
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
                        ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรมาบรรยาย 

                                          1. กิจกรรมศาลจ าลอง  
                                          2. กิจกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย  

         3. กิจรรมจริธรรมส าหรับนักกฎหมาย 
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(ส าเนา) 

หนังสือเชิญเป็นวิทยากรศาลจ าลอง 
 

 
 
 
ที่ ศธ ๐๕๒๒.๑๘/                  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
               ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
               จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

                  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 

เรียน   ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์ 

  เนื่องด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์เพื่อจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายแก่นักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช วัน
พุธที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

          ในการนี้สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า 
ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรศาลจ าลอง ในวันพุธที่ 
๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับเป็นวิทยากรศาลจ าลอง ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวด้วย 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 

     
 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม) 

    ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
งานเลขานุการกิจ 
โทร.  ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕ 
โทรสาร  ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔ 
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(ส าเนา) 

หนังสือเชิญเป็นวิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย 
 

 

 

ที ่ศธ ๐๕๒๒.๑๘/                                สาขาวิชานิติศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
               ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
               จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

                มิถุนายน   ๒๕๕๙ 

เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 

เรียน   อาจารย์อดุลย์  ขันทอง 

  เนื่องด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์เพื่อจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายแก่นักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วัน
พุธที่ ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐  น. 

            ในการนี้สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า อาจารย์
อดุลย์  ขันทอง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
เป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย ในวันพุธที่ ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๕๙   เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐  น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับเป็นวิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม) 

   ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
งานเลขานุการกิจ 
โทร.  ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕ 
โทรสาร  ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔ 
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(ส ำเนำ) 

หนงัสือเชิญเป็นวทิยำกรบรรยำยจริยธรรมส ำหรับนกักฎหมำย 

 

 

 
ที่ ศธ ๐๕๒๒.๑๘/                                    สาขาวิชานิติศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
               ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
               จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

                  เมษายน  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 

เรียน   ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์ 

  เนื่องด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์เพื่อจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายแก่นักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วัน
พุธที่ ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
            ในการนี้สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า 
ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรเ์ป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยายจริยธรรมส าหรับ
นักกฎหมาย ซึ่งเป็นการบรรยายจากประสบการณ์ในการท างาน ในวันพุธที่ ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับเป็นวิทยากรบรรยายจริยธรรมส าหรับนักกฎหมาย ตามวัน เวลา และ
สถานท่ีดังกล่าวด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนเุคราะห์ และขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี้ 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม) 

  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
งานเลขานุการกิจ 
โทร.  ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕ 
โทรสาร  ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔ 


