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 ตัวอย่างที ่1 (ในโอกาสได้รับข้อความแสดงยินดี) 

I am writing to express my sincere appreciation to you for sending a congratulatory message for our 
คร้ังท่ีของการครบรอบ anniversary book. ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ and ช่ือหน่วยงานผู้ส่งข้อความ
แสดงความยินดี have a long history of friendship and cooperation and it will be an honor for us to 
include your message in this important publication. We are delighted that you will be able to join us in 
our commemorations later this year. 

Once again, thank you so much for sending your message and we look forward to welcoming you to 
our organisation/institution/university. 

 

 ตัวอย่างที ่2 (ในโอกาสได้รับการแสดงความยนิดี) 

Thank you very much for your kind congratulations on the occasion of the คร้ังท่ีของการครบรอบ 
anniversary of the founding of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ and for the gift from ช่ือหน่วยงานผู้แสดง
ความยินดี. 

I believe that the existing bonds of friendship and cooperation between our two 
organisations/institutions/ universities will continue to flourish in the years ahead for our mutual benefit. 
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 ตัวอย่างที ่3 (ในโอกาสขอบคุณหน่วยงานต้นสังกดัของผู้เช่ียวชาญทีม่าร่วมงาน) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I am writing to sincerely thank you for your kind cooperation 
in permitting ช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับอนุญาตให้มาร่วมงาน to share his/her expertise with staff at ช่ือ
หน่วยงานผู้ออกหนังสือหรือหน่วยงานย่อย during ก าหนดช่วงวนัเดือนปีท่ีมาร่วมงาน. 

I am delighted to say that all those involved have reported that they greatly appreciated the opportunity 
to exchange perspectives with ช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับอนุญาตให้มาร่วมงาน and learn from the experience 
of ช่ือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เช่ียวชาญ. The program covered a wide range of areas highly relevant to 
us, including รายละเอียดข้อมลูส าคัญท่ีได้เรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญ. The expert advice provided throughout 
by ช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับอนุญาตให้มาร่วมงาน will undoubtedly prove highly beneficial to us in our 
ongoing efforts to develop รายละเอียดข้อมลูส าคัญเก่ียวกับงานท่ีจะพัฒนาต่อไป.  

Once again, may I reaffirm my appreciation for your valuable support and I do hope that we shall have 
the opportunity to continue our successful cooperation. 

 

 

 ตัวอย่างที ่4 (ในโอกาสขอบคุณผู้เช่ียวชาญทีม่าร่วมงาน) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I am writing to sincerely thank you for visiting ช่ือหน่วยงานผู้
ออกหนังสือ to advise staff at ช่ือหน่วยงานย่อย during ก าหนดช่วงวันเดือนปีท่ีมาร่วมงาน. 

Your visit provided us with an invaluable opportunity to learn from the experience of ช่ือหน่วยงานต้น
สังกัดของผู้เช่ียวชาญ. I know that all those that participated in your program found it extremely 
beneficial and greatly welcomed the opportunity to exchange perspectives and learn from your expertise. 
As you are aware, we are constantly seeking to develop our รายละเอียดข้อมลูส าคัญเก่ียวกับงานท่ีจะ
พัฒนาต่อไป. We are certainly most grateful for your continuing efforts and support in this area. 

Once again, thank you, and we look forward to continuing our successful cooperation in the years ahead. 
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 ตัวอย่างที ่5 (ในโอกาสขอบคุณทีม่าเยี่ยมชมและมอบรางวัล) 

I am writing to express our deep appreciation to you for visiting ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ on ก าหนด
วนัเดือนปีท่ีมาร่วมงาน to present ช่ือผู้รับมอบรางวลั with รายละเอียดข้อมลูเก่ียวกับรางวลั. 

We were all extremely honored that you were able to attend this proud occasion. Without doubt, the 
knowledge and experience gained by ช่ือผู้ รับมอบรางวลั in her studies/work at ช่ือหน่วยงานท่ีมาเย่ียมชม
และมอบรางวลั will be of great benefit to our university in the future. 

We thank you once again and look forward to continuing close relations between our organisations/ 
institutions/universities. 

 

 

 ตัวอย่างที ่6 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับความร่วมมือ/การสนับสนุน) 

It was with great pleasure that I received your letter of วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมาย. I am delighted that 
you enjoyed your stay in ช่ือจังหวัดหรือสถานท่ี for ช่ือการประชุม/สัมมนา/งาน and had the opportunity 
to meet again your many friends at ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ. 

As always, it was an honour and a pleasure to collaborate with ช่ือหน่วยงานผู้ให้ความร่วมมือ/การ
สนับสนุน, and of course a special honour to welcome you as a keynote speaker/an expert/etc. I do hope 
that the participants sponsored by ช่ือหน่วยงานผู้ให้ความร่วมมือ/การสนับสนุน gained a great deal from 
the conference/seminar/work that will be of benefit both to their professional careers and to their 
organisations/ institutions/universities.  In this regard, I am pleased to enclose a list of the ช่ือหน่วยงาน
ผู้ให้ความร่วมมือ/การสนับสนุน participants for your reference along with ส่ิงอ่ืนท่ีส่งมาด้วย. 

Once again, thank you so much for your support. On behalf of all your friends at ช่ือหน่วยงานผู้ออก
หนังสือ, may I wish you รายละเอียดค าอวยพร. 
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 ตัวอย่างที ่7 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับการสนับสนุนด้านการเงินเพือ่เข้าร่วมงาน) 

Thank you very much for your letter of วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมาย advising me that ช่ือหน่วยงานผู้ให้
การสนับสนุนด้านการเงิน will provide sponsorship of up to จ านวนเงินท่ีสนับสนุน for ช่ือผู้ได้รับการ
สนับสนุนด้านการเงิน to be a keynote speaker/an expert/a visiting scholar, etc. at ช่ืองาน/หน่วยงาน 
during ก าหนดช่วงวนัเดือนปีท่ีเข้าร่วมงาน. 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to express my sincere appreciation for the kind 
cooperation of ช่ือหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน. Please be assured that your support of ช่ือผู้
ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน will make an important contribution to ensuring the ช่ืองาน/หน่วยงาน’s 
success.  

Once again, thank you for your generous and valuable support of ช่ืองาน/หน่วยงาน and I look forward 
to our successful collaboration. 

 

 

 ตัวอย่างที ่8 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับการพจิารณาข้อเสนอให้การสนับสนุนด้านการเงิน) 

Please refer to your letter dated วนัเดือนปีท่ีระบุในจดหมาย regarding our proposal for the ช่ือหน่วยงาน
ผู้พิจารณาข้อเสนอฯ, entitled “ช่ือหัวข้อโครงการ/งานตามข้อเสนอ”. 

We appreciate that according to your criteria you are unable to support this particular project, but would 
like to sincerely thank you for your kind consideration of our proposal, and also for enclosing your 
รายละเอียดข้อมลูการสนับสนุนด้านการเงินส าหรับปีงบประมาณถดัไป for our future reference. 

We thank you once again for your kindness and hope that we may have the opportunity to contact you 
again. 

 

 

 

 



  
5 

 

  

 ตัวอย่างที ่9 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับรางวัล/ส่ิงของและความเอ้ืออารี) 

I am writing to express again my sincere gratitude and appreciation to you for honoring me at ช่ือการ
ประชุม/สัมมนา/หน่วยงาน held in สถานท่ี during ก าหนดช่วงวันเดือนปี. I very much enjoyed the 
conference/seminar/visit to your organisation and the hospitality extended to me during my stay. 

I would like to congratulate ช่ือหน่วยงานผู้มอบรางวลัและความเอือ้อารี on the outstanding success of the 
conference/seminar/organisation. You have set an extremely high standard for รายละเอียดของ
ความส าเร็จ. 

I would particularly like to express again my thanks for รายละเอียดของรางวลั/ส่ิงของท่ีได้รับ. 

Finally, please pass on my sincere appreciation to ช่ือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีต้องการฝากค าขอบคุณไปถึง for the 
hospitality and kind assistance given to me. 

Please visit us at ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ when you are in ช่ือเมือง/จังหวดัท่ีตั้งของหน่วยงานผู้ออก
หนังสือ and in the meantime, I send my warmest regards.  

 

 ตัวอย่างที ่10 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับการจัดการให้เข้าเยีย่มชมหน่วยงาน) 

On behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to take this opportunity to express my sincere 
appreciation and gratitude for the kind reception and hospitality extended to the delegation of ช่ือ
หน่วยงานผู้ออกหนังสือ administrators, who visited ช่ือหน่วยงานท่ีให้เข้าเย่ียมชม on ก าหนดช่วงวนัเดือน
ปี. 

All the members of our group found the program you arranged extremely beneficial and were most 
impressed by the operation of your esteemed organisation/institution/university. We have certainly 
gained numerous insights and new ideas that will assist us immensely in รายละเอียดข้อมลูงานท่ีจะ
พัฒนาต่อไป.  All of us also very much appreciated the warm and friendly manner in which we were 
received. Should any of your administrators wish to visit ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, we will be 
delighted to reciprocate. 

We thank you once again and look forward to our continued cooperation. 
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 ตัวอย่างที ่11 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับการต้อนรับ) 

Reference is made to ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ’s travel to ช่ือเมืองท่ีไปพบปะติดต่อ with ช่ือหน่วยงาน
ผู้จัดการเดินทางและการพบปะติดต่อ during ก าหนดช่วงวนัเดือนปี, to hold ช่ือลักษณะงาน/การพบปะ
ติดต่อ on ช่ือหัวข้อการพบปะหารือ. The warm and hospitable reception kindly extended to us made our 
visit to ช่ือเมืองท่ีไปพบปะติดต่อ a memorable one. 
 
In this connection, we would like to reassure that your beneficial advice and recommendations would be 
taken for further discussion and planning for our joint ลักษณะงานความร่วมมือ in the future. 
 
On this occasion, on behalf of ช่ือหน่วยงานผู้ออกหนังสือ, I would like to express our profound gratitude 
to you for having offered us a great opportunity to meet with บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีได้พบปะติดต่อ, and 
thank you most sincerely for the warm welcome and useful advice given to us. 
 
 

 ตัวอย่างที ่12 (ในโอกาสขอบคุณส าหรับการเสนอให้ความช่วยเหลือ) 

I would like to acknowledge with heartfelt thanks the receipt of your e-mail dated วนัเดือนปีท่ีระบุใน
จดหมาย, offering to assist in รายละเอียดข้อมลูความช่วยเหลือท่ีเสนอให้.  ...รายละเอียดความส าคัญของ
การช่วยเหลือท่ีมีต่อหน่วยงานผู้ออกหนังสือ...  Your kind assistance and cooperation at a time like this is 
very much needed and anticipated.  
 
Thank you once again for your kind offer of assistance. I am also looking forward to the opportunity in the 
near future to work closely with your office. 
 


