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สุดปลืม!! ปดงานยิงใหญ่ "มหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ"
มทร.ธัญบุร ี จัดเต็ม วงดนตรีไทยโชว์กลางกรุง

ADVERTISEMENT

ปลัด อว. สุดปลืม!! ปดงานยิงใหญ่ "มหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564" มทร.ธัญบุร ี จัดเต็ม วงดนตรีไทยโชว์
กลางกรุง
วันที 19 ธ.ค.64 บรรยากาศงาน "มหกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ ” อบอวลไปด้ วย
ความสุข คณะผู้บริหาร อว. ร่วมร้องเพลงพรปใหม่ กั บคณะวงดนตรีไทย และประชาชนที มาร่วมงาน
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤ กษ์ ทรงศิวิไล ปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรม กล่าวว่า มหกรรม
ดนตรี อว. เทิ ด พระเกี ย รติ 5 ธั น วาคม 2564 ปดฉากอย่างสมบู ร ณ์ สถาบั น การศึ กษาทั วประเทศ ได้ ร่ว มกั น จั ด งาน "มหกรรมดนตรี อว.
เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” นี กว่า 70 แห่ง ทุกภูมิภาคของประเทศ ในวันที 5 ธันวาคม จัดเกื อบทุกจั งหวัด ใน
กรุ งเทพมหานคร ที ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึ ก ษา วิ ทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม (อว.) โดย สํ านักงานการวิ จัยแห่ง ชาติ (วช.) ได้ จัดงาน
"มหกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ ” โดยมีวงดนตรีของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัดของ อว. ผลัดเปลียนและหมุนเวีย นกันมาจัด แสดง รวม 15 วั นทีจัด แสดง ระหว่ างวั นที 5-19 ธันวาคม 2564 ซึงแบ่งเปน 3 ช่ว ง
ช่ ว งแรกระหว่ า งวั น ที 5-7

ธั น วาคม 2564

12/20/2021 6:48:18 AM

ณ ลานพาร์ค พารากอนโดยมี ว งดนตรีจ าก วิ ท ยาลั ย ดุ ริย างคศิลป มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล,
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มหาวิ ทยาลัยสยาม และมหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ช่วงที 2 จัดระหว่ างวั นที 8-12 ธันวาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม ริเวอร์พ าร์ค โดยมี

วงดนตรีจาก มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิ ทยาลัยรังสิต, และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

และช่วงที 3 จัดระหว่างวันที 13-19 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิล์ด โดยมีวงดนตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยสยาม, สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถื อว่าประสบความสําเร็ จอย่างยิง ในช่วงสองสั ปดาห์ทีผ่านมา มีวงดนตรีสากล วงดนตรีไทย วงดนตรี
เครืองสาย ร่วมถึงการแสดง 70 สถาบัน ได้รับการตอบรับเปนอย่างดี มีประชาชนให้ความสนใจมาฟงดนตรีเทิดพระเกียรติ ทีสําคัญมีน้องๆ นิสิต
นักศึกษา ศิษย์เก่าของสถาบั นต่างๆ ร่วมจัดแสดงเปนการเทิดพระเกี ยรติมหกรรมการรวมตัวกั นของสมาชิกของ อว. ครังใหญ่ทีสุด ที ได้รว
่ มใจมา
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเปน “อัคร
ศิลปน” ในโอกาสเดียวกั น ได้ส่งความสุขให้กับพีน้องประชาชนชาวไทย อีกด้วย
มหกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทัวไปเข้าร่วมชมคับคัง ซึงวันนีเปนวันสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาร่วมชมการแสดง พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความชื นชม และขอบคุณ คณะดนตรีทีมาร่วมแสดง
ในครังนี นอกจากนียังมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดี
อ่อง ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เข้าร่วมชมการแสดงฯ

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นําวงดนตรีไ ทย จากภาควิชานาฏดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร์ มาบรรเลงเพลงส่ง
ท้ ายในงานมหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกี ย รติ 5 ธันวาคม 2564 ได้ บรรเลงเพลงทั งหมด 7 เพลง อาทิ การแสดงรําลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ
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เพลงโหมโรงมหาราช (วงปพาทย์ ผ สมเครื องสาย) เพลงแขกขาว เถา (วงเครื องสายเครื องคู่ ) เพลงเต่ า กิ น ผัก บุ้ ง สองชั น (วงปพาทย์ ผ สม

เครืองสาย) เพลงไทยดําเนินดอย เพลงเขมรโพธิสัตว์ (วงดนตรีไทยพิเศษ) และเพลงเงี ยวรําลึก (วงปพาทย์ไม้แข็ง) ซึงการแสดงในครังนี แสดงให้
เห็นถึงความสามารถและความตั งใจในการทํ านุบํา รุ ง สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจํ าชาติข องไทย และการรําลึก ถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของใน
หลวง รัชกาลที 9 ให้ซาบซึงอยูใ่ นใจของผู้ทีได้รับชม และรับฟง

ช่วงท้ายของการจัดงานมหกรรมดนตรี อว. เทิด พระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม นําที มคณะผู้บริหาร ขึ นเวที ร้องเพลง พรปใหม่ ส่งท้ ายปเก่า ต้อนรับปใหม่ ทีกําลังจะมาถึง
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