
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที่         / ๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมแห่พระแวดเวียงเจียงฮำย 
********************************************************************* 

ด้วยจังหวัดเชียงรายในอดีตเคยเป็นดินแดนแห่งต้นก าเนิดอารยธรรมล้านนาที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ทางศิลปวัฒนธรรม ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และด้านพุทธศาสนา ซึ่งจะเห็นได้ว่าเฉพาะในเขตเทศบาล      
นครเชียงราย มีวัดวาอารามที่เก่าแก่ และมีพระพุทธรูปที่ส าคัญอยู่หลายวัด และแต่ละวัดที่ได้สร้างมีอายุมานานกว่า
พันปี จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังได้มีการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม        
โดยการน าหลักธรรมมาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ท าให้สังคมมีความสงบสุขนอกจากนี้แล้วบรรดา    
พุทธศาสนิกชนในความเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จึงได้จัดให้มีการอัญเชิญพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายมาประดิษฐ์ฐานบนบุษบกที่ได้สร้างขึ้นอย่างงดงาม เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสกราบไหว้สักการะบูชา   

และในวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ อันเป็นประเพณีสืบทอดกันมาช้านาน          
ในอดีตตั้งแต่สมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์   ซึ่งต่อมาในรัชกาลที่ ๘ โดยคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ในพระ
ปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหิดล ได้ประกาศให้วันที่ ๑  มกราคม  ๒๔๘๔ เป็นต้นมา  เป็นวันขึ้นปีใหม่ 
และเพ่ือเป็นการสอดคล้องตามจารีตประเพณีโบราณกาลของไทยตามคติ แห่งบวรพระพุทธศาสนาและตรงกับ    
นานาประเทศ    ทางราชการและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ จัดให้มีการรื่นเริงและมหรสพ ประกอบกับ วัดวาอาราม
ต่างๆ  จัดพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ย่ าฆ้อง  กลอง  ระฆัง  เพ่ือรับรุ่งอรุณแห่งชีวิตในปีใหม่โดยทั่วกัน  ในการนี้
เทศบาลนครเชียงรายได้เล็งเห็นความส าคัญ  จึงได้จัดโครงการพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่แวดเวียงเจียงฮาย 
และท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่    
 
๑.   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑.  นางสาวพรพิศ            เทพปัญญา           ประธานที่ปรึกษา 
๒.  ว่าที่ร.ต.หญิงภวรัญชน์   เงาแก้ว  รองประธาน 
๓.  นางวาสนา             หาญจริง   กรรมการ 
๔.  นายศิวาพร                เกษแก้ว                  กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ ดูแล ด้ำนกำรจัดกิจกรรมแห่พระแวดเวียงเจียงฮำยและผู้ประสำนงำนกับชุมชน 
 
 
 
 
 



๒.   ฝ่ำยจัดตกแต่งรถอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 
          ๑.  นางงามตา               บุญปั๋น 
          2.  นางสาวกฤติญา   กิติมา 
          3.  นางสาวผกาวรรณ      ค าปิว      
          4. นายศราวุฒิ    ช่างแต่ง 
          มีหน้ำที ่ จัดเตรียมตกแต่งรถที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปประดิษฐ์ฐำนบนรถบุษบกให้เรียบร้อย 
๓.  ฝ่ำยอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 
          ๑.  นายศิวาพร           เกษแก้ว   ประธาน 
          ๒.  นายธนัตนินทร์       แสนอาทิตย์  รองประธาน 
          ๓.  นายภัทรภณ          ดวงภู   กรรมการ 
          ๔.  นายวัสันต์             นายด่าน   กรรมการ 
          ๕.  นายธีรวัฒน์           แสนศิริ   กรรมการ 
          ๖. นายชาติชาย           เบญจวรรณ์  กรรมการ 
          ๗. นายณัฐวัตร            ดินแปง   กรรมหาร 
          ๘.  นายกฤษณะ          ปิกวงศ์   กรรมการ 
          ๙.  นายไพฑูรย์          แสนบัวหลวง  กรรมการ 
         ๑๐. นายหิรัญ                ศรีวชิัย   กรรมการ 
         11.  นายยศกร  มีสุข   กรรมการ  
          มีหน้ำที ่ จัดเตรียมรถที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปประดิษฐ์ฐำนบนรถบุษบกให้เรียบร้อย 
๔.  ฝ่ำยจัดเตรียมพำนข้ำวตอก ดอกไม้  
          ๑.  นางวาสนา         หาญจริง  ประธาน 
          ๒.  นางเครือวัลย์            อุตมะโน  รองประธาน 
          ๓.  นางสาวปรียพร       มุกดา   กรรมการ 
          ๔.  นางสาวสุวิสาข์       จันทพิมพ์  กรรมการ 
          ๕.  นางศิริรัตน์               อินต๊ะชัย  กรรมการ 
          ๖.  นางสาวสุปราณี          สงวนรัษฏ์  กรรมการ 
          ๗.  นางจิรารักษ์              ตุลาชม  กรรมการ 
          ๘.  นางสาวนงลักษณ์        วงค์ราษฎร์            กรรมการ 
          ๙.  นางชลภัสสรณ์           หมื่นอาจยิ้ม          กรรมการ 
          ๑๐.นางสาวจุฑามาศ         เหรียญแก้ว          กรรมการ 
          ๑๑.นางโสพิชชาญ์            สมใจ   กรรมการ 
          ๑๒.นางสาวกฤติญา          กิติมา   กรรมการ 
          ๑๓.นางาสวกนกพิชญ์        โนกุล   กรรมการ 
          ๑๔.นางศุภณัฐชญ์            บุตรบุญ  กรรมการ 
          ๑๕.นางลภัสรดา       ดินหม้อ            กรรมการ 
          ๑๖.นางสาวเฌนิศา   ครุฑเงิน  กรรรมการ 



๕.  ฝ่ำยจัดโต๊ะหมู่บูชำ 
         ๑.  นายชาติชาย         เบญจวรรณ์  ประธาน 
         ๒.  นายภัทรภณ         ดวงภู      รองประธาน 
         ๓.  นายธนัตนินทร์      แสนอาทิตย์             กรรมการ 
         ๔.  นายวสันต์            นายด่าน                กรรมการ 
         ๕.  นายธีรวัฒน ์         แสนศิริ                  กรรมการ 
         ๖.  นายเอกชัย           ชัยธนานัน ์  กรรมการ 
         ๗.  นายศิวาพร           เกษแก้ว              กรรมการ 
         ๘.  นายณัฐวัตร          ดินแปง   กรรมการ 
         ๙.  นายไพฑูรย์          แสนบัวหลวง  กรรมการ 
         ๑๐.  นายหิรัญ               ศรีวชิัย   กรรมการ 
         11.  นายยศกร  มีสุข   กรรมการ  
         มีหน้ำที่ จัดโต๊ะหมู่บูชำและตู้รับบริจำคข้ำงรถบุษบกพร้อมจัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
๖.  ฝ่ำยร่วมขบวนแห่ 
          ๑.  ว่าที่ร.ต.หญิงภวรญัชน์   เงาแก้ว  ประธาน 
          ๒.  นางสาวนงลักษณ์        วงค์ราษฎร์            รองประธาน 
          ๓.  นางชลภัสสรณ์           หมื่นอาจยิ้ม          กรรมการ 
          ๔.  นางสาวจุฑามาศ         เหรียญแก้ว          กรรมการ 
          ๕.  นางลภัสรดา       ดินหม้อ            กรรมการ 
          ๖.  นางสาวเฌนิศา   ครุฑเงิน  กรรมการ 
          ๗.  นางวาสนา          หาญจริง  กรรมการ 
          ๘.   นางเครือวัลย์            อุตมะโน  กรรมการ 
          ๙.   นางงามตา               บุญปั๋น   กรรมการ 
          ๑๐. นางสาวปรียพร        มุกดา   กรรมการ 
          ๑๑. นางสาวสุวิสาข์        จันทพิมพ์  กรรมการ 
          ๑๒. นางศิริรัตน์               อินต๊ะชัย  กรรมการ 
          ๑๓.  นางสาวสุปราณี         สงวนรัษฏ์  กรรมการ 
          ๑๔.  นางจิรารักษ์             ตุลาชม  กรรมการ 
          ๑๕.  นางโสพิชชาญ์           สมใจ   กรรมการ 
          ๑๖.  นางสาวกฤติญา         กิติมา   กรรมการ 
          ๑๗.  นางสาวกนกพิชญ์        โนกุล  กรรมการ 
          ๑๘.  นางศุภณัฐชญา          บุตรบุญ  กรรมการ 
          ๑๙.  นางสาวน้ าฝน            อินสุวรรณ์  กรรมการ 
          ๒๐.  นางสาวเจนจิรา          ปวงค า  กรรมการ 
          ๒๑.  นางสาววิไลวรรณ        ด่านสวสัดิ์  กรรมการ 
 



          ๒๒.  นางสาวภาวิณี            ผ่องใส  กรรมการ 
          ๒๓.  นางสาววาสนา         มุกดาสวรรค์  กรรมการ 
          ๒๔.  นางจิณณ์ณิชา            สมุดความ  กรรมการ 
          ๒๕.  นางสาวณิชกานต์         แสงเมือง  กรรมการ 
          ๒๖.  นางสาวพัชรินทร์         เตชะ  กรรมการ 
          ๒๗.  นางณัชชา                 ธะนันวงค์  กรรมการ 
          ๒๘.  นางสาวราตรี              สุนทร  กรรมการ 
          ๒๙.  นางสาวผกาวรรณ        ค าปิว  กรรมการ 
          ๓๐.  นางขวัญชนก      ค าแก้ว  กรรมการ 
          ๓๑.  นางสาววรรณภา          อวดคล่อง  กรรมการ 
          ๓๒.  นางณิชารีย์              รัตนอมรวิสิทธิ ์ กรรมการ 
          ๓๓.  นายศราวุฒ ิ               ช่างแต่ง              กรรมการ 
          มีหน้ำที ่ รวมจัดขบวนแห่พระแวดเวียงเจียงฮำยและประชำสัมพันธ์กิจกรรม  พร้อมจัดเก็บอุปกรณ์ให้
เรียบร้อยเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม 
๖.   คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
           ๑.    นายกฤษณะ        ปิกวงศ์                         
           มีหน้ำที ่ บันทึกภำพกิจกรรมแห่พระแวดเวียงเจียงฮำย 
            
        ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

                                                     
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๓๐    ธันวาคม    ๒๕๕๗ 
 

      
                   (นางสาวพรพิศ    เทพปัญญา) 
                                          ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
 


