อาจารย์ พีรพงศ์ สุ รวรรณ
พี ร พงศ์ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดับ ปริ ญญำโท ทำงด้ ำ นบริ หำรธุ ร กิ จ จำก University of Central Texas
และปริ ญญำตรี คณะบริ หำรธุ รกิ จ สำขำวิช ำกำรตลำด จำกมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ เริ่ ม เรี ย นเปี ยโนเมื่ ออำยุ 7 ปี
โดยได้รับควำมเอำใจใส่ ในกำรเรี ยนดนตรี อย่ำงจริ งจังตั้งแต่วยั เด็กจำกบิดำ จนสำมำรถมีผลงำนกำรแสดงเดี่ยวเปี ยโน
อย่ำงสม่ำเสมอตั้งแต่ยงั เยำว์วยั เมื่อได้ยำ้ ยมำศึกษำต่อที่โรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก พีรพงศ์ ได้เรี ยนเปี ยโนกับ อำจำรย์ณฐั
ยนตรรักษ์ โดยได้รับกำรเอำใจใส่ ในกำรเรี ยนเปี ยโนอย่ำงเข้มงวดและจริ งจัง ทำให้มีควำมมุ่งมัน่ และมีใจรักทำงด้ำน
ดนตรี คลำสสิ ก และยังได้รับกำรฝึ กฝนให้เป็ นนักเปี ยโนและปลูกฝังให้เป็ นผูส้ อนที่ดี ทำให้มีควำมสำมำรถโดดเด่น
ทั้งทำงด้ำนกำรแสดงและกำรสอนอยูใ่ นระดับแนวหน้ำของประเทศ ด้ำนกำรแข่งขัน พีรพงศ์ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
ในรุ่ นทัว่ ไป จำกกำรแข่งขันเปี ยโนสยำมกลกำรประจำปี 2531 และได้รับรำงวัลที่ 3 จำกกำรแข่งขันเปี ยโนปิ ยะพันธ์
สนิทวงศ์ ครั้งที่ 1 ในปี 2535 จำกนั้นได้แสดงเดี่ยวเปี ยโนครั้งแรก ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย
จัดโดย มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ และ ณัฐ สตูดิโอ ซึ่ งประสบควำมสำเร็ จอย่ำงสู ง หลังจำกสำเร็ จกำรศึกษำปริ ญญำโท
แล้ว พีรพงศ์ ได้รับเชิ ญให้แสดงคอนเสิ ร์ตทั้งในและต่ำงประเทศ ในฐำนะทั้งนักแสดงเดี่ ยวและเป็ น Accompanist
ให้กบั นักดนตรี ที่มีฝีมือระดับนำนำชำติในแขนงต่ำง ๆ มำโดยตลอด
พีรพงศ์ ได้เลือกศึกษำต่อทำงด้ำนบริ หำรธุ รกิ จ เพื่อจะนำทักษะทำงด้ำนนี้ มำผนวกเข้ำกับกำรเป็ นนักเปี ยโน
ฝี มือเยี่ยม ในกำรจัดตั้ง “โรงเรี ยนดนตรี พีรพงศ์” ขึ้นในปี 2551 ซึ่ งเป็ นสถำบันสอนเปี ยโนเฉพำะทำงที่มีกำรบริ หำร
จัดกำรอย่ำงเป็ นระเบียบ ด้วยหลักสู ตรดนตรี คลำสสิ กทั้งทำงด้ำนปฏิ บตั ิและทฤษฎี ที่มีมำตรฐำนสู ง และมุ่งเน้นทักษะ
ทำงด้ำนกำรแสดง มี ระบบกำรเรี ย นกำรสอนที่ มี แผนกำรเรี ย นชัดเจน และกำรสอบวัดผลที่ มี ประสิ ทธิ ภ ำพสู ง
โดยคณำจำรย์รุ่นใหม่ฝี มื อเยี่ยมที่ ทุ่ มเทและเอำใจใส่ นักเรี ยนอย่ำงจริ งจัง จนมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ ไว้วำงใจจำกผูป้ กครอง
นัก เรี ยนมำกมำยหลำยรุ่ น ที่ ส ำมำรถเรี ยนเปี ยโนจนจบหลัก สู ต รได้ อย่ ำ งส ำเร็ จ ในด้ ำ นกำรท ำงำน พี ร พงศ์
เคยเป็ นอำจำรย์ป ระจ ำ สำขำวิ ช ำกำรตลำด คณะบริ ห ำรธุ ร กิ จ และสำขำวิ ช ำธุ ร กิ จ ดนตรี คณะศิ ล ปศำสตร์
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ และเป็ นข้ำรำชบริ พำรในสมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ ำกัลยำณิ วฒั นำ กรมหลวงนรำธิ วำส
รำชนคริ น ทร์ เมื่ อ ครั้ นที่ พ ระองค์ย งั ทรงพระชนม์ชี พ อยู่ ซึ่ งได้รั บ พระอนุ ญ ำตให้ถ วำยกำรรั บ ใช้ใ นเรื่ อ งของ
กำรพัฒนำกำรศึกษำดนตรี คลำสสิ กสำหรับเยำวชนไทย และแนวทำงกำรเรี ยนเปี ยโนให้สำเร็ จพร้ อมเข้ำสู่ กำรศึกษำ
ในระดับสู ง เพื่อก้ำวสู่ กำรเป็ นนักเปี ยโนมืออำชีพต่อไป
ปั จจุ บนั พีรพงศ์ เป็ นผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนดนตรี พีรพงศ์ และเป็ นอำจำรย์สอนเปี ยโนให้กบั นักเรี ยนที่ มี
ควำมสำมำรถสู งและมุ่ง เน้นในกำรเรี ยนเปี ยโนอย่ำ งจริ งจัง นอกจำกนี้ ยงั ได้รับ เชิ ญให้เป็ นเป็ นวิทยำกรส ำหรั บ
กำรสัมมนำทำงวิชำกำรดนตรี คลำสสิ ก และทำงด้ำนปฏิบตั ิในหลักสู ตรของสถำบัน ABRSM (The Associated Board
of the Royal Schools of Music) ประเทศอัง กฤษ ให้ก ับ คณำจำรย์เปี ยโนของสถำบันดนตรี ช้ ันนำในประเทศไทย
รวมถึงกำรทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรตัดสิ นกำรแข่งขันเปี ยโนที่มีชื่อเสี ยงสำหรับเยำวชนซึ่ งจัดขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอ

