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Gossip News: ชาญวทิย ์เอนกสัมพันธ์■

ѯъћдѥј Ѡѥўѥі ѯєчѧѯшѠі ҙѯі ѯьѨѕьъѨѷў ҖѠкѠѥўѥі
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■

คัฑลยีา มารศร ีบนิโชว ์ยุโรป นาน ѯчѪѠь�з і ѩѷк■

ภาพขา่ว: กสกิรไทยจับมอืแบงกพ์มา่ เปิดบรกิาร

โอนเงนิแรงงานพมา่ในไทย

■

ธนาคารกรุงเทพ นําเสนอผลติภณัฑท์างการเงนิ

อันหลากหลาย ดว้ยแนวคดิ ‘ทุกความสขุ..ѕ ѧѷк

ใหญ่เสมอ’ ในงาน Money Expo 2013

■
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PwC ประเทศไทย ไดร้บัเกยีรตเิป็นผูต้รวจสอบผลคะแนนงานประกาศรางวลั “นาฏราช” з і Ѥҟк

ъѨѷ�4 ประจําปี 2555

PwC ประเทศไทย — 8 พฤษภาคม 2556 12:13

          บรษัิท PwC ประเทศไทย (ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู

เปอรส์) นําโดย หุน้สว่นสายงานตรวจสอบบญัช ีและ

Technology, Information, Communications and

Entertainment (TICE) Leader นาง ณฐพร พันธุอ์ดุม ไดรั้บ

ѯдѨѕ і шѧѲў ҖѯюѶьяѬҖшіњлѝѠэзњѥєщѬдшҖѠкдѥі юі ѣдѥћяј кѥьъѨѷ

ผ่านเขา้รอบตัดสนิ งานประกาศผลรางวัลวทิยโุทรทัศน์ นาฏ

ราช ประจําปี 2555 шѧчшҕѠдѤьѯюѶьюѨъѨѷ4

          สมาพันธส์มาคมวชิาชพีวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุ

โทรทัศน์ (Radio-Television Broadcasting Professional 

Federation: RTBPF) ไดจ้ัดใหม้กีารประกาศผลรางวลันาฏ

і ѥнѯюѶьюі ѣлѼѥъѫдюѨ�ѱчѕлѤчѲў ҖєѨеѩѸьѯюѶьз і ѤѸкѰі дѲьюѨ พ.ศ. 

2553 ѯё ѪѷѠѯюѶьдѥі ѝі Җѥкєѥші уѥь�Ѱј ѣѕді ѣчѤэдѥі шѤчѝѧь

รางวัลดา้นวทิยโุทรทัศน ์สง่เสรมิการใหส้าระความรู ้ควบคู่

ความบันเทงิ ตลอดจนสรา้งกําลังใจใหก้บัคนทํางานในวชิาชพี

โดยการตัดสนิผลรางวัลจะมาจากการรว่มลงคะแนนเสยีงของ

คนในวชิาชพีวทิยแุละโทรทัศนใ์หก้บัผลงานดเีดน่ในดา้นตา่งๆ

о ѩѷкщѪѠѯюѶьзњѥєѓ ѥз ѓѬє ѧѲлѝѬкѝѫчдѤэяѬҖѳч ҖіѤэ і ѥкњѤј  

          “ทาง PwC і ѬҖѝѩдѯюѶьѯдѨѕ і шѧѠѕҕѥкѕ ѧѷкъѨѷѳч ҖіѤэ зњѥєѳњҖњѥк

ѲлѲў Җѯе ҖѥѯюѶьѝҕњьў ьѩѷкѲьуѥьѣзц ѣъѼѥкѥьѠѨдз і ѤѸкѲьюѨьѨѸ โดย 

і ѥкњѤј ьѥт і ѥн�щѪѠѯюѶьі ѥкњѤј Ѱў ҕкзњѥєѝі Җѥкѝі і з ҙъѨѷєѠэѲў ҖдѤэ

คนวงการบันเทงิ щѪѠѯюѶьѯдѨѕ і шѧюі ѣњѤшѧѝѬкѝѫчшҕѠяѬҖъѨѷѳч Җі Ѥэ�іњє

ъѤѸкѕѤкѯюѶьдѼѥј ѤкѲлѲў ҖѰдҕ�ћѧј юѧь  ดารา ผูผ้ลติรายการวทิย ุ

ѱъ і ъѤћьҙ�і њєъѤѸкэ ѫз з ј ѯэ ѪѸѠкў ь Җѥ�Ѱј ѣ�ѯэ ѪѸѠкў ј Ѥк ใหผ้ลติผล

งานคณุภาพใหแ้กอ่ตุสาหกรรมวทิยโุทรทัศนแ์ละอยูคู่ก่ับสงัคม

ไทยตอ่ไป” นาง ณฐพร กล่าว 

          ъѤѸкьѨѸшј ѠчеѤѸьшѠьдѥі чѼѥѯьѧьдѥі ѯдѶэ і њэ і њєзѣѰьь�

จากผูม้สีทิธลิงคะแนนดําเนนิการโดย บรษัิท จเีอฟเค มารเ์ก็ต

ѳњҖѝҙ�лѼѥдѤч�о ѩѷкѯюѶьэ і ѧќѤъњѧлѤѕдѥі шј ѥчнѤѸььѼѥ และไดร้ับการ

ตรวจสอบจาก PwC ประเทศไทย о ѩѷкєѨюі ѣѝэ дѥі ц ҙѲькѥь

юі ѣдѥћяј і ѥкњѤј і ѣчѤэ ьѥьѥнѥшѧъѨѷіѬҖлѤддѤьчѨ�ѯнҕь�і ѥкњѤј �The

Academy Awards ceremony (The Oscars) โดยผลการลง

คะแนนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสูงสดุ Ѱј ѣі ѥѕнѪѷѠяј кѥьъѨѷяҕѥьѯе ҖѥіѠэшѤчѝѧь�і ѥкњѤј �ьѥс і ѥн�з і ѤѸкъѨѷ�4 ประจําปี 2555 ьѨѸ

มาจากการร่วมลงคะแนนของผูม้สีทิธลิงคะแนนในรอบคัดเลอืก о ѩѷкѳч ҖчѼѥѯьѧьдѥі ѯдѶэ і њэ і њєзѣѰььі ѣўњҕѥкњѤьъѨѷ�14-31

มนีาคม ъѨѷяҕѥьєѥ

          ѝѼѥў і Ѥэ еѤѸьшѠьшҕѠѳюо ѩѷкѯюѶьдѥі ј кз ѣѰььѲьіѠэшѤчѝѧь яѬҖєѨѝѧъыѧј кз ѣѰььлѣчѼѥѯьѧьдѥі ј кз ѣѰьь і ѣўњҕѥкњѤьъѨѷ�22

เมษายน-15 พฤษภาคม โดย ทาง PwC юі ѣѯъћѳъѕлѣѯюѧчэѤші ј кз ѣѰьь іѠэшѤчѝѧьё і ҖѠєдѤьѲьњѤьъѨѷ�16 พฤษภาคม ѯёѪѷѠ

ѝі ѫюяј кѥьъѨѷѳч ҖіѤэ і ѥкњѤј ъѤѸкў єч 

          ทางสมาพันธส์มาคมวชิาชพีวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศนจ์ะจัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช з і ѤѸкъѨѷ�4 ประจําปี 

2555 ѲьњѤьѠѥъ ѧшѕ ҙъѨѷ�19 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 น.–18.00 น. ณ ў ҖѠкѯлҖѥё і ѣѕѥ�нѤѸь�2 Ѡѥзѥі нѫєё і ѯешѠѫчєћѤдчѧѻ�ўѠ

ประชมุกองทัพเรอื ถ่ายทอดสดทางสถานโีทรทัศนโ์มเดริน์ไนน ์ทวี ี(Modernnine TV)  
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