
สรุปผล  
การตัดสินประกวดภาพถา่ยใน สจล. ประจ าปี 2558 
หัวข้อ “ช่วงเวลาแห่งความประทับใจของชาว สจล.” 

วันท่ี 29 เมษายน 2558  ณ ห้อง ประชุม เอ 202 อาคารสมเด็จพระเทพฯ 1 สจล. 
................................ 

 

อาจารย์รวีศักดิ์   รักใหม่ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการดี ก ากับดูแลส่วนสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ พิจารณาตัดสินการประกวดภาพถ่าย
ใน สจล. ประจ าปี 2558 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม เอ.202 อาคารสมเด็จพระเทพฯ 
1 ไดด้ าเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานภาพ และสรุปผลการตัดสิน ดังนี้  
 

 

รางวัลชนะเลิศ   
  นางสาวแพรพลอย รัตนากร  นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ชื่อภาพ : Who are we Technology Ladkrabang 
สถานที่ถ่าย : หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แนวคิด/ความหมายของภาพ  
  ภาพนี้เป็นภาพกิจกรรมสู่เกียร์จัดขึ้นเม่ือตอนน้องๆ มาสัมภาษณ์โครงการช้างเผือก แสดงให้เห็น
ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความสามัคคี 
อุปกรณ์  กล้อง : Canon EOS 60D  F-stop : f/3.5  Exposure time : 1/30 sec   ISO speed : 
1250   Focal length : 18mm   Metering mode : Center weighted average 
 



 
 
 
 
 

 
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
นายภาณุวัฒน์ สุทธินโรดม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อภาพ : “พี่ๆ รอ อยู่ นะ” 

สถานที่ที่ถ่าย : ลานพระจอม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
แนวคิด/ความหมายของภาพ : 

 สิ่งของนั้นถึงจะเล็ก และมีค่าไม่มากแต่การให้คือส่ิงท่ีมีค่าไม่สิ้นสุด 

อุปกรณ์   กล้อง : Sony-A500   iso 200   f/2.8   1/1250sec. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   

นายพลากร  สินสุกใส นักศึกษา ปีท่ี 4 สาขาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตกรรมศาสตร์  
ชื่อภาพ  “เส้นทางสายดอกไม้” 
แนวคิด/ความหมายของภาพ  

ในทุกๆปี ท่ีลาดกระบัง จะมีช่วงท่ีดอกไม้สีชมพูเบ่งบานเต็มไปหมดท้ังสถาบัน ทุกคนต่าง
ประทับใจในความสวยงามของดอกไม้สีชมพูนี้ ท าให้รู้สึกราวกับมีชีวิตเกิดท่ามกลางทะเลทรายอันเดี่ยว
ดาย ดอกไม้สีชมพูเหล่านั้นเกิดขึ้นราวกับจะมีใครบางคนให้ท่ีส่งก าลังใจและความหวังมาให้แก่นักศึกษา
ทุกคน ท่ีเหนื่อยล้า ท้อแท้  ในปรากฏการณ์ท่ีหาดูได้ยากนี้ บอกให้เรารู้ว่า ต่อให้เส้นทางจะดูแห้งแล้ง
หรือดูยากล าบาก แต่ปาฏิหาริย์มีอยู่จริง บางครั้งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่รู้ว่าเราจะเจอ
อะไรระหว่างทางบนรถไฟขบวนนี้ แต่เราก็ขึ้นรถไฟมาด้วยกันทุกคนและถึงแม้บางคนจะนั่งคนเดียว แต่
ก็ไม่มีใครท่ีรถไฟขบวนนี้ไม่ต้อนรับ                             
อุปกรณ์  : Body CONNON 6D   Lens 17-40 F4l   1/80 f.11   ISO 100 
 
 



 
 
 
 
 

 
รางวัลชมเชย 1   

นายธนคม มณีวัฒนา นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ชื่อภาพ “เราและนาย”  
สถานที่ถ่ายภาพ สนามกีฬากลาง สจล. 
แนวคิด/ความหมายของภาพ  

เพื่อนแท้คือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ทอดท้ิงกันในยามทุกข์ยากหรือตกต่ าหากต้องการได้เพื่อน
แท้ เราต้องท าตัวเป็นเพื่อนแท้ของเพื่อนก่อนให้ความส าคัญ ให้เกียรติ ยินดีเมื่อเพื่อนได้ดี    เมื่อเพื่อน
เพลี่ยงพล้ า หรือประสบความล้มเหลว ต้องให้ก าลังใจ ไม่ทอดทิ้งกันหากช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลย ต้องไม่
ซ้ าเติมเพื่อน เห็นอกเห็นใจกันคบเพื่อนแบบไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง  หากคบเพื่อหวังผลอย่างใดอย่าง
หนึ่งอย่าว่าแต่จะเป็นเพื่อนแท้เลย แม้จะถือว่าเป็นเพื่อนก็ยังยาก 
อุปกรณ์  กล้อง Nikon d80  เลนส์ tamron 70-300  หน้ากล้อง f5.0  สปีดชัตเตอร์ 1/2000 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

รางวัลชมเชย 2   นายกานต์  โพธิ์พันธ์ นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ชื่อภาพ  “มอบนามพระจอมเกล้า” 
แนวคิด/ความหมายของภาพ 
 
อุปกรณ์  กล้อง 5D mark 2    
           F-stop : 4   ความเร็วชัตเตอร์ 1/125   
           ISO : 320   
           @ 75 mm. (24-105) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
รางวัลชมเชย 3    

นายอดิศร  ศิริพงษ์เวคิน  นักศึกษาภาควิชาโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ชื่อภาพ :  โต๊ะห้อง 
สถานที่ถ่าย :  ลานดอกเห็ด คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โต๊ะห้อง 10) 
Focal length : 85 mm  F-stop : f/1.8  ISO : 200  Speed shutter : 1/640 sec 

แนวคิด/ความหมายของภาพ :   
มีสังคมหนึ่งท่ีท าให้ทุกคนได้มาพบกัน แม้ต่างคณะต่างสาขาวิชา สังคมนั้นคือโต๊ะห้อง ซึ่งเป็น

กลุ่มคนท่ีคอยให้ค าปรึกษากับสมาชิก สอนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ความประทับใจทุกอย่างเริ่ม
จากท่ีตรงนี้ ค าว่า “โต๊ะห้อง” ไม่ได้หมายถึงโต๊ะ หรือเก้าอี้ แต่เป็นกลุ่มคนท่ีมีปณิธานร่วมกันในการ
ช่วยกันดูแลรักษาความเป็นรุ่น ความเป็นพี่น้อง ความเป็นวิศวลาดกระบัง และความเป็นลาดกระบัง แม้
จะอยู่ห่างไกล หรือจบไปแล้ว ความเป็น “โต๊ะห้อง” ก็ไม่มีทางเลือนหาย 
อุปกรณ์  กล้อง : NIKON D610  
 
 



 


