
   ล ำดับ ช่ือ - สกลุ บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 นายวรเฉลิม   วงคปั์น บจก. โลตสัฮอส์วิศกรรมเหมืองแร่ และ ก่อสร้าง ล าปาง
2 น.ส. ศรีไพ   สุภา บจก. กาดสวนแกว้ 2545 เชียงใหม่

3 นายพีรนยั   บุญสุข บจก. เขม็เหล็ก สมุทรปราการ
4 นายศราวุธ   นวมป้ัน บจก. เอกทวีทรัพยค์อนสตรัคชัน่ เชียงใหม่

5 นายศิวกร   พูกพูลทรัพย์ บจก. ศิวชั ซีวิล เชียงใหม่

6 น.ส. จารุวรรณ   ศรีวิชยั โรงแรมนครพงค ์พาเลซ เชียงใหม่

7 นายสเกล   กิจประชุม บจก. เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 เชียงราย
8 น.ส. ทศัพร   ขนุทอง บจก. เชียงใหม่ทูบเทรค วอเตอร์พาร์ค เชียงใหม่

9 นายประกิจ   มงคล บจก. ล้ิมศกัดากุลเคมีเกษตร เชียงใหม่

10 นายสมศกัด์ิ   ตาทน บจก. ทวีพรรณวูด้เซอร์วิส เชียงใหม่

11 นายณัฐสิทธ์ิ   แดนพนาวฒัน์ บจก. เชียงใหม่ เมททลั ซพัพลาย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
12 น.ส. กิตยาศิลป์   หาญณรงคช์ยัชนะ บจก. ออนสมู๊ทไทย เชียงใหม่

13 นางกุลธิดา   คะมะณี บจก. ออนสมู๊ทไทย เชียงใหม่

14 น.ส. ล าดวน   มีปิง บจก. ออนสมู๊ทไทย เชียงใหม่

15 น.ส. กฤษณา   ผลหลวง บจก. ออนสมู๊ทไทย เชียงใหม่

16 น.ส. นิยจิตรา   ศรีวรกุล บจก. ล้ิมศกัดากุล อุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด)์ เชียงใหม่

17 น.ส. นิศากร ญาณหารง บจก. มิตซุย-โซโค (เชียงใหม)่ เชียงใหม่

18 นายธีร์ณวชั   สาสนกุลวงษ์ บจก. โตโ้ยตา้อินทนน เชียงใหม่

19 นายธนากร   ชมโคกกรวด บจก. โตโ้ยตา้อินทนน เชียงใหม่

20 น.ส. พิมพอ์ร   เสนีวงศ ์ณ อยธุยา บจก. โตโ้ยตา้อินทนน เชียงใหม่

21 น.ส. ปภาดา   ภทัรพงศว์านิล บจก. โตโ้ยตา้อินทนน เชียงใหม่

22 น.ส. เบญจมาศ   สุริยงั บจก. โตโ้ยตา้อินทนน เชียงใหม่

23 น.ส. จิราวฒัน์   โยทยัเท่ียง โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เชียงใหม่

24 สสิธร   วนัควร โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส เชียงใหม่ เชียงใหม่

25 นางศรีวรรณ   ใจเครือค า ร้านสุดาพร ล าพูน
26 น.ส. ณิชารัศม ์  แกว้ดี ร้านสุดาพร ล าพูน
27 นายขจรพนัธ์   ตนัติพจน์ บจก. ทีทีเค ดีเวลลอปเมน้ท์ เชียงใหม่

28 นายณรงค ์  จรัสพนัธุ์กุล บจก. เชียงใหม่ วีระกิจ (2008) เชียงใหม่

29 นายเบญจลกัษณ์   งามอริยะยิง่ หจก. มาสเตอร์คลีนลอนคร้ี แอนด ์เซอร์วิส เชียงใหม่

30 นางเมธะกาญ   โท บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด ์ เชียงใหม่

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลกัสูตร จป.บริหำร วนัที่ 21 -22 ม.ีค. 2018
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รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลกัสูตร จป.บริหำร วนัที่ 21 -22 ม.ีค. 2018

31 น.ส. ชนิดา   ชมภูจนัทร์ บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด ์ เชียงใหม่

32 นายเอกชยั   ยตุรศกัด์ิ บจก. เบสท ์ไดเรคชัน่ ซิสเต็ม กทม
33 นายกฤษณพล   ค  ามาลยั บจก. เบสท ์ไดเรคชัน่ ซิสเต็ม กทม
34 น.ส. วริฎฐา   น าปูนสกั บจก. ฟิช เอ็นเทอร์ไพร้ซส์ (ไทยแลนด)์ ล าพูน
35 นายปพณ   จีรกิตยางกูร บจก. เชียงใหม่มหกิจ (2010) เชียงใหม่

36 นางพงษเ์ทพ   ขติัพิบูลย์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

37 นายธนะศกัด์ิ   วงศไ์ชย บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

38 นายชวิศ   ขติัพิบูลย์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

39 น.ส. ณรันกร   จิตเท่ียง บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่

40 นายชานนที   สรรพศรี บจก. มาเก๊า ฮอลิเดย์ เชียงใหม่

41 น.ส. วชัรี   ครุฑใจกลา้ บจก. คลิสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่

42 น.ส. นิตยา   ธรรมใจ บจก. คลิสป้ี เวจ แอนด ์ฟรุ๊ต เชียงใหม่

43 นายวิทยา   ก  าลงัเก่ง บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ เชียงใหม่

44 นายชยัวฒั   ตรียานุรักษ์ บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ เชียงใหม่

45 นายอภิชาติ   ศกัด์ิเส้ือ บจก. ซี.เอส.สเปซ แอนด ์ดีวอลลอป์เมน้ท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
46 นายสาโรจน์   ค  ายอด บจก. เดตนาม เรียลเอสเตท เชียงใหม่

47 น.ส. สุมาลี   กองราช บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ น่าน
48 นายวสัน์   หงษพ์ร้อมญาติ บจก. เวิลดเ์คมีคอลเอ็นเตอร์ไพรส์ ล าพูน
49 นายวานนท ์  เอนกวิชณกุล บจก. ฮิดเดน วิลเลจ เชียงใหม่

50 นายธนวตั   คองประเสริฐ บจก. เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ เชียงใหม่

51 นายอธิกุล   เต็มสุข บจก. เจริญมอเตอร์เบนซ์ เชียงใหม่

52 นายบญัชา   ใจตรง โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ เชียงใหม่

53 นางทิพยวิ์มล   แสงรุ่งเรืองกิจ บจก. นอรีจิเจียน เชียงใหม่

54 นายโอฬาร   ชยัวิบูลย์ บจก. เซอร์วิส แอนด ์เมนเทนแนนซ์ เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

55 นายวีระศกัด์ิ   อินสนั บจก. โกลบอลฟูดส์ เชียงใหม่

56 นายกิตติ   เมืองแกว้ บจก. พิบูลยค์อนกรีต เชียงใหม่

57 นายณัฐพล   ริมวิทยากร บจก. พิบูลยค์อนกรีต เชียงใหม่

58
59
60



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 




