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แนวปฏิบตั ทิ ดี่ จี ากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภ ายในองคกร
เรือ่ ง ปญหาในการทําหนังสือราชการ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาในการทําหนังสือราชการของวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหกับหนวยงานตางๆ
ในวิทยาลัยใชเปนแนวปฏิบัติในการทําหนังสือราชการ เนื่องจากปจจุบันการติดตอราชการทั้งในหนวยงาน และ
ภายนอกเป น การสื่อสารถึงบุคคล/หนวยงาน ในการจัดทํ าหนังสือราชการ เปน ปญ หาของหน วยงานและผู
ปฏิบัติที่เกี่ยวของจํานวนไมนอย ที่ยังมีขอผิดพลาด ในสวนของ แบบฟอรม การใชภาษาราชการ และการราง
หนังสือ เพื่อเปนแนวทางในการทําหนังสือราชการภายในและภายนอก ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และ
เป นการประหยัดเวลาและงบประมาณให กับหนวยงาน จึงได จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ ปญ หาในการทํา
หนั งสือราชการ โดยมี วัตถุประสงคเพื่ อใหการทํ าหนั งสือราชการเป น ไปในทิศทางเดีย วกัน สะดวก ถูกตอง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และงายตอการตรวจสอบ

วัตถุประสงค

๑. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรม มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอความคิดเห็น รับทราบปญหา และหาแนว
ทางแกไขรวมกัน
๒. เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการทําหนังสือราชการ
๓. เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นปญหาในการทําหนังสือราชการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ขั้นตอนในการเดินหนังสือราชการ เชน ผานหัวหนาสาขา รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
แบบฟอรมหนังสือราชการ เชน ครุฑ กั้นหนากั้นหลัง เบอรโทรศัพท
การจัดทําหนังสือบันทึกขอความ และหนังสือสงภายในวิทยาลัย
หนังสือบันทึกขอความควรใสโครงสรางการทําหนังสือราชการใหครบถวน
หนังสือบันทึกขอความตรงตําแหนงใหใส คําวา อาจารย
ควรมีการติดตามหนังสือราชการทุกครั้งเมื่อนําสง วาอยูในขั้นตอนใด
ควรตรวจทานหนังสือราชการทุกครั้งที่ทําหนังสือ รบกวนตรวจทานกอนนําสงเพื่อลดความผิดพลาด
และเพื่อความรวดเร็วในการทําหนังสือราชการ
๘. การทําหนังสือเดินทางไปราชการ
๙. หนังสือเดินทางไปราชการควรใสสถานที่ไปราชการใหชัดเจน หนังสือราชการภายในวิทยาเขตไมตอง
ทํ า กรณี ไปเป น หมู คณะ ให ผู ทํ าหนังสือสําเนาหนั งสือราชการให ผูรว มเดิน ทางทุกครั้ง เมื่ ออนุมั ติ
กลับมาจากวิทยาเขต
๑๐. การทําหนังสือสงภายในที่ผูอํานวยการลงนามผูจัดทําควรเซ็นสําเนาหนังสือมาใหเรียบรอย
๑๑. เมื่อหัวหนาสารบรรณตรวจหนังสือและจัดทําหนังสือใหแลว ควรเก็บไวดูเปนตัวอยาง เพื่อทําหนังสือ
ฉบับตอไป
๑๒. การดําเนินโครงการเมื่อโครงการอนุมัติควรทําหนังสือ ดังนี้ ขออนุมัติคําสั่ง ขออนุญาตลงเวลาเรียน
ขออนุมัติใหบุคลากรนํานักศึกษาเขารวมโครงการ ขออนุญาตผูปกครอง
๑๓. คําว า ดร.ใช ในกรณี ทําหนั งสือเชิญ ได แตไมส ามารถใชกรณี ลงนามหนังสือได เนื่องจาก ดร. ไม ใช
ตําแหนงทางวิชาการ เปนคําที่แสดงคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเทานั้น
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๑๔. การทําซองจดหมายไมนํากระดาษปดทับครุฑ
๑๕. การทําหนังสือราชการหากเปนเรื่องที่เคยติดตอกันมากอน ใหขึ้นตนดวยคําวา “ตาม” ลงทายดวยคํา
วา “นั้น” หากเปนเรื่องที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งไมเคยมีการติดตอกันมากอน ใหขึ้นตนดวยคําวา “ดวย”

แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร

๑. ขึ้นตอนขั้นตอนในการเดินหนังสือราชการ
- กรณีหนังสือราชการจากสาขา ผานหัวหนาสาขา ผานรองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนาหนวย
สารบรรณตรวจสอบความถูกตอง ผานรองผูอํานวยการฝายบริหารและวางแผน หัวหนาหนวยสาร
บรรณนําเสนอผูอํานวยการ
- กรณีหนังสือราชการจากงาน ผานหัวหนางาน ผานรองผูอํานวยการแตละงาน หัวหนาหนวยสาร
บรรณตรวจสอบความถูกตองและนําเสนอผูอํานวยการ
๒. แบบฟอรมหนังสือราชการมีดังนี้
- ครุฑบันทึกขอความ ๑.๕ เซนติเมตร ครุฑหนังสือภายนอก ๓ เซนติเมตร
- กั้นซาย ๓ เซนติเมตร กั้นขวา ๒ เซนติเมตร
- เบอรโทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓
๓. การจัดทําหนังสือบันทึกขอความ เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว เจาของ
หนังสือ ใหลงวันที่ใหเรียบรอย สวนหนังสือสงภายในวิทยาลัยหัวหนาสารบรรณลงวันที่
๔. หนังสือบันทึกขอความควรใสโครงสรางการทําหนังสือราชการใหครบถวน เชน ใคร ทําอะไร ที่ไหน
เมื่อไร อยางไร
๕. หนั งสื อบั น ทึ กข อความตรงตํ าแหนงให ใส คําวา อาจารย เพราะด านบนบอกสาขาที่ จัด ทํ าหนังสือ
เรียบรอยแลว เชน (นางสาวกัลยาณี ยุทธการ)
อาจารย
๖. ควรมีการติดตามหนั งสือราชการทุ กครั้งเมื่อนําสง วาอยูในขั้น ตอนใด เพื่อความรวดเร็วในการเดิ น
หนังสือราชการ
๗. ควรตรวจทานหนังสือราชการทุกครั้งที่ทําหนังสือ รบกวนตรวจทานกอนนําสงเพื่อลดความผิดพลาด
และเพื่อความรวดเร็วในการทําหนังสือราชการ
๘. การทําหนังสือเดินทางไปราชการ เนื่องจากตอนนี้มีการทําหนังสือเดินทางไปราชการลาชา จึงเห็นควร
ทํากอนวันเดินทาง และหนังสือเดินทางไปราชการตองไดรับการอนุมัติกอนเดินทางไปราชการ และ
ควรใหเวลาคนเดินหนังสือ เนื่องจากตอนนี้สํานักงานวิทยาเขตตรัง ไมใหจองเลขหนังสือเดินทางไป
ราชการแลว
๙. หนังสือเดินทางไปราชการควรใสสถานที่ไปราชการใหชัดเจน เชน ขออนุมัติใหบุคลากรเดินทางไป
ราชการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
หนั งสื อ ราชการภายในวิ ท ยาเขตไม ต อ งทํ า เช น สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา คณะวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีการประมง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรณี เดิน ทางไปราชการเปน หมูคณะ ให ผูทําหนั งสือสําเนาหนังสือราชการให ผูรวมเดิน ทางทุ กครั้ง
เมื่ออนุมัติกลับมาจากวิทยาเขต
๑๐. การทํ า หนั งสื อส งภายในที่ ผู อํา นวยการลงนามผูจัด ทํ าควรเซ็น สําเนาหนั งสื อมาให เรีย บรอย เช น
รวิวรรณ ราง/พิมพ/ตรวจ...(ใหผูจัดทําเซ็นบนจุด)
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๑๑. เมื่ อหั ว หน าสารบรรณตรวจสอบหนั งสือและจัด ทําหนังสื อให ควรเก็บ ไวดูเปน ตัว อยาง เพื่ อ เป น
แนวทางในการทําหนังสือฉบับตอไป
๑๒. การดําเนินโครงการเมื่อโครงการอนุมัติควรทําหนังสือ ดังนี้ ขออนุมัติคําสั่ง ขออนุญาตลงเวลาเรียน
ขออนุมัติใหบุคลากรนํานักศึกษาเขารวมโครงการ ขออนุญาตผูปกครอง
๑๓. คําวา ดร.ใช ในกรณี ทําหนั งสื อเชิญ ได แตไมสามารถใชกรณี ล งนามหนังสือได เนื่องจาก ดร. ไมใช
ตําแหนงทางวิชาการ เปนคําที่แสดงคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเทานั้น
๑๔. การทําซองจดหมายไมนํากระดาษปดทับครุฑ และควรติดสตอกแต็บใหเรียบรอย
๑๕. การทําหนังสือราชการหากเปนเรื่องที่เคยติดตอกันมากอน ใหขึ้นตนดวยคําวา “ตาม” ลงทายดวยคํา
วา “นั้น” หากเปนเรื่องที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งไมเคยมีการติดตอกันมากอน ใหขึ้นตนดวยคําวา “ดวย”

การพิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร

การพิมพหนังสือราชการภาษาไทย การจัดทํากระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกขอความ โดยใช
โปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร ใหจัดทําใหถูกตองตามแบบของกระดาษตราครุฑและแบบของ
กระดาษบันทึกขอความ
๑. การตั้งคาในการพิมพ เริ่มจากการตั้งคาหนากระดาษหนังสือหรือบันทึก
๑.๑ การตั้งคาระยะขอบหนากระดาษ
ขอบซาย ๓
เซนติเมตร
ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
ขอบบน ๑.๕ เซนติเมตร
ขอบลาง ๑.๕ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งคาระยะบรรทัดใหใชคาระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เทา
๒. ขนาดตราครุฑ
๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษตราครุฑ

๒.๒ ตราครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษบันทึกขอความ
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การตั้งคาการพิมพในเครือ่ งคอมพิวเตอร
หนังสือภายนอก
๑. ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร
๒. ตัวอักษรเปน TH sarabun PSK หรือ TH sarabun IT ๙ ซึ่งเปนตัวเลขไทย ขนาด ๑๖ พอยท
๓. การพิมพเรื่อง คําขึ้นตน อางถึง สิ่งที่สงมาดวย ใหมีระยะบรรทัดระหวางกันเทากับระยะบรรทัดปกติ
และเพิ่มคากอนหนาอีก ๖ พอยท (๑ Enter+Before ๖ pt)
๔. การพิมพขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค และภาคสรุป ใหมีระยะบรรทัดระหวางขอความแตละ
ภาคหางเทากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคากอนหนาอีก ๖ พอยท (๑ Enter+Before ๖ pt)
๕. การยอหนาขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค และภาคสรุป ใหมีระยะยอหนาตามคาไมบรรทัด
ระยะการพิมพ เทากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๖. การพิมพคําลงทาย ใหมีระยะบรรทัดหางจากบรรทัดสุดทายภาคสรุปเทากับระยะบรรทัดปกติ และ
เพิ่มคากอนหนาอีก ๑๒ พอยท (๑ Enter+Before ๑๒ pt)
๗. การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือ ใหเวนบรรทัดการพิมพ ๓ บรรทัด (๔ Enter) จากคําลงทาย
๘. การพิมพชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง ใหเวนบรรทัดการพิมพ ๓ บรรทัด จากตําแหนงของเจาของ
หนังสือ (๔ Enter)
หนังสือภายใน
๑. ตราครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร
๒. ตัวอักษรเปน TH sarabun PSK หรือ TH sarabun IT ๙ ซึ่งเปนตัวเลขไทย ขนาด ๑๖ พอยท
๓. สวนหัวของแบบบันทึกขอความกําหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้
๓.๑ คําวา “บันทึกขอความ” พิมพดวยตัวอักษรหนาขนาด ๒๙ พอยท และปรับคาระยะบรรทัดจาก
๑ เทาเปนคาแนนอน (Exactly) ๓๕ พอยท
๓.๒ คําวา “สวนราชการ วันที่ เรื่อง” พิมพดวยตัวอักษรหนาขนาด ๒๐ พอยท
๓.๓ การพิมพคําขึ้นตน ใหมีระยะบรรทัดหางจากเรื่องเทากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคากอนหนา
อีก ๖ พอยท (๑ Enter+Before ๖ pt)
๓.๔ การพิมพขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค ภาคสรุป และการยอหนา ใหถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับการพิมพหนังสือภายนอก
๓.๕ การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือ ใหเวนระยะบรรทัดการพิมพ ๓ บรรทัด จากภาคสรุป
(๔ Enter)
๓.๖ จํานวนบรรทัดในการพิมพหนังสือราชการในแตละหนาใหเปนไปตามความเหมาะสมกับจํานวน
ขอความ และความสวยงาม
๓.๗ การพิมพหนังสือราชการแบบอื่นตามระเบียบกําหนดใหถือปฏิบัติตามนัยดังกลาวขางตนโดย
อนุโลม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบของหนังสือชนิดนั้น
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โครงการสรางหนังสือติดตอราชการมี ๔ สวน

๑. สวนหัวหนังสือ
๒. สวนเหตุที่มีหนังสือไป
๓. สวนจุดประสงคที่มีหนังสือไป
๔. สวนทายหนังสือ
๑. สวนหัวหนังสือ และคําลงทายที่สัมพันธกัน ประกอบดวย
- ชื่อเรื่อง เปนประโยคบอกเลาไมเกิน บรรทัด
- คําขึ้นตน เรียน กราบเรียน
นมัสการ
- คําลงทาย ขอแสดงความนับถือ ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง ขอนมัสการดวยความนับถือ
๒. สวนเหตุที่มีหนังสือไป
- เริ่มตนดวยคําที่เหมาะสม
- ดวย เนื่องจาก เนื่องดวย
ใชในกรณีเปนเรื่องใหม ไมมีคําวา “นั้น”อยูทายประโยค
- ตาม ตามที่ อนุสนธิ
ใชในกรณีเปนเรื่องที่เคยติดตอหรือรับรูกันมากอน ทายประโยค
ตามดวยคําวา “นั้น” หรือ ความแจงแลวนั้น/ความละเอียดแจง
แลวนั้น
- ใชสรรพนามใหเหมาะสม ตามตําแหนงของผูลงนามหนังสือ
- อางเหตุที่มีหนังสือไปใหถูก
หมายเหตุ
ขึ้นตนคําวา “ตามที”่ ลงทายประโยคตองมีคําวา “นั้น”
ขึ้นตนคําวา “ดวย” หรือ “เนื่องดวย” ลงทายประโยคไมตองมีคําวา “นั้น”
๓. สวนจุดประสงคที่มีหนังสือไป
เปนขอความในยอหนาที่ ๒ ที่นับวามีความสําคัญ เพราะเนื้อหา-เขียนใหตรงกับลักษณะของเรื่อง
- ความมุงหมายที่มีหนังสือไป
๔. สวนทายหนังสือ
- คําลงทาย
- ตรงจุดประสงคที่มีหนังสือไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห
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การใชภาษาในพิมพหนังสือราชการ

ในภาษาราชการ และภาษาที่เปนทางการ จะมีการใชคําหรือสํานวนบางชนิดที่แตกตางกัน ดังนี้
ภาษาทัว่ ไป
ภาษาราชการ
ใคร
ผูใด
ที่ไหน
ที่ใด
แบบไหน
แบบใด
อะไร
สิ่งใด อันใด
ไดไหม
ไดหรือไม
เมื่อไร
เมื่อใด
อยางไร
เชนใด ประการใด
ทําไม
เพราะอะไร เหตุใด
เดี๋ยวนี้
ขณะนี้ บัดนี้
ตองการ
(มีความ) ประสงค
ชวย
อนุเคราะห
ไมใช
มิใช
ไมดี
มิชอบ ไมสมควร
ไมได
มิได หาไมได มิอาจ...ได
ในเรื่องนี้
ในการนี้ ในกรณีนี้
เรื่องนั้น
เรื่อง (กรณี) ดังกลาว
เหมือนกัน
เชนเดียวกัน
ขอเชิญมา
ขอเชิญไป
ยังไมไดทําเลย
ยังไมไดดําเนินการแตอยางใด
เสร็จแลว
แลวเสร็จ เรียบรอยแลว
ขอเตือนวา
ขอเรียนใหทราบวา
ปญญาทึบ โง
ขาดความรูความเขาใจ
ใชไมได เลว
ยังบกพรอง ยังตองปรับปรุง
ขอใหดําเนินการ
โปรดพิจารณาดําเนินการ
โปรดอนุมัติ
โปรดพิจารณาอนุมัติ
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การรับหนังสือภายในวิทยาลัย (กรณีบันทึกขอความเรียนผูอํานวยการวิทยาลัย)
เสนอหัวหน้ าสาขาแต่ ละสาขา/งาน/หน่ วย

เจาของเรื่อง
สารบรรณงานวิชาการ

ตรวจสอบความถูกต้ อง/ลงทะเบียนรับหนังสื องานวิชาการ
เสนอ รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายวิชาการและวิจัย

หัวหนาหนวยสารบรรณ

ตรวจสอบความถูกต้ อง/ลงทะเบียนรับหน่ วยสารบรรณ

หัวหนาหนวยสารบรรณ

นําเสนอหัวหน้ างานบริหารและวางแผน

หัวหนาหนวยสารบรรณ

เสนอผู้อาํ นวยการ

ผูอํานวยการ

ไมอนุมัติ

พิจารณา
อนุมัติ

หัวหนาหนวยสารบรรณ

บันทึกผลการพิจารณา

แจ้ งผู้เกีย่ วข้ อง

จบ
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ครุฑหางจาก
ขอบกระดาษประมาณ
๑.๕ ซ.ม.
ขนาดครุฑ
สูง ๑.๕ ซ.ม.

แบบหนังสือบันทึกขอความ

บันทึกขอความ

อักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท

สวนราชการ

งานวิชาการและวิจัย สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
โทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓
ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เรือ่ ง.............................................................................................................................................................................
เรียน

กั้นหนา
๓ ซ.ม.

1 Enter Before 6 pt

1 Enter Before 6 pt

(ยอหนา ๒ Tab) (ภาคเหตุ)....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
1 Enter Before 6 pt

(ยอหนา ๒ Tab) (ภาคความประสงค)..................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
1 Enter Before 6 pt

(ยอหนา ๒ Tab) (ภาคสรุป)..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
3 บรรทัด = 4 Enter

(นายสุชาติ อินกล่ํา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

กั้นหลัง
๒ ซ.ม.
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ตัวอยางหนังสือราชการ หนังสือภายในเรียนผูอ ํานวยการ
๑.
๒.
๓.
๔.

ขอความอนุเคราะหใหผูทรงคุณวุฒิเขาพักรีสอรท
ขอเชิญประชุมบุคลากร
ขออนุมัติคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ขออนุญาตลงเวลาเรียนใหแกนักศึกษา
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บันทึกขอความ

สวนราชการ งานวิชาการและวิจัย สาขาภาษาตางประเทศ โทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓
ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูทรงคุณวุฒิเขาพักรีสอรท
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
ตามที่ สาขาภาษาตางประเทศ งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
กําหนดจัดโครงการวิพากษหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ในวัน
จันทร ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมวิพากษหลักสูตร จํานวน ๓ ทาน นั้น
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะหวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว จัดสรรที่พักรีสอรท
จํานวน ๓ หอง ใหแกผูทรงคุณวุฒิ ในคืนวันอาทิตย ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปยะพัฒน ชวยอินทร)
หัวหนาสาขาภาษาตางประเทศ

11

บันทึกขอความ

สวนราชการ งานวิชาการและวิจัย สาขาภาษาตางประเทศ โทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓
ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/
วันที่
มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อเก็บขอมูลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
ตามที่ ขาพเจา นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย งบประมาณ
เงิ น รายได ประจํ า ป ง บประมาณ ๒๕๖๐ เป น เงิ น จํ า นวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่ น ห า พั น บาทถ ว น)
เพื่อดําเนินการจัดทํางานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหการใชภาษาอังกฤษของพนักงานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และการบริการบนเกาะสุกร นั้น
ในการนี้ ขาพเจาขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อเก็บขอมูลงานวิจัยดังกลาว ในวันศุกรที่ ๑๒
มิ ถุนายน ๒๕๖๐ โดยขอเบิ กค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณในโครงการวิ จั ย จํานวนเงิ น
๑,๕๐๐ บาท (หนึ่ งพั นห ารอยบาทถวน) เปนคาเดิ นทางไปราชการ โดยการเดินทางไปราชการมีผูรวมเดินทาง
จํานวน ๒ ทาน คือ นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร และนางสาวปลิณดา เกิดคง รายละเอียดดังเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร)
หัวหนาโครงการวิจัย
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บันทึกขอความ
สวนราชการ

งานวิชาการและวิจัย สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว
โทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓
ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/
วันที่
มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
ด ว ย สาขาการโรงแรมและการท อ งเที่ ย ว วิ ท ยาลั ย การโรงแรมและการท อ งเที่ ย ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ไดรับอนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
ในการนี้ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานโครงการอบรมมั ค คุ เทศก ท อ งถิ่ น เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นรายละเอียดดังคําสั่งแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางฟาพิไล ทวีสินโสภา)
ผูเสนอโครงการ
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สวนราชการ

บันทึกขอความ

งานวิชาการและวิจัย สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว
โทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓
ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุญาตลงเวลาเรียนใหแกนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมเดินปาชมนก
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
ตามที่ สาขาการโรงแรมและการท อ งเที่ ย ว วิ ท ยาลั ย การโรงแรมและการท อ งเที่ ย ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ไดขออนุมัติจัดกิจกรรมเดินปาชมนก ซึ่งเปนกิจกรรม
ในรายวิชาการนําเที่ยวแบบเดินปา รหัสวิชา o๘ – ๑๑๓ - ๓๑๙ ประจําปการศึกษา ๑/๒๕๕๘ รับผิดชอบ
รายวิ ช าโดย อาจารย ธ นิ น ทร สั งขดวง มี นั ก ศึ ก ษาสาขาการโรงแรมและการท อ งเที่ ย วเข า ร ว มกิ จ กรรม
ประกอบดวยนักศึกษาชั้นปที่ ๓ จํานวน ๖๑ คน และชั้นปที่ ๑ เทียบโอน จํานวน ๒๔ คน
ในการนี้ จึงขออนุญาตลงเวลาเรียนใหแกนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมเดินปาชมนก ดังนี้
๑. ในวันจันทรที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายวิชาหลักการมัคคุเทศก
อาจารยผูสอน อาจารยสุชาติ อินกล่ํา
๒. ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายวิชาหลักงานศิลปในธุรกิจโรงแรม
อาจารยผูสอน อาจารยนัยนา คํากันศิลป
๓. ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
อาจารยผูสอน อาจารยพันธิพา แคนยุกต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนินทร สังขดวง)
อาจารย
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การรับหนังสือภายในวิทยาลัย (กรณีหนังสือสงภายใน มทร.ศรีวิชัย)
เสนอหัวหน้ าสาขาแต่ ละสาขา/งาน/หน่ วย

เจาของเรื่อง
สารบรรณงานวิชาการ

ตรวจสอบความถูกต้ อง/เสนอรองผู้อาํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
และวิจัย

หัวหนาหนวยสารบรรณ

ตรวจสอบความถูกต้ อง และความครบถ้ วนของเอกสาร

หัวหนาหนวยสารบรรณ

นําเสนอหัวหน้ างานบริหารและวางแผน

หัวหนาหนวยสารบรรณ

เสนอผู้อาํ นวยการ

ผูอํานวยการ

ไมลงนาม

พิจารณา
ลงนาม

หัวหนาหนวยสารบรรณ

หัวหนาหนวยสารบรรณ

ลงทะเบียน/ออกเลขหนังสื อ

แจ้ งผู้เกีย่ วข้ อง

จบ

15

ครุฑหางจาก
ขอบกระดาษประมาณ
๑.๕ ซ.ม.
ขนาดครุฑ
สูง ๑.๕ ซ.ม.

แบบหนังสือสงภายใน

บันทึกขอความ

อักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท

สวนราชการ

งานวิชาการและวิจัย สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
โทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓
ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
เรือ่ ง.............................................................................................................................................................................
เรียน

กั้นหนา
๓ ซ.ม.

1 Enter Before 6 pt

1 Enter Before 6 pt

(ยอหนา ๒ Tab) (ภาคเหตุ)....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
1 Enter Before 6 pt

(ยอหนา ๒ Tab) (ภาคความประสงค)..................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

กั้นหลัง
๒ ซ.ม.

1 Enter Before 6 pt

(ยอหนา ๒ Tab) (ภาคสรุป)..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
บรรทัด = 4 Enter

(นายสุชาติ อินกล่ํา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
ชื่อ ราง/พิมพ/ตรวจ...
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ตัวอยางหนังสือราชการ หนังสือสงภายใน
๑.
๒.
๓.
๔.

ขอความอนุเคราะหวิทยากร
ขอความอนุเคราะหเขาเยี่ยมพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคล
เรียนเชิญเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
สงแบบฟอรมการประชาสัมพันธหนังสือผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส

17

สวนราชการ

บันทึกขอความ

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว งานวิชาการและวิจัย สาขาภาษาตางประเทศ
โทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓
ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/
วันที
มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความอนุเคราะหวิทยากร
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
ตามที่ สาขาภาษาต า งประเทศ วิ ท ยาลั ย การโรงแรมและการท อ งเที่ ย ว มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กําหนดจัดโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการอบรมภาษาอังกฤษแกแกนนํายุวมัคคุเทศกปาชาย
เลน ระหวางวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น
ในการนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว จึงขอความอนุเคราะหบุคลากรในหนวยงาน
ของท าน ราย ดร.วรพร ธารางกู ร เป น วิทยากรบรรยายในโครงการดั งกลาว ในวั น เสารท่ี ๒๒ กุมภาพัน ธ
๒๕๕๘ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุชาติ อินกล่ํา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

รวิวรรณ/ราง/พิมพ/ตรวจ...

18

บันทึกขอความ

สวนราชการ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

งานวิชาการและวิจัย สาขาภาษาตางประเทศ

โทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓
ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/
วันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคล

มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดว ย สาขาภาษาตา งประเทศ วิท ยาลัย การโรงแรมและการทอ งเที ่ย ว มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กําหนดจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษแกแกนนํายุวมัคคุเทศก
ปาชายเลน ระหวางวัน ที่ 27-28 มิถุน ายน 2559 ณ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง
ในการนี้ วิทยาลัย การโรงแรมและการทองเที่ย ว จึงขอความอนุเคราะหนําอาจารยและ
นัก เรีย นโรงเรีย นบา นบางคราม อํา เภอวัง วิเ ศษ จัง หวัด ตรัง เขา เยี่ย มชมพิพิธ ภัณ ฑสัต วน้ํา ราชมงคล
จํานวน ๔๑ คน ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกัลยาณี ยุทธการ)
รองผูอํานวยการฝายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

คุลิกา ราง/พิมพ/ตรวจ...
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บันทึกขอความ

ส ว นราชการ วิท ยาลั ย การโรงแรมและการท อ งเที่ ย ว งานวิช าการและวิ จั ย สาขาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว โทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓
ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/
วันที่
กุมภาพันธ ๒๕๕๙
เรื่อง เรียนเชิญเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ดวย สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว ระหวาง
วันที่ ๒๗ - ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ชุมชนบานเกาะ
กลาง จังหวัดกระบี่ และชุมชนพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรางเครือขายความรวมมือและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว และใหการดําเนินโครงการเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
ในการนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท องเที่ยว จึงขอเรียนเชิญอาจารยห ลักสูต รวิชาการ
โรงแรมและการท อ งเที่ ย วในหน ว ยงานของท า น จํ า นวน ๓ คน เข า ร ว มโครงการเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ความคิ ด เห็ น และร ว มกั น จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการท อ งเที่ ย วแบบมี ส ว นร ว มสู ก ารปฏิ บั ติ
ทั้งนี้ ในการเขารวมโครงการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว เปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ยกเวน
คาเดินทาง ค าเบี้ยเลี้ยงและคาใชจายอื่น ๆ นอกเหนือจากกําหนดการ โดยขอความรวมมือใหเบิกจายจาก
หนวยงานของทาน หวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี ทั้งนี้วิทยาลัยการโรงแรม
และการทองเที่ยว มอบใหนางสาวจุติมา บุญมี เปนผูประสานงาน โทรศัพท ๐๙ ๕๔๒๙ ๗๗๕๔ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุชาติ อินกล่ํา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

จุติมา ราง/พิมพ/ตรวจ...
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สวนราชการ

บันทึกขอความ

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว งานบริหารและวางแผน หนวยสารบรรณ
โทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓
ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/
วันที่
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง สงแบบฟอรมการประชาสัมพันธหนังสือผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
เรียน ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ ๐๕๘๔.19/995 ลงวั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน ๒๕61 เรื่ อ ง การ
ประชาสัมพันธหนังสือผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส นั้น
ในการนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ไดดําเนินการกรอกรายละเอียดจดหมายอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน และรายชื่อผูรับผิดชอบ
ดั งกล าวเรี ย บร อ ยแล ว จึ งขอส งแบบฟอร มการประชาสั ม พั น ธ ห นั งสื อ ผ านระบบจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลยาณี ยุทธการ)
รองผูอํานวยการฝายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

รวิวรรณ ราง/พิมพ/ตรวจ...
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การรับหนังสือภายในวิทยาลัย (กรณีหนังสือสงภายนอก)
เสนอหัวหน้ าสาขาแต่ ละสาขา/งาน/หน่ วย

เจาของเรื่อง
สารบรรณงานวิชาการ

ตรวจสอบความถูกต้ อง/เสนอรองผู้อาํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
และวิจัย

หัวหนาหนวยสารบรรณ

ตรวจสอบความถูกต้ อง และความครบถ้ วนของเอกสาร

หัวหนาหนวยสารบรรณ

นําเสนอหัวหน้ างานบริหารและวางแผน

หัวหนาหนวยสารบรรณ

เสนอผู้อาํ นวยการ

ผูอํานวยการ

ไมลงนาม

พิจารณา
ลงนาม

หัวหนาหนวยสารบรรณ

หัวหนาหนวยสารบรรณ

ลงทะเบียน/ออกเลขหนังสื อ

แจ้ งผู้เกีย่ วข้ อง

จบ
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ประมาณ 1.5 ซม.

แบบหนังสือสงภายนอก
ชั้นความเร็ว (ถามี)

3 ซม.

ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/.............................

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ๑๗๙ หมู ๓ ต.ไมฝาด
อ. สิเกา จ. ตรัง ๙๒๑๕๐

(1 Enter+Before 6 pt)

วัน เดือน ป

(1 Enter+Before 6 pt)

เรื่อง…………………………………………………………………..
(1 Enter+Before 6 pt)

เรียน (คําขึ้นตน)......................................................................
(1 Enter+Before 6 pt)

อางถึง (ถามี)

(1 Enter+Before 6 pt)

สิ่งที่สงมาดวย (ถามี)
กั้นหนา
๓ ซ.ม.

2.5 ซม.

(1 Enter+Before 6

(ยอหนา ๒ Tab) (ภาคเหตุ).......................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(1 Enter+Before 6

(ยอหนา ๒ Tab) (ภาคความประสงค).................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(1 Enter+Before 6

(ยอหนา ๒ Tab) (ภาคสรุป)..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(1 Enter+Before 12 pt)

ขอแสดงความนับถือ
3 บรรทัด = 4 Enter3

(สวนราชการเจาของเรื่อง)
โทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓

(นายสุชาติ อินกล่ํา)
(ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว)
ชื่อ ราง/พิมพ/ตรวจ...

กั้นหลัง
๒ ซ.ม.
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ตัวอยางหนังสือราชการ หนังสือสงภายนอก
๑.
๒.
๓.
๔.

ขอความอนุเคราะหนํานักศึกษาเขาเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนารามพรอมพระวิทยากรบรรยายขอเชิญ
ขอความอนุเคราะหรับอาจารยเขาฝงตัวในสถานประกอบการ
ขออนุญาตนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมลูกพระยารัษฏา ทองเมืองธารา หรรษา ตะรุเตา
ขอเรียนเชิญเขารวมจัดนิทรรศการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
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ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ๑๗๙ หมู ๓ ต.ไมฝาด
อ.สิเกา จ.ตรัง ๙๒๑๕๐
พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหนํานักศึกษาเขาเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนารามพรอมพระวิทยากรบรรยาย

เรียน นมัสการเจาอาวาสวัดไชยวัฒนาราม
ดวย วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง กําหนดจัดโครงการดูงานโรงแรมและพัฒนาทักษะดานการนําเที่ยวอยางมืออาชีพ กิจกรรมยอยที่ ๒
ทัศนศึกษาภาคกลางและอีสาน ระหวางวันที่ ๖ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรูและ
นําไปใชในงานโรงแรมและการเปนมัคคุเทศกนําเที่ยว
ในการนี้ วิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะหนํานักศึกษาเขาเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนารามพรอมพระ
วิทยากรบรรยาย ในวัน พุธที่ ๘ มิถุน ายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. โดยมีนั กศึกษาสาขาวิชาการ
โรงแรมและการทองเที่ยว ชั้นปที่ ๒ จํานวน ๖๗ คน ประกอบดวยนักศึกษาหญิง ๕๕ คน นักศึกษาชาย ๑๒
คน พรอมอาจารยผูควบคุม จํานวน ๓ ทาน คือ นางสาวจิระนาถ รุงชวง นางสาวปยนุช ไกรเทพ และนางสาว
จุติมา บุญมี ทั้งนี้วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว ไดมอบหมายใหนางสาวจุติมา บุญมี อาจารยประจํา
สาขาวิ ช าการโรงแรมและการท อ งเที่ ย วเป น ผู ป ระสานงาน โทรศั พ ท ๐๙ ๕๔๒๙ ๗๗๕๔ อี เ มล
Jutima.b@rmutsv.ac.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอนมัสการดวยความเคารพ

(นายสุชาติ อินกล่ํา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
งานวิชาการและวิจัย
โทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓
จุติมา ราง/พิมพ/ตรวจ...
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ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ๑๗๙ หมู ๓ ต.ไมฝาด
อ. สิเกา จ. ตรัง ๙๒๑๕๐
เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะหรับอาจารยเขาฝงตัวในสถานประกอบการ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลควนขนุน
สิ่งที่สงมาดวย แบบตอบรับ

จํานวน

๑ ฉบับ

ด ว ย วิ ท ยาลั ย การโรงแรมและการท อ งเที่ ย ว มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
วิทยาเขตตรัง ไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และมีนโยบายใหอาจารย
เข า ฝ ง ตั ว ในสถานประกอบการ เพื่ อ เป น การเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพในวิ ช าชี พ และสามารถนํ า ความรู ที่ ได ม า
พัฒนาการเรียนการสอน
ในการนี้ วิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะหรับอาจารยเขาฝงตัวในสถานประกอบการของทาน
จํานวน 1 ท าน คือ นางสาวนุชนาถ ทั บ ครุฑ อาจารยป ระจําสาขาบริห ารธุรกิจ ระหวางวันที่ 1 มิ ถุน ายน
2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในวิชาชีพและนําความรูที่ไดมาพัฒนาการเรียน
การสอนตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ อินกล่ํา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

หนวยบริการวิชาการ
งานวิชาการและวิจัย
โทรศัพท 08 0145 4753

นุชนาถราง/พิมพ/ตรวจ...
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ที่ ศธ๐๕๘๔.๑๔/

เรื่อง

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ๑๗๙ ม.๓ ต.ไมฝาด
อ.สิเกา จ.ตรัง ๙๒๑๕๐

ตุลาคม ๒๕๕๘
ขออนุญาตนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมลูกพระยารัษฏา ทองเมืองธารา หรรษา ตะรุเตา

เรียน ผูปกครอง
ดวย วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง กําหนดจัดกิจกรรมลูกพระยารัษฏา ทองเมืองธารา หรรษา ตะรุเตา ณ บานวังสายทอง จังหวัดสตูล
ระหว างวัน ที่ ๒๔ – ๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ โดยมีผูเขารวมกิจกรรมดังกล าว จํานวน ๖๐ คน ประกอบดว ย
นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว ชั้นปที่ ๒ จํานวน ๕๘ คน พรอมอาจารยผูควบคุม จํานวน ๒
ท าน คื อ อาจารย สุ ญ าพร ส อตระกู ล และอาจารยสุช าติ อิน กล่ํา โดยการเดิน ทางครั้งนี้นั กศึกษาตองเสี ย
คาใชจาย คนละ ๑,๑๐๐ บาท อัตรานี้รวมคาอาหาร ที่พัก และกิจกรรม
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย จึ ง ขออนุ ญ าตให นั ก ศึ ก ษาในปกครองของท า นเข า ร ว มกิ จ กรรม
ลูกพระยารัษฏา ทองเมืองธารา หรรษา ตะรุเตา ตามวันและเวลาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุชาติ อินกล่ํา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว
งานวิชาการและวิจัย
โทรศัพท ๐๘ ๐๑๔๕ ๔๗๕๓
ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว).........................................เปนผูป กครองของ(นาย,นางสาว)…………………………........
�อนุญาต �ไมอนุญาต ให(นาย,นางสาว).........................................สาขาวิชา............................ชั้นปที่..........
เขารวมกิจกรรม ลูกพระยารัษฏา ทองเมืองธารา หรรษา ตะรุเตา ระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
ติดตอ อาจารยสุญาพร สอตระกูล ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๖๐๖
ลงชือ่ ...........................................
(..........................................)
.........../................./........
สุญาพร/ราง/พิมพ/ตรวจ...
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ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ๑๗๙ ม.๓ ต.ไมฝาด
อ.สิเกา จ.ตรัง ๙๒๑๕๐
กุมภาพันธ 2562

เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมจัดนิทรรศการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เรียน ผูใหญสวัสดิ์ ขุนนุย
อางถึง หนังสือคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ศธ 0586.03(คบท.)/0307
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562
สิ่งที่สงมาดวย 1. กําหนดการ
2. แบบตอบรับ

จํานวน
จํานวน

1 ฉบับ
1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ขอความอนุเคราะหนําชุมชนเขารวมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติดาน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2562
ซึ่ งกํ า หนดจั ด ระหว า งวั น ที่ 25 - 26 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ณ ห อ งคอนเวนชั่ น และห องราชพฤกษ 1 - 6
โรงแรมอาวานี่ ขอนแกน แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน นั้น
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย การโรงแรมและการท อ งเที่ ย ว มหาวิย าลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชั ย
วิทยาเขตตรัง จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในชุมชนของทาน จํานวน 4 ทาน เขารวมในการจัดนิทรรศการดังกลาว
ระหวางวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมอวานี่ ขอนแกน โฮเทล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัด
ขอนแก น โดยวิ ท ยาลั ย การโรงแรมและการท อ งเที่ ย ว เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบค าใช จ าย ค าที่ พั ก ค าอาหารและ
ค า เดิ น ทางทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ ได ม อบหมายนางสาวกรวิ ษ า ร ม รื่ น หมายเลขโทรศั พ ท 08 1397 5097
เปนผูประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวกัลยาณี ยุทธการ)
รองผูอํานวยการฝายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
งานวิชาการและวิจัย
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
โทรศัพท ๐8 0145 4753

กรวิษา ราง/พิมพ/ตรวจ...
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การรับหนังสือภายในวิทยาลัย (กรณีหนังสือคําสั่ง)
เสนอหัวหน้ าสาขาแต่ ละสาขา/งาน/หน่ วย

เจาของเรื่อง
สารบรรณงานวิชาการ

ตรวจสอบความถูกต้ อง/เสนอรองผู้อาํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
และวิจัย

หัวหนาหนวยสารบรรณ

ตรวจสอบความถูกต้ อง และความครบถ้ วนของเอกสาร

หัวหนาหนวยสารบรรณ

นําเสนอหัวหน้ างานบริหารและวางแผน

หัวหนาหนวยสารบรรณ

เสนอผู้อาํ นวยการ

ผูอํานวยการ

ไมลงนาม

พิจารณา
ลงนาม

หัวหนาหนวยสารบรรณ

หัวหนาหนวยสารบรรณ

ลงทะเบียน/ออกเลขหนังสื อ

แจ้ งผู้เกีย่ วข้ อง

จบ

29

คําสั่งวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่
/
เรื่อง
ขอความ
ขอความ

ทั้งนี้ ตั้งแต
สั่ง

ณ

วันที่

เดือน พ.ศ.

(นายสุชาติ อินกล่ํา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

30

คําสั่งวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่
/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
..................................................................
ดวย สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กําหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว ระหวางวันที่
๒๗ –๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ชุมชนบานเกาะกลาง
จั งหวัด กระบี่ และชุ มชนพรหมโลก จั งหวัด นครศรี ธ รรมราช เพื่ อสรางเครือ ขายความรว มมื อและพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรดานการท องเที่ ยว เพื่ อใหโครงการดังกลาวเกิดประสิทธิผลและประสิ ทธิภ าพ จึ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการ ทําหนาที่แนะนํา และใหคําปรึกษาในการจัด
โครงการประกอบดวย
๑.๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผูอํานวยการฝายบริหารและวางแผน
กรรมการ
๑.๓ รองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
๑.๔ รองผูอํานวยการฝายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
๑.๕ หัวหนาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการดําเนินการ ทําหนาที่อํานวยความสะดวก การประสานงาน รวมแกปญหา
และขอเสนอแนะ ประกอบดวย
๒.๑ นายธนินทร สังขดวง
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวจิระนาถ รุงชวง
กรรมการ
๒.๓ นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ
กรรมการ
๒.๔ นางสาวสุญาพร สอตระกูล
กรรมการ
๒.๕ นายสุชาติ อินกล่ํา
กรรมการ
๒.๖ นางสาวนัยนา คํากันศิลป
กรรมการ
๒.๗ นางฟาพิไล ทวีสินโสภา
กรรมการ
๒.๘ นางสาวปยนุช ไกรเทพ
กรรมการ
๒.๙ นางสาวจุติมา บุญมี
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการ...
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ประกอบดวย

ประกอบดวย

๓. คณะกรรมการด า นการเงิน ทํ า หน าที่ ค วบคุ ม ค าใช จ า ยเงิ น ให เป น ไปตามระเบี ย บ
๓.๑ นายธนินทร สังขดวง
๓.๒ นางสาวจุติมา บุญมี
๓.๓ นางสาวกาญจนา อุบล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝายพิธีการ ทําหนาที่พิธีกร ประสานงานเกี่ยวกับพิธีการในการจัดโครงการ
๔.๑ นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร
๔.๒ นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ
๔.๓ นางสาวจุติมา บุญมี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝายลงทะเบียน ทําหนาที่รับลงทะเบียนพรอมแจกเอกสารใหกับผูเขารวม
โครงการประกอบดวย
๕.๑ นางสาวจุติมา บุญมี
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายธนินทร สังขดวง
กรรมการ
๕.๓ นางสาวจิระนาถ รุงชวง
กรรมการและเลขานุการ
๖. คณะกรรมการฝายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ ทําหนาที่จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน
จัดเตรียมอุปกรณโสตทัศนูปกรณตาง ๆ และบันทึกภาพตลอดการจัดโครงการ ประกอบดวย
๖.๑ นายทิฐฐาน เนียมชูชื่น
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ
กรรมการ
๖.๓ นางสาวจุติมา บุญมี
กรรมการและเลขานุการ
๗. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม ทําหนาที่จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารวมอบรมและวิทยากร ประกอบดวย
๗.๑ นางสาวจิระนาถ รุงชวง
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวจุติมา บุญมี
กรรมการ
๗.๓ นางสาวปยนุช ไกรเทพ
กรรมการและเลขานุการ
ประกอบดวย

๘. คณะกรรมการฝ า ยประเมิ น ผล ทํ า หน า ที่ ออกแบบประเมิ น ผลพร อ มทั้ ง สรุ ป ผล
๘.๑ นางสาวจุติมา บุญมี
๘.๒ นายธนินทร สังขดวง
๘.๓ นางสาวกาญจนา อุบล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙. วิทยากรประจําโครงการ ทําหนาที่บรรยาย ใหความรู สรุปและประเมินผลความรูสําหรับ
ผูเขารวมอบรม ประกอบดวย
๙.๑ นายธนินทร สังขดวง
วิทยากร
๙.๒ นางสาวจุติมา...
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๙.๒ นางสาวจุติมา บุญมี
๙.๓ นางสาวจิระนาถ รุงชวง
๙.๔ นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ
ทั้งนี้

ตั้งแต

วันที่
สั่ง

วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ

วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุชาติ อินกล่ํา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

จุติมา ราง/พิมพ/ตรวจ...

33

การรับหนังสือภายในวิทยาลัย (กรณีหนังสือประกาศ)
เสนอหัวหน้ าสาขาแต่ ละสาขา/งาน/หน่ วย

เจาของเรื่อง
สารบรรณงานวิชาการ

ตรวจสอบความถูกต้ อง/เสนอรองผู้อาํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
และวิจัย

หัวหนาหนวยสารบรรณ

ตรวจสอบความถูกต้ อง และความครบถ้ วนของเอกสาร

หัวหนาหนวยสารบรรณ

นําเสนอหัวหน้ างานบริหารและวางแผน

หัวหนาหนวยสารบรรณ

เสนอผู้อาํ นวยการ

ผูอํานวยการ

ไมลงนาม

พิจารณา
ลงนาม

หัวหนาหนวยสารบรรณ

หัวหนาหนวยสารบรรณ

ลงทะเบียน/ลงวันที่

แจ้ งผู้เกีย่ วข้ อง

จบ
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ประกาศ
เรื่อง
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
..................................................
ขอความ
ขอความ

ทั้งนี้ ตั้งแต
ประกาศ

ณ

วันที่

เดือน พ.ศ.

(นายสุชาติ อินกล่ํา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
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ประกาศวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เรื่อง กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
-----------------------------------ตามที่ งานบริ ห ารกิ จ การนัก ศึกษา ไดกําหนดให นักศึกษากองทุน เงิน ใหกู ยืมเพื่ อการศึกษา
บําเพ็ ญประโยชน ให กับ หน วยงานในสังกัด จํานวน 8 ชั่ วโมง/ภาคการศึ กษา ดังนั้ น เพื่ อใหการดําเนิน งาน
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ดังตอไปนี้
1. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสําหรับงานพัฒนานักศึกษา จํานวน 4 ชั่วโมง
2. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสําหรับสํานักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
จํานวน 2 ชั่วโมง
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสําหรับสาขา จํานวน 2 ชั่วโมง
หมายเหตุ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแตละกิจกรรมจะแจงภาระงานใหทราบอีกครั้ง
ประกาศนี้แทน

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้หากมีประกาศใดขัดแยงกับประกาศนี้ ใหยกเลิกและใช
ประกาศ

ณ

วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕61

(นายสุชาติ อินกล่ํา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

ปยะนุช ราง/พิมพ/ตรวจ...
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คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย
ในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซอง
ผูรับหนังสือ

คําลงทาย

คําที่ใชในการจาหนา
ซอง

ขอเดชะฝาละอองธุลี ใตฝาละอองธุลี
พระบาท ปกเกลาปก พระบาท
กระหมอม
ขาพระพุทธเจา(ออก ขาพระพุทธเจา
ชื่อเขาของหนังสือ) ขอ
พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาส กราบ
บังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝาละอองธุลี
พระบาท

ควรมิควรแลวแตจะ
ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา โปรดกระหมอม
ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา (ลง
ชื่อ) (หรือจะเอาคําวา
ขอเดชะมาไวทายชื่อ
เจาของหนังสือ)

ขอพระราชทาน
ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายขอเดชะ

1.2 สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ

ขอเดชะฝาละอองธุลี ใตฝาละอองธุลี
พระบาท ปกเกลาปก พระบาท
กระหมอม
ขาพระพุทธเจา(ออก ขาพระพุทธเจา
ชื่อเขาของหนังสือ) ขอ
พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาส กราบ
บังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝาละอองธุลี
พระบาท

ควรมิควรแลวแตจะ
ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา โปรดกระหมอม
ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา (ลง
ชื่อ) (หรือจะเอาคําวา
ขอเดชะมาไวทายชื่อ
เจาของหนังสือ)

ขอพระราชทาน
ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายขอเดชะ

1.3 สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมราช
ชนนี สมเด็จพระ
ยุพราช

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล(ออกพระ
นาม) ทราบฝาละออง
พระบาท

ใตฝาละอองธุลี
พระบาท
ขาพระพุทธเจา

ควรมิควรแลวแตจะ
ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอม
ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา
(ลงชื่อ)

ขอพระราชทาน
ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายขอเดชะ

ขอพระราชทานกราบ
ทูล (ออกพระนาม)
ทราบฝาพระบาท

ใตฝา พระบาท
ขาพระพุทธเจา

ควรมิควรแลวแตจะ
ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา (ลง
ชื่อ) ควรมิควรแลวแต

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล (ระบุพระ
นาม)

1.พระราชวงศ
1.1 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

คําขึ้นตน

สรรพนาม

(สยามมุกฏราชกุมาร
สมเด็จพระบรมราช
กุมารี)
1.4 สมเด็จเจาฟา
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จะทรงโปรด
1.5 พระบรมวงศ ชั้น
พระองคเจา

ใตฝา พระบาท
ขาพระพุทธเจา

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรดเกลาโปรด
กระหมอม
ขาพระพุทธเจา (ลง
ชื่อ)

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล (ระบุพระ
นาม)

1.6 พระเจาวรวงศเธอ กราบทูล (ออกพระ
(ที่มิไดทรงกรม) พระ นาม) ทราบฝาพระ
อนุวงศ ชั้นพระวรวงศ บาท
เธอ (ที่ทรงกรม)

ฝาพระบาท
(ชาย) กระหมอม
(หญิง) หมอมฉัน

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด

กราบทูล (ระบุพระ
นาม)

1.7 ) พระอนุวงศ ชั้น
พระวรวงศเธอ (ที่มิได
ทรงกรม)

ทูล (ออกพระนาม)
ทราบฝาพระบาท

ฝาพระบาท
(ชาย) กระหมอม
(หญิง) หมอมฉัน

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด

ทูล (ระบุพระนาม)

1.8 ชั้นอนุวงศ ชั้น
หมอมเจา

ทูล (ออกพระนาม)

ฝาพระบาท
(ชาย) กระหมอม
(หญิง) หมอมฉัน

แลวแตจะโปรด

ทูล (ระบุพระนาม)

ขอประทานกราบทูล
(ออกพระนาม)

ใตฝา พระบาท
ขาพระพุทธเจา

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรดเกลา โปรด
กระหมอม

ขอประทานกราบทูล

2.2 สมเด็จ
พระสังฆราช

กราบทูล

ฝาพระบาท
(ชาย) กระหมอม
(หญิง) หมอมฉัน

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด

กราบทูล (ระบุพระ
นาม)

2.3 สมเด็จพระราชา
คณะ รองสมเด็จ
พระราชาคณะ

นมัสการ

พระคุณเจา
กระผม – ดิฉัน

ขอนมัสการดวยความ
เคารพอยางยิ่ง

นมัสการ

2.4 พระราชาคณะ

นมัสการ

พระคุณทาน
กระผม – ดิฉัน

ขอนมัสการดวยความ
เคารพอยางยิ่ง

นมัสการ

2.5 พระภิกษุสงฆ
ทั่วไป

นมัสการ

ทาน
กระผม – ดิฉัน

ขอนมัสการดวยความ
เคารพ

นมัสการ

ขาพเจา

ขอแสดงความนับถือ

กราบเรียน

2. พระภิกษุ
2.1 สมเด็จ
พระสังฆราชเจา

ขอประทานกราบทูล
(ออกพระนาม) ทราบ
ฝาพระบาท

3. บุคคลธรรมดา
3.1 ประธานองคมนตรี กราบเรียน
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กระผม – ผม
ดิฉัน – ทาน

3.3 นายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
ประธานสภา
ผูแทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา
ประธานศาลฎีกา
ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ
ประธานศาลปกครอง
สูงสุด
ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง
ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
ประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
3.3 บุคคลธรรมดา
นอกจาก 3.1

กราบเรียน

เรียน

ขาพเจา
กระผม – ผม
ดิฉัน – ทาน

ขาพเจา – กระผม –
ผม
ดิฉัน – ทาน

อยางยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
อยางยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

กราบเรียน

เรียน
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