ทําเนียบนักศึกษา
ที่รวมกิจกรรมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรมปการศึกษา 2554
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โดย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

จัดทํา เดือน พฤษภาคม 2555

2

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศรัญญา สนองญาติ
ชื่อเลน ตุก
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชั้นป 1
ที่อยู 46 หมู 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เบอรโทร 088-1268791
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (รํา
บายศรีสูขวัญ)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อ.โพธาราม จ. ราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (รํา
บายศรีสูขวัญ)

ชื่อ-นามสกุล นางสาวยี่หวา เมชบุตร
ชื่อเลน ขวัญ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชั้นป 1
ที่อยู 46 หมู 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เบอรโทร 088-1349727
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (รํา
บายศรีสูขวัญ)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อ.โพธาราม จ. ราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (รํา
บายศรีสูขวัญ)
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุนิษา บัวแดง
ชื่อเลน ทาย
สาขาวิชา สังคมศึกษา
ชั้นป 1
ที่อยู 245 หมู 7 ต.เวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150
เบอรโทร 084-8077368
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงจินตลีลา (นางดวงดาว) งานแสงสีเสียงตลาดรอยสิบเกาปเจ็ด
เสมียน ณ. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 11 กันยายน 2554
ชื่อ-นามสกุล นางสาวอัญชลี ถวิลไพร
ชื่อเลน ตุกตา
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชั้นปที่ 1
ที่อยู 30/1 หมู 8 ต.สวนกลวย อ.กันทรลักษณ จ.ศรีสะเกษ
เบอรโทร 080-7376203
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (รํา
บายศรีสูขวัญ)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อ.โพธาราม จ. ราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (รํา
บายศรีสูขวัญ)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวนูรฮูดา สามารอเมาะ
ชื่อเลน ดา
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชั้นปที่ 1
ที่อยู 27 หมู 4 ต. นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
เบอรโทร 080-5477960
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงลิเกฮูลูในวันไหวครู ปการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน 2554
2. การแสดงลิเกฮูลู ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณเกมส ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม 2555
3. การแสดงลิเกฮูลู ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด จ. นครปฐม วันที่ 2
กุมภาพันธ 2555
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวกรรณิการ ชุมศรี
ชื่อเลน แตว
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชั้นปที่ 1
ที่อยู 82/1 หมู 4 ต. รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร 32130
เบอรโทร 088-1268791
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (รําบายศรีสูขวัญ)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
(รําบายศรีสูขวัญ)
3. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานสงเสริมวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จ. นครราชสีมา วันที่ 10 ธันวาคม
2554 (การแสดงตีกลองทัดโหมโรง)
4. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณ
เกมส ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม
2555 (การแสดงตีกลองทัดโหมโรง)
5. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานการแสดงคอนเสิรตการกุศล
“สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมตานภัยยาเสพติด” ณ โรงแรมโกลเดน
ซิตี้ จ. ราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 2555 (การแสดงตีกลองทัดโหมโรง)

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนุงไรลา ฮาลี่เปาะ
ชื่อเลน ยา
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชั้นปที่ 1
ที่อยู 91/2 หมู 1 ต. ศาลาใหม อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
เบอรโทร 080-1407427
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงลิเกฮูลู ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณเกมส ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม 2555
2. การแสดงลิเกฮูลู ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด จ. นครปฐม วันที่ 2
กุมภาพันธ 2555
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวรูซีลา อารง
ชื่อเลน ลา
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชั้นปที่ 1
ที่อยู 91/2 หมู 1 ต. ศาลาใหม อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
เบอรโทร 087-9241550
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงลิเกฮูลู ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณเกมส ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม 2555
2. การแสดงลิเกฮูลู ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด จ. นครปฐม วันที่ 2
กุมภาพันธ 2555
ชื่อ-นามสกุล นางสาวยุวดี โมกขศักดิ์
ชื่อเลน ยุ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชั้นปที่ 1
ที่อยู 38 หมู 14 ต. กาบิน อ.กุดขาวปุน จ.อุบลราชธานี
เบอรโทร 085-6430415
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (รําบายศรีสูขวัญ)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
(รําบายศรีสูขวัญ)
3. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานสงเสริมวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จ. นครราชสีมา วันที่ 10 ธันวาคม
2554 (การแสดงตีกลองทัดโหมโรง)
4. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณ
เกมส ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม
2555 (การแสดงตีกลองทัดโหมโรง)
5. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานการแสดงคอนเสิรตการกุศล
“สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมตานภัยยาเสพติด” ณ โรงแรมโกลเดน
ซิตี้ จ. ราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 2555 (การแสดงตีกลองทัดโหมโรง)
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นมสกุล นางสาวเกษรา จันทรจิตร
ชื่อเลน เกษ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชั้นป 1
ที่อยู 45 หมู 5 ต. บานหิน อ. โนนศิลา จ.ขอนแกน
เบอรโทร 087-4922863
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในวันไหวครู ป
การศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน
2554 (พิธีกร)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
(พิธีกร)
3. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อ.โพธาราม จ. ราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (พิธีกร)
ชื่อ-นามสกุล นายเมธี อายุยืน
ชื่อเลน เมธี
ชั้นปที่ 1
สาขาวิชา ภาษาไทย
ที่อยู 84 หมู 5 ต.เขื่อน้ํา อ.บานผือ จ. อุดรธานี
เบอรโทร 082-8397754
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในวันไหวครู ป
การศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน
2554 (พิธีกร)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (พิธีกร)
3. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
(พิธีกร)
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นามสกุล นายอนุสิษฐ โคตรพัฒน
ชื่อเลน ตน
สาขาวิชา สังคมศึกษา
ชั้นปที่ 1
ที่อยู 257 หมู 10 ต. นากลาง อ. นากลาง จ.หนองบัวลําภู
เบอรโทร 080-7565455
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานสงเสริมวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จ. นครราชสีมา วันที่ 10 ธันวาคม
2554 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี ไทยกะเหรี่ยง)
2. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณ
เกมส ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม
2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี ไทยกะเหรี่ยง)
3. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานการแสดงคอนเสิรตการกุศล
“สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมตานภัยยาเสพติด” ณ โรงแรมโกลเดน
ซิตี้ จ. ราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี ไทย
กะเหรี่ยง)

ชื่อ-นามสกุล นายอับดุลเลาะ ปตาราโซ
ชื่อเลน เลาะ
สาขาวิชา สังคมศึกษา
ชั้นปที่ 1
ที่อยู 39 หมู 4 อ.ตากใบ จ. นราธิวาส
เบอรโทร 080-8648804
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงลิเกฮูลูในวันไหวครู ปการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน 2554
2. การแสดงลิเกฮูลู ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณเกมส ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม 2555
3. การแสดงลิเกฮูลู ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด จ. นครปฐม วันที่ 2
กุมภาพันธ 2555

บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นามสกุล นายมูหะมะซําซูรี เจะอารง
ชื่อเลน โย
สาขาวิชา สังคมศึกษา
ชั้นปที่ 1
ที่อยู 86 หมู 13 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ. นราธิวาส
เบอรโทร 084-7507340
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงลิเกฮูลูในวันไหวครู ปการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน 2554
2. การแสดงลิเกฮูลู ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณเกมส ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม 2555
3. การแสดงลิเกฮูลู ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด จ. นครปฐม วันที่ 2
กุมภาพันธ 2555
ชื่อ-นามสกุล นายมนัสศักดิ์ สาและ
ชื่อเลน วัง
สาขาวิชา ศิลปศึกษา
ชั้นปที่ 1
ที่อยู 57/1 หมู 7 อ.ตากใบ จ. นราธิวาส
เบอรโทร 083-6563021
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงลิเกฮูลูในวันไหวครู ปการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน 2554
2. การแสดงลิเกฮูลู ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณเกมส ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม 2555
3. การแสดงลิเกฮูลู ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด จ. นครปฐม วันที่ 2
กุมภาพันธ 2555
ชื่อ-นามสกุล นายทวี ประมนต
ชื่อเลน วี
สาขาวิชา ภาษาจีน
ชั้นป 2
ที่อยู 77 หมูที่ 1 ต.ตาเกา กิ่งอ.น้ําขุน จ.อุบลราชธานี
เบอรโทร 087-6467767
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงลิเกฮูลูในวันไหวครู ปการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน 2554
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นามสกุล นายสิรวิชญ อะโน
ชื่อเลน ฮอล
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชั้นป 2
ที่อยู 100 หมูที่ 5 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
เบอรโทร 0899947461
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงชุดระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี งานแสงสีเสียงตลาดรอยสิบเกาปเจ็ด
เสมียน ณ. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 11 กันยายน 2554 (ไทยมอญ)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (รํา
เปดวง และ รําภูไท)
3. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อ.โพธาราม จ. ราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (รําเปด
วง และ รําภูไท)
4. การแสดงระบํา 8 ชาติพันธราชบุรีในงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2 ธันวาคม 2554
(ไทยโซง)
5. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานสงเสริมวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จ. นครราชสีมา วันที่ 10 ธันวาคม
2554 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทยโซง)
6. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณ
เกมส ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม
2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทยโซง)
7. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานการแสดงคอนเสิรตการกุศล
“สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมตานภัยยาเสพติด” ณ โรงแรมโกลเดน
ซิตี้ จ. ราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทยโซง)
8. การแสดงชุด “ระบําราชบุรีบันลือ” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด
จ. นครปฐม วันที่ 2 กุมภาพันธ 2555

บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นามสกุล นายอาดือนัน สะนิ
ชื่อเลน หนัน
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร
ชั้นปที่ 2
ที่อยู 54 หมู 9 ต. จะแนะ อ. แนะ จ.นราธิวาส
เบอรโทร 089-5959428
1. การแสดงลิเกฮูลูในวันไหวครู ปการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน 2554
2. การแสดงลิเกฮูลู ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณเกมส ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม 2555
3. การแสดงลิเกฮูลู ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด จ. นครปฐม วันที่ 2
กุมภาพันธ 2555
ชื่อ-นามสกุล นายวัชระ บัวพนัส
ชื่อเลน มหา
สาขาวิชา ภาษาจีน
ชั้นปที่ 2
ที่อยู 61 หมู 14 ต. ทองเอน อ. อินทรบุรี จ. สิงหบุรี 16110
เบอรโทร 085-4272753
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงรําบายศรีสูขวัญ งานปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 (นักดนตรีโปงลาง)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในวันไหวครู ป
การศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน
2554 (นักดนตรีโปงลาง)
3. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (นัก
ดนตรีโปงลาง)
4. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อ.โพธาราม จ. ราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (นัก
ดนตรีโปงลาง)
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นามสกุล นายอรัญ คําอํา
ชื่อเลน เอฟ
สาขาวิชา สังคมศึกษา
ชั้นป 2
ที่อยู 117 หมู 9 ต.หนองหัวคู อ.บานผือ จ.อุดรธานี 41160
เบอรโทร 085-7602524
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงชุดระบํ า 8 ชาติพันธุ ในงานแสงสีเสียงตลาดร อ ยสิบเกาป เจ็ด
เสมียน ณ. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 11 กันยายน 2554 (ไทยมอญ)
2. การแสดงระบํา 8 ชาติพันธราชบุรีในงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2 ธันวาคม 2554 (ไทยจีน)
3. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานสงเสริมวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จ. นครราชสีมา วันที่ 10 ธันวาคม
2554 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทยจีน)
4. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานพ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณ
เกมส ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม
2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทยจีน)
5. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานการแสดงคอนเสิรตการกุศล
“สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมตานภัยยาเสพติด” ณ โรงแรมโกลเดน
ซิตี้ จ.ราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทยจีน)

ชื่อ-นามสกุล นางสาววาสนา เอกจีน
ชื่อเลน กิ๊บ
ชั้นป 3
สาขาวิชา นิติศาสตร
ที่อยู 8/6 หมู 4 ต. หนองกวาง อ. โพธาราม จ. ราชบุรี
เบอรโทร 089-2388691
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงรีวิวประกอบเพลงรมฉัตร งานแสงสีเสียงตลาดรอยสิบเกาปเจ็ด
เสมียน ณ. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 11 กันยายน 2554
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นามสกุล นางสาววรนารี ทองแดง
ชื่อเลน ปุย
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชั้นป 2
ที่อยู 6 หมูที่ 1 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร
เบอรโทร 087-5883912
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงรําบายศรีสูขวัญ งานปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2554 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในวันไหวครู ป
การศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน
2554 (นางรํา)
3. การแสดงระบํา 8 ชาติพันธราชบุรีในงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2 ธันวาคม 2554
(ไทยพื้นถิ่น)
4. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานสงเสริมวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จ. นครราชสีมา วันที่ 10 ธันวาคม
2554 (ระบํา 8 ชาติพันธุ –ไทยพื้นถิ่น)
การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณ
เกมส ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม
2555 (ระบํา 8 ชาติพันธุ –ไทยพื้นถิ่น)
5. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานการแสดงคอนเสิรตการกุศล
“สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมตานภัยยาเสพติด” ณ โรงแรมโกลเดน
ซิตี้ จ. ราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 2555 (ระบํา 8 ชาติพันธุ –ไทยพื้นถิ่น)
6. การแสดงชุด “ระบําราชบุรีบันลือ” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด
จ. นครปฐม วันที่ 2 กุมภาพันธ 2555

บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นามสกุล นายเดชา แกวโยธา
ชื่อเลน เกมส
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชั้นปที่ 2
ที่อยู 16 หมู 5 ต. บานฝาง อ. สระใคร จ. หนองคาย
เบอรโทร 083-6794161
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (รําภูไท)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (รําภูไท)
3. การแสดงระบํา 8 ชาติพันธราชบุรีในงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2 ธันวาคม 2554 (ไทยมอญ)
4. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานสงเสริมวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จ. นครราชสีมา วันที่ 10 ธันวาคม
2554 (ระบํา 8 ชาติพันธุ –ไทยมอญ)
5. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณ
เกมส ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม
2555 (ระบํา 8 ชาติพันธุ –ไทยมอญ)
6. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานการแสดงคอนเสิรตการกุศล
“สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมตานภัยยาเสพติด” ณ โรงแรมโกลเดน
ซิตี้ จ. ราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 2555 (ระบํา 8 ชาติพันธุ –ไทยมอญ)
7. การแสดงชุด “ระบําราชบุรีบันลือ” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด
จ. นครปฐม วันที่ 2 กุมภาพันธ 2555
ชื่อ-นามสกุล นางสาวจริยา นางัว
ชื่อเลน หญิง
สาขาวิชา สังคมศึกษา
ชั้นป 3
ที่อยู 218 หมู 3 ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 41210
เบอรโทร 090-3375095
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงรีวิวประกอบเพลงรมฉัตร งานแสงสีเสียงตลาดรอยสิบเกาปเจ็ด
เสมียน ณ. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 11 กันยายน 2554
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นามสกุล นายยุสรี อับดุลเลาะห
ชื่อเลน ยุส
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชั้นป 3
ที่อยู 12/2 หมูที่ 2 ต.เอราวัณ อ.แวง จ.นราธิวาส
เบอรโทร 0818469641
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงลิเกฮูลูในวันไหวครู ปการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน 2554
2. การแสดงลิเกฮูลู ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณเกมส ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม 2555
3. การแสดงลิเกฮูลู ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด จ. นครปฐม วันที่ 2
กุมภาพันธ 2555
ชื่อ-นามสกุล นายซูกีฟลี ดาโอะ
ชื่อเลน ปเตอร
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร
ชั้นป 3
ที่อยู 22/3 หมูที่ 4 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
เบอรโทร 081-0984983
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงลิเกฮูลูในวันไหวครู ปการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน 2554
2. การแสดงลิเกฮูลู ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณเกมส ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม 2555
3. การแสดงลิเกฮูลู ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด จ. นครปฐม วันที่ 2 กุมภาพันธ 2555
ชื่อ-นามสกุล นายยะหรี อาลี
ชื่อเลน โย
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร
ชั้นป 3
ที่อยู 122/8 หมูที่ 1 ต.แมดง อ.แวง จ.นราธิวาส
เบอรโทร 0822908537
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงลิเกฮูลูในวันไหวครู ปการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน 2554
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นามสกุล นายสมชาย เชื้อสกุล
ชื่อเลน แบงค
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร
ชั้นป 3
ที่อยู 103 ซ.3 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก
จ.นราธิวาส
เบอรโทร 081-0984983
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงลิเกฮูลูในวันไหวครู ปการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน 2554
2. การแสดงลิเกฮูลู ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณเกมส ครั้งที่ 34 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม 2555
3. การแสดงลิเกฮูลู ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด จ. นครปฐม วันที่ 2
กุมภาพันธ 2555

ชื่อ-นามสกุล นายภรากรณ สีทรงฮาต
ชื่อเลน ตอม
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชั้นป จบการศึกษา
ที่อยู 84 หมู 3 ต. นางัว อ. น้ําโสม จ. อุดรธานี
เบอรโทร 084-9548500
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (นัก
ดนตรีโปงลาง)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อ.โพธาราม จ. ราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (นัก
ดนตรีโปงลาง)

บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวชุรี แสงจันดา
ชื่อเลน แกว
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชั้นป 5
ที่อยู 53 หมูที่ 12 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด
เบอรโทร 088-5432353
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (รํา
บายศรีสูขวัญ)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อ.โพธาราม จ. ราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (รํา
บายศรีสูขวัญ)
3. การแสดงระบํา 8 ชาติพันธราชบุรีในงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2 ธันวาคม 2554
(ไทยยวน)
4. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานสงเสริมวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จ. นครราชสีมา วันที่ 10 ธันวาคม
2554 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทยยวน)
5. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณ
เกมส ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม
2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทยยวน)
6. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานการแสดงคอนเสิรตการกุศล
“สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมตานภัยยาเสพติด” ณ โรงแรมโกลเดน
ซิตี้ จ. ราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 2555 (ระบํา 8 ชาติพันธุ –ไทยยวน)
7. การแสดงชุด “ระบําราชบุรีบันลือ” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด
จ. นครปฐม วันที่ 2 กุมภาพันธ 2555

บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555

