
รุ่น 13 2-Mar-2018 ห้อง 6A

รุ่น 14 25-Apr-2018 ห้อง 6A

รุ่น 15 21-Jun-2018 ห้อง 6A

รุ่น 16 22-Aug-2018 ห้อง 6A

รุ่น 17 25-Oct-2018 ห้อง 6A

รุ่น 18 13-Dec-2018 ห้อง 6A

รุ่น 4 (28-30)-Mar-2018 ห้อง 1A

รุ่น 5 (26-28)-Jun-2018 ห้อง 6A

จัดสอบ SSA 17-Jul-2018 ห้อง 6A

รุ่น 6 (19-21)-Sep-2018 ห้อง 6A

รุ่น 7 (19-21)-Dec-2018 ห้อง 6A

จัดสอบ SSA 15-Jan-2019 ห้อง 6A

รุ่น 1 (15-17)-Aug-2018 ห้อง 6A

จัดสอบ SA 28-Aug-2018 ห้อง 6A

Schedule_SBA, SSA, SA 2018

Safety Sub Assessor    (SSA_ข้ันกลาง)

Safety Basic Assessor   (SBA_ข้ันเบ้ืองต้น)

Safety Assessor   (SA_ข้ันสูง)



    

 

 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 099300132246 

สายงานบริการ 2  ES.FM.007-29-24/12/2556 

ใบแจ้งยนืยนัการอบรมและสัมมนา 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 

 

ช่ือหน่วยงาน..................................................................................................................................................สมาชิก ส.ส.ท. No........................................................................................... 
ท่ีอยู.่....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์....................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (13 หลกั)...............................................................................................................สาขาท่ี ( 5 หลกั)..................................... 
โทรศพัท.์..................................................................................................................ต่อ....................................................โทรสาร........................................................................................ 
Website…………………………………………………………………………………………………ประกอบธุรกิจประเภท/ผลิตภณัฑ.์.......................................................................  
 

ขอแจ้งยนืยนัการเข้าอบรมและสัมมนาดงันี ้
ช่ือหลกัสูตร……………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………… 
Budget Code…………………………………………………………………..วนัท่ีอบรม.................................................................................................................................................. 
กรุณาพมิพ์หรือเขยีน ช่ือ-นามสกลุ ให้ชัดเจนเพือ่ความถูกต้องในวุฒิบัตร 

ช่ือ-สกลุผู้เข้าอบรม 

1.     ……………………………………………………………………………………………ต าแหน่ง ………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………………ต าแหน่ง ………………………….…………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………ต าแหน่ง ………………………….…………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………ต าแหน่ง ………………………………………….…… 

5. ……………………………………………………………………………………………ต าแหน่ง ………………………….……………………   

      
 
 

   ลงช่ือผูแ้จง้.........................................................................(ตวับรรจง) 
   ต าแหน่ง................................................................................................. 
    Email ..................................................................................................... 
   กรณีฉุกเฉินติดต่อคุณ ............................................................................. 

มือถือ. ..................................................................................................... 
 

เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วของท่าน กรุณากรอก E-mail Address เพือ่สมาคมฯ จะยนืยนัการส ารองทีน่ั่งไปยงัท่าน 
วธิีการสมคัร 
  ติดต่อส ารองท่ีนัง่ โดยกรอกขอ้ความลงในใบแจง้ยืนยนัการอบรมและสมัมนาใหค้รบถว้น และส่งโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 หรือ E-mail : et@tpa.or.th  
       หรือจองผา่นออนไลน ์ www.tpa.or.th 
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 81 
  ช าระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรมอย่างน้อย 3 วนัล่วงหน้าโดย 
  ส่ังจ่ายเช็คในนาม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น) หรือ Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 

534/4 ซอยพฒันาการ 18 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250      534/4 Soi Pattanakarn 18, Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250 
  ช าระผ่าน บญัชีออมทรัพย ์ ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุขุมวิท 43 เลขท่ีบญัชี 172-0-23923-3 
 ช่ือบญัชี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขาบางกะปิ เลขท่ีบญัชี 009-2-23325-3 
      ธนาคารกรุงไทย       สาขาพฒันาการ เลขท่ีบญัชี 064-1-11613-6 
 

 โปรดแนบส าเนาการส่ังจ่ายเงนิ (เอกสารจากธนาคาร) ลงในแบบฟอร์มการส่งส าเนาใบ Pay-in   
ถึงฝ่ายการศึกษาฝึกอบรมทีห่มายเลข Fax 0-2719-9481-3 หรือ Email: et@tpa.or.th  

 
หมายเหตุ : เน่ืองจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอ้ยูใ่นข่ายท่ีตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป.101/2544 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ตั้งแตว่นัท่ี 16 กรกฎาคม 2544 
 

ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเข้าอบรมตามทีส่ ารองทีน่ั่ง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัท าการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(ไม่รวมเสาร์ และอาทติย์) มฉิะนั้น จะต้องช าระค่าลงทะเบียนเตม็อตัรา 

 
 มงัสวิรัต  อิสลาม  
 

ความต้องการพเิศษอืน่ๆ ...................................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ประเภทอาหารพเิศษ 

 มงัสวิรัต  อิสลาม  
 

 มงัสวิรัต  อิสลาม  

 
 มงัสวิรัต  อิสลาม  
 

 มงัสวิรัต  อิสลาม  

ท่านทราบหัวข้อหลักสูตรจาก    
 เวบ็ไซต ์www.tpa.or.th  
 สูจิบตัร   
 E-mail (ข่าวสารจาก ส.ส.ท.) 
 เอกสารประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรทางไปรษณีย ์  
 อ่ืนๆ .......................................................... 

การเดินทางมาอบรมที่สถาบันโดย* 
 รถยนตส่์วนตวั ...................คนั  
 รถโดยสารสาธารณะ 
          * เพื่อเป็นขอ้มูลการเตรียมสถานท่ีจอดรถ 
  
 

http://www.tpa.or.th/
http://www.tpa.or.th/

