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คนดังในวงการแฟชั่นมารวมงาน วิเทพ มุสิกปาน, ธีระ ฉันทะสวัสด์ิ,  
ม.ล.รจนาธร ณ สงขลา, รศ.วรรณรัตน ต้ังเจริญ, บุญอารักษ รักษาวงษ, 

ปยวรรณ ลีละสมภพ รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
ฝายการตลาด เซ็นทรัล วาย คลับ และโยธิน ธรรมจํารัส 

ผูอํานวยการฝายการตลาด เซ็นทรัล วาย คลับ 

การแฟชั่นไมเคยหยุดน่ิง...ศูนยการศึกษาพัฒนาแฟช่ันและอัญมณี มหาวิทยาลัยศรีนค
รฒ (มศว.) โดยรองศาสตราจารย วรรณรตัน ตั้งเจริญ ประธานศูนยการศึกษาพฒันา
ละอัญมณี มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับ บ.สรรพสินคาเซน็ทรัล จก. เซ็นทรัล 
 (Central Y Club) โดยปยวรรณ ลีละสมภพ รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
ตลาด รวมสรางสสีันครั้งใหญดวยการจัดงานเปดตัว โครงการประกวดนักออกแบบรุน
550 (THAILAND STUDENT FASHION PROJECT AWARD ) หรือ TSFA 2007 
ันผลงานแฟชั่นจากนักศึกษา 17 มหาวทิยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งปน้ีไดจัดขึ้นเปนครั้งที่ 3 
อนเซ็ปท Long Live The King เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวโรกาสที่
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปน้ี  

. วรรณรัตน ตั้งเจริญ ประธานศูนยการศึกษาพัฒนาแฟช่ันและอัญมณีมหาวิทยาลัยศรี
วิโรฒ กลาววา "ศูนยการศึกษาพัฒนาแฟช่ันและอัญมณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรที่กอตั้งในป 2547 โดยไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนาที่
นาศักยภาพนักออกแบบและสรางศักยภาพผูประกอบการขั้นพื้นฐานและการศึกษา ให
การแขงขันในระดับประเทศ ปน้ีงาน TSFA 2007 เราไดรับการสนับสนุนการจัดงาน
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จาก สรรพสนิคาเซ็นทรัล โดย เซ็นทรัล วาย คลับ (Central Y Club) จัดงาน โครงการประกวด
นักออกแบบรุนใหม ป 2550 ในวันที่ 20 ก.ค.50 ณ.อีเวนทฮอลล เซ็นทรัล ชิดลม ถวย
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ภายใตคอนเซ็ปท Long 
Live The King ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
จึงไดนําแนวคิดมาประยุกตใหเขากับการออกแบบในดานตางๆ  

 
 

โดยการประกวดแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1.ประเภทเครื่องนุงหม ออกแบบเสื้อผา
สุภาพสตรีและสุภาพบุรษุสําเร็จรูปอยางละ 1 ชุด 2.ประเภทเครื่องประดับ ออกแบบ
เครื่องประดับที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ 80 % วัสดุอื่นๆ 20 % ซึ่งสามารถผลิตและใสไดจริง
จํานวน 1 เซต โดยใน 1 เซต มีอยางนอยสองชิ้นและมีสรอยคอเปนหลัก 3.ประเภทเครื่อง
ตกแตง ออกแบบผลิตภัณฑแฟช่ันเชน กระเปา หมวก รองเทา ฯลฯ ไมจํากัดประเภท อยางต่ํา 3 
ช้ิน ตอ 1 คอลเล็กช่ัน ซึ่งคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการตองเปนนักศึกษาในชั้นปท่ี 1 - 4 
สาขาวิชาที่เกี่ยวของในสาขาการออกแบบแฟชั่น-เครื่องแตงกาย, สิ่งทอ, เครื่องหนัง และ
เครื่องประดับ โดยแตละสถาบันสามารถสงผลงานเปนทีมๆ ละ 3 คน โดยจํากัดสถาบันละ 2 ทีม
ในแตละประเภทของการประกวด ผลงานที่ไดรับการคดัเลือกเขารอบชิงชนะเลิศ จะไดรับเงิน
สนับสนุนทําชุดสําหรับงานประเภทเสื้อผาเครื่องนุงหม 10,000 บาท , เงินสนับสนุนทําชุด
สําหรับงานประเภทเครื่องประดับ 8,000 บาท และเงินสนับสนุนทําชุดสําหรับงานประเภทเครื่อง
ตกแตง 5,000 บาท ตอสถาบันการศึกษา 10-15 ผลงาน และรางวัลโลพรอมใบประกาศเกียรติ
คุณ สงผลงานแบบสเก็ตซและหลักฐานการสมัคร ตั้งแตวันน้ีถึง 27 พฤษภาคม 2550 ตาม
หัวขอที่กําหนดใหพรอมลงสีบนกระดาษขาวขนาด A3 จํานวนทีมละ 1 ใบ ติดลงบนฟวเจอร
บอรดสีดํา และติดใบสงผลงานที่ดานหลังของบอรด พรอมกรอกรายละเอียดใหครบถวน มายังที่
ศูนยการศึกษาพัฒนาแฟช่ันและอัญมณี ช้ัน 8 อาคารคณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขมุวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ดาวนโหลดและรับใบสมัครฟรี
ไดท่ี www.fashionproject.net , www.fashionca.com โทร.02-664-1000 "  

 
 

ปยวรรณ ลีละสมภพ รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายการตลาด บ.สรรพสินคา
เซ็นทรัล โดย เซ็นทรัล วาย คลับ (Central Y Club) กลาววา เพื่อสนับสนุนเสริมสรางศักยภาพ
ของยังกดีไซเนอรนักศึกษาใน 17 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเขาแสดงผลงานในการประกวดนัก
ออกแบบรุนใหม ในเวทีน้ีเรายังไดจัดใหมีการประกวดการออกแบบลายเสื้อที-เช้ิต สําหรับวัยรุน 
ฉลอง 60 ปเซ็นทรัล ในสไตล วาย คลับ และจะนําผลงานของผูชนะเลิศไปผลิตเพื่อจําหนายใน
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วันรอบชิงชนะเลิศของงาน TSFA 2007 อีกดวย รายไดท่ีไดจากการจัดจําหนายเสื้อที-เช้ิต เรา
จะนําไปมอบใหกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาวิชาแฟชั่นดีไซนตอไป "  
 

สวนไฮไลทของงานเปดตัว THAILAND STUDENT FASHION PROJECT AWARD 
(TSFA 2007) ยังไดเปดมุมมองในหัวขอ "ปรัชญาพอเพียงกับแฟช่ันไทยป 2007" ไดเชิญนัก
บริหารการตลาดเจาของ แบรนดดังและหลากหลายดีไซเนอรไฟแรงผูมีช่ือเสียง ไดแก ป
ยะวรรณ ลีละสมภพ , ธีระ ฉันทะสวสัดิ์ , ม.ล.รจนาธร ณ สงขลา และอาจารยบุญอารักษ รักษา
วงษ มารวมสนทนา  
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