
 

ที่ ศธ  0581.08/      คณะศิลปศาสตร์ 

       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

86 ถนนพษิณุโลก  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ  10300 

               .................(วนั / เดือน / พ.ศ.)..................... 

เร่ือง    ขอเชิญเป็นวทิยากร 

 เรียน    …………………………………………………………. 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ........................................  จาํนวน ........................ 

  ดว้ยคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  กาํหนดจดัให้มีการ

ประชุมเชิงปฎิบติัการ เร่ือง “.................................................” ในวนัท่ี.............................................ตั้งแต่

เวลา.................น.  ณ................................................. ใหแ้ก่................(ผู้ เข้าร่วมประชุม)............................

จาํนวน.............คน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่............................................... รายละเอียดดงัโครงการท่ีแนบ

มาพร้อมน้ี 

  คณะศิลปศาสตร์  พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู ้มีความรู้ความสามารถ  และมี

ประสบการณ์ด้าน................................เป็นอย่างดียิ่ง  จึงขอเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ

.....................................................ในการประชุมเชิงปฏิบติัการตามวนั เวลา และสถานที่ที่กาํหนดขา้งตน้ 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา   

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(.................................................................) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

งาน.....(หน่วยงานเจ้าของเร่ือง).................. 

โทร. 0- 2282-9102  ต่อ ........... 

โทรสาร 0-2281-0093 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างหนังสือเชิญวทิยากรภายนอก 

ส่งถึงตัวบุคคล 



 
 
 
 
ที่ ศธ  0581.08/      คณะศิลปศาสตร์ 

       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

86 ถนนพษิณุโลก  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ  10300 

               .................(วนั / เดือน / พ.ศ.)..................... 

เร่ือง    ขออนุญาตใหบุ้คลากรไปเป็นวทิยากร 

 เรียน    …………………………………………………………. 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ........................................  จาํนวน ........................ 

  ดว้ยคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  กาํหนดจดัให้มีการ

ประชุมเชิงปฎิบติัการ เร่ือง “.................................................” ในวนัท่ี.............................................ตั้งแต่

เวลา.................น.  ณ................................................. ใหแ้ก่................(ผู้ เข้าร่วมประชุม)............................

จาํนวน.............คน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่............................................... รายละเอียดดงัโครงการท่ีแนบ

มาพร้อมน้ี 

  คณะศิลปศาสตร์  พิจารณาแล้วเห็นว่า ............(ช่ือวิทยากร)..........................บุคลากร

สงักดั.......................(ต้นสังกัดวิทยากร)...............เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ  และมีประสบการณ์ดา้น

.........................เป็นอย่างดียิ่ง  จึงขออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวไปเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ

.....................................................ในการประชุมเชิงปฏิบติัการตามวนั เวลา และสถานที่ที่กาํหนดขา้งตน้ 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา   

ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                 

(.................................................................) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

งาน.....(หน่วยงานเจ้าของเร่ือง).................. 

โทร. 0- 2282-9102  ต่อ ........... 

โทรสาร 0-2281-0093 
 
 
 

 

ตัวอย่างหนังสือเชิญวทิยากรภายนอก ส่งถึง

หน่วยงาน แบบเจาะจงบุคคล 



 
 
 
ที่ ศธ  0581.08/      คณะศิลปศาสตร์ 

       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

86 ถนนพษิณุโลก  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ  10300 

               .................(วนั / เดือน / พ.ศ.)..................... 

เร่ือง    ขอขอบคุณ 

เรียน    …………………………………………………………. 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้จดัฝึกอบรม

หลกัสูตร...........................................................เม่ือวนัที่............................................เวลา.................น.  

ณ.................................................และไดรั้บเกียรติจากท่าน มาเป็นวทิยากรบรรยายหลกัสูตรดงักล่าว นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์  ขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ที่เสียสละเวลามาบรรยายให้บุคลากรของ

คณะฯ ไดรั้บทราบเทคนิค หลกัการ รวมทั้งทกัษะจากการฝึกปฏิบติัการเป็นอยา่งดี  และสามารถนาํความรู้

ที่ไดม้าปรับปรุงใชแ้ละพฒันาการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  และหวงัวา่จะไดรั้บเกียรติจากท่านอีกในโอกาสต่อไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                 

(.................................................................) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

งาน.....(หน่วยงานเจ้าของเร่ือง).................. 

โทร. 0- 2282-9102  ต่อ ........... 

โทรสาร 0-2281-0093 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างหนังสือขอบคุณวิทยากร 



 

 
 

ที่ ศธ  0581.08/      คณะศิลปศาสตร์ 

       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

86 ถนนพษิณุโลก  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ  10300 

               .................(วนั / เดือน / พ.ศ.)..................... 

เร่ือง    ขอขอบคุณ 

เรียน    …………………………………………………………. 

อา้งถึง   หนงัสือ.........(ช่ือหน่วยงาน)...........ที่..............ลงวนัที่......................... 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ............................................จาํนวน............................(ถ้ามี) 

  ตามที่...............(ช่ือหน่วยงาน)..................อนุญาตให.้........(ช่ือบุคคล/วิทยากร)........มา

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวขอ้...................................................เม่ือวนัท่ี.....................................เวลา

.................น.  ณ................................................. ความละเอียดแจง้แลว้ นั้น 

  บดัน้ี  การประชุมสมัมนา//ฝึกอบมหลกัสูตร.............................................ไดเ้สร็จส้ินลง

แลว้  ซ่ึงการบรรยายดงักล่าว  เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อผูเ้ขา้ประชุมสมัมนา/ฝึกอบรม  ที่จะนาํความรู้ไป

ใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  คณะศิลปศาสตร์  ขอขอบคุณ................(ช่ีอหน่วยงาน).........

และวทิยากรเป็นอยา่งยิง่  

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และหวงัวา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์อีกในโอกาสต่อไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                 

(.................................................................) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

งาน.....(หน่วยงานเจ้าของเร่ือง).................. 

โทร. 0- 2282-9102  ต่อ ........... 

โทรสาร 0-2281-0093 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างหนังสือขอบคุณต้นสังกัดที่

อนุญาตวิทยากร 



 
 

ที่ ศธ  0581.08/      คณะศิลปศาสตร์ 

       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

86 ถนนพษิณุโลก  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ  10300 

               .................(วนั / เดือน / พ.ศ.)..................... 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์.......(ส่ิงท่ีต้องการขอ).......... 

เรียน    …………………………………………………………. 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ............................................จาํนวน............................(ถ้ามี) 

  ดว้ยคณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  กาํหนดจดังาน

............................................................................ในระหวา่งวนัที่.....................................เวลา.................น.  

ณ................................................. โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่.........................................................รายละเอียด

ดงัโครงการที่แนบมาพร้อมน้ี 

  คณะศิลปศาสตร์  พจิารณาแลว้เห็นวา่.....(ช่ือหน่วยงานท่ีต้องการขอความอนุเคราะห์)....

มีความสมัพนัธอ์นัดีและใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ ดว้ยดีตลอดมา  ในการน้ี  จึงขอความ

อนุเคราะห์..........(ส่ิงท่ีต้องการขอ)  ดงัน้ี 

1. รายการ........................................จาํนวน................... 

2. รายการ........................................จาํนวน................... 

ทั้งน้ีขอเชิญท่านเป็นเกียรติในพิธี...............(เปิด / ปิด / มอบรางวลั)....................ตามวนั เวลา และสถานที่

ดงักล่าวดว้ย  

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา  อนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

        

(.................................................................) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

งาน.....(หน่วยงานเจ้าของเร่ือง).................. 

โทร. 0- 2282-9102  ต่อ ........... 

โทรสาร 0-2281-0093 
 

ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ 



 

 
ที่ ศธ  0581.08/      คณะศิลปศาสตร์ 

       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

86 ถนนพษิณุโลก  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ  10300 

               .................(วนั / เดือน / พ.ศ.)..................... 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์นาํบคุลากรเขา้เยีย่มชม 

เรียน    …………………………………………………………. 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ............................................จาํนวน............................ 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  กาํหนดจดัโครงการ

นาํบุคลากร จาํนวน.......คน  ศึกษาดูงานดา้น................................................ในวนัที่................................  

ณ .................................โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่....................................................รายละเอียดดงักาํหนดการ

ที่แนบมาพร้อมน้ี 

  คณะศิลปศาสตร์  พจิารณาแลว้เห็นวา่......(ช่ือหน่วยงานท่ีต้องการไปศึกษาดงูาน).......มี

การบริหารจดัการและดาํเนินกิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ   จึงขอความอนุเคราะห์นาํบุคลากรเขา้เยีย่มชม  

ในวนัที่...................................ตั้งแต่เวลา.....................น. โดยมอบหมายให.้.......(ช่ือบุคคล).............โทร

ศพัท.์........................เป็นผูป้ระสานงานในคร้ังน้ี 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา  และหากผลการพจิารณาเป็นประการใด  โปรดแจง้ให้

คณะฯ  ทราบดว้ย  จะขอบคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                 

(.................................................................) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

งาน.....(หน่วยงานเจ้าของเร่ือง).................. 

โทร. 0- 2282-9102  ต่อ ........... 

โทรสาร 0-2281-0093 
 
 
 
 

ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูงาน 



 

 

 
ที่ ศธ  0581.08/      คณะศิลปศาสตร์ 

       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

86 ถนนพษิณุโลก  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ  10300 

               .................(วนั / เดือน / พ.ศ.)..................... 

เร่ือง    อนุญาตใหข้า้ราชการไปเป็นวทิยากร 

เรียน    …………………………………………………………. 

อา้งถึง   หนงัสือ.........(ช่ือหน่วยงาน)...........ที่..............ลงวนัที่......................... 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ............................................จาํนวน............................(ถ้ามี) 

  ตามที่...............(ช่ือหน่วยงาน)..................ไดข้อเชิญ.........(ช่ือบุคคล).............................

ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  หลกัสูตร...................................................ในวนัที่

.....................................เวลา.................น.  ณ................................................. ความละเอียดแจง้แลว้ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์   พจิารณาแลว้  อนุญาตใหข้า้ราชการดงักล่าวขา้งตน้ไปเป็นวทิยากรใน

วนั  เวลา  และสถานที่ดงักล่าวได ้

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

(.................................................................) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

งาน.....(หน่วยงานเจ้าของเร่ือง).................. 

โทร. 0- 2282-9102  ต่อ ........... 

โทรสาร 0-2281-0093 

 

ตัวอย่างหนังสืออนุญาต 
ให้ข้าราชการเป็นวทิยากร 


