
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จ ากดั 
KRITSOMBROON SEMINAR AND TRAINING CO., LTD 

เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ  จาก  สภาวชิาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                                                          ส านักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร และ  ส านักก ากบัดูแลธุรกจิ  กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

โทรศัพท์  0-3425-8210 , 0-3425-8250 โทรศัพท์เคล่ือนที่  08-1866-1919 โทรสาร 0-3424-4149 
ส านักงานใหญ่   204  ถนนยงิเป้า  ต าบลสนามจันทร์  อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวดันครปฐม  73000 

 
 

 
 

 

  ( ID Line  :  kritsombroon , 081-8661919 )    ( กฤตสมบูรณ์ จัดอบรม )        ใบสมคัรเขา้ร่วมการอบรมสัมมนา  ( ระยอง และ ชลบุรี ) 

พเิศษสุดสุด ส าหรับลูกค้าอบรมสัมมนาระยอง และ ชลบุรี ครบ 3 คอร์ส ขึน้ไป แถม หนังสือภาษีเงนิได้ หัก ณ ทีจ่่าย ปีปัจจุบัน ฟรี 

เร่ือง         1. การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด เพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจ การลงทุนทางธุรกจิ    ( ค่าอบรม 1,700 บาท  VAT 119 บาท รวม 1,819 บาท )  
                        (วนัพฤหสับดีท่ี    6 สิงหาคม พ.ศ.2563)  (ณ โรงแรมรัตนชล     (ชลบรีุ)  ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
                        (วนัพฤหสับดีท่ี  20 สิงหาคม พ.ศ.2563)  (ณ โรงแรมโกลเดน้ ซิต้ี   (ระยอง)  ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
                2.กลยทุธ์ในการวางแผนภาษีส าหรับการจัดท าบญัชีชุดเดียว   ( ค่าอบรม 1,700 บาท  VAT 119 บาท รวม 1,819 บาท )                       
                        (วนัศกุร์ท่ี    7 สิงหาคม พ.ศ.2563)  (ณ โรงแรมรัตนชล     (ชลบรีุ)  ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
                        (วนัศกุร์ท่ี  21 สิงหาคม พ.ศ.2563)  (ณ โรงแรมโกลเดน้ ซิต้ี   (ระยอง)  ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
               3.กลยทุธ์ในการวิเคราะห์งบการเงนิขั้นสูง   ( ค่าอบรม 1,700 บาท  VAT 119 บาท รวม 1,819 บาท )                       
                        (วนัพฤหสับดีท่ี  10 กนัยายน พ.ศ.2563)  (ณ โรงแรมรัตนชล     (ชลบุรี)  ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
                        (วนัพฤหสับดีท่ี  24 กนัยายน พ.ศ.2563)  (ณ โรงแรมโกลเดน้ ซิต้ี   (ระยอง)  ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
                4.กลยทุธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจ   ( ค่าอบรม 1,700 บาท  VAT 119 บาท รวม 1,819 บาท )                       
                        (วนัศุกร์ท่ี  11 กนัยายน พ.ศ.2563)  (ณ โรงแรมรัตนชล     (ชลบรีุ)  ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
                        (วนัศุกร์ท่ี  25 กนัยายน พ.ศ.2563)  (ณ โรงแรมโกลเดน้ ซิต้ี   (ระยอง)  ( 1,819 บาท )    รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
อบรมวนัท่ี...........................................................................................สถานท่ี........................................................................................................  
ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................นามสกลุ....................................................................................................... 
เลขผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA).......................................................เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีภาษีอากร (TA)........................................................ 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน...............................................................................................           เป็นผูจ้ดัท าบญัชี           ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัท าบญัชี   
 ท่ีอยู.่......................................................................................................................................................................................................................... 
ออกใบก ากบัภาษีและใบเสร็จรับเงินในนาม( บริษทั/หจก./บุคคลทัว่ไป)................................................................................................................. 
           ส านกังานใหญ่                      สาขาท่ี .......................................... เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ............................................................................. 
 ท่ีอยู.่......................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี..................................................................................โทรศพัทส์ านกังาน.....................................................................................  
โทรสาร.................................................................E-Mail:....................................................................................................................................... 
การช าระค่าลงทะเบียนโดยน าฝากเงินสด/เช็คเขา้บญัชี “ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จ ากดั ” 
                บญัชีออมทรัพย ์     ธนาคารกรุงไทย   สาขา  ส่ีแยกสนามจนัทร์   (นครปฐม)    เลขท่ีบญัชี 719-0-06341-2 
                บญัชีสะสมทรัพย ์  ธนาคารกรุงเทพ   สาขา  เดอะมอลล ์บางแค  (กทม.)          เลขท่ีบญัชี 238-4-07568-1 

***โปรดส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการโอนเงิน และแจง้หลกัฐานการโอนเงินพร้อมใบสมคัรผา่นเคร่ืองโทรสารหมายเลข 0-3424-4149 และ 

กรุณาน าส าเนาใบฝากเงินสด/เช็ค มาเพ่ือเป็นหลกัฐานในการลงทะเบียนและรับใบเสร็จรับเงินหรือส่งใบสมคัรมาไดท่ี้ 

E-mail : kritsombroon-seminar@hotmail.com    หรือ สนใจดูรายละเอียดไดท่ี้  www.kritsombroon.com ส าหรับการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในนาม 

“บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จ ากดั” ทีอ่ยู่ 204 ถนนยงิเป้า ต าบลสนามจนัทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร 0735548002884  และกรุณาน าบตัรประชาชนมาแสดงตนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหนา้หอ้งสมัมนา 

กรุณาส่ง 
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