จัดอย่างยิ่งใหญ่และสมศักด์ศรี กับงานตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับโลก
ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
GIT World’s Jewelry Design Awards 2015
GIT จัดการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Kaleidoscopic: Design Illusions behind the Lens”
โดยมีนักออกแบบจากทั่วโลกร่วมส่งผลงานจํานวนทั้งสิ้น 290 แบบวาด โดยเป็นผลงานของบุคคลทั่วไป จํานวน 152 ผลงาน และ
ผลงานของผู้เข้าประกวดที่มีอายุระหว่าง 17 - 24 ปี ซึ่งมีสิทธิ์เข้าแข่งขันรางวัล Young Blood Designer จํานวน 138 ผลงาน
เป็นผลงานจากนักออกแบบจาก 15 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฝรั่งเศส มาเลเซีย เวียดนาม ศรีลังกา สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินเดีย อิหร่าน อียิปต์ และฮ่องกง จากการตัดสินรอบคัดเลือกแบบวาดไปวันพฤหัสบดีที่ 23

กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกแบบวาด จํานวนทั้งสิ้น 30 ผลงาน
และเฟ้นหาสุดยอดดีไซน์ที่จะถูกนํามาจัดแสดงร่วมกับผลงานการออกแบบของนักเรียนหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับ
ของสถาบัน โดย 5 ผลงานที่ได้คะแนนสูงสุดพร้อมด้วยรางวัล Young Blood Designer อีก 1 ผลงาน ได้นําไปสร้างสรรค์
เป็นเครื่องประดับจริง และนํามาตัดสินสุดยอดผลงานการออกแบบเครื่องประดับในรอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับ
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบเมื่อวันที่
2 เมษายน ที่ผ่านมา อีกทั้งเงินสดจํานวน 3,000 เหรียญสหรัฐ และตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักสําหรับการศึกษาดูงานด้านการ
ออกแบบเครื่องประดับ ณ ประเทศอิตาลี เป็นเวลา 5 วัน นอกจากนี้ GIT มีรางวัลพิเศษ คือ Young Blood Design จะ
มอบให้กับเยาวชนที่เป็นนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ และ Popular Design Award 2015 โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมโหวต
แบบวาดที่ชื่นชอบจาก 30 แบบวาดข้างต้นผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน ซึ่งมีจํานวนผู้ร่วมสนุกโหวตทั้งสิ้น 1,990 คะแนน
นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับจัด 2 วันด้วยกัน ณ Eden 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โดยในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมินิคอนเสิร์ตจาก คุณตู่ ภพธร รวมทั้งกิจกรรมแสดงผลงานเครื่องประดับจาก
ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย พร้อมตัดสินรางวัลชนะเลิศ และวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 มีการแสดงแฟชั่น
โชว์เครื่องประดับจากผลงานนักเรียนหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับด้วยมือของสถาบัน ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานเป็น
จํานวนมากทั้งผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ผู้ประกอบการ และนักออกแบบ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
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กิจกรรมวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
งานตัดสินชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
GIT World’s Jewelry Design Awards 2015

สถาบันได้รับเกียรติจากนายวินิฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์ เปิดงานและมอบรางวัล
ในครั้งนี้ พร้อมทั้งการแสงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับสุดอลังการจากนักแสดงสาวระดับแถวหน้า ได้แก่ เก้า สุภัสสรา, แพทริ
เซีย กู๊ด, เบลล่า ราณี, มิว นิษฐา และใหม่ ดาวิกา และมินิคอนเสิร์ตจากตู่ ภพธร

ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด GIT World’s Jewelry Design Awards 2015
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ผลการตัดสิน GIT World’s Jewelry Design Awards 2015
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 3,000 USD ได้แก่ ผลงานชื่อ DNA of the Kaleidoscope
ออกแบบ:
Miss Chan Hsiao-Ching จากประเทศไต้หวัน
สนับสนุนการผลิต:
CHYHJIUN JEWELRY Company

สนับสนุนเงินรางวัล:
สมาคมผูค้ ้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 2,500 USD ได้แก่ ผลงานชื่อ Behind The Petal
ออกแบบ:
นางสาวสุพัจนา ลิ่มวงศ์
สนับสนุนการผลิต:
GIT
สนับสนุนเงินรางวัล:
บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จํากัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 2,000 USD ได้แก่ ผลงานชื่อ แรงศรัทธา
ออกแบบ:
นางสาวปิยรัตน์ มั่งศิลป์
สนับสนุนการผลิต:
บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จํากัด
สนับสนุนเงินรางวัล:
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จํากัด

รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 1,000 USD ได้แก่ ผลงานชื่อ Another Side
ออกแบบ:
นางสาวธนภรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์
สนับสนุนการผลิต:
ห้างทองน่าํ เชียง
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รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 1,000 USD ได้แก่ ผลงานชื่อ Blooming Life
ออกแบบ:
Mr. Bimal Koley จาก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สนับสนุนการผลิต:
บริษัท คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จํากัด

รางวัล Young Blood Designer เงินรางวัลมูลค่า 1,500 USD ได้แก่ ผลงานชื่อ Repercussion
ออกแบบ:
นางสาวภัทรนันท์ ลิ้มโอฬารสุขสกุล
สนับสนุนการผลิต:
GIT

นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก 1 รางวั ล พิ เ ศษ ซึ่ ง ได้ รั บ เงิ น รางวั ล 1,000 USD คื อ รางวั ล แบบวาดขวั ญ ใจมหาชน
หรื อ Popular Design Award 2015 ซึ่ ง เป็ น การให้ ช าวไทยและต่ า งชาติ ร่ ว มสนุ ก โหวตผลงานที่ ชื่ น ชอบผ่ า น
ทาง www.git.or.th ซึ่งมีจํานวนผู้ร่วมโหวตเป็นจํานวนถึง 543 คน และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายณัฐวัฒน์ สุ่นเท็ก
กับผลงานชื่อ Siamess Fashion และผู้ร่วมสนุกในการโหวตรางวัล Popular Design ที่ได้รับรางวัลเข็มกลัดฝังเพชรจาก
ห้างเพชรหลีเสง ได้แก่ คุณศุภกร สิงห์ทองรัตน์

รางวัล Popular Design Award 2015
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กิจกรรมวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

การแสดงผลงานของนักเรียนหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันได้จัดการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับจากผลงานของนักเรียนสถาบัน จํานวน 6 ชุด แสดงแบบโดยดารา
นักแสดงชื่อดัง ได้แก่ เกรซ กฤติกา, ดาว พิมพ์ท อง, เจนสุดา ปานโต, โบวี่ อัฐมา, นานา ไรบี นา และวุ้นเส้น วิริฒิ ภา
ภายในงานมี โซนนิ ท รรศการแสดงแบบวาดผลงานการออกแบบเครื่ อ งประดั บ ของผู้ เข้ าอบรมในหลั ก สู ต รออกแบบ
เครื่องประดับจากสถาบัน จํานวน 30 ผลงาน และผลงานออกแบบเครื่องประดับของผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดอีกจํานวน
30 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจากนายจุมพล เด่นเมฆา รองผู้อํานวยการสถาบัน ให้เกียรติเปิดงานร่วมงาน
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สถาบันขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จํากัด,
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ, บริษัท คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จํากัด, ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างทองน่ําเชียง,
CHYHJIUN JEWELRY Company, Enzo Liverino 1894, บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จํากัด, ห้างเพชรหลีเสง, Trez
Jewelry, บริษัท เท็ท ดีไซน์ จํากัด และ TQ 925 Co., Ltd.
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