
สถาบัน ACCOUNTING & TAX TRAINING รหสัใบสมคัร
เลขที� 669/21 หมูบ้่านเอื �ออมรสขุ 3  ซอยปณุณวิถี 23 
ถนนสขุมุวิท 101 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10260
โทรศพัท์ : 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  

ชื�อ นามสกลุ ชื�อเลน่
เลขที�บตัรประจําตวัประชาชน เชื �อชาติ สญัชาติ ศาสนา
วนั/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี สถานภาพ
ที�อยู่ตามบตัรประชาชน เลขที� หมูที่� อาคาร/หมูบ้่าน

ถนน ซอย ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

ที�อยู่ที�ติดต่อได้ เลขที� หมูที่� อาคาร/หมูบ้่าน
ถนน ซอย ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต

จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์ โทรศพัท์มือถือ
Email

สถานที�ทํางาน ประกอบธุรกิจ
เลขที� หมูที่� อาคาร/หมูบ้่าน ถนน
ซอย ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จงัหวดั

รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์ โทรสาร

การบญัชีต้นทนุงานสั�งทํา (Job Order Cost)          การบญัชีต้นทนุแบบต่อเนื�อง (Processing Cost) เจ้าของธุรกิจที�ไมมี่พื �นฐานด้านบญัชี (เน้นด้านการบนัทกึบญัชี)
เรียน 10 วนั (สปัดาห์ละ 1 วนั)  เวลา 8.30 - 18.30 น.

เรียนวนัที� 18 และ 25 พฤษภาคม 2557          เรียนวนัที� 1 และ 8 มถินุายน  2557 รอบที� 1 เริ�มเรียนวนัที� 17 มถินุายน 2557
รอบที� 2 เริ�มเรียนวนัที� 20 มถินุายน 2557

การบญัชีเพื�อการนําเข้า (Import)          การบญัชีเพื�อการสง่ออก (Export) รอบที� 3 เริ�มเรียนวนัที� 12 กรกฎาคม 2557

เรียนวนัที� 15 และ 22 มถินุายน 2557          เรียนวนัที� 29 มถินุายน และ 6 กรกฎาคม 2557 เจ้าของธุรกิจที�ไมมี่พื �นฐานด้านบญัชี (เน้นด้านกฎหมายอากร)
เรียน10 วนั (สปัดาห์ละ 1 วนั) เวลา 9.00 - 16.00 น.

ผู้จดัการบญัชี (ผู้ เข้าอบรมต้องมีพื �นฐานด้านบญัชี)          ธุรกิจ BOI (Standard Cost)
เรียน 10 วนั เวลา 9.00-16.00 น.          เรียน 3 วนั เวลา 9.00-16.00 น.
จองก่อนลว่งหน้า หากครบ 20 คน จงึจะจดัอบรม          จองก่อนลว่งหน้า หากครบ 20 คน จงึจะจดัอบรม

หลกัสตูร IN - HOUSE (เพื�อให้ผู้ประกอบการสามารถนําไปใช้ได้จริงเท่านั �น) หลกัสตูรอื�นๆที�ผู้ประกอบการต้องการให้จดัอบรม
เรียน 10 วนั เวลา 9.00-16.00 น. ระบุ
จองก่อนลว่งหน้า หากครบ 20 คน จงึจะจดัอบรม

วตัถปุระสงค์ของการเรียน
เพื�อเปลี�ยนงาน / เพิ�มเงินเดือน / เลื�อนตําแหน่ง เพิ�มพนูความรู้ / ต้องการมีความรู้ด้านบญัชีธุรกิจ ไม่ได้จบบญัชี แต่ต้องทํางานด้านบญัชี
ต้องการ / เตรียมพร้อมประกอบธุรกิจส่วนตวั เพื�อเปิดสํานกังานบญัชี เพิ�งจบการศกึษา ต้องการมีความรู้การทํางานจริง

ต้องการเก็บชั�วโมงผู้ ทําบญัชี

Internet Facebook Email บคุคลแนะนํา (ระบชืุ�อบคุคล)
อื�นๆ

เหตผุลที�ตดัสนิใจเรียน
น่าเชื�อถือ หลกัสตูรน่าสนใจ เอกสารประกอบการสมคัร                   สําเนาบตัรประชาชน

อื�นๆ

ลงชื�อ เจ้าหน้าที� ลงชื�อ ผู้สมคัร
วนัที� วนัที�

ส่วนที� 2 ข้อมลสถานที�ทาํงานู

ผู้ตรวจสอบข้อมลู ผู้สมคัรเรียน

มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช.

ปริญญาตรี

ส่วนที� 5 ช่องทางการรับทราบข้อมลของโรงเรียนู

ปริญญาโท

อนปุริญญา / ปวส.

ระดบั คณะ/สาขาวิชาสถาบนัการศกึษา

ส่วนที� 4 หลักสตรที�ต้องการสมัครและวัตถุประสงค์ของการเรียนู

ส่วนที� 1 ข้อมลส่วนตัวผ้สมัครู ู

ส่วนที� 3 ข้อมลระดับการศึกษาู

เรียน 2 วนั เวลา 9.00 - 16.00 น.          เรียน 2 วนั เวลา 9.00 - 16.00 น.

เรียน 2 วนั เวลา 9.00 - 16.00 น.          เรียน 2 วนั เวลา 9.00 - 16.00 น.

วฒุิการศกึษา

รูปถ่ายผู้สมคัร


