นศ.ออกแบบกราฟิ กฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุ ดท้ายการประกวดสตอรี่
บอร์ ดผลิตหนังสั้น Umay+ MONEY FITNESS SEASON 2
“Mindset (มายด์เซต)” ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิ กและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุ ดท้าย จาก 173 ทีมทัว่ ประเทศในการ
ประกวดโครงการ Umay+ MONEY FITNESS SEASON 2 ประกวดสตอรี่ บ อร์ ด ผลิ ต หนัง สั้ น “ใช้ เ งิ น
ยังไง…ให้อยูเ่ ป็ น” จัดโดย บมจ.อีซี่บาย เพื่อกระตุน้ ให้คนออมเงิน ตระหนักในการใช้จ่าย โดยทีมที่ผา่ นการ
คัดเลื อกได้เข้า ร่ ว ม workshop กับ ครี เอที ฟ และผูก้ าํ กับ ชื่ อดัง ของประเทศ คุ ณอู๋ วีรยุ ท ธ ล้อทองพานิ ช ย์
ผูอ้ าํ นวยการสร้ างและโปรดิวเซอร์ เจ้าของ WinkWink คุ ณกอล์ฟ จิรายุ อาจสําอางค์ Creative Director คุ ณ
ตือ ศิวกร จารุ พงศา ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ โฆษณา และ คุณเสื อ พิชย จรัสบุญประชา ผูก้ าํ กับซี รีส์และผูก้ าํ กับมิว
สิ กวิดีโอ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิ งหาคม 2563 ที่ผา่ นมา
สํ า หรั บ ที ม Mindset เป็ นนั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 3 สาขาวิ ช าการออกแบบกราฟิ กและมัล ติ มิ เ ดี ย
ประกอบด้วย นายอดิ ศกั ดิ์ เวียงสันเทียะ, นายโชติวิทย์ สุ ชาติเลิ ศปั ญญา, นางสาวกิ ตติสุดา สุ ปิงคลัด และ
นางสาวสิ ญาณี การสมพรต โดยมีอาจารย์ ดวงรัตน์ ด่านไทยนํา เป็ นอาจารย์ท่ีปรึ กษา
Graphic and Multimedia Design Students from the Faculty of Industrial Technology Have Already
Qualified for the 10 Finalists of Umay+ MONEY FITNESS Short Film Storyboard Design Contest Season 2
“Mindset”, the team of Graphic and Multimedia Design students from the Faculty of Industrial
Technology, Suan Sunandha Rajabhat University, was one of the 10 teams that advanced to the final round
from the overall 1 7 3 contestant teams around the country in Umay+ MONEY FITNESS Short Film
Storyboard Design Contest Season 2 under the topic “The world is changing. How do you make financial
saving plans?” held by EASY BUY Public Company Limited that would like to encourage people to save
money and aware of their expenditure. The qualified teams will workshop with famous creatives and
directors including Mr. Au, Weerayuth Lorthongpani, the Managing Director and the Holder of Wink Wink
Production Co., Ltd., Mr. Jirayu Ardsamang, Creative Director, Mr. Teur, Siwakorn Charupongsa, the Film
Director, and Mr. Sua, Pichaya Jaratbunprach, TV Series and Music Video Director, on August 16, 2020.
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The Mindset Team consists of the 3rd-year Graphic and Multimedia Design students including Mr.
Adisak Wiangsanthia, Mr. Chotiwit Suchartlerdpanya, Miss Kittisauda Supingkalad as well as Miss Siyanee
Karnsompot, and there is Ms. Duangrat Danthainum as an advisor.
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