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!
Santipojana, Kriangkrai [Platong]
(b Bangkok, Thailand, 21 August 1978). Thai trumpeter. He took up trumpet at the age of 12
with Suankularb-Wittayalai school. When he was early teens he play in Suankularb marching
band, also band leader. In high school he play Sousa’s tune and symphonic band tune. From
1995-1998, He veered away from music, studying bachelor degree in electrical engineeer at
Chulalongkorn University.

While studying at Chulalongkorn university, he join in

Chulalongkorn big band (CU Band), also band leader. He played as opening band and jam
session for Count Basie orchresta band in “Jazz Legends Salute King Bhumibol Concert” at
Chulalongkorn university auditorium in 1996. After he finish his degree, he also play in many
band such as Bangkok International Big Band (BIBB), Bangkok Bank music club. He played with
BIBB as opening band for Maynard Ferguson & Big Bop Nuveau concert at Thailand cultural
center in 2000. He arrange his band with his friends as “P.A. System band”, indy Thai-pop band.
Kriangkrai Santipojana won best sideman player and 2nd prize of music band competition
arranged by Bangkok Metropolitan Administration.

P.A. systems band finally release their

album with Pam-Lalita Twethikul in “Identity album”. 	

	


Kriangkrai has got scholarship in music certification at MIFA music school, Bangkok. He

studied with Nick La-Fluer for music study and improvisation in jazz and contemporary music
department. He join in MIFA big band that finally changed to “JRP little big band”. JRP little big
band got second prize of band competition arranged by Nescafe. They also played in Huahin
Jazz Festival in 2006 and 2008. They play regulary at saxophone pub, Bangkok. Kriangkrai also
play as backup and studio musician for many artists. He played with Kai-Jo Brother as Thailand
representative artist in “Opening Festival 2002 for Esplanade theatre” at Singapore in 2002.

His recording as sideman include Groove-Raider, Jazzy, Armchair, Penguine Villa, Kai-Jo brother,
Mr. Team, Jack Sukarom, Stamp Love-is. He joined with Fong-Naam band leaded by Bruce
Gaston, Thai-classical contemporary composer, in 2005. He is also member of Milal missionary
choir, christian choir, that play in many province of Thailand and International such as Australia,
Korea, Phillipines, Indonesia. He played with Milal at Carnegie hall in 2009	

Kriangkrai is studying master degree in Rangsit university major in Jazz study in 2009. He’s got
scholarship from Thai Beverage PCL. Pathumthani. In 2010, Kriangkrai study abroad as
exchange student at Prins Claus Conservatory, Groningen, NETHERLANDS. He also play
music with H.E. Mr Virachai Plasai, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, The Hague.	


!
Kriangkrai has found “iHearBand”, the band that is well known in Thai social network. He also
arrange the band for many function, from wedding band, after party band, and event in Thai
and foreign country such as Singapore, Indonesia, Myanmar, Combodia. He also play for Thai
monarchy, Netherlands ambassador, US ambassador, Bose concert, Barcelona football team
welcome party etc. Kriangkrai also play in JRP little big band and OCU band, Chulalongkorn
alumni.

ประวัติ นายเกรียงไกร สันติพจนา (ปลาทอง)
เกรียงไกร สันติพจนา (ปลาทอง) นักทรัมเป็ตชาวไทย เกิดที่กรุงเทพฯ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เริ่ม
เล่นทรัมเป็ตเมื่ออายุ ๑๒ ปีที่วงดุริยางค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขาเริ่มเล่นเพลงเดินแถวและ
เพลงคอนเสิร์ตเครื่องลม และเป็นหัวหน้าวงในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒ เกรียงไกร
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในขณะศึกษาอยู่เขาได้ร่วมเล่นในชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (วงซียูแบนด์) และเป็นหัวหน้าวงในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เขามีโอกาสได้เล่นเป็นวงเปิดให้กับวง
เคาน์เบซี ออร์เคราสต้า เนื่องในงานคอนเสิร์ตแจ๊สเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ หลังจากสำเร็จการศึกษา เขาเข้าร่วมกับวง
ดนตรีต่างๆ เช่น วงดนตรีธนาคารกรุงเทพฯ วงบางกอกอินเตอร์เนชันแนลบิ๊กแบนด์ (BIBB) อีกทั้งได้เล่น
เป็นวงเปิดในงานคอนเสิร์ตของศิลปินทรัมเป็ตแจ๊ส เมนาร์ด เฟอร์กูสัน

(Maynard Ferguson, Big Bop

Nuveau) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นอกจากนี้เขายังเป็นสมาชิกของวงพีเอ
ซิสเต็ม P.A. System ซึ่งเป็นวงดนตรีอินดี้ซึ่งได้รับรางวัลอันดับสองในการประกวดวงดนตรี ซึ่งจัดโดย
กรุงเทพมหานคร และเกรียงไกร ได้รับรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม และวง P.A. System ได้ออกเทปใน
อัลบั้ม Identity โดยมีแพม ลลิตา ตเวทิกุล เป็นโปรดิวเซอร์	

เกรียงไกร ได้รับทุนเรียนดนตรีที่สถาบันดนตรีมีฟ้า และเรียนการเล่นดนตรีแจ๊สกับอาจารย์นิค ลาเฟล
อร์ เขาร่วมเล่นกับวงดนตรีของนักเรียนซึ่งต่อมาคือ วงเจอาร์พีลิตเติ้ลบิ๊กแบนด์ (JRP Little Bigband) และ
ได้รับรางวัลอันดับสองในการประกวดซึ่งจัดโดยเนสกาแฟ เจอาร์พีได้มีโอกาสเล่นในงานหัวหิน แจ๊ส
เฟสติวัล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๑ และเล่นประจำที่ร้านแซกโซโฟนผับ ผับแจ๊สที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ในเมืองไทย นอกจากนี้ เกรียงไกร ยังเล่นให้กับศิลปินต่างๆ และมีงานอัดเสียงจำนวนมาก เขาเล่นให้
กับศิลปินไคโจบราเธอร์ส (Kai-Jo Brothers) ในฐานะศิลปินตัวแทนประเทศไทยในพิธีเปิด Esplanade
Theatre ที่ประเทศสิงคโปร์ ในปี ๒๕๔๕ งานอัดเสียงต่างๆ อาทิ เช่น กรู๊ฟไรเดอร์ (Groove Riders), แจ๊ส
ซี่ (Jazzy), อาร์มแชร์ (Armchair), เพนกวินวิลล่า (Penguine Villa), ไคโจบราเธอร์ส (Kai-Jo Brotherห),
มิสเตอร์ทีม (Mr. Team), แจ๊ค สุขารมย์, แสตมป์ อภิวัชร์ ฯลฯ เขาได้ร่วมเล่นในวงฟองน้ำนำโดยอาจาร
ย์บรูซ แกสตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจากนี้เขายังเป็นสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงคริสเตียน มี
ลัลมิชชันนารี ซึ่งเล่นตามที่ต่างๆ รวมทั้งต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

และได้ร่วมแสดงดนตรีกับคณะนักร้องประสานเสียงมีรัลที่ คาร์เนกี ฮอลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒	

เกรียงไกร ได้รับทุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในสาขาดนตรีแจ๊สศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี และได้เป็นนักเรียนแลก
เปลี่ยนที่ ปริ้นคลอส คอนเซอร์วาทัว (Prince Claus Conservatoire) มหาวิทยาลัยเฮนเซฮอกส์สคูล
(Hanzehogeschool) เมืองโกรนินเกน (Groningen) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ร่วม
เล่นดนตรีกับท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก วีรชัย พลาศรัย	

ปัจจุบัน เกรียงไกร เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง "วงไอเฮียแบนด์ (iHearBand)" ซึ่งเป็นวงที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชีย
ลเน็ตเวิร์ก รวมทั้งรับงานส่วนตัว เล่นดนตรีสำหรับงานแต่งงาน งานเลี้ยงและงานอีเวนต์มากมาย ทั้งใน
ไทยและต่างประเทศ รวมทั้งงานรับเสด็จและเล่นดนตรีถวายหน้าพระที่นั่ง, งานสถานทูตสหรัฐอเมริกา
ประจำประเทศไทย, งานสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย, งานสถานทูตไทยประจำประเทศ
สิงคโปร์, คอนเสิร์ตของบ.อัศวโสภณ, เลี้ยงต้อนรับทีมฟุตบอลบาเซโลน่า ฯลฯ และยังเป็นสมาชิกในวง
บิ๊กแบนด์ เจอาร์พี (JRP Little Bigband) และวงศิษย์เก่าจุฬาฯ (OCU Band)

