
การเขียน E-mail และรับโทรศัพท 

           เปนภาษาอังกฤษ 

 
 

 แสงหทัย  ขับกลอมสง 
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 



 

• งาย 

• เร็ว 

• สะดวก 

• ประหยัด 

• (ไม)เปนทางการ 



1.ชื่อเรื่อง ( Subject)  

2.คําทักทาย/คําขึ้นตน (Greeting) 

3.เนื้อหา (Content) 

4.ประโยคสงทาย (Final comment)  

5.การลงทาย (Close)  

6.ลงชื่อผูสง (Signature/Sender) 



ตั้งเปนวลี หรือ ประโยคส้ันๆ 
เกี่ยวของกับเนื้อหาท่ีเราจะสง 

Example: 

-  Request for …  

-  Meeting on date … 

-  Seminar on ….  

-  Dinner Talk by Mr. P. Brown  

 

 

 

 



• Application for a student trainee position 

 • Meeting on Monday 23, November 2015 

 • Seminar on title: English for Daily Day Life 

 

• Invitation for a dinner 

 

• Request for Cooperative Education Opportunity for Walailak 
University 

 



• Dear Mr. / Ms. / Dr. / Professor + นามสกุลผูรับ + comma (,) หรือ 
colon (:) 

• Example: “Dear Mr. Hogan:” หรือ “Dear Ms. Lane,”  

2.1 Formal (ทางการ) 



• To Whom It May Concern: 

•  Dear Sir or Madam: 

• Dear + ตําแหนง 

   Ex. Dear Sales Manager:  

         Dear Customer: 

 

• 2.2 ไมรูจักผูรับหรือไมสามารถระบุชื่อได 

 



   Dear All: 

   Dear Colleague: 

   Dear All concerned: 

 

2.3 ผูรับหลายคน 



• คุณ = Khun , K.  

   Ex. Khun Malee,  

•  พ่ี= Pi ,P., P’, P`  

   Ex.  P’Ming 

• นอง= Nong , N. ,N’, N`  

    Ex. N’Tong  

2.4 สงถึงคนไทย 



2.5 Informal (ไมเปนทางการ) 

• Hi / Hello + ชื่อหรือไมก็ได 

• Dear + ชื่อ  

   Ex. Dear Mary,  

• หรือจะใสชื่อไปเฉยๆเลยก็ได  

   Ex.  Mary 



• Introduce our self: 

   My name is+ ช่ือ นามสกุล,  

   I’m + ตําแหนง+ช่ือบริษัทหรือ
หนวยงาน 

• My name is Mr. Sompong Srisook, I’m Sales Manager of Kindee 
Yoo Dee Co., Ltd. 

• My name is Miss Manee Meeta, the student in English Major, the 
School of Liberal Arts, Walailak University.  

   

3.1 การเขียนคร้ังแรก 

 



• แบบเปนทางการ  (Formal) 

- I am writing in connection with… 

- I am writing with regard to…  
 In reply to your e-mail, here are… 

-  Your name was given to me by…  
 
 

3.2 จุดประสงคของการเขียน e-mail  
 
 
 



• แบบเปนทางการ  (Formal) 
Ex. I am writing with regard to  
your request invoice. 
Ex. I’m writing  this email 
regarding to dinner confirmation. 
 

• แบบไมเปนทางการ (informal) 

Ex. I’m writing about your 

request invoice 
Ex. Just a short note about  the 
dinner confirmation . 
      
 
 

• ตัวอยางจุดประสงคของการเขียน e-mail  
 
 



• แบบเปนทางการ (Formal) 
- Thank you for your e-mail of … 

- Further to your last e-mail,  
- I apologize for not getting in contact 
with you before now.  

• แบบไมเปนทางการ (informal) 
- Thanks for your e-mail.  

- Re your e-mail, …  

- Sorry I haven’t written for ages, but I’ve 

been really busy.  

 

 

3.3 การอางถึงการติดตอคร้ังกอน  
 



- Please refer to your email   regarding +
ช่ือเรื่อง  

- Regarding/Concerning /+ ช่ือ 

  เรื่อง  

- According to….. 

- Thank you for your email (regarding) of 
+ ช่ือเรื่อง 
 
- I apologize for late reply  

 (กรณีตอบชา) 
 

3.4  การอางถึงเร่ืองท่ีเขาเขียนมา 



3.5 การสอบถามขอมูล                
(Asking for information) 

 

- Could you give me some 
information about…  

-  I would like to know …  

-  I’d be grateful if you could ...  

-  Could you please send me…  

- Please send me ….  

 
 



-  I’m writing to let you know that ….  

- I would like to inform you that … 

-  Just a note to say … (ไมเปนทางการ) 

-  Please be informed that ….  

- I am delighted to tell you that ….  

- We regret to inform you that …- 

    (กรณบีอกขาวไมดี/ปฏิเสธ) 

3.6   การให/แจงขอมูล          
(Giving information) 



• แบบเปนทางการ  (Formal) 
- Would you like me to…?  
- If you wish, I would be happy to… 
- Let me know whether you would 
like me to… 
 

• แบบไมเปนทางการ (informal) 
 - Do you want me to…?  

- Shall I…?  

- Let me know if you’d like me to…?  

 

 

3.8 เสนอความชวยเหลือ 
(Offering Help)  



- Please kindly find out attached file of… 

- I’ve attached….  

- I’m sending you …. as a pdf file.  

-  Here is the …. you wanted. 

(Informal) 

 

3.9 การแนบเร่ือง/สงfile  

 (Attachment) 

 

 



- Thank you for your kind 
cooperation. 

-  Thank you for your kind 
assistance.  

-  Thank you for your help.  

-  Thank you for time and 
consideration 

4.1 แสดงความขอบคณุ 
 



- I am looking forward to hearing 
from you soon.  

-  Please kindly confirm me back at 
your earliest convenience 

 

 I am looking forward to + กิริยาเติม ing 

4.2 รอคําตอบ 
 



- Please do not hesitate to contact me 
if you require any further 
information. 

-  Please feel free to contact me if you 
require more information. 

 

 

 

4.3 ใหขอมูล/ความชวยเหลือ 

 



• Best regards, 

• Regards, 

• With regards, 

• Yours sincerely, (สุภาพมาก) 

• With love 

• Thank you and regards, 

อยาลืมตามหลังดวยเคร่ืองหมาย comma (,) เสมอ 



ลงชื่อมี/ไมมีนามสกุล  
ถาเปนทางการ และตองการใหเขาทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
ตัวเรา จะใสชื่อ ตําแหนง ท่ีอยู โดยพิมพชิดดานซายทายการ
ลงชื่อ 

 เชน  
Ratri Srinuan 
Plant Manager 
Tel: +66 2456789 
Fax: +66 2456789 
email :dano@gmail.com 
http://www.danoplant.com 



Subject/หัวขอ 

คําขึ้นตน 

Blind carbon copy 

carbon copy 

Email address 

Attachment/ แนบไฟล 



ลงทาย 

ชื่อ+ที่อยูผูสง 

ขอบคุณ+รอคําตอบ 





1. การรับสาย 

2. การโทรออก 



Good morning, ABC Company, this is Pat, 
How can I help you? 
(บริษัท ABC แพทพูดคะ ไมทราบวามีอะไรใหชวยคะ?) 

อยาตกใจ !! 
กลาวคําทักทาย 

แนะนําตัว  



Hello, may I speak with Pranee please ? 

 (สวัสดีคะ ขอสายคุณปราณีคะ) 

ปลายสายแจงความตองการ 



• May I ask who is calling, please?  
   ไมทราบวาใครโทรมาคะ? 

ตองการถามวาใครโทรมา 



 
– Please hold the line.(กรุณาถือสายคะ) 
– Could you hold on please? (กรุณาถือสายคะ) 
– Just a moment please.(กรุณารอสักครูคะ) 
 

ใหรอสาย 



 
   -  I’ll put you through. 

-  I’ll connect you now / I’m connecting you now. 
 

โอนสาย 



-  I’m sorry. He’s out of the office today. 
- He isn’t in the office at the moment. 

กรณีผูที่ตองการคุยดวยไมอยู 



- Would you like to leave a message? 
( คุณตองการจะฝากขอความไหมคะ)  
 - Could you give him/her a message? 
(ฝากขอความไวไดไหมคะ) 
 

การรับฝากขอความ 



-  Good morning / Good afternoon…this is…(ช่ือ
ตัวเอง) speaking. I’m calling from Walailak 
University. 
 

แนะนําตัว 



 
– Could I speak to …please? 
– I’d like to speak to….please 
 
 

เขาเรื่อง 



 
– Could you ask him/her to call me back? 
– Could you tell him/her that I called? 
 
 
 

ฝากขอความไว 



 
Excuse me please, my English is not good, may I 
have your name and your telephone number please? 
I will ask him/her to call you back. 
 
 
 

เฮยพูดอะไรอะ !! 
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