ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม
เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑการประกวดหนูนอยยี่เปง
ในงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป 25๖๑
***********************************
ดวยเทศบาลนครเชียงใหม ไดบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ องคกรภาคี เครือขาย ทั้งภาครัฐและ
เอกชน กําหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม (ลอยกระทง) ประจําป ๒๕๖๑ ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยจัดใหมีการประกวดหนูนอยยี่เปง ทั้งนี้ เพื่อการเปนสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีอันดีงามและสืบสานมรดกภูมิปญญาทองถิ่นของชาวลานนาใหดํารงคงอยูสืบตอไป ตลอดจนเปนการสงเสริม
ทางดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
เพื่อใหการจัดกิจกรรมดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค ของการจัดงาน
จึงขอประกาศระเบียบและหลักเกณฑการประกวดหนูนอยยี่เปง ประจําป ๒๕๖๑ ดังตอไปนี้.คุณสมบัติผูเขารวมการประกวด
๑. ผูสมัครตองเปนเด็กไทย ถือสัญชาติไทย อายุระหวาง 5 -7 ป
(ตองเปนผูที่เกิดระหวาง ป พ.ศ. 25๕๔ – 25๕๖)
๒. ไดรับความยินยอมและเห็นชอบจากผูปกครอง
๓. พูดจาคลองแคลว ชัดเจน สุภาพ มีความมั่นใจในตนเอง
๔. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
๕. มีความสามารถในการแสดงออกในที่ชุมชน
สถานทีร่ ับสมัคร / หลักฐานการสมัคร
๑. สมัครไดที่โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย และฝายสงเสริมศาสนาฯ สํานักการศึกษา เทศบาล
นครเชียงใหม ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไมเวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
รับสมัครจํานวนไมจํากัด พรอมเอกสารการสมัคร ดังนี้.- รูปถาย
จํานวน 2 ใบ
- สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 4 ฉบับ ใหเซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ
- สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด )
จํานวน 4 ฉบับ
- สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ ของผูปกครอง จํานวน 4 ฉบับ ใหเซ็นรับรอง
- หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
จํานวน ๑ ฉบับ สําเนาทุกฉบับ
๒. รอบคัดเลือกรอบแรก วันที่ ๔ พฤศจิกายน 25๖๑ เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น. และเริ่ม
การคัดเลือกเวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมกัลปพฤกษ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โดยจะทํา
การคัดเลือกใหเหลือ ๖๐ คน พิจารณาจาก
๒.๑ รูปรางหนาตาสวยงาม รอยยิ้มสวยงาม
๒.๒ มารยาทงาม (เชน การไหว การเดินผานผูใหญ การพูด ฯลฯ)
๒.๓ ความมั่นใจในการแสดงออก การแนะนําตัวเอง พูดจาสุภาพคลองแคลวชัดเจน
๒.๔ บุคลิกภาพโดยรวมดี มีความรอบรู มีปฏิภาณไหวพริบในการตอบคําถาม
๒.๕ การแตงกายสุภาพเรียบรอย
๒.๖ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการใหถือเปนที่สิ้นสุดและขอยุติ
/ ๓. รอบคัดเลือกรอบสอง ...........................

-๒–
๓. รอบคัดเลือกรอบสอง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น.
เปนตนไป และเริ่มการประกวดตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ บริเวณโซน B ศูนยการคาพรอมเมนาดา
รีสอรทมอลส เชียงใหม โดยจะทําการคัดเลือกใหเหลือ ๒๐ คน พิจารณาจาก
๓.๑ รูปรางหนาตาสวยงาม รอยยิ้มสวยงาม
๓.๒ มารยาทงาม (เชน การไหว การเดินผานผูใหญ การพูด ฯลฯ)
๓.๓ ความสามารถในการแสดงแบบพื้นบานลานนา (ไมเกิน ๓ นาที)
๓.๔ ความมั่นใจในการแสดงออก พูดจาสุภาพคลองแคลวชัดเจน
๓.๕ การแตงกายเหมาะสมกับการแสดงตามประเพณีพื้นบานลานนา
๓.๖ บุคลิกภาพโดยรวมดี
๓.๗ ผลการตัดสินของคณะกรรมการใหถือเปนที่สิ้นสุดและขอยุติ
๔. รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 25๖๑ เริ่มลงทะเบียนเวลา 1๗.30 น. เปนตนไป
เริ่ มการประกวดตั้ งแต เ วลา ๑๙.๐๐ น. เป น ต นไป ณ เวที ก ารแสดงบริ เ วณสํ านั ก งานเทศบาลนครเชี ยงใหม
พิจารณาจาก
๔.๑ รูปรางหนาตาสวยงาม รอยยิ้มสวยงาม
๔.๒ มารยาทงาม (เชน การไหว การเดินผานผูใหญ การพูด ฯลฯ)
๔.๓ ความสามารถในการแสดงแบบพื้นบานลานนา
๔.๔ ความมั่นใจในการแสดงออก พูดจาสุภาพคลองแคลวชัดเจน โดยเฉพาะการเลาเรื่องราว
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวลานนา (ประเพณียี่เปง)
๔.๕ การแตงกายเหมาะสมกับการแสดงตามประเพณีพื้นบานลานนา
๔.๖ บุคลิกภาพโดยรวมดี มีความรอบรู มีปฏิภาณไหวพริบในการตอบคําถาม
๔.๗ การตัดสินของคณะกรรมการใหถือเปนที่สิ้นสุดและขอยุติ
รางวัลการประกวดหนูนอยยี่เปง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รางวัลชนะเลิศ
เงินสด ๗,๐๐๐ บาท พรอมมงกุฎ – ถวยรางวัลและสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินสด ๖,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล และสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล และสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ เงินสด ๓,๕๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล และสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔ เงินสด ๓,๕๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล และสายสะพาย
รางวัลหนูนอยแตงกายงาม
เงินสด ๓,๕๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล และสายสะพาย
รางวัลหนูนอยยิ้มสวย
เงินสด ๓,๕๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล และสายสะพาย
รางวัลขวัญใจชางภาพ
เงินสด ๓,๕๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล และสายสะพาย
รางวัลชมเชยรอบชิงชนะเลิศ เงินสด ๑,๕๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร
การรับเงินรางวัลในการประกวด
คณะกรรมการตัดสินจะประกาศผลการประกวดและมอบเงินรางวัลในคืนวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ เวทีการแสดงบริเวณหนาสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม โดยผูที่ไดรับรางวัลในการประกวด จะตองเตรียม
หลักฐานในการรับเงินรางวัล ดังนี้.๑. สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๒ ฉบับ
ใหเซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ
๒. สําเนาบัตรประชาชน
จํานวน ๒ ฉบับ
๓. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด )
จํานวน ๒ ฉบับ
4. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ ของผูปกครอง จํานวน ๒ ฉบับ
/ หมายเหตุ .....................................

-๓–
หมายเหตุ
๑. ผูปกครองตองเตรียมเทปการแสดงของเด็ก ( เปนแผน CD หรือ VCD เทานั้น )
๒. การแนะนําตนเองและการแสดงของผูเขารวมประกวดจะตองตรงตามเวลาที่กําหนด
๓. หนูนอยยี่เปงที่ไดรับตําแหนง ๘ คน จะตองเขารวมในขบวนแหกระทงใหญของเทศบาลนครเชียงใหม
ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยพรอมกัน ณ บริเวณขวงประตูทาแพ ในเวลา ๑๗.๐๐ น.
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม จึงขอเชิญชวนเด็กไทยและนักเรียนในสังกัดของทานเขารวมกิจกรรมดังกลาว
โดยขอทราบรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได ที่โรงเรี ยนชุ มชนเทศบาลวั ดศรี ดอนไชย ถนนช างคลาน ตํ าบลช างคลาน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เบอรโทร. ๐ – ๕๓๒๗ – ๔๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. 25๖๑

(นายสุนทร ยามศิริ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

