ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดขับร้ องเพลงระดับเยาวชน
“คลืน่ ลูกใหม่ หัวใจสุ นทราภรณ์ ” ครั้งที่ 2 (รอบแรก)
***************
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรร่ วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ จัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลง
ระดับเยาวชน “คลื่นลูกใหม่หวั ใจสุ นทราภรณ์” ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2552 ในวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน
2552 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์
ซึ่ งได้ดาเนิ นการรับสมัครนักเรี ยน/นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และ
ระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม
2552 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2552 ดังความแจ้งแล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ จากโรงเรี ยนสุ นทราภรณ์การดนตรี ได้คดั เลือกแถบบันทึกเสี ยง
และซี ดีของนักเรี ยน/นักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดขับร้องเพลงระดับเยาวชน “คลื่นลูกใหม่หวั ใจสุ นทราภรณ์”
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2552 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผผู ้ า่ นการคัดเลือกรอบแรก ประเภท (หญิง) และ
(ชาย) จานวนทั้งสิ้ น 25 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดขับร้ องเพลงระดับเยาวชน “คลืน่ ลูกใหม่ หัวใจสุ นทราภรณ์ ” ครั้งที่ 2
รอบแรก
ประเภท (หญิง)
ชื่อ – นามสกุล
น.ส.เจนิตา้
พิลารสกิ
น.ส.เจนิเฟอร์ พิลารสกิ
น.ส.ภวันตี
วิไลวรรณ
น.ส.มัชฌิมา
ลี้สมบูรณ์ผล
น.ส.ชนิดา
ประกอบ
สมบัติ
น.ส.พิมพ์ชนก แจ่มใส
น.ส.สุธิดา
ช่อฮวด

อายุ
15 ปี
15 ปี
17 ปี
16 ปี
15 ปี

ปี การศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 3

18 ปี
17 ปี

น.ส.วิชญา
น.ส.กัญญา

16 ปี
19 ปี

อุดมศึกษาปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ร.ร.บดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี)
สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ร.ร.ปราโมชวิทยารามอินทรา
อุดมศึกษาปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

เพียรเวช
จัน่ งาม

สถาบันการศึกษา
ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ร.ร.มาเรี ยลัย
ร.ร.ราชโบริ กานุเคราะห์
ร.ร.ปราโมชวิทยารามอินทรา

น.ส.สุธาสิ นี
น.ส.ชณัฐศิกาญ
น.ส.ภัทรภร
น.ส.อรจิรา

อาพันธุ์
แจ่มแจ้ง
รัตนภิรมย์
มิตรอุปถัมภ์

18
19
17
17

ปี
ปี
ปี
ปี

อุดมศึกษาปี ที่ 1
อุดมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ร.ร.ราชินี

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเภท (ชาย)
ชื่อ – นามสกุล
นายปรี ดา
จุฑา

อายุ
19 ปี

ปี การศึกษา
อุดมศึกษาปี ที่ 2

นายสิ ปปภร

เต็มแก้ว

17 ปี

นายธนกร
นายนพรัตน์
นายชาตรี
นายชวนันท์
นายวริ นทร์
นายสหพันธ์
นายจักรพันธ์
นายต่อลาภ
ด.ช.สรวิชญ์

มณี มรกฏ
แย้มโกสุม
ตั้งอัมพรตรี พล
มาลี
อาจวิไล
แจ้งไพร
ทองศรี เมือง
วินทะไชย
ครามวิชิต

17
16
20
15
17
16
16
18
14

นายชิษณุพงษ์

เสกตระกูล

17 ปี

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ร.ร.ภปร.ราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ร.ร.พรหมานุสรณ์
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
อุดมศึกษาปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ร.ร.ทวีธาภิเศก
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ร.ร.ปราโมชวิทยารามอินทรา
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ร.ร.กาแพงแสนวิทยา
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ร.ร.ภปร.ราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ผูผ้ า่ นการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมโครงการ “I love Suntaraporn
Singing Camp II” เพื่อฝึ กการขับร้องเพลงหลักสูตรระยะสั้นกับทางโรงเรี ยนสุ นทราภรณ์การดนตรี
รวมทั้งฝึ กบุคลิกภาพและการออกเสี ยงจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามวัน และเวลา ดังนี้
วันที่
19 ตุลาคม 2552

20 ตุลาคม
2552

เวลา
09.00 น.

รายละเอียด
ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึ กขับร้องเพลงหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรี ยนสุนทรา
ภรณ์การดนตรี เลขที่ 202 ซอยสุจริ ต 2 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุ งเทพฯ
09.30 น.– ปฐมนิเทศ
12.00 น.
13.00 น.– ฝึ กการขับร้องเพลงหลักสูตรระยะสั้นกับทางโรงเรี ยนสุนทราภรณ์การดนตรี
16.00 น.
09.00 น. – ผูผ้ า่ นการคัดเลือก (กลุ่มที่ 1) เข้ารับการฝึ กการขับร้องเพลงหลักสูตรระยะสั้น
16.00 น. ณ โรงเรี ยนสุ นทราภรณ์การดนตรี

21 ตุลาคม
2552

09.00 น. – ผูผ้ า่ นการคัดเลือก (กลุ่มที่ 2) เข้ารับการฝึ กการขับร้องเพลงหลักสูตรระยะสั้น
16.00 น. ณ โรงเรี ยนสุ นทราภรณ์การดนตรี

09.00
น.– 12.00
น.
22 ตุลาคม 2552
13.00 น.
– 16.00
น.

ฝึ กบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ฝึ กการออกเสี ยง ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวัง สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ขอให้ผผู ้ า่ นการคัดเลือกไปรายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึ กขับร้องเพลง
หลักสูตรระยะสั้นกับทางโรงเรี ยนสุ นทราภรณ์การดนตรี
รวมทั้งฝึ กบุคลิกภาพและการออกเสี ยงจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ขา้ งต้น และกรุ ณาแจ้งแบบตอบรับโครงการฝึ ก
ขับร้องเพลงหลักสู ตรระยะสั้นตามแบบฟอร์มใน www.extension.su.ac.th หรื อ www.building.su.ac.th
กลับทางโทรสารหมายเลข 0 3421 9193 ถึงงานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยด่วน
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ทั้งนี้เพื่อความพร้อมในการเตรี ยมเอกสารและสถานที่
ประกาศ ณ วันที่

8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

(อาจารย์ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช)
รองอธิ การบดี (พระราชวังสนามจันทร์ ) ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตารางเวลาและกิจกรรมของผูผ
้ า
่ นการค ัดเลือกเข้าประกวดร้องเพลง
“คลืน
่ ลูกใหม่ ห ัวใจ สุนทราภรณ์ ครงที
ั้ ่ ๒”

ว ันทีแ
่ ละเวลา

รายละเอียด

วันจันทร์ท ี่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ผู ้ผ่านการคัดเลือกฯ ทัง้ หมด จานวน ๒๕ คน เข ้าเก็บตัวร ้อง
้ ณ โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
เพลงหลักสูตรระยะสัน
กรุงเทพฯ (แผนทีต
่ ามทีแ
่ นบมานี)้ และมาสเตอร์ คลาส
ฝึ กสอนร ้องเพลงโดย รวงทอง ทองลั่นธม ศิลปิ นแห่งชาติและ
อดีตนักร ้อง วงดนตรีสน
ุ ทราภรณ์
(หมายเหตุ: ทางมูลนิธฯิ จัดเลีย
้ งอาหารกลางวัน/ของว่างตอนบ่าย)

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

ผู ้ผ่านการคัดเลือกฯ (กลุม
่ ที่ ๑ จานวน ๑๓ คน) เข ้าเก็บตัวร ้อง
้ ณ โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
เพลงหลักสูตรระยะสัน
กรุงเทพฯ
(หมายเหตุ: ทางมูลนิธฯิ จัดเลีย
้ งอาหารกลางวัน/ของว่างตอนบ่าย)

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

ผู ้ผ่านการคัดเลือกฯ (กลุม
่ ที่ ๒ จานวน ๑๒ คน) เข ้าเก็บตัว
้ ณ โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
ร ้องเพลงหลักสูตรระยะสัน
กรุงเทพฯ
(หมายเหตุ: ทางมูลนิธฯิ จัดเลีย
้ งอาหารกลางวัน/ของว่างตอนบ่าย)

วันพฤหัสบดีท ี่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ผู ้ผ่านการคัดเลือกฯ ทัง้ หมด จานวน ๒๕ คน เข ้าเก็บตัว
ฝึ กอบรมด ้านบุคลิกภาพและการออกเสียง ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
(หมายเหตุ: ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดเลีย
้ งอาหารกลางวัน)

วันเสาร์ท ี่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ผู ้ผ่านการคัดเลือกฯ ทัง้ หมด จานวน ๒๕ คน ซ ้อมใหญ่กบ
ั วง
ดนตรีสน
ุ ทราภรณ์ พร ้อมรับฟั งคาแนะนาจากครูดา-พูลสุข สุ
ริยพงษ์ รังษี

หมายเหตุ
๑. การเข ้าฝึ กอบรมดังกล่าวไม่มผ
ี ลต่อการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ แต่ทางมูลนิธส
ิ น
ุ ทราภรณ์
และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ หวังว่าผู ้เข ้าประกวดจะให ้ความสนใจเข ้าร่วม
ฝึ กอบรมเพือ
่ ประโยชน์ของผู ้เข ้าประกวดเอง
ทัง้ ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให ้ผู ้เข ้าประกวดซึง่ เป็ น
เยาวชนคนรุน
่ ใหม่ได ้สัมผัสกับบทเพลงของสุนทราภรณ์อน
ั ทรงคุณค่าทัง้ ในทางคีตศิลป์ และ
วรรณศิลป์ เป็ นการอนุรักษ์ บทเพลงของสุนทราภรณ์ให ้คงอยูค
่ ก
ู่ บ
ั สังคมไทยในอีกทางหนึง่ ด ้วย
๒. ตารางเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
๓. หากต ้องการสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมหรือมีข ้อสงสัยใดๆ ติดต่ออรอนงค์ เสนะวงศ์
ผู ้ช่วยเลขานุการ มูลนิธส
ิ น
ุ ทราภรณ์ ที่ โทร. ๐๘๑ ๖๔๙ ๓๖๓๕ หรือ soontaraporn@gmail.com

