
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษัท จังหวดั สถำนะ

1 นายศุภสัณห์ การะเกตุ หจก.เอกโลจิสติกส์ (เชียงใหม)่ เชียงใหม่

2 นางสาว พชัรินทร์ ม่อยเรือน หจก.เอกโลจิสติกส์ (เชียงใหม)่ เชียงใหม่

3 นายวชัรชยั   ประณต หจก.เอกโลจิสติกส์ (เชียงใหม)่ เชียงใหม่

4 นายเจษฎา  ธนารักษ ์ บจก. อรสิริน โฮลด้ิง เชียงใหม่

5 นายธกรกฤษ  ศรีคลา้ย บจก. อรสิริน พร็อพเพอร์ต้ี เชียงใหม่

6 นายชยัวิทย ์  ลดาสวรรค์ บจก. เอเซียน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตน้ท์ เชียงใหม่

7 นายธนวรรธน์   เกิดมูล บจก. เอเซียน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตน้ท์ เชียงใหม่

8 นายพงศกร   ดอกไม้ หจก. ปกรณ์ เทคนิคอล ซพัพลาย เชียงใหม่

9 นายอรรคดิษฎ ์  เขียวพลอย บมจ. เชียร์พร๊อพเพอร์ต้ี ปทุมธานี

10 น.ส. ดรุณี   ปัญญาท า บจก. โคพลา (ประเทศไทย) กทม

11 นายวฒิุนนัท ์  อินทยศ มหาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่

12 นายนรินทร์   จกัร์ป๋ัน มหาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่

13 นายณฐัวฒิุ   รินโน มหาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่

14 น.ส. เขมิกา   ยะรินทร์ บจก. ฟิช เอ็นเทอร์ไพร้ซส์ (ไทยแลนด)์ ล าพนู จ่ายแลว้

15 นายชาญศิลป์   มูลอา้ย บจก. ไทยน ้าทิพย ์คอมเมอเชียบ สาขา เชียงใหม่ เชียงใหม่

16 นายพงษเ์ทพ   ขติัพิบูลย์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

17 นายธนะศกัด์ิ   วงศไ์ชย บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

18 นายชวิศ   ขติัพิบูลย์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

19 น.ส. ลลิตา   สิงหวชิรนนท์ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

20 นายสุริยนั   สัญโญ บจก. ดิวดรอป เชียงใหม่ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

21 นายโกสินทร์   รุ่งอรุณนิติรักษ์ บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

22 นายสุทธิศกัด์ิ   บุตรศรี ส านกัพฒันาแหล่งน ้าขนาดใหญ่แห่งท่ี 1 เชียงใหม่

23 นายสุรชาติ   ค  าเรือน บจก. รักษาความปลอดภยั ซีเคียวรีทสั (ประเทศไทย) เชียงใหม่

24 นายวฒิุชยั   บา้นสระ บจก. สยามเรียบเอสเตท โซลูชัน่ เชียงใหม่

25 น.ส. นชัชดา   รอดเรืองรุ่ง บจก. โฟร์ซีซัน่ส์ สไปเซส ล าพนู

26 นายเจษฎา   พิมสารี หจก. พี.ดบับลิว.เอส.คอนกรีต เชียงใหม่

27 นายศราวธุ   ชยัช่วง หจก. พี.ดบับลิว.เอส.คอนกรีต เชียงใหม่

28 นายเอนก   มัน่คง บจก. เอก เอนจิเนียร่ิง ( ๐๙ ) นนทบุรี จ่ายแลว้

29 นายลทัธพล   สิทธิกูล บจก. รัฐธิกา เชียงใหม่

30 นายเอกพล   แสงเป็ก บจก. ไทยน ้าทิพย ์คอมเมอเชียบ สาขา ล าปาง ล าปาง

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำอบรมหลักสูตร จป.เทคนิควนัที ่3-5 ธ.ค. 2561
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รำยช่ือผู้สมัครเข้ำอบรมหลักสูตร จป.เทคนิควนัที ่3-5 ธ.ค. 2561

31 น.ส. ประไพ   ถูกหมาย บจก. รอแยลฟู้ดส์ เชียงใหม่

32 นายกฤษณะ   หริกจนัทร์ บจก. อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

33 นายคุณกิตติ   ใหม่เส็น บจก. อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่ จ่ายแลว้

34

35 นายภูมรินทร์   ศรีบุญยงั บจก. โตโยตา้นครพิงคเ์ชียงใหม่ (สาขาล าพนู) ล าพนู จ่ายแลว้

36 นางแสงดาว   ประกอบของ บจก. ก่ิมศาสตร์ ก่อสร้าง เชียงใหม่

37 นายธนารัฐ   ธรรมวงศานนท์ บจก. เกเบ้ียน โปรดกัส์ แอนด ์ซพัพลาย เชียงใหม่ จ่ายแลว้

38 นายชูมิตร   อมัภิรมย์ บจก. เกเบ้ียน โปรดกัส์ แอนด ์ซพัพลาย 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 

 

 




