
คุณสมบัติผูสมัครเขารวมโครงการ

กำหนดการ

โครงการประกวดออกแบบเคร�อ่งประดับ คร้ังท่ี 13 และการประกวดพลอยเจ�ยระไน ซ�ง่เปนงานประกวดในระดับนานาชาติ โดยเปดกวางใหนักสรางสรรคและนักออกแบบ 

รวมถึงประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจไดมีโอกาสปลดปลอยพลังแหงความคิดสรางสรรค รวมถึงมีการเพ่ิมทัศนว�สัยและแลกเปล่ียนความคิดรวมถึงมุมมองระหวางนักออกแบบ

ชาวไทยและชาวตางชาติ การประกวดพลอยเจ�ยระไน การประกวดจะถูกแบงออกเปนสองประเภท ไดแก ประเภทชางเจ�ยระไนพลอยในจังหวัดจันทบุร�และชางเจ�ยระไน

จากท่ัวทุกมุมโลก เพ่ือเปดโอกาสใหผูท่ีมีประสบการณดานการเจ�ยระไน รวมถึงชางเจ�ยระไนไดมีโอกาสพัฒนาฝมือใหเขาสูวงการมาตรฐานระดับโลก

เปดกวางใหกับผูสมัครทุกทาน โดยไมจำกัดอายุ 

 บัดนี้ - 15  สิงหาคม 2562   ชวงเปดรับสมัครผูเขารวมโครงการ
         19  สิงหาคม 2562   การตัดสินประกวดพลอยเจ�ยระไน (รอบช�งชนะเลิศ) จากผลงานจร�ง
           4  ธันวาคม 2562   ประกาศผลและมอบรางวัลแกผูชนะการประกวดพลอยเจ�ยระไน พรอมดวยนิทรรศการแสดงผลงานของผูเขาประกวด

จัดโดย สถาบันว�จัยและพัฒนาอัญมณีและเคร�่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

- ผูเขาแขงขันสามารถใชพลอยสังเคราะห (Synthetic Gemstone) หร�อ พลอยเนื้อออน (Semi–precious Stone) ไมจำกัดสี เจ�ยระไนเปนรูปทรง Cushion 
  ไมจำกัดจำนวนเหลี่ยมเจ�ยระไน (Mixed cut หร�อ Fancy cut) ขนาดตั้งแต 10 มม. ข�้นไป
- ผูเขาแขงขันสามารถสงพลอยเขารวมประกวดไดไมเกิน 2 เม็ด
- พลอยทุกเม็ดตองบรรจ�กลองใหเร�ยบรอย โดยมีรายละเอียด ไดแก ช�อ่ผูเจ�ยระไน ช�อ่บร�ษัทสังกัด (ถามี) ชนิดพลอย ขนาดระบุหนวยเปนมิลลิเมตรและน้ำหนัก
  ระบุเปนกะรัต โดยแนบพรอมกับบรรจ�ภัณฑ

หลักเกณฑในการสงผลงานเขาประกวดการประกวดพลอยเจ�ยระไน

การประกวดพลอยเจ�ยระไน
ช�งเง�นรางวัล 15,000 USD พรอมโลเกียรติยศ

• ผลงานทุกช�้นเปนลิขสิทธ�์ของผูสรางสรรคผลงาน ยกเวน ผูสรางสรรคที่อยูภายใตสังกัด หนวยงานหร�อบร�ษัท ความเปนเจาของสิทธ�์ข�้นอยูกับการตกลงของทั้งสองฝายเทานั้น

• ผูชนะการประกวดยินยอมใหสถาบันว�จัยและพัฒนาอัญมณีและเคร�่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนเจาของลิขสิทธ�์ในผลงานที่ไดรับรางวัลทุกช�้นงานตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ�์ 

  เวนแตจะไดรับความยินยอมหร�ออนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสถาบันว�จัยและพัฒนาอัญมณีและเคร�่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนกรณีไป 

• ผลงานทุกช�้นที่สงเขาประกวด สถาบันมีสิทธ�์ในการจัดพิมพเผยแพรผลงานในสูจ�บัตร และเอกสารสิ่งพิมพหร�อสื่อสารสนเทศทุกชนิด 

• สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา หร�อ สถานที่ ในการจัดกิจกรรมตางๆ ซ�่งจะแจงใหทราบลวงหนา 

• สถาบันขอสงวนสิทธ�์ในการปรับเปลี่ยนกติกา เง�่อนไข และของรางวัลโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• คำตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูเขารวมประกวดไมสามารถโตแยง หร�ออุทธรณใดๆได

เง�่อนไขและขอตกลง 

โทร. 0 2634 4999     โทรสาร 0 2634 4970 
E-mail : admin@gitwjda.com
www.gitwjda.com   

ดาวนใบสมัครไดที่

สอบถามเพิ่มเติม

GIT's World Jewelry Design Award

gitwjda

gitwjda

สามารถสงดวยตนเองที่  ฝายฝกอบรม ชั้น 3 สถาบันว�จัยและพัฒนาอัญมณีและคร�่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) 
หร�อ สงไปรษณียแบบ EMS มาที่ คุณฐ�ตินทร�ย ลีลาวัฒนสุข 140 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร ชั้นที่ 3 ฝายฝกอบรม สถาบันว�จัยและพัฒนาอัญมณีและ
คร�่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ถนนสีลม แขวงสุร�ยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  (โดยระบุหนากลองวา สงประกวด)

การจัดสงผลงานและใบสมัคร  (กรุณาสงผลงานและใบสมัคร ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562)

  รางวัลประเภทชางเจ�ยระไนจันทบุร�
  1. รางวัลชนะเลิศ      มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 3,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
  2. รางวัลรองชนะเลิศ     มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 2,500 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 2,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
  รางวัลประเภทชางเจ�ยระไนทั่วไป
  1. รางวัลชนะเลิศ      มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 3,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
  2. รางวัลรองชนะเลิศ     มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 2,500 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 2,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
*เง�นรางวัลข�้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศจากธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ประกาศผลและมอบรางวัลแกผูชนะเลิศ

รายละเอียดรางวัล รางวัลมูลคารวม 15,000 เหร�ยญสหรัฐ



ใบสมัครเขารวมโครงการ
การประกวดพลอยเจ�ยระไน

รูปถาย

หมายเหตุ  - ผูสงผลงานเขาประกวดตกลงและยอมรับเง�่อนไขที่สถาบันกำหนดทุกประการ

              - โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนดวยตัวบรรจง

O นาย  O  นาง  O  นางสาว  O  อื่นๆ  (โปรดระบุ)  ____________________________                 

ช�่อ - นามสกุล  __________________________________________________________  

อายุ  ________  ป   ที่อยู (ที่สามารถติดตอไดสะดวก)   ____________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

บร�ษัท  |  หาง  |  รานคา  |  สถานศึกษา   ______________________________________________________________

ตำแหนง  |  อาช�พ  __________________________________________________________________________________

ประสบการณการทำงาน _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

รางวัลที่เคยไดรับ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

โทรศัพทมือถือ  _____________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท  (บาน | ที่ทำงาน)  ______________________________  โทรสาร   ___________________________________

E-mail  ____________________________________________________________________________________________

ช�่อผลงาน  _________________________________________________________________________________________

วัสดุที่ใช  ___________________________________________________________________________________________

แรงบัลดาลใจ | แนวความคิด  _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________


