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ผลการดําเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน มกราคม-ธันวาคม 2560
ผลการดําเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน มกราคม
วันที่ 16มกราคม 2560ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจ
ส่งออกดีเด่นปี 2560 ครั้งที่1/2560 (PM AWARD)ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 กรมส่งเสริมการค้าระหว่าประเทศ
(ตึกริมถนน)โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
วันที่ 17 มกราคม 2560ประชุมหารือส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พิพิธภัณฑ์อุลตร้าแมน
และภาพยนตร์ไทย 16 เรื่อง ของไชโยภาพยนตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณสุพล สิทธิ
ธรรมพิชัย ร่วมประชุม
วันที่ 18 มกราคม 2560 ประชุมหารือการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทยประเทศนิวซีแลนด์ ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 10 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ร่วมประชุม
วันที่ 20 มกราคม 2560 (เวลา 9.30 น.)ประชุมหารือการเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกง
ปี 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ และบริษัทภาพยนตร์ ร่วมประชุม
วันที่ 20 มกราคม 2560 (เวลา 13.30 น.)ประชุ ม คณะอนุก รรมการพิจ ารณาคั ด เลือ กและตัด สิ นผู้
ประกอบธุรกิจดีเด่นด้านการนําทรัพย์สิปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สาขาลิขสิทธิ์ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ชั้น8 ห้อง1 โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
วันที่ 23 มกราคม 2560ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนโครงการหารือกิจกรรมด้านภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ ปี 2560 ครั้งที่1/2560ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ และ คุณ
สุพล สิทธิธรรมพิชัยร่วมประชุม
วันที่ 27 มกราคม 2560ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน ครั้งที่ 4 - 1/2560ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร1 ชั้น 3 สนง.ปปช. สนามบิน
น้ํา โดยคุณสกุณี หาญรุจิระกุล ร่วมประชุม
วันที่ 27 มกราคม 2560ร่วมประชุมสามัญของมูลนิธิไทย ครั้งที่1/2560ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการ
ต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยคุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร ร่วมประชุม
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วันที่ 30 มกราคม 2560ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ครั้งที่1/2560ณห้องประชุม 1 ชั้น
19 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ร่วมประชุม

ผลการดําเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน กุมภาพันธ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560ประชุมคณะทํางานเพื่อบูรณาการดําเนินโครงการเทศกาลไทยในต่างประเทศณ
ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560ประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
อาคารนิทรรศการและบริการศึกษา ห้องประชุม 1 โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์/คุณนคร วีระประวัติ/คุณสุพล
สิทธิธรรมพิชัย/คุณนิธิพัฒน์ สมสมานร่วมประชุม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ ทั้งในและต่างประเทศ ครั้งที่ 1-2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณกุลเทพ นฤ
หล้า ร่วมประชุม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ พระราชวังดุสิตมหาประสาท โดยประธาน/เลขาธิการ และ
กรรมการสมาพันธ์ฯ
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วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560แถลงข่าวงานประกาศรางวัลภาพยนตร์เข้ารอบ 5 เรื่องสุดท้าย 16 ประเภท
รางวัล “สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 26” ประจําปี 2559ณโรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 8 ศูนย์การค้าสยามสแควร์
วันโดยประธาน/ผู้บริหาร/บริษัทภาพยนตร์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมด้านภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ ครั้งที่ 2ประจําปี 2560ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วม
ประชุม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560ประชุมสัมมนาการพัฒนาปฏิทินไมซ์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้นโยบาย
ประเทศไทย4.0ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 26 สนง.สสปน.องค์การมหาชน โดยคุณสกุณี หาญรุจิระกุล ร่วมประชุม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560ประชุมคณะอํานวยการครั้งที่1-2560 โครงการน้อมรําลึก องค์อัครศิลปินณ
ห้อง 501 ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
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วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560ประชุ ม คณะอํ า นวยการโครงการเทศกาลภาพยนตร์ อ าเซี ย นแห่ ง
กรุงเทพมหานคร 2560ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ร่วมประชุม
วั นที่ 28 กุ มภาพั นธ์ 2560ประชุ ม รั บฟั ง ความคิ ด เห็ น Hearingณ ศู น ย์ วัฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทย
หอประชุมเล็ก โดยคุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร/คุณพันธุ์ธัมม์ ทองสังข์/คุณพรชัย ว่องศรีอุดมพร/คุณสง่า ฉัตรชัย
รุ่งเรือง/คุณอุมาศิริ ทาร่อน/คุณเทียนชัย ปิ่นพิเศษ ร่วมประชุม

ผลการดําเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน มีนาคม
วันที่ 5 มีนาคม 2560 งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 26” ประจําปี 2559
ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 8 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันโดยประธาน/ผู้บริหาร/บริษัทภาพยนตร์ /
ดารา-นักแสดง/สมาชิก ร่วมงาน
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วันที่ 7 มีนาคม 2560 โครงการเผยแพร่กิจกรรมภาพยนตร์ไทยใน นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดยคุณ
สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ร่วมงาน
วันที่ 8 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น
19 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ร่วมประชุม
วันที่ 13-16 มีนาคม 2560 ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกง 2560 (Hong
Kong
International Film & TV Market (FILMART) 2017) ณ ประเทศฮ่องกง โดยคุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ/คุณโชค
ชัย ชยวัฑโฒ และบริษัทผู้ประกอบการภาพยนตร์ ร่วมงาน
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วันที่ 16 มีนาคม 2560ประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560-2564ณ ห้องประฎชุม ชั้น 10 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณนคร วีระประวัติ ร่วม
ประชุม
วันที่ 22 มีนาคม 2560ประชุม คณะกรรมการอํ านวยการโครงการเทศกาลภาพยนตร์ อาเซีย นแห่ ง
กรุงเทพมหานคร 2560 ครั้งที่ 2/2560ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ
ร่วมประชุม
วันที่ 23 มีนาคม 2560ประชุมหารือเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ณ ห้อง
ประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยคุณเกียรติคุณ เอี่ยมพึ่งพร ร่วมประชุม
วันที่ 24 มีนาคม 2560ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ครั้งที่1/2560ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร ร่วม
ประชุม

ผลการดําเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน เมษายน
วันที่ 4 เมษายน 2560ประชุ มคณะกรรมการกลั่ นกรองข้ อมู ลอุต สาหกรรมเทคโนโลยีดิ จิทั ล ครั้งที่
1/2560ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเสณษฐกิจ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ โดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย ร่วมประชุม
วันที่ 7 เมษายน 2560 ประชุมเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2560 ครั้งที่ 3 / 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น10 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ร่วมประชุม
วันที่ 19 เมษายน 2560ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ร่วมประชุม
วันที่ 19 เมษายน 2560 สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ ส่งพวงหรีดงานศพคุณแม่คุณบงกช เบญจรงคกุล ณ วัด
ปากน้ํา เขตภาษีเจริญ

7

วันที่ 20 เมษายน 2560ประชุมเรื่องการลงมือปฏิบัติงานตามคู่มือการปฎิบัติงานในการป้องกันและ
ปราบปรามการละเมิด ทรัพย์สิ นทางปัญญาในสื่ อสังคมออนไลน์ณ ห้อ งประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพบก(เดิม) กอรมน. สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กทม. โดยคุณรณพงศ์ คํานวณทิพย์/คุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร/
คุณอัฑฒ์ สันธนบูล/คุณพิเศษ จียาศักดิ์/คุณพรชัย ว่องศรีอุดมพร ร่วมประชุม
วันที่ 26 เมษายน 2560 พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2560 (Bangkok
ASEAN Film Festival 2017) ณ ลานCentral Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยประธาน/เลขาธิการ/
กรรมการ/บริษัทภาพยนตร์/ผู้กํากับไทยและต่างประเทศ
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ผลการดําเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน พฤษภาคม
วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2560เวลา 09.30 งานสั ม มนาหั ว ข้ อ “การพั ฒ นาภาพยนตร์ อ าเซี ย นในเวที
นานาชาติ” ( BRINGING ASEAN FILMS TO THE INTERNATIONAL ARENA ) ณ โรงแรมดุสิตธานี โดย
กรรมการสมาพันธ์ฯ/สมาชิก/และผู้ประกอบการภาพยนตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. พิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร
2560 (Bangkok ASEAN Film Festival 2017) ณ ลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน โดย
ประธาน/เลขาธิการ/กรรมการ/บริษัทภาพยนตร์/ผู้กํากับไทยและต่างประเทศ
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วันที่ 15 – 26 พฤษภาคม 2560 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมือ งคานส์ ประเทศฝรั่ง เศส โดย
คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ร่วมงาน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศครั้งที่1/2560
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สนง. ตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยคุณโชคชัย ชัยวัฑโฒ
ร่วมประชุม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ ส่งพวงหรีดงานศพคุณชินกร ไกรลาศ ณ วัดพระศรี
มหาธาตุ บางเขน ศาลา 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ประชุมเรื่องเป้าหมายการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ
ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ร่วมประชุม
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วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบธุรกิจ
ดีเด่น ประเภทธุรกิจบริการ สาขาดิจิทัลคอนเทนท์ และสาขาซอฟต์แวร์ (PM AWARDS) ณ ห้องประชุม 701 ชั้น
7 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560ประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือกฎระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่และการจัดจําหน่ายคอนเทนต์บันเทิงไทยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและออนไลน์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้อง
ประชุม 803 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ /คุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย /คุณ
อุมาศิริ ทาร่อน และคุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร ร่วมประชุม

ผลการดําเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน มิถนุ ายน
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่
2/2560 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย ร่วมประชุม
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ณ
ห้อ งประชุม ชั้น 4 สนง. ตรวจพิ จารณาภาพยนตร์และวีดิทัศ น์ กรมส่ ง เสริม วั ฒนธรรม โดยคุณสุ วรรณี ชิ น
เชี่ยวชาญ ร่วมประชุม
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 8 ห้อง 1 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย ร่วมประชุม
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ ส่งพวงหรีดงานศพคุณลือชัย นฤนาท ณ วัดพระศรี
มหาธาตุ บางเขน ศาลา 12
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ ทั้งในและต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณสุวรรณี
ชินเชี่ยวชาญ ร่วมประชุม
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
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วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค คณะ
ดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ชั้น L โดยคุณนนทรีย์ นิมิ
บุตร ร่วมงาน
วันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2560 ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 2017
ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยคุณพันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ ร่วมงาน
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วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม
1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ร่วมประชุม
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ร่วมงานสัมมนาลิขสิทธิ์ เกาหลี-ไทย ปี 2560 ณ ห้อง Lotus suite 5-7 ชั้น
22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และคุณสุพล สิทธิธรรม
พิชัย ร่วมสัมมนา
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดนิยามและขอบเขตของอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ณ ห้องมรกต ชั้น 12 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ โดยคุณพิเศษ จียาศักดิ์ และคุณกฤตวิทย์ หริม
เทพาธิป ร่วมประชุม
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข 103 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 โดยคุณวีระศักดิ์ โควุรัตน์ /คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ /
คุณศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ และคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 (10.00 น.) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ
ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกรมศาสนา ชั้น 12 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณโชคชัย ชยวัฒโฑ ร่วม
ประชุม
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 (14.00 น.) ประชุมระดมความคิดเห็นประเด็น การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์
ในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 50913 ชั้น 9 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาคารริมน้ํา โดยคุณโชคชัย
ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
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วันที่ 28 มิถุนายน 2560ประชุมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใน 6 พื้นที่ เป้าหมายณ
ห่ฎองประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (เดิม) กอรมน. โดยคุณสรรค์เพชร อินทวงษ์ ร่วมประชุม
วันที่ 29 มิถุนายน 2560ประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่31/ 2560ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 1 ชั้น 3 สนง.ปปช. อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยคุณสกุณี หาญรุจิระกุล ร่วม
ประชุม

ผลการดําเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน กรกฎาคม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 โดยผู้เข้าร่วมประชุมคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์,คุณสุวรรณี
ชิน เชี่ ยวชาญ,คุณเกียรติกมล เอี่ ยมพึ่ง พร,คุณสุร เชษฐ์ อัศวเรื องอนั น ต์,คุณ สุพ ล สิ ทธิ ธรรมพิชัย,คุ ณ วรัสสรร
มโนมัยสิริกูล,คุณสันติ ปรีชาว่องไวกุล,คุณปรียาวรรณ สิริทรัพย์ทวี,คุณสรรค์เพชร อินทวงษ์,คุณรณพงศ์ คํานวณ
ทิพย์,คุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560ประชุมเชิงปฏิบัตการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ณ ห้องวิทยุ
โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560ประชุมระดมความคิดเห็นประเด็น การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ในประเทศ
ไทยณ ห้องประชุม 50913 ชั้น 9 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาคารริมน้ํา โดยคุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ,
คุณโชคชัย ชยวัฑโฒ,คุณบัณฑิต ทองดี ร่วมประชุม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560ประชุมหารือการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ในประเทศอินเดียณ ห้องประชุม
ชั้น 21 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ครั้งที่ 5/2560ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ร่วมประชุม
วั น ที่ 20 กรกฎาคม 2560ประชุ ม อนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน ครั้งที่ 6-3ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 1 ชั้น 3 สนง.ป.ป.ช. สนามบินน้ํา โดย
คุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
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วันที่ 20 กรกฎาคม 2560ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่
3/2560ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ โดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย ร่วมประชุม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560ประชุมรับฟังรายงานผลการศึกษาการจัดตั้งองค์การมหาชนขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม โดย
คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์,คุณพันธุ์ธัมม ทองสังข์,คุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย,คุณกฤตวิทย์ หริมเทพาธิป,คุณวรัสสรร
มโนมัยสิริกูล ร่วมประชุม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560ประชุมคณะอนุกรรมการเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศครั้งที่3/2560ณ
ห้องอํานวยการร่วม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วม
ประชุม

ผลการดําเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน สิงหาคม
วันที่ 4 สิงหาคม 2560ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ
...ณ ห้องประชุม สนง.พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ชั้น 4 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน,
คุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย,คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญและคุณอุมาสิริ ทารอน ร่วมประชุม
วันที่ 4 สิงหาคม 2560ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการ น้อมรําลึก องค์อัครศิลปิน ครั้งที่ 2ณ
ห้อง 501 ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
วันที่ 9 สิงหาคม 2560ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์พลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์
บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยคุณวีระศักดิ์
โควสุรัตน์ ร่วมงาน
วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2560สั ม มนาเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า
(อาคารบี) โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ร่วมสัมมนา
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วันที่ 15 สิงหาคม 2560ประชุมนําเสนอ “ร่างยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของ
ประเทศไทยสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ณ ห้องเพลินจิต โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต
กรุงเทพมหานคร โดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย,คุณเอกชัย ปัญญาเนรมิตดี ร่วมประชุม
วันที่ 17 สิงหาคม 2560ประชุมคณะอนุกรรมการแผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้ง
ในและต่างประเทศ ครั้งที่ 5/2560ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคุณพิทยา สิทธิอํานวย
ร่วมประชุม

ผลการดําเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน กันยายน
วันที่ 6 กันยายน 2560 สมาพันธ์ฯส่งหรีดงานศพคุณคารม สังวริบุตร คุณพ่อคุณไพโรจน์ สังวริบุตร
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ศาลา 1
วันที่ 11 กันยายน 2560ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่ 6/2560ณ ห้อง
ประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาลโดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ร่วมประชุม
วันที่ 16 กันยายน 2560สมาพันธ์ฯ ส่งหรีดงานศพคุณวัฒนะ คุ้มครอง นักแสดงอาวุโส ณ วัดประดู่ธรร
มาธิปัตย์ ศาลา 3
วันที่ 16 กันยายน 2560งานเสวนา Creativity Onwards อนาคตของวิชาชีพสร้างสรรค์ไทย ครั้งที่ 1ณ
ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ โดยคุณศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์
เป็นวิทยากร
วันที่ 18 กันยายน 2560ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่
4/2560ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยคุณสุพล สิทธิธรรมพิชัย , คุณเอกชัย ปัญญาเนรมิตรดี ร่วมประชุม
วั น ที่ 19 กั น ยายน 2560ประชุ ม อนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน ครั้งที่ 7-4/2560ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 1 ช้น 3 สนง.ปปช. จ.นนทบุรี
โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ร่วมประชุม
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วั น ที่ 22 กั น ยายน 2560ประชุ ม กั บ คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วณ ห้ อ งประชุ ม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 โดยคุณศฐานพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง ร่วมประชุม
วันที่ 25 กันยายน 2560ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ณ งานภาพยนตร์ โทรทัศน์นานชาติแห่งโตเกียว (TIFFCOM) ในงานตลาดภาพยนตร์
อุตสาหกรรมสารัตถะญี่ปุ่น Japan Content Showcase 2017) โดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒร่วมประชุม

ผลการดําเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน ตุลาคม
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่
9 ครั้งที่ 1/2560ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมโดยพลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์ และ
คุณกฤตวิทย์ หริมเทพาธิป
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (เวลา 13.00 น.) ประชุมกรรมการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่
3/2560 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ห้องทรัพย์ไพลิน โดยคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (เวลา 14.00 น.) ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์
ห้องทรัพย์ไพลิน โดยคณะกรรมการสมาพันธ์ฯและสมาชิกสมาพันธ์ฯ
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ผลการดําเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน พฤศจิกายน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560ขอเชิญเครือข่ายสมาคมวิชาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมเพื่อ
หาความร่วมมือกับ TCDCณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคารไปรษณีย์กลาง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพ
(TCDC) ถนนเจริญกรุง บางรัก กทม. เข้าร่วมประชุมโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ ทั้งในและต่างประเทศ ครั้งที่ 7/2560ณ ห้องประชุม 4 กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโดยคุณ
โชคชัย ชยวัฑโฒ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ของคณะกรรมการมูลนิธิไทยณ ห้องประชุม
3 กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมโดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ครั้งที่ 7/ 2560ณ ห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคาร สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เข้าร่วมประชุมโดยคุณวีระศักดิ์
โควสุรัตน์
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาคเอกเชน ปปช. ครั้งที่7-4 /2560ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคาร 1 สํานักงาน
ป.ป.ช. จ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมโดยน.ต. วรวิทย์ เตชะสุภากูร

ผลการดําเนินงานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เดือน ธันวาคม
วันที่ 7 ธันวาคม 2560ประชุมคณะอนุกรรมการเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่4/2560ณ
ห้องประชุม 4 สํานักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เข้าร่วมประชุมโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ
วันที่ 8 ธันวาคม 2560ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์ไทย ในสมัยรัชกาลที่
๙ ครั้งที่ 2/2560ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโดยพลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์
วันที่ 11 ธันวาคม 2560ร่วมโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศณ เมือง
หลวงพระบาง ประเทศลาว เข้าร่วมโครงการโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ
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วันที่ 18 ธันวาคม 2560ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มณ ห้ องแกรนด์ บ อลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคี ยว ฟอร์ จูน เข้าร่ วมสัมมนาโดยคุณโชคชั ย
ชยวัฑโฒ
วันที่ 25 ธันวาคม 2560ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมด้านภาพยนตร์ฯ
2561ณ ห้องประชุมชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโดยคุณโชคชัย ชยวัฑโฒ

