
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษัท จังหวดั สถำนะ

1 นายเกียรติศกัด์ิชยั แซ่ฉัว่ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ เชียงใหม่

2 นายวิษณุ  ทองอยู่ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ เชียงใหม่

3 นางสาว ณิชณญั ปาระมี โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ เชียงใหม่

4 นางสาว กญัญาภคั ตะ๊ต๋า โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ เชียงใหม่

5 น.ส.ศุภรานนัท ์  ค  าวาโย หจก. ปางชา้งแม่แตง เชียงใหม่

6 นายศตวรรษ   ฉางขา้วไชย หจก. ปางชา้งแม่แตง เชียงใหม่

7 MR. SAI TAY YA หจก. ปางชา้งแม่แตง เชียงใหม่

8 น.ส. กนคพร   กรวดนอก หจก. ปางชา้งแม่แตง เชียงใหม่

9 นายวิทรูย ์  ปัญญาดวง หจก. ปางชา้งแม่แตง เชียงใหม่

10 นายศุภกิตต ์  เมาดา หจก. เชียงใหม่เบเกอร์มาร์ท เชียงใหม่

11 นายศรายทุธ   พทุธเขียว หจก. อี.ที.ซี. เทคโนโลย ีแอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง เชียงใหม่

12 นายผดุงวิทย ์  ช่ืนเยน็ หจก. ชาริโคล24 เชียงใหม่

13 น.ส. ธญัญช์นิกา   สุขใจ บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่

14 น.ส. สุภาภรณ์   นุนเมือง บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่

15 น.ส. นวพร   สุขสถิตย์ บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่

16 นายณฐัพล   วงคว์ยั บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่

17 นายประมวล   กาอาจ บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่

18 นายตะวนั   รัตนพรหม บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่

19 นายฉลาด   วิชยั บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่

20 น.ส. สถพรรณิการ์   ช าเรือง บจก. สวิฟท ์โฟรเซ่น เชียงใหม่

21 น.ส. สุนิสา   บุญเรือง บจก. สวิฟท ์โฟรเซ่น เชียงใหม่

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

23 นายพลกฤต   หริจนัทร์วงค์ บจก. วรวฒิุ เฟอร์นิเจอร์ แอนดเ์ดคคอร์ เชียงใหม่

24 น.ส. เบญจมาศ   สายสาน สมาคม สโมสรยมิคมนา เชียงใหม่

25 น.ส. ศรัณยา   ยปิานนัต์ สมาคม สโมสรยมิคมนา เชียงใหม่

26 น.ส. พรรณิภาภรณ์   สมเสนาะ บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่

27 น.ส. องัคณา   ทองกอ้น บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่

28 นายธงชยั   ลุนดาพร บจก. โตโยตา้ อินทนนท์ เชียงใหม่

29 น.ส. กรรณิการ์   หาญกลา้ บจก. โดรอน ซามาห์ จิวเวลร่ี เชียงใหม่

30 น.ส. จิรัชยา   อินทยศ บจก. โดรอน ซามาห์ จิวเวลร่ี เชียงใหม่
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31 น.ส. ธญัญวลยั   โกมลรัตน์ บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

32 นางอมรศรี   เซ็งแกว้ บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

33 น.ส. วนิดา   รันตพงศ์ บจก. ออนสมูท๊ไทย เชียงใหม่

34 นายก าพล   รัตนกูล บจก. กราฟฟิก เน็ทเวิร์ค เชียงใหม่

35 น.ส. นนัทลกัษณ์   ชาชม บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปไก่ เชียงใหม่

36 นายธรณ์ธนัย ์  เอ่ียมผา บจก. ยเูน่ียนซายน์ เชียงใหม่

37 น.ส. วนัวิสา   ตะ๊วงค์ บจก. ยเูน่ียนซายน์ เชียงใหม่

38 นายวิโรจน์   ล  าปัน สหกรณ์ผูป้ลูกมนัฝร่ังเชียงใหม่ เชียงใหม่

39 น.ส. มธัติกาล   บุญไทย บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ เชียงใหม่

40 น.ส. ณิรัฐชา   ใจค า บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ เชียงใหม่

41 น.ส. ณฒับฐ์ภา   ศรีจิรพงศ์ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ เชียงใหม่

42 น.ส. พชัรินทร์   จนัศรีตะ๊ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ เชียงใหม่

43 นายวสันต ์  ค  าตนั บจก. สุขสวสัด์ิไมอ้ดัไทย เชียงใหม่

44 นายปรีชา   สาวทอง บจก. สุขสวสัด์ิไมอ้ดัไทย เชียงใหม่

45 นายโสภณวิชญ ์  รักษจ์นัทร์วงศ์ โรงแรมเอลาน่า เชียงใหม่ เชียงใหม่

46 นายหลวง   ปู่ เมือง โรงแรมเอลาน่า เชียงใหม่ เชียงใหม่

47 น.ส. วชัราภรณ์   นอ้ยค า โรงแรมเอลาน่า เชียงใหม่ เชียงใหม่

48 นายมนตรี   จนัทรทองค า บจก. บุญถาวรเซรามิค สาขา เชียงใหม่ เชียงใหม่

49 น.ส. บุหงา   จนัทร์ทิพย์ บจก. บุญถาวรเซรามิค สาขา เชียงใหม่ เชียงใหม่

50 นายพิพฒัน์พงศ ์  ไชยซาววงศ์ บจก. บุญถาวรเซรามิค สาขา เชียงใหม่ เชียงใหม่

51 น.ส. พวงมณี   บุญแปง บจก. บุญถาวรเซรามิค สาขา เชียงใหม่ เชียงใหม่

52 น.ส. สิริญา   สมศรี บจก. บุญถาวรเซรามิค สาขา เชียงใหม่ เชียงใหม่

53 น.ส. แสงวาลย ์  เมืองปุ๊ ด บจก. เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่

54 น.ส. ธญัญารัตน์ บจก. เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดกัส์ เชียงใหม่

55 น.ส. นภาพร   แก่นแกว้ บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

56 นางนงลกัษณ์   อาชนี บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

57 น.ส. อรพรรณ   ดวงค า บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

58 นายนรินทร์   กอ้นแกว้ บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

59 นางอภยัรัตน์   ไลย์ บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส์ เชียงใหม่

60 นายด ารง   แสนมีลกัษณ์ หจก. ภาคเหนือตะแกรงเหล็ก เชียงใหม่
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61 นายนทัธวฒัน์   อินทอง หจก. ภาคเหนือตะแกรงเหล็ก เชียงใหม่

62 นางนนัทช์ลี   อินทกาโมทย์ หจก. ภาคเหนือตะแกรงเหล็ก เชียงใหม่

63 นายพงศกร   อินนะใจ บมจ. ดูโฮม ล าพนู

64 นายสิวะ   ชุ่มสา บมจ. ดูโฮม ล าพนู

65 นายทวีศกัด์ิ   โทนสี บมจ. ดูโฮม ล าพนู

66 นายศุภเดช   จนัทะกูล บมจ. ดูโฮม ล าพนู

67 นายอภิวฒัน์   ดวงตนั บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่

68 นางวราพร   ทองมว้น บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่

69 นายสุวินยั   ขนัแกว้ บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) เชียงใหม่

70 นายพรเทพ   อยูอ่มร บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) เชียงใหม่

71 น.ส. จิรัติกานต ์  หยมุปัญญา บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) เชียงใหม่

72 นายอนุชิต   สนสับ บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) เชียงใหม่

73 นายเบน   เอ้ืออ านวย บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) เชียงใหม่

74 นายบุญฤทธ์ิ   พร้อมสุทธิพงศ์ สภาบนัผูสู้งอายแุมคเคน เชียงใหม่

75 นางศิริพรรณ   ไชยสาร สภาบนัผูสู้งอายแุมคเคน เชียงใหม่

76 นายคชา   ทรัพยจ์อเพชร สภาบนัผูสู้งอายแุมคเคน เชียงใหม่

77 น.ส. ปิยะนาฎ   ชยัวฒัน์ สภาบนัผูสู้งอายแุมคเคน เชียงใหม่

78 นายอภิวฒัน์   แสงสุริยทั บจก. คริสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่

79 นายลมเรศ   กาลิกา บจก. โกลดมิ์ลค์ เชียงใหม่

80 นายปฐมพงษ ์  เข่ือนธนะ บจก. โกลดมิ์ลค์ เชียงใหม่

81 นายเจษฎา   จนัทร์ดง บจก. เกเป้ียน โปรดกัส์ (ไทยแลนด)์ เชียงใหม่

82 นายธนารัฐ   ธรรมวงศานนท์ บจก. เกเป้ียน โปรดกัส์ แอนด ์ซพัพลาย เชียงใหม่

83 นายชูมิตร   ฮมภิรมย์ บจก. เกเป้ียน โปรดกัส์ แอนด ์ซพัพลาย เชียงใหม่

84 นายวฒิุพงษ ์  ทรายค า บจก. แอร์เซิร์ฟ กทม

85 นายวรวฒัน์   แสงผ้ึง บจก. แอร์เซิร์ฟ กทม

86 นายรชานนท ์  พลภทัรพิจารณ์ บจก. แอร์เซิร์ฟ กทม

87 นายณรงคช์ยั   นอ้ยภู่ บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่

88 นายธรรมนูญ   ทองประสิทธ์ิ บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่

89 นายอ านาจ   ร่มโพธ์ิ บจก. วีระพานิช เชียงใหม่ เชียงใหม่

90 นายเทวินทร์   กนัธา บจก. วีระพานิช เชียงใหม่ เชียงใหม่
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91 นายประธาน   ศิริราช โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่

92 นายยงยทุธ   ปัญญาวรลกัษณ์ โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่

93 นางยพุรัตน์   ผดัดวงเป็ง โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่

94 น.ส. อารียา   สายปัญญาใย โรงแรมริมปิงวิลเลจ เชียงใหม่ เชียงใหม่

95 น.ส. โสภิดา   ค  าแดง โรงแรมริมปิงวิลเลจ เชียงใหม่ เชียงใหม่

96 นายสุธิดา   เยน็วารี โรงแรมริมปิงวิลเลจ เชียงใหม่ เชียงใหม่

97 นายทวีศกัด์ิ   ญาณะวงษา โรงแรมริมปิงวิลเลจ เชียงใหม่ เชียงใหม่

98 นายอาคม   คุณาจรัสเดช โรงแรมริมปิงวิลเลจ เชียงใหม่ เชียงใหม่

99 นายศรุต   อุปาลี บจก. แก๊สซพัพลายส์ เชียงใหม่

100 น.ส. พชัรินทร์   เกมูล บจก. แก๊สซพัพลายส์ เชียงใหม่

101 นางสายฝน   ผนัแกว้ 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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