
 

 

 

 

 

 

…ตัวอย่างหนังสือราชการ… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖…/….      มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอเขา้ศึกษาดูงาน 

เรียน   …………………………………      

    ดว้ย  คณะ/สถาบนั/สาํนกั……………………………มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชรมี

ความประสงคจ์ะนาํนกัศึกษาโปรแกรมวิชา /สาขาวิชา (บณัฑิตวิทยาลยั ป.โท)  จาํนวน…………คน และ

อาจารยผ์ูค้วบคุม………….ท่าน  ศึกษาดูงาน………….(หน่วยงานที�ศึกษาดูงาน)……………………..ใน

วนัที�……………… …… เวลา ………………น.  ในเรื�อง ……………………………………………. 

เพื�อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศึกษา 

  ในการนี;  เพื�อให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้  ประสบการณ์จากหน่วยงานที�มีความพร้อม   
สมควรเป็นแบบอยา่งที�ดี  และมีการดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร           

จึงใคร่ขออนุญาตจากท่านนาํนกัศึกษาและอาจารย ์ จาํนวน ………. คน  เขา้ศึกษาดูงาน  ตามวนั  เวลาและ

สถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา  มหาวิทยาลยัฯ  หวงัเป็นอย่างยิ�งวา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์ จาก
ท่าน  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี;  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

          (……………….………………….) 

           รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

คณะ / สถาบนั / สาํนกั   ที�ออกหนงัสือ 

โทร…………………..ต่อ………… 

โทรสาร ……………………………  

 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖…/….                                           มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

   วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขออนุญาตนาํนกัศึกษาเขา้ศึกษาดูงาน 

เรียน 

  ดว้ย  โปรแกรมวิชา …………คณะ……..……...……มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

มีความประสงคจ์ะนาํนกัศึกษา  ชั;นปีที� ………หมู่เรียน………………………จาํนวน………..……..คน 

ศึกษาดูงาน…………………………………... ณ ……………….…………..ในวนัที�…………………… 

  เพื�อให้นกัศึกษาไดร้ับความรู้และประสบการณ์จากโรงเรียนที�มีการจดัระบบการเรียนการสอน 

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะเป็นแบบอยา่งที�ดีในการนาํไปพฒันาการเรียนการสอนเมื�อไปประกอบ
วิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพต่อไป  มหาวิทยาลยัฯ  จึงใคร่ขออนุญาตจากท่านให้นกัศึกษาและอาจารย์
รวม…….….คน  เขา้ศึกษาดูงานเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าวที�โรงเรียน………………………………………...

ในวนัที�…………………………… เวลา…………………….. 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา  มหาวิทยาลยัฯ  หวงัวา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน    

และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี;  

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

                                                               (…………………………………….) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………….ต่อ………… 

โทรสาร…………………………… 

 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖…/….         มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

                                                                           วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอเขา้ศึกษาดูงาน 

เรียน   

  ดว้ย  โปรแกรมวิชา…………..…คณะ…..………..…..มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  

มีความประสงคจ์ะนาํนกัศึกษาโปรแกรมวิชา…………………...จาํนวน….……คน และอาจารย…์…….

ท่าน  เขา้ศึกษาดูงานที�โรงเรียน……………………………ในเรื�องเกี�ยวกบั………………………………

ในวนัที�………………………..เวลา…………………….. น. 

  เพื�อใหน้กัศึกษาไดร้ับความรู้และประสบการณ์  รวมทั;งแบบอยา่งที�ดีอนัจะนาํไปพฒันา 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ;นต่อไป  มหาวิทยาลยัฯ  จึงใคร่ขออนุญาตจากท่านให้อาจารย์
และนกัศึกษาจาํนวน …………คน เขา้ศึกษาดูงานที�โรงเรียน………………………………………….…

เรื�อง……………………………………ในวนัและเวลาดงักล่าว 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา  มหาวิทยาลยัฯ  หวงัวา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี;  
       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

   (…………………………………….) 

  รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร……………………ต่อ……… 

โทรสาร…………………………...    



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖…/….         มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

        วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   การนาํนกัศึกษาไปอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที�ศึกษา 

เรียน 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  (ถา้มี) 

  ดว้ย  คณะ………………………มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  ไดจ้ดัใหมี้โครงการ

ศึกษาดูงาน……………………………….สาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ  ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาตาม

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการที�กาํหนดไว ้

  สาํหรับการอบรมในครั; งนี;   คณะ……………..………….…ไดข้อเขา้รับการศึกษาดูงาน 

ที�……………….ระหวา่งวนัที�………...………เป็นเวลา……….วนั  ดงัรายละเอียดตามกาํหนดการศึกษา

ดูงานที�แนบมาพร้อมนี;   ในการนี;  มหาวิทยาลยัฯ  จึงใคร่ขออนุญาตจากท่าน ใหน้กัศึกษา  ตามรายชื�อ
ดงัต่อไปนี;  
 

 

 

ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมและศึกษาดูงานในครั; งนี; ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา  มหาวิทยาลยัฯ หวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านดว้ยดี
เช่นที�ผ่านมา  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี;  

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

        (………………..……………….) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร…………………….ต่อ……….. 

โทรสาร…………………………….. 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖…/….                  มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                               อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

        วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขออนุญาตให้นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ 

เรียน  ผูป้กครอง  นางสาว / นาย……………………………. 

  ดว้ย  โปรแกรมวิชา………..…คณะ……..………มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  ไดจ้ดัทาํโครงการ 

…………………………เพื�อเป็นตวัอยา่งของกิจกรรมและฝึกทกัษะ ทาง………...…………..….ใหก้บันกัศึกษา

ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ ………………………...ในระหว่างวนัที� ………………….และจะกลบัถึง

มหาวิทยาลยัฯ ในวนัที�………………………………. 

  ในการจดักิจกรรมครั; งนี;   นางสาว / นาย ……..………………ซึ� งเป็นนกัศึกษาที�อยู่ในการปกครอง

ดูแลของท่าน แสดงความจาํนงเขา้ร่วมและเดินทางไปกบัคณะฯ ดว้ย  ทางมหาวิทยาลยัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า  

นกัศึกษาจะไดป้ระโยชน์ในการพฒันาประสบการณ์และทกัษะ ทาง…………………………จึงขอความร่วมมือ

จากท่านอนุญาตใหน้กัศึกษาดงักล่าว  ไดเ้ขา้ร่วมโครงการในครั; งนี;ดว้ย   จกัขอบคุณยิ�ง 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

     (………………………………….) 

    รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

      อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร…………………….ต่อ…………. 

โทรสาร………………………………. 

∃------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------∃ 

โปรดกรอกขอ้ความดงักล่าวนี;แลว้นาํกลบัคืนที�  ภาควิชา……………………..….คณะ………………..……… 

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

  ขา้พเจา้  นาย / นาง ……………….……… ผูป้กครองของ นาย / น.ส. ……………………… 

(   ) อนุญาต (   ) ไม่อนุญาต ใหน้าย / น.ส. …………………….…….ไปร่วมโครงการ………………………… 

ระหวา่งวนัที�……………………………………………………….. 
 

       ลงชื�อ…………………………………..ผูป้กครอง 

             (…………………………………..)



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖…/….                    มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                               อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

        วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขออนุญาตให้นกัศึกษาไปศึกษาดูงาน 

เรียน  ผูป้กครอง  นางสาว / นาย……………………………. 

  ดว้ย  โปรแกรมวิชา………………คณะ……………………...มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร   

มีความประสงคจ์ะนาํนกัศึกษา ภาควิชา………………...ศึกษาดูงาน  เรื�อง……………….………เพื�อเป็นการ   

เพิ�มพูนความรู้และประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศึกษา  ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของการเรียนการสอนตามหลกัสูตร                                                 

  ในการนี;   มหาวิทยาลยัฯ  จึงใคร่ขออนุญาตให ้นางสาว / นาย ……..………………………… 

นกัศึกษาในความดูแลของท่าน  ไดเ้ดินทางไปศึกษาดูงานตามกาํหนดการดงักล่าวระหวา่งวนัที�………………. 

ทั;งนี;   ขอความกรุณากรอกแบบสอบถามดา้นล่างนี;   ส่งคืนใหม้หาวิทยาลยัฯ 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

 (……………………………………….) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร…………………….ต่อ…………. 

โทรสาร………………………………. 

∃------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------∃ 
 

โปรดกรอกขอ้ความดงักล่าวนี;แลว้นาํกลบัคืนที�  โปรแกรมวิชา…………..………คณะ……………..…………

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

  ขา้พเจา้  นาย / นาง ……………………… ผูป้กครองของ นาย / น.ส. …………………………… 

(   )  อนุญาต (   ) ไม่อนุญาต ให ้นาย / น.ส.  ……………………....เดินทางไปดูงาน  ระหวา่งวนัที�………….. 
 

………………………………………… 

       

                                                                                     ลงชื�อ…………………………………..ผูป้กครอง 

             (…………………………………..) 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖.../….                                            มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอความอนุเคราะห์จองที�พกั 

เรียน    

  ดว้ย  โปรแกรมวิชา……………คณะ …………………มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  

มีความประสงคจ์ะนาํนกัศึกษาโปรแกรมวิชา………………………ชั;นปีที�…..…. จาํนวน ….…….. คน      

และอาจารยผ์ูค้วบคุม …….... ท่าน  ศึกษาดูงาน…………..……………ณ จงัหวดั …..……………..…...

ในวนัที� …………..……………. ในการนี;  มหาวิทยาลยัฯ  จึงใคร่ขอจองที�พกั  ที� ……………………….. 

สาํหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษา  จาํนวน ……….. คน (แบ่งเป็นนกัศึกษาชาย จาํนวน………. คน นกัศึกษา

หญิง จาํนวน………. คน)  ในวนัที� …………………… เป็นเวลา …….คืน ทั;งนี;  โดยขอความอนุเคราะห์

ลดราคาอตัราค่าที�พกั ให้กบัผูเ้ขา้พกัดงักล่าวดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา  มหาวิทยาลยัฯ  หวงัวา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน
และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี;  

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 (…………………………………….) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

 

 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร……………………….ต่อ……….. 

โทรสาร………………………………..  

 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖.../….         มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                    อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอขอบคุณ 

เรียน 

อา้งถึง   หนงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ที�  ศธ ๐๕๓๖.../….ลงวนัที�………………..(ถา้มี) 

  ตามที�โปรแกรมวิชา…….……คณะ…………..……..มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน ใหน้กัศึกษาโปรแกรมวิชา…………ชั;นปีที�………จาํนวน…………คน 

และอาจารยผ์ูค้วบคุม…………ท่าน เขา้ศึกษาดูงาน…………………...…..ที�โรงเรียน………………….

ในวนัที�……………………นั;น 

  บดันี;   โครงการศึกษาดูงานดงักล่าว  ไดส้าํเร็จลงดว้ยความเรียบร้อยและบรรลวุตัถุประสงค ์

นกัศึกษาไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานครั; งนี; เป็นอยา่งดียิ�ง  มหาวิทยาลยัฯ จึงใคร่ขอ-

ขอบคุณ ในความอนุเคราะห์ของท่านและผูเ้กี�ยวขอ้งเป็นอยา่งยิ�งมา  ณ  โอกาสนี;  

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

  (…………………………………….) 

   รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
 

 

 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร……………………………….. 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖.../….          มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

                   วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอขอบคุณ 

เรียน 

อา้งถึง   หนงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ที�  ศธ ๐๕๓๖…/….ลงวนัที�………………..(ถา้มี) 

 

  ตามที�โปรแกรมวิชา…….………คณะ…….…………..มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน ใหน้กัศึกษาโปรแกรมวิชา…………ชั;นปีที�………จาํนวน…………คน 

และอาจารยผ์ูค้วบคุม…………ท่าน เขา้ศึกษาดูงาน………………………..ที�โรงเรียน………………… 

………………………ในวนัที�………………………………..นั;น 

  ในการศึกษาดูงานดงักล่าว คณะอาจารยแ์ละนกัศึกษาไดรั้บความรู้ประสบการณ์  รวมทั;ง
การตอ้นรับจากท่านเป็นอยา่งดียิ�ง  มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  จึงใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์
ของท่านและผูเ้กี�ยวขอ้งเป็นอยา่งยิ�งมา  ณ  โอกาสนี;  

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

   (…………………………………….) 

   รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
 

 

 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร……………………………….. 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖.../….        มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                   อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอขอบคุณ 

เรียน  ……………………………… 

  ตามที�  (คณะ/สถาบนั/สาํนกั)……………..………….มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน ใหน้กัศึกษาโปรแกรมวิชา…………………………จาํนวน…………คน  

เขา้ศึกษาดูงาน  (หน่วยงานที�ศึกษาดูงาน)  ในหวัขอ้เรื�อง………….……………………..……………… 

ในวนัที�………………………………..นั;น 

  ในการศึกษาดูงานครั; งนี;   นกัศึกษาไดรั้บความรู้ประสบการณ์เกี�ยวกบั (เรื�องที�ศึกษาดู

งาน)…..     เป็นอย่างดียิ�ง  รวมทั;งไดร้ับการตอ้นรับจากท่านอยา่งอบอุ่นและประทบัใจ  มหาวิทยาลยัฯ     

จึงใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านและผูเ้กี�ยวขอ้ง  เป็นอยา่งสูง  ณ  โอกาสนี;  

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

  (…………………………………….) 

   รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

 
 

 

 

คณะ/ศูนย/์สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร……………………………….. 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖…/….         มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                    อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

                   วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร 

เรียน 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   กาํหนดการปัจฉิมนิเทศฯ  จาํนวน  1  ฉบบั 

  ดว้ย  มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ไดก้าํหนดจดัใหมี้การปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา   ชั;น
ปีที�  4 ที�จะสาํเร็จการศึกษาประจาํปีการศึกษา……..ขึ;น ในระหว่างวนัที�……………..  ณ หอประชุม

มหาวิทยาลยันราชภฏักาํแพงเพชร  โดยวตัถุประสงคเ์พื�อใหน้กัศึกษาไดร้ับความรู้ และประสบการณ์ 
รวมทั;งเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงาน  สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ และ 
ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ในการนี;  มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน
เป็นวิทยากรบรรยายใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาในหวัขอ้เรื�อง “……………………………………………….”  

ในวนั …………………….เวลา…………. น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา  ใหเ้กียรติเป็นวิทยากรบรรยายใหค้วามรู้ในครั; งนี; ดว้ย   
จกัขอบคุณยิ�ง 

                             ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

                                                               (…………………………………….) 

                                                                 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

 

 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร……………………………….. 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖.../….          มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอขอบคุณ 

เรียน   

  ตามที�  (คณะ/สถาบนั/สาํนกั)…….……….………….มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน ใหน้กัศึกษาโปรแกรมวิชา……………………..จาํนวน………………คน  

เขา้ศึกษาดูงาน  (หน่วยงานที�ศึกษาดูงาน)  ในหวัขอ้เรื�อง………….…………………………………….. 

ในวนัที�………………………………..นั;น 

  ในการศึกษาดูงานครั; งนี;   นกัศึกษาไดรั้บความรู้ประสบการณ์เกี�ยวกบั (เรื�องที�ศึกษาดูงาน)

เป็นอย่างดียิ�ง  รวมทั;งไดรั้บการตอ้นรับจากท่านอยา่งอบอุ่นและประทบัใจ  มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  

จึงใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านและผูเ้กี�ยวขอ้ง  เป็นอยา่งสูง  ณ  โอกาสนี;  

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

  (…………………………………….) 

   รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

 

 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร……………………………….. 

 

 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖…/….         มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                    อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

                   วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร 

เรียน   

  ดว้ย โปรแกรมวิชา………………คณะ .………………มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  

จะจดัการอบรม…………………………………….….ใหแ้ก่นกัศึกษาภาควิชา………………………….

ระหวา่งวนัที�…………………………  ณ  ……..……….………….  มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

  ในการนี;   มหาวิทยาลยัฯ  ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าบุคลากรในสังกดัของท่านเป็นผูที้�มีความรู้  
ความชาํนาญ  เกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าวเป็นอยา่งดี  จึงใคร่ขออนุญาตจากท่านเรียนเชิญ………………….. 

เป็นวิทยากรใหค้วามรู้ในการอบรม……………………………..ระหวา่ง

วนัที�……………….……………ดงัรายละเอียดตามกาํหนดการอบรมฯ  ที�แนบมาพร้อมหนงัสือนี;  

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา  อนุญาตใหบุ้คลากรเป็นวิทยากรใหค้วามรู้ในการอบรมครั; ง
นี;ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

   (…………………………………….) 

    รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

 

 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร……………………………….. 

 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖.../….         มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                    อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

   วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอขอบคุณ 

เรียน   

  ตามที�  คณะ…………………………มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  ไดจ้ดัการฝึกอบรม  

หลกัสูตร “……………………..…..”  ใหแ้ก่นกัศึกษาโปรแกรมวิชา………………..จาํนวน…………คน  

ในวนัที�…………..…… ณ …………………… ในการฝึกอบรมครั; งนี;   มหาวิทยาลยัฯ  ไดร้ับความอนุเคราะห์

จากท่านเป็นวิทยากรบรรยายใหค้วามรู้ เรื�อง “……………………………………….”  ดว้ย  นั;น 

  บดันี;   การฝึกอบรมหลกัสูตรดงักล่าวไดส้ําเร็จลงดว้ยความเรียบร้อย นกัศึกษาไดรั้บความรู้ 
และประสบการณ์จากการฝึกอบรม  อนัจะนาํไปประยกุตใ์ชพ้ฒันาการปฏิบติังานและหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิ�งขึ;นต่อไป  มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  จึงใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอยา่งยิ�ง    
มา  ณ  โอกาสนี;  

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ   

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 (…………………………………….) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
 

 

 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร……………………………….. 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖.../….          มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอขอบคุณ 

เรียน   

อา้งถึง  หนงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ที�  ศธ ๐๕๓๖…/…..ลงวนัที�…………………(ถา้มี) 

  ตามที�  ท่านไดใ้หเ้กียรติเป็นวิทยากร  บรรยายใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาโปรแกรม
วิชา……………………………. ในหวัขอ้เรื�อง…………………………ระหวา่งวนัที�…………………… 

ณ …………………………….. นั;น 

  บดันี;   การอบรมดงักล่าวไดส้าํเร็จลงดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุตามวตัถุประสงค ์ 

 ทุกประการ  นกัศึกษาไดร้ับความรู้  ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�อง………………………………เป็นอย่างดี 

อนัจะนาํไปใชใ้นการศึกษาเล่าเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ;นต่อไป   มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จึง
ใคร่ขอขอบคุณ ในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอยา่งยิ�งมา ณ  โอกาสนี;   และหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่ จะไดรั้บ
ความกรุณาจากท่านอีกใน โอกาสนี; ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ   

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 (…………………………………….) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร……………………………….. 

 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖.../….          มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   (ชื�อเรื�องที�อบรม/ประชุม/สมัมนา) 

เรียน   

อา้งถึง  หนงัสือ…………………………………ที�…………/…………ลงวนัที�…………………………. 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  (ถา้มี) 

  ตามหนงัสือที�อา้งถึง………………………………………. ไดจ้ดัอบรม/ประชุม/

สมัมนา เรื�อง……………………..……….…ระหวา่งวนัที�…………………ณ ………………………….. 

และไดข้อเชิญขา้ราชการสังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร   เขา้ร่วมอบรม/ประชุม/สมัมนาดว้ย  

ความละเอียดแจง้แลว้นั;น  

   มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร พิจารณาแลว้  ขอส่งรายชื�อผูเ้ขา้ร่วมอบรม/ประชุม/

สมัมนาดงักล่าว  ดงันี;  
 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ   

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (…………………………………….) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร……………………………….. 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖.../….         มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอความอนุเคราะห์รับนกัศึกษาฝึกงาน 

เรียน   (ชื�อหวัหนา้หน่วยงาน) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบฟอร์มตอบรับนกัศึกษาฝึกงาน  จาํนวน  1  ชุด 

  ดว้ย  ในภาคเรียนที� …….…ปีการศึกษา………... นกัศึกษาภาคปกติ / ภาค กศ.ปป.  

โปรแกรมวิชา…….………………….คณะ……………………………….มหาวิทยาลยัราชภฏั -

กาํแพงเพชร     หมู่เรียน……………… จะตอ้งออกฝึกงานในหน่วยงานต่าง  ๆ  ระหวา่งวนัที� …………. 

เดือน……………พ.ศ………..  สาํหรับหน่วยงานของท่านมีนกัศึกษาประสงคอ์อกไปฝึกงาน ดงันี;  
1. ………………………………. 

2. ………………………………. 

3. ………………………………. 

   นกัศึกษารายชื�อดงักล่าวมีความสนใจที�จะเขา้ฝึกงานในเรื�องเกี�ยวกบังาน……….……. 

………………อยา่งใดอยา่งหนึ� ง หรือหลายอย่าง โดยยินดีที�จะปฏิบติัตามเงื�อนไขของหน่วยงานทุกประการ  

ดงันั;น  มหาวิทยาลยัฯ   จึงขอความอนุเคราะห์ในการรับนกัศึกษาฝึกงานในหน่วยงานของท่านดว้ย    จกั
เป็นพระคุณยิ�ง 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา มหาวิทยาลยัฯ หวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะไดรั้บความร่วมมือจาก
ท่าน หากไม่ขดัขอ้งโปรดกรอกแบบตอบรับที�แนบมาพร้อมนี; ใหก้บันกัศึกษานาํกลบั  เพื�อมหาวิทยาลยัฯ จะ
ไดท้าํหนงัสือส่งตวันกัศึกษาเขา้ฝึกงานตามระเบียบของมหาวิทยาลยัฯ ต่อไป  และขอขอบคุณในความร่วมมือ ของ
ท่านมา  ณ  โอกาสนี;  
       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (…………………………………….) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร………………………………..



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖…/….          มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอความอนุเคราะห์รับนกัศึกษาเขา้ฝึกงาน 

เรียน    

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   แบบตอบรับนกัศึกษาเขา้ฝึกงาน  จาํนวน  1  ฉบบั 

  ดว้ย  โปรแกรมวิชา…………….คณะ.……………….มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

มีความประสงคจ์ะส่งนกัศึกษา ระดบั………………ซึ� งจะจบการศึกษาในปีการศึกษา…….………......

เขา้รับการฝึกงานเพื�อเป็นการเพิ�มพนูความรู้และประสบการณ์ก่อนออกไปประกอบอาชีพ  มหาวิทยาลยัฯ   

ไดพิ้จารณาแลว้  เห็นวา่หน่วยงานของท่านเป็นแหล่งวิทยาการที�สามารถใหค้วามรู้  ความชาํนาญ  
ประสบการณ์  ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะต่าง  ๆ เป็นอยา่งดียิ�ง มหาวิทยาลยัฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านโปรดรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ เขา้รับการฝึกงาน ในระหว่างวนัที�……………........................

ถึง……………………………. จาํนวน…………คน  ดงันี;  
 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา  หากขดัขอ้งประการใดโปรดแจง้มหาวิทยาลยัฯ ทราบตาม
แบบตอบรับที�จดัส่งมาพร้อมนี;โดยด่วนดว้ย  จกัเป็นพระคุณยิ�ง 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (…………………………………….) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร……………………………….. 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖.../….          มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอส่งตวันกัศึกษาฝึกงาน 

เรียน   (ชื�อหวัหนา้หน่วยงาน) 

  ดว้ย  ในภาคเรียนที�………ปีการศึกษา…………….นกัศึกษาภาค กศ.บป./ภาคปกติ 

โปรแกรมวิชา……………คณะ…………………มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร หมูเ่รียน……..……… 

จะตอ้งออกศึกษางานตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื�อเสริมสร้างประสบการณ์ในสาขาวิชาที�ไดศึ้กษาในชั;นเรียน  

สาํหรับนกัศึกษาภาคภาค กศ.บป.  ซึ� งเป็นผูที้�มีงานทาํอยู่แลว้ใหถื้อวา่การปฏิบติังานประจาํเป็นส่วนหนึ�ง

ของการฝึกงาน สาํหรับหน่วยงานของท่านมา นกัศึกษา  จาํนวน………คน  คือ………………………… 

นกัศึกษาที�มีรายชื�อขา้งตน้  จะตอ้งฝึกงาน  ตั;งแต่วนัที�..……เดือน…..…...พ.ศ…….… 

จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดดาํเนินการดงันี;  
1. แต่งตั;งเจา้หนา้ที�ในหน่วยงานของท่านเป็นผูค้วบคุมการฝึกงาน 

2. ทาํการประเมินผลการฝึกงานทั;งหมด  3  ครั; ง   คือ 

                               ครั; งที�  1    ภายในวนัที�……..เดือน……………....พ.ศ…………. 

                               ครั; งที�   2   ภายในวนัที�……..เดือน……………….พ.ศ…………. 

                               ครั; งที�   3   ภายในวนัที�……..เดือน……………….พ.ศ…………. 

3. เมื�อการฝึกงานสิ;นสุดลงแลว้  กรุณาส่งแบบประเมินผลกลบัคืนมายงัมหาวิทยาลยัฯ 

ภายในวนัที�………เดือน………………….พ.ศ………… 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา  และดาํเนินการต่อไป 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (…………………………………….) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร………………………………..



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖…/….          มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

       วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ตอบรับเงินทุนการศึกษา  ทุน…………………ประจาํปีการศึกษา  ………. ภาคเรียนที�……….. 

เรียน    

อา้งถึง   หนงัสือ………………ที�…………….ลงวนัที�…………………………. 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   

  ตามที�…………………………………………………………ไดจ้ดัส่งเงินทุนการศึกษา

ของ………………..……………..…นกัศึกษาผูไ้ดรั้บการทุนการศึกษา  จาํนวนเงิน…………..……บาท 

(……………………..……..)  มาใหก้บัมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  เพื�อมอบใหก้บันกัศึกษาต่อไป  

ความละเอียดแจง้แลว้นั;น  มหาวิทยาลยัฯ  ไดด้าํเนินการมอบทุนการศึกษาแกนกัศึกษาดงักล่าวเรียบร้อยแลว้  

จึงขอจดัส่งใบสาํคญัรับเงินทุน…………………………………..มาพร้อมหนงัสือนี;  

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 (…………………………………….) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

 

 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร……………………………….. 

 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖./….                มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                                     อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ส่งหนงัสือตอบรับทุนการศึกษา 

เรียน    

อา้งถึง   หนงัสือ………………………………….ลงวนัที�………………………………. 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   หนงัสือตอบรับเงินทุนการศึกษา   จาํนวน  1  ฉบบั 

  ตามที�……………………………..……ไดจ้ดัส่งเงินทุนการศึกษา  ประจาํงวดที�………  

ใหก้บั….(ชื�อนกัศึกษา)…… นกัศึกษาที�ไดรั้บทุน เป็นจาํนวนเงิน………..…..บาท (….……..………….)  

นั;น  บดันี;   มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  ไดม้อบทุนการศึกษาให้กบันกัศึกษาดงักล่าวเรียบร้อยแลว้  
จึงขอจดัส่งหนงัสือตอบรับเงินทุกการศึกษาฯ  มาพร้อมหนงัสือนี;  

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 (…………………………………….) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

 

 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร………………………..ต่อ……… 

โทรสาร……………………………….. 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖…/….          มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                                                                      อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 วนั  เดือน  ปี 

เรื�อง   ขอความอนุเคราะห์ใหน้กัศึกษาเขา้จดักิจกรรมการสอนในโรงเรียน 

เรียน    

  ดว้ย  โปรแกรมวิชา…………คณะ…………..………มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร   

ไดก้าํหนดใหก้บันกัศึกษาโปรแกรมวิชา…….………ชั;นปีที�………ที�กาํลงัศึกรายวิชา………………..

ทาํการคน้ควา้งานวิจยั  ซึ� งเป็นส่วนของการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  ในการนี;   มหาวิทยาลยัฯ  พิจารณาแลว้
เห็นว่าโรงเรียน…………………..…….เป็นสถานที�เหมาะสมอยา่งยิ�ง  ที�นกัศึกษาจะเขา้จดักิจกรรมการสอน

เพื�อการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัดงักล่าว มหาวิทยาลยัฯ จึงใคร่ขออนุญาตจากท่านใหน้กัศึกษาโปรแกรมวิชา 

……………………….  เขา้จดักิจกรรมการสอนในชั;น…………ในวนัที�……………..เวลา……………..                                                                                                    

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา ใหค้วามอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี;  

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 (…………………………………….) 

 รองอธิการบดี  ปฏิบติัราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

 

 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ที�ออกหนงัสือ 

โทร ………………………………. 

โทรสาร ………………………….. 

 

 

 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖./…. 
 

ถึง 

 

  พร้อมหนงัสือนี;   คณะ / สถาบนั / สาํนกั  มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  ขอจดัส่ง

หนงัสือ / เอกสาร  ไดแ้ก่ 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

มายงัหน่วยงานของท่านเพื�อใชป้ระโยชนใ์นการศึกษาคน้ควา้ / ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ  หากไดรั้บหนงัสือแลว้กรุณาแจง้ให้มหาวิทยาลยัฯ ทราบดว้ย           

จกัขอบคุณยิ�ง 

 

 

 

 มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                    วนั……เดือน……………..ปี…… 

 

 

 

 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั   ที�ออกหนงัสือ 

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

อ. เมือง  จ. กาํแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 

โทร……………………..……….. 

โทรสาร…………………………..     

 

 

 



 

 

 

ที�  ศธ ๐๕๓๖./…. 
 

ถึง 

 

  ตามหนงัสือ  ที�  ………………………………………ลงวนัที�………………..………... 

ไดจ้ดัส่งหนงัสือ 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

ไปให ้…(ชื�อหน่วยงาน คณะ/สถาบนั/สาํนกั)…  มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  นั;น   บดันี;    คณะ / 

สถาบนั / สาํนกั  มหาวิทยาลยัฯ ไดรั้บไวเ้ป็นที�เรียบร้อยแลว้ ดว้ยความขอบคุณยิ�ง 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ   
 

 

 

                           มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

                                                    วนั……เดือน……………..ปี…… 

 

 

 

 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั   ที�ออกหนงัสือ…………… 

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

อ. เมือง  จ. กาํแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 

โทร………………….ต่อ……….. 

โทรสาร…………………………..     

 

 

 


