
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
สมาพนัธ์สมาคมวชิาชีพวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ คร้ังที6่/2563 

 วนัองัคาร ที ่15 กนัยายน 2563  เวลา13:30 – 15:30 น. 
ณ ห้องประชุมPassion ช้ัน 2 อาคาร1 บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล มเีดีย จ ากดั 

 

 

 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. คุณวชัระ  แวววฒิุนนัท ์  รักษาการนายกสมาพนัธ์ฯ (ประธานท่ีประชุม) 
2.  คุณเดียว  วรตั้งตระกูล  อุปนายกคนท่ี 1 
3.  คุณชวรงค ์  ลิมป์ปัทมปาณี  อุปนายกคนท่ี 2  
4. คุณพีรธน  เกษมศรี ณ อยธุยา อุปนายกคนท่ี 4 
5. คุณอญัชนก  แขง็แรง   เลขาธิการ 
6. คุณชาคริต  ดิเรกวฒันชยั  เหรัญญิก 
7. คุณสุรพล  พีรพงศพ์ิพฒัน์  ท่ีปรึกษา 
8. คุณประไพ  ย ัง่ยนื   ท่ีปรึกษา 
9. คุณถกลเกียรติ วรีวรรณ  กรรมการ 
10. คุณนิมะ  ราซีดี   กรรมการ 
11. คุณองอาจ  ประภากมล  กรรมการ 
12. คุณสุรการ  ศิริโมทย ์  กรรมการ 
13. คุณธาราวฒิุ  สืบเช้ือ   กรรมการ 
14. คุณปิยะรัตน์  บุณยะรัตเวช  กรรมการ 
15. คุณวบูิลย ์  ลีรัตนขจร  กรรมการ 
16. คุณณฐัศิริ  ตั้งเกียรติศิลป์  กรรมการ 
17. คุณอรุโณชา  ภาณุพนัธ์ุ  กรรมการ (คุณคนิฐา ศิลป์วร ผูแ้ทน) 
20. คุณสถาพร  พานิชรักษาพงศ ์  กรรมการ (คุณศศิฉฐั  ดาวเรือง ผูแ้ทน) 
21. คุณอรดา  วงศอ์ าไพวทิย ์  กรรมการ (คุณวงศธ์รรม จกัรอิศราพงศ ์ผูแ้ทน) 
  

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. คุณองอาจ  สิงห์ล าพอง  กรรมการ  
2.  คุณทวนินัท ์  คงคราญ  กรรมการ 
3. คุณสมพงษ ์  วรรณภิญโญ  กรรมการ 
4. คุณดามพ ์  ภูมิจิตร   กรรมการ  



 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. คุณผาติยทุธ  ใจสวา่ง   บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
2. คุณศิรินาถ  นิลพงษ ์  บริษทั จีเอฟเค ประเทศไทย  
3. คุณวนัวสิา  นุ่มนวล   บริษทั จีเอม็เอม็ แชนแนล จ ากดั 
4. คุณทววีฒัน์   บุริมสิทธิชยั  บริษทั จีเอม็เอม็ แชนแนล จ ากดั 
5. คุณนฤมล  ส าเภาเงิน  บริษทั วนั สามสิบเอ็ด จ  ากดั 
6. คุณสุจรรยา  วเิลกสั   บริษทั วนั สามสิบเอ็ด จ  ากดั 
7. คุณพินิจดา  เพชรจนัทร์  บริษทั วนั สามสิบเอ็ด จ  ากดั 
8. คุณวงศธ์รรม  จกัรอิศราพงศ ์  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
9. คุณณฐัมน  บุญเพง็   บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
10. คุณสมเกียรติ  บุญศิริ   บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วชิัน่ จ  ากดั 
11. คุณชยธร   ธนวรเจต  บริษทั เนชัน่บรอดแคสต้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
12. คุณวริีนทร์   อรวฒันพนัธ์ุ  ผูจ้ดัการส านกังานสมาพนัธ์ฯ 
13. คุณพชัรนนัท ์ ภูทอง   เจา้หนา้ท่ีสมาพนัธ์ฯ 
 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
  
ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 ประธานได้แนะน าสมาชิกสามญัท่านใหม่จากช่องเนชั่น ทีวี คือคุณชยาธร ธนวรเจต และ
ตวัแทนจากบมจ. อสมท คือคุณผาติยทุธ ใจสวา่ง 
  
วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง

และวทิยุโทรทศัน์ คร้ังที ่5/2563  เม่ือวนัศุกร์ ที ่14 สิงหาคม 2563 
ประธานไดม้อบหมายให้เลขานุการในท่ีประชุมน าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ

สมาพนัธ์สมาคมวชิาชีพวทิยกุระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ คร้ังท่ี 5 /2563  เม่ือวนัศุกร์ ท่ี 14 สิงหาคม 2563 
โดยใหท่ี้ประชุมพิจารณา เพื่อรับรองรายงานการประชุม 

 



 

 มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุม 
 
วาระที ่3  

 คณะกรรมการแต่งตั้งนายกสมาพนัธ์สมาคมวชิาชีพวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 
 คุณธาราวฒิุ  กรรมการสมาพนัธ์ฯ ฝ่ายกฎหมาย แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เน่ืองจากคุณ

เขมทตัต ์พลเดช หมดวาระนายกสมาพนัธ์สมาคมวชิาชีพวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์เม่ือวนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563 จึงตอ้งแต่งตั้งนายกคนใหม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และบริหารสมาพนัธ์ฯต่อไป จึงไดเ้รียน
เชิญคณะกรรมการ  เพื่อมาออกเสียงเลือกนายกสมาพนัธ์ฯ  โดยคุณถกลเกียรติ  วรีวรรณไดเ้สนอช่ือคุณ
วชัระ แวววุฒินนัท ์เป็นนายกสมาพนัธ์ฯ 1 ท่าน และไม่มีกรรมการท่านอ่ืนเสนอช่ือเพิ่มเติม โดยมีการออก
เสียงในท่ีประชุมยกมือเห็นดว้ยทั้งหมด 13 เสียง ท่ีประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งให ้คุณวชัระ แวว
วฒิุนนัท ์เป็นนายกสมาพนัธ์ฯคนต่อไป ระยะเวลา ด ารงต าแหน่ง 2 ปี 

  คุณธาราวฒิุ  แจง้วา่ เดิมคุณวชัระ เป็นอุปนายกคนท่ี3 และไดเ้ล่ือนต าแหน่งเป็นนายก
สมาพนัธ์ฯ อุปนายกคนท่ี 3 จึงขาดคนด ารงต าแหน่ง เลยขอใหก้รรมการสมาพนัธ์ฯ เสนอช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งน้ี  

 มติทีป่ระชุม   มีมติรับรอง 
คุณเดียว วรตั้งตระกูล เสนอวา่ ใหคุ้ณวบูิลย ์ ลีรัตนขจร เป็นอุปนายกสมาพนัธ์ฯ คนท่ี 3เพื่อ

แบ่งหนา้ท่ีจากนายกสมาพนัธ์ฯ บริหารงานต่าง ๆ ดว้ยความรู้ ความสามารถ ใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี โดยมี
เสียงสนบัสนุนทั้งหมด 13 เสียง   

 มติทีป่ระชุม   มีมติรับรอง 
คุณวบูิลย ์ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านท่ีใหเ้กียรติเสนอเป็นอุนายกคนท่ี 3 และไดก้ล่าวกบั

กรรมการสมาพนัธ์ฯ  ถึงมุมมองต่างๆ ดงัน้ี 
1. นอกเหนือจากกิจกรรมการหารายไดเ้ขา้สมาพนัธ์ฯ  เห็นวา่คนท างานในอุตสาหกรรมตอ้ง

ปรับตวั และจะท าใหส้มาพนัธ์ฯไดก้า้วหนา้ต่อไป  จึงขอปรึกษากรรมการทุกท่านใหมี้
หลกัสูตรการเรียนการสอน เปิดใหบ้ริษทัต่าง ๆ ส่งผูบ้ริหารไม่เกิน 2 ท่าน มาเรียนซ่ึง
หลกัสูตรจะมีค่าเล่าเรียน 30,000 – 40,000 บาท ต่อ 1 ท่าน ไดม้าร่วมท าWorkshop และ
สัมมนาดว้ยกนั เพื่อพฒันาผูป้ระกอบการในวงการอุตสาหกรรมโทรทศัน์ หรือ  เชิญ
วทิยากรจากต่างประเทศ ให้ค  าแนะน า เช่น การขายงานให ้OTT  Netflix ควรท าอยา่งไร 
หรือจะพฒันาอุตสาหกรรมโทรทศัน์อยา่งไร หรือจะมีความร่วมมือกบัอุตสาหกรรมของ
เราอยา่งไร      น่ี คือประเด็นท่ีอยากจะสร้างกิจกรรมใหก้บัสมาพนัธ์ฯ  

2.  Festival  คุณวบูิลยเ์ห็นวา่น่าจะเป็นงานท่ีมีความร่วมมือกนัมาก ไม่มีใครท าไดน้อกจาก
สมาพนัธ์ฯเท่านั้น  อยากเห็นคนในวงการบนัเทิงจากสถานีและโปรดกัชัน่เฮา้ส์ต่างๆ  ร่วม
จดังาน Festival สมาพนัธ์ดว้ยกนั   เช่ือวา่จะมีคิวซี (QC) ไปยงัผูช้มท่ีเขา้ร่วมงานไดแ้ละท า



 

ใหส้ามารถหารายได ้ไดม้ากกวา่น้ี นอกเหนือจากงานประกาศรางวลันาฏราช และจะท า
ใหย้ ัง่ยนื ท าใหอุ้ตสาหกรรมไดรั้บประโยชน์มากข้ึน  ทั้งน้ีจะน าขอ้มูลมาน าเสนอในท่ี
ประชุมคร้ังต่อไป 
 

  คุณวชัระ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ แจง้วา่ ไดพู้ดคุยกบัคุณ จ านรรค ์ศิริตนั หนุนภกัดี และ
คุณ เขมทัตต์ พลเดช อดีตนายกสมาพนัธ์ ทั้ ง 2 ท่าน แนะน าว่าสมาพนัธ์ฯ ควรท าคอนเทนท์ใน
อุตสาหกรรมให้แข็งแรงมากกว่าน้ี เพราะสมาพนัธ์ฯ เป็นจุดศูนย์กลางท่ีมีสมาชิกอุตสาหกรรม
โทรทศัน์จ  านวนมาก ใหค้อนเทนทจ์ากไทยเป็นท่ีประจกัษใ์นระดบัอินเตอร์  และยนิดีในขอ้เสนอท่ีคุณ
วิบูลยเ์สนอมาดว้ย  จะท าให้สมาพนัธ์ฯ มีความเข็มแข็งและปกป้องผลประโยชน์ให้กบัสถานีโทรทศัน์
ทุกสถานีฯ อีกหน่ึงประเด็น คือ  คุณวชัระ ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพ
และการกระจายเสียงด้วยอีกต าปหน้งหน่ึง   ตั้งใจท่ีจะให้ 2 องค์กรน้ีท างานควบคู่กันไป เพื่อดูแล
สมาชิกใหดี้ท่ีสุด   
  คุณวชัระ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการท างาน   โดยจะแบ่งการท างานให้อุปนายกและ
ใหค้ณะอนุกรรมการช่วยกนัท างาน และตอนน้ีมี คุณอญัชนก แขง็แรง มาเป็นเลขาธิการสมาพนัธ์ฯ เป็น
ผูก้รองเน้ือหา จดัระเบียบ การท างานต่างๆ,  คุณชาคริต ดิเรกวฒันชยั เหรัญญิกสมาพนัธ์ฯ  อีกทั้งมีคุณวี
รินทร์ อรวฒันพนัธ์ุ เป็นผูจ้ดัการสมาพนัธ์ฯ ซ่ึงท่ีผ่านมา การท างานมีการขบัเคล่ือนไปได้อย่างดีก็
เพราะมีผูจ้ดัการสมาพนัธ์ฯ เขา้มาช่วย อีกทั้งยงัมีทีมงาน คือคุณพชัรนนัท ์ภูทอง เจา้หนา้ท่ีสมาพนัธ์ฯ  
  คุณพีรธน อุปนายกคนท่ี 4  น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า สมาชิกสมาพนัธ์ฯควรจะมีประเภท
ออนไลน์ เพราะในสถานการณ์แบบน้ีในโลกของเรา ควรตั้ งวิสัยทัศน์ของสมาพนัธ์ฯ การสร้าง
วิสัยทัศน์ให้เดินไปข้างหน้าก็คือ การสนทนากันเร่ืองอุตสาหกรรมการส่ือสารทั้ งหมดว่าจะ
เปล่ียนแปลงไปทิศทางใด เราจะต้องพฒันาอย่างไร ความส าคญัคือเราจะต้องเร่งรีบพฒันาตนเอง 
ไม่อย่างนั้ นส่ิงท่ีมาจากภายนอกจะ Disrupt เราท่ียงัไม่พร้อม   ในยุคต่อไป หวงัว่าเราจะมีการ
เปล่ียนแปลงตนเองเพื่อรองรับและตอบโจทยข์องอุตสาหกรรมในอนาคตได ้ โดยศึกษาจากประเทศท่ี
พฒันาไปไกล  เผชิญปัญหาอะไร  เขากา้วขา้ม และเติบโตไดอ้ยา่งไร  
  คุณวชัระเห็นชอบกบัส่ิงท่ีคุณพีรธนน าเสนอ   ซ่ึงตอ้งขอค าแนะน าเพิ่มเติมอีกเน่ืองจากคุณ
พีรธรเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในดา้นน้ีอยูแ่ลว้   
                  คุณธาราวุฒิ  ขอให้คุณวีรินทร์  ผจก.สมาพนัธ์  ปรึกษากบัคุณวชัระ ถึงเร่ืองการจัดการ
ประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปีซ่ึงจะครบรอบปีในเดือนพฤศจิกายนน้ีดว้ยวา่  ควรจะจดัข้ึนเม่ือไหร่   
                  ปิดท้ายด้วยการท่ีคุณวชัระ  ได้เสนอท่ีประชุมว่า จากการท่ีคุณเขมฑัตต์  พลเดช นายก
สมาพนัธ์ฯ ท่ีเพิ่งหมดวาระไป เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และได้สละเวลาในการท างานให้กบั
สมาพนัธ์ฯ อย่างดีมาโดยตลอด  จึงอยากจะเชิญคุณเขมทตัต์  เป็นนายกกิตติมศกัด์ิ ของสมาพนัธ์ฯ 



 

เพิ่มเติมจากคุณจ านรรค ์ศิริตนั หนุนภกัดี อีกท่านหน่ึง  เพื่อจะไดย้งัคงใชป้ระสบการณ์และความรู้ท่ีมี
ช่วยสมาพนัธ์ฯ ต่อไปได ้

 

     มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
วาระที ่4 สรุปการจดังานนาฏราชคร้ังท่ี11 ประจ าปี 2562 

 คุณวชัระ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบ ว่า การจดังานประกาศผลรางวลันาฏราช คร้ังท่ี11 ประจ าปี 
2562 เพิง่จบไปเม่ือ วนัอาทิตย ์ท่ี12 กนัยายน 2563 เวลา 16:00 - 18:00 น. ณ บา้นริกสตูดิโอ ถ่ายทอดสดทาง
สถานีวิทยุโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD  รูปแบบการจดังาน New Normal.  ภายใตค้อนเซ็ปท ์ “ดวงดาวแม้
อยู่ไกลกัน แต่ย ังส่องแสงสว่างไสวถึงกัน”    มีการแสดงโชว์ร้องเพลง 5 รางว ัลท่ีเข้ารอบ มีข่าว
ประชาสัมพนัธ์บนส่ือของหลายส านกัข่าว ทั้งข่าวออนไลน์ ข่าวโทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ ์มีการร าลึกคน
ในวงการบันเทิงท่ีล่วงลับไปในปี 2563 จ านวน21 คน และได้แจ้งผลการตัดสินรางวลัทั้ ง 27 รางวลั 
ดงัต่อไปน้ี 
 รางวลัประเภทรายการวทิย ุจ  านวน 6 รางวลั 

1. รางวลัสถานีเพลงและบันเทงิยอดเยีย่ม 

สถานีวทิยกุรีนเวฟ 106.5 FM จาก บริษทั เอ -ไทม ์มีเดีย จ  ากดั ออกอากาศทาง FM 

106.5 MHz 

2. รางวลัรายการเพลงและบันเทงิยอดเยีย่ม 

รายการ Song About เพลงน้ีมีเร่ืองเล่า  จาก บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) ออกอากาศ
ทางสถานีวทิย ุอสมท FM 97.5 MHz Mellow 97.5 

3. รางวลัผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยีย่ม 
คุณก าภู  ภูริภูวดล  และคุณรัชนีย ์ สุทธิธรรม    รายการ มหานครนิวส์ 10 ข่าวเด่น  จาก 
บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน)  ออกอากาศทางสถานีวิทย ุอสมท ลูกทุ่งมหานคร LTM 
FM 95 MHz 

4. รางวลัผู้จัดรายการเพลงและบันเทงิยอดเยีย่ม 
             คุณพงศธร  จงวิลาศ (DJ เผือก)/ คุณศกุลตลา  เทียนไพโรจน์ (DJ ตน้หอม) และ คุณ
        คณาทิป  สุนทรรักษ ์(DJ ลูกกอล์ฟ ) :  รายการ พุธทอล์ค พุธโทร จาก บริษทั เอ-ไทม์                     
             มีเดีย จ  ากดัออกอากาศทางคล่ืน EFM 94 
 
 
 



 

 สถานีต่างจงัหวดั 
5. รางวลัสถานีท้องถิ่นข่าวและสาระยอดเยีย่ม 

                                 สถานีวทิย ุอสมท จ.สุราษฎร์ธานีจาก สถานีวทิย ุอสมท (มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี 
        ออกอากาศทางสถานีวทิย ุอสมท จ.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz 

6. รางวลัสถานีท้องถิ่นเพลงและบันเทงิยอดเยีย่ม 
     สถานีวิทยุ BIG FM   จาก บริษทั โกลบอล เรดิโอ โปรไฟล์ เน็ตเวิร์ก จ  ากดัออกอากาศ
     ทางสถานีวทิยเุครือข่าย 30 สถานีทัว่ไทย ตลอด 24 ชัว่โมง 
 
 
 รางวลัประเภทรายการโทรทัศน์ จ านวน 10 รางวลั 

1. รางวลัรายการข่าวยอดเยีย่ม 
รายการ “ข่าวค ่ามิติใหม่ทัว่ไทย”   จาก สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 

2. รางวลัรายการเล่าข่าวยอดเยี่ยม 

รายการ “เร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย์” จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ  ากัด 
ออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 HD 

3. รางวลัรายการฮาร์ดทอล์คยอดเยีย่ม 

รายการ “ถามตรงๆกบัจอมขวญั”  จาก บริษทั ทริปเปิล ว ีบรอดคาสท ์จ ากดั ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทศัน์ไทยรัฐทีว ีช่อง 32 

4. รางวลัผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยีย่ม 

คุณอริสรา  ก าธรเจริญ รายการ “เท่ียงวนัทนัเหตุการณ์” จาก บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์
เทนเมน้ต ์จ  ากดั ออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 HD 

5. รางวลัผู้ประกาศข่าวชายยอดเยีย่ม 

คุณภาคภูมิ   พนัธ์ุสถิตย์ รายการ “ไทยรัฐ นิวส์โชว์” จาก บริษทั ทริปเปิล วี บรอด
คาสท ์จ ากดั  ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยรัฐทีว ีช่อง 32 

6. รางวลัสกู๊ปข่าวยอดเยีย่ม 

สกู๊ป “เมืองเหมือง ชะตาชุมชน ชะตาประเทศไทย”จาก สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 
ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 

7. รางวลัเกมโชว์ยอดเยีย่ม 

รายการ  “MasterChef Thailand มาสเตอร์เชฟประเทศไทย ซีซัน่ 3”   จาก บริษทั เฮลิโค
เนีย เอช กรุ๊ป จ ากดั ออกอากาศทางช่อง 7 HD 



 

8. รางวลัวาไรตีย้อดเยี่ยม 

รายการ “อจัฉริยะเกินร้อย”  จาก บริษทั ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด ออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ช่องเวร์ิคพอยท ์หมายเลข 23 

9. รางวลัพธีิกรยอดเยีย่ม 

คุณสัญญา  คุณากร รายการ “ตามสัญญา”    จาก บริษทั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอด
คาสต้ิง จ ากดั ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์พีพีทีว ี(PPTV HD36) 

10. รางวลัสารคดียอดเยีย่ม 

รายการ “ถ ้าหลวง” สูญ-หา-เจอ-รอด-ฟ้ืน จาก สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 
 

รางวลัประเภทละครโทรทศัน์ จ านวน 9 รางวลั 
 
1. รางวลัเพลงละครยอดเยีย่ม 

เพลง  “ผดิหรือท่ีรักเธอ” ขบัร้องโดย : ใหม่ เจริญปุระ จากละครเร่ือง กรงกรรม ออกอากาศ
ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 HD 

2. รางวลับทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 

“กรงกรรม” โดย คุณยิง่ยศ  ปัญญา ออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 HD 
3. รางวลัทมีนักแสดงยอดเยีย่ม 

“กรงกรรม” จาก บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ  ากดั ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 HD 

4. รางวลันักแสดงสมทบชายยอดเยีย่ม 

คุณมนตรี  เจนอกัษร จากละครเร่ือง “กล่ินกาสะลอง” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทศัน์
ไทยทีวสีีช่อง 3 HD 

5. รางวลันักแสดงสมทบหญิงยอดเยีย่ม 

คุณพิชชาภา  พนัธุมจินดา จากละครเร่ือง “กรงกรรม” ออกอากาศทางสถานีวิทยโุทรทศัน์
ไทยทีวสีีช่อง 3 HD 

6. รางวลันักแสดงน าชายยอดเยี่ยม 

คุณจิรายุ  ตั้งศรีสุข จากละครเร่ือง “กรงกรรม” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทศัน์ไทย
ทีวสีีช่อง 3 HD 
 
 



 

7. รางวลันักแสดงน าหญงิยอดเยีย่ม 

คุณพิมพ์ชนก  ลือวิเศษไพบูลย์ จากละครเร่ือง “ใบไม้ท่ีปลิดปลิว” ออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ช่องวนั 31 

8. รางวลัผู้ก ากบัยอดเยีย่ม 

คุณพงษพ์ฒัน์  วชิรบรรจง จากละครเร่ือง “กรงกรรม”  ออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทศัน์
ไทยทีวสีีช่อง 3 HD 

9. รางวลัละครยอดเยีย่ม 

“กรงกรรม”   จาก บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมน้ต์ จ  ากดั ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 HD 

 
รางวลัเกยีรติยศ 
1. ดา้นวทิย ุ ไดแ้ก่   คุณหทัยา วงษก์ระจ่าง 
2. ดา้นโทรทศัน์   ไดแ้ก่    คุณจ านรรค ์ ศิริตนั หนุนภกัดี 
 
และจะท าการสรุปผลการด าเนินงานทั้งดา้นงบประมาณ และ รายได ้ รวมทั้งสรุปปัญหา 

และขอ้เสนอแนะต่างๆ  จากคณะท างานเพื่อน ามาปรับปรุง พฒันา และเตรียมการส าหรับงานนาฏราชในปี
หนา้ต่อไป   

 
                      มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
  
 
วาระที5่    เร่ืองอ่ืน ๆ    
 5.1    สรุปเร่ืองการส่งสมาชิกเข้าเป็นอนุกรรมการชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา
ประเทศไทย 
 คุณผาติยทุธ ตวัแทน บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เร่ืองการส่งตวัแทน
สถานีโทรทศัน์เขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตโ์ฆษณา ในนามสมาพนัธ์ฯตอนน้ี
มี 5 บริษทัเสนอช่ือเขา้มา 6 รายช่ือ   หากมีบริษทัใดจะเสนอช่ืออีก  ขอให้เสนอช่ือภายในวนัน้ีเลย เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
 คุณองอาจ ประภากมล จึงขอเสนอรายช่ือTNNและTrue4U อีก 2 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็น
อนุกรรมการชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตโ์ฆษณาในนามสมาพนัธ์ฯ ดว้ยเช่นกนั 
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 



 

 
 

 
การประชุมคร้ังต่อไป ประจ าเดือนตุลาคม  ในวนัองัคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 – 15:30 น. บริษัท 
ทริปเปิล ว ีบรอดคาสท์ จ ากดั (สถานีโทรทศัน์ ไทยรัฐ ทีว)ี ทั้งนี้อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 

ประธานท่ีประชุมไดก้ล่าวขอบคุณทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีและปิดประชุมเวลา
15:30 น. 
 
                     ............................................. 
            (นายวชัระ   แวววฒิุนนัท)์ 
                         รักษาการนายกสมาพนัธ์สมาคมวชิาชีพวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
 


