
๑ 
 

สรุปการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมงาน “ทอฝา้ยเป็นสายบญุจุลกฐิน ถ่ินอุบล  คนมีธรรม ” 
ปีที่ ๗  ประจําปี ๒๕๕๘  จังหวัดอุบลราชธานี   
(สภาวัฒนธรรมอําเภอในจังหวัดอุบลราชธานี) 
วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๘   เวลา ๑๓.๓๐ น.    

ณ  ห้องประชมุวัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
.................................... 

  การประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”  ปีที่ ๗  
ประจําปี ๒๕๕๘  จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยสภาวัฒนธรมจังหวัดและสภาวัฒนธรมอําเภอ
ของจังหวัดอุบลราชธานี  รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง  จํานวน  ๒๗  คน  สรุปดังน้ี 
 

๑. เจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมกิจกรรมฮีต ๑๒ คอง ๑๔  
 

กิจกรรมฮีต ๑๒ คอง ๑๔ สภาวัฒนธรรมอําเภอที่เปน็เจ้าภาพหลัก 
ในการจัดกิจกรรม 

๑) ฮีตบุญเข้ากรรม (บุญเดือนอ้าย)  ๑. สภาวัฒนธรรมอําเภอสําโรง 
๒. สภาวัฒนธรรมอําเภอนาเยีย 

๒) ฮีตบุญคูณลาน (บุญเดือนย่ี) ๑. สภาวัฒนธรรมอําเภอสว่างวีระวงศ์ 
๒. สภาวัฒนธรรมอําเภอพิบูลมังสาหาร 

๓) ฮีตบุญข้าวจี่ (บุญเดือนสาม) ๑. สภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
๒. สภาวัฒนธรรมอําเภอศรีเมืองใหม่ 

๔) ฮีตบุญเผวสหรือบุญมหาชาติ (บุญเดือนสี่)   ๑. สภาวัฒนธรรมอําเภอวารินชําราบ 
๒. สภาวัฒนธรรมอําเภอตาลสุม 

๕) ฮีตบุญสงกรานต์ (บุญเดือนห้า)   ๑. สภาวัฒนธรรมอําเภอดอนมดแดง 
๒. สภาวัฒนธรรมอําเภอเหล่าเสือโก้ก 

๖) ฮีตบุญบ้ังไฟ (บุญเดือนหก) ๑. สภาวัฒนธรรมอําเภอเข่ืองใน 
๒. สภาวัฒนธรรมอําเภอสิรินธร 

๗) ฮีตบุญซําฮะ (บุญเดือนเจ็ด)     ๑. สภาวัฒนธรรมอําเภอนาตาล 
๒. สภาวัฒนธรรมอําเภอโพธ์ิไทร 
๓. สภาวัฒนธรรมอําเภอเขมราฐ 

๘) ฮีตบุญเข้าพรรษา (บุญเดือนแปด) ๑. สภาวัฒนธรรมอําเภอเดชอุดม 
๒. สภาวัฒนธรรมอําเภอนํ้ายืน 

๙) ฮีตบุญข้าวประดับดิน (บุญเดือนเก้า) ๑. สภาวัฒนธรรมอําเภอตระการพืชผล 
๒. สภาวัฒนธรรมอําเภอนํ้าขุ่น 

๑๐) ฮีตบุญข้าวสาก (บุญเดือนสิบ) ๑. สภาวัฒนธรรมอําเภอนาจะหลวย 
๒. สภาวัฒนธรรมอําเภอบุณฑริก 

๑๑) ฮีตบุญออกพรรษา (บุญเดือนสิบเอ็ด) ๑. สภาวัฒนธรรมอําเภอม่วงสามสิบ 
๒. สภาวัฒนธรรมอําเภอกุดข้าวปุ้น 

๑๒) ฮีตบุญกฐิน (บุญเดือนสิบสอง)   ๑. สภาวัฒนธรรมอําเภอโขงเจียม 
 ๒. สภาวัฒนธรรมอําเภอทุ่งศรีอุดม 



๒ 
 

๒. รูปแบบการจัดกิจกรรมแต่ละฮีต 
  ๑. จัดนิทรรศการองค์ความรู้และวิทยากรประจําฐาน  สําหรับให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้เรียนรู้ 
ในแต่ละฮีตที่รับผิดชอบ โดยเริ่มจัดต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ไปจนถึงเวลา  
๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

๒. จัดกิจกรรมสาธิตและจําหน่าย“ของดีบ้านฉัน”      
๓. นําเสนอส่ิงที่มีคุณค่าของอําเภอเพ่ือให้คนอ่ืนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยการจัดแสดงหรือจัดทําเอกสาร

แผ่นพับองค์ความรู้ต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 
๔. จําลององค์ความรู้ฮีตต่าง ๆ เข้าร่วมในขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน 
 

๓. สถานที่จัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมฮีต ๑๒ คอง ๑๔ จะจัดที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางหลังเก่า  ซึ่งสามารถเตรียมและจัด   
กิจกรรมได้ต้ังแต่วันที่ ๑๕ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   
 

 ๔. อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 ๑. วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม  เช่น โต๊ะ เก้าอ้ื หรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ  ให้แต่ละอําเภอจัดหา
มาเอง หากมีการเช่าเกิดขึ้นให้ประมาณการเพ่ิมไปกับประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
 ๒. งบประมาณในการจัดกิจกรรมขอให้ใช้ในส่วนของสภาวัฒนธรรมก่อน หากไม่เพียงพอให้เสนอ
ประมาณการไปที่วัดไชยมงคล 
 ๓. ขอให้สภาวัฒนธรรมอําเภอพิจารณาจัดกิจกรรมของดีบ้านฉันที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณี ไปแสดง 
ที่เวทีการแสดง  เช่น หมอลํา เป็นต้น 
 ๔. สภาวัฒนธรรมอําเภอที่ผิดชอบกิจกรรมแต่ละฮีต ร่วมกันออกแบบจัดฐานการเรียนรู้ตามภารกิจ      
ในข้อ ๒ (รูปแบบการจัดกิจกรรมแต่ละฮีต)  พร้อมประมาณการงบประมาณท่ีจําเป็นต้องใช้ 
 ๕. ขอความร่วมมือสภาวัฒนธรรมอําเภอแต่ละอําเภอ ประสานโรงเรียนเพ่ือนํานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน   
 ๖. รายช่ือกรรมการจัดกิจกรรมแต่ละอําเภอ  และรายการกิจกรรม ขอให้นําส่งที่สํานักงานวัฒนธรรม
อําเภอภายในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

สรุปการประชุมการเตรียมการจัดงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 
ปีที่ ๗  ประจําปี ๒๕๕๘  จังหวัดอุบลราชธาน ี

(กิจกรรมจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร  กิจกรรมถนนสายข้าว  กิจกรรมถนนสายอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมปัญญาด้านวิทยาศาสตร์) 
วันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๘   เวลา ๑๓.๓๐ น.    

ณ  ห้องประชมุวัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี
................................................. 

 
  การประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”  ปีที่ ๗  
ประจําปี ๒๕๕๘  จังหวัดอุบลราชธานี  ด้านการจัดกิจกรรมจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร  กิจกรรมถนนสายข้าว  
กิจกรรมถนนสายอาชีพ และกิจกรรมเสริมปัญญาด้านวิทยาศาสตร์   ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูและ
เจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานสถานศึกษามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม รวมทั้ง
ผู้เก่ียวข้อง  จํานวน  ๒๕  คน ที่ประชุมได้พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมและกําหนดวัน เวลาในการจัด
กิจกรรม  สรุปดังน้ี 
 
๑. กิจกรรมจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร  

 
กิจกรรม หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีรบัผิดชอบจัดกิจกรรม  

ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๑  ปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ   โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๒  เก็บฝ้ายสายธารบุญ   โรงเรียนอาเวมารีอา 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๓  อ้ิว ดีด ล้อ เข็นฝ้ายสายธารธรรม  โรงเรียนวิจิตราพิทยา 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๔  เปีย ป่ันฝ้ายสายศรัทธา   โรงเรียนวารินชําราบ 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๕  กวัก ค้น สืบฝ้ายสายใยบุญ              โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๖  ตํ่าหูกผูกสายธรรม   โรงเรียนนารีนุกูล ๒  
ฐานการเรียนรู้ที่ ๗  ตัดเย็บเก็บสายใย   โรงเรียนหนองขอนวิทยา 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๘  ย้อมด้ายสายพระธรรม   โรงเรียนนารีนุกูล 
ฐานการเรียนรู้ที่ ๙  มหาบุญจุลกฐิน   โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
 

กิจกรรมจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร เป็นกิจกรรมหลักของการจัดงาน ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ดังกล่าว
ข้างต้น ๙ ฐาน  วิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วยภูมิปัญญา นักเรียน นักศึกษา รวมท้ังครู จากสถาบันการศึกษา       
ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม  ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรู้ดังน้ี 

๑. จัดให้มีนักเรียนเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.–
๑๗ .๐๐ น. ส่วนภาคค่ํา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอด         
องค์ความรู้กับภูมิปัญญาในแต่ละฐานการเรียนรู้ 
 ๒. รูปแบบการจัดฐานการเรียนรู้เน้นการมีส่วนร่วม จัดแบบมีชีวิตที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน  ด้วยการจัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลหรืออ่ืนๆตามความเหมาะสม   
 ๓. องค์ประกอบของแต่ละฐานจัดให้มีความเด่น สวยงาม น่าสนใจ และอยากเรียนรู้ เน้ือหาสาระ
สื่อสารให้ความรู้อย่างชัดเจน  (มีเอกสาร แผ่นพับ) 



๔ 
 

๒. กิจกรรมถนนสายข้าว  (การสาธิตเรื่องข้าว) 
 

กิจกรรม หน่วยงาน/สถานศึกษา/ชุมชน ที่รับผิดชอบจัดกิจกรรม  
ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๑.ถนนสายข้าวต้มมัด ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองอุบลราชธานี    
 โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว   
 บ้านเวินบึก อ.โขงเจียม  
 บ้านผือ  ต.นาเลิง  อ.ม่วงสามสิบ   
 บ้านตาวัง  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์ 
๒.ถนนสายข้าวหลาม ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองอุบลราชธานี    
 บ้านหนองช้าง ต.หนองขอน 
 บ้านผือ ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ   
๓.ถนนสายข้าวปุ้น (ขนมจีน) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล   
 บ้านตาแท่น  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
๔.ถนนสายข้าวจี่  ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา     
 คณะญาติโยมวัดไชยมงคล 
๕.ถนนสายข้าวมธุปายาส คณะญาติโยมวัดไชยมงคล   
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ   
๖.ถนนสายข้าวเม่า ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
 บ้านสมบูรณ์  ต.โพนแพง  อ.ม่วงสามสิบ   
 บ้านภูทอง อ.สิรินธร 
๗.ถนนสายข้าวโป่ง บ้านตาแท่น อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ   
๘.ถนนสายข้าวปาด ชุมชนโรงเรียนกีฬา ๒   
๙.ถนนสายมาลัยข้าวตอก สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร  

ศูนย์ กศน.อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
 
 รูปแบบการจัดกิจกรรมถนนสายข้าว ที่ประชุมเสนอให้จัดฐานการเรียนรู้ของถนนแต่ละสายให้น่าสนใจ     
โดยมีการจัดนิทรรศการพร้อมจัดวิทยากรให้องค์ความรู้ และจัดให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมฝึกปฏิบัติด้วย  
 - ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองอุบลราชธานี ได้เตรียมอุปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ประจําฐานแล้ว และจะจัด
นักศึกษามาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๙ และ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 - โรงเรียนเยาวเรศศึกษา ได้เตรียมนักเรียนที่จะอธิบายให้ความรู้เรื่องข้าวจี่ทั้งภาคภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ และจะจัดนักเรียนมาร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๙ และ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 - โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้เตรียมพร้อมนักเรียนเพ่ือการน้ีแล้ว  
 - โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จะจัดนักเรียนมาช่วยในฐานถนนสายข้าวมธุปายาส โดยจะทํา      
แผ่นพับให้องค์ความรู้  และจัดนักเรียนทําหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยในฐานถนนสายข้าวโป่ง 



๕ 
 

๓. กิจกรรมถนนสายอาชีพ (การสาธิตงานอาชีพ) 
 

กิจกรรม หน่วยงาน/สถานศึกษา/ชุมชน ที่รับผิดชอบจัดกิจกรรม  
ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๑.สาธิตการทําธูปหอม โรงเรียนบ้านนาเลิง อําเภอม่วงสามสิบ   
๒.สาธิตการสาวไหม กลุ่มทอผ้าชาวบ้านหนองบ่อ 
๓.สาธิตการทอผ้าลายจกดาว    (หัวซิ่น) กลุ่มทอผ้าชาวบ้านหนองบ่อ 
๔.จัดนิทรรศการและสาธิตการทอผ้า กลุ่มทอผ้ากาบบัวบ้านปะอาว   
   กาบบัวเมืองอุบล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  
๕.สาธิตการตีมีด นายสลัด  พ่วงทวี   บ้านทุ่งนาเพียง 
๖.สาธิตการหล่อเคร่ืองทองเหลือง นายบุญมี  ล้อมวงศ์   บ้านปะอาว 
๗.จัดนิทรรศการหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ     พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถอุบลราชธานี 
๘.สาธิตการทําของที่ระลึก ศูนย์ กศน. อ.เมืองอุบลราชธานี  
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลอืใช้ ชมรมผู้สูงอายุตําบลแสนสุข    
 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 โรงเรียนนารีนุกล ๒ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  
 
 รูปแบบการจัดกิจกรรมถนนสายอาชีพ ที่ประชุมเสนอให้จัดฐานการเรียนรู้ให้น่าสนใจ โดยมีการจัด
วิทยากรให้องค์ความรู้ และจัดให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมฝึกปฏิบัติด้วย 
 - โรงเรียนบ้านนาเลิง ขอให้จัดเตรียมบงไว้สําหรับให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทําพระโดยทางวัดไชยมงคล
จะจัดเตรียมพิมพ์ไว้ให้ 
 - กลุ่มสาวไหมชุมชนหนองบ่อ ขอให้จัดเตรียมตัวหม่อนไหม เพ่ือแสดงกระบวนการเลี้ยงไหม ให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เรียนรู้ 
 - โรงเรียนกีฬาเสนอร่วมจัดกิจกรรมถนนสายอาชีพเพ่ิมเติม คือ ๑) การจัดนิทรรศการผ้ากาบบัว           
๒) การจักสานไม้ไผ่  ๓) การรีไซเคิลกล่องนมเพ่ือการใช้สอย  ๔) การสาธิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
 - วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เสนอจัดกิจกรรมถนนสายอาชีพ คือ การทํานํ้าฟักข้าว  
การทําชาใบฟักข้าว การทําชาหญ้ารีแพร์  และลูกประคบสมุนไพร 
 - โรงเรียนวารินชําราบ จะจัดิจกรรมสาธิตการทําเทียนพรรษา 
 

๔. การเสริมปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี  จะจัดกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมา และจะจัดวิทยากร
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความรู้ พร้อมทั้งเพ่ิมฐานการเรียนรู้โดยจัดนิทรรศการเร่ืองดวงดาวกับวิถีไทย 
 

๕. อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะร่วมกิจกรรมการตกแต่งสถานที่ รวมท้ังจัดทําป้ายฐานการเรียนรู้
ต่าง ๆ เพ่ือให้เหมือนกัน และจัดนักศึกษาประจําฐานการเรียนรู้ในภาคคํ่า  
 ๒. นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ เสนอให้คงเกณฑ์การประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง     
ในหัวข้อ ความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งขันหมากเบ็ง ไว้   



๖ 
 

สรุปการประชุมการเตรียมการจัดงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 
ปีที่ ๗  ประจําปี ๒๕๕๘  จังหวัดอุบลราชธาน ี

(การแสดงดนตรีไทย การแสดงดนตรีพืน้เมือง และการละเลน่พืน้เมือง) 
วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๘   เวลา ๑๓.๓๐ น.    

ณ  ห้องประชมุวัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี
................................................. 

 
 การประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”  ปีที่ ๗  
ประจําปี ๒๕๕๘  จังหวัดอุบลราชธานี  ด้านการแสดงดนตรีไทย การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง และการละเล่นพ้ืนเมือง 
ผู้ เข้าประชุมประกอบด้วยครูและเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานสถานศึกษามอบหมายให้ เป็นผู้รับผิดชอบหรือ             
ผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม รวมท้ังผู้เก่ียวข้อง  จํานวน  ๒๐  คน ที่ประชุมได้พิจารณากิจกรรมและกําหนด
วัน เวลาในการจัดกิจกรรม  สรุปดังน้ี 
 

๑. การแสดงดนตรีไทย 
  

สถานศึกษา เวลาที่ใชใ้นการแสดง วัน เดือน ปี ทีแ่สดง 
๑. โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาํราญ ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
๒. โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
๓. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
๔. โรงเรียนมูลนิธิวัดศรรีอุบลรัตนาราม ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
 
๒. การแสดงดนตรีพื้นเมือง 
    

สถานศึกษา เวลาที่ใชใ้นการแสดง วัน เดือน ปี ทีแ่สดง 
๑.โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ (วงดนตรีลูกทุ่ง) ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
๒. โรงเรียนวารินชําราบ    ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
๓. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์    ๐๙.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
๔. โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง    ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
 
๓. การแสดงบนเวที  
 

สถานศึกษา รายการแสดง เวลาที่ใชใ้นการแสดง วัน เดือน ปี ทีแ่สดง 
๑. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี     รําตังหวาย   ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
 รําล่องโขง  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
๒. โรงเรียนเทศบาล ฟ้อนมโหรีอีสาน  ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
บ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ ฟ้อนมาลัย  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
๓. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา   รําสืบสานตํานานไหม (ขอแสดงภาคกลางวัน) ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
 รําออนซอนเมืองอุบล  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
    



๗ 
 

สถานศึกษา รายการแสดง เวลาที่ใชใ้นการแสดง วัน เดือน ปี ทีแ่สดง 
๔. โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว    
    
๕. โรงเรียนพระกุมารอุบล   ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
๖. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล รําอุบลราชธานี 

ศรีวนาลัย 
 ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 รําอัสานบ้านเฮา  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
๗. โรงเรียนบ้านไพบูลย์ รีวิวประกอบเพลง 

๓ เพลง 
 ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 รีวิวประกอบเพลง 
๓ เพลง 

 ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

๘. โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง   
อําเภอตระการพืชผล 

อีสานลําเพลิน 
รําดอกบัวอุบล 
รําสัมมาชีพ  ได้แก่ 
(เซิ้งแหย่ไข ่เซิง้ตีกบ 
เซิ้งสวิง และเซิง้ 
แมงตับเต่า) 

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. 
(โรงเรียนขอแสดง 

ในเวลาน้ี) 

๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 
๔. การสาธิตการละเล่นพื้นเมือง    
 

สถานศึกษา รายการแสดง เวลาที่ใชใ้นการแสดง วัน เดือน ปี ทีแ่สดง 
๑. โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบล 
รัตนาราม 

เสือกินวัว / งูกินหาง  ๑๙  และ ๒๐
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

๒. โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว กระต่ายขาเดียว /  
หมากเก็บ 

 ๑๙  และ ๒๐
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

๓. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โยนเบ้ีย / รีรีขา้วสาร / 
เดินกะลา 

 ๑๙  และ ๒๐
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

๔. โรงเรียนเยาวเรศศึกษา โยนเบ้ีย / รีรีขา้วสาร / 
มอญซ่อนผ้า 

 ๑๙  และ ๒๐
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

๕. โรงเรียนอุบลวิทยาคม ม้าก้านกล้วย / เดินกะลา/
บักก้ิงล้อ 

 ๑๙  และ ๒๐
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

๖. มหาวิทยาลยัมหามกุฎ 
ราชวิทยาลัย  ศูนย์การศึกษา
อุบลราชธานี  (วัดแสนสุข) 

เดินขาโถกเถก ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ๑๙  และ ๒๐
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 
 
 
 



๘ 
 

๕. การแสดงในพิธีเปิดงาน ขบวนแห่ฝ้าย และในงานทอฝ้าย 
 

สถานศึกษา รายการแสดง/กิจกรรม เวลาที่ใชใ้นการแสดง วัน เดือน ปี ทีแ่สดง 
๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการ อุบลราชธานี   

รําเอ้ดอกฝ้าย ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๘ 

๒. ชุมชนบ้านหนองบ่อ  รํากลองตุ้ม ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๘ 
๓. โรงเรียนนารีนุกูล   หุ่นสาย ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ๑๙  และ ๒๐

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
๔. โรงเรียนประชาสามัคคี   ๑. การแสดงหนังบักต้ือ  

๒. การแกะสลกัตัวละคร
หนังบักต้ือ 

๐๙.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ๑๙  และ ๒๐
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 


