
   ล ำดับ ช่ือ - สกลุ บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 น.ส. วนัเพญ็   เมืองลือ บจก. สวิสไทย วอเตอร์ โซลูชัน่ (ส ำนกังำนใหญ่) เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
2 นำยวิโรจน์   รักประเสริฐสุข บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่

3 นำงปรำณี   พิละกนัทำ บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่

4 นำยบุญโชติ   แกว้เทพ บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่

5 นำยเอกนรินทร์   วิญญำรัตน์ บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่

6 นำยจิรวฒัน์   สุวฒันำ บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่

7 นำยอ ำพน   วรรณโพธ์ิพร บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่

8 นำยยทุธกร   ธรรมธิกูล บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่

9 นำยสิทธิพร   แสนสม บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่

10 ว่ำท่ี ร.ต. เอกพงษ ์  แกว้วิวฒัน์ บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่

11 นำยสมนึก   สมิง บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่

12 ว่ำท่ี ร.ท. ประจกัษ ์  กิติ บมจ. กสท โทรคมนำคม เชียงใหม่

13 นำงแสงจนัทรำ   โชติพงศก์ุล บจก. สุวรรณไพศำลขนส่ง2010 เชียงใหม่

14 น.ส. ศำสนวดี   สุปรีย์ บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช เชียงใหม่

15 นำยณัฐนำรถ   สินธุนำวำ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่

16 นำยชวรัตน์   อุจะรัตน บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่

17 นำยบุญมี   วรุณทิพยำกร บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่

18 นำยปริยพงศ ์  ช่ืนวงค์ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่

19 นำยสุรสิทธ์ิ   กนัยำตระกูล บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่

20 นำยชวิณ   หำญพิทกัษก์ุล บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่

21 น.ส. ชญัญำ   หำญพิทกัษกุล บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่

22 นำยอดิษฐ   จนัทร์มี บจก. ทิพยสุ์โขทยัไบโอเอนเนอยี สุโขทยั
23 นำยจินดำ   สำมสำ โรงแรมดุสิตปร้ินเซสเชียงใหม่ เชียงใหม่

24 น.ส. สิริกำญจน์   อุดหนะนพนัธุ์ โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ เชียงใหม่

25 นำงภวนัตี  จนัทร์ปิง ส ำนกังำนพฒันำพิงคนคร (องคก์ำรมหำชน) เชียงใหม่

26 นำยรัชกร   ยมจินดำ บจก. น่ิมซีเส็งขนส่ง 1988 เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
27 นำงวรำรัตน์   นทีศีรีกำญจน์ หจก. ฟำร์มผ้ึงพมันกิจ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
28 น.ส. เกศรินทร์   กำวิละ หจก. ฟำร์มผ้ึงพมันกิจ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
29  นำยตวงทรัพย ์ พรหมมี บจก. ฮิพนิมมำน เชียงใหม่

30 น.ส. ชญัญำ   สุริยะชยั บจก. ซีอำรี เชียงใหม่ (ประเทศไทย) เชียงใหม่

รำยช่ือผู้มสีมคัรเข้ำอบรมหลกัสูตร จป.บริหำร วนัที่ 21-22 ส.ค. 2019
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31 นำงสำวปำลิดำ         อินต๊ะจำย บจก. อำหำรภำคเหนือ เชียงใหม่

32 นำยพสักร                เมฆี บจก. อำหำรภำคเหนือ เชียงใหม่

33 นำงสำวสิริกำนต ์          สุคนธพนัธ์ บจก. แอร์เซิร์ฟ เชียงใหม่

34 นำยชยัวฒัน์   ใจจนัทร์ บจก. ฟลอรัล อินน์ เชียงใหม่ ปิง ริเวอร์ โฮเต็ล เชียงใหม่

35 น.ส. อุทุมพร   ตระกูลทิม บจก. ฟลอรัล อินน์ เชียงใหม่ ปิง ริเวอร์ โฮเต็ล เชียงใหม่

36 นำยธนฐัวสัส์ บวัเจ็ดธรรม บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

37 นำยภทร สุนทรัตนสิทธิ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

38 น.ส. อินทิรำ   เชียงใย บจก. เดอะวินเพลส เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
39 นำยเกรียงไกร   ชำวข ำ บจก. บีอินสปำยดพ์ลำสติก เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
40 น.ส. พชัรี   ศรีเพย บจก. บีอินสปำยดพ์ลำสติก เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
41 น.ส. กรรณิกำร์   ชยัเงิน บจก. บีอินสปำยดพ์ลำสติก เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
42 นำยอภิชำติ   วิวฒัเดชำกุล บจก. รีเทล เวิร์ล 6 เชียงใหม่

43 นำยเอกอมัรินทร์  กญัญำ บจก. ซีพีแรม ล ำพูน ล ำพูน
44 นำยเกรียงไกร  แปลกปลำด บจก. ซีพีแรม ล ำพูน ล ำพูน
45 นำงสำววรำภรณ์ จนัตำศำลำ บจก. ซีพีแรม ล ำพูน ล ำพูน
46 นำยสิทธิพร   เกษมมำลำ บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่

47 นำงบุณฑริกำ   ทิพยเ์นตร บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่

48 นำยจกัรรัตน์   ปำละพงศ์ บจก.ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

49 น.ส. จำรุณี   ตุ่นค ำ บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

50 นำยธนภทัร   สมศรัต บจก. เกเบ้ียนโปรดกัส์ ไทยแลนด์ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
51 นำยฐชิกร   สมภิรมณ์ บจก. เกเบ้ียนโปรดกัส์ ไทยแลนด์ เชียงใหม่ จ่ำยแลว้
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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 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




