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พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดี็ศรีสินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัว 
ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ ให้สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชิเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชิสุด็าฯ สยู่ามบรมราชิกุมารี
เสด็็จพระราชิด็ำาเนินแทนพระองค์์ไปพระราชิทานปริญญาบัตรแก�ผู้่้สำาเร็จการศึกษา
จากสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา ประจำาปีการศึกษา 2561

พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดี็ศรีสินทรมหา 

วชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัว ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้า

โปรด็กระหม�อมให้ สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชิเจ้า กรมสมเด็็จ

พระเทพรตันราชิสุด็าฯ สยู่ามบรมราชิกมุารี เสด็็จฯ แทนพระองค์์

ไปพระราชิทานปริญญาบัตรดุ็ริยู่างค์ศาสตรบัณฑิิตแก�ผู้่้สำาเร็จการ

ศึกษาจากสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา ประจำาปีการศึกษา 2561 

จำานวน 14 ค์น ณ ห้องสังคี์ตวัฒนา อาค์ารอำานวยู่การ สถาบัน

ด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา กรุงเทพมหานค์ร 

สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนาเป็นสถาบันอุด็มศึกษาในกำากับของ

รัฐ จัด็ตั�งขึ�นเพ่�อเทิด็พระเกียู่รติในมงค์ลวโรกาสที�สมเด็็จพระเจ้า

พี�นางเธิอ เจ้าฟ้้ากัลยู่าณิวัฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชินค์รินทร์

ทรงเจริญพระชินมายูุ่ 84 พรรษา ในวันที� 6 พฤษภาค์ม 2550 

ด้็วยู่สำานึกในพระกรุณาธิิคุ์ณที�ทรงบำาเพ็ญพระกรณียู่กิจเพ่�อชิาว

ไทยู่ตลอด็มา โด็ยู่สถาบันฯ ได้็ด็ำาเนินการตามพันธิกิจหลัก 4 ด้็าน

ของสถาบัน ค่์อ ด้็านการจัด็การเรียู่นการสอน มีค์วามร�วมม่อ

ทางวิชิาการกับสถาบันการศึกษาทั�งในประเทศและต�างประเทศ

 เพ่�อให้เกิด็การแลกเปลี�ยู่นข้อม่ลด้็านด็นตรีอันเป็นประโยู่ชินแ์ก�

นักศึกษา ด้็านการวิจัยู่  ด้็านการบริการวิชิาการ ภายู่ใต้โค์รงการ

การประชุิมทางวิชิาการนานาชิาติทางด้็านด็นตรี ปีละ 1 ค์รั�ง

อยู่�างต�อเน่�อง ซึึ่�งก�อให้เกิด็การพัฒนาและนำาเสนอผู้ลงานทาง

ด้็านด็นตรีกับผู้่้เชีิ�ยู่วชิาญ อีกทั�งสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนายัู่ง

มุ�งเน้นให้นักศึกษาได้็มีส�วนร�วมกับชุิมชินบางยู่ี�ขัน และชุิมชินใกล้

เคี์ยู่งในการให้ค์วามร้่ด้็านด็นตรีแก�เยู่าวชินและผู้่้สนใจ รวมทั�งมี

การแสด็งด็นตรเีพ่�อเป็นกำาลังใจแก�ผู้่้ป่วยู่และญาตทีิ�มาใช้ิบริการ

ที�โรงพยู่าบาลศิริราชิ และด้็านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธิรรม

โด็ยู่การจัด็ตั�งวงดุ็ริยู่างค์์เยู่าวชินสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา ใน

ขณะเด็ยีู่วกันก็ได้็มุ�งเน้นให้ผู้่้เรียู่นมีค์วามร้่ ค์วามชิำานาญและทักษะ

ในด้็านด็นตรีและเพรียู่บพร้อมทั�งคุ์ณธิรรมจริยู่ธิรรม 
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ตลอด็ระยู่ะเวลา 6 ปีที�ผู้�านมา สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนาได้็
ส่บสานพระปณธิิานของสมเด็็จพระเจ้าพี�นางเธิอ เจ้าฟ้้ากัลยู่าณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชินค์รนิทร์ ในการพฒันาเยู่าวชิน
ไทยู่ให้ได้็เรียู่นร้่ เพิ�มพ่นประสบการณ์ในการแสด็งด็นตรีอยู่�าง

ม่ออาชีิพ โด็ยู่กิจกรรมมุ�งส�งเสริมทักษะการบรรเลงด็นตรีใน
ร่ปแบบออร์เค์สตรา ด้็วยู่การฝึึกฝึนและปฏิิบัติการจริงกับผู้่้
อำานวยู่เพลงและนักด็นตรีระดั็บชิาติและนานาชิาติที�ได้็ร�วม
แบ�งปันและให้ค์วามร้่กับเยู่าวชิน ในการเสริมสร้างศักยู่ภาพ
ของเยู่าวชินเหล�านี�ให้เป็นบุค์ลากรที�จะนำาสังค์มไทยู่ไปส่�การ
พัฒนาอยู่�างยู่ั�งยู่น่ ซึึ่�งสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนามีเจตนารมณ์
ในการส่บสานพระปณิธิานของสมเด็็จพระเจ้าพี�นางเธิอ เจ้าฟ้้า
กัลยู่าณิวัฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชินค์รินทร์ อันมุ�งเน้นการ
สร้างค์วามร�วมม่อร�วมใจในการทำางาน เพ่�อประโยู่ชิน์ และค์วาม
สุขของผู้่้อ่�นผู้�านศาสตร์แห�งด็นตรี เป็นองค์์ประกอบที�สำาคั์ญ
ในการพัฒนาทรัพยู่ากรมนุษยู่์ของชิาติให้ไปส่�ค์วามเจริญทั�ง
ทางร�างกายู่ สติปัญญา และจิตใจ สมดั็งปณิธิานของสถาบัน
ด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนาที�ว�า “ด็นตรีแห�งชีิวิต ด็นตรีแห�งแผู้�นดิ็น”
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ค์อนเสิร์ตวงดุ็ริยู่างค์์เยู่าวชินสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา

In Memoriam of HRH Princess Galyani Vadhana 
“Ode to Joy”“Ode to Joy”

การแสด็งค์อนเสิร์ต “Ode to Joy” เป็นค์อนเสิร์ตเปิด็    

ฤด่็กาลที� 7 ของวงด็ริุยู่างค์์เยู่าวชินสถาบนัด็นตรกัีลยู่าณิวัฒนา 

โด็ยู่พระเจ้าวรวงศ์เธิอ พระองค์์เจ้าโสมสวลี กรมหม่�นสุทธินารีนาถ

ทรงโปรด็ให้ ท�านผู้่้หญิงวราพร ปราโมชิ ณ อยุู่ธิยู่าเป็นผู้่้แทน

พระองค์์ การแสด็งค์อนเสิร์ตค์รั�งนี�วงดุ็ริยู่างค์์เยู่าวชินสถาบัน

ด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนาได้็คั์ด็เล่อกบทเพลงที�มีค์วามหมายู่

2 บทเพลง ค่์อ แสงหนึ�ง ซึึ่�งเป็นเพลงเพ่�อระลึกถึงสมเด็็จ

พระเจ้าพี�นางเธิอ เจ้าฟ้้ากัลยู่าณิวัฒนา กรมหลวงนราธิิวาส

ราชินค์รินทร์ และ Symphony No.9 in D minor, op.125

เพ่�อร�วมเฉลิมฉลอง 250 ปีชิาติกาล ลุด็วิก ฟ้าน เบโธิเฟ้น

(Ludwig van Beethoven, 1770–1827) หร่อที�ร้่จักกันดี็ในช่ิ�อ 

“ค์อรัลซิึ่มโฟ้นี” ซึึ่�งเป็นผู้ลงานระดั็บตำานาน และประสบค์วาม

สำาเร็จอยู่�างงด็งามตั�งแต�การแสด็งค์รั�งแรก ณ กรุงเวียู่นนา 

สาธิารณรัฐออสเตรียู่ เม่�อปี ค์.ศ. 1824 ส�วนสำาคั์ญที�สุด็ของ

บทเพลง ค่์อ ในกระบวนที� 4 มีการใช้ินักร้องเป็นส�วนหนึ�งของการแสด็ง   

ค์อนเสิร์ต Ode to Joy ค์รั�งนี�ประกอบด้็วยู่นักด็นตรี                   

กว�า 100 ท�าน และวงนักร้องประสานเสียู่งกว�า 100 ท�าน

ภายู่ใต้การอำานวยู่เพลง Maestro Léo Warynski วาทยู่ากร

จากสาธิารณรัฐฝึรั�งเศส โด็ยู่ได้็รับการสนับสนุนจาก

สถานเอกอัค์รราชิท่ตฝึรั�งเศสประจำาประเทศไทยู่ นอกจากนี�

วงดุ็ริยู่างค์์เยู่าวชินสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนายู่ังได้็รับค์วาม

ร�วมม่อจาก กรมส�งเสริมวัฒนธิรรม กระทรวงวัฒนธิรรม

กรมดุ็ริยู่างค์์ทหารบก, กองด็ริุยู่างค์์ทหารเร่อ ฐานทัพเร่อกรุงเทพ

กองดุ็ริยู่างค์์ทหารอากาศ หน�วยู่บัญชิาการอากาศโยู่ธิิน

ฝ่ึายู่ด็นตรี กองสวัสดิ็การ สำานักงานกำาลังพล สำานักงานตำารวจแห�งชิาติ

สำานักการสังคี์ต กรมศิลปากร และค์ณะนักร้องประสานเสียู่ง

จากมหาวทิยู่าลัยู่มหิด็ล และสถาบนัเทค์โนโลยู่พีระจอมเกลา้

เจ้าคุ์ณทหารลาด็กระบัง
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PYO-Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra 

In Memoriam of HRH Princess Galyani Vadhana 
“Ode to Joy”“Ode to Joy”

Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra, 

as know as “PYO” has been established with the vision 

to promote and develop young talented Thai musicians 

in the skill of orchestral playing. Selected from hundreds 

of applicants from universities and schools throughout 

Bangkok, 62 of the finest players are now embracing on 

a musical exploration in our 7th concert season lasting 

from January until June of 2020.

The first concert of season 7
th

 PYO present In Memoriam

of HRH Princess Galyani Vadhana “Ode to Joy” in

collaboration with the Ministry of Culture Thailand and 

The Embassy of France, on 25
th

 January 2020, 7 p.m. at 

Main Hall Thailand Cultural Centre.

Ode to Joy concert conducting by conductor Léo Warynski and 

soloist were Areeya Rotjanadit: Soprano, Puntwitt Asawadejmetakul:

Countertenor, Pathorn Swasdisuk: Tenor, Krittathad Pisuttiwong: 

Baritone  for about program begins the spectrum (แสงหนึ�ง) in 

memoriam of HRH Princess Galyani Vadhana and next was 

symphony No.9 in D minor, Op.125: L.V. Beethoven.
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ค์อนเสิร์ตวงดุ็ริยู่างค์์เยู่าวชินสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา

Celebrating 60 years of Goethe-Institut Thailand 

“Musik der Aufklärung”

วันที� 8 มีนาค์ม 2563 ณ ห้องสังคี์ตวัฒนา สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิ

วัฒนา วงดุ็ริยู่างค์์เยู่าวชินสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา

ร�วมกับสถาบันเกอเธิ� กรุงเทพฯ จัด็แสด็งค์อนเสิร์ต “Musik 

der Aufklärung” เพ่�อเฉลิมฉลองเน่�องในโอกาสค์รบรอบ

60 ปี สถาบันเกอเธิ� กรุงเทพฯ และฉลอง 250 ปีชิาติกาล 

ของนักประพันธ์ิเพลงค์นสำาคั์ญของโลก ลุด็วิก ฟ้าน เบโธิเฟ้น 

(Ludwig van Beethoven, 1770–1827) ด้็วยู่บทเพลงสำาคั์ญ

 Symphony No. 7 in A major, Op. 92 ซึึ่�งเป็นบทเพลงที�

มีค์วามสำาคั์ญและมีค์วามหมายู่พิเศษอยู่�างมาก

การแสด็งค์อนเสร์ิตของวงด็ริุยู่างค์์เยู่าวชินสถาบนัด็นตรกัีลยู่าณิ

วัฒนา เป็นค์อนเสิร์ตค์รั�งที� 2 ในฤด่็กาลที� 7 ภายู่ใต้การค์วบคุ์ม

วงของวาทยู่ากรที�มีค์วามสามารถชิาวเยู่อรมนี Maestro

Peter Veale การแสด็งเริ�มด้็วยู่เพลง Der Vermisste Fischer: 

Waris Sukontapatipark (Winner of the PYO Call for 

score 2020) ตามด็ว้ยู่เพลง Musik der Aufklärung: PGVIM 

Creation และปิด็ท้ายู่ด้็วยู่ Symphony No. 7

วริิศ สุุคนธปฏิิภาค (Waris Sukontapatipark) Winner of 

the PYO Call for score 2020 ด้็วยู่บทเพลง Der Vermisste

Fischer was inspired by the poem Der Fisher             

(The Fisherman) by Johann Wolfgang von Goethe. 

The poem was written approximately in 1778, and 

tell a story according to a myth about a fisheman 

that was enticed by a siren to follow her underwater.
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PYO-Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra 

Celebrating 60 years of Goethe-Institut Thailand 

“Musik der Aufklärung”

PYO-Princess Galyani Vadhana Institute of Music 

Youth Orchestra and Goethe-Institut and Studio 

Musikfabrik presented second concert of season 7
th 

for Celebrating 60 years of Goethe-Institut Thialand 

“Musik der Aufklärung” music of enlightenment 250 

years of Ludwig van Beethoven under Maestro Perter 

Veale, conductor on 8th March 2020.  
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THEMSN 2
nd

: สุมหัวค์อนเสิร์ตค์รั�งที� 2 “ตัวซน”

THEMSN “SUMHUA 2
nd
 Concert”

วันที� 15 มีนาค์ม 2563 ณ โรงละค์ร 150 ปี ศรีสุริยู่วงศ์ มหาวิทยู่าลัยู่

ราชิภัฏิบ้านสมเด็็จเจ้าพระยู่า เวลา 16.30 น. เค์ร่อข�ายู่นิสิต

นักศึกษาสถาบันอุด็มศึกษาทางด้็านด็นตรีแห�งประเทศไทยู่

 (THEMSN) ภ่มิใจนำาเสนอ THEMSN 2nd Concert:

สุมหัวค์อนเสิร์ตค์รั�งที� 2 “ตัวซึ่น” ซึึ่�งเป็นค์อนเสิร์ตที�นำา

ทุกท�านรำาลึกถึงห้วงเวลาของค์วามซุึ่กซึ่น ค์วามสนุกสนาน                    

รอยู่ยิู่�ม และเสียู่งหัวเราะที�ห้อมล้อมไปด็้วยู่ค์วามอบอุ�นใน

วัยู่เด็็ก ด้็วยู่การแสด็งด็นตรีประกอบละค์รที�จะมาแต�งแต้ม

เติมสีให้ภาพถ�ายู่อันซีึ่ด็จางในค์วามทรงจำา ณ วัยู่ที�พวกเรา

ต�างเป็นตัวซึ่น ให้ได้็กลับมามีสีสันอีกค์รั�ง

Sunday 15
th

, March 2020 at 150
th

             

Srisuriyawong Hall of Bansomdejchaopraya 

Rajabht University, 4.30 p.m. THEMSN 

committee will launch a concert named 

“SUMHUA 2nd Concert” (สมุหวัค์อนเสร์ิต

ค์รั�งที� 2), under the sub-theme “ตวัซึ่น”

We would like to invite you to the old 

days with full of naughty, joyful, smile 

and laughter. The concert will be a 

musical that paint your fading memories 

to colorful again.

กิจกรรมนักศึกษา
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ค์�ายู่สานฝัันปันด็นตรี 
ณ โรงเรียู่นมัธิยู่มกัลยู่าณิวัฒนา อำาเภอกัลยู่าณิวัฒนา จังหวัด็เชีิยู่งใหม�

ค์�ายู่สานฝัึนปันด็นตรีจดั็ขึ�นระหว�างวันที� 8-11 มกราค์ม 2563 

ณ โรงเรยีู่นมธัิยู่มกลัยู่าณวิฒันา อำาเภอกลัยู่าณวิฒันา จงัหวดั็

เชิียู่งใหม� ซึ่ึ�งจัด็ขึ�นเป็นปีที� 3 และยู่ังค์งให้ค์วามสำาค์ัญในการ

พัฒนานักศึกษาอยู่�างต�อเน่�อง โด็ยู่เป็นส�วนหนึ�งของโค์รงการ

พัฒนานักศึกษาส่�วิชิาชิีพทางด็้านด็นตรีของสถาบันด็นตรี

กัลยู่าณิวัฒนา เพ่�อให้นักศึกษาได็้ฝึึกฝึนทักษะที�นอกเหน่อ

จากการเรียู่นด็นตรี เชิ�น การบริหารจัด็การการแสด็ง การจัด็

รายู่การแสด็ง การทำางานร�วมกันเป็นทีม รวมถึงการสร้าง

เค์ร่อข�ายู่นิสิตนักศึกษาที�เข้าร�วมโค์รงการทั�งในประเทศและ

ต�างประเทศ โด็ยู่ในปีนี�ได้็มนีกัศกึษาจากมหาวทิยู่าลยัู่แห�งชิาตโิซึ่ล

(Soul National University) สาธิารณรฐัเกาหล ีและสถาบัน

ด็นตรียู่�งเสียู่วโถว (Yong Siew Toh Conservatory of 

Music) มหาวทิยู่าลยัู่แห�งชิาตสิงิค์โปร์ (National University 

of Singapore) สาธิารณรัฐสิงค์โปร์ จากการด็ำาเนินงานในปี

ที�ผู้�านมาได้็มีผู้ลสำาเร็จในการจดั็กจิกรรมและโค์รงการ ในด้็าน

การพฒันาชิมุชิน การประยู่กุต์ ใช้ิค์วามร่ข้องนกัศกึษาผู้�านการ

ลงพ่�นที� โด็ยู่บ่รณาการจากบริบทในสังค์ม

กิจกรรมนักศึกษา
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ด็นตรีข้้ามรั�ว
ชิมรมศิลปะและวัฒนธิรรม สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา

เม่�อวันที� 28 กุมภาพันธ์ิ 2563 ชิมรมศิลปะและวัฒนธิรรม

สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา ได้็จัด็กิจกรรม “ด็นตรีข้ามรั�ว”

ณ ลานด้็านหน้าพระอนุสาวรียู่์สมเด็็จพระเจ้าพี�นางเธิอ

เจ้าฟ้้ากัลยู่าณิวัฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชินค์รินทร์ ซึึ่�งเป็น

กิจกรรมที�นักศึกษาต้องการสร้างค์วามสนุกสนานให้กับค์นที�มา

พักผู้�อนหยู่�อนใจภายู่ในสวนหลวงพระราม 8 รวมถึงผู้่้ที�มาออก

กำาลังกำาลังกายู่ให้ได้็ผู้�อนค์ลายู่ไปกับเพลงที�มีทั�งด็นตรีร�วมสมัยู่ 

ผู้สมผู้สานกับเค์ร่�องด็นตรีค์ลาสสิก เชิ�น โวโอลิน วิโอลา ดั็บเบิลเบส

นอกจากผู้่ช้ิมจะได้็ค์วามสนกุสนานค์ร่�นเค์รงแล้ว ยู่งัเปิด็โอกาส

ให้นักศึกษาได้็ทำากิจกรรมที�นอกเหน่อจากการเรียู่นในชัิ�นเรียู่น

เป็นการเพิ�มประสบการณ์อีกทางหนึ�ง ที�สำาคั์ญที�สุด็ ค่์อ การ

ทำางานร�วมกนัเป็นทีมในหม่�นักศึกษาด้็วยู่กัน และเปน็การสรา้ง

ค์วามสามัค์คี์ภายู่ในองค์์กร

กิจกรรมนักศึกษา
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Conducted by Léo Warynski 
With 15 musicians and 20 singers from Princess Galyani Vadthana Institute of Music
At Alliance Françoise Bangkok

Classic ConcertClassic Concert    Tuesday 28.01.2020, 7.00 p.m.

A Little Night Music A Little Night Music Compositions by Mozart, Lully, Beethoven, Britten

This Concert spotlight European Composers and work 
for string orchestra. At the heart of this programme, 
which will take you across borders and eras, Mozart’s 
famous serenade “A Little Night Music”, is probably 
one of the most jubilant and inspiring sections from 
its author. 

A nod to English music with Britten, whose “simply 
symphony”, written when he was still a child, is an 
echo of the youth and talent of the instrumental 

musician of the Princess Galyani Vadhana Institute 
of Music. The programme also reserved a special 
place to popular works such as Lully’s march from 
Le Bourgeois Gentilhomme, or the famous Hymn to 
Joy from Beethoven’s 9th symphony. The concert 
will end with two pieces by H.M. King Bhumibol 
Adulyadej The Great arrange for string chamber by 
Wiwat Suthiyam. 

สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา ร�วมกับสมาค์มฝึรั�งเศส กรุงเทพฯ

จัด็แสด็งค์อนเสิร์ต “A little night music” ค์วบคุ์มวงโด็ยู่

วาทยู่กรชิาวฝึรั�งเศส Léo Warynski และนักด็นตรีเยู่าวชิน

พร้อมด้็วยู่ค์ณะนักร้องประสานเสียู่งจากสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิ

วัฒนา และสถาบันเทค์โนโลยู่ีพระจอมเกล้าเจ้าคุ์ณทหาร

ลาด็กระบัง สำาหรับโปรแกรมค์อนเสิร์ตเริ�มด้็วยู่บทเพลงของ

J.B. Lully: Marche pour la ceremonie des Turcs, 

extrait du Bourgeois Gentilhomme ต�อด้็วยู่ W.A.

Mozart: serenade 13 pour cordes, B. Britten, Simple 

Symphony pour orchestra à cordes, นอกจากนี�ยู่งัได้็อัญเชิิญ

บทพระราชินิพนธ์ิใน พระบาทสมเด็็จพระบรมชินกาธิิเบศร

มหาภ่มิพลอดุ็ลยู่เด็ชิมหาราชิ บรมนาถบพิตร 2 บทเพลง ค่์อ 

แผู้�นดิ็นของเราและแสงเทียู่น และปิด็ท้ายู่ด้็วยู่เพลงของ L.V. 

Beethoven: Symphony No.9

กิจกรรมนักศึกษา
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ลงนามค์วามร�วมมือระหว�าง 
สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา และ Ensemble MusikFabrik (Germany)

Memorandum of Understanding between
Princess Galyani Vadhana Institute of Music (Thailand) 
and Ensemble MusikFabrik (Germany)

สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา และ Ensemble MusikFabrik 

(Germany) ได้็ลงนามค์วามร�วมม่อระหว�างกันใน

วันที� 8 มีนาค์ม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสังคี์ตวัฒนา

อาค์ารอำานวยู่การ สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา ทั�งนี�ได้็รับเกียู่รติ

จากตัวแทนสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา รองศาสตร์จารยู่์

คุ์ณหญิงวงจันทร์ พินัยู่นิติศาสตร์ อธิิการบดี็ และอาจารยู่์

ด็ร.จิรเด็ชิ เสตะพันธุิ รองอธิิการบดี็ฝ่ึายู่การศึกษา ลงนาม

ร�วมกับตัวแทนจาก Ensemble MusikFabrik, Ulrich Löffler: 

Director และ Peter Veale

With this Memorandum of Understanding, Princess 

Galyani Vadhana Institute of Music (PGVIM), Thailand

and Ensemble MusikFabrik, Germany (hereafter

referred to as “Parties”) organize the mutual

benefits arising from the establishment of a system 

of bilateral academic and cultural cooperation. The 

primary purpose of this Memorandum is to promote 

academic & cultural collaboration between the 

Parties. develop bilateral academic collaboration.

กิจกรรมสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา
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“ด็นตรีสร้างรอยู่ยิู่�ม”

โค์รงการสัมมนาแผู้นยุู่ทธิศาสตร์และแผู้นปฏิิบัติงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค์รั�งที� 1 ณ เบลล์ วิลล�า รีสอร์ท เข้าใหญ� จังหวัด็นค์รราชิสีมา

สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนาด้็วยู่ค์วามสนับสนุนของ บริษัท

ไทยู่เบฟ้เวอเรจ จำากัด็ (มหาชิน) จัด็โค์รงการแสด็งด็นตรเีพ่�อสร้าง

รอยู่ยู่ิ�ม ณ โรงพยู่าบาลศิริราชิ เพ่�อสร้างขวัญกำาลังใจให้กับผู้่้ป่วยู่

และญาติ รวมถึงบุค์ลากรทางการแพทย์ู่ได้็ผู้�อนค์ลายู่กับเสียู่งเพลง

หลากหลายู่แนว โด็ยู่อาสาสมัค์รทั�งหมด็เป็นนักศึกษาสถาบัน

ด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา ซึึ่�งนอกจากจะได้็แสด็งด็นตรีแล้ว ยู่งัเป็นการ

ฝึึกฝึนให้นักศึกษาได้็เรียู่นร้่การเป็นจิตอาสา และการทำางานที�

นอกเหน่อไปจากการเรียู่นด็นตรีภายู่ในห้องเรียู่น ซึึ่�งการแสด็ง

ดั็งกล�าวจัด็ขึ�นทั�งหมด็ 30 ค์รั�ง ตามอาค์ารต�าง ๆ  สลับกันไป เชิ�น

ศาลาศิริราชิ 100 ปี, ตึกผู้่้ป่วยู่นอกชัิ�น 5, ตึกผู้่้ป่วยู่นอกชัิ�น 6

สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนาได้็จัด็โค์รงการสัมมนาแผู้นยุู่ทธิศาสตร์

และแผู้นปฏิิบัติงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค์รั�ง

ที� 1 ระหว�างวันที� 21-23 กุมภาพันธ์ิ 2563 ณ เบลล์ วิลล�า

รีสอร์ท เขาใหญ� จังหวัด็นค์รราชิสีมา โด็ยู่กิจกรรมเริ�มจาก 

รองศาสตราจารย์ู่ คุ์ณหญิงวงจันทร์ พินัยู่นิติศาสตร์ อธิิการบดี็

กิจกรรมสถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา

สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา กล�าวเปิด็โค์รงการ จากนั�น  

อาจารยู่ด์็ำาริห์ บรรณวิทยู่กิจ รองอธิิการบดี็ฝ่ึายู่บริหาร สรุป

ผู้ลการด็ำาเนินงานในชิ�วงที�ผู้�านมา พ.ศ. 2556-2562 และ

อธิิการบดี็ได้็กำาหนด็เป้าหมายู่สถาบันด็นตรีกัลยู่าณิวัฒนา

ระยู่ะ 20 ปี นอกจากนี�ยู่ังมีกิจกรรมต�าง ๆ อีกจำานวนมาก 

เพ่�อให้โค์รงการสามารถบรรลุเป้าหมายู่ตามแผู้น
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PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC

2010, Arun Amarin 36, Bang Yi Khan  
Bang Phlat, Bangkok  Thailand 10700

Phone: (66)2447-8597 / Fax: (66)2447-8598

Website: www.pgvim.ac.th
Facebook: PGVIMusic / PrincessGalyaniVadhadaYouthOchestra / pgvsorganization


