
ประกาศมหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ 
เร่ือง  ผลการคัดเลอืกการประกวดขับร้องเพลงระดับเยาวชน 

“คลืน่ลูกใหม่หัวใจสุนทราภรณ์” คร้ังที ่2  (รอบแรก) 
*************** 

  ตามท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรร่วมกบัมลูนิธิสุนทราภรณ์ จดักิจกรรมประกวดขบัร้องเพลง
ระดบัเยาวชน “คล่ืนลกูใหม่หวัใจสุนทราภรณ์”  คร้ังท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2552 ในวนัพุธ ท่ี   11  พฤศจิกายน 
2552  ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงั
สนามจนัทร์ ซ่ึงไดด้ าเนินการรับสมคัรนกัเรียน/นกัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และ
ระดบัอุดมศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม  
2552 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2552  ดงัความแจง้แลว้นั้น    
  บดัน้ี คณะกรรมการฯ จากโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีไดค้ดัเลือกแถบบนัทึกเสียง
และซีดีของนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีส่งเขา้ประกวดขบัร้องเพลงระดบัเยาวชน “คล่ืนลกูใหม่หวัใจสุนทราภรณ์” 
คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2552 เสร็จเรียบร้อยแลว้ ปรากฏวา่มีผูผ้า่นการคดัเลือกรอบแรก ประเภท (หญิง) และ 
(ชาย) จ านวนทั้งส้ิน     25  คน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี  
 

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืกการประกวดขับร้องเพลงระดบัเยาวชน “คลืน่ลูกใหม่หัวใจสุนทราภรณ์” คร้ังที่ 2 
รอบแรก 
 

ประเภท  (หญิง) 
 

ช่ือ – นามสกลุ อาย ุ ปีการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
น.ส.เจนิตา้ พิลารสกิ 15  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร.ร.ออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัภ ์
น.ส.เจนิเฟอร์ พิลารสกิ 15  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร.ร.ออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัภ ์
น.ส.ภวนัตี วไิลวรรณ 17  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ร.ร.มาเรียลยั 
น.ส.มชัฌิมา ล้ีสมบูรณ์ผล 16  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ 
น.ส.ชนิดา ประกอบ

สมบติั 
15  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร.ร.ปราโมชวทิยารามอินทรา 

น.ส.พิมพช์นก แจ่มใส 18  ปี อุดมศึกษาปีท่ี 1 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
น.ส.สุธิดา ช่อฮวด 17  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ร.ร.บดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี) 

 สมุทรปราการ 
น.ส.วชิญา  เพียรเวช 16  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ร.ร.ปราโมชวทิยารามอินทรา 
น.ส.กญัญา จัน่งาม 19  ปี อุดมศึกษาปีท่ี 2 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 



น.ส.สุธาสินี อ าพนัธ์ุ 18  ปี อุดมศึกษาปีท่ี 1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
น.ส.ชณฐัศิกาญ แจ่มแจง้ 19  ปี อุดมศึกษาปีท่ี 2 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
น.ส.ภทัรภร รัตนภิรมย ์ 17  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ร.ร.สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
น.ส.อรจิรา มิตรอุปถมัภ ์ 17  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ร.ร.ราชินี 

 
ประเภท  (ชาย) 
 

ช่ือ – นามสกลุ อาย ุ ปีการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
นายปรีดา จุฑา 19  ปี อุดมศึกษาปีท่ี 2 มหาวทิยาลยัศิลปากร 

นายสิปปภร เตม็แกว้ 17  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ร.ร.ภปร.ราชวทิยาลยัในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

นายธนกร มณีมรกฏ 17  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ร.ร.พรหมานุสรณ์ 
นายนพรัตน ์ แยม้โกสุม 16  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ร.ร.ออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัภ ์
นายชาตรี ตั้งอมัพรตรีพล 20  ปี อุดมศึกษาปีท่ี 3 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
นายชวนนัท ์ มาลี 15  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร.ร.ทวธีาภิเศก 
นายวรินทร์ อาจวไิล 17  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ร.ร.มธัยมวดัธาตุทอง 
นายสหพนัธ์ แจง้ไพร 16  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ร.ร.ปราโมชวทิยารามอินทรา 
นายจกัรพนัธ์ ทองศรีเมือง 16  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ร.ร.ก าแพงแสนวทิยา 
นายต่อลาภ วนิทะไชย 18  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ร.ร.ออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัภ ์
ด.ช.สรวชิญ ์ ครามวชิิต 14  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร.ร.ภปร.ราชวทิยาลยัในพระบรม

ราชูปถมัภ ์
นายชิษณุพงษ ์ เสกตระกลู 17  ปี มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ร.ร.ยอแซฟอุปถมัภ ์

 
  ผูผ้า่นการคดัเลือกรอบแรกจะไดรั้บสิทธิในการเขา้ร่วมโครงการ “I love Suntaraporn 
Singing  Camp II” เพ่ือฝึกการขบัร้องเพลงหลกัสูตรระยะสั้นกบัทางโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี 
รวมทั้งฝึกบุคลิกภาพและการออกเสียงจากมหาวิทยาลยัศิลปากร  ตามวนั และเวลา ดงัน้ี 
 

วนัท่ี เวลา รายละเอียด 

19  ตุลาคม 2552 
 
 

 09.00 น. ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รับการฝึกขบัร้องเพลงหลกัสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนสุนทรา
ภรณ์การดนตรี เลขท่ี 202 ซอยสุจริต 2 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 09.30 น.– 
12.00 น. 

ปฐมนิเทศ 

 13.00 น.– 
16.00 น. 

 ฝึกการขบัร้องเพลงหลกัสูตรระยะสั้นกบัทางโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี  
     

 20  ตุลาคม  
2552 

 09.00 น. – 
16.00 น. 

ผูผ้า่นการคดัเลือก  (กลุ่มท่ี 1)  เขา้รับการฝึกการขบัร้องเพลงหลกัสูตรระยะสั้น  
ณ  โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี  



 21  ตุลาคม  
2552 

 09.00 น. – 
16.00 น. 

ผูผ้า่นการคดัเลือก  (กลุ่มท่ี 2)  เขา้รับการฝึกการขบัร้องเพลงหลกัสูตรระยะสั้น  
ณ  โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี  

  

22  ตุลาคม 2552 

 09.00 
น.– 12.00 

น. 

ฝึกบุคลิกภาพ  ณ  หอ้งประชุม 303 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

13.00 น. 
– 16.00 
น. 

ฝึกการออกเสียง ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ปี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
พระราชวงั  สนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

 

  ขอใหผู้ผ้า่นการคดัเลือกไปรายงานตวัและลงทะเบียนเพ่ือเขา้รับการฝึกขบัร้องเพลง
หลกัสูตรระยะสั้นกบัทางโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี รวมทั้งฝึกบุคลิกภาพและการออกเสียงจาก
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีระบุไวข้า้งตน้ และกรุณาแจง้แบบตอบรับโครงการฝึก
ขบัร้องเพลงหลกัสูตรระยะสั้นตามแบบฟอร์มใน www.extension.su.ac.th  หรือ  www.building.su.ac.th  
กลบัทางโทรสารหมายเลข 0 3421 9193 ถึงงานแผนงานและวิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยด่วน 
ภายในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2552  ทั้งน้ีเพ่ือความพร้อมในการเตรียมเอกสารและสถานท่ี 
 

                                                      ประกาศ  ณ  วนัท่ี      8      ตุลาคม  พ.ศ. 2552 
 
 
 
                        (อาจารย ์ดร.ชาคร   วิภูษณวนิช) 
               รองอธิการบดี (พระราชวงัสนามจนัทร์) ปฏิบติัราชการแทน 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 
   
 

 



 
 

 
 
 
 

ตารางเวลาและกจิกรรมของผูผ้า่นการคดัเลอืกเขา้ประกวดรอ้งเพลง 
 

“คลืน่ลกูใหม ่หวัใจ สนุทราภรณ์ คร ัง้ที ่๒” 
 
 

 

วนัทีแ่ละเวลา 
 

 

รายละเอยีด 

 
 

วันจันทรท์ี ่๑๙ ตลุาคม ๒๕๕๒ 
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

 
ผูผ้า่นการคัดเลอืกฯ ทัง้หมด จ านวน ๒๕  คน เขา้เก็บตัวรอ้ง
เพลงหลกัสตูรระยะสัน้ ณ โรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี
กรงุเทพฯ (แผนทีต่ามทีแ่นบมานี)้ และมาสเตอร ์คลาส 
ฝึกสอนรอ้งเพลงโดย รวงทอง ทองลั่นธม ศลิปินแหง่ชาตแิละ
อดตีนักรอ้ง วงดนตรสีนุทราภรณ์         
 

(หมายเหต:ุ ทางมูลนธิฯิ จัดเลีย้งอาหารกลางวนั/ของวา่งตอนบา่ย) 

 
วันองัคารที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๒ 

๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
 

 
ผูผ้า่นการคัดเลอืกฯ (กลุม่ที ่๑ จ านวน ๑๓ คน) เขา้เก็บตัวรอ้ง
เพลงหลกัสตูรระยะสัน้ ณ โรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี
กรงุเทพฯ  
 
(หมายเหต:ุ ทางมูลนธิฯิ จัดเลีย้งอาหารกลางวนั/ของวา่งตอนบา่ย) 

 
วันพธุที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ 

๐๙.๓๐-๑๖.๐๐  น. 
 

 
ผูผ้า่นการคัดเลอืกฯ (กลุม่ที ่๒ จ านวน ๑๒ คน) เขา้เก็บตัว
รอ้งเพลงหลกัสตูรระยะสัน้ ณ โรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี
กรงุเทพฯ      
 

(หมายเหต:ุ ทางมูลนธิฯิ จัดเลีย้งอาหารกลางวนั/ของวา่งตอนบา่ย) 

 
วันพฤหัสบดทีี ่๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๒ 

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐  น. 
 

 
ผูผ้า่นการคัดเลอืกฯ ทัง้หมด จ านวน ๒๕  คน เขา้เก็บตัว

ฝึกอบรมดา้นบคุลกิภาพและการออกเสยีง ณ มหาวทิยาลัย

ศลิปากร วทิยาเขตสนามจันทร ์ 

 
(หมายเหต:ุ ทางมหาวทิยาลัยฯ จัดเลีย้งอาหารกลางวนั) 

   
วันเสารท์ี ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
 

 
ผูผ้า่นการคัดเลอืกฯ ทัง้หมด จ านวน ๒๕  คน ซอ้มใหญก่บัวง

ดนตรสีนุทราภรณ์ พรอ้มรับฟังค าแนะน าจากครดู า-พลูสขุ     สุ
รยิพงษ์รังษี 

 
 



หมายเหต ุ
   
๑. การเขา้ฝึกอบรมดังกลา่วไมม่ผีลตอ่การประกวดในรอบชงิชนะเลศิ แตท่างมลูนธิสินุทราภรณ์ 

และมหาวทิยาลัยศลิปากร วทิยาเขตสนามจันทร ์ หวังวา่ผูเ้ขา้ประกวดจะใหค้วามสนใจเขา้รว่ม

ฝึกอบรมเพือ่ประโยชนข์องผูเ้ขา้ประกวดเอง ทัง้ยงัเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประกวดซึง่เป็น

เยาวชนคนรุน่ใหมไ่ดส้มัผัสกบับทเพลงของสนุทราภรณ์อนัทรงคณุคา่ทัง้ในทางคตีศลิป์และ

วรรณศลิป์ เป็นการอนุรักษ์บทเพลงของสนุทราภรณ์ใหค้งอยูคู่ก่บัสงัคมไทยในอกีทางหนึง่ดว้ย 
 

๒. ตารางเวลาดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
๓. หากตอ้งการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืมขีอ้สงสยัใดๆ ตดิตอ่อรอนงค ์เสนะวงศ ์
ผูช้ว่ยเลขานุการ มลูนธิสินุทราภรณ์ ที ่โทร. ๐๘๑ ๖๔๙ ๓๖๓๕ หรอื soontaraporn@gmail.com 


