
 

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

 ไม่ต้องสอบหรือท าแบบทดสอบ หลังจากจบการอบรมออนไลน์ สมัครวันนี้สามารถอบรมได้ทันที ถึง 30 ธันวาคม 2564  เรียนเสร็จแจ้งช่ัวโมงอบรมได้ทันที     
 สมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหลักสูตรได้ 

หลักสูตร 

Course 
เร่ือง ผู้ท ำบญัชี ผู้สอบบญัชี (CPA) อัตรำค่ำอบรม 

SCAN QR CODE 

คอร์สที่สมคัร 

C01 

 

รวมสิทธิประโยชน์เพิม่ภำษเีงินได้ และ 
ภำษธุีรกจิออนไลน์ Update ถึงปี 2564 
( จัดอบรมผ่ำน Online  Facebook ) 
วทิยำกร  อ.อคัรเดช   เทียมเจริญ 

กิจกรรมอื่นตำมมำตรกำรช่วยเหลือ
ผู้ท ำบัญชีประเภทที่  2     

อบรม 6 ช่ัวโมง 

นับได้ CPD   4 ช่ัวโมง 

ไม่เป็นทำงกำรประเภทที่ 2   
 

จ ำนวน 6 ช่ัวโมง 

 

สมคัรภายใน 31ต.ค.64 

ราคา 230  บาท 

 
ปกต ิราคา  300  บาท 

   

  

C02 

 

นวตักรรมภำษอีเิลก็ทรอนิกส์  
เพ่ือยกระดบักำรให้บริกำร และลดต้นทุน SMEs 

( จัดอบรมผ่ำน Online  Facebook ) 
วทิยำกร  อ. รวสิรำ   หทยัเสรี 

กิจกรรมอื่นตำมมำตรกำรช่วยเหลือ
ผู้ท ำบัญชีประเภทที่  2     

อบรม 6 ช่ัวโมง 

นับได้ CPD   4 ช่ัวโมง 

ไม่เป็นทำงกำรประเภทที่ 2   
 

จ ำนวน 6 ช่ัวโมง 

 

สมคัรภายใน 31ต.ค.64 

ราคา 230  บาท 

 
ปกต ิราคา  300  บาท 

   

  

C03 

 

สรุปประเดน็กำรรับรู้รำยได้ทำงบญัชี (NPAEs) 
 และควำมแตกต่ำงด้ำนภำษอีำกร 
( จัดอบรมผ่ำน Online  Facebook ) 
วทิยำกร  อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวฒัน์ 

กิจกรรมอื่นตำมมำตรกำรช่วยเหลือ
ผู้ท ำบัญชีประเภทที่  2     

อบรม 6 ช่ัวโมง 

นับได้ CPD   4 ช่ัวโมง 

ไม่เป็นทำงกำรประเภทที่ 2   
 

จ ำนวน 6 ช่ัวโมง 

 

สมคัรภายใน 31ต.ค.64 

ราคา 230  บาท 

 
ปกต ิราคา  300  บาท 

   

  

C04 

 

สรุปประเดน็สินทรัพย์และหนี้สินทำงบญัชี(NPAEs) 
 และควำมแตกต่ำงด้ำนภำษอีำกร 
( จัดอบรมผ่ำน Online  Facebook ) 
วทิยำกร  อ.จิรศักดิ์  สหสิทธิวฒัน์ 

กิจกรรมอื่นตำมมำตรกำรช่วยเหลือ
ผู้ท ำบัญชีประเภทที่  2     

อบรม 6 ช่ัวโมง 

นับได้ CPD   4 ช่ัวโมง 

ไม่เป็นทำงกำรประเภทที่ 2   
 

จ ำนวน 6 ช่ัวโมง 

 

สมคัรภายใน 31ต.ค.64 

ราคา 230  บาท 

 
ปกต ิราคา  300  บาท 

   

  

C05 

 

Workshop สัญญำเช่ำ สัญญำเช่ำซ้ือ และสัญญำลสิซ่ิง 
( จัดอบรมผ่ำน Online  Facebook ) 

วทิยำกร  อ.นิพนธ์  อยู่นอน 

กิจกรรมอื่นตำมมำตรกำรช่วยเหลือ
ผู้ท ำบัญชีประเภทที่  2     

อบรม 6 ช่ัวโมง 

นับได้ CPD   4 ช่ัวโมง 

ไม่เป็นทำงกำรประเภทที่ 2   
 

จ ำนวน 6 ช่ัวโมง 

 

สมคัรภายใน 31ต.ค.64 

ราคา 230  บาท 

 
ปกต ิราคา  300  บาท 

   

  

 

 



 

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

 ไม่ต้องสอบหรือท าแบบทดสอบ หลังจากจบการอบรมออนไลน์ สมัครวันนี้สามารถอบรมได้ทันที ถึง 30 ธันวาคม 2564  เรียนเสร็จแจ้งช่ัวโมงอบรมได้ทันที     
 สมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหลักสูตรได้ 

หลักสูตร 

Course 
เร่ือง ผู้ท ำบญัชี ผู้สอบบญัชี (CPA) อัตรำค่ำอบรม 

SCAN QR CODE 

คอร์สที่สมคัร 

G01

 

ระบบต้นทุนกำรผลิตและปัญหำสินค้ำคงเหลือ 

( จัดอบรมผ่ำน Online  Facebook ) 
วทิยำกร  อ. ไพรัตน์  ภัทรศิริสิทธิ์ 

กิจกรรมอื่นตำมมำตรกำรช่วยเหลือ
ผู้ท ำบัญชีประเภทที่  2     

อบรม 6 ช่ัวโมง 

นับได้ CPD   4  ช่ัวโมง 

ไม่เป็นทำงกำรประเภทที่ 2   
 

จ ำนวน 6 ช่ัวโมง 

 

สมคัรภายใน 31ต.ค.64 

ราคา 230  บาท 

 

ปกต ิราคา  300  บาท 
   

  

G02

 

Update มำตรฐำน NPAEs ปี 2564  
( จัดอบรมผ่ำน Online  Facebook ) 
วทิยำกร  อ. ไพรัตน์  ภัทรศิริสิทธิ์  

กิจกรรมอื่นตำมมำตรกำรช่วยเหลือ
ผู้ท ำบัญชีประเภทที่  2     

อบรม 6 ช่ัวโมง 

นับได้ CPD   4  ช่ัวโมง 

ไม่เป็นทำงกำรประเภทที่ 2   
 

จ ำนวน 6 ช่ัวโมง 

 

สมคัรภายใน 31ต.ค.64 

ราคา 230  บาท 

 
ปกต ิราคา  300  บาท 

   

  

G03

 

Workshop กำรปิดบญัชีโดยใช้ MS EXCEL  

ช่วยส ำหรับนักบญัชียุคดจิิทัล 

( จัดอบรมผ่ำน Online  Facebook ) 
วทิยำกร  อ. เบญจมำศ  อนิทรำเวช 

กิจกรรมอื่นตำมมำตรกำรช่วยเหลือ
ผู้ท ำบัญชีประเภทที่  2     

อบรม 6 ช่ัวโมง 

นับได้  CPD   4 ช่ัวโมง 

ไม่เป็นทำงกำรประเภทที่ 2   
 

จ ำนวน 6 ช่ัวโมง 

 

สมคัรภายใน 31ต.ค.64 

ราคา 230  บาท 

 

ปกต ิราคา  300  บาท 
   

  

 

‼ แถมฟรี 1 หลักสตูร  เม่ือสมัครพร้อมกัน 8 หลักสูตร 

หลักสูตร 

Course 
เร่ือง ผู้ท ำบญัชี ผู้สอบบญัชี (CPA) อัตรำค่ำอบรม 

F01

 

ปัญหำของกำรจัดรำยกำรในงบกำรเงิน 

( จัดอบรมผ่ำน Online  Facebook ) 
วทิยำกร  อ. ไพรัตน์  ภัทรศิริสิทธิ์ 

- 
ไม่เป็นทำงกำรประเภทที่ 2   

จ ำนวน  2  ช่ัวโมง 

 

แถมฟร ี1 หลกัสตูร 
ส าหรบั CPA  

ทีส่มคัรครบ 8 หลกัสูตร พรอ้มกนั 

 

 

 
 


	FBตารางCAS
	FBตารางGTO

