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 นกัศกษา มศวึ -ชางภาพอสิระ ควา้ ่ 2 รางวลั  
สดุยอดวดิโีอและภาพถา่ย ในคนื Countdown 2021 

  

นักศกษา มศวึ - ชางภาพอสิระ ควา้ ่ 2 รางวลั สดุยอดวดิโีอและภาพถ่าย “Amazing Thailand 
Countdown 2021” ถ่ายทอดความงดงามการแสดงพลใุนคําคนืสงทา้ยปียงิใหญ่่  ตอกยําความเป็
 Global Countdown Destination ของโลก 

 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ขาวจากหนังสือพิมพไทยรฐัออนไลน   ฉบับประจำวันที่  26 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 หนา ...   มูลคาขาว …...... 
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ประสบความสาเร็จอยา่งงดงามสาหรับโครงการประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุํ ํ  “Amazing Thailand 
Countdown 2021” ณ ไอคอนสยาม แลนดม์ารก์ของไทยรมิฝังแมนํ่าเจา้พระยา จัดขนึอยา่งยงิใหญ
ตอกยําความเป็น Global Countdown Destination ของโลก โดยเปิดเวทเีชญชวนนสิต นักศกษา ิ ิ ึ
และบุคคลทัวไปทมีใีจรักการถา่ยภาพ ร่วมสงผลงานภาพถ่ายและภาพวดิโีอทสีะทอ้นภาพความ่
งดงามของการแสดงพลดุอกไมไ้ฟรักษ์โลกในคําคนืสงทา้ยปี่  “Amazing Thailand Countdown 
2021” รปูแบบ New Normal งดคอนเสรต์และกจิกรรมเคาตด์าวน์ เสมอืนเป็นการสงกําลงัใจจากิ ่
ประเทศไทยใหก้บัผูค้นทัวโลก เพอืกา้วผา่นปีทยีากลําบาก ไปสกูารเรมิตน้ศกราชใหมด่ว้ยพลังใจที่ ั
เขม้แขง็ 
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ซงการประกวดครังนไีดรั้บความสนใจจากนักศกษาและประชาชนทัวไปจํานวนมาก สงผลงานเขา้ึ ึ ่
รว่มประกวดทังภาพนงิและวดิโีอกวา่ 500 ผลงาน โดยคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุริะดบัแถวหนา้ของ
เมอืงไทยทรีว่มเป็นคณะกรรมการตดัสน นําโดิ ย ดาว วาสกศริิ ิ  นายกสมาคมถ่ายภาพแหง่ประเทศ
ไทย ในพระบรมราชปูถัมภ,์ ตลุย ์หรัิญญลาวัลย ์อปุนายกสมาคมถ่ายภาพแหง่ประเทศไทย ในพระ
บรมราชปูถัมภ,์ คมกฤษ ตรวีมิล ผูกํ้ากบัภาพยนตรช์อดังื , ดสุต เสมาเงนิิ  ชางภาพสารคดชีอดัง ่ ื
และ อนุชต เศวตามร์ิ  รองผูอํ้านวยการดา้นแบรนดแ์ละการสอสาร บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชน จํากดั ื ั
(มหาชน) ไดทํ้าการคัดเลอืกเหลอืเพยีง 80 ผลงาน เขา้สรูอบชงชนะเลศิ่ ิ  
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ผลปรากฏวา่ผูท้ไีดรั้บรางวัลชนะเลศิประเภทภาพถา่ย ไดแ้ก ่นายทศพร ประไพทอง ชางภาพ่
อสิระ รับเงนิรางวัล 100,000 บาท, รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ไดแ้ก ่นายพรีกติต ิจริเชษฐากลุ รับ
เงนิรางวัล 50,000 บาท, รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 2 ไดแ้ก ่นายนพินธ ์เกตจุรัส รับเงนิรางวัล 30,000 
บาท, รางวลัชมเชยจํานวน 5 รางวลั ไดร้ับบัตรกํานัล Siam Gift Card มลูคา่ 2,000 บาท ไดแ้ก่ 
ผลงานของ นายทรงวฒุ ิพรสขุรัตนกลุ, นายสนตสิขุ ยงิสขุั , นางสาววรรณา บัวเผอืน, นายสมภพ 
เกษรขจรทพิย ์และนางสาวจตินันท ์มนีไชยอนันต ์
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ในขณะทผีูไ้ดร้บัรางวลัชนะเลศิประเภทภาพวดิโีอ ไดแ้ก ่นายศภุกร รุ่งสมพันธก์ลุ นักศกษาชนปีท ีั ึ ั 4 
วทิยาลยันวตักรรมสอสารสงคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ รับเงนิรางวลั ื ั 100,000 บาท, รางวลั
รองชนะเลศิอันดบั 1 ไดแ้ก ่นายพรีกติต ิจริเชษฐากลุ รับเงนิรางวัล 50,000 บาท, รางวลัรองชนะเลศิ
อันดบั 2 ไดแ้ก ่นางสาวกรกมล ศรทีรงชยั รับเงนิรางวัล 30,000 บาท, รางวลัชมเชยจํานวน 5 
รางวลั ไดรั้บบัตรกํานัล Siam Gift Card มลูคา่ 2,000 บาท ไดแ้ก่ผลงานของ นางสาวชนนาถ ไตร
ทรัพย,์ นายศศนันท ์สาตรอดิ , นายสรุยิา จรยิาภรัิต, นายทวชีย สวงศงาม และนายประสทธ ิดศีลปั ี ์ ิ ิ
กจิ นอกจากนียังมรีางวัล Popular Vote ทเีป็นรางวลัพเิศษจาก True 5G ไดรั้บโทรศพท ์ั Samsung 
Galaxy S20 FE 5G พรอ้มแพ็กเกจรายเดอืน True 5G Super Max Speed จํานวน 12 เดอืน มลูคา่รวม
กวา่ 50,000 บาท สาหรับผลงานทมีผีูช้นชอบและใหค้ะแนนโหวตมากทสีดุ โดยผูช้นะรางวัลประเภทํ ื
ภาพนงิ ไดแ้ก ่นางสาวจตินันท ์มนีไชยอนันต ์และประเภทภาพวดิโีอ ไดแ้ก ่นายสรุยิา จรยิาภรัิต 
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ทังนผีลงานของผูช้นะการประกวดทังหมด จะนํามาจัดแสดงในนทิรรศการ “การแสดงพลงุาน 
Amazing Thailand Countdown 2021 ณ ไอคอนสยาม” เพอืเปิดโอกาสประชาชนทัวไปไดร่้วมสมผัสั
บรรยากาศความงดงามตระการตาของการแสดงพลรัุกษ์โลกยงิใหญท่สีดุในประเทศไทย ในคําคนืส่
ทา้ยปีเกา่ตอ้นรับปีใหมท่สีรา้งชอเสยงกล่าวขานไปทัวโลก ตอกยําใหแ้มนํ่าเจา้พระยาสื ี
ประวตัศิาสตรเ์ป็นจุดหมายปลายทางสาคัญแหง่การท่องเทยีวและเป็นแลนดม์ารก์ระดบัประเทศของํ
การเฉลมิฉลองคําคนืสงทา้ยปีเกา่ตอ้นรับปีใหมท่ีมชีอเสยงไปทัวโลก โดยเปิดใหป้ระชาชนผูส้นใ่ ื ี
เขา้ชมฟรไีมเ่สยคา่ใชจา่ยี ้  ตงัแต่วนันี – 31 มกราคม 2564 ณ บรเิวณ ชน ั M และรัษฎา ฮอลล ์ชน ั 1 
ไอคอนสยาม ถนนเจรญินคร สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ โทร.1338 หรอื www.iconsiam.com 

 
 
  


