
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 นายประพนัธ์  วงคษ์า บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

2 นางสาวศิริพร  วิประทุม บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

3 นางสาวพิศมยั  ไชยวงค์ บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

4 นางยวุพร   ณ เชียงใหม่ บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ เชียงใหม่

5 นางแสงเดือน   ปามา บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ เชียงใหม่

6 น.ส. อญัเชิญ   ล่าซาว บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ เชียงใหม่

7 น.ส. นภทัร   ค  าเหล็ก บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ เชียงใหม่

8 น.ส. แสงระวี   อุปละ บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ เชียงใหม่

9 นายชโนทยั   รุ่งปภาวรินท์ บจก. ดี.เอ. คลีนน่ิง ซพัพลาย เชียงใหม่

10 นางชลธิชา   ถาค  าต๊ิบ บจก. ดี.เอ. คลีนน่ิง ซพัพลาย เชียงใหม่

11  นายสรรเพชร                 อินสมวงค์ บจก. แอร์เซิร์ฟ เชียงใหม่

12 นายธนาคม                    สิงห์ทอง บจก. แอร์เซิร์ฟ เชียงใหม่

13 นายจกัรกฤษณ์             ศรีวิลยั บจก. แอร์เซิร์ฟ เชียงใหม่

14 นายวีรพงษ ์                   หลวงธุ บจก. แอร์เซิร์ฟ เชียงใหม่

15 น.ส. ภทัรารัตน์   พลแฮเสม์ บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

16 น.ส. สุพิชญา   สุรินทร์ บจก. เบบ้ีบี เบฟเวอเรจ เชียงใหม่

17 นายชยัณรงค ์  ภิญโญจิตร บจก. บีบีเบเกอร่ี เชียงใหม่

18 นางอรพรรณ    บุญศรี บจก. กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด ์นู๊ดเด้ิล เชียงใหม่

19 นางณัฐิดา   ขยนักิจ บจก. กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด ์นู๊ดเด้ิล เชียงใหม่

20 นายภาวิณี   อุ่นใจ บจก. กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด ์นู๊ดเด้ิล เชียงใหม่

21 นางบวังาม   ทองศิลป์ บจก. กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด ์นู๊ดเด้ิล เชียงใหม่

22 นายสุรศกัด์ิ   อุ่นตะ๊ บจก. กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด ์นู๊ดเด้ิล เชียงใหม่

23 นายสามารถ ค  าแสน หจก.ปางชา้ง-ท่าแพแมต่ะมาน เชียงใหม่

24 นายจิณกร  สิทธิตาค า หจก.ปางชา้ง-ท่าแพแมต่ะมาน เชียงใหม่

25 นายสมเดช  ปินตา หจก.ปางชา้ง-ท่าแพแมต่ะมาน เชียงใหม่

26 นายเทวญั   สมจิตร บมจ. กสท โทรคมนาคม เชียงใหม่

27 นายปิยชาติ   ตั้งจิตบุญสง่า บมจ. กสท โทรคมนาคม เชียงใหม่

28 นายวชัระ   ศรีชุ่ม บมจ. กสท โทรคมนาคม เชียงใหม่

29 นายวีระเดช   ปัญญาหลา้ บมจ. กสท โทรคมนาคม เชียงใหม่

30 นายไพรวลัย ์  ศิริมลู บมจ. กสท โทรคมนาคม เชียงใหม่
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31 นายอาจินต ์  ฤทธิด ารงการ บมจ. กสท โทรคมนาคม เชียงใหม่

32 นายยทุธนา   ทองดี บมจ. กสท โทรคมนาคม เชียงใหม่

33 นิภา   ยวุศิริกุลชยั บจก. ธานินทร์ เอลน่า เชียงใหม่

34 ระพีพรรณ   สุยะเทพ บจก. ธานินทร์ เอลน่า เชียงใหม่

35 นายสมศกัด์ิ   สง่างาม บจก. ธานินทร์ เอลน่า เชียงใหม่

36 นายวรเชษฐ   เทพค า บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช เชียงใหม่

37 น.ส. พชัรินทร์   วงศเ์ขียว บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช เชียงใหม่

38 นายสถาพร   มณี บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช เชียงใหม่

39 นายวีระศกัด์ิ   โพธ์ิศรี บจก. ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช เชียงใหม่

40 นายชยัวิบูลย ์  อินทะไชย บจก. ฮิพนิมมาน ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

41 น.ส. จิรชญา   นนัตารังษี บจก. ฮิพนิมมาน ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

42 นายอุทยั   แกนอ้ย บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่

43 นายส าราญ   แสงจนัทร์ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่

44 นายฉตัรชยั   ปัญญา บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่

45 นายพงคเ์ทพ   เครือค าอา้ย บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป เชียงใหม่

46 นายอ านาจ   กองเมือง โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

47 น.ส. กฤตยาพร   พิญโย โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

48 นางพชัรินทร์   สุนแกว้ โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

49 น.ส. พิชญธิ์ดา   นยัชล โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

50 นายชาญชยั   สุทะนวน บจก. บลูชิพส์ ไมโครเฮา้ส์ เชียงใหม่

51 นายชชัวาลย ์  สุริยะ บจก. บลูชิพส์ ไมโครเฮา้ส์ เชียงใหม่

52 นายธนวิชญ   ไชยวงค์ บจก. เมืองทองแอสเซ็ทส์ เชียงใหม่

53 นายวริศ   ปัญญาชญัญะ โรงแรมดุสิตปร้ินเซสเชียงใหม่ เชียงใหม่

54 วา่ท่ี ร.ต. โยธิน   อุดเป็ง โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ เชียงใหม่

55 นายนที อินตุ่น ส านกังานพฒันาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน) เชียงใหม่

56 นายรณกร ปัณทะรส ส านกังานพฒันาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน) เชียงใหม่

57 นายชนดัพงษ ์  บุญเป็ง บจก. น่ิมซีเส็งขนส่ง 1988 เชียงใหม่ จ่ายแลว้

58 นายเกษม   เพชรศรีลกัษณ์ บจก. น่ิมซีเส็งขนส่ง 1988 เชียงใหม่ จ่ายแลว้

59 นายจีรวฒั   จาระธรรม บจก. พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดกัส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

60 นายวชัรฤทธ์ิ   นาวา บจก. พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดกัส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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61 นายสหษัชา   ใจสิน บจก. พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดกัส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

62 นายเอกรินทร์   ปินตา บจก. ซีอารี เชียงใหม ่(ประเทศไทย) เชียงใหม่

63 นายวาสุเทพ   เทียบทดั บจก. ซีอารี เชียงใหม ่(ประเทศไทย) เชียงใหม่

64 นายศุภกร   ปันทะวงค์ บจก. ซีอารี เชียงใหม ่(ประเทศไทย) เชียงใหม่

65 น.ส. สุวิมล   เตชะมา บจก. เซ็นทรัล พคัรีเทล สาขา แอร์พอร์ต เชียงใหม่

66 นายธีรพงษ ์ ปานเมือง บมจ. วีรันดา รีสอร์ท เชียงใหม่

67 นายสุริยกานต ์อินใจมา บมจ. วีรันดา รีสอร์ท เชียงใหม่

68 นายวชัรินทร์   ปงค า บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม เชียงใหม่

69 นายชิดชยั   ศรีสมทุร บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม เชียงใหม่

70 น.ส. นงคราญ   ตุ่นตามงค์ บจก. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม เชียงใหม่

71 นายกนัต ์  แกว้สวา่งนภา บจก. ชา้ฟเนอร์ อีเอ็มซี ล าพนู

72 นายกฤษดา   ปะกิระถา บจก. ชา้ฟเนอร์ อีเอ็มซี ล าพนู

73 น.ส. พวงผกา   กลา้ณรงค์ บจก. ชา้ฟเนอร์ อีเอ็มซี ล าพนู

74 น.ส. ปรียะดา   ไทยใหม่ บจก. ฟลอรัล อินน์ เชียงใหม ่ปิง ริเวอร์ โฮเตล็ เชียงใหม่

75 นายบรรลือศกัด์ิ   สุขศรี บจก. อีซูซุเชียงใหมเ่ซลส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

76 นายกฤษดา   ศรีค  ายวง บจก. ศาลาฟาสเตอร์เพน้ท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

77 นางสาวจิราภา  ถาปินตา บจก. ทาร์เก็ท แอกริคลัเจอร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่

78 น.ส. ไก่แกว้   อุ่นเรือน บจก.สวิฟท ์โฟรเซ่น เชียงใหม่

79 นางค าพรอย   แผ่นสุวรรณ์ หจก. ไทยอินเตอร์เนชัน่แนลแฮนดิคราฟท์ เชียงใหม่

80 นายบุญไท   ไชยวฒิุ หจก. ไทยอินเตอร์เนชัน่แนลแฮนดิคราฟท์ เชียงใหม่

81 นายอนุชา   เหมือนศรีเพง็ บจก. เดอะวินเพลส เชียงใหม่ จ่ายแลว้

82 น.ส. ณัฐนิชา   อโนราช บจก. แอดวานซ์ ไอดี เอเชีย เอ็นจิเนียร์ร่ิง เชียงใหม่

83 นายณัฐวฒิุ   ก๋ายยอด บจก. รีเทล เวิร์ล 6 เชียงใหม่

84 นายสาธิต   พรหมใหม่ บจก. บีอินสปายดพ์ลาสติก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

85 นายเริงศกัด์ิ   วงศอ่์อน บจก. บีอินสปายดพ์ลาสติก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

86 น.ส. ลลิตาสลา   ไชยยา บจก. บีอินสปายดพ์ลาสติก เชียงใหม่ จ่ายแลว้

87 นายพงศธ์เนษฐ  นอ้ยหวัหาด บจก. ซีพีแรม ล าพนู ล าพนู

88 นายปัฐวี สุภาหลา้ บจก. ซีพีแรม ล าพนู ล าพนู

89 นายเอนก แสนห่ิง บจก. ซีพีแรม ล าพนู ล าพนู

90 นายลอยอ่ิน   ขนุแกว้ บจก. ออโตท้รานเฟอร์เซอร์วิส เชียงใหม่
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91 นายณัฐกรณ์   รังษี บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

92 นายนที   ศิริพลพรม บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

93 นายสมเพช็ร   ศรีวิชยั บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

94 นายธวชั   กลัละหะ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

95 นายรัชชานนท ์  เสาร์แกว้ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

96 นายปฐมพงษ ์  ก๋ายะ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

97 นายปกรณ์   ทองรุ่ง บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

98 นายชญัฐณัฐ   ตนัสี บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

99 นายไพโรจน์   สุภาวะ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

100 นายเอกพนัธ์   ขาวสวย บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

101 นายศิริชยั   เมืองดี บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

102 นายกฤษฎา   กนัมลู บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

103 นายสูธานนท ์  สีนวลใหญ่ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

104 นายณัฐกิตต์ิ   วงศรั์ชรกิตติ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

105 นายสิทธิโชค   เจริญกิจจิรภาส บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

106 นายชยัณรงค ์  สุท  าแปง บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

107 นายจกัรพนัธ์   ปัญจจอม บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

108 นายเสกสรร   ใจวงัโลก บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

109 นายภูมิเพชร   ป้านภูมิ บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

110 นายกิติเมศวร์   รัตน์วรวงศ์ บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

111 นายพรชยั   พนัธ์ธง บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

112 นายนเรศ   อ่ิมอ่อน บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

113 นายอ านวย   จงัวาง บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

114 นายคมสนัต ์  จ  ารูญ บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

115 นายทิวา   อ  ่านอ้ย บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

116 นายชยัยา   ค  ากรฤาชา บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

117 นายธรงชยั   ชยัชนะ บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

118 นายกิติศกัด์ิ   เทพหาญ หจก. อิสริยะผล เชียงใหม่

119 นายวฒิุชยั   มลศิลป์ หจก. อิสริยะผล เชียงใหม่

120 น.ส. ธนภรณ์   ฤทธ์ิสืบ บจก. สุวรรณไพศาลขนส่ง2010 เชียงใหม่



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. โอนเงินแลว้พนกังานไม่สามารถเขา้อบรมขอเงินคืนไดไ้หม / เล่ือนไปอบรมรุ่นต่อไปไดไ้หม 

ตอบ ไม่ไดทุ้กกรณีครับ แต่สามารถส่งคนอ่ืนมาแทนพนกังานท่ีติดธุระได ้

4. แลว้ช าระเงินยงัไง , จ่ายหนา้งานไดไ้หม  

ตอบ โอนเงินเขา้บญัชีชมรมเท่านั้นครับ http://chiangmaisafety.com/cm.pdf 

5. ช าระเงินแลว้รับใบเสร็จไดท่ี้ไหน 

ตอบ  ใหผู้เ้ขา้อบรมติดต่อรับไดท่ี้จุดลงทะเบียนวนัอบรมไดเ้ลยครับ 

6. จ านวนผูเ้ขา้อบรมเตม็แลว้ขอเพิ่มไดไ้หม 

ตอบ ส่งใบสมคัรมาก่อนครับ ถา้มีคนยกเลิกจะติดต่อกลบัไป หากไม่ไดเ้ขา้อบรมกจ็ะยกยอดไปรอบต่อไป 

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 18-19 20-21 19-20 18-19 4 รุ่น 1,650

การท างาน ระดบัหวัหนา้งาน

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 20-21 22-23 21-22 20-21 4 รุ่น 2,000

การท างาน ระดบับริหาร

3 คปอ. 22-23 24-25 23-24 22-23 4 รุ่น 1,650

4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 22-24 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 2562
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 2562 (ปีปฏิทิน) 

จัดโดย ชมรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานจังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดบั หลักสูตร




