
ประวัั ติิโดยย่อ : 
อดีีตดีีไซเนอร์์ออกแบบงานอีเวนท์์และฟร์ีแลนซ์เต็มตัว ท์ี�ร์ักการ์ท์่องเท์ี�ยวและการ์ถ่่ายภาพ

ในปร์ะเท์ศต่าง ๆ มากมาย เช่่น กร์ีนแลนดี์, ไอซ์แลนดี์, ฝร์ั�งเศส, ญี่ี�ป่�น, จีีน และอีกหลาย ๆ 
ปร์ะเท์ศ โดียเร่์�มการ์ถ่่ายภาพจีากการ์ใช่้มือถ่ือบันทึ์กเร์ื�องร์าวร์ะหว่างท์ร์่ป และพัฒนาการ์ใช่้
ฟังก์ช่ันในมือถ่ือร์วมถึ่งแอปพล่เคชั่นต่าง ๆ จีนค่้นช่่นใช้่งานไดี้เป็นอย่างดีี สามาร์ถ่นำภาพ
มาปร์ับหร์ือตกแต่งภายหลังไดี้อย่างง่าย ท์ำให้มียอดีคนต่ดีตามใน Facebook และ Instagram 
มากขึ้ึ�นมาเร์ื�อย ๆ

   Facebook : Nanut Bovorn    Instagram : noomnoi    

ผลงานและรางวััล :
แบรนด์แอมบาสเดอร์ของซััมซัุง Galaxy Note ติั�งแติ่รุ่น 8-10 ติลอด 3 ปี 
วัิทยากร

• “ตามล่าแสงเหนือ” ท์ี�หอศ่ลป์กร์่งเท์พฯ 
• “สร์้างแร์งบันดีาลใจีในการ์เดี่นท์างไปขึ้ั�วโลกเหนือ ปร์ะเท์ศกร์ีนแลนดี์ 

(อย่่บนเรื์อ 12 วัน) และไอซ์แลนด์ีและสอนเท์คน่คการ์ถ่่ายภาพในสภาพ
อากาศต่ดีลม”

• สอนการ์ใช้่มือถ่ือเป็นตัวช่่วยในการ์เดี่นท์าง และถ่่ายร์่ปดีวงดีาวหรื์อ 
ท์างช่้างเผืือกให้กับท์าง Dtac สำหร์ับผื่้ท์ี�ช่อบเดี่นท์าง

• สอนถ่่ายภาพดี้วยมือถ่ือ ตะล่ยตลาดีน้อย 
รางวััลและผลงาน 

• Best of 2012 ภาพปร์ะเภท์ Landscape ในเวปไซต์ร์่ปภาพช่ื�อดีัง  
500PX เป็นภาพท์ี�ล่ยพาย่ห่มะบนภ่เขึ้าน�ำแขึ้็งเพื�อไปยังถ่�ำน�ำแขึ้็ง  
และภาพถ่่ายถ่�ำน�ำแขึ้็งไดี้ร์ับการ์จีัดีอันดีับ 12 สถ่านท์ี�ในโลกท์ี�ค่ณอาจี 
ไม่เคยไดี้ย่นมาก่อนใน www.huffingtonpost.com

• ร์างวลัช่มเช่ย 2 ปร์ะเภท์ ในงาน “มหศัจีร์ร์ยภ์าพถ่า่ย ดีาร์าศาสตร์ ์2559” 
ควบ 2 ร์างวัล

• ภาพถ่่ายตามล่าแสงเหนือท์ี�ปร์ะเท์ศไอซ์แลนดี์ ไดี้ร์ับเลือกลงน่ตยสาร์ 
“สาร์คดีี” หัวขึ้้อ “Iceland มหัศจีร์ร์ย์ดี่นแดีนน�ำแขึ้็ง”

• เผืยแพร์ ่ในนต่ยสาร์ a day, a day Life และไดีถ้่ก่คดัีเลอืกใหเ้ปน็คนสนัปก 
• เผืยแพร์่ ในน่ตยสาร์ “หนีกร์่ง ไปปร์่งฝัน” ฉบับเดีือนมกร์าคม 2018
• ภาพถ่่ายโคมลอยท์ี�จีังหวัดีเช่ียงใหม่ ถ่่กเลือกลง National Geographic 

Books, น่ตยสาร์บนสายการ์บ่น Bangkok Airway, หนังสือ Lonely Planet 
และถ่่กซื�อภาพไป ใช่้ ในน่ตยสาร์ท์ั�วโลก

• ภาพช่่ดีหนังใหญี่่ วัดีขึ้นอน ไปจีัดีแสดีงท์ี�พ่พ่ธภัณฑ์์ในปร์ะเท์ศเยอร์มัน 
Linden-Museum Stuttgart แสดีงเกี�ยวกับแสงและเงาจีากหลายปร์ะเท์ศ 
ท์ั�วโลก และไดี้ถ่่กตีพ่มพ์ ในน่ตยสาร์

• ไดี้ร์ับเลือกถ่่ายโขึ้นพร์ะร์าช่ท์านตลอดี 3 ปี
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22/23 มีีนาคมี 2566
สถานที่่� : MOCA - Museum of Contemporary Art
499 ถนนกำำ�แพงเพชร 6 แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักำร กำรุงเทพมห�นคร 
 

WORKSHOPUPCOMING

PTT Debenture Club เชิญคุณม�เปิิดปิระสบกำ�รณ์เสพง�นศิิลปิ์และร่วมเวิร์กำช็อปิ
ท่�จะทำ�ให้กำ�รถ่�ยภ�พธรรมด� ๆ ไม่ธรรมด�อ่กำต่อไปิ ด้วยกำ�รเร่ยนร้้กำ�รถ่�ยภ�พและกำ�รใช้ฟังักำ์ชันในมือถือ 

พร้อมกำับปิ้พื�นฐ�นหลักำกำ�รถ่�ยภ�พท่�ถ้กำต้องไม่ว่�จะเปิ็นกำ�รจัดว�งร�ยละเอ่ยดและองค์ปิระกำอบ 
รวมถึงเทคนิคและกำ�รเลือกำใช้แอปิพลิเคชันต�มสไตล์ท่�ชอบให้ส�ม�รถถ่�ยภ�พได้อย่�งสวยง�ม ด้น่�สนใจ 

กำับคุณหนุ่ม ณนัทธ์ บวร ผู้้้ท่�ม่ผู้ลง�นเผู้ยแพร่ใน National Geographic 
และนิตยส�รชั�นนำ�ทั�งไทยและต่�งปิระเทศิ 

ให้้สวยด้้วย Smartphone

นายณนัทธ์์ บวร (ห้น่�มี)
วิทยากร

  ถ่�ายภาพทก่ช็อ็ต
เกบ็ทก่ Moment 
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วิธ่กำ�รเดินท�ง
• รถประจำำ�ท�ง :
  สาย 510
• BTS :
  ลงสถ่านีบางเขึ้น ใช่้ท์างออก 2
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WORKSHOPUPCOMING

ลงทะเบ่ยน 

ตั�งแต่วันนี�ถ่ึงวันท์ี� 5 ก่มภาพันธ์ 2566 
ปร์ะกาศผืลผื่้ ไดี้ร์ับส่ท์ธ่� 
วันท์ี� 10 ก่มภาพันธ์ 2566

จำนวันสิทธิ์ิ�ผ้�เข�าร่วัมกิจกรรม 
24 สิทธิ์ิ�ติ่อรอบ 
(สงวนส่ท์ธ่�เฉพาะผื่้ถ่ือห่้นก่้ ปตท์. 
1 คนต่อ 1 ส่ท์ธ่�เท์่านั�น ไม่มีผื่้ต่ดีตาม 
ร์วม 24 คนต่อร์อบ) โดียสามาร์ถ่
เลือกไดี้เพียง 1 ร์อบเท์่านั�น 

แผนที่่� MOCA BANGKOK 
(Museum of Contemporary Art)

กำำ�หนดกำ�ร
10.00 น.

10.30 น.

12.00 น.

13.00 น.

16.00 น.

หม�ยเหตุ
• 1 สท่์ธ่� สามาร์ถ่เข้ึ้าร่์วมได้ี 1 คน 
  (สงวนส่ท์ธ่�เฉพาะผื่้ถ่ือห่้นก่้ ปตท์. 
  1 คนเท์่านั�น ไม่มีผื่้ต่ดีตาม)
• ปตท์. ขึ้อสงวนส่ท์ธ่�การ์เปลี�ยนแปลง
  กำหนดีการ์หร์ือร์ายละเอียดีการ์จีัดีงาน
  ท์่กกร์ณี
• กร์ณยีกเลก่การ์เข้ึ้าร่์วมกจ่ีกร์ร์ม 
  ต้องแจ้ีงล่วงหน้าก่อนวันจีัดีก่จีกร์ร์ม
  ไม่น้อยกว่า 7 วันท์ำการ์ ม่เช่่นนั�น
  จีะถ่่กตัดีส่ท์ธ่� ในก่จีกร์ร์มปร์ะเภท์ 
  Workshop เป็นเวลา 2 ปี

HOW TO GO?

ลงท์ะเบียน ณ MOCA 
ถ่นนกำแพงเพช่ร์ 6   

บร์ร์ยายความร์่้ 
“ถ่่ายภาพท์่กช่็อต 
เก็บท์่ก Moment 
ให้สวยดี้วย Smartphone”

ร์ับปร์ะท์านอาหาร์กลางวัน

ก่จีกร์ร์ม
“ถ่่ายภาพท์่กช่็อต 
เก็บท์่ก Moment 
ให้สวยดี้วย Smartphone”

จีบก่จีกร์ร์ม
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  ท์่กกร์ณี
• กร์ณยีกเลก่การ์เข้ึ้าร่์วมกจ่ีกร์ร์ม 
  ต้องแจ้ีงล่วงหน้าก่อนวันจีัดีก่จีกร์ร์ม
  ไม่น้อยกว่า 7 วันท์ำการ์ ม่เช่่นนั�น
  จีะถ่่กตัดีส่ท์ธ่� ในก่จีกร์ร์มปร์ะเภท์ 
  Workshop เป็นเวลา 2 ปี

HOW TO GO?

ลงท์ะเบียน ณ MOCA 
ถ่นนกำแพงเพช่ร์ 6   

บร์ร์ยายความร์่้ 
“ถ่่ายภาพท์่กช่็อต 
เก็บท์่ก Moment 
ให้สวยดี้วย Smartphone”

ร์ับปร์ะท์านอาหาร์กลางวัน

ก่จีกร์ร์ม
“ถ่่ายภาพท์่กช่็อต 
เก็บท์่ก Moment 
ให้สวยดี้วย Smartphone”

จีบก่จีกร์ร์ม


