ทําเนียบนักศึกษา
ที่รวมกิจกรรมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรมปการศึกษา 2554
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โดย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

จัดทํา เดือน พฤษภาคม 2555

2

ชื่อ-นามสกุล นายอนุชิต โสภา
ชื่อเลน หลิว
สาขาวิชา เคมี
ชั้นปที่ 1
ที่อยู 137 หมู 8 ต. คําบง อ. บานผือ จ. อุดรธานี
เบอรโทร 084-9425684
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (การ
แสดงกั๊บแกบ)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อ.โพธาราม จ. ราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (การ
แสดงกั๊บแกบ)
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 นางสาวสุนิสา ใจมุง
ชื่อเลน สา
สาขาวิชา คณิตศาสตร
ชั้นป 1
ที่อยู ที่อยู 6/3 หมู 4 ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140
เบอรโทร 087-7660299
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดง รีวิวประกอบเพลงรมฉัตร งานแสงสีเสียงตลาดรอยสิบเกาปเจ็ด
เสมียน ณ. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 11 กันยายน 2554
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555

3

ชื่อ-นามสกุล นายพงษสิทธิ์ หมายดี
ชื่อเลน เทห
สาขาวิชา เคมี
ชั้นปที่ 1
ที่อยู 475 หมู 9 ต. จ.ป.ร. อ. กระบุรี จ.ระนอง 85110
เบอรโทร 085-7027898
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (นัก
ดนตรีวงโปงลาง)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อ.โพธาราม จ. ราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (นัก
ดนตรีวงโปงลาง)

ชื่อ-นามสกุล นายวิระสิทธิ์ มาตอําพร
ชื่อเลน เมน
สาขาวิชา คณิตศาสตร
ชั้นป 1
ที่อยู 46 หมู 1 ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ จ.ราชบุรี
เบอรโทร 086-1789464
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)
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555

4
ชื่อ-นามสกุล นางสาวพนารัตน ขาวขํา
ชื่อเลน ปราง
สาขาวิชา คณิตศาสตร
ชั้นป 1
ที่อยู ที่อยู 66 หมู 6 ต.เขือน้ํา อ. อ.บานผือ จ.อุดรธานี
เบอรโทร 088-3004734
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดง จินตลีลา (นางดวงดาว) งานแสงสีเสียงตลาดรอยสิบเกาปเจ็ด
เสมียน ณ. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 11 กันยายน 2554
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (นาง
ไหรําเปดวง)
3. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อ.โพธาราม จ. ราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (นาง
ไหรําเปดวง)
4. การแสดงระบํา 8 ชาติพันธราชบุรีในงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2 ธันวาคม 2554 (ไทยเขมร)
5. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานสงเสริมวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จ. นครราชสีมา วันที่ 10 ธันวาคม
2554 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี ไทยเขมร)
6. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณ
เกมส ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม
2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี ไทยเขมร)
7. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานการแสดงคอนเสิรตการกุศล
“สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมตานภัยยาเสพติด” ณ โรงแรมโกลเดน
ซิตี้ จ. ราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 255 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี ไทยเขมร)
ชื่อ-นามสกุล นางสาวโนรี ยูฮันเงาะ
ชื่อเลน โนรี
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟา
ชั้นป 2
ที่อยู 35 หมู 16 ต. ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เบอรโทร 088-6104868
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงระบํา 8 ชาติพันธุราชบุรี งานแสงสีเสียงตลาดรอยสิบเกาปเจ็ด
เสมียน ณ. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 11 กันยายน 2554 (ไทยมอญ)
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555

5
ชื่อ-นามสกุล นางสาวนฤมล มีจันทร
ชื่อเลน นุน
สาขาวิชา คณิตศาสตร
ชั้นป 2
ที่อยู 125/4 หมู 1 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เบอรโทร 080-6513810
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 ชาติพันธุราชบุรี งานแสงสีเสียงตลาดรอยสิบเกาปเจ็ด
เสมียน ณ. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 11 กันยายน 2554 (ไทยมอญ)
4. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (รํา
เปดวง)
5. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
คายหลวงบานไร อ.โพธาราม จ. ราชบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 (รําเปด
วง)
6. การแสดงระบํา 8 ชาติพันธราชบุรีในงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2 ธันวาคม 2554
(ไทยกะเหรี่ยง)
7. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานสงเสริมวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จ. นครราชสีมา วันที่ 10 ธันวาคม
2554 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี ไทยกะเหรี่ยง)
8. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณ
เกมส ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม
2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี ไทยกะเหรี่ยง)
9. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานการแสดงคอนเสิรตการกุศล
“สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมตานภัยยาเสพติด” ณ โรงแรมโกลเดน
ซิตี้ จ. ราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี ไทย
กะเหรี่ยง)
10. การแสดงชุด “ระบําราชบุรีบันลือ” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ โรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซด
จ. นครปฐม วันที่ 2 กุมภาพันธ 2555
บันทึกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555

6
ชื่อ-นามสกุล นายชัยอุดม แกววงษา
ชื่อเลน อุดม
สาขาวิชา วิทยาศาสตรทั่วไป
ชั้นป 2
ที่อยู 217 หมู 16 ต. น้ําโสม อ. น้ําโสม จ. อุดรธานี
เบอรโทร 084-8027646
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงรําบายศรีสูขวัญ งานปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2554 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 (นักดนตรี
โปงลาง)
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)
5. การแสดงระบํา 8 ชาติพันธราชบุรีในงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2 ธันวาคม 2554
(ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทยตี้)
6. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานสงเสริมวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จ. นครราชสีมา วันที่ 10 ธันวาคม
2554 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทยตี้)
7. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานพ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณ
เกมส ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม
2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทยตี้)
8. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานการแสดงคอนเสิรตการกุศล
“สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมตานภัยยาเสพติด” ณ โรงแรมโกลเดน
ซิตี้ จ.ราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทยตี้)
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ชื่อ-นามสกุล นายสุพัฒน ปราบชมพู
ชื่อเลน แซม
สาขาวิชา คณิตศาสตร
ชั้นป 2
ที่อยู 56 หมู 2 ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร
เบอรโทร 081-0641009
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงระบํา 8 ชาติพันธุราชบุรี งานแสงสีเสียงตลาดรอยสิบเกาปเจ็ด
เสมียน ณ. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 11 กันยายน 2554 (ไทยเขมร)
2. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ดอกคูณ
เกมส ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 28 มกราคม
2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทยเขมร)
3. การแสดงชุด “ผสานศิลปถิ่นราชบุรี” ในงานการแสดงคอนเสิรตการกุศล
“สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมตานภัยยาเสพติด” ณ โรงแรมโกลเดน
ซิตี้ จ. ราชบุรี วันที่ 30 มกราคม 2555 2555 (ระบํา 8 ชาติพันธราชบุรี -ไทย
เขมร)

ชื่อ-นามสกุล นายนพวิชน โกศลสมบูรณ
ชื่อเลน เตย
สาขาวิชา คณิตศาสตร
ชั้นป 3
ที่อยู 85/3 หมูที่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
เบอรโทร 085-7013858
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

8
ชื่อ-นามสกุล นายนิเฮง ยายอ
ชื่อเลน เฮง
สาขาวิชา คณิตศาสตร
ชั้นป 4
ที่อยู 328/5 หมูที่ 6 ต.แวง อ.แวง จ.นราธิวาส
เบอรโทร 087-2874911
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 นายสิริพงศ สุดางาม
ชื่อเลน ตน
สาขาวิชา เคมี
ชั้นป 4
ที่อยู 41/1 หมู 9 ต. ตรวจ กิ่งอําเภอศรีณรงค จ. สุรินทร
เบอรโทร 082-2522459
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงรําบายศรีสูขวัญ งานปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2554 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 (นักดนตรีโปงลาง)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสั ม พั น ธ ห มู บ า นจอมบึ ง ” ในวั น ไหว ค รู 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)
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9
ชื่อ-นามสกุล นายสุทัศน ถาวรไพบูลยเจริญ
ชื่อเลน ทัศน
สาขาวิชา คณิตศาสตร
ชั้นป 4
ที่อยู 9/1 หมูที่ 10 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เบอรโทร 086-1762162
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงลิเกฮูลูในวันไหวครู ปการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน 2554

ชื่อ-นามสกุล นายภมร หาสุนโม
ชื่อเลน กบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟา
ชั้นป 4
ที่อยู 276 หมู 1 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู
เบอรโทร 084-8932190
กิจกรรมที่เขารวม/ความสามารถพิเศษ
1. การแสดงรําบายศรีสูขวัญ งานปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2554 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 (นักดนตรี
โปงลาง)
2. การแสดงวงโปงลาง “สายสั ม พั น ธ ห มู บ า นจอมบึ ง ” ในวั น ไหว ค รู ป
การศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วันที่ 23 มิถุนายน
2554 (นักดนตรีโปงลาง)
3. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในงานประเพณีลอย
กระทง ณ วั ด จอมบึ ง อ.จอมบึ ง จ. ราชบุ รี วั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2554
(นักดนตรีโปงลาง)
4. การแสดงวงโปงลาง “สายสัมพันธหมูบานจอมบึง” ในโครงการจิตอาสา
ของนักศึกษากับการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับผูประสบ
อุทกภัยที่เขามาพักพิงชั่วคราว ณ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
ค า ยหลวงบ า นไร อ.โพธาราม จ. ราชบุ รี วั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2554
(นักดนตรีโปงลาง)
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