การประกาศผลรอบคัดเลือกแบบวาด (Audition)

โครงการประกวดออกแบบเครือ่ งประดับ ครั้งที่ 11
ในหัวขอ “Illusion through the Gemstones; Where the Mystery of Your Design Begins”
ณ หองประชุมใหญ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
วันศุกรที่ 18 สิงหาคม 2560

สถาบั น วิจัย และพัฒ นาอัญ มณี แ ละเครื่องประดับ แห งชาติ (องคการมหาชน) หรือ GIT ได จัดการตั ดสิน รอบ
คัด เลือกแบบวาด (Audition) โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดั บ ครั้งที่ 11 ภายใตหัวข อ “Illusion through
the Gemstones; Where the Mystery of Your Design Begins” โดยเฟ น หา 6 สุ ด ยอดผลงานเพื่ อ นํ าไปผลิ ต เป น
เครื่องประดับจริงสําหรับการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ชิงโลพระราชทาน พรอมเงินรางวัลรวมมูลคากวา 500,000 บาท
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ลาน Eden Zone ชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

นางดวงกมล เจียมบุตร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ กลาววา สถาบัน
ไดจัดโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ตอเนื่องกันมาเปนปที่ 11 เพื่อสรางความตื่นตัวแกนักออกแบบรุนใหม
ใหกาวผานกรอบความคิดเดิมๆ อีกทั้งเปนการแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองของนักออกแบบไทยและตางชาติ ซึ่งนับเปน
การกระตุนใหนักออกแบบจากทั่วโลกกลาแสดงออกอยางทาทายมากขึ้น ซึ่งในปนี้ สถาบันไดรับพระมหากรุณ าธิคุณ
จากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทานหัวขอการประกวดในปนี้ คือ “Illusion
Through the Gemstones; Where the Mystery of Your Design Begins” พร อ มด ว ยโล ร างวั ล ชนะเลิ ศ เพื่ อ เป น
ขวัญและกําลังใจใหกับผูเขาประกวด
สําหรับการตัดสินรอบคัดเลือกแบบวาดที่จัดขึ้น ทางสถาบันไดรับเกียรติจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง
และไดรับในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในระดับนานาชาติ 5 ทาน ไดแก นายสุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท บิวตี้เจมส แฟคตอรี่ จํากัด, นายธัชวิน สุรเศรษฐ กรรมการผูจัดการ L.S. Jewelry Group, นางดวง
โปษยานนท บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Harper's Bazaar Thailand, นายนิสันต องควุฒิธรรม ผูกอตั้งและเจาของ
แบรนดเครื่องประดั บ Ong Jewelry Design และนายสิ รพั ฐ พิ พั ฒ น วีรวั ฒ น ผูอํานวยการตลาดบริษั ท เดอมอนด
อนัณดารา จํากัด
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การประกวดครั้งนี้มีผลงานสงเขาประชันไอเดียรวมทั้งสิ้น 267 ผลงาน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภท
เครื่องประดับสําหรับสุภาพสตรี จํานวน 231 ผลงาน และประเภทเครื่องประดับสําหรับสุภาพบุรุษ จํานวน 36 ผลงาน
คณะกรรมการไดรวมคัดเลือกผลงานที่มีความสวยงาม โดดเดน มีความคิดสรางสรรค สามารถผลิตไดจริง และสามารถ
จําหนายได ในอุต สาหกรรมอัญ มณี และเครื่องประดับ จํานวนทั้ งสิ้ น 20 ผลงาน และลงคะแนนใหกับ ผลงานที่ สงเข า
ประกวดอยางเขมขน โดย 6 ผลงานที่ไดคะแนนสูงสุดและจะนําไปสรางสรรคเปนเครื่องประดับจริง แบงออกเปน ประเภท
เครื่องประดับสําหรับสุภาพสตรี 3 ผลงาน ไดแก ผลงานชุด My Universe ออกแบบโดย นายธีรวุฒิ อาปะโม, ผลงานชุด
New Shiny Discover ออกแบบโดย นางสาวกั ญ ญา แสงผะกาย และผลงานชุ ด ป รามิ ด ออกแบบโดย นายกิติ ศัก ดิ์
หมายเจริญ และประเภทเครื่องประดับสําหรับสุภาพบุรุษ 3 ผลงาน ไดแก ผลงานชุด มิติที่ 2 ออกแบบโดย นายกิติศักดิ์
หมายเจริญ , ผลงานชุด Multiverse ออกแบบโดย นางสาวศิ ลานัน ท คงบั ว และผลงานชุด Radiant Cut Diamond
ออกแบบโดย นางสาวพรวิภา เธียรพลีกุล

สถาบันไดรับการสนับสนุนการผลิตเครื่องประดับจาก บริษัท บิวตี้เจมส แฟคตอรี่ จํากัด, บริษัท มารเวล จิวเวลรี่
จํากัด, บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร จํากัด และบริษัท อินทรามณี จํากัด และไดรับการสนับสนุนกิจกรรมทั่วไปจาก
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด, ชายนนิ่งโกลด กรุป, หางเพชรหลีเสง, บริษัท พรีเมียรเจมส เทรดดิ้ง จํากัด และบริษัท เท็ท
ดีไซน จํากัด
เครื่องประดับที่ผลิตขึ้นจริงจะถูกสวมใสโดยนายแบบ-นางแบบชั้นนํา เพื่อใหคณะกรรมการตัดสินและประกาศ
ผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด และผลงานที่
เขารอบคัดเลือกจะถูกนําไปจัดนิทรรศการ พรอมผลงานจากการแขงขันเจียระไนพลอย ครั้งที่ 1 ซึ่งผูสนใจสามารถเขาชม
ไดระหวางวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 นี้
ทั้ งนี้ ผู ส นใจสามารถโหวตผลงานที่ ชื่ น ชอบทั้ ง 20 ผลงาน เพื่ อลุน รางวั ล เครื่องประดั บ แท จ าก บริษั ท
พรีเมี ยรเจมส เทรดดิ้ ง จํากั ด และผลงานที่ ได รับ คะแนนโหวตสู งสุด จะไดรับ รางวัล Popular Design Awards
2017 พรอมรางวัลเงินสดมูลคา 800 USD รวมลงคะแนนผานเว็บไซต http://www.git.or.th ไดตั้งแตวันพุธที่ 1
กันยายน จนถึง วันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560
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รายชื่อผลงานที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ GIT’s World Jewelry Design Awards 2017
และนําไปผลิตเปนเครื่องประดับจริง
เพื่อชิงโลพระราชทานฯ และรางวัลเงินสดประมาณ 100,000 บาท หรือ 2,500 USD
ในวันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 - 19.00 น.
ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนยการคา Central World มีรายนามดังตอไปนี้
ประเภท เครื่องประดับสําหรับสุภาพสตรี
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
นายธีรวุฒิ อาปะโม
2
นางสาวกัญญา แสงผะกาย
3
นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ
ประเภท เครื่องประดับสําหรับสุภาพบุรุษ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ
2
นางสาวศิลานันท คงบัว
3
นางสาวพรวิภา เธียรพลีกุล

ชื่อผลงาน

My Universe
New Shiny Discover
ปรามิด
ชื่อผลงาน

มิติที่ 2
Multiverse
Radiant Cut Diamond

หมายเหตุ
1. การประกาศผลผูเขารอบนี้ ไมไดเรียงตามลําดับคะแนนใดๆ ทั้งสิ้น
2 . ผู ที่ ผ าน ก า รเข ารอ บ จ าก แ บ บ ว าด ทั้ ง 6 ผ ล งา น จ ะต อ งส าม ารถ เข า ร ว ม ก ารตั ด สิ น รอ บ ชิ งช น ะ เลิ ศ
ในวันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนยการคา Central World มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
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รายชื่อ 20 ผลงานแบบวาดทีม่ ีสิทธิ์รวมลุนรางวัล Popular Design Award 2017
และจะถูกนําไปจัดแสดงในงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศ GIT’s World Jewelry Design Awards 2017
ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนยการคา Central World ระหวางวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2560
มีรายนามดังตอไปนี้
ประเภท เครื่องประดับสําหรับสุภาพสตรี
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
นายธีรวุฒิ อาปะโม
2
Mr. Rabin Mondal from UAE
3
นางสาวกมลชนก ศุภคุณ
4 นางสาวPitchpanita Apichaipaisan
5
นางสาวกัญญา แสงผะกาย
6
นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ
7
นายจาตุรนต สวางแสง
8
นายเอกจิต แกลวชิต
9
นางสาวปยรัตน มั่งศิลป
10
นายนพ สิงหโตเพ็ชร
ประเภท เครื่องประดับสําหรับสุภาพบุรุษ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุธิมา ภิรัชอมรพันธ
1
นางสาวสุขกัลยา ศุภพัฒนศิริ
2
นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ
3
นางสาวศิลานันท คงบัว
4
นายศุภชัย บัวงาม
5
นายจิรวัฒน สมเสนาะ
6
นางสาวพิชญภณิตา อภิชัยไพศาล
7
นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ
8
Mr. Indika Wijayarathna from KSA
9
นางสาวพรวิภา เธียรพลีกุล
10

ชื่อผลงาน

My Universe
The Illusive Playground
Queen of ocean
Wavy Maya
New Shiny Discover
ปรามิด
SIDA:สี-ทะ (SIDANTRA/สีทันดร)
"มายา" เสนนําสายตา
Unreal Nature
Beauty with the Glasses
ชื่อผลงาน

HAND (have a nice day)
Open Eyes
มิติที่ 2
Multiverse
Gearwheel Dimension
Building
Hind Tiger!!
ลวง
RISE UP
Radiant Cut Diamond

หมายเหตุ
- ผลงานที่ไมไดเขารอบการตัดสินรอบแบบวาด ผูออกแบบสามารถขอรับผลงานคืนไดทฝี่ ายฝกอบรม สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ชั้น 3 อาคาร ITF-Tower ในวันจันทร – ศุกร
เวลา 09.00 – 17.00 น. ตั้งแตวันนี้ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เทานั้น (ยกเวนวันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ) มิเชนนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนผลงานทั้งหมด
- สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ฝายฝกอบรม โทร. 0 2634 4999 ตอ 311
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สนับสนุนโดย
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