
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษัท จังหวดั สถำนะ

1 นายณรงคช์ยั   ไชยานนท์ บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

2 นายชชัวิทย ์  พนัธ์กุล บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

3 นายจรัญ   ปันดี บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

4 นายสามารถ   จนัทร์เป็ง บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

5 นายธวชัชยั   ค  าพยอม บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

6 นายไกรวฒิุ   จนัทร์ตะ๊ บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

7 น.ส. เมทินี   วฒัวงค์ บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

8 น.ส. ราตรี   กา้งยาง บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

9 น.ส. ชนิดา   ราชไชยา บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

10 นางนภาพร   จนัทะอารี บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

11 น.ส. นภารัตน์   เรือยหลา้ บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

12 น.ส. เยาวลกัษณ์   สอนสัญ บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

13 น.ส. กรวิภา   หลา้หลอด บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

14 นายมงคล   ปัญญาก๋า บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

15 นายรณศกัด์ิ   ทะนามแสง บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

16 นายนพดล   ใจขอ้ บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู จ่ายแลว้

17 นายยอดชาย   ขา้วแท่น เชียงใหม่

18 นายวรวฒิุ   สุภาวงศ์ นจก. โชครุ่งทวีทวัร์ เชียงใหม่

19 นาย โรจนะ สงฆเทพ บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

20 น.ส. ปาริชาติ เฉลิมสุข บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

21 นาย ณฐพบ สายสุข บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

22 นาย วรวฒิุ สุภาวงค์ บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

23 น.ส. ญาณีรัตน์ พิเศษบุญพนัธ์ บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

24 นาย เรวตัน์ กองแกว้ บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

25 นาง รุ่งทิวา เครือศรี บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

26 นาย ชยพล ปัญญาผาบ บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

27 น.ส. อุไรศรี เสถียรวาณิชย์ บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

28 นาย วิทวสั ยอดยิง่ยง บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่

29 นายฐานนัดร  หยองเจริญ บจก. แมชเทค อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่

30 นายนพรัตน์   เก๋วนั บจก. บลูชิพส์ ไมโครเฮา้ส์ เชียงใหม่
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31 นางกนกวรรณ   โพธ์ิงาม บจก. บลูชิพส์ ไมโครเฮา้ส์ เชียงใหม่

32 นางพิกุล ศรีสงดั บจก. แม่ริมเทอเรซ รีสอร์ท เชียงใหม่

33 นายอนนัต ์ธิตะ๊ยา บจก. แม่ริมเทอเรซ รีสอร์ท เชียงใหม่

34 นายยศพนธ์ สุนทร บจก. แม่ริมเทอเรซ รีสอร์ท เชียงใหม่

35 นายวาย ุ  มหาปราบ หจก. ดีบุญ พร็อพเพอร์ตี เชียงใหม่

36 น.ส. ระเบียบ   ทุ่งละออ หจก. ดีบุญ พร็อพเพอร์ตี เชียงใหม่

37 นายนคร   วงศเ์ปียง หจก. ดีบุญ พร็อพเพอร์ตี เชียงใหม่

38 นายภุชงค ์  เชิงเวลล่ิงค์ บจก. ตนับุญ สาขา เชียงใหม่ 3 เชียงใหม่

39 นายปริญญา   เข่ือนเพชร บจก. ตนับุญ สาขา เชียงใหม่ 4 เชียงใหม่

40 นายนิวฒัน์   สิงคะลิง บจก.  น่ิมเอ็กซ์เพรส เชียงใหม่

41 น.ส. สุพรรณี   ลอยดี บจก.  น่ิมเอ็กซ์เพรส เชียงใหม่

42 นายพะลิจา   ปรางคท์วี โรงแรม เวียงท่าแพรีสอร์ท เชียงใหม่

43 นายวีรเดช  ตาโล๊ะ บจก. ศิลาสามยอด

44 นายสมชาย  เกิดบุญทนั บจก. ศิลาสามยอด

45 นายสังคม  สาสี บจก. ศิลาสามยอด

46 นายบุญเนือง  ค  าอา้ย บจก. ศิลาสามยอด

47 นายจิราวฒิุ   สุดชู หจก. เอ็นทีซีเทเลคอมมูเนเคชัน่ ซีสเตม็ เชียงใหม่

48 นายค าพา   ใจหลา้ บจก. เทคโนพลสั 2016 เชียงใหม่

49 นายณฎับ ์  ผ่องศรี บจก.  แบ๊กส์บริการภาคพ้ืน เชียงใหม่

50 น.ส. ปาริฉตัร์   ประสาน บจก.  แบ๊กส์บริการภาคพ้ืน เชียงใหม่

51 นางดาริน   ปัญญาณะ บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

52 นางเอ้ือมเดือน   สุภารักษ์ บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

53 น.ส. ก่ิงกาญจน์   กองมณี บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

54 น.ส. ฉนัทนี   ศรีแท่นแกว้ บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

55 นางสุลยัลกัษณ์   วงษส์กุล บจก. กรีน ดีไซน์ ดิเวลอปเมนท์ กทม

56 นายสุรชาติ   ค  าเรือน บจก. รักษาความปลอดภยั ซิเคียวริทสั (ประเทศไทย) เชียงใหม่

57  นายอรุณ  ไชยแกว้ บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่

58  พ.อ.ท.ณฐัพงษ ์ ปาลี บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่

59  น.ส.กชัวรรณ  สุขหวาน บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่

60  น.ส.พิมพกานต ์ สุคนธปฏิภาค บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่
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61  น.ส.สุพิชา   พลูสวสัด์ิ บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่

62 นายกิตติเดช   หลกัทอง บจก. ตนับุญ เชียงใหม่

63 น.ส. ประภาพร   หรหมศิลปชยั บจก. ตนับุญ เชียงใหม่

64 นางรพีพร   พงษจ์า บจก. ตนับุญ เชียงใหม่

65 นางอรัญญา   มีอุดร บจก. ตนับุญ เชียงใหม่

66 น.ส. นาชิดา   สุนนัท์ บจก. ตนับุญ เชียงใหม่

67 นายสามารถ   ถาวงศว์าร หจก. วารีเทพ เชียงใหม่ เชียงใหม่

68 นายสุทธิพงษ ์  มูลเรือน บจก. ยนิูค ซพัพอร์ต (ประเทศไทย) กทม

69 นายนิวตัน์   พรมเมือง บจก. จี. เอส. ซี แอสเสท เชียงใหม่

70 นายจินกร   นนัละ บจก พี พี เอส คอนกรีต เชียงใหม่

71 นายอนุรักษ ์  วรรณภิระ บจก พี พี เอส คอนกรีต เชียงใหม่

72 นายปุณภทัร   จินาการ บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

73 นายขนุตาล   พิมสุวรรณ์ บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

74 นายอดิศกัด์ิ   กรทอง บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

75 นายรังสรรค ์  ไชยราษฎร์ บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

76 นายกิตติชชั   แผงตนั บจก. โฮเท็ลคลัเจอร์ (เชียงใหม)่ เชียงใหม่

77 นายสุทธิรักษ ์  มะโนจิตต์ บจก. โฮเท็ลคลัเจอร์ (เชียงใหม)่ เชียงใหม่

78  นายค าผนั   รู้เจน บจก. สยาม เทอรา โนวา เชียงใหม่

79  นายต๋าจู่   แซ่ยา่ง บจก. สยาม เทอรา โนวา เชียงใหม่

80 นายภานุกร   วิสุทธิวงศ์ บจก. สันติภาพแพค็พร้ินท(์ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

81 นายสมชาย   บุญถึง บจก. สันติภาพแพค็พร้ินท ์(ส านกังานสาขาล าพนู) ล าพนู

82 นายณรงค ์  ทุนอ่อง บจก. ลา้นนาสยาม เชียงใหม่

83 นายอภิรักษ ์  ชยัอา้ย บจก. เพชรอินทรีทรานสปอร์ต เชียงใหม่

84  นายสุริยนต ์   เข่ิงมล บจก. เพชรอินทรีทรานสปอร์ต เชียงใหม่

85 นายถนอม  ใจมา บจก. เพชรอินทรีทรานสปอร์ต เชียงใหม่

86 นายรักษพ์งษ ์   ธิพล บจก. เพชรอินทรีทรานสปอร์ต เชียงใหม่

87 นายอุรชาติ    เขียวออน บจก. เพชรอินทรีทรานสปอร์ต เชียงใหม่

88 นายอดิชาติ    เรืองศรี บจก. เพชรอินทรีทรานสปอร์ต เชียงใหม่

89 นายกีรติ   หิตะสิริ บจก. เอาทเ์ล็ท มอลล ์(สาขาท่ี 00022) เชียงใหม่

90 นายสุทธิศกัด์ิ   บุตรศรี งานควบคุมงานก่อสร้างอุโมงคส่์งน ้าแม่งดั-แม่กวง เชียงใหม่
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91 นายวรพล   ลา้นนอ้ย บจก. บี.เค.โฮมเฟอร์นิช่ิง เชียงใหม่

92 นายอนนัต ์  ปู่ ตุย้ บจก. เชียงใหม่ธนากุล เชียงใหม่

93 นายชาคริต   วงัชยางกูร โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่

94 นายสมพล   วงคจิ์นา โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่

95 นายภาวินนัท ์  บุตรแกว้ โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่

96 นายพงศธร   สันแดง หจก. เออาร์อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง เชียงใหม่

97 นายวีรัทร   ดาวนั หจก. เออาร์อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง เชียงใหม่

98 นายวรวธุ   เติมวารี บจก. พี แอนด ์ซี แมเนจเมนท์ กทม

99 นายกมัพล   ธรรมครุฑ บจก. พี แอนด ์ซี แมเนจเมนท์ กทม

100 นายบวรวิชญ ์  เพ่ิมแสงงาม หจก. พรพิพิธ เชียงใหม่

101 นายสถิตย ์  ปอกกนัทา หจก. พรพิพิธ เชียงใหม่

102 นายศตคุณ   ยาวิราศ หจก. พรพิพิธ เชียงใหม่

103 น.ส. ณฐัธิดา   แขวงแดง หจก. ล าพนูวนัเฉลิม ล าพนู

104 นายถิรวฒิุ   อุ่นแกว้ หจก. ล าพนูวนัเฉลิม ล าพนู

105 นายพงษศ์กัด์ิ   สมส่วน หจก.พนัธุ์เพง็ เชียงใหม่

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

107 น.ส. เยาวภา   วิจิตรลกัขณา บจก. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ สาขาท่ี 00005 เชียงใหม่

108 นายธนวินท ์  อภิวงค์ บจก. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ สาขาท่ี 00005 เชียงใหม่

109 นายเจนณรงค ์  ผมขาว บจก. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ สาขาท่ี 00005 เชียงใหม่

110 น.ส. นนัทช์ญาน์   ตาตะนนัท์ บจก. รายา เฮอริเทจ เชียงใหม่

111 นายสุบรรศิษญ ์  มที บจก. ลานนา มนตรา เชียงใหม่

112 นายชะเรศ   จนัด า บจก. บี.วี. โฮลด้ิง เชียงใหม่

113 นายสมพงษ ์  หงษป์ระเสริฐ บจก. บี.วี. โฮลด้ิง เชียงใหม่

114 นายวิทยา   ทาศรี บจก. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ เชียงใหม่

115 นายรัชกฤช        ฐพงษป์ภา บจก. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ เชียงใหม่

116 นายเมธี             มูลเทพ บจก. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ เชียงใหม่

117 นายเสกดุสิต   สมศกัด์ิ บจก. จี. เอส. ซี แอสเสท (สาขา2) เชียงใหม่

118 นายขวญัชยั   ชยัชนะ บจก. จี. เอส. ซี พรอพเพอร์ต้ี เชียงใหม่

119 น.ส. นวพร   สุขสถิตย์ บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่

120 น.ส. นงคราญ   บนัหาเขตต์ บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่



   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษัท จังหวดั สถำนะ

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน วนัที ่18-19 ม.ิย. 2018

นายจีรศกัด์ิ   เส็งสอง บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่ ส ารอง

นายตะวนั   รัตนพรหม บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 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 




