ประกาศผลผู้ชนะเลิศจากประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับโลก
ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
GIT’s World Jewelry Design Awards 2017
และการแข่งขันเจียระไนพลอย GIT’s World Challenge Gems Faceting Master 2017
สถาบันวิจั ยและพัฒนาอัญมณีอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานประกาศผลงานการ
ตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11 ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และการแข่งขันเจียระไนพลอย ครั้ง
ที่ 1 ชิงเหรียญเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 157,000 บาท ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์
หวังดันนักออกแบบและช่างเจียระไนพลอยไทยสู่เวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา
โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ (GIT’s World Jewelry Design Awards) จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ นักออกแบบทั้งมืออาชีพ และมือ
สมัครเล่น ได้นาเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ออกสู่สายตาประชาชน ครั้งนี้ เป็นการประกวดครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด
“Illusion through the Gemstones; Where the Mystery of Your Design Begins” ซึ่ ง ผู้ ช น ะ เลิ ศ ได้ รั บ โ ล่
พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 500,000
บาท
นอกจากนี้ GIT ยั ง ได้ จั ด การประกวดเจี ย ระไนพลอยระดั บ โลก GIT’s World Challenge Gems Faceting
Master 2017 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 157,000 บาท ถือเป็นปีแรกของ GIT ที่ส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้กับช่างเจียระไนมือสมัครเล่น และมืออาชีพ ทั้งของไทยและระดับนานาชาติ ให้มีทักษะ และฝีมือขั้นสูงจนสามารถเติบโต
และแข่งขันได้ในตลาดโลก
ส าหรั บ การประกวดการออกแบบ GIT’s World Jewelry Design Award 2017 ในปี นี้ ได้รับ ความสนใจจาก
นักออกแบบทั้งไทยและต่างชาติส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจานวนมาก มีผ ลงานส่ งเข้าร่วมประกวดรวม 267 ผลงาน
แบ่งเป็น เครื่องประดับ สาหรับ สุภ าพบุ รุษ 36 ผลงาน และเครื่องประดับสาหรับสุภ าพสตรี จานวน 231 ผลงาน จาก
ประเทศไทย อิห ร่าน สิ งคโปร์ สหรัฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ มาเลเซีย อิส ราเอล สโลวัค ซาอุดิอารเบีย และสาธารณรัฐ จีน
(ไต้หวัน) โดยผลงานที่ได้คะแนนสูงสุดประเภทละ 3 ผลงาน รวมเป็น 6 ผลงาน ถูกคัดเลือกไปทาเป็นเครื่องประดับจริง
และส าหรั บ GIT’s World Gems Faceting Master 2017 มี ผู้ ส่ ง ผลงานเข้ า ประกวดทั้ ง สิ้ น 34 ผลงาน แบ่ ง เป็ น 2
ประเภท Main Challenge จานวน 17 ผลงาน และ Freestyle Challenge จานวน 17 ผลงาน ซึ่งสถาบันได้มีการจัด
แสดงแแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย พร้อมจัดแสดงผลงานการเจียระไนของผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด
ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
และในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 สถาบันได้จัดพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ โครงการประกวด
ออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11 การแข่งขันเจียระไนพลอย ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธานใน ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์
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กิจกรรมวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
งานแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย GIT World’s Jewelry Design Awards 2017

การแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับสุดอลังการจากนักแสดงชื่อดัง ได้แก่ เจเจ - กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง, ลิ ลลี่ The Face Thailand - อภิช ญา ทองคา และ มาสุ จรรยางค์ดีกุ ล ร่วมใส่เครื่องประดับจาก
ผลงานของผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งเครื่องประดับสาหรับสุภาพบุรุษ และเครื่องประดับสาหรับสุภาพสตรี ทั้ง 6 ชุด พร้อม
ด้วยนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับของผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกแบบวาด และผลงานจากการแข่งขัน
เจียระไนพลอย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ลาน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
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กิจกรรมวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
งานประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ GIT World’s Jewelry Design Awards 2017
และ GIT’s World Challenge Gems Faceting Master 2017

สถาบันได้รับเกียรติจาก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ในพิธีประกาศผลการตัดสินและ
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11 การแข่งขันเจียระไนพลอย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม
บุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม DIY การทาเครื่องประดับด้วยตัวเอง ให้ผู้เข้าร่วมงาน
ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับด้วยตนเอง และการจาหน่ายสินค้าจากเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านด่านเกวียนอีกด้วย
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ผลการตัดสิน GIT’s World Jewelry Design Awards 2017
ประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภำพบุรุษ
รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และเงินรางวัลมูลค่า 2,500 USD
ชื่อผลงาน:

Multiverse
ออกแบบ:

นางสาวศิลานันท์ คงบัว
สนับสนุนการผลิต:

บริษัท อินทรามณี จากัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 1,500 USD พร้อมโล่เกียรติยศ
ชื่อผลงาน:

The Second Dimension
ออกแบบ:

นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ
สนับสนุนการผลิต:

บริษัท มาร์เวล จิวเวลรี่ จากัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 1,200 USD พร้อมโล่เกียรติยศ
ชื่อผลงาน:

Radiant Cut Diamond
นักออกแบบ:

นางสาวพรวิภา เธียรพจีกุล
สนับสนุนการผลิต:

บริษัท รีกัลจิวเวลลี่แมนูแฟคเจอร์
จากัด

ฝ่ายฝึกอบรม

ประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภำพสตรี
รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และเงินรางวัลมูลค่า 2,500 USD
ชื่อผลงาน:

My Universe
ออกแบบ:

นายธีรวุฒิ อาปะโม
สนับสนุนการผลิต:

บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จากัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 1,500 USD พร้อมโล่เกียรติยศ
และรางวัล Popular Design Award 2017 เงินรางวัลมูลค่า 800 USD พร้อมโล่เกียรติยศ
ชื่อผลงาน:

New Shiny Discover
ออกแบบ:

นางสาวกัญญา แสงผะกาย
สนับสนุนการผลิต:

บริษัท มาร์เวล จิวเวลรี่ จากัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 1,200 USD พร้อมโล่เกียรติยศ
ชื่อผลงาน:

ปิรามิด
ออกแบบ:

นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ
สนับสนุนการผลิต:

บริษัท มาร์เวล จิวเวลรี่ จากัด

นอกจากนี้ยังมีอีก 1 รางวัลพิเศษ ซึ่งได้รับเงินรางวัล 800 USD คือ รางวัลแบบวาดขวัญใจมหาชนหรือ Popular
Design Award 2017 ซึ่งเป็ น การให้ ชาวไทยและต่างชาติร่วมสนุกโหวตผลงานที่ชื่นชอบผ่านทาง www.git.or.th ซึ่งมี
จานวนผู้ร่วมโหวตเป็น จานวนถึง 179 คน และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นางสาวกัญญา แสงผะกาย กับผลงานชื่ อ
New Shiny Discover และผู้ ร่ ว มสนุ ก ในการโหวตรางวั ล Popular Design ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล เข็ ม กลั ด ฝั ง เพชรจาก
บริษัท พรีเมียร์เจมส์ เทรดดิ้ง จากัด มูลค่ากว่า 50,000 บาท ได้แก่ นางสาวพจมาน อินทร์ภิรมณ์
ฝ่ายฝึกอบรม

ผลการตัดสิน GIT’s World Challenge Gems Faceting Master 2017

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญเกียรติยศ และรางวัลเงินสด มูลค่า 2,000 USD ได้แก่
Mr. Bae Tae Kyu จากสาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศเกาหลีใต้
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเหรียญเกียรติยศ และรางวัลเงินสด มูลค่า 1,500 USD ได้แก่
นายสรรเพชญ พนัสเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเหรียญเกียรติยศ และรางวัลเงินสด มูลค่า 1,000 USD ได้แก่
Mr. Milan Rekesan จากสมาพันธรัฐสวิส
สถำบันขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนโครงกำร ได้แก่ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์, บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด ,
บริษั ท อิ น ทรำมณี จำกั ด, บริษั ท มำร์เวล จิว เวลรี่ จำกั ด , บริษัท รี กัลจิว เวลลี่ แ มนู แ ฟคเจอร์ จำกั ด , L.S. Jewelry
Group, บริษัท พรีเมียร์เจมส์ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท เท็ท ดีไซน์ จำกัด
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