
  

 

 

รายงานกิจกรรมเพื่อสังคม 

2564 

 

TRR SUGAR GROUP 

ESG : Environment / Social / Governance 



2 

 

 

รายงานการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ประจ าปี 2564 

 

การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมปี 2564 นั้น กลุ่มน้ าตาลไทยรุ่งเรืองด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับ

การดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวไร่อ้อย และสังคมรอบข้าง โดยน าหลัก ESG (Environment, Social และ 

Governance) เป็นแกนส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 7 หัวข้อ ได้แก่ เป้าหมายท่ี 1, 2, 3, 4, 8, 13 และ 15 

โรงงาน ไทยรุ่ ง เรืองอุตสาหกรรม (จ .สกลนคร)              

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนบก ต.ขม้ิน อ.เมือง  

จ.สกลนคร 

โรงงานไทยรุ่ ง เรืองอุตสาหกรรม (จ . เพชรบูรณ์ )      

ร่วมซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านรวมทรัพย์ ต.พุขาม    

อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์    

 

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
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โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (จ.สกลนคร)              

ปรับปรุงถนน (ชั่วคราว) บ้านหนองลาด ต.หนองลาด 

อ.เมือง จ.สกลนคร 

โรงงานน้ าตาลพิษณุโลก ติดตั้งและท าหอกระจาย

ข่าวสารให้กับชุมชน หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ต.เนิน

กุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 

โรงงานไทยรุ่ ง เรืองอุตสาหกรรม (จ .สกลนคร)              

ล้างถนนสาธารณะบริเวณแยกบ้านสนามบิน ต.อุ่มจาน 

อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

โรงงานไทยรุ่ ง เรืองอุตสาหกรรม (จ .สกลนคร)              

ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา 

บ้านกุงศรี ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.กลนคร 

โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) ท า

ความสะอาดถนน และเก็บใบอ้อยที่ล่วงหล่น ตามถนน

และข้างทาง บริเวณสี่แยกไฟแดงศรีเทพ จนถึงหน้า

โรงงาน 

โรงงานน้ าตาลพิษณุโลก จัดกิจกรรมท าความสะอาด

ถนน และเก็บใบอ้อย ที่ล่วงหล่น ตามถนนและข้างทาง 

หลังปิดฤดูการผลิต  
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โรงงานน้ าตาลพิษณุโลก  มอบเงินจ านวน 770,000 
บาท ให้แก่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ซื้อชุด PAPR (powered air-purifying respira-
tors ) ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ และมอบเงิน
สมทบการสร้างโรงพยาบาลสนาม อ.บางกระทุ่ม จ.
พิษณุโลก จ านวน 20,000 บาท  

 

โครงการลินไม่ทิ้งกัน ร่วมสู้ภัยโควิด-19 

กลุ่มน้ าตาลไทยรุ่งเรือง (ส านักงานใหญ่) สนับสนุนเงินเพ่ือสมทบการจัดชื้ออุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องวัด CO2 
เครื่องช่วยหายใจ เครื่องให้ความอบอุ่น เป็นต้น จ านวน 1,224,900 บาท ให้แก่ 5 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลราชวิถี  
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โรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร่ จัด “โครงการ ลิน ปันสุข” ท าข้าวมันไก่ 300 กล่อง เลี้ยงบุคลากรทางการ

แพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยเทศบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี  

โรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร่ มอบเงินช่วยเหลือ
วิกฤตโควิด -19 จ านวน 100,000 บาท สมทบสร้าง
โรงพยาบาลสนามและสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 
ของจังหวัดอุทัยธานี  

โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (จ.สกลนคร)              
สนับสนุนเตียงเหล็ก และชุดเครื่องนอน ให้กับศูนย์พัก
คอยเทศบาลต าบลหนองลาด ศูนย์พักคอยต าบลอุ่มจาน 
และโรงพยาบาลสนามอ าเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

โรงงานน้ าตาลพิษณุโลก มอบเตียงกระดาษส าหรับจัดเตรียมศูนย์พักคอยต าบลไผ่ล้อม ศูนย์พักคอยเทศบาลต าบล
ห้วยแก้ว ศูนย์พักคอยต าบลโคกสลุด ศูนย์พักคอยต าบลนครป่าหมาก จ.พิษณุโลก และศูนย์พักคอยอ าเภอวชิรบารมี  
จ.พิจิตร 
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1. โรงเรียนบ้านเนินกุ่มวิทยา 

2. โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม  

3. โรงเรียนรัฐราษฏร์บ ารุง 

4. โรงเรียนวัดตายม 

5. โรงเรียนบ้านท่ายาง 

6. โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 

7. โรงเรียนบ้านหนองกลด 

8. โรงเรียนวัดแหลมพระธาต ุ 

9. โรงเรียนบ้านหนองถ้ า  

10. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 

11. โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม  

12. โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก  

13. โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก  

14. โรงเรียนวัดท่ามะขาม 

15. โรงเรียนวัดท่านา 

16. โรงเรียนบ้านยางโทน  

17. โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส  

18. โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 

19. โรงเรียนวัดบึงล า 

20. โรงเรียนบ้านวังสาร  

21. โรงเรียนประชาสามัคคี  

22. โรงเรียนราษฎร์ด าริ  

23. โรงเรียนวัดโคกสลุด  

24. โรงเรียนราษฏร์เจริญ  

25. โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์  

26. โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์)  

27. โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา  

28. โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ  

โรงงานน้ าตาลพิษณุโลก มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนท่ีด้อยโอกาส 28 แห่ง 

 

โครงการเพื่อการศึกษา 
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1. โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) อ.เมือง จ.สกลนคร 

2. โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

3. โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

4. โรงเรียนบ้านท่าม่วง อ.เมือง จ.สกลนคร 

5. โรงเรียนบ้านสนามบิน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

6. โรงเรียนแก้งค าประชา อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

7. โรงเรียนบ้านนาคอย อ.นาหว้า จ.นครพนม 

8. โรงเรียนบ้านโนนกุง อ.นาหว้า จ.นครพนม 

และสนับสนุน Tablet (ที่ปลดประจ าการ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) เพื่อส่งต่อ

โอกาสในการเรียนรู้ผ่านระบบไอทีให้กับน้อง ๆ ในพื้นท่ี 

โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (จ.สกลนคร) มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติและผลการเรียนดี 
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 8 แห่ง  
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โครงการครอบครัวลินอาสา เพื่อสังคม 

เป็นโครงการที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนรอบ ๆ โรงงาน โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีในท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ในปี 2564 ได้จัดท าขึ้นในพื้นที่ของ 2 โรงงานได้แก ่

  1. โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ์  

  2. โรงงานไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จ.กาญจนบุรี  

 

โครงการฝึกทักษะอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า ณ โรงเรียนวัดโพธิศ์รีสุขาราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

เพ่ือใช้ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนและฝึกทักษะการแปรรูปอาหารจากเห็ด 

 

โครงการฝึกทักษะอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ด
นางฟ้า ณ โรงเรียนบ้านยางราก อ.โคก
เจริญ จ.ลพบุร ี

 

เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

และฝึกทักษะการแปรรูปอาหารจากเห็ด 

 

โครงการพัฒนาอาชีพ 
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โครงการศูนย์การเรียนรู้ “โคก หนอง นา ไร่อ้อย โมเดล” เพื่อการปลูกอ้อยที่ย่ังยืน 

บริษัท อุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร่ จ ากัด จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “โคก หนอง นา ไร่อ้อย โมเดล” ขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการบูรณาการปลูกอ้อยร่วมกับการท าโคก หนอง นา ในแปลงไร่อ้อย โมเดลการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
สามารถรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ ได้ เช่น ฝนแล้ง ราคาอ้อยตกต่ า และสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารให้กับเกษตรกร 
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โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม, โรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร่ และโรงงานน้ าตาลพิษณุโลก 

3 โรงงานในกลุ่มน้ าตาลไทยรุ่งเรืองที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ าตาลระดับโลก 

BONSUCRO ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนด้วย  5 หลักเกณฑ์ ภายใต้ 3 เสาหลักแห่งความยั่งยืน นั่นคือ 

ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ได้แก่ 

1. การผลิตอ้อยและน้ าตาลต้องด าเนินการอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย 

2. การผลิตอ้อยและน้ าตาลต้องด าเนินการโดยเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงาน 

3. การผลิตอ้อยและน้ าตาลต้องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด  

   การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. การผลิตอ้อยและน้ าตาลต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 

5. การผลิตอ้อยและน้ าตาลต้องมีการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

 

โครงการเกษตรยั่งยืน 
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ประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Bonsucro  “3 เพิ่ม 1 ลด”  

เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต และสุขภาพท่ีดีข้ึน จากการได้รับค าแนะน าในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน 

การอบรมเรื่องการปฐมพยาบาล และการลดใช้สารเคมีในไร่  

เพ่ิมความสบายใจ เนื่องจากมีการท าไร่ที่ถูกต้องตามกฎหมายก าหนด ทั้งเรื่องแรงงาน การ

ใช้น้ าบาดาล และการขนส่งอ้อย  

เพ่ิมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในไร่ ที่เกิดจากเกษตรกรมีการลดการใช้สารเคมี มีการแยก

ขยะ และดูแลระบบนิเวศในไร่อ้อย 

 

1 เพิ่ม 

ลดต้นทุน จากการน าเครื่องมือมาใช้ในไร่ เช่น เครื่องมือพรวนสับคลุกใบที่ช่วยเก็บความชื้น

และท าให้วัชพืชในแปลงลดลง ลดการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชลง หรือการใช้เครื่องฝังปุ๋ยที่ช่วย

ลดต้นทุนในการใช้แรงงานหว่านปุ๋ย 

 

2 เพิ่ม 

 

3 เพิ่ม 

 

1 ลด 
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โครงการส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดการเผา ลด PM 2.5 

 

กลุ่มน้ าตาลไทยรุ่งเรืองเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการเผาอ้อย ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในแปลงอ้อย การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน ด้วยเหตุนี้กลุ่มน้ าตาลไทยรุ่งเรืองจึงมีนโยบายให้

ทุกโรงงานในกลุ่มฯ ด าเนินโครงการส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดการเผา ลด PM 2.5 ซึ่งการด าเนินการเป็นไปตาม 3 

ขั้นตอนได้แก่ 

    1. โรงงานน้ าตาล : รณรงค์สร้างความตระหนัก ส่งเสริมองค์ความรู้ของการตัดอ้อยสด สนับสนุนเครื่องมือ 

รวมไปถึงจัดหากลุ่มตัด  

 2. เกษตรกร : เกษตรกรตัดอ้อยสด  

 3. โรงงานไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าชีวมวลในเครือของโรงน้ าตาลรับซื้อใบอ้อย  

เพ่ือน ามาเป็นเชื้อเพลิง 

กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนัก  

โรงงานน้ าตาลพิษณุโลก จัดงานกิจกรรมวันรณรงค์ตัดอ้อยสดงดการเผาอ้อยเพื่อลดหมอกควัน (PM2.5) โดยทาง
โรงงานมีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการส่งอ้อยสดทุกประเภทเข้าสู่โรงงาน และผลักดันให้ชาวไร่อ้อยลด
การเผาอ้อย ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคเกษตร ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็น
ประธานในงาน 

โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (จ.สกลนคร) 
ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด และสถานีพัฒนา
ที่ดินสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาใน
พื้นที่การเกษตร ปี 2564 ณ บ้านอุ่มจาน  
ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  
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บริษัท อุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร่ จ ากัด  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการสร้าง

เครือข่ายลดการเผาในพื้นที่การเกษตร เพ่ือส่งเสริมการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 

ระหว่าง  

ภาคราชการ 5 กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการคลัง  

และภาคประชาชน : กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ 

กิจกรรมสร้างเครือข่าย  
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โรงงานไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม, โรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร่ และโรงงานน้ าตาลพิษณุโลก 

3 โรงงานในกลุ่มน้ าตาลไทยรุ่งเรือง ได้มีการรับซื้อใบอ้อยเพื่อน ามาเป็นเช้ือเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า 

ชีวมวล เกษตรกรชาวไร่มีรายได้เพิ่มจากการขายใบอ้อย เกิดอาชีพใหม่คืออาชีพรับซื้อใบอ้อยและ

ทุกคนได้ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมรับซื้อใบอ้อย  
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หลังจากที่ทางบริษัท อุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร่ จ ากัด ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระดับจังหวัดว่าด้วยการ

สร้างเครือข่ายลดการเผาในพื้นที่การเกษตร บริษัทได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดส านักนายก 

รัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมด้วย นายมงคลชัย  

สมอุดร ผู้ตรวจส านักนายกรัฐมนตรี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และประธานศูนย์

แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดี คพ. และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ลง

พื้นที่ติดตามโครงการของบริษัทในการปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดอุทัยธานี  

ฤดูการผลิตที่ 63/64 กลุ่มน้ าตาลไทยรุ่งเรือง มีการรับซื้อใบอ้อยทั้งสิ้น 90,241.03 ตัน  

ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11,461 tonCO2e 
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โรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร่  ร่วมกับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประธานสภาอุตสาหกรรม และประมงจังหวัดอุทัยธานี ปล่อยปลา, 
ปลูกป่า, ปลูกหญ้าแฝก ในศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาไร่อ้อย อย่างย่ังยืน (โคก หนอง นา ไร่อ้อย โมเดล)  

 

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (จ.สกลนคร) ร่วมกันปล่อยปลานิล ปลาหมอเทศ และปลาดุกบิ้กอุย จ านวน 

5,370 ตัว ลงบ่อน้ าข้างบ้านพักพนักงาน เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับพนักงานสามารถตกน าไปรับประทานได้ 

โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (จ.สกลนคร) ร่วมกันปลูกต้นคูณ ต้นมะฮอกกานี ต้นยางนา ต้นประดู่ รวม 260 
ต้น บริเวณพื้นที่สวนป่าในโรงงาน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (จ.สกลนคร) ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มจาน ผู้น าชุมชนและพี่น้อง

ในชุมชน ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน และสร้อยขาว จ านวนทั้งสิ้น 7,500 ตัว ณ ท่าน้ า วัดสิริบุญรังษี บ้านสามัคคี 

ชุมชนกลางรุ่งเรือง หมู่ 7 ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  
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โครงการ “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม” 
 

โรงงานน้ าตาลพิษณุโลก จัดท าโครงการ
ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับสถานศึกษา
โดยรณรงค์การคัด แยกขยะ เพื่อสร้าง
ความตระหนัก และความเข้าใจในการ 
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ให้แก่ครูและ
นักเรียนใน 2 โรงเรียน ได้แก่ 

 

1. โรงเรียนบ้านยางโทน ต.ไผ่ล้อม 
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 

2. โรงเรียนบ้านท่ายาง ต.เนินกุ่ม  
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 
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โครงการ หลักสูตรการเรียนการสอนด้านอ้อย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ล้านนา จังหวัดพิษณุโลก  
 

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท น้ าตาลพิษณุโลก จ ากัด เพื่อ 

ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอ้อยให้แก่นักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

ของนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมการปลูกอ้อย ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูก  การบ ารุงรักษา จนถึงการตัดอ้อยเข้า

หีบ การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจึงเป็นโอกาสดีที่จะท าให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมไปถึงเอื้อ

ประโยชน์ต่อการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายเพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคต  

 

โครงการความร่วมมอื 
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   กลุ่มน้ าตาลไทยรุ่งเรือง  
   238 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา     
   กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท์  : 0 2294 5588 
   เว็บไซต์  : www.trrgroup.com 
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