
สรุปผลการประกวดแสดงความสามารถพิเศษงาน NU SAFETY DAY 2018 
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 

 
1. ผลการประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ความปลอดภัยบนท้องถนน” 
รางวัลชนะเลิศ 
นายสุรชาติ กิตติจารุขจร  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
นางสาวสิริยาภรณ์ สองวงศ์  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
นางสาวชนิสา พละทรัพย์  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รางวัลชมเชย 
นายวิทยา งามโป่ง  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
นางสาวนิโลบล ท่าผา  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 



............................................................................................................................. ................................................. 
2. ผลการประกวดภาพถ่ายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
   ภายใต้แนวคิด “ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน” 
รางวัลชนะเลิศ 
นายสุรชาติ กิตติจารุขจร  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
นางสาวดุลธิดา จันคุ้ม  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
นางสาวจิราภรณ์ เทียมทัน  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
รางวัลชมเชย 
นางสาว ศิริรัตน์ พรมน้อย  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
นางสาว นิภารัตน์ พึ่งเกตุ  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
นายกฤษณะ บัวชุม  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
นางสาววรัญญา เขื่อนสอน  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
นางสาวพีระพรรณ เจียพงษ์  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
........................................................................................................................................................ ...................... 



 
3. การประกวด NU Safety Smart and Smile contest 2018 
NU Safety Smart contest 2018 
รางวัลชนะเลิศ 
นายพงศธร ศรียังรินทร์  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
นายวรัญชิต บัวพฤทธิ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
นายธนวรรธ สิงห์ภู่  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
Popular Vote 
นายชัยมงคล แสนมาตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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NU Safety Smile contest 2018 
รางวัลชนะเลิศ 
นางสาวสุภาคินี กาเว  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
นางสาวกานต์พิชชา บุญเวียง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
นางสาวชลธิชา เปค่าย  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
Popular Vote 
นางสาวสุภาคินี กาเว  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
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4. ผลการประกวดตอบปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
รางวัลชนะเลิศ 
นางสาวอัจฉราภรณ์ จุฑาเพ็ชร์ 
นางสาวพลอยวิภา วิเศษดี 
นางสาวนภัสรา ไชยะ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
นายศักดา บุญชม 
นางสาวโสรญา ทุยตะกูล 
นางสาวพรพิมล พิมเสน 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
นางสาวสุภาวดี สรรพลักษณ์ 
นางสาวณัฏฐณิชา บุญศรี 
นางสาวนิธิพร บัวป้อม 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
......................................................................................... .....................................................................................  
5. การประกวดค าขวัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ภายใต้แนวคิด “ความปลอดภัยบนท้องถนน” 
รางวัลชนะเลิศ 
ไม่ซิ่ง ไม่แซง ไม่แล้งน ้าใจ รักษากฎและวินัย ปลอดภัยแน่นอน 
นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์เม้า  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยเข้าใจกฎ ใส่ใจสภาพรถ เคารพกฎจราจร 
นางสาวปิยธิดา วงศ์ก่ า   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
รู้สติ มีน ้าใจ ขับขี่ปลอดภัย เคารพในกฎจราจร 
นายนัทธพงศ์ ศิริจรรยา  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
รางวัลชมเชย 
นางสาวนิตยา รัตนทวีกุล   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
นางสาวธัญลักษณ์ แสงนก   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 



นายสุรชาติ กิตติจารุขจร  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
นางสาว นิขนันท์ แผ่นทอง  สาขาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
นางสาว พจนา เจนจบ  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
6. ผลการประกวด NU Safety dance 
รางวัลชนะเลิศ 
นายศรวิษฐ์ เงินเชื้อ 
นายประจักษ์ นันทชัย 
นายจิราเมธ เหล็กสุวรรณ 
นางสาวศิริลักษณ์ อินซู 
นายกฤษณะ บัวชุม 
นางสาวนิตยา รัตนทวีกุล 
นางสาววชิราพร คล้ายรามัญ 
นางสาวรุ่งนที ลือโสภา 
นางสาวอภัสรา ผาบสิมมา 
นายพงศกร รัตนพงศ์บวร 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
นางสาวกฤติยา ใหญ่สูง 
นางสาวสุทธิดา สุวรรณโชติ 
นางสาวดวงฤดี โสดาวัน 
นางสาวกุลนัฐ ตาเบ้า 
นายอุทัย แสงอรุณ 
 
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
นางสาวชลธิชา แย้มอ่ า 
นางสาวเกวลิน นาต๊ะ 
นางสาวณัฏฐณิชา บุญศรี    
นางสาวขวัญแก้ว คงเกิด 
นายเชาว์วรรธน์ ทองสะอาด 
นายณัฐวัฒน์ สัจจะวัฒนากิจ 
 
 
 



 
............................................................................................................................. ................................................. 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 


