
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 นางกิตติยา   ดอลเฮด บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์เพอร์เฟค เรสซิเดน้ซ์ 1 เชียงใหม่

2 นายไพโรจน์   พรมตนั บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์เพอร์เฟค เรสซิเดน้ซ์ 1 เชียงใหม่

3 นายพิสิษฐ์   ทิพยรั์ตน์ บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์เพอร์เฟค เรสซิเดน้ซ์ 1 เชียงใหม่

4 น.ส. ชิยาพนัธ์   ไชยชะนะ บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์เพอร์เฟค เรสซิเดน้ซ์ 1 เชียงใหม่

5 น.ส. พชัรา   ไก่งาม บจก. เดอะนิว คอนเซปท ์เพอร์เฟค เรสซิเดน้ซ์ 1 เชียงใหม่

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

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

8 น.ส. ธญัปวีร์   ธีระอธิพนัธ์ บจก. ปานาคอลเลคชัน่ เชียงใหม่

9 น.ส. นิตยา   บุตรดวงต๊ิบ บจก. ปานาคอลเลคชัน่ เชียงใหม่

10 นายเชวง   พงษภ์มร บจก. ปานาคอลเลคชัน่ เชียงใหม่

11 นายอเรณทร์   พงษไ์พรวลัย์ บจก. สวิฟท ์โฟรเซ่น เชียงใหม่

12 นายพนสั   พรมมา บจก. สวิฟท ์โฟรเซ่น เชียงใหม่

13 นายนนัทรุต   จนัทรภทัร บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่

14 นายณัฐชยั   บุญหม่ืน บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่

15 น.ส. จุฑาทิพย ์  ขตัติยะ บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่

16 น.ส. นจักร   ค  าฉตัร บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่

17 นายวรวฒัน์   มัง่มลู บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่

18 นายโอภาส   กนัธิสา บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่

19 นายสิทธิชยั   เจก๊นาง บจก. บิลเล่ียน ฮอสพิแทลลิที เชียงใหม่

20 น.ส. ศศิธร   เทพสุรินทร์ บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์ เชียงใหม่

21 น.ส. พชัราภรณ์   ทานทราย บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์ เชียงใหม่

22 นายเฉลิมพนัธุ์   พรมปัญญา บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์ เชียงใหม่

23 นายสมหมาย   บวัค  า บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เชียงใหม่

24 นายปฏิวติั   อาจปรุ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เชียงใหม่

25 นายศกัด์ิสิทธ์ิ   ฑีฆายุ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เชียงใหม่

26 นายช านาญ   นานหมวก บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เชียงใหม่

27 นายกา้น   ทิมตนั บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เชียงใหม่

28 นายสุรี   เกษบุญมี บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เชียงใหม่

29 น.ส. นิราวรรณ   จนัแกว้ชยั บจก. สุขสวสัด์ิไมอ้ดัไทย เชียงใหม่

30 น.ส. กลัจนา   เถชะ บจก. สุขสวสัด์ิไมอ้ดัไทย เชียงใหม่
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31 น.ส. อนุดา   ปูมา บจก. สุขสวสัด์ิไมอ้ดัไทย เชียงใหม่

32 น.ส. สาวิตตรี   จุมแสน บจก. ซีเอส สปอร์ต (ไทยแลนด)์ เชียงใหม่

33 น.ส. นนัทิดา   ทะนนัชยั บจก. ซีเอส สปอร์ต (ไทยแลนด)์ เชียงใหม่

34 นายสุทธิพงศ ์  ค  ามามลู บจก. ซีเอส สปอร์ต (ไทยแลนด)์ เชียงใหม่

35 นายธีรศกัด์ิ   แกว้นิล บจก. ซีเอส สปอร์ต (ไทยแลนด)์ เชียงใหม่

36 น.ส. รุ่งนภา   ตุย้ตาเขียว บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) เชียงใหม่

37 นายพิสิษฐ์   มาทงั บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) เชียงใหม่

38 นายอนุชิต   สนสบั บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) เชียงใหม่

39 นางสุทิศา   ปาทาน สภาบนัผูสู้งอายแุมคเคน เชียงใหม่

40 นายวชัระ   ลีลาธรรมสจัจะ สภาบนัผูสู้งอายแุมคเคน เชียงใหม่

41 นายประสงค ์  ไชยวนัดี บจก. สนัติภาพ เทรดด้ิง เชียงใหม่

42 นางฉนัทนา   เส้าสะทา้น บจก. คริสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่

43 นางสุรางครั์ตน์   วรรณเขต บจก. คริสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่

44 น.ส. จีราพรรณ   ค  าอา้ย บจก. เอาทเ์ล็ท มอลล์ เชียงใหม่

45 น.ส. จารุวรรณ   นรสิงห์ บจก. เอาทเ์ล็ท มอลล์ เชียงใหม่

46 น.ส. รัชนีกร   เปาป่า บจก. เอาทเ์ล็ท มอลล์ เชียงใหม่

47 นายณัฐพงษ ์  อ  าพนัธ์ บจก. เอาทเ์ล็ท มอลล์ เชียงใหม่

48 นายวรินทร์ธร   บุญเลิศรักษ์ บจก. เอาทเ์ล็ท มอลล์ เชียงใหม่

49 นายประจญ   ศรีไสว บจก. สนัติภาพ (ฮวัเพง็ 1958) เชียงใหม่

50 น.ส. แววนภา   บุญสุวรรณ บจก. สนัติภาพ (ฮวัเพง็ 1958) เชียงใหม่

51 น.ส. มธุรส   สงัฆอนนัต์ บจก. สนัติภาพ (ฮวัเพง็ 1958) เชียงใหม่

52 นายจิราทรัพย ์  กิจการสงัวร บจก. สนัติภาพ (ฮวัเพง็ 1958) เชียงใหม่

53 นางอินทิรา   ชยัสุรินทร์ บจก. โกลดมิ์ลค์ เชียงใหม่

54 น.ส. ณักษล์ภสั   ภาบุญเป็ง บจก. โกลดมิ์ลค์ เชียงใหม่

55 นางภณัฑิรา   นิลทโชติ บจก. โกลดมิ์ลค์ เชียงใหม่

56 น.ส. เสาวรัตน์   เมืองใจ บจก. โกลดมิ์ลค์ เชียงใหม่

57 น.ส. ทิพวรรณ   ย ัว่ยวน บจก. โกลดมิ์ลค์ เชียงใหม่

58 นายนทัธวฒัน์   อินทอง หจก. ภาคเหนือตะแกรงเหล็ก เชียงใหม่

59 นายทินกร   บุญเรือง หจก. ภาคเหนือตะแกรงเหล็ก เชียงใหม่

60 น.ส. หน่ึงฤทยั   ขติัยะ หจก. ภาคเหนือตะแกรงเหล็ก เชียงใหม่
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61 นายชวลิต   เหรา บจก. พิบูลยค์อนกรีต เชียงใหม่

62 นายพิพฒัน์   ศกัดาทร บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

63 น.ส. กรรณิกา   วงัทองค า บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

64 นางออ้ยทิพย ์  สิทธิเสรี บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

65 นายประจกัษ ์  ค  าไชยวงค์ บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

66 นายอาทิตย ์  จินาจนัทร์ บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

67 นายชุมพล   กอ้นแกว้ บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

68 นายชาตรี   สมฟอง บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

69 นยวีรยทุธ   หน่อค า บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

70 นายต่อพงษ ์  สุรักษ์ บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

71 นายวิทยา   ถาวิชยั บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

72 นายเสรี   โกชุม บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

73 นายศุภณัฐ   ศรีอรุณ บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่

74 นายวรากร   สูตินนัทโ์อภาส บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่

75 นายจีรศกัด์ิ   ปันแกว้ บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่

76 นายนราธิป   ค  ามามลู บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่

77 น.ส. สายสุนีย ์  ทรัพยเ์จริญสุข บจก. วีระพานิช เชียงใหม่ เชียงใหม่

78 น.ส.สิริสุข   โมรี โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่

79 น.ส. มินตรา   เจริญดว้ยศิริ โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่

80 นายณธีนนท ์  นาเครือ โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่

81 นายอศัวเดช   สุดสม โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่

82 นายพงษศิ์ริ   ดาเรือน บจก. เชียงใหมโ่พลสตาร์ (1992) เชียงใหม่

83 นายพิทยา   เสาโรธา บจก. เชียงใหมโ่พลสตาร์ (1992) 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. 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 26-27 4 รุ่น 1,650

การท างาน ระดบัหวัหนา้งาน

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 21-22 20-21 28-29 3 รุ่น 2,000

การท างาน ระดบับริหาร

3 คปอ. 23-24 22-23 19-20 4 รุ่น 1,650

4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 23-25 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 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 

แผนการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน และคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ประจ าปี 2561 (ปีปฏิทิน) 

จัดโดย ชมรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานจังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดบั หลักสูตร
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