
 

 

Press Release:  
อสมท จับมือ กกท. ร่วมส่งใจเชียร์ฮีโร่ทมีชาติ 
ในแคมเปญ “เชียร์ไทยสุดใจ” ไปโอลิมปิก 

 

อสมท ร่วมกบั กกท. และพนัธมิตร ชวนคนไทยร่วมส่งก ำลงัใจให้นกักีฬำทีมชำติไทยในกำรแข่งขนั
กีฬำโอลิมปิกเกมส์ 2016 กับ แคมเปญ “เชียร์ไทยสดุใจ” ไปโอลิมปิก ในทุกช่องทำงทัง้หน้ำจอโทรทศัน์, 
Lineและโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ ทุกแพลตฟอร์ม โดย อสมท ผลิตรำยกำรพิเศษเกำะติดควำมเคล่ือนไหวของ
เหลำ่ฮีโร่ทีมชำตไิทยแบบ Exclusive ทำงชอ่ง 9 MCOT HD หมำยเลข 30 ท่ีน่ีท่ีเดียว!! 

อีกไม่นำนเกินรอแล้ว ส ำหรับมหกรรมกีฬำท่ีคนทั่วทัง้โลกรอคอยอย่ำงกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิก
เกมส์ 2016 ครัง้ท่ี 31 ณ เมืองริโอเดจำเนโร สหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซิล ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวนัศกุร์ท่ี 5 ส.ค. 
59 ท่ีสนำมกีฬำมำรำคำนำ โดยแตล่ะประเทศตำ่งฟิตซ้อมนกักีฬำของตนเองเพ่ือลงคว้ำชยัเป็นเ จ้ำเหรียญ
ทองในโอลิมปิกครัง้นี ้

ส ำหรับประเทศไทย บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) ได้ร่วมกับ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย (กกท.) 
รวมถึงพนัธมิตร ได้แก่ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ, บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ำกัด (มหำชน), บริษัท 
ไลน์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด, บริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท สนุก ออนไลน์ 
จ ำกดั เปิดตวัแคมเปญ “เชียร์ไทยสดุใจ” ไปโอลิมปิก เพ่ือเป็นส่ือกลำงให้ประชำชนคนไทยร่วมส่งแรงเชียร์ 
แรงใจให้ทพันกักีฬำไทยท่ีเป็นตวัแทนคนไทยทัง้ชำต ิไปท ำหน้ำท่ีในกำรแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ 2016 ณ ห้อง
ประชมุ ชัน้ 25 อำคำรเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษำ กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย (กกท.) หวัหมำก 

นำยสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่ำกำร กำรกีฬำแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐำนะหน่วยงำนท่ีส่งเสริมด้ำน
กีฬำและกำรพฒันำศกัยภำพนกักีฬำไทย กล่ำวว่ำ “แคมเปญ “เชียร์ไทยสุดใจ” ไปโอลิมปิก นี ้นบัเป็น
แคมเปญระดบัชำติท่ี กกท. ร่วมกบั บมจ.อสมท และบริษัทพนัธมิตร เพ่ือเป็นส่ือกลำงให้พ่ีน้องประชำชน
ชำวไทยได้มีโอกำสสง่แรงเชียร์ แรงใจให้กบัเหลำ่ฮีโร่ทีมชำติไทย ซึ่งทกุคนไปท ำหน้ำท่ีอยู่ตำ่งบ้ำนตำ่งเมือง 
ฉะนัน้สิ่งท่ีส ำคญัท่ีสดุคือจิตใจ สมำธิและก ำลงัใจ ของนกักีฬำ ซึ่งจะได้รับจำกพ่ีน้องประชำชนชำวไทยทกุ
คนผำ่นแคมเปญหลกันีด้้วย นอกจำกนี ้กกท. และผู้ให้กำรสนบัสนนุทกุหนว่ยงำนได้เปิดไทยเฮ้ำส์ขึน้ท่ีเมือง
ริโอเดจำ เนโร สหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซิล เพ่ือเตรียมควำมพร้อมทัง้ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจให้กับนกักีฬำ
ไทยอย่ำงเต็มท่ี ซึ่งทุกแรงเชียร์ แรงใจจำกประชำชนชำวไทยท่ีส่งผ่ำนแคมเปญ “เชียร์ไทยสุดใจ” ไป
โอลิมปิก กกท. จะสง่ตอ่ให้กบันกักีฬำทีมชำตไิทยท่ีไทยเฮ้ำส์แหง่นี”้  

ด้ำน นำยศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมกำรผู้ อ ำนวยกำรใหญ่ บมจ.อสมท ในฐำนะท่ีเป็นผู้ ริเร่ิม 
แคมเปญ “เชียร์ไทยสดุใจ” ไปโอลิมปิก และเป็นส่ือหลกัในกำรร่วมสนบัสนุนแคมเปญ เผยว่ำ “อสมท ได้
บรูณำกำรทกุส่ือของ อสมท ทัง้ทำงโทรทศัน์, ส ำนกัข่ำวไทย และ วิทยใุนเครือ อสมท โดยมี FM 99 Active 
Radio เป็นหวัเรือใหญ่ เพ่ือประชำสมัพนัธ์ แคมเปญ “เชียร์ไทยสดุใจ” ไปโอลิมปิก ซึ่งจะเป็นส่ือกลำงใน
กำรส่งก ำลงัใจให้กบันกักีฬำทีมชำติไทย พร้อมเปิดช่องทำงใหม่ได้แก่ Line: MCOT Line Official, กำรส่ง



 

 

ก ำลงัใจในรูปแบบ SMS มำท่ีหมำยเลข 4111900 (ครัง้ละ 3 บำท) ขึน้หน้ำจอโทรทศัน์ช่อง 9 MCOT HD 
หมำยเลข 30, www.facebook.com/เชียร์ไทยสดุใจ และโซเชียลมีเดียทกุแพลตฟอร์มผ่ำน #CheerThai ดู
รำยละเอียดได้ทำง www.cheerthai.in.th โดยทกุข้อควำมท่ีส่งมำทกุช่องทำงจะไปถึงนกักีฬำทีมชำติไทย
ของเรำอยำ่งแนน่อน 

อีกทัง้ อสมท ยงัสง่ทีมขำ่วกีฬำ ส ำนกัข่ำวไทย เกำะติด สนำมแข่งและไทยเฮ้ำส์ ท่ีเมืองริโอเดจำเน
โร สหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซิล เพ่ือรำยงำนข่ำวทุกสถำนกำรณ์ พร้อมผลิตรำยกำรพิเศษช่ือรำยกำร “เชียร์
ไทยสดุใจ” ซึ่งเป็นกำรรำยงำนสดควำมเคล่ือนไหวสดุ Exclusive เก่ียวกบักำรแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ในทกุ
มิติ ให้ คนไทยได้มีส่วนร่วมในกำรรับชมกำรเตรียมควำมพร้อมก่อน - หลงักำรแข่งขนัของนกักีฬำทีมชำติ
ไทย ทัง้ 16 ชนิดกีฬำแบบนำทีตอ่นำที ออกอำกำศระหว่ำงวนัท่ี 11 ก.ค. - 31 ส.ค. นี ้เวลำ 22.10 – 22.15 
น. ทำงช่อง 9 MCOT HD หมำยเลข 30 ด้วย และอีกหนึ่งควำมพิเศษของแคมเปญ “เชียร์ไทยสดุใจ” ไป
โอลิมปิก นีคื้อ เรำได้คดัเลือกบทเพลงธีมของแคมเปญเพ่ือส่ือถึงแรงเชียร์ แรงใจของประชำชนคนไทยทัง้
ชำตท่ีิพร้อมกนัสง่ไปถึงเหลำ่ฮีโร่ตวัแทนทีมชำตไิทยทกุคน คือ เพลงชยัชนะ ขบัร้องโดย ป๊อด - ธนชยั อชุชิน 
(ป็อด-โมเดร์ิน ดอ็ก) แสดงถึงพลงัของนกักีฬำทกุคนท่ีได้เหน็ดเหน่ือยและเสียสละอดทนฝึกซ้อมอย่ำงหนกั
เพ่ือเป็นตวัแทนประเทศไทย” 

ร่วมเป็นส่วนส ำคญักบักำรส่งพลงั ส่งแรงใจเชียร์ทพันกักีฬำทีมชำติไทย ไปโอลิมปิก 2016 พร้อม
กนั ทัง้ชำตใินแคมเปญ “เชียร์ไทยสดุใจ” ไปโอลิมปิก ได้แล้วในทกุชอ่งทำง 
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