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 Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P. Honda(ประจ าปีการศกึษา 2559) 
 
ความส าคัญของโครงการ 
 
 “ Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P. Honda” 

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากดั ผู้จดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากฮอนด้า 

มอเตอร์ ประเทศญ่ีปุ่ นอย่างเป็นทางการ เราคือผู้น าตลาดท่ีบกุเบิกเทคโนโลยีหวัฉีดประหยดัน า้มนัสมรรถนะสงู เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภยัหลากหลายรูปแบบเพ่ือผู้ขบัข่ี เชน่เดียวกบัการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสงัคม

ด้านตา่งๆอย่างตอ่เน่ือง จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคสงูสดุเป็นอนัดบัหนึง่ในประเทศไทยมากวา่ 27ปี(พ.ศ.2532-

2558) 

โครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม ท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศและบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากดั ผู้จดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยเพ่ือเปิด
โอกาสให้ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาท่ีสนใจด้านการตลาดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถในการ
วางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม  Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P. Honda ภายใต้โจทย์ใหมข่องรถจกัรยานยนต์
ฮอนด้ารุ่น'Zoomer-X The Unblocker, ได้เวลาปล่อยของ'  เพ่ือสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้นกัเรียน นิสิต นกัศกึษาใน
สถาบนัการศกึษาระดบัอาชีวศึกษา และอุดมศกึษา ได้น าความรู้จากในห้องเรียน มาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน 
น าเสนอ และท ากิจกรรมจริง  พร้อมรับทนุสนบัสนนุจากบริษัทฯ  เพ่ือสร้างประสบการณ์ และทกัษะวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์
ให้กบันกัเรียน นิสิต และนกัศกึษาตอ่ไปในอนาคต   

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษา มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และสร้างสรรค์ผลงานด้านการตลาดโดยตอ่

ยอดจากทฤษฎีการตลาดให้ต าราเรียนมาประยกุต์ใช้ในการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมในสถานการณ์จริง 

2. เพ่ือสง่เสริมนิสิต-นกัศกึษา เรียนรู้การท างานเป็นทีม  และวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ เพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการเป็นนกัการตลาดในอนาคต 

3. เพ่ือสง่เสริมนิสิต-นกัศกึษาให้รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ รู้จกัใช้ความคิดอย่างมีเหตผุลในการสรรค์สร้าง
ผลงานและเพ่ิมพนูประสบการณ์ให้กบันิสิต-นกัศกึษาต่อไป โดยมีทนุสนบัสนนุจากทางบริษัทฯ 

 
จุดเด่นของโครงการ Marketing Plan Contest by A.P. Honda 

1. ให้โอกาสนกัศกึษาได้ท ากิจกรรมจริง ณ สถานท่ีจริง กบักลุม่เป้าหมายจริง  
2. ก าหนดพืน้ท่ีตดัสนิการประกวดในระดบัภาค ท าให้ผลงานของนกัศกึษามีโอกาสรับรางวลัมากขึน้ 
3. ทีมชนะเลิศระดบัภาค จะได้รับประสบการณ์จริงในการท ากิจกรรมถงึกลุม่เป้าหมายในงานใหญ่ระดบัประเทศ 
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ระยะเวลาในการจัดกจิกรรม 

เดือนสิงหาคม– เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
 
รูปแบบกจิกรรม 

โครงการ “ Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P. Honda” คือ การประกวดเขียนแผนสื่อสารทางการ
ตลาด ในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม(Event) โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดงันี ้

 
Part 1 :การสัมมนา (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) 

วิทยากรจาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากดั แนะน าโครงการและให้ข้อมลู Brand and Product และนกัการตลาดจาก
ภายนอกแนะน า Brand Communication & Event  Marketing Tips  
 

Part 2 :การน าเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการ และคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อจัดกิจกรรม  
ทีมท่ีสง่แผนงานเข้าประกวดจะต้องอธิบายแผนงานตอ่หน้าคณะกรรมการภายในเวลา 20 นาที (เวลาในการ
น าเสนอ 15 นาที และ เวลาในการตอบค าถามกรรมการ 5 นาที)*  
(*สถานท่ีในการเข้าน าเสนอแผนงาน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลงั) 
 

Part 3 :จัดกจิกรรมจริงในสถาบัน ตามแผนงานที่ส่งเข้าประกวด (ระยะเวลา 1 วัน) 
ทีมท่ีผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการ จะได้รับเงินสนบัสนนุจากบริษัทฯ ทีมละ 10,000 บาท* และได้รับการ
สนบัสนนุอปุกรณ์จากร้านผู้จ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ฮอนด้าในพืน้ท่ี  เพ่ือจดักิจกรรมจริง ในสถานท่ีจริง เป็นระยะเวลา1 
วนั ในสถาบนัการศกึษาของผู้ เข้าประกวด เพ่ือค้นหาผู้ชนะเลศิในระดบัภมูิภาค เพ่ือโชว์ศกัยภาพอีกครัง้ในงาน 
Bangkok International Motor Show 2017ท่ีกรุงเทพ 
(* ผู้ที่ได้รับเงินสนบัสนนุจากบริษัทฯ จะต้องช าระภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% จากมลูคา่ของเงินท่ีได้รับ)  

 
จังหวัดที่เข้าร่วมกจิกรรม  

บริษัทฯจะจดักิจกรรม Road Show เพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการฯ ในสถาบนัการศกึษาทัง้ระดบัอาชีวศกึษา และ
ระดบัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ รวม 21จงัหวดั โดยแบ่งการจดักิจกรรมเป็น 5 ภาค 

- ภาค 1 : ภาคเหนือ (5 จงัหวดั): เชียงใหม,่ เชียงราย, นครสวรรค์, อตุรดิตถ์ และพิษณโุลก 
- ภาค 2 : ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(5 จงัหวดั): ขอนแก่น, อบุลราชธานี, อดุรธานี, มหาสารคาม และ

นครราชสีมา 
- ภาค 3 : ภาคใต้ (3จงัหวดั): สรุาษฎร์ธานี, ภเูก็ต และนครศรีธรรมราช  
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- ภาค 4 : ภาคกลาง / ภาคตะวนัออก/ ภาคตะวนัตก(7จงัหวดั) : สมทุรสาคร, นครปฐม, ลพบรีุ, สระบรีุ , 
จนัทบรีุ, ชลบรีุและประจวบคีรีขนัธ์  

- ภาค 5 : กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล 
 
หวัข้อการน าเสนอแผนงาน 

1. แผนสื่อสารการตลาดเพ่ือเจาะกลุม่ Niche Market กบัรถจกัรยานยนต์Honda Zoomer-X ภายใต้Concept“The 
Unblocker, ได้เวลาปล่อยของ” 

 
 
 
รายละเอียดและคุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศทีมละ 5-7 คน จาก
สถาบนัเดียวกนั ไมจ่ ากดัอาย ุชัน้ปี และคณะ/สาขาวิชา พร้อมอาจารย์ท่ีปรึกษา 1 ท่าน  
* อาจารย์ท่ีปรึกษา 1 ท่าน สามารถเป็นท่ีปรึกษาให้กบัทีมท่ีเข้าประกวดได้มากกวา่ 1 ทีม 
* แตล่ะสถาบนัการศกึษา สามารถสง่ทีมเข้าประกวดได้ไมจ่ ากดัจ านวน  

2. น าเสนอ พร้อมตัง้ช่ือแผนการสื่อสารทางการตลาด และช่ือทีมท่ีน าเสนอโดยแผนงาน (Proposal) ท่ีน าเสนอ
รูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของโจทย์ท่ีก าหนดและจะต้อง
เป็นข้อมลูที่ผู้ เข้าแข่งขนัสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ท าซ า้ คดัลอก/เลียนแบบ โดยแผนงานต้องประกอบด้วย 2 ส่วน 
ดงันี ้

2.1 แผนสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)  
• ระยะเวลา3 เดือนระหวา่งเดือนธนัวาคม2559 – กมุภาพนัธ์2560 
• เพ่ือเข้าถงึกลุม่เป้าหมายของรถรุ่นนัน้ๆ ในจงัหวดัท่ีผู้ เข้าประกวดก าลงัศกึษาอยู่  
• โดยวางแผนภายใต้งบประมาณ 1 ล้านบาท 
• และแผนงานท่ีน าเสนอจะต้องมีความยาวไมเ่กิน 20 หน้ากระดาษ  A4 และต้องพิมพ์ด้วยตวัอกัษร

Angsana New ขนาด 16  
2.2 น าเสนอรูปแบบกิจกรรมเพ่ือน าเสนอผลิตภณัฑ์สูก่ลุม่เป้าหมาย (EventMarketing)  

• เป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าได้จริง ภายในระยะเวลา1 วนั 
• กลุม่เป้าหมายคือ นกัเรียน นิสติ นกัศกึษาท่ีอยู่ในสถาบนัของผู้ เข้าประกวด   
• โดยมีงบประมาณสนบัสนนุ 10,000 บาท(* ผู้ที่ได้รับเงินสนบัสนนุจากบริษัทฯ จะต้องช าระภาษีหกั ณ ที่

จ่าย 3% จากมลูคา่ของเงินท่ีได้รับ) 
• และแผนงานท่ีน าเสนอจะต้องมีความยาวไมเ่กิน 5หน้ากระดาษ  A4 และต้องพิมพ์ด้วยตวัอกัษร

Angsana New ขนาด 16  
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*จ านวนทีมท่ีผ่านเข้ารอบการจดักิจกรรมจริงในจงัหวดั ขัน้ต ่า 3 ทีม (อาจจะมีมากกวา่ 3 ทีม ให้อยู่ใน
ดลุยพินิจของคณะกรรมการ) 

 
การสมัคร : 

สมคัรเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 2  ช่องทาง คือ 
- ช่องทางท่ี 1 : สง่เอกสารการสมคัรมาทางไปรษณีย์ ท่ีอยู่ “บริษัท 35 ลายน์ อินโนเวชัน่ จ ากดั เลขท่ี 18 ซอย

ช่างอากาศอทิุศ 5 แยก 6   แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 (วงเลบ็มมุซองวา่ :โครงการ 
MarketingPlan Contest#9)” 

- ช่องทางท่ี 2 : สง่เอกสารการสมคัรมายงั e-mail : rideyourdream.honda@gmail.com 
สง่เอกสารภายใน วนัท่ี 15 ตลุาคม2559 

 
แผนงานที่ต้องส่ง : 
1. แผนงานตามโจทย์ท่ีก าหนด  ในระยะเวลา3 เดือน (ธ.ค. 59 – ก.พ. 60) ความยาวไมเ่กิน 20 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย

ตวัอกัษรAngsanaNew ขนาด 16 (pdf file) 
2. แผนงานเชิงกิจกรรมตามโจทย์ท่ีก าหนด ในระยะเวลา 1 วนั ความยาวไมเ่กิน 5 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตวัอกัษร Angsana 

New ขนาด 16 (pdf file) 
 
 
รายละเอียดของแผนส่ือสารการตลาดในรูปแบบการตลาดเชงิกจิกรรม (Event)จะประกอบด้วยเนือ้หาดงันี ้

 ข้อมลูผลิตภณัฑ์ (Product Review)      2 หน้า 

 จดุเดน่ผลิตภณัฑ์ (Unique Selling Point) 

 กลมุเป้าหมายหลกั / กลุม่เป้าหมายรอง (Target Audience) 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุม่เป้าหมาย(Target Audience Analysis)   3 หน้า 

 ด้านจิตวิทยา &พฤติกรรมการใช้ชีวิต (Psychology & Lifestyle) 

 วิเคราะห์กระแสความนิยมของการท าตลาดเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย (Trend Analysis) 
 กลยทุธ์การจดักิจกรรม (Event Strategy)      3 หน้า 

 แนวความคิดการจดักิจกรรม (Event Concept) 

 รูปแบบกิจกรรม (Event Idea) 

 กลยทุธ์การสร้างความแตกต่างของกิจกรรม (Differentation) 
 กลยทุธ์การใช้มีเดีย(Media Strategy)      3 หน้า 

 การใช้สื่อประชาสมัพนัธ์ (Public Relation)       

 การใช้สื่อโฆษณา (Advertising) 
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o Local Media 
o Online / Social Media       

 ตวัชีว้ดัผลการจดักิจกรรม หรือ KPI (Key Performance Indicator)   1 หน้า 

 สรุปผลที่คาดวา่จะได้รับ จากการจดักิจกรรมและการประชาสมัพนัธ์   1 หน้า 

 บทสรุปเพ่ือชีแ้จงให้คณะกรรมการ เห็นด้วยกบัการวางแผน    1  หน้า 
หมายเหตุ: รายละเอยีดประกอบการอ้างอิง ให้แยกจากแผนงานมาอยูใ่นภาคผนวก  

 
 
ก าหนดการต่างๆ 

1. ก าหนดส่งแผนงาน ภายใน วนัท่ี 15 ตลุาคม 2559 โดยมี 2 ช่องทางในการสง่ ดงันี ้

 ทางไปรษณีย์ท่ีอยู่ “บริษัท 35 ลายน์ อินโนเวชัน่ จ ากดั เลขท่ี 18 ซอยช่างอากาศอทิุศ 5 แยก 6   แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 (วงเลบ็มมุซองวา่ : โครงการ MarketingPlan Contest#9)” 

 ทาง e-mail : rideyourdream.honda@gmail.com 
2. ก าหนดการน าเสนอแผนงานตอ่หน้าคณะกรรมการ และจดักิจกรรมจริง ประมาณเดือน ต.ค. – พ.ย. 2559

และจะประกาศผลระดบัจงัหวดั หลงัจากการน าเสนอแผนงานของจงัหวดันัน้ ๆ ภายใน 2 สปัดาห์ 
3. ก าหนดการประกาศผลระดับประเทศ ประมาณเดือน กมุภาพนัธ์2560 

 (รายละเอียดก าหนดการที่แนน่อนจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.facebook/hondamotorcyclethailand) 
 

ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติม : www.facebook.com/hondamotorcyclethailand หรือ 
www.facebook.com/35line.idw หรือ หาข้อมลูรถจกัรยานยนต์ Honda : www.aphonda.co.th 
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 
 

การตัดสิน และ รางวัล 
1. รอบการน าเสนอแผนงานตอ่หน้าคณะกรรมการตดัสินผู้ทรงคณุวฒิุจากสว่นกลาง จะมีเกณฑ์การให้คะแนนตาม

รายละเอียดด้านลา่ง 

 หวัข้อคะแนน คะแนน 

1 ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ (Product Understanding) 

 เข้าใจจดุออ่นจดุแข็งของผลิตภณัฑ์ได้อย่างถกูต้อง 

 สามารถดงึจดุขายท่ีแตกตา่งเหนือคูแ่ข่งได้ 

10 

2 การวิเคราะห์พฤตกิรรมกลุ่มเป้าหมาย(Target Audience Analysis) 

 เข้าใจพฤติกรรมกลุม่เป้าหมายชดัเจน 
20 

mailto:rideyourdream.honda@gmail.com
http://www.facebook.com/hondamotorcyclethailand%20หรือ
http://www.facebook.com/35line.idw
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 เข้าใจตลาดและกระแสนิยมในปัจจบุนั 
3 กลยุทธ์การจัดกิจกรรม (Event Strategy) 

 เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 

 เน้นจดุขายของผลิตภณัฑ์ชดัเจน 

 ความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียท่ีแตกตา่ง เป็นของตวัเอง 

30 

4 กลยุทธ์การใช้มีเดีย(Media Strategy) 

 เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

 บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

30 

5 ตัวชีวั้ดผลการจัดกจิกรรม หรือ KPI (Key Performance Indicator) 

 สามารถใช้วดัผลการรับรู้ของกลุม่เป้าหมาย 

 สามารถใช้วดัผลผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

10 

 
2. ทีมท่ีผ่านการคดัเลือกจากการ Presentation จงัหวดัละ 3ทีม จะได้รับงบประมาณสนบัสนนุเป็นจ านวนเงิน10,000 

บาทเพ่ือจดักิจกรรมจริง ในพืน้ท่ีจริง กบักลุม่เป้าหมายจริง โดยการสนบัสนนุอปุกรณ์ตา่งๆเพ่ิมเติมจากร้านผู้จ าหน่าย
รถจกัรยานยนต์ฮอนด้าในจงัหวดั และ คณะกรรมการจะตัดสินอีกครัง้จากการจัดกจิกรรมจริง และให้รางวัล
ประจ าภาคเป็นทุนการศึกษา โดยแบ่งตามหวัข้อการประกวด ดังนี ้

 

ประเภทรางวลั หวัข้อการประกวด Zoomer-X หมายเหต ุ
รางวลัชนะเลิศ=1 รางวลั ทนุการศกึษาจ านวน 30,000 บาท พร้อมโลร่างวลั จากกระทรวงศกึษาธิการ 

และประกาศนียบตัรจากบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากดั 
 
คดัเลือกทีมชนะเลิศ 
 เป็นตวัแทนระดบัภมูิ 

ภาค  
จ านวน 1 ทีม/ภมูิภาค  
เพ่ือเข้าจดักิจกรรมใน 

 
 

งาน Bangkok 
International 

Motor Show 2017 
(จ านวนรวม 5 ทีม) 

รางวลัอนัดบัสอง=1 รางวลั ทนุการศกึษาจ านวน 15,000 บาทพร้อมโลร่างวลั จากกระทรวงศกึษาธิการ 
และประกาศนียบตัรจากบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากดั 

รางวลัอนัดบัสาม=1 รางวลั ทนุการศกึษาจ านวน 8,000 บาทพร้อมโลร่างวลั จากกระทรวงศกึษาธิการ
และประกาศนียบตัรจาก บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากดั 

รางวลัชมเชย=5รางวลั ทนุการศกึษาจ านวน 3,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบตัร 
จาก บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากดั 

 
รางวลัส าหรับ 
ตวัแทนระดบัภมูิภาค 

 
เงินสนบัสนนุการจดักิจกรรมจริงในงาน 

Bangkok International Motor Show 2017กวา่ 1 แสนบาท 
พร้อมโลร่างวลัและประกาศนียบตัรจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากดั 
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เกณฑ์การตัดสิน ในการจัดกจิกรรมจริง  (100 คะแนน) 

 หวัข้อคะแนน คะแนน 

1 รูปแบบกิจกรรมเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 15 
2 ความโดดเดน่และเน้นจดุขายของผลิตภณัฑ์อย่างชดัเจน 20 
3 สามารถดงึดดูความสนใจของกลุม่เป้าหมายได้ 20 
4 มีการใช้สื่อสนบัสนนุกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 15 
5 มีความคิดสร้างสรรค์ ท่ีแตกตา่ง เป็นของตวัเอง 20 
6 ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 10 

 
3. ทีมท่ีมีคะแนนชนะเลิศสงูสดุในระดบัภาคจากการจดักิจกรรมจริง จะได้รับคดัเลือกให้เป็นตวัแทนภาคไปเสนอผลงาน 

ระดบัประเทศท่ีงาน Bangkok International Motor Show ประจ าปี 2560 

 
คณะกรรมการตัดสิน 
1. ตวัแทนบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากดั 
2. วิทยากรพิเศษด้านการตลาด 
3. สื่อมวลชน 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นกัศกึษาได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มก าลงัอนัจะน าไปสูก่ารพฒันาตนเอง และสร้างประโยชน์ให้กบั

สงัคมตอ่ไปในอนาคต 

2. นกัศกึษาได้รับประสบการณ์จริงจากหน่วยงาน และองค์กรธรุกิจภายนอก 
3. นกัศกึษาได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 

สร้างสรรค์กิจกรรม โดยบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด ผู้จดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตัง้จากฮอนด้า มอเตอร์ ประเทศ

ญ่ีปุ่ นอยา่งเป็นทางการ เราคือผู้น าตลาดที่บกุเบิกเทคโนโลยีหวัฉีดประหยดัน า้มนัสมรรถนะสงู เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยั

หลากหลายรูปแบบเพ่ือผู้ขบัข่ี เชน่เดียวกบัการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสงัคมด้านต่างๆอย่างต่อเน่ือง จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริ โภคสงูสดุเป็นอนัดบั

หนึ่งในประเทศไทยมากวา่ 27 ปี(พ.ศ.2532-2558) 
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หมายเหต ุ: วนัจดักิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 

ตารางสรุปวันจัดกจิกรรม 
 

ภาค จังหวัด 
วันจัดกจิกรรม 

seminar Present Day Event Day 

เหนือ 

อุตรดิตถ์ 
   

เชียงราย 
   

เชียงใหม่ 
   

พษิณุโลก 
   

นครสวรรค์ 
   

อีสาน 

ขอนแก่น 

   มหาสารคาม 

   อุดรธานี 

   อุบลราชธานี 

   นครราชสีมา 

   
ใต้ 

สุราษฎร์ธานี 
   

นครศรีธรรมราช 
   

ภูเกต็ 
   

กลาง/
ตะวันออก-
ตะวันตก 

สมุทรสาคร 
   

นครปฐม 
   

ลพบุรี 
   

สระบุรี 
   

ชลบุรี    
จันทบุรี 

   
ประจวบคีรีขันธ์ 

   

BKK 
กรุงเทพมหานคร  AEC 

   
กรุงเทพมหานคร No AEC 

   


