รายชื่อผลงานที่ไดรับรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 12 ประจําป 2563
รางวัลประเภทรายการวิทยุ จํานวน 7 รางวัล
1) รางวัลสถานีขาวและสาระยอดเยี่ยม
• สถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 จาก บริ ษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ออกอากาศทาง MCOT News
FM 100.5 MHz
2) รางวัลสถานีเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม
• สถานีวิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM จาก บริษัท เอ -ไทม มีเดีย จํากัดออกอากาศทาง FM 106.5 MHz
3) รางวัลรายการการขาวและสาระยอดเยี่ยม
• รายการ เจาะลึกประเด็ นรอ น จาก บริษัท อสมท จํากั ด (มหาชน) ออกอากาศทาง MCOT News FM
100.5 MHz
4) รางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม
• รายการ พุธทอลค พุธโทร จาก บริษัท เอ -ไทม มีเดีย จํากัด ออกอากาศทางคลื่น EFM 94
5) รางวัลผูจัดรายการขาวและสาระยอดเยี่ยม
• คุณไพศาล มังกรไชยา รายการ เจาะลึกประเด็นรอ น จาก บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ออกอากาศทาง
MCOT News FM 100.5 MHz
6) รางวัลผูจัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม
• คุณตฤณ เรืองกิ จรัตนกุล (DJ โก) รายการ กรีนเวฟ 106.5 FM จาก บริษัท เอ -ไทม มีเดีย จํากัด
ออกอากาศทาง FM 106.5 MHz
สถานีตางจังหวัด
7) รางวัลสถานีทองถิ่นขาวและสาระยอดเยี่ยม
• สถานีวิทยุ อสมท จ.ยะลา จาก สถานีวิทยุ อสมท (มหาชน) จ.ยะลา ออกอากาศทางสถานี วิทยุ อสมท
จ.ยะลา FM 102.5 MHz

รางวัลประเภทรายการโทรทัศน จํานวน 11 รางวัล
1) รางวัลรายการขาวยอดเยี่ยม
• รายการ ไทยรัฐนิวสโชว จาก บริ ษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากั ด ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน
ไทยรัฐทีวี ชอง 32
2) รางวัลรายการเลาขาวยอดเยี่ยม
• รายการ ขาวใสใขจาก บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี
ชอง 32
3) รางวัลผูประกาศขาวหญิงยอดเยี่ยม
• คุณณัฏฐา โกมลวาทิ น : รายการ ที่นี่ไทยพีบีเอส จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ชองหมายเลข 3
4) รางวัลผูประกาศขาวชายยอดเยี่ยม
• คุณอนุวั ต เฟองทองแดง : รายการ สนามขาว 7 สี จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด
ออกอากาศทางชอง 7 HD
5) รางวัลสกูปขาวยอดเยี่ยม
• สกูป "สูญสิ้น สูญหาย แตไมสิ้นหวัง" จาก บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากั ด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
ชองเวิรคพอยท หมายเลข 23
• สกูป "ทวงคืนสมบัติชาติจากอุงมือสหรั ฐฯ" จาก สถานี โทรทัศนไทยพีบีเอส ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
ไทยพีบีเอส ชองหมายเลข 3
6) รางวัลสารคดียอดเยี่ยม
• สารคดี คนชายขอบ ตอน มอแกน ลมหายใจสุดทาย จาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ชองหมายเลข 3
7) รางวัลเกมโชวยอดเยี่ยม
• รายการ Masterchef All Stars Thailand จาก บริ ษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุป จํากัด ออกอากาศทางชอง
7 HD
8) รางวัลทอลคโชวยอดเยี่ยม
• รายการ เปอรสเปกทิฟ (Perspective) จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด และ บริษัท
แบล็คดอท จํากัด ออกอากาศทางชอง 9 MCOT HD
9) รางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม
• รายการ SUPER 100 อัจฉริยะเกินร อย จาก บริษัท ซูเปอรจิ๋ว จํากั ด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง
เวิรคพอยท หมายเลข 23

10) รางวัลรายการเด็กยอดเยี่ยม
• รายการ SUPER 10 อัจฉริยะพันธุจิ๋ว จาก บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
ชองเวิรคพอยท หมายเลข 23
11) รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม
• คุณกรรชัย กําเนิ ดพลอย : รายการโหนกระแส จาก บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด ออกอากาศทางสถานี
วิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 HD
รางวัลประเภทละครโทรทัศน จํานวน 14 รางวัล
1) รางวัลละครยอดเยี่ยม
• ฉลาดเกมสโกง จาก บริษัท จี ดีเอช หาหาเกา จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองวั น 31
2) รางวัลผูกํากับยอดเยี่ยม
• คุณพัฒน บุญนิธิพัฒน จาก ละครเรื่อง ฉลาดเกมสโกง ออกอากาศทางสถานี โทรทั ศนชองวัน 31
3) รางวัลนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยม
• คุณสุวนั นท ปุณณกั นต จาก ละครเรื่อง อุมรักเกมลวง ออกอากาศทางสถานี โทรทั ศนช องวัน 31
4) รางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยม
• คุณธนภพ ลีรัตนขจร จาก ละครเรื่อง ขอเกิดใหมใกล ๆ เธอ ออกอากาศทางสถานี โทรทั ศนชองวัน 31
5) รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
• คุณคัทลียา แมคอินทอช จาก ละครเรื่อง One Year 365 วัน บานฉั น บานเธอ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนชองวัน 31
6) รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
• คุณดอม เหตระกูล จาก ละครเรื่อง อุมรักเกมลวง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองวัน 31
7) รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม
• ฉลาดเกมสโกง จาก บริษัท จี ดีเอช หาหาเกา จํากัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองวั น 31
8) รางวัลบทโทรทัศนยอดเยี่ยม
• ฉลาดเกมสโกง โดย คุณพั ฒน บุญนิธิพั ฒน / คุณทศพร เหรียญทอง / คุณวสุธร ปยารมณ / คุณธนีดา
หาญทวีวัฒนา และคุณศิรดา ไตรตรึงษทัศนา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองวัน 31
9) รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม
• เพลง “คั่นกู ”ขับรองโดย : คุณไบรท-วชิรวิชญ ชีวอารี จาก ซีรีส “เพราะเราคูกั น 2gether The Series”
ออกอากาศทางชอง GMM25

10) รางวัลเครื่องแตงกายยอดเยี่ยม
• รักแลกภพ โดย คุณนพดล เตโช ออกอากาศทางสถานี โทรทั ศนชองวัน 31
11) รางวัลลําดับภาพยอดเยี่ยม
• ฉลาดเกมสโกง โดย Foolhouse Production ออกอากาศทางสถานี โทรทั ศนชองวั น 31
12) รางวัลกํากับภาพยอดเยี่ยม
• ฉลาดเกมสโกง โดย คุณบุณยนุช ไกรทอง ออกอากาศทางสถานี โทรทั ศนชองวัน 31
13) รางวัลกํากับศิลปยอดเยี่ยม
• รักแลกภพ โดย คุณจิรเดช ทัศนศร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองวัน 31
14) รางวัลออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกยอดเยี่ยม
• อสรพิษ โดย กบาลใส อนิเมชั่น คุณณรงคก รณ เหลาศรีสิ น / คุณกัญญารั ตน วิริยุตตศิลป และคุณ
สัพพัญู เตียวพาณิชยเจริญ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองวัน 31
รางวัลประเภทละครและซีรีส แพลตฟอรมออนไลน จํานวน 5 รางวัล
1) รางวัลละคร และซีรีสยอดเยี่ยม
• แปลรักฉันดวยใจเธอ จาก บริษัท นาดาว บางกอก จํากั ด และ บริษัท ไลน คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด
ออกอากาศทาง LINE TV
2) รางวัลบท Original ละคร และซีรีสยอดเยี่ยม
• แปลรักฉันดวยใจเธอจาก บริ ษัท นาดาว บางกอก จํา กัด และ บริษัท ไลน คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด
ออกอากาศทาง LINE TV
3) รางวัลนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยม (แพลตฟอรมออนไลน)
• คุณเขมนิจ จามิกรณ จาก ละครเรื่อ ง Mother เรียกฉันวา...แม ออกอากาศทาง LINE TV
4) รางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยม (แพลตฟอรมออนไลน)
• คุณบิวกิ้น-พุฒิพงศ อัสสรัตนกุล จาก ละครเรื่ อง แปลรักฉันดวยใจเธอ ออกอากาศทาง LINE TV
5) รางวัล Drama Series of The Year
• แปลรักฉันดวยใจเธอ จาก บริษัท นาดาว บางกอก จํากั ด และ บริษัท ไลน คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด
ออกอากาศทาง LINE TV

