
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 นายไตรรัตน์   แสงศรีจนัทร์ บจก. ณัฐพิพฒัน์ คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

2 นายประสาน   เรืองวิลยั บจก. ล้ิมศกัดากุลเคมีเกษตร เชียงใหม่

3 นายเอกราช   อารมแกว้ บจก. ทวีพรรณวูด้เซอร์วิส เชียงใหม่

4 นายกมล   อนุญา บจก. ทวีพรรณวูด้เซอร์วิส เชียงใหม่

5 นายไกรสิทธ์ิ   ปกป้องไพร บจก. ทวีพรรณวูด้เซอร์วิส เชียงใหม่

6 น.ส. ชลลดา   ปัญจทา บจก. ทวีพรรณวูด้เซอร์วิส เชียงใหม่

7 นายลิขิต   ฉาดฉาน บมจ. เชียงใหมโ่ฟรเซ่นฟดูส์ เชียงใหม่

8 นางยพิุน   แสงอ าไพ บจก. เชียงใหม ่เมททลั ซพัพลาย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

9 นายอมรเทพ   คงวิชยั บจก. เรดด้ี ฟอร์เรนท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

10 น.ส. สุกญัญา   กองแกว้ บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

11 น.ส. สุวิชชา   กุลวงศ์ บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

12 น.ส. ทรายทอง   ลาปัน บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

13 นายอภิชาติ   ปัญญา บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

14 นายเกียรติกุล   ส าราญ บจก. ล้ิมศกัดากุล อุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด)์ เชียงใหม่

15 นางพชัราภรณ์   คนัปอ บจก. ล้ิมศกัดากุล อุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด)์ เชียงใหม่

16 นายวิชญ ์  ขินานา บจก. โตโ้ยตา้อินทนน เชียงใหม่

17 น.ส. ชุติญา   พรธนสิทธ์ิ บจก. โตโ้ยตา้อินทนน เชียงใหม่

18 นายเพ่ิมพนู   เรืองวิลยั บจก. โตโ้ยตา้อินทนน เชียงใหม่

19 นายธงชยั   ลุนดาพร บจก. โตโ้ยตา้อินทนน เชียงใหม่

20 นายภานุวฒัน์   อกัษรพรหม บจก. โตโ้ยตา้อินทนน เชียงใหม่

21 น.ส. นนัทพร   กนัสาร บจก. โตโ้ยตา้อินทนน เชียงใหม่

22 น.ส. วราภสัร์   กวา่งขวาง บจก. โตโ้ยตา้อินทนน เชียงใหม่

23 นายวิทวศั   เลิศพนูวิไลกุล บจก. โตโ้ยตา้อินทนน เชียงใหม่

24 นายรุ่งนิรันดร์  ปัญญา โรงแรมดวงตะวนัเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

25 นายธนากร  โคว้กิจเจริญวงศ์ โรงแรมดวงตะวนัเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

26 น.ส. พิมพนิ์ภา   อยูศ่รี โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เชียงใหม่

27 น.ส. เพชรรัตน์   ขติัยะ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เชียงใหม่

28 นายเอกลกัษณ์  ตั้งประเสริฐ บจก.อะแวร์ คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

29 นายกฤษณะ มหายศ บจก.อะแวร์ คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

30 นายบุญทอง   โปร่งใจ ร้านสุดาพร ล าพนู
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31 นางปราณี   โปร่งใจ ร้านสุดาพร ล าพนู

32 นางรัตนา   โปรงใจ ร้านสุดาพร ล าพนู

33 นายพีธวชั   ตุม้เจริญ บจก. ทีทีเค ดีเวลลอปเมน้ท์ เชียงใหม่

34 นายเอกพรงษ ์  วรรณเลิศ บจก. เชียงใหม ่วีระกิจ (2008) เชียงใหม่

35 MR. AIK  NOUNG หจก. มาสเตอร์คลีนลอนคร้ี แอนด ์เซอร์วิส เชียงใหม่

36 นางนิตยา   บุตรเดช หจก. มาสเตอร์คลีนลอนคร้ี แอนด ์เซอร์วิส เชียงใหม่

37 น.ส. สกุลกาญจน์   ค  าภีระ หจก. มาสเตอร์คลีนลอนคร้ี แอนด ์เซอร์วิส เชียงใหม่

38 MR. SAI KYAW WIN หจก. มาสเตอร์คลีนลอนคร้ี แอนด ์เซอร์วิส เชียงใหม่

39 น.ส. สาวิตรี   จุมแสน บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด ์ เชียงใหม่

40 นายอิทธิ   อินดา บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด ์ เชียงใหม่

41 น.ส. บุปผา   อกัขระมโน บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด ์ เชียงใหม่

42 นายเฉลิมชยั   กิติต้ือ บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด ์ เชียงใหม่

43 กาญจนา   เกียงศรี บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

44 สนธยา   ค  าชุ่มใจ บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

45 นายสามารถ   ตนขนั บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

46 นายวฒัการณ์   กนัธะมาลยั บจก. เบสท ์ไดเรคชัน่ ซิสเตม็ กทม

47 น.ส. เขมิกา   ยะรินทร์ บจก. ฟิช เอ็นเทอร์ไพร้ซส์ (ไทยแลนด)์ ล าพนู

48 นายณัทศ   ลกัขธุรรม บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่

49 นายอนุรักษ ์  รุ่นไสว บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่

50 นายเดือน   สมบุญโสด บจก. น่ิมซีเส็งรถยก เชียงใหม่

51 นางจินตนา   แสงเข่ือน บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

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

53 นายชวิศ   ขติัพิบูลย์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

54 นายสุริยนั   สญัโญ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

55 นายอภิชยั   สุขสมยั บจก. มาเก๊า ฮอลิเดย์ เชียงใหม่

56 นายภาคิน   จุยกป่ัน บจก. คลิสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่

57 นายณพรัตน์   ปราณี บจก. คลิสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่

58 นายศุกลภทัร   หลา้ค  ามี บจก. คลิสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่

59 นายอ๊อด หจก.พร้อมภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์ เชียงใหม่

60 นายอินทะรด   วิชาชไทย หจก.พร้อมภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์ เชียงใหม่
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61 น.ส. อรชร   ตนัปิน บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

62 น.ส. สุภาพร   โสดงาม บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

63 นายสุเทพ   จนัทร์บุญ บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

64 น.ส. เกศินี   สุรินทร์ บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

65 นายปกรณ์วิชญ ์  กิตชยัเจริญพร บจก. เปรมประชา คอลเลคชนั เชียงใหม่

66 นายพลัลภ   วงคย์า บจก. ชา้ฟเนอร์ อีเอ็มซี ล าพนู

67 นายวีรภทัร์   จอมแปง บจก. ชา้ฟเนอร์ อีเอ็มซี ล าพนู

68 นางสุจนัดา   ปัญญาเหล็ก บจก. ชา้ฟเนอร์ อีเอ็มซี ล าพนู

69 นายนพดล   สมนาศกัด์ิ บจก. ชา้ฟเนอร์ อีเอ็มซี ล าพนู

70 นายนพชยั   ค  านุภา บจก. ซี.เอส.สเปซ แอนด ์ดีวอลลอป์เมน้ท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

71 นายจกัรดุลย ์  จารุอ าพรพรรณา บจก. ซี.เอส.สเปซ แอนด ์ดีวอลลอป์เมน้ท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

72 นายสมเพชร   สะทู บจก. ซี.เอส.สเปซ แอนด ์ดีวอลลอป์เมน้ท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

73 นายไชยา   นามจิตร บจก. เดตนาม เรียลเอสเตท เชียงใหม่

74 นายจกัรกฤษณ์        ไชยมงคล บจก. แอร์เซิร์ฟ กทม จ่ายแลว้

75 นายปฏิภาณ           มาสกลาง บจก. แอร์เซิร์ฟ กทม จ่ายแลว้

76 นายกอ้ง                 ริมทมาตย์ บจก. แอร์เซิร์ฟ กทม จ่ายแลว้

77 นายธีราทร   สารเทพ บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ น่าน

78 น.ส. นนัทิพร   แกว้เมืองใจ บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ น่าน

79 นายพงศกร   ศิลวิรัตน์ หจก. อิสริยะผล เชียงใหม่ จ่ายแลว้

80 นายปฐมพงษ ์  กอบแกว้ หจก. อิสริยะผล เชียงใหม่ จ่ายแลว้

81 นายปฎิวตั  โลมะวิสยั บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปสุกรแมโ่จ)้ เชียงใหม่

82 นางสาวเสาวลกัษณ์  เป้ียกนัทา บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปสุกรแมโ่จ)้ เชียงใหม่

83 น.ส.พชรพร   ธนวรรธน์วงค์ บจก. เวิลดเ์คมีคอลเอ็นเตอร์ไพรส์ ล าพนู

84 นายสมพงษ ์  ทองดี บจก. พงษช์นกทาวเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง เชียงใหม่

85 นายทวีศกัด์ิ   ส าเภาเงิน บจก. โฮเทลส์ เวิลด ์7 (โรงแรมอิมพีเรียลแมปิ่ง เชียงใหม่

86 น.ส. จิราภา   ปูนนัค  า บจก. โฮเทลส์ เวิลด ์7 (โรงแรมอิมพีเรียลแมปิ่ง เชียงใหม่

87 นายวรวฒิุ   ค  าสี บจก. ฮิดเดน วิลเลจ เชียงใหม่

88 นายจกัรวาล   ปลา้ปวน บจก. สรรพสินคา้เซ็นทรัล  (เซนทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่) เชียงใหม่

89 นางวรณัน   จนัทร์เปียง บจก. สรรพสินคา้เซ็นทรัล  (เซนทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่) เชียงใหม่

90 น.ส. ขนัทอง   ศรีโพธ์ิ บจก. สรรพสินคา้เซ็นทรัล  (กาดสวนแกว้) เชียงใหม่
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91 นายธนพงษ ์  ใสสะอาด บจก. วิศวภทัร เชียงใหม่

92 นายศิริพงษ ์  ศรีเทพอ านวย บจก. วิศวภทัร เชียงใหม่

93 นายวิโรจน์   ธนสิษฐ์ บจก. ชาลา นมัเบอร์ ซิก เชียงใหม่

94 นายภานทั   กิจประชา บจก. ชาลา นมัเบอร์ ซิก เชียงใหม่

95 นางสุภาพร   ถายะพิงค์ โรงพยาบาลเชียงใหมร่าษฎร์ เชียงใหม่

96 น.ส. วิไลพร   ใจเงิน โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม เชียงใหม่

97 น.ส. นิรัตน์ชรินทร์   ถนอมบุญ โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม เชียงใหม่

98 น.ส. เครือวลัย ์  ช่อองัชญั โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม เชียงใหม่

99 น.ส. สุพมัตร   สาธินวาว บจก. นอรีจิเจียน เชียงใหม่

100 นายสุรศกัด์ิ   ศิลาสิทธ์ิ บจก. เซอร์วิส แอนด ์เมนเทนแนนซ์ เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

101 นายกฤษณะ   พดุฉิม บจก. เซอร์วิส แอนด ์เมนเทนแนนซ์ เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

102 นายสมควร   ปัตถาธิตงั บจก. เซอร์วิส แอนด ์เมนเทนแนนซ์ เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

103 นายมนตรี   จนัทา ศูนยผ์ลิตผลโครงการหลวง มลูนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่

104 นายณัฐพงศ ์  สตัยพานิช ศูนยผ์ลิตผลโครงการหลวง มลูนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่

105 นายสุพรรณ   กองแกว้ ภทัรการไฟฟ้า เชียงใหม่

106 นางสาวกนกรัตน์   ขดัสม บจก. เชียงใหม ่เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่

107 นางนงคราญ   ทาเกิด บจก. เชียงใหม ่เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่

108 นายชลิต   จินดา บจก. โกลบอลฟดูส์ เชียงใหม่

109 นายภทัรพล   มหาไม้ บจก. โกลบอลฟดูส์ เชียงใหม่

110 นายธนพล   พงคเ์นศ บจก. เชียงใหม ่อิคริปเมน้ ซพัพลาย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

111 นายวสวรรธน์   บริสุทธิยางกูร บจก. เชียงใหม ่อิคริปเมน้ ซพัพลาย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

112 นายจิราวฒิุ   สุดชู หจก. เอ็นทีซีเทเลคอมมเูนเคชัน่ซีสเตม็ เชียงใหม่

113

114

115

116

117

118

119

120



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 




