
 
               
     

การประชุมวิชาการและนทิรรศการ ทรพัยากรไทย : ชาวบ้านไทยไดป้ระโยชน์ 
ก าหนดการ 

การแสดงศิลปะพ้ืนบ้านบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ระหว่างวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

      ณ เวทีศิลปะพ้ืนบ้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
วันเสาร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
พิธีกร :  นางสาวรุง่ฤดี ชะลอเจรญิยิ่ง และนางสาวจฑุามาศ ชิดนอก  
 ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. พิธีเปิด 
    โดย  อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ช่ือชุดการแสดง :  การบรรเลงเพลงโดยวงออร์เคสตร้า                  

โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน จังหวัดนครราชสีมา 
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๐ น. สรปุและมอบของทีร่ะลกึ 
    โดย  นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ และนางอมรา โชติชะวงศ์ 
                                        ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ  
  
วันอาทิตย์ท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
พิธีกร :  นางสาวจุฑามาศ  ชิดนอก และนางสาวพิมพ์ชนก  นวัตมงคลกรณ์  
 ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ช่ือชุดการแสดง :  กันตรึมบูรณาการพืชศึกษา “ร้อยลีลาเอือ้งหมายนา”  
                                 โดย : โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรรีัมย ์  
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ช่ือชุดการแสดง : การแสดงศิลปะวัฒธรรมอีสาน วงโปงลางปทุมเทวาภิรมย์ 
    ๑.ออนซอนคราม ประโยชน์ล้้ากระเจี๊ยบแดง ล้วนแหล่งทรพัยากร  
       สะออนไทสกล 

 ๒.ลีลานาคินทร์อ้านวยพร 
 ๓.เผ่าไทภูพาน 
 ๔.อีสานม่วนซื่น 

    โดย : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๐ น. สรปุและมอบของทีร่ะลกึ 
 โดย  ดร.ประยงค์ แก่นลา และนายอ้านาจ  ชนชนะชัย  

       ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ  
 
 



วันจันทร์ท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
พิธีกร : นางสาวจุฑามาศ ชิดนอก และนางสาวพิมพ์ชนก นวัตมงคลกรณ์    
 ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ช่ือชุดการแสดง : เตย้ผักกะแยงโปงลางมนูมงัมิ่งมงคล 
                                   โดย : โรงเรียนอ้านาจเจริญ จงัหวัดอ้านาจเจรญิ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ช่ือชุดการแสดง : ร้าเดินเชิญชมอญัชัน วิถีชีวิตชนสามเผ่าชาวศรีธาตุ 
    โดย : โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จงัหวัดอุดรธานี 
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๐ น. สรปุและมอบของทีร่ะลกึ 
    โดย  นายมงคล เดชวรรณ และนายอาคม หาญสงคราม   
                                        ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ 
 

วันอังคารท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
พิธีกร :  นายเกริกชัย แซเ่ตีย และ นางสาวชนิภัทร อิ่มประบูรณ์   
 ศูนย์ประสานงานฯ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ช่ือชุดการแสดง : ๑.ช่อชมจันทร์พรรณราย 
      ๒.อุทยานสรุนาร ี
                                   โดย : โรงเรียนสรุนารีวิทยา จงัหวัดนครราชสีมา  
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ช่ือชุดการแสดง : ๑.ระบ้ามะเขือเปราะเจ้าพระยา  
      ๒.ระบ้าร้าโทนโคราช   

๓.ระบ้าจ้าปากนาฏปุระ 
    โดย : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จงัหวัดนครราชสีมา  
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๐ น. สรปุและมอบของทีร่ะลกึ 
    โดย  นายโสภณ สุรโยธี และนายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล    
                                       ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ   
 

วันพุธท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
พิธีกร :  นายเกริกชัย แซเ่ตีย และนางสาวชนิภัทร อิ่มประบรูณ์  
 ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ชุดการแสดง : “นาฎตยภูมิปัญญา เลิศล้้าค่าชาวนาไทย” ประกอบด้วย  

การแสดง ๓ ชุด ได้แก่ 
๑.นาฏยรังสรรค์ ชุด นงนารีศรีข้าวเม่า 
๒.นาฏยรังสรรค์ ชุด ระบ้านกกาฮัง 
๓.นาฏยรังสรรค์ ชุด อุษาภุมรา 

                                 โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรงุเทพมหานคร 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ชุดการแสดง :  ดนตรีสากล “คีตาธัญญาหาร” 
    โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรงุเทพมหานคร   
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๐ น. สรปุและมอบของทีร่ะลกึ 
    โดย  ผศ.ธีรวรรณ นุตประพันธ์ และนางสุภัทรา สจัจา     

       ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ    



วันพฤหัสบดีท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
พิธีกร :  นางสาวรุ่งฤดี ชะลอเจริญยิง่ และนางสาวจุฑามาศ ชิดนอก  
 ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ชุดการแสดง : ร้าโคราชกันเอง 
                                      โดย : องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา 

สรปุและมอบของทีร่ะลกึ 
โดย  ผศ.ดวงจิต แก้วอุบล และนายชุมพล สงเคราะห์ธรรม     
       ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ   

 
สถานท่ี : “อาคารเฉลมิพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”  
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีปิด ชุดการแสดง  :  ฟ้อนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
                                      โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน จังหวัดนครราชสีมา 

การแสดง  :  คีตาขับขานต้านานเมืองนคร 
โดย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

......................................................................................................................... 
หมายเหตุ : ก้าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  


