อาจารย์ ภวัต พฤกษาชลวิทย์
ภวั ต จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบภายใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยได้รับทุ นการศึกษาเต็มเป็ นระยะเวลา 5 ปี จากการชนะเลิ ศการแข่งขันการออกแบบ
งานกราฟฟิ คสามมิติ โดยใช้โ ปรแกรม 3Ds Max ในการออกแบบบ้า นต่อ ต้า นภัย ธรรมชาติ มี ชื่ อ ว่า “Smart
Home for the Future” ที่ จดั ขึ้ นโดย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่ อปี 2004
ภวัต เริ่ ม เรี ย นเปี ยโนเมื่ อ อายุ 6 ปี และได้ย า้ ยไปเรี ย นต่อ ที่ ณัฐ สตูดิ โ อ กับ อาจารย์พีร พงศ์ สุ ร วรรณ
เมื่ออายุ 13 ปี ด้วยความสามารถในการแสดงเปี ยโนได้อย่างดี เยี่ยม จึง ได้รับคัดเลื อกให้เข้าร่ วมแสดงคอนเสิ ร์ต
อย่า งสม่ า เสมอที่จ ดั โดย ณัฐ สตูดิ โ อ D&M มิว สิ ค สตูดิ โ อ และโรงเรี ย นดนตรี พีร พงศ์ ได้ร่ ว มแสดงในงาน
Teachers’ Recital ของโรงเรี ย นดนตรี พีร พงศ์ เมื่อ ปี 2007 และได้ร่วมแสดงกับคณะอาจารย์ของโรงเรี ยนดนตรี
พี ร พงศ์ใ นงาน The Classical Music Gallery ในปี 2010 นอกจาความสามารถในด้า นการแสดงเดี่ ย วแล้ว ภวัต
ยัง ได้ร่ ว มแสดงเป็ น Piano Accompanist ให้ ก ับ น้อ งชาย (พิ ท ยะ พฤกษาชลวิท ย์) นัก ไวโอลิ น ดาวรุ่ ง ของไทย
ซึ่ งปั จ จุ บ ัน เป็ นหัว หน้า วงดุ ริ ย างค์เ ยาวชนสถาบัน ดนตรี ก ัล ยาณิ ว ฒ
ั นา Princess Galyani Vadhana Institute of
Music Youth Orchestra (PYO)
ในด้า นการสอบ ภวัต สอบผ่านเปี ยโนปฏิ บตั ิระดับ Grade 8 (Distinction) จากสถาบัน Trinity College
London และในปี 2004 ได้เข้าร่ วมการแข่งขันเปี ยโนคอนแชร์ โตแห่ งชาติ ครั้ งที่ 1 จัดโดย วิทยาลัยดุ ริยางคศิลป์
มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล และยัง ได้เ ข้า ร่ ว มการแข่ง ขัน ดนตรี Acoustic ของโรงเรี ย นสารสาสน์เ อกตราระดับ ชั้น
มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ซึ่ ง ได้รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศ จากการแข่ง ขัน หลัง จากนั้นได้เ ข้า ร่ วมการแข่ง ขัน Music
Contest ซึ่ งจัดขึ้ นโดยชมรม Music Club ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หมวดวง String ซึ่ งได้รับรางวัลชนะเลิ ศ
ปั จ จุบ นั ภวัต เป็ นสถาปนิ ก อิส ระทางด้า นการออกแบบภายใน และเป็ นอาจารย์ส อนเปี ยโนของ
โรงเรี ย นดนตรี พีรพงศ์ ที่มี ค วามสามารถสู ง โดยมีเทคนิ คการสอนที่เป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว และมีค วามทุ่มเท
ให้กบั นักเรี ยนจนสามารถเรี ยนจบหลักสู ตรได้อย่างสาเร็ จ อี กทั้งยังมี ความรู ้ สามารถในด้านการเล่ นเปี ยโน Jazz
ซึ่ งสามารถถ่ ายทอดความรู ้ ให้กบั นักเรี ยนที่สนใจได้เป็ นอย่างดี

