mirai campus 2018 application form
受講をご希望される講座の「Seats」欄に受講⼈数をご記⼊ください。
お申込み⾦額が合計 20,000THB（VAT 含まず）以上で 10%OFF、40,000THB（VAT 含まず）以上で 15%OFF とさせていただきます。

กรุ ณาทํ าเครื,องหมายกากบาทหน้ าชื,อหลักสู ตรและใส่ จํานวนผู้ เข้าร่ วมที, ต้องการสมัคร
20,000 THB or more (7% Vat is not included) per onetime purchasing will get 10% discount, 40,000 THB or more will get 15%.
Code

Title

タイ・産業の未来｜เสวนา
SET-1802

A-1805-JT
A-1806-JT
A-1807-JT

Date / Time

Fee

-

10,000B

‘เจาะลึกอนาคตอุ ตสาหกรรมของประเทศไทย’

タイ・産業の未来 – シリーズ 3 講座セット

สมัครทังJ 3 หลักสู ตรในราคาพิ เศษ - เสวนา ‘เจาะลึกอนาคตอุ ตสาหกรรมไทย’
⾃動化・IOT の未来 – タイ・産業の未来 1

11.14 WED

เสวนา ‘เจาะลึกอนาคตอุ ตสาหกรรมไทย’ P - Automation และ IoT

14.00-18.00

⾼度⼈材の未来 – タイ・産業の未来 2

11.28 WED

เสวนา ‘เจาะลึกอนาคตอุ ตสาหกรรมไทย’ 2 - วิศวกรและบุ คลากรทักษะสู ง

14.00-18.00

勢いづく中国企業とタイの未来 – タイ・産業の未来 3

เสวนา ‘เจาะลึกอนาคตอุ ตสาหกรรมไทย’ 3 - อิทธิพลจากการลงทุ นของจีนในไทย

11.30 FRI
14.00-18.00

4,000B
4,000B
4,000B

〈⽇本⼈向け〉⽇本⼈駐在員向けシリーズ｜หลักสู ตรสํ าหรับคนญี, ป่ ุ นที, ประจํ าการในประเทศไทย

SET-1803

M-1804-J

M-1805-JT

M-1806-J

〈⽇本⼈駐在員向け〉シリーズ 3 講座セット

สมัครทังJ 3 หลักสู ตรในราคาพิ เศษ - หลักสู ตรสํ าหรับคนญี, ป่ ุ นที, ประจํ าการในประเทศไทย

I-1809-T

I-1810-T

(หลักสู ตรคนญี, ป่ ุ น) เรียนรู้ค่านิ ยมในการทํ างานของคนไทย

14.00-18.00

〈⽇本⼈駐在員向け〉ベテラン従業員の⽀持を得る、⽇本⼈駐在員の⼼得

11.07 WED

(หลักสู ตรคนญี, ป่ ุ น) ข้อพึ งปฏิ บัติตนกับองค์ กรในฐานะผู้ บริหารอย่ างเหมาะสม

09.00-13.00

M-1807-T

M-1808-T

11.08 THU

〈⽇本⼈駐在員向け〉本気で育てる右腕・左腕

(หลักสู ตรคนญี, ป่ ุ น) วิธีสร้างพนั กงานคนไทยที, รู้ใจ

14.00-18.00

13,000B

5,000B

6,000B

6,000B

(แผนกขาย)

〈営業部⾨タイ⼈向け〉シリーズ 2 講座セット

สมัครทังJ 2 หลักสู ตรในราคาพิ เศษ - หลักสู ตรสํ าหรับที มขายคนไทย
〈営業部⾨タイ⼈向け〉⾃信が持てる、営業環境の整え⽅

(หลักสู ตรที มขายคนไทย) การบริหารพอร์ทที มขายไม่ ได้ ยากอย่ างที, คิด
〈営業部⾨タイ⼈向け〉⽬的達成に向けた、相⼿の⼼をつかむ会話術

(หลักสู ตรที มขายคนไทย) จิตวิทยาและวาทศิลป์ การโน้ มน้ าวใจสํ าหรับที มขาย

〈タイ⼈向け〉 タイ⼈製造部シリーズ｜หลักสู ตรสํ าหรับคนไทย

SET-1805

11.06 TUE

〈⽇本⼈駐在員向け〉タイ⼈の⼈⽣観と仕事観

〈タイ⼈向け〉タイ⼈営業部シリーズ｜หลักสู ตรสํ าหรับคนไทย
SET-1804

-

11.15 THU
09.00-13.00
11.15 THU
14.00-18.00

8,000B

5,000B

5,000B

(แผนกการผลิต)

〈製造部⾨タイ⼈向け〉シリーズ 2 講座セット

สมัครทังJ 2 หลักสู ตรในราคาพิ เศษ - หลักสู ตรสํ าหรับที มผลิตคนไทย
〈製造部⾨タイ⼈向け〉部下がついてくる、コーチングテクニック

(หลักสู ตรที มผลิตคนไทย) หลักการโค้ ชเพื, อเพิ, มประสิทธิภาพที มงานสู งสุ ด สํ าหรับหัวหน้ างาน

11.19 MON
09.00-16.00

〈製造部⾨タイ⼈向け〉部下がついてくる、タイ⼈リーダーの 10 ヶ条

11.29 THU

(หลักสู ตรที มผลิตคนไทย) หลักผู้ นํา 10 ประการ นํ าอย่ างไรให้ ได้ ใจคนโรงงาน

09.00-16.00
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14,000B
8,000B

8,000B

Seats

Corporate Information｜お⽀払い情報
The following details will be used for invoice issues, please input the correct information.
ご請求書、領収書発⾏等に使⽤いたしますので、半⾓英数にて正確にご⼊⼒ください。

Type of Corporate｜ご請求の宛先

☐ Thai Corporate｜タイ法⼈

☐ Oversea Corporate｜海外法⼈

☐ Individual｜個⼈

Company Name｜会社名

Address｜住所

TAX-ID（Thai Corporate Only｜タイ法⼈のみ）

Contact Person of Payment｜お⽀払いの⼿続き担当者情報（タイ語が分かる⽅）
For corporate, please kindly give the contact person information. In case of Individual, please leave blank.
受講料のお⽀払いを担当される⽅の情報をご⼊⼒ください。受講者様ご本⼈がご対応の場合は⼊⼒不要です。

Name｜担当者お名前

Tel｜電話番号

Email Address｜メールアドレス
☐ HR / ⼈事

Job Position｜担当者職種

☐ Secretary / 秘書

☐ Interpreter / 通訳

☐ Other / その他 _____________________

วิ ธี การลงทะเบี ยน
ส่ งแบบฟอร์มการลงทะเบี ยน และหลักฐานประกอบทางอีเมล์ info@miraicampus.com แล้ วรอรับการยืนยัน
หลักฐานประกอบการลงทะเบี ยน
1. สํ าเนาหนั งสือรับรองบริษัทฯ หรือ สํ าเนาใบ ภพ. 20 (กรณี นิติบุคคล)
2. สํ าเนาบัตรประชาชน (กรณี บุคคลทัว, ไป)
*ขอสงวนสิทธิกr ารคืนเงินทุ กกรณี ยกเว้นกรณี แจ้งล่ วงหน้ าเกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่ าลงทะเบี ยนให้ 50% ของยอดจ่ ายจริง
Inquiry
Coordinator

Ms. Isaraporn Nachaigern (Thai)
Ms. Pimpakarn Lertvanasbodi (Thai & Japanese)

Tel

02-392-3288

E-mail

info@miraicampus.com

WEB

miraicampus.com
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☐ Accounting / 経理

