
กิจกรรมประกวดขบวนพาเหรด 
“เชียงใหมเมืองแหงภูมิปญญาสูสังคมผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ” 

ภายใตกิจกรรมงานมหกรรมสรางความตระหนักในการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ       

โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ 
 

 

ลักษณะและรูปแบบการประกวด 

 ขบวนพาเหรด 

แนวคิดของขบวน 

 เชียงใหมเมืองแหงภูมิปญญาสูสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ 

คุณสมบัติผูสมัคร 

๑. ทีมผูสูงอายุ เจาหนาที่ อาสาสมัคร ทีเ่ปนสมาชิกชมรม / สภา / มูลนิธิ หรือองคกรอื่นที่ดําเนินงาน หรือ  

ทํากิจกรรมเกี่ยวกับผูสงูอายุ ในจังหวัดเชียงใหม 

๒. ผูเขารวมในขบวนแตกายดวยชุดอิสระตามความเหมาะสมและรูปแบบของแตละขบวน 

วัน เวลา การแขงขัน 
๑. ทําการประกวดวันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๙  

๒. ต้ังขบวนพรอมกันเวลา ๐๗.๐๐ น. กรณีที่มาชากวาเวลาที่กําหนดใหต้ังแถวลําดับสุดทายของขบวน 

๓. เริ่มเคลื่อนขบวนเวลา ๐๗.๓๐ น. 

เสนทางและสถานท่ีประกวด 

ต้ังขบวนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม ถนนคชสาร ถึงศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 

หลักเกณฑ ขอปฏิบัติและเง่ือนไขการประกวด 

๑. จํานวนผูเขารวมขบวนตองมจีํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน และจํานวนทัง้หมดไมเกิน ๑๒๐ คน 
(รวมจํานวนคนในขบวนทั้งหมด) 

๒. ไมอนุญาตใหหยุดขบวนเพื่อทําการแสดงระหวางที่เดินขบวนพาเหรด (หากทําการแสดงจะถูกตัดคะแนน
ทันที ๑๐ คะแนน) 

๓. อนุญาตใหใชเครื่องขยายเสียง เครือ่งดนตรี หรืออปุกรณประกอบจังหวัดในขบวนพาเหรดได 
๔. ไมอนุญาตใหใชพลุ ดอกไมไฟ หรือวัสดุอุปกรณ เทคนิคพิเศษอื่นใดอันกอใหเกิดอันตรายและอัคคีภัย 
๕. รูปแบบขบวน การตกแตง ตองสะทอนตามในแนวคิด เชียงใหมเมืองแหงภูมปิญญาสูสังคมผูสูงอายุทีม่ี

คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

๖. ระหวางการเดินทางหรือเคลื่อนขบวนพาเหรดสวนหน่ึงสวนใดในขบวนพาเหรดเกี่ยวชน ตก กระทบ หรือ
กอใหเกิดอันตราย หรือเสียหายตอรางกายผูเขารวมบวน หรือบุคคลอื่น รวมถึงทรัพยสินอยางหน่ึงอยางใดเจาของขบวน
หรือทีมงานขบวนพาเหรดน้ัน ๆ ตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายน้ันๆ เอง 

๗. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีส่ิ้นสุด 
 

เกณฑการตัดสิน 

 กําหนดใหมีคะแนนรวมทัง้หมด ๑๐๐ คะแนน โดยแบงรายละเอียดดังน้ี 
๑. ความสวยงาม การตกแตงความเหมาะสมของขบวน   ๒๕ คะแนน  

๒. ความคิดริเริ่มสรางสรรค      ๒๕ คะแนน  

๓. รูปแบบสอดคลองกับแนวคิด การสือ่ความหมาย    ๒๐ คะแนน 

๔. การแตงกายของผูเขารวมขบวน      ๑๐ คะแนน 

๕. การแสดงออกของผูเขารวมขบวน     ๑๐ คะแนน  

๖. ความตรงตอเวลา       ๑๐ คะแนน 

รางวัลการแขงขัน 
๑. รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) พรอมถวยรางวัล 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ไดรับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) พรอมเกียรติบัตร 

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ไดรับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถวน) พรอมเกียรติบัตร 

วิธีการสมัคร 
๑. กรอกแบบฟอรมใบสมัคร และกรอกรายละเอียดใหครบถวนถูกตอง สามารถโหลดใบสมัครไดที ่

http://thammapakorn.go.th 
๒. แบบฟอรมใบสมัคร จํานวน ๑ ชุด ตอ ๑ ทีม 
๓. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นรบัรองสําเนาถูกตองผูประสานงาน หรอืผูควบคุมทีม   

จํานวน ๑ แผน 
๔. ชองทางสงใบสมัคร 

- สงดวยตนเองไดที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) เวลา  
๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

- สงทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ 
(เชียงใหม) เลขที่ ๑ ถนนมูลเมือง ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐  โดยวงเล็บที่มุมซองวา      
“สมัครประกวดขบวนพาเหรด” 

- สงทางโทรสาร (Fax) ที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๒๘-๑๒๐๖ 
- สงทาง E-mail : thammapakorn@dop.mail.go.th 

๕. สมัครไดต้ังแตวันน้ี ถึง ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ (กรณีที่สมัครทางไปรษณียใหนับวันที่ประทบัตราไปรษณีย  
ณ ที่ทําการไปรษณียปลายทางเทาน้ัน) 

 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
เลขที่ ๑ ถนนมูลเมือง ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ 
โทรศัพท : ๐-๕๓๒๗-๘๕๗๓ ตอ ๑๐๔ โทรสาร : ๐-๕๓๒๘-๑๒๐๖ 



 
 
 
 
 

ใบสมัครประกวดขบวนพาเหรด 

“เชียงใหมเมืองแหงภูมิปญญาสูสังคมผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ” 

กิจกรรมงานมหกรรมสรางความตระหนกัในการเขาสูสังคมผูสูงอายอุยางมีคณุภาพ       

โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสูสังคมผูสงูอายุอยางมีคณุภาพ 
 

 

ขอมูลผูสมัคร 
 ชื่อทีม / กลุม ............................................................................................................................................................................. 

ที่อยูที่ติดตอได ...................อาคาร................................................... หมูที่ .............. ถนน ....................................................... 

ตําบล ............................... อําเภอ .................................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ................................. 

เบอรโทรศัพท ................................ เบอรโทรศัพทมือถือ ................................... E-mail :....................................................... 

 

ชื่อ – สกุล หัวหนา/ผูประสานงาน / ผูควบคุมขบวน (นาย / นาง / นางสาว) ................................................ อายุ .........ป  

หมายเลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 

ที่อยูปจจุบัน ....................... อาคาร................................................. หมูที่ ............... ถนน ...................................................... 

ตําบล ............................... อําเภอ ................................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ................................. 

เบอรโทรศัพท ............................... เบอรโทรศัพทมือถือ .................................... E-mail :...................................................... 
 

 ขาพเจาและทีมผูสมัครมีความประสงคจะสมัครเขารวมเปนผูเขาประกวดขบวนพาเหรด โดยที่ขาพเจาและสมาชิกรับทราบและ
ไดอานและเขาใจกฎกติกาและเงื่อนไขตามโครงการที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) ประกาศเปน
อยางดแีละตกลงตามกฎกติกาและเงื่อนไขที่ผูจัดโครงการฯ ไดประกาศไวหรือที่จะแจงใหทราบตอไป ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของใบสมัครน้ีทุก
ประการ 
 

ขาพเจาขอรบัรองวาขอมลูที่ใหไวขางตนถูกตองเปนความจรงิ ตลอดจนไดอานและรบัทราบเงื่อนไขในใบสมัครน้ี
แลวทุกประการ 
 

ลงช่ือ………………………….…….…………หัวหนากลุม 
        (................................................) 

                            สมัครวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ............... 
 

 

๑. กรุณากรอกขอมูลในใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขใหครบถวนพรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      
พรอมรับรองสําเนาถูกตองของผูสมัครของหัวหนา/ผูประสานงาน 

๒. ปดรับสมัครวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

๓. ชองทางสงใบสมัคร 
- สงดวยตนเองไดที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณเชียงใหม เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
- สงทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) เลขที่ ๑  

ถนนมูลเมือง ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐  โดยวงเล็บที่มุมซองวา  “สมัครประกวดขบวนพาเหรด” 
- สงทางโทรสาร (Fax) ที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๒๘-๑๒๐๖ 
- สงทาง E-mail : thammapakorn@dop.mail.go.th 

หมายเลขใบสมัคร 
 
 

(สําหรับเจาหนาที)่ 


