
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล                         บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 นายประสงค ์  ปุ๊ ดภาษี บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้

2 นายณรงคช์ยั   นอ้ยภู่ บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้

3 นายธรรมนูญ   ทองประสิทธ์ิ บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้

4 นายกรกฤษณ์   สุธรรมมา บจก. วงศพ์นัเลิศโฮลด้ิง เชียงใหม่ จ่ายแลว้

5 น.ส. วิรงรอง   กนัทาอุโมงค์ บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ เชียงใหม่

6 นายบุญมา   ทองเหลือ บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) เชียงใหม่

7 นายธีรพงศ ์  กุลหลาน บจก. วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) เชียงใหม่

8 นายปิติพล   ธญัญว์ฒันากุล บจก. ชา้ปเนอร์ อีเอ็มซี ล าพนู จ่ายแลว้

9 น.ส. ชุตินนัต ์  ฟังแกว้ บจก. สรรพสินคา้ เซ็นทรัล เชียงใหม่ จ่ายแลว้

10 นายจิรศกัด์ิ   อภิสิทธ์ิสนัติกุล สถานีทดลองยาสูบแมโ่จ้ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

11 นายสรรเสริญ   ศรีค  าดี หจก. อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

12 นายนพพล  ปาลี บจก. อีซูซุเชียงใหมเ่ซลส์ (ส านกังานใหญ่) เชียงใหม่

13 นายพฒิุพฒัน์   เชาวเ์จริญศิริ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่

14 นายธนาโชติ   เอกเกิด บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่

15 นายปริญญา   ส่ามู บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เชียงใหม่

16 นายมงคล   ต้ือบวั บจก. อิจิซเทค เชียงใหม่

17 นายวชัรพล   มาฟู หจก. ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล แฮนดิคราฟท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

18 นายธวชัชยั   วรรณทา หจก. ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล แฮนดิคราฟท์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

19 น.ส. ยคุลธร   มลูคนธ์ โรงพยาบาลแมค็คอมมิค เชียงใหม่ จ่ายแลว้

20 นายอุทยั   ศรีปัญญา โรงพยาบาลแมค็คอมมิค เชียงใหม่ จ่ายแลว้

21 น.ส. กชพรรณ   ชอบนิทศัน์ โรงพยาบาลแมค็คอมมิค เชียงใหม่ จ่ายแลว้

22 นายอนุชิต   อุปเวียง โรงพยาบาลแมค็คอมมิค เชียงใหม่ จ่ายแลว้

23 นายประชนั   มลิวลัย์ โรงพยาบาลแมค็คอมมิค เชียงใหม่ จ่ายแลว้

24 น.ส. ปิยะดา   ธนนัชยั โรงพยาบาลแมค็คอมมิค เชียงใหม่ จ่ายแลว้

25 น.ส. รัชดาภรณ์   สุทธวงค์ บจก. ซี.พี.ดี ชีทบอร์ด เชียงใหม่

26 น.ส. กุลธิดา   พิมพานนท์ บจก. ซี.พี.ดี ชีทบอร์ด เชียงใหม่

27 นายวรพล   นนัตานุ่น บจก. ซี.พี.ดี ชีทบอร์ด เชียงใหม่

28 นายทายาท   ทากณัพวงค์ บจก. ซี.พี.ดี ชีทบอร์ด เชียงใหม่

29 นายวินยัศกัด์ิ   ลาพิงค์ บจก. ซี.พี.ดี ชีทบอร์ด เชียงใหม่

30 นางสาว ประภาทิพย ์ ภกัดี บจก. เชียงใหมรี่เวอร์ไซดพ์ลาซ่าโฮเต้ิล เชียงใหม่
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31 นางสาว ผ่องพรรณ  แกว้สืบ บจก. เชียงใหมรี่เวอร์ไซดพ์ลาซ่าโฮเต้ิล เชียงใหม่

32 นาย ประเสริฐ  อวยพร บจก. เชียงใหมรี่เวอร์ไซดพ์ลาซ่าโฮเต้ิล เชียงใหม่

33 นายณภสิทธ์ิ   สมทรัพย์ บจก. ซีพีเอฟ เรสเทอรองท ์แอนดฟ์ู้ดเชน เชียงใหม่

34 น.ส. วราพร   ใจวงัโลก บจก. วีระพานิช เชียงใหม่ เชียงใหม่

35 นายสุมิตร   ทัง่ทอง บมจ. แชงกรี-ลาโฮเตล็ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

36 นายเฉลิม   พรหมเมือง บมจ. แชงกรี-ลาโฮเตล็ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

37 นายกิตต์ิธนตัถ ์  ไชยวงค์ บมจ. แชงกรี-ลาโฮเตล็ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

38 นางขวญัใจ   เกเยน็ บมจ. แชงกรี-ลาโฮเตล็ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

39 นายชนะโชค   วาทีรักษ์ บมจ. แชงกรี-ลาโฮเตล็ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

40 นายมณู   ธูปเอ่ียม บมจ. แชงกรี-ลาโฮเตล็ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

41 นายด ารงคศ์กัด์ิ   ค  ามงคล บมจ. แชงกรี-ลาโฮเตล็ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

42 นายชิตพล   ค  าพนู บมจ. แชงกรี-ลาโฮเตล็ เชียงใหม่

43 นายศุกล   พวกนอ้ย บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่

44 นายชวลิต   ฤทธีตานนท์ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่

45 นายสมควร   จระนะ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่

46 นายสิทธิพร   ชาวแหลง บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่

47 น.ส. พรทิพย ์  สงัขสุ์ข บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่

48 น.ส. สุจิตตรา   อูปทอง บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่

49 นายธีรพงศ ์  ปัญญา บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่

50 นายกิตติกร   การะกุล บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เชียงใหม่

51 นายชาญชยั   หทัยา บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด์ เชียงใหม่

52 นายศกัรินทร์   จ  าปาทอง บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด์ เชียงใหม่

53 น.ส. สาวิตรี   จุมแสน บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด์ เชียงใหม่

54 น.ส. วาสนา   แกว้มาลี บจก. ซีเอสสปอร์ต ไทยแลนด์ 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 

 

 




