
  
 ตารางอบรมผู้ท าบัญชี ปี 2564 และ CPA แบบไม่เป็นทางการ    จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Facebook Live  
                                     บจก.จีทีโอเทรนนิ่ง โทร. (087) 559-3194            Line ID : @homecpd 

 
  

หลกัสูตร 
Course 

วนั/เวลา 

อบรม 

เรือ่ง 
รบัจ ากดั 200 คน ตอ่คอรส์ ผู้ท ำบัญชี ผู้สอบบญัชี (CPA) อตัรำค่ำอบรม SCAN QR CODE 

คอรส์ทีส่มคัร 

LI05 

 

24 ก.ค.64 
8.45-12.00 

ทีด่นิอำคำร และอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนฯ 
สภาวิชาชพีบญัชี 6407-06-089-021-01 
 (จัดอบรมผ่ำน Facebook Live)
วทิยำกร  อ.ไพรัตน์  ภัทรศิริสิทธิ์  

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 21 ก.ค. 

 

LI06 

 

24 ก.ค.64 
13.00-16.15 

กำรตรีำคำใหม่ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ฯ 
  สภาวิชาชพีบญัชี 6407-06-089-026-01 

(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live) 
วทิยากร  อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 21 ก.ค. 

 

LI07 

 

25 ก.ค.64 
8.45-12.00 

ลูกหนี้ตำมมำตรฐำน NPAEs 
สภาวิชาชพีบญัชี 6407-06-089-022-01 
 (จัดอบรมผ่ำน Facebook Live)  
วทิยากร  อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 22 ก.ค. 

 

LI08 

 

25 ก.ค.64 
13.00-16.15 

เงินลงทุนตำมมำตรฐำน NPAEs 
สภาวิชาชพีบญัชี 6407-06-089-023-01  

(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live)
วทิยากร  อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 22 ก.ค. 

 

LS07 

 

12 ส.ค.64 
8.45-12.00 

สินค้ำคงเหลือตำมมำตรฐำน NPAEs  
(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live) 
วทิยากร  อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน  9 ส.ค. 

 

LS08 

 

12 ส.ค.64 
13.00-16.15 

กำรบญัชีต้นทุน 
(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live) 

    วทิยากร  อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน  9  ส.ค. 

 



  
 ตารางอบรมผู้ท าบัญชี ปี 2564 และ CPA แบบไม่เป็นทางการ    จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Facebook Live  
                                     บจก.จีทีโอเทรนนิ่ง โทร. (087) 559-3194            Line ID : @homecpd 

 
  

หลกัสูตร 
Course 

วนั/เวลา 

อบรม 

เรือ่ง 
รบัจ ากดั 200 คน ตอ่คอรส์ ผู้ท ำบัญชี ผู้สอบบญัชี (CPA) อตัรำค่ำอบรม SCAN QR CODE 

คอรส์ทีส่มคัร 

LS09 

 

26 ส.ค.64 
8.45-12.00 

พ้ืนฐำนกำรจัดท ำงบกระแสเงินสด 
(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live) 

วทิยากร  อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน  23 ส.ค. 

 

LS10 

 

26 ส.ค.64 
13.00-16.15 

Workshop กำรจัดท ำงบกระแสเงินสด 
 (จัดอบรมผ่ำน Facebook Live) 
วทิยากร  อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน  23  ส.ค. 

 

LS11 

 

27 ส.ค.64 
8.45-12.00 

ทีด่นิอำคำร และอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนฯ  
(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live) 

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธ ิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน  24 ส.ค. 

 

LS12 

 

27 ส.ค.64 
13.00-16.15 

กำรตรีำคำใหม่ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ฯ 
(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live)

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธ ิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 24  ส.ค. 

 

LS13 

 

10 ก.ย.64 
8.45-12.00 

ลูกหนี้ตำมมำตรฐำน NPAEs 
(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live)

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธ ิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 7 ก.ย. 

 

LS14 

 

10 ก.ย.64 
13.00-16.15 

เงินลงทุนตำมมำตรฐำน NPAEs  
(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live)

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธ ิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 7 ก.ย. 

 



  
 ตารางอบรมผู้ท าบัญชี ปี 2564 และ CPA แบบไม่เป็นทางการ    จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Facebook Live  
                                     บจก.จีทีโอเทรนนิ่ง โทร. (087) 559-3194            Line ID : @homecpd 

 
  

หลกัสูตร 
Course 

วนั/เวลา 

อบรม 

เรือ่ง 
รบัจ ากดั 200 คน ตอ่คอรส์ ผู้ท ำบัญชี ผู้สอบบญัชี (CPA) อตัรำค่ำอบรม SCAN QR CODE 

คอรส์ทีส่มคัร 

ZM01 18-19 ก.ย.64 

8.45-17.00 
 

( 2 วนั ) 

เจำะลึกภำษีอำกรใหม่และมำตรฐำนบัญชี   
(จัดอบรมผ่ำน ZOOM ) 

รบัจ ากดั 100 ทา่น เทา่น ัน้ 
วทิยากร : อ.จริศกัด ิ ์สหสทิธิว์ฒัน ์

บัญชี 2. 30 ชม. 
อ่ืนๆ 6. 30 ชม. 

ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 1  
จ ำนวน 13.30 ช่ัวโมง 

999 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 15 ก.ย. 

 

LS15 

 

24 ก.ย.64 
8.45-12.00 

สินค้ำคงเหลือตำมมำตรฐำน NPAEs  
(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live) 

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธ ิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 21 ก.ย. 

 

LS16 

 

24 ก.ย.64 
13.00-16.15 

กำรบญัชีต้นทุน 
(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live)

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธ ิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 21 ก.ย. 

 

LS17 

 

29 ก.ย.64 
8.45-12.00 

พ้ืนฐำนกำรจัดท ำงบกระแสเงินสด 
(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live)

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธ ิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ านวน 2 ชัว่โมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 27  ก.ย. 

 

LS18 

 

29 ก.ย.64 
13.00-16.15 

Workshopกำรจัดท ำงบกระแสเงนิสด 
(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live)

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธ ิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 27 ก.ย. 

 

LS19 

 

30 ก.ย.64 
8.45-12.00 

ทีด่นิอำคำร และอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนฯ 
(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live)

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธ ิ ์
 

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 27  ก.ย. 

 



  
 ตารางอบรมผู้ท าบัญชี ปี 2564 และ CPA แบบไม่เป็นทางการ    จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Facebook Live  
                                     บจก.จีทีโอเทรนนิ่ง โทร. (087) 559-3194            Line ID : @homecpd 

 
  

หลกัสูตร 
Course 

วนั/เวลา 

อบรม 

เรือ่ง 
รบัจ ากดั 200 คน ตอ่คอรส์ ผู้ท ำบัญชี ผู้สอบบญัชี (CPA) อตัรำค่ำอบรม SCAN QR CODE 

คอรส์ทีส่มคัร 

LS20 

 

30 ก.ย.64 
13.00-16.16 

กำรตรีำคำใหม่ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ฯ 
(จัดอบรมผ่ำน Facebook Live)

วทิยากร : อ.ไพรตัน ์ ภทัรศริสิทิธ ิ ์

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท  (รวมVAT) 
สมัครภำยใน 27 ก.ย. 

 

 



  ตารางอบรม ผู้ท าบัญชี ปี 2564 และ CPA แบบไม่เป็นทางการ    จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Facebook Live  
                                     บจก.ซีเอเอส โทร. (085) 128-5615                   Line ID : @homecpd 

 
  

หลกัสูตร 
Course 

วนั/เวลา 

อบรม 

เรือ่ง 
รบัจ ากดั 200 คน ตอ่คอรส์ ผู้ท ำบัญชี ผู้สอบบญัชี (CPA) อตัรำค่ำอบรม SCAN QR CODE 

คอรส์ทีส่มคัร 

LC01 

 

30 ก.ค.64 
8.45-12.00 

สัญญำเช่ำตำมมำตรฐำน NPAEs  
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

สภาวชิาชพีบญัชี 6407-06-157-001-01 
วทิยำกร : อ.ไพรัตน์  ภัทรศิริสิทธิ์  

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 27 ก.ค. 

 

 
 

 

LC02 

  
 

30 ก.ค.64 
13.00-16.15 

ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำ
แลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศฯ  

(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

สภาวิชาชพีบญัชี 6407-06-157-002-01 
วทิยำกร อ.ไพรัตน์  ภัทรศิริสิทธิ์  

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 27 ก.ค. 

 
 
 

 

LC03 

 

7 ส.ค.64 
8.45-12.00 

กำรรับรู้รำยได้ตำมมำตรฐำนNPAEs   
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

สภาวิชาชพีบญัชี 6408-06-157-003-01 
วทิยำกร  อ.นิพนธ์ อยู่นอน 

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 4  ส.ค. 

 
 

 

LC04 

 

7 ส.ค.64 
13.00-16.15 

รำยได้สัญญำเช่ำที่ท ำกบัลูกค้ำ TFRS 15 
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

สภาวิชาชพีบญัชี 6407-06-089-019-01 
วทิยำกร  อ.นิพนธ์ อยู่นอน 

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 4  ส.ค. 

 
 

 

LC05 

 

8 ส.ค.64 
8.45-12.00 

Update ภำษีเงินได้นิติบุคคล 
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

สภาวิชาชพีบญัชี 6408-06-157-005-01 
       วทิยำกร  อ.จิรศักดิ์ สหสิทธิวฒัน์ 

อ่ืนๆ 2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 5 ส.ค. 

 

 
 

LC06 

 

8 ส.ค.64 
13.00-16.15 

Updateภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย 
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

สภาวิชาชพีบญัชี 6408-06-157-006-01 
วทิยำกร  อ.จิรศักดิ์ สหสิทธิวฒัน์ 

อ่ืนๆ 2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 5 ส.ค. 

 
 

 



  ตารางอบรม ผู้ท าบัญชี ปี 2564 และ CPA แบบไม่เป็นทางการ    จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Facebook Live  
                                     บจก.ซีเอเอส โทร. (085) 128-5615                   Line ID : @homecpd 

 
  

หลกัสูตร 
Course 

วนั/เวลา 

อบรม 

เรือ่ง 
รบัจ ากดั 200 คน ตอ่คอรส์ ผู้ท ำบัญชี ผู้สอบบญัชี (CPA) อตัรำค่ำอบรม SCAN QR CODE 

คอรส์ทีส่มคัร 

LC07 

 

14ส.ค.64 
8.45-12.00 

กำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

สภาวิชาชพีบญัชี 6408-06-157-009-01 
วทิยำกร  อ.อริชภัสร์ จิระปรำสิทธิ์ 

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 11 ส.ค. 

 

 
 

LC08 
 

14 ส.ค.64 
13.00-16.15 

กำรน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปีผ่ำน DBD e-Filling  
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

สภาวิชาชพีบญัชี 6408-06-157-010-01 

วทิยำกร  อ.อริชภัสร์ จิระปรำสิทธิ์ 

อ่ืนๆ 2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 11 ส.ค. 

 
 

 

LC09 

 

15 ส.ค.64 
8.45-12.00 

ลูกหนี้ตำมมำตรฐำน NPAEs และปัญหำทำงปฏิบตั ิ
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

สภาวิชาชพีบญัชี 6408-06-157-007-01 
วทิยำกร  อ.จิรศักดิ์ สหสิทธิวฒัน์ 

บัญชี2  ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 11 ส.ค. 

 
 

 

LC10 

 

15 ส.ค.64 
13.00-16.15 

สินค้ำคงเหลือตำมมำตรฐำน NPAEs  
และปัญหำทำงปฎบิตั ิ

(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

สภาวิชาชพีบญัชี 6408-06-157-008-01 
วทิยำกร  อ.จิรศักดิ์ สหสิทธิวฒัน์ 

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 11 ส.ค. 

 
 
 

 

LC11 
 

21 ส.ค.64 
8.45-12.00 

สัญญำเช่ำตำมมำตรฐำน NPAEs  
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร : อ.ไพรัตน์  ภัทรศิริสิทธิ์  

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 18 ส.ค. 

 
 
 

 

LC12 

 

21 ส.ค.64 
13.00-16.15 

ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง 
ของอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศฯ  

(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร : อ.ไพรัตน์  ภัทรศิริสิทธิ์  

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 18 ส.ค. 

 
 

 
 



  ตารางอบรม ผู้ท าบัญชี ปี 2564 และ CPA แบบไม่เป็นทางการ    จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Facebook Live  
                                     บจก.ซีเอเอส โทร. (085) 128-5615                   Line ID : @homecpd 

 
  

หลกัสูตร 
Course 

วนั/เวลา 

อบรม 

เรือ่ง 
รบัจ ากดั 200 คน ตอ่คอรส์ ผู้ท ำบัญชี ผู้สอบบญัชี (CPA) อตัรำค่ำอบรม SCAN QR CODE 

คอรส์ทีส่มคัร 

LC13 

 

22 ส.ค.64 
8.45-12.00 

กำรรับรู้รำยได้ตำมมำตรฐำนNPAEs 
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

       วทิยำกร  อ.นิพนธ์ อยู่นอน 

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 19 ส.ค. 

 

LC14 

 

22 ส.ค.64 
13.00-16.15 

รำยได้สัญญำเช่ำที่ท ำกบัลูกค้ำTFRS 15  
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 
วทิยำกร  อ.นิพนธ์ อยู่นอน 

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 19 ส.ค. 

 

LC15 

 

28 ส.ค.64 
08.45-12.00 

กำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร  อ.อริชภัสร์ จิระปรำสิทธิ์ 

อ่ืนๆ 2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 25 ส.ค. 

 

LC16 

 

28 ส.ค.64 
13.00-16.15 

กำรน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปีผ่ำน DBD e-Filling  
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร  อ.อริชภัสร์ จิระปรำสิทธิ์ 

บัญชี2  ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 25 ส.ค. 

 

LC17 

 

29 ส.ค.64 
08.45-12.00 

ลูกหนี้ตำมมำตรฐำน NPAEs และปัญหำทำงปฏิบตั ิ
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร  อ.จิรศักดิ์ สหสิทธิวฒัน์ 

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 25 ส.ค. 

 

LC18 

 

29 ส.ค.64 
13.00-16.15 

สินค้ำคงเหลือตำมมำตรฐำน NPAEs และ
ปัญหำทำงปฎิบตั ิ

(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร  อ.จิรศักดิ์ สหสิทธิวฒัน์ 

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 25 ส.ค. 

 



  ตารางอบรม ผู้ท าบัญชี ปี 2564 และ CPA แบบไม่เป็นทางการ    จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Facebook Live  
                                     บจก.ซีเอเอส โทร. (085) 128-5615                   Line ID : @homecpd 

 
  

หลกัสูตร 
Course 

วนั/เวลา 

อบรม 

เรือ่ง 
รบัจ ากดั 200 คน ตอ่คอรส์ ผู้ท ำบัญชี ผู้สอบบญัชี (CPA) อตัรำค่ำอบรม SCAN QR CODE 

คอรส์ทีส่มคัร 

LC19 

 

4 ก.ย.64 
8.45-12.00 

สัญญำเช่ำตำมมำตรฐำน NPAEs  
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร : อ.ไพรัตน์  ภัทรศิริสิทธิ์  

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 1 ก.ย. 

 

LC20 

 

4 ก.ย.64 
13.00-16.15 

ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง 
ของอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศฯ  

(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร : อ.ไพรัตน์  ภัทรศิริสิทธิ์  

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 1 ก.ย. 

 

LC21 

 

5 ก.ย.64 
08.45-12.00 

กำรรับรู้รำยได้ตำมมำตรฐำนNPAEs 
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร  อ.นิพนธ์ อยู่นอน 

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 2 ก.ย. 

 

LC22 

 

5 ก.ย.64 
13.00-16.15 

รำยได้สัญญำเช่ำที่ท ำกบัลูกค้ำ TFRS 15  
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 
วทิยำกร  อ.นิพนธ์ อยู่นอน 

อ่ืนๆ2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 2  ก.ย. 

 

LC23 

 

11 ก.ย.64 
08.45-12.00 

กำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร  อ.อริชภัสร์ จิระปรำสิทธิ์ 

บัญชี2  ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 8  ก.ย. 

 

LC24 

 

11 ก.ย.64 
13.00-16.15 

กำรน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปีผ่ำน DBD e-Filling 

(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร  อ.อริชภัสร์ จิระปรำสิทธิ์ 

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 8  ก.ย. 

 



  ตารางอบรม ผู้ท าบัญชี ปี 2564 และ CPA แบบไม่เป็นทางการ    จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Facebook Live  
                                     บจก.ซีเอเอส โทร. (085) 128-5615                   Line ID : @homecpd 

 
  

หลกัสูตร 
Course 

วนั/เวลา 

อบรม 

เรือ่ง 
รบัจ ากดั 200 คน ตอ่คอรส์ ผู้ท ำบัญชี ผู้สอบบญัชี (CPA) อตัรำค่ำอบรม SCAN QR CODE 

คอรส์ทีส่มคัร 

LC25 

 

12 ก.ย.64 
08.45-16.15 

ลูกหนีต้ำมมำตรฐำน NPAEs  และ 
ปัญหำทำงปฏิบตั ิ

(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร  อ.จิรศักดิ์ สหสิทธิวฒัน์ 

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 9 ก.ย. 

 

LC26 

 

12 ก.ย.64 
13.00-16.15 

สินค้ำคงเหลือตำมมำตรฐำน NPAEs และ 
ปัญหำทำงปฏิบตั ิ 

(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร  อ.จิรศักดิ์ สหสิทธิวฒัน์ 

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 9  ก.ย. 

 

LC27 
 

25 ก.ย.64 
08.45-12.00 

สัญญำเช่ำตำมมำตรฐำน NPAEs  
(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยำกร : อ.ไพรัตน์  ภัทรศิริสิทธิ์  

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 22   ก.ย. 

 

LC28 

 

25 ก.ย.64 
13.00-16.15 

ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง 
ของอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศฯ  

 (จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

     วทิยำกร อ.ไพรัตน์  ภัทรศิริสิทธิ์   

บัญชี2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 22  ก.ย. 

 

LC29 

 

26 ก.ย.64 
08.45-12.00 

ลูกหนีต้ำมมำตรฐำน NPAEs  และ 
ปัญหำทำงปฏิบตั ิ

(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยากร  อ.จริศกัดิ ์สหสทิธวิฒัน ์

อ่ืนๆ 2 ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 23  ก.ย. 

 

LC30 

 

26 ก.ย.64 
13.00-16.15 

สินค้ำคงเหลือตำมมำตรฐำน NPAEs และ 
ปัญหำทำงปฎิบตั ิ

(จดัอบรมผ่าน Facebook Live) 

วทิยากร  อ.จริศกัดิ ์สหสทิธวิฒัน ์

บัญชี2  ชม. ไม่เป็นทางการประเภทท่ี 2  
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

230 บำท 
สมัครภำยใน 23  ก.ย. 
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