
สมาคมนํ้ายางขนไทย 
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 และกิจกรรมประจําป  2558 

สมาคมน้ํายางขนไทย 

 

  8  มกราคม  2558 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 

   แกผูประกอบการยาง คร้ังที่ 1/2558 

   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   

   ณ หองประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6  

   แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 

   กรรมการ– ตัวแทน เขารวมประชุม 

15  มกราคม  2558 เขารวมสัมมนากับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย  

   การทองเที่ยว และบริการ   

   คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรมพาณิชย การทองเที่ยว และบริการ  

   สภาปฏิรูปแหงชาติ   

   ณ โรงแรม วี.แอล.หาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

15  มกราคม  2558 เปนวิทยากรในการสัมมนากับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม  

   พาณิชยการทองเที่ยว และบริการ  

   คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรมพาณิชย การทองเที่ยว และบริการ  

   สภาปฏิรูปแหงชาติ   

   ณ โรงแรม วี.แอล.หาดใหญ  จ.สงขลา 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมเปนวิทยากร 

20  มกราคม  2558 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ทักษะการเจรจาธุรกิจพิชิตใจคูคา  

   AEC : เมียนมาร และจีน” 

   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา   

   ณ โรงแรม ลีการเดนส พลาซา หาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

21  มีนาคม  2558 เขาประชุมรวมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบ 

   แหงชาติ กระทรวงกลาโหม 

   ณ อาคารรับรองเกษะโกมล (อยูในสโมสรทหารบก เทเวศ) กรุงเทพฯ 

   กรรมการ– ตัวแทน เขารวมประชุม 
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26  มกราคม  2558 เขาประชุมรวม คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 

   แกผูประกอบการยาง คร้ังที่ 2/2558 

   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

   ณ หองประชุมชุณหะวัณ  ชั้น 3 อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร  

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

27  มกราคม  2558 เขารวมการเจรจาการคากับคณะผูแทนการคายางพาราจากปะเทศอิหราน 

   สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศภาคใตตอนลาง (หาดใหญ) 

   ณ หองสุคนธา  ชั้น 6  โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

28  มกราคม  2558 เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

   อุตสาหกรรมระดับจังหวัด  

                                         สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา   

                                         ณ หองจันผา  โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค โฮเต็ล หาดใหญ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

 2  กุมภาพันธ  2558 เขาประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 

   จากยางพารา เพื่อตอยอดในภาคอุตสาหกรรม 

   ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

   ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

 3  กุมภาพันธ  2558 เขาประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 

   แกผูประกอบการยาง คร้ังที่ 3/2558 

   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

   ณ หองประชุม  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 4  กุมภาพันธ  2558  เขาประชุมรวมสัมมนา “ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใหม : เพื่อเศรษฐกิจไทย 

   เติบโตอยางยั่งยืน”   

   ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

   ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

11 กุมภาพันธ  2558 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การคาชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”     

   สํานักงานการคาตางประเทศเขต 2 (หาดใหญ) 

   ณ หองประชุมจันผา ชั้น 2 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
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12  กุมภาพันธ  2558 เขารวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการคาใชจายในการพัฒนาเพิ่มมูลคายาง  

   และผลิตภัณฑยางกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 

     สถาบันคนควา และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  

   มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

   ณ โรงแรมหรรษา เจบี  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

13  กุมภาพันธ  2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย คร้ังที่ 1/2558   

   สมาคมนํ้ายางขนไทย 

   ณ หองประชุม สมาคมนํ้ายางขนไทย  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา    

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

16  กุมภาพันธ  2558   เขารวมเปนเกียรติรวมเปนสักขีพยานการแถลงขาว และการลงนามสัญญา 

   ความรวมมือ(MOU) โครงการพัฒนาเพิ่มมูลคายาง และผลิตภัณฑยาง  

   ประจําปงบประมาณ 2558   

   คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

 ณ โรงแรมหรรษา เจบี  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

10  มีนาคม  2558 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 

   แกผูประกอบการยาง คร้ังที่ 4/2558   

   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   

   ณ หองประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 

   แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

14  มีนาคม  2558 ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 

   สมาคมนํ้ายางขนไทย 

   ณ หองทองเอก โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

20  มีนาคม  2558   เขารวมการเจรจาการคากับคณะผูแทนการคายางพาราจากประเทศตุรกี   

   สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ   

   ณ หอง Majestic B ชั้น 6 สยามนครินทรคอมเพล็กซ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
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24  มีนาคม  2558   เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “สถานการณยางพารา ทิศทางและการปรับตัวของ 

   ตลาดนํ้ายางสด”  

   สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ   

   ณ โรงแรม ลีการเดนส พลาซา หาดใหญ  จ.สงขลา 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมเปนวิทยากร 

   3  เมษายน  2558 เขารวมการสัมมนา เร่ือง “ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใหม และนโยบาย 

   สงเสริม SMEs”   

   ฝายพัฒนาธุรกิจ SMEs สภาหอการคาแหงประเทศไทย  

   ณ หองจูปเตอร  โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

  4  เมษายน 2558 เขารวมประชุมการจัดทําแผนบริหารจัดการยางพาราป 2558/2559  

   กรมวิชาการเกษตร   

   ณ หองโรงแรมธรรมรินทร ธนา อ.เมือง  จ.ตรัง 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

  9  เมษายน  2558 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 

   แกผูประกอบการยาง คร้ังที่ 5/2558  

   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

   ณ หองประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

   ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 10  เมษายน 2558  เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับแผนงานวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการ 

 ในการพัฒนาประเทศ  (คณะที่ 1) กลุมเร่ืองยางพารา (ปรับปรุง)   

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   

ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ เชี่ยวสกุล ชั้น 2 อาคาร วช.2 สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช) กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 11  พฤษภาคม 2558 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 

   แกผูประกอบการ คร้ังที่ 6/2558 

   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

   ณ หองประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3  อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

   ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 



 

 

5 

20  พฤษภาคม 2558 เขาประชุมรับฟงความคิดเห็น (Eco forum) คร้ังที่ 2 เพื่อพัฒนาแผนแมบทการพัฒนา 

   เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการศึกษาแผนแมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  

   ณ หองสุริยาศศิน  ชั้น 8 โรงแรมลีการเดนส พลาซา หาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

20  พฤษภาคม 2558 เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังที่ 2/2558   

   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   

   ณ หองประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

11  มิถุนายน  2558   เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 

   แกผูประกอบการยาง คร้ังที่ 7/2558  

   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   

   ณ หองประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3  อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

   ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

12  มิถุนายน  2558   เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2558    

   สมาคมผูผลิตถุงมือยางไทย   

   ณ หองพาโนรามา  ชั้น 14  โรงแรมดิเอมเมอรัลด  ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม    

26  มิถุนายน  2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย คร้ังที่ 2/2558   

   สมาคมนํ้ายางขนไทย 

   ณ หองประชุม สมาคมนํ้ายางขนไทย  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา    

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

  3  กรกฎาคม 2558   เขารวมประชุมรับฟง ความคิดเห็น (Eco forum) คร้ังที่ 3 เพื่อพัฒนาแผนแมบทการพัฒนา

   เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการศึกษาแผนแมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา   

   ณ หองสุริยาศศิน  ชั้น 8 โรงแรมลีการเดน พลาซา หาดใหญ  จ.สงขลา  

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
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13  กรกฎาคม 2558 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 

   แกผูประกอบการยาง คร้ังที่ 8/2558 

   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   

   ณ หองประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

   ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม    

17  กรกฎาคม 2557 เขารวมประชุมระดมความคิดเห็น “ (ราง) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

   แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)” 

   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

   ณ  โรงแรมธรรมรินทร ธนา  จังหวัดตรัง 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

21  กรกฎาคม 2558   เขารวมงานสัมมนากลุมยอย “วิจัยโลจิสติกส : เสนทางธุรกิจและนโยบาย”  

   คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร 

   ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติค หาดใหญ จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

22  กรกฎาคม 2558   เขารวมงานสัมมนากลุมยอย (Focus Group) เพื่อพิจารณาและอภิปราย เร่ืองการบริหาร 

   จัดการระบบโลจิสติกสยางพารา 

   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

   ณ หองนามนิพัทธ ชั้น H โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ จ.สงขลา    

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

23  กรกฎาคม 2558   เขารวมโครงการจับคูธุรกิจเจรจาการคายางพารา และผลิตภัณฑยาง   

   สํานักพัฒนาการคาและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการคา 

   ระหวาง ประเทศ   

   ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

  7  สิงหาคม  2558   เขารวมงานสัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2558 

   ธนาคารแหงประเทศไทย  

   ณ ศูนยประชุมนานาชาติ  ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

   วิทยาเขตหาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
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13  สิงหาคม  2558   เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 

   แกผูประกอบการยาง คร้ังที่ 9/2558  

   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   

   ณ หองประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

   แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม  

15-16  กันยายน  2558   เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีปลายนํ้าสาํหรับยางพารา 

   ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ”   

   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

   ณ หองหาดใหญ โรงแรม เจบี อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม  

18  กันยายน  2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย คร้ังที่ 3/2558   

   สมาคมนํ้ายางขนไทย 

   ณ หองประชุม สมาคมนํ้ายางขนไทย  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา    

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

24  กันยายน  2558   เขารวมการสัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุงเปา 2558”  

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

   ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม    

  2  ตุลาคม  2558 เขารวมประชุมคณะทํางานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทํางานของหนวยงาน 

   ภาครัฐรายสินคายุทธศาสตรยางพารา คร้ังที่ 1/2558 

   การยางแหงประเทศไทย   

   ณ หองประชุมรัษฎา อาคาร 2 ชั้น 2 การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ   

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

  2  ตุลาคม  2558 ประชุมใหญวิสามัญ คร้ังที่ 1/ 2558    

   สมาคมนํ้ายางขนไทย 

   ณ หองจุติ บีโรงแรม หรรษาเจบี หาดใหญ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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12  ตุลาคม  2558 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 

   แกผูประกอบการยาง คร้ังที่ 11/2558  

   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

   ณ หองประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสํานักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

   ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 15  ตุลาคม  2558 เขารวมสัมมนาโครงการวิจัย การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน และการปรับ 

   รูปแบบการขนสง เพื่อลดตนทุนขนสง กรณีศึกษา ยางพารา (ภาคใต)  

   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   ณ หองประชุมกัลปพฤกษ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

16  ตุลาคม  2558 เขารวมประชุมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและคณะ รวมภาครัฐและเอกชน   

   สํานักงานพาณิชยจังหวัดสงขลา  

   ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

19-23  ตุลาคม  2558 เขารวมการประชุม ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products คร้ังที่ 63 

   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

   ณ เมือง Vichy สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

21  ตุลาคม  2558 เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังที่ 3/2558  

   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

   ณ หองประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

21  ตุลาคม  2558 เขารวมประชุมคณะทํางานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐ 

   รายสินคายุทธศาสตรยางพารา คร้ังที่ 2/2558 

   การยางแหงประเทศไทย 

   ณ หองประชุมรัษฎา อาคาร 2 ชั้น 2  การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

30  ตุลาคม  2558 เขารวมงาน“มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต เพื่อสรางขีดความสามารถอุตสาหกรรมหลัก 

   ในพื้นที่ภาคใตประจําป 2558 (Innovation Expo)  

   อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   ณ หองหาดใหญฮอลล ศูนยการคาเซนทรัลเฟสติวัล  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
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  4  พฤศจิกายน  2558 เขารวมการสัมมนา เร่ือง ทิศทางการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ ในชวงแผนพัฒนา 

   เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 – 2564 )  

   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9  

   ณ หองลีลาวดี  โรงแรมหาดใหญพาราไดซ & รีสอรท  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

 5  พฤศจิกายน  2558 เขารวมประชุมเวทีประชาคม โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา 

   เพื่อความยั่งยืน  

   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

   ณ หองประชุมจุติ  โรงแรมหรรษาเจบี  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

10  พฤศจิกายน  2558   เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 

   แกผูประกอบการยาง คร้ังที่ 12/2558  

   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

   ณ หองประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   

   กรุงเทพมหานคร 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

13  พฤศจิกายน  2558   เขารวมโครงการสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต ป 2558  เร่ือง “เศรษฐกิจภาคใต 

   กับบริษัทใหมทางเศรษฐกิจ”   

   ธนาคารแหงประเทศไทย  

   ณ หองปรารถนา โรงแรม หรรษาเจบี  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

   2  ธันวาคม  2558   เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับแผนงานวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการ 

   ในการพัฒนาประเทศ : กลุมเร่ืองยางพารา คร้ังที่ 2/2558 

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   

   ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ  เชี่ยวสกุล ชั้น 2 อาคาร วช.2  

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

    9  ธันวาคม  2558  เขารวมประชุมระดมความคิดเห็น แนวทางการจัดทํามาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิ 

   วิชาชีพ สาขาวิชาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ สาขาเพาะปลูกยางพาราและสาขาเพาะปลกู 

   ปาลมนํ้ามัน  

   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)   

   ณ หองจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 

                                         กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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 16  ธันวาคม  2558   เขารวมประชุมคณะทํางานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทํางานของหนวยงาน 

   ภาครัฐรายสินคายุทธศาสตรยางพารา (ประชุมยอย) คร้ังที่ 2/2558   

   การยางแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

   ณ หองประชุมรัษฎา  อาคาร 2 ชั้น 2 การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

  18  ธันวาคม  2558  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย คร้ังที่ 4/2558   

   สมาคมนํ้ายางขนไทย 

   ณ หองประชุม สมาคมนํ้ายางขนไทย  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา    

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

22  ธันวาคม  2558   เขารวมประชุมเปนผูนําการประชุมระดมความคิด เร่ือง “การพัฒนาโจทยวิจัย 

   และแนวทางการทําวิจัยยางพาราที่ตรงกับความตองการของผูใชตลอดหวงโซอุปทาน”   

   สํานักประสานงานชุดโครงการยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

   ณ หองเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัล  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

28  ธันวาคม  2558 เขารวมประชุมคณะทํางานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐ 

   รายสินคายุทธศาสตรยางพารา คร้ังที่ 3/2558 

   การยางแหงประเทศไทย 

   ณ หองประชุมรัษฎา อาคาร 2 ชั้น 2  การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ 

   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 


