บริษัท นันท์ชนา การบัญชีและทีปรึกษา จํากัด

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105558044348

8/71 ซ.เทียนทะเล 7 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 โทร.087-978-2598
www.nanchanaaccount.com
เพจเฟสบุ๊ค : สอนทําบัญชี อ.ภัค
กําหนดการ และวันเวลาเปิ ด - อบรมทําบัญชี ONLINE BY ZOOM / เรียนสถาบัน
สอนธุรกิจ ซื อมาขายไป และ โรงงานผลิตจําหน่ าย / ราคาปกติ 15,000 บาท ออนไลน์ 14,000 บาท
การเรียน 2 ช่ องทาง เรียนออนไลน์ /สอนสด สามารถพูดคุย สอบถามอาจารย์ ได้ เหมือนกับอยู่ในห้ องเรียนเดียวกัน
พร้ อมคู่มือ 3 เล่ม และ เอกสารรายการค้ า 1 แฟ้ มใหญ่ (เกรดพรีเมียม) ส่ งตรงถึงมือนักเรียนทุกคน ฟรี! 3,000 บาท
ใช้ โปรแกรมบัญชี EXPRESS ของแท้ ลขิ สิทธิใ นการเรียนการสอน เพือให้ มีประสิทธิภาพ / จองวันนีผ่อนชําระ 3 งวด
อบรม/รอบ
วันเสาร์ (รุ่ น14)

อบรม

เวลา

เรี ยนวันที

คอร์ส 1 9.00-17.00 17,24,31
7
คอร์ส 2 9.00-17.00 14
คอร์ส 3 9.00-17.00 21,28
4,11,18
คอร์ส 4 9.00-17.00 17,24,31
7,14,21,28
4,11,18
วันอาทิตย์ (รุ่ น15) คอร์ส 1 9.00-17.00 18,25
1,8
คอร์ส 2 9.00-17.00 15
คอร์ส 3 9.00-17.00 22,29
5,12,19
คอร์ส 4 9.00-17.00 18,25
1,8,15,22,29
5,12,19

กรกฎาคม
สิ งหาคม
สิ งหาคม
สิ งหาคม
กันยายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
สิ งหาคม
สิ งหาคม
กันยายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน

เรี ยนออนไลน์ เรี ยนสถาบัน
สอนสด
สอนสด
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

สิ งทีได้รับ
และความคุม้ ค่า

5,000.00

5,000.00 จะรู ้เรื องภาษีทีเกียวข้อง

2,000.00
8,000.00

2,000.00 จะรู ้หลักการบัญชีทีใช้
8,000.00 จะทําบัญชีแต่เริ ม-ปิ ดงบ
ทําภงด.51 และ ภงด.50
15,000.00 เรี ยน 3 คอร์ สรวมกัน
จะรู ้ทง3เรื
ั อง เพือเลือน
ในห้องเรี ยนเท่านัน
5,000.00 จะรู ้เรื องภาษีทีเกียวข้อง

14,000.00

4,600.00
1,900.00
7,500.00
14,000.00

2,000.00 จะรู ้หลักการบัญชีทีใช้
8,000.00 จะทําบัญชีแต่เริ ม-ปิ ดงบ
ทําภงด.51 และ ภงด.50
15,000.00 เรี ยน 3 คอร์ สรวมกัน
จะรู ้ทง3เรื
ั อง เพือเลือน
ในห้องเรี ยนเท่านัน

ติดต่อ

ฝ่ ายฝึ กอบรม 087-978-2598 หรื อทักไลน์ ที lalin087 เพจ: สอนทําบัญชี อ.ภัค

จองทีนัง

โอน 50% เข้าบัญชีกสิ กรไทย-บิกซี พระราม2 เลขที 043-3-44718-2 บจก.นันท์ชนาการบัญชีฯ

ใบกํากับภาษี

ระบุ ค่าอบรมทําบัญชี สามารถใช้สิทธิ หักรายจ่ายได้2เท่า ตามพระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที437)พ.ศ.2538
ให้ใช้สิทธิ เฉพาะกรณีบริ ษทั ส่งพนักงานเข้าอบรมเท่านัน

บริ ษทั นันท์ชนา การบัญชีและทีปรึ กษา จํากัด
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 0105558044348
8/71 ซ.เทียนทะเล 7 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพ 10150 โทร.087-978-2598
www.nanchanaaccount.com
เพจเฟสบุ๊ค : สอนทําบัญชี อ.ภัค

ใบสมัครเข้าอบรม
ประสงค์เรียนแบบ.......................รอบวัน........................ รุ่นที.............. คอร์ สที...............
ชือ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

ทีอยูป่ ั จจุบนั
เปิ ดใบกํากับภาษี นามบริ ษทั

เลขผูเ้ สี ยภาษี

ทีอยุบ่ ริ ษทั
สํานักงานใหญ่/สาขาที
ต้องการใบกํากับภาษีนามบริ ษทั ฯ กรุ ณาแนบสําเนา ภพ.20 ด้วยค่ะ
ปั จจุบนั ทํางานในตําแหน่ง
เข้าอบรมในฐานะ (ขีดถูก)

นักบัญชี

ผูป้ ระกอบการใหม่

แม่คา้ ออนไลน์

ผูส้ นใจอืน (ระบุ)

วัตถุประสงค์ในการเข้าอบรม
โอนเงินเข้าบัญชี

วันที

/

/

จํานวนเงิน

บาท

จองทีนัง

โอน 50% เข้าบัญชีกสิ กรไทย-บิกซี พระราม2 เลขที 043-3-44718-2 บจก.นันท์ชนาการบัญชีและทีปรึ กษา

ส่ งเอกสารที

info@nanchanaaccount.com
LINE lalin087 ( ส่งใบสมัคร + สําเนาใบโอนเงิน)

หมายเหตุ

