
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 น.ส. สุปรียา   โฉมเรือง บจก. รายาเฮอริเทจ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

2 นายกณัธรภณัฑ ์  ไชยวรรณ์ บจก. รายาเฮอริเทจ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

3 นายณัฐวฒิุ   สุรินธรรม บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

4 น.ส. กมลพร   คงทน บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

5 น.ส. ชลีกร   จินะโสติ บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

6 น.ส. สุวิมล   เสามัน่ บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

7 นายพงศกร   นิมค า บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

8 นายปรัชญา   มหายศนนัท์ บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

9 น.ส. นุชจรี   วนัจา บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

10 น.ส. ศาสนวดี สุปรีย์ บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริร์ช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

11 น.ส. รุ่งทิวา   โสภาทรัพย์ บจก. แอบบีเครสท ์(ประเทศไทย) ล าพนู จ่ายแลว้

12 น.ส. ทิพวรรณ   เกียรติวนิชวิไล บจก. แอบบีเครสท ์(ประเทศไทย) ล าพนู จ่ายแลว้

13 น.ส. เพญ็พิชญา   เพญ็สิทธ์ิ บจก. แอบบีเครสท ์(ประเทศไทย) ล าพนู จ่ายแลว้

14 จีราพร  ใหมม่าเมือง บจก. ศิลาสามยอด เชียงใหม่ 12-ธ.ค.

15 คมสนั  สิทธิยอง บจก. ศิลาสามยอด เชียงใหม่ 12-ธ.ค.

16 นายนิพล   จนัทร์เขียว โรงแรมดวงตะวนัเชียงใหม่ เชียงใหม่

17 นายธีรนนท ์  สมศกัด์ิ โรงแรมดวงตะวนัเชียงใหม่ เชียงใหม่

18 นายผยงุศกัด์ิ   กาบรด บจก. โฮเทลส์เวิลด ์7 (โรงแรมอิมพีเรียลแมปิ่ง) เชียงใหม่

19 นายวชัรพงษ ์  ดวงภูเมฆ บจก. โฮเทลส์เวิลด ์7 (โรงแรมอิมพีเรียลแมปิ่ง) เชียงใหม่

20 นายเบญ็จพล   วงศวิ์ลยั บจก. ชา้ฟเนอร์ อีเอ็มซี เชียงใหม่

21 นายไพรัช   ฤทธิเดช บจก. หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม)่ เชียงใหม่

22 นายนคร   สุริยะค า บจก. หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม)่ เชียงใหม่

23 นายสมพร   โปธิมอย บจก. หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม)่ เชียงใหม่

24 นายอคัรา   คงเพชร บจก. หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม)่ เชียงใหม่

25 นางถิร   ทา้วเข่ือน บจก. หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม)่ เชียงใหม่

26 นายโพชฌงค ์  นาแสวง      บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

27 นายสรัญภสัสุ   สุภาศรี       บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

28 น.ส. ประทิน   หงษแ์กว้ บจก. ทีซีซี โฮเทล แอศเสท แมนเนจเมน้ท ์(สาขา 7) เชียงใหม่

29 นายประจิน   อ่องเภา บจก. ทีซีซี โฮเทล แอศเสท แมนเนจเมน้ท ์(สาขา 7) เชียงใหม่

30 นายพรีพงษ ์  ตุย้ต๋า บจก. ทีซีซี โฮเทล แอศเสท แมนเนจเมน้ท ์(สาขา 7) เชียงใหม่

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. 
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รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. 

31 นายณัฐวฒิุ   เจริญทรัพย์ บจก. ทีซีซี โฮเทล แอศเสท แมนเนจเมน้ท ์(สาขา 7) เชียงใหม่

32 น.ส. สุนิศา   แสงจนัทร์ บจก. ทีซีซี โฮเทล แอศเสท แมนเนจเมน้ท ์(สาขา 7) เชียงใหม่

33 น.ส.สุดาสวรรค ์  จนัทรนิกา บจก. ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด)์ ล าพนู

34 นายภาณุวฒัน์   มหาท านุโชค บจก. ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด)์ ล าพนู

35 นายประดลัถ ์  ประเสริฐศกัด์ิ บจก. ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด)์ ล าพนู

36 นายณัฐกร   เป้ียสาย บจก. ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด)์ ล าพนู

37 น.ส. รุ่งนภา   ชยัวงค์ บจก. ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด)์ ล าพนู

38 น.ส.ทิพวรรณ   ทริสติยา บจก. คียแ์มน เอา้ทซ์อร์ส เชียงใหม่ จ่ายแลว้

39 นางทรรศน์มน  แกว้เป็ง  บมจ. ท่าอากาศยานไทย จ ากดั   สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ เชียงใหม่

40 น.ส.วรพรรณ   มัน่ติมุ่ง บจก. สุขสวสัด์ิไมอ้ดัไทย เชียงใหม่

41 นายชยัวฒิุ   วงศเ์รือง สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

42 นายนิมิตรพิสุทธ์ิ   ณรงคะชวนะ สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

43 นายพจิตร   นามคนัที สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

44 นางมนสัวลัย ์  สิรีเลิศ สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

45 นายสศิน   พวงเพิกศึก สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

46 นายธนากร   ชิดเครือ สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

47 นายวิวฒัน์   เขย สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่

48 อารีรัตน์   ประพนัธ์วงศ์ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่

49 จนัทนา   ทพิยบ์ุญราช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่

50 ชนนนัท ์  ตนัติภาส โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่

51 น.ส. ณัฐินี   ฟกูนั บจก. โหยง่จ้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่ จ่ายแลว้

52 นายสุชาติ   สุโขทยั บจก. กาดสวนแกว้ 2545 เชียงใหม่

53 นายพงศส์รฉฐั   อกัษรศรี บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู

54 นายศิทธิศกัด์ิ   ดอนดาไพร บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู

55 นายดนยั   บุตรนุชิต บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู

56 นายส าราญ   แถวอุทุม บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู

57 นายปิยะ   วงคก์นัตา บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู

58 นายมณเฑียร   จนัสม บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู

59 นายอภิชาติ   เช้ือปัน บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู

60 นายเฉลิมพล   วิรัน บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู
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รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร คปอ. 

นายรพีพรรณ   หิดก าปัง บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู ส ารอง

นายวีระศกัด์ิ   กิตติบลัลงักก์ุล บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู ส ารอง

นายส่งศกัด์ิ   วงัพฤกษ์ บมจ. ซีพีออลล ์ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู ล าพนู ส ารอง

นายอภิวฒัน์   ดวงตนั บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่ ส ารอง

นายภาณุวฒัน์   อินทะพนัธุ์ หจก. เค. อินทก์าราจ 2010 เชียงใหม่ ส ารอง

นายชุมพล   กินรัมธ์ บจก. ธานินทร์ เอลน่า เชียงใหม่ ส ารอง

นายยทุธพงษ ์  เรืองศิริ บจก. เชียงใหม ่เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่ ส ารอง

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

นางพิมพนัธ์   อุปถมัภ์ บจก. เชียงใหม ่เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่ ส ารอง

นางผ่องพนัธ์   มีครู บจก. เชียงใหม ่เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่ ส ารอง

นายสุทธิพนัธ์   กนัทา บจก. เชียงใหม ่เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่ ส ารอง

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

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

นายพรชยั   ขวญัใจ บจก. เชียงใหม ่เฟรชมิลด์ เชียงใหม่ ส ารอง

น.ส. วิรงรอง   กนัทาอุโมงค์ บจก. เชียงใหม ่เฟรชมิลด์ 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 27-28 19-20 18-19 18-19 4 รุ่น 1,500

การท างาน ระดบัหวัหนา้งาน

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

การท างาน ระดบับริหาร

3 คปอ. 29-30 23-24 20-21 22-23 4 รุ่น 1,500

4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 17-19 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 1,300 บาท

แผนการจัดอบรม หลักสูตร " เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน " ประจ าปี 2560
จ านวนรุ่น ค่าลงทะเบียน

                     2. สมาชิกชมรม จป.เชียงใหม่ อบรมหลกัสูตร จป.บริหาร  เพียง 1,500 บาท 

ติดต่อสอบถามได้ที่

                     3. สมาชิกชมรม จป.เชียงใหม่ อบรมหลกัสูตร จป.เทคนิค  เพียง 3,000 บาท 

แผนการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน และคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ประจ าปี 2560 (ปีปฏิทิน) 

จัดโดย ชมรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานจังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดบั หลักสูตร




