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ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี พร้อมด้วย ท่านผูห้ญิงสุจิตคุณ 

สารสิน, อนชุิต จุรีเกษ, เอ็นริเก้ ควน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี, ทิพยนิภา สมะลาภา รองประธาน
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี, ท็อดด์ แฮมมอนด์ ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทยของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธชินยุคสุดท้าย และ ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย 

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) และ ศาสนจกัรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย จัดงาน Better Me กาลาดินเนอร์เพื่อการกุศลและการแสดงจากคณะ
นักร้องประสานเสียง “A BYU Cappella Sensation Vocal Point” มหาวทิยาลัยบริคัม ยัง 
(Brigham Young University) สหรฐัอเมริกา โดยมี ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษป์ระธานกรรมการ
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี พร้อมด้วย เอ็นริเก้ ควน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี กล่าวเปิดงาน ณ ห้องแกรนด์
ฮอลล์ ชั้น 2 The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkokเมื่อค่ าวันพฤหัสบดีที่ 
6 มิถุนายน 2562 เพ่ือระดมทุนสนับสนุนโครงการ Better Me ในการพัฒนาสตรีและเยาวชนหญิงที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษา จะได้รับประโยชน์โดยได้รับความรู้และการพฒันาตนเอง เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
คุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน, สุภาพ อิงคะวัต, ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน, สมพิศ เลิศสุมิตรกุล, สุวรรณี 

ประเทืองสิทธ์ิ, ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ และ ผาณิต พูนศิริวงศ์ 
Vocal Point วงดนตรีอะแคปเปล่า ชายแปดคนที่มีชื่อเสียงของมหาวทิยาลัยบริคัม ยัง ได้

ผสมผสานเสียงประสาน อารมณ์ขันและการร้องแบบเครือ่งกระทบทีโ่ดดเด่นให้กลายเป็นการแสดงที่นา่ตื่น
ตาตื่นใจ วงดนตรีที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมวงนี้ ซ่ึงมีช่วงเสียงที่กว้างและบางระดับเสียงกด็ูเหมือนจะเป็นไป
ไม่ได้ คัพเวอร์เพลงทุกประเภท ไม่ว่าจะเปน็เพลงร็อก เพลงป๊อป เพลงคันทรี่ เพลงแจส๊ เพลงสดุดี และ
เพลงอาร์แอนด์บี สมาชิกในวง Vocal Point แต่ละคนมีความสามารถทางดนตรีความคิดสร้างสรรค์และ
เสน่ห์บนเวที ซ่ึงเป็นส่วนผสมที่ชว่ยท าให้การแสดงมีทักษะและมีชวีิตชีวา 

คอนเสริต์เพือ่การกศุล โดย คณะนกัรอ้งประสานเสยีง Vocal Point มหาวทิยาลยับรคิมั ยงั 



 
 
 
 
 
 
 

ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน มอบช่อดอกไม้ให้กับ ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ และนักร้องกิตติมศักดิ์ 
 
วงดนตรี Vocal Point ยังคงได้รับความนิยมในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจบุนั มิวสิกวีดีโอ

ที่น่าประทับใจและสุดยอดของพวกเขาทาง You Tube ก็มียอดววิกว่า 74 ล้านววิ ความเป็นที่นิยมทั่วโลก
เช่นนี้ท าให้ทางวงได้เซ็นสญัญากับ Universal Music Group ซึ่งเป็นผู้จัดจ าหน่ายดนตรีที่ใหญท่ี่สุดใน
โลก โดยวงดนตรี จะสังกัดค่ายเพลง Decca Gold ส าหรับการเดินสายทวัร์โลกเป็นครั้งแรกของพวกเขา
จะเริ่มที่ประเทศจีนใน พ.ศ. 2562 พร้อมกบัวงดนตรีอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยบริคัม ยัง Vocal Point ได้
ปล่อยอัลบั้มชุดที่แปดออกมา ชื่อวา่ Music Video Hits, Vol.2 ใน พ.ศ.2561เมือ่ พ.ศ.2558 พวกเขา
ได้แสดงดนตรีที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของดิสนีย์แลนด์ในปี พ.ศ.2554 
วง Vocal Point ยังเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขนัห้ากลุ่มสุดท้ายของรายการยอดนิยมของชอ่ง NBC ชื่อ The 
Sing-Off และก็ชนะเลิศการแข่งขัน International Championship ofCollegiate A Cappella 
ในปี พ.ศ. 2549 ด้วย วงดนตรี Vocal Point ถือก าเนิดขึ้นในส านักงานจัดการศิลปะการแสดง 
มหาวิทยาลัยบริคัม ยัง ที่เมืองโพโว รัฐยูทาห ์

 
สายพิณ พหลโยธิน และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมชมคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล 

 
ส าหรบัมหาวิทยาลัยบริคัม ยัง การเรียนรูอ้ย่างเข้มข้นในสภาพแวดลอ้มที่กระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ ที่

มีการฟูมฟักร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เป็นหัวใจส าคัญของพันธกิจของมหาวิทยาลยับริคัม ยัง 
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งอยู่ระหวา่งเทือกเขาร็อกกี้และทะเลสาบยูทาห์ กอ่ตั้งขึ้นใน พ.ศ.2418 โดยศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นักศึกษาเต็มเวลาราว 33,000 คน ที่เข้าเรยีนที่มหาวิทยาลัยแห่ง
นี้ มาจากทุก 50 รัฐและกว่า 100 ประเทศ โดยราวร้อยละ 65 มาจากนอกรัฐยูทาห์ วิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยมีคนนับถือทุกศาสนาส าคญัของโลก มีคณาจารย์ราว 1,600 คน ทางมหาวิทยาลัยมีการเรียน



การสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีราว180 สาขา ระดับปรญิญาโทกว่า 60 สาขา และปริญญาเอก 25 
สาขารวมถึงหลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎบีัณฑิตด้วย 

 
ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์, ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธ์ุ, อนิตา วงศ์ทอง, ประกายเพชร แหวนเกตุ 

 
ดร.สุวิทย-์คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี มาร่วมชม คอนเสิร์ตการกุศล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์, สุวิมล มหากิจศิริ และ อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ 
 



 
คณะราชสกุลมาร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล อาทิ พินิจ สุทธิเนตร, อรรวี สิงหรา ณ อยุธยา, ม.ล.สรัญญา วรวุฒิ, 

ม.ล.ปิยะธิดา เกษมศรี, ธนพร รัชตะนาวิน, ม.ล.ณัฐสรัลพร รัชตะนาวิน มี ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ และ ผาณิต พูนศิริ
วงศ์ ร่วมถ่ายภาพ 

 

 
 

สุนันทา เมืองโคตร, วไลพร วาสิกะสิน, สุนันท์ โรจนธรรม, จันทร์เพ็ญ เอื้อธ ารงสวัสดิ์, ภคมน วณิชคุณาธร, 
จันทรา กอนันทา, ลัดดาวัลย์ สิริภัทรวณิชย์ และ ณัฐชา โกมุทานนท์ 

 

 
 

ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ และนักร้องกิตติมศักดิ์ ร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ 
 
 



 

 
คณะนักร้องประสานเสียง “A BYU Cappella Sensation Vocal Point” มหาวิทยาลัย Brigham 

Young University สหรัฐอเมริกา 

 
ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ มอบดอกไม้ให้กับคณะนักร้องประสานเสียง 


