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เนือ้หาการฝึกอบรม  

     1. ความรูท้ัว่ไปในการเขยีนจดหมาย และ เอกสารอืน่ๆทีจ่ าเป็น 

     2. สิง่ทีต่อ้งค านงึถงึในการเขยีนจดหมาย และ เอกสารทาง

ธรุกจิ 

     3. ขัน้ตอนการเขยีนจดหมาย และ เอกสารทางธรุกจิอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

     4. หลกัในการเขยีนจดหมายทางธรุกจิ และ เอกสารทางธรุกจิ 

     5. ประเภทของจดหมายธรุกจิ 

     6. โครงสรา้งของจดหมาย และ เอกสารทางธรุกจิ 

     7. ค ำวล ีและ ส ำนวนในจดหมำยธุรกจิ และและ เอกสำร

ทำงธุรกจิ 

     8. เทคนคิเพิม่เตมิในกำรเขยีนเอกสำรทำงธุรกจิอืน่ ๆ – 

บนัทกึ และ รำยงำนกำรประชุม (Memorandum) 

     9. วธิกีารเขยีนอเีมลท์ีเ่กีย่วขอ้งทางธรุกจิ ไดแ้ก ่การเขยีน

ตอบขอบคณุลกูคา้ การเขยีนจดหมายตอบรับแจง้ใหท้ราบ การ

เขยีนตอบขอ้สงสยั การเขยีนจดหมายตอบลกูคา้อยา่งไรเมือ่ลกูคา้

โกรธ การเขยีนจดหมายแสดงความเสยีใจ เป็นตน้ 

     10. เทคนิคอื่นๆ ในการเขียนอเีมล์ ทางธุรกิจ 

     11. ข้อพึงระวังในการเขียนอีเมล์ในทางธุรกิจ 

     12. สรุปค ำถำม และค ำตอบท่ีผู้ เข้ำสมัมนำต้องกำรรู้ เพื่อน ำไปใช้ในงำน 

-   
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งหลักการ

และเทคนคิการสือ่สารทางจดหมายและ
อเีมล ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้
ไปประยกุตใ์ชใ้นการสือ่สารทางทาง
จดหมายและอเีมลท์ัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้
ไปประยกุตใ์ชใ้นการเขยีน E-mail เชงิ

ทางธรุกจิ 

หลกัสูตร  กำรเขยีนอเีมลลภ์ำษำองักฤษอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

วนัที ่10 กมุภำพนัธ ์2565 
09.00-16.00 น. โรงแรมอะไรซ้ สขุมุวทิ 26 

วิทยากร อาจารยป์ระภาพร พนัสพรประสิทธ์ิ  
ประสบการณ์ 

- กรรมการบรหิารสมาคมเลขานุการสตรแีหง่
ประเทศไทย 

- เลขานุการฝ่ายบคุคล บมจ.ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั 
- เลขานุการฝ่ายบรหิาร บมจ.เบอรล์ีย่คุเกอร ์
- เลขานุการฝ่ายบรหิาร ผูจั้ดการสว่นบรหิารงาน

ธรุการทัว่ไป บมจ.อตุสาหกรรมท าเครือ่งแกว้ไทย 
- เลขานุการฝ่ายโฆษณา ฝ่ายขายและฝ่ายขดุเจาะ

น ้ามนั บรษัิท เอสโซ ่แสตนดารด์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของค่าใชจ้่ายจรงิ 
(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

หลกัสูตรส าหรบั  
เลขานุการ, พนกังานธุรการ, พนกังานขายและ

การตลาด, หวัหน้างาน และผูจ้ดัการ 
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คา่ลงทะเบยีน 

                                (รวมคำ่เอกสำร อำหำรกลำงวนั และอำหำรวำ่งตลอดกำรสมัมนำ) 

คำ่อบรม  รำคำกอ่น VAT 
VAT 7% 

ภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย  

3% 

รำคำสทุธ ิ

    รำคำทำ่นละ 3,900 273 117 4,056 

Early Bird จำ่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 

วธิกีำรช ำระเงนิ: 

1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 

Partnership) 
 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุำตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 , 086-8929330 

Fax.  02-9030080 ext.9330 

www.ptstraining.in.th 

Email ptstraining3@gmail.com  , info.ptstraining@gmail.com 

www.ptstraining.in.th 

 

 

 

 

 

  

กรณีหกัภำษี ณ ท่ีจำ่ย สง่เอกสำรมำที ่

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลขูัน่   

เลขที่ 89/161 หมูบ้่ำนพฤกษำวิลล์ 23 ซ.พระยำสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรุงเทพฯ 10510   

เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี 0103553030100 

 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มกำรลงทะเบียน 

หลักสูตร… กำรเขยีนอเีมลลภ์ำษำองักฤษอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

 บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID______________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมำยเหต ุ  

กรณียกเลิกกำรเข้ำสมัมนำกรุณำแจ้งลว่งหน้ำ 7 วนัก่อนวนัสมัมนำ มิฉะนัน้จะต้องช ำระ 30% ของรำคำคำ่สมัมนำ 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

