
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 นายอิทธิพล   ชยัพร บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

2 นายสอง   แสนบ่อแกว้ บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

3 นายเสกสรร   ใจวงัโลก บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

4 นายกฤษชยั   สุวรรณ บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

5 นายพรชยั   พนัธ์ธง บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

6 วา่ท่ี ร.ต. ศศิธร   สลีอ่อน บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

7 บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

8 บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

9 บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

10 บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

11 บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

12 บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

13 บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

14 บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

15 นายกิตต์ิธนตัถ ์  ไชยวงคษ์า บจก.  โคอิเด็กซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่

16 นายวชิรศกัย ์   มงคลไชย บจก.  โคอิเด็กซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่

17 นางสาวอารยา    เล้ียงวงศ์ บจก.  โคอิเด็กซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่

18 นางสาวธญัวรัชญ ์   ค  ายา บจก.  โคอิเด็กซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่

19 นายพิริยะ   บวัซิม บจก. ดอยสะเก็ดคอนกรีต เชียงใหม่

20 นายมิตร   สายสอ้ิง บจก. ดอยสะเก็ดคอนกรีต เชียงใหม่

21 นางสายฝน   อุปเงิน บจก. ดอยสะเก็ดคอนกรีต เชียงใหม่

22 นางหอม   งามเมืองปัก บจก. ดอยสะเก็ดคอนกรีต เชียงใหม่

23 นางแจ่ม   บุญลา บจก. ดอยสะเก็ดคอนกรีต เชียงใหม่

24 น.ส. ณัชชา   ไชยวรรณ์ บจก. พทัยา เอวิเอชัน่ กรุงเทพ

25 น.ส. เกตลคัน์   เยน็จงปก บจก. พทัยา เอวิเอชัน่ กรุงเทพ

26 นายชพัรพล   ปลาสุวรรณ บจก. พทัยา เอวิเอชัน่ กรุงเทพ

27 นายพลกษณ   ธงชยั บจก. พทัยา เอวิเอชัน่ กรุงเทพ

28 น.ส. มยรีุ   ณ เชียงใหม่ บจก. แบก๊ส์ บริการภาคพ้ืน เชียงใหม่

29 น.ส. อุทุมพร   หงษท์อง บจก. แบก๊ส์ บริการภาคพ้ืน เชียงใหม่

30 น.ส. อารดา   เร็วงาม บจก. แบก๊ส์ บริการภาคพ้ืน เชียงใหม่

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. วนัที ่20-21 ก.พ. 2019
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รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. วนัที ่20-21 ก.พ. 2019

31 นายรนารัฐ   ธรรมวงศานนท์ บจก. เกเบ้ียน โปรดกัส์ ไทยแลนด์ เชียงใหม่

32 นายธนภทัร   สมศรีดา บจก. เกเบ้ียน โปรดกัส์ ไทยแลนด์ เชียงใหม่

33 น.ส. เกษราภรณ์   จนัทร์แกว้ บจก. เกเบ้ียน โปรดกัส์ ไทยแลนด์ เชียงใหม่

34 บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่

35 นายพงษพ์นัธ์   ฟองค า บจก. โตโยตา้ลา้นนา ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่

36 นายภานุวฒัน์   นนัตสุคนธ์ บจก. โตโยตา้ลา้นนา ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่

37 นายอธิฎฐาน   ดวงแกว้ บจก. โตโยตา้ลา้นนา ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่

38 นายวฒิุชยั   ใจหนู บจก. โตโยตา้ลา้นนา ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่

39 น.ส. วรรณวิศา   ศรีวงศ์ บจก. โตโยตา้ลา้นนา ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่

40 น.ส. วนัวิสาข ์  แกว้สุยะ บจก. โตโยตา้ลา้นนา ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่

41 นายวิชยั   ลุงใจ บจก. โตโยตา้ลา้นนา ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่

42 นายสมพงศ ์  บุญแลน บจก. โตโยตา้ลา้นนา สาขา ล าพนู เชียงใหม่

43 นายสมฤทธ์ิ   สมปาน บจก. โตโยตา้ลา้นนา สาขา ล าพนู เชียงใหม่

44 นายวิเชียร   ศรีวงศ์ บจก. โตโยตา้ลา้นนา สาขา ล าพนู เชียงใหม่

45 น.ส. ศรัญญา   จอมสกั บจก. โตโยตา้ลา้นนา สาขา ล าพนู เชียงใหม่

46 นายจกัรกฤษณ์   มณีศร บจก. โตโยตา้ลา้นนา สาขา ล าพนู เชียงใหม่

47 นางนภสัวรรณ   กองทา โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

48 น.ส. อญัชนา   เจนการะกูล โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

49 น.ส. เบญจรัตน์   สิทธิโชติ โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

50 นางปณดา   ประสิทธิมี โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

51 นายเจนวิทยา   ลีนาลาด โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

52 นางจตุพร   ค  าตุย้ โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

53 น.ส. สุชาวดี   ประทกัษก์ุล โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

54 น.ส. จารุนนัท ์  ผุยใจ โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

55 นายสมปอง   ส่องแสงอาภากร โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

56 น.ส. ปาริชาติ   จนัทร์หอม โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

57 น.ส. พิริยา   ลาดปะละ โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

58 นายกณัตภณ   ไชยมงคล โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

59 น.ส. เจมจิรา   ตะ๊วิกา โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

60 นางอรพิน   สมนึก บจก. ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร (ฝาง) เชียงใหม่



ค ำถำมถำมบ่อย 

1. ชมรม จป.เชียงใหม่ มี vat 7% หรือไม่

ตอบ ไม่มีครับ 

2. ชมรม จป.เชียงใหม่ หกั 3 % ไดไ้หม

ตอบ ไดค้รับ http://chiangmaisafety.com/tax.pdf 

3. แลว้ช ำระเงินยงัไง , จ่ำยหนำ้งำนไดไ้หม

ตอบ โอนเงินเขำ้บญัชีชมรมเท่ำนั้นครับ http://chiangmaisafety.com/cm.pdf 

4. ช ำระเงินแลว้รับใบเสร็จไดท่ี้ไหน

ตอบ  ใหผู้เ้ขำ้อบรมติดต่อรับไดท่ี้จุดลงทะเบียนวนัอบรมไดเ้ลยครับ 

5. จ ำนวนผูเ้ขำ้อบรมเตม็แลว้ขอเพิม่ไดไ้หม

ตอบ ส่งใบสมคัรมำก่อนครับ ถำ้มีคนยกเลิกจะติดต่อกลบัไป หำกไม่ไดเ้ขำ้อบรมกจ็ะยกยอดไปรอบต่อไป 

http://chiangmaisafety.com/tax.pdf
http://chiangmaisafety.com/cm.pdf




ส าหรับบริษทัท่ีตอ้งการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % 

ใชช่ื้อและท่ีอยูต่ามน้ีครับ 



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 18-19 20-21 19-20 18-19 4 รุ่น 1,650

การท างาน ระดบัหวัหนา้งาน

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 20-21 22-23 21-22 20-21 4 รุ่น 2,000

การท างาน ระดบับริหาร

3 คปอ. 22-23 24-25 23-24 22-23 4 รุ่น 1,650

4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 22-24 1 รุ่น 3,500

การท างาน ระดบัเทคนิค

www.chiangmaisafety.com    Email : chiangmaisafety@hotmail.com    Tel : 081-9518990
Facebook กลุ่ม ชมรม จป.เชียงใหม่ : https://www.facebook.com/groups/240138402745366/

หมายเหตุ :  1. สมาชิกชมรม จป.เชียงใหม่ อบรมหลกัสูตร  จป.หวัหนา้งาน และ คปอ. เพียง 1,450 บาท

แผนการจัดอบรม หลักสูตร " เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน " ประจ าปี 2562
จ านวนรุ่น ค่าลงทะเบียน

2. สมาชิกชมรม จป.เชียงใหม่ อบรมหลกัสูตร จป.บริหาร  เพียง 1,600 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่

3. สมาชิกชมรม จป.เชียงใหม่ อบรมหลกัสูตร จป.เทคนิค  เพียง 3,000 บาท

แผนการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน และคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ประจ าปี 2562 (ปีปฏิทิน) 

จัดโดย ชมรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานจังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดบั หลักสูตร




