
 

 

 Music Everlasting 2022 

          A Musical Journey      บนเส้นทางแห่งการเติบโตสู่ความเป็น“คนท่ีสมบูรณ์”นั้น นักเรียน 

มาแตรเ์ดอีวิทยาลัยจํานวนหน่ึงไดร้ับโอกาสสัมผัสและรักดนตรีคลาสสิก ด้วยการเรียนเครื่องดนตรีสากล 

เช่น ไวโอลิน ฟลตุ และเปียโน การเรียนเปียโนนับเป็นที่แพร่หลายในบรรดานักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

มากกว่าเครื่องดนตรีอื่นมายาวนาน จนพบได้ว่านักเปียโนที่มีช่ือเสยีงในสังคมไทยหลายท่านเป็นนักเรยีน 

เก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย นักเรียนหลายคนที่เล่นเครื่องดนตรเีพราะไดร้ับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและ 

ตอบสนองการสนบัสนุนนั้นด้วยความสุข  ความเพียรพยายามและมีวินัยในตนเองโดยทีม่ิได้จําเป็นว่าจะ 

ยึดดนตรีเป็นอาชีพ 

 เพื่อเป็นการเปดิเวทีให้กับนักเรยีนที่เรียนเปียโนและเครื่องดนตรสีากลอื่น ได้แสดงความสามารถ 

ที่ฝึกฝนมา เพื่อสร้างความมั่นใจ และแรงบันดาลใจให้เอาใจใส่ ฝึกฝนเรียนรูต้่อไป ทางโรงเรียนขอเชิญชวน 

นักเรียนด้วยการสนับสนุนของผู้ปกครอง และคณุครผูู้ฝึกสอน   ได้รว่มการแสดงคอนเสริ์ตเล็กๆแต่มีคณุค่า  

ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลัย    อีกทั้งในปีการศึกษาน้ีทางโรงเรียนจะปรับรูปแบบการจัดการ 

แสดงให้มีการบันทึกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ภายในโรงเรียนด้วย 

 

STUDENT AGREEMENT 

Dear Applicant 

In order to be selected to perform in the Music Everlasting 2022 

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 

  

 



 

 

  

ก ำหนดกำรในกิจกรรม 

กิจกรรม วนั - เวลา สถานท่ี 

downloadใบสมคัร 1 มี.ค. 65 – 31 พ.ค. 65 www.materdei.ac.th 

ส่งใบสมคัร 1 มี.ค. 65 – 31 พ.ค. 65 Microsoft Forms- https://bit.ly/3td0lmF 

ประกาศผลใบสมคัร 7 มิ.ย. 65 MS.TEAM-Music Everlasting 2022 

คดัเลือกรอบท่ี1 16 ก.ค. 65 ถ่ายคลิปส่งทาง Assingment 

ประกาศผลรอบท่ี1 1 ส.ค. 65 MS.TEAM-Music Everlasting 2022 

คดัเลือกรอบท่ี2 16-19 ส.ค. 65 หอประชุม 

ประกาศผลรอบท่ี2 20 ส.ค. 65 MS.TEAM-Music Everlasting 2022 

การแสดง 
และบนัทึกเทป 

1 ก.ย. 65 หอประชุม 

 

เง่ือนไขการสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม 
1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นนกัเรียนมาแตร์เดอีในปัจจุบนัระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 6  
2. ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรให้สมบูรณ์และน าส่งตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกและแสดงความสามารถดว้ยตนเองตามก าหนดนดัหมาย 

4. ผูส้มคัรตอ้งบรรเลงโดยไม่ใชโ้นต้ ยกเวน้ในกรณีท่ีแสดงคู่หรือกลุ่ม      

5. เพลงท่ีใชส้มคัรเป็นเพลงประเภทคลาสสิกสากล      

6. ส่งใบสมคัรและโนต้เพลงท่ีใชแ้สดงโดย scan เอกสารส่งทาง Microsoft Form                   
(ไม่รับพิจารณากรณีใบสมคัรกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ไดบ้รรเลงตรงตามโนต้ท่ีส่งมา) 

7. ผูส้มคัรตอ้งเล่นตามโนต้ท่ีส่งมาและไม่เปล่ียนเพลงหลงัจากส่งใบสมคัรแลว้ 

8. นกัเรียน 1 คน มีสิทธ์ิสมคัร 1 เพลง 

9. ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครองให้โรงเรียนบนัทึกการแสดงและลงส่ือออนไลน์ภายในโรงเรียนได้ 
หากไดรั้บคดัเลือก 

 

 

 

10. ผ 

11. ผู้สมัครต้องเล่นตำมโน้ตที่ส่งมำ 

      ก าหนดนดัซ้อมและการแสดง :  

        -ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกรอบแรกจะไดเ้ขา้คดัเลือกรอบท่ีสอง 

        -ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกตอ้งฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมตนเองอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

       -ก าหนดการอาจมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงบา้ง ขอผูส้มคัรโปรดติดตามข่าวสารจาก Microsoft team Music Everlasting  

 

ใบสมัคร MUSIC EVERLASTING 2022 

ช่ือนกัเรียน.......................................นามสกลุ................................................................. 

ชั้น....................................................เลขประจ าตวั.......................................................... 

ขอสมคัรร่วมการแสดงดนตรีคลาสสิกในวนัท่ี 1 กนัยายน 2565 

ดว้ยเคร่ืองดนตรี............................................................................................................. 

โดยมีคุณครูผูฝึ้กสอน ช่ือ....................................... นามสกลุ......................................... 

หมายเลขโทรศพัทผ์ูส้มคัร.............................................................................................. 

หมายเลขโทรศพัทคุ์ณครูผูฝึ้กสอน................................................................................. 

e-mail คุณครูผูฝึ้กสอน................................................................................................... 

เพลงคลาสสิกท่ีตอ้งการแสดง (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

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

ช่ือผูป้ระพนัธ์เพลง(ภาษาองักฤษ) ................................................................................ 

ผูป้ระพนัธ์เพลงเป็นชาว.............................      เป็นเพลงในยคุ........................................ 

ประวติัเพลง(โดยยอ่)........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้ตกลงในการร่วมกิจกรรมแลว้และพร้อมท่ีจะร่วมมือปฏิบติัในทุกเง่ือนไข 

ผูส้มคัร......................................................      ผูป้กครอง.................................................. 

 

   ลงนาม.................................................... 
เม่ือนกัเรียนกรอกใบสมคัรครบถว้นแลว้ ให ้SCAN หรือถ่ายรูป  
ใบสมคัรและโนต้เพลงใหช้ดัเจนส่งท่ี 

https://bit.ly/3td0lmF 
 

http://www.materdei.ac.th/

