(สำหรับ PDA) ___ยืนยันรับใบลงทะเบียน ___ยืนยันกำรจัด ___ยืนยันช่องทำงชำระเงิน ___ยืนยันส่ง Invoice ___ยืนยันรับหลักฐำน ___แจ้งเตือนก่อนสัมมนำ

สมาคมเพือ่ การพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ สถาบันฝึ กอบรมวิชาชีพออนเนอร์
หลักสูตร ผู้ควบคุมประจาหม้อนา้ ฯ (มาตรฐาน 36 ชม.) อบรมวันที่ ................................................. สถานที.่ .......................................................................
สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจาหม้อนา้ ฯ

อบรมวันที่ ................................................. สถานที.่ .......................................................................
กรุณาส่งใบลงทะเบียนนีม้ ายัง honor.training@gmail.com

*** เมือ่ ได้รับใบลงทะเบียนนีแ้ ล้ว PDA จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ ท่านสามารถสอบถามกลับมายัง PDA ได้อีกครั้ง เนื่องจากใบลงทะเบียนอาจตกหล่นทั้งทางอีเมล์ และ FAX

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (สาหรับการออกใบกากับภาษี)

ประเภทธุรกิจ

ทีอ่ ยู่ (สาหรับการออกใบกากับภาษี)
สาขา

เลขทะเบียนผู้เสียภาษี (สำหรับกำรออกใบกำกับภำษี)

จำนวนลูกจ้ำง

ตาแหน่ง

ผู้ประสานงาน
ฝ่ าย

โทรศัพท์

มือถือ

ท่านทราบข่าวการสัมมนานีจ้ ากช่องทางใด

อีเมล์จากศูนย์ฝึกอบรม

(กรุณาคลิก๊ เลือกในช่องสี่เหลี่ยม)

www.อบรมหม้อไอน้า.com

อีเมล์

อีเมล์ส่งต่อจากบุคคลอื่น
เว็บไซด์อนื่
Facebook

ค้นหาจาก Internet

ฝ่ าย HR ของบริษัทท่านเอง

อื่นๆ (โปรดระบุ)

** กรุ ณาระบุ ชื่อ-นามสกุล / หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ / อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ / หมายเลขบัตรประชาชน / วันเดือนปี เกิด ของผู้เข้ารับการอบรม ทีช่ ัดเจน...
สาหรับการออกวุฒบิ ัตรทีถ่ ูกต้อง และการขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ควบคุมประจาหม้อนา้ ฯ ผ่านระบบออนไลน์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดผู้เข้าฝึ กอบรม
ท่านที่ 1 :

โทรศัพท์มือถือ

อีเมล

ว/ด/ป. เกิด

หมายเลขบัตรประชาชน

เสือ้ ยืด Boiler Operator SIZE

M รอบอก 36 นิว้

L รอบอก 40 นิว้

อำหำรพิเศษ

XL รอบอก 44 นิว้

ท่านที่ 2 :

อิสลำม

โทรศัพท์มือถือ

อีเมล

ว/ด/ป. เกิด

หมายเลขบัตรประชาชน

เสือ้ ยืด Boiler Operator SIZE

M รอบอก 36 นิว้

L รอบอก 40 นิว้

อำหำรพิเศษ

XL รอบอก 44 นิว้

ท่านที่ 3 :

อิสลำม

โทรศัพท์มือถือ

อีเมล

ว/ด/ป. เกิด

หมายเลขบัตรประชาชน

เสือ้ ยืด Boiler Operator SIZE

M รอบอก 36 นิว้

L รอบอก 40 นิว้

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดการชาระค่าฝึ กอบรม

อำหำรพิเศษ

XL รอบอก 44 นิว้

อิสลำม

ช่องทางการชาระเงิน
ฝาก / โอน เงินสด หรือเช็คเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิง่ จากัด”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านฉาง บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 497-0-53170-5
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2 บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 875-7-00486-9
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
*** เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุ ณาส่ง Pay-in และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
มายัง honor.training@gmail.com ก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษีท่ถี กู ต้อง และกรุณานาใบ Pay-in และหนังสือรับรองฯ ฉบับจริง
*** (หำกไม่มีหนังสือรับรองฯ ในวันสัมมนำ บริษัทขอเก็บค่ำสัมมนำเต็มจำนวน)

เงือ่ นไขการลงทะเบียน
1. กรณีทา่ นไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้
- ท่านสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมหลักสูตรได้ โดยแจ้งให้ PDA ทราบก่อนวันอบรม 1 วัน
- PDA ขอสงวนสิทธิการคืนค่าลงทะเบียนหรือการโอนย้ายไปยังหลักสูตรอื่นๆ

2. กรณีทา่ นต้องการยกเลิกการลงทะเบียน
- หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรม 5 วันทาการ ท่านจะได้รบั ค่าลงทะเบียนคืน 50% (เนื่องจากเกิดค่าดาเนินการ)
- หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 5 วันทาการ ท่านจะไม่ได้รบั ค่าลงทะเบียนคืน

ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดได้ท.ี่ ..โทร 038-631-001-2, 087-841-4499 (9.00 - 17.00 น.) (หยุดวันอำทิตย์) แฟ๊ กซ์ 038-631-003
Email : honor.training@gmail.com www.อบรมหม้อไอนำ้ .com Facebook : @BoilerOperator Line : honor.boiler

(สำหรับ PDA) :: มอบ :: ___ใบเสร็จ ___Invoice

:: รับ :: ___เช็ค ___เงินสด ___Pay-in ___หนังสือรับรอง 50 ทวิ ___Coupon ___อื่นๆ ......................

