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Aankondiging en Uitnodiging

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte
Nederlands Thais
Wij zijn erg blij met de geboorte van ... เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการ

เกิดของ...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu
een kleine zoon/dochter hebben.

ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกค
ุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว

Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze
zoon/dochter.

พวกเราต้องการประกาศการเกิดของล
ูกชาย/ลูกสาวของเรา

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te
stellen.

เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกส
าวคนใหม่ของเราให้กับ...

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het
kind

Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld
worden, kun je van een wonder spreken. Wij
zijn erg blij met de geboorte van ...

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

Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld. ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้
ามาในโลกใบนี้

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor
...

เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกา
ศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของ
เรา...

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze
zoon/dochter bekend te maken.

เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในกา
รประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวข
องเรา

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

Pagina 1 23.05.2023



Persoonlijke correspondentie
Aankondiging en Uitnodiging

Nederlands

Pagina 2 23.05.2023



Persoonlijke correspondentie
Aankondiging en Uitnodiging

Thais
... en ... hebben zich verloofd. ...และ...ได้หมั้นกันแล้ว

Bekendmaking van een verloving

... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen. ...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นข
องพวกเขา

Bekendmaking van een verloving door het paar

Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen
van ... en ...

เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั
้นของ...และ...

Bekendmaking van een verloving

De heer en mevrouw ... uit ... maken de
verloving van hun dochter ...  met ... , zoon van
de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ...
bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.

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

Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter

Kom en vier samen met ons de verloving van ...
en ...

เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่
อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นขอ
งพวกเขา

Uitnodiging voor een verlovingsfeest

U bent van harte uitgenodigd voor het
verlovingsfeest van ... en ...

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

Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk
Nederlands Thais
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te
kondigen.

เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะ
ประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...
และ...

Bekendmaking van een huwelijk

Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden. คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
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De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd
zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U
bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere
dag samen met hen te genieten.

คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้
ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เราย
ินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุข
กับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา

Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar

De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd
zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van
hun zoon/dochter op ...

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

Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid

Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent,
zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw
aanwezigheid op hun huwelijk op ...

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

Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden
Nederlands Thais
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou
willen doen op ... om ... voor ...

เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้า
คุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...

Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde
reden

Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren. เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพ
ื่อสังสรรค์...

Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden

U bent van harte uitgenodigd voor ... คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners

Samen met onze vrienden willen wij ... vieren.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook
zou komen.

เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเ
พื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดี
ใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม

Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid

Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou
komen.

เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย
่างมาก

Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig
zou zijn
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Heb je zin om te komen op ... voor ... ? คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?

Informeel, uitnodiging van vrienden
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