
 
 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
กำหนดการ 

การแสดงศิลปะพื้นบ้านบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ระหว่างวันที่ 18 – 23 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ เวทีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เปิดเวทีการแสดง โดยวงดนตรี WU BAND มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๑๙.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. การแสดงจากชมรมต่างๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 การแสดงชุด “ทอผ้ายกเมืองนคร” จากชมรมนาฏศิลป์ 

 การแสดงชุด “ระบำศรีวิชัย” จากชมรมนาฏศิลป์ 

 การแสดงจากชมรม cover dance 

 การแสดงชุด “จินตะตารีซ่าน” จากชมรมนาฏศิลป์ 

 การแสดงชุด “ Remember โบราณคดี ๔ ยุค” จากชมรมนาฏศิลป์ 

 การแสดงจากชมรม cover dance 

 การแสดงดนตรี จาก ชมรม WU BAND 
 

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.       เปิดเวทีการแสดง โดยวงดนตรี WU MC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.       การแสดงจากชมรมต่างๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

         การแสดงชุด “ศิลปาชีพ” จากชมรมนาฏศิลป์ 

     การแสดงจากชมรม cover dance 

         การแสดงชุด “ลิเกบุตรี” จากชมรมนาฏศิลป์ 

         การแสดงชุด “ลายเกราะ” จากชมรมนาฏศิลป์ 

         การแสดงจากชมรม cover dance 

         การแสดงชุด “สมุทรนารี” จากชมรมนาฏศิลป์ 

     ๒๒.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.                      เปิดคอนเสิร์ตเต็มวง โดยนักร้องรางวัลถ้วยพระราชทาน                                               

                                                    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

                                                    ประจำปี ๒๕๖๑  คุณเกียรตินนท์ ทองรอด 



วันอังคารที่ ๒๐กันยายน ๒๕๖๕ 

  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พิธีเปิดเวทีการแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน  

รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงาน  

การแสดงพิธีเปิดชุด "คีตาขับขาน ตำนานเมืองนคร" 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐น. การแสดงศิลปะพ้ืนบ้านสลับการแสดงดนตรี                             

การแสดงชุด “ลูกพ่อดำรักษ์ทรัพยากรรู้คุณค่าร่วมรักษาตาม พระราชดำริ” 

การแสดง ดนตรีลูกทุ่ง                                   

การแสดงชุด “ระบำผักเสี้ยนผี”  

การแสดงปันจักสีลัต: บอมอคลอนาวีศรีโยธิน                                                                       

การแสดง ดนตรีลูกทุ่ง  

แสดงโดย โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช                          

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. การแสดงชุด "อยา่ลืมรักษ์ฉาน"                                        

แสดงโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต                                           

การแสดงชุด ระบำรองเง็ง  

แสดงโดย ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ จังหวัดกระบี่ 

การแสดง ดนตรีลูกทุ่ง  

แสดงโดย โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แนวคิดเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

โดย คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร  นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.        พบกับวงดนตรี WU BAND มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. การแสดงจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                             

                                                 การแสดงชุด “หัตถศิลป์ ถิ่นนคร” จากชมรมนาฏศิลป์                                                                        

                                                 การแสดงชุด “นบพระบรมธาตุ”   จากชมรมนาฏศิลป์                                                                                                   

                                                 การแสดงชุด “Cover Dance”                                                         

การแสดงชุด “THE MASK DANCE” จากชมรมนาฏศิลป์                                                                                                                  

การแสดงชุด “ครอลส ปิกกิ้ง”    จากชมรมภาษาและวัฒนธรรมมลายู                                                                                                          

การแสดงวงดนตรี จากชมรม WU. BAND มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๒๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.        สืบสานงานศิลป์กับ “มโนราห์ไข่เหลี้ยม” เต็มวง 



วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. การแสดงศิลปะพ้ืนบ้านสลับการแสดงดนตรี                                                              

                                               การแสดงวงดนตรี วง WU MC  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                              

การแสดงชุด ระบำโคลงเคลง  

แสดงโดย โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง                                              

การแสดงละครนอก เรื่อง “ไชยเชษฐ์”  

แสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช                                                                               

การแสดงวงดนตรี WU MC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. “ชีวิตคิดบวก” โดย จูรี นุ่มแก้ว    ผู้ประกาศข่าวช่อง Work Point TV 

๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. การแสดงจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                                      

                                               การแสดงชุด “วชิรพัตราภรณ์”   จากชมรมนาฏศิลป์                                                                    

  การแสดงชุด “ขวัญข้าว”  จากชมรมนาฏศิลป์                                                         

การแสดงชุด “Cover Dance”                                                                 

  การแสดงชุด “ตุมปัง” จากชมรมนาฏศิลป์                                                         

การแสดงชุด “จินตะตารีซ่าน” จากชมรมนาฏศิลป์                                                         

๒๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.        คอนเสิรต์ “เจนนี่ ลิลลี่” ได้หมดถ้าสดชื่น 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. การแสดงศิลปะพ้ืนบ้านสลับการแสดงดนตรี                                              

                                               การแสดงดนตรี โดย  โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวดันครศรีธรรมราช                                                

                                               การแสดงชุด มโนราห์  แสดงโดย โรงเรียนสวัสดิร์ัตนาพิมุข จ.ตรัง                                                                  

                                               การการแสดงดนตรี   แสดงโดย โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                

                                               การแสดงชุด มโนราห์  แสดงโดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา                                    

                                               การแสดงดนตรี  แสดงโดย โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. “แรงบันดาลใจสร้างได้”                                                                                       

                                               โดย คุณวาริณ ชินวงศ์ กรรมการผู้จัดการชินวงศ์กรุ๊ป ๒๐๑๔ จำกัด 

๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.       พบกับวงดนตรี WU BAND มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. การแสดงจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                                

การแสดงชุด “อีสานกางจ้อง” จากชมรมนาฏศิลป์                                                                                                               



การแสดงชุด “พรานบุณจับนางกินรี”  จากชมรมนาฏศิลป์                                                                                                       

การแสดงชุด “ Cover Dance”                                                                   

การแสดงชุด “ฮาวาย” จากชมรมนาฏศิลป์                                                         

๒๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.       การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน “รำวงเวียนครกไชยมนตรี” 

 

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. พบกับวงดนตรี WU MC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                             

                                               การแสดงชุด “ ทีสนิธพ” จากชมรมนาฏศิลป์                                                         

การแสดงชุด “ อัปสรสีหะ” จากชมรมนาฏศิลป์                                                         

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สุดยอดทักษะแห่งความสำเร็จ หลังปี ๒๐๒๒                                            

โดย คุณสรวิศ ลิ้มโอภาส พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานการกุศล                                             

ที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์เพ่ือสังคม คอลัมนิสต์และ Podcaster  

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.       การแสดงชุด “หัตถศิลป์ ถิ่นนคร” จากชมรมนาฏศิลป์                                                         

     การแสดงชุด “THE MASK DANCE” จากชมรมนาฏศิลป์                                                         

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.       พบกับวงดนตรี WU MC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.      พิธีมอบธง เจ้าภาพครั้งต่อไป                                                             

     การแสดงจากเจ้าภาพ ( มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ )  

     ชุด “นาฏกรรมรวมใจ ร้อยสายใย อพ.สธ. สานต่อร่มประดู่สู่ร่มอินทนิล” 

     ส่งมอบธง  

    การแสดงของเจ้าภาพ ครั้งต่อไป ( มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ) จังหวัดเชียงใหม่ 

๒๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.      วงดนตรี WU BAND มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

……………………………………………………………………………ปิดเวที.................................................................................... . 


