniversary

Congratulations on your Pearl Wedding
Anniversary!

ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบแต่
งงานของคุณ

Used to celebrate a 30th wedding anniversary

Congratulations on your Coral Wedding
Anniversary!

ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Used to celebrate a 35th wedding anniversary

Congratulations on your Gold Wedding
Anniversary!

ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

Used to celebrate a 50th wedding anniversary

Congratulations on your Diamond Wedding
Anniversary!

ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

Used to celebrate a 60th wedding anniversary

Best Wishes - Get well Wishes
English Thai
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Get well soon. ขอให้หายเร็วๆนะ

Standard get well wish, commonly found on cards

I hope you make a swift and speedy recovery. ฉันหวังว่าจะให้คุณหายป่วยเร็วๆ
Standard get well wish

We hope that you will be up and about in no
time.

เราหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นใ
นเวลารวดเร็ว

Standard get well wish from more than one person

Thinking of you. May you feel better soon. นึกถึงคุณ
ขอให้คุณหายอย่างรวดเร็ว

Standard get well wish

From everybody at…, get well soon. จากทุกคนที่... หายเร็วๆนะ
Get well wish from several people in an office or place of work

Get well soon. Everybody here is thinking of
you.

ขอให้หายเร็วๆนะ
ทุกคนนั้นคิดถึงคุณ

Get well wish from several people in an office or place of work

Best Wishes - General Congratulations
English Thai
Congratulations on… ขอแสดงความยินดีกับ...

Standard congratulation sentence

I wish you the best of luck and every success
in…

ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีกับความสำ
เร็จใน...

Used when wishing someone success in the future

I wish you every success in… ฉันขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็
จใน...

Used when wishing someone success in the future

We would like to send you our congratulations
on…

ฉันต้องการแสดงความยินดีกับ...

Used when congratulating someone for doing a specific thing
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Well done on… เยี่ยมมากกับ...

Used when congratulating someone for doing a specific thing, less congratulatory

Congratulations on passing your driving test! ขอแสดงความยินที่สอบใบขับขี่ผ่า
นด้วย!

Used when congratulating someone on passing their driving test

Well done. We knew you could do it. เยี่ยมมาก
พวกเรารู้อยู่แล้วคุณสามารถทำได
้

Used when congratulating someone, usually a close friend or member of the family

Congrats! ขอแสดงความยินดีด้วย!
Informal, relatively uncommon, shorthand for congratulations and used when congratulating someone

Best Wishes - Academic Achievements
English Thai
Congratulations on your graduation! ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษ

าของคุณ!
Used when congratulating someone for graduating from university

Congratulations on passing your exams! ขอแสดงความยินดีกับการที่คุณสอบ
ผ่าน!

Used when congratulating someone for passing their school exams

Who's a clever bunny then? Well done on acing
your exam!

ใครเป็นคนที่ฉลาดที่สุด? ขอแสดงค
วามยินดีด้วยที่คุณสอบผ่าน!

Informal colloquial phrase, used when someone you know well does exceedingly well on an exam

Congratulations on getting your Masters and
good luck in the world of work.

ขอแสดงความยินดีกับการที่ประสบค
วามสำเร็จในการเรียนปริญญาโทและ
ขอให้คุณโชคดีกับอนาคตของคุณ

Used when congratulating someone for completing their master's degree and wishing them luck in the future

Well done on your great exam results and all the
best for the future.

เยี่ยมมากสำหรับการทำข้อสอบและข
อให้คุณโชคดีในอนาคต

Used when congratulating someone for passing their school exams, but when unsure whether they plan to
go to university or get a job
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Congratulations on your exam results. Wishing
you all the best for your future career.

ขอแสดงความยินดีกับผลสอบของคุณด
้วย ขอให้คุณโชคดีในหน้าที่การงา
นของคุณในอนาคต

Used when congratulating someone for passing their school exams, and who you know is looking to get a
job

Well done on getting into University. Have a
great time!

ขอแสดงความยินดีที่คุณสามารถสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้
คุณให้คุณมีความสุข!

Used when congratulating someone on getting a place at university

Best Wishes - Condolences
English Thai
We are all deeply shocked to hear of the
sudden death of…and we would like to offer our
deepest sympathy.

เราตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่
าวการเสียชีวิตของ...เราขอแสดงควา
มเสียใจอย่างสุดซึ้ง

Used when consoling someone on the death of someone close to them. The death could have been
expected or unexpected

We are so very sorry to hear about your loss. เราเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ยิน
ข่าวร้ายครั้งนี้

Used when consoling someone on the death of someone close to them

I offer you my deepest condolences on this dark
day.

ฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณอย่าง
สุดซึ้ง

Used when consoling someone on the death of someone close to them

We were disturbed and saddened by the
untimely death of your
son/daughter/husband/wife, … .

เรารู้สึกแย่และเศร้าเป็นอย่างม
ากสำหรับการเสียชีวิตของลูกชาย/ล
ูกสาว/สามี/ภรรยาของคุณ

Used when consoling someone on the death of their son/daughter/husband/wife (includes the name of the
deceased)

Please accept our deepest and most heartfelt
condolences at this most challenging time.

กรุณาตอบรับความรู้สึกเห็นอกเห็
นใจที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้ด้ว
ย

Used when consoling someone on the death of someone close to them
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Our thoughts are with you and your family at
this most difficult time of loss.

เราเห็นใจต่อคุณและครอบครัวของค
ุณในช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้ด้
วย

Used when consoling someone on the death of someone close to them

Best Wishes - Career Achievements
English Thai
We wish you the best of luck in your new job
at…

เราขอให้คุณโชคดีกับงานใหม่ที่ค
ุณได้รับที่...

Used when wishing someone success in a new job

From all at…, we wish you the best of luck in
your new job.

จากทุกคนที่...เราขออวยพรให้คุณโช
คดีในงานใหม่ของคุณ

Used when old colleagues wish someone success in a new job

We wish you the best of luck in your new
position of…

เราขออวยพรให้คุณโชคดีในตำแหน่ง
ใหม่ของ...

Used when old colleagues wish someone success in a new job position

We wish you every success for your latest
career move.

เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน
้าที่การงานของคุณ

Used when old colleagues wish someone success in a new job

Congratulations on getting the job! ขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุ
ณด้วย

Used when congratulating someone on getting a new, usually lucrative, job

Good luck on your first day at… ขอให้โชคดีกับการทำงานวันแรกที่.
..

Used when wishing someone a good first day at a new job

Best Wishes - Birth
English Thai
We were delighted to hear of the birth of your
new baby boy/girl. Congratulations.

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ไ
ด้ยินว่าคุณให้กำเนิดเด็กชาย/เด็
กหญิง ขอแสดงความยินดีด้วย

Used to congratulate a couple on the birth of their child
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Congratulations on your new arrival! ขอแสดงความยินดีกับบุคคลใหม่ในส

มาชิก!
Used to congratulate a couple on the birth of their child

For the new mother. Best wishes for you and
your son/daughter.

สำหรับคุณแม่มือใหม่ ขอให้คุณและ
บุตรชาย/บุตรสาวของคุณโชคดี

Used to congratulate a woman on the birth of her child

Congratulations on the arrival of your new
beautiful baby boy/girl!

ขอแสดงความยินดีกับการมาถึงของล
ูกชาย/ลูกสาวที่น่ารักของพวกเขา

Used to congratulate a couple on the birth of their child

To the very proud parents of… . Congratulations
on your new arrival. I'm sure you will make
wonderful parents.

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของ...ขอแสดงคว
ามยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครั
ว ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที
่ดีมากแน่ๆ

Used to congratulate a couple on the birth of their child

Best Wishes - Thanks
English Thai
Many thanks for… ขอบคุณมากสำหรับ...

Used as a general thank you message

I would like to thank you on behalf of my
husband/wife and myself…

้เราขอขอบคุณในฐานะสามี/ภรรยาของ
ฉันและตัวฉันเอง

Used when thanking someone on behalf of yourself and someone else

I really don't know how to thank you for… ฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขอบคุณอย่
างไรสำหรับ...

Used when you are very grateful to someone for doing something for you

As a small token of our gratitude… เพื่อเป็นของระลึกเล็กๆน้อยเพื่
อแสดงถึงความสำนึกบุญคุณ

Used when giving a gift to someone as a thank you

We would like to extend our warmest thanks
to…for…

เราต้องการเผยแผ่การขอบคุณถึง...ส
ำหรับ...

Used when you are grateful to someone for doing something for you
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We are very grateful to you for… เรารู้สึกดีมากสำหรับ....ที่คุณทำ

Used when you want to thank someone sincerely for doing something for you

Don't mention it. On the contrary: we should be
thanking you!

ไม่ต้องห่วงหรอ ในทางกลับกัน เรา
ต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณคุณ!

Used when someone thanks you for something, but what he / she did benefited you as well

Best Wishes - Season's Greetings
English Thai
Season's greetings from… การทักทายตามโอกาสจาก...

Used in the US to celebrate Christmas and New Year

Merry Christmas and a Happy New Year! เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั
นปีใหม่!

Used in the UK to celebrate Christmas and New Year

Happy Easter! สุขสันต์วันอีสเตอร์!
Used in Christian countries to celebrate Easter Sunday

Happy Thanksgiving! สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า!
Used in the US to celebrate Thanksgiving

Happy New Year! สุขสันต์วันปีใหม่!
Used to celebrate the New Year

Happy Holidays! สุขสันต์วันหยุด!
Used in the US and Canada to celebrate holidays (especially used around Christmas/Hanukkah time)

Happy Hanukkah! สุขสันต์วันฮานูก้า!
Used to celebrate Hanukkah

Happy Diwali to you. May this Diwali be as
bright as ever.

สุขสันต์เทศกาลดิวาลี
ขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลนี้

Used to celebrate Diwali

Merry Christmas! / Happy Christmas! เมอร์รี่คริสต์มาส!/สุขสันต์วันค
ริสต์มาส!

Used in Christian countries to celebrate Christmas
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Merry Christmas and a Happy New Year! เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั

นปีใหม่!
Used in Christian countries to celebrate Christmas and New Year
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