
 

 

    ก ำหนดกำรงำนไหว้ครูโนรำและวันสถำปนำวิทยำลัยฯ ครบรอบ 40 ปี 
“นำฏศิลป์วิชำกำร  สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น” 

   วันที่  14-16 กุมภำพันธ์  2561 
ณ ลำนยำงทอง วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 

 

วัน/เดือน/ปี เวลำ กิจกรรม 
สถำนที/่

ผู้รับผิดชอบ 
14 

กุมภาพันธ์ 
2561 

07.40 น. 
08.20 น. 

นักเรียน นักศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ 
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร  และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณลาน
หลวงพ่อบัวผุด 

สนามบาส 
ลานหลวงพ่อบัวผุด 

 
08.45 น. - ประธานเดินทางมาถึงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   ฝ่ายปฏิคม/พิธีการ 
09.00 น. พิธีเปิดโครงการ 

- ดร.เจียร  ทองนุ่น  ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนและวางพวงมาลัยถวายศีรษะครู 
- นายศิวพงศ์  กั้งสกุล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
กล่าวรายงาน 
- ประธานกล่าวเปิดงาน  และลั่นฆ้อง 
- ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมอบของที่ระลึกแก่
ประธาน 
- คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกับประธาน 
- การแสดงพิธีเปิด ชุด ร าอวยพร 40 ปีนาฏศิลป์นครศร ี
- ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชน าประธานและ 
แขกผู้มีเกียรติ  เยี่ยมชมนิทรรศการ 

ลานหลวงพ่อบัวผุด 
สนามบาส 

ฝ่ายปฏิคม/พิธีการ 

09.30 น. 
09.30 น.-09.40 น. 
09.40 น.-10.00 น. 

การแสดงผลสัมฤทธิ์ของภาควิชาสามัญ 
กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ชดุ English Song 
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 

- โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ลานหลวงพ่อบัวผุด 
ภาควิชาสามัญ 

 

10.00 น.-10.10 น. กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์  ชุด เพลินเพลงกับคณิตศาสตร์ 
10.10 น.-11.05 น. กลุ่มสาระวิชาศิลปะ 

- ดนตรีสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
- ดนตรีสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
- ดนตรีสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 



 

 

วัน/เดือน/ปี เวลำ กิจกรรม 
สถำนที่/

ผู้รับผิดชอบ 
(ต่อ) 
14 

กุมภาพันธ์ 
2561 

 

11.05 น.-11.50 น. การโต้วาที  เรื่อง ................................................ ภาควิชาสามัญ 
11.50 น.-12.30 น. พักรับประทานอาหาร  
12.30 น.-13.30 น. การเสนอผลสัมฤทธ์ิของภาควิชาดุริยางค์ไทย 

- การบรรเลงและขับร้องเพลงต้นเพลงฉิ่ง 
- การบรรเลงขิมและขับร้องเพลงลาวสวยรวยและ 

เพลงลาวด าเนินทราย 
- การบรรเลงวงดนตรีภาคอีสาน  “ต านานที่ราบสูง” 

ลานหลวงพ่อบัวผุด 
ภาคดุริยางค์ไทย 

13.30 น. การเสนอผลสัมฤทธ์ิของภาควิชานาฏศิลป์ไทย ลานหลวงพ่อบัวผุด 
ภาคนาฏศิลป์ไทย 13.40 น.-13.50 น. การแสดงผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกเสรีชั้น ม.5  ชุดระบ าไกรลาศส าเริง 

13.50 น.-14.00 น. การแสดงผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระละครชั้น ม.1  ชุดระบ าชนไก่   
14.00 น.-14.10 น. การแสดงผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระละครชั้น ม.2  ชุดระบ ากรีดยาง   
14.10 น.-14.25 น. การแสดงผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกเสรีชั้น ม.5  ชุดร าวงมาตรฐาน 
14.25 น.-14.35 น. การแสดงผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระละครชั้น ม.3  ชุดระบ านกกรงหัวจุก  
14.35 น.-14.45 น. การแสดงผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระละครชั้น ม.4  ชุดระบ าตารีปายง   
14.45 น.-15.05 น. การแสดงผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกเสรีชั้น ม.4  ชุดร าวงเวียนครกแบบท่า 
15.05 น.-15.15 น. การแสดงผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระละครชั้น ม.6  ชุดระบ ากายนคร   
15.15 น.-15.35 น. การแสดงผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระละครชั้น ม.5  ละครเจ้าหญิงแสนหวี   

16.30 น. 
เร่ิมพิธีไหว้ครูโนรา 

- นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์แขกผู้มีเกียรติและผู้ท่ีสนใจพร้อมกัน   
ณ โรงพิธี  

ลานยางทอง 

17.19 น. - พิธีเข้าโรง  
17.30 น. - พิธีขอท่ี (ผู้อ านวยการจุดธูปเทียนบอกกล่าว หลวงพ่อบัวผุด  

พระพิฆคเณศ   ศาลพระภมูิ) 
 

19.00 น. - โนราใหญ่เบิกโรง ลงโรง กาดครู ชุมนุมเทวดา และกราบครู  
20.00 น.-24.00 น. - การร าโนราของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

- การร าโนราของศิลปินโนรารบัเชิญ 
 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

วัน/เดือน/ปี เวลำ กิจกรรม 
สถำนที่/

ผู้รับผิดชอบ 
15  

กุมภาพันธ์ 
2561 

05.00 น. - พิธีชุมนุมครู กราบครู และถวายเครื่องสังเวย ลานยางทอง 
07.00 น. - นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ท่ีสนใจ 

  พร้อมกัน ณ โรงพิธ ี
 

07.30 น. - พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายสังฆทาน พระสงฆ์   
  อนุโมทนา กรวดน้ า 

ฝ่ายพิธีสงฆ์ 

09.00 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณโรงพิธี   
09.19 น. - โนราใหญ่ท าพิธีชุมนุมคร ู  
09.30 น. พิธีเปิดโครงการไหว้ครูโนรา 

- นายศิวพงศ์  กั้งสกุล  ผู้อ านวยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
กล่าวรายงาน 

- นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
        กล่าวเปิดงาน    

- ประธานจุดเทียนชัยยอดบายศรี , มอบเกียรติบัตรแก่ศิลปินโนรา 
- ผู้อ านวยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมอบของที่ระลึกแก่

ประธาน 
- ผู้อ านวยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชน าประธานเย่ียมชม

นิทรรศการ 

ฝ่ายพิธีการ/
ปฏิคม 

10.00 น. - โนราใหญ่ถวายเครื่องเช่นสังเวยบูชาครู  
11.00 น.-18.00 น. - พิธีร าถวายครู (12 ค าพรัด , 12 เพลง ,12 บท) และพาดเครื่อง 

  ครอบเทริดให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจ 
- พิธีเหยียบเสน แก้บน 

 

19.00 น.-24.00 น. - พิธีลงโรง กาดคร ู
- การร าโนราของศิลปินโนรารบัเชิญ 
- การเชิญครูประทับทรง 

 

16 
 กุมภาพันธ์ 

2561 

09.00 น.-17.00 น. - พิธีลงโรง กาดคร ู
- ร าคล้องหงส์ 
- การร าแทงเข้ 

ลานยางทอง 

 

 
**หมำยเหตุ  : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 


