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Lời đầu tiên, Ban Tổ Chức  sự kiện workshop “Ready to Conquer”, 

xin gửi đến chị lời chào thân ái và trân trọng nhất.

Ban Tổ Chức xin bày tỏ lời cảm cảm ơn sâu sắc và niềm hân hạnh 

khi có chị Thương cùng hợp tác với vai trò là diễn giả cho  sự kiện 

workshop “Ready to Conquer”.

Nhờ có sự hỗ trợ to lớn và nhiệt tình từ phía chị,  sự kiện workshop 

“Ready to Conquer”  đã thành công trong việc truyền tải ý nghĩa 

và thông điệp. Từ đó, giúp các bạn học sinh tham dự được truyền 

cảm hứng và hiểu hơn về việc tại sao mình cần giữ cho mình 

luôn tò mò và hiếu kì.





NHẬN XÉT
+ Ban Tổ Chức xin thống kê đóng góp và nhận xét về phần chia sẻ của chị Thương 

trong sự kiện workshop “Ready to Conquer”

+ Câu hỏi đặt ra cho các bạn góp ý “Bạn sẽ đánh giá phiên The retrieve of your 

inner power do Chị Chaiyo Thương trình bày là bao nhiêu?” và “Bạn có thể giải 

thích lựa chọn đó không? Hãy cho biết điểm tốt, điểm cần cải thiện nhé. Hãy 

cho tụi mình biết bạn học được những gì từ phần trình bày này nhé.”



Bạn sẽ đánh giá phiên The retrieve of your inner power do Chị  

Chaiyo Thương trình bày là bao nhiêu?
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Bạn có thể giải thích lựa chọn đó không? Hãy cho biết điểm tốt, điểm cần cải thiện 

nhé. Hãy cho tụi mình biết bạn học được những gì từ phần trình bày này nhé.

Phần này có 100 mình cũng đánh, phần trình bài của chị rất hay và lôi cuốn, giúp mình hiểu được sự tò mò 

sẽ dẫn mình đến đâu, giúp mình phải biết đặt câu hỏi trước một sự vật hiện tượng mà mình quan tâm đến, 

có thể tham khảo qua các nguồn từ: người thân, bạn bè, internet, sách vở, thầy cô và tự hỏi bản thân mình. 

Con giúp mình biết khi hỏi một người mà không trả lời là một là hỏi sai người 2 là hỏi sai cách.Câu này em 

thích quá mà em quen rồi, để em xem lại recording " không có câu hỏi nào ngu ngốc và không có người 

đàn ông nào trở thành kẻ ngốc cho đến khi....



Điểm tốt: nội dung bắt mắt và bổ ích 
lắm ạ. 
Điểm trừ: không có
Ngoài ra, mình cảm ơn chị đã trả lời câu 
hỏi của mình ạ~

Em thực sự cảm ơn chị rất nhiều. Nhờ chị mà em 
biết được rằng tò mò thực sự rất quan trọng. Em 
sẽ thực hành ngay bí kíp viết ra những điều mình 
thắc mắc ngay ạaaaa

Chị Chaiyo Hoài Thương truyền cho tụi em 
biết bao nhiêu là kinh nghiệm dày đặc,những 
nguồn năng lượng tích cực từ chị. Qua phần 
trình bày còn biết được tầm quan trọng của 
việc "tò mò":33

Chủ đề "tò mò" của chị Thương rất hợp 
với những thứ em đang thắc mắc luôn í 
ạ. 

Chị nói chuyện dễ thương, 
giúp em hiểu được hơn về 
bản thân

Truyền cảm hứng và cho em vài gợi 
ý trong phương pháp cải thiện bản 
thân 

Em cảm thấy chị ấy đã 
truyền cảm hứng cho em 
giúp em cải thiện vấn đề giao 
tiếp 

Em được nghe chị Chaiyo nói về sự 
tò mò và phải biết tập cách đặt câu 
hỏi và tìm đúng người đúng chủ đề 
để hỏi.

Chị vui tính, dễ thương 
hài hước

Chị sharing nghe 
truyền cảm hứng 
lắm ~ gần gũi 
thân thiện nữa

Chị nói rất hayyyyy ạ

Nhận rất nhiều thông 
điệp hay từ chị



Có nhiều điều chị chia sẻ ý nghĩa với em 
lắm. Em sẽ trân trọng những bài học về 
cách hỏi đúng người đúng lúc và cách 
đặt một câu hỏi đúng.

Chị dễ thương, thân thiện, gần gũi. Em đã học 
được, nghe được nhiều điều ý nghĩa và áp dụng 
vào cuộc sống. Em thích chị lắm lun nên không 
cần sửa đổi gì nữa đâu ạ ^^

Trời ơi, chị giúp em khơi dậy sự tò 
mò trong bản thân em, học được 
nhiều thứ hơn nữa, và giải đáp 
được thắc mắc của bản thân.

Chị trình bày rất dễ nghe, dễ hiểu^^. 
Em học được mình nên biết tò mò 
đúng lúc đúng nơi và cách đối diện với 
hàng ngàn câu hỏi vì sao

Dạ tuyệt ạ, bổ ích 
lắm luôn ạ.  Thì do 
tuyệt đối phần điểm 
10 rồi nên không 
cần cải thiện gì hết 
ạ. Chị giúp em hình 
dung ra nhiều thứ 
lắm, những cách 
học và hiểu đúng 
đắn hơn. Nói chung 
đỉnh của chóp ạ!!!

Em ngưỡng mộ về chị lúm phần 
này chắc hok có gì để trừ á, những 
chia sẽ của chị thì giúp em học 
được cách để giải bày tất cả những 
thắc mắc hay câu hỏi mình đặt ra 
nè 

Mình được học thêm về sự tò 
mò,biết đặt các câu hỏi vì 
sao, nên tìm tòi, khám phá 
xung quanh mình, hỏi đúng 
người và đúng cách, học 
theo được những tấm gương 
ham học hỏi; và cách dẫn 
chương trình của chị rất hài 
hước
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Ban Tổ Chức xin chân thành cảm ơn chị vì đã 

đồng hành cùng tụi em trong Sự kiện vừa qua 

ạ. Hy vọng trong tương lai Vietnam 3D sẽ có 

hội được hợp tác với chị nữa ạ.


