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đøČęĂÜǰĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøêĆéÿĉîøĂïÙĆéđúČĂÖñúÜćî ēÙøÜÖćøðøąÖüéǰSET đ÷ćüßîéîêøĊĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰÙøĆĚÜìĊęǰ

ģģ ðøąÝĞćðŘǰó�ý�ǰģĦħģ đóČęĂÙĆéđúČĂÖñúÜćîǰÖćøðøąÖüéǰSET đ÷ćüßîéîêøĊĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰéĆÜÖúŠćü 

ïĆéîĊĚǰÙèąÖøøöÖćøĕéšÙĆéđúČĂÖñúÜćîđÿøĘÝÿĉĚîúÜĒúšüǰÝċÜ×ĂðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšñŠćîđ×šćøĂïøĂÜßîąđúĉý
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         ðøąÖćý èǰüĆîìĊęǰĢĩ êčúćÙöǰó�ý�ǰģĦħģ 

 

 

          (éø�èøÜÙŤ ðøćÜÙŤđÝøĉâ) 

                   ÙèïéĊüĉì÷ćúĆ÷éčøĉ÷ćÜÙýĉúðş 
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úĞćéĆïìĊę ßČęĂ ÿÖčú ÝĆÜĀüĆé ēøÜđøĊ÷î đÙøČęĂÜéîêøĊ 

Ģ� é�ß�ǰÖĆðêŤêĉîĆîìŤ ÿÖčúüøćîĆîìŤ ÿöčìøðøćÖćø ēøÜđøĊ÷îĂîčïćúßčößîïćÜïŠĂ ×ĆïøšĂÜ 

ģ� é�ß�ǰēßêĉÖ óùÖþćîćîîìŤ ÖøčÜđìóöĀćîÙø ēøÜđøĊ÷îĂĆÿÿĆößĆâíîïčøĊ ÖúĂÜßčé 

Ĥ� é�ß�ǰèĆäåßĆ÷ ßĆ÷üèĉß÷Ť óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć ēøÜđøĊ÷îĂîčïćú
óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć 

ÖĊêćøŤÙúćÿÿĉÙ 

ĥ� é�â�ǰèĆèåć  đýøþåĉîüÜýŤ ÖøčÜđìóöĀćîÙø ēøÜđøĊ÷îîćîćßćêĉǰēßøÿŤđïĂøĊę đðŘ÷ēî 

Ħ� é�â�ǰđéČĂîÿĂÜ úĊúąóĆçîć ÖøčÜđìóöĀćîÙø ēøÜđøĊ÷îîćîćßćêĉøŠüöùéĊ ×ĆïøšĂÜ 

ħ� é�ß�ǰìĆêóú ĂĉěéđĀúĘÜ ÝĆîìïčøĊ ēøÜđøĊ÷îêĆÜđĂĘÜ ÖúĂÜßčé 

Ĩ� é�â�ǰìĉó÷ŤĂĆðÿø ĔÝïčâÿüĆÿéĉĝ ÖøčÜđìóöĀćîÙø ēøÜđøĊ÷îüĆéĂĆöóüć ×ĆïøšĂÜ 

ĩ� é�ß�ǰíîíø ýøđÞúĉö ðøąÝüïÙĊøĊ×ĆîíŤ ēøÜđøĊ÷îÿöëüĉúǰĀĆüĀĉî ÖĊêćøŤÙúćÿÿĉÙ 

Ī� é�ß�ǰíîüĉî íîóøíüĆú îîìïčøĊ ēøÜđøĊ÷îÿćíĉêĒĀŠÜ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþêøýćÿêøŤ
ýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćÖćøýċÖþć 

đðŘ÷ēî 

Ģġ� é�ß�ǰíćüĉî üćîĉß÷ćÜÖĎø ÖøčÜđìóöĀćîÙø ēøÜđøĊ÷îøčŠÜĂøčè đðŘ÷ēî 

ĢĢ� é�â�ǰîĉßć ïčâüøđýøþåŤ îîìïčøĊ ēøÜđøĊ÷îîćîćßćêĉăćøŤēøüŤ ĕüēĂúĉî 

Ģģ� é�ß�ǰðõćüĉî ĕÖøõĆÖéĊÖčú ÖøčÜđìóöĀćîÙø ēøÜđøĊ÷îÖøčÜđìóÙøĉÿđêĊ÷î
üĉì÷ćúĆ÷ 

×ĆïøšĂÜ 

ĢĤ� é�ß�ǰóÿĉþåŤ üĆçîćđú×ćüÜýŤ ÖøčÜđìóöĀćîÙø ēøÜđøĊ÷îîćîćßćêĉǰēßøÿŤđïĂøĊę đðŘ÷ēî 

Ģĥ� é�â�ǰóĆìíîĆîìŤ ĂĞćîćÝđÝøĉâ÷ĉęÜ ÖøčÜđìóöĀćîÙø ēøÜđøĊ÷îîćîćßćêĉǰđéĂąǰøĊđÝîìŤ ×ĆïøšĂÜ 

ĢĦ� é�â�ǰóĉßć ÖĆú÷ćüĉîĆ÷ ÖøčÜđìóöĀćîÙø ēøÜđøĊ÷îîćîćßćêĉđàîêŤĒĂîé
øĎüŤÿ 

×ĆïøšĂÜ 
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úĞćéĆïìĊę ßČęĂ ÿÖčú ÝĆÜĀüĆé ēøÜđøĊ÷î đÙøČęĂÜéîêøĊ 

Ģħ� é�ß�ǰóĊøüĉßâŤ ìĂÜđÝČĂđóßø ðìčöíćîĊ ēøÜđøĊ÷îĂîčïćúðìčöíćîĊ ÛšĂÜüÜĔĀâŠ 

ĢĨ� é�â�ǰõĆìøüéĊ ýčõñú ÖøčÜđìóöĀćîÙø ēøÜđøĊ÷îĕì÷îĉ÷öÿÜđÙøćąĀŤ ĕüēĂúĉî 

Ģĩ� é�ß�ǰõĎñćõĆÖéĊ óÜþŤóîĆý ßúïčøĊ ēøÜđøĊ÷îĂĆÿÿĆößĆâýøĊøćßć đðŘ÷ēî 

ĢĪ� é�â�ǰöĉÙč ĂčđĂąéą ßúïčøĊ ēøÜđøĊ÷îéüÜöèĊ đðŘ÷ēî 

ģġ� é�ß�ǰýćÿêøć ÝÜđÝøĉâ óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć ēøÜđøĊ÷îùìíĉ÷ąüøøèćúĆ÷ǰ	òść÷

ðøąëö
 

øąîćéđĂÖ 

ģĢ� é�ß�ǰýĉüüÜýŤ øčŠÜüĉì÷Ť ĂĞćîćÝđÝøĉâ ēøÜđøĊ÷îÿćíĉêđìýïćúđöČĂÜ
ĂĞćîćÝđÝøĉâ 

ēðÜúćÜ 

ģģ� é�ß�ǰýčõüĉßâŤ ÿčééüÜ ÿčøćþäøŤíćîĊ ēøÜđøĊ÷îêĆîêĉüĆêø ÖĊêćøŤÙúćÿÿĉÙ 

ģĤ� é�ß�ǰÿĉøüĉßâŤ ĔÝïčâ ðøćÝĊîïčøĊ ēøÜđøĊ÷îĂîčïćúðøćÝĊîïčøĊ ×ĆïøšĂÜ 

ģĥ� é�â�ǰđĂøĉèéć ÿčŠööćê÷Ť îÙøøćßÿĊöć ēøÜđøĊ÷îÿćøÿćÿîŤǰüĉđìýēÙøćß ÖúĂÜßčé 

ģĦ� é�ß�ǰóĊøüĉßâŤ ìĂÜđÝČĂđóßø ðìčöíćîĊ ēøÜđøĊ÷îĂîčïćúðìčöíćîĊ øąîćéìčšö 

 



ทั้งน้ี ให้ผู้ที่มีรายช่ือผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลศิด าเนินการต่อไปน้ี 

- ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ต้องใช้บทเพลงเดียวกับรอบคัดเลือกผลงานเท่านั้น 

- ในวันแข่งขันของแต่ละระดับ กรุณาเตรียมเอกสารฉบับจริงต่อไปนี้ เพ่ือรับทุนสนับสนุนการเดินทาง 

  - บัตรประชาชนของผู้เข้าแข่งขัน หรือ พาสปอร์ต หรือ สูติบัตร 

  - ส าเนาหน้าบัญชีของผู้เข้าแข่งขัน 

-  วันแข่งรอบรองชนะเลิศ จัดขึ้น ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 

ระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่    ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๒                                                                              
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.                          
*โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น.    

    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    วันเสาร์ที่    ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒     
       เวลา ๑๔.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.       
       *โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น.   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วันอาทิตย์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๒                    
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.                          
*โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น.    

    ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี  วันอาทิตย์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๒     
        เวลา ๑๔.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.       
        *โดยผู้เขา้แข่งขันจะต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น.   

- รายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบภายหลัง   

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

- E-Mail: setyouthmusician@gmail.com 

 - Facebook: SET Youth Musician Competition 

- Tel: ๐๒ ๘๐๐ ๒๕๒๕-๓๔ ต่อ ๓๑๐๗, ๓๑๐๙, ๓๑๑๗ 


