การประกาศผลรอบคัดเลือกแบบวาด (Audition)

GIT’s World Jewelry Design Awards 2018
ในหัวขอ “The Pearl of Wisdom - Illumination from under the Surface”

ณ หองประชุมใหญ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
วันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ GIT ไดจัดการตัดสินรอบ
คัดเลือกแบบวาด (Audition) โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ GIT’s World Jewelry Design Awards
2018 ภายใต หั ว ข อ “The Pearl of Wisdom - Illumination from under the Surface” โดยเฟน หา 5 สุด
ยอดผลงาน เพื่อนําไปผลิตเปนเครื่องประดับจริงสําหรับการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ชิงโลพระราชทานจากสมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พรอมเงินรางวัลรวมมูลคา 9,000 เหรียญสหรัฐ ในวันที่
7 กั น ยายน 2561 ภ ายในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้ ง ที่ 62 ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่
7 - 11 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอรฮอลล ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางดวงกมล เจียมบุตร ผูอํานวยการสถาบัน GIT เปดเผยวา โครงการประกวดออกแบบเครื่ องแบบ
ครั้งที่ 12 จัดภายใตหัวขอ The Pearl of Wisdom - Illumination from under the Surface เพื่อสงเสริ มให
ไขมุกเปนที่รูจักแพรหลายมากขึ้น โดยผูเขาประกวดจะตองออกแบบผลงานโดยมีไขมุกหรือเปลือกหอยมุ กเปน
องคประกอบหลัก และตองผลิตเปนเครื่องประดับเพื่อการจําหนายไดจริง

จัดทําโดย ฝายฝกอบรม

“ปนี้มีผูสนใจสงผลงานเขาประกวดรวม 333 แบบวาด แบงเปนผลงานจากประเทศไทย 157 แบบวาด และ
ตางประเทศ 176 แบบวาด จาก 16 ประเทศ ไดแก จีน ฮองกง อินเดีย อิหราน ญี่ปุน มาเลเซีย ฟลิปปนส เกาหลีใต
สิงคโปร ศรีลังกา ใตหวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เวียดนาม ซาอุดิอาระเบีย ตุรกี และยูเครน โดยคณะกรรมการไดคัดเลือก
20 ผลงานออกแบบผานรอบแรก และ 5 ชิ้นงานที่ไดคะแนนสูงสุดไดเขารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะนําไปผลิตเปนเครื่องประดับ
จริงได ซึ่งก็ตองรอชมวาเมื่อผลิตเปนเครื่องประดับจริงจะมีความงดงามเพียงใด” นางดวงกมล กลาว
สํ า หรั บ การตั ด สิ น รอบคั ด เลื อ กแบบวาดที่ จั ด ขึ้ น ทางสถาบั น ได รั บ เกี ย รติ จ ากกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและได รั บ ในอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ในระดั บ นานาชาติ 5 ท า น ได แ ก นายสุ ริ ย น
ศรี อ รทั ยกุ ล กรรมการผู จั ด การบริ ษั ท บิ ว ตี้ เจมส แฟคตอรี่ จํ า กั ด นายศรั ณ สมรั ก ษ บอร ด บริ หารด า นการตลาด
ภู เ ก็ ต เพิ ร ล กรุ ป ดร.พี ร วั ฒ น สุ ร เศรษฐ กรรมการผู จั ด การ L.S. Jewelry Group นายชาญชั ย เลิ ศ กุ ล ทานนท
Vice President, Group Manufacturing, New Product Introduction บริ ษั ท แพนดอร า โพรดั ก ชั่ น จํ า กั ด และ
Mr. Kim Tae-Hyung ผู อํ า นวยการศู น ย อั ญ มณี ข อง Jewelry Small Traders and Enterprisers Specialization
Support Center จากประเทศเกาหลีใต

การประกวดครั้งนี้ คณะกรรมการไดรวมคัดเลือกผลงานที่มีความสวยงาม โดดเดน มีความคิดสรางสรรค สามารถ
ผลิตและสวมใสไดจริง จํานวนทั้งสิ้น 20 ผลงาน และลงคะแนนใหกับผลงานที่สงเขาประกวดอยางเขมขน โดย 5 ผลงานที่
ไดคะแนนสูงสุดและจะนําไปสรางสรรคเปนเครื่องประดับจริงตอไป โดยไดรับการสนับสนุนการผลิตเครื่องประดับจาก
บริษัท อัลฟา พรีเชียส เมททอล จํากัด และบริษัท บิวตี้เจมส แฟคตอรี่ จํากัด และไดรับการสนับสนุนกิจกรรมทั่วไปจาก
หางเพชรหลีเสง, บริษัท แพนดอรา โพรดักชั่น จํากัด, อมร ภูเก็ตเพิรลกรุป และบริษัท เท็ท ดีไซน จํากัด

เครื่องประดับที่ผลิตขึ้นจริงจะไดรับการสวมใสโดยนายแบบ-นางแบบชั้นนํา เพื่อใหคณะกรรมการตัดสินและ
ประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกรที่ 7 กันยายน 2561 ภายในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 62
ณ ชาเลนเจอรฮอลล ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พรอมทั้งจัดแฟชั่นโชวแสดงเครื่องประดับที่
ผลิตจากผลงานแบบวาด และมีกิจกรรมประกาศผลรางวัลชนะเลิศ รางวัล Popular Design Award 2018 พรอมดวย
นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับ ระหวางวันที่ 7 – 11 กันยายน 2561
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ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถโหวตผลงานที่ชื่นชอบจาก 20 ผลงานที่ผานการคัดเลือกรอบแบบวาด เพื่อลุน
รางวัลทองคําแทงออสสิริสขนาด 1 กรัม จาก บริษัท อัลฟา พรีเชียส เมททอล จํากัด จํานวน 5 รางวัล และ
เครื่องประดับจากบริษัท แพนดอรา โพรดักชั่น จํากัด จํานวน 1 รางวัล และผลงานที่ไดรับคะแนนโหวตสูงสุด
จะไดรับรางวัล Popular Design Awards 2018 พรอมรางวัลเงินสดมูลคา 500 เหรียญสหรัฐ รวมลงคะแนน
ผานเว็บไซต http://www.git.or.th ไดตั้งแตไดวันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561 จนถึง วันศุกรที่ 31 สิงหาคม
2561

รายชื่อผลงานที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ GIT’s World Jewelry Design Awards 2018
และนําไปผลิตเปนเครื่องประดับจริง

ลําดับ

1
2
3
4
5

ชื่อผลงาน

Arise
Atom
Poseidon
Sparkle Light of Undersea
The Blooming of wisdom

นางสาว
นาย
นาย
นาย
Mr.

ชื่อ-นามสกุล

สุพัจนา ลิ่มวงศ
กิติศักดิ์ หมายเจริญ
จิรวัฒน สมเสนาะ
สิปปกร อวดคม
Indika Wijayarathna

ประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ซาอุดิอาระเบีย

หมายเหตุ
1. การประกาศผลผูเขารอบนี้ ไมไดเรียงตามลําดับคะแนนใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผูที่ผานการเขารอบจากแบบวาดทั้ง 5 ผลงาน จะตองสามารถเขารวมการตัดสินรอบชิงในวันศุกรที่ 7 กันยายน 2561 ภายในงาน Bangkok
Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 62 ณ ชาเลนเจอรฮอลล ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์

รายชื่อ 20 ผลงานแบบวาดทีม่ ีสิทธิ์รวมลุนรางวัล Popular Design Award 2018
และจะถูกนําไปจัดแสดงในงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศ GIT’s World Jewelry Design Awards 2018
ภายในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 62
ณ ชาเลนเจอรฮอลล ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีมี มีรายนามดังตอไปนี้
จัดทําโดย ฝายฝกอบรม

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อผลงาน

Poseidon
The Blooming of wisdom
Arise
Atom
Sparkle Light of Undersea
The secret of ocean
The Egance of Thai Identity
Magic of pearl
Beauty of Korea
With In-Ik mind

นาย
Mr.
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นาย
Mr.
Ms.

ชื่อ-นามสกุล

จิรวัฒน สมเสนาะ
Indika Wijayarathna
สุพัจนา ลิ่มวงศ
กิติศักดิ์ หมายเจริญ
สิปปกร อวดคม
ศิริลักษณ ขจรเดชพิศาล
ศุภชัย บัวงาม
นพดล มโหฬาร
Bae Yunjeong
In Ik-song
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ประเทศ

ไทย
ซาอุดิอาระเบีย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลี

ลําดับ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อผลงาน

sent of sea
"Big Waves"
สวิง
Queen of the sea
Galaxy
MultiPearl
หยาดน้ําตาเทพธิดา
Bloom love
5:59 AM
Phuketian

Mr
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาง
นาย
Ms.
นาย
นางสาว

ชื่อ-นามสกุล

Hyunsoo-chi
ปานรวี ศรีสวัสดิ์กุล
ชาตรี คีรีเดช
นพดล มโหฬาร
ชัชชัย เอิบอาบ
วิชุดา แตระพรพาณิชย
ธีรวุฒิ อาปะโม
Lee Yeonseo
ทเนศ บุญประสาน
ทิพยภวรรณ สิงหรักษ

ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สาธารณรัฐเกาหลี
ไทย
ไทย

หมายเหตุ

-

ผลงานที่ไมไดเขารอบการตัดสินรอบแบบวาด ผูอ อกแบบสามารถขอรับผลงานคืนไดที่ฝายฝกอบรม สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ชั้น 3 อาคาร ITF-Tower วันจันทร – ศุกร เวลา 09.00 – 17.00 น. ตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 28
ธันวาคม 2561 เทานั้น (ยกเวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ) มิเชนนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนผลงานทั้งหมด
สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ฝายฝกอบรม โทร. 0 2634 4999 ตอ 311

สนับสนุนโดย
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