
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

133 ถนนสขุุมวิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

Federation of accounting professions under the royal patronage of his majesty the king 

          133 Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klongtoey Nua Sub-District, Wattana District, Bangkok 10110 

 

แบบขอรบัหนงัสือรบัรองการเขา้อบรม 

Request for Receiving the Training Certificate 

 

ข้าพเจ้า (I) (นาย (Mr.) / นาง (Mrs.) / นางสาว (Miss) / อื่ นๆ (Others)) ................................................. 

ผู้เข้ารับอบรม (Participant)   โทรศัพทมื์อถือ (Mobile Number) .................................................................. 

E-mail ................................................................................................................................................ 

ผู้ท าบัญชี (Accountant) ............... ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน (CPA ID No) ..................................... 

(โปรดแจ้งกรณีที่ ท่านเป็นผู้ท าบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่ อระบุไว้ในหนังสอืรับรอง) 

(Please inform us if you are an accountant or a certified public accountant in order to indicate on the certificate)    

 

มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการเข้าอบรมที่ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหลักสตูร ดังนี้   

(I wish to receive the training the Training Certificate of the course that TFAC has organized as follow) 

ชื่ อหลักสตูร (Name of the Course) ................................................................................................. ........ 

วันที่ เข้าอบรม (Date of the Course) ........................................................................................................ 

สถานที่ อบรม (Location of the Course) ............................................................................................... .... 

สาเหตุเนื่ องจาก (Reason of attending) .................................................................................................... 

ที่ อยู่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (Mailing Address) ..................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................. 

  

ลงชื่ อ (Sign) .................................................... ผู้เข้ารับการอบรม (participant)  

วันที่  (Date).................................................................................................. 

 

 

หมายเหตุ : กรณีขอรับหนังสอืรับรองการเข้าอบรมเกนิกว่าระยะเวลา 3 เดอืนนับจากวันสดุท้ายของการอบรม สภาวิชาชพีบัญชีฯ จะคิดค่าใช้จ่ายด าเนินการ

จากท่านฉบับละ 100 บาท โดยสภาวชิาชีพบัญชฯี จะจดัส่งเอกสารให้ท่านทางไปรษณีย์ไม่เกิน 1 สปัดาห์หลังจากวันที่ แจ้งขอรับหนังสอืรับรองการเข้าอบรม 

    

Note :  In case of receiving the certificate longer than 3 months from the last day of the course, TFAC will charge the fee of the certificate 100 

Baht and TFAC will send the certificate by mail with in 1 week after filing the request form   

 

สามารถขอหนังสอืรับรองการอบรมในหลักสตูรที่ เข้ารับการอบรมย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ จัดการอบรม 

You can request to receive the previous training certificate not longer than 3 years after the training course 



การช าระค่าใช่จ่ายด าเนินการ โดย (Pay the fee by)  

• น าฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร ชื่ อบัญชี “สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์   

(Deposit into the savings account of the Federation of Accounting Professions.) 

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาย่อยถนนอโศกมนตรี เลขที่ บัญชี 925-0-03773-7 

   (Bangkok Bank Public Company Limited Asoke Sub-Branch Account No. 925-0-037737-7) 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่ บัญชี 085-0-06134-2 

   (Bangkok Bank Public Company Limited Sermit Building Branch  Account No. 085-0-06134-2) 

 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาย่อยสขุุมวิท 21 เลขที่ บัญชี 611-2-03377-5 

   (Kasikorn Bank Public Company Limited Sukhumvit 21 Branch Account No. 611-2-03377-5) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาอโศก เลขที่ บัญชี 032-4-59261-6 

   (Siam Commercial Bank Public Company Asoke Branch Account No. 032-4-59261-6) 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) สาขาสี่ แยกอโศก เลขที่ บัญชี 109-1-37261-4 

   (Bank of Ayudhya Public Company Limited Asoke intersection Branch Account number 109-1-37261-4) 

 

โปรดส่งแบบขอรับหนังสอืรับรองการอบรมพร้อมหลักฐานการช าระเงินได้ที่   e-mail : training@tfac.or.th 

Please send this form with the proof of payment to the email : training@tfac.or.th 

mailto:training@tfac.or.th

