อาจารย์ ภูมิ พรหมชาติ
ภู มิ สำเร็ จกำรศึกษำระดับ International Artist Diploma ปริ ญญำโท เกี ยรติ นิยม เหรี ยญทอง Tagore Gold
Medal และปริ ญญำตรี เกียรตินิยม เหรี ยญทอง Hopkinson Gold Medal ทำงด้ำนกำรแสดงเปี ยโน จำกสถำบัน Royal
College of Music, London รำงวัล Tagore Gold Medal เป็ นเหรี ยญทองแห่งเกียรติประวัติ มอบให้กบั ผูม้ ีควำมสำมำรถ
เป็ นเลิศทำงด้ำนกำรเรี ยนและกำรแสดง และ ภูมิ ได้เข้ำรับพระรำชทำนเหรี ยญทองนี้ จำกเจ้ำฟ้ ำชำยชำลส์ เจ้ำชำย
แห่ งเวลส์ เมื่อปี 2014 นำเกียรติประวัติสูงสุ ดและควำมภำคภูมิใจมำสู่ ประเทศไทย ให้เป็ นที่รู้จกั ในระดับนำนำชำติ
ทำงด้ำนดนตรี คลำสสิ ก โดยที่ ภูมิ เป็ นลูกศิษย์ของ Prof. Dina Parakhina ปรมำจำรย์ชำวรัสเซีย
ควำมส ำเร็ จของ ภู มิ เกิ ดขึ้ นได้จำกพระกรุ ณำธิ คุณ อันล้นพ้นหำที่ สุดมิ ได้ของ สมเด็จพระเจ้ำพี่ นำงเธอ
เจ้ำฟ้ ำกัลยำณิ วฒั นำ กรมหลวงนรำธิ วำสรำชนคริ นทร์ ที่ได้เสด็จทอดพระเนตรกำรแสดงเดี่ ยวเปี ยโนครั้งแรกในปี
2004 ด้วยวัยเพียง 14 ปี ขณะที่เรี ยนเปี ยโนกับ อำจำรย์พีรพงศ์ สุ รวรรณ และทรงเล็งเห็นถึงควำมสำมำรถที่ควรจะ
ได้รับ กำรส่ ง เสริ ม อย่ำ งเต็ม ศัก ยภำพ จึ ง ได้พ ระรำชทำนทุ นกำรศึ กษำส่ วนพระองค์ เพื่ อไปศึ ก ษำต่ อที่ Nanyang
Academy of Fine Arts, Singapore ในปี 2005 ก่อนจะได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษำต่อระดับปริ ญญำตรี ที่ Royal College
of Music, London ในปี 2007 ต่ อมำทุ นกำรศึ ก ษำนี้ ได้ม ำอยู่ใ นควำมดู แลของ ท่ ำ นผูห้ ญิ ง ทัศนำวลัย ศรสงครำม
ผู ้สื บ สำนพระปณิ ธ ำนให้ ภู มิ ได้รั บ กำรศึ ก ษำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง จนส ำเร็ จ เป็ นนัก เปี ยโนเอกชำวไทยฝี มื อ ฉกำจ
ซึ่ง ภูมิ รู ้สึกสำนึกในพระกรุ ณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้น้ ีตรำบชัว่ ชีวติ
ชื่ อเสี ย งของ ภู มิ ในระดับ นำนำชำติ ตลอดระยะเวลำที่ ศึ ก ษำอยู่ที่ ป ระเทศอัง กฤษ เริ่ ม ต้นด้วยกำรเป็ น
ผูช้ นะเลิศจำกกำรแข่งขันเปี ยโนในทวีปยุโรป เช่น Gold Medal, Isidor Bajic International Piano Competition 2010,
Serbia และ Sussex International Piano Competition 2013, UK, Silver Medal, International Chopin Competition in
Budapest และกำรแข่ ง ขันอื่ น ๆ ในยุโรปอี ก มำกมำย ส่ วนที่ ป ระเทศไทย ภู มิ ได้รับรำงวัล ชนะเลิ ศ Gold Medal,
Thailand International Piano Competition 2011 ปั จจุบนั ภูมิ เป็ น Concert Pianist ที่มีงำนกำรแสดงเดี่ยวและแสดง
ร่ วมกับวงออร์ เคสตร้ำชั้นนำของโลกอย่ำงสม่ำเสมอ และเป็ น Recording Artist ของค่ำย Champs Hill Records, UK
ซึ่ งในปี 2016 ภูมิ ได้ออกแผ่นซี ดีแผ่นแรกในผลงำนของ Liszt, Scriabin, Medtner และ Rachmaninoff โดยได้รับ
คำชมเชยและกำรกล่ ำวขวัญถึ งฝี ไม้ลำยมื อในกำรบันทึ กเสี ยงซี ดีแผ่นแรกนี้ เป็ นอย่ำงมำก จำกแวดวงนักวิจำรณ์
ดนตรี คลำสสิ กชั้นสู งในระดับนำนำชำติ
หลังจำกที่กลับมำประเทศไทยในปี 2015 ภูมิ ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ น The First Shigeru Kawai’s Artist from
Thailand และเป็ นอำจำรย์หวั หน้ำวิชำเปี ยโนของ Kawai Music School และยังได้รับเชิญให้เป็ นกรรมกำรตัดสิ นกำร
แข่งขันเปี ยโนทั้งในและต่ำงประเทศ สำหรับโรงเรี ยนดนตรี พีรพงศ์ ภูมิ เป็ นอำจำรย์หวั หน้ำแผนก School of Young
Talents เพื่อพัฒนำและสร้ำงนักเปี ยโนรุ่ นใหม่ โดยมุ่งเน้นเรื่ องกำรเรี ยนอย่ำงเข้มงวด กำรเข้ำร่ วมกำรแข่งขันและกำร
แสดงเป็ นหลัก เพื่อจะสำมำรถพัฒนำศักยภำพของตนเองไปสู่ ควำมเป็ นเลิ ศ นอกจำกนี้ ภู มิ ยังได้รับเชิ ญให้เป็ น
อำจำรย์พิเศษของคณะแพทยศำสตร์ วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช สำขำวิชำดนตรี ศึกษำ

