
 

 

 

 

ก าหนดการการแสดงศิลปะพื้นบ้าน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ลานเวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙        
พิธีกร : นายเฉลิมพล ขยันกิจ และนางสาวกันยารัตน์ ตียาพันธ์  
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ร้องเพลงเปิดงาน โดย ไบร์ทและเนสท์AF ๙ 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีง  จังหวัดสุรินทร์  
    การแสดง “กลองยาวเมืองลีงพัฒนา”  จ านวน  ๔๐  คน 
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 

การแสดง “ฟ้าทะลายโจรสรรพคุณอุดม ชวนชมงามพริ้งพรายยอกรถวาย
บังคมบรมราชกุมารี” จ านวน ๕๐ คน 
มอบของที่ระลึกโดย : นายทวีชัย  สัจจาริยรักษ์  และนายมงคล  เดชวรรณ 

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙      
พิธีกร : นายพรพรหม ทองมีทิพย์ และนางสาวปิยะเนตร พึ่งพา 
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
    การแสดง “สืบศิลป์ถิ่นวัฒนธรรมแดนอีสาน ” จ านวน  ๕๕ คน 
เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. โรงเรียนบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  
การแสดง “ลีลาวาดฟ้อนออนซอนสวนพฤฏษศาสตร์โรงเรียน  
น้อมอาเศียรวาทปิยชาติราชสดุดี”  จ านวน  ๓๗ คน 
เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์  
    การแสดง “นาฏสดุดีนารีรัตนา” จ านวน  ๒๕ คน 
                                          มอบของท่ีระลึกโดย :  นายโสภณ  สุระโยธี และ นายชัชวาลย์ วีระชาติ 
วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙        
พิธีกร : นายปิยะณัฐทะนันไชย และนางสาวพัชราวดี เอ็นมาก 
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี 
    การแสดง “ปทุมบันเทิงศิลปวัฒนธรรม” จ านวน ๑๓  คน 

๒ 



 

 

เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์  
    การแสดง “สืบสานศิลป์ถิ่น ๓ วัฒนธรรม ” จ านวน  ๒๕ คน 
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมจังหวัดร้อยเอ็ด 
    การแสดง “เทิดไท้อัครราชูปถัมภ์  องค์เลิศล้ าพระวิศิษฎศิลปินสิรินธร” 
จ านวน  ๓๕ คน 
                                          มอบของท่ีระลึกโดย : รศ.กมลทิพย์  กสิภาร์ และนางพันทิพา สิงหัษฐิต  
 
วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙      
พิธีกร : นายพรพรหม ทองมีทิพย์ และนางสาวจุฑามณี  แท่นมงคลมาศ 
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
    การแสดง “ล าพญาหัวดอนตาล” จ านวน ๒๗ คน 
เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
    การแสดง “พิธีเหย้าชาติพันธุ์ลางกระเลิง” จ านวน ๒๗คน   
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ  
    การแสดง “ลูกทุ่งไอดินกลิ่นเปราะหอม” จ านวน ๖๕ คน  
    มอบของที่ระลึกโดย : นายพร้อม  พรหมภู่  และนายจรัญ  ไล้ทองค า 
 
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙        
พิธีกร : นายธานินทร์ สันคะนุช และนางสาวแพรวพรรณ  พัทธยุติ 
เวลา ๑๗.๓๐  – ๑๘.๓๐ น. โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
    การแสดง “ระบ ามะเขือเทศสีดา” จ านวน ๑๒ คน 
เวลา ๑๘.๓๐  – ๑๙.๓๐ น. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา 
    การแสดง “เสน่ห์โคราชพิไลลาศผักชีลาว” จ านวน ๔๓คน 
เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     กรุงเทพมหานคร  
    การแสดง “วิพิธจันทรา” จ านวน ๓๕ คน 
                                          มอบของท่ีระลึกโดย :นางสาวประนอม  รัตนชัย  
                                          และนางรัชนนีรนิทร์  คลังเงินวรากร 
 

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙        
พิธีกร :นายปิยะณัฐทะนันไชย  และนางสาวศิรินทิพย์ ปานเพชร 
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. โรงเรียนบ้านดอนแขม  จังหวัดขอนแก่น 
    การแสดงไท “ออนซอนหนองเรือตระการ”จ านวน ๑๕คน 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด 
    การแสดง “เทิดไท้องค์เจ้าฟ้า  จตุรรัชดา เชิดชูค่างานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน”จ านวน ๕๐ คน 
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   กรุงเทพมหานคร 
    การแสดง “กระแสเสียงร้อยเรียงวัฒนธรรมสี่ภาค”จ านวน ๒๐ คน 
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มอบของที่ระลึกโดย : นายทนงศักดิ์ มณีวรรณ และ 
นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ 
 
วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙       
พิธีกร :นายเฉลิมพล ขยันกิจ และนางสาวกันยารัตน์ ตียาพันธ์ 
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.  วงแฮมเมอร์ 
เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    การแสดง “จากยอดเขาถึงใต้ทะเล” จ านวน ๘๐ คน   

มอบของที่ระลึกโดย : นางประไพศรี สุภา และผศ.ธีรวรรณ  นุตประพันธ์ 
เวลา ๒๐.๐๐ น.   พิธีมอบธง ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงนารีรัตนา  

และเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
.................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ  ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
                                                                                       ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙            
 

 


