
กําหนดการโครงการสืบสานสัมพันธนาฏศิลปโขนภาคใต  คร้ังที่ 17 

วันที่   6 – 8  กันยายน  พ.ศ. 2561 

ณ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
 

วันท่ี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

6 กันยายน 2561 08.30 น. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชไหว 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัย ฯ 

 

08.00 น.-09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 น.-10.00 น. พิธีเปด 

- ประธานในพิธี  นายศิวพงศ  ก้ังสกุล  ผูอํานวยการ

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช  วางพวงมาลัย  

จุด เทียน ธูป บูชาครู  

- นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล  หัวหนาภาคนาฏศิลปไทย  

กลาวรายงาน 

- ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

กลาวเปดงานสืบสานสัมพันธนาฏศิลปโขนภาคใต  

ครั้งท่ี 17เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 

เทพยวรางกูร  28  กรกฎาคม 2561   

และกลาวตอนรับผูเขารวมโครงการ 

- พิธีคํานับครู  โดย ครูประสิทธิ์  ปนแกว   

ศิลปนแหงชาติและผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย 

- ครูประสิทธิ์  ปนแกว   

ศิลปนแหงชาติและผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย  ตัวแทน

ผู เชี่ยวชาญ กลาวใหโอวาทแกคณะครู  นักเรียน 

นักศึกษา เขารวมโครงการ 

หองประชุมมรกต 

อาคารวิทยบริการ 

10.00 น.-10.15 น. รับประทานอาหารวาง  

10.15 น.-11.00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม  

11.00 น.-12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

12.30 น.-15.00 น. กิจกรรมชวนเพ่ือนเท่ียวบาน 

- เดินทางไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  

  * กิจกรรมแหผาข้ึนธาตุ 

  

 



วันท่ี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

6 กันยายน 2561 

(ตอ) 

15.00 น.-16.00 น. เดินทางกลับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

16.00 น.-16.30 น. พักผอนตามอัธยาศัย 

16.30 น.-17.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

17.30 น.-18.30 น. พักผอนตามอัธยาศัย 

18.30 น.-20.30 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

20.30 น.-21.00 น. - นัดหมายกิจกรรม 

- สวดมนต/นอน 

7 กันยายน 2561 07.00 น.-07.30 น. รับประทานอาหารเชา  

07.40 น.-08.00 น. เขาแถวเคารพธงชาติ  

08.30 น.-09.00 น. แจงกิจกรรม/นัดหมาย หองประชุมมรกต 

อาคารวิทยบริการ 

09.00 น.-10.30 น. ซอมการแสดงโขน  

ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   

 

10.30 น.-10.45 น. รับประทานอาหารวาง  

10.45 น.-12.00 น. ซอมการแสดงโขน  

ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   

 

12.00 น.-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น.-14.30 น. ซอมการแสดงโขน  

ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   

 

14.30 น.-14.45 น. รับประทานอาหารวาง  

14.45 น.-16.00 น. ซอมการแสดงโขน  

ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   

 

16.00 น.-17.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

17.30 น.-21.00 น. - เดินทางไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

- ซอมใหญ การแสดงโขน 

 

21.00 น.-21.30 น. เดินทางกลับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

21.30 น.-22.30 น. - ปฏิบัติภารกิจสวนตัว 

- เขานอน 

 

 

 

 



วันท่ี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

8 กันยายน 2561 08.00 น.-09.00 น. รับประทานอาหารเชา  

09.00 น.-11.00 น. ฝกซอม/ทบทวนการแสดงโขน/เตรียมอุปกรณ  

11.00 น.-12.00 น. เดินทางไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  

12.30 น.-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น.-16.30 น. แตงตัว ศาลา 100 ป วัดพระ

มหาธาตุวรมหาวิหาร 

17.00 น.-18.00 น. เริ่มกิจกรรมการแสดงบนเวที 

- การบรรเลงวงเครื่องสายผสมวงปพาทย  

เพลงทศรัตนกษัตรา 

- การบรรเลงปพาทยเสภาเพลงบุหลันเถาแบบทอน 

 

18.30 น. - นายจาํเริญ  ทิพญพงศธาดา  ผูวาราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช ประธานในพิธเีดินทางมาถึงบริเวณงาน 

- เชิญคณะผูบริหารของวิทยาลัยนาฏศิลป  วิทยาลัย

นาฏศิลปพัทลุง  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช และคณะกรรมการจัดงานบนเวที 

- ประธานทําพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  

  * เปดกรวยหนาพระบรมสาทิสลักษณ สมเด็จ 

พระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล 

รัชกาลท่ี ๑๐  

  * ประธานอานบทถวายพระพรชัยมงคล  

(เสร็จแลวยืนตรงรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมีและ

เพลงสดุดีจอมราชา) 

  * นักเรียน นักศึกษา แขกผูมีเกียรติรองเพลง

สรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชารวมกัน 

- เชิญประธานประจําจุดรับกลาวรายงาน 

- เชิญตัวแทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

กลาวรายงาน 

- ประธานกลาวเปดโครงการสืบสานสัมพันธนาฏศิลป

โขนภาคใต  ครั้งท่ี 17 

 - เชิญประธานวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนที่หนาศีรษะคร ู

- เชิญประธานมอบเกียรติบัตรแกตัวแทนวิทยาลัย ฯ ท่ี

เขารวมโครงการ 

บริเวณลานโพธิ ์

วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร 



วันท่ี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

8 กันยายน 2561 

(ตอ) 

 - ประธานมอบชอดอกไมแกตัวแทนนักแสดง 

- ประธานมอบเกียรติบัตรใหกับผูสนบัสนุนโครงการ 

- นายศิวพงศ  ก้ังสกุล  ผูอํานวยการวิทยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช ในนามเจาภาพโครงการสืบสานสัมพันธ

นาฏศิลปโขนภาคใต  ครั้งท่ี 17 มอบของท่ีระลึกแก

ประธาน 

- บันทึกภาพรวมกัน 

- เชิญประธานประจําจุดรับรอง 

 

19.00 น.-21.00 น. - การแสดงรําถวายพระพร 

- การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาส 

วันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   

28  กรกฎาคม 2561  เรื่องรามเกียรติ์   

ตอน “สิบขุนสิบรถ” 

 

20.00 น.-21.15 น. บันทึกภาพรวมกัน  

21.15 น.-21.30 น. กิจกรรมอําลา  

21.30 น.-22.00 น. เดินทางกลบัวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

22.00 น.-23.00 น. - ปฏิบัติภารกิจสวนตัว 

- รับประทานอาหาร 

- เขานอน 

 

 

**  กําหนดการเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม  ** 

 

 

 

 

 

 

 


