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ฏ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
    หน้า 
ภาพที่ 56 ตัวอย่างสินค้าของฮับแม่วิน ช่องทาง Lazada      94 
ภาพที่ 57 ตัวอย่างสินค้าของฮับแม่วิน ช่องทาง facebook marketplace    95 
ภาพที่ 58 ตัวอย่างสินค้าของฮับแม่วิน ช่องทาง facebook marketplace    95 
ภาพที่ 59 ภาพกิจกรรมในการอบรม 1       100 
ภาพที่ 60 ภาพกิจกรรมในการอบรม 2       100 
 




