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สมาคมน้ํายางขนไทย 
THAI LATEX ASSOCIATION 
60  ถนนโชติวิทยะกุล 3 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
TEL : ( 074 )  559508-9 FAX : ( 074 ) 559039 E-mail : tla5567@hotmail.com , www.tla-latex.org 
…………………………………………….................................................................................... 

ผลการดําเนินงาน และกจิกรรมประจําป  2555 
สมาคมนํ้ายางขนไทย 

10  มกราคม  2555 เขารวมประชุมคณะทํางานดานอํานวยการ งานมหกรรมสินคาและเทคโนโลยี 
ยางพารา  คร้ังท่ี 2 

   ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11  
   ณ หองประชุมกระจูด ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม 
11  มกราคม  2555 เขารวมประชุมคณะกรรมการสงเสริมและรักษาเสถียรภาพราคายาง คร้ังท่ี 1/2555 
   สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ หอง 124 กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ– ตัวแทน เขารวมประชุม 
16  มกราคม  2555 เขารวมประชุมคณะกรรมการและท่ีปรึกษาคลัสเตอรยางและไมยางพารา คร้ังท่ี 1/2555 
   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
   ณ หองประชุม GS1-3 ช้ัน 3 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ– ตัวแทน เขารวมประชุม 
 17  มกราคม  2555 เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 1/2555 
   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรฯ 
   ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
10  กุมภาพนัธ  2555 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1/2555 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมน้ํายางขนไทย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
14  กุมภาพนัธ  2555 เขารวมประชุมเตรียมการสําหรับการเดินทางไปประชุมกับทีมประเทศไทย 
   ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
   ศูนยอํานวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต 
   ณ หองประชุม War Room ศอ.บต. อําเภอเมือง   จังหวัดยะลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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14  กุมภาพนัธ  2555   เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับแผนงานวิจยัท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการ 
   ในการพัฒนาประเทศโดยเรงดวน ประจําป งบประมาณ 2555 (คณะท่ี 1) : 
   กลุมเร่ืองยางพารา คร้ังท่ี 2/2555 
   สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ 
   ณ หองประชุม พลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ อาคาร วช.2 ช้ัน 3 สํานักงานคณะ 
   กรรมการวิจยัแหงชาติ  กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
15  กุมภาพนัธ  2555 เขารวมการแถลงขาวการจัดงานมหกรรมสินคาและเทคโนโลยียางพารา คร้ังท่ี 2 
   ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 
   ณ หองเกาแสน ช้ันท่ี 9 โรงแรม ลี การเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมการแถลงขาว 
20  กุมภาพนัธ  2555 เขารวมการสัมมนาเผยแพรผลการดําเนินโครงการ จัดทําฉลากคารบอน 

สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมอาหาร 
 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
 ณ หองทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ พาราไดส แอนด รีสอรท อ.หาดใหญ จ. สงขลา 
 ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมสัมมนา 
23  กุมภาพนัธ  2555 เขารับฟงคําแนะนําการใชบริหารรับชําระเงินสงเคราะห (CESS)  

ผานชองทางของธนาคาร 
   สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   ณ หองประชุมสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดสงขลา เขต 1 
   อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 
 ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม 
27  กุมภาพนัธ  2555   เขารวมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

อุตสาหกรรมของจังหวดั 
 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
 ณ หองสงขลา โรงแรม หรรษา เจบี อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
 ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย  เขารวมสัมมนา 
 8  มีนาคม  2555  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 2/2555 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมน้ํายางขนไทย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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27  มีนาคม  2555 เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 2/2555 
 คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

 ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

11  เมษายน  2555 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 3/2555 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
21  เมษายน  2555 ประชุมใหญสามัญประจําป 2555 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองสงขลา โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน สมาชิกสมาคมฯ เขารวมประชุม   
11 พฤษภาคม  2555 เขารวมประชุมคณะอนกุรรมการ 
   สภาธุรกิจยางอาเซียน 
   ณ หองโลตัส 10 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ   
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
18  พฤษภาคม  2555 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 4/2555 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมน้ํายางขนไทย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
25  พฤษภาคม  2555   เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2555 

สมาคมผูผลิตถุงมือยางไทย  
ณ หองเพชรชมพู  ช้ัน 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
25  พฤษภาคม  2555 รวมเปนวิทยากร อภิปราย และระดมความเห็น เร่ือง “ มาตรการเชิงรุก – เชิงรับ  

สําหรับสินคาเกษตร (ยางพารา) เพื่อเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
              (ASEAN  Economic Community : AEC) ในป 2558 ” 

คณะทํางานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง  
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ณ โรงแรมไดอิชิ  อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมเปนวิทยากร 
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29  พฤษภาคม  2555   เขารวมประชุม เร่ือง คณะกรรมการกํากับแผนงานวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนอง 
ความตองการในการพัฒนาประเทศโดยเรงดวน ประจําปงบประมาณ 2555  
(คณะท่ี 1) :  กลุมเร่ืองยางพารา คร้ังท่ี 3/2555 
สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ  
ณ หองประชุม ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ ช้ัน 2 อาคาร วช.2  
สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ (วช.) กรุงเทพ 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
7  มิถุนายน  2555   เขารวมสัมมนา “การสรางเครือขายพัฒนากลุมธุรกิจสมาคมการคา”  

  สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวดัสงขลา   
         ณ หองประชุม Biz Club ช้ัน 2 สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสงขลา 

อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 
ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมสัมมนา 

15  มิถุนายน  2555   เขารวมประชุมกับผูแทนภาครัฐและภาคเอกชนธุรกิจยางพารา เพื่อผลักดันใหมี 
การลงทุนผลิตสินคายางพาราแปรรูปในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต  
ณ หองประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อําเภอเมือง จังหวดัยะลา 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

19  มิถุนายน  2555  เขารวมสัมมนาประชาสัมพันธการเปดรับขอเสนอโครงการสงเสริมเทคโนโลยี 
   กาซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ป 2555  
                                        สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
                                        ณ หองแพลทินัม ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจนู  กรุงเทพมหานคร 
                                        กรรมการ – ตัวแทน เขารวมสัมมนา 
20  มิถุนายน  2555  เขารวมเปดงานมหกรรมวิชาการ สกว.  “วจิัยตามรอยพระยุคลบาท : 

         สรางสรรคปญญา เพื่อพัฒนาประเทศ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
          เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม  2555 
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
          ณ บริเวณโถงดานหนาฮอลล 8 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค  
          เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 
 กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

20  มิถุนายน  2555  เขารวมเปนเกยีรติในพิธีเปดท่ีทําการบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม  
   บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 

ณ สํานักงานสาขาสงขลา ณ  เลขท่ี  13 โชติวิทยะกุล 3  อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 
 ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม 
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21  มิถุนายน  2555  เขารวมกิจกรรมในโครงการสรางและขยายเครือขายความรวมมือดาน 
การประชาสัมพันธตางประเทศ 
สํานักประชาสัมพันธ เขต 6  
ณ หองสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ  จ. สงขลา 

 ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม 
25  มิถุนายน  2555   เขารวมการสัมมนาโครงการ “การจัดทําฉลากคารบอนสําหรับอุตสาหกรรม 

ยางพาราและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ” 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  
ณ หองกรุงเทพ โรงแรม บี พี แกรนดทาวเวอร อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 

 ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมสัมมนา 
27  มิถุนายน  2555  เขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการยาง 

แหงประเทศไทย พ.ศ. ....   
สภาผูแทนราษฎร  
ณ หองประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 3401 ช้ัน 4 อาคารรัฐสภา 3  กรุงเทพฯ 

 กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
29  มิถุนายน  2555 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 5/2555 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
 3  กรกฎาคม  2555 ประชุมใหญวสิามัญ คร้ังท่ี 1/2555 
   สมาคมน้ํายางขนไทย รวมกบัสมาคมยางพาราไทย 
   ณ หองกรุงเทพ 1 โรงแรม บี.พี. แกรนด ทาวเวอร อ. หาดใหญ จ. สงขลา 
    กรรมการ – ตัวแทน สมาชิกสมาคมฯ เขารวมประชุม 
6  กรกฎาคม  2555   เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 3/2555  

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  
ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ  ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

9  กรกฎาคม  2555  เขารวมเปนวทิยากร บรรยาย “ทิศทางและแนวโนมสถานการณยางพารา”  
ในโครงการ “เช่ือมโยงเครือขายผูผลิตน้ํายางสด”  
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ณ โรงแรมเดอะรีเจนซ่ี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 กรรมการ – ตัวแทน รวมเปนวิทยาการ 
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10  กรกฎาคม  2555   เขารวมประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบจากการเปดเขตการคาเสรี 
คร้ังท่ี 1/2555 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย   
ณ หองประชุม 1201 ช้ัน 2  อาคารจุลินทร ลํ่าซํา  กรุงเทพมหานคร 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

17  กรกฎาคม  2555   เขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา 
คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา   
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 301 ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพมหานคร 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

18  กรกฎาคม  2555   เขารวมสัมมนา “โครงการสงเสริมและพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรมยางพารา”  
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน” 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
ณ หองลีลาวดี โรงแรม พาราไดส แอนด รีสอรท อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  
ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม 

22  สิงหาคม  2555   เขารวมประชุม กลุมยอย (Focus Group) ระดับจังหวดั โครงการจัดทําแผนแมบท 
พัฒนาเกษตรกรรมจังหวดั สงขลา   
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 (สสว. 12)  
ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 หมูท่ี 2 ตําบลพะวง  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม 

24  สิงหาคม  2555   เขารวมประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 2/2555   
สมาคมน้ํายางขนไทยและสมาคมยางพาราไทย   
ณ หองประชุมสมาคมยางพาราไทย  อําเภอหาดใหญ  จงัหวัดสงขลา 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

25  สิงหาคม  2555   เขารวมประชุม ช้ีแจงและรับทราบปริมาณการสงออกยาง  
สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร   
ณ หองชัยพฤกษ  ช้ัน 3 โรงแรม ซากุระแกรนดววิ  อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

27  สิงหาคม  2555   เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ PCM (PCM Workshop) 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม  ภาคท่ี  11 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
ณ หองดอกแกว  โรงแรมหาดใหญพาราไดซ แอนด รีสอรท อ. หาดใหญ จ. สงขลา 

 ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม 
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 6  กันยายน  2555 ประชุมใหญวสิามัญ คร้ังท่ี 3/2555 
 สมาคมน้ํายางขนไทย 

ณ หองหาดใหญ  โรงแรม หรรษา เจบี  อําเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน สมาชิกสมาคมฯ เขารวมประชุม 
13  กันยายน  2555   เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 5/2555 

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร   
ณ  หองประชุม  301 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

20  กันยายน  2555   เขารวมประชุม สมาคมการคากลุมสินคาเกษตรและแปรรูปสินคาเกษตร คร้ังท่ี 5-3/2555 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 ณ หองประชุม 2307  อาคารจรูญ สีบุญเรือง  หอการคาไทย กรุงเทพมหานคร 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

24  กันยายน  2555   เขารวมงานสัมมนาเผยแพรผลการดําเนินโครงการ “การจัดทําแนวทาง 
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรม 
เปาหมายเพื่อการสงออก” (อุตสาหกรรมยางพารา)” 

                          สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ณ หองสิงหทอง ช้ัน 2 โรงแรมสิงหโกลเดนเพลส 
                          อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมสัมมนา 

25  กันยายน  2555   เขารวมสัมมนา เร่ือง “การเสริมสรางและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจร 
ภายใตยุทธศาสตรหุนสวนเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบา สปป.ลาว” 
คณะทํางานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ณ หองประชุม 1  ช้ัน 3 สภาท่ีปรึกาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กรุงเทพมหานคร 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

26  กันยายน  2555   เขารวมประชุมการรวมกลุมเช่ือมโยงอุตสาหกรรมยางพารา โครงการสงเสริม 
และพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรมยางพารา กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค ท่ี  11 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
ณ หองลีลาวดี โรงแรมหาดใหญพาราไดส แอนด รีสอรท อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมสัมมนา 

3  ตุลาคม  2555   เขารวมสัมมนาวิชาการประจําป 2555 เร่ือง “แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2556 รุงหรือรวง”  
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต  
ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมสัมมนา 
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5  ตุลาคม  2555  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 6/2555 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมน้ํายางขนไทย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม   
10  ตุลาคม  2555   เขารวมประชุมหารือ  “การดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา” 

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี  11   
ณ หองประชุมกระจูด ช้ัน 3 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  11 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม 

16-18  ตุลาคม  2555  เขารวมกิจกรรมการสงเสริมความรวมมือและการเจรจาธุรกิจระหวางผูประกอบการ 
ประเทศเพ่ือนบาน 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 รวมกับ บจก. ไอคิวซี (ประเทศไทย) 
ณ ประเทศมาเลเซีย 
ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมกจิกรรม 

15-19 ตุลาคม  2555   เขารวมประชุม ISO/TC 45 Rubber and rubber products ประจําป 2012 (พ.ศ. 2555)  
คณะกรรมการวิชาการคณะท่ี 253 มาตรฐานยาง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
ณ เมือง Riccione ประเทศอิตาลี 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม   

31  กันยายน  2555   เขารวมประชุมเครือขายหนวยงานผูใหบริการธุรกิจอุตสาหกรรม “โครงการสงเสริม 
และพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรมยางพารากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน”  
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 รวมกับ บริษัท ไอคิวซี (ประเทศไทย) จํากัด  
ณ หองดอกแกว โรงแรม หาดใหญ พาราไดซ   แอนด รีสอรท  อ.หาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม                        

12  พฤศจิกายน 2555  เขารวมประชุมเพื่อเสนอแนวคิดกําหนดยทุธศาสตรการพัฒนายางพารา 5 จังหวดั 
ชายแดนภาคใต จัดโดย ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
ณ หองประชุม OR อาคารอํานวยการ ศอ.บต. อําเภอเมือง  จังหวดัยะลา 

 กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม   
19  พฤศจิกายน  2555   เขารวมประชุมวงเงินสินเช่ือเพื่อเก็บสต็อค (STOCK CREDIT) โครงการพัฒนา 

ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง  
องคการสวนยาง ณ หองประชุม 134  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานคร 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม   
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20  พฤศจิกายน  2555   เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 6/2555 
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  
ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ  ทําเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม   

28  พฤศจิกายน  2555  เขารวมประชุม คณะกรรมการ/คณะทํางาน โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์  
ปลูกตนไมฟนผืนดิน”  
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11   
ณ หองประชุมหลาโอนศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี 11  อ. หาดใหญ  จังหวัดสงขลา  
 ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม                                              

3  ธันวาคม  2555  เขารวมสัมมนาเผยแพรผลการดําเนินโครงการ “ การจัดทําฉลากคารบอน 
สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ”  
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  
ณ หองจุติ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
ผูจัดการสมาคมน้ํายางขนไทย เขารวมประชุม                                              

13  ธันวาคม  2555 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 7/2555 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม   
 

 
 
 

 


