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1 นายเมธี   ศรีใสค า บจก. หาดใหญ่นนัทกร ภูเก็ต จ่ายแลว้
2 นายวีระชยั   ใจใฝ่ ร้านเชียงใหม่เทเลคอมเซอร์วิส เชียงใหม่

3 น.ส. นภสร   นวินทรสกุล หจก. พีเอสเค ยนิูต้ี กรุ๊ป เชียงใหม่

4 นายนพดล   มะโนปิน บจก. เจริญมิตร สาขา เชียงใหม่ เชียงใหม่

5 นายเกษม    แกว้มณี บจก. เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ ล าพูน จ่ายแลว้
6 นายวฤทธิ   อตัตนาถ บจก. คุม้เสือตระการ เชียงใหม่

7 นายนเรศน์   เรเจียงแสน หจก. วนิดาการพิมพ์ เชียงใหม่

8 น.ส. ทิพยสุ์คนธ์   บุญญสิริโชค บจก. ฝ้ายเอสเคพี เชียงใหม่

9 สรารัตน์   บวงขนัธ์ บจก. ฝ้ายเอสเคพี เชียงใหม่

10 นายสมพร   สนธิพร บจก. เอเลเฟนทพ์าเรด โพรดคัทช์ัน่ เชียงใหม่

11 นางปราณี   จรัสภิญโญ บจก. ซี ที.เอส. กล่องกระดาษ (เชียงใหม)่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
12 น.ส. ธนพรรณ   งา้มไม้ หจก. กู๊ด-พร้ินท ์พร้ิทต้ิ์ง เชียงใหม่ จ่ายแลว้
13 นายนิคม   ด ารง บจก. ก แกลเลอรี (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

14 นายอนุศกัด์ิ   ศกัด์ิสิทธ์ิ บจก. ก แกลเลอรี (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

15 นางสาวพชัรี   ค  าธิยศ บจก. กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด ์นูด้เด้ิล เชียงใหม่

16 นายพนัร์ศกัด์ิ   บุญเป็ง โรงแรมพิงควิ์มาน เชียงใหม่

17 นายสมชิตร์   บุญสร้าง หจก. จมัโบช้ตัเตอรัส เชียงใหม่ จ่ายแลว้
18 นายกรัณยพ์ล  โปธิ บจก. ไมอ้บทวีพรรณ เชียงใหม่

19 นางสาวนภสัวรรณ ตามควร บจก. ไมอ้บทวีพรรณ เชียงใหม่

20 กรอนค า   ตุน้แสน บจก. ศิลาสามยอด เชียงใหม่ จ่ายแลว้
21 สถิตย ์  กนัแกว้ บจก. ศิลาสามยอด เชียงใหม่ 12-ธ.ค.
22 นางสาว กุสุมา โพธิเกษม บจก. มิตซุย-โซโค (เชียงใหม)่ เชียงใหม่

23 นายวนัชยั   จิตรมณีวรรณ บจก. เชียงใหม่แก๊สดี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
24 นายพหล   ตาปัญญา บจก. ทีพีเอ็นเนอร์จี แมเนจเมนท์ ล าพูน
25 นายทรงเกียรติ   สุทธสุภา หจก. สุทธเกียรติ เซอร์วิส ล าพูน
26 นางศิริพร แกว้เทพ บจก. เดอะ นิว คอนเซปท ์พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่ จ่ายแลว้
27 น.ส. อญัชลี   กุนะพงศ์ หจก. ล้ีเพ่ิมพูนปิโตรเลียม ล าพูน
28 น.ส. ประภสัสร   งามวฒันากุล บจก. อาหารเชียงใหม่อุตสาหกรรม เชียงใหม่

29 นายจรัส   นนัตาโย หจก. พงศศิ์ษฎปิ์โตรเล่ียม ล าปาง จ่ายแลว้
30 นายปฏิพทัธ์   บุญชู โครงการก่อสร้างถนนสายเล่ียงเมือง สนัป่าตอง-หางดง เชียงใหม่
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31 นายประสาน สนัติธารารัตน์ หจก.คู่แข่งการปิโตรเลียม(1994) พะเยา จ่ายแลว้
32 นางสาวศิริวรรณ สนัติธารารัตน์ หจก.คู่แข่งการปิโตรเลียม(1994) พะเยา จ่ายแลว้
33 นายชชัวาลย ์   วีระโชติ บจก. เวิลดค์เมีคอล ฟาร์อีสท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
34 นายสิทธิชยั   รบชนะไพรี บจก. โฮเทลส์เวิลด ์7 (โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง) เชียงใหม่

35 ทานตะวนั   ทีงาม บมจ. ทิปโกฟู้ดส์ เชียงใหม่

36 นายณัฐพงศ ์  วงษก์นัยา บจก. วรวุฒิ  เฟอร์นิเจอร์ แอนด ์เดคคอร์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
37 นายมรรค   สุขดี บจก. แอดวานซ์ไอดี เอเชีย เอ็นจิเนียร์ร่ิง เชียงใหม่

38 นางอลิัปรียา   บุตรบุญ บจก. แอดวานซ์ไอดี เอเชีย เอ็นจิเนียร์ร่ิง เชียงใหม่

39 น.ส. สภาดา   แสงตะวนั บจก. ลอฟบาซ เชียงใหม่

40 น.ส. รังสิมา   ลกัษณา บจก. ลอฟบาซ เชียงใหม่

41 นายเกียรติศกัด์ิ   ถวิลวิศาล บจก. ลอฟบาซ เชียงใหม่

42 น.ส. กรวิกา   ฟาบริซี บจก. ลอฟบาซ เชียงใหม่

43 น.ส. สิตานนั   วงักาวรรณ์ บจก. ลอฟบาซ เชียงใหม่

44 นายชวณัฐ   กิติวรรณ์ บจก. ลอฟบาซ เชียงใหม่

45 น.ส. อารี   แซ่เตีย หจก. แดงเบเกอร์ร่ี เชียงใหม่

46 นายชวน   พฤกษท์ยานนท์ บจก. ส.วิวฒัน์พานิช เชียงใหม่

47 น.ส. พิสมยั   จุลสอาด โรงแรมยเูราชยั เชียงใหม่ (เวียงสิริ สาขา 4) เชียงใหม่

48 นายปทีป   กนัทะสอน พะเยา
49 นายจกัรินทร์   ริรอม บจก. พงศโ์ชตนาการยาง เชียงใหม่ จ่ายแลว้
50 นายพุฒินนท ์  ดาวเรือง บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม่ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

51 นายรุ่งนิรันดร์   พุม่เรือง บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม่ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

52 นายกีรติฐ์ภสัศ ์  ชยัมิตร บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม่ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

53 นางอุบล   ปักกงั บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม่ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

54 น.ส. พชัรินทร์   แกว้พนัวงศ์ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม่ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

55 นายอภนาจ   เกียรติรุ่งวิไลกุล บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม่ (สาขาสนัทราย) เชียงใหม่

56 นายศุทธิพฒัน์   พุฒิหิรัญภิญโญ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม่ (สาขาสนัทราย) เชียงใหม่

57 นางอิษยา   อุ่นนิลค า บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม่ (สาขาสนัทราย) เชียงใหม่

58 น.ส. มณทกานต ์  จิตชยานนท์ บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม่ (สาขาสนัทราย) เชียงใหม่

59 นางเยาวเรศ   โพธ์ิอ่าน บจก. โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม่ (สาขาล าพูน) เชียงใหม่

60 นายปรีชา   หงษท์อง บจก. แอสเสทเวิร์ด รีเทล เชียงใหม่
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61 นายวรวุฒิ   สุมมาตย์ บจก. แอสเสทเวิร์ด รีเทล เชียงใหม่

62 นายอนุทิน   ค  าฟอง บจก. อีจิซเทค เชียงใหม่

63 นายนฎัฐวฒัน์   จนัทร์สว่าง บจก. อีจิซเทค เชียงใหม่

64 นายปฏิเวทย ์  ผิวมะลิ บจก. อีจิซเทค เชียงใหม่

65 นายฐิติ   วรบวช หจก. บา้นศิลาดล เชียงใหม่ จ่ายแลว้
66 นายเดชา   ลว้นโค          บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

67 นายธนวฒัน์   ศิลป์ประเสริฐ บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

68 นายสุขวรรธ   ขตัติยะ                  บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

69 นางสาวกลัปกร   นาวาจกัร์           บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

70 นางสาวดวงเดือน   เรือนงาม บจก. ไซแอม โทแบบโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่

71 นายจิรชยตุม ์  โชติเศรษฐวงศ์ บจก. ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) กทม.
72 ธนาวุฒิ   มาสูตร บจก. โพลเทคซีดส์ ล าปาง
73 นายอเนก   ดิษฐฮวด หจก. เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
74 นางนิตยา   ยอดรัก บจก. ธารา เชียงใหม่

75 น.ส. ณัฐรดา   ปันเจริญ บจก. ธารา เชียงใหม่

76 นายชนิตร์นนัท ์ บุณยสนธิกุล บจก.  สามเสือ ทรานสปอร์ต ตาก จ่ายแลว้
77 น.ส. เบญจพร   เจริญสุข บจก. แมเนอร์ สวีสท ์(เชียงใหม)่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
78 นายธงไชย   ชูน ้าเท่ียง บจก. รายาเฮอริเทจ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
79 น.ส. วารีรัตน์   เสริมธาดาทรัพย์ บจก. รายาเฮอริเทจ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
80 น.ส. นาตยานี   แกว้จิโน บจก. รายาเฮอริเทจ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
81 นายณัฐพฤทธ์ิ   ทองยอด บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

82 นายสุภรัส   สุวรรณมงคล บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

83 นายกฤษณ์ฐนิต   ค  าแสน บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

84 นายสมพร   วงศส์ร้อย บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

85 นายสุรพนัธ์   มะโนวรรณ บจก. นิยมพานิช เชียงใหม่

86 นายชรินทร์   วงคน์าง บจก. นอร์ทเวฟ เชียงใหม่

87 น.ส. สายใจ   บุญนามลกัษณ์ บจก. นอร์ทเวฟ เชียงใหม่

88 นางเนตรนภา   งามเริง บจก. นอร์ทเวฟ เชียงใหม่

89 นายเจษฎา   นิลภา บจก. นอร์ทเวฟ เชียงใหม่

90 นายสรนยัน์   สุรักษ์ บจก. แมทริกซ์ ฮอนดา้ ออโตโมบิล เชียงใหม่
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91 นายพาณิช   ตั้งอิสราวุฒิกุล พาณิช ตั้งอิสราวุฒิกุล พะเยา
92 นายณพดล   ป่ินแกว้ บจก. เอ็น. ดี. พี. เอ็นจิเนียร่ิง ล าปาง
93 น.ส. สุภาวดี   ไวยวุฒิ บจก. เอ็น. ดี. พี. เอ็นจิเนียร่ิง ล าปาง
94 นายเลิศไพบูลย ์  วิสุทธ์ิ บจก. อาร์ทีแอล ทรานสปอตร์ตเตชัน่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
95 นายสุวรรณ   ทุมวงษ์ บจก. เชียงใหม่ บอดีเพน้ท ์(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
96 นางจารุพนัธ์   ทุมวงษ์ บจก. เชียงใหม่ บอดีเพน้ท ์(ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
97 นายพงศสุ์รฉฐั   อกัษรศรี บมจ. ซีพี ออลล ์(ส านกังานใหญ่) กทม.
98 นายสมชาย   ตระการ บมจ. ซีพี ออลล ์(ส านกังานใหญ่) กทม.
99 นายสมบูรณ์   วงศใ์หญ่ บมจ. ซีพี ออลล ์(ส านกังานใหญ่) กทม.

100 นายวุฒิชยั   ทาแกง บจก. เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) ล าพูน
101 นายนพเกา้   ริบแจ่ม บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล าพูน
102 นางไขมุกข ์  ศรีโสภา บจก. สแตนดาร์ดทวัร์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
103 น.ส. ฐิติรัตน์   พิพฒัน์วงศช์ยั บจก. อุทยานลา้นนารีสอร์ท เชียงใหม่ จ่ายแลว้
104 น.ส. ภทัรนิษฐ์   เรือนค าศรี บจก. เชียงใหม่สวีทต้ีโฮม เชียงใหม่ จ่ายแลว้
105 นายยงยทุธ   อนุวงศเ์จริญ บจก. สแตนดาร์ด ทรานสปอตร์บิสซิเนส เชียงใหม่ จ่ายแลว้
106 นางกลัยรัตน์  ชยัพะยอม บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่

107 นางสาวประกายดาว บุญคาด บจก. ชีน เรย ์เอ็มบรอยเดอร่ี เชียงใหม่

108 นายสมฤทธ์   สิงคราช หจก.ป.พุฒไก่สด เชียงใหม่ จ่ายแลว้
109 นายสง่า   พรมเมือง วนัดีพืชผล เชียงราย
110 นายอรรคเดช   อุดมศิริธ ารง บจก. อรสิริน โฮลด่ิง เชียงใหม่

111 นางอมัพร   เรืองบุญมา บจก. อรสิริน โฮลด่ิง เชียงใหม่

112 น.ส. ขวญัใจ   อนุนิมิตรานนท์ บจก. อรสิริน โฮลด่ิง เชียงใหม่

113 นางปิยนยัน์   ด ารง บจก. อรสิริน โฮลด่ิง เชียงใหม่

114 นายสราวุธ   พนัธ์เลิศระพี บจก. อรสิริน โฮลด่ิง เชียงใหม่

115 นายภทัรพล   แกว้ค  า บจก. รักษาความปลอดภยั พี.พี. ซีเดียวริต้ี แอนด ์เซอร์วิส เชียงใหม่

116 นายสุวรรณศกัด์ิ   ไทยตรง หจก. เอก โลจิสติกส์ เชียงใหม่

117 นายศราวุฒิ   ทาวงศ์ บจก. ไอแอมนมัเบอร์วนั คอนสตรัคชัน่ ก าแพงเพชร
118 นางสาวสมปรารถนา พรหมลงักา บจก. อีซีซี เชียงใหม่โครงการ1 เชียงใหม่

119 นายสุธีร์    ตรีวชัรารัตน์ บจก. อีซีซี เชียงใหม่โครงการ1 เชียงใหม่

120 นายจกัรพรรณ   ทิพยค์  า บจก. สปายส์ เชียงใหม่



   ล ำดับ ช่ือ - สกลุ บริษทั จังหวดั สถำนะ

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลกัสูตร จป.บริหำร 

นายเอกพงษ ์  แกว้ภูสี บจก. สปายส์ เชียงใหม่ ส ารอง
นายวรวุฒิ   กณัธียาภรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอสนัป่าตอง เชียงใหม่ ส ารอง
นายศุภสวสัด์ิ   คพัภสาลี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอสนัป่าตอง เชียงใหม่ ส ารอง
น.ส. ณัฐินี   ฟูกนั บจก. โหยง่จ้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล เชียงใหม่ ส ารอง
น.ส. ภูษณิศา   พุม่พวง บจก. แปดร้ิวเคร่ืองเยน็เชียงใหม่ (1994) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
นายวรเฉลิม   วงคปั์น บจก. โลตสัฮอส์วิศกรรมเหมืองแร่ และ ก่อสร้าง ล าปาง ส ารอง
นายพรศกัด์ิ   เลิศเด่นธรรม บจก. กาดสวนแกว้ 2545 เชียงใหม่ ส ารอง
น.ส. ศรีไพ   สุภา บจก. กาดสวนแกว้ 2545 เชียงใหม่ ส ารอง
นายพีรนยั   บุญสุข บจก. เขม็เหล็ก สมุทรปราการ ส ารอง
น.ส. วารุณี   ยืนสา บจก. เวิลด ์เอนเตอร์เทนเมนท ์เทเลวิชนั เชียงใหม่ ส ารอง
นายศราวุธ   นวมป้ัน บจก. เอกทวีทรัพยค์อนสตรัคชัน่ เชียงใหม่ ส ารอง
นายวิโรจน์   ดรุณ โรงเรียนนานาชาติเปรม ตินสูลานนท ์อินเตอร์แนชัน่แนล เชียงใหม่ ส ารอง
นายศิวกร   พูกพูลทรัพย์ บจก. ศิวชั ซีวิล เชียงใหม่ ส ารอง
น.ส. จารุวรรณ   ศรีวิชยั โรงแรมนครพงค ์พาเลซ เชียงใหม่ ส ารอง
นายสเกล   กิจประชุม บจก. เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 เชียงราย ส ารอง
น.ส. ทศัพร   ขนุทอง บจก. เชียงใหม่ทูบเทรค วอเตอร์พาร์ค เชียงใหม่ ส ารอง
นายยิง่ยศ   ผลสว่าง บจก. ผลสว่างปิโตรเลียม เชียงใหม่ ส ารอง
น.ส. พชัราวดี   วงศเ์กษม บจก. ผลสว่างปิโตรเลียม เชียงใหม่ ส ารอง
นายโสพฒัน์   สงบสุขสฤษฎ์ บจก. ณัฐพิพฒัน์ คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่ ส ารอง
นายชณัตถพล   ชุณหะมณีวฒัน์ บจก. ณัฐพิพฒัน์ คอร์ปอเรชัน่ เชียงใหม่ ส ารอง
นางเพญ็พกัตร์   สุรีรัตนนัท์ หจก. สิริวณิช เชียงใหม่ ส ารอง
นายฉตัรชยั   สุรีรัตนนัท์ หจก. พิษณุพกัตร์ ล าปาง ส ารอง
น.ส. วลัญา   เหล็กดี บจก. แบก็ส์ บริการภาคพ้ืน เชียงใหม่ ส ารอง
นางกนิษฐา   สิทธิวงษา บจก. แบก็ส์ บริการภาคพ้ืน เชียงใหม่ ส ารอง



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




