รหัสใบสมัคร

สถาบัน ACCOUNTING & TAX TRAINING
เลขที 669/21 หมูบ่ ้ านเอื ออมรสุข 3 ซอยปุณณวิถี 23
ถนนสุขมุ วิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2311-7745 โทรสาร : 0 2311-7745 มือถือ : 08-4725-0676
Website : www.accountingandtaxtraining.com Email : acctaxtraining@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/ ACCOUNTING & TAX TRAINING
ส่ วนที 1 ข้ อมลส่
ู วนตัวผ้ ูสมัคร
ชือ
เลขทีบตั รประจําตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที
ถนน
จังหวัด
ทีอยู่ทีติดต่อได้
เลขที
ถนน
จังหวัด
Email

รูปถ่ายผู้สมัคร

นามสกุล

ชือเล่น
เชื อชาติ

อายุ

สัญชาติ
สถานภาพ

ปี

ศาสนา

หมูท่ ี
ตําบล/แขวง

อาคาร/หมูบ่ ้ าน
อําเภอ/เขต

ซอย
รหัสไปรษณีย์

หมูท่ ี
ตําบล/แขวง
โทรศัพท์

อาคาร/หมูบ่ ้ าน
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์มือถือ

หมูท่ ี
ตําบล/แขวง
โทรศัพท์

ประกอบธุรกิจ
อาคาร/หมูบ่ ้ าน
อําเภอ/เขต
โทรสาร

ถนน
จังหวัด

ซอย
รหัสไปรษณีย์

ส่ วนที 2 ข้ อมลสถานที
 ทาํ งาน
ู
สถานทีทํางาน
เลขที
ซอย
รหัสไปรษณีย์
ส่ วนที 3 ข้ อมลระดั
บการศึกษา
ู
ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา

คณะ/สาขาวิชา

ส่ วนที 4 หลักสตรที
ู  ต้องการสมัครและวัตถุประสงค์ ของการเรี ยน
การบัญชีต้นทุนงานสัง ทํา (Job Order Cost)
เรี ยน 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00 น.
เรี ยนวันที 18 และ 25 พฤษภาคม 2557

การบัญชีต้นทุนแบบต่อเนือง (Processing Cost)
เรี ยน 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00 น.
เรี ยนวันที 1 และ 8 มิถนุ ายน 2557

การบัญชีเพือการนําเข้ า (Import)
เรี ยน 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00 น.
เรี ยนวันที 15 และ 22 มิถนุ ายน 2557

การบัญชีเพือการส่งออก (Export)
เรี ยน 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00 น.
เรี ยนวันที 29 มิถนุ ายน และ 6 กรกฎาคม 2557

ผู้จดั การบัญชี (ผู้เข้ าอบรมต้ องมีพื นฐานด้ านบัญชี)
เรี ยน 10 วัน เวลา 9.00-16.00 น.
จองก่อนล่วงหน้ า หากครบ 20 คน จึงจะจัดอบรม

ธุรกิจ BOI (Standard Cost)
เรี ยน 3 วัน เวลา 9.00-16.00 น.
จองก่อนล่วงหน้ า หากครบ 20 คน จึงจะจัดอบรม

เจ้ าของธุรกิจทีไม่มีพื นฐานด้ านบัญชี (เน้ นด้ านการบันทึกบัญชี)
เรี ยน 10 วัน (สัปดาห์ละ 1 วัน) เวลา 8.30 - 18.30 น.
รอบที 1
เริมเรี ยนวันที 17 มิถนุ ายน 2557
รอบที 2
เริมเรี ยนวันที 20 มิถนุ ายน 2557
รอบที 3
เริมเรี ยนวันที 12 กรกฎาคม 2557
เจ้ าของธุรกิจทีไม่มีพื นฐานด้ านบัญชี (เน้ นด้ านกฎหมายอากร)
เรี ยน10 วัน (สัปดาห์ละ 1 วัน) เวลา 9.00 - 16.00 น.

หลักสูตร IN - HOUSE (เพือให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถนําไปใช้ ได้ จริงเท่านั น)
เรี ยน 10 วัน เวลา 9.00-16.00 น.
จองก่อนล่วงหน้ า หากครบ 20 คน จึงจะจัดอบรม
วัตถุประสงค์ของการเรี ยน
เพือเปลียนงาน / เพิม เงินเดือน / เลือนตําแหน่ง
ต้ องการ / เตรี ยมพร้ อมประกอบธุรกิจส่วนตัว

วุฒิการศึกษา

หลักสูตรอืนๆทีผ้ ปู ระกอบการต้ องการให้ จดั อบรม
ระบุ

เพิม พูนความรู้ / ต้ องการมีความรู้ด้านบัญชีธุรกิจ
เพือเปิ ดสํานักงานบัญชี

ไม่ได้ จบบัญชี แต่ต้องทํางานด้ านบัญชี
เพิง จบการศึกษา ต้ องการมีความรู้การทํางานจริง

ต้ องการเก็บชัว โมงผู้ทําบัญชี

ส่ วนที 5 ช่ องทางการรั บทราบข้ อมลของโรงเรี
ยน
ู
Internet
อืนๆ

Facebook

Email

บุคคลแนะนํา (ระบุชือบุคคล)

เหตุผลทีตดั สินใจเรี ยน
น่าเชือถือ

หลักสูตรน่าสนใจ

เอกสารประกอบการสมัคร

สําเนาบัตรประชาชน

อืนๆ

ลงชือ
วันที

เจ้ าหน้ าที
ผู้ตรวจสอบข้ อมูล

ลงชือ
วันที

ผู้สมัคร
ผู้สมัครเรี ยน

