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 นกัศกษา มศวึ  - ชางภาพอสิระ ควา้ ่ 2 รางวลั  
สดุยอดวดิโีอและภาพถา่ย “Amazing Thailand 
Countdown 2021” 
  

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

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

ขาวจากหนังสือพิมพโพสตทูเดย   ฉบับประจำวันที่  26 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 หนา ...   มูลคาขาว …...... 
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นักศึกษา มศว -  ชางภาพอิสระ ควา 2 รางวัล สุดยอดวิดีโอและภาพถาย “Amazing Thailand Countdown 

2021” ถายทอดความงดงามการแสดงพลุในคํ่าคืนสงทายปย่ิงใหญ ตอกย้ําความเปน Global Countdown 

Destination ของโลก  

ประสบความสำเร็จอยางงดงามสำหรับโครงการประกวดภาพถายการแสดงพลุ “Amazing Thailand 

Countdown 2021”  ณ ไอคอนสยาม แลนดมารคของไทยริมฝงแมนํ้าเจาพระยา จัดขึ้นอยางย่ิงใหญตอกย้ําคว

เปน Global Countdown Destination ของโลก  โดยเปดเวทเีชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีใจรัก

การถายภาพ รวมสงผลงานภาพถายและภาพวิดีโอทีส่ะทอนภาพความงดงามของการแสดงพลุดอกไมไฟรักษโลกใน

คํ่าคืนสงทายป “Amazing Thailand Countdown 2021” รูปแบบ New Normal งดคอนเสิรตและกิจกรรม

เคาทดาวน เสมือนเปนการสงกำลังใจจากประเทศไทยใหกับผูคนทั่วโลก เพื่อกาวผานปที่ยากลำบาก ไปสูการเริ่มตน

ศักราชใหมดวยพลังใจที่เขมแข็ง   

ซึ่งการประกวดคร้ังนี้ไดรับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วจำนวนมาก สงผลงานเขารวมประกวดทั้ง

ภาพนิ่งและวิดีโอกวา 500 ผลงาน โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิระดับแถวหนาของเมอืงไทยที่รวมเปน

คณะกรรมการตัดสิน นำโดย ดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถายภาพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, ตุลย 

หิรัญญลาวัลย อุปนายกสมาคมถายภาพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, คมกฤษ ตรีวิมล ผูกำกับ

ภาพยนตรช่ือดงั, ดุสิต เสมาเงิน ชางภาพสารคดีชื่อดัง และ อนุชิต เศวตามร รองผูอำนวยการดานแบรนดและการ

สื่อสาร บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ไดทำการคัดเลอืกเหลือเพียง 80 ผลงาน เขาสูรอบชิงชนะเลิศ 

ผลปรากฏวาผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทภาพถาย ไดแก นายทศพร ประไพทอง ชางภาพอสิระ รบัเงนิรางวัล 

100,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ไดแก นายพีรกิตติ์ จิรเชษฐากุล รับเงินรางวัล 50,000 บาท, รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นายนิพนธ เกตุจรัส รับเงินรางวัล 30,000 บาท, รางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัล ไดรบับัตร

กำนัล Siam Gift Card มูลคา 2,000 บาท ไดแกผลงานของ นายทรงวุฒิ พรสุขรัตนกุล, นายสันติสุข ยิ่งสุข, 

นางสาววรรณา บัวเผื่อน, นายสมภพ เกษรขจรทิพย และนางสาวจิตนันท มีนไชยอนนัต 

ในขณะที่ผูไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทภาพวิดีโอ ไดแก นายศุภกร รุงสัมพันธกุล นักศึกษาชั้นปที่ 4 วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับเงินรางวัล 100,000 บาท, รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 

ไดแก นายพีรกิตติ์ จิรเชษฐากุล รับเงินรางวัล 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 ไดแก นางสาวกรกมล ศรี

ทรงชัย รับเงินรางวัล 30,000 บาท, รางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัล ไดรบับัตรกำนัล Siam Gift Card มูลคา 2,000 

บาท ไดแกผลงานของ นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย, นายศศนิันท สาตรอด, นายสุริยา จริยาภิรัต, นายทวีชัย สี่วงศ

งาม และนายประสิทธ์ิ ดีศิลปกิจ  นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote ที่เปนรางวัลพิเศษจาก True 5G  ไดรับ

โทรศัพท Samsung Galaxy S20 FE 5G พรอมแพคเกจรายเดือน True 5G Super Max Speed จำนวน 12 

เดือน มูลคารวมกวา 50,000 บาท สำหรับผลงานที่มีผูชื่นชอบและใหคะแนนโหวตมากที่สุด โดยผูชนะรางวัล

ประเภทภาพนิ่ง ไดแก นางสาวจิตนันท มีนไชยอนันต และประเภทภาพวิดีโอ ไดแก นายสุริยา จริยาภิรตั 
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ADVERTISEMENT 

ทั้งนี้ผลงานของผูชนะการประกวดทั้งหมด จะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “การแสดงพลงุาน Amazing Thailand 

Countdown 2021 ณ ไอคอนสยาม” เพ่ือเปดโอกาสประชาชนทั่วไปไดรวมสัมผัสบรรยากาศความงดงามตระการ

ตาของแสดงพลุรักษโลกยิ่งใหญที่สดุในประเทศไทย ในคํ่าคืนสงทายปเกาตอนรบัปใหมที่สรางชื่อเสียงกลาวขานไปทั่

โลก ตอกย้ําใหแมนํ้าเจาพระยาสายประวัติศาสตรเปนจุดหมายปลายทางสำคัญแหงการทองเที่ยวและเปนแลน

มารคระดับประเทศของการเฉลมิฉลองคํ่าคืนสงทายปเกาตอนรับปใหมที่มชีื่อเสียงไปทั่วโลก โดยเปดใหประชาช

ผูสนใจเขาชมฟรีไมเสียคาใชจาย ตั้งแตวันนี้ – 31 มกราคม 2564 ณ บรเิวณ ชั้น M และรัษฎา ฮอลล  ชั้น 1 ไอ

คอนสยาม ถนนเจริญนคร  สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com  
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