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ผลการดําเนินงาน และกิจกรรมประจําป  2559 

สมาคมน้ํายางขนไทย 

   7  มกราคม  2559 เขารวมประชุมคณะทํางานดําเนินการแกไขปญหาสินคายางพาราอยางเปนระบบ 

    ครบวงจร คร้ังที่ 1/2559  

                 การยางแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ    

    ณ หองประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรุงเทพมหานคร 

    กรรมการ– ตัวแทน เขารวมประชุม 

   8  มกราคม  2559 เขารวมประชุมเพื่อหาแนวทางในการเรงรัดการใชยางพาราในประเทศ 

    กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   

    ณ หองประชุมชุณหะวัณ  อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กรุงเทพฯ 

    กรรมการ– ตัวแทน เขารวมประชุม 

  8  มกราคม  2559 เขารวมประชุมคณะทํางานปฏิบัติงานประจําศูนยบริหารการแกไขปญหา 

    สินคายางพาราอยางเปนระบบครบวงจร  

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ   

    ณ หองประชุม 124 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ   กรุงเทพมหานคร 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมเปนวิทยากร 

 13  มกราคม  2559 เขารวมการประชุมการพัฒนาตอยอดและนําผลการวิจัยป 2557 ไปใชประโยชน (คร้ังที่1) 

    สํานักงานประสานงานชุดโครงการยางพารา   

    ณ หองพาโนรามา 2 ชั้น  14  โรงแรมดิเอมเมอรัล  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมเปนวิทยากร 

 14  มกราคม  2559 เขารวมหารือเร่ืองปญหาราคายางพารา   

      กระทรวงอุตสาหกรรม  

    ณ หองวายุภักด์ิ 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ 

    กรรมการ– ตัวแทน เขารวมประชุม 

 18  มกราคม  2559 รวมประชุมโครงการรับจางแปรรูปและเก็บรักษายางรัฐบาล 100,000 ตัน  

    สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร 

    ณ การยางแหงประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร  

     กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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 26  มกราคม  2559 เขารวมประชุมหารือมาตรการควบคุมปริมาณการสงออกยาง  

      การยางแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

    ณ สํานักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 28  มกราคม  2559 เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรยางพารา คร้ังที่ 1/2559   

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

    ณ หองประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรุงเทพมหานคร 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 16  กุมภาพันธ  2559   เขารวมประชุมเพื่อหากรอบวิจัยดานยางพารา ประจําปงบประมาณ 2560  

     สํานักประสานงานชุดโครงการยางพารา  

    ณ หองลีลาวดี ชั้น 3 KU HOME  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 19  กุมภาพันธ  2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย คร้ังที่ 1/2559 

    สมาคมนํ้ายางขนไทย 

    ณ หองประชุม ชั้น 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

    คณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย เขารวมประชุม 

 24  กุมภาพันธ  2559   ใหสัมภาษณ เร่ืองการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและโลจิสติกสเพื่อใหประเทศไทย 

    เปนศูนยกลางการสงยางพาราของกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสูประเทศจีน  

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   

    ณ สมาคมนํ้ายางขนไทย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

    กรรมการ – ตัวแทน เขาใหสัมภาษณ 

 24  กุมภาพันธ  2559   เขารวมประชุมคณะทํางานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทํางานของ 

    หนวยงานภาครัฐรายสินคายุทธศาสตรยางพารา คร้ังที่ 4/2559  

    การยางแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

    ณ หองประชุมรัษฎา อาคาร 2 ชั้น 2 การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 16  มีนาคม  2559   เขารวมประชุมคณะทํางานกําหนดกรอบวิจัย ดานยางพารา ประจําปงบประมาณ  

    2560 คร้ังที่ 1/2559 

     สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

    ณ หองประชุม  ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ ชั้น 2 อาคาร วช.2  

    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  กรุงเทพมหานคร 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 19  มีนาคม  2559 ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 

    สมาคมนํ้ายางขนไทย 

    ณ หองทองเอก โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

    คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมนํ้ายางขนไทย 



 23  มีนาคม  2559  เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับแผนงานวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการ 

    ในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุมเร่ืองยางพารา (ปรับปรุง) คร้ังที่ 1/2559  

    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   

    ณ หองประชุม  ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ   ชั้น 2 อาคาร วช.2 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 23  มีนาคม  2559      เขารวมประชุม ระหวาง สมาคมยางพาราไทย, สมาคมนํ้ายางขนไทย,  

    การรถไฟ (KTM), ทาเรือปนัง (PENANG PORT), MULTI MODAL  

    สมาคมยางพาราไทย  

    ณ หองประชุมสมาคมยางพาราไทย อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

  5  เมษายน  2559    เขาพบ ดร.ธีธัช  สุขสะอาด เพื่อแสดงความยินดี เน่ืองในโอกาสเขารับตําแหนง 

    ผูวาการการยางแหงประเทศไทย  

    การยางแหงประเทศไทย 

    ณ หองประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ ( สกย.บางขุนนนท ) 

    กรรมการ – ตัวแทน รวมเขาพบ 

   8  เมษายน  2559    ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย คร้ังที่ 2/2559 

    สมาคมนํ้ายางขนไทย 

    ณ หองประชุม ชั้น 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

    คณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย เขารวมประชุม 

 18  เมษายน  2559   เขารวมการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)  

    ศูนยวิจัยดานการจัดการยุทธศาสตร และการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

    ณ โรงแรมหาดใหญรามา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 25  เมษายน  2559   เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการแกไขปญหาสินคายางพารา 

    อยางเปนระบบครบวงจร  

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

    ณ หองประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพฯ 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 25  เมษายน  2559 รวมงานแถลงขาวเปนเจาภาพจัดงาน ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกล 

    แหงประเทศไทย คร้ังที่ 30   

    คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

    ณ หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม  

 

 



 27  พฤษภาคม  2559  เขารวมงานสัมมนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ สงขลา : โอกาสทอง สูมาเลเซีย  

                                          เนชั่น ทีวี  

                                           ณ หองประชุม  โรงแรมลีการเดน พลาซาหาดใหญ จ.สงขลา  

                                          กรรมการ – ตัวแทน เขารวมสัมมนา 

 8  มิถุนายน  2559    เขารวมประชุมคณะทํางานยกรางยุทธศาสตรยางพารา  

                                          การยางแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

                                          ณ หองประชุมรัษฎา การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ 

                                          กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 15  มิถุนายน  2559           เขารวมประชุมพิจารณาโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนผูประกอบการยาง  

                                          วงเงิน 10,000 บาท ระยะที่ 2  

                                          การยางแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ   

                                          ณ หองประชุมรัษฎา  ชั้น 2 การยางแหงประเทศไทย  กรุงเทพฯ 

                                          กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 17  มิถุนายน  2559          เขารวมประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 คร้ังที่ 2-2/2559   

                                          สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

                                          ณ หองประชุม 402  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ   

                                          กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม  

 22  มิถุนายน  2559       เขารวมประชุมคณะทํางานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทํางานของหนวยงาน 

                 ภาครัฐรายสินคายุทธศาสตรยางพารา คร้ังที่ 5/2559   

                 การยางแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

                 ณ หองประชุมรัษฎา อาคาร 2 ชั้น 2  การยางแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ   

                                          กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

   7  กรกฎาคม  2559         เขารวมเปนผูนําการประชุมระดมความคิดเห็นเร่ือง “ทิศทางการสนับสนุน 

                                          งานวิจัยยางพารา : ประเด็นยุทธศาสตรสําคัญที่ควรกําหนดในยุทธศาสตร 

                 วิจัยยางพาราแหงชาติ – ฉบับใหม   

                 สํานักประสานงานชุดโครงการยางพารา (สกว.)  

     ณ หองพาโนรามา 1 ชั้น 14  โรงแรมดิเอมเมอรัล ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 12  กรกฎาคม  2559 เขารวมพบปะผูวาการการยางแหงประเทศไทย 

                 ณ หองยางทอง 2  ชั้น 2  การยางแหงประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร 

                                          กรรมการ – ตัวแทน เขารวมพบปะ 

 15  กรกฎาคม  2559         เขารวมประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 คร้ังที่ 4-4/2559   

                                          สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

                 ณ หองประชุม 402 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 

                                          กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 



 22  กรกฎาคม  2559        เขารวมประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 คร้ังที่ 5-5/2559   

                                         สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

    ณ หองประชุม 402  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร   

                                         กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 29  กรกฎาคม  2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย คร้ังที่ 3/2559 

    สมาคมนํ้ายางขนไทย 

    ณ หองประชุม ชั้น 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

    คณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย 

  4  สิงหาคม  2559         เขารวมโครงการ “การอบรมแนวทางการจัดทําเอกสารขอมูลความปลอดภัยของนํ้ายางขน 

               และนํ้ายางแหง”   

    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

                                         กรรมการ – ตัวแทน เขารวมอบรม 

   5  สิงหาคม  2559          เขารวมประชุมสัมมนาเร่ือง “การประเมินผลสําเร็จของโครงการวิจัยอุตสาหกรรม 

                                         ยางพารา และขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานสนับสนุนทุนวิจัยของ สกว.” 

    คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

    ณ หองประชุมใหญ ชั้น 6 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

    วิทยาเขตหาดใหญ อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

                                         กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 10  สิงหาคม  2559          เปนวิทยากร แลกเปลี่ยนความรู เกี่ยวกับสถานการณการผลิต การตลาด และราคา  

                                         รวมทั้งปญหา อุปสรรค ตลอดจนนโยบายหรือมาตรการของรัฐในอุตสาหกรรมนํ้ายางขน  

    ธนาคารแหงประเทศไทย  ณ หองประชุม ชั้น 2 ธนาคารแหงประเทศไทย  

    สํานักงานภาคใต  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

                                         กรรมการ – ตัวแทน เปนวิทยากร 

 18  สิงหาคม  2559          รวมพิธีเปดทําการ ธนาคารแหงประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ 

                ธนาคารแหงประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ 

                ณ หองแกรนดบอลรูม เอ ( ชั้น 8 ) โรงแรม ลีการเดนส พลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมพิธีเปดที่ทําการ 

 25  สิงหาคม  2559          เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับแผนงานวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการ 

                ในการพัฒนาประเทศ : กลุมเร่ืองยางพารา  

    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช)  

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

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 

 

 



 30  สิงหาคม  2559           เขารวมสัมมนาเร่ือง “ศักยภาพเศรษฐกิจสินคาเกษตรเพื่อรองรับประชาคม 

                                          เศรษฐกิจอาเซียน” 

    สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

    ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพมหานคร 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมสัมมนา 

   2  กันยายน  2559   เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังที่ 1/2559   

     คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

    ณ หองประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

   2  กันยายน  2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย คร้ังที่ 4/2559 

    สมาคมนํ้ายางขนไทย 

    ณ หองประชุมเฟองฟา  เขื่อนรัชชประภา  จ.สุราษฎรธานี 

    คณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย เขารวมประชุม 

   8  กันยายน  2559   เขารวมพบปะผูซื้อพบผูขายระหวางผูประกอบกิจการยางพาราไทยและอินเดีย   

    การยางแหงประเทศไทย  

    ณ โรงแรมบีพีแกรนทาวเวอร  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมพบปะ 

 27  กันยายน  2559   เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับแผนงานวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการ 

    ในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) ประจําปงบประมาณ 2560  คร้ังที่ 1/2560   

    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   

    ณ หองประชุมบอลรูม เอบี  โรงแรมมารวย การเดนท   กรุงเทพฯ 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 6  ตุลาคม  2559   เขาพบปะหารือกับคณะกรรมการยางมาเลเซีย ( MRB ) 

    สมาคมผูผลิตถุงมือยาง ( MARGMA ) และสมาคมอุตสาหกรรมนํ้ายางมาเลเซีย ( MLIA )  

    ณ หองบุษราคัม 2 โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมพบปะหารือ 

 26  ตุลาคม  2559    เขารวมการสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง “เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันไดสูความกาวหนาในอาชีพ” 

     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)   

    ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

    วิทยาเขตหาดใหญ จ.สงขลา 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมสัมมนา 

 28  ตุลาคม  2559   เขารวมงานสัมมนาเชิงเผยแพรความรูดานการอนุรักษพลังงานภาคขนสง   

    สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับสภา 

    อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 

                                          ณ โรงแรม ลี การเดนส พลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมสัมมนา 



 30  ตุลาคม  -    เขาประชุม ISO/TC 45 Rubber and Rubber Product คร้ังที่ 64   

 4  พฤศจิกายน  2559   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

    ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 15  พฤศจิกายน  2559   ประชุมระดมความคิดเห็นเร่ือง “การจัดทํายุทธศาสตรวิจัยยางพาราแหงชาติ  

    พ.ศ.2560-2564  (ฉบับราง) (ปที่ 2)” 

    สํานักประสานงานชุดโครงการยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

    ณ หองแกวสมุย 2 ชั้น 2  โรงแรมแกวสมุย รีสอรท จ.สุราษฎรธานี    

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 18  พฤศจิกายน  2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย คร้ังที่ 5/2559 

    สมาคมนํ้ายางขนไทย 

    ณ หองประชุม ชั้น 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

    คณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย เขารวมประชุม 

 29  พฤศจิกายน  2559   เขารวมสัมมนาทางวิชาการประจําป 2559 เร่ือง “ประเทศไทย 4.0”   

    ธนาคารแหงประเทศไทย 

    ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

    วิทยาเขตหาดใหญ  จ.สงขลา 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมสัมมนา 

 30  พฤศจิกายน  2559      เขารวมสัมมนาพลิกธุรกิจสูยุคอุตสาหกรรม และ SME  4.0   

    ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม  ภาคที่ 11  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

    ณ หาดใหญ ฮอลล ชั้น 5 ศูนยการคาเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมสัมมนา 

       2  ธันวาคม  2559       เขารวมประชุมทบทวนและจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 

    จังหวัดสงขลา  ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564   

    สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 

    ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จ.สงขลา 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

      7  ธันวาคม  2559       เขารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทําคําของบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560   

    สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา   

    ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จ.สงขลา 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

     16  ธันวาคม  2559        เขารวมงานเลี้ยง ASEAN  Rubber Glove Manufacturers Association General Meeting 2016 

    สมาคมผูผลิตถุงมือยางไทย  

    ณ Tapas Yvino Restaurant Pullman Bangkok Grande Sukumvit  กรุงเทพมหานคร 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมงานเลี้ยง 



     23  ธันวาคม  2559   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย คร้ังที่ 6/2559 

    สมาคมนํ้ายางขนไทย 

    ณ หองประชุม ชั้น 3 สมาคมนํ้ายางขนไทย อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

    คณะกรรมการบริหารสมาคมนํ้ายางขนไทย เขารวมประชุม   

      23  ธันวาคม  2559      เขารวมประชุมระดมความคิดเห็น “การจัดทํายุทธศาสตรวิจัยยางพาราแหงชาติ  

    พ.ศ.2560 – 2564  (ฉบับราง) (ปที่ 2)”    

    สํานักประสานงานชุดโครงการยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

    ณ หองบอลรูม ชั้น 1   โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอรท  จ.ระยอง 

    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

 


