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Pamornpan Komolpamorn
Resident Conductor



First Prize Winner in the 2018 American Prize Conducting 
Competition, Prize Winner and Career Encouragement Citation 
of The 2019 American Prize in Conducting, and National Finalists 
of the 2019 American Prize Ernst Bacon Memorial Award for 
the Performance of American Music. Pamornpan Komolpamorn 
has appointed as a resident conductor of Thailand Philharmonic 
Orchestra since 2020. She also serves as a Director of Orchestras 
and Instructor of Conducting at Mahidol University's College of 
Music in Thailand. Pamornpan is also the Founder and Music 
Director of Amass Chamber Ensemble and is committed to 
performing diverse music of various composers and periods, from 
early to contemporary music. Pamornpan's repertoire is wide-
ranging, and encompasses orchestral, wind, operatic, chamber, 
early music and contemporary genres. She has conducted wind 
bands, orchestras and chamber ensembles across the world, 
such as in Italy, the Czech Republic, Singapore, Malaysia, Hong 
Kong, Macau, Thailand, and the United States [New York, Georgia, 
Illinois, Texas, Maryland].

Pamornpan has appeared as a guest conductor for ensembles, 
such as the Nuova Orchestra AdM in Udine, Italy (to commemorate 
the 91st anniversary of the world premiere of the opera 'Il 
Tramonto' by Ottorino Respighi), Illinois State University, Dallas 
Winds, Thailand International Composition Festival, the Yala City 
Municipality Youth Orchestra, Dr. Sax Chamber Orchestra, Unity 
Symphony Orchestra, Dallas Winds, Pesante String Chamber, 
Bangkok Silpakorn Wind Orchestra (she was appointed as a 
residence conductor), Bangkok Youth Wind Orchestra, and 
Thailand Philharmonic Pop Orchestra, Project Unity Orchestra. 
She has conducted such widely-acclaimed soloists, such as Steven 
Mead, Steve Rosse, Paul Luxenberg, and Misa Mead. 

Pamornpan received a Doctoral Degree in Conducting at the 
University of Texas at Austin where she studied with Jerry Junkin 
and served as an Assistant Instructor for conducting classes and 
ensembles. She received a Master’s degree in Conducting and 
a Bachelor of Arts in trumpet performance (Summa Cum Laude) 
at Mahidol University. She has also worked extensively with 
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Richard Rosenberg at the National Music Festival (Chestertown, 
Maryland), where she was selected as Assistant Conductor. She 
was selected to be 1 of 8 conducting fellow for Marin Alsop 
conducting workshop 2019 and 1 of 12 conducting fellow in the 
2018 Inaugural Reynolds Conducting Institute with H. Robert 
Reynolds, as a Conducting Participant at the Midwest Clinic in 
2018. Her other conducting teachers and mentors include Marin 
Alsop, Carl St. Clair, John Farrer, James Collin, Dirk Brossé, Adrian 
Gnam, Gregory Pritchard, Salvatore Di Vittorio, Mark Scatterday, 
Donald Hunsberger, Kevin Sedatole, Jeannie Wagar, and Bundit 
Ungrangsee.

The judge of the American Prize had this to say about her 
conducting: “Terrific conductor!! Knows her scores nearly memory. 
Wide range of beat styles appropriate to composers and the 
music of the moment. VERY expressive when it calls for it and 
very precise when that is the order of the day. Free use of left 
hand for expressive purposes and correct cuing. A thoroughly 
artistic approach to virtually every measure of music. Clear time, 
passionate conducting and a group that responds to everything 
she does, and happily, by the sound of it. GREAT 99.”
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Pomelo Town 



Composed of Jazz faculty members at the College of Music 
Mahidol University, Pomelo Town never stops exploring and 
experimenting new creative opportunities in performing jazz 
music. Over the past few years, Pomelo Town’s music has been 
perfectly crafted by the members’ diversity in musical interests, 
along with their strong determinations in making creative 
music, making the band one of the most dynamic and unique 
Jazz groups in Thailand’s Jazz scene. With their originality and 
energetic performance, Pomelo Town has performed extensively 
in numerous jazz concerts and festivals, including the EU 
Concert (2004), Concert & Workshop for the Liszt School of Music 
Weimar (Weimar, Germany, 2008), East Meets West Concert 
at Corfu Festival (Corfu, Greece, 2009), Heineken Hua Hin Jazz 
Festival, Bangkok Jazz Festivals, and Thailand International Jazz 
Conference 1st – 3rd (2009 – 2011) and many more.

Apart from performing at major national and international jazz 
events, the band has also recorded four albums of their own, 
including Chasin Saengrawee, Highway Bebop, Passage to the 
Origin, and A Tale from Pomelo Town.

Members:
Krit Buranavittayawut, Alto Saxophone
Darin Pantoomkomol, Piano
Noppadol Tirataradol, Double Bass
Sarute Wijitwechakarn, Drums
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Kom Wongsawat
Piano



Kom Wongsawat started his classical piano lessons at the age of 
six. Hıs strong interest in jazz during his high school days brought 
him to his formal jazz education at the College of Music, Mahidol 
University. While at Mahidol University, Kom studied jazz piano 
with Denny Euprasert, Darin Pantoomkomol, Krit Buranavitayawut, 
Noppadol Tirataradol.

Furthermore, Kom also took jazz piano lessons with several other 
great musicians such as Danilo Perez, Randy Cannon and Taurey 
Butler, etc. During his study at Mahidol University, Kom started 
to perform professionally with a leading jazz band “Arnon’s 
Jazz Band” at Saxophone Pub, one of the leading jazz rooms in 
Thailand. Kom also has a strong interest in the art of jazz rhythm, 
which led to him taking jazz drumset seriously as well. He started 
to take private jazz drum lessons with Shawn Kelly and Chanutr 
Techatananant.

Kom has won several music competition in Thailand, Wining 
the “Best Keyboard Player 2005” by Overdrive Magazine, 
“Best Outstanding Keyboard” in the Thailand Jazz Competition 
2006, and his band received First Prizes from many Jazz Band 
Competitions (As a pianist and drummer). As a jazz performer, 
Kom has performed in various jazz festival with several 
international renowned jazz artists, including, Billy Drummond, 
Rich Perry, Peter Bernstein and Mike Richmond at Bluenote Jazz 
Club, NY, Mike Rodriguez at The Nuyorican, Brad Shepik and John 
Hadfield at The Nuyorican to name a few.

Kom also take a big part about jazz education in Thailand, with 
Krit, Darin and Noppadol. Kom is a member of the four member 
organizing committee. We decided to organize the three-day 
Thailand International Jazz Conference (TIJC). Since 2009, TIJC 
provides a much-needed platform for the talented young jazz 
students to perform in a live setting, as well as a rare opportunity 
to observe and learn from top international jazz artists in a series 
of workshops. The deeper aim of the TIJC, reflected in its motto: 
"Through jazz, a society of happiness." Kom aided in the selection 
of the American musicians, visiting venues and clubs in the U.S. 
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He networked to pick musicians who "are generous, caring and 
kind with the audience—the fans—and enjoy sharing their talent 
and knowledge.

In 2011, Kom pursued his jazz studies in Master’s degree at New 
York University, where he takes lessons with world renowned 
musicians such as Kenny Werner, Jean-Michel Pilc, Brad Shepik, 
Billy Drummond, Rich Perry, Mike Richmond, Michael Rodriguez 
and Gil Goldstein etc. Kom was also honored as a recipient of the 
prestigious Barney Josephson Award for Outstanding Jazz Studies 
Masters Student.

Currently, Kom finished his jazz studies in Doctoral degree at 
University of Miami, Frost School of Music and back to teach at 
College of Music, Mahidol University, Thailand.
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Program Notes

หลัังจากที่่�เที่ศกาลัดนตร่ีแจ๊สนานาชาติเพื่่�อการีเร่ียนรี้� แลัะ
โปรีแกรีมการีแสดง Jazz with Thailand Phil ได�ห่างหายจากผู้้�ชมไป
เป็นเวลัารี่วมหน่�งปี เน่�องจากภาวะโรีครีะบาดที่่�เกิดขึ้่�น ซึ่่�งม่ผู้ลักรีะที่บ
ต่อการีแสดงดนตรี่ไปเป็นวงกว�าง บัดน่� TIJC ได�กลัับมาแลั�ว หากแต่
ในปนี่� ได�ย�ายชว่งเวลัาจากชว่งเดอ่นมกรีาคมที่่�พื่วกเรีาค้�นเคย มาอย้ใ่น
ชว่งเด่อนเมษายน ๒๕๖๕ ซ่ึ่�งถือ่ได�วา่เปน็ชว่งเวลัาที่่�ดเ่ย่�ยมแลัะมค่วาม
สำคญัอยา่งยิ�งตอ่ชาวแจส๊เชน่กนั เน่�องจากเปน็เดอ่นที่่�ได�รัีบการีกำหนด
ให�เป็นเด่อน Jazz Appreciation Month เพื่่�อเป็นเก่ยรีติแก่ดนตรี่แจ๊ส 
ในฐานะท่ี่�เป็นศลิัปะอนัที่รีงคณ้คา่ขึ้องชาวอเมริีกนั ที่ั�งน่� โปรีแกรีม Jazz 
with Thailand Phil ซึ่่�งถ่ือเปน็สว่นหน่�งขึ้องงาน TIJC จะจัดขึ้่�นหลังัจาก
ช่วงดังกลั่าวเลั็กน�อย โดยม่การีแสดงในช่วงต�นเด่อนมิถื้นายน ๒๕๖๕

ที่ั�งน่� ในปัจจ้บัน น่าจะกลั่าวได�ว่า เที่ศกาลัดนตรี่แจ๊สต่าง ๆ ได�ม่
แนวโน�มส้ก่ารีม่วงดนตร่ีขึ้นาดเล็ัก ที่่�มแ่นวดนตร่ีแจ๊สในเชิงพื่าณิชย์มาก
ขึ้่�น การีแสดงสดที่่�ปรีะกอบด�วยดนตร่ีแจส๊แลัะวงออรีเ์คสตรีาขึ้นาดใหญ่ 
ถื่อได�ว่าเป็นสิ�งที่่�หาชมได�ไม่ง่ายนักในปัจจ้บัน ดังนั�นจ่งเป็นเรี่�องที่่�น่า 
ภาคภมิ้ใจ ที่่�เที่ศกาลั TIJC เป็นหน่�งในไมก่่�เที่ศกาลัดนตรีแ่จ๊ส ที่่�มว่สิยัที่ศัน ์
ที่่�จะจดัให�ม่การีแสดงขึ้องวงออรีเ์คสตรีาแลัะวงดนตรีแ่จส๊ขึ้นาดใหญเ่ปน็
รีายการีปรีะจำอย้่ในการีจัดที่้ก ๆ ครีั�ง

ในการีแสดงครีั�งน่� วง Thailand Philharmonic Orchestra แลัะ
วงดนตร่ีจากคณาจารีย์สาขึ้าวิชาดนตรี่แจ๊สขึ้องวิที่ยาลััยด้ริียางคศิลัป์ 
มหาวิที่ยาลััยมหิดลั (Pomelo Town) จะบรีรีเลังเพื่ลังช้ด (Suite) 
ความยาวปรีะมาณ ๕๐ นาที่่ “A Tale from Pomelo Town” ซึ่่�ง
ปรีะพัื่นธ์โ์ดย ดรีนิ พื่นัธ์ม้โกมลั นกัเปียโนแลัะนกัปรีะพื่นัธ์เ์พื่ลังแจส๊ ซึ่่�ง
บที่เพื่ลังดังกลั่าวที่่�ปรีะกอบด�วย ๔ ที่่อนเพื่ลัง ได�นำออกแสดงเป็นครีั�ง
แรีกในงานเที่ศกาลัดนตรี่แจ๊สนานาชาติเพื่่�อการีเรี่ยนรี้� ๒๕๕๔ (เด่อน
มกรีาคม ๒๕๕๔) โดยวง Pomelo Town ที่่�เสรีมิกลั้ม่เครี่�องเปา่ ซึ่่�งการี
แสดงในครีั�งนั�น ได�รีับการีกลั่าวถื่งในเว็บไซึ่ต์ www.allaboutjazz.com  
ว่าเป็นบที่ปรีะพื่ันธ์์ที่่�น่าจะเป็นหม้ดหมายที่่�สำคัญแก่นักปรีะพื่ันธ์์ดนตรี่
ในอนาคตอันใกลั�น่�
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บที่เพื่ลังดังกล่ัาว ได�รัีบการีนำมาเร่ียบเร่ียงดนตร่ีใหม่สำหรัีบวง
ออรีเ์คสตรีา โดยนกัเรีย่บเรีย่งเพื่ลังชั�นยอด ๔ คน สำหรีบัที่อ่นเพื่ลังทัี่�งส่�  
ได�แก่ ที่่อน Once upon a Time (เรี่ยบเรี่ยงโดย สฤษฎ ตันเป็นส้ขึ้) 
ที่่อน The Stranger (เรี่ยบเรี่ยงโดย ศรี้ติ วิจิตรีเวชการี) ที่่อน The 
Mission (เรี่ยบเรี่ยงโดย ปิญชาน์นันที่์ ใจปรีะสงค์) แลัะที่่อน Light 
(เรีย่บเร่ียงโดย นภทัี่รี ตั�งสจ้รีติพื่นัธ์)์ ถือ่ได�ว่าเปน็การีชบ้ชวิ่ตแลัะสรี�าง
สส่นัใหม่ๆ  ให�แกบ่ที่เพื่ลังได�เปน็อยา่งดย่ิ�ง ซึ่่�งตวัผู้้�ปรีะพื่นัธ์เ์องได�กลัา่ววา่  
การีเรี่ยบเรี่ยงใหม่น่� ยังให�ส่สันแปลักใหม่ที่่�คาดไม่ถื่งอ่กด�วย 

นอกจากนั�น เรีาขึ้อถ่ือโอกาสน่�ในการีมอบบที่เพื่ลัง A Tale from 
Pomelo Town เพื่่�อเชิดชเ้กย่รีติให�แกบ้่คคลัท่ี่�ที่รีงคณ้คา่ตอ่วงการีการีศก่ษา
ดนตรี่แจ๊สขึ้องปรีะเที่ศไที่ย ซึ่่�งได�รีับรีางวัลัเชิดช้เก่ยรีติ TIJC Lifetime 
Achievement Award ท่ี่�ได�จากพื่วกเรีาไปในชว่งเวลัาที่่�ผู้า่นมา อนัได�แก่  
เร่ีออากาศตรี ่ศ.(พื่เิศษ) ดรี.แมนรีตัน์ ศรีก่รีานนที่ ์อาจารียว์นัิย โสตถืพิื่นัธ์้์  
อาจารีย์วิชัย อ่�งอัมพื่รี แลัะอาจารีย์มังกรี ปี�แก�ว

ดงันั�น เรีาหวังว่า ผู้้�ชมจะได�รัีบความอิ�มเอมแลัะบันเทิี่งใจจากการี
แสดงในชด้ A Tale from Pomelo Town โดย Thailand Philharmonic 
Orchestra สมกับความตั�งใจขึ้องผู้้�ปรีะพื่ันธ์์ เรี่ยบเรี่ยง แลัะบรีรีเลังใน
การีนำเสนอผู้ลังานชิ�นน่�

คำบรรยายภาษาไทย โดย ดริน พัันธุุมโกมล
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Jazz with Thailand Phil: TIJC 2022

After a gap year due to the pandemic that stopped most music 
concerts, TIJC and the Jazz with Thailand Phil program is coming 
back to life. Typically, the Thailand International Jazz Conference 
is held in the month of January but, this year’s TIJC was perfectly 
scheduled in April which just so happens to be designated as Jazz 
Appreciation Month in honor of Jazz music as an extraordinary 
American art form. As part of the TIJC 2022 event, the Jazz with 
Thailand Phil program was re-scheduled slightly later, in Early 
June.

While most jazz festivals are now leaning towards having 
smaller ensembles with more commercialized styles, jazz music 
with orchestra is becoming increasingly rare. Therefore, TIJC is 
exceedingly proud to be one of very few jazz festivals with a vision 
to always include orchestral music, as well as jazz large ensemble 
performances in the program.

The Thailand Philharmonic Orchestra and Mahidol University 
jazz faculty ensemble (Pomelo Town) will perform a 50-minute 
jazz suite titled “A Tale from Pomelo Town”, composed by jazz 
pianist Darin Pantoomkomol. This ambitious four-part piece was 
premiered at the Thailand International Jazz Conference 2011 
(January 2011) by a jazz septet consisting of Pomelo Town plus 
horn section. The premiered version of this piece was written 
about in www.allaboutjazz.com as a composition that “will surely 
be a benchmark for Thai jazz composers for years to come”.

With arranging assistance from four additional great arrangers, 
A Tale from Pomelo Town is now re-orchestrated for The Thailand 
Philharmonic Orchestra with Pomelo Town. The arrangement 
of the four parts of the suite, namely Once upon a Time 
(arranged by Sarit Tanpensuk), The Stranger (arranged by Sarute 
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Wijitwechakarn), The Mission (arranged by Pinchanan Jaiprasong), 
and Light (arranged by Napat Tangsujaritpun) truly provides a 
whole new life and color to the piece, which is quite fresh and 
somewhat unexpected for the composer himself. 

It is also worth mentioning that this special piece will be 
performed to acknowledge and honor four cherished recipients of 
the TIJC Lifetime Achievement Award who have passed on within 
these past few years. These invaluable persons include Plt. Off. 
Professor Dr. Manrat Srikaranonda, Ajarn Vinai Sotthibandhu, 
Ajarn Vichai Eungamporn, and Ajarn Mongkorn Peekaew.

We hope that you will enjoy the orchestral debut of an extended 
jazz suite by The Thailand Philharmonic Orchestra as much as we 
do performing it.

Program note written by Darin Pantoomkomol
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วงด้รีิยางค์ฟีีลัฮารี์โมนิกแห่งปรีะเที่ศไที่ย ก่อตั�งขึ้่�นเม่�อปี พื่.ศ. 
๒๕๔๘ เป็นวงดนตร่ีที่่�ดำเนนิงานอย่างมอ่อาชพ่ื่ ซึ่่�งได�ก�าวเขึ้�ามามบ่ที่บาที่
ที่างด�านดนตร่ีคลัาสสิกในสังคมไที่ย โดยม้ง่เน�นท่ี่�จะพัื่ฒนาศักยภาพื่ขึ้อง
นักดนตรี่ เผู้ยแพื่รี่แลัะยกรีะดับดนตรี่คลัาสสิกขึ้องไที่ยให�สามารีถืเขึ้�าส้่
รีะดบันานาชาติได� วงดริ้ียางคฟ์ีลีัฮารีโ์มนกิแห่งปรีะเที่ศไที่ยเป็นวงดนตร่ี
อาชพ่ื่ที่่�ได�รีบัเสย่งช่�นชมแลัะความปรีะที่บัใจจากความม้ง่มั�นในการีแสดง
บที่เพื่ลังคลัาสสกิชิ�นเอกสำหรีบัวงออร์ีเคสตรีา ในขึ้ณะเดย่วกนักน็ำเสนอ
บที่เพื่ลังไที่ยเดิมที่่�เรี่ยบเรี่ยงขึ้่�นเพื่่�อบรีรีเลังด�วยวงออรี์เคสตรีา รีวมที่ั�ง
การีแสดงบที่เพื่ลังที่่�สรี�างสรีรีค์ขึ้่�นใหม่จากนักปรีะพื่ันธ์์เพื่ลังชาวไที่ย

วงดร้ียิางคฟ์ีลีัฮารีโ์มนกิแหง่ปรีะเที่ศไที่ยแสดงปรีะจำอย้ท่ี่่�หอแสดง
ดนตรี่มหิดลัสิที่ธ์าคารี (Prince Mahidol Hall) มหาวิที่ยาลััยมหิดลั  
ศาลัายา เป็นหอแสดงดนตรี่ชั�นนำที่่�รีองรีับผู้้�ฟีังได�ถื่ง ๒,๐๐๐ ที่่�นั�ง  
ลั�อมรีอบด�วยพื่่�นที่่�ส่เขึ้่ยว ม่ปรีะติมากรีรีมตั�งอย้่ในสวนที่่�เง่ยบสงบ 
ห่างไกลัจากความว่้นวายขึ้องตัวเม่อง ซึ่่�งวงด้ริียางค์ฟีีลัฮาร์ีโมนิกแห่ง
ปรีะเที่ศไที่ยได�จดัการีแสดงคอนเสริีต์ภายในหอแสดงแหง่น่�มากกวา่ ๖๐ 
ครีั�งตอ่ป ีแลัะยงัได�แสดงคอนเสริีต์พื่เิศษนอกสถืานที่่�ในกรีง้เที่พื่มหานครี
อย่างสม�ำเสมอ

การีเดินที่างไปแสดงในรีะดับนานาชาติขึ้องวงด้ริียางค์ฟีลีัฮาร์ีโมนิก
แหง่ปรีะเที่ศไที่ย เกิดข่ึ้�นครัี�งแรีกในเด่อนต้ลัาคม พื่.ศ. ๒๕๕๒ เม่�อสมาคม
วงดร้ียิางค์แห่งปรีะเที่ศญ่�ป้น่ (Japanese Association of Orchestras) 
ได�เชิญให�เขึ้�ารี่วมแสดงในงานเที่ศกาลัวงออรี์เคสตรีาแห่งเอเช่ย (Asian 

วงดุุริิยางค์์ฟีีลฮาริ์โมนิิกแห่่งปริะเทศไทย
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Orchestra Festival) จัดขึ้่�นที่่�ศ้นย์แสดงคอนเสิรี์ตโตเก่ยวโอเปรี่าซึ่ิต่� 
(Tokyo Opera City Concert Hall) หลังัจากนั�น วงดริ้ียางคฟ์ีลีัฮารีโ์มนกิ 
แหง่ปรีะเที่ศไที่ยกย็งัคงปรีากฏตวัในเวที่น่านาชาต ิด�วยการีแสดงดนตรี่
ที่่�ปรีะเที่ศญ่�ป้่น นิวซึ่่แลันด์ ลัาว พื่ม่า แลัะลั่าส้ดที่่�ปรีะเที่ศมาเลัเซึ่่ย

วงด้ริียางค์ฟีีลัฮาร์ีโมนิกแห่งปรีะเที่ศไที่ยได�ม่โอกาสแสดงดนตร่ี
ต่อหน�าบ้คคลัสำคัญที่ั�งขึ้องไที่ยแลัะรีะดับโลักหลัายครีั�ง การีแสดง
ในวันที่่� ๒๙ กันยายน พื่.ศ. ๒๕๕๓ เป็นการีแสดงครีั�งสำคัญที่่�วง 
ดร้ียิางคฟ์ีลีัฮารีโ์มนกิแหง่ปรีะเที่ศไที่ยมค่วามภาคภม้ใิจเปน็อยา่งยิ�ง ค่อ 
การีได�รีบัเก่ยรีตสิง้สด้ในการีแสดงดนตรีต่อ่หน�าพื่รีะพื่กัตรีพ์ื่รีะบาที่สมเดจ็
พื่รีะบรีมชนกาธิ์เบศรี มหาภมิ้พื่ลัอดล้ัยเดชมหารีาช บรีมนาถืบพิื่ตรี แลัะ
สมเดจ็พื่รีะกนิษฐาธ์ริีาชเจ�า กรีมสมเดจ็พื่รีะเที่พื่รัีตนรีาชสด้าฯ สยามบรีม
รีาชกม้าร่ี ณ หอปรีะช้มรีาชแพื่ที่ยาลัยั คณะแพื่ที่ยศาสตรีศ์ริีริีาชพื่ยาบาลั 
โรีงพื่ยาบาลัศิรีิรีาช ในงาน “ศิรีิรีาชคอนเสิรี์ต เที่ิดไที่�องค์อัครีศิลัปิน”  
โดยการีแสดงครีั�งน่� วงด้รีิยางค์ฟีีลัฮารี์โมนิกแห่งปรีะเที่ศไที่ยได�อัญเชิญ
บที่เพื่ลังพื่รีะรีาชนิพื่นธ์์ในพื่รีะบาที่สมเด็จพื่รีะบรีมชนกาธ์ิเบศรี มหา
ภ้มิพื่ลัอด้ลัยเดชมหารีาช บรีมนาถืบพื่ิตรี มาบรีรีเลัง เพื่่�อแสดงถื่งพื่รีะ
อัจฉรีิยภาพื่ที่างดนตรี่

วงดร้ียิางคฟี์ีลัฮารีโ์มนิกแหง่ปรีะเที่ศไที่ยได�ม้ง่มั�นสรี�างสรีรีคผ์ู้ลังาน
แลัะคณ้ภาพื่จนกลัายเปน็วงดนตร่ีรีะดบัอาชพ่ื่วงแรีกในปรีะเที่ศไที่ย ๑๒ 
ฤดก้าลัแรีกภายใต�การีควบคม้ขึ้องวาที่ยกรีเกย่รีตคิณ้ กด้น ่เอ. อ่มลิัสนั  
(Gudni A. Emilsson) ได�ยกรีะดบัวงด้รียิางคฟ์ีลีัฮารีโ์มนกิแหง่ปรีะเที่ศไที่ย
ให�กลัายเป็นวงที่่�เป็นที่่�รี้�จักกันในรีะดับนานาชาติดังเช่นที่้กวันน่� แลัะใน
ฤดก้าลัที่่� ๑๓ อลััฟีอนโซึ่ สการีาโน (Alfonso Scarano) เขึ้�ารัีบตำแหน่ง
วาที่ยกรีหลักัปรีะจำวงดริ้ียางค์ฟีีลัฮาร์ีโมนิกแห่งปรีะเที่ศไที่ย ซึ่่�งยังคงยน่
หยัดสรี�างพื่่�นฐานที่่�มั�นคง พื่รี�อมที่่�จะสานต่อความเช่�อมั�น แลัะส่งเสรีิม
ค้ณภาพื่ความเป็นม่ออาช่พื่ขึ้องวงต่อไป

สำหรัีบฤด้กาลั ๒๕๖๔-๒๕๖๕ วงด้ริียางค์ฟีีลัฮาร์ีโมนิกแห่ง
ปรีะเที่ศไที่ยม้ง่หวังที่่�จะขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตการีแสดงออกไป ม่จ้ดม้่งหมาย
เพื่่�อเป็นวงดนตร่ีที่่�เขึ้�าถื่งผู้้�ฟัีงในที่้กรีะดับแลัะม่ส่วนรี่วมต่อสังคม ส่ง
มอบดนตรี่ในรี้ปแบบวงออรี์เคสตรีาหลัากหลัายแนว เพื่่�อความสำเรี็จ
ส้งส้ดในการีสรี�างสรีรีค์ผู้ลังานที่่�ม่ค้ณภาพื่รีะดับนานาชาติ
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Thailand Philharmonic Orchestra

Since its founding in 2005 the Thailand Philharmonic Orchestra 
has been a significant force in Bangkok’s musical and cultural 
scenes, always pushing forward to elevate the awareness of 
orchestral music in Thai society and earning recognition for 
Thailand in the world’s classical-music circles. The orchestra has 
become well known for its devotion to performing the orchestral 
masterworks as well as promoting Thai traditional music in 
orchestral form, and commissioning groundbreaking new works 
from Thai composers.

The Thailand Philharmonic Orchestra makes its performing home 
at the stunning 2000-seat Prince Mahidol Hall on the campus of 
Mahidol University in Salaya. The hall is situated in lush green 
surroundings, away from the bustle of the city, where concertgoers 
can enjoy the quiet gardens and sculptures of the campus. The 
orchestra performs over sixty concerts a year in this hall, and 
regularly performs special-event concerts in other locations 
throughout Bangkok.

The orchestra's first international appearance occurred in October 
2009 when the Japanese Association of Orchestras extended the 
invitation to perform at the Asian Orchestra Festival in the Tokyo 
Opera City Concert Hall. The Thailand Philharmonic Orchestra has 
continued to maintain an international presence with concerts in 
Japan, New Zealand, Laos, Myanmar, and most recently Malaysia.

The Thailand Philharmonic Orchestra is honored to have 
performed for several important Thai and international 
dignitaries. Most notably, on 29 September 2010, the Thailand 
Philharmonic Orchestra had the distinct honor to give a command 
performance for His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great 
and Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at 
the Rajapattayalai Auditorium at Siriraj Hospital. In the concert 
Thailand Philharmonic Orchestra paid tribute to His Majesty’s 
considerable musical talent.
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Over its first fourteen seasons the Thailand Philharmonic Orchestra 
has matured into a full-time symphony orchestra, the first of its 
kind in Thailand. The orchestra has been guided primarily by its 
Founding Chief Conductor, Gudni A. Emilsson. Maestro Emilsson 
nurtured the orchestra for its first twelve seasons, shaping it 
into the internationally-recognized ensemble it is today. In its 
thirteenth season Maestro Alfonso Scarano accepted the post of 
Chief Conductor and continues to build on the orchestra's strong 
foundation and traditions.

For its 2021-2022 season the Thailand Phil looks forward to 
further expanding its scope. It aims to be an orchestra in touch 
with its audience and engaged with its community, offering 
orchestral music of many varieties at the highest level.

23



Chairperson
Khunying Patama Leeswadtrakul

Board Members
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Prof. Piyamitr Sritara
Prof. Dr. Pornchai Matangkasombut
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
Ms. Yaovanee Nirandara

Board of Directors
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• นิักดุนิตริี •

ไวโอลิิน 1st 
โอมิรีอส ยาฟีรี้มิส 
(หััวหัน้าวง)

อนันตสิที่ธ์ิ� นางาม
ชนสรีณ์ จันที่รีะเปารียะ
อัครีพื่ลั พื่งศาเสาวภาคย์
ชัญญา เจรีิญส้ขึ้
ชนิษฐา จ่ายเจรีิญ
อธ์ิย้ต พื่ิพื่ัฒน์ก้ลัสวัสดิ�
พื่ชรีพื่ลั เตชะธ์นะชัย

ไวโอลิิน 2nd
อิงกา คอซึ่า *
อิที่ธ์ิพื่ัที่ธ์์ พื่ิศาลัไชยพื่ลั †

กานต์ธ์ิดา แสงสว่าง
ปรีาณชนก ตั�งที่ว่วิพื่ัฒน์
ขึ้จ่พื่รีรีณ แจ�งจำรีัส
ธ์ัญสิน่ รี้จิภาสก้ลั
พื่ิชานิกา อารี่รีาษฎรี์
ณภัที่รีติภา ปรี่ชานนที่์

วิโอลิา
ไอเบ็ก อะเชอรี์มาตอฟี *
ดาเน่ยลั ค่สเลัอรี์ †

กฤต ส้ภาพื่พื่านิช
นวัตศิษฏ์ กาญจนะจัย
ธ์ัชพื่ลั สรีรีพื่าวัตรี
ส้รีชน เลัิศลับ
ส้มิรีาโบน้ แอ็บด้คอด่รี่

เชลิโลิ
มารี์ชิน ซึ่าเวลัสก่ *
จ้รีิส ลัาค้ติส †

วรีรีโณพื่ัฒรี์ ค�าพื่ลัอยเขึ้่ยว
นิชาภา นิลัแก�ว
ชย้ต กัยวิกัย
แอนดรีิว ฮ่ลั่

ดัับเบิลิเบส
เว่ย เหว่ย *
รีัชพื่ลั คัมภิรีานนที่์
ฤธ์วัฐรี์ สินธ์้เที่พื่รีัตน์
วัชรีพื่งค์ ส้ภัที่รีชัยวงศ์
รีะพื่่พื่ัฒน์ พื่งษ์ที่รีัพื่ย์

พิิกโคโลิ
วิชิต ธ์่รีะวงศ์วิวัฒน์

ฟลิุต
ย้จิน จ้ง *
พื่ชรี ส้วรีรีณรีัตน์ ‡

โอโบ 
ค้เปอรี์ ไรีที่์ *
สมชาย ที่องบ้ญ †

อิงลิิช ฮอร์์น
ปรีัชญา เขึ้็มนาค

คลิาร์ิเน็ต
ฮันเนโลัเรี เฟีอเม่ยรี์ *
วรีว้ฒิ คำชวนช่�น †

เบสคลิาร์ิเน็ต
เกรีซึ่กอรี์ซึ่ เกรีซึ่ก่� †

บาสซููน
กิตติมา โมลั่ย์ †

ที่ัตธ์น เฉลัิมศรี่ ‡

ฮอร์์น
ธ์นภัค พื่้นพื่ลั *
ส้ภชัย โสรีธ์รี †

ดาเรีน รีอบบินส์
จ้ฑา จ้ฬาวไลัวงศ์

ทร์ัมเป็็ต
ส้รีส่ห์ ชานกสก้ลั *
โจเซึ่ฟี โบว์แมน †

อลังกรีณ์ เหลั่าสายเช่�อ

ทร์อมโบน
ไมเคิลั โรีบินสัน จ้เน่ยรี์ *
ส้ที่ธ์ิพื่งษ์ ไม่หน่ายกิจ †

เบสทร์อมโบน
ธ์นภ้มิ ศรี่วิเศษ

ทูบา
กิตติ เศวตกิตติก้ลั

ทิมป็านี
วรีรีณภา ญาณว้ฒิ *

เพิอร์์คัสชัน
ธ์นสิที่ธ์ิ� ศิรีิพื่านิชวัฒนา *
อน้สรีณ์ ปรีาบหนองบั�ว †

ชินบ้ตรี เเก�วโกมินที่รี์ 

ฮาร์์ป็
พื่รีรีษา ส้นที่รีรีัตนารีักษ์

* หัวหน�าเครี่�อง
† รีองหัวหน�าเครี่�อง
‡ นกัศก่ษาฝึกึหัดมหาวิที่ยาลัยัมหิดลั



27

• MUSICIANS •

First Violins
Omiros Yavroumis 
(Concertmaster)
Anantasit Na-ngam
Chanasorn Chantarapaoraya
Akarapol Pongsarsauwaphak
Chanya Charoensook
Chanitta Jaicharoen
Atiyut Pipatkulsawat
Pacharapol Techatanachai

Second Violins
Inga Causa *
Ittipat Pisalchaiyapol †

Kantida Sangsavang
Pranchanok Tangtaweewipat
Khajeepaan Jangjamras
Tansinee Rujipasakul
Pichanika Areeras
Naphatipa Preechanon

Violas
Aibek Ashirmatov *
Daniel Keasler †

Krit Supabpanich
Nawattasit Kanjanajai
Tachapol Sanphawat
Surachon Lerdlop
Sumirabonu Abdukodiriy

Cellos
Marcin Szawelski *
Juris Lakutis †

Vannophat Kaploykeo
Nichapa Nilkaew
Chayuth Kaivikai
Andrew Healey

Double Basses
Wei Wei *
Rachapol Khumpiranond
Rutawat Sintutepparat
Watcharapong Supattarachaiyawong
Rapeepatana Phongsub

Piccolo
Vichit Teerawongwiwat

Flutes
Yujin Jung *
Pachara Suwannarat ‡

Oboes
Cooper Wright *
Somchai Tongboon †

English Horn
Pratchaya Khemnark

Clarinets
Hannelore Vermeir *
Worawut Khamchuanchuen †

Bass Clarinet
Grzegorz Grzeszczyk †

Bassoons
Kittima Molee †

Thattana Chalermsri ‡

Horns
Thanapak Poonpol *
Suparchai Sorathorn †

Daren Robbins
Chuta Chulavalaivong

Trumpets
Surasi Chanoksakul *
Joseph Bowman †

Alongkorn Laosaichuea

Trombones
Michael Robinson Jr *
Suttipong Mainaikij †

Bass Trombone
Thanapoom Sriwiset

Tuba 
Kitti Sawetkittikul

Timpani 
Wannapha Yannavut *

Percussion
Tanasit Siripanichwattana *
Anusorn Prabnongbua †

Chinnabut Kaewkomin

Harp
Pansa Soontornrattanarak

* Principal 
† Associate Principal
‡ Mahidol Student Intern



28

• ADMINISTRATION AND STAFF •

ผูู้�อำนวยการ์ดันตร์ี
ณรีงค์ ปรีางค์เจรีิญ

หััวหัน�าวาทยกร์
อัลัฟีอนโซึ่ สการีาโน

ผูู้�ช่วยผูู้�อำนวยการ์ดันตร์ี
ธ์นพื่ลั เศตะพื่รีาหมณ์

วาทยกร์ป็ร์ะจำ
ภมรีพื่รีรีณ โกมลัภมรี

ดัุร์ิยกวีป็ร์ะจำวง
ณรีงค์ ปรีางค์เจรีิญ

ผูู้�จัดัการ์ทั�วไป็
นพื่ดลั ถืิรีธ์รีาดลั

ผูู้�จัดัการ์วงดัุร์ิยางค์
ดาเรีน รีอบบินส์

งานบร์ิหัาร์ทั�วไป็วงออร์์เคสตร์า
ปาจรี่ย์ พื่วงเดช
ณัชชา ไกรีเวด

งานป็ฏิิบัติการ์วงออร์์เคสตร์า
ภากรี บัวที่อง

บร์ร์ณาร์ักษ์์
เซึ่่�ยวย่� เหอ
ว่รีะพื่งษ์ กรีะสินธ์้์

เวที
ภากรี บัวที่อง
ว่รีะพื่งษ์ กรีะสินธ์้์

นักวิจัย
ไคลั์ เฟีียรี์
บวรีพื่งศ์ ศ้ภโสภณ
รีัฐนัย บำเพื่็ญอย้่

กองบร์ร์ณาธิิการ์
ธ์นพื่ลั เศตะพื่รีาหมณ์
โจเซึ่ฟี โบว์แมน
ธ์ัญญวรีรีณ รีัตนภพื่

ออกแบบสิ�งพิิมพิ์
จรี้ญ กะการีด่
นรีเศรีษฐ์ รีังหอม
ปรี่ยภัสรี์ สิปปกรีณ์

งานป็ร์ะชาสัมพิันธิ์
ปิยะพื่งศ์ เอกรีังส่

งานถ่่ายภาพินิ�ง
คน่งนิจ ที่องใบอ่อน
ปรี่ยภัสรี์ สิปปกรีณ์

งานถ่่ายภาพิเคลิ่�อนไหัว
อรีรีถืวิที่ย์ สิที่ธ์ิรีักษ์

ดัูแลิเว็บไซูต์
ภรีณ์ที่ิพื่ย์ สายพื่านที่อง
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• ADMINISTRATION AND STAFF •

Music Director
Narong Prangcharoen

Chief Conductor
Alfonso Scarano

Assistant Music Director
Thanapol Setabrahmana

Resident Conductor
Pamornpan Komolpamorn

Composer in Residence
Narong Prangcharoen

General Manager
Noppadol Tirataradol

Orchestra Manager
Daren Robbins

Orchestra Administration
Pacharee Phuangdej
Natcha Kraiwed

Orchestra Operations
Pakorn Buathong

Librarians
Xiaoyi He
Veerapong Grasin

Stage Managers
Pakorn Buathong
Veerapong Grasin

Researchers
Kyle Fyr
Borwonpong Supasopon
Rattanai Bampenyou

Editorial Committee
Thanapol Setabrahmana 
Joseph Bowman
Thunyawan Rattanapop

Graphic Designers
Jaroon Kakandee
Noraseth Ranghom
Preeyapat Sippakorn

Public Relation
Piyapong Ekrangsi

Photographers
Kanuengnit Thongbaion
Preeyapat Sippakorn

Video Content Creator
Attawit Sittirak

Webmaster
Pornthip Saipantong
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• VENUE MANAGEMENT •

ร์องคณบดัีฝ่่ายการ์จัดัการ์หัอแสดังดันตร์ี
แลิะอาจาร์ย์ใหัญ่่เตร์ียมอุดัมดันตร์ี
รีิชารี์ด รีาลั์ฟี

ผูู้�จดััการ์สถ่านที�จัดัแสดัง (หัอแสดังดันตร์)ี
จิตติยา เนาวเพื่็ญ

ผูู้�จดััการ์สถ่านที�จดััแสดัง (มหิัดัลิสิทธิาคาร์)
ปฐาพื่ันธ์์ หน้แก�ว

ผูู้�จัดัการ์ฝ่่ายเทคนิค
ชย้ตม์ เจษฎาวรีานนที่์

ร์องผูู้�จัดัการ์ฝ่่ายเทคนิค 
สรีพื่ลั อัศวกาญจนกิจ

ผูู้�จัดัการ์ฝ่่ายวิศวกร์ร์ม
วรีพื่จน์ ปัญจมานนที่์

หััวหัน�างานร์ะบบภาพิ แสง แลิะเวที
จักรียศนันที่์ เต่ยวตรีะก้ลั

หััวหัน�างานร์ะบบเสียง
กฤตนันที่์ วิจิตรีก้ลั

งานกำกับเวที
วัลัภา สลัะวาส่
ช้ติพื่งศ์ ยองปรีะย้รี

หััวหัน�างานจำหัน่ายบัตร์
พื่รีสวรีรีค์ มัจฉิม

ผูู้�ช่วยงานจำหัน่ายบัตร์
ศิรีิรีัตน์ แสนเกิด

บร์ิหัาร์งาน
อ้ที่้มพื่รี ส้ดสวาสดิ�
ศรี่วิตรีา ปิ�นตบแต่ง

เจ�าหัน�าที�งานร์ะบบเสียง
ขึ้วัญพื่ลั เม่องหม้ด
นวกรี นวนพื่รีัตน์สก้ลั

เจ�าหัน�าที�งานร์ะบบดัิจิตอลิ
อภิวัฒน์ เศรีษฐจารี้รีักษ์

เจ�าหัน�าที�งานร์ะบบภาพิ 
แสง แลิะเวที
ธ์่รีพื่งษ์ เก่ยรีติกมลัชัย
อภิรีักษ์ ฟีักภ้่
ปรี่ด่ ตันส้วรีรีณ
ศิรีิพื่รี ศรี่เพื่็ญแก�ว 
อรีรีถืพื่รี ปรีะกอบเพื่ชรี
วัชรีะ วิชัยดิษฐ

เจ�าหัน�าที�ฝ่่ายวิศวกร์ร์ม
จิรีศักดิ� ที่ับที่ิมหอม
บัณฑิต โอษคลััง
วสันต์ รีัตนนิธ์าน

ยินด่ต�อนรีับที่้กที่่านเขึ้�าส้่หอปรีะช้มมหิดลัสิที่ธ์าคารีแลัะหอแสดงดนตรี่ หากที่่านม่
ขึ้�อเสนอแนะเก่�ยวกับสถืานที่่�จัดงาน กรี้ณาแจ�งมาที่่� mshall@mahidol.ac.th หรี่อ
ติดต่อรีองคณบด่ฝึ่ายการีจัดการีหอแสดงดนตร่ีแลัะอาจารีย์ใหญ่เตรี่ยมอ้ดมดนตรี่ 
richard.ral@mahidol.ac.th
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Assoc. Dean for 
Venue Management and
Principal, Pre-College 
Richard Ralphs

MACM Manager 
Jittiya Naovapen 

Prince Mahidol Hall Manager 
Pratapun Nookaew 

Technical Manager 
Chayut Jessadavaranon 

Deputy Technical Manager 
Sorapol Assawakarnjanakit 

Engineering Manager 
Vorapoj Panjamanon 

Head of Visual, Lighting,
and Stage Technology
Chakrayossanant Tiewtrakool

Head of Sound
Krittanan Vijitgool

Stage Management
Wanlapa Salawasri
Chutipong Yongprayoon

Head of Box Office
Pornsawan Mudchim

Assistant Box office
Sirirat Seankeot

Administration
Uthumporn Sudsawasd
Sriwittra Pintobtang

Sound Technician 
Khwanpol Muangmud 
Nawakorn Nawanopparatsakun

Sound and Digital Signage
Apiwat Setthajarurak

Visual, Lighting, and
Stage Technology Team
Teerapong Keatkamonchai
Apirak Fakphu
Predee Thunsuwan
Siriporn Sripenkeaw 
Uthaporn Prakobpech
Watchara Wichaidit

Engineering Team
Jirasak Tubtimhom
Bundit Osaklung
Wasan Rattananitan

The Venue Management Team welcomes you to Prince Mahidol Hall and MACM. If you 
have any suggestions or comments regarding your visit to our venue today please send 
your feedback to mshall@mahidol.ac.th or to Assoc. Dean for Venue Management and 
Principal, Pre-College, richard.ral@mahidol.ac.th



32

• FRIENDS AND PATRONS OF THE THAILAND PHIL •

The Friends and Patrons of the Thailand Phil program is a meaningful way to join hands with fellow 
donors who share a love and passion for music.

Ticket sales cover only a portion of the costs associated with producing our exceptional artistic, 
education, and community initiatives. Your membership support at any level is vital and makes a 
difference!

By joining you will also receive exclusive benefits such as special discounts at the College Shop, 
recognition in all concert programs, invitations to attend post-concert receptions of the Thailand Phil 
concerts, and much more.

Thailand Philharmonic Orchestra is pleased to offer the following benefits and privileges to our 
generous members who support the annual fund with unrestricted gifts. Please note that most benefits 
are for individual donors and include all cumulative support for a twelve-month period.

Supporter Level (30,000 Baht)
• Up to 10,000 Baht of complimentary tickets for Thailand Phil and College of Music concerts
• Name listing in all concert programs and on the Thailand Philharmonic Orchestra website for the 
entire season
• Discounts and special offers at the College Shop and select Thailand Phil corporate partners
• Privilege discounts and reservations on all Thailand Phil and College of Music special event concerts
• Invitation to attend post-concert receptions of the Thailand Phil concerts (when applicable)

Associate Level (60,000 Baht)
All of the previous benefits, plus
• Complimentary Ticket Value at 20,000 Baht to any of Thailand Phil and other College of Music concerts

Benefactor Level (100,000 Baht)
All of the previous benefits, plus
• Complimentary Ticket Value at 30,000 Baht to any of Thailand Phil and other College of Music concerts
• Exclusive Dinner with Thailand Phil Music Director and Thailand Phil Artists

Ambassador Level (200,000 Baht)
All of the previous benefits, plus
• Complimentary Ticket Value at 60,000 Baht to any of Thailand Phil and other College of Music concerts
• Entitled to be Special Guest Presenting Flowers at the Thailand Phil concert

To be a Friend or Patron of Thailand Phil please contact:
Mr. Piyapong Ekrangsi
Assistant Dean for Marketing and Communications
College of Music, Mahidol University
Tel: 0 2800 2525 ext. 3110
Mobile: 06 2556 3594
Email: tpofriends@thailandphil.com

A gift to the Thailand Philharmonic Orchestra is an investment in the future of music. We count on your 
generosity to help further Thailand Phil’s mission of promoting excellence in the arts in Thailand.
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• THAILAND PHIL DONORS •

Ambassador Level (200,000 Baht and above)
• Yuthachai and Piyawan Charanachitta

Benefactor Level (100,000 Baht and above)
• Linda Cheng
• Don Moisen and Nawaphol Mahamon

Associate Level (60,000 Baht and above)
• Sylvester van Welij
• Baan Suksabye Fund

* Donations from 1 November 2021 to 30 September 2022
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Thailand Philharmonic Orchestra

Pamornpan Komolpamorn
Resident Conductor

Boonyarit Kittaweepitak
Euphonium

17 June 2022 / 7.00 p.m. / Prince Mahidol Hall
18 June 2022 / 4.00 p.m. / Prince Mahidol Hall

Metropolis

Short Ride in a Fast Machine (4’) John Adams
(b. 1947)

Euphonium Concerto (23’) Martin Ellerby
Fantasy (b. 1957)
Capriccio
Rhapsody (for Luis)

 Diversions

INTERMISSION

Metropolis Symphony (41’) Michael Daugherty
Lex (b. 1954)
Krypton
MXYZPTLK
Oh, Lois!
Red Cape Tango

Note: There will be pre-concert talks on Friday at 6.15 p.m. and Saturday 
at 3.15 p.m. at Prince Mahidol Hall.






