
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 นายบรรพต   แก่นสาร บจก. ทีเค เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) กทม

2 นายวฒิุกร   สุวรรณศรี บจก. ทีเค เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) กทม

3 นายอรัญ ผิวงาม สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

4 นางสาวณัฐวรรณ์ ศรีนิล สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

5 นายฐาปกรณ์ บุญชู สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

6 นางสาวบงกชรัตน์  นากา สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

7 นางสาววนัระวี  แสงอาคม สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

8 นางสาวสิริวิภา จิตโรภาส สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

9 นายนพดล ไวสิทธ์ิ สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

10 นายประจวบ   แหลมคม บจก. จ.วี อินดสัเตรียล เชียงใหม่

11 นายยทุธชยั   จาดฤทธ์ิ บจก. จ.วี อินดสัเตรียล เชียงใหม่

12 นายเฉลิมวฒิุ เอกา บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล  าพนู

13 นางสาวสาริศา หนองอาบ บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล  าพนู

14 นางสาวนภารัตน์ ยทุธแสน บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล  าพนู

15 นายดนยั ดวงยศ บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล  าพนู

16 นายวิศิษฎ ์  ปัญญาเมือง หจก.อิสริยะผล เชียงใหม่

17 นายกิติศกัด์ิ   เทพหาญ หจก.อิสริยะผล เชียงใหม่

18 นายศกัดิธขั   ปัญญามลูวงศา บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงราย

19 นายอภิชาติ   สิทธิบุญเรือง บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงราย

20 นายกรรณพรรษ   นุ่มนวล บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงราย

21 นายสตัยา   บุพพณัหกุล บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงราย

22 นายนพดล   ชยัธรรม บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงราย

23 นายศุภกิตต์ิ   ทิพจร บจก. อีจิซเทค เชียงใหม่

24 นายเอกภาพ   พลหาญ บจก. อีจิซเทค เชียงใหม่

25 นายณัฐพล   อินตาพรหม บจก. อีจิซเทค เชียงใหม่

26 นายคงพนัธ์   นิมานนท์ ส านกังานยาสูบเชียงใหม่ เชียงใหม่

27 นายถวลัย ์  ใจงาม บมจ. เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟดูส์ โรงงาน 2 เชียงใหม่

28 นายจตุพร   สิทธิพงศ์ บมจ. เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟดูส์ โรงงาน 2 เชียงใหม่

29 นายปิยพงษ ์  ทารุ่งเรือง หจก. ปกรณ์ เทคนิคอล ซพัพลาย เชียงใหม่

30 นายสุประดิษฐ์   กลงใหม่ หจก. ปกรณ์ เทคนิคอล ซพัพลาย เชียงใหม่

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน วนัที ่17-18 พ.ค. 2021
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รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน วนัที ่17-18 พ.ค. 2021

31 นายวิวตัน์   มณีวรรณ บจก. สุภาพร คอนสตรัคชัน่ แอนดเ์ซอร์วิส นครสวรรค์

32 น.ส. ณัฎฐินี   ตุมมะราช บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค ์ เชียงใหม่

33 น.ส. วิลินดา   ไชยวงค์ บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค ์ เชียงใหม่

34 นายพิทยา   ประอุด บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค ์ เชียงใหม่

35 น.ส. ปรารถนา   ภาค  ามา บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค ์ เชียงใหม่

36 นายวิษรุตค ์  ภีระแกว้ บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค ์ เชียงใหม่

37 น.ส. จุฑามาศ   จิโนบวั บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค ์ เชียงใหม่

38 น.ส. พชัราภรณ์   พรมเมือง บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค ์ 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 17-18 23-24 22-23 3 รุ่น 1,800

การท างาน ระดบัหวัหนา้งาน

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 19-20 25-26 2 รุ่น 2,000

การท างาน ระดบับริหาร

3 คปอ. 21-22 24-25 2 รุ่น 1,800

4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 19-21 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 2564
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 2564 (ปีปฏิทิน) 

จัดโดย ชมรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานจังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดบั หลักสูตร




