ฝ่ ายบริ การวิ ชาการ บริ ษัท บ้ านสเกตช์ อั พ จํ ากั ด
158 หมู่ 3 ตํ าบลพญาเย็ น อํ าเภอปากช่ อง จั งหวั ดนครราชสี มา 30320
โทร. 086-399-8731 E-mail : sketchuphome.thai@gmail.com Line ID : @sketchuphome

บริ ษัท บ้ านสเกตช์ อั พ จํ ากั ด

ใบสมั ครเข้ ารั บการฝึ กอบรม
หลั กสู ตร : การสร้ างโมเดลบ้ านสามมิ ติ พร้ อมการคิ ดปริ มาณวั สดุ และราคา
แบบ Real Time ด้ วย Profile Builder3 & Quantifier Pro

ณ ศู นย์ ประชุ มมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ อาคารวิ ทยบริ การ (บางเขน)

อบรมในวั นที` 31 สิ งหาคม – 1 กั นยายน 2562
กรุ ณนากรอกใบสมั ครให้ ชั ดเจนครบถ้ วน และส่ งกลั บมาที` E-Mail : sketchuphome.thai@gmail.com หรื อ Line ID : @sketchuphome

ชื` อ-นามสกุ ล ผู้ สมั ครเข้ ารั บการฝึ กอบรม
1…………………………… …………………..เบอร์ โทรศั พท์ ................................................E-Mail.........................................................
2…………………………… …………………..เบอร์ โทรศั พท์ ................................................E-Mail.........................................................
3…………………………… …………………..เบอร์ โทรศั พท์ ................................................E-Mail.........................................................
4…………………………… …………………..เบอร์ โทรศั พท์ ................................................E-Mail.........................................................
5…………………………… …………………..เบอร์ โทรศั พท์ ................................................E-Mail.........................................................
อาหาร

ปกติ ...............ท่ าน

อาหารมุ สลิ ม...................ท่ าน

ชื` อ –ที` อยู่ บริ ษัท (สํ าหรั บระบุ ในใบเสร็ จรั บเงิ น และใบกํ ากั บภาษี )
ชืl อบริ ษัท/หน่ วยงาน...............................................................................................................................................................................
เลขทีl ......................................หมู่ ทีl ........................ตรอก/ซอย................................................ถนน.........................................................
แขวง/ตํ าบล...................................................เขต/อํ าเภอ.....................................................จั งหวั ด........................................................
รหั สไปรษณี ย์ ............................................โทรศั พท์ ............................................................โทรสาร.........................................................
เลขประจํ าตั วผู้ เสี ยภาษี อากร..............................................................................................

หมายเหตุ : กรณี มี การยกเลิ กหรื อเปลี` ยนแปลงวั นอบรมอบรม กรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนวั นอบรม 3 วั น มิ ฉะนั { น บริ ษัท บ้ านสเกตช์ อั พ จํ ากั ด
ขอสงวนสิ ทธิ} ในการไม่ คื นค่ าลงทะเบี ยนทุ กกรณี

ฝ่ ายบริ การวิ ชาการ บริ ษัท บ้ านสเกตช์ อั พ จํ ากั ด
158 หมู่ 3 ตํ าบลพญาเย็ น อํ าเภอปากช่ อง จั งหวั ดนครราชสี มา 30320
โทร. 086-399-8731 E-mail : sketchuphome.thai@gmail.com Line ID : @sketchuphome

บริ ษัท บ้ านสเกตช์ อั พ จํ ากั ด

รายละเอี ยดและวิ ธีการชํ าระเงิ น
หลั กสู ตร : การสร้ างโมเดลบ้ านสามมิ ติ พร้ อมการคิ ดปริ มาณวั สดุ และราคา
แบบ Real Time ด้ วย Profile Builder3 & Quantifier Pro

ณ ศู นย์ ประชุ มมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ อาคารวิ ทยบริ การ (บางเขน)

อบรมในวั นที` 31 สิ งหาคม – 1 กั นยายน 2562
**กรุ ณาชํ าระเงิ นค่ าลงทะเบี ยนก่ อนวั นอบรม 3 วั น**

ราคาค่ าลงทะเบี ยนอบรม (รวม Vat 7% แล้ ว) เป็ นเงิ นสุ ทธิ = 3,745 บาท
โดยชํ าระเงิ นเต็ มจํ านวนผ่ าน ธนาคาร

- ธ.กรุ งไทย สาขามวกเหล็ ก ชื` อบั ญชี บจ.บ้ านสเกตช์ อั พ บั ญชี ออมทรั พย์
เลขที` บั ญชี •‚ƒ-•-ƒ‚„…„-† หรื อ
- ธ.กสิ กรไทย สาขามวกเหล็ ก ชื` อบั ญชี บจก.บ้ านสเกตช์ อั พ บั ญชี ออมทรั พย์
เลขที` บั ญชี †„…-ƒ-‡‚‚‡‡-ˆ

ส่ งหลั กฐานการชํ าระเงิ น และใบสมั คร มายั ง*E-Mail : sketchuphome.thai@gmail.com
หรื อ Line ID : @sketchuphome
กรณี หั กภาษี ณ ที` จ่ าย 3% กรุ ณาออกในนาม

บริ ษัท บ้ านสเกตช์ อั พ จํ ากั ด (สํ านั กงานใหญ่ ) เลขที` 158 หมู่ 3 ต.พญาเย็ น อ.ปากช่ อง จ.นครราชสี มา 30320
โทร.086-399-8731 เลขประจํ าตั วผู้ เสี ยภาษี 0305557002372

สอบถามรายละเอี ยดเพิ` มเติ ม โทร. 097-242-1364 (คุ ณปราง)
086-399-8731 (คุ ณจอย)

หมายเหตุ : กรณี มี การยกเลิ กหรื อเปลี` ยนแปลงวั นอบรมอบรม กรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนวั นอบรม 3 วั น มิ ฉะนั { น บริ ษัท บ้ านสเกตช์ อั พ จํ ากั ด
ขอสงวนสิ ทธิ} ในการไม่ คื นค่ าลงทะเบี ยนทุ กกรณี

