
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 อญัตรา ธนะวงค ์ บจก. วายเอทีเอ โซลูชัน่ส์

2 นายสณัห์ทิต   นิรันดร์พฒุ หจก. ล าพนูวนัเฉลิม ล าพนู

3 นายถาวร   แดนนาเลิศ หจก. ล าพนูวนัเฉลิม ล าพนู

4 นายณัฐวฒิุ  เปตุมกั  คุม้ภูค  า เชียงใหม่

5 นายนนัธ์ธนน  ธนาหิรัญจนัธร คุม้ภูค  า เชียงใหม่

6 นายรุ่งทิพย ์ ปัญญาแวว คุม้ภูค  า เชียงใหม่

7 นายศิริศกัด์ิชยั  พิมสาร คุม้ภูค  า เชียงใหม่

8 นายนคร  นาแขง็ คุม้ภูค  า เชียงใหม่

9 นายธีรพงษ ์  ล  ่าดี บจก. ศิลาสามยอด เชียงใหม่ จ่ายแลว้

10 นายศรุต   หิรัญจิตต์ บจก. ศิลาสามยอด เชียงใหม่ 12-ธ.ค.

11 นายภาณุวฒัน์   อกัษรพรหม บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

12 น.ส.รุ่งนภา   ค  าวงั บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

13 นายสุวิชา   จิระมหาโภคี บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

14 น.ส.จินดานุช   สุวรรณไตรย์ บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

15 นายกวี   วงศพ์ระถาง บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

16 นายพศัพงค ์  มณีขติั บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

17 นายไพบูลย ์  พิพฒัน์ทิพยสุ์มล บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

18 นายธีระศกัด์ิ   อุปวงศิลป์ บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

19 นางสาวรจนา  ค  าก ่า โรงแรมดวงตะวนัเชียงใหม่ เชียงใหม่

20 นางสาวมจิุรา  กิติสิทธ์ิ โรงแรมดวงตะวนัเชียงใหม่ เชียงใหม่

21 นายชยัวิทย ์  ลดาสวรรค์ โครงการก่อสร้างถนนสายเล่ียงเมือง สนัป่าตอง-หางดง เชียงใหม่

22 นายธนวศธน์   เกิดพล โครงการก่อสร้างถนนสายเล่ียงเมือง สนัป่าตอง-หางดง เชียงใหม่

23 นายสะอาด   ยะหวัฝาย โครงการก่อสร้างถนนสายเล่ียงเมือง สนัป่าตอง-หางดง เชียงใหม่

24 ชมวรางคณา วีระโชติ บจก. เวิลดค์เมีคอล ฟาร์อีสท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

25 นายนรินทร์   ราชสมบติั บจก. โฮเทลส์เวิลด ์7 (โรงแรมอิมพีเรียลแมปิ่ง) เชียงใหม่

26 นายสมกิจ   พรหมบุตร บจก. โฮเทลส์เวิลด ์7 (โรงแรมอิมพีเรียลแมปิ่ง) เชียงใหม่

27 นางอจัฉราภรณ์   สนัติธารารัตน์ นายใส แสงศรีจนัทร์ พะเยา

28 นายภูริวฒัน์  จนัฤาไชย บจก. วรวฒิุ  เฟอร์นิเจอร์ แอนด ์เดคคอร์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

29 นางปวีณา    เปรมมะโน บจก. วรวฒิุ  เฟอร์นิเจอร์ แอนด ์เดคคอร์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

30 นายวชัรพงศ ์  อุตส่าห์ บจก. แอดวานซ์ไอดี เอเชีย เอ็นจิเนียร์ร่ิง เชียงใหม่

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน 
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รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน 

31 นายทฤษฎี   มหานิล บจก. แอดวานซ์ไอดี เอเชีย เอ็นจิเนียร์ร่ิง เชียงใหม่

32 นางศิราภา   แซ่โซง้ บจก. ลอฟบาซ เชียงใหม่

33 นางวนิดา   เทวนั บจก. ลอฟบาซ เชียงใหม่

34 นายอภิรักษ ์ บุญศรี บจก. ลอฟบาซ เชียงใหม่

35 นางสาวณัชชา  ภควิริยกุล บจก. ลอฟบาซ เชียงใหม่

36 นายชนมส์วสัด์ิ   ไวปัญญา บจก. ปูนซิเมนตไ์ทย(ล าปาง) ล าปาง

37 นางสุวคนธ์   อินตะ๊ชุ่ม สายออกบตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย นครปฐม จ่ายแลว้

38 นางอ านวยพร   อุปนนัท์ สายออกบตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย นครปฐม จ่ายแลว้

39 น.ส. อุบลวรรณ   สารปัน บจก. พงศโ์ชตนาการยาง เชียงใหม่ จ่ายแลว้

40 น.ส. พรรณวดี   จ้ีอาทิตย์ บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

41 น.ส. ธิดารัตน์   จนัทร์เจิง บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

42 นายพงศกร   นิมค า บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

43 นายปรัชญา   มหายศนนัท์ บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

44 นายอภิศกัด์ิ   สิงห์ธะนะ บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

45 นายชนะไกร   อินทาจกัร์ บมจ. เชียงใหมริ่มดอย เชียงใหม่

46 นายผดุงศกัด์ิ   พดุเผือก บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

47 นายเกริกฤทธ์ิ   ต๊ิบปันนา บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

48 นายวรวฒิุ   ค  ามา บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

49 นายอนุรักษ ์  ปัญญายศ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

50 น.ส. พชัรินทร์   สุริยะวงค์ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

51 นายรัชธพฒัน์   เกิดหล า บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

52 นายวิเชียร   ปิดดาว บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

53 นายทวีศกัด์ิ   ค  าปิงใจ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

54 น.ส. วิมลมาศ   แซ่ล้ี บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

55 นายภูมิปฐวีย ์  เทียนตระกูล บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

56 นายวฒันพงศ ์  นนทมาลย์ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(สาขาสนัทราย) เชียงใหม่

57 นายวฒิุกรม   มหาวงั บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(สาขาสนัทราย) เชียงใหม่

58 นายอุดร   ค  าภูเงิน บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(สาขาสนัทราย) เชียงใหม่

59 น.ส. วิชชุตา   ศรีตนไชย บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(สาขาสนัทราย) เชียงใหม่

60 นายรณชยั   พฤนทพนัธ์ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(สาขาสนัทราย) เชียงใหม่
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รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน 

61 นายวินยั   แผนทอง บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(สาขาสนัทราย) เชียงใหม่

62 นายกษมา   จนัทรีย์ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(สาขาสนัทราย) เชียงใหม่

63 นายรัฐกรณ์   อูปขาว บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(สาขาสนัทราย) เชียงใหม่

64 นายสุรพนัธ์   คนัธรส บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(สาขาสนัทราย) เชียงใหม่

65 น.ส.สลิลา   ขาววิเศษ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่(สาขาสนัทราย) เชียงใหม่

66 นายพงษพิ์พฒัน์   ไทยเอ้ือ บจก. รีเทล เวิลด ์6 สาขา 00001 เชียงใหม่

67 นายณัฐวฒิุ   ก๋ายอด บจก. รีเทล เวิลด ์6 สาขา 00001 เชียงใหม่

68 นายวรัญภพ   แสงเพญ็ บจก. ทิพยพ์ฒัน อาร์เขต สาขา 00003 เชียงใหม่

69 นายปฎิมา   วฒิุ บจก. ทิพยพ์ฒัน อาร์เขต สาขา 00003 เชียงใหม่

70 น.ส. ทิพยว์รรณ   วนัดี บจก. กาแลไนทบ์าซาร์ เชียงใหม่

71 นายนราพงษ ์  เตะ บจก. เพ่ิมทรัพยสิ์ริ 2 เชียงใหม่

72 นายสิทธิพงษ ์  เดชปักษ์ บจก. เพ่ิมทรัพยสิ์ริ 2 เชียงใหม่

73 นายฉตัรชยั   มณีจนัทร์ บจก. แอสเสทเวิร์ด รีเทล เชียงใหม่

74 นายนราวฒัน์   ปันผะสงค์ บจก. อีจิซเทค เชียงใหม่

75 นางณัฐฑรียา   ค  าภีระ บจก. อีจิซเทค เชียงใหม่

76 นายวิฒิภทัร   ทะมาตร์ บจก. อีจิซเทค เชียงใหม่

77 นายณัฐพล   ศรีค  าสุข บจก. อีจิซเทค เชียงใหม่

78 นายด าเนิน   สิริลงั บจก. น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 เชียงใหม่

79 นายทวีศกัด์ิ   บุญทรง บจก. น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 เชียงใหม่

80 น.ส. สุภารีนี   วิรี บจก. น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 เชียงใหม่

81 นายวสนัต ์  ใจมลู บจก. น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 เชียงใหม่

82 น.ส. สิริยา   สกักะพลางกูร บจก. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ เชียงใหม่

83 น.ส. สภภทัรสรณ์   เสริมทรง บจก. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ เชียงใหม่

84 น.ส. เจนจิรา   วงศเ์ทียนชยั บจก. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ เชียงใหม่

85 น.ส. ลดัดาพร   แสงพิงค์ บจก. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ เชียงใหม่

86 น.ส. สุธาทิพย ์  พงษศ์รี บจก. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ เชียงใหม่

87 น.ส. วินรินท ์  สมใจ บจก. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ เชียงใหม่

88 นางกณัฑิมา   ปัญญา บจก. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท์ เชียงใหม่

89 นางสาววิมลมาศ  เมืองใจ            บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

90 นางสาววิยะดา   ใจดี                   บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่
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รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน 

91 นายศรศกัด์ิ  พวงมาลยั                 บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

92 นายชยัวฒัน์  วฒันา        บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

93 นายอุปรา  วลัลภาชยั       บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

94 นายสุจิวฒัน์  ไชยมงคล    บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

95 นายภวธร   พงษป์รีชา บจก. พี เอ แอร์ แอนด ์เซอร์วิส เชียงใหม่

96 วา่ท่ี รต. พริูบูรณ์   มณีจนัสุข บจก. พี เอ แอร์ แอนด ์เซอร์วิส เชียงใหม่

97 น.ส. กญัญภา   ธรรมกาศ บจก. ฟู้ดโปรเจค็ (สยาม) กทม.

98 นายศรชยั   อินธนูราช บจก. ฟู้ดโปรเจค็ (สยาม) กทม.

99 นายณัช   ตุงคะเตชะ บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ นนทบุรี

100 นายคมชาญ   พรหมณีวฒัน์ บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ นนทบุรี

101 นายอภิสิทธ์ิ   อาจสมยั บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ นนทบุรี

102 สายทวีศิลป์   โยยอ้ย บมจ. ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ นนทบุรี

103 ขวญั   ลาภผลดี บจก. โพลเทคซีดส์ ล าปาง

104 นายสุคนธ์   เป่ียมสุข หจก. เชียงใหมอิ่นเตอร์ไรซ์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

105 นายเทพพนม พกุนวน หจก. เชียงใหมอิ่นเตอร์ไรซ์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

106 นายธรรมพล   บุญพร หจก. เชียงใหมอิ่นเตอร์ไรซ์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

107 นายวิฑูรย ์  ใจจอมกุล บจก. ธารา เชียงใหม่

108 นายพรเทพ   ภูมมาลี บจก. ธารา เชียงใหม่

109 นายมารุต   นุชรอด บจก. ไฮเวย ์คอนกรีต ตาก จ่ายแลว้

110 นายนครินทร์   ปิมปาอุด บจก. เบทาโกร เกษตร อุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปไก่) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

111 น.ส. อนญัญา   เป็งสุรินทร์ บจก. เบทาโกร เกษตร อุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปไก่) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

112 นายเมธชนนั   ศรีบุญ บจก. แมเนอร์ สวีสท ์(เชียงใหม)่ เชียงใหม่

113 น.ส. เดือน   เมธา บจก. รายาเฮอริเทจ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

114 นาง ศิริวรรณ   บุณยรัตพนัธุ์ บจก. รายาเฮอริเทจ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

115 นายทวีศิลป์   หล่อวงศ์ บจก. นอร์ทเทอร์น โลจิสติกส์ ทรานส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

116 นายเรืองยศ   โหละรุต บจก. อาร์ทีแอล ทรานสปอตร์ตเตชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

117 น.ส. โชติกา   มงค า บจก. อาร์ทีแอล ทรานสปอตร์ตเตชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

118 นายรุ่งเรือง   คณิตปัญญาเจริญ บจก. คียแ์มน เอา้ทซ์อร์ส เชียงใหม่ จ่ายแลว้

119 นายประเขม้   ปันศรี บจก. เชียงใหม ่บอดีเพน้ท ์(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

120 นายธนพงศ ์  เรืองจิตต์ บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู



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




