
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษัท จังหวดั สถำนะ
1 นายทินกร  สินใจ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย เชียงใหม่
2 นายอุดมทรัพย ์พานใหญ่ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย เชียงใหม่
3 นางสาวนารีรัตน์ น่านกาศ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย เชียงใหม่
4 นายณฐัวฒิุ จนัทร์อินทร์ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย เชียงใหม่
5 นายปรัชญา   อินชยั บมจ. เชียงใหม่ริมดอย เชียงใหม่
6 นายโกศล เลิศผาสุข บมจ. เชียงใหม่ริมดอย เชียงใหม่
7 นายเมธาวทุธ อุปธนนัชยั บมจ. เชียงใหม่ริมดอย เชียงใหม่
8 น.ส. พิกุล   อินเชียงสาย บจก. ชา้ฟเนอร์ อีเอ็มซี ล าพนู
9 อมรรัตน์   ปัญญานอ้ย บจก. สยามอกรีโฟรเซ่นฟดูส์ เชียงใหม่

10 นายนพดล   ฟองตา บจก. คิงเพาเวอร์ดิวต้ีฟรี สาขา เชียงใหม่ เชียงใหม่
11 น.ส. ณฎัฐ์อินทิยา   ดว้งฉิม บจก. คิงเพาเวอร์ดิวต้ีฟรี สาขา เชียงใหม่ เชียงใหม่
12 นายประหษัฎ ์  บรรณศิลป์ บจก. คิงเพาเวอร์ดิวต้ีฟรี สาขา เชียงใหม่ เชียงใหม่
13 นายบุญยงั   ค  ารมภ์ บจก. คิงเพาเวอร์ดิวต้ีฟรี สาขา เชียงใหม่ เชียงใหม่
14 นายปิยะพงษ ์  ยะแสง บจก. น ้าใส ใจจริง เชียงใหม่ จ่ายแลว้
15 นายอุดมพงษ ์  ทิตยว์งศ์ บจก. น ้าใส ใจจริง เชียงใหม่ จ่ายแลว้
16 น.ส.มารศรี   ลุงตะ๊ บจก. น ้าใส ใจจริง เชียงใหม่ จ่ายแลว้
17 น.ส.เสาวภา   ปัญญานวล บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่
18 นายพงศกรณ์  โชคปัญญารัศมี บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่
19 น.ส. อจัฉราภรณ์   นนัตะ๊ภูมิ บจก. พีพี ซพัพลาย แอนด ์เทรดด้ิง เชียงใหม่
20 นายจกัรกฤษณ์   สุดใจ บจก. พีพี ซพัพลาย แอนด ์เทรดด้ิง เชียงใหม่
21 น.ส. พนมวรรณ   งามช่วง บจก. พีพี ซพัพลาย แอนด ์เทรดด้ิง เชียงใหม่
22 นายเจริญ   ยนืธรรม บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่
23 นายสกล   วินนัท์ บจก. ไทย เอ็นเจอาร์ ล าพนู
24 นายสุทธิชยั สันติทวีชยั บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่
25 นายอภิสิทธ์ิ   ซางเล็ง บจก. ยเูน่ียนซายน์ เชียงใหม่
26 นายณฐักานต ์  สิงห์แกว้ บจก. ยเูน่ียนซายน์ เชียงใหม่
27 น.ส. นิรมล   ณ เชียงใหม่ บจก. เชียงใหม่วนสันนัท์ เชียงใหม่
28 น.ส. ฐาปนีย ์  งามกิจวตัร บจก. เชียงใหม่วนสันนัท์ เชียงใหม่
29 น.ส. นวรัตน์   ทนัตาหะ บจก. เชียงใหม่วนสันนัท์ เชียงใหม่
30 น.ส. เนตรนรินทร์   ดอกเก๋ียง บจก. แหนมไบโอเทค เชียงใหม่
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31 นายภูมินทร์   ศิริวงศ์ บจก. ศกัด์ิทองพนู เชียงใหม่
32 นายธเนศ   ศุภการตนิ์พทัร์ บจก. ศกัด์ิทองพนู เชียงใหม่
33 นายอนุพงษ ์  สุต๋า บจก. ศกัด์ิทองพนู เชียงใหม่
34 น.ส. ประทานพร   นาคจีนวงศ์ สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ เชียงใหม่
35 นายยทุธนา   ขนัทะสีมา บจก. สเปซแอนดโ์ค เชียงใหม่
36 นายวรวฒิุ   ทิพยศ์รีบุตร บจก. สเปซแอนดโ์ค เชียงใหม่
37 น.ส. สุจิตตร   ใจเงิน บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่
38 นายอนนัทภูมิ  ขดัมะโน บจก. เกียร์กรุ๊ปคอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่
39 นายเทวินทร์  กนัธา บจก.วีระพานิช เชียงใหม่ เชียงใหม่
40 นายศรราม   สมนนัชยั บจก. ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่
41 นายลทัธานต ์  ศรีกาวิน บจก. ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่
42 นายอนุวฒัน์   อุดมสุข บจก. ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่
43 น.ส. การณิการ์   กนัจูยะ บจก. ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่
44 นายธนชั   แสงเข่ือนแกว้ บจก. ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่
45 น.ส. เจนจิรา   ปาลี บจก. รักษาความปลอดภยั เอ็ม เอ ไอ อินเตอร์เนชัน่เนล เชียงใหม่
46 นายณรงค ์           ค  าปัน บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่
47 น.ส.แกว้ตา          กองงาม บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่
48 น.ส.กลัยา            ปัญญาแกว้ บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่
49 นางนงลกัษณ์      หนกัแน่น บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่
50 นายสงกรานต ์  ก่ินค า บจก. กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ กทม
51 น.ส. จุฑารัตน์   ใจมา บจก. กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ กทม
52 นายณฐพงศ ์  วิศวจิรโชติ บจก. สยามมนัดาเลย ์ เชียงใหม่
53 น.ส. กญัญณฐั   ช่ืนใจดี บจก. เชียงใหม่มีโชค เชียงใหม่
54 น.ส. สุรารักษ ์  พลไธสง บจก. ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร กทม
55 น.ส. จิราภรณ์   จินาวงศ์ บจก. ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร กทม
56 นายอุกฤษฎ ์  เอ่ือประเสริฐ บจก. ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร กทม
57 นายสายชพ   ภิชยั บจก. ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร กทม
58 น.ส. เพียงฤทยั   มาเทพ บจก. เมืองทองแอสเซ็ทส์ เชียงใหม่
59 นายธนากร   สิวลี บจก. สองมือพฒันนั เชียงใหม่
60 น.ส. ไพรินทร์   บุญสูง บจก. สองมือพฒันนั 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. 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 24-25 11-12 24-25 9-10 4 รุ่น 1,800

การท างาน ระดบัหวัหนา้งาน

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 26-27 13-14 26-27 11-12 4 รุ่น 2,000

การท างาน ระดบับริหาร

3 คปอ. 28-29 15-16 28-29 13-14 4 รุ่น 1,800

4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 13-15 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 1,600 บาท

แผนการจัดอบรม หลักสูตร " เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน " ประจ าปี 2563
จ านวนรุ่น ค่าลงทะเบียน

                     2. สมาชิกชมรม จป.เชียงใหม่ อบรมหลกัสูตร จป.บริหาร  เพียง 1,800 บาท 

ติดต่อสอบถามได้ที่

                     3. สมาชิกชมรม จป.เชียงใหม่ อบรมหลกัสูตร จป.เทคนิค  เพียง 3,200 บาท 

แผนการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน และคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ประจ าปี 2563 (ปีปฏิทิน) 

จัดโดย ชมรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานจังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดบั หลักสูตร




