
ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษัท จังหวดั สถานะ
1 นายนพพล   โพธิ บจก. บีเอ็นทีเอ็กซ์เพรส เชียงใหม่
2 นายอศัวิน   ศรีวิชยั บจก. นพดลพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้
3 นายปฐวี   โลราช บจก. นพดลพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้
4 นายเสฐพงษ ์  เดชณรงควิ์ชญ์ บจก. นพดลพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้
5 นายนพดล   ปัญญารัตน์ บจก. นพดลพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้
6 นายณฐัพล   เยาวเรศ บจก. นพดลพานิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้
7 นายณฐัวฒิุ   อินตะ๊มา บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่
8 นายวธญัญู   วรรณพรหม บจก. ช. ตะวนัวิศวกิจ ล าปาง
9 น.ส.พิมลพรรณ   เลิศบวับาน บจก. ช. ตะวนัวิศวกิจ ล าปาง

10 นายชาญณรงค ์  พิทน บจก. ช. ตะวนัวิศวกิจ ล าปาง
11 นายสรวิชญ ์  พินทิสืบ หจก. นอร์ทเธิร์น เอ็นจิเนียร่ิง & อีควิปเมน็ท์ เชียงใหม่
12 นายนรินทร์   หินแสง บจก. คริสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่
13 นายพิภพ   จนัทร์แสง บจก. คริสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่
14 น.ส. สิริพร   แกว้สิริ บจก. คริสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่
15 นายวชิรุส   สุระเมธีมานพ บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่
16 นายประกอบ   จารุปาลี บจก. ไทย เอ็นเจอาร์ ล าพนู
17 นายสุลกัษณ์ชาติ   มาบุญลือ บจก. แอสเสท เวิรด ์รีเทล เชียงใหม่
18 นายกฤษฎา   กมลทิพย์ บจก. แอสเสท เวิรด ์รีเทล เชียงใหม่
19 นายวารินทร์   จนัมีศรี บจก. ศรีวตัสะ เชียงใหม่
20 น.ส. เชมนภสร   ดาวประจ า บมจ. เชียงใหม่โฟรเซนฟดูส์ เชียงใหม่
21 นายประเสริฐ   บิลเตะ๊ บจก. เอ็มพีซี คิเนติก ไวร์ไลน์ เซอร์วิสเซส กทม
22 น.ส. เยาวเรศ   เง่ือมภู บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่
23 น.ส. ปราณี   ค  าลือ บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่
24 นายวินยั   แดงสิงห์ บจก. ไนน์ วนั วนั เอ็นจิเนียร่ิง กทม
25 นายนพดล   มชัฒิมวงค์ บจก. ชูมิโนเอะโคอิเดะ (ประเทศไทย) เชียงใหม่
26 นายศุภชยั   ค  าวนั บจก. ชูมิโนเอะโคอิเดะ (ประเทศไทย) เชียงใหม่
27 น.ส. อมัพร   ค  าวนั บจก. ชูมิโนเอะโคอิเดะ (ประเทศไทย) เชียงใหม่
28 น.ส. ศิริพร   หม่ืนแกว้ บจก. ชูมิโนเอะโคอิเดะ (ประเทศไทย) เชียงใหม่
29 น.ส. นงคราญ   ชยัวงศ์ นจก. นิธิฟู้ดส์ เชียงใหม่
30 น.ส. ธนพร   ค  ามา นจก. นิธิฟู้ดส์ เชียงใหม่
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31 นายก าพล    ศรีนวล บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่
32 น.ส.กนกวรรณ    ศรีวิไล บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่
33 น.ส. รุจิรา   ปัญญาเทือก บจก. เอส.พี.ฟาสฟดูส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
34 น.ส. จอมศรี   หินกอง บจก. เอส.พี.ฟาสฟดูส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
35 นายประพนัธ์   ปัญญานะ บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่
36 นายวชัรพงษ ์  เต๋เจะ๊ต๊ิบ หจก. พีอาร์ คอนสตรัค ชัน่ เชียงใหม่ เชียงใหม่
37 นายsai  kham หจก. พีอาร์ คอนสตรัค ชัน่ เชียงใหม่ เชียงใหม่
38 นายชาตรี   แกว้เจริญ บจก. นอร์ทพอยท ์ขนส่ง เชียงใหม่
39 นายอนุรักษ ์  โมลาดุก บจก. เฟลก้ซ์มาร์ท อินเตอร์ ล าพนู
40 นายดุลยรัตน์   ไชยโชติวฒัน์ บจก. เฟลก้ซ์มาร์ท อินเตอร์ ล าพนู
41 นายศราวฒิุ   บุญหมนั บจก. เฟลก้ซ์มาร์ท อินเตอร์ ล าพนู
42 นายสุพจน์   นนัตี บจก. เฟลก้ซ์มาร์ท อินเตอร์ ล าพนู
43 นายอดุลย ์  เทพจนัตา บจก. เฟลก้ซ์มาร์ท อินเตอร์ ล าพนู
44 น.ส. วรรณ์รยา   เงาธรรม บจก. เชียงใหม่เฮลต้ีโปรดกัส์ เชียงใหม่
45 นายศกัดีพล   พลขจร บจก. เชียงใหม่เฮลต้ีโปรดกัส์ เชียงใหม่
46 นายไชยยาพร   จุม้เขียว บจก. เชียงใหม่เฮลต้ีโปรดกัส์ เชียงใหม่
47 นายกฤตภพ   ทองรักษ์ บจก. เชียงใหม่เฮลต้ีโปรดกัส์ เชียงใหม่
48 นายวชัรพล   อะกะเรือน บจก. เชียงใหม่เฮลต้ีโปรดกัส์ เชียงใหม่
49 น.ส.สุจิตรา จนัทร์สาม บจก. ไทยทาคาโนมิชิ เชียงใหม่
50 นาง กรรณิการ์  ช่วงชยั บจก. ไทยทาคาโนมิชิ เชียงใหม่
51 นายศิริศกัด์ิ   นิรัญโกเมนทร์ บจก. ฟ้าเพชรภู เชียงใหม่
52 นางจุฑามาศ   เคร่งครัด บจก. ฟ้าเพชรภู เชียงใหม่
53 นายศรนรินทร์   ซอรสี บจก. ฟ้าเพชรภู เชียงใหม่
54
55
56
57
58
59
60



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




