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1 นางสุภาพร   ศิริพนัธ์ บจก. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ สาขาท่ี 00005 เชียงใหม่

2 น.ส. ญาณัทฉรา   สุขสวสัด์ิ บจก. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ สาขาท่ี 00005 เชียงใหม่

3 นายสุทศัน์   ปลาทอง บจก. เชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก เชียงใหม่ จ่ายแลว้
4 นายมานะ   สิทธิกุล บจก. รัฐธิกา เชียงใหม่

5 นายลทัธพล   สิทธิกุล บจก. รัฐธิกา เชียงใหม่

6 นายดรุพนั         แสนศิริพนัธ์ บจก. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ดส์ เชียงใหม่

7 นางสาว นุสรา เล็กสมพงษ์ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ เชียงใหม่

8 นางสาว ทศันีย ์แซ่จู โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ เชียงใหม่

9 นาย ประจกัษ ์ชยัชนะ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ เชียงใหม่

10 นาย พรพจน์ อาศนะ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ เชียงใหม่

11 นางสาวจิราภรณ์ โก๊ะกอย โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ เชียงใหม่

12 นายอภิวฒัน์   อนุชิตานุกูล หจก. เชียงใหม่เบเกอร์มาร์ท เชียงใหม่ จ่ายแลว้
13 นางปัญจรัตน์   กลัชาญพิเศษ บจก. ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
14 น.ส. อาทิมา   จอกดี บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้) เชียงใหม่

15 นางอทิตยา   แกว้เรือน หจก. ชาริโคล24 เชียงใหม่

16 น.ส. บุณฑริกา   ทิพยเ์นตร บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่

17 นายณรงค ์  โต๊ะค  าปา โรงแรมเอลาน่า เชียงใหม่ (บจก. ศรีสุณีย ์โอเค) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
18 นายณัฐรัตน์   ทาแบน บจก. บา้นพิงคน์คร สาขา 001 เชียงใหม่

19 หทยัภทัร   ศรีอุดม บจก. มหาภิรมย์ เชียงใหม่

20 น.ส. สุจิตรา   ศิริรักษ์ โรงแรมยเูชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
21 นายเจษฎาวุฒิ   ราชบวัศรี บจก. เอก เอนจิเนียร่ิง ( ๐๙ ) นนทบุรี จ่ายแลว้
22 พนัโทสมพร   ไชยวงศ์ ร้าน ส. รวมเศษสนัทราย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
23 นายพรพรรณ   ผสัดี ร้าน ส. รวมเศษสนัทราย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
24 น.ส. เบญจมาศ   สายสาน สมาคมสโมสรยิมคานา เชียงใหม่ จ่ายแลว้
25 นางปาลตรี   สวสัดรมิติ บจก. สุขเกษฒเปรมปรีด์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
26 นายธวชัชยั   แสงศรีจนัทร์ บมจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ สาขาสนัทราย เชียงใหม่ จ่ายแลว้
27 นางประคองกาญจน์   ปราครุฑ บจก. ตนัตราภฎัฑ ์ซุปเปอร์มาร์เก็ท (1994) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
28 นางบุญญาดา  อภิรมย์ บจก. ตนัตราภฎัฑ ์ซุปเปอร์มาร์เก็ท (1994) เชียงใหม่ จ่ายแลว้
29 นายนนัทรุต   จนัทรภทัร บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

30 นายนวิฐ   อารีย์ บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลกัสูตร จป.บริหำร วนัที่ 28-29 พ.ย. 2561



   ล ำดับ ช่ือ - สกลุ บริษทั จังหวดั สถำนะ

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลกัสูตร จป.บริหำร วนัที่ 28-29 พ.ย. 2561

31 น.ส. พิมพอ์ร   เสนีวงศ ์ณ อยธุยา บจก. โตโยตา้อินทนนท์ เชียงใหม่

32 นายนพนยั   ศรีวิไล บจก. จา้วไพศาล เชียงใหม่ จ่ายแลว้
33 นายโสภณ   คงวงษ์ บจก. จา้วไพศาล เชียงใหม่ จ่ายแลว้
34 น.ส. ณัฐธยาน์  ฐานุตราพงศ์ บจก. สรรพสินคา้ เซ็นทรัล เชียงใหม่ จ่ายแลว้
35 นายจิรศกัด์ิ   อภิสิทธ์ิสนัติกุล สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ เชียงใหม่

36 นายปฏิเวทย ์  ผิวมะลิ บจก. อิจิซเทค เชียงใหม่

37 นางวรรณิการ์   ไชยเดช บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่

38 น.ส. ปาลิดา   อินต๊ะจาย บจก. อาหารภาคเหนือ เชียงใหม่

39 นางสาว สิริสุข    โมร์ บจก. เชียงใหม่รีเวอร์ไซดพ์ลาซ่าโฮเต้ิล เชียงใหม่

40 นาย อศัวเดช   สุดสม บจก. เชียงใหม่รีเวอร์ไซดพ์ลาซ่าโฮเต้ิล เชียงใหม่

41 เชียงใหม่

42 นายรพีพงศ ์  ทุเรียนทองกุล บจก. เวิลด ์เอ็นเนอร์ยี ภาคเหนือ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
43 น.ส. รัติกาล   วฒันวาทิน บจก. เวิลด ์เอ็นเนอร์ยี ภาคเหนือ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
44 นายกฤษวรรต   หตัถิยา บจก. เวิลด ์เอ็นเนอร์ยี ภาคเหนือ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
45 นายบุญฤทธ์ิ   เจริญวิทยธ์นเดช บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

46 นายภูมินทร์   ตระกูลทิวากร บจก. โกลคอนดา เอเชีย ล าพูน
47 นายณัฐวุฒิ   สุปันโน บจก. โกลคอนดา เอเชีย ล าพูน
48 นายเอกชยั   จนัทร์หอม กิจการร่วมคา้เชียงใหม่ริมดอย เชียงใหม่

49 นายฐิติพงษ ์  ศรีพลากิจ หจก. เชียงใหม่ชุนศิลป์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
50 นายนพพนัธ์   ศรีพลากิจ หจก. เชียงใหม่ชุนศิลป์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
51 นายศุภนิธิ   เจริญมีน บจก. ปานวิมานเชียงใหม่ เชียงใหม่

52 นายศุภฤกษ ์  พร้อมสุข บจก. ปานวิมานเชียงใหม่ เชียงใหม่

53 น.ส. อาภสัรีย ์  วงศศ์รีวิชยั บจก. ซิปไลน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้
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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 

 

 




