
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 นายธนากร   บุญมาตุย้ บจก. ช่างรุ่ง คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

2 นายณัฐพล   หอมไกล บจก. ลา้นนาสยาม (โรงแรมวีร์บริษา) เชียงใหม่

3 น.ส. วาริณี   ทายะรินทร์  หจก. ศรีธงธรรม   ทรานสปอร์ต ล าปาง

4 นายอภิรักษ ์  มณีสวา่ง บจก. เอ็ม-เฮา้ส์ เมทล์ชีท แอนด ์รูปป้ิง เชียงใหม่

5 น.ส. ปาริชาติ   กล่ินทอง บจก. เอ็ม-เฮา้ส์ เมทล์ชีท แอนด ์รูปป้ิง เชียงใหม่

6 น.ส. นิลินดา  ลอ้เลิศสกุล โรงแรม อนนัตรา เชียงใหม ่รีสอร์ท เชียงใหม่ จ่ายแลว้

7 นายไพฑูรย ์  มัง่ทศัน์ บจก. ดีทอ็กซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่

8 นายทกัษกร   นอ้ยพรม บจก. ดีทอ็กซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่

9 น.ส. วิลาสินี   มงัทศัน์ บจก. ดีทอ็กซ์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่

10 น.ส. ศรัณยรั์กษ ์  อภิตระกูล บจก. เหิง ยว่ย อินเตอร์เนชนัแนล ธุรกิจ เชียงใหม่

11 นายโกมล   ผาศรีค  า บจก. เหิง ยว่ย อินเตอร์เนชนัแนล ธุรกิจ เชียงใหม่

12 นายภูวนาก   ลกัษณะจินดา บจก. อินทร เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่

13 นายกฤษณะ   แปงหลวง บจก. เอ็กซ์ซิม คอน แอนด ์ไมน์ เชียงใหม่

14 น.ส. น ้าฝน   สุริยะป้อ บจก. เอ็กซ์ซิม คอน แอนด ์ไมน์ เชียงใหม่

15 นายกรัณพงศ ์  ใจค าบุญเรือง บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

16 น.ส. จีราวรรณ   กุนามี บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

17 น.ส. มาจินนา   อินตะ๊เงิน บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

18 นายบุญส่ง   สุวรรณค า บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

19 นายวสุพล   ลือใจ ปานวิมานเชียงใหม ่สปารีสอร์ท เชียงใหม่

20 น.ส. วลี   ดีกระจ่าง ปานวิมานเชียงใหม ่สปารีสอร์ท เชียงใหม่

21 น.ส. นฤมล   จ  าราญ บจก. จงธนาปิโตรเลียม เชียงใหม่

22 น.ส. รัศนีย ์  อินทะจกัร บจก. จงธนาปิโตรเลียม เชียงใหม่

23 นายธนภทัร   สมศรีดา บจก. เกเบ้ียน โปรดกัส์ไทยแลนด์ เชียงใหม่

24 นายวิหาร   มลูอิน บจก. เกเบ้ียน โปรดกัส์ไทยแลนด์ เชียงใหม่

25 นายอภิรัตน์   แกว้สองสี บจก. ฟลอรัล อินน์ เชียงใหม ่ปิง ริเวอร์ โฮเตล็ เชียงใหม่

26 น.ส. รัตนาภรณ์   ค  ายามา บจก. ฟลอรัล อินน์ เชียงใหม ่ปิง ริเวอร์ โฮเตล็ (สนง.สาขา1) เชียงใหม่

27 นายโกสินทร์   รุ่งอรุณนิลิรักษ์ บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ เชียงใหม่

28 นายอดิเรก   ต๊ิบขนั บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ เชียงใหม่

29 นายบุญศรี   สุขสามฝัน บจก. โอเคอินเตอร์เฟรช (ประเทศไทย) เชียงใหม่

30 นายจรรยา   สารพนัธ์ กิจการร่วมคา้เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน วนัที ่19-20 ม.ีค. 2019
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รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน วนัที ่19-20 ม.ีค. 2019

31 นางอ าไพ   คนใจซ่ือ กิจการร่วมคา้เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

32 นายสุดใจ   มัง่กูล กิจการร่วมคา้เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

33 นายณัฐวฒิุ   มนทิปัน กิจการร่วมคา้เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

34 นายต๋ี   พงษใ์จเหล็ก กิจการร่วมคา้เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

35 นายวรพล   ขนุอินทร์สูงเนิน บจก. อีซีซี เชียงใหม ่โครงการ 1 เชียงใหม่

36 นายสมชาย   ทองรอด บจก. อีซีซี เชียงใหม ่โครงการ 1 เชียงใหม่

37 นายกฤษณะ   ใจปวน บจก. อีซีซี เชียงใหม ่โครงการ 1 เชียงใหม่

38 น.ส. ชิตาพณัณ์   ถือโชค บจก. อีซีซี เชียงใหม ่โครงการ 1 เชียงใหม่

39 น.ส. ศิรินทร์   คานิเยาว์ บจก. อีซีซี เชียงใหม ่โครงการ 1 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




