
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษทั จังหวดั สถำนะ

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน 

121 นายสุรวิชญ ์  เจริญสุข บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพนู

122 น.ส. วงศศิ์ริ  ปานมขุ  บมจ. ท่าอากาศยานไทย จ ากดั   สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ เชียงใหม่

123 นายจีระพนัธ์  โปธิกุล บมจ. ท่าอากาศยานไทย จ ากดั   สาขา ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ เชียงใหม่

124 นายสุขชยั   ดว้ยโปธา บจก. สแตนดาร์ดทวัร์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

125 นายธีรพงษ ์  ก่ิงเกษ บจก. อุทยานลา้นนารีสอร์ท เชียงใหม่ จ่ายแลว้

126 นายอาทิตย ์  ค  าปวน บจก. เชียงใหมส่วีทต้ีโฮม เชียงใหม่ จ่ายแลว้

127 นายเกรียรติณรงค ์  สมใจดี บจก. สแตนดาร์ด ทรานสปอตร์บิสซิเนส เชียงใหม่ จ่ายแลว้

128 นายสุนทรพจน์   ตะ๊ลือ หจก.ป.พฒุไก่สด เชียงใหม่ จ่ายแลว้

129 นายรุ่งกฤษณ   ไชยศร หจก.ป.พฒุไก่สด เชียงใหม่ จ่ายแลว้

130 นายบณัฑิต   สารวิน โรงเชือดเทศบาลเมืองพาน เชียงราย จ่ายแลว้

131 น.ส.วรพรรณ   มัน่ติมุ่ง บจก. สุขสวสัด์ิไมอ้ดัไทย เชียงใหม่

132 นายปิยะพงษ ์  กาใจเยน็ บจก. สุขสวสัด์ิไมอ้ดัไทย เชียงใหม่

133 นายศรายทุธ   ดว้งจนัตา บจก. พงษร์ะวี เชียงใหม่

134 นายนพพล   สีชยัมลู บจก. สปายส์ เชียงใหม่

135 นายศตวรรษ   จนัแดง โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่

136 น.ส. ภคัอมร   แจง้กรณ์ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่

137 น.ส. อกัษรนนัท ์  ค  ารังษี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่

138 นายสมบูรณ์   จูเปาะ หจก. พร้อมภณัฑบ์รรจุภณัฑ์ เชียงใหม่

139 นายฐิติพงษ ์  แสงสิงห์ หจก. พร้อมภณัฑบ์รรจุภณัฑ์ เชียงใหม่

140 นายทศพล   เพียรสวรรค์ บจก. แปดร้ิวเคร่ืองเยน็เชียงใหม ่(1994) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

141 นายพีรพล   ปูเจ บจก. แปดร้ิวเคร่ืองเยน็เชียงใหม ่(1994) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

142 นายแสงสาคร   แสงอรุณ บจก. เขม็เหล็ก สมทุรปราการ

143 นายอิทธินนัท ์  กรองบริสุทธ์ิ บจก. เขม็เหล็ก สมทุรปราการ

144 นายศุภสณัห์   การะเกตุ หจก. เอก โลจิสติกส์ เชียงใหม่

145 น.ส. ศิริพร   เช้ือสุวรรณ หจก. เอก โลจิสติกส์ เชียงใหม่

146 นายปาริวชัร   ปันตะนะ บจก. เวิลด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวิชนั เชียงใหม่

147 นายพงศกร   ดชติธนภิรมย์ บจก. เวิลด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวิชนั เชียงใหม่

148 นายณัฎฐ์   หายฤทธ์ิ บจก. ศิวชั ซีวิล เชียงใหม่

149 นายเฉลิมชาติ   ไชยวงค์ โรงแรมนครพงค ์พาเลซ เชียงใหม่

150 น.ส. สุจิตรา   สุชาติ บจก. สป๊ีดด้ี แอสเซ็ส กทม.



   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษทั จังหวดั สถำนะ

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ำงำน 

151 นายภาณุวฒัน์   อินทะพนัธุ์ หจก. เค. อินทก์าราจ 2010 เชียงใหม่

152 นายไตรรัตน์   แสงศรีจนัทร์ บจก. ณัฐพิพฒัน์ คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

153 นายสุชาติ   พุม่ภทัรชาติ บจก. ธานินทร์ เอลน่า เชียงใหม่

154 น.ส. ทองใบ   จาแปง บจก. ธานินทร์ เอลน่า เชียงใหม่

155 น.ส. วิริณี   ทายะรินทร์ หจก. ศรีธงธรรม ทรานสปอร์ต ล าปาง

156 น.ส. ภทัราวดี   ชุมภูสืบ หจก. ศรีธงธรรม ทรานสปอร์ต ล าปาง

157 ดวงกมล   ใจแกว้ หจก. ฟาร์ม 9 ไก่สด เชียงใหม่

158 ไพรวลัช ์  สมบติับุญ หจก. ฟาร์ม 9 ไก่สด เชียงใหม่

159 น.ส. ปาณิสรา   รังแกว้ หจก. สิริวณิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

160 น.ส. วนัเพญ็   สีขาว หจก. สิริวณิช เชียงใหม่ จ่ายแลว้

161 นายสุชาติ   แยม้มขูยาย บจก. เชียงใหมโ่พสตาร์ (1992) เชียงใหม่

162 น.ส. สายทอง   ตั้งโรจนกุล บจก. เชียงใหมโ่พสตาร์ (1992) เชียงใหม่

163 Mr. Natthaphon Tuejanta บจก. นครหลวงคอนกรีต

164 Mr. Anan Maiyord บจก. นครหลวงคอนกรีต

165 Mr. Teerachai Siangliw บจก. นครหลวงคอนกรีต

166 Miss Nalinee Sriwichian บจก. นครหลวงคอนกรีต

167 Mr. Samran Chatngoen บจก. นครหลวงคอนกรีต

168 Mr. Wittawat Jorrajan บจก. นครหลวงคอนกรีต

169 Mr. Nitiphat Nitichainon บจก. นครหลวงคอนกรีต

170 Mr. Weera Nuntasen บจก. นครหลวงคอนกรีต

171 Mr. Amornmit Chaipa บจก. นครหลวงคอนกรีต

172 Mr. Sa-Nga Palee บจก. นครหลวงคอนกรีต

173 Mr. Pradit Russameejun บจก. นครหลวงคอนกรีต

174 Mr. Sompop Phoungkham บจก. นครหลวงคอนกรีต

175 Miss Thanatda Autsupa บจก. นครหลวงคอนกรีต

176

177

178

179

180



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




