
การบัญชี 1 สอบบัญชี 1 ใหม่ สอบบัญชี 1 เก่า กฎหมายฯ 1 กฎหมายฯ 2 การสอบบัญชี 2 การบัญชี 2

เลื�อนเป็น 1/2559 8,500     บาท 6,000     บาท 6,000 บาท 6,000     บาท 6,000     บาท เลื�อนเป็น 1/2559

แน่นอน ส. 29 ส.ค.58 (คอมพิวเตอร)์ แน่นอน

เนื�องจากต้องเพิ�ม ส. 5 ก.ย.58   (คอมพิวเตอร)์ เนื�องจากต้องเพิ�ม

 - คู่มือทําข้อสอบ ส.12 ก.ย.58  (คอมพิวเตอร)์ ส.12 ก.ย.58 อ. 13 ก.ย.58    ( พรบ.บัญชี ) อ. 13 ก.ย.58  - คู่มือทําข้อสอบ

 - รวบรวมปรนัย ส. 19 ก.ย.58    (สอบบัญชี) ส. 19 ก.ย.58 ส. 19 ก.ย.58 อ. 20 ก.ย.58    ( พรบ.บัญชี ) อ. 20 ก.ย.58  - รวบรวมปรนัย

 - อัตนัยเพิ�ม ส. 26 ก.ย.58    (สอบบัญชี) ส. 26 ก.ย.58 ส. 26 ก.ย.58 อ. 27 ก.ย.58           ( ภาษี ) อ. 27 ก.ย.58  - อัตนัยเพิ�ม

 - แผนภูมิบัญชี ส. 3 ต.ค.58     (สอบบัญชี) ส. 3 ต.ค.58 ส. 3 ต.ค.58 อ. 4 ต.ค.58             ( ภาษี ) อ. 4 ต.ค.58  - แผนภูมิบัญชี

 ฯลฯ ส. 10 ต.ค.58    (สอบบัญชี) ส. 10 ต.ค.58 ส. 10 ต.ค.58 อ. 11 ต.ค.58           ( ภาษี ) อ. 11 ต.ค.58  ฯลฯ

ส. 17 ต.ค.58    (สอบบัญชี) ส. 17 ต.ค.58 ส. 17 ต.ค.58 อ. 18 ต.ค.58           ( ภาษี ) อ. 18 ต.ค.58

ส. 24 ต.ค.58    (สอบบัญชี) ส. 24 ต.ค.58

1,800 900 1,800 ราคาเต็ม 1,800

อ. 25 ต.ค.58 (คอมพิวเตอร)์ ส. 7 พ.ย.58  Pack One ( 2 วัน) 2,000 บาท ส. 24 ต.ค.58

ส. 31 ต.ค.58 (สอบบัญชี) ส. 31 ต.ค.58 อ. 8 พ.ย.58  Pack Two ( 3 วัน) 3,000 บาท  อ. 25 ต.ค.58

ส. 31 ต.ค.58 

VAT +  พรบ.วิชาชีพบัญชี

VAT +  พรบ.วิชาชีพบัญชี

คอร์สติวปกติ  ครั�งที� 32 3/2558  

คอร์สติวเข้ม  ครั�งที� 32 3/2558

** วิชากฎหมาย 1, 2 หากชําระภายใน 1 ก.ย. 58 วิชาละ 4,200 บาท 

ชําระภายใน 1 ก.ย.58 เท่านั�น

วิชากฎหมาย 2 Pack Two ( 3 วัน )  1,990 บาท

วิชากฎหมาย 2  Pack One ( 2 วัน )  1,400 บาท CIT + WHT + SBT + PIT

ส. 24 ต.ค.58

ปรนัย + อัตนัย และข้อหารือยากๆ

สิทธิพิเศษ 

สําหรับผู้ลงคอร์สปกติแล้ว หากต้องการลงติวเข้มด้วย   จ่ายเพียงครึ�งราคาเท่านั�น

อ. 1 พ.ย.58

CIT + WHT + SBT + PIT

ผู้ที�สมัครวิชากฎหมาย 2 (ปกติ และเข้ม) จะได้รับคลิปเพื�อทบทวนทาง YouTube มากกว่า 20 คลิปที�สําคัญ
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