
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 น.ส. พชัรินทร์   มณีร ำพนั บจก. ไทยน ้ำทิพย ์สำขำเชียงใหม่ เชียงใหม่

2 บจก. สหพำนิช เชียงใหม่ เชียงใหม่

3 บจก. สหพำนิช เชียงใหม่ เชียงใหม่

4 บจก. สหพำนิช เชียงใหม่ เชียงใหม่

5 นำยเล็กสนัต์ิ   วงัรำษฎร์ บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่

6 นำยสงกรำนต ์  พำนนัต์ บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่

7 น.ส. ผลรดี   นิยมอดุลย์ บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่

8 น.ส. วรำภรณ์   กนัทะวงค์ บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่

9 นำยะวชัชยั   ทำแดง บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่

10 นำงสำยทิพย ์  ศรีภูมิ บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่

11 นำงกรภิวำ   พรมเสน บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่

12 นำยอรัญ   พวงมำงลยั บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่

13 น.ส. รัชนีพร    ตนัตินำมชยั บจก. อีสท ์เวสท ์ชีด เชียงใหม่

14 นำยวสนัต ์  งำมดี บจป. ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด เชียงใหม่

15 นำยพิษณุ   ค  ำมำเมือง บจป. ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด เชียงใหม่

16 นำยฉตัรชยั   ขนุศรี บจป. ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด เชียงใหม่

17 นำยจุมพล   ถำค  ำต๊ิบ บจป. ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด เชียงใหม่

18 น.ส. ลดัดำวลัย ์  ไชยค ำปัน บจก. เชียงใหมโ่พลสตำร์ (1992) เชียงใหม่

19 นำงจุฑำรัตน์   ประจงคท์รัพย์ บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช เชียงใหม่

20 น.ส. แฉลม้   สีโหมดสุข บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช เชียงใหม่

21 นำยจีฬศกัด์ิ   เสรีอ ำนวย บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่

22 นำยนภดล   บริรักษ์ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่

23 นำยโยธิน   เพช็รหำญ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่

24 นำยธนฐัวสัส์   ขวัเจด็ธรรม บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

25 น.ส. ชชันำ   ด ำรงผล บจก. เทพปัญญำธุรกิจ เชียงใหม่

26 น.ส. สุคนท ์  จนัทร์เรือนงำม บจก. เทพปัญญำธุรกิจ เชียงใหม่

27 บมจ. เชียงใหมโ่ฟเซ่นฟดูส์ โรงงำน 2 เชียงใหม่

28 บมจ. เชียงใหมโ่ฟเซ่นฟดูส์ โรงงำน 2 เชียงใหม่

29 บมจ. เชียงใหมโ่ฟเซ่นฟดูส์ โรงงำน 2 เชียงใหม่

30 บมจ. เชียงใหมโ่ฟเซ่นฟดูส์ โรงงำน 2 เชียงใหม่

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. วนัที ่24-25 พ.ค. 2019
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รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. วนัที ่24-25 พ.ค. 2019

31 นำยสิทธิพงษ ์  มิงยะสุ บจก. ปำนำคอลเลคชัน่ เชียงใหม่

32 นำยธีรเดช   ขำวอ่อน บจก. ปำนำคอลเลคชัน่ เชียงใหม่
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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




