อาจารย์ กันติยา พรหมชาติ
กัน ติ ย า จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (Award of Academic Excellence) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิช า
การตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยได้รับทุนการศึกษาเต็มจานวนเป็ นเวลา 4 ปี เริ่ มเรี ยนเปี ยโนครั้งแรกเมื่ออายุ 4 ปี
และได้ยา้ ยมาเรี ยนเปี ยโนที่ ณัฐ สตูดิโอ จากนั้นจึงมาเรี ยนเปี ยโนอย่างจริ งจังกับ อาจารย์พีรพงศ์ สุ รวรรณ เมื่ออายุ
10 ปี โดยมีความขยันหมัน่ เพียรในการเรี ยนและความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการฝึ กซ้อมเปี ยโนอย่างเข้มงวด ประกอบกับ
ได้รับแรงบันดาลใจในการเล่ นเปี ยโนจากพี่ชาย (ภูมิ พรหมชาติ) จนสามารถพัฒนาฝี มื อการเล่นได้อย่างโดดเด่ น
ส่ งผลให้สาเร็ จการสอบขั้นวุฒิบตั รการแสดงเปี ยโนในระดับ ATCL (Recital) จากสถาบัน Trinity College, London
โดยได้คะแนนสู งสุ ดอันดับที่ 1 ของประเทศ ในปี 2007 นอกจากนั้น ยังสาเร็ จการสอบขั้นวุฒิบตั รการแสดงเปี ยโน
ขั้นสู งในระดับ LTCL (Recital) ในปี เดียวกัน ด้วยวัยเพียง 14 ปี
กันติยา ได้มีโอกาสเรี ยน Masterclass กับนักเปี ยโนที่มีชื่อเสี ยงระดับนานาชาติหลายท่าน เช่น Prof. Margit
Haider, Prof. Boris Kraljevic และ Mrs. Rena Phua และยัง ได้เข้า ร่ ว มอบรมและสั ม มนาวิ ช าการระดับ นานาชาติ
ทางด้านการสอนเปี ยโนในระดับสู งอย่างสม่าเสมอ โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบัน The Associated Board of
the Royal Schools of Music (ABRSM) ประเทศอังกฤษ ส่ วนในด้านของการแข่ง ขันเปี ยโน กันติ ย า ได้รับรางวัล
The Best Performance of Bach’s Two-Part Invention จากการแข่งขัน The 7th Nat Studio Piano Competition ปี 2003
ในรุ่ น จิ๋ ว อายุ 9 -12 ปี เข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน เปี ยโนโชแปงกรุ ง เทพ ครั้ งที่ 7 ปี 2007 ในรุ่ น เล็ ก อายุ 10 – 14 ปี
และเข้าร่ วมการแข่งขัน The 8th Nat Studio Piano Competition ปี 2006 ในรุ่ นกลาง อายุ 13 – 16 ปี
ส าหรั บ ทางด้ า นการแสดงคอนเสิ ร์ ต กั น ติ ย า ได้ รั บ คั ด เลื อกให้ ร่ วมแสดงเปี ย โนถวาย แ ด่
สมเด็ จ พระเจ้า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ ว ัฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ นทร์ ณ ต าหนั ก วิ ล ล่ า วัฒ นา
ร่ ว มแสดงดนตรี ใ นงานนิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ค รบรอบ 84 พรรษา “แสงหนึ่ ง คื อ รุ ้ ง งาม” ณ ศู น ย์ก ารค้า
สยาม พารากอน ในปี 2007 ร่ วมแสดงในงานเทศกาลเปี ยโน Beethoven’s ‘32’ จัดโดย AMA Studio ในปี 2007
ร่ วมแสดงในงาน The Spirits of Young Pianists I ในปี 2007 ร่ วมแสดงกับคณะอาจารย์ของโรงเรี ยนดนตรี พีรพงศ์
ในงาน The Classical Music Gallery ในปี 2010 และร่ วมแสดงกั บ คณะนั ก เรี ยนและคณะอาจารย์ ใ นงาน
Joy of Christmas จัดโดยโรงเรี ยนดนตรี พีรพงศ์ อย่างสม่าเสมอทุกปี
ปั จจุบนั กันติยา กาลังศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิ จ สาขาวิชาการจัดการ University of
Edinburgh, Scotland และเป็ นอาจารย์สอนเปี ยโนของโรงเรี ย นดนตรี พีรพงศ์ ที่มีระเบียบวินยั สู งและมีความสามารถ
โดดเด่ น โดยดู แ ลลู ก ศิ ษ ย์ด้ว ยความเข้ม งวดและเอาใจใส่ อ ย่ า งใกล้ชิ ด จนสามารถสร้ า งนัก เปี ยโนรุ่ น เยาว์
ให้คว้ารางวัลจากการแข่งขันเปี ยโนในระดับชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

