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 นกัศกษาึ  มศว -  ชางภาพอสิระ ควา้่ 2 รางวลั สุดยอดวดิโีอ

และภาพถา่ย"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    

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก  ฉบับประจำวันที่  26 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 หนา ...   มูลคาขาว …...... 
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นักศกษามศวึ  - ชางภาพอสิระ ควา้่ 2 รางวัล สดุยอดวดิโีอและภาพถา่ย"Amazing 

Thailand Countdown 2021" ถา่ยทอดความงดงามการแสดงพลใุนคําคนืสงทา้ยปียงิใหญ่่

ตอกยําความเป็น Global Countdown Destination ของโลก 

ประสบความสาเร็จอยา่งงดงามสาหรับโครงการประกวดภาพถา่ยการแสดงํ ํ พล“ุAmazing Thailand 

Countdown 2021”  ณ ไอคอนสยามแลนดม์ารค์ของไทยรมิฝังแมนํ่าเจา้พระยาจัดขนึอยา่งยงิใหญต่อกยํ

ความเป็น Global Countdown Destination ของโลกโดยเปิดเวทเีชญชวนนสิต นักศกษา และบคุคลทัวไปทมีีิ ิ ึ

ใจรักการถา่ยภาพรว่มสงผลงานภาพถา่ยและภาพวดิโีอที่ สะทอ้นภาพความงดงามของการแสดงพลดุอกไม ้

ไฟรักษ์โลกในคําคนืสงทา้ยปี่ “Amazing Thailand Countdown 2021” รปูแบบ New Normal งดคอนเสรต์ิ

และกจิกรรมเคาทด์าวนเ์สมอืนเป็นการสงกําลงัใจจากประเทศไทยใหกั้บผูค้นทัวโลก เพอืกา้วผา่นปีที่

ยากลําบาก ไปสกูารเรมิตน้ศกราชใหม่่ ั ดว้ยพลังใจทเีขม้แข็ง  
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ซงการประกวดครังนไีดรั้บความสนใจจากนักศกษาและประชาชนทัวจํานวนมากสงผลงานเขา้รว่มประกวดึ ึ ่

ทังภาพนงิและวดิโีอกวา่ 500 ผลงาน โดยคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุริะดบัแถวหนา้ของเมอืงไทยทรีว่มเป็น

คณะกรรมการตัดสนนําโดย ดาว วาสกศรนิายกสมาคมถา่ยภาพแหง่ประเทศไทยในพระบริ ิ ิ มราชปูถัมภ,์ ตลุย ์

หรัิญญลาวัลยอ์ปุนายกสมาคมถา่ยภาพแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ,์ คมกฤษ ตรวีมิลผูก้ํากับ

ภาพยนตรช์อดงัื , ดสุต เสมาเงนิชางภาพสารคดชีอดัง และ อนุชต เศวตามร ์รองผูอ้ํานวยการดา้นแบรนด์ิ ่ ื ิ

และการสอสาร บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชน จํากดั ื ั (มหาชน)ไดทํ้าการคดัเลอืกเหลอืเพยีง 80 ผลงาน เขา้สรูอบ่

ชงชนะเลศิิ  

  

ผลปรากฎวา่ผูท้ไีดรั้บรางวัลชนะเลศิประเภทภาพถ่าย ไดแ้ก ่นายทศพร ประไพทอง ชางภาพอสิระ รับเงนิ่

รางวัล 100,000 บาท,รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก ่นายพรีกติต ิจริเชษฐากลุรับเงนิรางวัล 50,000 บาท, 
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รางวัลรองชนะเลศิอันดบั 2 ไดแ้ก ่นายนพินธ ์เกตจุรัสรับเงนิรางวัล 30,000 บาท,รางวัลชมเชยจํานวน 5 

รางวัลไดรั้บบัตรกํานัล Siam Gift Card มลูคา่ 2,000 บาท ไดแ้กผ่ลงานของ นายทรงวฒุ ิพรสขุรัตนกลุ, นาย

สนติั สขุ ยงิสขุ, นางสาววรรณา บวัเผอืน, นายสมภพ เกษรขจรทพิย ์และนางสาวจตินันท ์มนีไชยอนันต ์

 

ในขณะทผีูไ้ดร้บัรางวลัชนะเลศิประเภทภาพวดิโีอ ไดแ้กน่ายศุภกร รุง่สมพนัธก์ลุนกัศกษาชนปีท ีั ัึ 4 

วทิยาลยันวตักรรมสอสารสงคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒรบัเงนิรางวลั ื ั 100,000 บาท, รางวัล

รองชนะเลศิอนัดับ 1 ไดแ้ก ่นายพรีกติต ิจริเชษฐากลุ รับเงนิรางวัล 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลศิอันดบั 2 

ไดแ้ก ่นางสาวกรกมล ศรทีรงชย รับเงนิรางวัล ั 30,000 บาท,รางวัลชมเชยจํานวน 5 รางวัล ไดรั้บบัตรกํานัล 

Siam Gift Card มลูคา่ 2,000 บาท ไดแ้กผ่ลงานของ นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย,์ นายศศนันท ์สาตรอดิ , นาย

สรุยิา จรยิาภริัต, นายทวชีย สวงศงาม และนายประสทธ ิดศีลปั ี ์ ิ ิ กจินอกจากนียังมรีางวัล Popular Voteทเีป็น

รางวัลพเิศษจาก True 5G  ไดรั้บโทรศพท ์ั Samsung Galaxy S20FE 5G พรอ้มแพคเกจรายเดอืน True 5G 

Super Max Speed จํานวน 12 เดอืน มลูคา่รวมกวา่ 50,000 บาทสาหรับผลงานทมีผีูช้นชอบและใหค้ะแนนํ ื

โหวตมากทสีดุโดยผูช้นะรางวัลประเภทภาพนงิ ไดแ้ก ่นางสาวจตินันท ์มนีไชยอนันต ์และประเภทภาพ

วดิโีอ ไดแ้ก ่นายสรุยิา จรยิาภรัิต 
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ทังนีผลงานของผูช้นะการประกวดทังหมด จะนํามาจัดแสดงในนทิรรศการ “การแสดงพลงุาน Amazing 

Thailand Countdown 2021 ณ ไอคอนสยาม”เพอืเปิดโอกาสประชาชนทัวไปไดร้ว่มสมผัสบรรยากาศความั

งดงามตระการตาของแสดงพลรุักษ์โลกยงิใหญท่สีดุในประเทศไทยในคําคนืสงทา้ยปีเกา่ตอ้นรับปีใหมท่สีรา้่

ชอเสยงกลา่วขานไปทัวโลกตอกยําใหแ้มนํ่าเจา้พระยาสายประวัตศิาสตรเ์ป็นจุดหมายปลายทางส ําคญัแหื ี

การทอ่งเทยีวและเป็นแลนดม์ารค์ระดบัประเทศของการเฉลมิฉลองคําคนืสงทา้ยปีเกา่ตอ้นรับปีใหมท่มี่

ชอเสยงไปทัวโลกโดยเปิดใหป้ระชาชนผูส้นใจเขา้ชมฟรไีมเ่สยคา่ใชจ่าย ตังแตว่นันี ื ี ี ้ – 31 มกราคม 2564 ณ 

บรเิวณชน ั M และรัษฎา ฮอลล ์ ชน ั 1 ไอคอนสยาม ถนนเจรญินคร  สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ โทร.1338 

หรอืwww.iconsiam.com 
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