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ข่ าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่ าวจาก ASTVผ้ ูจัดการออนไลน์ ฉบับประจําวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้ า
ั นธ์ ได ้จัดระบบข่าวสอสงพิ
ื่ ิ่ มพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสมพั

หนุ่ม มศว ควง สาวจุฬา ไอเดียบรรเจิดคว้ าแชมป์นักออกแบบชุดกีฬา
หนุ่ม มศว ควง สาวจุฬาฯ ชแนวคิ
ด “พลังบวก...ช่ วยโลก” ตอบโจทย์ โครงการ “แกรนด์ สปอร์ ต
ู
ยังดีไซเนอร์ คอนเทสต์ ” ครัง้ ที่ 8 (8th Grand Sport Young Designer Contest) คว้ าแชมป์นัก
ออกแบบเสือ้ ผ้ าชุดกีฬา ประจําปี 2555
บริ ษัท แกรนด์สปอร์ ต กรุ๊ป จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายเสื ้อผ้ า อุปกรณ์กีฬา จัดการประกวดโครงการ “แก
รนด์ สปอร์ ต ยังดีไซเนอร์ คอนเทสต์ ” ครั ง้ ที่ 8 (8th Grand Sport Young Designer Contest) เพื่อ
เป็ นเวทีให้ เยาวชนคนหนุม่ สาวรุ่นใหม่ได้ แสดงออกถึงความคิดสร้ างสรรค์ และหวังที่จะได้ เป็ นส่วนหนึง่ ใน
้
บความคิด ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เป็ นคน
การร่วมพัฒนาภูมิปัญญา รวมทังการยกระดั
รุ่นใหม่ทนั สมัย หัวใจพลังบวก
สําหรับการแข่งขันในปี นี ้ คณะกรรมการโครงการกําหนดให้ ใช้ แนวคิดในการออกแบบเสื ้อผ้ ากีฬา ซึง่
สามารถสวมใส่ได้ จริ งในชีวิตประจําวัน ภายใต้ หวั ข้ อ “พลังบวก...ช่ วยโลก” (Positive Power, Create
the World) เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาสังคมภายใต้ กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยร่วมสนับสนุนการนํา
วิธีคิดสูก่ ารกระทําเชิงบวกมาใช้ ในการดําเนินชีวิต เป็ นการส่งต่อพลังบวกให้ คนรอบข้ าง ทําให้ สงั คมและ
โลกน่าอยู่ ตลอดจนเกิดค่านิยมและทัศนคติที่ดีตอ่ การรักสุขภาพด้ วยการเล่นกีฬา ซึง่ น้ องๆ ที่ผ่านเข้ ารอบ
ทุกคนมีไอเดียและมุมมองในการสร้ างสรรค์ผลงานได้ น่าสนใจดีมาก ผลงานที่จะเป็ นสุดยอดของเวทีนี ้
คณะกรรมการจะพิจารณาจากหลายอย่าง เช่น องค์ประกอบการออกแบบ ความคิดสร้ างสรรค์ ความ
สอดคล้ องของการออกแบบกับแนวคิด และประโยชน์ใช้ สอย ซึง่ การแข่งขันครัง้ นี ้จะมีผลงานดีๆ มาร่วม
พิสจู น์ความสามารถจํานวน 12 คน จาก 8 มหาวิทยาลัย
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สําหรับ 6 คนรุ่นใหม่มากความสามารถที่ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทชุดกีฬาชาย ได้ แก่
1.)พีระพงษ์ หินขุน นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ผลงาน Stamina ชนิดกีฬา จักรยาน
2.)สุรศักดิ์ แย้ มไฝ่ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชัน่ และศิลปะสิง่ ทอ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลงาน GIVE A CHANCE ชนิดกีฬา เทนนิส
3.)ณฐพร มณีเกี๋ยง นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ผลงาน Muay Siam ชนิดกีฬา มวยสากล
4.)มัทนา แสนยาประเสริฐ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม สาขาการออกแบบ เทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ผลงาน D-i-n D+ ชนิดกีฬา ฟุตบอล
5.) นิติพล คําช่วยสิน นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชัน่ และสิ่งทอ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ผลงาน Independent cultures ชนิดกีฬา ฟุตบอล
6.)ชัยธวัช ดงเจริ ญ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ สาขาออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน The Tempo
Player ชนิดกีฬา เทนนิส
และ 6 “ว่าที่” ดีไซเนอร์ เลือดใหม่จากการออกแบบประเภทชุดกีฬาหญิง คือ
1.) เศกสิทธิ์ พฤกษ์ ชินวร นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบทัศนศิลป์-ออกแบบแฟชัน่
มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ ผลงาน POWER OF UNITY ชนิดกีฬา เทนนิส
2.)นพดล ช้ างโต นักศึกษาคณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม สาขาการออกแบบ เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง ผลงาน The Braille Code ชนิดกีฬา โยคะ
3.)เทียนสี กันทะเสมา นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบเครื่ องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงาน ROPE RHYTHM ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด
4.) อารยา สีหวัลลภ นิสติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาแฟชัน่ และสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผลงาน Harmony be in unity ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด
5.)เพ็ญพิไล ดิษฐวงศ์ นักศึกษาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ผลงาน CROSS ชนิดกีฬา จักรยาน
6.)ศรุติ ตันติวิทยากุล นิสติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาแฟชัน่ และสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผลงาน THE MODERN CRAFT ชนิดกีฬา แอโรบิก
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ทังนี
้ ้ รางวัลชนะเลิศประเภทชุดกีฬาชายและชุดกีฬาหญิง จะได้ รับถ้ วยประทานพระเจ้ าหลานเธอ พระองค์
เจ้ าสิริวณ
ั ณวรี นารี รัตน์ พร้ อมทุนการศึกษา 30,000 บาท และผลิตภัณฑ์จาก rotring, รองชนะเลิศจะได้ รับ
ถ้ วยรางวัลพร้ อมทุนการศึกษา 15,000 บาท และผลิตภัณฑ์จาก rotring และรางวัลดีเด่น 4 รางวัลจะได้ รับ
ถ้ วยรางวัลพร้ อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และผลิตภัณฑ์จาก rotring
ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศประเภทชุดกีฬาชาย ได้ แก่ นายพีระพงษ์ หินขุน จากนิสิต
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ชนิดกีฬา จักรยาน ชื่อผลงาน Stamina, รองชนะเลิศประเภทชุดกีฬา
ชาย น.ส.มัทนา แสนยาประเสริ ฐ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ชนิด
กีฬา ฟุตบอล ชื่อผลงาน D-i-n D+
รางวัลดีเด่นประเภทชุดกีฬาชายมีทงสิ
ั ้ ้น 3 รางวัล ได้ แก่ 1.นายสุรศักดิ์ แย้ มไฝ่ นักศึกษาม.เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ชนิดกีฬา เทนนิส ชื่อผลงาน GIVE A CHANCE, 2.นายนิติพล คําช่วยสิน นักศึกษาม.กรุงเทพ
ชนิดกีฬา ฟุตบอลชื่อผลงาน Independent cultures, 3.นายชัยธวัช ดงเจริญ นักศึกษาม.เชียงใหม่ ชนิด
กีฬา เทนนิส ชื่อผลงาน The Tempo Player
สําหรับ รางวัลชนะเลิศประเภทชุดกีฬาหญิง ตกเป็ นของ น.ส.ศรุ ติ ตันติวทิ ยากุล นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ชนิดกีฬา แอโรบิก ชื่อผลงาน THE MODERN CRAFT, รองชนะเลิศ ประเภทชุดกีฬา
หญิง น.ส.อารยา สีหวัลลภ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด ชื่อผลงาน
Harmony be in unity
ั ้ ้น 4 รางวัล 1.นายเศกสิทธิ์ พฤกษ์ ชินวร นิสิตม.ศรี นคริ ทรวิโรฒ ชนิด
รางวัลดีเด่นประเภทชุดกีฬาหญิงมีทงสิ
กีฬา เทนนิส ชื่อผลงาน POWER OF UNITY, 2.นายนพดล ช้ างโต นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ชนิดกีฬา โยคะ ชื่อผลงาน The Braille Code, 3.น.ส.เทียนสี กันทะเสมา
นักศึกษาม.ศิลปากร ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด ชื่อผลงาน ROPE RHYTHM และ 4.น.ส.เพ็ญพิไล
ดิษฐวงศ์ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ชนิดกีฬา จักรยาน ชื่อผลงาน
CROSS.
“ศรุ ติ ตันติวทิ ยากุล” นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาแฟชัน่ และสิ่งทอ
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้ าของแชมป์รางวัลชนะเลิศ ประเภทชุดกีฬาหญิง เปิ ดเผยถึงแรงบันดาลใจกับ
ผลงานที่มีชื่อว่า The Modern Craft
“แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานชุดกีฬาหญิง ชนิดกีฬา แอโรบิค คือ ความประทับใจสมเด็จพระนาง
เจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงสร้ างให้ คนไทยเกิดพลังบวก ส่งเสริ มให้ คนทํางานโดยสุจริ ต ทรงเยี่ยม
ราษฎรในทุกแห่งหน ทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย ทรงปฏิบตั ิติดต่อกันมานานนับเป็ นระยะเวลาหลายสิบปี
จึงทําให้ ทรงเห็นสภาพความเป็ นอยูท่ ี่แท้ จริ งขาองราษฏร มีความทุกข์สขุ อย่างไร จึงทรงมีพระราชประสงค์
จะจัดหาอาชีพให้ ราษฎรทํา เพื่อเพิ่มพูนรายได้ ให้ เพียงพอแก่การยังชีพ ซึง่ งานนี ้ต่อมาได้ ขยายออกเป็ น
มูลนิธิสง่ เสิรมศิลปาชีพในสมเด็ก พระนางเจ้ าสิริกิต์ิ และชุดนี ้จึงมีการดึงจุดเด่นของรูปแบบการจักสาน
ลักษณะของการสานมาใช้ ในการออกแบบเป็ นชุดแอโรบิก โดยนํามาทําให้ ชดุ มีความเป็ นโมเดิลมากขึ ้นด้ วย
รูปแบบชุด และกาครจัดวางดีเทล"
ส่วน “พีระพงษ์ หินขุน” นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒเจ้ าของแชมป์รางวัลชนะเลิศประเภทชุดกีฬาชาย กับผลงานที่มีชื่อว่า ATAMINAชนิดกีฬาจักรยาน
เปิ ดเผยถึงแรงบันดาลใจของผลงานชิ ้นนี ้ว่า ความสามัคคีนํามาซึง่ พลังอันยิ่งใหญ่ เช่นเดีวกับบริ ษัทแกรนด์
สปอร์ ต มีโครงการต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดความสามัคคีของคนในสังคม และช่วยสร้ างสรรค์สงิ่ ดีๆ ให้ กบั
สิ่งแวดล้ อม
"ผมจึงได้ นําเอาโลโก้ ของแกรนด์สปอร์ ตมาทําการคอลลาจทําให้ เกิดโครงสน้ างใหม่ที่นา่ สนใจ โดยเล่าผ่าน
เทคนิคการตัดต่อ การพิมพ์สี Sublimation สกรี นยาง และกุ๊นด้ วยสารเรื องแสงเพื่อเพิ่มลูกเล่นในเสื ้อผ้ าให้ มี
ความปลอดภัยเมื่อสวมใส่ตอนกลางคืน โดยได้ ทําเป็ นชุดปั่ นจักรยานที่เป็ นกีฬาที่เข้ าถึงคนทุกเพศทุกวัน
และยังเป็ นกิจกรรมกลุม่ ที่ทําประโยชน์ให้ กบั สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึง่ เห็นได้ จากโครงการต่างๆ ในปั จจุบนั
โดยเลือกใช้ โทนสีนํ ้าเงิน นํ ้าตาล เหลือง ส้ ม ที่แสดงถึงสไตล์ Freedom Fun & Challenge"
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