
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 บจก. วีระพานิช เชียงใหม่ เชียงใหม่

2 บจก. วีระพานิช เชียงใหม่ เชียงใหม่

3 บจก. วีระพานิช เชียงใหม่ เชียงใหม่

4 น.ส. อมรรัตน์   ทะอินทร์ บจก. อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่

5 น.ส. พิชามญช ์  มโนแกว้ บจก. อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่

6 น.ส. น ้าฝน   พิพฒัน์ติพงค์ บจก. ศิริโชครุ่งเรืองไพโรจน์ เชียงใหม่

7 น.ส. ภทัราวรรณ   อินทหลุก บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่

8 น.ส. ทิพยสุ์ดา   อุดก๋า บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่

9 บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

10 บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

11 บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

12 บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

13 นายภสักร   ไคร้มว่ง บจก. ไมอ้บทวีพรรณ เชียงใหม่

14 นายกมล   อนุญา บจก. ทวีพรรณวดูเซอร์วิส เชียงใหม่

15 นายดารา   ครามสระนอ้ย บจก. วีโกอ้ิงทู ก  าแพงเพชร

16 นายวิชาญ   โชตินอ้ย บจก. วีโกอ้ิงทู ก  าแพงเพชร

17 นางสาวสุวิภา  อินถา บจก.  โคอิเด็กซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่

18 นางสาวพวงเพชร  ค  าโพธ์ิ บจก.  โคอิเด็กซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่

19 นายเดชา   ตระกูลทิม บจก. ฟลอรัล อินน์ เชียงใหม ่ปิง ริเวอร์ โฮเตล็ เชียงใหม่

20 นายพิริยะ   บวัซิม บจก. ดอยสะเก็ดคอนกรีต เชียงใหม่

21 นางประภาวลัย ์  พงคศ์รีวารี บจก. ดอยสะเก็ดคอนกรีต เชียงใหม่

22 นายสุระศกัด์ิ   ธรรมวงค์ บจก. ลงหวา เทเลคอม กทม จ่ายแลว้

23 นายวิชิตพล   ตลยัไพรสณฑ์ บจก. ลงหวา เทเลคอม กทม จ่ายแลว้

24 น.ส. ยรุาวลัย ์  ละวรรณา โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

25 นางวชัรารัตน์   จนัทร์สะอาด โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

26 นายตุลย ์  เร่ิมหิรัญวงศ์ โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่

27 นายอคัรพล   จิตค  า บจก. ส. ใจดีคอนสตรัคชัน่ ชลบุรี

28 นายธนพฒัน์   จนัทร์เรือน บจก. ส. ใจดีคอนสตรัคชัน่ ชลบุรี

29 นายวศินธร   แสนสิงห์ ทีมเมกะทรี บริการตดัแต่งตน้ไมใ้หญ่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

30 นายมนูญ   แดนสีแกว้ ปานวิมานเชียงใหม ่สปารีสอร์ท เชียงใหม่

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน วนัที ่18-19 ก.พ. 2019
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รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน วนัที ่18-19 ก.พ. 2019

31 นายสิงห์ทอง   วะลอ ปานวิมานเชียงใหม ่สปารีสอร์ท เชียงใหม่

32 น.ส. รุ่งนภา   ค  ามงคล B.M.P. FarmHouse Chiangmai เชียงใหม่

33 น.ส. วาทินนัต ์  สุนทรแกว้ บจก. วีพีเอ็น คอลเล็คชัน่ส์ ล าพนู

34 น.ส. องัคณา  ศรีสุวรรณ บจก. เชียงใหมโ่ฟเซ่นฟดูส์ เชียงใหม่

35 น.ส. พรทิภา   ปินตาค า บจก. เชียงใหมโ่ฟเซ่นฟดูส์ เชียงใหม่

36 น.ส. ศิรดา   ใบผ่อง บจก. เชียงใหมโ่ฟเซ่นฟดูส์ เชียงใหม่

37 นายมนตรี   ป้องกนั บจก. โตโยตา้ลา้นนา ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่

38 นายธงชยั   ก่อสนัติมกุขงั บจก. โตโยตา้ลา้นนา ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่

39 นายพิทกัษ ์  เนตรนคร บจก. โตโยตา้ลา้นนา ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่

40 นายวนัเฉลิม   ลาดคูบอน บจก. โตโยตา้ลา้นนา สาขา ล าพนู เชียงใหม่

41 นายวิเชียร   ศรีวงศ์ บจก. โตโยตา้ลา้นนา สาขา ล าพนู เชียงใหม่

42 น.ส. กฤติยา   กนัจิน๊ะ บจก. ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร (ฝาง) เชียงใหม่

43 น.ส. จิดาภา   อุ่นเรือน บจก. ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร (ฝาง) เชียงใหม่

44 น.ส. เวทิสา   ไชยแวน่ตา บจก. ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร (ฝาง) 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




