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ชืOอ-นามสกุล
คุณกนกวรรณ มากล้น
คุณกฤษณ์พงษ์ สุคนั โธ
คุณกาญจนา ใจคํา
คุณกิตติพล ลีปิพฒ
ั นวิทย์
คุณกีรตยา สมบัติปัน
คุณเกศกานดา พรรณกลินU
คุณเกษมสันต์ เตชะวิรัชชน
คุณโกวิท แพรวพรายกุล
คุณขันธ์เพชร สารสาส
คุณจํานงค์ ศรีอมั พรกุล
ดร.จีรภัทร เจริญชัยกรณ์
คุณเจตพิทกั ษ์ สิงห์ทอง
คุณเจน ปัณณมณีโชติ
คุณชัชวาล บัวสุวรรณ
คุณชัญญรักษ์ กิจชลวิวฒ
ั น์
คุณชัยวัฒน์ คงศักดิrศรีสกุล
คุณเชาวรินทร์ เกษมสุข
คุณญารินทร์ ศรีศกั ดา
คุณฐิตพิ งศ์ แย้ มชืUน
คุณณธษา ทิพย์สม
คุณณัฐกร นีราภิชาต
คุณณัฐพล เดชวิทกั ษ์
คุณณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ
คุณณิชนันท์ โกสมนึก
คุณดวงพรรษพร ศิริภทั ร

บริษัท
บจก.ปณิวรา
บจก.เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ Dง
การยาสูบแห่งประเทศไทย
บจก.เค อินโนเวชันU
Wis Marketing Group
บจก.ไลอ้ อน
บจก.มหากิจ โฮลดิ Dง (1973)
บจก.เฟอโร แมนูแฟคทอรีU
บจก.เมืองไทยประกัน
บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.ไอ.ซี.ซีอินเตอร์เนชันU แนล
บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
บจก.บีโอไลฟ์
บจก.เอพริ นD ท์
บจก.วิณณกิจ
บจก.เอส.บี.พลาสเซ็นเตอร์
ธุรกิจร้ านอาหาร
บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันU แนล เอนเตอร์ไพรส์
บจก.พีไฟฟ์ แมเนจเม้ นท์
บจก. มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
บจก. วีเอ็นพี ออโต้ พาร์ท
บมจ. ล็อกซเล่ย์
Solar Air
บจก.วี.ซี.ออโต้ ซตั เตอร์ส
บจก.หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี
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ชืOอ-นามสกุล
คุณดวงรัตน์ รัตนอํานวยศิริ
คุณดาริน ยุคเกษมวงศ์
คุณทรงเดช พูนสิริเพิมU ผล
คุณเทอดพงษ์ บุญแดนไพร
คุณธนพัฒน์ โรจนไพบูลย์
คุณธรรมนูญ เรือนรัศมีประชา
คุณธราดล วัฒนะลาภา
คุณธวัชชัย พุฒิพิริยะ
คุณธาริต เศรษฐพงษ์
คุณนพนันท์ เลิศวัฒนะไพศาล
คุณนริศร จรรยานิทศั น์
คุณนันทพันธ์ แสงไชย
คุณปณิชา รัชตะทรัพย์
คุณประพิมพรรณ เลิศสิริสนิ
ว่าทีUร้อยตรี ดร.ปริ ญญา ศักดิrนาวี
คุณปริณดา นามประเสริฐกุล
คุณปริวรรต พฤกษ์วฒ
ั นากุล
คุณปานขวัญ หัตถโกศล
คุณพงษ์ เลิศจรัส
คุณพงษ์ธร คงสกุล
คุณพนิดา ประโยชน์ทวีกจิ
คุณพุฒิพฒ
ั น์ เลิศเบญจพงศ์
คุณเพ็ญจันทร์ ล้ อสีทอง
คุณไพรัตน์ ทับทิมเทศ
คุณภคิน แสงทองอร่าม
คุณภร ชวลิตนิธกิ ุล
คุณภรณี ชาญไววิทย์
คุณภาวิน กันมล
คุณภาวินี เกียรติศรีชาติ
คุณภาสิต อนุกุลอนันต์ชยั
คุณมาลินี บุญกอ

บริษัท
บมจ.ไอ.ซี.ซีอินเตอร์เนชันU แนล
บมจ.ไทยวาโก้
บมจ.ไทยวาโก้
บจก.ซีซเี อสบี เอ็นจิเนียริUง
บมจ.สหพัฒนพิบูล
บจก.บีซี อินเตอร์แล็บ
บจก. มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
บมจ.ธนพิริยะ
บจก.อะตอม ลิ Dงค์
ธุรกิจส่วนตัว
บจก.เกียรติสนิ โฮลเซล
บจก.โมโน บรอดคาซท์
Kair Living Co.,Ltd
บมจ.เอ็ม วิชนัU
บจก. เวิร์ค ดี โปรดักชันU
บจก.ออลแอดวานซ์ฯ
บจก.ซีรอเยลอาหารทะเล
บจก.ไทม์เว็นเจอร์ส
บจก. ซีเอเทรดดิ Dง
บจก.ต้นแบบความคิด
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรีU
บจก.ปิยะทรัพย์ คอนสตัคÅ ชันU
บจก.เอสพีเจ โททัล โซลูชนัU ส์
บจก.อีพีซี โซลูชนัU
บจก.ทู ทวิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บจก.ทิพย์วารินวัฒนา
บจก.พาวเวอร์ สเตชันU มอเตอร์ สปอร์ต
บจก.ภัสวีร์
บจก.นอร์ดสัน เอ็กซ์อะลอย เอเชีย (ประเทศไทย)
บจก.เนชันU แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
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ชืOอ-นามสกุล
คุณโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
ดร.รัชต วรุณสุขะศิริ
คุณรัชนี แสนศิลป์ ชัย
คุณรุ่งทิพย์ ส่องพราย
คุณฤทัยชนก สมปอง
คุณลาวัลย์ ตั Dงเลิศไพบูลย์
คุณวนิดา ปรีชาวนา
คุณวรเดช สมบัติปัน
คุณวรพัทธ์ ตั Dงวงศ์ศิริ
คุณวราทิพย์ วัฒนาพร
คุณวรินภร จันทรโรจน์วานิช
คุณวรุฒ สังข์บวั แก้ ว
คุณวัชรี บรรณหิรัญ
คุณวิธ สุดใจอําพัน
ดร.วิไลวรรณ จิรัฐพิกาลพงศ์
คุณวีระพร คงสุภาพศิริ
คุณสมชนก เตชะเสน
คุณสมบูรณ์ ประทีปจํารัสกุล
คุณสมพงษ์ รัศมีธรรม
คุณสากล เซียสกุล
คุณสินีนารถ หลักสุวรรณ
คุณสุกาญจนา การะเกตุ
คุณสุขสันต์ สินธุ์สวุ รรณ
คุณสุชาดา พะเนียงเวทย์
คุณสุประดิษฐ์ สอิด
คุณไสว พลขันธ์
คุณหทัยชนก ปิ
คุณอธิวฒ
ั น์ พัฒน์พนั ธ์ชยั
ภญ.อมร พุฒิพิริยะ
คุณอรวรรณ นิลเพชร์พลอย
คุณอริยา ยิ Dมทะโชติ

บริษัท
บมจ. ดับÅ เบิ Dล เอ (1991)
บจก.มิราเคิล ไทม์ ทราเวล
บมจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
บจก.เบสท์ Raฟิ วชันU
โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน
I.F.S.(Bangkok) Co.,Ltd.
บจก.ร่วมอิสระ
Wis Marketing Group
หจก.เวิลด์ไวด์วีล ยางยนต์
บจก.เนอร์วาน่า แอนด์ฯ
บจก. เดอะเลตเตอร์พาร์ค
บจก.คอสโม โปรเกรสฯ
บจก.ไอ.ดี.ไอ. อินเตอร์เนชันU แนล
บจก.วิทธ์ เอดดูเคชันU
บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช
บจก.ฝูหยวน มารีน
ธนาคารเพืUอการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
บจก.บีพ้อยท์ มาร์เก็ตติ Dง
บมจ.ไทยวาโก้
บจก.ไลอ้ อน
การยาสูบแห่งประเทศไทย
Total Real Estate
บจก.โกลเด้ นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ Dง
บจก.เอส พี มาร์เก็ตติ Dง ซัพพลาย
บจก.11การัต กรุ๊ป
บจก.บี เค พลังโชค
บมจ.ธนพิริยะ
Wealth Planner Co.,Ltd
บจก.ลอดช่องสยามกรุ๊ป
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ชืOอ-นามสกุล
คุณอัญญาณี เรืองทรัพย์วิไล
คุณอารียา ทิพยทยารัตน์
คุณอารี ศกั ดิr เสถียรภาพ
คุณเอกชัย พวงเพ็ชร์
MissManivone Sitthixay
MissRatchdapha Piyostip
Mr.Vong Khouanchaypacha

บริษัท
บมจ.สหพัฒนพิบูล
บจก. ทยารัตน์
บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
บจก.มังกรเอก
Khouanchay Trading Import-Export Co., Ltd. (Laos)
Hiland Global (Thailand) Co., Ltd.
Khouanchay Trading Import-Export Co., Ltd. (Laos)

สถาบันยุทธศาสตร/ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ขอแจ@งรายละเอียดการชำระคGาธรรมเนียมการอบรม ดังนี้
1. ขอให'ท)านดำเนินการชำระค)าธรรมเนียมการอบรม ระหวGางวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2562 (หากพ'นกำหนด
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู'สมัครท)านอื่นต)อไป) โดยท)านสามารถชำระค)าธรรมเนียมการอบรมได' ดังนี้
1.1 กรณีเปUนนิติบุคคล (หมายถึง ห@างหุ@นสGวนจำกัด บริษัทจำกัด บริษทั มหาชน)
รายละเอียด
คGาลงทะเบียน
บวก Vat 7%
หัก ณ ที่จา) ย 3%
รวมเงินต@องจGายสุทธิ
หมายเหตุ

จำนวนเงิน
92,523.36
6,476.64
(2,775.70)
96,224.30

- กรุณาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ )าย 3% จำนวนเงิน 2,775.70 บาท
ในนาม บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เลขประจำตัวผูเ' สียภาษี 0107537001421
เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรตี ัดใหม) แขวงบางกะปc เขตห'วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- กรุณาส)งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ)าย 3% มาทีส่ ถาบันฯ ตามที่อยูข) 'างต'น

1.2 กรณีเปUนบุคคลธรรมดา
รายละเอียด
คGาลงทะเบียน
บวก Vat 7%
รวมเงินต@องจGายสุทธิ

จำนวนเงิน
92,523.36
6,476.64
99,000.00
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2. ทGานสามารถชำระคGาธรรมเนียมการอบรมได@ โดยการโอนเงินหรือสั่งจGายเช็ค
- เข'าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บริษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพทาวเวอรe
บัญชีออมทรัพยe เลขที่บญ
ั ชี 879-7-00939-9
- เข'าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม)
บัญชีออมทรัพยe เลขที่บญ
ั ชี 028-2-96811-8
- สัง่ จ)ายเช็ค ในนาม บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
3. ทGานที่ตอ@ งการใบเสร็จรับเงิน
กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรeมด'านล)างนี้พร'อมแนบหลักฐานการชำระค)าธรรมเนียมการอบรม และ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ)าย 3% (กรณีเปkนนิติบคุ คล) สถาบันฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให' ภายใน 7
วัน หลังจากชำระเงิน
4. แบบฟอร/มข@อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน

แบบฟอร/มข@อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
ชื่อบริษทั / หนGวยงาน
เลขประจำตัวผู@เสียภาษี
ที่อยูG
ชื่อผู@สมัคร
E-mail / เบอร/โทรศัพท/
ชื่อผู@ประสานงาน (ถ@ามี)
E-mail / เบอร/โทรศัพท/
สถานทีต่ ดิ ตGอ
สถาบันยุทธศาสตรeธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เลขที่ 2156 ถ.เพชรบุรตี ัดใหม) แขวงบางกะปc เขตห'วยขวาง กรุงเทพ 10310
E-mail : i-sab@outlook.com / Fax. 02-3080733 / ID Line : watsana 2020
ชื่อผู@ประสานงาน
คุณวาสนา ทรงเสี่ยงไชย (หมู)
Tel. 085-4884743
คุณเบญญาสิริณัฐ ธนพรโชคไชย (หมวย)
Tel. 063-4740300
คุณจิราธิวฒ
ั นe ศุขุมวิริยกุล
Tel. 088-2804994

