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แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับการโครงการเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ใบสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตร 

 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับหัวหน้างาน   
 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับบริหาร     
 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับเทคนิค     
  4. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ  

อบรมวันที่ ........................................................................... สถานที่ฝึกอบรม...............................................................   
ชื่อบริษัท(ผู้ใช้บริการ)........................................................................................................(กรณีส านักงานใหญ่โปรดระบุ)  

เลขทีผู่้เสียภาษี ........................................ที่อยู่ .............................................................................................................
แขวง/ต าบล......................................................เขต/อ าเภอ....................................... จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์.......................................โทรสาร..................................ชื่อผู้ประสานงาน............... 

................................... โทรศัพท์..................................ต่อ...........................โทรศัพท์มือถือ............................................. 

E-mail : ................................................................. อ่ืน ๆ ..............................................................................................  

**กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล ให้ชัดเจนด้วยตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องในการออกใบประกาศนียบัตร ** 

ทางบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 

   ชื่อ-สกุล 1. ................................................................................ ต าแหน่ง.................................................................................... 

            เบอร์โทรศัพท์.................................... ต่อ ............. เบอร์มือถือ...............................E-mail ..........................................    

   ชื่อ-สกุล 2. ................................................................................ ต าแหน่ง.................................................................................... 

            เบอร์โทรศัพท์.................................... ต่อ ............. เบอร์มือถือ...............................E-mail ..........................................    

  ชื่อ-สกุล 3. ................................................................................ ต าแหน่ง..................................................................................... 

            เบอร์โทรศัพท์.................................... ต่อ ............. เบอร์มือถือ...............................E-mail ..........................................    

  ชื่อ-สกุล 4. ................................................................................ ต าแหน่ง..................................................................................... 

 เบอร์โทรศัพท์.................................... ต่อ ................. เบอร์มือถือ...............................E-mail ..........................................    

ทั้งนีร้ายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ อย่างถูกต้องแล้ว ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 

         ลงชื่อ ............................................... 
                     (..........................................) 
                ประทับตราบริษัท 
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อัตราค่าบริการฝึกอบรม 
      

หลักสูตร Public In-House Training จ านวนชั่วโมง 

 ราคา/บาท/คน   

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างาน  
ระดับหัวหน้างาน  

2,000/คน/30 
คน/รุ่น 

25,000 บาท/20 คน 2 วัน  
(12 ชั่วโมง) 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างาน  
ระดับบริหาร 

2,000/คน/30 
คน/รุ่น 

25,000 บาท/20 คน 2 วัน  
(12 ชั่วโมง) 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างาน  
ระดับเทคนิค 

3,000/คน/30 
คน/รุ่น 

30,000 บาท/20 คน 3 วัน  
(18 ชั่วโมง) 

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของสถานประกอบกิจการ 

2,000/คน/30 
คน/รุ่น 

25,000 บาท/20 คน 2 วัน  
(12 ชั่วโมง) 

  หมายเหต ุ  * Public อบรมรุ่นละ 30 คน (หากมีผู้สมัครไม่ครบตามจ านวน คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก 
                    การอบรม)  
       * In-House Training กรณีท่ีมีผู้เข้าอบรมมากว่า 20 คน (สามารถติดต่อสอบถามได้กับทางเจ้าหน้าที่)  
 
 
 
 
 

โปรดกรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วน 
ส่งกลับมายัง คุณพิศมัย  มากแพทย์ E-mail : pisamai28@gmail.com   

หรือ คุณสกาวเดือน จันทะพันธ์ E-mail :  sakawduen.1001@gmail.com   
โทรสาร 02-516-2708, 516-2704 มือถือ 085-362-0126, 080-584-8866 

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fph.tu.ac.th  
 

โปรดโอนเงนิเข้าบญัชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

เลขที่บัญชี 475-0-56198-3 สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
ทั้งนี้ ทางคณะฯ ขอความกรณุาจากท่าน เมื่อโอนเงนิเข้าบัญชแีล้วโปรดส่ง

หลักฐานการโอนเงินดังกลา่ว เพ่ือทางคณะฯ จักได้ด าเนินการต่อไป 
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