
 Music Everlasting 2021

 
"Music gives a soul to the universe,  

wings to the mind, flight to the imagination,  

and life to everything."  

              
              

              
    ~ Plato ~

      A  Musical  Journey  บนเส้นทางแห่งการเติบโตสู่ความเป็น “คนที่
สมบูรณ์”นั้นนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจํานวนหนึ่งได้รับโอกาสสัมผัสและรัก 
ดนตรีคลาสสิก ด้วยการเรียนเครื่องดนตรีสากล เช่น ไวโอลิน ฟลุต และเปียโน 
การเรียนเปียโนนับเป็นที่แพร่หลายในบรรดานักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมากกว่า
เครื่องดนตรีอื่นมายาวนาน จนพบได้ว่านักเปียโนที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยหลาย
ท่านเป็นนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย นักเรียนหลายคนที่เล่นเครื่องดนตรี
เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและตอบสนองการสนับสนุนนั้นด้วยความ
สุข ความเพียรพยายามและมีวินัยในตนเอง โดยที่มิได้จำเป็นว่าจะยึดดนตรีเป็น
อาชีพ

เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้กับนักเรียนที่เรียนเปียโนและเครื่องดนตรีสากลอื่น 
ได้แสดงความสามารถที่ฝึกฝนมา เพื่อสร้างความมั่นใจ และแรงบันดาลใจให้
เอาใจใส่ ฝึกฝนเรียนรู้ต่อไป ทางโรงเรียนขอเชิญชวนนักเรียนด้วยการสนับสนุน
ของผู้ปกครอง และคุณครูผู้ฝึกสอน ได้ร่วมการแสดงคอนเสิร์ตเล็กๆแต่มีคุณค่า  
ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย อีกทั้งในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนจะ
ปรับรูปแบบการจัดการแสดงให้มีการบันทึกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ภายใน
โรงเรียนด้วย

STUDENT AGREEMENT


Dear Applicant

In order to be selected to perform in the Music Everlasting 2021 
concert , it is necessary for you to read and agree to the following 
conditions by ticking the appropriate boxes :


Student signature: ……………………………..	 Date: ……………

Signature of one Parent: ………………………	 

Relationship to Applicant: …………………….	 Date: ……………

YES NO
I am aware that this music program is aimed 
at enriching my educational experience
I am aware that I must be punctual to all 
auditions,rehearsals and performances
I will obey all of the rules set by the 
committee 
I will take every opportunity to use this 
program as an inspirational learning tool
I will be polite and well-mannered with all 
people I meet at all times
My parents are fully aware that I have agreed 
to these terms
My parents and family are aware that they 
must also be polite and punctual audience 
members



กำหนดการในกิจกรรม

กิจกรรม วัน เวลา สถานที่

downloadใบสมัคร 16 เม.ย. 64 www.materdei.ac.th

รับใบสมัคร 17 พ.ค. - 30 มิ.ย. 64 7:00-16:00 น. ห้องประชาสัมพันธ์

ยื่นใบสมัคร

ประกาศผลใบสมัคร 2 ส.ค. 64 Microsoft team  

Music Everlasting 2021

คัดเลือกรอบที่1 5 ส.ค. 64 หอประชุม

ประกาศผลรอบที่1 9 ส.ค. 64 Microsoft team  

Music Everlasting 2021

คัดเลือกรอบที่2 19 ส.ค. 64 หอประชุม

ประกาศผลรอบที่2 23 ส.ค. 64 Microsoft team  

Music Everlasting 2021

การแสดง 

และบันทึกเทป

27 ส.ค. 64 หอประชุม

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมาแตร์เดอีในปัจจุบันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์และนำส่งตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและแสดงความสามารถด้วยตนเองตามกำหนดนัดหมาย
4. เตรียมอุปกรณ์-โน้ตเพลง มาให้พร้อมทุกครั้ง
5. ผู้สมัครต้องบรรเลงโดยไม่ใช้โน้ต ยกเว้นในกรณีที่แสดงคู่หรือกลุ่ม          

6. ส่งใบสมัครและสำเนาโน้ตเพลงที่ใช้แสดง 2 ชุดที่ห้องประชาสัมพันธ์อาคารประถม                                
(ไม่รับพิจารณากรณีใบสมัครกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้บรรเลงตรงตามโน้ตที่ส่งมา)

7. ผู้สมัครต้องเล่นตามโน้ตที่ส่งมาและไม่เปลี่ยนเพลงหลังจากส่งใบสมัครแล้ว
8. นักเรียน 1 คน มีสิทธิ์สมัคร 1 เพลง 
9. ผู้สมัครต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้โรงเรียนบันทึกการแสดงและลงสื่อออนไลน์ภายในโรงเรียนได้ 

หากได้รับคัดเลือก

  กำหนดนัดซ้อมและการแสดง :  

        -ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้เข้าคัดเลือกรอบที่สอง 

        -ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

        -กำหนดการอาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง ขอผู้สมัครโปรดติดตามข่าวสารจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ใบสมัคร MUSIC EVERLASTING 2021

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วตัดส่วนนี้พร้อมแนบสำเนาโน้ตเพลงที่ใช้

คัดเลือก 2 ชุดนำส่งที่ห้องประชาสัมพันธ์


ชื่อนักเรียน.......................................นามสกุล................................................................. 

ชั้น....................................................เลขประจำตัว.......................................................... 

ขอสมัครร่วมการแสดงดนตรีคลาสสิกในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

ด้วยเครื่องดนตรี............................................................................................................. 

โดยมีคุณครูผู้ฝึกสอน ชื่อ....................................... นามสกุล......................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ผู้สมัคร.............................................................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์คุณครูผู้ฝึกสอน................................................................................. 

e-mail คุณครูผู้ฝึกสอน................................................................................................... 

เพลงคลาสสิกที่ต้องการแสดง (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 

....................................................................................................................................... 

ชื่อผู้ประพันธ์เพลง(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................ 

ผู้ประพันธ์เพลงเป็นชาว.............................      เป็นเพลงในยุค........................................ 

ประวัติเพลง(โดยย่อ)........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

             ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อตกลงในการร่วมกิจกรรมแล้ว และพร้อมที่จะร่วมมือ

ปฏิบัติในทุกเง่ือนไข 

ผู้สมัคร......................................................      ผู้ปกครอง.................................................. 

http://www.materdei.ac.th

