
คายฝกอบรม Training For the Trainer
“”กระบวนการขับเคลื่อนการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง(ดานสขุภาพ)

ในสถานประกอบการอยางเปนระบบ”
รุน2 ระหวางวันที่ 7-9 สิงหาคม 2557

ณ ศูนยรวมตะวัน จ.กาญจนบุรี



คุณวรรธนะบุล  สุวรรณกิจ (บูล)
ชมรมความปลอดภัยในการทาํงาน

เขตพระนคร
ตําแหนง  คณะกรรมการชมรมฯ

098-249-0161

คุณธนกร  ธนูศร (กร)
ชมรมความปลอดภัยในการทาํงาน

เขตพระนคร
ตําแหนง  คณะกรรมการชมรมฯ

098-015-9145



ผ

คุณนฤพนธ  อัศตรกุล (บอล)
ชมรมความปลอดภัยในการทาํงาน

เขตพระนคร
ตําแหนง  คณะกรรมการชมรมฯ

091-051-0810

คุณคมสัน  มิมะพันธ (แมน)
ชมรมความปลอดภัยในการทาํงาน

เขตพระนคร
ตําแหนง  คณะกรรมการชมรมฯ

086-107-3697



คุณนันทวัฒน  อนนารี (ณัฒน)
ชมรมความปลอดภัยในการทาํงานเขตพระนคร

ตําแหนง  คณะกรรมการชมรมฯ
081-581-0035



ผ

คุณเจริญวัตร  พุทธอราม (ดอน)
ฝายสิ่งแวดลอม สํานกัอนามยัเขตหนองแขม
ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน

081-310-2241

คุณชิษณุพงศ  นันทะศิริวัฒนกุล (เวศน)
ฝายสิ่งแวดลอม สํานกัอนามยัเขตหนองแขม
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

085-359-2079



ผ

คุณกัณณิกา หนูมา วิเชียรผลา (อวน)
เครือขายสถานประกอบการสรางเสริมสุขภาพ

พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตําแหนง  ประธานชมรมฯ

087-082-3831

คุณนภดล  คงสมโภชน (นภ)
โครงการ Happy Workplace :  Humanization 

(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี)
ตําแหนง ประธานโครงการ

093-937-8963



ผ

คุณอุษณีย  กองพิมพ (อั๋น)
โครงการ Happy Workplace :  Humanization 

(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี)
ตําแหนง ผูจัดการนักสรางสขุ

093-937-8964

คุณอังคณา  ภิญโญกุล (เตย)
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย

ตําแหนง  ผูจัดการกลุมพัฒนาองคกร
081-859-1929



ผ

คุณกัญจนา  บัวมณี (ตาล)
โรงพยาบาลบานโปง

ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ
089-410-9725

คุณสมศรี  ปญจพลานุรักษ (ศรี)
โรงพยาบาลพนสันิคม

ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
089-005-8906



ผ

คุณมะลิวัลย  ปนทวมสกุลชยั (ลี่)
โรงพยาบาลวิชัยเวช  สมทุรสาคร

ตําแหนง เจาหนาที่บุคคล
089-677-5826

คุณจิราพรรณ  ทันไธสง (อุย)
โรงพยาบาลวิชัยเวช  สมทุรสาคร

ตําแหนง นักวิชาการ



คุณจีรนันท  เดชมิตร (โอ)
โรงพยาบาลสําโรงการแพทย

ตําแหนง หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย
086-397-8184

คุณรุงอรุณ  ชาติมนตรี (รุง)
โรงพยาบาลสําโรงการแพทย

ตําแหนง เจาหนาที่สงเสรมิกิจกรรม
087-549-5270



คุณพีรพล  รอดบุญลือ (หมึก)
โครงการเสริมสรางองคกรสขุภาวะ จ.ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี ตราด และนครนายก (สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดชลบุรี)

ตําแหนง รองปรานสภาฯ/รักษาการผจก.โครงการ
089-108-8509



คุณกัลชนก  ใจสุข (เกด)
ศูนยความปลอดภัยแรงงานเขตฝงพระนคร

ตําแหนง นักวิชาการแรงงาน
081-649-4426

คุณปริฉัตต  นาหนองบัว (เหนง)
ศูนยความปลอดภัยแรงงานเขตฝงพระนคร

ตําแหนง นักวิชาการแรงงาน
087-371-1845



นายพลายแกว  สันตะจติโต (แกว)
ศูนยความปลอดภัยแรงงานเขต5 ลําปาง
ตําแหนง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

081-603-4535

คุณสิงหทอง  วังหมื่น (สิงห)
ศูนยความปลอดภัยแรงงานเขต5 ลําปาง
ตําแหนง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

093-132-5786



คุณสพัณ  มาฒฒิวัฒน (ณะ)
ศูนยความปลอดภัยแรงงานเขต5 ลําปาง

ตําแหนง เจาหนาที่ศูนยความปลอดภัยแรงงานฯ



คุณเรวดี  นิจพิทักษ (หนูดี)
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด

สมุทรสาคร
ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ

085-011-2414

คุณชิดชนก  ดีวงษตระกูล (นก)
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด

สมุทรสาคร
ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ

089-661-1530



คุณวิชิต  โยธาราษฎร (วิชิต)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม

ตําแหนง ผูสื่อขาวและเครือขายการจัดการ
ปญหาเหลา-บุหรี-่อุบัติเหตุ จ.เชยีงใหม

คุณจักรินทร  จุลวงษ (ขวัญ)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม

ตําแหนง เครือขายการจัดการปญหาเหลา-
บุหรี-่อุบัติเหตุ จ.เชียงใหม

087-176-9757



คุณบัณฑิตา  ศรีวิชัย (ปุมปุย)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาํพูน

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
088-269-0271

คุณพัฒฑณา  อินทะชัย (pat)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาํพูน

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
081-9928734



คุณวัลภา  สถิรชวาล (วลัภา)
สมาพันธโลจิสติกส

ตําแหนง ผูอํานายการฝายกลยทุธ
089-212-5566

คุณทะนงศักดิ์  รอดปนทอง (นง)
สมาพันธโลจิสติกส

ตําแหนง Traffic
092-246-0515



คุณปวีณา  เดษเดช (เก)
สามาคมเครือขายบริการวิศวการ
ตําแหนง ผูชวยผูจัดการโครงการ

081-357-4046

คุณนุสรา  มหัตนิรันดรกุล (นุช)
สามาคมเครือขายบริการวิศวการ
ตําแหนง ผูชวยผูจัดการโครงการ

085-516-6435



คุณ พ.ต.ท ธงชัย  เนตรสขาวัฒน (เบิรด)
สถานีตํารวจภูธรพุทธมณฑล

ตําแหนง รอง ผกก.ป สภ.พุทธมณธล
092-656-5356



เครือขายสถานประกอบการสรางเสริมสุขภาพพื้นที่เครือขายสถานประกอบการสรางเสริมสุขภาพพื้นที่
สมุทรสาครสมุทรสาคร

คุณประยูร  บุญญสถิตย
ตําแหนง  ผูจัดการทั่วไป

ชมรมความปลอดภัยในการทํางานเขตธนบุรีชมรมความปลอดภัยในการทํางานเขตธนบุรี
คุณวิจิตร  ไสยาศรี

ตําแหนง  คณะกรรมการชมรมฯ 085-362-0830

คุณสมพงษ  บุญแท
ตําแหนง  คณะกรรมการชมรมฯ

คุณรุงโรจน  ชมทวี
ตําแหนง  คณะกรรมการชมรมฯ 



โรงพยาบาลทาแซะโรงพยาบาลทาแซะ
คุณสมใจ  ดวงพิบูลย (ใจ)
ตําแหนง  หัวหนาพยาบาล

081-397-0026 E-mail somlex@hotmail.com

ศูนยความปลอดภัยแรงงานเขตศูนยความปลอดภัยแรงงานเขต66

คุณสิทธินิจ  บุญยะสง
ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยฯ

081-936-1890 E-mail osh6@labour.mail.go.th

คุณกฤตผล  แกนนาคํา
ตําแหนง  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

081-829-5278 E-mail osh6@labour.mail.go.th

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
คุณฉลาด  กงลา

ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข
087-820-0801 E-mail kwankoloha@hotmail.com


