กำหนดกำรสัมมนำวิชำกำรงำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยแห่งชำติครั้งที่ ๓๑
Safety Thailand Safety Together ร่วมแรง ร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย
ระหว่ำงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน - ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลำ
๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑ – ๒๐๓
ลงทะเบียนเข้ำร่วมพิธีเปิด รับรำงวัล เข้ำร่วมสัมมนำ

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐
๑๒.๔๕ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐

ซ้อมพิธีรับรำงวัล
ผู้เข้ำร่วมพร้อมกันที่ห้องพิธีเปิด
Safety Thailand Safety Together ร่วมแรง ร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย โดย
- ปลัดกระทรวงแรงงำน
- ปลัดกระทรวงมหำดไทย
- ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
- ปลัดกระทรวงคมนำคม
- ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำเนินรำยกำรโดย: นำยกำภู ภูริภูวดล และนำงสำวรัชนีย์ สุทธิธรรม พิธีกรจำกรำยกำรเดินหน้ำประเทศไทย

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐

พักเตรียมสถำนที่ เข้ำประจำที่นั่ง

๑๕.๓๐-๑๗.๐๐

พิธีเปิดงำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยแห่งชำติครั้งที่ ๓๑
- วีดิทัศน์ Safety Thailand
- พิธีเปิดงำน
- พิธีมอบรำงวัล Zero Accident, OSH Innovation Awards, SMEs ปี ๒๕๕๙
- ประธำนเดินชมนิทรรศกำร

หมำยเหตุ : ชมนิทรรศกำร (เริ่มเปิดเข้ำชม ๑๐.๐๐ น.)

ห้องประชุม ๒๑๑ - ๒๑๓

ห้องประชุม ๒๒๔ - ๒๒๕

บูรณำกำรงำน IT เพื่อ Safety Thailand โดย
- ผู้แทนสำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
- ผู้แทนสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ผู้แทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม
- ผู้แทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
ผู้ร่วมอภิปรำยและดำเนินกำรอภิปรำย: ผู้แทนกองควำมปลอดภัย
แรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน

Update และตีควำมกฎหมำยใหม่ดำ้ นควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และ

ยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย SMEs เพื่อเศรษฐกิจไทย และพิธี
ลงนำม MOU SMEs
- นำงสำวขวัญตำ มนัสศิลำ บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
- นำงสำวนรัตติญำ ผ่องสยำม บริษัท ไทย เค บอยเลอร์ จำกัด
- นำงสำวพิริยำนัฏฐ์ ศิริผ่องแผ้ว บริษัท ที.เอ.โอ บำงกอก
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ผู้แทนหน่วยงำนส่งเสริมธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
- ที่ปรึกษำดำเนินโครงกำรมำตรฐำนควำมปลอดภัยฯ SMEs ไทย
- ผู้แทนกองทุนควำมปลอดภัย
ดำเนินรำยกำร : ผู้แทน สสปท.

เศรษฐศำสตร์ควำมปลอดภัย : ภำระหรือกำรลงทุน
โดย
- ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์
ม.ธรรมศำสตร์
- นำยคมกฤษณ์ กิตติจำเริญ รองประธำนสภำองค์กำร
นำยจ้ำงกำรเกษตร ธุรกิจ อุตสำหกรรมไทย
ดำเนินรำยกำร: ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน ภำควิชำอำชีวอนำมัย

สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน โดย
- ผู้แทนกองควำมปลอดภัยแรงงำน
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน

และควำมปลอดภัย คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ม.มหิดล

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐
เวลำ

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑
(ขับเคลื่อน Safety Thailand :
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนก่อสร้ำง)

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๒
(ขับเคลื่อน Safety Thailand :
กำรป้องกันอัคคีภัย)

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐

กำรเสวนำหัวข้อ “ควำมปลอดภัยในกำร
ก่อสร้ำงกับกำรพัฒนำประเทศไทย ๔.๐”
โดย
-ผู้แทนสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- ผู้แทนบริษัทไทยโอบำยำชิ
- ผู้แทนสมำคมอุตสำหกรรมก่อสร้ำงไทย ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์
ผู้นำกำรเสวนำ: ผู้แทนกองควำมปลอดภัย
แรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
กระทรวงแรงงำน

สังเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐

ในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบ
กิจกำร โดย
- อ.บุษกร แสนสุข ประธำนคณะกรรมกำรสำขำ
วิศวกรรมควำมปลอดภัย สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- ผู้แทนโครงกำรวิศวกรรมควำมปลอดภัย คณะ

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๓
(ขับเคลื่อน Safety Thailand :
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเคมี)

ห้องประชุม ๒๑๑-๒๑๓
(ขับเคลื่อน Safety Thailand:
ด้ำนอำชีวอนำมัย)

ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนกับสำรเคมี

กำรทำงำนปลอดภัย ไร้อำกำรออฟฟิศ ซินโดรม
(Office Syndrome) โดย
โดย
- ผู้แทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม - รศ.ดร. สืบศักดิ์ นันทวำนิช
สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร
- ผู้แทนกองควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและ
ม.ธรรมศำสตร์ และที่ปรึกษำสมำคม
คุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
กำรยศำสตร์ไทย
- นพ.ธีระศิษฎ์ เฉินบำรุง รพ.ระยอง
- นำยจรินทร์ วีรโอฬำรสิทธิ์ ที่ปรึกษำกลุ่มอุตสำหกรรม ค วำม สำ เร็ จ ใน ก ำร แก้ ปั ญ หำด้ ำ น

ห้องประชุม ๒๒๔ – ๒๒๕
(ขับเคลื่อน Safety Thailand:
ควำมปลอดภัยกำรขนส่งทำงถนน)
ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
Q-MARK / ISO 39001 โดย
- อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม
- รศ.สรำวุธ สุธรรมำสำ ประธำนสำขำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ ม.สุโขทัยธรรมำธิรำช
ดำเนินรำยกำร: นำยชัยธนำ ไชยมงคล
ผู้อำนวยกำร สสปท.

วิศวกรรมศำสตร์ ม.เกษตรศำสตร์

เคมี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

กำ ร ยศ ำสต ร์ ใน สำนั ก งำ น

- ผู้แทน National Fire Protection Association

ดำเนินรำยกำรและร่วมอภิปรำย: ดร.นพนันท์ นำนคงแนบ

โดย

(NFPA) ประเทศไทย

ภำควิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

- นำยอทิตย์ เกษรำมัญ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย

ดำเนินรำยกำร: ผู้แทนกองควำมปลอดภัยแรงงำน

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ม.มหิดล

จำกัด (มหำชน)

จำก Safety Thailand สู่ Safe Work :
เพื่อกำรดูแลสุขภำพลูกจ้ำง โดย
- นำยชัยพร จันทนำ ประธำนสภำองค์กำร

กลยุทธ์ควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำนขนส่ง
โดย
- ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

ลูกจ้ำงสภำแรงงำนอิสระแห่งประเทศไทย

- คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธำนเจ้ำหน้ำที่

- นำยปัณณพงศ์ อิทธิ์อรรถนนท์ เลขำธิกำร

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
ดำเนินรำยกำรและร่วมอภิปรำย : นำยวีระ ซื่อสุวรรณ
วิทยำกรและที่ปรึกษำอิสระด้ำนควำมปลอดภัย

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวง
แรงงำน

๑๓.๐๐-๑๔.๑๕

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐

Best Practice กำรบริหำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยในกำรก่อสร้ำง
โดย
-นำยธีระพงษ์ รักษำสังข์ บริษัท เอ็น เอส
บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
- นำยชลำธิป อินทรมำรุต บริษัท Artelia

มำตรฐำนสิ่งทอกันไฟสำหรับในอำคำร รถสำธำรณะและ

กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยอุตสำหกรรม

ชุดทำงำนเพื่อควำมปลอดภัย และพิธีลงนำม MOU ๓

ปิโตรเคมี โดย

หน่วยงำน (SHAWPAT, THTI, NFTTI)

- ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

- ผู้แทนสถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอแห่ง

- นำยกฤษฎำ ชัยกุล ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรระบบควำม

ประเทศไทย (NFTTI)

ปลอดภัย บริษัท SRPC (PSM)

Cornerstone จำกัด
- นำยอทิตย์ เกษรำมัญ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จำกัด (มหำชน)
ดำเนินรำยกำร: ผู้แทนสมำคมวิศวกรรมสถำน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์

- ผู้แทนสมำคมอุตสำหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย

- นำยชำตรี ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำอย่ำง

(TMFA)

ยั่งยืน บริษัท SCG Chemicals

-ผู้แทนกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม

- นำยมำนะ คุ้มกระโทก บริษัทนำมัน IRPC จำกัด

- ผู้แทนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

ดำเนินรำยกำร: ผศ.ดร.ไชยนันท์ แท่งทองภำควิชำอำชีวอนำมัย

กระทรวงมหำดไทย

และควำมปลอดภัย คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ม.มหิดล

- ผู้แทนกองควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำร
และคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
ดำเนินรำยกำร: ผู้แทนสถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่ง
ทอ (THTI)

สภำองค์นำยจ้ำงผู้ประกอบกำรค้ำไทย
- นพ. สัจจพล พงษ์ภมร รพ.
พระนครศรีอยุธยำ
ดำเนินรำยกำรและร่วมอภิปรำย:
ดร. นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสำธำรณสุข (fitness for work,
return to work, work ability)

รวมพลังประเทศไทยเพื่อควำมปลอดภัยทำงถนน
โดย
- ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
- กรมกำรขนส่งทำงบก
- นำยเทพพิ ทัก ษ์ โรจน์ พั ฒนกุ ล บริ ษั ท เซลล์
แห่งประเทศไทย
ดำเนินรำยกำร : นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผอ.ศูนย์
วิชำกำรเพื่อควำมปลอดภัยทำงถนน (ศวปถ.)

วันเสำร์ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐
เวลำ
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๒

กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน (Emergency
Response)
- ผู้แทนสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ
- นำยสุเมธำ วิเชียรเพชร สำนักจัดกำรกำกของ
เสียและสำรอันตรำย กรมควบคุมมลพิษ
- ผู้แทนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน
สำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
- ผู้แทนสำนักงำนกองทุนเงินทดแทน
สำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
ผู้ร่วมอภิปรำยและดำเนินรำยกำร: ผู้แทนกอง
ควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน

Integrated OSH Network : เสริมสร้ำงคุณภำพ

ร่ำงมำตรฐำนระบบบริหำรจัดกำรอำชีวอนำมัย

พัฒนำงำนวิจัยด้ำนควำมปลอดภัยด้วยแรงงำนสู่

มำตรฐำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัย

กำรให้บริกำรและพัฒนำควำมเข้มแข็งของ

และควำมปลอดภัย ISO 45001 Occupational

ประเทศไทย ๔.๐ โดย

กระบวนกำรผลิต (Process Safety

เครือข่ำยควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย(๙.๐๐-๑๐.๑๕ น.)

health and safety management systems -

- ดร.วรกมล บุณยโยธิน อำจำรย์ประจำหลักสูตร

Management) โดย

โดย

Requirements with guidance for use

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คณะสำธำรณสุข

- ผู้แทนกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

- นำยวชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ ผจก.ส่วนคุณภำพ

โดย

ศำสตร์ ม.มหิดล

- นำยศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยกำรสำนักเทคโนโลยี

ควำมปลอดภัยฯ บริษัท ปตท. จำกัด(มหำชน)

- คุณวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง ผู้แทนสำนักงำนมำตรฐำน

- ดร.ธีรพันธ์ แก้วดอก อำจำรย์ประจำหลักสูตร

ควำมปลอดภัย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

- นำยวชิรวิทย์ บุญเติม นำยกสมำคม จป.ธนบุรี

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.)
- ผศ.นริศ เจริญพร คณะวิศวกรรมศำสตร์
ม.ธรรมศำสตร์
ดำเนินรำยกำร: นำงจุฑำพนิต บุญดีกุล สสปท.

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คณะสำธำรณสุข

กระทรวงอุตสำหกรรม

ศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์

- ผู้แทนสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย

- นำยประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ ผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำง

ในพระบรมรำชูปถัมภ์

สำธิตกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินในสถำนกำรณ์
จำลอง (Tabletop)
- นำยอำฤญช์ มลิหอม จป.วิชำชีพ
คลังปิโตรเลียม ลำปำง บริษัท ปตท. จำกัด
(มหำชน)

- นำยณพด ศุขนิคม จป. วิชำชีพ
บริษัทวิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย ศูนย์ควบคุมกำร
บินภูเก็ต และเลขำนุกำร ชมรมควำมปลอดภัยจังหวัด

ห้องประชุม ๒๐๓

ห้องประชุม ๒๑๑ - ๒๑๓

ห้องประชุม ๒๒๔ – ๒๒๕

กรรมกำรบริหำร สสปท.

- ผู้อำนวยกำรกองควำมปลอดภัยแรงงำน กรม

ภูเก็ต

- นำยมำนิตย์ พรหมกำรีย์กุล ประธำนสภำองค์กำร

สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน

ดำเนินรำยกำร : นำยสำมนต์ สังข์ทอง รักษำกำรใน

ลูกจ้ำงแรงงำนยำนยนต์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรำยกำรและร่วมอภิปรำย :

ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำเครือข่ำยและ

ดำเนินรำยกำร : ดร.จุฑำสิริ โรหิตรัตนะ นักวิจัย

รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ คณะสำธำรณสุข

บุคลำกรควำมปลอดภัย สสปท.

สสปท.

ศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์

พรบ.ควำมปลอดภัยฯ จรรยำบรรณ และกำร
ยกระดับวิชำชีพสัมพันธ์กันอย่ำงไร? (๑๐.๓๐๑๒.๐๐ น.)
โดย
- ผู้แทนกองควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
- นำยกฤษฎำ ประเสริฐสุโข สมำคมอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
- ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ เลขำนุกำรสมำคมวิชำชีพ
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
- อ.สุวรรณ สุขประเสริฐ กรรมกำรประกันสังคม
สำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน
- นำยทวี เตชะธีรำวัฒน์ ประธำนสภำองค์กำรลูกจ้ำง
สมำพันธ์แรงงำนแห่งประเทศไทย
ดำเนินรำยกำร : รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ หัวหน้ำ
ภำควิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ม.มหิดล

ผนึกควำมรู้ PSM จำกกูรูควำมปลอดภัย
เยอรมนี
โดย
- Dr.Class Jürgen ผู้เชี่ยวชำญจำกประเทศ
เยอรมนี

วันเสำร์ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐
เวลำ
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๒

พฤติกรรมควำมปลอดภัย แรงงำนไทยก็สร้ำงได้ โดย
- นำยชินโชติ แสงสังข์ ประธำนสภำองค์กำรลูกจ้ำงสภำแรงงำนแห่งประเทศไทย
- นำยพนัส ไทยล้วน ประธำนสภำองค์กำรลูกจ้ำงแรงงำนแห่งประเทศไทย
- นำยมนัส โกศล ประธำนสภำองค์กำรลูกจ้ำงพัฒนำแรงงำนแห่งประเทศไทย
- นำยบรรจง บุญรัตน์ ประธำนสภำองค์กำรลูกจ้ำงศูนย์กลำงแรงงำนแห่งประเทศไทย
ดำเนินรำยกำร : นำยพิชิต พระปัญญำ ผู้แทนฝ่ำยลูกจ้ำง กรรมกำรบริหำร สสปท.

หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

ห้องประชุม ๒๐๓

ห้องประชุม ๒๑๑ - ๒๑๓

ห้องประชุม ๒๒๔ – ๒๒๕

แสดงควำมคิดเห็นมำตรฐำนกำรทำงำนบนที่สูง
ประเทศไทย โดย
- ผู้แทนกองควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำร
และคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
- นำยอภิชำ ครุธำโรจน์ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป
ไลสำจท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- นำยธวัชชัย ชินวิเศษวงศ์ บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัด
- นำยสุรชัย สังขะพงศ์ บริษัท NPC S&E

กลเม็ดสู่ผลสัมฤทธิ์ พิชิตรำงวัล Zero accident
โดย
-นำยหรรษลักษณ์ วงศกรกำรัณภำส บริษัท ทสึจิย่ำ
(ประเทศไทย) จำกัด
-นำยอดิศร ดีปำนธรรม บริษัท เอ็กเซดดี ฟริคชั่น
แมททีเรียล จำกัด
-ผู้แทนบริษัทบำงกอกโซลำร์ พำวเวอร์
ดำเนินรำยกำร : ผู้แทน สสปท.

จป. มือโปร พบ จป. ป้ำยแดง โดย
- นำยประกำศ บุตตะมำศ บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จำกัด (มหำชน) (จป. มือโปร)
- นำยนิพนธ์ ประเสริฐผล บริษัท ไทยซัมมิท
ฮำร์เนส จำกัด (จป.ป้ำยแดง)
ดำเนินรำยกำร: นำยวิกรม ปิติสุข ประธำนชมรม
จป. นวนคร

