
 
 

ก ำหนดกำร 
Amazing Thailand Countdown 2022 – Amazing New Chapters @ Nakhon Ratchasima 

วันที ่27 – 31 ธันวาคม 2564 
[27 – 30 ธนัวาคม 2564 เวลา 16.00 – 23.00 น. | 31 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 – 01.00 น.] 

ณ บรเิวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดันครราชสีมา  
 

 
สรุปการจัดกิจกรรมภายในงาน 
ช่วงที ่1  
วันที ่27 - 29 ธันวาคม 2564 

• เวทีเล็ก - Street Show การแสดงดนตรีเปิดหมวก จากศลิปินในพืน้ท่ี 

• จดัแสดง สวนเรืองแสงใจกลางเมืองโคราช “Amazing LIGHT OF ESAN” 
• จ าหนา่ยสินคา้และอาหาร 50 รา้นคา้ 

 
ช่วงที ่2  
วันที ่30-31 ธันวาคม 2564 

• เวทีใหญ่ การแสดงดนตรี 
• การแสดงวฒันธรรมและศลิปินทอ้งถ่ิน 
• การแสดงดนตรีสดจากศิลปินมีช่ือเสียง 

วันที ่31 ธันวาคม 2564 
• พธีิการ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2022 และการแสดงพลุ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
วันจันทรท์ี ่27 ธันวาคม 2564 (เวท ีMini Stage) 
16.00 น. เริ่มการแสดงบนเวที Mini Stage 
16.00-17.00 มิตติง้โคราช (อีเลคโทนแนวลกูทุง่/สตรงิ) 
17.30-18.30 วงสงัสรรค ์(โฟค เครื่องดนตรี 3 ชิน้) 
19.00-20.00 มิตติง้โคราช (อีเลคโทนแนวลกูทุง่) 
20.30-21.30 วงคูแ่ฝดเมืองสยาม(รถแหเ่ล็กสดชิน้) 
22.00-23.00 วงสงัสรร (โฟค เครื่องดนตรี 3 ชิน้) 
23.00 น. เสรจ็สิน้กิจกรรม 
 
วันอังคารที ่28 ธันวาคม 2564 (เวท ีMini Stage) 
16.00 น. เริ่มการแสดงบนเวที Mini Stage 
16.00-17.00 วงตุ๊กตาพาฝัน (เลคโทนแนวเพลงสตรงิ) 
17.30-18.30 วงสงัสรร (โฟค เครื่องดนตรี 3 ชิน้) 
19.00-20.00 วงตุ๊กตาพาฝัน 
20.30-21.30  วงวชัรนิทรร์ถแห ่(จรพรชยั) และหมิงรอ้ยเสียง 
22.00-23.00  วงสงัสรร (โฟค เครื่องดนตรี 3 ชิน้) 
23.00 น. เสรจ็สิน้กิจกรรม 
 
วันพุธที ่29 ธันวาคม 2564 (เวท ีMini Stage) 
16.00 น. เริ่มการแสดงบนเวที Mini Stage 
16.00-17.00  โดมมอ่นมิวสิค (อีเลคโทนแนวเพลงสตรงิ) 
17.30-18.30 วงพาเพลิน (เพลงอะคลสูติค)  
19.00-20.00  โดมม่อนมิวสิค (เลคโทนแนวเพลงสตรงิ)  
20.30-21.30 วงก่ิงแกว้โคราช(รถแหเ่ล็กสดชิน้) 
22.00-23.00 วงพาเพลิน (เพลงอะคลสูติค) 
23.00 น. เสรจ็สิน้กิจกรรม 



 
วันพฤหัสบดทีี ่30 ธันวาคม 2564 (Main Stage) 
16.00 น.  เริ่มการแสดงบนเวที Main Stage 
16.00 – 18.00   การแสดงวฒันธรรมอีสานหรรษา (จ านวน 5 ชดุการแสดง) 
18.00 - 19.00  วงออเครสตรา้ Bangkok Symphony Orcrestra (BSO) 
19.00 - 21.00  ติก๊ ชีโร ่พรอ้มโชวพ์ิเศษจากคา่ย โลมาบิน  
21.00 - 22.00 วงมหาหิงค ์ 
22.00 - 23.00 วงโปเตโต ้
23.00 น. เสรจ็สิน้กิจกรรม 
 
วันศุกรท์ี ่31 ธันวาคม 2564 (Main Stage) 
16.00 น.  เริ่มการแสดงบนเวที Main Stage 
16.00 – 18.00 น.  การแสดงวฒันธรรม AMAZING ESAN (จ านวน 5 ชดุการแสดง) 
18.00 - 19.30 น.  บอย ศริชิยั หมอล าใจเกินรอ้ย  
19.30 - 20.30 น.  แซก ชมุแพ  
20.30 - 21.30 น.  ไอซ ์ศรณัย ู
21.30 – 22.30 น.  วง The Yers 
22.30 - 23.30 น.  TWOPEE SOUTHSIDE  
23.30 - 00.05 น.  Amazing Countdown Ceremony  
00.05 - 01.00 น.  ตั๊กแตน ชลลดา 
01.00 น. เสรจ็สิน้กิจกรรม 
 


