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ณภัค ภักดีสถิตย์วรา 
 
เกิด 29 ตค.2535  อายุ 15 ปี 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
เครื่องดนตรีที่เล่น ไวโอลิน 

 เร่ิมเรียนไวโอลินต้ังแต่อายุ 7 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนบางกอกซิมโฟนี กับ อ.ภูกร (สุทิน) ศรีณรงค์เมื่ออายุ 
9 ปี ร่วมแสดงในงานคอนเสิร์ตประจ าปีของโรงเรียนตั้งแต่ ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การฝึกซ้อมจาก
อาจารย์ดนตรีหลายท่าน ได้แก่ อ.วีระพันธ์ วอกลาง อ.ณรงค์ ขันทอง  อ.Geertjie Podywyn  

 เข้าวงสาธิตเกษตรซิมโฟนีออร์เคสตรา ตั้งแต่ปี พศ. 2545 และได้ร่วมแสดงในงานคอนเสิร์ตของโรงเรียน
เช่น คอนเสิร์ตครบรอบ สาธิตเกษตร30 ปี  คอนเสิร์ตเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 72 ปี สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  คอนเสิร์ตเย็นศิระเพราะพระบริบาล 

 เข้าวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อปี พศ. 2548 

 สอบผ่านภาคปฏิบัติ การเล่นไวโอลิน ระดับ 5 ชมเชย จาก TRINITY COLLEGE LONDON พ.ศ.2549 
 
ประสบการณ์ 
2551 - บรรเลงในวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ออกอากาศในรายการ เมืองส าราญ ช่อง 7 

- บรรเลงออกอากาศเนื่องในงานร าลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ช่อง   TITV 

2550 - คอนเสิร์ตเพื่อประชาชน วงดุริยางค์เยาวชนไทย  ณ รพ.ศิริราช 
- คอนเสิร์ตเย็นศิระเพราะพระบริบาล  โรงเรียนสาธิตเกษตร  เดี่ยวไวโอลินในวงสาธิตเกษตร

ซิมโฟนีออร์เคสตรา หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม 
- ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมใน  Discovery Course, Abbaye aux Dames, Saintes สาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส  ในเรื่องการใช้เครื่องดน ตรียุคคลาสสิก  (Historical Instrument: gut strings and 
classical bow)  

- บรรเลงในงาน  “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม ” เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ  84  พรรษา  ณ 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

- บรรเลงในงานพิธีเปิดธนาคารมาเลเซีย CIMB 
- คอนเสิร์ตน้อมเกล้าถวายพระพรชัย 84 พรรษา หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม 
- บรรเลงในงานฉลองศิลปินแห่งชาติ 2550 หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม 
- ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ วงดุริยางค์เยาวชนไทย จ.กาญจนบุรี 

2549 - คอนเสิร์ตเนื่องในการถวายวงแก่สมเด็จพระพี่นางเธอฯ                                                                             
- International Youth Orchestra หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                             
- คอนเสิร์ตน้อมเกล้าถวายพระพรชัย                                                                                                                  
- ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ วงดุริยางค์เยาวชนไทย จ.เชียงราย 
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- คอนเสิร์ตวงดุริยางค์เยาวชนไทยสวนลุมพินี 
2548 - Bangkok Symphony Music School Annual Concert หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- คอนเสิร์ตสองทศวรรษวงดุริยางค์เยาวชนไทยครั้งที่ 2 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม 
- ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ วงดุริยางค์เยาวชนไทยครั้งที่ 2 โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
- วงดุริยางค์เยาวชนไทยแสดงในงาน เลี้ยงรับรองผู้แทนรัฐสภาโลก ท าเนียบรัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า 
- คอนเสิร์ตสองทศวรรษวงดุริยางค์เยาวชนไทยครั้งที่ 1 หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม 
- วงดุริยางค์เยาวชนไทยแสดงในงาน เลี้ยงรับรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแกมเบีย  ท าเนียบ

รัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า 
- ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ วงดุริยางค์เยาวชนไทย โรงแรมวังรีรีสอร์ท นครนายก 
- ดนตรีในสวนปีที่ 12 สวนลุมพิน ี
- สอบเข้าวงดุริยางค์เยาวชนไทย 

2547 - ดนตรีในสวน สวนลุมพิน ี
- Bangkok Symphony Music School Annual Concert หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- คอนเสิร์ต 72 พรรษา มหาราชินี  หอประชุมใหญ่  อาคารศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2546 - ดนตรีในสวน 

- Bangkok Symphony Music School Annual Concert  หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ 
2545 - Bangkok Symphony Music School Annual Concert หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ 

- Bangkok Symphony Music School  แสดงที่ศูนย์การค้า Emporium 
2544 - Bangkok Symphony Music School  Concert II โรงแรมฮิลตัน ปาร์คนายเลิศ 

- “ 30 ปีสาธิตเกษตร” วงดุริยางค์ซิมโฟนีสาธิตเกษตร  หอประชุมใหญ่ อาคารศึกษาศาสตร์เฉลิม
พระเกียรต ิโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

- Bangkok Symphony Music School Annual Concert หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม 
- เข้าเรียน violin ที ่Bangkok Symphony Music School กับอาจารย์สุทิน ศรีณรงค ์จนถึงปัจจุบัน 

 


