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ตารางอบรมสัมมนา
TRAINING CALENDAR

หมายเหตุ : ทุกการอบรมเริ่มตรงเวลา / โปรดแสดงบัตรเพื่อลงทะเบียน 15-30 นาทีกอนเริ่มอบรม

หมายเหตุ : ตำแหนงของวิทยากรเปนตำแหนง ณ เดือนพฤษภาคม 2561  ซึ่งทำการจัดทำสิ่งพิมพ

หมายเหตุ : สมาชิกทำเนียบลานเหรียญสหรัฐ/ลานบาท หมายถึง ผูแทนจำหนายอิสระที่มีรายไดจากคอมมิสชั่นที่ไดรับจาก นู สกิน สะสมมากกวา 1 ลานเหรียญสหรัฐ/

  1 ลานบาทขึ้นไป อยางไรก็ดี นู สกิน ไมมีนโยบายการันตีความสำเร็จ และไมใชผูแทนจำหนายทั้งหมดไดรับรายได สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนปนผล 

  โปรดติดตอศูนยฯ นู สกิน ประเทศไทย
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ดร.ทนพญ. ชวนชม มวลประสิทธ�์พร

สมาชิกทำเนียบ 100 ลานบาท
และ สมาชิกทีมอิลิท 11 ป

ประชุมผูบร�หาร 
(Executive Meeting )

วันอังคารที่ 5 มิ.ย.

ฟร� / 18.30 - 20.30 
(ลงทะเบียน 18.00)

สงวนสิทธ์ิสำหรับผูแทนจำหนาย
ระดับผูบริหารข้ึนไปเทาน้ัน  

อบรมแผนการจายผลตอบแทนใหม Velocity และ Me Commerce วันอังคารที่ 12 มิ.ย.

ฟร�  / 13.00 - 16.00
(ลงทะเบียน 12.30)

คุณธ�รรัฐ อัครรัตนพรกุล

สมาชิกทำเนียบ 10 ลานบาท
และ สมาชิกทีมอิลิท 1 ปี

สัมมนา “อารสแควร และวาย-สแปน คูสุดยอดแหงการดูแลสุขภาพระดับยีน” 
(R2 & Y-SPAN : The Ultimate Healthy Duo in gene level )

วันอังคารที่ 26 มิ.ย.

ฟร� / 18.30 - 20.30 
(ลงทะเบียน 18.15)

สำหรับผูแทนจำหนาย พรอมผูมุงหวัง  

คุณแทนเนอร กิบบ

ผูจัดการฝายเทคนิคการศึกษา
ดานการวิจัย และ พัฒนา 
ผลิตภัณฑฟารมาเน็กซ

สัมมนา เปดโอกาสเปลี่ยนช�ว�ต กับโอกาสทางธุรกิจของ นู สกิน 
(Transforming Life By Nu Skin Opportunity)

 
วันอังคารที่ 19 มิ.ย.

สำหรับผูแทนจำหนาย พรอมผูมุงหวัง 

หามพลาด!! สัมมนาเดียวท่ีจะทำใหคุณพบ
กับหนทางเพ่ือการเปล่ียนแปลงชีวิตคร้ังย่ิงใหญ 
ผานการแบงปนประสบการณและโอกาสทางธุรกิจ
นู สกิน จากผูประสบความสำเร็จของ นู สกิน

คุณธนกฤต สมเกียรติกุล

(สมาชิกทำเนียบ 1 ลานเหรียญสหรัฐ
และ สมาชิกทีมอิลิท 1 ปี)

สัมมนา เจาะลึกสุดยอดประสบการณตานชราครบวงจร (เอจล็อค และนู สกิน)
(Super F.A.B. Experience of ageLOC and Nu Skin)

 

ทดลองใช เอจล็อค เจนเทิล คลีนส แอนด โทนฟร�!

พรอมเภสัชกรผูเช่ียวชาญผลิตภัณฑ นู สกิน และ ฟารมาเน็กซ

วันเสารที่ 23 มิ.ย.

100.- / 14.00 - 17.00
(ลงทะเบียน 13.30)

สำหรับผูแทนจำหนาย พรอมผูมุงหวัง 

สัมผัสนวัตกรรมความแตกตางท่ีพิสูจนไดของ
ผลิตภัณฑเอจล็อค และนู สกิน พรอมขอมูลเชิงลึก
ท่ีนาต่ืนเตน แบบ F.A.B. พรอมแบงปนโอกาส
ทางธุรกิจโดยวิทยากรพิเศษ

 

คุณคารโล การเซ�ย

(ผูอำนวยการฝายการขาย 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต)

ฟร�  / 18.30 - 20.00
(ลงทะเบียน 18.15)

คุณวราวัชร พิชะยะ

(สมาชิกทำเนียบ 1 ลานเหรียญสหรัฐ
และ สมาชิกทีมอิลิท 1 ป)

คุณอรวรรณ ปฏิมาประกร

(สมาชิกทำเนียบ 10 ลานบาท
และ สมาชิกทีมอิลิท 2 ป)

 กรุงเทพ :  ณ ศูนยฯ นู สกิน  อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 15 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 02-791-8500

ขอมูลผลิตภัณฑนวัตกรรมเอจล็อคอารสแควร 
และวาย-สแปน คูสุดยอดแหงการตานชรา
อยางแทจริง

สำหรับผูบร�หารระดับบลูไดมอนดข�้นไป

ฟร�  / 18.30 - 20.30
(ลงทะเบียน 18.00)

สำหรับผูแทนจำหนายทุกทาน



ชลบุร� :  ณ ศูนยฯ นู สกิน  ชลบุรี 64/15 ถ. สุขุมวิท ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 038-288-541

ปฏิทิน นู สกิน ในเดือน มิถุนายน 2561

ตารางเทรนน่ิง เวโลซิต้ี

วันปดยอดของการส่ังซ้ือโดยเก็บเงินปลายทาง (COD)22 มิ.ย. 61

วันปดยอดของการส่ังซ้ือทางโทรศัพทและโทรสาร (เฉพาะตางจังหวัด)   
28 มิ.ย. 61

วันปดยอดการส่ังซ้ือดวยตัวเองแบบจัดสง

วันปดยอดการส่ังซ้ือดวยตัวเอง
30 มิ.ย. 61

วันสุดทายของการย่ืน LOI

คุณภิรญา แตพานิช

สมาชิกทำเนียบ 20 ลานบาท 
และ สมาชิกทีมอิลิท 1 ป

Special F.A.B. Experience : สุดยอดประสบการณตานชราครบวงจร
เจาะลึกขอมูล การใชอาหารเสร�มดูแลสุขภาพ  

วันเสารที่ 2 มิ.ย.

100.- / 13.00-16.00
(ลงทะเบียน 12.30)

สำหรับผูแทนจำหนาย พรอมผูมุงหวัง  

สัมผัสประสบการณแหงนวัตกรรมความแตกตาง
ที่พิสูจนไดของผลิตภัณฑฟารมาเน็กซ 
ที่จะทำใหคุณตอง Wow!!

นครปฐม :  ณ ศูนยฯ นู สกิน นครปฐม โครงการRest Area Pomelo อาคาร A ชั้น 2 หมูที่ 4 ต.ทาตำหนัก  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม โทร 034-107-763

คุณกรณสิปปว�ชญ สุนทรเสณี 

ผูบริหารระดับบลูไดมอนด

สัมมนา เปดโอกาสเปลี่ยนช�ว�ต กับโอกาสทางธุรกิจของ นู สกิน  
(Transforming Life By Nu Skin Opportunity)

วันเสารที่ 9 มิ.ย.

ฟร� / 14.00-15.30
(ลงทะเบียน 13.30)

สำหรับผูแทนจำหนาย พรอมผูมุงหวัง  

คุณพงศสรัฐ เจร�ญจ�รกุล

ผูบริหารระดับบลูไดมอนดหามพลาด!! สัมมนาเดียวที่จะทำใหคุณพบกับ
หนทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ 
จากผูประสบความสำเร็จของ นู สกิน

สงขลา :  ณ หองประกายกาญจน ชั้น 2 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ โทร 074-298-786

คุณธร�ฎา สุขวณิช

สมาชิกทำเนียบ 5 ลานเหรียญสหรัฐ
และ สมาชิกทีมอิลิท 16 ป

สัมมนา เปดโอกาสเปลี่ยนช�ว�ต กับโอกาสทางธุรกิจของ นู สกิน  
(Transforming Life By Nu Skin Opportunity)

วันเสารที่ี่ 16 มิ.ย.

150.- /14.00-15.30
(ซ�้อ 4 แถม 2ภายใน
2 มิ.ย. 61 เทานั้น)

(ลงทะเบียน 13.30)

สำหรับผูแทนจำหนาย พรอมผูมุงหวัง  

ผศ.ดร.พิภพ ปราบณรงค

สมาชิกทำเนียบ 100 ลานบาท
และ สมาชิกทีมอิลิท 3 ป

เช�ยงใหม :   ณ ศูนยฯ นู สกิน เชียงใหม 101/5 หมู 7 เชียงใหม-หางดง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม โทร 053-284-833

คุณธ�รรัฐ อัครรัตนพรกุล 

สมาชิกทำเนียบ 10 ลานบาท
และ สมาชิกทีมอิลิท 1 ปี

สัมมนา เปดโอกาสเปลี่ยนช�ว�ต กับโอกาสทางธุรกิจของ นู สกิน  
(Transforming Life By Nu Skin Opportunity)

วันเสารที่ 23 มิ.ย.

สำหรับผูแทนจำหนาย พรอมผูมุงหวัง  

คุณปทมพร ใจจันทร

สมาชิกทำเนียบ 10 ลานบาท 
และ สมาชิกทีมอิลิท 1 ป

พรอมเภสัชกรผูเช่ียวชาญผลิตภัณฑ นู สกินและฟารมาเน็กซ

ช�ม จ�3 ฟร�!

อาหารวาง 1 มื้อ เวลา 13.30-14.00ฟร�!

ฟร� / 14.00-15.30
(ลงทะเบียน 13.30)

19 มิ.ย. 61 22 มิ.ย. 61

21 มิ.ย. 61

20 มิ.ย. 61

โคราช 14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

ภูเก็ต 14.00-16.00

นครปฐม 14.00-16.00

ชลบุรี 14.00-16.00เชียงใหม

หาดใหญ
18 มิ.ย. 61


