
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 น.ส. ธญัญณัท   ดอกแกว้ บจก. วิศวภทัร เชียงใหม่

2 นายจีรศกัด์ิ   แกว้ประเสริฐ บจก. สนัติภาพ (ฮั้วเพง็ 1958) เชียงใหม่

3 นายบุญช่วย   รวงทอง บจก. สนัติภาพ (ฮั้วเพง็ 1958) เชียงใหม่

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

5 น.ส. พิกุล   ถาวร บจก. เชียงใหม ่เบเวอเรช เชียงใหม่

6 น.ส. ปรัชญาภรณ์   กลา้หาญ บจก. เชียงใหม ่เบเวอเรช เชียงใหม่

7 น.ส. อนงคพ์ร   มลูดี บจก. เชียงใหม ่เบเวอเรช เชียงใหม่

8 นายธพรรษ   วงัพฤกษ์ บจก. เชียงใหม ่เบเวอเรช เชียงใหม่

9 นายนนัทกร   ฟองเมฆ บจก. เชียงใหม ่เบเวอเรช เชียงใหม่

10 นายกฤษฎา   พร่ังพลอย บจก. เชียงใหม ่เบเวอเรช เชียงใหม่

11 นายภคสิญจน์   สมหวงั บจก. เชียงใหม ่เบเวอเรช เชียงใหม่

12 น.ส. ธนรัตน์   ชินารักษ์ บจก. เชียงใหม ่เบเวอเรช เชียงใหม่

13 น.ส. อลัชลี   ขตัติยะ บจก. เชียงใหม ่เบเวอเรช เชียงใหม่

14 นายจรัสพงศ ์  กิตติคุณ บจก. เชียงใหม ่เบเวอเรช เชียงใหม่

15 นายอภิศกัด์ิ   สิงห์ธะนะ บมจ. เชียงใหมริ่ดอย เชียงใหม่

16 นายไพศาล   นากสุข บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

17 นายธิติพรงศ ์  ทาทอง บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

18 ณัทศ   ลกัขธรรม บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

19 น.ส. ศศิวิมล   ดิลกวฒันานนท์ บจก. นิธิฟดูส์ เชียงใหม่

20 นายราชนัย ์  ปัญญา บจก. นิธิฟดูส์ เชียงใหม่

21 นางศิริพร   แกว้เทพ บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่

22 นายเทวิน   สุพรรุบล บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่

23 นายตุล   ตาระกา บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่

24 ตายะนกร   พงษเ์สน บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่

25 น.ส. วิลาวลัย ์  วิชชุนิลุบล บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่

26 น.ส. วริราภรณ์   ใจติ บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่

27 นางกิตติยา   ดอลเฮด บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์เพอร์เฟค เรสซิเดน้ซ์ 1 เชียงใหม่

28 นายไพโรจน์   พรมตนั บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์เพอร์เฟค เรสซิเดน้ซ์ 1 เชียงใหม่

29 นายพิสิษฐ์   ทิพยรั์ตน์ บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์เพอร์เฟค เรสซิเดน้ซ์ 1 เชียงใหม่

30 น.ส. ชิยาพนัธ์   ไชยชะนะ บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์เพอร์เฟค เรสซิเดน้ซ์ 1 เชียงใหม่
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31 น.ส. พชัรา   ไก่งาม บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์เพอร์เฟค เรสซิเดน้ซ์ 1 เชียงใหม่

32 น.ส. ภทัรกมล   ดวงดี บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์เพอร์เฟค เรสซิเดน้ซ์ 1 เชียงใหม่

33 น.ส. สุดาพร   นวลดั้ว บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์เพอร์เฟค เรสซิเดน้ซ์ 1 เชียงใหม่

34 นายสนธิชยั   นนัตะรัตน์ บจก.พงษร์ะวี เชียงใหม่

35 นายสมคิด   ทาลยั บจก.พงษร์ะวี เชียงใหม่

36 นายอรรถพล   บุญเจริญ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

37 นายนที   อินทรัตน์ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

38 นายวิเชษฐ์   อูปขาว บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

39 นายจิรวฒัน์   สุวฒันา ส านกังานบริการลูกคา้ กสท เขตเหนือ เชียงใหม่

40 นายสุรชยั   ไตรศรัทธ์ ส านกังานบริการลูกคา้ กสท เขตเหนือ เชียงใหม่

41 น.ส.อาทิชา   ดีวฒันากูล บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท ล าพนู

42 นางช่อผกา   สมยาน์ณะ บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท ล าพนู

43 นายสญัญา   สมยาน์ณะ บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท ล าพนู

44 บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

45 บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

46 บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

47 บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

48 นายวิเชียร แกว้ณะศรี บจก. แมชเทค อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่

49 นายจิระเดช ครุธไทย บจก. แมชเทค อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่

50 นายอนุสรณ์ รอดเรือน บจก. แมชเทค อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่

51 นายธนาวฒัน์ สงัมณี บจก. แมชเทค อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่

52 นายวฒันศกัด์ิ สมชยั บจก. แมชเทค อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่

53 นายฐิติเพชร มานพ บจก. แมชเทค อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่

54 นายจกัรกฤษณ์ อุดม บจก. แมชเทค อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่

55 น.ส.แววตา วงคค์ม บจก. แมชเทค อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่

56 นายมนู เทพบรรจง บจก. แมริ่มเทอเรซ รีสอร์ท เชียงใหม่

57 บจก. สกักอกเจริญฟาร์ม ล าพนู

58 บจก. สกักอกเจริญฟาร์ม ล าพนู

59 บจก. สกักอกเจริญฟาร์ม ล าพนู

60 บจก. สกักอกเจริญฟาร์ม ล าพนู
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61 น.ส.  อญัชลี   ตะ๊วงค์ หจก. ดีบุญ พร็อพเพอร์ตี เชียงใหม่

62 นายวิเชียร  แจง้พร บจก. ทิพยสุ์โขทยั ไอโอเอนเนอยี ่ สุโขทยั

63 นายสราวฒิุ  เข้ียวงา บจก. ทิพยสุ์โขทยั ไอโอเอนเนอยี ่ สุโขทยั

64 นายสุรัตน์  จิตตะทตั บจก. ทิพยสุ์โขทยั ไอโอเอนเนอยี ่ สุโขทยั

65 นางสาวอรวรรณ  ชูอยู่ บจก. ทิพยสุ์โขทยั ไอโอเอนเนอยี ่ สุโขทยั

66 นายสิทธิพงษ ์  จินดาหลวง บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริร์ช เชียงใหม่

67 นายประมวล   จุ่มแกว้ บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริร์ช เชียงใหม่

68 นายฐิตติพงษ ์  สมมิตร บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริร์ช เชียงใหม่

69 นางศรีวรรณ   จุ่มบี บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริร์ช เชียงใหม่

70 นางวิภาดา   พรหมอารักษ์ บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริร์ช เชียงใหม่

71 นายวชิระ   ดอนเทียนพวง บจก. จตุรงคท์ราย เชียงใหม่

72 นายภทัรภูมิ   พลชะนะ บจก. จตุรงคท์ราย เชียงใหม่

73 นายเอนก   ศิริวรรณา บจก. จตุรงคท์ราย เชียงใหม่

74 นายสมชาย   เท่ียงมัน่ บจก. จตุรงคท์ราย เชียงใหม่

75 น.ส. เพชราภรณ์   ยะมงคล บจก. จตุรงคท์ราย เชียงใหม่

76 นายทวีศิลป์   หล่อวงศ์ บจก. นอร์ทเทอร์น โลจิสติกส์ ทรานส์ เชียงใหม่

77 นายรุ่งเรือง   คณิตปัญญาเจริญ บจก. คียแ์มน เอา้ทซ์อร์ส เชียงใหม่

78 น.ส. กลัยา   แสนใจ บจก. คียแ์มน เอา้ทซ์อร์ส เชียงใหม่

79 นายชินทตั   กลบัวิหก บจก. คียแ์มน เอา้ทซ์อร์ส เชียงใหม่

80 นายกฤษณ์   กู่แดง บจก.  เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่

81 น.ส. สุนิสา   ราชประทุม บจก.  เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่

82 นายบณัฑิต   สุขกอ้น บจก.  เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่

83 น.ส. วาสนา   ปาระมี บจก.  เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่

84 นายชูศกัด์ิ   เช้ือค  าฟู บจก.  เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม เชียงใหม่

85  นายณัฐวฒิุ   ทาอินตะ๊ บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ เชียงใหม่

86  นางอภิญญา  มหาวนัไชย บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ เชียงใหม่

87 นายวสุรุจน์  รุจนพรหม บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ เชียงใหม่

88  วา่ท่ี ร.ต.จีระพนัธ์  โปธิกุล บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ เชียงใหม่

89  นายกิตติคุณ   วงศไ์ชยวณิชย์ บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ เชียงใหม่

90  นายวิศรุต  จนัทร์ฉาย บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ เชียงใหม่
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91  นายไชยธิวฒัน์  เจนสมบูรณ์ บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ เชียงใหม่

92  นายอิทธิเดช สนัทา บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ เชียงใหม่

93 น.ส. กานตนิ์ชชา   นุสุค  า บจก. ตนับุญ เชียงใหม่

94 นายไพรสิงห์   แซ่เอ้ือ บจก. ตนับุญ เชียงใหม่

95 น.ส. ประภาพร   หรหมศิลปชยั บจก. ตนับุญ เชียงใหม่

96 นายฎรงคฤ์ทธ์ิ   กิติกุศล บจก. ศาลาฟาสเตอร์เพน้ท ์สาขาท่ี 00001 เชียงใหม่

97 น.ส. นฤมล   กบกนัทา บจก. อีซูซุเชียงใหมเ่ซลส์ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

98 นายอุเทน   ขนัแกว้ บจก. อีซูซุเชียงใหมเ่ซลส์ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

99 นายเอกพงศ ์  นนที บจก. อีซูซุเชียงใหมเ่ซลส์ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

100 นายอนุชา   อินตะ๊วงษ์ บจก. อีซูซุเชียงใหมเ่ซลส์ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

101 น.ส. ทิพยว์รรณ   ชาเมธาวี หจก. อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ เชียงใหม่

102 น.ส. สุชาวดี   ค  านุช หจก. อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ เชียงใหม่

103 นายจกัรพนัธุ์   อุปค า โรงแรม AWAY CHIANGMAI THAPAE RESORT เชียงใหม่

104 นายธญัพิพฒัน์   ลือเรือง บจก. ศรีวตัสะ เชียงใหม่

105 นายธนพนธ์   ปันเจียง บจก. ศรีวตัสะ เชียงใหม่

106 นายวารินทร์   จนัมีศรี บจก. ศรีวตัสะ เชียงใหม่

107 นายเทพภากรณ์   ภกัดีโยธิน โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่

108 นายอนุชา   คุมขาว โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่

109 นายประสิทธ์ิ   ปันลง โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่

110 นางเอ้ือม   สุริยา โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่

111 นางณัชยา   ชยัชนะ โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่

112 นายอ าพล   ตะ๊เงิน บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่

113 น.ส. ทิพยสุ์ดา   อุตก๋าธง บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่

114 นายบรรเจิด   แวน่ไว บจก. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ สาขาท่ี 00005 เชียงใหม่

115 น.ส. ญาณัทฉรา   สุขสวสัด์ิ บจก. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ สาขาท่ี 00005 เชียงใหม่

116 น.ส. ยศวดี   ฉายมณี บจก. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ สาขาท่ี 00005 เชียงใหม่

117 น.ส. จรรยา   โพธิพงศ์ บจก. รายา เฮอริเทจ เชียงใหม่

118 น.ส. สุชาดา   เชอมือกู่ บจก. รายา เฮอริเทจ เชียงใหม่

119 นายกฤษดา   แฮหลา้ บจก. ปานาคอลเลคชัน่ เชียงใหม่

120 นายอลงกรณ์   ริกนัตี บจก. ปานาคอลเลคชัน่ เชียงใหม่



   ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษทั จังหวดั สถำนะ

รำยช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. วนัที ่22-23 ม.ิย. 2018

น.ส. ธญัปวีร์   ธีระอธิพนัธ์ บจก. ปานาคอลเลคชัน่ เชียงใหม่ ส ารอง

น.ส. นิตยา   บุตรดวงต๊ิบ บจก. ปานาคอลเลคชัน่ เชียงใหม่ ส ารอง

นายเชวง   พงษภ์มร บจก. ปานาคอลเลคชัน่ เชียงใหม่ ส ารอง

นายพรเจตน์   เครือทอง บจก. เชียงใหมอุ่ตสาหกรรมพลาสติก เชียงใหม่ ส ารอง

นางปินประภา   ใจยะ บจก. เชียงใหมอุ่ตสาหกรรมพลาสติก เชียงใหม่ ส ารอง

นางผลหอม   ค  าลาพิช บจก. เชียงใหมอุ่ตสาหกรรมพลาสติก เชียงใหม่ ส ารอง

น.ส. ป่ินมณี   ตน้ซินดา บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป 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 




