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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ คณะบรหิารธรุกจิ โดยสาขาวชิาการบญัชี 

โครงการ อบรมความรูด้า้นการบัญชีเพื่อชมุชนประจ าปี   (2 วนั 2 หลกัสตูร) 

หลกัสูตรที ่1  หัวข้อ “TFRS 8 เรื่องส่วนงานด าเนินงานและ TFRIC การจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท

จดทะเบียน”    อบรมวันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-17.30 น. 

หลกัสูตรที ่2 หัวข้อ “TFRS 5 เร่ืองสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส210 ข้อตกลงในการรบังานสอบบัญชี   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 

หนังสือรับรอง   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ” 

 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-17.30 น. 

ณ ห้องประชุม อาคาร 9 ช้ัน 6 ห้อง 9602 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

(โปรดดูแผนที่) 
 

ผู้สนใจเขา้รว่มการอบรม  สามารถเลือกสมัครเข้ารบัการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือทั้งสอง

หลักสูตร  

กรุณากรอกขอ้มลูดว้ยตัวบรรจง 
(นาย/นาง/นางสาว)                       

ชื่อที่ท างาน :                ต าแหน่งงาน       

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก                

    โทรศัพท์    โทรศัพท์มือถือ    

E-mail      ท่านทราบข้อมูลการอบรมจากแหล่งใด  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สง่ใบสมคัรที่กรอกข้อมลูสมบรูณแ์ลว้ มาที ่

1. โทรสารหมายเลข  02-286-8962 (ตรวจสอบการรบัโทรสารไดท้ี ่02-287-9673) 

เลอืกสมคัรเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรใดหรอืทัง้สองหลกัสตูร โดยท าเครือ่งหมาย หนา้

หลกัสตูรทีท่า่นประสงคเ์ขา้รบัการอบรม 

        หลกัสตูรที ่1   หัวข้อ “TFRS 8 เรื่องส่วนงานด าเนินงานและ TFRIC การจัดท ารายงานทางการ

เงินของบริษัทจดทะเบียน”   อบรมวันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-17.30 น. 

 

         หลกัสตูรที ่2  หัวข้อ “TFRS 5 เร่ืองสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงาน

ที่ยกเลิก มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี   มาตรฐานการสอบบัญชี 

รหัส 580 หนังสือรับรอง   มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 งานการรายงานต่องบการเงินอย่างยอ่” 

 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-17.30 น. 

*รบัสมคัรจนถงึวนัจนัทร์ที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 หรอืเมือ่ทีน่ัง่เตม็* 

เปน็การใหบ้ริการวชิาการ โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย *รบัจ ากดัหลักสูตรละ 100 ทา่น* 

ส าหรบัทา่นทีป่ระสงคน์บัชัว่โมงการพฒันาความรูต้อ่เนือ่งทางวชิาชพี (CPD) โปรดระบรุหสัเลขทีผู่ท้ าบญัช ี

 

 

 

(หลกัสตูรก าลงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบจากกรมพฒันาธรุกจิการคา้) 

 

 

 

เพือ่ความสะดวกในการจดัท าหนงัสอืรบัรองการเกบ็ชัว่โมง  

โปรดเตรยีมรหสัเลขทีผู่ท้ าบญัชมีาในวนัอบรมดว้ย 



2. อเีมล ์ monprajya.a@rmutk.ac.th   
 

 

 
 

 

 

 

หมายเหตุ  : 1. ท่านที่ไม่เข้าอบรมตามวันและเวลาที่ก าหนด อาจถูกตัดสิทธิการเข้าอบรมในครั้งต่อไป 

        2. เน่ืองจากพ้ืนที่จอดรถมีจ านวนจ ากัด จึงขอความร่วมมือเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน 

  

กรณุาตรวจสอบรายชือ่ผูม้ีสทิธเิขา้อบรม 

ไดใ้นวนัจนัทรท์ี่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  หลงั 14.00 น. เปน็ตน้ไป จากเวบ็ไซด ์

www.bu.rmutk.ac.th 

กรณมีขี้อสงสัยหรือประสงค์เปลีย่นแปลงยกเลิกการเขา้อบรม กรณุาตดิต่อ อ.มนตป์รชัญา 

หมายเลข 089-776-1035 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่              
 
    

http://www.bu.rmutk.ac.th/


 
แผนทีอ่าคาร 9 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

(พ้ืนที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) 
 
 

 
 
 
สถานที่จัดอบรม 
ห้องประชุมสัมมนา  อาคาร 9 ช้ัน 6 คณะบริหารธรุกิจ (พ้ืนที่ บพิตรพิมุข มหาเมฆ) 
รถประจําทางผ่าน ดังน้ี สาย 22, 62, 67 และ  89 
สอบถามการเดินทางหรือสถานทีจ่ัดอบรมเพิ่มเติมได้ที ่ โทร.  0-2287- 9673 
 
 
 
 

 

สํานักงานคณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
878 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพ   10120 
สายตรง  0-2287-9673   Fax.   0-2286-8962 

สถานที่จัดอบรม


