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กําหนดการ 
พิธแีถลงข่าวและการเสวนาด้านการออกแบบ  

โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบด ีDEmark ประจําปี 2556 
“RELEASE YOUR CREATIVITY” มุ่งสู่สุดขีดแหง่พลังความคิดสร้างสรรค์ 

วันพฤหัสบดีที ่14 มีนาคม 2556 
ณ ห้อง The Chamber โรงแรม S31 สุขุมวิท 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดท่ีี 14 มีนาคม 2556 

10.30 – 11.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานสื่อมวลชน 
11.00 – 11.15 น.  พิธแีถลงข่าวเปิดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบด ี 
    DEmark ประจําปี 2556 
    โดย   นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ        
11.15 – 12.00 น.  รายละเอียดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบด ีDEmark ประจําปี 2556 
    โดย ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ 
     ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพ่ือการค้า  
     คุณโอภาส ลิมปิอังคนันต์ นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  การบรรยายด้านการออกแบบ  
    หัวข้อ  Japanese graphic design : The creative frontier 
    โดย Mr. Kei Matsushita  
     Associate professor at the Department of Fine Arts,  
     Tokyo National University of Fine Arts and Music 
        Membership: Tokyo Type Directors Club, Japan Graphic  
         Designers Association Inc. 
14.30 – 15.30 น.  การเสวนาด้านการออกแบบ  
    หัวข้อ  Graphic now : กราฟิก ดีมาก 
    โดย   คุณโอภาส ลิมปิอังคนันต ์นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย 
     กรรมการผู้จัดการ/นักออกแบบกราฟิก Fontory Co., Ltd. 
            คุณสันติ ลอรัชวี  อุปนายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย 
     กรรมการผู้จัดการ/นักออกแบบกราฟิก Practical Design Studio 
     คุณอนุทิน วงศ์สรรคกร กรรมการสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย 
     กรรมการผู้จัดการ/นักออกแบบกราฟิก Cadson Demak Co., Ltd.  
15.30 – 16.00 น.  วิทยากรตอบคําถาม  
16.00 น.   ปิดการสัมมนา  

----------------------------------------------------------    

 

                                                                                                                                                          



 
 

Kei Matsushita (1961) graduated from Tokyo National University of Fine Arts 
and Music, General Design Course and then in 1987 completed the 
postgraduate study in visual design, General Design Course, Tokyo National 
University of Fine Arts and Music. In 1990, he established Kei Matsushita 
Design Room. Currently, he is an associate professor at the Department of 
Fine Arts, Tokyo National University of Fine Arts and Music. Awards include 
JAGDA New Designer Awards and TOKYO ADC Awards. Recent works 
include a cover design for Design News magazine, general direction of 
Benesse Art Site Naoshima and Takeo Paper Show 2005. Membership: 
Tokyo Type Directors Club, Japan Graphic Designers Association Inc., AGI. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

คุณโอภาส ลิมปิอังคนันต์  
นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย 
กรรมการผู้จัดการ/นักออกแบบกราฟิก Fontory Co., Ltd. 
คุณสันติ ลอรัชวี   
อุปนายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย 
กรรมการผู้จัดการ/นักออกแบบกราฟิก Practical Design Studio 
คุณอนุทิน วงศ์สรรคกร  
กรรมการสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย 
กรรมการผู้จัดการ/นักออกแบบกราฟิก Cadson Demak Co., Ltd.  
 



 
 

แบบตอบรับ 
พิธีแถลงข่าวและการเสวนาด้านการออกแบบ  

โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบ DEmark ประจําปี 2556 
“RELEASE YOUR CREATIVITY” มุ่งสู่สุดขีดแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 
ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................... 

หน่วยงาน ........................................................................................................................................... 

 โทรศัพท์ ............................................................................................................................................. 

 มือถือ .................................................................................................................................................. 

 E-Mail ................................................................................................................................................ 

2. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ 

หน่วยงาน ........................................................................................................................................... 

 โทรศัพท์ ............................................................................................................................................. 

 มือถือ ................................................................................................................................................. 

E-Mail ................................................................................................................................................ 

3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................. 

หน่วยงาน ........................................................................................................................................... 

 โทรศัพท์ ............................................................................................................................................. 

 มือถือ .................................................................................................................................................. 

E-Mail ................................................................................................................................................ 

 

  ยินดีเข้าร่วมงาน      ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ 
  

(โปรดส่งแบบตอบรับที่โทรสาร 02-547-4235-7 หรือ E-mail : demark@demarkaward.net  
ภายในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556) 

 

 

 

 
 




