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ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน
“2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่”
------------------------------------รางวัลชนะเลิศ ผลงานของ นายชร พิมสิมานนท์

แนวความคิดในการออกแบบ
 เจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อ
มุ ม ระฆั ง ทรงแปดเหลี่ ย มปิ ด ด้ ว ยทองจั ง โก 2 ชั้ น สื่ อ ถึ ง ความเป็ น ล้ า นนา และสื่ อ ถึ ง
จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี
 พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ หรือ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์
ของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ผู้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ คือ พญามังราย
พญางําเมือง และพ่อขุนรามคําแหง เป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ คู่บ้านคู่เมือง และเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้กราบไหว้บูชาของชาวเชียงใหม่ และผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่
 ตัวเลข 720 ปี สื่อถึง สมโภช 60 รอบนักษัตร เมืองเชียงใหม่
 แสงพวยพุ่ง สื่อถึง การจุดประกายส่องสว่าง การเฉลิมฉลอง 70 ปี แห่งการครองราชย์
ภัทรมหาราชา เตรียมเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก
 สีทอง สื่อถึง ความเป็นปึกแผ่นมั่นคง มั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรือง
 สีน้ําตาล สื่อถึง ความอบอุ่นมั่นคงไปด้วยหลักทรัพย์ บ่งบอกถึง อดีตอันยาวนาน และ
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
********************

