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ผลการดําเนินงาน และกจิกรรมประจําป  2556 
สมาคมนํ้ายางขนไทย 

 
11  มกราคม  2556 เขารวมประชุมรายงานความกาวหนาในรอบ 8 เดือน โครงการวิจยัแบบมุงเปา 
                                         เพือ่ตอบสนองความตองการของประเทศดานยางพารา ปงบประมาณ 2555 
   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
   ณ หองรัชดา 2 ช้ัน 2 โรงแรม เดอะ ทราเวลเลอรส กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ– ตัวแทน เขารวมประชุม 
16  มกราคม  2556 เขารวมการสัมมนาเร่ือง “มองอนาคตยางพาราไทยในบริบทยุคการเปล่ียนแปลง 
   เศรษฐกิจโลก”  
   คณะทํางานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
   ณ หองประชุม 1 ช้ัน 3 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ– ตัวแทน เขารวมประชุม 
 22  มกราคม  2556 เขารวมประชุมหารือยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนของ BOI 
   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
   ณ หองสิงหทอง โรงแรมสิงหโกลเดนเพลส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

2  กุมภาพนัธ  2556 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1/2556 
   สมาคมน้ํายางขนไทย  
   ณ หองเกาะยอ โรงแรม หรรษา เจบี  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
  2 กุมภาพนัธ  2556 ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองหาดใหญ โรงแรม หรรษา เจบี  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   ตัวแทน สมาชิกสมาคมฯ  เขารวมประชุม 
14  กุมภาพนัธ  2556 เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 1/2556 
   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
   ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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18  กุมภาพนัธ  2556   เขารวมสัมมนาในหัวขอ “ยุทธศาสตรการสงเสริม การลงทุนใหม เพื่ออุตสาหกรรม 
   ไทยเติบโตอยางยั่งยืน” 
   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
   ณ หองประชุม หองประกายเพชร 1 โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
18  กุมภาพนัธ  2556 เขารวมประชุมคณะอนกุรรมการจัดทํายุทธศาสตรการเพิ่มมูลคายางพาราไทย 
   สํานักงานกองทนุสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ หอง 134-135 กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
19  กุมภาพนัธ  2556 เขารวมการสัมมนากับคณะกรรมาธิการการทหารสภาผูแทนราษฎร  

เร่ือง “ยางพาราเพื่อความม่ันคงของประเทศ” 
คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผูแทนราษฎรรวมกับคณะอนกุรรมาธิการพิจารณา 
ศึกษาภยัแทรกซอนตามแนวชายแดนในพืน้ท่ีภาคเหนือและสํานักงานกองทุน 
สงเคราะหการทําสวนยาง 

 ณ หองราชา โรงแรมรัตนโกสินทร ถนนราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร 
 กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
26  กุมภาพนัธ  2556 เขารวมพบปะเพ่ือปรึกษาหารือและรวมรับประทานอาหารเย็น  
   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ( นายยุทธพงศ จรัสเสถียร ) 
   ณ หองพลอยไพลิน โรงแรม ดิเอ็มมอรัล ถนนรัชดาภเิษก กรุงเทพมหานคร 
 กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
27  กุมภาพนัธ  2556   เขารวมประชุมคณะอนกุรรมการบริหารการผลิตกลุมสินคายางพารา 

กรมวิชาการเกษตร 
 ณ หองประชุม ศรีโบ ชัยประสิทธ์ิ สถาบันวิจัยยาง กรุงเทพฯ 
 กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
 1  มีนาคม  2556  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 2/2556 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
 1  มีนาคม  2556   เขารวมประชุมหารือพิจารณาสัญญาการคาน้ํายางขน 

 สมาคมยางพาราไทย 
 ณ หองประชุมสมาคมยางพาราไทย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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  6  มีนาคม  2556   เขารวมเปนวทิยากรอภิปรายในหัวขอ “วิเคราะหประเดน็สําคัญ :  
   รางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศ พ.ศ. …..” 
   คณะอนกุรรมการเสริมสรางความรูในวงงานนิติบัญญัติ ในคณะกรรมการ 
   วิชาการของวฒิุสภา 
   ณ หองวิชาการ 107 ช้ัน 1 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมเปนวิทยากร 
  7  มีนาคม  2556 เขารวมงานแถลงขาว โครงการความรวมมื 3 สภาฯ กับ บสย. 
   บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
   ณ หองหาดใหญ โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
13  มีนาคม  2556 เขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการใหบริการรับชําระเงินสงเคราะห 
   ทางอิเล็กทรอนิกส และเช่ือมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสกบักรมศุลกากร 
   ผานระบบ Nation Single Window 
   สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   ณ หองประชุม  สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดสงขลา เขต 1 
   อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
12  มีนาคม  2556 เขารวมประชุมคณะอนกุรรมการดําเนินงานวันยางพาราอาเซียน คร้ังท่ี 2/2556 
   สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   ณ หองประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
12  มีนาคม  2556 เขารวมประชุมคณะอนกุรรมการจดัทํายุทธศาสตรการเพิ่มมูลคา 
   ยางพาราไทย คร้ังท่ี 3/2556  

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ณ หองประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานคร 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
17  มีนาคม  2556 รวมเดินทางไปศึกษาดูเสนทางเพื่อสรางถนนยางพาราในทางหลวงแผนดิน 
   หมายเลข 44 อาวลึก-บางสวรรค อําเภออาวลึก จังหวัดกระบ่ี 
   สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   ณ อําเภออาวลึก  จังหวัดกระบ่ี 

กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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19-20  มีนาคม  2556 เขารวมประชุมคณะอนกุรรมการการจัดทํายุทธศาสตรฯ คร้ังท่ี 4/2556 พรอมมาเลเซีย 
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ณ โรงแรม หรรษา เจบี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
   5  เมษายน  2556   เขารวมประชุมคณะอนกุรรมการจัดทํายุทธศาสตรการเพิ่มมูลคา 

 ยางพาราไทย คร้ังท่ี 5/2556 
  สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
         ณ หองประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานคร 

  กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
   9  เมษายน  2556  เขารวมการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคา 

ยางพาราไทย คร้ังท่ี 6/2556 
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อารเคเดีย รีสอรท แอนด สปา จังหวัดภูเก็ต 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

11-12  เมษายน  2556 เขารวมสัมมนายางพาราอาเซียนและพันธมิตร 
                                        สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
                                        ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อารเคเดีย รีสอรท แอนด สปา จังหวัดภูเก็ต 
                                        กรรมการ – ตัวแทน เขารวมสัมมนา 
15  พฤษภาคม  2556  เขารวมสัมมนาเพื่อสรางเครือขาย “กองทุนส่ิงแวดลอม เงินกูดอกเบ้ียตํ่า” 

 สํานักงานกองทุนส่ิงแวดลอม 
          ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
 ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมสัมมนา 

17  พฤษภาคม  2556  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 3/2556 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 

ณ หองประชุมช้ัน 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

31  พฤษภาคม  2556 เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556 
สมาคมผูผลิตถุงมือยางไทย  
ณ หอง วีไอพี แกรนด พาโน ช้ัน 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
กรรมการ – ตัวแทน และสมาชิกฯ เขารวมประชุม 
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31  พฤษภาคม  2556 เขารวมประชุมคณะทํางานโครงการจัดต้ัง Rubber City คร้ังท่ี 1/2556 
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ หอง 123 กรุงเทพมหานคร 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

14  มิถุนายน  2556 เขารวมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อระดมความคิดเหน็ จัดทําขอเสนอ 
ความตองการของภาคเอกชนตอการพัฒนาเชิงพื้นท่ี (5 ภาค) เพื่อเช่ือมโยง 
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมของประเทศ (Thailand 2020 )  

                                          สภาอุตสาหกรรมภาคใต 
ณ หองสงขลา โรงแรม หรรษา เจบี อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

 กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
20  มิถุนายน  2556 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 4/2556 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองปาริชาต ช้ัน 5 โรงแรมซากุระแกรนดววิ  อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
24  มิถุนายน  2556   เขารวมการประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการจัดทําขอกาํหนดเฉพาะ 
   สําหรับการประเมินคารบอนฟุตพร้ินท ผลิตภัณฑท่ีทําจากยางพารา 
   ศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานกลยุทธธุรกจิท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม     
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   ณ หองประชุม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร     
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ. หาดใหญ  จ.สงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
10  กรกฎาคม  2556   เขารวมอบรมสัมมนา ในหวัขอ “ การใชประโยชนงานอันมีลิขสิทธ์ิใหเกิด   
   ประโยชนสูงสุดตอภาคเอกชน” 
   สมาคมยางพาราไทย  
   ณ หองประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ จ.สงขลา   
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
11  กรกฎาคม  2556   ประชุมใหญวสิามัญคร้ังท่ี 1/2556 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองหาดใหญ  โรงแรม หรรษา  เจบี อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 
   ตัวแทน สมาชิกสมาคมฯ เขารวมประชุม 
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19 กรกฎาคม  25556 เขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนายางพาราและผลิตภณัฑยางพารา 
                                         อยางยั่งยืน คร้ังท่ี 1/2556 
   คณะกรรมการพัฒนายางพาราและผลิตภัณฑยางพาราอยางยั่งยืน 
   ณ หองประชุม AEOC ช้ัน 2  อาคารศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร  
   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
1 สิงหาคม 2556  เขารวมประชุมหารือ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนไทย-   
   มาเลเซีย ดานจังหวดัสงขลา 
   สํานักงานพาณิชยจังหวัดสงขลา  
   ณ โรงแรม ลีการเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
6 สิงหาคม 2556  เขารวมสัมมนา เร่ือง “Workshop การชําระเงินเขา สกย. ผานระบบ e-cess” 
   บริษัท อี-คัสตอม เซอวิส จํากัด 
   ณ หองประชุมจันผา ช้ัน 2 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
9 สิงหาคม 2556  เขารวมสัมมนา เร่ือง แนวทางการปรับภาคการสงออก(อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม)   
   ภายใตเศรษฐกิจชะลอตวั 
   คณะทํางานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ 
   และสังคมแหงชาติ 
   ณ หองสมิหลา A ช้ัน 2 โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
13 สิงหาคม 2556 เขารวมสัมมนาเร่ือง “ติดอาวธุผูประกอบการไทย เพื่อกาวท่ีม่ันคงสู  AEC 
   สํานักงานพาณิชยจังหวัดสงขลา 
   ณ หองแกรนดบอลรูม B ช้ัน 8 โรงแรม ลี การเดนส พลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
14 สิงหาคม 2556 เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 2/2556 
   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
   ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล   
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
16 สิงหาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 5/2556 (นัดพเิศษ) 
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองพาโนรามา 2 ช้ัน 14 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด รัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
                                         กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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5 กันยายน 2556  เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 3/2556 
   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  
   ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
6 กันยายน 2556  เขารวมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟงความเห็นตอการจดัทําความตกลงหุนสวน 
   ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก ( Trans-pacific partnership : TPP ) 
   สํานักงานพาณิชยจังหวัดสงขลา  
   ณ หองเกาแสน ช้ัน 8 โรงแรมลีการเดนส พลาซา  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
9 กันยายน 2556  เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 4/2556 
   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  
   ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
19 กันยายน 2556 เขารวมงานสัมมนาเผยแพรผลการดําเนินโครงการ “โครงการการจัดทํา 
   ฉลากคารบอนสําหรับอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  
   ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2556 
   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  
   ณ หองสิงหทอง โรงแรม สิงหโกลเดน เพลส  อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
22 กันยายน 2556 เขารวมเสวนา เร่ือง “กระทรวงอุตสาหกรรมพบนักลงทุน-หนุนการสรางงาน” 
   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
   ณ หองน้ําพราว  โรงแรม ซี เอส ปตตานี อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
25 กันยายน 2556 เขารวมประชุม คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 5/2556     
   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  
   ณ หองประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนยีบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
27 กันยายน 2556 เขารวมการสัมมนา เร่ือง “CESS กับเสถียรภาพราคายาง”   
   คณะทํางานเศรษฐกิจ มหภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
   ณ หองจามจุรี โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
 



 

 
8 

 

11 ตุลาคม 2556  เขารวมเสวนา เร่ือง “อุปสงค อุปทาน และการพัฒนายางพาราเพื่อรักษา 
                                         ระดับราคาใหมีเสถียรภาพ” 
   คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปญหาราคา 
                                         ยางพาราตกตํ่า และแนวทางการสงเสริมการพัฒนายางพาราท้ังระบบ วุฒิสภา  
   ณ หองประชุม คณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
11 ตุลาคม 2556  เขารวมโครงการสัญจร หาดใหญ “กลยทุยการปองกันความเส่ียงและลงทุนราคายาง  
   ในตลาดลวงหนา”   
   ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET)  
   ณ หองราชาวดี ช้ัน2 โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล  อ. หาดใหญ  จ. สงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
14 ตุลาคม 2556  เขารวมประชุมหารือจัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมการใชกลไกตลาดสินคาเกษตรกร 
                                        ลวงหนาในการลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคายางพารา  
   สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ   
   ณ หองประชุม 301 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
17 ตุลาคม 2556  เขารวมงาน “มหกรรมการเขาถึงแหลงเงินทุน”  
   บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)  
   ณ หองทานตะวัน โรงแรมหาดใหญพาราไดส แอนด รีสอรท  อ.หาดใหญ  จ. สงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
17 ตุลาคม 2556  เขารวมการประชุม เร่ือง แนวทางการจดัต้ังกองทุน Rubber ETF    
   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)  
   ณ อาคารสํานักงาน กลต. ถนน วภิาวดี กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
18  ตุลาคม 2556  เขารวมการสัมมนา “การบริหารความเส่ียงดานการคาระหวางประเทศ 
   สําหรับSMEs เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู AEC”  
   ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับธนาคาร 
                                         เพือ่การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย   
   ณ หองประชุมเกษมล่ิมวงศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
   อ. หาดใหญ จ. สงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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31  ตุลาคม 2556  เขารวมประชุมสัมมนา “ออกแบบอนาคตสงขลา”  
   องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา  
   ณ โรงแรม หรรษา เจบี อําเภอหาดใหญ  จงัหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

                     28 /10/56 – 1/11/ 56      เขารวมประชุม ISO/TC45 Rubber  and  Rubber  Products คร้ังท่ี 61  
     กรรมการวิชาการคณะท่ี 253 มาตรฐานยาง สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม  
     ณ เมือง Bali ประเทศอินโดนีเซีย 
     กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

6 พฤศจิกายน 2556 เขารวมประชุม คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติคร้ังท่ี 6/2556  
   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
    ณ หองประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนยีบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
8 พฤศจิกายน 2556 เขารวมประชุมหารือพิจารณาสัญญาการคาน้ํายางขน (Preserved Rubber Latex  
                                         in bulk,  Flexi bags and tank container international contracts)  
   สมาคมยางพาราไทย   
   ณ หองประชุมสมาคมยางพาราไทย อําเภอหาดใหญ  จงัหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
11 พฤศจิกายน 2556 เขารวมสัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2556 เร่ือง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 
   มองโลก มองเรา”  
   ธนาคารแหงประเทศไทย   
   ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
   วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
2 ธันวาคม 2556   เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเหน็ (WORKSHOP) คร้ังท่ี 1  
   โครงการศึกษาวางผังนโยบายพัฒนาพื้นท่ีกลุมอําเภอเมืองสงขลา หาดใหญ  
                                         คลองหอยโขง นาหมอม สะเดา จะนะ และนาทวี จังหวัดสงขลา  
   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                ณ โรงแรม หาดใหญพาราไดส แอนด รีสอรท อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
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6 ธันวาคม 2556   เขารวมการประชุมคณะกรรมการกํากับแผนงานวจิัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการ 
   ในการพัฒนาประเทศ ประจําปงบประมาณ 2557 : กลุมเร่ืองยางพาราเพื่อเพิ่มรายได    
   สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ  
   ณ หองประชุมจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต อาคาร วช.1  ช้ัน 2   
   สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
12 ธันวาคม 2556   รวมตอนรับคณะผูแทนการคายางพาราจากประเทศจนีและมาเลเซีย และบรรยายสรุป  
   สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศภาคใตตอนลาง (หาดใหญ)  
   ณ หองแกนดบอลลูมเอ ช้ัน 8  โรงแรมลีการเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา     
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
13 ธันวาคม 2556   ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 6/2556  
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน  3 สมาคมนํ้ายางขนไทย  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


