
 

C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 30/4/12 7:24  

1 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

๑๑๔ สขุมุวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

 

 หนุ่ม มศว ควง สาวจุฬา ไอเดยีบรรเจดิคว้าแชมป์นักออกแบบชุดกีฬา 
  
 

 
หนุ่ม มศว ควง สาวจุฬาฯ ชแนวคดิ ู “พลังบวก...ช่วยโลก” ตอบโจทย์ โครงการ “แกรนด์สปอร์ต 
ยังดไีซเนอร์ คอนเทสต์” ครัง้ที่ 8 (8th Grand Sport Young Designer Contest) คว้าแชมป์นัก
ออกแบบเสือ้ผ้าชุดกีฬา ประจาํปี 2555 
 

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากดั ผู้ผลิตและจําหน่ายเสือ้ผ้า อปุกรณ์กีฬา จดัการประกวดโครงการ “แก

รนด์สปอร์ต ยังดไีซเนอร์ คอนเทสต์” ครัง้ที่ 8 (8th Grand Sport Young Designer Contest) เพ่ือ

เป็นเวทีให้เยาวชนคนหนุม่สาวรุ่นใหมไ่ด้แสดงออกถงึความคิดสร้างสรรค์ และหวงัท่ีจะได้เป็นสว่นหนึง่ใน

การร่วมพฒันาภมิูปัญญา รวมทัง้การยกระดบัความคิด ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม เป็นคน

รุ่นใหมท่นัสมยั หวัใจพลงับวก 

 

สําหรับการแขง่ขนัในปีนี ้คณะกรรมการโครงการกําหนดให้ใช้แนวคิดในการออกแบบเสือ้ผ้ากีฬา ซึง่

สามารถสวมใสไ่ด้จริงในชีวิตประจําวนั ภายใต้หวัข้อ “พลังบวก...ช่วยโลก” (Positive Power, Create 

the World) เพ่ือสง่เสริมการพฒันาสงัคมภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยร่วมสนบัสนนุการนํา

วิธีคิดสูก่ารกระทําเชิงบวกมาใช้ในการดําเนินชีวิต เป็นการสง่ตอ่พลงับวกให้คนรอบข้าง ทําให้สงัคมและ

โลกน่าอยู ่ตลอดจนเกิดคา่นิยมและทศันคติท่ีดีตอ่การรักสขุภาพด้วยการเลน่กีฬา ซึง่น้องๆ ท่ีผ่านเข้ารอบ

ทกุคนมีไอเดียและมมุมองในการสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจดีมาก ผลงานท่ีจะเป็นสดุยอดของเวทีนี ้

คณะกรรมการจะพิจารณาจากหลายอยา่ง เช่น องค์ประกอบการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ความ

สอดคล้องของการออกแบบกบัแนวคิด และประโยชน์ใช้สอย ซึง่การแขง่ขนัครัง้นีจ้ะมีผลงานดีๆ มาร่วม

พิสจูน์ความสามารถจํานวน 12 คน จาก 8 มหาวิทยาลยั 

ข่าวจาก ASTVผ้จัดการออนไลน์ู  ฉบับประจาํวันที่ ๒๖ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๕  หน้า  

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สําหรับ 6 คนรุ่นใหมม่ากความสามารถท่ีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทชดุกีฬาชาย ได้แก่ 

 
1.)พรีะพงษ์ หนิขุน นิสิตคณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาการออกแบบแฟช่ัน มหาวทิยาลัยศรีนค
รินทรวโิรฒ ผลงาน Stamina ชนิดกีฬา จักรยาน 
2.)สรุศกัด์ิ แย้มไฝ่ นกัศกึษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชัน่และศิลปะสิง่ทอ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ ผลงาน GIVE A CHANCE ชนิดกีฬา เทนนิส 

3.)ณฐพร มณีเก๋ียง นกัศกึษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายพั เชียงใหมผ่ลงาน Muay Siam ชนิดกีฬา มวยสากล 

4.)มทันา แสนยาประเสริฐ นกัศกึษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาการออกแบบ เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ผลงาน D-i-n D+ ชนิดกีฬา ฟตุบอล 

5.) นิติพล คําช่วยสิน นกัศกึษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอ มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ ผลงาน Independent cultures ชนิดกีฬา ฟตุบอล 

6.)ชยัธวชั ดงเจริญ นกัศกึษาคณะวิจิตรศิลป์ สาขาออกแบบ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ผลงาน The Tempo 

Player ชนิดกีฬา เทนนิส 

 

และ 6 “วา่ท่ี” ดีไซเนอร์เลือดใหมจ่ากการออกแบบประเภทชดุกีฬาหญิง คือ 

1.) เศกสิทธ์ิ พฤกษ์ชินวร นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบทศันศิลป์-ออกแบบแฟชัน่ 

มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ ผลงาน POWER OF UNITY ชนิดกีฬา เทนนิส 

2.)นพดล ช้างโต นกัศกึษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาการออกแบบ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบงั ผลงาน The Braille Code ชนิดกีฬา โยคะ 

3.)เทียนส ีกนัทะเสมา นกัศกึษาคณะมณัฑนศิลป์ สาขาออกแบบเคร่ืองแตง่กาย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผลงาน ROPE RHYTHM ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด 

4.) อารยา สีหวลัลภ นิสติคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาแฟชัน่และสิ่งทอ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ผลงาน Harmony be in unity ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด 

5.)เพ็ญพิไล ดิษฐวงศ์ นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอตุสาหกรรม เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ผลงาน CROSS ชนิดกีฬา จกัรยาน 

6.)ศรุติ ตนัติวิทยากลุ นิสติคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาแฟชัน่และสิ่งทอ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ผลงาน THE MODERN CRAFT ชนิดกีฬา แอโรบิก 
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ทัง้นี ้รางวลัชนะเลิศประเภทชดุกีฬาชายและชดุกีฬาหญิง จะได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์

เจ้าสิริวณัณวรีนารีรัตน์ พร้อมทนุการศกึษา 30,000 บาท และผลิตภณัฑ์จาก rotring, รองชนะเลิศจะได้รับ

ถ้วยรางวลัพร้อมทนุการศกึษา 15,000 บาท และผลิตภณัฑ์จาก rotring และรางวลัดีเดน่ 4 รางวลัจะได้รับ

ถ้วยรางวลัพร้อมทนุการศกึษา 10,000 บาท และผลิตภณัฑ์จาก rotring 

 

ผลปรากฏวา่ รางวัลชนะเลิศประเภทชุดกีฬาชาย ได้แก่ นายพรีะพงษ์ หนิขุน จากนิสิต

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ชนิดกีฬา จักรยาน ช่ือผลงาน Stamina, รองชนะเลิศประเภทชดุกีฬา

ชาย น.ส.มทันา แสนยาประเสริฐ นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ชนิด

กีฬา ฟตุบอล ช่ือผลงาน D-i-n D+ 

 

รางวลัดีเดน่ประเภทชดุกีฬาชายมีทัง้สิน้ 3 รางวลั ได้แก่ 1.นายสรุศกัดิ แย้มไฝ่ นกัศกึษาม์ .เทคโนโลยีราช

มงคลธญับรีุ ชนิดกีฬา เทนนิส ช่ือผลงาน GIVE A CHANCE, 2.นายนิติพล คําช่วยสิน นกัศกึษาม.กรุงเทพ 

ชนิดกีฬา ฟตุบอลช่ือผลงาน Independent cultures, 3.นายชยัธวชั ดงเจริญ นกัศกึษาม.เชียงใหม ่ชนิด

กีฬา เทนนิส ช่ือผลงาน The Tempo Player 

 

สําหรับ รางวัลชนะเลิศประเภทชุดกีฬาหญิง ตกเป็นของ น.ส.ศรุต ิตนัตวิทิยากุล นิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย ชนิดกีฬา แอโรบกิ ช่ือผลงาน THE MODERN CRAFT, รองชนะเลศิ ประเภทชดุกีฬา

หญิง น.ส.อารยา สีหวลัลภ นิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด ช่ือผลงาน 

Harmony be in unity 

 

รางวลัดีเดน่ประเภทชดุกีฬาหญิงมีทัง้สิน้ 4 รางวลั 1.นายเศกสทิธิ พฤกษ์ชินวร นิสิตม์ .ศรีนคริทรวิโรฒ ชนิด

กีฬา เทนนิส ช่ือผลงาน POWER OF UNITY, 2.นายนพดล ช้างโต นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ชนิดกีฬา โยคะ ช่ือผลงาน The Braille Code, 3.น.ส.เทียนสี กนัทะเสมา 

นกัศกึษาม.ศิลปากร ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด ช่ือผลงาน ROPE RHYTHM และ 4.น.ส.เพญ็พิไล 

ดิษฐวงศ์ นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ชนิดกีฬา จกัรยาน ช่ือผลงาน 

CROSS. 

 

“ศรุต ิตนัตวิทิยากุล” นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาแฟชัน่ และสิ่งทอ 
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จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เจ้าของแชมป์รางวลัชนะเลิศ ประเภทชดุกีฬาหญิง เปิดเผยถงึแรงบนัดาลใจกบั

ผลงานท่ีมีช่ือวา่ The Modern Craft 

 

“แรงบนัดาลใจในการออกแบบผลงานชดุกีฬาหญิง ชนิดกีฬา แอโรบิค คือ ความประทบัใจสมเดจ็พระนาง

เจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ์  ทรงสร้างให้คนไทยเกิดพลงับวก สง่เสริมให้คนทํางานโดยสจุริต ทรงเย่ียม

ราษฎรในทกุแหง่หน ทัว่ทกุภาคของประเทศไทย ทรงปฏิบติัติดตอ่กนัมานานนบัเป็นระยะเวลาหลายสิบปี 

จงึทําให้ทรงเห็นสภาพความเป็นอยูท่ี่แท้จริงขาองราษฏร มีความทกุข์สขุอยา่งไร จงึทรงมีพระราชประสงค์

จะจดัหาอาชีพให้ราษฎรทํา เพ่ือเพ่ิมพนูรายได้ให้เพียงพอแก่การยงัชีพ ซึง่งานนีต้อ่มาได้ขยายออกเป็น

มลูนิธิสง่เสิรมศิลปาชีพในสมเดก็ พระนางเจ้าสิริกิต์ิ และชดุนีจ้งึมีการดงึจดุเดน่ของรูปแบบการจกัสาน

ลกัษณะของการสานมาใช้ในการออกแบบเป็นชดุแอโรบิก โดยนํามาทําให้ชดุมีความเป็นโมเดิลมากขึน้ด้วย

รูปแบบชดุ และกาครจดัวางดีเทล" 

 

สว่น “พรีะพงษ์ หนิขุน” นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒเจ้าของแชมป์รางวลัชนะเลิศประเภทชดุกีฬาชาย กบัผลงานท่ีมีช่ือวา่ ATAMINAชนิดกีฬาจกัรยาน 

เปิดเผยถงึแรงบนัดาลใจของผลงานชิน้นีว้า่ ความสามคัคีนํามาซึง่พลงัอนัย่ิงใหญ่ เช่นเดีวกบับริษัทแกรนด์

สปอร์ต มีโครงการตา่งๆ ท่ีก่อให้เกิดความสามคัคีของคนในสงัคม และช่วยสร้างสรรค์สิง่ดีๆ ให้กบั

สิ่งแวดล้อม 

"ผมจงึได้นําเอาโลโก้ของแกรนด์สปอร์ตมาทําการคอลลาจทําให้เกิดโครงสน้างใหมท่ี่นา่สนใจ โดยเลา่ผ่าน

เทคนิคการตดัตอ่ การพิมพ์สี Sublimation สกรีนยาง และกุ๊นด้วยสารเรืองแสงเพ่ือเพ่ิมลกูเลน่ในเสือ้ผ้าให้มี

ความปลอดภยัเม่ือสวมใสต่อนกลางคืน โดยได้ทําเป็นชดุป่ันจกัรยานท่ีเป็นกีฬาท่ีเข้าถงึคนทกุเพศทกุวนั 

และยงัเป็นกิจกรรมกลุม่ท่ีทําประโยชน์ให้กบัสงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึง่เหน็ได้จากโครงการตา่งๆ ในปัจจบุนั 

โดยเลือกใช้โทนสีนํา้เงิน นํา้ตาล เหลือง ส้ม ท่ีแสดงถงึสไตล์ Freedom Fun & Challenge" 
 

 

 


