
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 นายรพีพรรณ   หิดก าปัง บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู จ่ายแลว้

2 นายวีระศกัด์ิ   กิตติบลัลงักก์ุล บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู จ่ายแลว้

3 นายส่งศกัด์ิ   วงัพฤกษ์ บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู จ่ายแลว้

4 นายอภิวฒัน์   ดวงตนั บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่

5 นางกรรณิการ   ไชยเดช บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่

6 นายอ าพล   ตะ๊เงิน บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่

7 นายยทุธพงษ ์  เรืองศิริ บจก. เชียงใหม ่เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่

8 น.ส. พชัรินทร์   อา้ยเปีย บจก. เชียงใหม ่เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่

9 นางพิมพนัธ์   อุปถมัภ์ บจก. เชียงใหม ่เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่

10 นางผ่องพนัธ์   มีครู บจก. เชียงใหม ่เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่

11 นายสุทธิพนัธ์   กนัทา บจก. เชียงใหม ่เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่

12 น.ส. วาสนา   บริรักษ์ บจก. เชียงใหม ่เฟรชมิลด์ เชียงใหม่

13 น.ส. วิลนัดา   ไชยวงค์ บจก. เชียงใหม ่เฟรชมิลด์ เชียงใหม่

14 นายพรชยั   ขวญัใจ บจก. เชียงใหม ่เฟรชมิลด์ เชียงใหม่

15 น.ส. วิรงรอง   กนัทาอุโมงค์ บจก. เชียงใหม ่เฟรชมิลด์ เชียงใหม่

16 น.ส.วรางคณา สินธุยา บจก. เชียงใหม ่เฟรชมิลด์ เชียงใหม่

17 นายอินทร   กุลธรวฒันา บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

18 นายสุทธ์วิรุฬห์    จอมใจ บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

19 น.ส. กมลรัตน์   หลวงสุวรรณ บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

20 นายต่อสกุล   กนัธะค า บจก. เพียวเมาน์เทน เชียงใหม่

21 น.ส. ปนิดดา   ศุทธกิจ บจก. เพียวเมาน์เทน เชียงใหม่

22 น.ส. นอ้ย   กล่ินสม บจก. เพียวเมาน์เทน เชียงใหม่

23 นางพิกุล   มทุุมล บจก. เพียวเมาน์เทน เชียงใหม่

24 นายสุชาติ   ชยัสิทธ์ิ บจก. เมกา้พลาสติก เชียงใหม่

25 นายขวญัชยั   ค  างอน บจก. เมกา้พลาสติก เชียงใหม่

26 น.ส. วิไลพร   ทาวรรณ บจก. เมกา้พลาสติก เชียงใหม่

27 นายเอกพงค ์  กุยแกว้ บจก. เมกา้พลาสติก เชียงใหม่

28 แสงจนัทร์   แอ่นกาศ บจก. เมกา้พลาสติก เชียงใหม่

29 นายจารุกิตต์ิ   สารสุ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เชียงใหม่

30 นางอมัไพวรรณ   คณาญาติ โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ เชียงใหม่

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. วนัที ่23 - 24 ม.ีค. 2018



   ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษทั จังหวดั สถำนะ

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. วนัที ่23 - 24 ม.ีค. 2018

31 น.ส. ดุษฎี   กนัธา บจก. เชียงใหม ่วีระกิจ (2008) เชียงใหม่

32 นายฤทธิไกร   สุขศรี บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด ์ เชียงใหม่

33 น.ส. อรพรรณ   เงาหิน บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด ์ เชียงใหม่

34 จินตนา   ศรีวิชยั บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่

35 ดาราณี   จิรนนัทนุกุล บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่

36 ชุลีกร   จนัโสติ บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่

37 นางวิลาวรรณ์   ศรีค  าดี บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่

38 นางพงษเ์ทพ   ขติัพิบูลย์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

39 นายธนะศกัด์ิ   วงศไ์ชย บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

40 นายชวิศ   ขติัพิบูลย์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

41 น.ส. ณรันกร   จิตเท่ียง บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

42 นางจินตนา   แสงเข่ือน บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

43 น.ส. ลลิตา   สิงหวริรนนท์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

44 นายสุริยนั   สญัโญ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

45 น.ส.บุญสนอง   ขติัพิบูลย์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

46 นายเอกชยั   ศรีหม่ืน บจก. คลิสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่

47 นายไพโรจน์   สุวรรณกิจ บจก. อาร์ทีแอล ทรานสปอร์ตเตชัน่ เชียงใหม่

48 นายเลิศไพบูลย ์  วิสุทธ์ิ บจก. อาร์ทีแอล ทรานสปอร์ตเตชัน่ เชียงใหม่

49 นายวชัรินทร์   พฒันสุวิมล บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

50 นายธนวตัร   คุณทะนะ บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

51 น.ส. จิราพร   โพธ์ิทอง บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

52 น.ส. อรพิน   เปียดี บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

53 นายสุรชยั   ขวา้งแป้น บจก. บิลเล่ียน ฮอสพิแทลลิที เชียงใหม่

54 น.ส. นนัทภ์าอร   ทองแกว้ บจก. บิลเล่ียน ฮอสพิแทลลิที เชียงใหม่

55 นางบานเยน็   โอตะแปง บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ น่าน

56 นายธนดล   จงรักษส์ตัย์ หจก. อิสริยะผล เชียงใหม่ จ่ายแลว้

57 นายกฤษฎา   เมตตนัตคุปต์ หจก. อิสริยะผล เชียงใหม่ จ่ายแลว้

58 น.ส.ณัฐมาศ           สนักลกิจ บจก. พิบูลยค์อนกรีต เชียงใหม่

59 น.ส.วรรณวรางค ์    ชมหอม บจก. พิบูลยค์อนกรีต เชียงใหม่

60 นายธนวฒัน์   อุติลา บจก. วิศวภทัร เชียงใหม่
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รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. วนัที ่23 - 24 ม.ีค. 2018

61 น.ส. ธณัชพร   เหมือนทองดี บจก. วิศวภทัร เชียงใหม่ ส ารอง

62 น.ส. ธญัญณัท   ดอกแกว้ บจก. วิศวภทัร เชียงใหม่ ส ารอง

63 นายจีรศกัด์ิ   แกว้ประเสริฐ บจก. สนัติภาพ (ฮั้วเพง็ 1958) เชียงใหม่ ส ารอง

64 นายบุญช่วย   รวงทอง บจก. สนัติภาพ (ฮั้วเพง็ 1958) เชียงใหม่ ส ารอง

65 น.ส. สุภาพร   กนัทะวงัชยั บจก. สนัติภาพ (ฮั้วเพง็ 1958) เชียงใหม่ ส ารอง



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 19-20 18-19 17-18 17-18 4 รุ่น 1,650

การท างาน ระดบัหวัหนา้งาน

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 21-22 20-21 19-20 3 รุ่น 2,000

การท างาน ระดบับริหาร

3 คปอ. 23-24 22-23 19-20 21-22 4 รุ่น 1,650

4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 23-25 1 รุ่น 3,500

การท างาน ระดบัเทคนิค

แผนการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน และคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ประจ าปี 2561 (ปีปฏิทิน) 

จัดโดย ชมรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานจังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดบั หลักสูตร

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 2561
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 




