ประกาศรายชื่อผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตร SCBS INFINITE WEALTH PROGRAM รุ่นที่ 5
รายชื่อผูเ้ ข้าอบรมทีผ่ ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการได้มกี ารพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมของผูส้ มัคร
เข้าอบรมหลักสูตรฯ สาหรับหลักสูตร “SCBS INFINITE WEALTH PROGRAM” รุ่นที่ 5 จานวน 60 ท่าน ดังนี้
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รายชื่อ
กนกวรรณ์ ชวลิตดารง
ก้องชาติ เลีย้ งสมทรัพย์
เกรียงศักดิ ์ พันธ์รตั นมงคล
เกวรินทร์ ปญั ญาวุฒไิ กร
เกศินี พรโชติทวีรตั น์
คงธน ตรงจิตวิกรัย
จรรยาพร ทองไทย
จารุวฒ
ั น์ จึงทรัพย์ไพศาล
เจนจิรา พรประภา
เจริญชัย ตุลยกิจจา
ชมพูนุช ปูรานิธี
ชลพฤกษ วงศ์อรุณนิยม
ชลิต อัศววงษ์ววิ ฒ
ั น์
ชวลิต สีบวั เลิศ
ชัยธพัชร์ เหล่าศิรริ ตั น์
โชคชัย รุ่งเจริญชัย
ฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์
ณัฐนนท์ ศรีสมบูรณ์
ณัฐวุฒ ิ จันทรานาคราช
ดิตถพงษ์ บุญอาพล
ทิพจุฑา ประภาวีกร
ธงชัย ธงชัยระวีวฒ
ั น์
ธนพงศ์ สหพงศ์
ธนิตศักดิ ์ สินธุธนิตศักดิ ์
ธัชพล มานะสมจิตร
ธันยธร ดุลยธรรมาภิรมย์
ธีรสิน นรินทร์สขุ สันติ
นพวุฒิ ตัณฑ์ประพันธ์
นัทธ์วรี นิ ทร์ ตัง้ เมืองทอง
บัณฑิต แก้วสว่าง
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รายชื่อ
ปณิธยา เธียรประสิทธิ ์
ปฎั พล ประเทืองวงศ์
ปิ ยะ ปิ ยะสมบัตกิ ุล
พิมผกา สพโชคชัย
พิมพ์ญาดา สิทธิคุณกิตติ ์
พีรนันท์ เสนาจักร์
เมทินี สิทธิกรเมธากุล
รัตติพร ลีลาปญั ญาเลิศ
รุง้ เพชร ลิม้ สวัสดิวงศ์
์
ฤกษ์ชวิษฐ์ อัศวลาภนิรนั ดร
วรีพร แก้วสว่าง
วีรพล บูรพพัฒนพงศ์
ศุภจิตร์ เมฆกระจ่าง
สารินทร์ ว่องกุศลกิจ
สินโชค พิรโิ ยทัยสกุล
สิรโสมย์ บริสทุ ธิสุ์ วรรณ์
สิรอิ มร กิตธิ รี ะกุล
สุทธิลกั ษณ์ ศุภองค์ประภา
สุธี ลัคนสุทนิ
สุเมธ มโนสุทธิ
เสฐฐ์สทิ ธิ ์ ตัง้ อธิคม
เสริมสกุล วงศ์ถริ พร
หฤทัย นิทศั นานนทชัย
หาญศิริ แสงวงศ์กจิ
อภิชญา ยอดวานิช
อลิสา ชลิตอาภรณ์
อัฐกร แซ่คู
อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร
อุมาพร ว่องวัฒนะสิน
ไอยรินฌ์ เชาวนเสถียร

สาหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือก กรุณารอการติดต่อยืนยันทางอีเมล scbsiwp@scb.co.th และทาการชาระค่าธรรมเนียม
ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 เท่านัน้ (ตามรายละเอียดการชาระค่าธรรมเนียม)
หากท่านไม่สามารถชาระค่าธรรมเนียมหลักสูตรตามวันดังกล่าว ทางผูจ้ ดั หลักสูตรฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ และจะทาการ
ติดต่อผูท้ ผ่ี ่านการคัดเลือกในรายชื่อสารองต่อไป

รายละเอียดการชาระค่าธรรมเนี ยมหลักสูตร
หลักสูตร SCBS INFINITE WEALTH PROGRAM รุ่นที่ 5 มีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการอบรม (รวม VAT 7% และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางดูงานในประเทศและต่างประเทศ) ดังนี้
ประเภท
บุคคลทัวไป
่
นิ ติบุคคล

ค่าธรรมเนี ยมการอบรม
195,000 บาท
195,000 บาท

หักภาษี ณ ที่จา่ ย 3%
(5,467.29)

ยอดชาระ
195,000 บาท
189,532.71 บาท

• กรุณาชาระเงินเข้าร่วมหลักสูตรฯ โดยชาระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
o ชื่อบัญชี “บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด” เลขทีบ่ ญ
ั ชีกระแสรายวัน “049-3-11404-4”
o พร้อมนาส่งหลักฐานการชาระเงินมาที่ Email: scbsiwp@scb.co.th หรือ Fax: 02-949-1113
ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 เท่านัน้
o ในกรณีทย่ี งั ไม่ได้ระบุขอ้ มูลในการออกใบเสร็จรับเงินในใบสมัคร กรุณาแจ้งรายละเอียดสาหรับการออก
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับการนาส่งหลักฐานการชาระเงินตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้กลับมาที่
Email: scbsiwp@scb.co.th หรือ Fax: 02-949-1113
o ในกรณีทต่ี อ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามนิตบิ ุคคล กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย (ตัวจริง) มาที่
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด เลขที่ 19 อาคาร 3 ชัน้ 2, 20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
(ในกรณีทไ่ี ม่สามารถชาระค่าธรรมเนียมหลักสูตรตามวันดังกล่าว ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิในการพิ
จารณาผูส้ มัครท่านอื่น
์
ในลาดับต่อไป)
หมายเหตุ : ผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกจะต้องทาการเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์สาหรับหลักสูตร SCBS INFINITE WEALTH PROGRAM
ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยจะมีเจ้าหน้าทีห่ ลักสูตรฯ ติดต่อกลับไปเพื่อดาเนินการดังกล่าว

แบบฟอร์มข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิ น
(กรุณาเขียนตัวบรรจง)
ชื่อ-สกุล
ออกใบเสร็จรับเงิ นในนาม

บุคคลทัวไป
่
นิ ติบุคคล

ในกรณี ต้องการออกใบเสร็จรับเงิ นในนามนิ ติบุคคล กรุณาสังจ่
่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
19 ชัน้ 2, 20-21 อาคาร 3 ไทยพาณิ ชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิ เษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 0105538025143
สถานประกอบการ: สานักงานใหญ่ (00000)
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี : 0105538025143
ออกใบเสร็จรับเงิ นในนาม

ที่อยูใ่ นการออกใบเสร็จรับเงิน

*เฉพาะกรณีทย่ี งั ไม่ได้ระบุขอ้ มูลในการออกใบเสร็จรับเงินในใบสมัคร กรุณาแจ้งรายละเอียดสาหรับการออกใบเสร็จรับเงิน กลับมาที่
Email: scbsiwp@scb.co.th

ติ ดต่อสอบถามเพิ่ มเติ ม
Tel. 02-949-1999
Email: scbsiwp@scb.co.th

