Unlock Your Life
to be the Best

ปลดล็ อ กชี วิ ต
เ มื่ อ ชี วิ ต ถี่ ดี ถี่ สุ ด

บนเป๋ายมาฝของประเถศโถฝ 4.0 ถี่ต้องสร้างสรรฌ์ฌวามฌิดและนวัตกรรมบนสภาวะแวดล้อมถี่มีการเปลีฝ
่ นแปลง
อฝ่างรวดเร็วและรุนแรงนั๊น องฌ์กรต่างๆ จาเป็นต้องตระยนักถึงฌวามเสี่ฝงต่างๆ ถี่มีมากขึ๊นกว่าในอดีต
โม่ว่าจากปัจจัฝภาฝในยรือปัจจัฝภาฝนอกก็ตาม ไดฝเฉมาะเถฌไนไลฝีอินเถอร์เน็ตและดิจิถัลต่างๆ โด้สร้าง
ฌวามเปลี่ฝนแปลงอฝ่างมากถั๊งชีวิตประจาวันและการถางาน รวมถั๊งในยลาฝองฌ์กรจาเป็นต้องมีการเปลี่ฝนแปลง
ในลักผณะของดิจิถัล ถรานส์ภอร์เมชั่น ถี่มามร้อมกับฌวามกังวลต่อฌวามปลอดภัฝด้านข้อมูล
แนวฌิดของการบริยารฌวามเสี่ฝงองฌ์กรในฝุฌใยม่ จึงมีการปรับเปลี่ฝนและขฝาฝขอบเขตฌวามสนใจใย้กว้างขวาง
ขึ๊นกว่าเดิม เมื่อรองรับฌวามเสี่ฝงใยม่ๆ ถี่สามารถสร้างพลกระถบถี่รุนแรงและมีไอกาสเกิดขึ๊นโด้มากขึ๊น
เมื่อสร้างฌวามเชื่อมั่นสูงสุดใย้กับพู้มีส่วนโด้ส่วนเสีฝต่อการบรรลุพลตามวัตถุประสงฌ์ถี่กายนดโว้

 มีมร้อมถุกอฝ่าง แต่โม่มฌ
ี วามสุข!
 ถุม
่ เถเต็มถี่ แต่เยมือนกาลังฝ่าอฝูก
่ บ
ั ถี่!
 ฝิง
้ าก แต่ฝง
่ เก่งมากรูม
่ิ เยมือนมาฝเรือในอ่าง!
 ถาดีถ่ส
ี ด
ุ แล้ว แต่ฝง
ั โม่โด้ด!ี
 ถุกอฝ่างเริม
่ จากศู นฝ์ ถาอฝ่างโร!

KEY TOPICS
Best practices in life
แนวถางปฏิบต
ั ถ
ิ ด
ี่ ถ
ี ส
ี่ ด
ุ ในชีวต
ิ
 Self-development to success





มั ฒนาตนเองสู่ฌวามสาเร็จ
Self-potential by the 7 wonders of the World
เมิ่ มศั กฝภามในตนเองกับเจ็ดสิ่งมยัศจรรฝ์ของไลก
Self-Management skills by treasure on the palm
ถักผะบริยารชีวิตกับขุมถรัมฝ์บนฟ่ามือ
Self-planning by road of life
วางแพนดาเนินชีวิตกับถนนแย่งชีวต
ิ
Self-confident and happiness
สร้างศรัถธาและฌวามสุขในชีวิต

รับรองพลลัมธ์ถ่โี ด้:
วิธฌ
ี ด
ิ ถี่ถก
ู ต้อง วิธถ
ี าอฝ่างเป็นระบบ
1. มั ฒนาตนเองอฝ่างต่อเนื่อง
2. กระตือรือร้นเมิ่ มขึ๊นเป็นสามเถ่า
3. ขฝัน ซื่อสัตฝ์ ประยฝัด อดถน
ยลีกม้ นอบาฝมุข
4. มีสติ มีสัจจะ เสีฝสละเมื่ อส่วนรวม
5. เข้าใจตนเองและพู้อื่นเมิ่ มมากขึ๊น
6. มียลักการฌิดถี่ถูกต้อง
7. ดาเนินชีวิตอฝ่างมีฌุณฌ่า
8. ถางานอฝ่างมีเป๋ายมาฝ
9. มุ่งฌวามสาเร็จแบบมีส่วนร่วม
10. รู้วิธีการสร้างและออกแบบเยตุปัจจัฝ
แย่งฌวามสาเร็จ
11. เมิ่ มพลลัมธ์ถางธุรกิจ
12. สร้างกาโรแย่งชีวิต
13. สานึกในฌวามรับพิดชอบ
14. เปลีฝ
่ นแปลงถี่ดีขึ๊นแบบก้าวกระไดด

LIMITED
Seats

TRIS ACADEMY
TRAINING

Unlock Your Life
to be the Best
ปลดล็ อ กชี วิ ต เมื่ อ ชี วิ ต ถี่ ดี ถี่ สุ ด

อาจารฝ์ภวู ศิผฐ์ วีระปัญญาวัฒน์
ถีป
่ รึกผา สถาบันวิถฝาการจัดการ ถริส ฌอร์ปอเรชัน
่
Director the Life Coaching Academy

การชาระฌ่าลงถะเบีฝนยลักสูตร กรุณาตรวจสอบฌ่าธรรมเนีฝมก่อน
การไอนและไอนฌ่าธรรมเนีฝมล่วงยน้า ก่อนวันอบรมอฝ่างน้อฝ 7 วัน
สั่งจ่าฝเช็ฌในนาม “บริผัถ ถริส ฌอร์ปอเรชั่น จากัด” ยรือไอนเงินพ่าน
ธนาฌารกรุงเถม สาขาสานักงานใยญ่ สีลม
ชื่อบัญชี “บริผัถ ถริส ฌอร์ปอเรชั่น จากัด บัญชี 1” บัญชีออมถรัมฝ์
เลขถี่ 101-468967-1
สถาบันวิถฝาการจัดการ ถริส ฌอร์ปอเรชั่น อฝู่ในระบบภาผีมูลฌ่าเมิ่ม
(VAT 7%) เลขประจาตัวพู้เสีฝภาผี 0105536041711

Contact:
ฌุณวีรินถร์ T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 084-639-4299
ฌุณมลอฝณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429
Email: trisacademy@tris.co.th

ส่งสาเนายลักฐานการชาระเงิน ระบุชอ
ื่ ยลักสูตร และชื่อยน่วฝงาน
ส่ง Email: trisacademy@tris.co.th
บริผัถ ถริส ฌอร์ปอเรชั่น จากัด เลขถี่ 191 อาฌารสีลมฌอมเมล็กซ์
ชั๊น 18 ย้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเถมฯ
10500

With follow-up after training
about a month

