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ผลติภณัฑ์ สบู่สมุนไพรลกัศมร่ีา 
เจ้าของธุรกจิ 
1. นางสาวศิวพร ม่วงยิม้ 
2. นางอรุณ              ม่วงยิม้  
3. นางสาวสิตานันท์    ม่วงยิม้ 
ประเภทธุรกจิ Creative Business 

 
 

Start up Company 



ผลงานผลิตภณัฑ ์



ผลงานผลติภณัฑ์ 



ผลงานผลิตภณัฑ ์



ผลงานผลิตภณัฑ ์



ผลงานผลิตภณัฑ ์



ผลงานผลิตภณัฑ ์



 ในการแก้ปัญหาความเหม็นหืน จะต้องแก้ปัญหาโดยการน าผู้เช่ียวชาญด้านเคร่ืองส าอางมาแก้ปัญหาไม่ใช่การ
น าไปทดสอบตลาด  

 ในการน าเสนอด้านข้อมูลการเข้าพบผู้เช่ียวชาญน้ัน ผู้เช่ียวชาญยังไม่ตรงกับการแก้ปัญหา แนะน าให้ไปพบท่ี
ปรึกษาด้านเช่ียวชาญด้านเคร่ืองส าอางของมหาวทิยาลัย 

 คืออาจารย์จิรศิต อินทร  อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านเคร่ืองส าอาง 
 เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ถ้าอายุส้ันกว่า ๖ เดือน อาจจะติดปัญหาด้านการท าการตลาดได้  
 ต้ังแต่ส้ินเดือนสิงหาคมให้ไปย่ืนจดแจ้งสามารถใช้ได้ ๓ ปี ต้องย่ืนต่ออายุก่อน ๑๘๐ วนั 
 แนะน าให้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ แยกบริษัทผลิตและจัดจ าหน่ายออกจากกนัโดยส้ินเชิง และแยกระบบบัญชี

ออกจากกัน  
 จะต้องท าระบบบริหารจัดการการผลิตเข้ามาใช้  
 ให้น าตัวเลขทางการเงินมาวเิคราะห์ และน าการตลาดเข้ามาช่วย 
 ต้นทุนคงท่ีอาจจะต้องน ามาวเิคราะห์ และอาจจะต้องแจ้งลูกค้าว่ามีการวาง Positioning สินค้า  
 แนะน าให้เจาะตลาดเป็น OEM อย่างเดียว เพ่ือจะได้ โฟกัสชัดเจนว่าจะท าตลาดได้ง่ายขึน้ เพราไม่เคยมีใคร

ประสบความส าเร็จท้ังการท าแบรนด์ตัวเอง 
 แนะให้ให้หน่วยบ่มเพาะวสิหากิจ มรภ.พบูิลสงคราม รวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการท้ังหมดว่าความจริงคือ

อะไร เน่ืองจากมีการเปลี่ยนผู้ดูแลส่งผลให้ขาดความต่อเน่ืองใน  
 การด าเนินงาน และมีผลกระทบต่อผู้ดูแล 
 แนะน าว่าอย่ามองท่ีตัวผลลัพท์ของ KPI แต่มองท่ีผลลัพว่าจะท าอย่างไรให้อยู่รอด 

ค าแนะน าจากคณะกรรมการ รอบ 18 เดือน 



ค าแนะน าของกรรมการ : ดา้นผลิตภณัฑ ์
ใหค้  าปรึกษาในการแกปั้ญหาความเหมน็หืน โดยอาจารยจิ์รศิต อินทร  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอาหาร สาขาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและแนวทางในการบ่มเพาะผูป้ระกอบการ 
ในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 ณ ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 



ค าแนะน ากรรมการ : ดา้นบญัชี 
น าขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเพื่อบริหารจดัการการผลิตและวางแผนการตลาด 

ผูป้ระกอบการลกัศมีร่า เขา้รับฟังการปรึกษา เร่ืองการตลาด  
จากอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาด โดยอาจารยธ์นพร รังสิกรรพมุ คณะวิทยาการจดัการ  

สาขาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก ในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561  
ณ ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 



ค าแนะน ากรรมการ : ดา้นบญัชี 
น าขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเพื่อบริหารจดัการการผลิตและวางแผนการตลาด 

 

ลักศมีร่า 

บริหาร  3 คน ฝ่ายผลิต 2 คน 

ลักศมีร่า 

บริหาร  3 คน ฝ่ายผลิต 4  คน 



 พฒันาหมอ้ตุ๋นเซรามิกส์ ท่ีมีคุณสมบติัความคงทนต่อความเป็นด่างของสบู่  
โดยอาจารยว์มิล   ดอนทองกล้ิง คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมเซรามิกส์  ในวนัท่ี 21 มกราคม 2562 



ค าแนะน ากรรมการ : ดา้นบญัชี 
น าขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเพื่อบริหารจดัการการผลิตและวางแผนการตลาด 

 

GMP 
หอ้งส านกังาน 

หอ้งผลิต 

หอ้งบรรจุ 

หอ้งจดัเก็บ
สินคา้ 



จดัท าเพจ Face book  ของกิจการ  



ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ พาผูป้ระกอบการเขา้ร่วมจดับูธในงานนิทรรศการ “โคมไฟง่วนเซียว”  

ใน วนัท่ี 19-23 กมุภาพนัธ์ 2562 
ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัพิษณุโลก 



ผลงานผลิตภณัฑ ์



ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ น าผูป้ระกอบการเขา้ร่วมจดับูธในงานโครงการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
และเทศกาลสงกรานตข์องจงัหวดัพิษณุโลก ในวนัท่ี 6 -15 เมษายน 2562   

ณ  สวนชมน่าน  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 



จองช่ือนิติบุคคลเพื่อใชจ้ดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัตามประมวลกฏหมายและพาณิชย ์



โครงการส่งเสริมพฒันาตลาดออนไลน์ส าหรับSMEs ของส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (สสว.) ร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2562 

ณ โรงแรมทอ็ปแลนด ์จงัหวดัพิษณุโลก 



ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ พาผูป้ระกอบการลกัศมีร่า เขา้ร่วมโครงการกิจกรรมจบัคู่ธุรกิจระหวา่ง 
SMEs ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ น (Business Matching)  

ในวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2562  
ณ โรงแรม Intercontinental Bangkok กรุงเทพมหานครฯ 



อตัราก าไรขั้นตน้/จุดคุม้ทุน สบู่สมุนไพรแฮนดเ์มด Luksamila 

อตัราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
 ร้อยละ 52.20%   

จุดคุ้มทุน (Break Even Point) 
รายได้ไม่น้อยกว่า 653,257 บาท/ปี 

            รายได้ไม่น้อยกว่า   54,438 บาท/เดือน 

. 



Start up Company 

 
 
 

 
 

ผลติภณัฑ์ กล้วยตากแปรรูป 
เจ้าของธุรกจิ 
1. นางรัชชนก         อุปถมัภ์ 
2. นายอภวิฒัน์        อุปถมัภ์ 
ประเภทธุรกจิ Creative Business 

 
 



ค าแนะน าจากคณะกรรมการรอบ 18 เดือน 

ด้านผลติภัณฑ์  
 เน้ือกล้วยกวนยงัมรีสเปร้ียว ควรปรับรสชาติ 
 แนะน าให้ใส่น า้ตาล ถ้าจะ No sugar ให้ใส่น า้ผึง้  
 แนะน าให้ปรับรสชาตใิห้กลมกล่อม  
ด้านแบรนด์และเคร่ืองหมายการค้า 
 พจิารณาด้านเคร่ืองหมายการค้าจะมกีารปรับเปลีย่นหรือไม่  
ด้านบรรจุภัณฑ์ 
 แนะน าให้ดูตวัอกัษรใน Packaging  เน่ืองจากเลก็เกนิ ท าให้อ่านยาก 
ด้านบญัชี 
 รายได้น้อย  
ด้านการตลาด 
 ปรับ STP ให้ชัดเจน 



ค าแนะน าของกรรมการ : ด้านผลิตภัณฑ์ 



- แบรนด์ Chanon ใช้สัญลกัษณ์ผูช้ายใส่หมวกและมีหนวด ส่ือถึงความเป็นตวัตนของ
ผูป้ระกอบการ  
- ตวัอกัษรภาษาองักฤษ แบบหนา เพื่อสร้างการจดจ าไดท้ั้งคนไทย และชาวต่างชาติ 
- สีน ้าตาล บ่งบอกถึงความมัง่คง และความอุดมสมบรูณ์ของกลว้ยตากท่ีมาจากธรรมชาติ 
- วงกลมบ่งบอกถึงการรวมเป็นหน่ึง และความส าเร็จ และเงินทองไม่ร่ัวไหล 

ค าแนะน ากรรมการ : การพฒันาตราสนิค้า 



ค าแนะน ากรรมการ : STP 

การวางต าแหน่งสินคา้ Chill Chill  Banana จะอยูใ่นระดบัราคาปานกลางถึงมาก คือ ราคาขายปลีก 
50 บาท  และราคาขายส่งท่ี  38 บาท  และ 40 บาท ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจและมีการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์



การให้ค าปรึกษา 
ร่วมหารือกบัผูป้ระกอบการเพื่อหาแนวทางในการพฒันาบ่มเพาะ  

ในวนัท่ี 10 ตุลาคม  2561  ณ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 



การให้ค าปรึกษา 
ลงพื้นท่ีส ารวจปัญหา และแนวทางในการบ่มเพาะผูป้ระกอบการชานนท ์

ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานประกอบการชานนท ์



    พฒันาบรรจุภณัฑ ์Chill Chill  Banana โดยนางสาวสุภารัตน ์ปล้ืมวงศ ์  
และดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยอาจารยผ์กาวดี ภู่จนัทร์ สาขาคหกรรม  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม ในวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 
 ณ  ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจ   มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  



การพฒันาบรรจุภณัฑ์ 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรมีการตรวจเพิ่มเติมในระยะท่ีนานกวา่ 3- 4 สปัดาห์ 

ผลการตรวจสอบพบวา่ หลงัจากวนัท่ีผลิต
แลว้อายใุนการเกบ็รักษาอยูร่ะหวา่ง 3 - 4 
สปัดาห์และควรเกบ็ท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 30 
องศาเซลเซียส 



การพฒันาบรรจุภณัฑ์ 

ศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจฯ ไดมี้การปรับรูปแบบบรรจุภณัฑ ์
Chill Chill  Banana จากรูปแบบเดิมทางดา้นซา้ย 
เป็นบรรจุภณัฑใ์หม่ทางดา้นขวามือ โดยมีการถ่ายภาพจริง
ของสินคา้ และเนน้ใหเ้ห็นถึงส่วนผสมและคุณประโยชน์
ของสินคา้ 

         เก่า     ใหม่ 



ด้านลขิสทิธ์ิในลวดลายบรรจภุณัฑ์ 

 ศนูย์บม่เพาะวิสาหกิจฯ ได้ด าเนินการน าบรรจภุณัฑ์และตราสินค้าจดัใสซ่องจดหมายปิด
ผนกึให้แน่นหนา และจดัสง่ไปรษณีย์ให้ผู้ประกอบการโดยก าชบัให้ผู้ประกอบการห้ามเปิด
ซองจดหมายแตอ่ยา่งใดจนกว่าจะพบว่ามีผู้ประกอบการรายอื่นเรียนแบบลวดลายดงักลา่ว 
ให้น าหลกัฐานการสร้างสรรค์ เพ่ือเรียกร้องสิทธ์ิความเป็นเจ้าของโดยแท้จริง 



ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ น าผูป้ระกอบการเขา้ร่วมจดับูธในงานนิทรรศการ “โคมไฟง่วนเซียว” 
ในวนัท่ี 19-23 กมุภาพนัธ์ 2562 

ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัพิษณุโลก  



ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ ไดจ้ดัใหผู้ป้ระกอบการไปจดังานแสดงสินคา้ ตลาดของกิน อร่อยฟินทัว่
ไทย เป็นมหกรรมตลาดอาหารอร่อยทัว่ไทย เพื่อผูบ้ริโภคและไดร้วบรวมกลุ่มสินคา้ทุกประเภท

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้มในงาน 
ในวนัท่ี 2-10 มีนาคม 2562 ณ IMPACT เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี  



ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ น าผูป้ระกอบการเขา้ร่วมจดับูธในงานโครงการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
และเทศกาลสงกรานตข์องจงัหวดัพิษณุโลก ในวนัท่ี 6 -15 เมษายน 2562  

ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัพิษณุโลก  



ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ ไดจ้ดัโครงการฝึกอบรมการวางแผนกลยทุธ์การตลาดผูป้ระกอบการ
กลว้ยตากแปรรูปชานนท ์โดยนายศศิพงษ ์ บุญยงค ์ ผูจ้ดัการศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจ 

 มหาวทิยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร ในวนัท่ี 27  มีนาคม 2562  
ณ ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  



• สถานที่จ าหนา่ย 

• เปิดร้านคีออส 

• เก็บรายได้ประเภท
ลกูค้า 

• ธุรกิจแฟรนไซส ์

• ร้านขายของฝาก 
อเมซอน ปัม้น า้มนั  
ดีลเลอร์ 

• วางสนิค้าให้
เทา่กบัความ
ต้องการซือ้ 

• ทดลองให้ชิม 

 

• เก็บข้อมลูการขาย
ตอ่หนว่ยเพื่อวาง
แผนการฝากขาย 

• ก าหนดระยะเวลา
การเก็บเงินให้เร็ว
ขึน้ 

ท า Page Face book   และรวบรวมรายได ้และค่าใชจ่้าย 

กล้วยตากอบน ้าผึง้ทอด Chill chill banana  กล้วยตาก 

สรุปผลการให้ค าปรึกษา 



จดัท าเพจ Face book  ของกิจการ เพื่อจดัโฆษณาและสร้างการรับรู้ของผลิตภณัฑข์องกิจการ 



อตัราก าไรขั้นตน้/จุดคุม้ทุน Chill Chill Banana 

อตัราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
 ร้อยละ 62.28%   

จุดคุ้มทุน (Break Even Point) 
322 กล่อง/ปี 
27 กล่อง/เดือน 



อตัราก าไรขั้นตน้/จุดคุม้ทุน กลว้ยตากอบน ้าผึ้งทอด 

อตัราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
 ร้อยละ 26.47%   

จุดคุ้มทุน (Break Even Point) 
631 กล่อง/ปี 
53 กล่อง/เดือน 



Start up Company 

 
 
 

 
 

ผลติภณัฑ์ Trendy Snack 
เจ้าของธุรกจิ 
1.นางสาววชุิดา  ชละเอม 
2.นายการิน   รัตนสิทธากลุ 
3.นายณรงค์ฤทธิ์  ชละเอม 
ประเภทธุรกจิ Creative Business 

 
 



ยติุการบ่มเพาะ 





วนัท่ี 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 61 ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ ไดจ้ดัโครงการสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัธุรกิจเชิงกลยทุธ์ ดว้ย Business Model Canvas  
ณ อาคารศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ หอ้ง IT 104 



วนัท่ี 28 ม.ค. 62 ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ ร่วมกบัคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม จดัโครงการ น าความรู้สู่ชุมชน “ เพิ่มศกัยภาพรายไดค้รัวเรือนดว้ยการส่งเสริมการ
สร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวและผลิตภณัฑชุ์มชน เพ่ือแกไ้ขปัญหาความยากจนในทอ้งถ่ิน” 

โดยชาวบา้นและมีนกัศึกษาชมรมผูป้ระกอบการเขา้รับการฝึกพฒันาทกัษะการออกแบบลวดลาย
เคร่ืองจกัสาน ณ ลานอเนกประสงค ์ม.11 อ.วงัทอง พิษณุโลก 



วนัท่ี 1 ก.พ. 62 ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ ร่วมกบัคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูล
สงครามจดัโครงการ น าความรู้สู่ชุมชน “ เพิ่มศกัยภาพรายไดค้รัวเรือนดว้ยการส่งเสริมการสร้าง
รายไดจ้ากการท่องเท่ียวและผลิตภณัฑชุ์มชน เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนในทอ้งถ่ิน” โดยมี
ชาวบา้นและนกัศึกษาชมรมผูป้ระกอบการเขา้รับการพฒันาทกัษะการท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพร  

ณ ลานอเนกประสงค ์ม.11 อ.วงัทอง พิษณุโลก 



วนัท่ี 27 ก.พ. 62 ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ จดัโครงการ “ ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้การเป็น
ผูป้ระกอบการใหม่” โดยพานกัศึกษาชมรมผูป้ระกอบการไปดูงาน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์กบัเจา้ของกิจการ ณ ส านกังานบญัชี เจา้พระยาการบญัชี จงัหวดันครสวรรค ์ 



จดัตั้งกลุ่มแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารส าหรับชมรมในส่ือออนไลน ์ 
Facebook : SE CLUB PSRUBI นกัศึกษาใฝ่รู้ 

 
ปัจจุบันมสีมาชิกในชมรม จ านวน 156 คน

   





วนัท่ี 7 – 8 พ.ย. 61 ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ เขา้ร่วมกิจกรรม 
 “ตลาดนดั Chill Market”  

ณ บริเวณลานหนา้หอสมุด E-RIBARLY มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม   



วนัท่ี 23 ม.ค. 62 ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการในงาน PSRUBI OPEN 
HOUSE คร้ังท่ี 1  ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม     



วนัท่ี 11 ธ.ค. 61 ผูป้ระกอบการลูกช้ิน พล. สองแคว สมคัรเขา้รับการบ่มเพาะ และขอค าปรึกษา
ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 

ณ ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจ หอ้ง IT 102 อาคารศูนยภ์าษาและการเรียนรู้  
มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 



วนัท่ี 11 ธ.ค. 61 พาผูป้ระกอบการบริษทั ฟลอร่า แคร์ จ ากดั  
เขา้พบธนาคารออมสินและ SMEs Bank  

เพื่อปรึกษาเร่ืองการกูเ้งินมาพฒันาโรงงานใหไ้ดม้าตรฐาน GMP  



วนัท่ี 6 - 7 ก.ย. 61 ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ รายงานผลการด าเนินงานรอบ 18 เดือน  
ณ หอ้งประชุม Main Conferences ชั้น 1  

อาคารศูนยบ์ริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยันเรศวร 



วนัท่ี 6 – 7 พ.ย. 61 ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ เขา้ร่วมโครงการประชุมพิจารณากลัน่กรอง 
Incubatee หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจในสถาบนัอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอ้งสมัมนาเอกาทศรถ อาคารเอกาทศรถ มหาวทิยาลยันเรศวร 



วนัท่ี 8-10 ก.พ. 62 ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ เขา้ร่วมโครงการประชุมประธานคณะท างาน
เครือข่ายเชิงประเดน็ C-UBI ร่วมกบัผูแ้ทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวสิาหกิจ คร้ังท่ี 

1/2562  ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแกว้ ฮิลล ์รีสอร์ท เขาคอ้ พิษณุโลก 



วนัท่ี 15 ก.พ. 62 ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ จดัโครงการพฒันาบุคลากรดา้นความรู้เก่ียวกบัศูนยบ่์ม
เพาะวสิาหกิจ โดยใหศู้นยบ่์มเพาะวสิาหกิจของมหาวทิยาลยันเรศวรเป็นวทิยากร เพื่อใหค้วามรู้

เก่ียวกบัศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจ ณ  ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจ หอ้ง IT 102  
อาคารศูนยภ์าษาและการเรียนรู้ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 



วนัท่ี 15 ก.พ. 62 ศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจฯ ออกบูธประชาสมัพนัธ์ในงาน “โคมไฟง่วนเซียว” โดย
น าผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการท่ีอยูภ่ายใตก้ารบ่มเพาะไปจดัแสดงนิทรรศการและจดัจ าหน่าย

สินคา้ภายในงาน ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัพิษณุโลก 



 


