
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู

2 บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู

3 บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู

4 บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู

5 บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู

6 บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู

7 บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู

8 บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู

9 บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู

10 บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู

11 บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู

12 นายทรงพล   อินทิพย์ บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปนรูปสุกรแมโ่จ)้ เชียงใหม่

13 นายพงคพ์นัธ์   ศรีมณี บจก. เซ็นทรัล พคัรีเทล สาขา แอร์พอร์ต เชียงใหม่

14 นายวลัลภ   เรืองวรรณ บจก. เซ็นทรัล พคัรีเทล สาขา แอร์พอร์ต เชียงใหม่

15 นายธวชัชยั   นุ่มนอ้ย บจก. ทรายทองโกลเบิลฟรุต เชียงใหม่

16 นายสมศกัด์ิ   จัน่สิลา บจก. ทรายทองโกลเบิลฟรุต เชียงใหม่

17 น.ส. พิทยภา   ธาณมงคลศิลป์ บจก. ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่

18 นายวชัรพงศ ์  สุวรรณกนัทา บจก. ธานินทร์ เอลน่า เชียงใหม่

19 น.ส. ปิยพร   วรรณขาว บจก. ธานินทร์ เอลน่า เชียงใหม่

20 นางสุกญัญา   ชยัเนตร บจก. บลูชิพส์ ไมโครเฮา้ส์ เชียงใหม่

21 น.ส. ปาริชาติ   ตนัตรา บจก. บลูชิพส์ ไมโครเฮา้ส์ เชียงใหม่

22 นางวรรณทวี   นฤภยั บจก. จอยท ์เอส พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่

23 นายสมเด็จ   จนัทร์เขียว บจก. จอยท ์เอส พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่

24 น.ส. พทัธนนัท ์  พงษพิ์พฒัน์ บจก. จอยท ์เอส พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่

25 นายสุธีร์   ตรีวชัรารัตน์ บจก. จอยท ์เอส พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่

26 น.ส. โสภิดา   ศิลา บมจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ สาขา สนัทราย เชียงใหม่

27 นายนครินทร์   พทุธจร บมจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ สาขา สนัทราย เชียงใหม่

28 นายธรานนท ์  จตัศรี บมจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ สาขา สนัทราย เชียงใหม่

29 นายประชานนัท ์  รชิตตระกูล บจก. ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่

30 นายนฐัพล   ยาวิชยั บจก. ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่

รำยช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. วนัที ่22-23 พ.ย. 2019
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รำยช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. วนัที ่22-23 พ.ย. 2019

31 น.ส. จรินญา   ถาใจ บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปนรูปไก่เชียงใหม)่ เชียงใหม่

32 นายธนมงคล   จงวฒันะประสิทธ์ิ บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปนรูปไก่เชียงใหม)่ เชียงใหม่

33 นายมนตรีรักต ์  ทองแท้ บจก. แบก๊ส์ บริการภาคพ้ืน เชียงใหม่

34 นางภทัชา   เพชรรัตน์ โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม 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. โอนเงินแลว้พนกังานไม่สามารถเขา้อบรมขอเงินคืนไดไ้หม / เล่ือนไปอบรมรุ่นต่อไปไดไ้หม 

ตอบ ไม่ไดทุ้กกรณีครับ แต่สามารถส่งคนอ่ืนมาแทนพนกังานท่ีติดธุระได ้

4. แลว้ช าระเงินยงัไง , จ่ายหนา้งานไดไ้หม  

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

5. ช าระเงินแลว้รับใบเสร็จไดท่ี้ไหน 

ตอบ  ใหผู้เ้ขา้อบรมติดต่อรับไดท่ี้จุดลงทะเบียนวนัอบรมไดเ้ลยครับ 

6. จ านวนผูเ้ขา้อบรมเตม็แลว้ขอเพิ่มไดไ้หม 

ตอบ ส่งใบสมคัรมาก่อนครับ ถา้มีคนยกเลิกจะติดต่อกลบัไป หากไม่ไดเ้ขา้อบรมกจ็ะยกยอดไปรอบต่อไป 

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




